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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

iborg Tehlikede 
Finler Ladogada Bir .... KARELiNiN iLERi 

Sovyet Fırkasını ::t':::::ç~a:~:~:: 
Tamamen Bozdular 
T eblig4e Sovyetlef in 
18,000 Yaralı ve ölü 
Verdikleri Bildiriliyor 
Sovyetler de, Viborg'un Yakınındaki Deniz 

istasyonunun Zapteclilcfiğini Tasrih Ediyorlar 
Ci Londra, 19 (Hususi) - Bugünkü Fin tebliği, Finlanda or· 

usunun Ladoga şimalinde mühim bir zafer kazandığını bildir
~~· Birk.aç haftadanberi burada vuku bulan muharebe-
enn hedefi, Fin mukavemetini kırarak Mannerhcim hattını 
ar~dan da ~aktır. Anlaşılan Fi.hler, Kareli'de çok şiddetli 
tazyiklere ugramış olmalarına rağmen Ladoga'da harbi netice
ye bağlamak için uğraşmışlar ve muvaffak olmuşlardır. 

Mürekkep Müfreze 

Yürüyüş Halinde 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr GUllOD diJ'or tfı 

"'fier tacir ba kfta~ c8stdlfm nanerl tatbtk «m& 
1meti71e bir Dd eme rfbi kta bir AmaD kinde mti,terile 
rin1n adedinJ bir mlaU arttırabilir Ben ba kitabımda sar 
ba sanatf 6tretf"'°'11Dl- Fintı 50 ~ 

Deniz· Harbi 
Şiddetleniyor 

İngilizlere 
Alman 

Müseııah 

Göre Altmark, 
Donanmasının 

Harp Gemisidir 
Norveç Hariciye Nazırı, lngiliz Kuvvetlerine 

Karşı Gelmemize imkan . Yoktu, Diyor 
1 Londra, 19 (Hususi) - Al
• l manyanın Altmark hadisesi do

layısile Londrada imzalanan 
tahtelbahir harbi mukavelesini 
tanımıyarak kayıtsız ve ~artsız 
bir deniz harbi açacağı bildiril
mektedir. 

Londra mukavelesine göre bir ti
caret gemisinin batınlmasından ev
vel yolcu ve mürettebatının emın bir 
yE>re nakli lazımdır. Almanya esoscn 
bu şarta riayet etmiyerck rnstgel
diği her gemiyi batırdığı içın onun 
bu mukaveleyi tanımamasını ilan et
mesi, zerre kadar hayret uy ndır-
mamıştrr. . 

Norı'eç Hariciye Nazırı 
beyanatta biılundu 

Altmark hlidiseslningeçirdi~ yeni 
safhalar şunlardır; 

Norveç Hariciye Nazırı bugiin 
· P.arliunentoda beyanatta bulunarak 

Altmark hadisesini izah etmiştir. Ha 
riciye Nazırı Altmark vapurunun 

-~ Son tebliğe g5re. Sovyetler, 18,000 Nor:vcç limanlarına uğramadığını, 

Cu .. mhur·ıyet ,jaskerlerini kaybetm!ş ve ~u as~erl~- ~ fokat muayene edildiğini ve seyaha-
rin tanklan ve tcçhızatı Finlerın elı. /. tine devam müsaadesini ald,ğını, onu 
ne geçmiştir. "" ikincl defa muayene lüzumu hlistl o.. 

ordusunun 
Sovvet resmi tebliği \ lunca Altmatk'ın bunu reddeutği.ııi, 

f yalnız telslzlnf kullanmayı taah .. 
Sovyet tebliği, Karelide" yenf iler. büt ettiğini söylemiş, daha sonra şöy 

Y 
lemeler kaydediyor ve Sovyet kıta- _ le demiştir: eni Unsurları 1annın Viborga yaklaştıklannı hll.. "-Biz, Altmarkta fngfllz esiri bu-
diriyorsa da, Finler bu iddialan tek- Mı· L L ~I ş E F Menemen ve KORUNMA lnndufunu bilmiyorduk. Fakat lngi.. 
zip etmektedirler. l~lerin, bilmediğimizi bildikleri ve 

Yazan: Sadri ERTEM Son Sovyet tebliği ~dur: Almanlann bu gemiyi hapishane ge-

T 
.. . . "Tazyiklınlz altında düşman geri.. Bergama Ovaları KAN u N u misi olarak kullandıklanna viikıf oL 
urk Harbıyesı 106 ncı me- lemeğe devam etmiştir. Kıtaatımız TRA KYAYA . duklan anlaşılıyor. Almanyanın h5. 
zunlar kafilesini ordu- Vuok.sijarvi ile Jaurapaanjan'i gölle. Sular Alfında dise dolayuıyle bizi proteıııto etmesi 

nun safianna gönderdi. n· ka ri arasında Salmenkojda nehrine var - esaslı bir hareket teşkil etmez. Çün-
gün Öne . ır .ç mı~ ve Muola şehri ile müstahkem Gl.DECEK hmir, 18 (TAN Muhabirinden)_ MERIYETTE ~U b°izim den.iz kuvvetlerimid.n fngi. 
C.. .e, bınlerce genç zabıt mevkilni, Viborg'un 10 kilometre İki gündenberi fasılasız devam eden hz kuvvetlcrıne karşı ı:elmesıne im-
. ~ınhurıyetin istiklü davası cenubunda Swnma demiryolu deniz yağmurlardan Gediz ve Bakırçayı _ . k~n ~oktut. F~kat lnıdliz har~ketl 
ıçın Yemin ettiler. · istasyonunu, Kujannes şehrini ve Ank 

19 
(TAN Muh b·- tekrar taşmış, Menemen ve Bergama Ankara, 19 (A.A.) icra bızl şıddetl~ alakadar eder ,.e b•z de 

Türk Mahsalahti demiryolu deniz istasyo- ara, a ı ovalan yine sular altında kalmıştır. Vekilleri Heyeti bugün saat bu hareketı protesto ebnfye devam 
ınııu ~Harbiyesi, memlekettmlzde nunu işgal etmiştir. rinden) - Reisicüınhur İnönü, Bazı yerlerde sular şoscleıi aşmıştir. : . edfteğiz. Çilnkil muharip bir de\'le.. 
bir ~Udafaanın olduğu kadar ileri "'17 ve 18 Şubat tarllılerinde kıta. akında yurt· · d · b. tet- Kemal Paşanın Arak köyünden Halit 15.30 da Başvekalette Başvekil tin bitaraf bir devletin kara ~ulann-
gAJu Z::e;ver zümrenin de karar· atmuz 312 düşman istihkamı ele ge· Y. . ıçın e yem ır kansı Vmmiha~ ve .. kızı ~ir buçuk Dr. Refik Saydamın riyasetinde dan esir geçlremiyeccğine dair bir 
çıldığı ştur. Harbiye mektebi a- çlnniştir. sw:ı~n 41 l topla mil- kik seyahatıne çıkacaklardır. yaşında Hatice ile koye gıderken a· bir to lantı a arak 1940 mali madde yoktur.,. 
ııııı h gündenberi bir yandan vata- ı cehhez beton ıstihkamdır. 11 Şubat- Milli Ş f . . b d f v- raba çay sulannın cereyanına kapıl- P Y P • 
clyeU u!utlanna görgülü, irfanlı, se. tan 18 Şubata kadar kıtaatımızm e- . e ımızın u e. a e mak suretiyle devrilmiş, çocukla a. senesi bütçesi müzakeresine Diler taraftan _Norveç_. meclis ;eıst 
bert bit kadrolan sevkederken line geçen beton top yuvasının adedi velden zıyaret etmediklen bazı nası boğulmuştur. b lanuştı A · d MillA Hombro da şu sozlerl soylemiştir: 
hayli tarafta da Türk hayatınm blı. 92 dir. Cephenin diğer mıntakalarm. vilayetlerimize gitm l ri ve bu Muratlı, 19 (TAN) - Fazla yağan aş r. ynı zaman a 

1 
"Norveçe karşı yapılan bu şiddet 

llleınle.k enteııcktüel unsurJanm da da mühim hiç bir değişiklik olma- e e ya~urlardan Ergene suyu taşarak Korunma Kanununun tatbik hareketi için intihap olunan zaman 
B- _ete hediye etıni§tir. mıştır. arada Trakyayı şereflendirme- üzerindeki değirmenleri yıkarak boz mevkiine konulmasına karar şayam hayrettir. Norveç İngiltere 1-

killt~Yük zafer kahrarnantan k da "Hava kuvvetlerimiz düşman kıta- l . ihtimal' hı tlidir duğu gibi, Muratlı göçmenlerinden le bir ticaret muahedesi akdetmek ü. 

0 1 
__ ur ve fikir hayatım d daı r, (Sonu· Sa: 6• Sil Z> en J vve ' Basanın da evi yıkılmıştır. vei'miştir. <Sonu Sa 6 Sü: 4) 

4lll Harbi ız a yeri • ' lllCZUnla~ i Mektebinin 106 ıncı ------------------------------------------------------~----------

;.:::~z~~$2!~ lngiliz Daring Muhribi ( BALKAN MEKTUPLARı J 
~de biz heybetı en ~.enç subayın se- -
butiin tarih bo i Turk ordusunun 

~::~~v::ti:t~1:~ Torpillenerek Batırıldı SOM GOMLERIM 
akıl, nıantık h zarna:ıı zaman 

~~!~~~~i~y:~t~~~ Mütiefikler. iki Alman Gemisini Zaptettiler Balkan lntıbaları 
bır kere dalı uvvetı olduğu 

Bu k a YMettlk. nu 

letc şar::~~.t fedakar, foragntr ·ı 
ta ır ordu v ı mı • 
Şl~an :münevver d-e aynı vasıfları 

ınal11- tlı • • unva rrı'k ~ .. a bır zabit k · 1 Yasında 
olunabilir. adrosu ile ifade.. 

1 stik!AI Harbi d 
riyctin §aşrrı~zen~ti Cümhu. 

olmuştur. Bu sulh .. b" polıtlkası sulh 
ti i u ız kend· 

m ze, keneli iraderrıiz~ . ı kuvve-
r~~ muhafaza ettik. ltt~tın.at ede
sısı kendi kuvvetine .. k dıplorna-
1 t . · guv .. nen b" e ın dıplomasisidir. Bun ır ınil. 
\'affaktır. Bunun için b:1. için rrıu. 
nuıda bize kıymet veren gkun etrafı-
. ilı ' Udret• · ıı c an mikyasında hcsab ınu-

dostlar, müttefikler ve d~ katan j 
vardır. ~ • UŞnıanlar • 

Cümhurlvet ordusu se 1 rd 1
1 e enbe-

(Sonu Sa: Sii: l) 

• 

I ngUiz Amirallik dairesinin batınldığım haber 'Derdiği Darlng muhribi 
(Yazısı üçüncü sayfamızdadır) 

Yazan: Aka Gündü7 

Tunanın bu kadar aşağıladığını ne t.arih gördü, ne de ya· 
rım asır içinde ben. 

Hiçbir memur tarafından hiçbir bahane ile uyandırılmaks•· 
zın Sofyadan Rusçuğa rahatça ge.ldikten sonra karşınıza yere 
serilmiş buruşuk bir patiska topu çıkar. Tuna. buna diyorlar. 
Ve her yolcu bizim kağıtlarla yapılmı' on tane lira verdi mi, 
karşıdan karşıya dolmuşa bir adam, der geçer. Bundan uruzu
na can sağlığı denir. 

Uc sipahilerjn ve Niş beylerinin 8on torunu ve hiıim şairi
miz Yahya Kemal Beyatlı'nın mukaddes anısını şiir tanrısı 

bozmasın: 

"Ak tolıalı Beylerbeyi ha~·kırdı: ::... hede!.; 

"Bb· yaz ~1nil ge«:tik Tunadan kafilelerle...,; 
Ve yine bizim şair ve Bingöl dailannın taze torunu Kem 

. CSonu Sa. 6 Sü: 5 

• 



Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgıç 

Namık Kemalle ilk 
Tanıştığım Gün 

Ona Hayran Oldum 
-12-

Fakat, günün birinde, Rusçukta, 
"Tuna,, gazetesi çıktı. O gazete, ilk 
nüshasında niçin .;ıktıgını anlatı. 
yordu. Bereket, o yazıyı okudum 
da, ne iş görmek niyctile ortaya 
.çıktığını şöyle böyle kavramak fır
satını bulabildim, fakat maksadını, 
gayesini anlamıya başladığım giin.; 
den itibaren, gazete, ve gazetecilik, 
bana cazip ·görünmiye başladı. F4 
kir hürriyetine karşı muhabbetim 
de, gazeteye karşı beslediğim in
cizabla birlikte başlar. 
, Ben, "Muhbir,, intişara başladığı 
zaman Sofyada, "Hürriyet,, neş
rolunduğu zaman Rusçukta ıdim. 
Bu gazeteleri satın · alabilmek ıçin 
canımı bile tehlikeye koyduğum 
olmuştu. Fakat, bu gazetelerin bi
le, bir milleti ke'"ndi hukukundan 
haberdar edecek neşrıyatta gayE;t 
zayıf davranmaları beni adeta. hırs-

. !andırıyordu. 

Bu iki gazetenin ortalığa ver • 
dikleri velvele sayesinde, her ta. 
rafta "Terakkiya.tı Milliye", ''Tan. 
zimatı Esasiy~,, ve "Ht..irriyetı 

Şahsiye,, kabilinden bahisler açı. 
liyor ve her tarafta hayli hararetıi 
münakaşalara girişlliyor~u.,, 

Ahmet Mithat Elendi, bu ve
sileyle, Kemal Beyle tanış

masını anlatırken ~u satırları ya~ 

zıyor: 

"- Bir gün Finca nolar yoku. 
şundan aşağıya iner!.ten, tamam 
);Okuşun alt , başında Kem.al Beye 
rastge1.aım. 

Ben o güne kadar kendisile ta
nışmamıştım: Yanında bulunan 
Tevfik Bey, iki.mizi biribirimizc 
tanıştırdı. · Ona o gü~ ayak üze. 
rinde geçen ve dört beş dakika sü
ren konuşmamız esnasında hayrc>n 
kalmaktan kendimi alamadım. O 
günden sonra, - verdiğimiz karara 
rağmen • uzun müddet biribiriroizi 
görmedik:. Fakat, Kemal Bey ile 
diğer bazı zevat birle~rck "ibret,,. 
gazetesini çıkardıkları zaman, bi. 
ribirimize komşu olduk. Ve ondan 
sonra, muntazaman, ve sık sık gö
rüşmiye başladık. Her görüşme. 
mizde, ona karşı seygim ve say
gım biraz daha artıyordu. "ibret,. 
ıçın, "Tasviri Efkar,, matbaası 
mübayaa olunmuştu . . VakJ.1, elde 
mevcut harfler; gazetenin tertip 
edilmesine kafi geliyordu. Fakat 
tabı için elde bulunan el tezgahı iş
lerini göremediğinden bizim maki. 
neyi de emirlerine verdim. 

Yine bu esnada~ "Ibret",. ve "Ba
siret" vas:talarile açtığımız ''Me
nafü devlet ve millet" bahsi hal. 
kın malumudur. Fakat, bu mevzu~ 
daki münakaşa uzayabileceJµ ka. 
dar uzadıktan ve · şiddetlenebile
ceği kadar şiddetlendikten soma, 
Namık Kemal merhum: ''Herkesin 
maksudu bir amma, riv.\lyet muhte
lif,, serlevhalı meşhur makalesini , 
yazdı. Ve: 
"-Aramızda, fikir ihtilafı yok, . 

bilakis, fikir ittihadı var!" dedi ve 
bu iddiasını, kaleminin o ~m~a~siz 
maharetile isbat etti. Ondan sonra 
kendisile vuku bulan konuşmamız
da, bana söylediği şu sözleri öm. 
rüm oldukça unutmıyncağım: · 

"- Sen de, ben de, dinlerini, 
'devletlerini, mmetlerini seven a. 
damlanz. Lakin,. ,her insanın gö. 
rüşü ve fikri bir olamai. Sen, ha· 
diseleri, ba~ka gözle göriirsün, baş~ 
ka gözle muhakeme edersin, ben 
de başka gözle... Fakat, bu yüz
den, aramızda çıkabilecek ihtilaf. 
lar zararlı değil, bilakis faydalıdır. 
Zira, bu ihtilafların doğuracağı 
münakaşalar sayesinde, hajtikat 
meydana çıkar, Fakat, bence, bu 
kabil · münakaşaları, gazete sayfa. 
lannda yapmak doğru değildir. 
Çünkü, evvela, iki taraf ta. kendi 
noktal nazarını, istediği gibi mü. 
da:faa edemez. Buna imkan ver
mez ter. Sonra, bu münakaşaların. ' 
okuyucularda bırakacağı tesir fay
dalı olmaz. Onun içindir ki, sen
den bir ricam var. Aramızda, bir 
fikir ayrılığı sezersen, hiç tereci-

düt etıne: Derhal gelip beni bul: 
Karşı karşıya ge,çip, münakaşasını 
yapalım. Ve birimizin fikrinde 
müttefikan karar kılıncıya kadar 
çarpışalım!" 

·B u ·konuşmamızdan sonra, 
Kemal Beyi, daha sık ziya. 

ret edeceğimi sanıyordum. Fakat 
maalesef, benim, matbaamı Be. 
yoğluna. nakletmek mecburiyetin
de kalışım, sık sık görüşmern;zi 
yine güçleştirdi. Beyo~lunda, fo
toğrafçı Sebah Efendi, fotoğrnfla 

alınan şekilleri, litoğrafya taşına 
nakletmekten ibaret olan "Foto 
Litoğrafya" sanatini son derece i
leri götürmfü•tü. Bundan istifade 
etmek ve "O r i e n t 1llustre,, 
isimli fransızca, resimli bir gazete 
çıkarmak istiyordu. Benden de 
kendine yardımda bulu~mamı rica 

· efmişti-. Bizim emelimiz, yazıcılığı 
ve matbaacılığı mümkün mertebe 
ileri götürmekten ibaretti. Bunun 
içindir ki, bu teklifi reddedeme
dim ve ona yakın olmak mecburi. 
yetile Beyoğluna taşındım. 
· Hele, tam o sırada, "İbret" ga
zetesi de, saltanatın şerrine uğrayıp 
kapatılınca, ve .Namık Kemal Bey 
Gelibolu mutasarrıflığına gönderi
lince, bizim biribirimizle sık sık 
göruşmek ümidimiz büsbütii!I. te. 
aphura uğradı. 

Ben, ondan bir. müddet sonra, 
'Devir" isimli bir gazete çıkar
dım. Fakat, bu gazeteyi daha ilk 
nüshası çıkar çıkmaz şiddetli görü. 
len bir Tna'kale yü~ünden rnüebbe

den seddettiler. 
Lisanı şiddetli görülen o maka

leyi, bugün buraya aynen dercet
mek isterdim. Fakat o zaman "çok 
şidd~tli" görülen o makale, bugün 
tarafınızdan istihfafa, hatta istih
zaya müstahak sayılacak derecede 
hafif bulunacağından vazgeçiyo-
rum. 

"Devir" kapatıldıktan sonra, 
kardeşim Cevdetin namına "Be
dir" isimli yeni bir gazete aldım. 
Bu gazete ise, beni, neredeyse, 13 
rakamının uğursuzluğuna inandı
racaktı: Çünkü, on üçüncü sayısın
da onu da kapattılar. Sebeo olarak 
yine "lisanımızın şiddeti,, gösteril
di. 

"Bedir;, kapandıktan sonra, Na. 
mık Kemal merhum, Gelibolu ınu
tasarrıfl.ığmdan ayrılaralt İstanbula 
geldi. Bu sayede, onunla bol bol 
konuşmak ümidine yeniden kavuş
tum. Ve Beylerbeyindeki evine sık 
sık gittim. Hatta, bu ziyaretlcır:m
den bir seferinde, konuşınıya. da. 
larak, iki geceyi tamamile uykusuz 
geçirdiğimizi . hatırlıyorum. Her 
birleşmf:mizde. sabahlara kadar ko
nuşuyor, ve yine biribil'imizden 
yatıştırılamamış bir sohbet işt~hile 
ayrılıyorduk. .I\1evzuumuz, daıma 
siyasi idi. 

B en. bütün milli davı:ı!arımı
zın halline, maarifin ıslahile 

başlıyabileceğimiz kanaatinde idim. 
Kemal Bey, bu· kanaatte deği~di. 

tDevam.ı varı 

* Ahmet 1\lithat Efendi 
Ailesinin Mektubu 

"Gazetenizin 9-2-940 tarihli nüsha
ınnda Ahmet Mlthat efendinin portresi-, 
ni ~izen satırlar, onun derbeder bir in
san sayılmasına ve kendisini tanımı

yanlar nazarmda bu kanaatin husulüne 
sebebiyet verebilecek mahiyette oldu~u 
cihetle vaziyeti tavzih etmek lüzumunu 
duyduk. Esasen. bugün yüzlercesl ha
yatta bulunan Aşinaları, Mithat e!endl
nln ne tipte ve kıratta bir adam olduğu
nu hatırlarlar ve kıyafeti hakkında ve
rilen malOmatı hakikate uygun görmez
ler. Çünkü, efendi merhum, bütün ha
yatında kıya!ettnin bilhassa temizliği

ne son derece itina etmiştir. Takdim e
deceğimiz mı,ıhtell1 çağlara ait resim
lm birer canlı veslkadır. N eşrlnl rica 
ettiğimiz bu satırlar, onun bugünkü ve 
bundan sonraki nesiller tarafından yan
lış tanınmasına meydan kal.n1amasma 
kAfi gelecektlı-, kanaatindeyiz. Hürmet
lerimizle.. 

Merhumun Ailesi 

Ereğli Limanı . 
Karadenizde inşası mukarrer limn. 

nın Ereğlide inşası daha muvafık gö
rülmektedir. Şimdiye kadar yapılan 
tetkikler neticesinde 13 milyon lira 
sarfile Ereğlide modern bir liman in
şa edileceği anlaşılmıştır. Ancak bu 
inşaattan evvel limanın temizlenme- ı 
si için ayrıca altı milyon lira sarfına ı 
ihtiyaç hissedilmektedir. Liman İn. 
giltereden temin edilen kredi ile in. 
şa olunacaktır. -..:..--o------

Belediyeye Memur Alınıyor 
Müsabaka ile Beldiye Sular İdare

sine alınacak memurlar için bugün 
Şehir Meclisi salonunda bir imtihan 
yapılacaktır. Bu üç memurluk icin 
120 ki.şi müracaat etmiştir. 

Şchi.r Meclisi diin Vali. ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarın riyasetinde top· 
]anmıştır. Dünkü ıoplantıda bazı tekli~ler ait oldukları encümenlere gön
derildikten soı~ra Tnksim Bah!;esinde yapılnuş bulunan gazinonun 50 se
ne müddetle şirket.~ verilmesi hakkındaki tel~lif okunmuştur. Bu teklife 
göre Taksim gazinosny]a, Florya ve Çubuklu gibi belediye gazinolarını 

ve diğ·er belediye emlakini "şletmek üzere J.1 ~ bin Ura sermayeli bir _nno
nfoı şirket kurulmuş bulunmaktadır. Belediye 47 bin lira ile bu şirkete 
hissedar olacaktır. Ancak bu sermaye nakden değil, frketin belediye}'e 
vel"eccği senelik kiralarla ödenmiş bulunacaktrr. Buna mukabil belediye 
şirketten hisse senedi P.lacaktı.r. 

Şirketin yapacağı karın yüzde sek:zi şirkete, rniltcb.aldsi de belediyeye 
ait olacaktır. 

Teklif okunduktan ı;;oıua bazı azalar belediyeye ait gazino ve sah em
lakin işletmesi hakkının ancak müza;\'·ede ve milnakasa kanununa tevfi
kan bu ş!rkct veya biı- şahsa vedlcbileccğini, böyle bir teklif ve mukavele 
ile bu emlakin herhangi bir şirkete idare ettirilmesinin kanuna mugayir 
bir hareket olacağını ileri sürmüşlerse de verilen izahattan yapılan an- · 
Iaşmamn yalnız Taksim gazinosuna ait bulunduğu, Florya, Çubuklu ve 
diğer belediye emlaki kaydinin bir tasavvurdan ibaret olduğu, bunlar da 
şirkete idare effrilmek istenildiği vakit yine meclise müracaat edileceği 
anlaşılmıştır. Bunun üzerine encümenn karan kabul edilmiştir. 

Şirketle yapılacak mukaveleye göre, belediyeye ait bulunan Florya ga
zino ve plfijları da, yine meclisten alınacak bir kararla bu ş'.rkete idare 
ettirilebilecektir. 

Dünkll içtimada yeni belediye zabıtası talimatnamesi de aynen kabw 
edilmiştir 

Adliye Vekili İzmirde 

Fethi Okyar, Tetkik 
' 

Seyahatinden Aldığı 
Intıbaları An'latıyor 

İzmir, 19 (TAN Muhabirinden) -
Şehrimizde bulunan Adliye Vekili 
bugün vilayet, kumandaulık ve 
belediyeyi ziyaret etmiş, vilayet ve 
belediy~ işleri etrafında maltı.mat al
mış, müteakıben adliye ve hapishane 
yi gezmiş, mahkemeleri dinlemiş, 

bilhassa zabıt memurlarının vaziye
tiyle alakadar olmuştur. 

Vekil, hapishanede mahkumların 

ihtiyaçlarını tesbit etmiş ve bilhassa 
müstakbel Adliye Sarayı ile hapis
hane mevzuları üzerinde durmuştur. 

Vekile Baro tarafından öğle ziya
feti, akşam da Parti tarafından bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Fethi Okyar yarın Manisaya gi
decek, orada bir gün kaldıktan sonra 
Soma, Bergama. Ayvalık üzerinden 
Babkesire geçecektir. 

V e1'iün l zmirdeki beyarıatı 

adll teşkilat layihasından da bahset.. 
miştir. Vekil, verilen emirler ve alı
nan ted birlerle davaların lüzumsuz 
yere talik edilm iyerek imkan nisbe~ 
tinde süratle intacı ve adaletin tam 
olar ak temini şimdi de imkan altına 
alınmış olmakla beraber yeni teşki
lat kanuniyle bu süratin daha geniş 
şekilde elde edilebileceğini söylemiş. 
tir. 
Davaların fazla taliki hakimlerin 

terfiine müessir olacaktır. Yeni ieş
kilat kanunu, usul kanunları ve ha
kimler kanunu ile de altlliadardır. 

Vekilin Aydı.nda gazetemize 
nıii1ıim beyanatı 

Aydın, (TAN) - Adliye Vekili 
Fethi Okya r , buradan ayrılmadan ev 
vel (TAN) a şunları söylemiştir: 

" - Memleketimizin en zengin ve 
inkişafa pek müsait olan bu köşesi. 

Adliye Vekil tetkik seyahati hak- ni tekrar gördüğümden pek mesu
kında İzmirde gazetecilere şu beya- dum. Cümhuriyetin memlekette bı
ııatta bulunmuştur: raktığı tcırakki eserleı;i 'her yerde 

- İzmirin büyük hamlelerle te- göze çarpmaktadır. Şimdiye kadar 
rakki ettiğini görerek çok sevindim . görülen içtimai ve iktısadi terakki. 
Gerek vilayet gerek belediye ve ge- ler , ati n esiller için çok parlak üınit
rekse Halit Partisi erkaniyle yaptı- ler vermektedir. 
ğım temaslardan çok iyi intıbalar al- Adliye teşkilatımızın bazı eksikle
dım. Mahkemelerin iyi işlediğini işite ri olmakla beraber umumiyet itiba
rek aynca müftehir oldum. rile bıraktığı intıbadan memnunum. 
• Tapu işlerinin de muntazam cere. Bu eksikleri ikmale çalı~mak ta va-
yan ettiğini söyliyebilirim. ziiemdir.,, 

Halk idaresi, halk menfaatine ota· Ayd~nda üç mektep ortasına yapı-
rak inkişafa pek müsait olan muhit- lan yeni ceza evinin tadil edilerek li
te günden güne feyizler yaratmak ta- se binası yapılması ve ceza evinin 
dır. Gönül ister ki İzmirde iyi bir ad- şehir planında göstel'ilen yerde inşa 
!iye binası ve bilhassa daha mükem- edilmesi hakkında Aydınlılarca Qesle 
mel bir cezaevi vücude gelsin. Bu nilen arzuya dair de şunları söyle. 
emeli mali imkan hasıl olunca ta· miştir: 
hakkuk ettirmek vazüemdir.,, "- ;Buradaki masrafımızı aynen 

Yeni teşkilat kanunları bize verdikleri takdirde daha müsa-
Fethi Okyar, Adliye Vekaletinde it bir yerde hapishane yapmak husu

teşekkül eden hususi bir komisyo-\ sunda hiçbir müşkülat çıkarılmıya
nun hazırlamakta bulunduğu yeni caktır.,, 

S - Ortamektep mezunuyum, mual• 
llm vekllllöl yapmak lıUyorum• n-ereye 
müracaat edeyim? 

C - Ortamektep me-aınlıın ancak 
köy mekteplerinde muallimlik yapabi
lirler. Bunun için de Maarif Müdürlü
to;ne müracaat etmek lAzırndır. 

• 
8 - Bltll bir muhitte vOcudDn bit 

tutmamHı için bir çare var mıdır? Ve 
lnaan bltlenlnce kolayca naaıl temizle· 
nlr7 

C - VOrtıdün bit tutmamam !cin t'TI 

iyi çare vücudü bütün kıllardan temiz
lemektir. Bitler silr.felerinl (sirkelerini) 
kıl diplerine bırakırlar. Vücude ıelen 

·bitin uzun müddet yaşıyamaması için 
de vücude cıva merhemi sürmelidir. Ca
maşırlar, yatak ve yorgan da mutlaka 

kaynatılarak veya kızgın ütü ne ütü
lenerek temizlenmeı,ı. ve eğer val"Sa 
sOr.feler bu şekilde imha edilmelidir. 

Vücut temizliği ile yatak yorgan ve ça
maşır temizliği ayni zamanda yapılma
dıkça bitten temizlenmek biraz müşkül 
olur. 

Bitlilerle 
. e 

Mücadele 
D·evam Ediyor 

Belediye, üstü başı kirli ve b itli 
olanların temizlenmesi için şehrin 
altı kazasında hamamlar kiralamış
tır. Ayrıca bu kazalarda tesbit edile
cek olan bitlilerin elbise ve eşyaları~ 
nı etüv yapmak üzere dört seyyar e.. 
tüv makinesini faaliyete sevketmiş.. 
tir. Bu faaliyeti idare ve idame et.. 
mek üzere teşkil edilen ek.ipler her 
gün saat 13 den 21 e kadar çalış.. 
maktadırlar. Bu ekipler mensup ol
dultları kaymakamdan aldıklan di
rektif üzerine fakir mahallelerle kah.. 
veleri, bekar odalarını, muhtelif ai
lelere tahsis edilmiş konaklan ~e
zerek buralarda rastladıkları kirli ve 
bitlileri hamamlara, bu gibilere ait 
eşyayı da etüve sevketmektedir. Kir. 
li ve bitlilerin temizlenmesi için her 
hamamda bir de berber hazır bulun
durulmaktadır. Bu hamamlarda, kir. 
li ve bitlilerin saçlan da traş edil
mektedir. 

Belediye bir taraftan bu temizlik 
mücadelesine devam ederken, diğer 
taraftan da Belediyenin Kasımpaşa.. 
da ve Balatta açmak istediği parasrz 
halk hamamlarına ait noksanlan ik
mal etmektedir. Bu arada umumi ha. 
mamlara asılmak üzere afişler hazır. 
lanmıştır. Bu afişler: "Belediyenin 
Kasın\paşada ve Balatta açmış oldu.. 
ğu temizlik evlerine müracaat ediniz, 
bir bit bin hastalık getirir" cümlele.. 
rini ihtiva etmektedirler. 

Ege Denizinde Lodos 
Fırtınası Var 

Karadeniz ve Marmarada şimal 
fırtınası devam etmektedir. Dün Ka. 
radeniz Boğazı haricinde kesif sis yü. 
zünden münakalat durmuştur. Pazar 
günü muvasalatı icap eden Karade
niz vapuru sis açılmadığı için Boğazı 
görememekte ve limana girememek
tedir. Fırtına dinmediğinden liman
lara sığınmış olan vapurlar da yolla
rına devam edememektedirler. Dün 
Egede de lodos fırtınası başlamış, 
keyfiy.et bütün denizcilere tamim e. 
dilmiştir. 

Trakyada Seller 
Trakyada yeniden muhtelif yerle

ri sular basmıştır. Şiddetli yağmur
lar devam etmektedir. Babaeski -
Lüleburgaz yolundaki köprülerden 
başka, dün Çatalcada arazinin ehem
miyetli bir kısmını sular basmıştır. 
Edimede de kenar mahallelerdeki ev 
ler kısmen sulann hücumuna ~ğra
mışlardır. 

Bir Sinema Müdürü Geldi 
Amerika film kumpanyalarından 

birinin müdürü olduğu bildirilen NL 
kola Peri adında biri dünkü konvans. 
yonelle şehrimize gelmiştir. N. Perl, 
Balkanlarda olduğu gibi şehrimizde 
de yeni sezon için bazı temaslar ya
pacağını söylemiştir. 

Harp dolayısile A vrupada film !a
nayü durgunluk geçirdiğinden Ame.. 
rikan sinema kumpanyalannın faali. 
yetlerini arttırdıkları bildirilmekte.. 
dir. 

Bulunan Ceset Morga Kaidınldı 
Anadolu Fenerinde sahilden biraz 

açıkta bulunan erkek cesedi 3 gün
denberi civar halka teşhir edilmiş i
se de kimse tarafından teşhis edile
memiştir. Esasen ceset, denizde pek 
çok kaldığından tanınmaz bir halde
dir. Ölüm sebebinin tesbit edilmesi 
için ceset morga kaldırılmıştır • . 

Hayri Dün Öldü 
Cumartesi günü Saraçhane başın

da tramvaydan atladığı sırada bir o
tomobilin altında kalıp yaralanan 
Kumkapı orta okulu üçüncü sınıf ta
lebesinden Hayri Gülver, dün C'er. 
rahpaşa hastahanesinde ölmüştür. 

T A ;-·-v_ı _M_I 
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ffijGON 1 

Al~m r ~ H "'disesi 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 
J ngiliz bahriyesinin Altmark 

h ıuımındaki Alınan muavin 
darp ı:cın"sini Norveç kara suların
ıt l n.kalı~·nrak içinde bulunan Jng.i· 

z esırlcrmi kurtarması, uzun bır 
nıünknşnyn sebep olmaktadır. Al
nıan vapuru, Norveç sularına vardı· 
~ı. znrnon guya muayene olunmuş \"C 

ıçındc bir şey bulunmndığı iç'n se
Ynhatine de, am etmesinde bir nıah
z~r göriilınemişti. Hntta bir rivnrctc 

.iş Bankas 
Kimsesiz 
Çocukları 

Okutacak 

lngi iz Dari g Muhribi 
Torpi lenerek Batırıldı 

J'azan: B. FELEK 
H nnidir gelmemişti. Gerçi heni 

üstüstc sualleriyle ıkı~tırdıbrı 
için biraz da şikô.} etçi idim oma, do!:
rusu özledim. Geldi. Burada değil· 
mi . Hoş beşten sonrn: 

- Çoktan gciriişcmedik tc hen 
ipin ucunu kaçırdım. 

- ipin ucunu knçıran sade sen 

gorc, Noncç ganbotlan da Alman Ankara, 19 (Tan Muhabfrinder.)
vapuruna refakat ediyor ve onu Nor- İş Bankası, zelzele felaketinden kur. 
'1eç ah'llerinden seHimetc ka\'uştur. tulan, fakat kimsesiz kalan çocukları 
nıak isti) orJardı. 1nglliz Amirnllii'•i 1 ke:ıdi nam ve hesabına Dnriişşafaka· 
Alınan vapurunun Jngiliz esirlerini da okutturmıya karar vermiştir. Bu 
taşımndığına da 'r Norveç mı:ıkama- karar üzerine banka tarafından !c
tının verdiği rnpor üzerine ,·apurun çilen mümessiller felaketzedelerin !S

ar~ştırılması için İngiliz harp gemi. kan edildikleri vilayetlere giderek 
~~rıne emir vermiş, bunun üzerin" bu kabil çocuklan toplamıya başla ' 

Daring Torpidosile Beraber Harptenberi Batırılan 
İngiliz Muhri lerinin Sayısı Beşe Baliğ Oldu 

değilsin. 
- Söyle hnknyım! Nedir uıziyct? 
- Hangi vaziyet? 
- Denizlerde .•• 
- Denitlerde İngiliz ,.c Fransız· 

lar hakim. Almnnlnrın tahtelbahir 
ve torpil hnrhi fosladı. Londra, 19 (Hususi) - A- şa halinde idi. 

mirallik dairesi "Daring İngı· _ İngiliz donanması tspan?·adan ha-

rimizden biri düşman pususuna dUşe 
rek zayiata uğramıştır. Rhin üzerin. 
de iki taraf arnsında ateş teatı edil 

- )yi nmınn hcrgiin gemi batıyr>r? 
. . ' . . . " . reket ederek Almanyaya gıtmekte o. 

liz torpıdo muhrıbınm torpil- lan 3 bin tonluk Morea adlı Alman miştir. 
- Batanların ço<tu bitaraf gemi-

ler. 

ır İngiliz harp gemisi de Noneç'in tnışlardır. • 
:.:a sularına girerek Alman \'apu. Bu arada ilk olarak A".lanadan 13. 

lenmiş ve batırılmış olduğunu vapurunu yakalamış ve bu vapuru, 
bildirmiştir. Bu torpido muhri- bir İngiliz limanına sevketmi~tir Va· 
b · · ·· t., b t d b" purun mürettebatı vapuru batırmıya 

mm mure .. e a ın an ır su- teşebbüs etmemişlerdir. 

Askeri vaziyet şu şekilde iznh o. 
lunmaktadır. 

Almanlar üç gündür dnha şiddctlı 
baskınlarda bulunmaktadırlar. 

- Bunun sonu ne olur? 
- Ya bitaraf gemiler biter, ynhut 

hitnraflarla harp başlar. 
- Kime karşı? 

u sıkıştırmı ve ' 'apurun kBra~·a Mersin ve Tarsustan 7 ki ceman 20 
oturma U . • • d 1 • sı zerıne ıçın e ynpı an araş· talebe ayrılmıştır. Bu talebel b' 
ınunlar 300 d f 1 1 .1. . . .. er ır .ııi k ' en nz a ngı ız e ırı. kaç gune kadar İstanbula gönderile 
~ urtnnlma ı ile ncticelenmi fr. cektir. : 

bay ve 4 er kurtarılmıştır. 9 su- Fransız donanması da 2500 tonluk 
bay ve 157 erin akıbeti malum oıa·n Rostok adını taşıyan Alınan vn
değildir. Bunların ölmüş olma- p~runu ayni. şekilde >":1~ala~ış .. ve 
sından korkulmaktadır. bır Fransız lıma~ına g?~unnuştur. 

Geçen gt-ce teması mubafu .. ,yn 
memur küçiik bir Fransız müfrezcsL 
ni, teşrinievveldenberi ilk defa ola. 
rak muvaffakıyetsizliğe uğrntmı~ 
lardır. Nied'nin şarkındaki bölgede 
bir Fransız müfrezesi pu uya düşe. 
rek 20 kadar ölü vermiştir. 

- Bahranlnra karsı. 
- Ya bu Amerikalı diplomatın 

e.} nhoti nedir? 
- V ilahi §imdiki halde onun 

. cyahatinin hakiki sebebini kim e 
bilmiyor anımn bana sornr on Amc.. 
rikamn ne zaman ve ne şekilde hnr
be gireceğini tayin için etüt etmiye 
gelmi gibi geliyor. 

ke~~k ki Non•eç. makamnh dıt, /ngüizlerin gönderdiği 
cidd· Rl'a sularına gıren bu vapuru d 

• ıyetle araştırmış olsnlardı, bu ~· gı a maddeleri 
:rl~ri bulacak, bunlnnn tahliyesini Seyhandan bildirildiğine göre 
ernın edecek, ve bunları ya harp f eliıketzedeler için dost İngiliz mille~ 

~bonkuna kadar tutacak yahut dahn ti tarafından hediye edilip İskenderu-
as a m h' ' N a ıyettc bir karar verecekti. na çıkarılan ve orada Kızılay umu-

h orveç tnakamatı, Almanlann bu mi tnerkezi elile taksimnt.ı yapılan 
çı';;P esirlerini, kendi toprakla~ınn erzaktan iki vagon içinde l 77 çuval 
dil anr ~aradan Almanyaya sevke. un. 83 sandıkda ikişer buc;uk kiloluk 
1ar1;;.e ~;~n~ nasıl rnzı olma7.larsn. on- 1992 kutu gravyer peyniri, 55 sımdık 
d _ 

1 
dı karn sularından nakline yine 650 kutu marmaı..... 20 çu e oy ece .. . .. w, • 

gelirdi. musaade etmemeleri lazım val şeker, l O çu\•al fasulye 
Fnkat 

1 
14 çuval bezelye, 5 çuval pirinç ve 2 

harp 8~. a~ılan yn Alman muavin çm::al tuz Ad anaya gelmiş ve Kızı1 ay 
lunm gcını ının yanlış ilıbaratta hu- ambarına teslim olunmuştur 
Almarısı, ~::ılıu~ vapuru anyonların • yeni zelzeleler 

. nya ıle Norveç nrasında h :r ha 
dıse ç.ıkm?nıasını temin etmek iste: Bur~ya g~len .m~IUmatn g?Sre, biri 
rnelcrı ytizündcn ''apurtı • • d cvvelkı ve dığerı dun <>ahah Muğlaôa 
ki .. 1 n ıçın e. iki .dd ı· , __ 
.. ~uz erce e irin kopnrdıklan 1 ... 1 şı et ı ze~eıe olmuş, bazı evler 

tu ·n g ıru • ık 1 t hlik · ·· · · ı ı .ı~cmi \'e İngiliz bahri~·csi de Y ı ~a e esı g?.sternııştır. 
bu !ngı.lız c~irlerini kurtarmak mee- Es~ı~ehlr?e de dun gece ve bu sa-
burıyet ndc kalmıştır. hah ikı hafıf ve Yozgatta da buJ?Ün 

ingliz harp gemilerinin Norver ka. bir zelzele olmuştur. 
ra sularına teca' iiz etmeleri iiphc • 
'?k .ki. bir hatnclır. Fakat No~eç gi J?iğer taraftan Develi merkez ka. 
hı hı.tnrnf bir devletin, kara suların. zas:ıe nahiyelerinde dün 4,40 ta beş 
da hır takım n keri hare ·ntrn vnpıl sanıye süren şiddetli bir zelzele his
~nsına m.üsando etmesi, daha büyüİ scdilmiş olup, Develiye iki Slat me. 
ntndır. sefade Soysallı köyünde 9 ahır ve bir 

'ıle?\norveç, anlnşılnn yine Almnm.·a ev yıkılmıştır. Hayvanca da zaviat 
rayı b 1 vardır. • oznınmnk için, ngiltereyi 

~:~tcsto etti ve tazminat istedi. Di
g tarahnn Alman.,.·a da No~· ,. 
ıırot t • " • • cç ı 
te es. 0 ~ttı! ve onun lngilte.reyi pro_ 

sto ıle ıktıfa etmh•erek dnhn ı"l . 
'<'e "t • . • " e.rı-" gı mesını ıstedi. 

~lünaknşanın bir kaç gün !llfireceği 
ab? aşılıyor, fakat bu miinakasadan 
ır şey k r. ,. G , çı nca nru 7.annetmiyornz. 

n crçı Almanyanın, I.ondrada imzala 
n:n tahtelbahir anlaşmasını artık ta: 
F~:;ıuya karar verdiği bildiriliyor. 
terecek es~se~ bunun tanındığını giis. 
1 hıçhır cmmare yok ki. Bu an 
u':hlıının ~ükilmlerine göre hi .. bir 

aret gemıs' · ·· .., 
C"' ının murcttcbatı ve yol 

"UQr( e . b" -
torpilJ mın ır yere çıkarılmadan 
he .. enrncmesi lfızımdır. Halbuki 
ha:f1° yalnız muhariplere değil, mu· 
nlllfıe:~.ıyanlara da ait olan f caret 
ıör.~,..,o ının, hemen torpillendiklerini 

" ruz n .. zd Varı.;;.. ·ı · 11 yu en anlaşmanın 
1 • .,.. ı c yoklu <u miisav· .d. O 

Londrada Hava 

Nezaretine Ait Vesaik 

Çantası Çabndı 
Londra, 19 (A.A.) - Londranın 

başlıca caddelerinden birisinde bir 
kaç dakika boş bırakılmış olan bir o. 
tomobildeki hava işleri nezaretine ait 
v~saiki muhtevi çanta kaybol.mu~ ve 
bır daha bulunamamıştır. Bu sirkat, 
bu nevi hırsızhklann on dördiıncü
südür. Polise haber verilmiştir. Tah
kikat başlamıştır. 

Daring torpito muhribi Defender 
sınıfından olup 1932 de inşası ikmal 
olunmuştu. Gemide 4.7 inçlik 4 top 
ve daha ufak kalbiroda 6 top vnrdı 
Daring 8 tane de torpıl kovonı ile 
mücehhez idi. Daring'in sürati 35.5 
mil idi. 

Bu suretle harptenberl düşman ha. 
reketile bntan İngiliz mulıripleı·inin 
sayısı beşe vanntş. bunlardan başka 
bir muhrip te müsademe neticesinde 
batmıştır. 

Harp başlangıcında İngıliz muh
riplerinin sayısı l 74 tü ve 24 te in-

Romanya • ltalya 

Dostluğu Etraf,nda 
Bükreş, 19 A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, Sidorovlcl'ye ltalyada 

gösterilen hüsnü kabulü ehemmiyet
le tebarliz ettirmekte ve bunu Jtal. 
yan - Rumen dostluğunıın yeni bir 
işareti olarak telakki etmektedirler. 

Timpul gazetesi: 
"- İtalya ile Romanyayı parlak 

bir istikbal bekliyor. Rumerı genel k 
hey("ti, İtalynda şevk ve heyecanla 
karşılandı., başlığı altında neşrettiği 
bir makalede bu ziyartıtin iki mem
leket münasebetini dana ziyade taK· 
viye eylediğini, kral i!e Duçenin Bi
dorovici'yl kabul ederek :r.umen mil
letine muhabbetli cüm!elcrle hıtlıp ey 
ledikerini ve İtalyan matbuatının 
bu dostluğu tarihi bir icap olarak xny 
deylemekte olduğunu yazıyor. 

Kral Boris, Köseivanofa 
Kabul Etti 

Sofya, 19 (A.A.) - Kr.al bugün 
eskı Başvekil Köseiv:ınofu kabul e
derek kendisine Sent Aleksanclr ni. 
şanının büyük kordon rütbesini tev. 
cih eylemiştir. 

Çın Al ı ı ı. nun 
flınıattıı nı:nyanın hu mukaveleyi tn • 
detrtşli y karar vermCJJ vaziyeti 

rtncmektedir. 
l>e . h 

len nı~ a~binin bu yilzd n fiddet. 
h rrıesı Dıtımali 

arbin d 1 d varmış ..• E asen bu 

• Polon11anın 90 gemiden müteşekkll bir ticaret 
fil osu vardı. Bu f üoya mensup olan gemilerin 
hemen hepsi de Baltık denizinden kaçmağa mu
r;aff ak olmuşlardır. 

Ilı. en z e ve ha d 
tıhakkaktır V d ~a a Y pılacağı 

detJenmesi b. lk~ d cnız harbinin şid
atna nlhny~t e ı . e onun bir safha. 
da 'Ynklaştınr. vcnr ve son safhasını 

k~;a=:,=:=F==k=== 
aru • Mısırın 

yeni Türkiye Sefirini 

Kabul Etti 
A Rahtre, 19 CA A 

nknra el · . · ·) - Mısrnn yeni 
"Vazifesi b çısı Abdurrahman Hakk 

• 

Bunlann çoğu harp başlamadan evuel Polonya 
limanlarından hareket ederek bitaraf limanlara 
iltica etmişler, daha sonra müttefiklere iltihak 
için her fırsattan istifadeye başlamışlardı. Net~ 
cede bütün bu ticaret lüosu, müttefiklerle bir
leşmiş ve oiıların hizmetine girmi§tir. 

* J,fik:ııemburgta ikamet eden İtalyanlara, memleketlcrt• 
ne dönmek için talimat verilme i ve bunların Almanya 
yoluyla İtalyaya dönmiye başlamaları, Lüksemhurgta 
Lir h:ıyli endişe uyandırmış ve burasının bir Alman is. 
tiliısı tehlikesi ge~irdiğl hissini venni~tir. Lüksem· 
burgta 1tkhnhnrda istilaya uğramak ihtimali herkesi 

1500 tonluk bır İngılız sarnıç va. 
puro torpillenmiştir. 

Bitaraflara ait iki vapur da torpil· 
lenmıştir. Bunların biri İspanyaya 
ve biri de Yunanistana aittir. ... 

Dört kafileye Alman denizaliıları 
tarafından muvaffakıyetli hücumlar 
vapıldığı hakkındaki Alman tebligı 
İngiliz deniz mahfıllerinde "hayali,. 
keliınesile tavsü edilmektedir. 

Fransız harp tebliği 
Paris, 19 (A.A.) - 19 Şubat o;abah 

tebliği: Nied'in Şarkında müfrczele-

Diğer taraftan, Almanlar Moselle 
bölgesinde hemen hemen bir gün ev. 
,•elki ayni mevkide yeni bir bnskın 
yapmışlardır. Bu baskın çok şiJdetli 
endahta istinat etmic;tir. 

Da11inıarka üzerinde uçu§lar 
Koocnhag'dan bildirildiğine göre. 

bir Alman tayyaresi bugün <H!leden 
sonra Jutlnndın ccnubundaki arazi 
üzerinde uçmu tur. Danimark:ı ba. 
taryalan tayyareyi uznklaştırmış. 

lardır. 

lrlonda edhişçilerinsn Fransada Komünistler 

Yeni Faaliyetleri 
Londra, 19 (A.A.) - Dublin otelle

rinden birinde yapılan bir baskııı l'S· 

nasında 13 kişi tevkif edilmiştir. Bu 
şüpheli şahısların tevkifi için es&s!J 
ihtiyat tedbirleri alınmış ve otelin et. 
rafına 5 mitralyöz yerleştirilmişti 150 
sHahh asker civar sokak!ardn topla
nan halkı otele yaklaştınnamakta idi. 

n· ğer cihetten -Cümhurıyetçi lrlan. 
da ordusu mensuplarından bir kaç 
kişi Belfast'ta Milton sokağındaki 
evlerden birine girerek bir evi işgal 

eden aile efradını silahlııri!e tehdit 
etmişler ve bütün möbleled kırmış· 
lardır. İki İrlandalı tethişçinin ida· 
mı esnasında bu evde matem a!iipıeti 
olarak pencerenin kepenkleri kapatıl
madığ1 için tcthişçilerin bu taarruzu 
tertip ettikleri zannolunmaktadır. 

Alman Çocukları 
Kopenhag, 19 (A.A.) - Rhin'c....:n 

tahliye edilen 200 Alman çocuğu Da. 
nimarka Slesnig'ine gelmiş ve Alman 
ekalliyeti tarafından misafir edilmiş. 
tir. Hemen her gün, on, on iki Alr.ıan 
çocuğu gelmektedir. Bu:ılar Danı. 
markada kalacaklardır. 

ile Şiddetli Mücadele 
Paris, 19 (A.A.) - Polis müdüri. 

yeti bir kaç hafüıdanbcri Troçkicıler 
mahafilinde tahkikat yapıyordu. 

Polis, vaktile komünist enternas. 
yonaline veya enternasyonal işçi paı. 
tisine mensup bazı unsurlnnn lhti· 
lalci propagandalarda bulunmak u
zere dördiıncü enternasyonale bağlı 
gizli bir teşekkül kurmıya çalıştıkla
nnı tesbit etmiştir. 

Polis bir çok propaganda risaleleri 
ve tabı makineleri musadere etmiş, 
ve 16 kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar 
askerleri itaatsizliğe teşvik cOrmün. 
den dolnyı divanı hnrbc verilmiştir 

Eden, İngiltercye Döndü 
Londra, 19 (A.A.) - tngiltereye 

dönen Eden matbuata beyanatta bu· 
lunarak Avustralya ve Yeni Zelandn 
kıtnatının muvasalatı şar!.<ta ve bü
tün dUnyada çok iyi bir intıba hasıl 
ettiğinf bildirmiş ve bu kıtaatın mü· 
kcrnmel evsafı ile Mısır hüki.ımetile 
Mısır milleti arasındaki halisane teş. 
riki mesaiyi bilhassa kaydeylemiştiı. 
Eden 10 gün zarfında 10 bin kilomet
re uçmuştur. 

- Yana! Demek Ameril<a harbe 
girecek? 

- E. işler bunu gösteriyor. Bir 
kere Almanya müttefiklerin kon
troHine tabi olmak için hir milttefik 
limanına giden her gemiyi batıraca· 
ğını ilan etti. Bunu knznra bir Amc
r:ka gemisine yaparsa i tamamdır. 

- Canım! Bir gemi için de muhn
relle t-dilmez ya! Görmii.yor musun, 
her glin bir ~rü bitnrnf gemi batı
yor. 

- Öyle! Lnkin evvelii o batnn ge
miler İsveç, Norveç, Holandn gibi 
Almanynmn tehdidi altında buluıian 
kiiçiik devletler ait. İkincisi, Ame
rikalılar bu hnrhc girerlerse Ameri
kayı bir Nnzi veya Bolşevik ihtilıi
l:ndcn korumak için girecektir. Ge
mi için değil, gemi bir ' 'cs"lc olur. 
Bili~or musun ki; Anıcriknda, nslcn 
Alman olnn yirmi milyondan fazla 
Amer"kah \•ardır. Almanlar Avrupa. 
da knzamrlar~a bunlar da Aınc.rika
da aya\ı.\nnn\ar. 

- Aman Non•eç dedin de aklıma 
geldi. Ku7.lım nedir bu İngiliilcrin 
zaptcttiklcri gemi? 

- 1ngllizlcr gemi fol:ın z:ıptct-
mcd:Jer canını. 

- Ya nedir? 
- Dinle! Hani u kendi kendini 

batırmak suretiyle büyük muznffe
rlyet kaznnmı"' olnn Grıı( Spce sdrn· 
daki Alman z.ırhh~ı )Ok mu? işte o 
gemi daha batmadan ev\•cl bir knç 
tımc İngiliz \•apuru batırmış ~e mü· 
rettebatım e ir etmi idi. E irlerden 
bir kı mı Alman krU\aziiriinde idi. 
Bntmadnn ev\ el karay:ı rıl·nrdıJnr. 
Bir kaç yiiz tane inin ne oldu;:'lt mn
llım değildi. İngili7. i tihbnrntı bu c
.;irlerin Altmnrk odındo Biliıhh bir 
Alman vapurunda oldui:unu cii:rrcn
mi ve dört beş gün en el de bu ge
minin Norveç kara sularındn dolnş· 
tığını haber nlmıs. iki tane ingiliz 
torpido muhribi, \'nıuıru hakikaten 
Sorveç kara sulnrırıda ve iki tane 
Korvcç gnnhotunun lı'mnycsi altııı· 
da yakalnmıı,ilar. lngili:r.lcr, Norv<'Ç• 

mat alacak ,.e propagnnda ımnntındn mümarese göre- lilere geminin içinde İngiliz e iri bu-
ccklerdır. Bunların cepheden ve denizden yazacakları lunduğunu ve nrnnmasmı tcMif et-
yazılıır, Bcrlindeki bir merkeze gönderilecek, ,.e oradan mi ler. Norveçl'lcr de geminin pek 
tevzi t-dilecektir. Muhabirlerin gayesi, Alman kahra- yakında Norveç'in Ber;::en limanında 
mantığını '\"e kudretini tebarilz ettirmektir. arandığlm ,.e içinde bir "ey hulun· 

madığını, Alman \•apurunun üvari· * sine atfen bildirmi~ler ve gemiyi n• 
ltlerkezi Londrada olan Çek komifeatne gelen rnttırmamı lor. tng.lizler çekilip git-
malumata göre Çekler, Çekoslorakııamn meş- mi . Anlaşılan ~iivari. tcMzle İngiliz 
hur silôlı fabrikalarında hergün bir kaza çıka- Amiralliği ile görjil:lınüş. Oradan ka-
rarak buradaki faaliyeti aksatmağa çalışıyor- ti emlr almış, tekrar Nor\'eÇ snhi· 

tine gelmiş ve ·on eçl"Jcr razı olsun 
lar. llalihazırda Skoda'da çalışan İşfilerin yarı- olma~ın.nraştırmak için emir aldığını 
Bl Almandır. Fakat Çekler, "Hergün bir kaza,, söyliyerek gemiyi hordnlamı . fn:ıi-
şiarile hareket ederek işleri sabote etmeğe mu- 1iz bahriyelileri ·çeri girer] en Alnıan 
va/fak oluyorlar. Çekler, ayakkabı f abı·ikası miirettehnttan hir kı mı 'aru,.clan, • 

o;ahildeki buzlııro atln~·ıp kacmı 1.ır. 
olan Bala'da da ayni lıatfı hareketi takip cdi- kalanlar da mukn,·emet etmek istc--

• 

yorlar. llalilıazırda bu fabriknl.ar, mühimmat mi ler. Hafif tertip bir çnrp1smn ot· 
inıalile meşgul olmaktadır. Çeklerin menfi va- muş. Beş Alınan ölmii • hir kaç tane 
ziyet tdmaları yüzünden bu fabrikalar iki gün de yaralanmış ve gem"nln nmhnrln-

* 
nndan üç yürdcn CnıJn İngiliz e irini 

i§lememi.$tir. k k 1 ·· ı 
lllüttefiklerln Yakın ve Orta Şarkta askeri ted- urtarara a ıp göhırmft er. 

larafındnna.ş;1a gitmeden evvel Kr:i 
y cnf . abul edilmiştir. 

bi · Scfır An d l ı;:ne Yaptığı a o u ajansı muha • 

rahatsız etmektedir. 

Keınaüst i beyanatta demiştir ki· 
liın. M1sırın :rn ~ktlaba yabancı deği~ 
~rar bulunzn uıncssili olarak orada 
gırn. Mısır v akı~ bahtiyar olaca. 
:millettir. M e Turkiye iki kardeş 
" fi eınieket· izd ası annın ha ın c ve parlak 
li Şef nczdind~~ankaz:ı olduğum Mil. 
sırlık bağlan k '1azıfem birçok a. 
:rneınlckct ara 1ı;;etlendinnck ve iki 
sebetlerini artt aki ticaret müna. 

Zelzele f l A kırtnak olacaktır. 
e a eti dol . 

milletinin T '" k ayısıle Mısır 
ler ni götü~r 

0 
milletine muhabbet.. 

sulhü rnuhnf!za ~ yakın ~arkta 
fettiği gnyrctle.rininç haTürk yenın sar. 

yranıyım. ': 

• * - Vay! Norveçliler için çok O"'lp! 
bir almaları Almanyada derin alaka uymıdır- Çeklerin geçen RO ·Ok Tinrpte Almnnyava knrşı hare· _ Öylef Çünkü bitarııflık ma kesi 
maktadır. Lo11dra gazetelerinin verdiği maltı- kefe geçen gizU çeteleri de yeniden canlanmıştır. Bil. altında Almanlara yardım şiiphe. in-
nıata göre, Almanya da bu tedbirlere mukabele hn. sa hu çeteler1n fanliyetl ~·UzUndcn Almanya hurn · den başka "Gemiyi arndık'. f(ndc 
etmekte olup Uk ağızda bin bombardıman ı·e lnrda hüyük bir lnıvvet bulundurmak mecburiyetinde esir yok!,. di~·c ·alan dn övlr.mi" o-

• kalıyo~ luyorlnr. Politika hakımınclon ağır 
aı·cı tayyaresıni Belçika hududundan alarak Ce- '* olduğu kadar. hilhas a ahliiltın en 
nubi Polonya ve Slovakya hududuna gönder- .. Amerikanın altın meı•rudü gittikçe artrynr. Yal- mükemmel olduğu bir i~knndinav 
miştir. Brükselden lJerüen maUimafn göre de nız son üç ay zarfında bu mevcude bir milyar memlekett için çok ('rkin bir ;ey. 

haftalardanberi Almanların bu tarafta talı§ülat dolar katılmıştır. - Şimdi ne olacak? 
yaptıkları göze rarpmamıQtır. - Şimdi lngilizl r, Norveı;ten irn· * Y Bu suretle Amerikanın altın mer:cudü 17 milyar hat i tiyor? "İçinde tııg' liı irlcri 

dolara varmıştır. Bu miktar, bütün dünyadaki bulunan silnhlı l;llr -. nnuru na ıl kn· 
Alman propaganda!n, Potsdam'da harp muhnbirlcri kln .• .. ·k· • • 1 .• 1 d" ırn sulnrmızn aldınız? •. dh. c oru .. ·oı. 
b

. - altın meı•cudunün ucf e ı ·ısını tef}~l e ıyor. "' 
. ____ ı_r_m_c_k_te_:p:_a.:çm .... ı.:.şt_ı_r.~1\.:.lu::h::a::b:.:i~rl:,:er:_~b:urn:::d:a:..:•s:k:e:rt:,:m::a:,:lu:.·----------------------------------.....:ı None~ tc İngiltereyi protesto etmi 

(Devamı 7 ncidel 
• 
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RADYO 

GazefeCifere ·Karşı 
Alınan Vaziyet ve 

Bölgenin Bir Mektubu 

MİLLi ve A L E M D A R Sinemalarında ANKARA RADYOSU 
TiJrklye 
Türkiye 

Radyodifilzyon Postaları 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Umnluğu 

Bugünkü harbin gizli mücadelelerini ifşa eden ve bütün dü nyayı heyecana boğmuş olan 

idam Edilmiş Casuslara Aid Muazzam Film: T. A. P. 211.'1 nı. '46~ Kca. 2n ıtw. 

CEBELOTT ARIK CASUSU 
16-48 m. 182 Kes 120 ıtw. 

Salı, 20. 2. 1940 
1%,30 Program ve memleket saat ayan; 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. l 2,30 
Tilrk müzifi. Çalanlar: Fahire Fersan. Ke
mal ..Niyul Seyhun, Fahri Kopuz, Refik 
Fersan. Profesyonel Macar 

Ka'i Ma'i Yapmak 

Takımlarından Uypeşt, Bir 

Üzere Şehrimize Gelecek 

Deniz harp gemilerinin esrarengiz batırılışı. .. Entellijens Servis'in faaliyeti_ 
Bugünkü casuslar dünyasının korkunç ve ölünilü harbi 

Pazar günkü nüshamızda İstanbul rek odada, gerek koridorda nuıl teb
tbölgesinin gazetecilere haber sızdır- liğ edildiğini. kararı söyliyen ı:atın 
mamak için kapıla.nnı kapadığını hangi kelimelerle meramını anlattı
spor yazıcunızm şahit olduğu vaka. ğ'ını orada hazır bulunanlar l§itmiş.. 
J1 zikrederek yazmıştık. lerdir. Bu nokta katiyen tereddüde 

L Yarından itibaren Başhyor ! 
'A:ynca: MARY CARLYL ve LLYD NOLAN'm yarattıklan (KAÇAKÇILAR Y _, 

1 - Okuy•n: Mu.t•f• Ç•lllar 
l - Acem Aşlran peşrevi, 2 - Ded« 

Acem Aslran şarkı (Dinle aözQm ry dll
rüba), 3 - İsmail Ağa: Acem A,iran pr
lo (Yanar sinem), 4 - Nlkoğoı: Acem
kQrd! şarkı (Sevdi gönlllm ey melek si
ma), 5 - Eviç türkü (AUadım bahçeye 
girdim), 8 - Rumeli tilrkQsü (YUr(ldQk
çe ıervi de boyun sallanır). 

n:~sien N EL s o N E D D y_., 
Bölge başkanlığından bu hususta imkan bırakmıyacak kadar sarihtir. 

aldığımız bir mektubu cşağıya der. Ancak biz, o gün bu mantıksız ve 
cediyoruz: yersiz kaı;arın önüne geçmek için sa. 

Bak ve Hürriyet için rarpıfan bir mllletin istiklal miicadeleaini gösteren büyük bir 
2 - Okuy•n: Azize Tllzem 

AŞK ve KAHRAMANLIK Filıninde ., 1 - Yusul: Bestenlglr şarkı (Çok sftr
medi geçti), 2 - Rıfat Bey: Saba ,arkı 
(Hayall yAre değme), 3 - Halk tilrktı.tı 
(Tasa çaldım yoğurdu). 

18-2-940 tarlhI1 ıazetentztn spor .Otu- dece vaziyeti izah etmekle iktifa et. 
nunda (Bölg~ gazetecilere haber sızdır- miş ve vakaya şahit olanların isimle
mamak için kapılannı kapadı) b~lıtı al- rini yazmıya lüzum görmemiştik. A L- E .V Ş A R K 1 S 1 

13.30 - H.00 Müzik: Kan,ık ha1U m6-ı 
ı:f.k ( P1.). tında 8por' muhbl.r:lnizin bir 7ıwsı görnı- Artık bu neşriyatımızdan gonra, 

mıı,tür. her yerde olduğu gibi, bölge kapılan-
Bölge Aabqkan1ılı taratmdan spor M!r• il k 

YAR 1 N 
'.AKŞAM M E L E K. Sinemasını yeni bir 

zafere ulaştıracaktır. t...w tefliline bu yolda herbancl bir emlr nın da gazetec ere apanamıyacağı 
Yerllmeın!ı; b!Wda spor mulwrlrler.fıı1n an~ılmaktadır. 
Jiatedlklert 'ff.J• uımm ılk'dQkleri zaman- Bu sureile, her ne tekfide oluna 
larda ~emlz spor l.şlerln1 allkadar eden olsun, bu karann tashih edilmesile 
.meısa.11 hakkında imı1 ~~en ee!llkten ma-ı gayemiz tahakkuk etmiş bulunuyor. 
:ıamat alacaklarını kendilerine tefhim et- Bu kadarı da bize yeter. 

~---------------------------------------' 

ıe,90 Prosram '" m«nlelcet ...t ~ 
18,05 Mtwk: Operet selelcsyonlan (PL)1 

18,tO Kon~a (Çittçtn1n saaU), 18,11 
Serbest saat, 111,10 Memleket uat ~ 
ajan.'! ve meteoroloji haberleri. 19,30 Tl1rk 
milzlği: Gerdaniye kClçek takımı. Ankara 
radyosu küme ses ve saz heyeti. İdare e
den: Mesut Cemil, 20,10 Konuşma (İktıat 
Ye hukuk saati), 20,30 Türk mQzfğf: 1'utl 
heyeti, 21,15 Konser takdimi: Halil Bed1l 
YOnetken. Müzik: Radyo orkestrası CSeC 
H. Ferit Alnar): 

6SJ--.................................................... llllİI ... _, 

S U M E R Sinemasının miJ n şimdiye kadar hlçb1r spor muhar- Bir Macar takımı geliyor 
lrirl ~eri ~vrllmem!şUr. Macarlstanın birinci sınıf profes-

Ancak Böl&e binasında ıuetecner n yonel klüplerinden Uypeşt takımı is-
i misafirler için bir salon oldufu halde ıa- l 1m k - -
1 

._,_ uhb'-'-'- _ .. _,_ ,.. __ "" tanbu a ge e uzere muracaatta bu-
ze...,.ıu; m 1.uu1n •= ...... -=e ... OQ .... uzun 1 b-1 d"" k b h 
mQddet herhangi bfr mesele için ıztizahta unmuş, o ge un a şam u usus. 

1 bulunmadan oturması, spor ve cazetecl- ta konuşmak ~ere Fenerbah~. Ga-
lik mevzuile alAkadar olmıyan ~lerden latasaray, Beşıktaş murnhhaslannı 
bahaederek çalışınak mecburiyetinde bu- davet etmiştir. MacarLU"a muva
hman memurları işgal etmesi dofru bu- fı.k: cevap verilecek ve bu takım da 
lunmadılı içf.n bu mesele hakkında spor bu suretle fstanbula gelecektir. 
serviai te!lllince naz.an dikkati celbed.U
miltir. 

Vasi Salonu : Y AR I N AKŞAM 
MfVsimin 3 tıncfl Fransız Sflper Filmi 

DON KAZAKLARI 
Şaheserinfn ilk ir1teırl ıerefine verilecek GALA MÜSAMERESİNE Ko. 

pcak Gil.zcl Filimleı meraklılannı istiabe ıayri klfi ıelecektir. Ba~ Rol 
lerde: 

Cebelüttank Casusu Kahramanı ROGER DUCHENE 
Komedi Fransez artistlerinden V E R A K O R E N E 

1 - Lully - Mottl: Balet suftL 
2 - Wagner: Le Vaıaeeu l'antome epe.. 

rasının uvertürll. 
3 - IJszt: Le Prelud& 
22,lS Memleket saat ayan, ajans b8'>er

lerl; ziraat, esham - tahvilAt, lcamb~ .. 
nukut borsası (Fiyat), 22,SS MQzik: Ca
band (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki prosnnl 
ve kap~ 

Bu tavzthl dikkatle, okuyacak olan 
herkesin anlıyacağı veçhile, bölge 
başkanlığı işaret ettiğimiz vaziyeun 
pek gayritabii olduğunu anlamlf ve 
işi garip bir tevil yoluyla ört bas et. 
miye teşebbüs etmiştir: 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 

Kazananlar , 

Preııce Troubetzkoy ve ılleılıur Don Kazakları Teganni Helleti 
Milyonlar sarfirle vficade ıetirllen bu emsalsiz Filimde Çarlık Rusyasuıuı ıöder kanıaştıncı ihtişamını 
ve zamanımızın Paris hayatını tasvir eden büyük bir a~k Dranunı.. İlıtiW hrlınalan arasında çırpman 
bir kadının hayabdu.- Yerlerinizi bugünden aldınnız. Tel: 4Z851 

=--O-=- "'\ 
Ecnebi lstasyonlannda 

Türkçe Nepiyat 
Londra J1 ve 19 metre t1zertn4m ... 

18,55 de; Parla 40 metre ilzerinden saat 
20.25 de; Rom• 31 metre Qzerinden ve orta 
dal&ada Roma ikiden oat 21 de. 8 Şubat 940 tarfhU (Çocuk Sayfa) mı:r:

dald "BIL"l'lece - Bulmaca" :rı doğru hal
ledenlerden hediye kazananlann listesi: 

............... __________________________________ , 
Gi'ıya bölge bürolannda mesai sa

atleri işgal edilmesin diye müracaat 
:zamanı tayin edilerek her türlü iza
hat vermiye hazır bir zat, mütemadi 
surette gazetecileri bekliyormuş ve 
gQya bu bürolar mesai saatleri için.. 
den beş dakikasını dahi gazetecilere 
izahat vermekle .e:eciremly~ek keı.daf 

1 meşgul bulunuyorlarmış! 
Sanki saat gibi çalıştl'llak kararı 

verildiği günler ayni odalarda hariç. 
tan başka sporcular veya gazeteci ol. 
mıyan kimseler yokmuş.. 

Cümhuriyet Türkiyesinde hiçbir 

r
resmt dairede gazetecifore karşı lü. 

• zum görülmiyen böyle sıkı bir tedbi.. 
re İstanbul bölge merkezinde bugün

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Vefa erkek lisesi 432 Huan Talu, tst. 
Sanat melrt.ebi 404 Necmi, 1A 3f ilncO ilk 
.mektep 84 Tilrk!ri Tine. 
MÜRIKKEPLI KALIM KAZANANLAR 
~ blrlnct ~ 9 Efdal öney, 

Üniversite kütQphanesı arkası 17 No.da 
Turan Öder, Kadıköy !Cuşdill M1&k • An
ber aokak Cahlde GilngönıQn. 

ALBÜM KAZANANLAR 
t5l Cerrahpa~a Cami sokak 14 No. da 

Atıfet Özbay, Ankara birinci ortamektep 
1298 V:ecdib ErttMn, Pınarhisar tul mnı
hakı kın TürkAn Güler. 

RESiM MODELi KAZANANLAR 
Uıak Sabah mahalleai yeni okul lt•?'JISl 

~~/caba neden ihtiyaç .bissedıl- 4 No. da Binbap ollu Enein Silrek, y07.. 
.,.... pt ortamektebl sınıf 3 - A da Mehmet 
Biz öyle zannedlyorcz ki, bu ted- Demiray, Hadımköy ilkmektebi 31 Sühey

bir, ne bürolarm fuzuli işgalinden, a Ö7.Can. 
ne de mütemadi çalışmak arzusun. 8ULU BOYA KAZANANLAR 
dan dolayı alınmamqtır. lzmıt Akçakoca mektebi 206 Jıle, Af-

Bölgede gazetecilere karıı Dd ttır. yon ll~est 1096 Abdurrahman Yücel, Bey-
lü zihniyet hakimdir. oıtu 19 unC'll !lkokul 89 Gnnsel KoptageL 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Biri, yazılmasını istemedikleri r-Y· C~ynQk HUktimet caddesi Foto Adll 

ler olduğu zaman gazetecilerin bölge Kayhan, Gazlantep diş tabibi Cemil elile 
bürolarının mesaisini haleldar ettiği Mehmet Karslıgil, Ankara İncesu Umut 
Ueri sürülür. sokak 1 No. da Akgün Temizer. 

Diğeri, yazılmasmı istedikleri me- PERGEL KAZANANLAR 
seleler olduğu zaman açık kalbli, a- Şişli Osrnanbey Rumeli caddesi Sll No.b 
çık sözlü bir dostluk mevzuubahis o. Saray apartunanı Silva Panosyan, ÜıkQ
lur. Bu karar da birinci şıkla alaka. dar Kaptan paşa Cami sokağında 23 No.da 

All Birden, Sanyer H ilncü mektep Bl 
dar olsa gerek. Rahmi Aymelek. 
Diğer taraftan spor muharrlrimL. KART KAZANANLAR 

u mahut kararın bölge binasında ge- 1 Hadımkö;r Ukmektebl ~ Gfilören Ak-

Bu toplulu.klan uzaktan seyreden bir yabanc-ı, 
Ayşenin etrafını alan genç erkeklere, onu memnun 
etmek, ona hoş görünmek için bu erkeklerin biribi.. 
rlle yanş edercesine nasıl gayret gösterdiklerine ba. 
kıncn genç kızın mutlaka bunlardan hiç olmazsa bir 
tanesile olsun gönlünü eğlendirmekte olduğuna :ra
hip olurdu. 

YENi NEŞRIY AT ı 
... 

Mahmut Nedim raşa -
ıtı:rmeW mfiellif Mehmet Zeki Pakalın 

tarafından bu Wmde bir eser neşredilmlş
tir. Baıılmıı, basılmam11 _.lere, colt mQ
btm vestkalara dayannara1ı: TOcdde •eti
rllen bu eM!l"dcn Mahmut Nedim paşanın 
sadrhaml.ığa kadar epeyce l.şler glStdüğü
nn, hele yedi sene süren Trablusgarp va
liliğinde muvalfakiyetler ıösterdlğlcl an
lıyoruz. 

Mahmut Nedim paşa hakkında ~lt lf!Y
ler sl>ylenmlştlr. Hele faizlerin &lenmiye
cetl.ne dair olan karan dahilde ve hariçte 
kıyameUer koparmış, aleyhinde çok ıeyler 
yazılmıştır. 

SadrAzambğı zamanmda rnemurlan da
ma taşı gibi yerlerinden oynatan, tayin o
lunduğu yere gitmeden başka yere kaldı
ran Mahmut Nedim paşanın lcraab hak
kında söylenen ve yazılanJ.an vesikalara 
millteniden anlıımak ve Osmanlı saltana
bnın son devirleri M.diselcrlnl tetkik et
mek istiyecekler itin çok faydalı bir e
serdir. 

Uzun bl.r tetkllı: ve tetebbQ mahsultı olan 
bu eserJ meydana geUren müelli!i tebrik 
etmek borcumuzdur .. 

AZERBAYCAN HALK ŞARKiSi V! 
MANiLERi - Ali Volkan tarafından toı>
lanılıp kitap halinde çıkarılmıştır. 

manlar, Diyarbakır KU)'UmC'lllar çat"flfln
da kuyumcu Celil Şemgül, Sandıklı Bar
baros mektebi başmuall!mJ o:tu Ramiz 
En&{lven. Eskişehir Mahmudiye köyü Cll
retmen okulu 238 Hamza Doğan. 

69 ................................ , 
Bergil.n Uçan ayaklarma Kalbimid .. , Gillen sesine Göynümüzü 

takan Güzel 

GINGER ROGERS 
Her saman eh-santrik hareketleri tatb haJaf)Hlle bbl te.lıir edea 

JAMES STEWART 
( Fransızca södü ) 

ATESLI KADIN Fifmini 
' Ba§tan bap Zevk- Beyeean... AP- bıtins .. N9f'ey1e stısledller 

L A L E 'nin 
Bu Perşembe akşamı Salonlannda kopacak Kahkaha fırtmasm• • 

._ _______ şimdiden bazırla.nnuz. 1 

Feriköy Cinayeti 
Davası Dün Baıladı . 

Geçenlerde Ferlköyünde Azla SL 
leymanı öldüren 20 yaşlarındaki Kl. 
milin muhakemesine dün İJdncl A· 
ğırceza mahkemesinde başlandı. 

Dünkü celsede suçlu kendislni ~ 
le.müdafaa etti. 

- Ben kanm Mezruka ile 3 ay n. 
yel evlendikten sonra, Aziz Süley. 
manın evinde kira ile oturmıya b~ 
ladım. Aradan bir milddet geçtlktea. 
sonra bir gün eve geldiğim vakit Sü-
leyman bana: -

"- Eşyalannı al git, dedi.; 
Ertesi gün eşyalanmJ almıya ıft.. 

tim. Süleymanın karısı vermedl 
Ve kanını alarak kendi evler~ g6 

ACI BiR ÖLÜM 
Ôlü merhum Ferlk Yusuf Pap 

kızı, Pilevne mücahitlerinden mer
hum Arif Paşa gelini, Yemen se
yitlerinden Binbap Fuat refikası, 
İstanbul Takas tetkik beyeU bilro
su Şefi Suat Pilevn~nin annesi 

l~TROLAR 1 
türdü. Ben Süleymana gidip karuıu 
ve eşyalarımı vermesini tekrar aa,... 
ledim. Fakat o bana: 

.. • .- Sennl burada ne -eşyan 1'Vehr; 

Nazmiye Pilevne, 19 ıjUbat pazar. 
tesi akşamı saat 21 de vefa; et
miştir. 

Cenazesi, yannkt çarşamba ,n.. 
nü, Erenköyünde Esatefendi cad-

Şehir Tiyatroau 
Dram K.ıarnında e O KADIN • 

deSlnden Şerafet sokağındaki köı
künden saat 11,30 da kaldırılarak 
namazı Erenköy İstasyon canıiin
de kılındıktan sonra Karacaab. 
metteki aile makberesine defnolu. 
nacaktır. 

Allah rahmet eyleshL 

lirciı. 

ne de karın? O kannın izin kltıdım 
ben aldım,, dedi. Ve üzerime büyllk 
bir sopa ile yürüyerek kafama ild de
fa vurdu. O sırada Süleyınanın olJ.u 
Orhan babasına bıçağını (etirip ve
rirken ben elinden kaptım ve Süley. 
mana vurdum. Sonrasını bilmiyorum. 
dedi. 

Mahkeme, gelmfyen phttlerhı ee1. 
bi için duruşmayı talik etti 

Filhaldka Ayşede erkekleri kendi.sine çeken bG
yük bir cazibe vardı. Bu cazibe sadece onun yüzü. 
nün sevi.-nllliğinde, vücudünün kusursuz denecek 
kadar güzelliğinde değil, daha ziyade gözlerinden 
fışkıran zekada idL 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND - No. 33 

Isviçrede geçen madd! ve mAnevt tedavi aenele. 
rhıden sonra anneslle babasının feci ölümlerınden 
gelen derın ve fifa bulmaz acıyı kalbinin en gizli 
kö~inc gömt!rek kendi ömür yolunda mesut olmıya 
azmt=tm'ı§ ve bu maksatla senelerce içli kalbile mü. 
cadele etmişti Nihayet gençliği, tabiatindeıd nikbin
lik ve r:.E-şe galebe çalarak, o büyük acı yavaş yavq 
mukaddes, takat uzak bir hatıra şekline girmişti. 

Fakat son aylarda bu hatıralar, bilhassa annesinhı 
hayali yeniden onu takip etmiye başlamı~tı. Bwıuıı 
sebebini kendı kendisinden gizlemlye lüzum görme. 
diği içindir kl, bunları düşünmemeği tercih ediyor ve 
yalnız kalmaktan korkuyordu. 

Fakat o, senelerdenberi bir arkadaş olarak ka.. 
bul ettiği bu gençleri hayatının sonuna kadar ayni 
sıfatla gc;,rmiye karar vermiş ve bunu açıkça t1öyle
ro1~ olcuğu için erkeklerin ona yakınlaşmac;ınC:a 

nıcnfoatsiz bir dostluktan başka bir şey aranmnınak 
ıcap ederdi. 

lşte Ay~e, kendi yaşadığı arkadaş grupu içinde 
.ıtencUs!nc bır sevgili ve bri koca seçmjyeceğini bil
diği için bu kadar sade ve tabii bir şekılcle onlarla 
konuşnyor, bunun için o kadar eğleniy.:>rdu. 

Fı:ıırnt bir de çalışma ve eğlenmeden geri kalan 
Ye saınim1 hayatını teşkil eden mahdut saatler vardı 
ki, eskıac:.ı bu zamanlan, uzun yorgunlukların .so. 
nundak!. oinlenmeler gibi, sabırsızlıklar beklerken. 
son ayJa.:-da bunları sevmiyor, kendi kendine kalma
mak için burJarı da bir meşgale ile boğmıya çalışı
yordu. 

Evet, artık yalnız kalmak istemiyordu; çtınk11 

odasının <!ört duvarı arasında aynadaki hayalile 
karşı karşıya kaldığı zaman, bütün günün yorgun. 
luğu ve aidişmesi birdenbire duruyor, saat dokuzdan 

akpmlara kadar çevik hareketlerle gidip gelen a~ 
lan. durmndan düşünen başı, canlı kollan ve omuz
lan bir saniye içinde gevşiyerek tenbelleşiyor, bütün 
varlığını, tl içinden gelen ve acze, mane\i yorgun. 
luğa çok benziyen bir halsizlik kaplıyordu. O ra. 
ntan. bütün gün ihmal edilerek beyninin bir köşesine 
hapsedilmi~ olan bin bir düşünce, bu ihmalin intika. 
mını almak istiyorlarmış gibi, hep birden hücum e. 
derek ba§Jlll ve kalbini bir hamlede istila ediyor
lardı. 

Bazı akşamlar bu hücumu karştlıyacak kadar 
kuvvetli oluyor, elinden geldiği kadar mağlup olma
mıya çallŞlyordu. Fakat öyle geceleri de oluyordu ki, 
bu istila karşısında maddi ve manevi bütün silahla.. 
nnı teslım ederek koltuğuna uzanıyor, iki kolunu 
lüzumsuz iki şey gibi yanlarına bırakarak başım ya..
tığa dayıyor ve her saniye artan bir yorgunlukla ken. 
disini hatıralarının uçurumuna gömüyordu. 

Çok defa, düşünceleri ti çocukluğunun mesut 
senelerine kadar gidiyor, orada, kendisini çok seven 
zavallı annesile babasını, onların müşfik kollan ııra. 
sında geçen en güzel günlerini, Sultanahmetteki evi, 
Ukmektep yıllarını, velhasıl bir insan hayatını doldu. 

ran ll1t hatıralan buluyordu. Bazaıı banlann üzerin
de durarak tatb tatlı düşünürdü. 

MeselA, genç ve güzel annesile onun yanında ço. 
cuklaşan asker babasının bahçeye inip kuçiik kızla
rile tof cyadıklan zamanlar, yahut genç ve güzel 
anne masamn başında, lamba ışığında dikiş dikerken 
asker babanın küçük kızını dizlerine oturtup Cl&Sal 
alattığı saatler._ 

Bu masallarda ne harilrulAde vakalar vardı! Ay. 
tıe baz-ır. babasının anlattığı harp ve kahramanlık hJ
kiyelerini nefes almaktan bile korkarak ca:ı kulatile 
nasıl dınlediğiıti hatırladıkça gözlerine yq gelir, o 
giinkü rr:esut kızın heyecanını hlla kalbinde duyma
dığına üztllürdü. 

Babasının kahramanlık destanlan, annesinin 
ince ve ırıüşfik sevgisinin getirdiği hulya dolu saadet 
günlerinden sonra ilk.mektep senelerine alt hatırala
n dıı btiyü.k bir zevkle düşünürdü. 

Fakat bu zevk, en heyecanlı yerinde birdenbire 
kopan bu fUm gibi yanda kalır, bir anda l!D mesut 
düşünc~lerden ayrılarak feci felaket saatlerine gö. 
mülür, ondan sonra da biribirl arkasından hayatnıın 
en acı tara!lan, arka arkaya gelerek karpsuıa dtı:i· 

Fılhakika, şimdi annesinin hayali yanında ba
bası değil. başka bir adam vardı ve Bu adam: 

Hayır Ayşe. bunları düşünmekten kendisini me. 
nediyordu artık._ Bu romanı ilk dinlediği gün ve o
nu takip eden aylarda annesinin gençhğini ve iste
mfyerek sebep olduğu faciayı çok düşünmüş, hattl 
bazan o"u itham edecek kadar Mehmet 3eye acıdı. 
ğını hissetmişti, fakat günler biribirl arkaslndan ge
çip vaziyct5 daha soğukkanlılıkla muhakeme ene. 
bildikten sonra, yirmi yaşında hasta ruhlu dene<'ek 
kadar hassas bir gencin kendisini sev:nemesinden 
annesinın mesul olamıyacağını düşünmiiş, bu ro?Mnı 
bir gençlik macerasından başka türlü kabul etme.. 
mlye kıarer vermiştL 

Ancak bu meselede Ayşeyi en çok üzen l')nkta. 
Mehmet Beyin onu gördüğü zaman anne31, dolayı~i· 
le kendi mazisi~ hatırlamış olmasıydı. Buna ıkl ba. 
lmndan müteesairdi: Biri Mehmet Beye acı gün!ennl 

(Dennu varJ 

.. 
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MWetleraruı popta IWluıd.ına dahil 
olnu7an memlehtlar ~ abone 
bedel! mQdJet IW'Ulyle ao, 11, t. 
1.1 liradır. Abone bedeli oesindJr 
Adres detfıtlnnek U lcul'UJhır. 
Cevap lçJn mektuplara 10 kunqluk 
pul UAvest IAzımdır. 

GÜNÜN .MESELELERi 

Dokuz Numarah Dosya 
M .edfnll GGlerytb adında bir .._ 

tanclaf, Adana 'riliyetinde ve 
muhtelif kazalarda tam 13 sene tah
rirat Utipliii ve nüfus memurlutu 
7•Pllllf, eonra, hutalandıiı için ta-
7in olwıdujıı aon vuileye rfdemiye. 
rek memuriyetten çekilmif. Kendi. 
aine, ailesine n iki ~uğuna azan 
nıOddet biraderi balmuş. Ve Medeni 
Gtlleryüzil tedavi ettirmJ1- Medeni 
Gilleryüa, sıhhatine kaVUfup da ken.. 
dlainde çabl"'ak Udiclanm sezer aez. 
llDes, memuriyet hayatına 7eniden 
diinmek L'ltemiı. Bele biraderi de ö. 
lince 7eryiizündeki 1eıine mesne. 
4l1ni kaybetmiş. Befikasma ve ço
eaklanna bakabilmek için, mOnıkün 
llaertebe 1ma bir DmaD içinde bir ite 
7erlepnek meebariyetini duyma1-
Ve ba meebmf7etle, "İdaııbaJ Be. 
ledi7e rl7uedı )'ilksek makamına" 
1ılr istida 7aznı.q. vulyetiııl anlat. 
11111 •e bir vazife istemi .. 

Şimdi, ba lstidanm reçlnlilt mun 
lllaceraıan ihtiva eden dosya linQ. 
•flzdedlll'Uyor.BudMyanınnuma. 
'1'1mı "t" dur. Ve ıw9" numaralı dosya, 
~ Şubat 1138" tarılıini taş.yan bu 
•dda ile bqbyor. İstidaya, ilk ve. 
rildifi yerden bir numan konulmaı. 
'1 e bu nmnarayı koyan memur, isti. 
iayı muhasebe mGdilrlOğilne havale 
tylemi1- Bir ikinci numara da mu. 
tasebe nıDdilrlüfD .koymuı n istida 
tabibini, "Hesap ifleri mflclBrlGfft
re" yollamq. Hesap lılerl mO•llrl:re. 
li bir köıesine Oçüacil l.tr numara 
fave ettiit istidayı. varidat tubesine 
havale e1lemft. Varidat m6dGr17etl, 
namaralU'IJU dörtleştlrdiii fstldaya, 
kırmızı kalemle ve neye delAlet ettL 
f ini anlıyam.adığımu ıu harfleri ve 
rakarnlan yazmıt: 
"- M. M. 7 • Z !,. 
Bu ipret herine, lsflda. Ve191 a

dında bir memura rlttlrillmlt- Vey. 
ıi, daktiloyla alt lflerl mGdürliiiflne 
hitap eden 111 satırlan yamuı: 
•- Dilekçe sahibi Medeni GQhıryOz, 

llilnhal bir m memurtuta. kantar me
lburlufu Teya mQnadilJk dbl OcreW b!r 
"8.Zlfeye hıha edilecektir. Tahkikat ..,. lh
sart muamelesinin 1aptınımam rica olu
mırt• 

f Am.eırökadlan Röportaj 
• • • 

Nevvorktaki Türkler F eliket 
Avrupa Kültürüne 
Arkamm 2.ô. 2 . <.,o 

Çevirebilir miyiz? 
Yazan: Sabilıa Zekeriya Sertel 

Görenler içi.o Nasıl Sefer her B lr ıen~, memleketin kidtorel 
kalkınması hakkında yazclıjı 

ve Tan'da nep'edilmek üzere getirdi
ii makalede memleket dertlerinin 
teıhisi ve tedavisi hususunda Garp
ten yardım beklememize kızıyor, ve 
diyor ki: N erJgork, Zl Ktinunuaan1 

A rkadqımm gösterdiği bina. 
ııın kapm önünde d\Uııv~ . 

ruz: 
- f§te burası! 
Kuvvetli tipi, işaret edilen verle 

gözlerim arasında bir perde ol~yor. 
EtraflDll hayal meyal görüyorum. 
Hava o kadar soğuk ve mızmız ki, 
~a~lar yatağı Nevyork, terke. 
dılmış bir şehri andınyor Yalnız 
b~ f~in~e bulunduğum~z sokak, 
bizim ~ttiğimiz yere gidenler'e do
lu. Geliyorlar... Koca Nevyorkun 
biıı bir kö§e&ine dağı.lan Türkler 
vatandan gelen acıklı naberler W:. 
dat ip.retleri üzerine her bir' bu. 
c~tan çıkrp geliyorlar. Müşterek 
feliketler değil midir ki, da~ 
kütleleri bir araya toplar? 

- Ne bekliyoruz, ayaklarım do. 
nuyor, diyorum. 

Geniş bir kapıdan giriyoruz. Kar. 
~ıza çıkan merdivenleri, sıcak 
bır me!cee varmak ümidile hızla 
çıkıyor, kendimizi büyük bir salo
na açılan iki kanatlı bir kapı önün
d~ b~uyoruz. Buraya konmuş kü.. 
çük bır masa başında oturan. iki 
genç bizi durduruyor: · 

- Safa geldiniz arkada~lar sL. 
h ~ ' ze za met, §Uraya imzalarınw atı-

verin. 
Yan donmUf ellerle önünü7e ko. 

nan beyaz Uğıt üzerine iğri büğrü 
bir §eyler çiziyoruz. O, izahat veri
yor: 

- Billyoruz ki, diyor, hiç bir 
TOrk vatanına yardım gibi mu. 
kaddes bir vazifeden kaçuıınaz. Bu. 
raya gelenlerin isimlerini alıyo
nız.. Böylece gelemiyenler ıneyğa
na çıkacak. Bunlar burada bulun. 
mak istemiyenler değil, herhangi 
bir maniin kurbanı olanlardır. On. 
lan bu yardım zevkinden mahrum 
~emek için bu evlerine gidece
ğız. 

Kendi kendime: 'Türkün ince 
ve derin zekası" diyorum. ' 

Tam salona dalmak üzere fken 
o arkad8§Ima sesleniyor: ' 

- Hey Haydar, paltonuzu §11-
radaki portmantoya verin. 

- Ne lüzumu var canım? 
- Oradan alınan ha.sılat ta va.. 

tana gönderilecek. 
Bu iki kelime bir ıihirll ilAç gfbi 

tesir ediyor. 

Oldıılar? 
- Bende o kadar bile yok. Her 

kes böyle büyük para verirkL"D, 
caııım, ellinde ne varsa hepsiru 
göndermek istiyor. 

"Yaygaraya, p.tafata hiç lüzum 
yok. Bu memleketin, gözünü, kafası.. 
nı Avrupa kültürüne, Avrupa mede. 
niyetine, Avrupa V'ni.,,ersitelerine, 
Avrupa sosyetesine tevcih etmtı. her 
şeyin en mükemmelini, en güzelini, 
en doğrusunu ve en iyisini Avrupada 
anyan münevverle.re değil, müteva. 
zi, kökü ve mayası bu memlekete, bu 
yurdun topraklarına ve ihtiyaçlanna 
bağlı i§ adamlanna ihtiyacı var. Bun. 
lan yetiştirmek için de kendimizin 
dışında çareler aramıya lüzum yok. 
Memleketin ihtiyaçlan bize ne tip 
adam lazım olduğunu, ve bunlan 
nasıl yeti§tireceğimizi apaçık göster
mektedir.,, 

Sevim 
YAZAN: 

Zekeriya Sertel 
•TOrk hiç yılu mı: TOrk hiç yılar ınıT 
Türk yılmu,, Türk ileri!" 

boylu esmer Türk genci, yurttaşla. 
rının yeni senesini tebrik ettikten 
sonra meyus bir ton, berrak bir 
sesle, Nevyork Taymisten iktıha- LT atip a~ı~lar arasın~a sah 
sen vatanın başından geçenleri an. r. .ı neden ınıyor. Onu muteakıp 
latıyor. O konuştukça,· göz önün. konuşan Nurettin Ege de kendi ba. 
den bizle dolu salon ve o siliniyor pndan geçmiş bazı fellket sahne. 
yerine felaket sahneleri canlanı~ lerini bize canlandırıyor. Şimdi 
yor. Burada yıkılmış bir köprü al- Hars Birliği Reisi Mehmet Dağ sah-
~da, kucağında yavrusile inliyen nede ... Bu esmer, orta boylu, tik. 
bir ana; orada seller içinde çırpı. naz Türk, gayet tatlı bir sesle: 
nan evlatlarını kurtarmak için çıl- "-Arkadaşlar, diyor, Bay Meh. • 
gıncasına sularla çarpışan ve sonra met Naci memleketi ve onun acı-
mecalsiz düşen bir baba; kaldırıl. lannı buraya getirdi. Ben onun bu 
dığı hastahanede enkaz altında ö. hikayesinden sonra fazla bir §ey 
len ailesi için inliyen bir küçük; a- söylemlyeceğim. Bu kalbleri sızla. 

Amerikada doğan, Amerikada 
büyüyen bu iki genç bayanın ha. 
yali vatanlarına olan bu bağlılık.. 
lan beni de mütehassis adiyor. Hiç 
görmedikleri, hiç bilmedikleri va
tanlarının matemlerine onl'U' da lf
ürak ediyorlar. 

Bir aralık Mehmet Dağın önün
de bir kahkahadır kopuy:>r. Orta 
boylu, şişman bir adam cebinin 
tersini dışına çevirmiş gösteriyor: 

- Birader, diyor, son meteliğime 
kadar vermişim, birden aklım ba
şıma geldi. Eve gidecek tren param 
kalmamı§. Şuradan bana beı sent 
verin de kendimi bizim haneye a. 
tayını. Ötesi kolaydır. Birulnden 
borç alırım. Burada herkes ayni 
vaziyette ..• 

Sade yol parasını alıkoyuyor, a.. 
tesini veriyor. Bana kimse yardım 
edemez, sonra bµrada kalırım. 
Konuşan adamın yüzüne dikkat

le bakınca bizim Kıbrıslı arkadaşı 
derhal tanıdım. 

yaz altında taş kesilmiş vücutler, tan vaziyet karşısında benim içim. 
birer birer gözönünden geçiyor. den hemen faaliyete geçmek geJi- D erken ortada Od küçük yav. 

Çocukların derin ahla=-ı, kadınla. yor ve lşte ilk adım olmak üzere ru beliriyor. Yaşları beş ile 
nn hıçkırıklan, erkeklerın sessiz kendi payımı veriyorum." on araaL El!erini göğüalerlne ya-
yaşlan blribirine karışıyor. B. Na. Bu basit, fakat candan hareket pıştırmışlar, güçlükle yürüyor!ar, 
çinin bu hikayesi içlerimizde olan coşmuş olan hazirunu bir kat daha Büyük bir gayretle kendile-rjni 
matemi dışarı vurdu, şimdi herkes coşturuyor. Fısıltılar ta arkgya, bi.. Mehmet Dağın önündeki masaya 
açık açık dövünüyor. Türk mille- zim oturduğumuz yere kadar ge. kapatıyorlar. Tekrar doğru1duklan 
tinin mateminde bile bir asalet var. liyor: zaman masanın üzeri blr sürü ku.-

Hatibin aeai hA14 salona hl.kim: - 100 dolar verdi. Gördünüz ruşlarla dolu. İki çocuğun daha 
mü, Mehmet Da~ 100 dolar ver- l k . b. ı .. Bize dQfen YaZife, dJyor, kudreUmlz 6 yaş ısı çe ıngen ır tavır a anlatı-

nfsbetinde ve acımıyarat vermektir . .ı;. mi§. yor: 
"et, Terecetız ki ıünlerce enkaz albn- Şimdi Mehmet Dağın önüne ko- - Ne yapalım, diyor. Annemle 
da inleyen :ııavalh annelerlrnlzin ferya- P11 koşana, onun içine 100 dolan babam, bu sabah ne paralan varsa 
dı boşa gitmesin. vereceğiz ki, uıyıt ve koyduğu şapka mukaddes bir taş hepsini buraya vereceklenniş. Bize 
çıplak vücudile ormanlarda kar üstünde oldu. Herkes içine bir şey katabil. hiç vermediler. Biz de kumbarala-
blzi çağıran minlmlnl 7avrulann inil- mek için çırpınıyor. O her eline d 
tisi eev11 ........ kalmasın, ve---eıwz ki ,.1, ... _ il rımız a ne bulduysak onu getirdik. 

- • ..-. ı;• u ... ver ene memnuniyetle bakıyor ve K k b kin 
ken kadın ve ,.,.,.,,klannı b'-e emarı•t • uzum usura a ayın. 

... ~~ u .. sonra kimden geldig~ ini ve mikta- llf hm t D ~ uh bbetl 
bırakan babaların nmtdJ boşa ıttmesfn, ~· e e 3&• m a e ço. 
verecetfz ki yıkılan, harap olan k6yler nnı bildiriyor. Uzun masa başın. cuklann elinden sık•yor, onları bu 
yerine modem kasabalar, mahvolrnUf daki katip habire not ~utuyor. Bu vatanperverliklerinden dolayı teb. 
kasabalar 7ertne modern tehirler, harap çocuğu iyi tanırım. Kendi.si bura. rik ediyor. Bu sefer çocuklar ara-
olrnUf mektepler yerine Untvenfteler da o kadar yoksul kalmıştı ki, ge- sında bir galeyan 'uyanıyo!'. Ar. 
kurulsun. Böyle felAketler ve bunlann çen hafta cemiyet acıdı da kendi. kamda şöyle bir muhavereye kulak 
birkaç mlsll büyüklütündeki feceyt, ta- sine bu işi verdiydi. Dün gece ilk oluyorum: 
rihlerimlzde eôrülmi1$tür. Türkler d<ış- ınaap olan on dolan a,ldtğı zaman - Anne, benim kumbaramda 
manı bir arslan cesaretlle karşılıya- gözlerinden yaş geldiğini anlattı. kaç dolar var? 
rak mağlO.p ettitf gibi tablatf de .,.nı Iar. - Beş dolar. 
kuvveUe 1enm.ete çalışacak ve 1eoe- Şimdi salonun içinde bir faaliyet- - Anne, bana beş dolar borç ve-
cektfr. • tir gidiyor. Herkes veriyor. Yanım.. rir misin? Eve gidince sana öde-

Ba gencin lddlanna göre Avrupa 
kültGritne arkamm çevirmek, A vru. 
pada yetlıen mil}'evverleri j~ İıarid 
bırakmak, aadeee bu memleketin ye
tittirdiif mtınevnr unsurlarla iktifa 
etmek rerektfr. Memleketin içinde 
yetiten, hayatın içinde çırpma tfl'Pl
na memleketin ihtiyaç1annı yakın
dan kavrayan ıençlerin bu memle
kete çok faydalı o1aeak1an muhak. 
kaktır. Avrupa kUltiirilnU, czberlen. 
mit bir yığın nazariye halinde mem. 
lekete getiren, bu nazariye ve tekni
ği memleketin ihtiyaçlanna tatbik 
edemJyen mGnevverlerln Iümma 
kadar faydab olamadıktan da doiru
dur. Fakat bu netice A vrupada oka. 
yan her gencin bu memlekete fay. 
dalı olmadıfıru değil, bu gençlere 
kendi sahalannda ln)d~af zemini ve. 
rilmedii

0

ni gösterir. Avrupa teknik 
ve kllltürilnü memlekete getiren her 
gencin bir tecrübe devre'li ge~irmesi 
şarttır. Fakat elinde kUltilr ve tek
niği, metoda olan bir münevver b11 
santimetre ile memleketin ihtiyaç
lannı ölçer, bu ihtiyaçlara ilmi me. 
todlarla ve daha süratli cevap ver. 
mesini bilir., veya bilmelidir. 

Bupn sanayi branşlannda, fahri. 
katarda, bankalarda ve daha bunaa 
gibi bir ~k ilim ve irfan mOt-ssese
leriade bu sençlerin yepyeni bir ruh, 
ve zihniyetle çalı,hk1arrnı da g6r
mektey~. Bu gençlerin memleked 
tanımamalan bir saman için fula 
semere vermelerine min1 olsa dahi, 
hayatın içinde biraz çalkandıktan 
sonra, Avrupa kültürü ile tnemle
ketln lhtlyaçlanna cevap vermenill 
çaresini de bu1ablllrler. Hayatın için. 
de muayyen bir kültiir Mviyesiyle 
yetiten rençler, memleketi ve ihtL 

Kulağımda mektep sıralannda da iki genç kız konuıuyor: rim. 
• avaz avaz söyledi~lz eski bir - Benim yanımda yalnız Qç do. - Oğlum. ~ram yok. Yanımda I çerlslnl umduğumdan daha Dlar§lll bir beyti çınlıyor: 1ar var. sade be§ dolar var. Onunla da ş;m-

Da satırlan, "Hesap itleri mldO. 
re• umma bir ut imza etmft. Ve 
ba Uiıcla • kim bllJr kimleree Te kim 
la1llr De için • buılanıu oku7&madı. 
lmm, buı1arını da anlı)'amadıfnnu 
aza lpretlen bazı rakamlar ilive o. 
lanmUf, flmdi ailiklepnit olan baza 
naat mllhflrler, damgalar vuralmUf. 

Ondan 90Dft, tahkikat baılamıJo ve 
ahnıt )'tlrtlmflf: Operatörler, DahL 
ll)'e, Rarlef7e, Asabiye miltehusu. 
lan, Medeni Gillerytbe: 

kalabalık buluyorum. Pal. ı.----------------------- di gidip sana pabuç alacağız. Bak 
tolanna sarılmış genç bayanlar, in- :-t ayakkabılannın tabanları patla. 
ceclk yeldirmeli yaşlı kadınlar ü.. 1 1 mıf. Çorapların su lçinde. Hasta o-

yaçlan tanımak noktasında. Avrapa
da tahsil görenlere ka~ bir falkiyet 
gösterseler dahi, ellerindeki ilim san
timetresinin nok$&JU bunların genJı 
mikyasta yaratıcı ve faydalı otmaJa
nna minldir. Yaptlaeak iş, arkamm 
A vnapa ldiltfbUne çevirmek dellJ. 
A vnıpadan alacafnnıs nazariye n 
tekniği, metodlan memleketin U.tL 
yaçlanna röre işletmektir. •- Vazife ıirmlye elnrlfli" dlr 

~. resimli, imzalı, pallu, mtlhtlrliL 
nam.aralı, tasdikli bir rapor vermq. 
Jer. (Okuyucuları, daha fasla yor. 
a.amak niyetile, Medeni Güleryilrlin, 
•a raporu almak için, kaç daire do. 
laftıiuu, kaç Jı:apı çalclıtuu, ka~ yere 
havale olundutuna anlatan pulla, 
bnsalı, mühürlü antetli, matbu Te el 
nzmuı kAfatlardnn birer birer balı. 
letmiyecefiz.) 

Sıhhat rapora b3y1ece tamamlan. 
dıktan sonra, MedenJ Güleryfb poli. 
se havale olunmuf. Polis, Medeni Gil. 
~ mizisini tahkike rlrişmiş. 
Onun kırk yquıa airlnee7e kadar 
dolaştıtı bOtiln tehirlerden, oturdu.. 
h bOtün mahallelerden, evlerden 
lha16ınat toplanmıı. Ve kim bilir kaç 
Polisin, 40 dan fazla karakolun fa. 
illiyet Te phadeti netieesinde tebey. 
;tı1a etmı, ki, Medeni Güleryiizlln 
'111~ kaydile bir ilitii'i" yoktur; ve 
••teııa hali rörülmemlştir." Bu rapo.. 
l'1IJı •erilifine kadar geçen muamele. 
llİa evrakı, "dokub numarab d0&7a" 
:n, biraz daha Jlşmanlatmlttır. 

Bu halinde "Zat i~leri mildOril" 
lltbt eline seçen dosya, belki beş yil.. 
tilncll numarayla, yine " Hesap işleri 
l!ıiidüriyetine~' havale olunmuı. Ve: 

.. _ Efendim, denlbniş, bir sa. veya 
kantar memurlutuna tayin edecelinlz va
ta.rıctq hakkında )'apılan tahkikatın evra· 
la meıtuttur. Kendisinin lllhhatmln de, 
llhlAkının da yerU yerinde oldutu, (çok 
IÜkilr) anlaşıldı." 

"Hesap işleri mOdDrlillü" dosyayı 
l~zden eeçirip, yine "Zit işleri mü. 
dfırlüğtlne" göndermlı. Ve ıu satır
ları yaznıq: 

(Devama 6 meada) 

zerlerinde tozlukları, ki.Wık~ lacaklın. Sana pabuç parası birik-

kapayan ~pk~ile küçük çocuk. GEBELiKTE HASTALIK tirmek için bir haftadır onun, bu. 
~·-Genelle, ihtiyarile, fakiri, zen. nun d~ffni dikiyorum. 
gıııi, orta hallisile, çoluğu ile ço- • - Anne, ben ayakkabı istemem. 
cuğu ile; Nevyorkun büyüklüğü i- Ge'belilin kendine mahsus t0r1tl Yakın •akitlere kadar •dejene- Meskensiz ve kimsesiz akranlarıma 
çin~e kaybolmuş Türkler, birden tfirlil hutalıklan olduktan başka, relik• aliınetleri sayılan sakatlık- yardım eünek isterim. 
~. burada küçük bir Tür. gebe bayan herhangi bir tilrlil lantan bir ~funan da gebelikte Salonun öbür tarafından gelen 
kiye kurmuflar. Biribiri arkasına hastalığa da tutulabilir, hanların hiç ehemmiyet verilmiynn bir bir gürültü bu muhavereyi takibi. 
konnıu~ rahlel!re yerleşmiş bu yek.. aı'uında en mühimleri mikropla grip butalıfuım ~uk üzerinde me mini oluyor. Başımı çeviriyo-
P_are vucut, muşterek matemleri i- ve ateşli hastalıklardır. yaptıfı tesirlerin neticesi oldafu rum. Gördüğilm manzara kafbimi 
çın beraber ağlamıya gelmiş. Hep- Ateşli hastalıkların hemen hep. gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır._ oynatıyor. Saatlerde.nberi tuttuğu 
sinin gözlerinde ayni yeis, ayni si gebelikte celirlerse daha ağır o- Kara hllmma hastalığı rebe!ik- notlar içine gömülen katip, şimdi 
yardım azmi okunuyor. Ön taraf. lurlar. Yalnız kara hilmmıı gibi te geldiği vakit tfddetini arttır. çıkarmış, cebindeki yegane c;n 
ta, sıralarla sahne arasındaki boş. zaten azun ve atır olan hastalık- mazııa da. hafif g~tiii vakit h:le dolarını Mehmet Dağa uzatıyor: 
luğa uzunca bir masa konmuş bu- larla kaba kulak, su ç' çejti gibi e. çocufun düşmek ihtimali ziyade o. Beş senedir i§siz gezen ve onun 
rada bugünkü toplantının a;il a- sa,en hafif olanlann gebelikte lur. Düşmiyerek saitlam doi'an bunun yardımı ile geçinen katibın 
milleri ve onların davetli misafir. farkJan yoktur. çocuk ta cllız kalır. Bun. bu hareketi; herkesi coşturuyor. 
leri olan Nevyork Başkonsolosu Herkese en çok muı.aJlat olduğu dan dolayı, tifo salcını bulanan Halle kendinden geçmi§, veriyor, 
Mehme~ A~ Yükselenle, sabık ta. için, grip hastalıfanın gebelikte zamanlarda 1rebe bayanların bu veriyor. Bir an geldi ki, herkes 0 -

lebe müfettı§i Ragıp Nurettin Ege hali ea iyi tetkik edilmiştir. Da hastalığa karp 91ılanmnlan dota- lanını boşalttı. Fakat hali içlerin. 
oturuyor. hastalığa tutulmak gebe bayanlar cak !OCuğan selimetf bakımından den vazifelerini yaptıklarına kani 

Bir P&r_çası olduğumuz nıfl!etin için hiç te iyi bir teY dej'lldir, çün- pek lilmmludur. Zaten tifn qaı11- değiller. Bir fıslaşmadır, gidiyor: 
arasına bız de katılıyor!.1%. Arkam- kü gebelikte mutlaka daha atır o- nın gebelikte b:r mahzuru da ola- - Ah ke~ki yanım1zda daha para 
da küçük bir ÇOcuğun annesine lur. Uzun sürer, pek zayıf ditşil- maz. olsa .. Ah keşki sigorta için ayırdı. 
sorduğunu işitiyorum: rür, başka mikroplu hastalıklara Zatnrree re1'elilde tfddetinl art. ğun parayı da getirseydim ... 

Ann b ı. __ yol açar tıran hHtalık1ardan biridir. Ço. Bu sesler M h t N · k 1 - e, u .uaııgi cemiyetin fr_ • , e me acının u a-
timaı? , r- Grip hastalığı ba~it geçip te gö- cufun clilfmek, yahut ölü doğmak ğına çalınmış olacak ki, 0 şöyle bir 

250 _ 300 TiirkQ olan Nnyork- , ğüste bir ihtilat yapmayınca ço. ihtimali çok olur. O 7aman anııe- teklifte bulunuyor: • 
ta iki cemiyetimiz var: Türk Yar- cuğun dü§Dlek ihtimali -istatis. sinin hali de hiç iyi olmaz. _ Arkada,!ar, diyor, üzülmeyin. 
~-- C i t:klere •öre-- yü:rde yirmi '--tir. Mikroplu ve ateşti hastalıklar. E,.er y d k · 
1MU1 em eti ve Türk Hars Birliği. • ""'" & anınız a yo sa sonra verır-

Ark d ki k Annesinin .,.öıc..ilnde ihtilAt yapın.. dan her birinin 1rebelikteki hali- ıını' ·z. Sade b d isi ı ·n1zı am a adının cevabı şu.· .. &" ura a m en ve-
0 1 ea o ihtimal -l~zde elliye çıkar. ni birer birer savmak pek uzun ne k d ,,. · · zd A-- ğ um, bu birbir c ... miyeti.. t J u ._ ~ a ar verece6ınızı ya ınn. 

"S "" ~ htilaAt olu t -uk dllc.tiilden dü-r. Raneicl olursa nlsun, •eoe d içtimaı değil, bu Türk milletinin P 8 ç.... ., r " ramız an bir heyet seçeriz, gelir, 
toplantısı. sonra annesi için de iyi olmar. Le- havan ateşli bir hastalıktan kur- sizden tahsil ederler • 

husalıkta mikropla hastalık, bir tulduktan sonra da zayıf kabr, 
Kadıncağızın bu iki sözü, ayn, de, baeaklarda kara kan damarla- başka hastalıklara ka111 mukave. Dertleri teskin edilen halk, de. 

ayn ~er ta§1malanna rağmen. n iltihabı ihtimali artar. metl ualır. Karaeiferl. böbrekleri rin bir nefes alıyor. Demin 90n m~ 
bir feliket karşısında hepsinin bir Gebelikte lrrip hastalığına tuta- borular, çok sinirli olur. tetiklerini veren cömert Türkler, 
tek isim altında toplandıklannı ne lan annenin ~uta dtifmJyerek Onun için, ~ebelikte mikropla, ftmdi hafta sonunda alacaklan haf-
güzel izah ediyor. Zira bu günkü tam vaktinde ve görilniltte uflam bulapk hastaltklardan sakınmak talıklannı vaadediyorlar. Liste ka.. 
bu buluşma bu iki cemiyetin eseri. olarak doğdufu vakit bile, kilçilk lilzamu her vakitkindf'n daha sL bardıkça kabarıyor. 
Çocuğun ikinci bir sualini Yar- yaşta gitmek ihtimali -hep ista. yade ehemmiyet peyda eder._ A- Bu kargaşalık arasında bir ara 

dım Cemiyeti Reisi, Mehmet Na. tistiklere 1röre- ytlzde yirmi bet- t~U hastalığa tutulan iyi olduktan kltibln notlannda gözlenm bir ra.. 
cinin sahneden gelen sesi kesiyor. tir. Gitmiyenlerln bir çoğu da eı. sonra da cocuk dofancıya kndar kama ili§iyor. 

Şimdi salonda çıt yok_ Bu orta hz büyilrler, hutalıkb olarlar. dalma dikkat ve ihtimam ister. (Devamı 8 ıncıda) 

Anapanın bfiyiiklUğilne, lyilitfne, 
dofruluiwıa körükörilne lnanmlf, 
Avtııpa tosyetesl içinde benl"ltnl, 
phslyetinl kaybetmi" A vrltpama 
sadece bir makallidi olarak buraya 
dönüp gelen dippe mGnevver sarar• 
hdır. Ba Avrupa hayranları. qdeee 
herşeyin kötüsünü arar. fakat bu ki
tüyft düzeltmenin faresini göster
mezler, Fakat yaralan ilini metocL 
larla ,araıtıran, tedavi eareleri be
rinde nazariye ve teknikten azami 
istifadeyi düıGnen ve hilen mUneY• 
ver, bu toprafın unsuru ile hlrleşlp, 
biri hayad tecrübesini, öteki ilmi 
tecrfibesinl koyarak çalıştrsa hic şflp
he yok ki bugün elde edilen favdalllll 
yilade seksen fulu1111 elde etmif .. 
hınaz. 

Böyle A vnapada okuyan mOneT• 
vere, Avrupa killtürfine karşı alına
cak b!r püskürtme eephesl. memle. 
ketin kapılarım Garbe kapamak si
yaseti ancak dar bir görüşUn ifade
sidir. Bua'finktl beynelmilel dünya. 
mn tekimUI seyrinde devletler "8 
mUletler lktısaden o kadar biribfrL 
ne bath, beynelmilel killtOr itibarfy. 
le blribirfne o kadar muhtaç bir hale 
relm1şlenllr. ld, ha ileri memlekf'tl'9 
rln bil~ biribirlerinden var~te kala
madrklan, birlblrlerlnln lri:Jtiirilne 
bir Çin duvarı (ekemed 0 klerf bir 
devrede, 'bizim Avrupa kültflrftne 
kapdanmm kapamamn, kendi bul'· 
clay anbanmınn içine ırf rfp. kendi 
1r1damn tilkenlnclye kadar ya~dık· 
tan soma intihar etmemiz demek o
lar. 

Kökfl n mansr bu memlekete. ba 
(Ldtfen sayfayı çeviriniz) 



• 'l' AN 

Cümhuriyet 
Ordusunun 

Nevyorktaki Türkler, Felaketimiz · 
için Nasıl Seferber Oldular? 

Yeni Unsurları 
(Ba,ı 1 lnc1de) 

ili devletin şan ve şevketini sü:ıgüsü. 
:rıün ucunda hergün biraz daha yük. 
16eklere çıkarmaktadır .. 

Ordumuza iltihak eden genç za
:bitler, bugün bu şerefli hizm~tin kad
ırosu içine girmiş bulunuyorlar. Cüm
Oıuriyct ordusu yüksek maddi vasıf
ları yanında sosyal teşekkül bakımın. 
dan dünya ordularının vasıl olama
ıdıklan yüksek bir scviy~ye vnrmış
ıtır. O bünye itibarile Türkiye Cüm
Jıuriyetinin Teşkilatı Esasiye Kanu
nuna· mal olan vasıflarını yüzde yüz 
haiz unsurlardan mürekkeptir. Ordu. 
muz, znbitlcrimiz tam milletin make
sidir.. Tezatsız, zümresiz, milletin ta 
~endisidir. 

Genç zabitlcrimiz kendi1erinden 
jaha evvel ordunun saflarına iltihak 

ceden arkedaşlan yanında tecrübele
rini arttırırken CümhuriyeUn kuvve
tine hem bir fikir, hem bir kumanda 
unsuru olarak yeni kıy:nctlcr ilave 
edece]Çerdir. 

D ünyada bütün prensiplerin bir 
anda inkar edili verdiği, mu.a

hedelerin bir anda ortadan kaybol
duğu. hatta bir gece yarısından son
ra sabaha karşı devletlerin ortndan 
kalktığı, bayraklann mü::ı:clik olduğu 
demlerde kcnailerini muhnyyel yar
dımlar, garantilerle korumak 'istiyen 
temiyetlerin hı:ıli henüz gözümüzün 
önünden silinml_ş değildir. Bu lev
haların dehşetini, hepimiz tasavvur 
edebiliriz. Kanlı bir ufuk halinde 
müdafaasız unsurlar üstüne çc)ken 
tarihin macerasını hiçbir zaman bu
günkü kadnr teknik vasıtalardan is
tifade ederek vatanları, ma!dullcri 
milyonlarla sayılan mezbahalar ha
line koymamıştı. 

.Gün1er böyle geçiyor Bugünden 

(Ba'1 5 incide) 
- Mehmet Mevl\ıt Ağ. 110 do. 

lar vermiş. 
- Kimdir, bu McvlO.t Ağ, diyo

rum. 
- İşçidir, ya bir fabrikada, ya 

bir garajda çalışır, diyorlar. 

• Amerikalı Türkler cömerttir. 
Her Türk gibi.. Amerikalı 

Türkler vatanperverdir ... Her Türk 
gibi. Fakat Amerikalı Türkler, Tür
kiyede zannedildikleri gibi zengin 
değildir. Nevyorktnki Türklerin 
yüzde 30 u onun bunun yardımile 
geçinir, perişan bir haldedir. Yüz. 
de 50 si sade bir ekmek parası ka
zanır ve iyi kötü geçinir, anca,k 
yüzde 20 sidir ki, elinde bir iki 
kuruş biriktircbUmiştir. Amerika
da hnyat, orada sanıldığı gibi ko
lay değildir. Bilhassa bir ecnebi i
çin ... 

Ana yurtlarından uzak yaşıyan, 
memleketin taşına toprnğına has
ret çeken, burnunda vatan kokusu, 
göziinde vatan manzaralan tüten 
bu Ncvyorklu Türkler, o gün ora
da tam 1700 dolar para top!adılar. 
Hafta sonundaki vaatleri de alctık
tan sonra, hemen bunu Nevyorklu 
Türkler namına Türkiye Kızılny 
cemiyetine göndereceklerdi. 
Müthiş bir ayaz ııltında, Nevyor. 

kün bir binasının bir .salonunda 
kendi matemlerini yaşayan varla
nnı, yoklarını veren bu küçük 
Türkiye sakinlerine bnknrken ak
lıma Samih Ri!atin meşhur:( 

Deniz, deniz. Akdeniz 
8uları berrak deniz. 
K1r1ıda yar •Olıyor
Gldeylm bırak denizi~ 

Mısraı geldi. Bunu ~öyliyen ~s
kerle, Nevyorklu Türkforin yeis 
ve matemleri arasında o kldar can
lı bir benzeylş var kl.. 

* yarına müsbet bir şey söyleme1t müm NOT: 
kün qeğildir. Yalnız bildiğimiz, gü- Bu yazımda· bahsettiğim toplan-
ıvcndiğimiz, inandığımız, sulhü ko- tıda kimlerin bulunduğunu bil
ruyiıcali:, taarruz olursa zaferi kaza- mek istiyenler, aşağıdaki listeye 
ııncak o!an Cümhuriyet ordusudur. göz atsınlar. Bu liste, sizi fedakar 

Cümhuriyet ordusu sulhün garan- ve vatanperver Nevyork Türklcri
tisidlr. Dünyada geçen facialara roğ- niıı bir kısmı ile tanıştıracaktır: 
men biz dünyanın en mesut ve ateş , 0 0 ı ar 
hattından uzak milletiyb;. Bu saadet 
':l'uvo.ut.nelo.. h:.tilcH'ı.li knnımak. Cüm- M.h.....t nna~ Dal 

· buriyctin nimetlerini devşirmek, i· Hüseyin Cuma 
mar ve inşa faaliyetini idame etmek Ali Hüseyin 
için Büyük Milli Ş:?fi İnönünün b3Y- Resat Ali 
rağı "altında tek bir kütle halinde Raif Tilki 

Hasım M. Emin 
toplandık, tek kalb gibi hareket edl- İbrahim Kucuk 
yoruz. Ordunun saflarında yer ı:.lön Mehmet Behçet 
genç zabitlere muva!f:ıkıyet diliyo· Mustafa .Abdullıı> 
ruz, çünkü onların muvaffakıyet!, Hasna Mehmet 
Cümhuriyctin ve milletin muvaffakı- İbrahim Afif 
yetidir. 

Ankarada Çocuk 
Tiyatrosu Binası 

Veysel Mehmet 
Mehmet Osman 
Şeldp İbrahim 

Mustafa Halil 
M.ehmet Ali 

100 
so 
25 

00 
00 
00 

5 00 
5 00 

50 00 
4 00 
-O 00 

50 00 
7 00 

10 00 
25 00 
5 00 

20 00 
25 00 
50 00 

Ahmet ŞQkrQ 
Mehmet Naci 
Şakir Hilseyin 
Mehmet Mevlılt 
Mehmet CeW 
All Ahmet 
ŞQkrll Ethem 
Bayan Şakir. 
ibos Halil 
Hüseyİn Vechi 
Hüseyin Vechl vasıtasne 
İuet Altay 
İbrahim Ltitfi 
Mahmut Bektas 
İsmnl Hakkı 
Mehmet Hasan 
Bayan Zekiye Altay 
Bayan Nevin Özknptan 
Bayıın Güzin Hakkı 
Bayan Loulsa Osman 
Osman L(lmbro 
Ahmet Remzi 
Bayan Ethem Tancrl 
Ethem Tancri 
Handan Or 
Oral Hadi 
Nesrin Mehmet 
Ayten Mehmet 
Nermin Hakkı 
~tustııfa ~tchmct 

İlyas Şerif 
Ayda Raşit 

Nevzat Hüseyin 
Rukiye Özkaptan 
Musa Git 
Hüsnü Hadi 
Saadet Hadi 
Mehmet All 
Ahmet Enver 
İbrahim Hüseyin 
Seza Ömer 
Mustafa Nuri 
Rc~at Vechi 
Ömer Ali 
İlyas Hasan 
Şevki Rıza 

Adem Sefer 
Hilseyln Sülcyman 
Ali Beyzade 
Arif Hikmet 
Nusrct 
Hnmdl Ha<ı::n 
Vahit Cemal 
Hasan Hüseyin 

Mehmet Yuruf 
İzzet M .. Kaya 
Mehmet Murat 
Ali Bekir 
Mehmet KQçak 
Arif Hikmet 
Yusuf İzzettin 
Cemal Oğuz 
Mehmet Reşat 
Salt Nermi 
Nndlr Haşim 
Emine Katırôo~ 
AhtCt" Hakkı 
İcltıl Naci 
Sami Mehmet 
Kemal Rcşat 
Fatma Nuri 
Ali Cenan 
Yeğenoğlu Asun 
Seyfi Ahmet 
Bey Mahmut vasıtaslle 
gönderilen 
Me.'unet Tevtık 
Mustafa Hüseyin 
Toplantı yerlndekl gardroptan 

20 00 
150 00 
50 00 

110 00 
25 00 
ıo 00 
10 00 
25 00 

IS 00 
15 00 

14 00 
40 00 
10 00 
40 00 
25 00 
15 00 
10 00 
2 00 
3 00 
5 00 

10 00 
5 00 

10 00 
10 00 
2 00 
l 00 
l 00 
l 00 
1 00 

10 00 
15 00 

2 00 
2 00 
5 00 
1 00 

10 00 
il 00 
3 27 
5 00 
5 00 

10 00 
30 00 

!5 00 
10 00 
50 00 
40 00 

!5 00 
25 00 
25 00 
10 00 
5 00 
5 00 

15 00 
10 00 

5 00 
3 00 

10 00 
5 00 
il 00 

50 00 
10 00 
25 00 
5 00 

50 00 
ıo 00 

l5 00 
10 00 
2!\ 00 
25 00 
25 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 

47 00 
3 00 

50 00 
24 50 

Ankara, 19 (TAN) - Çocuk Esir. 
)eme Kurumu tarafından Çocuk Ti- • 
:yatrosu binası o1arak yapılan ~ehri
~deki Sus sineması Birinciteşrin 
ayında mukavelesi bittijden sonra 
ıÇocuk Tiyatrosu olarak kullanılacak 
ıtır. Çocuk Esirgeme Kurumu deko
:rasyon \•esair işler için tahsisat ayır· 
tınıştır. 

Viborg ·Tehlikede 

1 
- ;...._...o-

Hususi Muhasebeden llaaş 
Alan Muallimler 

Ankara, 19 (T~'i) - Dahiliye Ve
ltAletl vilayetlere bir tamim yaparak 
maaşlarını hususi muhasebeden alan 
muallimlerden maaşını almamış 
kimse bulunup bulunmadığını sor· 
1mustur. . 

-0---

&ıkaraya Dönenler · 
Ankara, 19 (TAN) - Sovyet v~ 

Polonya Büyük Elçileri ve Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili bugün İstanbul. 
dan şehrimize gelmişlerdir. 

yurdun topraklarına bağlı i~ adamı, 

biribirindcn ayrılmıyan, bir kül ha
linde kültürü meydana getiren tek· 
nik ve nazariyeyi Avrupa malı di~·e 
iş sahasının haricine ntarsn, traktiire 
karşı i ynn eden köylünün sapana 
~ağlanan geri zihniyetiyle ayni se
,·iyeye düşer. Zararlı olan, Avrupa. 
dan gelen kiiltiir ve miinev\'er d~ğil, 
bu münevvere inkişaf imkanı ,·ermi· 
yen seyr, \'e kültürü memlekete 
mal edem"yen Avrupa mukallitliği· 
dir. Dışardan kiiltür getiren genç te, 
hayat ve tecrübelerin yeti1tirdiği 
genç tc, bu toprağın çocuğudurlar·. 
Bu toprağrn menfaati namına bera
ber çalışmalıdırlar. Böyle bir yerli 
münevver, A'•rupalı münevver diye 
biribirine düşman iki zümrenin te· 
~kkillünden · zarar gör~ek olan yine 
bu topraktır. Tiirkiyenin hudutları 
ilmin, kültürün, fennin, :zekanın, d~ 
hanın bütiin feyizlerine açıktır. Rey. 
elmilcl olan kültüre, bir Şark duva
~ çekip, önüne de yerli münevveri 
ııöbetçi dikemeyiz. 

'l.~ . l "" o 

(Batı 1 incide) 
atını ve askeri hedefleri bombardı
man etmiştir. Cereyan eden hava 
muharebelerinde 21 düşman tayyare 
si düşürülmüştür.,, 

Fin resmi tebliği · 
Fin tebliği de şudur. 
"Düşman dün berzahtaki yeni Fin 

hattının müstahkem noktalanndnn 
birine hücum etmişse ie tardediJ
miştir. Sovyetler saha.fa bin karlar 
ölü ve altı tank bırakmışlardır. Mü
cavir bölgede Finler bir Rus kolunu 
yakalıyarak dağıtmış ve ilç topla bir 
çok mitralyöz iğtinam etmişlerdir. 
Taipale nehri üzerinde Sovyctler dün 
hücuma başlamışlardır. Muharebe 
devam etmektedir . ., 
Müteakıben tebliğde Ladoga gölü

nün doğu şimalinde bir kaç günden. 
beri mahsur bulunan 18 inci Sovyet 
fırkasının imha edildiği kayde&ı
mektedir. 
"Fırka muh~saradan önce mühim 

miktarda takviye edilmişti. Fırka 18 
bin ölii ve yaralı verm~ş ve biltün le
v"azımmı kaybetmiştir. Bu levazım 
meyanında ezcümle 20 tnnk, 36 top, 
17 traktör, 32 ıeyyar mutbak ve sa1. 
re vardır .. 

"Fin tayyareleri dün düşman hat
larını ve gerilerini bombardıman et
miş ve müteaddit hava muharebesi 
yapmışlardır. 20 Rus tayyaresinin dü
şürü1düğü sabit olmu~tur. Başkaca 
dört Rus tayyaresinin muhtemel 0-

larak düştüğü bildirilmektedir.,, 

* Helstnkiden bildirildiğine göre, 
sulh zamanında ahvnli sihhiyeleri 
dolayısile askerlikten isUsna edilmiş 
olanlar da silah altına çağınlm_lş ve 
orduya iltihak emrini almışlardır. 

/ sı•cçin ı:aziyeti nedir? 
İsveç kralı, İsveçin a!'ökerl bir mü

dahalesine güvenmemesi icap edece. 

w 

ğini daha ilk dakikada Finlandaya 
bildirmiş olduğunu Nazırlar Mecli
sinde söylemiştir. Kral, memleketi 
harbe sürüklemek mesuliyetini ka. 
bul etmek istemediğini ilave etmi§
tir. 

JI. 
Finlandaya yardımı mevzuubRhs 

eden ".Manchester Guardians" gaze. 
teslnin siyasi muharriri diyor ki· 

"İsveçin hattı hareketi gözüktüğii 
kadar kati de~ildir. En son alınan ha. 
berlere göre İsveç hükt1mett vaziye. 
ti henüz mutlak surette tesblt etme
miştir. Londrada· öyle sanılıyor ki, 
eğer müttefikler kısa bir :ı:amanda 
Finlandaya yardım hususunda kati 
tedbirler alırlarsa İsveç noktai naza. 
nnın hissedilir derecede müttefikle. 
rin noktiı.i nazarına yaklaşması muh. 
temeldir." 

"Times" gazetesinin askerl muhar. 
riri de, askeri bakrmdan şu mütalna. 
da bulunuyor: 

"Sovyet1erin harp sahnesinde kati 
neticeyi elde etmek üzere olduklarını 
gösterir 9rtada hiçbir emare yoktur. 
Geçen Umumi Harbi hatırlıyanlar. 
ikinci bir taarruz hazırlığının velev 
zaptcdilcn mevzilerden daha zayıf 
mevzilere karşı olsa da. nasıl müşkül 
bir iş olduğunu bilirler." 

· Dahiliye l\'lemurlannın 
1'ezkiye V arakalan 

:Ankara, 19 (TAN) - Dahiliye Ve
k~leti, jandarma, polis ve husust ida
re ve belediye memurlan hariç ol
mak üzere dtğer Dahiliye memurla
rının mafevkleri tarafından doldu
rulacak tezkiye varakalannı istemiş
tir. Varakalar Nisan 1940 a kadar 
gelmiş olacaktır. Hazırlanan t~rfi 
kararnamelerinin tanziminde bu' tez
kiye Yarakalanndan istifade edile
cektir. 

Deniz Harbi 
Şiddetleniyor 

(Başı 1 incide) 
zere idi. Fakat şimdi İngilterenin 
Norveç topraklarına vaki taarruzu 
üzerine Norveç gemilerinin artık İn
giltereye gitmekten imtina edecekle. 
rinden endişe edilebilir. Şura:;ı pek 
aşikardır ki Norvç topraklannın bu 
ihlalinden sonra iki memleket arasın
daki ticaret ve seyriscfain müznke. 
releri yepyeni bir safhaya girmişfü." 

1 ngilizlere göre vaziyet 
İngilizlerin noktai nazarı ise şu 

merkezdedir: 
Altmark vapuru müsellah bir va. 

purdur. Bu vapur, Graf Von Spee'nin 
muavini idi. Onun !ngiliz esirlerini 
taşıdığı mallımdu, Norveç hükumeti 
de bunu biliyordu. Fakat Norveç 
makamatr vapuru i~ice araşt ırıp İn. 
giliz esirlerini meydana cıkarmak 
istemediler ve böylece İngiıtere hü
kumetini harekete geçmeğe mecbur 
ettiler. 

İngiltere hükumeti bu noktai na. 
zannı Norveç ~cfirine bildirmiş ve 
iki taraf arasında li!Örüşmeler bıışla
mıştrr. Lord Halifax'm Norveç sefi
rine bilhassa şu sualleri sorduğu biL 
dirmyor: 

l - Altmark'ın mahiyeti iyice ma. 
Ilım olduğuna göre Bergen'deki Nor. 
veç makamlarının bu gemide esaslı 
bir araştırma yapıp yapmadıkları. 

2 - Norveç maknmlan Altmark
da 400 harp esiri olduğunu öğrenmi~ 
olsa idiler ne şekilde hareket edecek. 
lerdi? Bu esirleri Altmark'da bıra. 

kacaklar mı idi? 
3 - Altmark, Gra! Van Spee'ye 

yardım eden bir gemi olduğu ve u. 
zun bir zaman hapishane gemisi ro
lünü oynadığı halde Norveç niçin bu 
gemiyi "zararsız bir ticaret vapuru" 
mahiyetinde telakki etmiştir? 

4 - Norveç mademki Altmark'ı 
"zararsız bir ticaret vapuru" addeL 
mekte idi o halde niçin bu vapurun 
Norveç harp gemilerinin refakatin. 
de gitmesine lüzum gördü? 

İngilizll"r Altmarkın müselli'ıh 
bir gemi olduğu üzerinde ısrar cdı
yor ve bu geminin bir harp gemisi 
olarak müseccel olduğunu söylüyor
lar. 

Almangada infial 
Salahiyettar Alman mahafili ise, 

hAdiseyi derin bir infial ile karşıla
mıştır. Almanlar, Altmorkın İngiliz 
esirlerini taşıdığını artık inkar ctmı
yor, fakat vapurun silahlı olmadığı 
üzerinde ısrar ediyorlar. İsviçre ga
zetelerinin muhabirlerine göre, Al
manyanın süratle harekete gccmesi 
beklenmez. Çünkü Norveç sahilleri. 
nin ahlaka bakımından sevkulceyşi 

ehemmiyetini takdir eden A1man hü
kumeti, Norveçi lngiltercnin kolları 
ara!:ına atmakta tereddiit edecektir. 

Alman matbuatı, Norveç hi.ikCıme
tlnln şahadetine istinade!l Altmark 
vapurunun silahlı olmadığını ve hır 
Norveç limanına da uğramadığını 

kaydettikten sonra, İngi!tercnin yal
nız hukuku düvel kaidelerini ihlal 
etmekle kalmayıp Norveçc karşı se
bebiyet verilmemiş bir tecavüzde hu
lunduğunu ve binaenaleyh milletler 
cemiyeti nizamnamesi mucibince a
za devletlerin lngiltcreye karşı zecri 
tedbirlere ve hatta askeri harekata 
geçmesi 18.zım geldiğini yazmaktadır. 

Bern'de çıkan Basler Nachrichten 
gazetesinin Berlin muhabiri Aİman~·a 
nın şimdi her yeroe olmasa bile In
giliz sahillerinde kayıtsız ve şar s12 

olarak denizaltı harbi )'apar.ağını, 
hava ve mayin harbini de şiddetlen. 
direceğini yazmaktadır. 

Ziraat Enstitüsü Talebesi 
İzmir, 19 (A.A.) - Ankara Gazi 

Terbiye enstitüsü son sınıf talebesin. 
den bir grup öğretmenleri ile bera
ber Efes harabelerini tetkik ettikten 
sonra şehrimize gelmişlerdir. Sanat 
okulunda misafir edilen talebe bu
gün müzeyi ve diğer görülecek yer
leri gezeceklerdir. 

Felaket Mıntakasında 
Verilecek Avanslar 

Ankara, 19 (TAN) - Felfiket sa
hasındaki hususi idare memurlarınn 
da diğer memurlara olduğu gibi a
vans verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Pasif Korunma Kursları 
Ankara, 19 (TAN) - Önümüzdeki 

hafta içinde yurdun bir çok yerle
rinde pasif korunma kurslan açıl
masına karar verilmiştir. 

Bir Firavunun Mezarı 
Daha Bulundu 

Kahire, 19 (A.A.) - Aşağı Mısınn 

en geniş göllerinden biri olan Mcnza
leh gölü kenannda yapılan hafriyat 
neticesinde Miladı lsadan 1000 sene 
evvel hükümdarlık etmiş olan yirmi 
birinci Firavun sülalesine mensup bir 
Fira":un mezarı meydana çıkarılmış. 
tır. 

%0 - z -940 

Balk.an Mektupları 
(Başı 1 incide). 

Iettin Kamu şu liayflanmasından vazgeçsin: 
"l{iitü lıir trenle ı;:e<;tik Tunadan,, 

Ah, o Aktolgalı, doru atlılar! Ve ah, o langır lungur geçen 
kötü tren! İkisine de ne mutlu! Ne mutlu onlara ki ben: 

Bir kı~ giinii geçtim Tunadan tahta kızakla! 

B nlkanlar Sultanhamamı bonmarşeliğinde devam ettiği 
müddetçe Tuna, asaletini istirdat edemiyecektir. Tunaya 

yaradılışındaki asalet ve besaleti iade edebilmek için Balkanla
ı·ın yekpare olması gerektir. Bunu nasıl yapabiliriz? Ne bile
yim ben? Bunu Halkan paftalarının başına geçenler düşünsun. 

nen yalnız şunu açıkça ve bütün bir gönülce söyliyebilirim: 
BalkauJar yekpare olmayınca, her Balkanlı teker teker ve tıkır 
tıkır mahvolmağa mahkum olacaktır. Uzağı görmek ve görü
lenleri cesaretle mütaıaa etmek gerek. 

Ankara bunu, sulhçü ve insaniyetçi büyük bir hamle ile ba· 
şarauiJir .kanaatindeyim. 

Ve Balkanlılar . Balkanlar hakkında dünden daha çok rea
list. olmalıdırlar. 

Bana bir llirvat diplomatı d~i ki: 
"- Biz Balkanlı değiliz! Xc Balkan Antantı ile ne de Balkan işleriyle 

ilgilenmek meı1foatlerİm 0

7.e uygun düşmez! Bize göre Balkanların budu. 
dunu size çizeyim: <Sigara pakeünin arkasına çizdi) lşkodradan başhyan 
~iıgi Prcşt:ncden geçip Savaya kavuşur ve Sa\·a, Tunaya kavu§ur ve 'fu. 
na, Karadcnize k:n·uşur. Dnlkanltıt· işte burasıdır!,, 

Bazı cevaplar verebilirdim. Fakat ben şununla bununla mü
nakaşa· için değil, sadece bir objektif tetkik için seyahat edi
yordum. Sustum. 

Bir B~lgar diplomatı dedi ki: 
- Bir ailenin sofrası o ailenin elradı içindir. 

Ve bir Bclgratlı hiçbir şey söylemedi. Çünkü ne bana, ne 
.Avrupalıya, ne de Amerikalıya, hiç, hiç kimseye sokulmadı. 

Bir Hükrcışli ne diyecek? Henüz bilmiyorum, geleli iki saat 
oldu. Fakat ilk iki saatte sezdim ki Bükreşli Ankarayı seviyor 
ve ona inanıyor. Biliyor ki Balkan meselelerinde ve sulh isle
rinde Ankara birinci pldnda canlı bir inisiyatifdir. 

B alkanh efendiler! Gözlerimiz hem kendi kendimize, hem 
birbirimize ~ok lazımdır, ilerimizi iyi görebilmek için. 

Ilu söz türkçcdir: Kalpten kalbe yol gider. Biz Balkanlılar 
eğer bu yolun üstünde hiçbir pürüz, hiçbir tek çakıl bırakmaz
sak emin olalım ki bu yol, birkaç Zigfridden, l\1ajinodan daha 
emniyetli ve kuvvetli olur. 

Hallmnların meşhur diplomatlarından Ekselans Muşan~ 
f un - ki şimdi birinci sınıf bir muhalif mebus seçilmiştir - Bana 
dediği gibi: 

- Tanı nnla~mış bir Ban<nn, yetmiş milyonluk bir grand püisanstır. 
Sulh için \'e sulh arbitrajı için ne ~üyük bir kun·et değil mi? 

Bugünkü vaziyet. realist bir Balkanlı i~in maşallahı olan bir 
vaziyet değildir. Sulhü koruyacak hakiki kuvvet, madde ve 
muhabbettir. 

Madde ve muhabbet ... Anlıyorum ki kullandığım bu iki ke
lime epeyce miiphern kaçtı. Fakat bugün YÜzuh içinde, apaydın
lık olan ne var ki? Ila<liselerin inkişafına el bağlaya. göz atf ede 
saf saf yaran. ' 

Dokuz Numaralı Dosya 
<Bası 5 incide) 

"- Bilmem kaç num:ırtılı yazınıza k::ır

şılıktır: 1939 yılı bütçeslle, muhnsebe teş
kil!itında tnsarruf yapıldığı yfiksek mil
dürlüğünüzce de mnlümdur. Mczkür büt
çe hazlrnndn tatbik edllc.:cğlne göre, teş

kilatımızda birçok meınurlnr açıkta kııla

caktır. Bu \•azlyet karşısında, "Medeni 
GüleryOz" On yol parası tahakkuk me
murluğuna tayinine. imkftn yoktur. Bina
enaleyh, tahkikat evrakı, birleşik olarak 
geri sunuldu!" · 

Bundnn sonra, "Zôt işleri müdiir. 
lüğü'' bu cevaba, bir takım işaretler, 
numaralar daha ilave evleml". Ve 9 
numaralı dosyayı~ sahibine i~de et
miş! 

Büti\n bn mnccranm seyri ile, hl. 
rare Hay "Medeni" nin sovadı, ne 
ocı bir tezat teşkil ediyor d~ğil mi? 
Biz Medeni GUlcryüziin dosyasında, 
kırtasiycciliğimizin en acıklı roman. 
!arından birini daha okumuş bulu
nuyoruz. İstida ile alınmış l)ir iimi. 
din peşinde geçen zaman, tam üç se
nedir. 

Heı·hangi bir daire, herhanıt bir 
vatandaşa bir . memuriyet vermiye 
medmr dei:-rildir. Fakat, devletin bi. 
talsti na her vatandn~a, pcşirıde tam 
üç sene, aç biilaç, ''e hoşuboşuna ko. 

Adapazarı Belediyesinden : 

şulacak bir ümit vermemiye mecbur. 
dur. Ne şayanı hayrettir ki, bütiin 
bunlara rağmen, Medeni µmcryüz 
hala sabırlı ve hala ümitlidir. Ve o 
1939 yılının ba§mda, koltuğuna şiş. 
man dosyasını alarak yine Beledi. 
yeye ve yine He88p işleri müdiirlüğü_ 
ne gitmiş. Ve Hesap işleri miidi.irlü. 
ğü, muameleye yeniden başlamı§. 
Anlaşılıyor ki, Medeni Gülcryilz, Be
lediye tarafından, "istida takip me. 
murluğu" na tayin olunmuştur. Di. 
~er memurlardan farklı tarafı, sade. 
ce, maaş elmayışıdır. Ve bi1., kendisi. 
ne böyle ebedi bir va7.ife bulmuş o. 
lan vatandaşı artık "işsiz" sayama. 
yız. Fakat, temenni ederiz ki, Bele. 
diyemiz, artık, Medeni Güleryiizü, 
bu meşakkatli vaifesinden afCctsin. 
Çi.inkii "dokuz numaralı dosya" ar. 
tık, okunulamıyacak kadar acı bir 
roman oluyor • 

Sırp Demokrat Partisi 
Reisi Öldü 

Belgrat, 19 (A.A.) - Eski Başvc-
0kil ve Sırp demokrasi fırkası şefi 
Lyubomidavidovich 79 yaşında oldu
ğu halde bu sabah ölmüştür. 

Adııpaı.nrının şirin tenezzüh mahalli olan Çark mesiresi ve bUfcsf 1 - Nlıı:ın - IHO 
tarihinden itibaren Oç seneliği kiraya verilecektir. Bedeli muhammen! 390, mu
vakkat teminat 29,25 liradır. İhnlesl 14 M :ırt 940 perşembe günü saat 15 de ynpı
lacnğından lnllplcrln Belediye encümeninde bulunmaları llWı olunur. (1312) 
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IHük~vel 
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Bir D kika, Şimdi Gelirim 

İtalyancadan 

O gün öğleden sonra nasrlsa 
bir şeyde dakor .kalmışlar

dı: Yatak odasının camlı kapısı
nı örtmek için bir perde satın 
almak lazımdı. Çünkü ne zaman 
o odaya kapa.nsalar, meraklı lıiz.. 
ınetçi, kapı önunde bir teviye do
laşır, bir şeyler işitmek veya gör
Inek isterdL 

raRomaya; Viy3naya 
daha sonra Parisc kadar uzamış.. 
tı. Rosy Carwers varyete tiyatro.. 
lan ile sinemalarda akrobati.k 
danslar yapıyordu. Kırmızı saçla. 
n ve çil dolu bir yüzü vardı; tu. 
haf bir eda ile konuşuyordu. Bir 
çocuk kadar sevimli idi. Ona da..· 
ima hak veriyor, resimlerine ba.. 
yılıyordu. Hiç kapris yapmıyor, 
adım başında ona ihanet ediyor
du: İdeal bir metresti. 

Perdeyi almak üzere evden çık
tılar. Lavra kumaşın mavi olma. 
~ını muvafık görüyordu. Kocası 
lse, odanın mobilvasına daha uy
gun düşer diye ndtr bir renk, me
sela gri olsun :istiyordu. 

. Sonra Pariste. birkaç hafta ge
çı~ce .. biribir1erinden aynldılar. 
Çünku Piyetro büyük tablolar 
yapmak için Pariste kaltiı.ıştı. Ona 
Nevyorka kadar yoldaşlık edecek 
takati yoktu. Bazı ideal dişilerden 
çok çabuk bıkılır. 

Tramvay bekledikleri sırada 
tnünakaşa sertleşmişti. 

- Sen bir ressama da renk öğ
:tetıneğe kalkıyorsun. 

- Ressamlığın bunda işi ne? 
Yeşil çizgili sarı kravatı unutma! 

O dalgınlıkla seçip de kapıcıya 
~~diye ettiği kravatın hikayesini, 
ıyetro, ömrü oldukça dinleyecek, 

\re her defasında ressamlık guru_ 
rı.ı hırpalanacaktı. 

'l'raınvay daha görünmüyordu. 
Gidip gazetelerimi .Uayım. 
- Çabuk ol! 
- Bir dakika, şimdi gelirim: 

la Otoınobillerin arasında sağa so-
sıçrayarak caddenin karşı ta

~~In~ geçtiğiniı köşedeki gazete 
d~ş~_une .~oğru yürüdüğünü, köşkü 
dü.nup gozden kaybolduğunu gör-

tr Binecekler~ on dört. numaralı 
t· arnvayın bırkaç tanesı geçmiş. 
ı ... Lavra artık sabırsızlanıyordu: 

- Bana karşı hiçbir saygısı 
b~k .. ~~~ak .. ortasında beklediğimi 

ç d.uşu.nmuyor ... Ya sigara alma.. 
Ya gıtmıştir; yahut da köşkte sı. 
~a Isıra asılı resimli mecınualara 

a ınıştır ... ,, 
Başka bir taraftan gelir de bu

lamaz diye yerinden bir mı.iddet 
kınuıa.~rn~dı; ama biraz sonra ga_ 
zete koşkune doğru yürüdü. Piytt.. 
ro orada, yoktu; gazeteci de ona 
benzwer bırini görmemişti. 
Agır ağır eve döndü. 
~Ne o akşam geldi; ne ertesi mi 

nu· ne d b" c,~ 
hı ' e ır ay sonra [.avra 
ka~:~ıklı ~rizler, ıztırap geceleri: 
diıti sız gunler geçirdi; sonra kcn
kcua~pla~ı; ve başkalarına değil, 
nu e guvenmcsi gerek oldu!!-n ... 
gl.iz:~ı:a~i İlkten kocasının birkaç 
disine b" ?sunu sattı; arada ken.. 
h. ır ış aradı H" .. · Ibi bir k · usnunıyet rn-
&tılaşarn adındı. Kocas1 ile olan 
lığından~~azlıklaz:. karakter ayrı.. 
l'orlardı L. Ama şuphcsiz sevişi.. 

· avra ve gu··ıu·· , yuvarlak esmer . nıser b. ' 
giyiniyord ır kadındı. Zevkli . 

13· . u. 
•rınc1· "k' n , ı ınc· - -a tnukav 1

• ~çuncü Kortiza.. 

Lavra, çalıştığı daireden he
nüz dönmüştü; - Haziran ayında 
idi; henüz karanlık çökmemişti -
banyo yapmış henüz nemli vücudü 
eski kırmızı payuvarına sarılı <r 

dasına girerken sokak kapısını bi
rinin anahtarla açmakta olduğu 
nu duydu. 

Sadece: 
- Sen misin? - Diye sordu. 
-Benim. 

Piyetronun sesi idi. Biraz sonra 
kocası onu göğsünde boğacak ka. 
?8:r sıkıyordu. Tıpkı eskisi gibi 
ıdı. İki yıl ne gülüşünü, ne sigara 
yakış_ını, ne de öpüşünü değiştir. 
me~ışti. Yalnız bağış nasıl di. 
lenır, onu öğrenmişti. 

Lavra: 
-:- Bir dakika, şimdi geUrim; 

dedı ve mutbağa giderek bir kağt. 
da şunlan yazdı: 

"Beni artık arama. azlz!m Con-o, 
kocam geleli. Uzun bir yolculuğa çıka
cağız. İyi arkadaşlığını dalına hatırlı
yac:ı.i!lm. - LAvra." 

Kağıdı götürüp kapıcıya verdi. 
(Hala o yeşil çizgili san kravatı 
taşıyordu); Corcoya iletmesini rica 
etti 

Yatak odasına döndüğü zama~ 
kocasını yatağa uzanmış buldu. 
Yüzü sapsan idi. L aurayr görünce 
gülıneye koyuldu: 

- Öyle korktunıdu ki Lılvra .•. 
Hani "Bir dakika, şimdi gelirim 
deyip te benim iki yıl ünce yapt;~ 
ğım gibi yıllarca dönmP.ye bilirclin 
yapabilir miydin bunu? 

Lavra cevap vermedi. Bu korku, 
en açrk bir sevgi ifadesi idi. 

- Df-nim şu iki dakika çektiğim 
acıyı sen iki yıl hep çektin mi? 

Lavra gülümsedi. 
Kapının arkasında, meraklı hiı... 

metçinin gölgesinin geçtiğini gör
düler. 

- Artık bir karar verelim, ya.. 
hu: Şu perdeyi ne zaman alacağız? 

de, Piyet ernet ettı. Dördüncüsiin. 
te:r:ı kurt~?u düşünerek tereddüt-

" arnadı -o - . 
ti. M:esel ~n bekleınemi söylemiş. 

1 Dostumla Hasbihal 
llassas a :ıarın dönebilir . ., 

let-ind duğu için b l -
~ e görd"'k . , a ayı gun. 
l ~Y'i hatıru lerı Madamrne But-
"tnışttı A lıyordu. O nasıl bek 

tn · Qnıa b" -
en Corc0 l'ltün bunlara rao-_ 

ll'ıüs.aade :ı:! ona korte etmesi iç~ 
Bır 1

• 
?'es akşam 
8 

sanıların p ?azetede, İtalyan 
~rgtye dair b 'arJste açtıkları bir 
Y'etg~n ressaır razı okudu. Adla
S .. ro en eh rn arın arasmda PL 

01~tı.:ırizle iftUıe;ın.i':etlilerindendL 
~ n hatırata 1 ' ıçınde uyumuş 
~~tup Yaz~ ~evgi!i uyandırdı. 

eh - Beniın a :teclı; ama sonra, 
Şi ernıniyetlın r k onca hiç bir 
~ ~~~ l'l'lektu Yoktu da ond n gitti. 

c:iıgırni s p Yazarsam para is.. 
~r ı. anacakı 

e~ va .,, - Dive d'" ·· 

G 
Zgeçti. J UŞU-

azete k·· 
oşk- -

olan şu unun arkasında 
Lavrayı b ic:ii: 

l"anun k ıı ak 
Ama ba lıtıc:ia:n. ıb~ gitmek Piyet. 
1 • azı ı. ıle . 
er her 11:erc1 geçmıyordu. 

O trl\ l'"l~eYi ...... geçici sinirlenme ""'n c-ı ·•ıuttı.k.. -
oraya, efretro gaze un hale korlar. 
yahat lev rıcıe kıı-rntelerinı nlırken, 
Carwcrs nzılhile n ;zı de!riden se. 
Amrikan lMrı-ıiş, ~·es nefese Rosy 

rı-ı~ lt y d 
yandan da c1"1'l\las1 an an bir 
ile gıızetecid~l'tte bi;~e~rken. bfr 
ler soruyordu ankı"'l ransızcnsı 

• }:>· -:ı:• lllaz b · 
müdahale ettnişti· 1Yetro 1 ırili~ey-- İstasyona gi. ng zce 

(Başı 3 üncüde) 
anıma, onunki Almanyanm tazyiki 
neticesi.". 

- Şimdi ne olacnk7 
- Bence ya Norveç bu işte alakalı 

memurlarını değiştirmek ve İngilte
re~·e tarziye vermek surl'tiyle hak. 
sızlıi{ını tamir edecek, yahut İngilte. 
re ile siyasi münasebetı~rlnl kese
cek. 

- Demek? .. 
- Demek şu ki, fı;;kırrıdinavya bir 

taraftan Sovyet]er, diğer taraftan 
Nazilerin himmetiyle harp sahas1 0 • 

lacak gibi .• 
- Vah vah! Yazık olacak, giizclim 

memleketlere .. 
- Öyle. Lak:n ne çare ki bbııhat 

kendilerinin, herkesle iyi geçinelim, 
kimse ile aramızda hndise çıkmasın 
diye ~alışanlar herkesle bozusmak 
ve kimseyi memnun edememek teh. 
likesine maruz kalırlar. 
Ateş icinde kaJmı~ olan Finland:ı· 

va yardım etmek ve edilecek var
.Jımfarın memleketlerinden geÇme. 
sine Alman korkusiyle izin vermek 
istem;ycn fskandinavva1ılnr, ıırl bu 
~ekingenliklerinin akıbeti olarak 
harbe girerlerc!'e kendi ektiklerini 
biçiyorlar demektir, acnnıya değ. 
fnu. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan 

BRiYANTiN HASAN 
Saçlara fevkalade bir güzellik verir. 

o • DÖ • KiNiN HASAN 
ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAMPUANLARI saçların dökülmesine 

Miıni olur. Ayni zamanda saçlan kuvvetlendirerek 
fevkalade bir letafet verir. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi : 
Dahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

~ ............. .__.. .. mm ... masa1111111 ..... s, 
BATERIE iLE RADYOLARINI iSTİMAL 

EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE • 

"MarKalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çe~~t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveritlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

,_ Toptan satış yeri : Jak Oekalo ve Sur. Tnhtakale No. 51 .1 

Fındık için D. D. 146 No. ile yeni bir tarife ihdas edilmiştir: Bu tarife tecrübe 
mahiyetinde olmak Uzere 1-3-1940 tarihinden itibaren bir sene için mer'i olacaktır: 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmesi (748) (1292) 

* * Muhammen bedeli 2220 lira olan 12 ton rezidQ yağı 6 - Mart - 1P40 Çarşamba 
günü saat 15,30 da açık eksilbne usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (166.50) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komisyonda isbatı vücut etmelerl 
lAzımdır. 

Şartnameler Ank~ra'da l'.!alzeme dairesinde ve Haydarpa~'da Tesellüm ve Sevk 
Şeflllinde görülebilir. (1317) 

+ * Sirkeci gan meydanı fle plAnd:ı gl5sterl1en yoll:trın Topeka !!istemi asfaltlanması 
işi 28819,20 lira muhammen bede-ile ve lca palı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Bu işin muv:tkkat teminatı 2llil,44 liradır. Münakasa 1-3-940 cuma günü sast 
11 de Sirkecide 9. İşletme blnasında A. E komisyonu tarafından yapılacaktır. ts
teklllerin ayni gOn saat 10 a kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarım 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lfızımdır. Şartnameler 
144 kuruş mukabilinde Sirkeci veznes•nd en verilmektedir. (1084) 

Cinai Mlk. Muhammen B. % 7.5 teminat Ekalltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şek. Saat 

Yamalık kanaviçe 10.000 kilo 3000.- 445 - A. Arttırma H 
la karta .. 10.000 .. 1800.- 270 - .. .. 14.30 .. Çul 6.000 .. 960.- 144 - • • 111 

• çuvıi.l 5.000 • 800.- 120 - .. .. 15.30 .. kınnap 5.000 • 1400.- 210 - .. • . 18 .. İp 5.000 • 1400.- 210 - • .. 19.15 
Marka bezi 300 " 90.- 13 50 Pazarlık 18.30 

I - İdaremizin Ahırkapı Bakı. ve işleme evinde moteraklm cins ve mlkdarları 
yukarda yazıh kanaviçe, çul, çuval, kınnap, lp ve be-z hizalarında gBsterilen usul· 
lerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, pazarlık eaatlerf hfzalannda 
göaterllmlştlr. . 

111 - Eksiltme 7 - S - 940 gQnO Kaba tqta Levazım ve Mübayut Şubesindeki' 
Alun Satış Komisyonunda yapılacakhr. 

IV - NOmuneler her gün Ahırkapı Ba lamevinde görülebllir. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte 4'Gı 7,5 güvenme paraiarDe bfrlllt• 

te mezk(lr kornJsyona gelmeleri. (1252) 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrikasından: 
I - İdare JhUyacı lçln 235 metre mi ltAbı aandıkhk ke!"e!'te alınacaktır. 

maralı tr~mvaya,tl'tl~ için 
28 

otobüse bınmelisini~~\lt s h;~İ 
on altı otuz ekspr..... J\tna ğ "k ~~,n~ e er 
niz, on dakı aya kad hinec k . b' al' k e se_ 
tır, bir taksı~e .1~rncrı~ alkacak-

II - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9848 Ura 50 kurul ve muvakkat 
teminatı ise 738 Ura 49 kuruıtur. 

olur İsterscnız sızı ~ daha . . 
~ Oh evet .. Çok ~ luı-eyirn1f 

1 ~ltk·· ... 
l'irn. Ona istasyonn karta:ı- ur ~de. 

III - Kapalı zarf usulile yapılacak olan ttbu eksiltme 2 • U - IHO tarfhin· 
den 21 - 11' - 940 tarihine kadar yinnl gündür. 

IV - Evsaf ve miktannı gösterir liste ile prtname her gün fabrikada mO· 
nakit komlııyondan alınabilir. 

İstanbul ve l\1ülhakatı 
ıw:otörlü l\:ara fllakil 

V ası talan Cemiyetinden: 
17 Şubat 1940 tarihinde akt olunan hey

eU umumiye lçttmaında ekseriyet hasıl 

olmadığından 23 Şubat 940 Cuma günü 

saat 14 de Cemiyet Merkezimiz olan Tak

sim Anaçeşme sokak No. 22 de lklnc:i bir 

Ş i FA 
Bulmuş. 

.. 

AGRI 
umnmt toplantı yapılacağı. nAn oldnur. Bay J. O. C. Yanyor: 

R u z N A M E : 1 - Kongre reis ft Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
Mtfplerinln seçfmf. 2 - İdare Hey'eti mu- ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya

kısından bahsedilince, kat'iyen mü-
amelAt ve hesabat raporlarının okunması b ı· w d ğ"ld" s· k tb"k a aga e ı ır. ır zat a şam ta ı 

ve tetkiki. 3 - Azanın teklif ve lsUşa- ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge-
releri. 4 - İdare Hey'et.inden kur'a ile çı- ce zarfında tesirini göstererek ve 
kan Azaların yerine seçim yapılması. 

,~-· İHTİRA iLANJ -
"Rota Hatlannı temin etmek için 

milrsile tertibatı" hakkında 24-12-

1937 ı;lnlü ve 2362 sayılı "Hava ve
saiUnin yere inmelerinde kılavuzla
mak için kayma mahrek! baliz" hak
kında 11-1-1939 günlü ve 2614 sa-
yılı ~ .. Hava vesaitlnin yere inme
lerinde kılavuzlamak için kayma 

mahrekt ballz" hakkında 11-1-1939 
günlü ve 2615 gayıh alınmış olan ih-

tira beratları bu defa Mevkii Fille 
korunak üzere lhere devriiteı-at ve-

ya icar edileceğinden talip olanlnnn 

Galatada, İktısat hanında, Robert 
Farrl"ye mOracaatlan llAn oluntrr. 

devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba.. 
ğo, Siyatik. delikli ALLCOCK yakı
lariy le şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK vakılarının tevlit etti
ği sıhhi sıcakltk, OTOMATİI{ BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla. 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 bucuk kurustur. 

'. ; ' r • 'J:-. 1,' .. ! j ' .. 1 : .' • 4 r 

~:i.u> - ::sn~ nwnarau askeri 
maaş cüzdanımı senedi resmt ile be
raber kaybettim. Yenisini çıkaraca.. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Emekli Yarbay Halit 

İstanbul ikinci iflas memurluğun.. 
dan: 

K.A YIP _ Kum kapı Orta oku- Müflis Aleksandır Korpi ve Şü. 
lundan 940 senesinde 3 üncü sınıf c. rekası şirketi masasına kaydolunan 

. . Hazinenin istediği 85247 lira 28 ku.. 
şubesinden aldığım tasdiknameyı nış Müflisin defterlerinde kaydı ol.. 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es.. madığmdan ve mevcut vesika dahi 
kisinin hükmü yoktur. 719 Mehmet kafi görülmediğinden alacak talebi.. 
Emin oğlu Salın. nin reddine karar verildiği ilAn o.. 

lunur. (24567) 

ipek, Dokuma, Büküm Fabrikaları Satııı 
Bursada namzabcy Demirbpıda Yılmaz Dokuma, Bllktım, n i

pek fabrikaları ile hinalan satılıktır. 

lPEK FABRİKASI 
60 mancıl.ık aoo .tonluk kadn kozalıfı, amele odalan, dalmt akar 

sulan ve saire) 

DOKUMA FABRİ~ASI 
ı Tc.zgih ArmOrltl Dltri~ marka (4 mekikti) 
"/ .. " • • (Çift mekiklQ 

lO 
" Armtlrsfiz ,. .. (Çift mekikli). 

2 De vere • • (600 calık) 
2 Jakar makinesl ~.J l- • Kullımılmanui 
1 Tavel makinesi 

r,. .. (60 mancılıkb) ,, .. 
BtiKCM FABRİKASI 

9 Bilkilnı makinesi Batelye marka (19Z p:r l:rD) 

1 Tavel • ,. • (80 ner mancılık1ıf 
2 Çiftane ,. • • (60 ar .rözlü) _ _.. 

l Bobin ,. " ,, (15 gözln) 

1 Masura " " .. (20 gözlil) 
1 Masura • Şovatym • ( 8 eözlü) 
1 Masura ,, ,, ,, (20 gözlü) 

İşbu fabrikalar tam tef~rrOatile birlikte işler vaziyette toptn "
ya ayn ayn satılacaktır. Görmek ve almak isteyenlerin her .rl1ıı saf 
14 ten 17 ye kadar aşafıdaki adreıd mlze müracaatları. 

Hali taııfi:yede bulunan İki kolsuz Fallı: ve blraderlerl Osman l!:tenl 

Kollektif Şirketi Tasfiye memuru: Avukat H. İbrahim Haksal 

Bursa Kozahan - Telefon No. 277 

HER AYIN YEDiSİNDE 

·-
M 1 L L I 

· PiYANGO 
~trniş fakat Y 0 1 d a § ı ~()ldaşlık 

1t son. 

Müflis Niko ve Koço Canbezdi ma. 
sasına gelen hazinenin istediği ala
cak hakkında iflas idaresince yapı
lan tetkikat neticesinde talep edilen 
1210 lira 97 kuruş kazanç vergisinin 
terkine tabi olması dolayısile kalan 
146 Ura 65 k. buhranı 13,40 lira M. 
Buhranı ve 117 .88 lira muvazene ver 
gilerintn 6 ıncı sıraya kayd ve ıcabu. 
lüne ve fazla kayd ile imtiyaz talep. 
!erinin reddine karar verilmiş oldu. 
ğu ilan olunur. (24568) 

V - Kapalı zarflan 21 • 11 - 940 tarlhlne mttsadlf cuma saat H de a~laea
tmdan talip olanlar aaat 13 e kadar fiat ve sair vesaiki muhtevi kapah zarflarını 
komisyona makbuz mukabllinde tevdi etmeleri lhımdır. (1:?13) 

Büyük ikramiye 100000 Liradırcr 

'---------------------------1 



TAN 

BA 

~-

ve bütün ağrıJan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

K•t•foClfarda,l 1iniba edetterlne kapiimayın. En 

•.1• en ·moaem. =va· en· tdiretl' clhazia~ ·het biri iki 

~•_b•tti. CJç:!•mbaya~ ~uacsn :muzaa'( randrnantl 

Le_afb a L•_r_t_S; "'a c e_tt_h_e.: ofa n ı a r_d ı re! 

/ip ·735- A: (}n ifi büdeır, 
gören bet muma/ lambala 
(aralannda bir gö~ b i r de 
rödruör laıtıbaıı vardır) her. 
dalgada çalııır, Birinci ıınıj 
bir ahiae. Otomatik ayar ( Li· 
nodyne •iatemi) iki pozisyon
lu ayır1 terıibatL 21 ıanti,... 

'metrelık büyük o p a. r l ö r !. 

o o n ya n 1 n e n buy U k R·a d y o P a b r 1 k a 1 a r ı 

__________________________ , 
Tulıımha, Yangını söndürür!-

TULUMBA TATLISININ 
Midelerdeki ateşi söndürdüğü gibi ... _ 

Bu tatlının en nefisini, Türkiyenin 

en eski Şekercisi çıkarıyor. 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci ıartıdır. 

U 1 On be§ senedenberl on binler-
Ticarethaneleri ce kimse tarafından memnunl-

Merkezl: Baliçelapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kardöy, Ka"dıköy, yetle kullanılmaktadır. 

1 LAN 1 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü ls~anbul 

TAVZiH , ______ ....._ 
ZOMROD YÜZÜK 

1 • GENÇLiK 
2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
ffte }"ftbek bir kremde aranan bu 
ıneziyetıerin hepstnJ size 

KREM PERTEV 
temin edebmr 

1 - KREM PERTEV: Bir tua
let müstahzandır. İnce bır 
itina ve yapılışmdakı hu. 
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluklann 

teşekkülüne mani olur. 
Deriyi genç ve gergin tu
tar. 

2 - .KRE..'l\f PERTEV: Bir gü· 
zellik vasıta.cudır. GP.niş • 
lemiş mesaınatı stlcı~tıra -
rak cilddeki pürtük ve 
kabarcıklan giderir. Çil 
ve lekeleri izale eder. Te. 
nl mat ve §efiaf bir hale 
getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cfld 
devasıdır. Derl gudde)" -
rinin ifrazatını düzeltir 
Sivilce ve siyah noktala. 
nn tezahürüne mAnı olur 
Cild adalesini besliyerek j 
kuvvetlendirir. Kuru cilt-

Bölgesi Baıkanlığ1ndan : 
ler için yağlı, ve y&.ğsız 1 

ciltler için yağsız hmıusf •ı 
MURASSA ZARF ttip ve vazolan vardır 

27-1-1940 tarlh!ndenbert Dln edlbnekte otan 755.894.03 llra teşf:f tiedeIII Dol· 
1nabahçe Stadyum inşaatı ekalltmmlne si rmet Jate7en talipler en az blr teahhiltte 
•00.000 Uralık bu t:ıe benzer bir ,.apı 1şl yapmış olduklanna dair lbru edecekleri 
Tesika ile eksiltme tarihinden en az sek iz gün evvel İstanbul VilAyeUne müra
caatla ehliyet vesikan almış olmalan ve •7Di zamanda 1940 yılma aid Tlcam O.. 
dası veslkuım da hAmD bulunmalan lllnolunur. (1197) 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü ualll LCltfil DÖRD'ONCtl. Guet«ıük ve 
Neıriyat T. L. Ş. Basılcbtı fer: T A N Matbaan 

HER 

Talcrlben bet lcrafük koyu renklı ,. 
çok zarif bir tek taş Zümrad Yüz\lk-
le Pırlanta ve Yakut işlemeli bil 1 
çın altın an.Uka zart Sandal Bedes- Dr. SUPHI ŞENSES 
tanında teşhır olunmaktadır. 22 Şu- 1 tdrar yollan hastalıklan mütehas· j 

1 bat 940 P~mbe g{ln!l saat on dörttf sm Beyoğlu Yıldız sinemam ltarliısı 
mno:ııvf'ffl" 111" ınıtılııcı-khT. tramvay durağı Lekler aparttm.lnl 

:mDa 1 1.'el : 4392 ---· 

YERDE ARAYINIZ~ 

,J •, • • • ·, ·•.-, ... ,"t'!• J • • : "' •• ;.ı ,ı,.-•.:. )..,.tı~ ~· "v...,' ~; ~·.., 

Dişleri sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 3 defa. 

niçin fırçalamak ICizım ? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara liaqı 
müdafaasızdır, saniyen ağızdaki "salya,, denilen 

mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 
en birinci düşmanıdır; dişlere .,.,_ 

pıprak yosun peyda eder. Minele. 
ri quıd.ınr, yavq yavaş dişleri ve 
kökleri çürütür, diş etlerinde il. 
tihaplar peyda olur. Dişlere yapı• 

p.n yemek artık.lan ve ecnebi 
maddeler de temizlenmezse. birer 

mikrop yuvası haline gelir. Eğer 

d~ler muntazaman ve günde en az 
3 kere ''Radyolin ile fırçalanmadı
lı takdirde çok çabuk mahvolma. 

ğa mahktimdur. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam ller yemekten 
aonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

İstanbul Orman Çevirge :Müdürlüğünden : 
ı - SllenJn Koruca dal devlet ormanı nm A ve B serilerinden 5052 'kental me

ıe ve 2791 kental de kayın, kestane, ,org en clnslerlnden ibaret karışık kllmür a
Ç'lk arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 28-2.940 tarDılne mQ.sad if puartcsf gQnQ saat 11 de vflA.yet anua 
m(ldürltllünde müteşekkil orman alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

S - Meşe kömürilnün beher kentalinin muhammen bedeli 16 ve karı~k kômürGD 
beher kental1nin muhammen bedeli ise 13 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
il - uteklllerin kanuni vesikalan ibraz etmeleri. 
8 - Şartname ve mukavelename projelerlle sair evrakı glkmelt isteyenlerin !.. 

tanbul orman müdürlüğüne müracaat etm elerL (1047) 

YENi ZARiF 
BiR 

Sağlam 
SANAYi 

DAKiK 
Formülü! 

UYAN. 15 DiRiCi 

BiR SENE 

SINGER GARAN. 

SAATi JILI 

No. 400 KROMDAN, BEYAZ MiNEr..ist 4 r.fRA 
Tqra siparişlerine beher saata 2S kuruş Posta masrafı llAve olunur. Bu Fevkn· 
!ide aaaUerden edinmek için acele ecll nlz. zira mevcudu azdır. 

SINGER SAATLERi MAGAZASI 
İstımbul Erılinönü Cad. 8. Tel: 21964 

.. ----• Sağlam dişler ve afız bakımı mutlaka 

u 
ile temin edilir. Müstahzann mayi olınası dolayısile diş ve diş etlerin ••men derin yerlerin~ kadar girE:rek antiseptik tesirini yapaı --ili 

MÜNAKASA ILA N 1 
Hatay Elektrik İşletmeleri Müdüriyetinden: .-
Antam elektrik santralımızın tevsU için 150 - 160 kilovat takatınd:ı bir 

Dizel elektrojen ırubu satm alınac~ 
Bu buaustakl prtnameler Ank :. İstanbul - tmılr - Nafıa knmlserll!de-

rtnden ve Hata7 elektrik tıletmeleri fldüriyetinden alınabilir. Teklifler en kı-

sa bir uman zarfında Hatay elektrllt resine ~nderllmelldlr. (1000)_ 


