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Konseyin Kararı 
Dünkü Toplantıda Balkan 
Antantının 7 Sene için 

Uzatılması Kararlaştırıldı 
Bulgaristanın Vaziyeti 
Konseyde Görüşülen 

Meseleler Arasındadır 
Saltanat Naibi, Antant Hariciye Nazırların1 

Kabul Etti. Gece Bir Zivafet Verildi 

·r Hususi Muhabirimiz Telefonla Bildiriyor) 
, Belgrat, 2 

Rumen Hariciye Nazın ve Balkan Antantı Konseyinin bu 
defaki reisi Gafenco, bu sabah saat 9 da Bükreşten Belgrada 
gelmiş ve istasyonda Yugoslavya Hariciye Nazırı Tsintsar Mar
kovitch ile Romanya ve Türkiye Büyük Elçileri, Yunan Orta 
Elçisi tarafından karşılanmıştır. Metaksas, Saracoğlu ve Gafen-

r 

AŞKIN TEMIZl 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

· Satıı yeri : TA N • lstanbul 
Fiyatı ı 100 Kr • 

KONSEYDE iLK GUN 
Balkanlarda Sıkı 
• 
işbirliği Tesisine 

. . 

Gayret Ediliyor 
Belgrat içtimaı, Balkan Antantı için 
Büyül< Bir Muzafferiyet Teşkil Etmiştir 

BAŞMUHARRIRIM(Z 

Telefonla Bildiriyor 
Belgrat, 2 

Bu sabah Romanya Hariciye 
Nazın Ekselans Gafenco'nun 
riyasetinde açılan Balkan An
tantı Konseyi, ortaya atılan bü
tün kötü rivayetlere, Balkan 
Antantını bozmak için yapılan 
bütün entrikalara rağmen bu 
Antantm hala Balkanlarda en 
kuvvetli sulh funili olduğunu 

teyide vesile olmuştur. 
Öğleye kadar dört memleket mu .. 

rahhasları kendi mem~eketlerinın 
vaziyetlerini anlatmışlar, öğleden 
sonra da dünya vaziyeti karşısında 

Balkanların hususi vazıyetini tetkik 
etmişlerdir. Konferans, fevkalade 
müsait bir hava içinde içtimalarma 
devam etmektedir. n 1 ~ ,:r,.. v.,. ..,.,'lmn-:ı ai rlı:ırPk ifpftPri Jmzruamıslardır .... 

onseyi Hariciye Nezareti binasında Antant devletleri Hariciye Nazırları, Balkan Konseylnin geçen defaki toplanlısinda 
ilk toplantısını yapmıştır. Yarım sa-r-----·-:-------------------_:_ _ _::_:~--~_:_=:_:.=.=:==~_:_ 

ı:saııtan antantı otoma ikma'h 
edilecek, hatta, Balkan devletleri a. 
rasında daha sıkı bir bağlılık tesisi 
için çareler düşünülecektir. 

-,u11oslaD Saltanat Nal.bl 
Prens Paul 

at süren bu içtimadan sonra Nazır. 

lar Beyaz Saraya gitmişler ve salta- Sul!'!IU Ebe Yenı· Bu·· tçemı·z--nat naibi Prens Paul tarafından ayrı 3' 
.ııyn kabul edilmişlerdir. 

Ileyaz Sarayda Ziyafet Cinayetini 
Prens Paul ile Prenses Olga, Tür. 2 70 Mı·ı o 

kiye, Romanya ve Yunanistan Hari. Anlat . y n 
ciye Nazırları şerefi~ sarayda bir ıyor 
öğle yemeği vermişlerdir. Yemekte 

Başvekil Zvetkoviç ile Hariciye Na. L • B 1 k 
zı_? .. Mark~vit~h, Romanya, Türkiye "Kend·ımı· Kaybetmı·c::·ım, ırayı u a ca 
tıuyük elçılerı ve Yugoslavya elçisi 3' 
hazır bulunmuşlardır. ' 
. ~e!e~ reisleri, öğleden sonra BaŞ- ,,Yammdaki T abaneayı 
vekili zıyaret etmşiler, Başvekil mu- i\nkara, 2 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Maliye Ve-
avinine de kart bırakmışlardır. Bu Çekip Ateş Ettim 

11 
kaleti, 940 malı senesi bütçesi üzerindeki hazırlıklarını tamam-

ziyaretler iade edilmiştir. Du-n Anafartalar caddes"ındekı" İz.. lamak üzeredir. Yeni bütçeyi hükfunet, Teşkilatı Esasiye Ka-
. Akşam üzeri saat 18 de Hariciye bınasında konferansın ikinci toplan. mir otelinde işlenen cinayete ait nununun hususi hükümlerine göre, 1 Martta Büyük Millet Mec-

Belgrat içtimaı Baıkan Antantı i
çin bir muzafferiyet teşkil etmiştir. 
Bu toplan_tı, şu veya bu şekilde, Bal
kan Antantını dağıtmak istiyenleri 
hayal sukutuna uğratacak bir muvaf 
fakıyetle bitecektir. 

Gafenconun yarın gece verilecek 
ziyafette Balkan Antantının kuvvet 
ve şümulünü gösteren gayet mühim 
bir nutuk söyliyeceği tahmin edil
mekte ve bu nutka büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Belgrat gazeteleri Balkan Antan
tının yeniden kuvvetlenmesine karşı 
fevkalade müsait ve takdirkar neşri. 
yat yapıyorlar . 

111. Zekeriya SERTEL 

(Sonu Sa: 8. Sü: () 

BALKAN 
Konseyinden 
.Ne Beklenebilir? 

tısı yapılmış ve bu içtima iki saat t~hkik?~a ~dliyece devam edilmekte- lisine takdim etmiş olacaktır. Yeni yıl bütçesinin, 939 danberi 
kadar sürmüştür. dır. Kılislı Dr. Mehmet Aliyi öldü. devamlı bir inkişaf gösteren Cü:nhu- r-----------------------------

Bugünkü konferansta alman ren ts:~nbullu Ebe Naciye, müddei- riyet maliyesi bütçel.?ri arasında bir 
ilk tedbir, Balkan Antantının de- umumilıkçe tekrar sorguya çekiJmiş rekor teşkil etmesi beklenmektedir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

vamı lüzumuna dair verilen ka. ve İstanbuldan bazı malô.mat isten- S d" .. d •. d 1 . 
rar olmuştur. Antanta dahil dev- mesine lüzum hasıl olmuştur. l" on ye ~ ar ı~ın e~ı k:v et tahsı. 
letlerden biri, çekilmek istediği. Naciye, cinayetin sebebini şöyle atı~ın vazıyle ı,. ~nda ımb_lhaa vermfek-
ni bir sene evvelinden haber ver. anlatıyor: ted~r. Bu ay ar ıçm e ı a~sa, . ev. o ftn Belgradda senelik mutad medikçe antant yeniden yedi se.. "- Nişanlandık, evlenecektik. kal~de membalardan temm edilen 

toplantısını yapan Balkan nelik bir müddet için ipka edile. Mehmet Ali ihtısas yaptıktan sonra, gelırler artmıştır. 
antantı konseyinin Balkanlann !ev. cektir. (Sonu; Sa: 6; Sil 2) (Sonu; Sa: 6; Sü 3) İlk tesbit edilmiş olan rakamlara 
~~n~k~tt~ ~k~===========================~~~ü~~~m~~~n~~ 
toplanmış olması, hem her tara!ta zineye daha yüksek bir para temin 
büyük bir alaka, hem de Balkanlar. edebilecek olan vergiler arasında, 
da büyük ümitler uyandırmıştır. ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi 

Bu defaki Balkan konseyi, antantm YEN.1 ·· TEFRI KAM iZ •. karneleri, ticari ve sınai teşebbüsler, 
eon içtimaını yapıyor. Antant muci. hizmet erbabının kazanç vergileri, 
bince dört Balkan devleti yedi sene hayvanlar vergisi, madenler rüsumu, 
için kendi aralarında bağlanmışlar. 
dır. Bu müddet 7 Şubatta bitiyor. Bu Ah m. et M ·ı th at Ef. gümrük resmi, sınai ~üec;seseler mu. içtimada, bu müddet otomatikman amele vergisi, bankalar ve sigortalar 
Uzatılacaktır ve bu suretle Balkan muamele vergisi. şeker, glikoz, istih-
anta.ntı yedi sene için tazelenmiş o. • lak resmi, elektrik. hava gazı istih. 
lacaktır. Gazetecilik mesleğinin en dikkate rleğer siması Ahmet lak vergisi, ham petrol istihlak ver-

Bu defaki Balkan konseyinin ilk Mithat Efendidir. Ahmet Mithat Efendinin mücadele, gisi, damga resmi, cü~ün. tuz. ıspır. 
ınüsbet işi bu olacaktır. to ve ispirtolu içkiler, rüvelver. fi-
. Fakat bütün Balkanların ve bütün neşe, ıstırap dolu hayatını çok yakında TAN sütunların- şek ve patlayıcı maddeler gibi dev. 
dünyanın gözlerini Belgrada çevir. da takip edecek olan okuyucularımız, hazan hakiki hatı- let inhisarında bulunan maddeler:ien 
rnesinin sebebi bu değildir. Bu defa. raların muhayyel romanlardan çok daha garip veya acı temin edilen inhisarlar viridatı, kib-
ki konsey birçok hazırlıklardan son- olduğuna bir daha inanacaklardır. rit ve çakmak hasılatı, hazine potfö. 
ra ve fevkalade hadiseler içinde tOP- yü geliri, kambiyo murakabesi muka 
lanmıştır. • Ah bili Cümhuriyet Merkez B~nkasından 
İçtimadan evvel Macar ve İtalyan met Mithat Efendinin hayatı Türk gazeteciliğinin ta- alınan, teftiş mukabili şirketlerden 

Hariciye Nazırları görüşmüf, onları, rihidir, diyenlerin mübalağaya kapılmadıklarını birkaç ve müteahhitlerden alınan. iktısadi 
~o~anya - Yugoslavya Kralı ve Ha- güne kadar gazetemizde okuyacağınız bu bab.t:"alar isbat buhran vergisi, muvazene vergif>i, 
ncıye Nazırlarının görüşmelen bkip edecektir. bava kuvvetlerine yardım vergisi, 
etmiştir. Ayrıca Türkiye }{ıı.riciye ve buğdayı koruma vergisi bulunmak 
Uınumt katibi Menemencioğlu Paris.. tadır. Devletin esaslı gelirlerıni te-
ten dönerken Sofyada Bulgar Baş- ÇOK YAKINDA TAN SÜTUNLARINDA min eden bu vergi ve resımler ara-
,,ekili ile görüşmek fırsatını bulmuş- smda yüzde yirmiye yakm bir artış 
tur. Balkan Antantına dahil devlet- kaydedenler vardır. 

(Sonu Sa: 6 Sii: U (Sonu SL 8. Sil. -4) 
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Yeni Demiryollarımız 

Dokuz Hattın inşasına 
Ait Programın Bu Yıl 
Tatbikine Başlanıyor 

Fevzipaıa • Diuarbakır hattındaki en uzun tü11el 
.(Yazısı altıncı sayfamızdadır)' 



TAN 

Almanyanı·n lçyüzü .1 
----------~--------~-------------..) 
Parola Şu: Poloılyalılar 
Ya Almanlaşacaklar, 

Yahut imha Edilecekler 
Ahan Mukavemete Teşvik Ediliyor,· Buna 

Diziliyorlardı · Kananlar Derhal Kurıuna 
(YAZAN: BİTARAF 

Q anzige varır varmaz ilk i-
şim limana bakmaktı. Ha

va çok soğuktu. Ancak limanı bir 
gozden geçirmek, soğuğ:ı taham. 
müle değerdi. 

Faleat liman kapalı idi. Polonya~ 
lıların batırdıkları yelkenli gemı
lerin direkleri, butların ortasından 
yükseliyordu. Buz kıranların aç
tığı bir kanal içindeli geçiliyor ve 
muvasale bu sayede temin olun..ı-. 
yor. 

Almanlar, bu gemileri yüzdür
mek için bir hayli ç:ıiışınışlar, fa. 
kat m u v a f f a k olamamış
lardır. Çünku a n l a d ı ğ ı ın a 
gbre, Polonyalılar batırdıkları ge
mileri çimento ile doldurmuşlar ve 
bu yüzden, bunlar kımıldatuamı. 
yacak hale gelmiştir. Sonra bu ge
mılerin gi.ıvertelerine mayinler de 
konduğu için bunları yüzdürmiye 
çalışanlardan bir çokları feci ka
zalara uğramışlardır. 

Gdynia'ya • gidemedim. Çünkü 
oraya ancak hususi müsaade ile 
gidiliyor. Bana bu müsaade vt>ril: 
mcmiştir. Fakat burada bulunan 
Polanyalıların kamilcn atıldıkları
nı, Almanların bunları m~leket 
içler'ne, ve tahaşşüt kamplarına 
gönderdiklerini anladım. Bunların 
bir kısmı da Baltık memleketleri
ne kaçmanın çaresini bulmuşlardır. 

Fakat Danzigte küçük bir Po
lonyalı koloni kalmıştır. Almanlar 
bana açıkça söyledilerı ı'olonya \·e· 
ya Çekoslovakyaya girm'ye teşeb-
büs et\•fli"" -'k-U·Ol- 'h-.,,I 'h...~H'"--

iıkıbet, yakalanmak, kovulmak gf. 
bi vaziyetler, belki de daha fena
sıdır. Onun için Danzigdeki Po
lonyalıların halini :ınlatmakla ik
tifa edeceğim. 

BİR MÜŞAHİT) 

Dar.zig Almanları, Polonyayı bir 
daha dirilmesine bıkan vcrmiye
cek tarzda idare etmek lehindcdir
ler. Bunların liderlerinden biri ba
na şunları söyledi: "Polonyalılar 
ya almanlaşacak, yahut imha edi
lecek.,. 

Onun anlatışına göre, köylerdeki 
papaslar, ahaliyi mukavemet te~
vik ediyorlardı ve halk ta Polun
ya bayrağını dalgalandıracak de -
recede gaflet gösterıyorlardı. Ce
zaları gayet basitti: Kurşuna di
zilmek. 
Almanların köylü liderleri, ge

niş çiftliklere. Almanla.n yerleştir
mekle meşguldürler. Bu biiyük 
çiftliklerin sahibi olan aristokrat 
Polonyalıla~ içinde vaktinde ka
çamıyanlar, ya kur~una dizilmişler, 
yahut hapse atılmışlardır. 

Bunların bir kısmı da Varşova
dakl sefarethanelere iltiı:a etmiş
ler, ve bir müddet için orada lral. 
mışlardır. 

Bir bitaraf tan ;anladığım!l gr-. 
bir Alman Prensesi Lodz'daki . bir 
memura telefon etmiş ve aziz dostu 
olan bir Lehli kontese yardım için 
bir şey yapılabilip yapılamıyaca

ğını sormuştur: M.:ımurun verdiği 
cevap şu mealde idi: 

"- Her şeyi yapmıya hazırım. 

Fakat kontesin bulunduğu yerdeki 
vaziyeti bilmiyorum. Şay.ct oraria 
da Lehlilerln çiftçi liderlerinden 
biri varsa, tavassutunuz, kontesin 
aleyhinde netice verir. Fakat kon-

• • .. • .!. :t.a :1 _ _ , 

ni yapacağım.,, 
Danzigliler. sinemalarda dahi 

Lehliler al'eyhinde tezahürler yap
mağa ve· sinem~larda hala Gdy
nia'nın bombardımanına nit man
zaraları göstermiye d 'vam ediyor
lar. Almanlar bu manzar?.lardan o 
derece hoşlanıyorlar ki, onları mü
temadiyen temaşa etmektedirler. 

D anzigdeki Lchlilc~i çarşılar· 
da gördüm. Kadınlar, ha

fif yaz elbiseleri içinde titreşiyor. 
lardı. Sebze satan bir kadına, yak-
laşan ve ayni hafif elbiselerle do- Bilhassa Vesteflate'yi görmek 
laşan iki kadına dikkat E!ttim ve istedim. Fakat, müsaade et. 
yanımdaki arkadaşıma sordum: mediler ve buralarda tahtelbahir-

- Bunlar ne diye bu elbiselerle ler inşa 'olunduğunu söylediler. 
dolaşıyorlar? Ve niçin bir lahana Buradş muharebe sahnesi olarak 
ile bir kaç havuç almak üzerinde gördüğüm biricik yer, Danzig pos-
uzun uzadıya düşünüyorlar! tanesidir. Lehli posta memurları, 

Arkadaşım yüzüme bakarak: Alman hücum kıtalarm;ı mukave. 
_ Ama da çok şeyler soruyor. met etmiş ve harbe girişmişlerdi. 

sun! dedi, bunlar L.ehlidir. Dr.ha Hala binanın cepheıı~91de büylik 
anlamadın mı? bir delik göze çarpıyor. Binanın i-

- Hayır! çindeki tahribatı gördüm. tşçiler, 
_ o halde anlatayım. Bunlar, hala enkaz taşımakla meşguldü-

Tramvay 
Şebekesi 

Yenilenecek 
Tramvay şebekesinin ekser yerleri 

son zamanlarda fazla yıpranmış gö
rülmüştür. Bu yüzden raylnr bir çok 
noktalardan çürümüşlerdir. Bu yüz
den dün sabahleyin saat 8 de Tak
simde bir tramvay yol•.bn çıkmış ve 
iki saat kadar münakale kesilmiştir. 
12 de Sirkecide bir ıramvay bozul
muş, bir müddet mü:ıakn!e durmuş
tur. Üç gün evvel rle yine Sirkecid~ 
Paket postahanesi karşısındaki kö
şede üstüste iki tramvny yoldan \ık
mıştır. Belediye şebe~enin bu haliııi 
gözönünde bulundurduğu için şebe
keyi esaslı surette tamir etmek mak
sadile Avrupa, yah~t Amerikadc'.ln 
1.100.000 liralık malzı:ıme celbetmiye 
karar vermiştir. Evvelki gün Anka
raya giden vali ve belediye reisi Lut
fi Kırdar, bu malzemenin, prim ver
mek suretile değil, c;erbest dövizle 
celbi için alakadar jairelerle temas 
ederek bu hususu temin e:tmiye ça
lışacaktır. Su şebekesinm ıslahı için 
getirilecek malzeme rle yine bu şekil
de celbedilecektir. 

Ayaspaşa yolu muı·akkaten 
kapandı 

Belediye reis muavini L(ıtfi Ak
soy, dün Ayaspaşaya giderek Mühen
dis mektebinin önünde yapılmakta 
olan Kaskate ait inşaatı gözden ge
çirmiştir. Belediye reis muavini, g~ 
rek buradaki inşaatın, gerekse Be
şiktaşta Barbaros türbesi etrafındaki 
yıkma işinin süratlendirilmesini ala
kadarlara bildirmiştir. Ayaspaşa yo
lu Dolmabahçeye doğru yeni bir ıs. 
tikamet almaktadır. İnşaat dolayısile 
Ayaspaşa yolu, pazartesi ..akşamına 
kadar nakil vasıtalarına kapatılmış
tır. 

Ankara Radyosu 

Dinlenilemiyor 
Belgrad, 2 (Hususi) - Diğer Bol· 

kan devletleri merkezlerinde oldugu 
gibi, burada da Anknr:ı radyosunun 
difizyonlarından şikayet c·dilmek~e: 
dir. Çünkü herkes Ank~ranın_ s~csını 
duyamamaktan müteessrr ve şıkayct-
çi bulunmaktadır. 

Burada öğrendiğime göre Polonya
da münhal kalan dalgaları Fran?ızlar 
alıp yeni istasyonlar !t.ur~~~cı -~e§eb: 
büs etmişlerdir. Bu ış onumuzdekı 
Martın ilk günlerinde bitmiş ulacak-

mış. 

Alakadar makamların bu dalgalar. 
dan birinden bizim istifade edebi!me
'DİZ için vakit kaybetmeden teliebbii
se geçilmesi, radyomuza ~er taraf
tan gördüğü alfıkaya karşı ıcap ~d-~~ 
tedbiri alması arzuya şayan gorıu· 

mektedir. 
çarşmın içinde ilerleyıp istedikle- ler. Şehirdeki sinagog da tahrip e-
rini alamazlar. Çünku Alman ka- dilmiştir. Fakat bu hadise, ay<ık G' . 
dınlarının alış verişlerini bitirip, takımı işi idi ve bombardıma:ı e- Maarif Vekili Akademiye ıttı 
dönmelerini bekliyorlar. Lehli ka- seri değildi. Sinagogdan arta kalan Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dınların Alman kadınları arasına şey bir yığın enkazdan ibaretti. dün öğleden evvel Güz.:!l San?tler 
karışıp alış veriş etmelerine mu- Bununla beraber D:ınz;~, gördii- Akademisine giderek, ötcdunherı ay-
saade edilmiyor. ğüm Alman şehirlerinden daha iyi da bir defa toplanan ve ~ubat top-

- Peki bu Lehli kadınlar bu bir vaziyettedir. Danzigliler, dııha lantısını da dün yapan abideler jüri 

Belediye ile Adliye Arasında lhtilCif Çıktı 
1 

Adliye Mimar Prost'un 
Planını Beğenmiyor 1 

Belediye ile Adli.re Vckiı!eti arnsında, Adliye Sa.rayı J>Hlnı dolayısiylc 

bir ihtilaf has"'fü,tcrmiştir. İhtilahn sebebi şudur: 
Şehir miitehnssısı J>rost, lstanbuldn yapılacak rrsmi binalara ait plan

ların tnthik'ııden ('\'\el, ktkik edilmek ÜLere keıu?ısine ~öndcrilmesini is
temektedir. Nafia Yekfıleti de bu talebi tas\"İp etmiştir. Adli:)·e Vekaleti 
Prostun hem noktai ııa;ınrııı:ı, hem de Prostun imar planına :tiraz et
miştir. 

Adliye Vekaleti demC'kt<'dir ki: 
- "Proshın hazırladığı ı,lfmn göre. Sultanahmette in~a edilecek olan 

Adliye Snrn:vının iiniinde, l j metre gcnişl"ğinde bir cadde bn!urıınası icap 
etmektedir. Bu takdirıle hem l"nddeye lİtzıın gelen genişliği, hem de Adliye 
Sarayının üzerinde inşn cdilecc<•i nrsnyı tem 'n etmek için e ki hapishane 
binasının gerisine doğru Binbirdirck hududuna kudnr olan sahanın istim
laki icap eder. Bu salu.ının istim!Aki için de hir mil)·on liralık bir tahsisa
ta liirnm \•ardır ki bu paranın Adliye Vekaletince verilmesi icap ediyor. 
Halbuki Vekalet biitcesinden istimlak i(n hu kadar bir paranın tefrikine 
imkan ~·oktur. Ilımdan hu~ka bu tınha istimlak edilip öni.indeki caddeye de 
15 metrelik b"r genişlik temin edilse dahi Firuzağa camii caddenin orta
sında kalmış olacak \"C Uiikumet Mahallesi ismi veri1ccck olan bu saha
da tam manasiylc bir ademi tenaziir, bir ahenksizlik meydana gelecektir.,. 

Adl'ye Vckuleti hu müliıhazayn binaen Prostun imar plfınında tadilat 
yapmn<ıım istemektedir. Veklılctin noktai nazarı kabul edildiği takdirde 
ya planı bozup ,\dliye ve VilfıyC't Saraylarının önlerinden geçecek olan 
15 nıetrclık caddeden vazge<'mek yahut Adl"ye Sara,·ını baska bir yerde 
inşa etinek kap <'decektir. B<·leclivc ile Adliye Vekaleti bu husus etrafın
da blrihirleriyle temas etınckteıJ:rier. 

Propaganda Yapan 

2 Genç Hak!undaki 

Tahkikat Bitirildi 
Bir takım propagandl'l mektupları 

hazırhyarak bunları öteye beriye da
ğıtmaktan suçlu Nihatla .qrkadaşı, 

dün zabıta tarafından adliyeye tevdi 
edilmişlerdir. Bu hususta Emniyet 
müdürlüğünden gazetem"ze v~rilen 

malumat şudur: 
"Nihat I'.:rzurum Lisesinin onuncu 

91JUhndan tardedilmiııtir. Bunu .e:"z
niden İstanbul Erkek Lisesine kny
dolunmuş. 1''akat vazi~·cti anlasıla
rak il' şiği kesilmiştir. Nihat Silah
daroğlu Sinop'ludur. Nihat tahsil ha
yatı esnasında geçirdiği vaziyetlerle 
işitip kapıldığı ri\'nyetler'n ruhi sa
ikleri \'C ınekteılteıı kovulmuş olma
nın \'iİcude getirdiği infial hisleri te
sirh le büyük iş gcirınek ihtira ına 
ka;ııarak bazı hareketlere gir' şıniş. 
zabıta da kendisini takibe başlamış. 
tır. 

"Maksadını ten iç ettirmek ıçın 
muhtelif ecnebi şahı lnra miiracaat 
etmiş ve hareketlcr'ndcki kuv\"eti 
göstermek için bir ıniiddett<'nheri de 
gazetelerde nıevzuuh:ıhs edilen be
yannameleri tertip ile citcye beriye 
göndermiş. nihayet İkinc'kanun ayı
nın 21 iincii giinü hunlardan bir kıs
mını da kendisine arkadaş olarak 
kandırdığı istanbul Erkek Lise in
den Sinoplu Faik ismindeki talebe 
ile Ünh·ersite Fen Fa!diltesi mlida
vimlerine bizzat tevzi etmek isterken 
suç iistii ~·akalanarak tahkikat evra
kı ''e elde edilen suç delillerile bir
likte mahkemeye tevdi olunmu§tur.,. 

Holanda Ticaret Mukavelesi 
Feshedildi 

Memleketimizde Bu 
Sene Yeni Nüfus 
Sayımı Y apllacak 

İlkbaharda bir sayım tecrübc>si 
yapılacaktır. Günü henüz malum de
ğildir. Bakırkoyünün, köyleri ihtiva 
etmesi, her nevi sınai müessesatı bu
lunması itibarile sayım tecrübesinin 
bu kazada yapılması iJtatistik umum 
müdürliiğiince münasip görülmüş

tür. Beş sene evvel yupılao umumi 
savımdn ni.ımerotai venidçn hv;ıml.. 
deki noksan numara ve .ıev aıarın 

tamamlanması alakalılara tebliğ e
dilmiştir. 

Umumi sayım 940 senesi zarfında 
yapılacaktır. Fakat glinü henüz ta
karrur etmemiştir. 

İngiliz Vapuru Yanıyor 
Limni adası civ:ırınu:ı yanmaıı:ta 

olan İngillz vapurunda bulunan muh 
telif Türk mallarının yerine yeniden 
mal mübayaası için alakadar firma
lara telgraflar gelmiştir. Zarara uğ
rıyan mallar arasında dört bin balya 
tiftik ile üç bin çuval muhtelif zahire 
bulunmaktadır. Bu malların tama
men yandığı bildiri~eKtedir. 

Tütün Mübayaası İçin 
Eritiş - Amerikan Tobaku Şırketi

r.in mümessillerinden üç kişilik bir 
heyet şehrimize gelmişlerdir. Heyet 
azası Savare, Maksvel, ve Kohım'den 
miirekkeptir. Heyet bu~ün Ankaraya 
giderek oradan Ege mıntRkr.sına ge
çecek ve kiilliyetli partilerd~ tütün 
mübayaa edeceklerdir. Heyet azası, 
zelzele felaketzedelerine yardım ıçın, 
350 İngiliz lirası teber:::-ü etmişlerdir. 

Ismarlanacak Vapurlar 

3- ~- 940 

Gümrük. 
Varidatı 

Azalıyo&-
İstanbul gümrüklerinin kanunu· 

sanı varidatı iki milyon 300 bın lira 
olarak tesbit edilmiştir. Yeni senenin 
bu ilk ayının varidatı geçen sene ay. 
ni aya nazaran çok düşi..iktut. Çünkü 
939 kimunusanisinde varıdat beş bu. 
çuk milyon lira idi. 

Kanunuevvel varidatı 3 milyon li
ra olduğuna göre, varidat aydan aya 
düşmektedir. Halbuki şimdiye kadar 
normal olarak aylık var:dat vasati 
beş milyon küsur olarak tesbit edil
miştir. 

Varidatın eksilm,.sine, muharebe 
ve buna müteferri olarak ithalat güç
lükleri sebep olmaktadır. 

Selvolle mensucatı 
Pamuklu selvolle manifatura eş~ 

yasının ithali için Ti::aret Vekaleti 
tarafından verilmiş olan bir aylık 
müsaade müddeti de 22 kanunusani.. 
de bitmiştir. Ticaret Vekaleti, güm
rükte beyannamesi verilmiş ve veril
memiş ne kadar selvolle pamuklu 
varsa, bunların miktarmm tesbiti ile 
Vekalete bildirilmesini is·emiştir. 

Ayrıca alfıkndar tüccarlar, bu bir 
aylık müddeti kafi görmedikleri için 
ayni şekilde yeni bir kararnamenin 
daha çıkarılmasını ve men::.Ltcattan 
gayri p~muklu eşya ile yünlülerin i
çinde bulunan selvolle'lerin ayni ka
rarname ahkamına tabi tutulmasını 
istemektedirler. Tüccarlar bu husus
ta icap eden teşebbüslerde bulun. 
muşlardır. 

Elektrik malzemesinde ihtikar 
İhtikar komisyon~na elektrık mal

zemesi satanların ihtikar yaptıkları 
bildirilmiştir. Elektrik sigorta ve bo
rularının fiyatları yüzde yirmi beş 
nisbetinde yükseltilerek satıldı~ı f;i
kayet edildiğinden alakadarlar hak
kında tahkikata başlamıcaktır. 

Dün gelen eşya 
·~~ .. ""'······- --:r 
mir eşya, makine aksamı, tutkal, m 
kavva, İsveç bandıralı Bikalond va
puru makine ve aksamı, bilcytaşı, 
kağıt, kimyevi ecza ve gaz lambası 
aksamı, İtalyan bandıralı Bosforo 
vapur asfalt ve Aseton getirmiştir. 

Rusya ile yeni mukavele 
Bir müddettenberi Sovyet Rusya 

ile ticaret muameleleri durgun bu
lunuyordu. 1kl gündenberi Sovy~t 
Rusya ticaret ataşeliği tarafından pı· 
yasamızda tetkikler yapılmasına ba~. 
lanmıştır. Ateşenin ihracat tüccarla
rından bazılarını davet ederek ken· 
dilerin"den zahire ve yağlı tohumlar, 
tiftik ve zeytin, zeytinyağı piy:ısalan 
hakkında malumat almtştır. Sovyet 
Rusya ile yeni bir ticaret anlaşması 
yapılacağına dair piyasamızda bazı 
haberler dolaşmaktadır. 

·Amerika ile ticaretimiz 
Amerikaya başlayan ihracat ehem. 

miyetli bir şekil almıya başlamıştır. 
Külliyetli miktarda fındık,_ susam, av 
derileri sıgala yağı, Brezılyaya fın
dık ve 'halı gönderilmiştir. İngiltere 
ile muhtelif bitaraf memleketlere de 
ihracat artmnktadır. Düııkü satışla
rın yekunu üç yüz bin liradan fazla. 
dır. Gönderilen mallar arasında faz· 
la miktarda tütün vardır. 

müthiş soğukta niçin yaz elbisclc- ferah yaşamaktadırlnr. Onlara ve- heyetine riyaset etmiştir. Vekil. be-
rile dolaşıyorlar? rilen gıda maddeleri. daha boldur. yetten muhtelif şehirlerimizde yapı-
-Başka giyecekleri yok ta on. Bundan maksat Danzlg Alman- lacak abidelerle bu abidcle:-i yapmak 

d }arını, Almanyaya iıtıhaktan hoş- üzere müracaat etmiş ulan ve bu hu-
an.. k' 
_ üst başları nereye gitti? nut etmektir. Fakat bu imtiy:ızlı susta eser vermiş bulunan sanat ar-
- Bunlar harp başlangıcında muamele sonuna varmak üzeredir. lar hakkında da izahat almıştır. 

Ho1anda ile aramı7.d.ıki ticaret an
laşmaları ve bunlara bağlı protokol
lar hükiımetimiz tarafınd:ın feshe
dildiği gümrüklere tebliğ edilmiştir. 
Fesih kararı ~ubat sonunda tatbik e
dilecektir. 

İngiltereye ısmarlanacaıt yeni cm 
bir vapurun inşaatının ihalesi son 
safhaya girmiştir. Münakali1t Veka
letinin bu iş için İngilteıeye bir he
yet göndereceği bildirilmektedir. 

Tiftik fiyatları 
Tiftik ihracat birliği dış piyasala• 

rın yükseldiğini nazan d~kk~te ~a
rak oğlak tiftiklerinin birıncı kalıte
sinin kilosuna 210 kuruş, kaba ve de
ri tiftiklerinin kilosuna da 145 kuruş 
fiyat tesbit etmiştir. _Bu fiyatlar üze. 
rinden piyasada 1ngılterey~ satışlar 

her şeylerini kaybettiler. ~~nkJ o Gelecek ay başlarında. Danzig a. Hasan Ali Yücel, öğleıle!l sonra 
zaman evleri ve malları musadcre ha.lisi de Almanyamn diğer t:ıraf- da Edebiyat Fakültesine gitmiş, yine 
edildi. Şu gördüğün iki ıtadın, Leh- larına benziyecektir. İslam Ansiklopedisi tercüme işleri 
li bir tacirin kansı ıle kızıdır. Ai- _ hakkında alakadarlarla görüşmüştiir. S U A L C ~EV A P 
leleri asırlardanberi burada yaşı. ı h . t İ .1 . d Maarif Vekili saat 16.30 c.la Maarif 

Y
ordu. Onun için burada kalmala- Cum. urıye .şçı erın en Müdürlüğüne dönmüş, orada ba7~ 1 s - Nazllll harlkzedelerlndenlm, o Birinci sınıf cennze için 200 Ura parn 

ı B Al b l t "k ı nJınır. Buna mukabil de bir çelenk, 20 
rına müsaade edildi. Artık fazlası- BırVan ı, ır man hususi müracaatçıları ka u et ı ten zaman devlet harlkzedelere ev verml§t. •. 

• M if '"f t · ' 11 a 'f Fakat ben Nazllllde bulunamadı~ım için taksi otomobili, bir cenaze otomobili, 
nı sorma! Komisyoncusunu Yaraladı sonra, aar mu e tış.er e, ma rı bir ımam ve iki hafız gönderilir. Lahit 

· 1 · h kk d .. "c;.mu'"ştil'' 1 alamadım, ılmdl mUracaat etaem a!a· Arkadaşım ilave etti: • • Cumhurı'ye"t matbaasının içinde ve ış erı a ın a guru:r ~- • yaptırılır. Tabut ve techiz, tekfin birlncı 
bi 

bilir miyim, elde resmi veaalklm v:ır· 
- Burada kürk kadar ucuz r makine dair-ı' o"nu"nde kanlı bir hfı. sınıf malz<'me il<' yaptırılır. ıoo liraya """' dır, kime ve nereye mUracaat edeylnı 7 

şey yok. Dövizin varsn çok rahat dise olmuştur. Şimdi kendi hesabına Salahattin Merasimle Gömüldü c _ Bir istida ile Nazilli knymnka- muknb!l knldırılan cenazcY.e çelenk gön-
1 b 'lir · B l r skiden Lehli 1 ğ il 1 ı i E" h kl · dhrilmez, lfıhlt ve tnbut ile 10 taksi o-a a ı sın. un a ~ - makine komisyoncu u u e meşgu Evvelki gün vefat eden Bostan.:ı mına müracaat edin z.. ı:;cr a onız ıse " 

l 'tti bi '"dd t l" k d r da siı.e de bir ev verirler. tomobili ve bir cenaze otomobili gönde-
ere aı · olan, r mu e evve ıne a a kazası kurbanlarından itfaiye e!ra- rlllr. Yine bir imam ve iki hattı temin 

Almanyadan çıkıp bitaraf bir• makine mütehassısı sıfatile Cumhu. dından Salahaddinin cenazesi dün me * edilir. 50 lira nlmnn cenaze için techlz 
memlekete döndü11üm zaman de- · t g zetesinde çalışan Alman te s - Sadık Sadıkovlçln aırpça sıhhat 6 rıye a - rasimle kaldırılmıştır. Cen.ıze saat ve tckfinden manda bir tabut bir cenaze 
mir yollarının resmi dairesinde sa- baasından Villi Blümel, a~i g~z~te.' t \\ll kaldırılaralt Beyazıda kitabının lıtanbuldı ba11lmıı t!irkçesl ve 5 taksi otomobili gönderilir, C'enn-
tılık bir sürü kürkler gördüın. Ve nin eski ve muvakkat makıne ışçıle.. ! orada namazı kılındık- 1

1 

var mıdır? z<'de bir imam ve bir haf12 bulunduru-
bunların üzerinde şunlar yazılı i. rinden Vanlı Mehmet Ali tarafından ~~~;;"""9>Edirnekapıdaki Şehitliğe C - Yoktur. ıur ve llhltslz bir mez.ar verilir. 'Dör-
di: "Alman kürkleri e:ı müketn."1lel yaralanm13tır. . defnedilmiştir. Merasime bir polis * dilncü derece olan 30 liralık cenazede 
kürklerdir.,, Mehmet Ali, makine daires1nde müfrezesi, bir itfaiye müfrezesi ve s - Belediye ueret mukabilinde ee• iki taksi otomobili, ve kapaklı bir ce-

bir arkadafile konupnakta olan Al- itfaiye bandosu da iştirak etmiştir 1 naze kaldırır mı 1 Kaldırırsa tArlfesl ne· naze arabnsı gönderilir, cenaze tabutsuz 
L D anzigde, Polonyaya ait b!r mandan yeniden it veya tazminat is- dlrT gömülUr, bir imam ve bir hafız temin 

edilir. Fakrühnl k~ğıdı çıkaran klmsele-
çok hikayeler dinledim, fa- temiş, red cevabı alınca dışarıva çı- tulmuş, Alman da Cerrahpaşa hasta. ! C - Belediyenin ilcrct mukabllln(le rin cenazesi belediye tarafındıın mec-

yapılmıştır. 
-o-

Bacağı Kırıldı 
Sultanahmette oturan Tahir oğ?u 

Celal Sirkecide istasyon arkasında o. 
tomobil tamir ederken sağ ayağı bur· 
kularak birdenbire yere diismüş ve 
bacağı kırılmıştır. Yaralı Cerrahoa-

1 şa hastahanesine kaldırılmıştır. 

1 

1 
1 

T A K v 1 M 

3 Şubat 1940 
CUMARTESİ 

2 nci ay GUn: 29 Knsım: 88 
~rabt· 1858 Rıımt· 13!1~ 

Zilhicce: 24 tklnciktınun: 21 
GUneş: 7.10 - Öğle: l2.28 
İkindi: 15.10 - Akşam: 17.27 kat bunların hepsi de Lehlilerin kıp beklemii· avluya çıkar_ak merdi- nesine kaldırılmıştır. Vaziyeti ağır. cenaze kaldırma teşkıliıtı ve bu iş lçın cııJ>en defnedilir. 

~eyh~~~Ç~küD~~~~~ w~~enA~a~evv~a~a~~ ~rbbth~d~an ~ttk~il~şıL~~~;t;k.e~t;U;tı~m~u.h•~•l•H-t•h•i•~•lc•r-~.r.d•ır•. _______________ • 
manların hepsi de Lehlilere d~Ş- dan kürek kemiğine, sonravdalıgotğ- de~ildir. 

Yatsı : 18.59 - İmsfık: 5.29 

man. süne bıçağını saplamıştır. an u.. 



FEnle•'·in Sulh Teklifi 
]"azan: Ömer Rıza DOGRUL 

F inlanda Cümhurreisi dün Fin 
parlamentosunda söylediği 

nutukta birkaç mühim noktaya te. 
ınas etti. Bunların birincisi Finlan
damn boyunduruk altına girecek bir 
ınillet olmadığıdır. İki aydanberi de. 
vam eden muharebeler de, Finlerin 
hürriyet ve istiklalleri uğrunda hiç
bir fedakarlıktan çekinmez bir mil
let olduğunu göstermiştir. 

Fakat Finlerin kendileri de p;ös
terdikleri mukavl'metin muvakkat 
olduğunu ''e giriştikleri harbin, kü
çük bir millet olmak dolayısile. ken
dilerini süratle yıpratac:ığını biliyor. 
lar ve bunu bildikleri için şerefli hir 
sulh istediklerini birkaç defadır tek
rar ediyorlar. Nitekim Fin Cümhur
reisi, bu talebi dün de tekrar etmiş. 
fakat anlaşılan bu talebin müsbc:t 
bir cevap ile kerşılanmıyacağına 
inandığı için Finlerin hariçten yar. 
dıma son derece muhtaç oldukları ü
zerinde kuvvetle durmuştur. 

Finlandaya hariçten yardım vuku 
bulduğu malômdur. Belki de bu 
yardımlar, artabilir. Fakat muhak
kak olan nokta, bu yardımların an
t!ak muvakkat bir zaman için müessir 
olabileceğidir. 

Finlerin kendileri de bu hakikati 
çok iyi biliyor ve neticenin son de
rece feci olacağını takdir edi:vorlar. 

Finlerin bunu bildikleri halde, zer
re kadar bozguna uğramadan ve sar
ınlmadan harbe devam etmeleri ma
nevi kuvvetlerinin bir harika teskil 
ettiğini gösteriyor. Manevi bün
yesi bu dcreee sağlam olan bir mil
letin şerefli bir sulhe layık olduğu 
şüphe götiirmez. 

Onun iein Fin Cümhuneisi tara
fından ist~nen sulh miizakerelerinin 
tahakkuku ancaJs biiyük bir memntt
niyetle karşılanabilir. Fakat bu sua. 
da, bu yolda adım atılacağını sanmı
yoruz. Çiinkil bu harp. çok yanlış biT 
ınecra tutmuş, ve hir izzetinefs, bir 
prestij davası haline getirilmiştir. 
Harp bu mahiyeti alınca, onu sonu. 
na kadar götürmekten başka çare 
kalmıız. 

Finlanda harhi ise rnaale!!ef btt 
• " • 1_ .. _ --

c ek, herhanı:d bir merhalede btrakı
\'amıvaeak hale gelmiştir. Prestii ve 
izzetinds davaları, herhangi lahza
da akliselimin galebe çalmasına ve 
atılan yanlıs adımdan geri dönülme
sine imkan kalmaz. 

Finlanda harbi ise. büYiik hi'r öl
çüde bu yüzden d,.vam edip gidiyor. 

• 
Alman Propagandasına Karşı : 

Doktor Göbels gecenlerde İngilte
rt>deki va7.i ,yeti tasvir için şu sözleri 
söylemistir: 

"İngilterede vadyet, gıpta edile
cek mahiyette değildir. 

"İngiliz gazetelerine göre ortalık 
kararır kararmaz, bütün İngilterede 
şekavet hlikilm sürüyor ve bir kimse 
sokağa ~ıkmağa cesaret edemiyor ... 
Şehirlerden götürülen çocuklar. ha. 
şıboş bırakıldıktan için birer cani 
oluyorlar. İngilterenin sahil halkı. 
batan gemilerin artıklarile geçinecek 
hale gelmişlerdir." 

Londra gazeteleri, doktor Göbelsin 
bütün bu ıtözlerini neşrediyor ve ce
vabı İngiltere halkına bırakıyorlar. 

Alman propagandası, her halde. 
şiın.diye kadar, bu siikuttan daha mü. 
essir bir cevap ile karşılaşmamıştır. 

İzmirde Yine Şiddetli 
Yağmur Yağdı 

İzmir, 2 (A.A.) - Dün sabahtan
beri yağmurlu geçen hava bir iki de
fa şiddetli sağnaklar halini almış ve 
bazı yerlerde seller husule gelmiştir. 
Bu yağmurun Sinekli heyelan mm. 
takasında zarar vermesinden korku
luyor. Belediye dün heyelan mınta
kasında 100 den fazla amele ile bü
Yiik bir faaliyet sarfetmış ve fazla su 
sızan yerlere borular ve künkler ko
)'arak suyun akmasını temine çaıış
tnıştır. 

Büyük Fransız Aliminin 
Konferansı 

Ankara, 2 (A.A.) - Profesör Mas. 
si~non bugün saat 16 da Halkevinde 
buyiik ve mümtaz bir kalabalık nu-
2urunda "Selçuki Türklerinin Bağ
dada duhulü,. mevzulu konferansını 
Vermiştir. 

.. Konferansı mütea:tıp Fransız bü
~ elçiliğinde büyük alim şerefıne 
ır çay ziyafeti tertip edilmiştir -; 

Vali Ankarada 
Ankara, 2 (TAN) ·- lstanbul Vali 

"~ Belediye Reisi Lutfi Kırdar bu. 
::;;. buray» geldi, temaslarına baş-

Kahrolsun Kehleler ! 

HOLANDA 
Hududunda 

Finler Manerhaim Hattına 
' 

Yazan: B. FELEKc. , 

Gazetelere nazaran şehirde leke
li humma hastalığı varınış. 

Rahmetli İzzet Muhittin bu hastalı
ğa kurban gitmeseydi, belki de bu 
bahis bizim dilimize düşmezdi. Ne 
bilelim biz Sormagirdeki hastanın 

illeti ne idüğünü?. · ' Yeni Alma~ 
Tahşidatı 

Yapılan Son Sovyet 
Bana çok defa: 
- Sen kendi başına geleni yazı-

Taarruzunu da Durdurdu yorsun! Derler. 
En dotru mahlmatı kendimden al

dığım için böyle hareket ederim. 

Londra, 2 (Hususi)- Hitlerin nut.. 
kunda bitarafların vaziyetinden sa
rahatle bahsetmemesi bitaraf devlet
lerdeki endişeleri arttırmıştır. Esasen 
Almanyanın son günlerde Holanda 
cephesine ehemmiyet verrniye baş. 
laması bilhassa Holanda ve Belçika
da d ikkatle takip edilmektedir. 

Holandada çıkan Utrescht Nieuws
band gazetesi, bu hususta verdiği bir 
haberde, Polonya muharebesinde ta. 
arruz faaliyetleri gösteren Alm?n 
generallerinden Von Reichenau ıle 
Blaskowitzin umumi karargahlarını 
Holanda hududu karşısında kurduk
larını vazmaktadır. 

Sovgetler, Fin Şehirlerini Yine 
Şiddetle Bombardıman Etti 

Bu sefer de bir gazeteci tifüsten 
ölünce iş patlak verdi. 

Şehrin sıhhi otoriteleri bundan 
pek telaşlı değiller. Hatta geçen se
nelerde bu hastalığın İstanbulu yok
ladığını söylüyorlar. Bir gazeteci öl
mediği için demek haberimiz olma
mış. 

Eğer biz şehre giren her illetten 
bir arkadaş pahasına haber alacak. 
sak, senede bir hayli kurban verme
nı:z icap edecek. Gelin, bu işten vaz 
geçellnı! 

D~ladier'nin istişareleri 
Diğer taraftan Paristen gelen hı:ı.

berlere göre, Daladie ... ~, dün GenPral 
Gamlen'i kabul ederek kenuisile u. 
2Un müddet görüşmüştür. . 

İngiltere Harbiye Nezareti, deniz 
aşırı hizmetler için ayrılan gönüllü 
taburlarının yakında İngiltercden 
hareket edeceklerini söylemiş, fakat 
bu kıtaların nereye gideceklerini tas
rih etmemiştir. 

Bir vapur battı 
İngiltereden Danimarkaya gitmek

te olan Vidor ismindeki Danimarka 
vapuru, Şimal denizinde bir mayıne 
çarparak batmıştır. 

J aponyada Bir Amerikalı 
Gazeteci Tevkif Edildi 

Tokyo, 2 (A.A.) - Amerikalı bir 
gazeteci Japonyada tevkif edilmiştir. 
Hariciye nezaretinin bir mÜm<!ssili, 
"İnternational Nevs Servicc"in Ame. 
rikalı muhabiri James Russel 
Vmıncr'ın r!inin muhtelif noktaların· 
Japon kuvvetleri hakkında Japonya
ya zarar verecek tamamen yalan ha
ber ve iftiraları muht2vi 38 makale 
gönderdiği icin tevkif edildiğini bil· 
dirmiştir. 

Londra, 2 (Hususi) - Finlandadan 
gelen son haberlere göre Finler, 
Sovyetler tarafından Mannerheim 
hattına yapılan ve dün başlıyan şid
detli taarruzu da 24 saat sonra teh
likesiz bir hale getirmişler ve Sov. 
yetleri püskürtmüşlerdir. Finler düş_ 
mandan 120 mitralyöz ve bir sahra 
topu almış!ar ve dört hücum arabası 
tahrip etmişlerdir. Sibirya taburu
nun imha edildili teyit edilmekterlir 

Stokholmdan bildirildiğine göre. 
dün Sovyetler tarafından Kareli her. 
zahında Summa bölgesinde yapılan 
taarruzun görülmemiş bir şiddette 
olduğunu teyit etmekte ve General 
Stern'in tatbik ettiği yeni tabiye 
hakkında bazı izahatı ihtiva eyle
mektedir. 

Sovyet başkumandanlığı muhare
beye tankların gerisinden yapılan 
hücum dalgalarile başlamış, mütea
kiben bu usul akim kalınca. hucum 
arabalarile takviye ettiği piyadeyi 
ileri sürmüştür. 

Sovyet kumanda heyeti, dün. as. 
ker silah ve mitralyöz yüklü muaz
za~ zırhlı kızaklar seferber etmiş ve 
bunları arkadan gelen hücum araba. 
Iarile takviye eylemiştir. Bu çelik 
duvar mühim piyade kuvvetlerini 
himaye etmekte idi. 1 

Muharebeleri bizzat takip edenler, 
Rauaı 'ı;oıbuelrt' .. ıJ'ıi- udTı\1eiya\W..'f.it,gl! 
nı müttefikan kaydetmektedirler. 
Şiddetli haı•a muharebeleri 
Hava faaliyeti de dün çok şiddetli 

olmuş, Finlandanın Cenubunda 20 

kadar şehir yeniden bombardıman e
dilmiş ve buralarda hiç bir asker] 
hedefi ihtiva etmiyen münferit kasa.. 
balara müteaddit bombalar atılmış. 
sokaklardaki sivil halk mitralyöz a
teşine tutulmuştur. 

Son Sovyet tebliği üç Fin tayyare
sinin düşürüldüğünü bildirmPktedir 

Finlere yapılan yardımlar 
Avam Kamarasında cereyan ede!' 

müzakere esnasında vaki bir sualf' 
karşı Hariciye Müsteşarı İngilterr 
ve Fransanın Finlandaya çok esasl• 
vardımda bulunduklarr.u söylemiş 

tir. 
Va~inetondan gc>lel'I hahPrlere- ~~ 

Romanya lhracatanı 
Azaltmış Değildir 

re, Amerikada da Fin landaya bir ts. 
tıkraz verilmesi muvafık olacağı ka
naati umumileşmektedir. 

• 
Sovyetler Birliği Büyük Elçisi U. 

manski dün Cordell Hull ile 35 daki. 
ka süren bir görüşmede bulunmuŞ
tur. Bu görüşmede hangi meselenin 
mevzuu bahsedildiği malum değildir. 

Gazeteciler Sovyet Büyük Elçisine 
Amerika Birleşik devletlerinin Fin
landaya yardım etmesinden do1ayı 
Sovyet hiiklımeti namına protesto e
dip etmediğini sormuşlardır. büyük 

. eki hu suale cevno vermemistir. 

Etrafla İrtibatı 
Kesilen Bir Müfreze 
Londra, 2 <A.A.) - İskoçyada bir 

kasabada havaların fenalığı yüzün. 
den münakalatın durması üzerine et
rafla irtibatı kesilen bir müfrezeye
tayyareler vasıtasiyle erzak gönde
rilmiştir. Tayyareler, müfrezenin bu. 
lunduğu yere paraşütler vasıtasiyle 
erzak çuvalları atmıslardır. 

Londra, 2 (A.A.) - İngilteretlen 
Romanyaya yapılan ihracatın azal. 
tıldığına dair olan haberler Londra 
salahiyetli mahfillerincc tekzip edil. 
mektedir. Ayni mahfiller, Romanya 
petrolü ve Romanya ticari vaziyeti 
meselelerine ait istişarelerin. her iki 
hükumet arasında ve samimi bir ha
va içinde devam ettiğini ilave eyle-
mektedirlcr. Ilolanda Komünist ve Nazi 

Lonöra, 2 <A.A.l - Romanya pet- Partileri Dağıtılacak 
~~il 1'.1'1"1tl"nlo rrr·~ırlYT" ... ~'~n\ ~;'r "A n-t~l.n.n.l., C) t.A \ .,lJ~o.:uoa~ U-'U..'ro 
.ş. u. v~ucucıe ge ll 1 me:)ı ışının tev- 1 da musırran dolaşan şayialara göre, 
lıt ettıgı meseleler, Londra ıle Bük- Holanda hükumeti komünist partisıle 
re~ aı:asında .do.stane noktaı nazar te- nazi partisini dağıtacaktır. Bu iki 
atılerıne ve ıstışarelere mevzu tec:kil t· d · b' 1... "tt'k d h 

t kt d
. · ~ par ı arasın a ış ır ıgı gı ı çe a a 

e me e ır. b . b" h 1 1 . ı· 
arız ır a e ge mış ı:ı.·. 

. . 

Hastalığın hayırlısı, hayırsızı ol
duğu gibi, -Allah göstermesin- se
vimlisi, sevimsizi de vardır. Hatta 
eğlencelisi de vardır. Uyuz gibL. 

Mesela verem edebiyata girmiş
tir. Lakin lekeli humma bunlardan 
değildir. 'Üstelik pisl:kten gelen bir 
illettir de. 

Söylemiye hacet yolt ki; tifüs de
nilen lekeli hummayı bitler tasırlar. 
Vebayı fareler nakletf ği gibi. Zaten 
müb~rekler iyi bir matah olsalar, ya 
1!-'tiridl•e gihi. inci, ya misk keçisi gi. 
bi koku verirdi. 

Darbımesel'n dediği gibi gerçi 
kervan yürürken, it ürür amma bit 
te ürer. Çiinkü bit yolcuyu pek se
,·er. Seyahat meraklısıdır. Anafor
dan seyahati, başkasının sırtında ge
zip dolaşmayı istemek için bit olmı
ya hacet yok. Onu herkes sever. 

Hangi nevi bit hastalık taşır, bu
nu ancak B'tologlar bilir. Onların i~
lerlne karışamayız. 

Yalnız, şehirde tifüse karşı alın
mış bazı tedbirler işittim. Onları 
miitaliıa edeceğim: 

Ezcümle tram\•aylar, otobüsler, !'İ
oemalar haftada bir dezenfekte edi
lecekmis. 

iyl t~d\ıir. Yalnız bazı eksik ta
rafları ,·ar. 

Birincisi, bit, yere basmaz bir 
hayvancıktrr. Suttan sırta, ba~tan 

başa ve yakadan yakaya geçer. Eğer 
kazara yere düserse, bir daha yuka-
rı cıkamaz. Payimal olur. 

H A .D i S E L E. R l N : i Y U Z U 
İkincisi, kazara bu yerlerin otu

rak mahaller:nde kalmış olan bitler, 
dezenfekteyi beklemeden kendileri
ni ilk gelen yolculardan birinin sır
tına atar ve oturak yerlerde fazlaca 
temdidi ikamet etmezler. Yani dene
cek odur ki; hararet derecesinin sıfır 
civarında dolaştığı bu mevsimde na
zik bedenimizle hilali gömlek ,·e:ra 
pamuklu mintan arasında 36 buçuk 
derecede yaşamakta olan bitler bir 
kı~ sporu yapmak merakına düşme. 
dikçe bu kalöriferli apartmanların. 

dan çıkmar:lar. 

• lladam Tabouis'nin anlatışma göre, Her Bitler 
geçen Sonkanunun 16 sında Nazistlerin askeri, 

.. siyasi liderlerini, erkanıharbiye reislerini top
lıyarak 1910 da takip edeceği harp plamnı izalı 
etmiştir ve bilhassa bütün beyanatı şu esasa is· 
tinat ettirmiştir: Bu sene içinde müttefiklere 
karşı büyük bir taarruz yaparak lıarbe son ver
mek meselesi bahis mevzuu değildir. 
Bitler, mahalli birtakım muvaffakıyetlerle 

müttefiklerin maneviyatını sarsmağa imkan bu
lunmadığına, 1940 da ise bunlardan başka bir 
şey kazanamıyacağına kanidir. Alnıanyanın bu 
seneki ihtiyat kuvvetleri ise Garp cephesinde 
büyük bir taarruza müsait değildir. 

Nazistlcrin Maiiı•o hattına, Isviçre, llolanda, İskandi
navya ve Balkanlara ait biltiin planları müttefiklerce 
mahlındur. Ye bunlara karşı da tedbir almmıştır. 
Fakat l!Hl de Alman Hava Birliği, y:ğm yığın pilot 
haznlamış olacak ve Alman kumandası istediği mik.. 
turda tayy<ıreei bulundurabilecektir. 
Diğer tarafıan Göring te Almanyanın bütün harp iktı. 
sadiyatını da tanzim etın1ş olacak ki, gelecek Sonba. 
harda Sovyet - Alman ikbsadi anlaşması neticeler 
Vl'ı·mlye başlıyacak. ve Almanya Orta Avrupa ''e Bal
kanların kaynaklarını metod dairesinde istismara fır. 
sat bulacaktır 
Fakat Göı in{; 1941 de, müttefiklere ait hava kuvvetle. 
r:nin Alınanyaya üstün bir hale gelmesinden endişe 
etmekte ise de Jlitler bu mütalaaya iştirak etmemek. 
•edir. Ona göre bir taraftan Sovyetlerle yapılan anlaş. 
ma, diğer taraftan ahşaptan tayyare yapılması, Alınan 
iistiinliiğüni' idame edecektir. 
Onun için Bitler 1940 ta mevzii harekat ile iktifa ede. 
rek büyiik iiJçiide harekata girişmekten çekinecek 
ve Almanya Romanyadaki vaziyeti dilzeltmiye, Sov
yetlcrin Balkanlara fazlaca huli'tlüne imkan vermede1' 
ve ınüttef:klt"rin biiyük bir taarruza geçmelerine m6.. 
saade etmeden bu isi ba.sarmıya çalı~acaktır . 

· k 
• Ser Bitler, bütün mesai arkadaşlarına bunları 

• anlattıkatan sonra başka bir bahse geçti. 
"1911 senesinin Ukbaharında birtakım ihtllatlar 
olur ve mesela Amerika müttefiklerin lehinde 
harbe müdahale ederse, o zaman da yapılacak iş, 

• 

büyük bir taarruzdan çekinmek ve 1910 da ele 
geçirilen yerleri tutmağa devam etmek, icap 
ederse Garp cephesini kısmen talıliye ederek ü
çüncü Zigfrid hattına çekilmek lazım gelir. Bu 
hat ilışa edilmektedir ve onun aşılmaz bir lıale 
getirilmesi için herşey yapılmaktadır. 
"Bundan başka iktısadi ı·aziyet sağlamlanmıı 
ve Almanya müstemleke sahibi olarak genişle
me ihtiyacını tatmin etmiş olacaktır. Sovyet -
Alman ittifakı, Almanyayı, şerefsiz bir teslimi
yetten korumağa kifayet edecektir. 
Yüksek Alman malıafili, bu planı tenkit et
mekle beraber düşündüğünü açıkça söyleyen bir 
tek kişi bulunmuş, o da Doktor Göbels olmUl}
tur. Göbels, bu planuı Almanyayı mağlubiyete 
uğratacağını, çüııkü zaman amilini daha fazla 
müttefikler lehinde gördüğünü, Sovyet ittifakı
nın Almanyayı yalnız rahatsız edeceğini, Sov
yetlerin Finla11da meselesini hallederek Besa
rabyayı da istirdat ettikten sonra Bitler aley
hine döneceklerini söylemiştir. 

* Rudolf Hess ise. Sonkanunun 18 lnde Berlinde 2!abit. 
lerden mütc~t'kkiJ bir içtimada bu plandan bahseder. 
ken onun bir deha eseri olduğunu anlattı \'C "1941 se
nesinin İlkbüharmı cihan tarihinin en büyük hadisesi 
için s<'~mek, ancak bir deha eseridir,, demiştir. 
Bugünki.i Alınanyada hiiki.im süren kanaat bu mer. 

kezdedir. 

* Londra gazetelerine göre, Almanya, Japonyayı 
da Balkan ticaretile alakadar etmek istiyor ve 
muhtaç olmadığı şeylerin Japonya tarafından 
satın almması için çalışıyor. Japonyanın Roma 
Sefiri, bu yüzden Almanyanın ticaret murah
hası Doktor Clodius ile görüşmüştür. Anlaşılan 
Japonya, kemli ticaret mallarını, Balkanlara 
sürmek ı,e bunlann mukabilinde, Çinde kulla
nılmak üzere iptidai madde bulmak emelinde
dir. 
Japonya üe Amerika arasındaki ticaret muahe
desinin yenilenmemesi de Japonyayı bu hattı 
hrırekte sevketmekledir. 

'ÜçüncÜ!ıü; dezenfekte için kulla. 
nılan \"e bir sarhoş tükrüğü kadar 
bile müessir olmıyan ilaçlı sular, 
hitlere ancak bir duş gibi tesir eder. 
Onları öldürmek şöyle dursun, bel
ki de -romatizınalılnn varsa- te
davi eder. 

Dördüncüsü, bütün hu dezenfekte
ler, falan fiJin bitleri helak etse Lile 
bir haftadan öteki haftaya kadar 
tramvay, otobiis ve sinemalardaki 
hit ahzii itasınm önüne nasıl geçilir? 

Onun için, bu hastalıkla milcade. 
le etmiye memur olan mütehassısla
nmızdan bize daha miiessir blr ko
,.unma ça~i bulmalarını rira ederi7.. 
Şimdi teklif ettikleri tedbir bir 

rare değ:l, sadece bir a\·utmadaıı 
ibarettir. 

Kahrolası kehleler, hö~·le şaka
rıktan tedbirlerle ölmez efendim, öl-

1 mP7.. 

Dün Yine Muhtelif 
Yerlerde Zelzele Oldu 

Ankara, 2 (Tan Muhabirinden)
Şebin Karahisar. Niksar. Zara ve 
Çorumda yeniden zelzele olmuştur. 
Niksardaki zelzele birisi şiddetli o'a
rak üç defa hissedilmiştir. Zarada <la 
zelzele ıki defa ve oldukca sıddcılı 
olmuştur. 

Holanda Yeniden · 
Asker Topluyor 

La Haye, 2 (A.A.) - Alakadar ne
zaretlerce ne~redilen bir beyanname
ye göre, fevkalade olarnlt askeri hız-

ı mete tabi olan 1938 ve 1939 sınıfları 
şimdi silah altında buiunaı1 üç sını
fın yerine geçmek üze~e nh;an \ c 
mayıs ve haziran aylarınd.a· c.elbedı
lecektfr. 



Galatasaray - Beşiktaş 
Maçı Sahasını Tayin 

Etmekten ihtilaf Çıktı 
Güneı Klübünün itirazı Üzerine Bölge, Maçın 

Taksimde Yapılmasına Karar Verdiğinden 
Futbol Aianı Abdullah Vazifesinden Çekildi 

Bund8? iki gün evvel bu hafta ya-ı kem: Ahmet Adem. 15.30 da T k _ 
P.ılacak lıg maçlan fikstüı·üniı bildı- pı - Vefa. Hakem: Tarık op 

8 

nrken, Beşiktaş - Galatasaray ma. ,,. · 
çının Futbol Ajanlığınca Şeref sta- 6 an kupaaı futbol marlan 
dında oynanmasına karar verildiğini T~ kupası mektepliler futbol 
yaznuftık. Maçın Galatasarayın ıdui- ~mpıyonasına bugün Şeref ve Tak. 
asile Şeref stadına alınması kararı. sım ~~dlarında devam edilecek ve 
na Glineş klübü itiraz etmiş ve böl- şu musabakalar yapılacaktır: 
ce asbaşkanı bu itirazı haklı bularak TAKSİM STADİNDA: 
maçı tekrar Taksim stadına almıştır. Saat ~3.3? da Şişli 'terakki ·- İs· 

Bunun üzerine Futbol Ajanı Ab- tanbul lısesı. 14.40 ta Boğaziçi -
dullah. Ajanlıktan istifa etmıştir. Sanat. 
Dün bu hususta kendisile görüşen bir ŞEREF ST ADİNDA! 
arkadaflUllza bölge lSbaşkenı Feri. 13.30 da Taksim Hsesf - Vefa Ji-
dun fUDlan söylemiştir: sesi, 14.40 da İşık - Pertevnıyal 

"- Futbol ajanı Abdullah, son kar§lla;acaklardır. 
zamanlarda baro mecfüi azalığına in- Mektepl,iler IJOlegbol mn1• 
tihap edilmiştir. İşlerhun çokluğu --~Uln 
hem futbol ajanlığını ve hem de ha- İstanbul maarif .9por bölge.9i tara. 

B U G Ü N Sinema dünyaauıua ea parlak z ,..ıc1ızı 
MELEK FREDERİ~ MARCH 

Sineması~da J O A N B E N E T T 
Sizi 2 saat eğlendirecekler, nefls ve görülmemiş bir mevzuun zevkini yaratacaklardır. 

BAHAR Y AGMURU 
·( Fransızca Sözlü )" 

Filme ilAve olarak: M. G. M. D'ÜNYA ve en 5on Muharebe havadisleri 
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BU ÇARŞAMBA 
AKŞAMI 

SUMER 
SİNEMASI 

Fransa ve Amerikanın 

,, 
' 

en büyük iki Yıldızı 1 

CHARLES 1 

BOYER. 
ve 

IRENE DUNNE 

Sabahsız Bir Aşk Gecesi 
BilyUk Aık romanının iki mesud Atıla olacaklardır. 

Mevsimin şaheseri ve senenin en fevkalade filmidir. 

___ , M_l_L __ L i_.f-
Bir Haıtadanberi 

3 Dahi San'atkir 
Güldürüp ağlatarak bütün Istnn
bulu çalkalıyor. 

1 
Fransanın Dahi Jön Prömie'si 

CHARLES BOYER 

Cezair Sevdalllan 
Filminde yaşattığı hakiki aşkla 

2 
Dünyanın iki dahi komikleri 

LOREL • HARDY 
HOVARDALIKTA 

RAD~C> 
ANKARA RADYOSU 

ftrldye &adyodtftlayct11 Pestalan 
lftrkJye &.dyosa Anbn a.•7099 

Dall'• Vııonlata 
T. A. P. 11.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1848 m. 182 ltCL 120 ftW'• 

Cumartesi, 3. 2. 1940 
13.30 Program ve memleket saat ayart. 

13,35 AJaruı ve meteoroloji haberleri, :3,51 
Türk müzlll: Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

Okuyan: MUzeyyen Sunar: 
1 - Muhayyer peşrevi, 2 - ŞQkrQ: ifa. 

ha;yyer şarkı (Yldımda o aevdah 7etlJ 
gôzlerin), 3 - Zeki Arif: Muhan• far• 
kı (Sen başka), 4 - SalAhattin Pınar. ııu .. 
hayyer şarkı (Gökler perisi ıtbl), 5 - au .. 
şen Kam: Kemençe taksimi, 6 - Sadettla 
Kaynak: Muhayyer şarkı (Sürme)'i p 
tlldürür), 7 - Muhayyer tilrkil Menelqeler 
tutam tutam), 8 - Suphi Ziya: Muhayyw 
türkü (Dedim bu kız ne güzel kız), ı -
SadettJn Kaynak: Hüseyni tilrkO (Ayftlık 
yıldönUmO), 10 - Sadettin Kaynak: Bil• 
seyni türkü (Ne zaman ıÖrsem senJ). 

14.30 Müzik: Riyasetlcilmhur bandosu 
(Şef: İhsan Kilnçer): 

1 - G. Charpentier: Mars. 
2 - P. Lacome: Cotfllon (Vals). 
3 - Boleldleu: Le Callf de Bqhdat • 

vertürQ. 
4 - Ed. Grieg: SIGURD JORSALl'Alt 

1 - Kral Saraymda. 
2 - Entermezzo. 

kem komitesi başkanlığını ifaya im. tından tertip edilen erkek liseleri vo
kin bırakmaınaktadır. Onun iı;tndır leybol maçlan Halkevinde oynana
kt, hakem komitesi başkanlığı uhte- c.-aktır. Yapılacak müsabakalar flln-
8inde kalmak üzere Futbol Ajanlığın- lardır: 

,. ................................... . 
(Türkçe sözlü) 

DİKKAT: Bu müstesna t>roğram. 
dan yalnız 4 gün daha istifade 
edebiJirsiniz. 

1 ALEMDAR,., 

15.15 - 15.30 Müzik: Cazband (Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat a,arı. 

18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.40 
Konuşma (Yurt bllglsl ve sevgisi), 18,55 
Serbest saat, 19,10 Memleket saat anne 
ajaruı ve meteoroloji haberleri, 19,30 Ttırlc 
müzltf. Çalanlfr: Bakla Derman. Serif ~ 
li, İzzettin Ökte. 

elan istifa etmiştir. Erkek Muallim - inkılap, Haydar. 
"Befiktaı • Galatasaray maçının sa paşa - Ticaret, Hayriye - Darüşşa

lla meselesine gelince: Maçın esasen faka. 
Taksim stadında oynanması kap et
mektedir. Onun içindir ki, Taksim 
Btadında oynanacaktır.,, 

Galatasaraylıların itirazları hası
lat meselesi üzerindedir. Asbaşkanlı
juı futbol ajanlığının karanın değiş
ıtinnesile bu işe halle<lUmiş nazari
le bakılamaz. Bilikis Galatasaravh. 
lar iddialarında ısrar edecek oluriar
sa, hldisenin daha ziyade büyüye
ceği pek tabiidir. 

* Dahili Pentatlan birincili~i mü. 
sabakalarma önümüzdeki salı günü 
Beyoğlu Halkevinde saat 15 ~ baş
lanacaktır. İlk gün du1'll'ak uzun at
lama, gülle atma, 8.2.940 perşembe 
günü saat 18 de Beşiktaş klübü sa. 
lonunda yüksek atlama, 11 .2.940 pa
zar günü saat 10 da da Kollej salo
nunda koşular yapılacaktır. 

Taksim stadına alınması kararından T YA TR O LA R Beşiktaş • Galatasaray maçm1n ~ 

Bugün SÜMER Sinemasında 
Nefis Musikili, Aşk Mevzulu ve Violon natmeled ile 

bütün seyircileri l'afy eden 

SON B E S T E 
Filmini mutlaka cöriiniiz. Bat rollerde: 

K ATE de NA G y GEORG~ RİGAUP 
JOSEITE DAY 

GENÇLİK .• AŞK ve ŞEFKAT Filmi olan bu pheserin 
İBTİBASLI BİR MEVZU ve BİR AŞK MANZUMESİDİR. 

tlaveten: KAFE BOHEME: Danslı ve musikili bir Skeç 
EKLER PUBNAL en son dünya ve harp haberleri. 

Bugün saat 1 ve Z.30 da tenzilatb matineler. 

T 
s RADYO KRALİÇESİ 
1 SHİRLEY TEMPLE 

A 
n Bugün 2.30 ve 5.30 da 

• m AYNAROZ KADISI 

N 
a Cumartesi rünleri seans-

1 
lan: 1 - Z.30 - 4 - 5.30 
7 - 9.15 de Pazar 11 de 

1 15 kuruı 

BAYAN MAHMURE ILGININ 

RUHUNA MEVLtiD : 

Okuyan: Mahmut Kal"lndat= 
1 - Gülizar türkü (Sabah fQneı ctoı.

ken), 2 - Refik Fersan: Gülizar Ulrldl 
(Gözlerimden ıttmiyor 7anaklannın ah). 
3 - Gülizar türkü (Sinemde bir tututınuı)' 
4 - Gillizar tOrkO (F.smer bu,an aJlamq) 

19.45 Türk mOzttt: Saz eserleri. Calan• 
lar: Hakkı Derman, Şerit İçli, İzzettin Ök· 
te. 22,00 Türk mllzitl: Adana tOrkfllert. 
Adanalı Aziz ve San Recep. 20,10 ıtomq.. 
ma (Gilnlln meseleleri), 20,20 Türk ıno .. 
zili. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan. Bu• 
sen Kam, Reşat Erer. 

1 - Okuyan: Semahat Özden...r 

sonra fikstürün şeklini aşağıya alı-ı 

70~ STADU::: - Şehir f\,_tro:.. • • • 
Saat lT.mfi~m~~!:!!'ıs-ı·.. BUytlk mtlaamere-----Wl--;ııı:;;ı. ......... (.ilıııil B R .. .. ttı" lll 

' Ferik Ali Şamil Paşa kızı ve Ec-
sacıı kaymakamı Bay Yusuf tefikası 

1 - Bimen Şen: Hllzzam şarkı (~ 
da seçer 6mrüm), 2 - Arif Ber. HQzzaıd 
şarkı (Meftun olah), 1 - Sadettin J!Ca7• 
nak: Hilzzam şarkı (Le7Wtlann bıa7a• 
li), 4 - Şerif İçli: Karcılar şarkı (lleat 
oldu ıönill), 5 - Arif Bey: Karcılar tar
la (Bir •onca,ra bir ha.re nı.Ar eyledi bOI· 

~ . ' 1anbulspor. Hakem. Şazı Tezcan. PEMBE QOKAK 
41 

H aş o unu yara gı 

13.M 'da FeneriNlhçe - Altıntuğ. PN .,. Ş E H V E T K U R B A N 1 
Biefttıi ıırım.. 1Mfft .... ~ 

tiş Tobakos Amerikan Şirketi müdü-
rü ressam Galip İlgın, Eskişehir viLi
yeti Orman müdürü Necati ttgının ve 

Bayat.l şarkı (Nice. bir aşkınla feeyad r 
deyim), 3 - Mahmut Cellletthı .,.,_, 
Bayati şarkı (Nan firkat .alepu), 4 -
Şevki Ser. UR&k 18rkı (ı:.strl stllftlnthd 
e7 y(lzQ mahım), 5 - Uşşak mastezat ,.._ 
kı (HasreUe bu seb), 6 - Uaak prla 
(Gitti de ıelmeyiverdl). 

Jfakem: Halit Galip. 15.30 da Gala. , Tepebap Dram Kısmında 

tuaray - BeJiktaş. Hakem: Adna.:ı Bu aQıım saat 20.30 da 
.Akm.. O KADIN Feride Ilgın ile Vecihe Sayann anne.-

ŞEREF STADİNDA: Komec!I Kımu latfldll nc!cleıdac1e 
Saat 10 da Şişli - Kale. Hakem: Bul(ln saat 14 de 

'.Burl. 11.45 te Pera - Galataspor. f • ÇOCUK OYUNU • 
, Bugün Y 1 L D 1 Z Sinemasmda 1 

leri. Bn. Mahmure Ilgının ruhuna 
• yannki pazar günü Beyazıt camii şe-' 1 rifinde öğle namazım müteakıp mev. 

10.t okutulacağından akraba ve aziz 
dostlarile dinlemek arzusunda bulu. 
nan zevatın teşrifleri rica olunur. 

21.15 Milzik: KOçOk orkestra (Şef: ·K~ 
cip Aşkın): 

Hakem: Refik Osman. 13.30 da l>a-

1 
Bu akpm saat 20.30 da Mevsimin en heyecanlı filmi 

'9Utpap - Feneryılmaz. Hakem: • OGLUMUZ • 

Necdet. 15.30 da Karagümrük - A· Halk Opereti KIZIL DANSÖZ 
1 - Supp~: Karamaça tın uveı tDrtl. 
2 - Gungl: Les Hydropathea (Vala). 
3 - Humphriea: Mazinin bOlyalan. 

Dadolu. Hakem: Bahaattin. Bu akpm aat 1 da 
e LA MA8KOT 9 

(Uturlu kız) 

(M A T A H A R İ) 4 - Ganılberıer KQçük toplantı (a.. 
vil - Entennezzo). FENERBAHÇE STADİNDA: 

Saat 13.30 da Beykoz • Hilil Ha. 
İRTİHAL Oynayanlar: VDA KOBENE. JEAN GALLAND, JEAN WOBMS 

Baştan başa entrikalarla dolu casus, aşk ve heyecan filmi 
Aynca : R A C A N 1 N A Ş K I Konya Levazım Reisliğinden E. 

1 - Tschalkowıılq: Romen&. 

~ ................................. .. 
Bugün SAKARYA Sinemasında 

Sehhar yıldız İSA MİRANDA ve dünya kemancısı VASA PBhmA mekli Albay Vasıf öven ani olarak 

~--••••••••••••••••••••••" vefat etmiştir. Cenazesi 4 şubat 1940 

22.15 Memleket saat 87Ul, aJam fia&ır.. 
leri; ziraat, esham - tabvillt, kamhQıo ~ 
nukut borsası (Fl)'at), 22,30 KOIUlllD8 
(Ecnebi dillerde - Yalnız kısa dalp s-
taalle), (Saat 23.00 e kadar 7abuz U1U11 

dalla postaslle), 22,30 MOzlk: Cazband PS. 
23,25 - 23,30 Yannkl proıram ve bpaıq, 

2 Büyük ve yeni filin birden 

- GECE YARISI ŞARKICIS 
JEAN LUMİEBE ve BAY VENTURA CAZI 

tarafından fevkalide prkıh ve musikili süsel film. 

2 - HAYDUTLAR ADASI 
LLOYD RUGBES tal'afından biiyü ve meraklı macera filmi 

Jliveten: FOKS JURNAL Son diınya ve harp haberleri Bugün saat 
1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler ....................................... ., 

Fakat ben bir an evvel onlardan kaçmak için en 
tatlı, •n inandırıcı sesimle biıtün sözlerine bir cevap 
buldum ve en sonunda, ertesi gün Yuacıkta kendi· 
lerine bir ziyafet çekeceğimi vaadede.-ek ellerinden 
kurtuJmıya muvaffak oldum. 

Gazinoya donduğüm vakit o ayakta, gitmiye ha
zırdı. 

- Hani biraz daha oturacaktık?. 
- Geç oldu Ayşecik; arkadatlannın yanında beJ 

YENi NEŞRIY AT : 
iDARE - Dahiliye VekAletlnce :ıesre

dilen bu aylık mecmuanın 140 mcı sa,yıaı 
çıktı.. 

BAYINDIRLIK ltLERI DERGiSi (fda· 
rt Kıeım) - 6 ncı yıl 7 nd sayısı intlpr 
etmiıUr. 

FEN VE TEKNiK - Bu nam altında 
yeni ve kıymetll aylık bir mecmua ç1ka

rıJnıala baelanılmııbr • 

pazar günü saat 10,30 da Gülhane 
Şişli Kızılayı Konıresi hastahanesinden kaldırılarak namazı 

tlfll Kızılay tubealnden: Beyazıt Camiinde kılındıktan sonra 
BuaQnkO cumartesi 6jleden sonn saat Eyüpte aile kabrist~n1?a def noluna-

18 da Şişli Kızıla7 ıubeslnin senelik kon- caktır. Kederdide ailesıne ve bilhas
ırreal yapılacak ve bu münasebetle fell- sa Mahdumlan tüccardan Peyami O. 
ketzede kardeşlerimiz için subemlzin fa· ven ile Mülaz ÖVen'e ve Damadı 
aliyetlne liUrak eden kı)'metll komşula- Toprak Ofisi Memurlanndan Hüse
nmıza blr almltll ÇBJ' verllecekUr. Teşrif- yin Erkmen'e taziyetlerim.izi sunar 
lerinJ dileriz. ve Ulu Tanndan rahmet dileriz. 

&nebi İstasyonlannda 
Türkçe Nepiyat 

Londra 31 ve 49 metre flzerlnd• ... 
18,55 de; Parb 40 metre Qzerindea ... 
20,25 de; Roma 31 metre Ozerinden ve arta 
dalgada Roma ildden saat 21 de. 

.Mesut, çc.k mesut bir rüyadan aonra gözlerimi 
açınca dtinyanır en korkunç bir manzaraıu karps.,. 
d:L kalmı.'ını gıbı dışlerim bıribirine çarpıyor, omua
laramcWı t:qhyan bır ütreme bütün vücudümü kap
lıyoı·du. 

dakika duracak yerde bir çeyrek saat eğlendin! 
- Onları razı edene kadar akla karayı seçtim. Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 16 

SabıJıtan akşama kadar silren bir elJenceden 
çok yorgu·. ve bitkin bır halde döndliğümü, Demeıa 
yaıacağmıı söyliyerek dayımla yengem.uı. oturduk.lan 
yemek odasıuın kapısından bafımı gOıtedp hemeııa 
Çc!kildim. Odama koftum. Hakikaten yo!'g'.lD ve hal. 
sizdinı. Ne .olduğunu anlayamıyor, neden bu derece 
asabileştığiıru tahlil edemiyordum. Onwı biru evvel 
söylediği sözleı beynimi oyuyor, başımın içinde ve 
kulaxbtrımca garip bir uğultu yaparak dolq1yordu. 

- Seni gelmez sanıyordum. 
Sesinde belirsiz bir acılık vardı. Yüzüne hayret

le baktım. 

tlm. 
- Oyun bozanlık yapmıyacağıma söz vermft-

Cevap vermeden dirseğimi hafilçe tuttu: 
- Evden merak ederler, haydi gidelim yavrum. 
Onunla yanyana, omuz omuza bu uzu:ı yolda 

kah bır şey konu§IIladan, kih gündalik .Ozler söyli
yerek veya şakalar ederek yururken ikimiz de çok 
sevuıçJiydik. Bu alelide sözler bizi en derin mükitle
melerden, en hususi konuşmalardan çok biribjrimıze 
yaklqtınyordu ve ben önümde uzanan bu yolun hiç 
bit'l'l'me&ıni istiyecek kadar mesut olduğumu hisse
diyordı;m. 

Yalnız bezı dakikalar onun bakıflan benf sıkı
yordu. Yanında yürüdüğüm halde gözlerini benden 
ayırmıyor, alelide §eyler konu§W'ken bll9 benl dik· 
katle süzüyordu. Bir ara titizlenerek fikiyet ettim: 

- Yüzüme böyle dikkatle bakm11enıza kuzum. 
ne söyllyeceğimi şapnyorum. 

Gülümsedi, cevap vermeden birdenbire durdu. 
11.ldn bunu mühiımemedim, fakat bir iki adım y{lrft.
düjüm halde onun selmedilbıi ıöıiiDce aerilin &eri
ye döndüm. 

- Niçin durdunuz? 
- Sana bakıyordum Anecfk? 
:.- BaD& mı baltıyorduıım? 

Sesimdeki hayret onu pprtmııtı. Sakin bir aes
le cevap verdi: 

- Evet, sen yürürken bakmak hofUma gidiyor. 
Bunu söylerken yine gülümsedıgini görünce b!r

denbıre sinirlendim ve onun benimle alay etmesi ih· 
timalini düşünerek hırçın bir sesle sordum: 

- Beni ilk defa mı görüyorsunuz? 
O kadar kJzDllflım ki, onun bir şey söylemesine 

meyJan ,,ermeden kopr adımlarla yürüm:ye b~. 
l:ımlflım. Arta arkama bakmıyor, ona ehemmiyet 
vermiyord1.ilD. Onümclekl bir kaç metrelik yolu bir 
an eyyel aşıp eve girmekten başka l:>ir arzum yoktu. 
Bır tehlikctien kaçıyormu§WD gibi nefes nefese ıdim, 
fakat bahçe kapısından gireceğim sırada bana yetif" 
U. Elini ommuma koydu. 

- Niçjn danldın yavrum? Senin bofUJUl gitmi-
1~ bir fe1 mi yapbm? Seni darılttım mı Ay19? 

- Eter leni glleendlrmlpem kendimi hiç af. 
fetmfyeceğim. Ne oldu? Ne yaptım ıana? 

Gülünç oldutumu anl8JDJ.flım. Fuat hafhı ol
maktan kendimi menedecek irade ve kuvveti bula
mqordum. Yine ayni hı.rçm sesle cevap verdim: 

- Bu ÜfaJD &özleriniz beni Slktı. 
Cevabımm onu o derece ilzecelbıf, akşamdan. 

1Mırl neteli olan J(iıünftn bu 16zlerimle birdenbire 
e kadar kanpcaiuu Wımlg eUQclim belki de ODA 

bir teY söylemezdim. Omuzumdakl eli birdenbll'6 
y'!re duştu, onüne baktı ve başka dünyada;ı gelen 
bqka tiırlii bh- ses bana şu acaip sözleri söyledi: 

- Hakkın var Ayşecik, sana bakan gözlerimin 
bütün ~n om.rümü gördüğünü, benım sana yeni 
bnı~ıjım güzel ve sevimli bir genç lıtız gibı değil, 
h.;-r zaman seninle beraber yaşamış, seni her zam.uı 
görmiı§ bliyiık bir dost gibi baktığımı, sana bakıoak
tan çok bi.ıyük bir saadet duyduğumu sen nerec!e.n 
bıleceksın1 

Cnıun sözlerinden bir şey anlamam~tım, fakat 
se'iJnd"" o kadar acı bir ahenk vardı ki, birdenbire VÜ· 
cudüm buz gibı oldu, gözlerim hayret ve korku ile 
açıJdL 

Bir iki saniye orada taf bir heykel gibi durdum, 
önüme balu~or, gözlerimi yerden ayıı."8JDlyordunı. 
O da bir fey söylemeden duruyordu. 

Bqunı kaldırıp ona bır şey söyllyebllece\ ce
ureü bulduğum vakit, kendisini büyük bır retııikeı
den korumü istiyen bir adam tavrile ild elıni kal
dad1 ve beni dinlemeden, bana veda etmeden karan. 
bk yola atıldı. Arkasından büyük btr telaş ve fllt
kınlıkla bakıııc. onun, evveli koşar adcnlarla yürü
dükten sonra birdenbire yorulmUf gibi durduğunu. 
başuu omıızlanna gömerek ihtiyar bir ada mtavrlle, 
ayaldanm aüriiyerek alır ajlr )'Oluna devam et&iliDI 
•ördüm. 

Onu gordüşüm gündenberi ilk defa oUrU kendi 
kend?me: "O kımdir?., diye soruyor ve buna verecek 
cevabı bulamıyordum. Oyle ya, birdeabare 01r kıwr
ga gibı. bi- tutan gibi hayatıma gi~ ye yerleşen ba 
adHnu "en tanımıyordum. Dayımın. hatta zavallı an
ner.ığimin çocukluk arkadaşı olmuı •• bcnım ha. 
yatım.ı gırmni içın bir sebep teşkil odebilır miydi? 
Nasıl olmuştu da onun kudretli culbeiıne, aleve so
kulan bir k.l'1ebek gibi kendimi ko~m~-ıım' Oau. 
dana il1r sanıyeden, çok eski bir d°:!.f::a:asıl kabul 
etmı§Üm? Ben, senin ve blitün u ımwn so
luk. kuşkucu, kimseye pek itimat etmiyen maArur 
bir kız olarak tanıdıjınız Ayre, naSll olm"ft:l da bu ,, 
nereden geldiğı ve burada ne kadar zaman talacap 
bcUı olmıyan arkasında uzun bir ö.,ıür yolu, batıra. 
lar, maceralarla dolu bır ömür yolu bırakan bu ,..Pı 
adama hemen inanmif, onu dünya yüzündeki bütün 
lıı.sanlardan başka addetmiştim! 

:ıtvet. benim gibi iradesi sallam bir kız. nuıl o. 
luyordu da henüz bir kaç gündenberl tanıdlğı bir a
damın tesirine kendisini kaptınyor, onun kuvveUl 
phsiyett karpsmda kendi pbsiyetini biçe indirecek 
kadar kendinden ae,ç!rordul Gerçek, bu adam ~k 
culp. çok kuvvetli W. IÖl'IÜIÜ ve bllglsUe bnpa 

Cl>eftJlll ...., 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Eenabl 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
" • 

1 Senr 
8 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. ,, .. 
• 

Milletleraraaı po!ta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lçin abone 
bedeli müdJet surastyle 30, 1&, 9, 
3,!i liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 2!i ku~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul il~vesl l~mmdır. 

GÜNÜN MESELELERİ · 

Muharrir matbuata dair hazırladığı serinin üçüncü yazısmı bu makale ile veriyor. 
1 • 

ve büyük demokrasilerde havadis ve tevzi şirketlerinin rollerini anlatıyor: l 
·o o o 

Havadis Ve Tevzi 
irk etlerinin Rolü 

Haklı Bir infial 

Uyand11~an Bir Yazı 

YAZAN : Ş urası şayanı dikka. ttir ki; b~ 

B undan evvelki yazılanmızda_ ~ h -
ajansların cpsı ya rcsmı, 

büyük havadis gazetele:ı: yahut yarı resmidirler. Ve hükıi-
nin, Lord Rothermer, Bearst gıbı s d ff • c / A/ A { J metleri tarafından kontrol cdil-
bir kaç nüfuzlu şahsiyetin elinde a re l n e a n e mektedirler. o suretle ki, bazı ga-
toplandığını, bu matbuat kralları. zetelere hususi muhabirleri tara. 

Aşağıdaki satırlar, İznıirde çı. mn, efkarı umumiyeye, mümessi. fından .gelen havadislerin haricin-
kan Anadolu gazetesinin 30 li ve müdafii bulundukları iktısadi idare meclislerine girerek onları geçmeden, Fransada en mühim 20'1 de, her memleket diğer memleket. 

Kanunusani tarihli nüshasına, baş. ve mali menfaatlere uygun cere. kendilerine müşteri yapmıya ça- vilayet gazetesi ile alakalandı, on- lere ait olan haberleri, o memle-
makale olarak, Tunceli Mebusu Bay yan ve istikamet verdiklerini. bil. lışmaktır. lara, bazı ticaret ilanları koymala- ketlerin hükumetlerınden almakta-
Baydar Rüştü Öktem tarafından ya.. kumetlerin 'icraatları, dahili ve Son zamanlarda, Fransız Mat- rına mukabil, havadis verm~ye dırlar. Mesela Fransa, İngilterenin 
zılmıştır: harici siyasetleri üzerinde mües- buatı Federasyonu, kağıtçılarda~. başladı. • müstemlekelerine ait havadisleri 

.. _ 1stanbulda rnünteslr cCumhur!yeb sir olduklarım göstermiştik. gazete kağıdını ayni fiyat'il sat1J. 1873 de Havas'tn oğlunun yeri. Reuter Ajansından yani İngiltere 
cazetesl, CelıUettin Ezine adında bir zatı İktısadi faaliyetlerin diğer saha.. masını temin etmek suretile, bu ne geçen Lebex, gazetelere sadece hükumetinden; Çine ait havadisle-
Fransaya gönderdi. Bu zat, Fransayı do- larında çoktanberi şahit olduğu. sahadaki rekabetin ortadG.n kalıt- havadis ve ilan vermekl.:ı iktifa et- ri de Rengo Ajansından yani Ja-
laşacak, meşhur (Majlno) hatlanru geze- muz (Temerküz - Concentration) masını temin etm' ştir. miyerek --aylık bir miktar ücret pon hükumetinden öğrenmektedir. 
cek ve gördüklerini gazetesine yazacak- keyfiyetinin matbuata da teşmili. mukabilinde-- siyasi, erlebi mahi- il · d~ 
tı. Bu zatın' gazetesı·ne gönderdiği mektup- b Binaenaleyh Fransız mi etı, un-

nin, demokrasinin normal ir su. Hava• AJ'ansı: yette makaleler, romanlar da ver. 1 . · lA b' lardan bir tanesini, biz de okuduk. Mu- h- " ya havadis erını, evve a ecne 1 a-
barrir, "Parla,. in gece ve gilndüz baya- rette işlemesi bakımından ço~ t~ Balzac, (Revue Parisienne) miye başladı. Bu yazıları, gazete- janslann, sonra da Havas Ajansı. 
tından bahsediyor, Fransızların bu harp likeli neticeler vereceği aşikar ır. mecmuasının ikinci sayısında, ilk lere. kolaylık olması için, madeııt nın süzgeçindcn geçtikten sonra 
l[(lnlerlni ve gecelerini neşe, cünbüş içinde Bunun için, gazeteciler teşkilatla- Fransız istihbarat ajansının mahi. klişeler halinde hazır olarak gön· almaktadır. Havadislerin bu süz.. 

d n, demokrasiye samimi olarak bağ. d · d b' af geçirdiklerini anlatıyor, biraz sonra .a, yeti hakkında şunları söylemişti: erıyor u. geçten geçme ameliyesi. ır tar -
Fransada pahalılık ve ihtik~ mevzuuna lı olan partilerin liderleri, matbuat "Halk zannedebilir ki b'r çok Bu suretle Havas. Fransanın bü. tan Fransız hükumetinin direktif. 
geçerek Fransız tüccarlarının ihtikar yap- enternasyonal federasyonu, muh. gazeteler mevcuttur. Fakat haki. tün şehirlerinde, m~htelii isimle~- !erine, diğer cihdten b izzat Havas 
madıklannı ı;öylüyor. Kendisine bir göz- lif zamanlarda bu meseleyi büyük katte, tek bir gazete vardır. Bu ga. le intişar eden, bir Journal Unı- Ajansının hissedarlarının noktai 
lilk eamı satan Parisli gözlükçünün 'iürüst bir dikkat ve alaka ile tetkik ve zete, Pariste, eski Banker Havas versel haline gelmişti. nazarlarına göre vukua gelmekte-
bareket ettiğl.nl, bu sözlerini isbata yarı- mütalaa etmişlerdir. tarafından ı'dare edilen büM tara. Havas, Fransadaki diğer ajansla. d" Ç" k"" H A. yn· za 
;yan delil olarak gösteriyor. Bizim. bütün Fakat, yalnız bir kaç nüfuzlu ır. un u avas Jansı a 
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bunlara bir diyeceğimiz yok. Fakat, ayni hs 1 fmdan neşredilmektedir. Prensip.. n yavaş yavaş kendi nüfuzu altına manda hem kendi hissedar arını, 
vazıda muharrir, mevzuundan birdenbire şa iyetin fiili hakimiyeti atına lerle alakası olmıyan Havas, gel"p alarak ve ecnebi memleket\erin a- tahsiscn Banque de Paris et des 
" girmiş olan büyük havadis gaze. 1 · ·ı · t'f kl k ·· rat h 1931 · bilsbiltiln uzaklaşıyor, harici ticaretimiz- geçen bütün hükumet ere aynı sa· jansları e ıt ı a ar yıı.para , rn - Pays • Bas yı: cm - senesı 

telerinin değil, bunun haricinde • · · f t' 191 • t F sa. b · Tah · den de bahsetmiye başlıyor, ve diyor ki: dakatle hizmet etmı4'hr. Havasın. le inkışa et ı ve "t e. ran 36 mayon (Su vensıon - sı. 
kalan, serbestilerini muhafaza et- b" ı · b .. ük. •· tli sı h .. ,_... t' · .. _ Şimdiye kadar dış ticaretimiz b<ış- bütün dünyada muha ır erı var. nın en uy ve ""uvve · ajan sat) aldığı- Fransız UJ\.ume ını; 

lıca ihracatını Almanyaya yapıyordu. F.ı- mek istiyen siyasi gazetelerin, fi- dır; bütiin mcmlektlerin J?azetele.. haline geldi. hem de ecnebi ajanslarını mem-
kat Almanya muztar vaz.iyette kalmış, kir gazetelerinin de, tesir ve nü- rini almaktadır. Ve az bir para Ajansı Havas, Pari<> gazetelerine nun etmek mecburiyetindedir. 

l dd 1 ihti 1 fuzları altında kaldıkları bir takım t ı h 't ·ı · t tb tına gıdat, ve iptida ma e ere yacı 0 an mukabili, bütiin gaz.- e ere mu • vilayetlere aı , vı ayc ma ua Ayni zamanda herkesi memnun 
bir alıcı idi. Onun için. çürük incire, kurt- teşkilatlar vardır ki, bugünkü ya. tel'f memleketJer hakkında haber. da Faris hakkında havadisler ver· etmek, hiç kimseyi kırmamak, çok 
lanmış üzüme ses çıkarmadı. Hatta, bun- zımızda bunların mahiyetlerini te- }eri o vermektedir.,, mektedir. mahirane bir surette tertip edilen 
lara mukabil. :!<ibis fiyatı kabul etmekten barüz ettirmiye çalışacağız. 1835 senesi, yalnız gazetelere Ajans Havasın ayni zamanda muhtelif kombinezonlar sayesinde 
çekinmedi!" Bu teşkilatlar: Büyült navadis değil, nezaretlere ve sefaretlere, resmi mahiyeti vardır. Hükumet, mümkün olmaktadır. Meseıa Ha. 

Bay Celalettin Ezine, bu satırlan ve tevzi şirketleridir. İngiliz, Alınan, İspanyol, İtalyan, Havas kanalile matbuata tebligat vas Ajansının bazı tebliğlerinin 
yazdıktan sonra, bir münasebetini Rus gazetelerinin tercümelerini y1ipmaktad1r. Siyasi adamlar, par- başında şöyle bir cümle bulunur: 
.ı,. .. ~; ... .,,, "" 41ihatl de veriyor: J1 iz, bu teşkilatlarm Fransa- _,. d ı bi (T U · fl · d b natlarını veya "Dikkat·, size aşagvıdaki havadisi - ,._ Normal ticaret kanunlarımıı:a göre vermek m'ÖJ\.sa ıy e, r ere me tı şe erı e eya 
.uıu ILJUl\.t:lllllll:!I, <.ıHJlll UlUlUL. UUlUUlllldaHdll ....... • ... ,-•Tuiu\.Ü, J.U~u·~'t:'vfe'hüıe- 1840 ta , :Paris, Bruksei .. ve ~ndra • . . • . -·4 ~~n~ r .... 1.l\,;'\llll.l' ıLa::ıı ne '\.e'CJ11g ecnyo.; 
çekinelim: Fazla akıllılığa tenezzül; bize rikadaki vaziyetin zıddına olarak yapmaktadırlar. ruz.,, Bu takdirde Havas'ın ismi 

arasında ~üvercinler vasıtasiyle Ecnebi memleketlere ait haber. · k ı 
dal"ia pahalıya mal olmasın!" Fransada büyük havadis gazeteleri, muntazam bir istihbarat servisi geçmıyece ve gazete erde neşre. 
"Okuyucularımız, bu seyahat mektubu- Fransaya ait hususi sebeplerden ler için Havas, muhtelif memle- dilen bu havadisin altında Privat 

nun son fıkrasını görünce, şüphesiz bizim d l b ' tanzim etmesiyle hususi bir ehem- ketlerdeki hususi muhabirler:n. imzası bulunacaktır. o ayı - ır kaç şahsın elinde top. 
gibi taaccüp edecekler, teessürlerini saklı- lanmış değildir, fakat buna muka- miyet kazandı. Bu suretle haber- den başka, dünyanın bütün büyük Bu kombinezonlar hazan çok 
yamıyacaklardır: Çünkü, muharrir, bu ya- b'l .1• h d' ler, Londradan on saatte, Brüksel. aJ'anslariyle anlaşmış (mübadele garı·p netı"celcr tevlit etmektedı'r·. 

ı , ı an, ava ıs ve tevzi işleri, di. d d ı bil' d %1larile, bindiği dalı kesen adamın vaziye- ~ 1 k 1 en ört saatte ge e ıyor u. Tel- kontratoları) yapmıştir. Ajans Havas hazan ecnebi memle-
tine düşüyor. "Majlno,, rlyaretine giden germeme et erden daha fazla, çok grafın icadı, Havası çok inkişaf İngilterede Reuter; Almanyada 
bir zatın, siner arkasında vatanını ve o- kuvvetli birkaç şirketin inhisarı al- ettı"rdı." İ 
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. d ketlere, Fransadaki had:seler hak • 

., Wolff; ta yada Ste anı; Be çika a k d F tb nun ihraç mallarını düşünmesi, belki de tındadır. ın a, ransız ma uatına verme. 
Daha 1850 senesind~. bütün Av- Belga; İspanyada Fabra; Roman. d · -· ı A kted' M onun noktai nazarına göre, vazifesi ve se- Bunlardan ikıs" i·. Hava• ve Ha. ıgı ma umatı verme ır. e. 

"' rupa memleketlerinin merkezlerin- yad·"" Rador· Amerikada Associa. ı · F d A · tal h.d. "'ahat maksadı haricinde bir iş olınıyabi- h tt · k l ... ' se a: ransa a eropos a ıse-
.1 c e e şır et erinin teşk ılatlan ve d daım' • h b" ı · d ç k t d p J d R llr. e ı mu a ır erı var L o e ress; aponya a engo. si ortaya çıktığı zaman, Fransız 

faaliyetleri hakkında vereceğimiz 
Fakat incJrlerlml:ıln ç!lrllk, flzilmle:rlmi- izahat, bu şirketlerin Fransız mat- 1 il hükumeti Havas Ajansından, yal. 

tin kurtlanmış, tütilnlerimizin molozlu nız hükumetin resmi tebligatını 
buatı üzerindeki mutlak hakınıiye. 

olduğunu yazmıya, hiç de hakkı yoldur. neşretmesini istemıştir. Fakat Ha. 
d "k . tini kafi derecede aydınlatacaktır. J Bize akıl öğreten bu zat, i ra etmıyor mu vas, isvi~reye, İtalyaya ve diğer 

kf, kendi akıllılığile memleketinin mah- Bu tetkike başlamadan evvel, G E B E L 1 K T E A L B • • M ı• N memleketlere, bu hadiseye ait 
arullerlnJ - bilerek veya bilmiyerek - bir gazeteler için en lüzumlu olan ka- U Fransız halkından saklad.gı bü. 
..düşman gibi kötülemekte bulunuyor? ğıt sanayiinin vaziyeti ve kağıt tün tafsilatı, bütün rezaletleri bil-

Bi:ıim memleketimizde, ne çürük incir, tröstü teşebbüsü hakkında bazı ma. Bu sene, yüzüncü yıl devrinin mutlaka lüzumludur. Bunda gebe dirmiştir. 
ne kokmu~ üzüm, ne molozlu tütün vardır. lumat • · f d ı b 1 b b k d" .. ı · ld v vermegı ay a ı u uyorum. kutlanması lazım gelen şeylerden ayan - aş a uşunce erı o ugu AJ' ans Havasın s:?rmayesi, Ba. 
Ve öyle mallan, ne satan bulunur, ne de F · · k d" · 'h l b'l k ransız kağıt sanayii, Fransa ga- b:ri de gebe bayanlarda albümin ıçın- en ısı ı ma etse ı e ar- ron d'Erlanger, Ajansı anonim şir-
at;1;,un içindir ki, kalemlerlmize bl~z zetelerinin kağıt sarfiyatının (250 bulunabileceğinin keşfidir. Tam nındaki çocuğun babasının veya ket haline koyduğu zaman sekiz 
daha dikkatle hAkim olsak. ve kaş yapayım bin ton) ancak yüzde 30 nu temin yüz yıl önce, 1840 senesinde, Re- aile reisinin ihmal etmesi pek a. buçuk milyon franktı. 1930 sene-
derken göz çıkarmasak, memleket hesa- etmektedir. Yüzde 70 i hariçten it- ye adında bir Fransız hekimi ge. yıp olur. sinde 30 milyon frangı bulmuştur. 
bına çok daha isabetli davranmı:ı sayı- hal edilmektedir. Çok kuvvefü bir be bayanlardan bazılarının idra- Gebelikte albümin daha z:yade Büyük İngiliz, Alman, İtalyan a. 

, lırızJ,• teşkilata malik olan kağıt sendi. rında albümin bulunduğunu anla. altıncı, yedinci aydan sonra mey. jansları ilan işlerile meşgul C'lma-* kası, kendisine Fransız piya~asının mış ve her gebe kadının idrarı sık dana çıkar. Fakat daha önce çık- dıklan halde, Havas bilhassa harp-
rrAnadolu,, b~muharririnl çok hakimiyetini temin edecek bir güm sık muayene edilmesinin faydalı o. ması da mümkün olduğundan id. ten sonra (1920) ilan işlerile de 

ıı..akh f" 1 '-· ük' ·r · 1 ğın h b i t" rar tahliline erkenden başlanılır. 1... bir in ıa e tercüman oıılllya r tarı esinın tatbikini parlamen- aca ı a er verm ş ı. yakından alakadar olmıya başladı 
ı aevkeden "Seyahat mektubu,, nu todan istemişti. Fakat, gazete sa- Vakıa bu keşif, ilk düşünüste, Kaidesi gebelikten şüphe edilince ve bu suretle mevki ve nüfuzunu 
1 hiı de okuduk. O mektup, belki mah- hiplerinin ve tabilerinin mukave. bir kara haber gibi görünür. Fa. ilk beş ay içinde ayda bir defa, al. son derece kuvvetlendirdı. 

U -'-'- 1 d d b' k k t b" d h d · d"' ·· ·· t trncı ve vedinci aylar i.-inde on su ecİ.ııı.ııd deği e, sa ece, ır aç meti karşısında buna muvaffak o- a ıraz a a erın uşunup e, "' ~ Eskiden büyük ticaret firmaları, 
sütü bozuk ticaret sahtekanru tenkit lamamıştır. o dikkatli hekim'n haber verme- bes günde bir defa, sekizinci ve ilanlar için doğrudan doğruya ga. 

] l b·ı· Y h t • d ·· lb" · d d l dil dokuzuncu u.•lar içinde de her haf lnaksadiyle yazı mış o a ı ır. a u ' Bugu"n bazı büyük Fransız ga· sın en once a umın en o ayı - zetelerle konuşuyorlardı. Fakat i-
af d b ti ·· ··1 ukl h 1 ·ıı t" ta idrarı tahlil ett:rmektir. Bu mü. Jtıuhaniri tar ın an, u sure e zeteleri kag" ıtlarını kendileri yap. şuru en çoc arı, ava e 1 e ıne lan sahası genişled ıkçe ve ilan alan 

1 • h d'l b"l" t t l t t 1 la d b".b him kaide, kaçıncı çocuk olursa oJ. ıza e 1 e 1 ır. makta ve bu suretle, tröst terJikc- u u an, ona u u masa r a 0 • gazetelerin miktarı çoğaldıkça, bu 
Fak • S ah t kt b ki · k t k l n a el · hesa sun, gebe bayanların hepsine ait. at o ' ey a me u 0 u nun sine karşı koymaktadu·lar. re erı sa a a 8 nn erı - sistemin tatbikine imkan kalmadı. 

heyeti umumiyesinden istihraç olu. Bu vaziyet karşısında bugu"n bü~ ba katınca 0 keşfin gerçekten ha- tir. O zaman (Agence Nationale de 
tıan mana, bu gayeyi üade etmekten yırlı bir haber olduğu meydana İdrarda albümin çıkınca, bunu 

yük kağıt sanayicilerinın yapabil. k Bi 1 l'k d . k merak e'mı"ve lu"zum v. oktur. Albii. Publicite) tesis edildi. Bu ajans, çok uzak kalmaktadır. Bu hata. mu. çı ar. r te 1 e en ınsanın va - • _ 
h d .. 'f d dikleri şey, bazı büyiık gazetelerin t" d h b . 1 t hlik . .. mı"n geçı",.i olur, gebel'k irinde bi- bütün Fransız gazet.?lerinin hakiki arririn hakiki maksa mı ıyı ı a e ın e a erı o unca c enın o- ~ ~ 
edememesinden mütevelJit olabilir. nünü alrnıya çalışılır. le kaybolur. Öyle olmasa da he- satışlarını, tesir sahalarını göste-
li'akat, bilhassa memleket menfaatle. mesela yukarda zikrettiğimiz şekilde O vakittenberi tutulan istatis. men her vakit, çocuk doğduktan ren listeler tertip ettı. Bütün tica. 
tine miiteallik meselelerde maksadı yazılar yazılmasına rağmen, üzümle. tikler, gebe bayanlardan yüzde sonra kaybolur. GebeJikten kurtul. ret firmaları, büyük mağazalar, 
iyi ifade edememek, çam devirmeyi rimizin, ve incirJerimizin yüksek iti. kaçında albümin bulunduğunu duktan sonra devam etmesi pek eczacılar, otomobil sanayici.~eri ilan. 
affettirebilecek bir mazeret sayıla· barlarını kaybetmeyişleri de, bu ha. göstermekte 'ek ayrılırlar. Fakat nadirdir. larını bu ajans vasıtasile vermeği, 
rnaz. Bunun içindir ki, d :kkatli bir kikatin en aşikar delilidir. Avrupa o haylrlı haberden sonra gebe ba. ' Bununla beraber. idrarda albü. kendileri için daha karlı ve faydalı 
neşriyat müdürüniin kontrolünden şa~ri biJe hala, sevgilisinin gözlerini yanlar yemelerine ve içmelerine min bulununca hekime miiracaat buldular. 
de geçmiş olması lazım gelen o yazı. kehribar renkli İzmir üzümüne ben- 'daha ziyade dikkat etmiş olacak. lazım olduğu da şüphesizd'r. Be. Bu suretle ilan inhisarını elde e-
nın, milli menfaatlerimiz aleyhine zetir. Duyduğu emsalsiz lezzeti tarif Jar ki nisbet gittikçe azalmaktadır. kim bulunamıyan yerde yahut 0 - den ajans, muhtelif ticaret firma. 
tefsire çok müsait bir kılıkta infü;a. için: En yeni istatistiklere göre gebe na müracaat edinciye kadar gayet lannın ilan için ayırıp kendine tes-
rt_nı, ''Anadolu,, başmuharriri gibi, "- İzmir inciri gibi!,, der. Ve A- bayanlann yüzde onunda albüm:n sıkı perhiz şarttır. En iyisi yalnız lim ettikleri paraları, büyük küçük 
hız de tabii göremedik. merikaJı, "Kamel,, slgarasmı: "İçin· bulunur. En zi:vade ilk cocuklarına süt ve yoğurt. Ona tahammül ede. bütün gazetelere istediği gibi tev-

İzınir üzümleri İzmir incirleri, ve de İzmir tütünü, Türk tütünü var. gebe kalanlarda ve daha ziyade miyenler bir gün sadece su ile ge- zi etmiye başladL 
t.. · ı h in, ·· ı · h dır' cu""mle•ı"nı·n ta ı' iltim" ası" "lk y ı d yirmi rı"rdı'kten sonra tereyağlı sebze- t .. nur e avalis in tütun erı, - er .,. " vs ye ve - ı çocuga anne oma an T lansız yaşıyamıyacaklan tçin, fiill 
tiir1·· d d ah b le bütün dünyaya sur·· er. b •-1• J 1 d lerle yemişlerden yiyebilirler. Et.. u propaga.n a an m rum u- eş yaşını geçu::m ~ 0 an ar a. olarak aJ·ansın riü1uz ve hakimıye. 
lu d f t- Bun n i,.ind' k" biz t · üzü le balıklardan ve yumurtadan sa. o uklan halde-- emsalsiz ne ase u ~ ır ı, ' zmır m- Yü:zde on nisbet pek te bily\ik ti altına girdiler, 3.J'ansın boykota-
ler·-ı d h k"' · !erini, İzmir incirJ ...... ı·m·, ve İzmır' tu-. kınmak lazımdır, bir hekimden ı.u, ünyanm hemen er oşesuıe - bir teY değilse d~ gebe bayanlar. jma karşı koyamıyacak bir vazi-
tattır la t t ı d T tünlorini, cılız taarruzl8J' ka....,.ısında d h ·ı · i · b t · d izin alıncıya kadar. . nnş r, ve aru mış ar ır. eş. --. an angı erın n o nıs et çın e yete düştüler. 
h.bte hata olmazsa, İzmir üzümleri müdafaa olunmaktan miistağni bulu- veya dışmda kaldığını önceden Bir de soğuktan sakınmak... Ya- İşte ajans Havas bir ka~ sene 
·~ incirleri, hiç kimseden yardım voruz. Çürük İzmir üzümü, kokmuş kestirmek mümkiin deeildir. Onu taktan hiç kalkmamak insanı hem -ı 
.,.-. t · ·n · · ı t · · · h 1 kt evv~1 bu aJ'ansı da kendi içine al. ,..orıneden, kendi kendilerine yetişen. zmır ı cırı, ve mo oz znur tütiıntl ancak kimya tahlili belli eder. soğuktan, em yorgl1n u an mu- dı v'; bunun tabii neticesi olarak 
iistelik te, beynelmilel itibart ve şöh- yoktur, olsa olsa, çüriik iiziim p.ropa. Onun icin, ı?ehelikte idran vakit halaza eder. Siit1e yoğurt ve yatak 
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Halk ve Memur 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S . Şemsi Haksever imzasiyle 
bir mektup aldım. Mektubun 

sahibi, kambiyo dairesinde b:r me
murun kendisini saatlerce beklet
tikten sonra, işini dahi sormadığım, 
anlatmak isteyince de kendisini koğ. 
duğunu yazıyor. Demokrasi olan bir 
memlekette memurun halka bu su
retle muamelesin:n demokrasiye ne 
dereceye kadar uygun olduğunu so. 
ruyor. 

Bu eski bir davadır. Halkla me .. 
mur arasındaki bu tepeden bakış 
farkı değil midir ki, atalar sözü ha. 
linde halkın diline dolanmıştır: "Al. 
lah insanı devlet kapısına düşürme
s:n,, ... Bu kitapsız, ümmi halkın, hiç 
bir demokrasi nazariyesini okuma. 
dan, ne Türk Teşkilat Kanununu, ne 
Hukuku Beşr.r Beyannamesini, ne 
Brice'in iki ciltlik muazzam demok. 
rasi tarihini bilmeden, tecrübeleriy. 
le verdiği hükümdür. Memnr, sade. 
ce amir'nin fermanlarına seliim dur
mıya alıştığı içindir ki, halkın dile. 
ğini ve işini ferman olarak tanımaz • 
Oturduğu masanın amiri de kendi. 
sidir. Masasının öniine gelen halk ta 
ona selim durmıya mecburdur, zan
neder. 

Halkla memur arasındaki müna
sebet bu selam durma vaziyeti de.. 
ğildir. İster kambiyo, ister banka, is. 
ter devlet müessesesi memuru, mesu
liyet taşıyarak oturduğu her me,·k"de 
halkın işlerini görmekle vazifelendi. 
rilmiştir. Bu vazifeyi yaparken de 
halka insan gibi muamele etmek, 
halka kolaylık göstermek, mesleki 
vazifesi olduğu kadar da in.,ani va. 
zifesidir. Dahiliye Veka1dinin ge
çenlerde dairelere gönderdiği ta
mim de, memurlara bu \'azifelerini 
bir daha hahrlalmnk için alınmış ye
rinde bir tedbird'r, 

Fakat geniş bir kütle teşkil eden 
memur sınıfı içinde çok nazik. hal. 
ka bir arkadaş gibi muamele etme. 
s:ni bilen bir çokları me\'cut olduğu 
gibi, henüz daha '\'azifesinin ehem
miyetini anlamamış olanları da var. 
dır. Bunların da eski mutlakiyet dev· 
rinin tclk'n ettiği, amir, memur, kö. 
le zihniyetinden kurtarılması i~in bir 
taraf tan büyük devlet memurlarnun 
\kazı, bir turahan da bu memurların 
daha yüksek telkinlerle tem·ir' şart. 
tır. Bu da bir :r.aman meselesidir. 

Bunun ikinci müeyyidesi de yine 
halktır. Halk hakkını aramasını bil. 
mezse, kend'sine yapılan baya~ı mu. 
amel karşısında bir esir ruhu ile sü. 
k1lt ederse, halkla memur arasındaki 
bu selam durma vaziyeti değisemez .•• 
Ne memur halkın kölesi. ne de halk 
memurun uşağıdır... Herhangi bir 
işin cereyanında ~ki tarafın da biri. 
birine arkadaşlık çerçevesi iı;inde 
yol göstermesi şarttır. Memurun ma. 
sası önünde işini gördiirmek için 
bekliyen Ahmet veya Mehmet, me. 
murun tepeden hakan azameti:de 
hıtap edebileceği "Sen,, değildir. Bo. 
yacı çırağından Vekile kadar her iş 
sah 'bi "siz,, dir, \'e öyle hıtap edilir ••• 
Hele tahkirin, bu insan münasebet. 
lerinde hiç yeri yoktur. İnsanlar bi. 
ribirleri:vle insanca konuşurlar, bu 
lisanla konuşmasını öğrenmPzlerse, 

uşak ve köle olmaktan da kutula. 
mazlar. Bana insan olduğumu öğ'ret 
ki, sana insan muamelesi yapayım .. 

* M. Oeer lılmll okuyucuya: 
"- Roma radyosunun İstanbuldan aldı· 

~mı söylediği mektuplar kendi vehmidir. 
ı Tasavvur ettiğiniz tehlike yoktur." 

m,.!ş oldu. 

Bundan başka Afans Havas. ba· 
zı T.S.F. şirketlerini de kontrolü 
altına alınış bulunmaktadır. 

Bu muazzam kudretinden dola. 
yıdır ki, bugün Havasın, herhangi 
bir gazetenin aleyhinde verdiği bir 
emir, - muhtelif isim!er altında Ha
vasın şubelerinden başka bir şey 
olmıyan • bütün aj·rnslar tarafın· 
dan derhal ve harfiyen icra ve tat
bik olunmaktadır. 

Almanya, İtalya gibi diktatör
lükle idare edilen memleketlerde, 
kapatılmıyan gazeteler, hükumetin 
tebliğlerini aynen neşretmiye. hü
kumetin siyasetini müşterek~n mü
dafaa etmiye mecburdurlar. Fakat, 
matbuat hürriyetinin hakim olciu
ğu Fransada, havadis ve ilan inhi. 
sarına. malik olan, hü!riımet hari
ci kuvvetli bir teşkilat, büytlk ha· 
vadis gazetelerinin hemen hepsı ü
zerinde hakimiyetini tesis ederek 
onlan sınai ve mali o!i garşilerin e
mirleri altına koymuştur. 

Hatt~ siyasi gazeteleri de - on.. 
lara siyasi renklerini bırakmak 
maharetini göstererek • kontrol. 
etmektedir. ~~-kazanan öksüz halk çocuklarına gandası, kokmuş incir propagandası, vakit tahlil ettirerek albümin bu.. geberkte nlbüınlııe kar~ tedbide.. havadis ve ilan inhisan ayni elde, 

-..uzerler. llatt.8. zamaa ~u~ımın.~~~~v~e~m==ol~o=z~t~ü=tiuı=' ::....!:p=rop=.!::~~an==d=aı=ı~v~ar=-=dır=-=-! "-'IWlllD-hulı:1D.11ıuu:lılııını.--ıl'Ali~ıtmıl.IL~~·ıa_.ıw~e~l~id~i~r.1.--~~~~~~~....:...~Y~anı==-· ~Aj~·=ans=-=Ha=.:.v=as=ın=-:e=l=in=de=...:to=.1:p~laa-=-~~~~~~~-"g:ıı..ı~...._'-"ıl.t.l<.ll--.<~~ 
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BALKAN 
Ko"1sey~nden 
Ne Beklenebilir? 

(BaŞl l tncidel 
1er arasında bir çok müzakereler ce
.reyan etmiştir. 

Ayni zamanda Almanya, Roman
yayı fena halde sıkıştırmıya başla. 
mıştır. Roma~ya, bir harbe girme
mek ve bir istilaya uğnmamak için 
bir taraftan Macaristana, d,iğer taraf
tan Bulgaristana karşi daha müsait, 
ve daha müsamahakar bir vaziyet al. 
mıştır. 

İşte Belgrat konseyi bu hava için
de toplanmaktadır. :i:{oaseyin ruzna
mesinde mühim mes~lelPr mevcut 
değildir. Fakat bütün bu hazırlıklar. 
dan sonra Belgratta toplanmış bulu
nan dört Balkan devleti Haricive 
Nazırlarının Balkan blokunu geni.ş
letmek ve Bulgaristanı da aralarına 
almak imkanını araştırmaktan gui 
durmıyacakları tahmin olunabılir. 

BulgarLc;tanın Balkan Antantına 

tgirmesi ihtimali var mıdır? 
Köseivanofun beyanatına, Bulgar 

matbuatının neşriyatına, ve Bulgar 
ricalinin Türkiye v~ Yugoslavya 
!hakkında kullanmakta oldukları 
dost lisana bakılırsa, böyle bir imkan 
büsbütün ihtimalden uzak sayılamaz. 
Bulgaristan, Dobrice meselesinin 
harp esnasında kati surette halli lü
zumunda ısrar etmemektedir.'°' Ro. 
manya, ihtilaflı meseleleri komşula
rı ile müzakereye yanaştığı takdir. 
de, kati şekli harp sonuna bırakarak 
bugünkü şartlara uygnn bir anlaş. 
anıya varmak tamamen imkansız ol
masa gerektir. 

Bir defa da Balkanlarda havayı 
'bozan ihtilaflı meselelerin sulh yo.. 
luyla halline girildi mi, şüphesiz ge
niş bir Balkan bloku tesisi kolaylaş. 
mış olur. 

Belgratta esen müsait hava hayli 
ıürnit vericidir. Bu defaki antant kon
seyinin, bu büyük işin temelini at
ması bütün Balkan milletlerinin en 
büyük temennisidir. 

D Grupu Sergisi 
Bugün Acılavor 

"D,, grupunun sekizinci resim ser
gisi, bugün saat 15 te Beyoğlu Ha1k
evinde açılacaktır. Sergi on gün müd 
detle açık bulundurulacak, herkes 
tarafından serbestçe gezilebilecektir. 
Teşhir edilen eserlerin ekseriyetini 
desenler teşkil etmektedir. 

Bir Yangında 

iki Kişi Yandı 
Adana - Fekeye bağlı Mansurlu 

köyünde, asker Mehmet oğlu Turan 
Kazakın evinden yangın çıkmış, bu 
ev ve yanındaki Aziz Kazağın evi 
yanmıştır. 22 yaşlarında Emine ve 
bir kız çocuğu ile altı büyük baş hay. 
van da kurtulamıyarak yanmıştır. 

Fclaketzede1erc Kereste 
Veriliyor 

Sıvas, (TAN) - Zelzele :nıntaka
larındaki köy ve kasabaların yeniden 
tesisi için kereste temin ~tmck üzere 
gelen dörder kişilik ve amenejman 
mühendislerinden ml.İrekkep iki he
yet, Refahiyenin Kızıldumanlı dağla. 
nnı, Zara, Koyulhisar, Mesudiye, Re
şadiye, Kelkit, ve Tokat civarlarını 
tetkik eylemektedir. • 

Felaketzedelere derhal kerestelik 
ağaç vermek için de müteaddit yer
lerden yardımcı mühendisler gelmiş, 
ormanlarda hemen işe başlamıştır. 

r BC?_~A 
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Nevyork i30.19 
Paris 2.9308 
Mlll'ıno 6.G975 
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Yokohama 30.81 
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TAN 

Konseyin ilk Kararı 

Antantın. 7 Sene IÇin 
Uzatılması Kararlaştı 

(BaŞI 1 incide) 
Bu devletlerden hiç birisi, an. 

tanttan çekilmek arzusu göster
mediğinden, antantın, yukarda 
söylenen müddet için n~esaısine 
devam etmesi kararlaştırılmıştır. 

Romanya büyük elçisi, gece saat 
20.30 da elçilik binasında bir akşam 
ziyafeti vermiştir. Ziyafeti bir suvare 
takip etmiştir. 

Balkan antantı Hariciye Nazırları 
yarın da görüşmelerine devam ede. 
cekler, biri sabah. dileri öğleden son. 
ra olmak üzere iki toplantı yapacak. 
lardı~ · 

Bulgaristanın Vaziyeti 

Reuter ajansının hususi muhabi
rine göre, Belgrada .~elen başlıca mu
rahhaslar, Bulgaristan vaziyetinin, 
Balkan antantı konferansının temel 
taşını teşkil ettiği kanaatindedirler. 
Umumi telakkiye göre, sulhün rru. 
hafazası hususunda B•1lgaristan fa
rafından gösterilen elbirliği arzusu, 
Balkan meselesinin hallini kolaylaş
tırmakta ve konferanstn muvaff.ıkı. 
yetine ulaşması hususunda cok cesa
ret verici hir amil teşkil et~ektedir. 
Şükrü Saracoğlu, dün Bulgar Baş-. 

vekili Köseivanofla yaptığı mülakat 
neticesinde, Bulgaristan:n Balkan 
antantına dahil bulunmamakla bera
ber, Balkan yarım :ıdasında sulhlin 
muhafazasında, Balkan paktını imza
lıyan devletler derecesind'? çalışmak 
arzusunda bulunduğu kanaatinin 
kuvvetlendiğiai söylemiştir. 

Dün Saracoğlunun Bulgaristan. 
dan hareketi esnasında Bulgaristanm 
Balkan antantı hakkındaki dostarıe 

hissiyatını gösteren bir hadise cere
yan etmiştir ki, o da, Bay Köseiva
nofun konferanstan muvaff3.kıyetler 
temenni ederim,, demiş olmasıdır. 
. Yunan Başvekili General Metaksas, 
Balkan konferansı içtimaının mu
vafiakiyetle biteceğine dair olan ka. 
naatini izhar ederek demiştir ki: 

"SaracQğlunun mütaleasına iştirak 
ediyorum. Bulgaristan şimdi, Ilal. 
kanlarda sulhün muhafazası esasınn 
dayanan bir siyaset takip· ediyor." 

Ma.t:-.\,•-cıı eıı. ~.7lc,~.;, ;1:.11:.a.A ""'"tm;cf-İ1''" 
"Balkan Antantı, nütün hayatının 

en ağır imtihanını gecirmiştir. nu. 
nunla beraber bu imtihandan. daha 
zayıf deeil. belki muzaffer ~ılmuş. 
tır." 

Havasa Göre Vaziyet 
Havasa göre, konferansın iktısadi 

meseleler hakkında iki yol takip eL 
mesi muhtemeldir: 

"l - Balkan antantı mem~eketle
rinin muharip devletlerle iktısadi 
münasebetleri, 

"2 - Bu memleketlerin kendi ara. 
larındaki ti'cari münasebetleri, bun. 
lan ecnebi memleketlerden yapılan 
ithalattan mümkün olduğu kadar 
kurtaracak şekilde inkişaf ettirme. 
leri. 
"Diğer cihetten Balkan memleket. 

leri yaptıkları zırai ihracat ıçin 
müştereken harekete geçmek sureti
le daha Jl!ÜSait şerait elde edebile -
ceklerdir. Yugoslavyaya lazım olan 
Rumen petrolü meselesi de şüphesiz 
konferansta mevzuubahis olacaktır. 

"Siyasi sahada iyi haber alan ınah. 
fillerde söylendiğine göre, Balkan 
antant de.vletlerinin siyasi vaziyette 
vukubulan değişiklikler müzakerele
re mevzu teşkil edecektir. 

Ayni mahfillerde ilave edildiğine 
göre, konferansın kati kararlar itti· 
haz etmesi ihtimali azdır. Daha zi 
yade müzakereler yapılacak ve bazı 
meseleler ortaya atılac:ıktır.,. 

Yugoslav Matbuatında ---

kasırganın eşiğinde verilen bu kararı sem-
pati ile selamlamaktadır." 

Paris Gazetelerine Göre 

Paris, 2 (A.A.) - Bütün Fransız 
gazeteleri, Balkan konferansı ile ya
kından alakadar olmaktadır. Matbu
atın noktai nazarını hulasa eden Ex
celsior, bu toplantının büyük ehem
miyetini tebarüz ettirerek diyor ki: 
"Yugoslavyanın İtalya ile tesis et

m:ş bulunduğu iyi münasebetler, bu 
iki memlekete, Tuna ve Balkanlar 
mıntnkasında şayanı arzu ~·akla5ma
larr kolaylaştırmak imkanları vere
cektir. Bu eserde, Belgrat ve Roma. 
iki emniyetin bir emniyetten daha 
iyi olduğunu unutamıyacaklardır. 

"Tuna ve Balkanlarda iyi bir iş. 
birliği de, Romanya ve Yunanistana 
verilen İngiliz - Fransız garantile
rini ve bu garantileri tcy:t eden 
Türk - İngiliz - Fransız anlasma. 
larını unutamaz. ~ 

"Boğazlaın hekç-isi Tüki:venin, ya. 
hancı gözlei, Asyanın anahtarı olan 
İstanbuldan uzaklastırmak mesru 
vazifesi vardır. Şarki, Akdenize Na
zi Pancermanizminin veyahut Sov
yet Panslavizminin girmesini gör. 
mek, İngiltere ve Fransanın menfa
atler·ne uyg-un olmadığı kadar İtal. 
vanm menfaatlerine de uygun de. 
ğildir. Roma ile Ankara ara<;mda. 
anlaşma ZC'minine inkılap edehilecek 
temas noktal:ırı bulunmaz gibi gö-
7.ükmemektedir. 

"Balkanlar samimi surette Al
man - Sovyet tazy.kinden ve bu 
tazyikin ihtiva ettiği tel; likelerden 
Kurtarılmak istiyorlarsa, son zaman. 
larda ticaret anlasmalan imzalamıı
bulunan İtalya ve Türkiye arasında 

faydalı yaklaşma teşebbüsleri için 
Belgrad'da iktiham edilmez enzeller 
bulunınıyacaktır .,, 

Suçlu Ebe 
CinıJJ.etini 
.An atıyor 

(Başı 1 ıntide)_ 

ta~silini ilerletmek için Avrupaya 
gitmek istiyordu. O sırada bir rııi
ras meselesinden dolayı benim eli:rıe 
epeyce bir para geçmişti. Mehmet 
Ali, bu paranın 500 lirasını benden 
aldı. .İşini yapmak üzere hareket etti. 
O Ankaraya geldikten sonra ben ken
disinin İstanbula dönmıyeceğini, Ki
lise gideceğini duydum. f>angaltıdan 
bir yıldırım telgrafı çektim. "Kilise 
gideceğini haber aldım, arkandan ge 
liyorum., dedim ve kalktım, Anka. 
raya geldim. Buraya geldikten son
ra da kendisile birkaç defa konuştum. 
Eski samimiyeti yoktu. 

Benden kaçmak istediği belliydi. 
Yüz çevirdiğini anlıyordum. Onun 
tstanbuldan aynlmasile asabım za. 
ten bozulmuştu. Bu soğuk hareketle. 
ri üzerine benden borç olarak aldığı 
500 lirayı istedim. Parayi isteyişim 
onun hakikı niyetini daha iyi göster. 
eli. 

Nihayet vaka günü 
Vaka günü hasta idim. Otelden 

çıkamadım. Yanıma gelmesi için bir 
iki defa telefon ettirdim. Akşam üs. 
tü otele geldi, odaya girdi. Tekrar 
para meselesini açtım ve parayı is
tedim. Vermediği takdirde Sıhhiye 
Vekaletine şikayet edeceğimi söyle
dim. Bunu duyunca Mehmet Ali, bi!'"
denbire değiştL "Bunu yaparsan se. 
ni öldürürüm" dedi. Beni tehdit etti. 

Aramızda bir boğuşma başladı. 

Yeni Bütçemiz 
270 Milyon 

Lirayı Bulacak 
(Başı, 1 incide) 

Bütçe nekadar olacak? 
İlk hazırlık rakamların~ göre, ye

ni bütçe 270 milyonu bülacaktır. Bu 
rakam, içinde bulunduğumuz 939 se
nesi mali yılı bütçesinden dokuz mil
yon lira kadar fazladır. 

Büyük Millet Meclisi bütçesinde, 
mebus sayısının artmış olması dola. 
yısile bir yükselme vardır. Divanı 

Muhasebat, Devlet Şurası ve Dev. 
let Meteoroloji umum müdürlüğü 
bütçelerinde de, yeni teşkilatlar do
layısile pek mühim olmıyan yüksel. 
meler bulunacaktır. 

Maliye Vekaleti bi.itcesinde mü. 
him bir fark yoktur. Yalnız yeni ku. 
rulan iki Vekalete ait muhasebe ser. 
visleri, içtimai teşekküllere yardım 
miktarı dolayısile ufak bir yükselme 
vardır. 

Adliye Vekaletine bağlanmış olan 
tapu ve kadastro umum müdürliiğü 
bütçesine, geçen sene fazladan ko
nulmuş olan 285 bin lira, teskilatın 
ikmal edilmiş olması itibarile- bu se
ne konulmamıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
bütçesinde bu sene de yüz bin lirnya 
yakın bir tasarruf temin edilebile. 
cektir. 

Dahiliye Vekaleti, bütcesinde. 
Meclisteki yeni teşkilat kanunu dola
yısile bir miktar yükselme vardır. 

Emniyet umum müdürlüğü bütçesin. 
de emniyet teskilatının bazı kaza1a. 
ra daha tesmili ve yeni teşkilat kfl
nununun tatbikı dolayısile 200.000 
liraya yakın bir artma bulunacaktır. 

Sıhhat Vekaleti bütçesinde, üc y1L 
lık sıhhat programının ilk tatbik yı. 
!ı olarak, yeniden kurulacak hasta. 
neler ve sıhhi tesisat icin 600.000 lira 
kadar bir fazlalık bulunacaktır. 

Adliye Vekaleti bütcesinde de. 
ıslahhaneler, çocuk hapishaneleri ve 
cezaevlerinin miktarı sermaye fazlası 
ile teşkilat kanununun tatbikleri i. 
capları olarak, bir fazlalık bulun. 
maktadır . 

Maarif Vekaleti bütçesine, eğit-
menler, Üniversite masrafları, muaL 
1im maaşlan. Maarii Şurasının kabul 
ettiği program mucibince yeniden a. 
çılacak lise ve ortamektepler için beş 
yüz bin lirayı bulan yeni tahsisat ko. 
nulması muhtemeldir. 
• ~.H\\fı4.._.~[..eltiı.lti. bu sen~ veni vapı. 
rüler ve su iŞleri için munzam olarak 
bir küsur milyon lıra tahsisat veri
lecektir. Böylelikle Nafia Vekaleti 
bütçesi, on milyon lirayı buimuş ola-

caktır. 
İktısat Münakalat ve Ziraat Ve-' .. kaleti bütçelerinde çok esaslı ve mu-

him değişiklikler yoktur. Ticaret Ve
kaleti bütçesinde, yeni teşkilat dola
yısiy le artış vardır. 

JJlilli JJlüdafaa Grupu 
Yeni bütçenin en mühim kısm1. 

Milli Mi.idafaa grupudur. İçinde bu
lunduğumuz 939 mali yılı bütçesin
de, Milli Müdafaa Vekaleti grupunu 
teşkil eden kara, hava, deniz ordula
riyle harita umum müdürlüğü ve as
keri fabrikalar yekunu 91.129.000 
lirayı buluyordu. Yeni bütçede bu 
rakam 95 milyon lirayı aşmaktadır. 
Fakat umumi muvazeneye giren bu 
rakamın dışında olarak, 937 senesin
de kabul edilen 31, 938 senesinde ka
bul edilen 67 ve 939 senesinde kabul 
edilen 25 milyon liralık Milli Müda. 
faa tahsisatlarınm bu seneye düşen 
taksitleri de fevkalade membalardan 
ödenmek üzere bütçeye konulmakta-
dır. 

Refik Saydam hükumetinin ikinci 

3. z. 940 

Yeni Şimendifer Hatlarımız 

Dokuz Hattın inşası için 
Faaliyete Geçiliyor 

Ankara, 2 (Hususi Muhabirimizden) - Nafia Vekaleti, de
miryollarımız için yepyeni bir inşaat programı hazırlamıştır. 
Bu program, bugüne kadar üzerinde çalışılan ve yurda yekunu 
sekiz bin kilometreye yaklaşan ana hatlar kazandıran faaliyetin 
verimini arttıracak, birçok ittisal merkezlerimizi bu ana hatlara 
bağlıyacak ve İstanbul - Ankara gibi seyrüseferin en çok vaki 
olduğu en büyük merkezleri de daha kısa yollardan birbirine 
bağlıyacak bir programdır. 
Nafia Vekili General Ali Fuat Ce-ı 

besoyun reisliğinde ça~şmış olan bir 
komisyon tarafından hazırlanan bu 
programın ilk hedeflerinden biri.si, 
Sıvas - Erzurum hattının Sarıkamırn 
kadar temdididir. Erzurum hattın{n 
Uzunahrnetlcr istasyonuna kadar u.. 
zatılması hakkında, Meclis, iki bu. 
çuk milyon liralık bir tahsisat kabul 
etmişti. Hat, Sarıkamışa vardıktan 
sonra, Türkiyenin bütün hudutları 
birbirine bağlanmış olacaktır. 

Yeni program, Irak ve İran huduL 
lanna doğru uzanan demiryolu inşa 
faaliyetini de klsımlara ayırmıştır. 
Bu sene Bitlis ile Tatvan civarındaki 
Tuğ istasyonuna kadar olan kısım 
ihale eidlecektir. Bu hat üzerindeki 
inşaata, bilhassa süratle devam edi. 
lccektir. Bu hattan beklenen fayda. 
ları arttırmak için Van gölünde ara. 
balı vanurlar da i.sletilecektir. 

Ankara - I stanbul lıattı 
Ankara - İstanbul arasını, sekiz 

saate indirecek olan Ankara • Bolu 
- Gerede • Adapazar hattının etüd
lerine mart iptidasında başlanacak
tır. Avan projesi hazırlanmış olan bu 
hat üzerinde inşaat için Meclisin bu 
devresinde tahsisat alınacaktır. Tür. 
kiyenin en zengin orman ve su ser
vetlerinin bulunduğu bu mıntakadan 
geçecek olan hat, bilahare Sumucak, 
Tosya. Osmancık, Gümüşhacıköy, 

Merzifon ve Alevi ovasına kadar ine. 
cektir. 

Bu hat diğer taraftan Fi1yos - Zon
guldak hattı üzerinde bulunan IsmeL 
paşa istasyonile de iltisak peyda e. 
decek ve Akdeniz, Karadenizle bir 
üçüncü defa olarak birleşecektir. 

Böylelikle, kömür havzamız, de. 
niz yolundan başka bir de kara yo. 
lundan İstanbula bağlanacaktır . 
olarak gelen hattın. Arifiye istasyo. 
nuna kadar ayni şekilde devamı da 
bu sene o1acaktır. 

Böylelikle Haydarpaşadan kalkan 
trenle, karşılaşma ihtimali olmadığı 
için beklemiye mecbur olmadan A
rifiyeye kadar gelecekler ve buradan 
Bolu üzerinden sekiz, nihayet sekiz 
buçuk saat içinde Ankaraya varmış 
'11?N• khır<lır. 

Bozöyük - Osmaneli lıattı 
Yine bu sene içinde etütleri ta

mamlanarak inşaya baslanacak olan 
hatlar arasında Bozöyük - Yenişe
hir - İnegöl - Osmaneli hattı var
dır. Bu hat, Bursa ovasını bir bastan 
riiğer başa kadar kate~ecek, Anka
ra - Bursa: Bursa - Istanbul üze
rinden ikinci bir demiryolu olacak
tır. 

Bundan baska, Balıkrsir - Ban
dırma hattı ü'zerinden Okcugöl mev. 
kiinden başlıyarak Gönen - Çanak
kale hattı yapılacaktır. 

Bursa da ayrı bir hatla Okcugöle 
bağlanacak ve Bursa - Çanakkale 
hattı tamamlanmış olacaktır. Bur
<;a - Karaköy iltisak hattı da yapıl
dıktan sonra Sarıkamıııtan kalkan 
tren yurdun bir müntehası olan Ça. 
nakkaleye kadar, fasılasız uzanacak
tır. 

Ada nada 

Petrol 
Aranıyor. 

Adana (TAN muhabirinden)=... Şe 
birden 12 kilometre uzaktaki Aliho.. 
calı köyü eteklerinde petrol aran
maktadır. 50 metre irtifaında sondaj 
kulesi kurulmuş ve büyük makine .:1e 
işe başlanılmıştır. Üç ekip geceli gtlıı 
düzlü çalışmaktadır= 

Toprak çok killi olduğu için henüz 
450 metre derinliğe inilmiştir. Vazı.. 
yet ümitli görülmektedir. 

Japo~yaya Karşı 

Ambargonun 
Tatbiki Meselesi 

Vaşington, 2 (A.A.) - Japonyaya 
karşı ambargonun tatbiki imkanım 
verecek bir kanun kabul edilmesini 
istiycn Pittmann'rn bu arzusu hükU· 
metin noktai nazarına tetabuk et
mektedir. Filvaki, hü~urnt?tin Japon 
yayı tazyik etmek için bir an evvel 
bir vasıtaya malik olma_I{ istediği iyi 
haber alan mahfillerde söylenmek. 
tedir. Kongrenin bazı grupları henüz 
tereddüt etmekte ve tatbik edildiği 
takdirde Japonyayı ~iddetli bir ha
rekete sevkedebilecek olan böyle b.r • 
4-,._ı\.,.i.,.;- --+ın-cıı.1-...lA-- 1.-. ... 1 .. .._,..ı,+,..,~, .. 

Bununla beraber Har 1ciye Nazın 
Aritanın nutku Amerika hükumeti. 
nin başlıca endişelerinden birini ıza
le etmiştir. 

Tokyo ile Moskova arasında Al
man _ Sovyet paktına benzer bir pakt 
imza edilmesi ihtimali. 

Bu yakınlığın husuliinü arzu etmiş 
olan Almanya şimdi Japcnyanı.a da 
İtalya gibi komintern aleyhtarı bir 
siyaset takip etmesine katlanmak. 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Aritanın müsait bir şekilde karşı
lanan bu nutkuna rağmen Vaşingto· 
nun siyasi mahfillerinde Tokyo hü • 
kumetinin Çinde "Yeni bir nizam., 
tesis etmiye her zamıından daha a
zimkar bulunduğu müşahade edil • 
mektedir. 

Müttefikler zaferi istihsal etme. 
dikleri müddetçe Amerika hükume--. 
tinin.Uzak Şarkta esaslı bir teşebbü
se girişeceği şüphelidır. Bu sebeple. 
Amerikanın J aponyanın genişlemesi.. 
ne mani olmak hususundaki kati &Z

mine rağmen Hariciye Nezaretinin 
ihtiyatlı davranmıya devam edeceği 
iyi haber alan mahfillerde söylen .. 
mektedir. 

Bursayı alakadar eden bir ücüncü 
demirvolu olarak ta İnegöl - Bur. 
sa - Mudanya hattı inşa edilecektir 

Almanyada Bir Ayda 27 Kişi 
İdama Mahkum Edildi 

Amsterdam, 2 (A.A.) - Geçen son 
kanun ayında Almanyad~ 27 kışi i
dam edilmiş, 12 kişi de idama mah
kum edilmiş ise de hüküm henüz in
faz edilmemiştir. 

Bütün Cümhuriyet senelerı içinde. 
bir rekor teskil edecek kadar zengin 
olan 940 - 941 senesi demiryolu in
«asının son kısmı da, Amasya - Er
baa - Suşehri - Tercan hattıdır. Yugoslav gazeteleri., konsey top. 

lantısı ile meşguldürler. ''Politika,, 
gazetesi, bu münasebetle diyor ki: 

"Balkan devletlerinin istiklal ve bita
ra!lık politikaları bugünkü harpte tatbik 
sahasını bulmuştur. Bu devletler, Balkan
larda sulhil temin etmek ve bu barışın 

dışardan bozulmasına mütesanit bir su
rette mdni olmak gayeslle birbiri ardından 
bitara!lıklarını !lan etmişlerdir. 

Bir aralık onun boğazıma sarıldığını 
gördüm. Kent·m.i o dakikada kay
betmişim. ötedenberi yanımda taşı. 
dığım tabancayı çektim ve ateş et. 
tim.,, 

bütçesi, beynelmilel şartların ve dün 
ya harbinin devamına rağmen, çok 
esaslı bir şekilde hazırlanılmış ola
rak ve Cümhuriyet bütçeleri arasın
da bir rakam rekoru teşkil edecek 
yükseklikte, mütevazin bir halde. tan 
zim edilmiş olarak, Büyük Mıllet 
Meclisine takdim edilmektedir. Ma. 
liye Vekili, bir Martta yeni bütçenin 
esaslan hakkında gazetecilere :rr:..ü-
him beyanatta bulunacaktır. 

Konseyde 
ilk Gün 

Bu hat ta, çeşitli mahsul yetiştiren 
zengin bir mıntakayı ortasından ka
tedecektir. 

Bu hatların ikmalinden sonra mil
li demiryollarımızın uzunluğu on bin 
kilomctrevi bulacaktır. 

Bunlardan 6 sı vatana hıyanet, 3 Ü 
yangın çıkarmak, 12 si cinayet, 12 si 
hırsızlık ve gece tecavi.1z 8 i cephe
de bulunan askerlerin zararına do
landırıcılık cürmile mahktmı o1ınus
lardır. Mahkumlann büyük bir kıs. 
mını gençler teşkil etmektedir. 

"Yugoslav milleti, Yugoslavya Hariciye 
Na:ı:ırı Markoviçle birlikte milletlerinin ve 
bütUn Balkan milletlerinin hayrına olarak 
bir eser ba~aracak olan Yunan Başvekili 
Mctaksasla Türklye Hariciye Vekili Sa
racoğlunu ve Romanya Hariciye Nazın 
Ga!enkoyu samimi, hislerle kar§ılamakta
dır.l' 

Vreme gazetesi de şöyle diyor: 
"Balkan Hariciye Nazırları, konsey iç

timaının arifesinde yaptıkları beyana Uar
da, memlüetlerinin banş, istiklll ve bi
tarafuk siyasetine devam hususundaki ka
rarlarını bilhassa kaydeyleml.şlerdir. Bal
kan efk~n umumiyesi, bilhassa Avrupa
nın harpte bulunması münosebetile ve her 
an Balkanlar üzerinde patlıyabilecek bir 

"- Ne zaınandanberi tabanc~ta-

şırsımz?,, 

"- Mesleğim ebeliktir. Bazan şe
hir haricine çıktığım da olur. Bunun 
için ihtiyaten yanımda bir tabanca 

bulundururum.,, 
Naciyenin dünkü durgun hali de

ğişmişti. Teessür ve nedametini ifa
de eden sözler söylüyor ve ağlıyor-
du. 

Cüm.huriyet müddeiumumisi Arif 
Yazar hadiseye ilave edecek yeni bir 
şey olmadığını, tahkikata devam e. 
dildiğini, İstanbuldan bazı ma1il.mat 
beklendiğini söyledi ve bu malumat 
çabuk gelirse muhakemenin meşhut 
suçlar kanununa göre yapılacağını 
ilave etti. 

(Başı 1 incide) 
TAN: Dünkü nüshamızda Bel. 

grattan başmuharririmizin imzc.siyle 
çıkan ve konferansa karşı gösterilen 
alakayı anlatan ha.berin ilk kısmı 
başmuharririmiz tarafından veril. 
miş, fakat vaziyeti hulasa eden kısım 
gazetemizin kendi mütalaaları ola
rak ilave edilmiştir. Haberin bu kıs
mı, Belgrattan gelmiş gibi telakki e
dilebilecek şekilde dizildiği için n7.ür 
dileriz. 

Siirt Emniyet Müdürü 
Ankara, 2 (TAN) - Görülen lü

zum üzerine Siirt dördüncü sınıf em
niyet müdürü Kemal Alyanak Veka
let emrine alındı. 

Nafia Vekili General Ali Fuat Ce
besoy, Mart ayı sonlarına doğru, ye. 
ni inşa edilecek hatlar üzerinde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Sıvas demiryolu atölyesi için de 
Münakalat Vekaleti, yeni acılaC'ak 
hatların eşya ve yolcu vagonlarına 
temin edecek bir faaliyet programı 
hazırlamakla mesguldür. Yeni hat
larımızda. Karabük fabrikalarının 
imal edeceği raylar kullanılacaktır. 

Ticaret Vekaleti Müfettişliği 
Ankaraı 2 <TAN) - Ticaret Ve

kaleti müfettişliklerine Ziraat Ban. 
kası müfettişlerinden Muhsin Ruç 
ve Gazi lisesi öğretmenlerinden Meh. 
met Celalettin Abanoz tayin edil. 
mişlerdir. 

--o--

Sovyet Sefirinin Bir Protestosu 
Nevyork, 2 (A.A.) - Sanıldığına 

göre, Sovyet büyi.ik elçisi, ~ordel 
Hul nezdinde. Amerikan Harbıye na. 
zırı, Louis Johnson'un Flnlanda har
bi münasebetile yaptığı beyanatı p::::o
testo etmiştir. 

J ohnson. bu beyanatında. "bir hür 
adam bir düzüne köleden iyidir,, de. 

mişti. 
Humansk, sanıldığna göre, Fin

Ianda harbinin başlangıcmdanbPri 
tayyare ile petrol rafinai malzemesi 
üzerinde kendisini hissettiren Ame
rikan manevi ambargosundan d~ şt. 
kayet etmiştir. 



Havadis Ye Tevzi 
Şirketlerinin Rol.Ü 

(Başı 5 incide) 

M esajeri Hachette: 
Fransada matbuatı çok ya

kından alakadar eden diger mü • 
him bir teşkilat ta Ajans Hachet
te'dir. Çünkü Fransada gazetelerin 
nakil ve tevzii, bu şirketin inhi
sarındadır. 

Bu şirket 1850 tarihindenberi, 
kendisi ile şimendifer kumpanya. 
ları arasında imza edilen ve bu
güne gelinciye kadar daima tecdit 
edilen bir mukaveleye göre, bütün 
şimendifer garlarının kütuphanele
rinde gazete, mecmua ve kitap sa~ 
mak inhisarına maliktir. Diğer cı
hetten, gazete ve kitapları nakil ve 
tevzı iflerile meşgul olan bütün 
diğer teşkilatlan ortadan kaldıra
rak, gazete ve kitapların imtiyazlı 
bir tarifeye göre şimendiferlcrle 
nakli hakkını da kazanmıştır. 

Başlangıçta ferdi bir teşebbüs o
lan Hachette 1919 senesi, (24) 
milyon (226) bin frank sermayeli 
bir şirket haline gelmtştır. Son se
nelerde sermayesi 100 milyona çık-
mıştır. 

Hachette, muazzam teşkilitı sa
yesinde, bütün gazeteleri matbaa
lardan almakta, gara gotiırup pos
ta vagonlarına yuklemekt.e,. me~
leketin muhtelif yerlerindekı bayı
lerin ayağına kadar götürmektedir. 

Hachette'in idaresi altında 90 
bin bayiden başka büyük şehirler
de 2319 gazete kôşkü ve 23.00 g~r 
kütüphanesi ve yalnız Parıs şen. 
rinde 1800 gazete müvezzii vardır. 

Hachette her gün 8 milyon ga
ate sevketmektedir. 

Her gün Mesajeri Hacbette va
sıtasile, • en ufak kasabalarda otu
ranlar da dahil olduğu halde -
2.200.000 abone, gazetelerini mun
tazaman almaktadır. 

Her gün 428 araba 22 bin kilo. 
metre mesafe katetmektedirlcr. 

Her gün Paristen kalkan 325 tren 
-beı dakikada bir tren- bu ga
zeteleri muhtelif istikametlere gö
türmektedir. 

Bu kadar büyük bir sermaye, 
ınuazzam bir teşkilatla çalışan A. 
gence Hachette'e !sarşı koymak 
mümkün olmadığı rıuhakkaktır · 
o~·· ,.., .. otn irfsarPlP.ri ıtazetelerini 
~eşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
~ muvaffak olamamışladır. 
Bunlardan yalnız bir tanesi - an
cak Hachette'le mut:ıbık kalmak 
suretile • bunu temin edebilmiştır. 

Böyle bir tefldlltm, gazetelerin 
ve kitapların dağılması üzerine 
kati ve keyfi bir tesir icra etmesi. 
ne hiç bır kuvvet mi.ni olamaz. 
Hachette bugün isterse herhangi 
bir gazeteyi satıp çıkarmıyabilir, 
yahut onun, diğer gazetelerin za. 
rarına olarak, daha çok oku11ması
nı temin edecek tertibat alabilir. 
Bu bakımden, ll1dr hürriyetine, 
matbuatın istildlline en kati dar. 
beyi vurabilecek bir vaziyettedir. 

Bu tehlike, Barres'ten Gustave 
Thlery'ye kadar muhtelif siyasi te
mayülde olan şahsiyetler tarafın
dan gösterilmlftir. 

Bazı kimseler de Hachette'in, 
her pyden evvel gayesi para ka. 
zanmak olan bir ticaret müessese
ıl olduğunu, siyasi temayülleri ne 
olursa olsun bütün gazeteleri 
-Rumanlte'yl olduğu kadar A.c. 
tion Française'i de- tevzi ettiği. 
nl, ve bu gibi vaziyetlerde bitaraf. 
hğuı ticarl bir mecburiyet olduğu
nu ileri ın1rerek bu tehlikenin zan. 
Dedildiği kadar korkunç olmadığı.. 
Ilı iddia etmektedirler. 

[ KARI MEKTUPLARI 

Maarif Müdürlüifuıün Cevabı 
Bu aQtunlarda çıkan iki okuyucu mektu

bu hakkında, lstanbul Maarif MüdürlUğü, 
~eti tavzilıan fU mektubu ar6ndermış-
1lr: 

.. Gazetenizin bundan 5 - 8 irO.n ~elkl 
llOahaıırun okuyucular ıütununda Kadırga 
(61 incf flkmektebin çökmek üzere bu
ltındulundan) ve bul(lnkü hilshasında da 
<Beı ktaı birinci ortaokul sobalarının mah
~kat tahsisatı olmaması yüzünden bfr 
deta 7akılmakta oldu~undan) pkAyet e
dilmektedir. Müştekilerin iddialan haki
kate uymaclıtı aıibl 61 inci mektep hak
kında 7az.ılan yaZ17a imza koyan zatın da 
7apıJ.an tahkikata nazaran bulunmadığı 
ınaarif memurlutundan alınan tahriratıan 
&nlalllnutttr." 

• 
~ kelimesi. yerine 
b t>tnarda eczacı Vetem Ba7er ,ıJnderdlli 
lr mektupta diyor ki: 

k .. _ Eczacı kellmeel 7'!rfne bir bqka 
kelime aran17or, rumca aslından farma

Olot, fannaaiyen llbl kelimeler yerıne 
~Grkçe aaıldan Emı• ve Emçen kell
:ıerı bence daha mOnuiptlr. AWtadar

ıauaı bulurlar bilmem.. 

'1' AN 

iş Bankası lkaramiyesi 
Kazanan Talihliler 

Türkiye ı, Bankasının kumbaralı 
ve kumbaraaız küçük cart hesaplan 
arasında tertip eylediği 1940 .ikrami
ye planının şubat keşidesl banka 
umumi merkezinde ve Noter huzu
runda yapılmıştır. Bu keşidede ken
dilerine ikramiye isabet eden talili
lerin isimlerini, hesap nwnaralannı 
ve bulundukları tehirleri yazıyo

ruz. 
ıooo liralık fkramfye tıtanbulda ss.ı3e 

hesap numaralı Bedros'a taabet etmiştir. 

B ... r yUz llra kazananlar: Fuat 23400 

(İzmir), Recep 2738 (Adana). 

iki yUz eııı .. r ııra kazananlar: Saime 

11508 (Ankara), Sevim 2785 (Erzurum), 

HayaU 22947 (İstanbul). 
YÜZER LiRA KAZANANLAR: 
Zekı 36133 (Ankara), Bedia 17014 (An

kara), Nurettin 1571 (Edime), Ali .t:rknl 
3318 (Mersin) Tahir 22951 (İzmir), Bel
kıs 17068 ctz:nır), Mehmet 9755 (İstan
bul), Moiz 2823 (Galata), Muhsin 6810 
(Beyazıt), Belkıs 49488 (İstanbul). 

ELLiŞER LiRA KAZANANLAR: 

Ankar•da: Ali 33407, Hulüsi 35196, İb
rahim 26539, Fatma 31492. 

lzmlrde: Osman 4993, Yaşar 23893, Me
diha Osman 8850. 

lıt•nbuld•: MelAhat 12743 (Beyoğlu), 
AbdülAzlz 5424 (Galata), Satı 66417 (İs
tanbul), İzak 27598 (İstanbul), Necdet 
5922 (Üskudar). 

DIOer Şehirlerde: Hamdi 2466 (Trabzon), 
Zahide 2806 (Samsun). Gül Cemal 911 
(Malatya), Mahmut 20 (Bergama), Şaban 
2095 (Balıkesir), Mehmet 717 (Bafra), 

Sencer GH (A)'Vahk), Demir 991 (Akhi
sar). 

YiRMi BlflR LiRA KAZANANLAR: 
Ankarada: Nuran '1090, Yılmaz 6338, Ni

lüfer 38148, Erol 10412, Nuri S~052, Hakkı 
32348, Faik 31085, Sevim 28020. 

lzmlrde: Enver 18'178, Habip 20061!, Er
sin 20244, Klmıran 2170'1, Hendrik 11785, 
Tesln Erol 1'1150. 

letanbulda: Sevda 55498, İbnhlm 89029, 
Süreyya 89173, Ahmet 34344, Vull J7449, 
İsmail 89592, AlAettln 60248, Yekta 7978 
(Kadık6y), Azmiye 3793 (Kadıköy), Yu
suf 20914 (Beyollu), Halim 3447 (Üskü
dar), Meliha 21928 (Beyotlu), Ahmet 42 
(Beyazıt), Mefharet 13732 (Beyollu), A
kif Celebi 20737 (Galata), Sıdıka 855 (Be
yazıt) 

DIOer ıehlrlerde: İzzet 101 (Adapazarı), 
HusnU 1350 (Afyon), Salih 1328 (Bursa), 
Fazilet 248 (Ceyhan), Hamdi 875 (Diyar
bakır), Osman 1572 (Edremit), Çetin Ka
ya 2655 (Eskl&ehlr), Bedrettin 30 (Gazl
rıntep), Mehmet 6694 (Giresun), Ziya 506 
(İnebolu), Turhan 1522 (Isparta), Mümi
ne 1258 (Kars), Zekeriya 3721 (Kayseri), 
Nurlye 2695 (Konya), Ali Karagöz 1333 
(Manısa), Salim 1383 (Nazilli), İbrahim 
1157 (Ordu), Şefıka 1025 (Sıvas), Ayhan 
1543 (Tarsus), Hasan 1285 (Uşak). 

KAYIP - 926 senesi Edime 'Zira. 
at mektebinden aldığım tastikname
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

İbrahim o!ilu Ali Naki _________________ , 
AYUKATIN KİTABI 

Baro Umumi Katibi Avukat A. Haydar Özkent'in yirmi senelik ça. 
lışma neticesi oıarak yazJığı bu eser, başta Tiırk Avukatlığının islam. 
dan bugüne kadarki tarihçesi olmak iızere Fransız, Alman, İngiliz. 
Amerika, Bolşevik Rus, Faşist Italya Barolarından, Tiırkiyede nasıl 
Avukat olunduğundan, Avukatların hak ve vazifelerinden, adli hita. 
bet {Müdafaa) dan, Baro~&nn teşkilat ve kaza haklarından bahistir. 
Dünya meslek kanunlan ve bilhassa Alman ve Fransız Avukatlık ede. 
biyatı okunarak yazılmış, Avukatın Hakime yardımcı olduğu gosterll
miştir. (Meb'uslar Avukatlık yapmamalı mıdırlar?), (Kadın Avukat. 
tar), (Genç Avukatlarla gizli konuşmalar) gibi bahislerine hususi bir 
ehemmiyet verilmif, Avukatlığı ve adaleti ilgilendiren hiçbir bahis 
hariçte bırakılmamıştır. İnce harflerle 860 biıyük sahife tutan eser, 
yalnız Hukukçulann değil, avni zamanda her vatandaşın okuması 
için 200 kuruş gibi cüz'i bir fiyatla satılığa çıkarılmıştır. Her kitab
cıda bulunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3500 Ura olan bir ıtdet metal izabe ocalı 19-3-1940 Sah ıtünll 

saat 15.30 da kapalı zarf usulü fle Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (262,50) liralık muvakkat teminat Ue kanunun tayJn 

ettiji vesikalan ve tekliflerini ayni aıUn saat 14.30 a kadar komisyon refsllğıne 
vermeleri lAzımclır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hardarpqa'da Te-

ıellilm ve Sevk Şefiiğinden dalıtılacaktır. (759) 

Belediye Sular idaresinden: 
idaremizin Adalar Müfettlslfli binası ya zıhanealne bir lfte yaptınlaeaktır. 
Bunun için 7-2-140 Carpmba g!inn saat 15 de yapılacak açık ekstltmeye girmek 

isteyenlerin şartname ve resmini almak il zere Taksim Sıraserviler caddesinde 
İdare Merkezinde Levazım Şefliğine müracaat etmeleri. 

Eksiltmeye girecekler İdare veznesine depoz.lto olarak (30) T. L 71tlırmıs ve 
makbuzunu almıı bulunacaklardır. (8..:5) 

Bursa C. Müdcleiumumlliğinden : 
Bursa Cezaevi Mayıs 940 gayesine kadar alınacak olan takriben Yetmfıt Yedi 

Bin kilo ikinci nevi ekmek 18-1-940 tArlhlnden iUbaren 10-Şubat-940 tarihine 
kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Ekmetin beher kilosu tahmini 
bedel on kuruş olup fÜzde yedi bucuk nls betinde temınat akçesi 57'1 Ura ı;o kuruş
tur. Eksiltme 10-Şubat-IKO tarihine teaa düf eden Cumartesi eünil ıaat 18 da kur.a 
C. Milddelumumililf binasında icra kılınacatından taliplerin o l(ln ihaleden bir 
saat evveline kadar teminat mektuplarlle teklif &arflarırun 7evml mezkQrda mQte-
şekkil Jı:o~ona tevdileri llAn olunur. f403) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden: 

"Ofisimizin Avrupaya ihrac edecelt atyonlar için bir sene zarfında yaptınlaca'k 
takriben 3000 - 8000 bot sanclıtın imali pazarlık auretlle münakasaya konulm111-
tur. Bu ı.. ald JFlrıame her ıun Şubemiz muhuebellnden alınabilir. Münakasa 
1-2-940 tarihı.,e saat 15 dedir. Taliplerin mezkQr li1n ve aaatte Liman hanındaki 
Şubemiz binasına müracaaUarı lüzumu illn olunur." (836) 

Orman Umpm Müdürlüğünden : 

On Muhasebeci Alınacak 
Orman Umum mlldürlütüne ba~lı devlet orman lıletmelerinde (Kaza veya vl-

llyet merkezlerinde) çalıştınlmak üzere imtihanla on mühasebecf alınacaktır. 
1 - Taliplerin memurin kanununun 4 n nen maddesi evsafını haiz olmaları. 
2 - Askerlılinl bitlrmlı bulunmaları, 
3 - Asgari lise mezunu olmaları, 
4 - Müsabaka lmUhanına muhasebe bOenler lıtlrak edecektir. 
5 - Müsavi deredece not alanlar arasında yükaek iktısat ve Ucaret mektebi ve 

ticaret lisesi mezunlan tercih edilecektir 
8 - Muvaffak olanlar iıletmelerde bir milddet ataj i6rdilkten ııonra muhasebe

ci olarak gönderileceklerdir. 
7 - İmtihanda muvaffak olanlara 3658 sayılı barem kanunu hQkllmleri dalre

ıinde 170 lira7a kadar ücret verilecektir • 
8 - İmtihan 20 - Şubat - 940 Salı IÜ nQ saat 14 de Ankarada Orman umum 

müdürltıtQnde ve İstanbul orman ç9Virp 19QdOrlQiünde 78pılacalındaa 
19-Şubat-IKO puarteat aqamına kadar taliplerin aplıdald ve1alkle orman 
umum mlldllrUllOne ve ı.tanbul orman çevtrıe mlldürlQjüne m~acaat et
meleri lhunclır. 
a) Nütua cOzdanı.,.. ukerllk tet'hls vealkuı V87a suretleri. 
b) HllmOhal mubatası, 
c) Mektep diploması Vt7a sureti. 
d) Vana ff.mdl7e kadar çal&fblı 7 .. lerden aldılı hllsn8 hizmet vetfkuı. 

('93) (85S) 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

On beş senedenberi on binler
ce kimse tarafından memnuni
yetle kullanılmaktadır. 

Milli Piyango 

UGUR GiŞESi 
Karaköy Caddesl Postane K~ısmda 

Telefon: 40021 

ÖMER R. UGUR 

TraşBıçagı 

100 Defa 
TRAŞ EDER 

Dünya çelik fabrikalannı ve traş 
bıçaklan müesseselerini hayran 
eden HASAN TRAŞ BIÇAGI 
insanı zevk, huzur ve neş' e içinde 
bırakır. 10 adedi 50 Kr. 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı 
Bey~ğlu Tramvay Durağı Karıısında. 

ŞUBELERİ: Galata: Karak8y, Beyolla: htlkW eaddeal, Kadıköy, 
Altı yol qzı, tlaküdar Hüimiyetl Milliye caddesi, İzmir: Kemer Altı. 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ağnlan ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kqelerile derhal geçer, icabında günde t • 3 Dte almır. 

8 Şubat Perşembe Akşamı Be1oflunı1' 

- 'l H. PAJKURIC 
Vapur Acenteliği 

(Zetska Plovidba A.D) de Kotor 
Balkan antantı Ekonomik kon. 
feransında teali edilen 

Balkanlar Arası Hattı 
Büyük ve Luks ve Modern 
LOVCEN 

Vapuru ile yolcu ve eşyayi 
Ticariye için 

tSTANBNL • KÖSTENCE • ve 
lSTANBUL, lZMlR, PlRE, 
HAYFA, BEYRUT, KORFU. 
ARNAVUTLUK, DALMAÇ sa
hili, TR1ESTE, VENED1K ve 
SUSAK arasında muntazam 
posta. 
ZEVK VE TENEZZ'OR SEY A.. 

BATİ tçtN MtlSTMNA. 
FIRSAT 

Köstence için İlk Posta 
5 Şubat Pasartesi Saat 13 de 

lzrnir, Pire, Hayfa. Beyrut K?r
fu, Arnavutluk, Dalmaç sahıli, 
Trieste, Venedik ve Susak için 

ilk posta 
9 Şubat Cuma günil 

Fazla tafıilAt için Galatada Yol. 
cu Salonu karsısındaki Umumi 
acentellllne Telefon: '4'108 ve 
bütün seyahat idarehanelerine 

milraeaat olunması. 

SALONU 
.BestekAr MUHLİS SABAHAT
TİN ' in yazdığı ve bestelediği 
ikinci 

BiR MASAL 
Revüsll Suare de pla De bq-
layacaktır. Bu Revüde MUAL 
LA Aslıyı, SALAHATl'lN Pi 
NAR Kerem'i temsil edeceklel' 
dir. 

Revü içinde o devre aid 

Köçek Oyunları 
Memy Balet yalmz Salonumuz· 
.iadır. 34 artistin sahnemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 
Her Pazar saat 3 de biltlln pro
TJ'&lllla ailelere çaylı matine. 

'l'eklon: 11'116 

Baı, Dlı, Romatt&mai Siyatik ve Kuluns 
ağnlannı geçirir, gripe ve soğuk algmhğma karp iyi bir 

ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alınır. 
Sıhhat VekAletinin ruhsatını haizdir. 

Gayrimenkul Satı§ ilanı 
İstanbul Emniyet Sandıiı Direldörlüfünden : 

Eks n ve Saraflmin 20110 hesap No.aile Sandıtunızdan aldılı (800) Ura78 karsı 
blrincı derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermeclltinden hakkında yapılan ta
ldp üzerine 3202 No lu kanunun 48 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine 16re aatJJ
muı icap eden Boiazl~nde Ortakl57de Kaymakçı 80kalmda eskf ı. yeni 14, 14-1-2 
No.lu kAlir evin tamamı bir buçuk •Y milddeUe açık arttırmaya konmuıtur. 

Satış tapu sicfl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek teyen (282) 

Ura pey akçesi verecektir. MiW bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün verRtlerle belediye resimleri ve vakıf lc~aresl ve tavız 
bedeli ve tel1Ali7e rllsumu borçluya aittir. Arttırma 1&rtnamesi 12-2-940 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk isleri aervtslnde açık bu
lundurulacaktır. Tapu ıicll kayctı ,.,. sair JQ:rumlu izahat ta prtnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya ıtrmıı olanlar, bunlan tetkik ederek satıhta çı
karılan gayrimenkul hakkında her şeyi ötrenmiı ad ve itibar olunur Blrincl art
tırma 25-3-940 tarihine müsadff Pazarteıl l(lnü Calalotlunda içlin aandıtı
mızda saat 10 dım 12 ye kadar 7apılacak tır. Muvakkat ihale 71tpılabllmeııf ıçın 
teklif edilecek bedelin tercihan alınmUI tcabeden pyrimenkul mOkellef'lyeti ile 
sandık alacatını tamamen seçmiş olması 1&rttır. Aksi takdirde son arttıranıa ta
ahhüdü baki kalmak 18rtfle 8 - 4 • 140 tarihine mOsadit Sah eünll ayni ma
halde ve ayni saatte IOll arttırması yapılacaktır. SU arttumada pyrimenkul en 
çok arttıranın OatQnde bırakılacakhr. Baklan tapu llfclllerile sabit olmı7an a]j. 

kadarlar ve lrtlfak hakkı sahiplerinin bu baklanru ve hususile faiz ve masarife 
dair fddfalannı illn tarihinden ftibaren 7irmi sOn içinde evrakı milsbltelenle be
raber dairemize bildirmeleri llmndır. Bu suretle haklarını blldlrmem!f olanlarla 
baklan tapu llclllerlle sabit obnıyanlar •ıaf bedellnln paylqmuından ha.'1~ ka
lırlar. Dllba fazla nWGmat almak ~nı.m al/1170 dCJS78 No.alle aandıtunız 
llQkuk lller1 MrYlllne mOracaat etmeleri IG&umu Ulıı olunur. 

* * DİKKAT! 
Emn17et Sandıtı: Sandıktan ahnan ıQrlmenkulQ ipotek t6stermeJı: lsteyenler 

muhammbılerlmlzl koym111 olduıtu kıymetin ~ 40 m tecavOz etmemek tızE' 
ihale bedellnin 1'8fllın& kadar ~ vermek sureUle kola71ık ıö&termekhıd r. < ) 



AN t· .r ES i R 
BAŞ,- DIŞ:-NEZLE, GRiP. 
ROMATiZMA, SOGUK 
A L G 1 N L 1 G 1, K 1 R 1 K L 11< 

ve bütün ağnlannı derhal keser 
LGzmmmda günde 3 kue alınabilir. 

SABAH, öGLE 

Her 
yemekten 
sonra günde 

~ DRFA 

Dişlerinizi muntaza· 
man fırçalayınız •. 

AKSAM 

İstanbul Omversitesi A. E. P~.-K;;::omısy~·;:::o~nwadan~:---:------~------------------
Dtı tebabeti oJruhmda 7Apılamk 110 - 21 Ura k..UU tamfr ft bldlJ - 10 ..... - - -hteklller en az 500 liralık bu gibi itler yapbğına dair İstanbul vtllyethıden 

....... .ek1z C(ln evvel alınmış vesika ve Ticaret Oduı vetlkufle 19 llnıWı: 

11ıuvakkat iem.lnaUarile ıelmeleri; prtname, keşif her ıan Rektörlükte görülür. 
(613) 

..... llal1J 

Gazetecilik \'e Neşriyat T. L. Ş. 
BasıJdıjJ 7eı TAN matbaasa 

~.Sen de liôSUJanm 9fbl •afet öitrfati 611 

,.,,, weren ~11n1 ~mJ!ullardan satın alm•lı 
lsllıorum. 

'"'- Anl•dıın. · .. nı 7' UN G S •AN k a TP ,~O-il ---

/,,,. - Ml:OfO' 
.t.. &ot OJ7".lA 

- ı ~ 

B o u ff L -A . fi i fi fi o f ff L f ff ~ A . N ~ 8t' TR\ K_~ .o;ı,.. f; 

ALGINLIKLARI ve A~RILARI TESKiN EDER. ' 


