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''Tuna ve Balkanlara 
Karşı Hiçbi~ Tecavüz 

Emelimiz Yoktur,, 
: o 

Balkan Antantı 
Bu Defa da 

Muzaffer. 
Çılunııtır 

1'- : •· Zekrlt/a SERTEL 

Belprt, ' (Başmuharriri
mizden) - Belgrat, iki üç gün
denberi bir Balkan içtima ma
halli halindedir. Bütün Balkan 
devletleri ricali buradadır. Bü
tün Balkan matbuatı miimessil
leri buradadır. 

Bu toplantınm, mO.bet bafka hiç-o 
bir neticeai olmasa, Balkanların ıi
yuetf ve m'*:-d~'b üzerlode ' ~ .._.t• bir arada . .,. . . . . . ... . . 

~.,.. ... çtır. 
&!baki '- ..,. cta •Draın An. 

tanfa ltltOa Wtl!td..- mnuf!er " · · 

,.da~-;ıa..=:: Bu Mıntakada Sulliun , ____ ..._.,.._---.. 
sukutu baJale ~.Çiba- Ti •• rk B 1 

ki, •lbn Antata dft'letlerl brp D Is • U • U gar 
$i~=::.z:: evamını byoruz" 

aır y~ dlplamatmm __ .. ., Dostluğunun 
dedil1 slb1, l8Mce bu, Balkanlar için natf Olarak ley• Eclelallrlm ki. Sovyetler• 
~ ::.......-:!"'..;..... .. -.. • 1a1ran1ar •• Tecavüz ıme1er1 vo1r1ur,.._ lir Niıan,si 
Jetini anlamak için ona ~ 
laua.unda sarfedllen pJNUeıi ha- Belgrat, 5 (Hususi Muhabirim.iz Telefonla Bildiriyor)-~--= :•amdır. man Hariciye Nazın Fon Ribbentrop, At.inada çıkan Neo Bel- Yanlıilıkla Hududu 
1'aJqu~ :ı-ı.:!':~ 1as gazetesinin bir muhabirine Almanyanm Balkan siyaseti 6et'!en iki ASkerimiz 
man Ba•en Antantma dahil devlet- hakkında beyanatta bulunmU§ ve demi§tir ki: .,. 
ı.t bldbirlerlmn .., ..... •vkettL "Almanya, Avusturyayı ilhak ve Çek~ ~ Sil&hlan ile iade Edildi 
~ !qll!s Jnnmlarta den sonra milll Alman hudutlarına V81'1111§br. OnMilm.... ..._, 1 <AA.> _ B"'8u a. 
Akdeıntz IUlhantı m~tue 1ç1n ak- lıJ8 inmek niyetinde delildir. Sise resmen ve btiyetle Jwı lnWlrber. 
dettlil tıecldl lttlfaJa, Balkan An- be;,an edebiliıim ki, biitün Tuna ve Balkan devletlerine bd Tlrk abd, :rnllfl*la 
tantma muhalif btr hareket olarak karp tecavüz emellerimiz yoktur. Avrupanm bu mmta- Balpr ........_ ..,....._ "• 
liltermek iltedUer " ctilW Balkan kasında sulhün devamını ve Balkan memleketleriyle olan n0 teftlf ..,,• 'tJ-6. l'lrk • :;:=n:=-=:=·:: iktuadi münaebetlerimizin inkiplmı istiyoruz. = r .. =ı:: .:n: 
ınedılar. "Sovyet Rusyaya pliııce; bunu resmi ve kati olarak beyan aa1ı:er1 1erbelt lmalollldf ve sL 

.. , R W.laft ıı. Wrlllde Tlrk ma. Bazı dntetler, Balkanlarda, Bal- Sovyet usyaya gelince; bunu resmi ve katt olarak beyan bmlanaa tedlm M•1m1tt1r. :: .::ı;:=-s:1 ~~ edebilirim ıd, Sovyetlerin de Balkanlar baklnnda hiç bir teca- • 
ınevcut Bmlkan Antutuu parçala- vüz emelleri yoktur.,, Aabn, s (AA.) - Bir l8rek 
inak, ve IOIU'a bunlarda bazdannı 891 .. ....- peı..,..ı. B1IJpr 

SE:=-5 Müttefiklerin Yüksek ==:-'t:1 E 
bnetlendL .. . ....... .. .... ..,,_ 

._ buılannı antattan AJll'8l'Ü Tu. ü mnnt ... ..,.. lü alp. 

Yeni Miifteri Bulmak Sanata 
Dr .a...oa ~ Wt 
""Her ~ 119 .._... dltercllfm ... ner1 tattıli _.. 
nretl:Ple bir iki 1eae sf1ri la•· bir A111U1 icinde mlttertl6 
rialD adedini bir mlall arttırabilir. Ben ba khabada ._ 
bll matl atretboram... Pinti 50 h11lf. 

Saraeoğlu Belgralta Ronıanga &lantlntleld zlaaldte 
11azd«ilerk 11örÜfil/or. 

Saracoğlu Sofyada 

Konseyin Kararı 
Roma - Londrada 

iyi Kar ıl 1 
Bir Macar Gazetesi "Konfer•ıta En Miillfm 

l\.\ii 1'-iiP ·ıe ~Glllllhr 
•flrat, S (Husud Muhablrlnilz Ttlefoala Bileliriyer) -

Buraya gelen haberlere göre, Yunan Bapekili Metabu, ifa. 
riciye Vekilimiz ~u ve Bapekilı Zvetkoviç bu sabeh aa
at 9,20 de ~118 ~-Nazırlar, Yunan, Türk w YUI09-> 
lav bayra]danyle donatıhq Olan garda Yanlar valisiyle müDd 
ft asbrt erkin ve kalabalık bir halk kütlesi tarafıııdan aelAm. 

~-
Mit belediye m.t çok hararetli 

bir nutuk söyllyeret mümtaz m!a. 
ffrlerl lelbılamlf ve nutkunu "Ya· 
fUID Yunan kralı, Yqum Selsi
ctimhur 1sıiıet İnönG. Yqum Bal
ıca ••tı,, .... bltinniftlr. lfa. 
-adar pı.lan vıbrbn halk terabn
da çok lufruetll bir Mll'ette ana,. 
lamplflardlr. 

Zfttbvlç kendi ~ Metü
w, Saraıeollu w melyetlerl llftfiDe 
..... zlyafeU ver.nı.t1r. 

Sancollu, ka,ktekl lbmetl ma. 
smcla, k~dlsinl alkıflamıya plen 
ba1b hitap ederek cfemlfttr ki: 
"-.. Yuplav milleti, Türk mille.. 

tinin muhabbetinden embı olabilir. 
M•leltetler dahWnde ve bu mem.. 
leketler1n kendi aralanndaki ittihat, 

<Sen• Sa: 1 SO: 1) 

Milli Şef 
lnönii'niin 
Teşekkürü 

"Afrodit,, Milli Tali ..... ......, 
ve Terbıye Heyetine 

Tetkik · Ettü1lecek Buı clnı.tJer, Batba dw1edertn- Harp Konseyı· ........... __ .... ---
na devletleri ile birJntirmek ve bu ..mı ........... .. 
8JU'etle bir Tuna bloku ricude getir- \, ,,J . . 

:.:=w-·BuDadaııuınlfKola- Dün Pariste Toplandı Jf oni Tefrikamız Ehlvulcuf., Eserin ....... Ohacllt 
9u c1eta 11o1p11a .._ 1op- Neticesine Yanll, Malik .... Talep Ozer:1.e. 
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ınaını örmedllinl 1pa ettiler · M •+h f ~ sinden dolan mUstehcen !Miri- ~-... ft18 blrlnci mln' ceza mMıt: Btıt~ t.epbbüaler Balken An. Parts, 5 (HUIUS!) - Mtıtteftklerln 1 erkin temll1 etmiflmUr. 1 a m;T t yat davasma dliıı mt 17 30 da = l8Jomında bakmı7• karu 'ld 
tanıı fikrtlÜll bir ..; emperyalist ~~k=ı!~ :::1-r~~oı!nU:: ~~~=dm ~lif:·~~ '1'lrls ....... • Alrate .._ Asliye Yedinci Ceza Mahkeme- B""""1ıııl•...,,.,.,, 

(1.-; im I; Si J) İngiltere namına Mllter Chamber- memleket arallDıleld lfblr1iltnl tü- ler ..._ Atmlt llltlm .......... sinde devam edi1miftir. llabbmede rtnut mevkimi t.. 
., 0 _ _ _ _ - - - - - - - - lain, Lord H.tllfu, Mister Churchll. viyeJe e!ımunı,.& ftrdill bildirili- a. Wblk ftrk ........... aleL Daha mt 14 tea ltlberen ...ı,p.,; mail HüJa Gösden, lddla makam• 
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Almanyanın içyüzü ' 
1 ____________________________________ ./ 

Yeni Çek Askerlerine, Limanımızda ÜNİVERSİTEDE Sis Yüzünd~n 
Köpri 

Açılamıyor 

"' Haha'nın Opera Vapur ,, Talebeler Rektörden 
Figüranları,, Deniliyor ~o~lh~~.~~~ym~~"' T alep!erde Bulundular 
Çünkü Bunlar. 

Fakat 

Bugünkü 
SRCihsız 

Çekya~ın Yegane ... _, 

Askerleridi;.l 

yükliyecek vapur gelmedığinden ye
niden ihracat muam~leleri olmam1s
tır. Yalnız Belçikaya yiiz elli bin kJ. 
lo ay çiçeği küspesi ile Yunanistan 
ve İtalyaya iki yüz bin torik satıl-

Cniversite Rektörü Cemil Bilsel, her sene olduğu gibi bu sene de 
talebenin dileklerini teı;bit etmek üzere Üniversite gençlcrile toplantı
lar yapmaktadır. Rektör, diinkü toplantıyı Hukuk ve İkısat Fakültesi 
geiçlcrine tahsis etmj~, bu ikı fakiH~e gençlerine bir çay vermiştir. Tıp 
Fakültesi ~enc;lninc tahsis edilen toplantı oldukça münakaşalı geçmiş
tir. Gençler Rektörden birı:uk taleplerde bulunmuşlardLr. Bu arada 
miifredat programlarının ncıksanlığına, staj miiddetlcrinin azlığına, {a. 

külte müda,·lın ve mc7.llnltormın tıbbi bilgilerini arttıracak kitap ve kü
tiiphanenin olmamaı;mn işaret edilmiştir. Bundan başka gençler, birlik 
w· talebe yurtlarının henü1 tesis edilmemesinden, gündüzleri Ünivcr"i
te sınıflarında ders takip eden bir~ok genelerin geceleri bodrumlarda, 
harap medrese koğuklarında vakit geçirdiklerinden, tam bir J!'ıda alama. 
dıklanndan, ecnebi profesörlerinden hakkilc istifade edemediklerinden, 
bu profesörlerin clt>rslcre ait kitap yazmadıklarından, yazılan kitapların 
da anlaşıtamı:racHk d<m~ceıfo yanlışlarla dolu olduklarından, her <jcyden 
evvel bu yanlı~ların tashih edilmesi lazım geldiğinden bahsetmişlerdir. 

Dün sabah ta limanı kesf bir sJs 
kaplamış, bu yüzden vapur ı;eferleri 
intizamını kaybetmi:;;tfr. Adaar, Ka
dıköy ve Haydarpaşadar. K'iprüye 
saat ona kadar hiçbir vapur gelme
miştir. Sis daha ziyade S.:ıray'ımrı;u 

ile Haydarpaşa - Kadık.öy arasında 

çok kesif olduğu için Adalardan ha. 
reket eden vapurlar Kadıköy açıkla
rında demirleyip saat ona kadar si
sin açılmasını beklemı~lerdir. Boğa
ziçinden de Köprüye ilk vapur saat 
9.30 da gelebilmiştir. Haliçte de ay. 
ni saate kadar münaırn:a-: durmuştur. 
Karadeniz Boğazı dışında sis akşama 
kadar açılmamış, Boğuz civarına yak 
laşan İzmir vapuru, Boğazı göreme
diği için açıkta demirlemiyc mecbur 
kalmıştır. Vapur, bu akşama kadıı.r, 
bu vaziyette sisin açılmasını bekle
miştir. Bunlardan başka Marakaz va· 
puru Mudanyadan, Sus vapuru Ban. 
dırmadan ikişer saat rötarla hareket 
edebilmiş, Seyyar vapuru Karabiga
dan dört buçuk saat, Ülgen Bandır
madan iki saat rötarla gelmi~Jerdir. 

YAZAN: BİTARAF MÜŞAHİT 
mıştır. Almanya için bir çok m::ıllar 
talep edilmektedir. Bilhassa susam, 
deri üzerine siparişler olmuştur. İ
talyanlar külliyetli miktarda pamuk 
almak istediklerini paınulc ihracat 

N"azlzm propagandasından en 
çok sıkılan millet, Alman 

mill····dir ve Alman milletinin di
leklerinden biri bu propaganda 
yerine müzik dinlemek ve eğlen .. 
celi şeylerle karşılaşmaktır. Alman 
radyosu ise, mütemadi propaganda 
akını halinde çalıştığı için, halk, 
radyodan istifade etmemeyı tercih 
ediyor. Alman hürriyet istasyonunu 
dinlemek, çok ağır cezalara sebep 
olan bir iş olduğu hAlde, herkes, 
onu merakla bekliyor ve bu istas
yon rnüttef;klerin davasın"! bir hay
li mühim hizmetler yapıyor. 

İtibardan dü§en diğer bir mües
sese de matbuattır. Hitlerin gazete-
si olduğu mallım ::ılan Voelkischcr 

1 

Beobahter'in gündelik baskısı 80 
bini geçmemektedir. Her Hitlerin mü 
zaheret ettiği herhangi gazetenin 60 

binden fazla basış y.1pmasma ım
kan görülmüyor. Gazeteleri, fırka
nın hararetli taraftarlarından baş. 
ka bir kimsenin okuduğu yoktur. 

Halk, Her Hitlerin bolşevikliğin 
aleyhindeki sözlerini unutmamakta 
en ateşli nazistler, Sovyct - Alman 
paktına rağmen, Hitlcrin büyük b•r 
oyun oynadığına, Sovyetlerden a
labileceğini alacağına, fakat son .. 
ra onlardan aldığı ı;üahl:ı onları 

vuracağına inanıyorlar. 

Bir Alman generali bana, "Sov
yetler aleyhine dönmek gerekleş
tiği zaman, ki buna karşı gelmiye 
imkan yoktur, Almanlar, her gün 
Ofı beş mil ilerUyert:k. l..ıcr:\ugı~ ı.. 
üç fırka ile işgal edebıleceıdcrd r., 
dedi. 

Almanların Finlerle beraber yan 
yana harp ettiklerbi unutmıyc.n 
Almanlar, Sovyetlerin Finlandayı 
istila edememelerinden büyük bir 
memnuniyet gösteriyorlar. 

(] ütün Alman ülkeleri içind~ 
IJ müttefiklere karşı en çoK 

sempati besliyen kimseler Çi:!kle.r 
ile Avusturyalılardır. Pragcla her. 
kesin biribirine fısıldadığı bir ha
ber, Almanların nisanda Boheın
yayı büsbütün ilhak edecekleri ve 
himaye sistemini ortadan kaldıra. 
caklarıdır. İki aydanberi bir tek 
yabancının Bohemyaya girmesine 
müsaade edilmemekteclir. 

Fakat Çeklerin kendi resmt dil
leri yerine, bütün ülkelerinde kul 
lanılan resmi dil, .1lmanca olmuş
tur. Çekler, her tazyik~ rağmen, 

Almanlar aleyhinde, kendi dilleri
le söylemediklerini bırakmıyorlar. 
Çeklerin Südet Almanlarına karşı 
nefretleri çok ~iddetlitlir ve bunla
nn en çok nefret ettikleri adam, 
eski Südet mebusu Frank'tır. Çün .. 
kü bu adam, hali hazırda Çekle.r 
üzerinde mutlak bir hakim rolünü 
oynamaktadır. Fon Nöyrat ise, an
cak resmen onun şefidir ve Racym 
sarayında ikamete memurdur. Fon 
Nöyrat, Pragdan çıkmıyor ve onun 
bir zamanlar başında bulunduğu 
nazistlerln esiri olduğu söyleniyor. 
Pragda bütün evrak, emirname
ler ve dekreler Fon Nöyrat ile 
Cümhurreisi Haha tarafmclan im. 
zalanıyor. Çünkü vazifeleri imza 
basmaktan ibarettir. 

Çeklerin teşkilatından yalnız 
birine müsaade olunuyor. Bunun 
adı: Milli harekettir. Bu harekete 
bağlı 7000 silahsız Çek askeri üni
formalarla geziyorlar. Prag'da bu 
askerlere verilen isim "Haha'nın 
opera figüranları,, dır: .. 

İhtilal hissi. Çeklerın ıçınde h.§. 
lfı yaşıyor ve günün bir!nde b~. ~!S· 
sin infilak edeceeği şuphe gotur~ 
mez. Çekler, kıyam et;~leri ıaman 
ne yapacaklarını biliyorlar ... O .. ka
dar ki her Çek, o zaman oldure
ceği Almanın adresini şimdiden 
öğrenmiş bulunuyor. . 

Sovyetlerin yurdunda hır mil· 
yon Çek bulunması, ve bunların 
Südet ekseriyeti içinde yaşama
ları, Çekleri Almanlara karşı_ k~ .. 
yam hususunda son derece ihtı. 
yatlı davranme.ğa sevkediyor. 

( ngiltere, Münih konferansla. 

birliğine bildirmişlerdir. 
Burhaniye ve Nazıın vapurların

dan sonra Kalkavanzadelcr!n Mete 
vapuru da müttefikler tarafındar, ki
ralanmıştır. Mete, ~ııgün İzmire ha
reket ederek ihracat eşyası yükliye-
cektir. . 

rı yüzünden Çeklerin bütün 
teveccühünü kaybetmi!\ttı. Fakat 
Avrupa harbinin başlaması üzeri. 
ne vaziyet değişti ve İngilizler 
Çekyada eski sempatilerini kaznn. 
dılar. Çekler, Bavyera ve Avus. 
tur-yanın birleşmesile teşekkül e. 
decek yeni bir devlete iltihak et. 
meğe tarafdardırlar ve müttefik. 
lerin zaferi kazanarak kendilerini 
kurtarmalarını beklemektedirler. 

Avusturyada kiliseler. nazi bo
yunduruğundan kurtlllmak ;:çin 
dua eden insan~arla doludur. A~ 
vusturyalı kadınlar, ve anafor, 
zevçlerile oğullarının Polonya 
harbine iştirake mecbur edilme. 
lerinden derin bir yeis içindedir .. 
ler. Bunlar bilh-::ssa, Avusturyalı 
yaralıların, tedavi edilmeden Var
şova cephesine gönderildiklerini 
ycına yakıla anlatıyorlar. 

Balkanlarla Alışveriş 
Balkan devletleri ara~ındi'l veni ik

tısadi esaslara göre yapılacak görüş
meler, komşu hükıimetlerle ticari mü 
badelenin artmasına yarrlını edeceğin 
den piyasalarımızda bu memleketle
re gönderilecek ve oralardan ithal e
dilebilecek mallar üzerinde tetkikler 
yapılmaktadır. Bulgaristan, Yugos
lavya, Romanya ile ticaret anlaşma. 
!arı mevcut olduğuna ~öre yeni ya
pılacak Yunan ticaret anlaşmaı;ında 
yeni hükümler bulunacağı söylen

Dünkü Hukuk ra:nndR da gen~ler bu noktalara temas etmişlerdir. 

Bir zamanlar neşe. kahkaha şeh. 
ri olan Viyana. bugün gözyasları 
dökülen, soluk benizleri gittikçe 
soluklaşan, fısıltı1ar içinde :vaşıyo.n 
şehirdir. Bir zamanlar tıklım tık. 
hm olan Viyana kahveleri, btıO'Ün 
bomboştur. Nazist müstevliler, 
zenginlerin evlerini ve mallarını 

soymuşlar, Gestapo da. kahve~cri, 
ve bahçeli birahaneleri boşaltmış. 
!ardır. 

475 kişi sı~abilccek derecede 
büyük olan Viyananın Bristol o
telinde, burasını ziyaretim esna. 
sında, ancak 15 kişi vardı. 

Viyana Üniversitesindeki meşhur 
nmf PsörlPr atılmıs ''"' '1orlr>r.l.J1&> 
genç naz\stler tayın edilmiştir. Ta-
lebe içinde, nazist partiye mensu
biyet varakasını taşıyan1 ar, imti. 
hanlarda mutlaka muvaffak olu
yorlar. 

Fakat her şeye rağmen eski Vi
yana hala yaşıyor. Gerçi gece ha
yatı ölmüş, askeri ba:ıdo, mü:?:if,i 
s u s turmuş t ur. Fakat es 
ki Avusturva aristokrasisi nazist 
memurlar~ bütün davetlerini red
dediyor, ve nazist memurlar, Vi. 
yananın en ,güze1 kızlarile buluşcı. 
madıkları için derin bir memnu. 
niyetsizlik gösteriyorlar. 

Arasında 

Tren Yolu 

Yeni Bir 
Yapllıyor 

mektedir. 
Dün Gelen iJ'lallar 

Amerika bandıralı İksiclya vapu
riJe, dün 800 bin kilo madeni yağ, 
Holanda bandıralı Abinliya vapuri. 
le de 1.700.000 kilo p~trol gelmiştir. 

Vapur Ücretlerinin 
İndirilmesini istiyorlar 

Üsküdarlılar İstanbul mebuslarına 
müracaat ederek Şir~eti Hayriyrnin 
vapur ücretlerinde tenzilat yapmusı
~ıeia~~R.Me.:fh~üy,eı.t ?yiiınııkalS.t 
man reisliğ_ine bu hususta teth'"ikat 
yapmasını bilditmişf r. Ayrıca Şir. 
keti Hayriyenin de tetkıkat yapması 
tebliğ edilecektir. 
Diğer taraftan de:-ıiz tarife komıs

vonu da bugünlerde liman reisliğin
de toplanarak senelik mutat nıPso.i
sine baslayacaktır. Komisyon bütün 
deniz n~kil vasıtaları yolcu ve yük 
tarifelerini yeni baştan gözden geci
recek ve navlunlarda, icap e<liyorsa, 
tadilat yapacaktır. . . 

Komisyon, Üsküdarlılarm Şırketı 
Hayxiyeden dilekleri üzerinde de mcş 
gul olacaktır. 

--'--o---

Aydın 

Emluki 

Belediyesinin 
Haczediliyor 

vıu YETTE : 

lstanbulun Yara:mı 
Milyonu Gec;H Bir 

Zelzele felaketzede1erlne yapılan 
yardımlara devam edilmektedir. Dün 
akşama kadar felaketzedeler için Kı. 
zılay şubelerine yatırılan paramn 
miktarı 1.000.061 lira 41 kuruşa ba
liğ olmuştur. Halkevleri vasıtasile eş
ya teberrüü devam etmektedir. 

Giresun ve Ordu vilayetlerindeki 
sıhhi yardım heyetlerinin mahalli 
valilikler emrinde, Sıvas vilayetin. 
deki üç sıhhi imdat heyetinin de 
Sıhhiye Vekaleti emrinde olmak ü. 
zere bir müddet daha çalışmaları te-
karrür etmiştir. · 

Yeni Yardımlar· 
Zelzele felaketzedeleri için Aydın 

vilayetinde toplanan iane 40434 lira. 
ya, eşya 8303 parçaya, yiyecek de 
52118 kiloya varmıştır. 7413 kilo da 
kurban kavurması verilmiştir. Bu 
paranın 18.587 lirası nefs~' Avdındae 

Kuşadası kazasında 4Ul;j ııra ıı 
126 kilo kavurma, 600 e yakın kur
ban derisi ve birçok giyilecek eşya 
verilmi~tir. 

Kızılcahamamda 2631 lira ile bir
çok hububat ve kavurma teberrü e
dilmiştir. 

Beşiktaşlıların Yardımları 
Beşiktaş halkının zelzele felaket

zedelerine yardım yekunu 235()5 li
ra 43 kuruşu bulmuş ve para İş B8:~.7 
kasına yatırılmıştır. Eşya teberruu 
18.000 parçayı bulmuştur. Bu ~şy.a
nın 16.800 parçası sevkedilmıştır. 
Mütebakisi mahallinde müracaat e
den felaketzedelere tevzi edilmekte
dir. Kurban etlerinden 30 tenekede 
513 kilo kavurma felaket mıntakası. 
na sevkedilmek üzere Kızılay depo
suna teslim edilmiştir. 

Beşiktaş kazası dahilide.~i n:ıekte~p
lerin nakit ve eşya teberrulerı aşagı. 
da gösterilmiştir. 
Lira Krf. 

---
2121 85 Harp Akademisi mensupları. 

915 05 Bebek Amerikan Erkek Koleji. 

889 44 Nafia Teknik Okulu, 
643 60 (Ve eşya) Galatasaray lisesi Or-

taköy Şubesi. 

592 10 (Ve eşya) Boğaziçi Lisesi. 

314 18 (Ve eşya) Amerikan Kız Ko-

lejl, 

POLiSTE: 

Üniversiteden Bir 
Genç Kayboldu 

Yüksek tahsil gençlerinden Kemal 
Özdem birkaç gündenberi ortadan 
kaybolmuştur. Gencin gaybubeti. 
devam ettiği fakülte tarafından za
bıtaya haber verilmiştir. 

Kemal Özdemin fakülte arkadaş. 
larından ve Bulgar tebaasından Ma
ra isimli kızla seviştiği, Maranın da 
birkaç gün evvel Bulgaristana avdet 
ettiği anlaşılmıştır. Kemalin, Marayı 
takip etmiş olmasına ihtimal veril
mekle beraber kendisine pasaport 
verilmediği için kaçak olarak hudu
du geçmeğe teşebbüs etmesi gözö
nüne alınmış ve hudut karakolları 
telgrafla haberdar edilerek müteyak. 
kız bulunmalan bil.dirilmiştir. Fakat 
dün Sarayburnu parkında Kemale 
ait olduğu anıaŞııan bir şapka ile bir 
caket,bulunmustur. Bu eşyanın bu
lunması Kemaİin kacak olarak hu
ma tını kuvvetıeııuu ıhı:.-.. ... 

Kemalin, zabıtanın nazan dikka
tini baska tarafa çekmek için şapka. 
sile caketini Sarayburnuna bıraktı
ğı tahmin edil~ektcdir. 

Terzinin Olüsü Bulundu 
Bahçekapıda Boncukçu hanmın =~ 

numaralı dairesinde terzilik yapan 
70 yaşında Kirkor. dün atölyesi.nde 
ölü olarak bulunmustur. Kirkorun 
kalb sektesinden öldüğü anlaşılmış. 
tır. 

Tramvay Denosunda 
Bir Vaka 

Aksaray tramvay deposunda tesvL 
yeci ustası Osman ile işçilerden Ar
~avut Hüseyin arasında kavga çık
mış, Hüseyin, Osmanı bıçakla muh
telli verlerinden ağır surette yara. 
lanuştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Akşam üstü de vapurlar 
işli yemedi 

Sis dün akşam saat 1 7 ,30 dan son. 
ra yavaş yavaş yine kesafe: peyda 
etmeğe başlamış ve saat on sekiz bu
çuktan sonra limanı bütün şiddetilc 
kaplamıştır. 

Kadıköy ve Haydarpaşa ve Adala
ra giden vapurlar saat 19 da seferleri 
ni tatil etmek mecburiyetinde kalmış 
lardır. Köprüden Kadıköy ve Haydar 
paşaya 19,30 da kalkan mutat sefer
den sonra başka vapur işletilememiş
tir. Trenle gelen ve tstanbula inecek 
olan yolcuların bazıları vapurlarda 
beklemektedir. Bazıları kısmen otd
lere yerleşmişler, klsm:.>a tanıdıklıırı
nın evlerine gitmişlerdir. 
Kadıköy, Haydarpaşa ve civarı yol 

cularından bir kısmı~ Üsküdar yo
. ·• Sis, 'f3C:ğaz -seferr&{rıe 'rrf~'ı\) efüfü~ 
mış, Boğaziçine intizam::.ız.. ol~ak1a 
beraber, vapur işletmç~ mumk~~ ~~
muştur. Hatta saat 12,15 te l~opı·~
den son bir vapur daha tahrık edı
lerek sis yüzünden şehirde k~an 
yolculardan bir kısmı daha Üskuda
ra gönderilmiştir. 

Haliç vapurları da saat 19 dan son-
ra seferlerini tatil etmiştir. 

Köprü Açılamıyor 
Köprü sis yüzünden üç gü;ıdür a· 

çılamamaktadır. ~aliçte~ çıkacak ve 
Halice girecek muteacldıt vap~7ıa:.1 
daha fazla bekletmemek için Kopru. 
nün bu sabah her zamandan ~ok ~r
ken olmak üzere açılması mun.'.lsıp, 
görülmüştür. Bu saatte de sis olursa 
Köprü yine kapalı kalacaktır. 

iki Motör Çarpıştı 

Kömürden Zehiı-lendiler 
Eminönünde Mescit sokağı(da O

turan Şükrü, Ahmet, Fatma ve Hati .. · 
ce yaktıkları mangal kömüründen 
zehirlenmişlerdir. Dördü de b'lygın 
bir halde hastaneye kaldırılmışlar-

İsmail kaptanın idaresinde 16 ton
luk Kırlangıç motörü dün s~ba~ ~e
şiktaşa odun götürürken sı~ yı.:zun 
den kazaya uğramış, mukabıl cı~e:
ten gelen Özmeleğin Coşkun motoru, 
Kırlangıca bindirmiştir. Coşkun m"o-

dır. 

Kuşadas1, (TAN) - Mcvcu! hattm 
meyli fazla ve mevcut tünel de diğer 
hatlarda işliyen büyük yolcu vagon
larının geçemiyeceği kadar dar oldu. 
ğu cihetle, iki senedenben Selçuk -
Çamlık istasyonları arasında yeııiden 

yapılmakta olan tren hattı ve açılan 
yeni tüneller tamamen bitirilmek ü
zeredir. Btı yeni hat, haziran başın
da işlemiye açılacak~ır. 

Aydın, (TAN) - Aydın gazete~i
nin yazdığına göre, belediye istirda
dı müteakıp, şehrin imarı için Eytam 
dairesinden yüzde beş faizle 25 bin 
lira borç almıştı. Bu borç bilahare, 
maliyeye devredilmiş, 1333 te yapı
lan icrai takibat üzP.rine de belediye. 
nin borça karşı ipotekli gayri men
kulleri satılarak 21665 lira ödenmiş, 
ayrıca da belediye maliyeye .vernm:k 
üzere icraya 14204 lira teslım etm!~· 
yani 25 bin lira borca ~arşı 3586~ 11-

ra ödenmiştir. Buna ragmcn, malıye, 
daha 24 bin lira alacağı olduğunu i
leriye sürerek belediyC'nin bütün 
gayri menkullerine haciz koymuştur. 
Deiterdarlık, gazeteye göndercliği bir 
tavzihte, belediyenin maafaiz 6696 
lira borcu kaldığını, yalnız belediye
nin icraya verdiği 1124 !ira~m mal 
sandığınca alındığına daır hır kayıt 
bulunmadığını bildirmi:stir. Bu para
nn maliyeye teslim edildiğine dair 
icra dosyasında vesaik me~cu~ 'Jld~
ğu söylenmektedir. Yirmı ~ort bm. 
lira alacak iddia ederek ~acız mua: 
melesi yapan defterd~rlıgın e;tesı 
gün bu borcun 6696 lıra oldugunu 
bi1dirmesi ve icraya teslim edilen 
paranın mal sandığında kaydına te .. 
sadüf olunamaması dikkate şayan 

160 54 (Ve eşya) Niı;antaşı 15 inci ilk- Eminönü Nargileci soka~ında otu. 
ran Remzi de kömürden zehirlenmiş, 
Cerrahpaşa hastanesine gönderilmiş
tir. 

törü hadiseden sonra kaçını~ ve dun 
akşama kadar bulunamaquştır. Kır
langıc motörü baş tarafından ehem· 
miyetli surette hasara uğran:ıştır. 
Liman reis1iği ve zabıta tahkıkata 
başlamışlardır. 

Açılan yeni tünellerdeıı biri 1008 
metre. diğer ikisi yüz V'~ iki yüz met
re uzunluğundadr. 

Büyiik tünel açılırken yerden mü
temadiyen su kaynaması, inşaatı 
güçleştirmiş, kamilen Türk olan 
mühendis ve işçiler bun:ı ı·a.ğmen taı.n 
bir muvaffakıyet kazanmı~tır. Bır 
şirket tarafındnn idare olunan inşa
at için iki milyon liraya yakın para 
sarfedilmiştir. 

Yeni hattın meyli azami binde on 
sekizdir. Ilalen istifade edi1mcktc c;

lan eski hattın meyli ise binde yirmi 
sekiz ile otuz üç arasındadır. 

Yeni hat işldmiye açılınca, İzmir
Karakuyu yolcuları, şimcli kullanılan 
eski usul yolcu vagonlarından ve 
bunların verdiği rahatsızlıklardan 
kurtulacaktır. 

Şehre Fazla Buğday Verilecek_ 
Değirmencilerle kırmacıla.:ın Tı. 

caret Vekaletine yaptıkları muracaat 
üzerine toprak mahsulleri ofisi şeh
rimize verdiği günlük buğday mik
tarını arttırmıştır. Badema şehre her 
gün dört yüz ton buğday verilecek
tir. Bu buğdayların 235 tonu yumu
şak olarak kilosu 5.32 kuruştan ve 
165 tonu 5,30 kuruştan sert buğday. 

görülmektedir. .. 
Aydın Belediyesi, borcun.'. mur~!

kep faizi de hesap edilerek odendıgı. 
ni ve Belediyenin halen borcu ol. 
rnadığını söylemektedi~:- .~şin ne ne
tice vereceği hemen butun Aydınlı
larca merakla beklenilmektedir. 

Altıncı Şube :Müdürü Geldi 
Emniyet altıncı şube m~dürlü~.ü~e 

tayin edilen Kocaeli emnıyet mudu
rü Faik, dün İstanbula gelmiş, yeni 
vazifesine başlamıştır. 

149 63 
146 91 
141 93 
132 96 
94 00 
93 61 
91 50 
85 05 
84 40 
80 33 
78 29 
62 27 
52 94 
50 19 
46 42 
43 26 
42 40 
33 38 
33 47 

23 90 
23 58 
19 50 
18 38 

okul, 
(Ve eşya) Beşikhış 19 ncu okul, 
(Ve eşya) İsmet İnönü ilkolrnlu, 
Ga7.i Osmanp:ışa ortaokulu, 
(Ve eşya) Beşiktaş 20 ncl okul, 
Ortaköy 23 ncü okul, 
(Ve eşya) Birinci Yatı okulu, 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi, 
Beşikta~ Kız Ortaokulu 
Beşiktaş 52 nci okul, 
Beşiktaş Birinci Ortaoltul., 
Beşiktıı~ 18 inci okul, 
Ortaköy 39 ncu okul, 
(Ve eşya) Bebek 26 ncı okul, 
Ermeni ilkokulları, 
Beşiktaş 38 inci okul, 
Beşiktaş 24 üncil okul, 
Rum ilkokulları, 
Beşiktaş 34 üncü oku 
(Ve esya) Arnavutköy 25 1.ncl 
okul, 
Beşikta~ 50 nci okul, 
Beşiktaş 18 ncı okul, 
Okullar Güneşi 
Beşiktaş 22 nci okuL 

Bir Tifo Vakası Görüldü 
Geçen ay içinde. t~sbit ~ilen. 9 ~i. 

füs vakasından ikısı tedavı edı1.mış. 
tir. Dün akşama kadar şehir da~ilin. 
de yeniden tifüs vaka~ın~ tesadüf e .. 
dilememiştir. Yaln1z bır tüo vakasına 
rastlanmış, bu da derhal müşahede 
altına alınarak kendisine aşı yapıl~ 
mıştır. 

Radyo 

Midesi 

Anteni ile 
Bozuluyormuş 

Son günlerde, mütekait bir zat, 
sık sık vilayete müracaat ederek ga
rip garip şikayetlerde bulunmakta
dır. Bu eski deniz subayı dün de mü
racaat etmiş, polisin komşularınd:ın 
birkaç kişi ile elbirlif:i edip ika"l'let. 
gahının civarında bir eve radyo koy
duğunu, bu radyoya ait antenle bıla 
fasıla elektrik mevceleri neşredip 
tansiyonunu yükselttiğini ve vilaye
tin bu işe mani olmasını istemiştir. 
Bu zat iki gün evvel yaptığı müra
caatta da polisin yine bu radyo va
sıtasile midesine tesir edip midesini 
bozduğunu ve kendisini ishale uğrat
tığını. hatU elindeki nişan yüzüğüne 
de göz koyduğunu iddia etmiştir. 

Bu zat, günün birine, kendisini ta
kip eden ve elektrikle mi~es~ni ~o
zan emniyet memurlarını oldı,ırmıye 
mecbur olacağını tekrar eylemiştir. 
Müracaatçı muayeneye sevkedilmek 
üzere emniyet müdürlüğüne gönde
rilmiştir. 

Tırhan Hakkındaki Tahkikat 
Denizyollan idar~si eski işletme 

müdürü Burhanettin, Tırhan vnpu 
runun Alanya civarında karaya o. 
turması hadisesinin tahkikatile mei-
gu1dür. Bu husustaki tahkikatın tev
siine lüzum görülmüştür. Halice so
kulan Tırhan vapuru heni.iz havuza 
girmemiştir. 

Topçu Talimleri 
Bugün Zcytinburnun~a. topçu. atı§

lan yapılacağından denız nakıl va: 
sıtalarının sahilden uzak gcçmelerı 
tamim edilmiştir. 
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yükseltmiştir. Efkarı umumive 
oğlunu tokatlıyan babayı bil~i~ 
yorlar; Nazırı tokatlıyacak kadar 
cesur bir odacı görüyorlar. İnti. 
habatta bu şöhret Gabriyel'i me
bus ve pek az zaman sonra da o"'-
lunun yerine Nazır yapıyor. ,,. 

BOYER.'in 
İlk defa olarak beraber oynadığı HOLLYWOOD Yıldızları Kraliçesi 

i RENE DUNNE 
ile beraber yarattıkları emsalsiz bir güzellikteki 

Scibahsız Bir Aşk Gec~d 

RAD.YO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

T. A. P. 

Radyoöfü-ıyon Pmıtalan 

Radyoso Ankara Radyosa 
Dalı!'a U:unlu!u 
31.7 m. 9465 Kes. 20 K'l.v. 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

Salı, 6. 2. 1940 
l '.!.30 Program \'e menlek-;t--;;at avan, 

12,35 Ajans ve metcoroloj haberleri, 12,50 
Tüı-k nıli.:iği. Çalanlar: ~ihe, Reşat ı:::
rer, Ruşen Kam, Cm·det F.ozaıı. 

Perestiş ettiği bütün ihtiras ve saadetleri tanıdığı kadının izdivaç ra Okuyan: Muzaffer i lkar: 

bıtalan münasebetile ayrı kalmış bir erkegv in şa.vanı hayret Ask r"- ı - Hü ~eyni peşrevi, 2 - Suphl ZlyR: 
_ .._. Hüııı.>yni sarkı (Feryat ediyor), 3 - ElmC!n 

:~:::::::=::::::~ın~a~n~ı.~Y=a~r~ın~A~k~şa~m~~ic~_i;n~y~e~r;le;r~iı~u:· z~i ~e~\~'\~,e~l;d~e:n.· a;l~d~ı:rı~n~ı:z·~~T~e~l.:~4~2:8:5~1 Z! Şen: Huseyni ,şarkı (Bahçeı1de l:ile de , var), 4 ,- Yusuf: Hüseyni şarkı (Saçın bü-, =-~-::-:-~-~~~~~~~------;;~;;;;;;;;;;;;:::::::::::::: • kOmlerı), 5 -R~fık Fcrsan: Hüseyni tür-

1 Y A R J N A K Ş A M · '\ kü (Bırkacı birleşerek köyün yigitlerin-

Ş ehir Tiyatrosu "Oğlumuz., u 

yahut hakiki ismiyle Fis
~on'u b~ sene tekrar programına 
Jtha ~ ettı; bu suretle nihayet Ko. 
medı kısmında bu tivatronun sah
S~_Yetine yakı~abilec.ek bir piyes 
gormek nasip oldu. Birabo'nun bu 
e:erinde komedi kısmının üç bü. 
yuk elemanını bir arada; Hazım 
Vasfi Rıza ve hu:.usiylc Behzad~ 
Tiırk tiyatrosunun sahneye hakim 
olan yegane artistini gordük. Beh
zat "ufak rol yoktur, ufak artist 
vardır,, nazariyesini dün aksam ne 
güzel ispat etti. Ehemmiyet itiba
riyle, ikinci, belki de ücüncü de 
recede gelen br odacı roİünde an: 
cak kendine has olan şahsiyE'tle, 
vakadan tamamen silinmis dene_ 
cek kadar tabii; heyecanın'da, te. 
essiiründe. memnuniyetinde ne if
rat, ne de tefrit. O kadar ki bütün 
harekii.tınr tabiiliğın çizdiği hudut
tan bir parmak bile aşırmıvor. 
Behzat için sahne yoktur; seyİrcL 
ler yoktur; yüzlerce kişinin kendi. 
ne bakan nazarları mevcut de"iL 
dir ve sahnenin perde tarafı sa~ki 
bir duvardır. Bir ihtiyar kalbinde 
kop~bilen fırtınayı ne yüksek, ne 
sar_nımi bir heyecan ile taşırdı göz
lerıne ve gözlerimize kadar çıkardı. 
Bu teessürü s:yah bir bulut gib; ti
yatronun iç.ine yaydı. Şüphe etmivo 
ruz ki seyirciler ile arasında temi~ 
eylediği kuvvetli, miknatısi cazL 
~nin bütün merkt'zi kendisi oldu
gundan haberi bile yoktu ve bunu 
kendi tabiiliğinden uavri hic bir 
şeyden beklemiye ten;ziüI et~ive_ 
r~ .?'aptı .. Ne biiyük gest var,· ne 
buyuk kelımeye, ne de büyük va
kay• ihtiyacı var. Behzat oynamı
yor, yasıyor. Elinde öyle bir silahı 
var ki önünde sanatın en kuvvetli 
kalesi bile dayanamaz: Tabiilik. 

Bu vakayr tamamen ince bir 
Fransız esprisi ile süsleyiniz. BL 
r~bo'~un bir çok eserleri gibi ne
fıs bır komedi seyretmiş olursu. 
nuz. Bizzat ana rolünü ovnı,•an 
piyesin mütercimi BaYa~ B~di; 
"Oğlum~z,, ~ adapte et;;,edi; yaJ
n~.z tercume ıle iktıfa eyledi ve pek 
guzel yaptı. z:ra başka memle
ketlerde fevkalade görülen bu gi
b~ vakalar Fransada olagandır. 
~ı:,;.lon sadece tercüme edilmPkle 
ıktıfa olunmıyarak adapte edilmic; 
olsaydı gi.izelliğini muhafaza ede~ 
mezeli. 

ZEVKINE ve GÜZELLİGİNE DOYULMIYAN ' nen), 6- Reşat Erer: Keman ta'ıtsimi 7 -

1 M E L E K Diirt köy tUrkibli. 
BİR MUSİKİ - İLAHİ BİR SES 13,30 - 14,00 Miizik: Karışık hafi! mil-

' 

SİNEM.ASINDA BÜTÜN DÜNYANIN ALKIŞLADIG-'I BI.R OPERA 1 zık <PL>. 18,00 Program ve m~nleket saat ayarı 

~ A D A M B A T T E R F L ' lR.05 Miizik; Bir konserto (PL), 18,JO Ko~ 
Bayan Bediayı tiyatro hayatına 

girmeden ve yeni girerkeO:- tanı. 1 

drm. Bir gün merhum Muvahhit; 

n1 A y nuşmu (Çlftc;inin saati), 18,55 Serbest sa-

. PUÇÇİNİ'nin ÖLMEZ ESER[ at, 19.10 Memleket sa<ıt ayarı, ajans ve 

BAŞ ROLLERDE : l\!ILAN SKALASI ve BERLİN OPEltASI BAS l\IUGANNIY' Esı· meteoroloji haberleri, ı 9,30 Türk mUziği: 

M A R 
. Ankara r;:ıdyosu kadın küme heyeti. İdare 1 A c E B o T A R ı• 1 eden: Mesut Cemil; 20,15 Konuşma (İkb-

sat ve hukuk saati); 20.30 Türk müziği: - Karımı yetiştirmek istiy0 _ 

rum. Birlikte iki kişilik. ufak ufak 
sahneler oynuyoruz. Demisti. Karı 
koca çok çalıştılar. Be<li; kocası. 
nın vefatından sonra da calıc;tı 
Çünkü çalışmak lazım geldiğini 
takdir etmiş. anlamıştı. Bunu bazı 
artistlerimiıdn örnek alması frin 
yazıyorum. Güzel bir cehre altın 
rengine boyalı saçlar, hoş bir en
dam, tiyatronun bu kısmı icin kafi 
değ~Jdir .. Eğer Şehir Ti;•atrosu 
Folı Berjer tarzında Revüler ver
miş olsa~dr gelin rolünü yapan Ba
yan Cahıde şüphe etmiyoru7. ki 
pek h~şa giderdi. Fakat kendisin
de~ yerınde sayan bir şakirt tutuk
lugu var, sahne nankördür ve kin 
tutar; kendisine ehemmivet ve. 
rilmediğini anlarsa artisti sahne
d:n s~yircilcrin arasına dü~ürüve
rır. Bır adım ile inilecek kadar az 
olan b~ yiiksckiikten düsen pek 
çok artıstlerin bir daha doğrula_ 

Ve Fasıl heyeti: 21,15 Konser takdimi: Halil 
ROJ\IA OPERASIXIN DÜNYACA MEŞHUR 120 KİŞİLİK ORKESTRASI. Bedii Yönetken; Müzik: Radyo orkestrası . l\m Numaralı koltukların hugiln. 1 (Şef: Hasan Ferit Alnar): 

a den aldırılması Telefon : 40868 a••••••••••a••-rl 22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber-

~---------------------------~=========== l~;riraa~ 9~m - ~h~ll~ kamb~onukut borsası (Fiyat), 22,35 Müzik: Ope-

~ 111 liiıll b 1 b liıii 1 ~ iiil TA 11/l~Cı~ O 
ra aryalıırı (Pi.), 23,00 Müzik: Cazband 
(Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Eserin mevzuu şudur: Kocasının 
ufak ve dar hayatına tahammül 
edemiyecek kadar haris bir kadın 
ufak çocuğu ile geniş ufuklara 
doğru uçuyor; ikinci kocası kadını 
diışündüğil siyasi, içtimai yüksek 
hedeflere eriştircek kadar zen"in 
ve mevki sahibidir. Kendi oğlu gi
bi sevdiği çocuğu 33 yaşında- Nazır 
olacak .ka_dar_ iyi okutmuş ve gü_ 

.... zel yetıştınmştır. {R<>b- ..;...,, n~.1 

~.1~~ca~ ~~dar zedelendikleri çok 
gorulm.uştıır. Cahide (Yelpaze) 
den:berı g?rdüğüm veçhile her pi. 
Y_~sınde bıraz daha ziyade boş gö_ 
r~n?1ekte devam edecek olursa is. 
mını bir har( değiştirerek yazmıya 
mecbur olacagız. 

<Kavuk Devrildi) de Salim Ana-
yı 1C'V.t\.ot.uu '--""'---..'~~ ua:ı: ?.:.. 

80,000 

Ecnebi İstasyonlanncla 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 49 metre üzerinden aat 
18.55 de; Paris 40 metre üzerinden nat 
20.25 de; Roma 31 metre üzerinden ve qr
la dalgadıı Roma ikiden saat 21 de. , ........ _. ....... , 

SARAY 
Sineması, dün akşam 

VİCTOR FANCEN 
LOUİS JOUVET ve 

MADELEİNE OZERAY 
tarafından harikulade bir tarz
da yaratılan ve Venedik sergi

sinde 2 nci büyük mükafatı 
kazanmış olan • 

Gün Batarken babası da Nezarette basodacıbğa 
kadar yükselm{ş. İşte vakanın dü. 
ğüm yeri burası. Gabriyel vazife. 
si başına geldiği zaman eski karı. 
sını tanıyor. fakat oğlunun Nazır 
olduğunu bilmiyor. Genç Na7.ırın, 
tanımadığı babasını tekdir etmesi 
kadını -ne de ol<;a- müteessir e
diyor, oğluna hakikati itiraf edi
yor. Ne yapmalı? Gabriyel'i başka 
bir nezarete becayiş etmeli. Fakat 
adamcağız her türlü teklüi redde_ 
d~ek kadar işine alışıktır ... Bahn. 
sus yavaş yava§ kalbinde babalık 
hissi ve Nazır olmasına rağmen
oğlunu himaye hissi uyanıyor. Oğ. 
lunun karısının kaymbabasına mu
habbeti var. Gabriyel de gelinini 
seviyor. Ve kendisinde Roberi, k:ı
nsını müteessir edecek her şeyden 
menetmek salahiyetini görüyor. 
Komedi Franseı; artistlerinden bi
risinin yüzünden baba oğul müL 
hiş bir münakaşaya başlıyorlar ve 
Gabriyel bir türlü büyüklüğüne 
alışamadığı oğlunu tokatlıyor. 
Matbuata aks ile kabineyi düşü
recek kadar ehemmiyet kesbeden 
bu rezalet birdenbire Gabriyel'i 

duble eden Reşit Baran R~~ri~ 
babalığı rolünde 9esi ile edası ile 
pek genç kalıyordu. Dikkat na7.a
rı celbeden bir nokta var: R. Ba
ran ne zaman bir replik'e başlasa 
arkasını getiremiyecek ve cümle 
bir falso ile bitecek zannı hasıl o
luyor. Bunun sebebini tahmin et_ 
mek Lc;temiyorum. İkinci derecede-

Fs~~y~ ~Q.R~fufjl~.l.§!1.:SJ!Aı. 

~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~'~~~~~~# 

' / ( ~:::~F7ıak~~~.n~:~'.ş:U:}:~:11:.r~ı~::~c:::an. Saldık Buz Dolabı 
SADETTiN KAYNAK tarafından bestelenen ve TAN Gazetesinin 
tertip et+ii?'i Konserlerde San·atkar SAFİYE tarafından okunan ER. Beyoğlu Dördüncü Sulh -Hukuk Hakimliğinden: 

ki rollerin cümlesi iyi oynanmıstır. 
Bilhassa Yaşar Özsoy her piy~ste 
olduğu gibi bunda da kalem mii
dürünü fevkalade oynadı. "Oğlu
muz,, umumiyet itibariyle güzel 
temsil edilmiştir, denilebilir. 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü 
Mühendis Vahide ait Leonar Marka beş ayak hacminde buz dolabı 
açık arttırma suretilc 8 - 2 - 940 tarihine müsadif Perşembe gunu 
saat 14 ele İstanbul Büyük çarşı belediye mezat memurluğunda sa. 
tılacakttr. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mezat me-

1 

i' 

ZİNCANA MERSİYE isimli eser aynı hey'etle 

COLUMBİA 
PLAKLA RiNA 

murıue:unda hRzır bulunmalan ilan olunur. (24125} ••G•C .. oT'(j G • 'I · · c:.-- eçırı nuş ve satışa çıkarılmıştır. 
N.ULUNAY Bu PıaK uzerindcki haklarını. YU3UF ZİYA, SADETTİN h.AYNAK • 

1 TEŞEKKÜR 
6fj _____ ... _________ , ______ , ve SAFİYE kamilen KIZILAYA (FELAKETZEDELER NAMINAj 

terk ve tcberrü etmişlerdir. Büyük bir itina ile yapılan bu şaheser 
plağa sayın halkımızın gösterecekleri rağbetle felaketzedeleri her 
vakit anmış ve yadetmiş ve onların yardımında bulunmuş olacaklar-ilanı Sevgili kardeşim 936 mezunu top

çu teğmeni Bursalı Osman Karpatın 
uzun süren hastalığı esnasında gerek 
yardım ve hizmetlerini esirgemiyen 
okul komutanı ve idaresi. Bay Halit 
ve İhsan ve 936 - 939 mezunu arka
daşlarına ve gerekse cenazesinde bu-
1 unarak sonsuz elem ve ıstıraplarıma 
iştirak eden arkadaş ve büyü}\.lerine 
bütün varlığımla teşekkür ederim. 

Kamyon 
Beyoğlu Dördüncü Sulh 

Satış 
Hukuk Hakimliğinden: dır. Fiatlarda zam yoktur. 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü Niyaziye ait Şcvrole marka 
31 Modeli 6 silindir iki tonluk çalışır vaziyette bulunan kamyon açık 
arttırma suretile mahkememiz tarafından 9 - 2 - 940 tarihine müsa
dif Cuma günü saat· 14 de İstanbul Büyük çarşı Belediye mezat me
murluğunda satılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saat.. 

YENİ NEŞRlY AT : 

Columbia Plak Şirketi -" 
KAYIP - İstanbul seyrüseferin.

den aldığım 6895 numaralı otomobil 
ehliyetnamemi kaybettim, yenısını 
alacağımdan eskisinin hükmü yok. 

Ağahey~i: Nuri Karpat 
te mezat memurluğunda hazır bulunmaları ilan olunur. (24126) 

• 

YENİ TÜRK - Eminönü Halkevi tara
fından çıkarılan Yeni T.Urk mecmuasının 

86 ncı sayısı dolgun münderecaUa intişar 
etmiştir. Okuyuculara tavsiye ederiz. tur. Taksim: Vasil Petridis 

- Ayağını acıtacaksın, ne yapıyorsuı1 Ayşe? 
Cevap vermedim. Vücudüm rüzgnrd~ k:ılrr.ış 

kuru bir y:ıprak muvazenesizliğile titriyordu. 
- Niçin hiddet ediyorsun? Baban yerinde b!r 

adamın sana kızım demesi senin kü~ük olduğuna 
değıl, onun büyük olduğuna delalet eder. 

- Böyle hıtap edince seni kendime daha yaktn, 
hi.ssediyor, arumızdaki yaş farkını unutmuyorum. 

Bu defa sesi acılaşmıştı. lnatçı bir çocuk şıma .. 
rıklığı iıe ı~rar ettim: 

-- Hayır, istemiyorum; sizin bana "kızım,, dıye 
hıtap etmenizi istemiyorum; anladınız mı Ar:ıiral? 

Sert sert yüzüne bakıyordum. Omın b"'ni llik
katle süzdüğünü görünce birdenbire ne yaptığımı 
idrak edereH. başımı eğdim. Yüzüm al al rlmt:ştu O, 
bendekı t~bedaülün farkında olmamış gibi sükunet
le yaklaştı, başımı dolayan lastik ba;.lıgı çıkararak 

parmcıklarile $açlarımı dağıttı. 

- ~e güzelsin Ayşecik! Seni suda yüzüyor gö. 
rünce deniz perisi sandım. Güneş kıskanmasın diye 
saçlarını ıı::ıklayan bir peri. 

Hiç bekh.mediğim bir dakikada gelen bu iltifat 
bn.ııi şaşır~mıştı. Tekrar muvazenemi kaybederek 
rılan3c,1z bir :;;ey söylememek için bir .ıdım geri çe
kilerc:-k ciddi bir tavır takındım. 

- Bırakınız; gidip esvabımı giyeceğıın; 
- Biraz daha dur, yürüyemezsin belki .. : 
- Ha~'l:::', hayır, kramp geçti, zaten hııfij şeydi. 
Ee:niınlc beraber yürümek istemiyormuş g:bi bir 

:ıdtm r.tark.:n tekrar benim hırçmlaşmamdan kor
knrak vrızgt>cti. Arkamda bana bakan hır çift gözün 
at2şınclc yanmamak için koşa koşa kamaraya .ıirdim. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 19 
Beyaz keten bluzum, plili eteğim ve başım-\a 

saçlarımı bağlayan renkli ipek mendilimle dışarı 

çıktığım vakit onun bir· köşeye sinmiş, dalgın dalgın 
denizi seyrettığini gördüm. Ne tuhaf ad.:ım! Bir kaç 
dakika evvel kendisine hakim bir tavrı, dimyaya 
meydan okuyan bir hali varken birdf!nbire yaralı bir 
arshn gıoi kuvvetini kaybetmişti. Bana bakan gözle
rinin mahzun, çok mahzun olduğunu gördüm. Ki:n 
bılir ne düşüı:ıüyor, hangi hatıralar içinde çırpınıyor 
du. 

- Gıtmek için kumanda verir misiniz Amiral? 
Sesim biraz müstehzi ve çok resmi idi. Bunun 

f'-'<:ında olmamış gibi göründü: 
- Hemen mi Ayşecik? Yemeği benimle y~mez 

mısın? 

- Nasıl olur? 
Gözlerimi açmış, ona bakıyordum. Sest çok sa. 

mmıt idl ve tabii ahengini muhafaza ediyordu. Far 
kat gözleri solmuş, ağzının iki yanında, bıçakla ke-' 
silmiş kada! derin iki çizgi peyda olmuştu. 

Birdenbiıe yine ona içim acıdı. Yanma yaklaşa
rak elini tuttum. = Beni büyük bir tehlikeden kurtardınız, size 

çok te~ekkü::- ederim:· . 
Bu kra.DJf:' oyununda sonuna kadar devam etmek 

icap etmez mıydi? 
- Benim yerime sandalcı ·da seni kurtarırdı. 

Hem o kadar büyük birşey değilmiş bak hemen geçti. 
Elimi k:i~ük bir kedinin tüylerile oynuyor gibı 

dura dura okşuyordu. Birdenbire sordum: 
- Siz beni nereden gördünüz? 
- Ben her sabah Pendik açıklannd:ı kotra'llı 

demirler, ban.ye yaparım. Seni uzaktan görÜnı'e da. 
yanamadım, geldim. 

lşaret parmağımı kaldırarak onu azarladım: 
- Bir d&ha ben banyo yaparken habersizca ya

nıma yaklaşırsanız ..• 
Bu tehdidim pek tuhafına gitmişti. Onu aıarla

~n parmağımı iki parmağı arasında .sıkıştırdı: 
- Hele §U yaramaza bak, kendinden büyüğünü 

e.zarlamıya kalkmış. Çabuk af dile bakayım' 
Canım o kadar acımıştı ki, bilmecburiye istcrli

ğıni yaptım. Artık ikimiz de tabii n~şemizı bulmuş-
gibiydik. ' 

- Asıl een benim mıntakama tecavüz dtiğin J. 
çin ceza görmelisin Ayşe? Ben her sabah kendi ken-

dime dcı.ize gırdiğim yerde balıklarla yarı~ eden in
ce bir vücudun temiz ve şeffaf sular ~çinde yüzdüğü
nı.i gönince, onu daha yakından gôrmc,'<; zevkini ta"
maktan kendım.i menedemedim. 

Mar>asJz ~tancımda devam ederek öfke ile aya
ğıml yere van!um: 

- Bır daha ben banyo yaparken yanıma yak
laşmıyacak~ınıı.? Anladınız mı? 

Holünu yapan bir artist mübalağa.sile karşımda 
yerlere kadar eğildi: 

- Emredersiniz küçük hanım. 
Kendi kendime kızıyordum. Her gün binlel'ce 

ınsan içinde plajlarda banyo yaptığım halde ondan 
böyle kaçmak istediğime kim bilir ne mana venyvr
du. Biıfün haıeketlerim ve sôzlerim beıu ona gülünç 
ve şımar-k 01.r kız olarak tanıtmaktan başka bır şe
ye yaranuyordu. Herkesin içınde mağrur, ağır başlı 
ve yaşından büyük görünen Ayşe, yalnLZ bu ııcaip a
damın yanında manasızlaşıyor, aptalc.ı sözler ve 
hareketle:- yapıyordu. Kendimden hiç, ama hiç mem
nun değildim. Oradan kaçmak, bana şahsiyetimi kay· 
bettiren bu adamı bir daha görmemek istiyordum. 
Bu kararla tekrar ona baktım. 

- G:tmek için emır verir misiniz? 
Bir elini omuzuma koydu, öteki elıle başım1 sa. 

ran ipeJ. mendılin bir ucu ile oynuyordu. Bıraz evvel 
anmızda böyle bir sual ve cevap teati edilmemiş gj. 
bi ayni yalvaran sesile tekrarladı: 

- 'Yeme.ği benimle yemez misin Ayşecik? 
Mahzun gözlerindeki dilenen. yalvaran ışıklar 

canımı kar•ştırdı, tekrar irademi kaybederek başımı 
önüme eğdJin. 
~ Peıtl .. F&kat eve bir haber gönderme~ şartile.; 
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TAN 
ABONI BIEDILI 

ı drklye Ecnebi --
1400 Kr. 1 lene 2800 Kr. 

7IO • • A.1 1100 • 
400 • ... ., IOO • 
1IO • 1 Ay 100 • 

Mllletleraruı Po•&a ittihadına dahtı 
olmı,.an memlelretler ıctn abone 
bedeli mlldJet ısurutyle ao. 11. 9, 
1.1 liradır. Abone bedeli ~ndir. 

Adr• detllUnnü 11 turuıtur. 1 
Cevap için mektuplara 10 kurulluk 
pW lJAVesi llzundır, 

GÜNÜN MESELELERİ 

1 

G'öPli$LEJ) 
Ba•an Konseyin!n Ea 
Büyük Muvaffakiyetl 

{;,.2.'4:) 
Y acın: Sahilaa Zelıeriya s.wl 

Balkan Konseyinin •aha ,.a 
eene temdit M:lmesi, Belka• 

milletleri aruında siyasi bir anı.,. 
ma; bllhaua Bu}sarlltanm Balm 
birlij"ne her umandan daha inan• 

ı u bir temayülibıfl · temin, tüpiaells 
1 çok büyük bir mavaffakıyettir. l'a. 
ı kat bu Komeyba en büyük _. 
1 
vaffakıyetlerinden biri, Balkan .O. 
letleri arasında iktlaadi bir birlllla 
temini.tir. lstcmbulun 

Mektep lllflyaa 
Alman Tranaatlantiği C olumbu batarken mürettebat 

eandallarla arılıgorlar" 
ln11ilh taıuarecikrlnln bfll ııçllflan 11aptıkları 

Beligoltuul Adaı.. 

Darp mahalU mahiyetinden pJasi 
umaml bir mahi7et alaeail, mDW.. 
ler cephelerini urlb olarak ta)'ia .. 

Ş • memnan179t 99ricl .. ndlsl, 
.t&aktlpsetelel'4eolnıdü: 

•- Yel 111. murlf bOt.cemıln hazır-
..... MINI hetlınıJmlfbr, Bu mtınuebetle 
....., •QcltlrlQIGne &Gnderilm bir tA-
... .... lbtf7m ft dllw nok-
_... .... bDdhtlmllf k' •Dmltttr. 

Kma _. wlllla. u n ...nı 

............ toplmm'lllr. ba lbtl7ac ft 

........ 'Wt ..... ~ • 
... ........ flbrbllbıle 79Dldm iki 11-

... •t&aektılp acıılmea ela. VekAlettrn 

.., n tftr. 
IQ9I' W8f1m. le7D ldtJ' meldeplerlnbı 

--.Atllltm - ~ oldukllm da 16rOJ-
4Qlnde ,_. 711 1ııClt;ellle, ~mlzin 
at 1WiDde ele. m ntaıı k67 ~ daha a
tıdMaktıır •• 

Ba Jaaherlerl, eolı: •mimi hlr a. 
mide okadatamna tflplıe yoldur. 
Bla temenni ederis ki, Maarif v eki. 
Jetimh, latanbalan iki yeni liseye ve 
Git )'eni ortameldebe kavupnak ıs. 
teilnl b'af imklnını bulabilsin 
llekteplerimlsi, bilhaaa liselerlmi. 
al, ....... slnnlt olanlar bilirler ki, 
ltqb. için•• IO • 70, hattl 80 talebe 
balaaan nıullar vardır. Teşbihte ha. 
ta olmazsa, bam hastanelerde iki, 
batti fiç hastanın bir tek yatakta ba. 
nndınlmaaı sibi bazı dershanelerde 
de, bir tek sıraya üÇ, hatta bazan 
dört çocuk oturtulmaktadır. Bu de. 
rece kalabalık uıuflarda ve bu müş. 
külit içinde okuyan talebeler, den. 
!erden liyıkhe istifade edemedikleri 
Plai, belki sıJ\h~rini de liyıkile 
kiHQaınaıaaktlı4İii1ar. 
• ...A"C ... y-ııiuyadıil,-,Jana ıto1ay• kav. 
ni'IU. Bunun içhHIJr ki, biz, okudu. 
iumus havadisin tahakkuk etmesini 
dillyorus. Bu aayecle, sade, birtok 
ıençler mektepsiz kalmaktan kur. 
tulmUJ ohmyacak. bir mektep ders. 
hanesinde yer bulabilmit talebeler 
de, dinledikleri derslerden istifade 
etme şartlarına ve imkanlarına ka. 
vuşturulmUJ olacak! 

• Açıkta Satılan Gıda Maddeleri 
• --~~~~~~~~ ~~-

Yine ıazetelerde okuduğumuza 
röre, tatla, börek, tahin helvası, a. 
kide tekeri ıibi, hiçbir vasıtaya lü. 
zum. olmadan yapılan ve yenen gıda 
madclelerlnin el ile tutularak sahi. 
tlıiı, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VeUletinia auan dikkatini celbet. 
.ı,. 

Vekalet, ha •tlulebetle, BeledL 
,. ve llhhat tefldl'tJna bir emir 
•lndernılf. Ba eminle, ba pbi sıda 
... delerbaia, •tanlar tarafında 
elle hıtulmMJDa bin verilmemesi 
ltlldlrllmif. 

Ba laabetD emre hlr dlyecetlmis 
,.ok. Yalnıs, .. emir. !tize, vaktile 
laair Beledl1esl tarafından almm1' 
~ yerlMe bir tedbiri hatirlattı. iz. 
mir Betediyeal, tath, kurabiye, vesa. 
lre p'bl Jiyeeekler utan seyyar satı. 
alan, tablalanmn veya kaplanmn 
tberini eam hlr mahfuayla örtm•. 
lerinl mecbarl lalnuştu. Ba suretle, 
9PJda kalmaktaa lnartanlan o 7iY•· 
eeklerin, üaeklerbl mmar siyaretle. 
rlne mana blmamalarma ve ınfk.. 
l'Op )'11Vam .. u.. pnaelerlu iınkln 
lnrakılmamqtır. Ok .. aiamm hava. 
dlsle allkadmr ltalanmuı vesllesiJe, 
İstanbul Belediyesine, bmlr Beledi. 
yeslnln ha basit fakat ~ok isabeCJJ 
tedbirini de hatırlatms. 

Kaçakçıhk Ceulan Arttınldı 
Kaçakçıl.ıiı men ve takip kanunun

da bazı tadllit yapılmq, cezalar fid
detlendirilmiftir. Yolcu eşyalan a
rasmda gizlenerek memurlar tarafın. 
dan soruldutu zaman dahi mevcudi· 
Jeti itiraf edllmiyen kaçak yakala -
nırsa suçlular çok fidd1ıtll cezaı..ra 
çarptınlacaklardır. Kaçakçılık tebe
kelerini idare edenler mut.ıt c:?zadan 
bqka iki seneden .ıptı olmamak ü. 
zere liirsün edileceklerchr. Bir sene
den fazla bapla cezan alan kaçakçı
larla; kaçakçılılı ticaret mıksıdile ya 
P8Dlara da aJnCa siirlÜJI cezası veri
lecektir. Uçüncü defa ka~akçılıktan 
lbahktim olanlara ise Emııiyeti U. 
aıumıye nezareti zammeclUecektir. 

z Almanyanın Taarr 
Geçecegini Göstere 

deceklul sine luHlar slyul anı..-. 
lara flphe ile bakabiliriz. Ber hail 
bir sfin, birçok stlrprlzlerle ·~ 
mak mflmJdlndfir. Balkanlarda suDİi 
muhafaza için, Balkan milletleri ua-
unda, ılyul hir tesanüt kadar, ... 
ondan fazla Uduadt bir anlapna pıt. 
tir. Çflaldl YJl'lll bitaraf devledld 
mahariplenea birinin kayralm ta. 
lap, harh stlrildl7ecek olan ba 11-
tıaadl lmillenlir. Cihan Bar ..... 
birçok ltitaraf devletlerin, hattı &. 
meıtkaDlll harbe mtidahaıe.I, .... 
iktlladiyatı )'ibbdea bozulan tla. 
ret mavuenelini dtbeltmek ..Uılll 
olmuttur. Yarm bir lmım Balbe 
milletlerinin de ba lktısadt sar.met• 
ler 7flstbıden bltaraflık1anm bosma
lan mtlmktincltlr. 

A 1manlann yaliında bir 
taarruz yapmalan ih

timali yine akıllara takıldı. 
Alman taarruzunun bu Ba
harda patlak vereceğini he
saplıyanlar bazı emmareler
den şüpheleniyorlar. O em
mareleri, askeri ve siyasi o
larak aşağıya sıralıyorum. 

Almanya yeni ihtiyat sınıfiarmı 
silih altına çağınyor. Şimal deni. 
zinde ve Garp cephesinde Alman 
hava kuvvetlerinin keşif uçuşları 
daha sıklaşmıştır. Alman hüku
met adamlarının nutuklarına ve 
radyolarla verilen b~anatlanna 
daha bir baıka fiddet gelmiştir. 
Hitlerin geçenıd~ mek~n ç1jan 
ıubayfara verdiği nutuk, Alman 
n!(l~~lt-RE1Ifficİe1rie ~dofu idi. ' ' 

Bunlardan başka, Macaristan 
hududundan gelen haberlerde, Al
manyanın içinde hummalı bir ha
zırlık olduğu bildiriliyor. 

Bütün bunlardan sonra da şa
bat ayı tehlikeli bir aydır. Kayzer 
Vilhelm kumandanlarının bütün 
askeri nazariyelerini tevarüs etmiş 
bulunan Hitler Almanyasının bu 
şubat ayında talüni tecrübe ede
ceği umuluyor. 

1914 harbinde iki taraf bugün. 
kü gibi siperlerde hareketsizliğe 
mahkum kalınca Alman erkanı
harbiyesi her ne pahasına olurııa, 
olsun taliini denemek istedi. Son 
bir hamle ile Fransız cephesini 
yarmak üzere Verdün'e yüklen
mişti. Bir haf ta içinde mezbahaya 
dönen Verdün büyük taarruzu 27 
ıubatta başlamıştı. Alma'l kuman
da heyeti garptaki büyük hamle. 
lerinin çoğunu bu aylarda yapmıf' 
tır. Şampanya taarruzu da 15 aıı
batta baılamıştL 

B u sebeplerden başka Üçün
cü Rayşin tfahili durumun. 

da çok mlnidar harp meclisleri sık 
sık toplanmaktadır. 

O meclislerden sızan haberlerin 
doğruluğu da bazı vaziyetlerde çok 
qUElr görünmektedir. Göring, Al
man harp iktısadiyatını elirıe altlı
lı zaman, mesai arkadaşlarını in
tihap ederken Almanyanın takip 
edeceji harp ıiyasetini dünyaya 
anlatnuf oldu. 

Her neye mal olursa olsun hare.. 
ketsiz durmamak ve dalına taar
ruz te,ebbillünü elde b!ılundur
mak hususunda Almanyanın en 
müfrit görünen ild idarecisinı harp 
iktıaadiyatınm bapna .getirdi. 

General Thomann'm harp ııa.ıa
riyesi malumdur. 1914 harbinden 
sonra harp ekonomisi hakkında bir 
çok etüdleri çıkınıJ oian bu AL 
man generali, eski idarecileri bita
rafların hukukuna lüzumsuzca ri
ayet etmiı olmakla itham eden bir 
insandır. Bu generalin kanaatine 
göre. muharebe evveli harp sah
nesinde kazanılır. sonr~ politika 
Khuında tamamlanır. Harp sah
nesindeki ıaliblyet için ile, Alman
yanın muhtaç oldutu hlm madde
lert eeblrle gidip yerindeıı almak 
gerektir. 

Görinıtn diler muavini Koer
ner'e gelince, o da şiddet politika
sında General Thomann'dan •Pil 
kalmaz. 

Emareler 
Yazan: E. 

Koerner'in şu sözij. Almanyada 
meşhurdur: 

"Bir şey ya eğılmeli, yahut ~ı
nlacaksa kırılmalıdır,, Bu zat Gö
ringin meşhur nazariyesi oJan; 
"Top tereyajının yerine geçer,, şô
zünü ıu ıekllde tadil etmi§tır: 

-'Top tereyağı yenne geçer, te.. 
reyağı temin eder., Bu kana3tleri 
besn,ten itf muavinle beraber Gö
rino, oecende saatlerce kapanarak 
•-· P._...Q_,-Guau) uw u1.-cı J "l"'tA. .11ıı_\..~-t 

bir taarruzu tetkik etmiş, ve bu 
mecliste Alman hava kuvvetlen 
erkinı harbiye reisi general Jo
schannek te bulunmuş. Bu meo-

. liste verilen karara göre, Alman. 
yanın ( 1) numaralı düşmanı olan 
İngiltereye karp denizden ve ha· 
vadan kati bir hücum yapıldığı tak
diroe maddi, minevt büyük men
faatler temini kabil olduju ileri sü
rülmüştü. 

Ş. Atabe:ı 

İşte bu karardan sonradır kf, a. 
janslarla gelen haberler, Alman de
niz ve bava kuvvetlerinin !rrgilte
reye aldıracatuu bUdirdiJer. 

Görlns ve ariuıdılJarmm verdi
it bu karan Alman bahri7e11 ~u
vafık görmemif, niha~t bltiln na
zariyeleri ve ihtimalleri tilçüp ka
ti kararı vermek üzere büyük bir 
harp meclisinin Hitlerin riyasetin
de kurulması muvafık görülmüş, o 
uıı::cu:,Lt: J'\.1man oannyesı namına 
Amfral Reader'i temsİıen Kontra. 
miral Prlen bulunmu7, kara o~ 
dulan namına söz söylemiye saıa
hiyetli generaller, Garp cephesi, 
oroulan kumandanı genaral Brav
çiç'in noktai nazaruıı da lfitlere 
bildirmiper. Bravçiç garpte kati ta. 
arruz taraftan olan ve Alman ke
fil kuvvetini flU'•da · burada sar
f etmek lstemiyen bir kumandan o
larak tanınıyor. 

Uzun münakaplardan sonra ha. 
va taarruzlanna Alman talebesi
nin de iftirak ettirilmesi muvafık 
görülmüf, Graf Spee cep kruvazö
rünün Akıbeti, henüz Alman et
kin umwniyeıinde siliramemişken 
genç talebenin feda edilmesini doğ. 
ru bulmıyanlar ekseriyeti teşkil et
mişler, Büyük harp meclisi kati ka· 
rarını verememiş, fakat, ~ringin 
riyflSetiİıde dört 1feneralden mü
rekkep bir komisyonu İngiltercnin 
can evine yaklaşılacak bir taarruz 
pJAnını hazırlamıya memur etmi1-
lercllr. 

Pllnı hazırhyacaldar tunlardır: 
Jeaehannek, Keft.el. Milch, Prien, 
Klattvitz ve Göl'ing. 

A lmanyadıı dahi gizli tutul
ması tabii olan bu haberler 

ınu\ıt:elU kanaUardiffi harice sız. 
mıştır. Vaziyetin bu merkezde ol. 
dujqna da"ıır bİI' çok emarel:er de 
muhtelif istihbarat vasıtalarile a-
lmmıı olan bu gibi haberlerin doj
nı1uğunu göatermcktedir. 

Balkan Konseyinin, Balkan mltı.t. 
leri arasında temin edecetl ba ikttt 
sadi birlik, Bu}saristanm da ba iktlo 
sadi anlaşmaya iftiraki, belki tama. 
mile deiiJse bile, bir zaman lçia lan 
bi Balkanlardan uzaklaştırır. 

Almanyanın Balkan Koftl81ine 
kup ıösterdiii asabiyetin bir ..a. 
DUi da budur. Odısaden tamamO. 
Almaayaya muhtaç bir Balkanlar. 
onan iktmaclt mukavemetini arttıl'8ll 
en bfl;rtlk &m'ldir. Almanyanm ..... 
lerdenberi Balkanlardan aldJiı em
tiaya her milletten fazla kıymet U.. 
meal, laattl keııdlne llnm olmqu 
malları alması, Balkanlan bayle Ur. 
tısadi bir esaret altına almak lçindL 
Busfln Balkan mUJetlerl ........., 
b:rbirlerinin ihtiyaçlarını ~ 
yacak iİdısadi bir anlaşma, ha'l'Jt d.., 
resi içinde iktısadi mukave...e. 
terini arttınnıya yardım edeceii p 
bl, sulbü de daha kuvvetle e.....,... 
altına alacaktır. 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ il 

Askeri mütehauular bu kadar 
huırlıklan gördükte4 ve harp 
meclisinde intihap edilmiş bir ta
arruz pllnı komisyonunun vücu. 
dundan haberdar olduktan sonra, 
haklı olarak bu şubat ayından şüp
helenmiye başlam~larqır. 

Çünkü eğer Almanlar, kuman
danları ve idarecil'!rlnm her ne pa
hasına olursa olsun bir ta:ırruza 

Almanya C'han Harbinde de Q111 
rolil oyııamlfh. Şarkta. Balkanlaril 
Y•Ptıiı ticari anlaımalarla, bu .O· 
letlerln ham madde ve mamGl ..,.a. 
sını hiçbir ticari telakkiye uymıyu 
bir tekilde lltllmar etmiş, bu m ·net· 
leri iktısaclen mahvetmişti. .Almu 
korporuyonlanmn Romanyayı dll-

TIFOS NASI L BULAŞI R ? 
Tarihi denilen bOyilk tiflb has.. • 

tahjı insana bitlerle bulapr. Fa
kat, tabiidir ki, bit hastahğmı 
kendisi icat etmemiıtir. O .ta tifü
sün asıl sebebi olan Bikeçya Pro
vaçeki adb vlribleri ıene haata in· 
sanlardan alarak, hasta ol11117a•· 
lara götürür. Bu iti ıörenler, yal
nız vücut bitleridir. Saç bitlerine 
de hastalık tecrübelerde zorla ve
rilmişse de, onlar insandan insana 
hastalığı ıitflrmele vasıta elmas
lar ... Şu halde tiffll hutalıiı için, 
korkulu olanlar, yalnız vticut bit
leri demektir. Tahtakurularına ve 
pirelere de tarihi dfils hastahtını 
aşılamıya çok çalqılmlf olmalda 
beraber, onlara verilemedijind ... 
tahtakun1111a4an ve pired• bu 
hatalık bakımından kork1Q'a lil
nm yoktur. 

Şimdiki halde ha hastabir ima
na ptirmeye vuıta oldatu hiU..... 
ancak vficat blticlir. O da, .. stab. 
jı hısam uırarak alır, fakat JS1111-

rak verem~. Bitin atanda hasta· 
bk virfllleri bulunmadıil için hu. 
talık wrdıiı yerden ııPremes. Has
talık virillleri bltiıı kanunda hu
lundufandan, lnaanın vflcudanda 
ımnlrken virlbleri eilclln Oserlne 
bırakır. Sema lDaanı bit llml)'or, 
diye eildlni tırnaldarile kaprbn, 
çisene hatalık o çiziklerden p. 
rer. Yahut ı .... n ka.,..,.bn, Us
talık virflslerlnl tmıaldannm ara
una aokar. Daha aonn parmakla
rlle sizlerine 18ttirilr. B•tahk iD
samn ka••a sizi.._ sirer-

kesi temizlemek, hitlerden brtar
maldır. Fakat lnaan sezdiii, otur
daiu yerde herk•ln bitsb oltluia
na bllemes. Bitlenmemete ne ka
dar dikkat etse, bit bir taraftan 
plebilir. Hutalıtın insana nud 
balqtılının bfllnmesindeld ehem. 
miyet itte burada meydana çıkar. 
Mademld. tifils hastalığı bitin ısır· 
dıj'I yerden glremes de, sonra in
san kqındıtı vakit tımaldarlle 
yapbfı çiziklerden, yahut pannak
larile dokundutu sözlerinden gi
rer, o ul.te lnunı hit •mhtı va
kit kaflllmamak ta hutabktan ko. 
ranmak ~in iyi bir ~re demektir. 

Vllaa inlan1 bit Dll'tlıfı vakit, 
bpnmaJDayı tavsiye etmek, dile 
kolay pllr, taniyqe riayet etmek 
haylice ıtl~· Fakat Jıera. bilir 
ki. ..... atanaealı bir •tm ha
sunaada iken, ne kadar rahatsa 
olsa, kafuunaya cesaret edemes. 
Demek ki, kquunadan salmmıak, 
- rtlr te olsa - m8mktbıd8r. Şu 
halde tiflb hutahtından korkan 
insan her vakit atanaealı Wr •tm 
hmuranda haluayonn119 pbl, ka
pamaktan salmuna, Jautaldrtan 
da •kınmq olar. 

Bit ısırdJimün '8phe Minff. 
kafmmaktan Mkmdiktaa ...,... 
1mUn nhmca, ....._ pmapr .._ 
liftlrenk, vtleuttaa pbnlan ay- 1 

nca ka)'DattlnnU bat17ath olar. 
Bitin psbulillndea fUPhe Mi· 

len yerlere .te bira ,U..rbl stlr. 
mek pek 17Wir. Ç8aldl cUseria 
- 111111 •n. olu - •• hutablna 
..ue.ıer1a1 rahlı: teW ..__Da-
ha 10nn, hlr de, sıealı: su ile ~
kanmak pek faJdab olur. «lherin 
•flrtlleme111lt ~ o YlrBsler-

- Bu hn,haln ehemml,..ıbıl, flp
h..tz. takdir edenlnb. Tlffls hu
tabiındu konmmak ~in ~ bit· 
lenmenıektir. B•taltluı yayılma
ıma mlni olmak için, • tesirli 
çan, bitlerle mlcadele etmek, ••· 

·- kalmlt olsa itile, 3T derecede 
meakbk, alan ~baeak )'ok eder. 

geçmek hesaplarına d 
gelirse Kayzer Vilhel 
nesine ve Garp ceph 
sip görünen §Ubat veya art ayla
nnı seçmeleri ihtimali va dır. 

Bfz, Almanların garpte kati bir 
taarruzu göze aJabıleceklerin ... pek 
ihtimal vermediğimtzi muhtelif 
fırsatlarla yazdık Garptaki Al
man kara taarruzunun oba olsa, 
Belçika ve Holandayı istila ederek 
bava ve denız u le"ın İngiltereye 
daha yaklaştırmaktan ibaret bir 
hareket olarak kalma~mın !ıesap. 
lara ve akla daha milliyim geldi-
lini de izah etmiftik. Belki taarru
za karar verecekler, müthiş tele
fata ve dijer mabıurlara baknu. 
yarak her şeyi göze alıp, general 
Bravçiç'in lltedijl tekilde Alman 
ordularuwı hareketmi emredecek
Jerdir. Bu akıl ve hesaplara uymı
yan taarruzu yapmalt için müthif 
iman zayiatından bqka ne J:ibi ve
saiti hazırlamak llzım geldiğini fU 
kiçük misalle löylemeJı: isteriz. 

1914 harbindeki Verdün ta-
arrum yirmi sekiz otuz 
rün ıürmtiıtü. Alman or
dulan o bir aylık taarruz 
esnasında irili ufaklı 26 mil 
yon küsur mermi yaknuftı. 

O taarruz cephentn delinmesi ne. 
ticesbrl verememiftir. Bugün ayni 
Verdün var. Fazla olarak oqun 6-
nilnde bir de en urt teçhizatla 
toprak albna sömülmilf bir MaJi· 
no hattı var • 

Almanlar iman sayfahna ram ol
salar bile. acaba o battı düşfirmek 
için 7almiıya mecbur oldukları ce. 
paneyt nereden tedc1rik ederler ve 
nanı cephe:re getirebilirler? 

ıiirdfliü feci ikbsadi harabiyi S. 
manyaklar her halde anutmam'flu
dır. Bu defa Romanyaaın petrollal
ne, •esalr lktısadl mtleuaeı.n. 
brp alınan tedbirler de. harp ika-. 
diyatının feci ilubetinl F.mdiden &11-
termektedir. Bu sebeple Balkan .U. 
Jetlerinin ıiyasl anlaşmalan katin, 
belki daha fazla aralannda ya,..._ 
lan ba lktncU beraberlik ..;6h 'mıilr 
Ba hirllk, harbi tamamen inlly ..... 
se, hiç olmana Balkanhlann ...... 
vemetinl arttıracak, sulhft daha kay. 
vetll hir emniyet altına alacaktır. 

Sirkecide İstimlak İşleri 
Dan Devlet Demiryolbn Dokuma 

cu t,ıetme müdürlüğünde bir toplall
tı yapılml§tır. Toplantıcb SirkeclM. 
Demirkapı sokajuıın tramv., ..ı • 
deline açılan kımnnrn ve llt~ 
nazır binaların lltlmllld ile bu ada
nın Sirkeciye kadar açılmam görifiB. 
milftOr'. Açılıc:ak saba Sirkeci lltM
yonunu tamamlle meydana çıkaracak 
tır. ~un klll'fl tarafına da bir 
park yapılacaktır. Sirkecıden lUba • 
ren tren güzerglhına rastgelen eslll 
ve harap binalann Ja tedricen yıktı• 
nlmuı kararlqtırılmt;1tr. 

lzmitte Bir Kız Yandı 
lzmtt (TAN) - Yubripazar _. 

hallesinde otutan demirci Abcl6 
hm. S yaflndaki 1mı Nurten. soba,. 
kanftınrken tutupnUf, yanarak öl
milftilr. h de tUtUflJlupa da, l&la 
dürülmilftilr. ___ ..., __ _ 

Babnm Qıdürdü 
lton,a <TAN> - Yenice Oba na1d. 

yealne balh Befkudet k6y(lnde AJI 
Yıldız adında blrlle kavıa eden olla 
Mehmedl ayırmak lltlJen AbduJlab. 
oflunun •vurdulu telmıe ile;bemD 
ölmilftör. 
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Konseyin Kararları Roma ve 
Londrada iyi Karşılandı 

(Ba,ı 1 incide) 
Balkan antantı siyasetindenberi tat. 
lillt edilen bir kuvvettir.,, 

Yüksek Harp 
Konseyi Dün 

Toplanda 
<Baıı 1 tneldo) 

Metaksas, ayni meald~ bir hitabe. 

(

de bulunmuştur. 
Şükrü Saracoğlu, refakntindeki 

zevatla birlikte, bu akşam Sofyaya 
lmüteveccihen Nişten hareket etmiş, 

1 
tınldığını söylcmtı ve daha ıonra 
beyanatına fU tekilde devam etmiı· 

1 tir: 
1 "Almanlar iki ıltlh kulland11ar: 
Tahtelbahir ile maylnler. Tahtelba. 
h lrlerl batırdık ve maylnlerl imha et· 
tik. Alman donanma11 lH, harpten 

ve merasimle uğurlanmıştır. Yunan 
BaJVekili de Selanik istikametinde 
yoluna devam etmistir. Saracoğlu, 
Sofyada Köselvanofla görüşecektir. 

1 kaçınıyor ve ortaya çıkamıyor. Orta· 

ı 
Ya çıktılı takdirde, ona da haddini 
öğretmeğe hazırız.,, 1 

J~Reuter ajansı, Hariciye Vekilimi
rsın Sofyada yapacağı görüşmelere 
dair şu malumatı veriyor: 

'1· "Türkiye Hariciye Vekili Saracoğ
r:;u Ankaraya dönerken Sofyada tevak 
kuf edecek ve Bulgar Başvekili v~ 
Hariciye Nazın Köseivanofa Belgrat 
müzakereleri hakkında malumat ve
~ektir. 

1 Am_iral Kampangı, Franıanın 45 
l mil silratle hareket eden yeni bir 
1 destroyer yaparak, her rekoru kırdı-

1 
ğıru da söylemistir. 

I Zigfritte bir infilak 
.~arp cephesinde, bir Alman keşif 

mu!rezesi ile. bir Fransız müfrezesi 
arasında tedafüi bir çarpışma olmuş. 
baŞka bir fCY kaydedilmemi~tir. Hususi Muhabirimiz Aka (iündüz, Romanya Sefirinin 

ziyafetinde Belgrat sefaretimizden Şemsettin Alardinle berabe. 

"Saracoğlu, Bulgar Başvekiline te. 
~ edecektir ki, Bulg:ıdstanın mus
fuhane hattı hareketi Belgratta fcv
lialAde takdir olunmuştur ve Bulga
~nın vaziyeti çok dostane oir tarz. "Balkan antantının karar suretle- kambiyo şartları elde etmeğe çalış-
da görüşülmüştür. Maamafih Bulga- rinde İtalyanın riyaseti altında b ir maktadır. Zira, Romanya milli ban
ristanın toprağa müteallik met:ılfba- Balkan bloku tesisine müteallik ola- kasının son ittihaz ettiği nakit tcd
ıtınm müzakeresi tehir edilmek lazım rak Paris ve Londra tarafından der- birleri Romanya dövizi kambiyo had
ıııelmiştir. piş edilmiş olan proje hakkında hiç- dini yüzde otuz beşe yükseltml§ ol· 

"Gayri resmt Macar mOşahitlcrl i· bir kelime yoktur. Esasen Roma böy- duğundan, bu nlsbet, İtalyanın Cer. 
1118, Balkan antantının Macar metnU. le bir şeye talip olmamıştır. manya piyasasından mübayaatts bu
'batının da müzakeresini tehlı; etmi~ "Muhariplerden şuna , veya buna lunmasına son derece engel olmak
ıclmasından dolayı memnuniyetsizlik- az çok müsait bir hattı hareket itti- tadrr. 
lerini gizlememektedir.,, haz edileceğine delalet edecek hiç- Belgrada gidecek heyetimiz 

Mat buat heyeti gitti bir kelime de yoktur. Bütiin Balkan • Gelecek hafta içinde Belgradda 

Bel 
memleketleri Avrupa ihtilafının ha- toplanacak Balkan devletleri şL 

grat, ~ (Hususi Muhabirimiz ricinde kalmak hususundaki arzula-ıtel f ı b"ld" · ) B ı mendifer kongresinde hükumetimizi 
e on a ı ırıyor - akan kon. nnt beyan ve fıhar etmişlerdir. Bu 

leylnl tak
. t k il b temsil edecek olan heyet v. arın Anka. 
ıp e me zere uraya ge. sulh ve bitaraflık hareketi bilhassa 

len Tu- k g • t il ı d ü kk t radan şehrimize gelecektir. Heyet, 
r a .. e ec er n en m re ep talya tarafından müzaheret görmiiş-

heyet, Fransız hükumetinin daveti tür. İtalya bitaraf olmamakla bera- Devlet Demiryolları tiıetme Müdür-
üz rl M 

·i · t t k ü ]erinden Nazım ve Şefikten mürek-
e ne aJ noyu zıyare e me - bcr, muhariplikten imtina etmekte 

zere bu akşamki trenle Parise müte. ve harbin Balkanlara sirayet etmesi. keptir. 
veccihen hareket etmiştir. ne mani olmak istemektedir.,, -..m:=====ıı-=========::::ıı~ 

Konsey içtimalarını gazetemi! na. Ayni gazete iUıvc ediyor: Balkan Antantı 
ınına takip etmek üıere sureti mah. "Kati ve resmi anlaşmalar olmak-
ausada Belgrada gelen arkadaşımız sızın Balkan devletlerinin siyaseti B D f d 
Aka Gündüz de Hariciye Vekilimi. şayanı d ikkat bir cepheden İtalyan U e a G 
zin refakatinde Sofyaya gitmiştir. siyasetinin istikametine müşabehet 
Aka Gündüz, bir müddet Sofyada arzetmektedir. İtalva tarafından hiç
kaldıktan sonra Rumen ricalile gö. bir tazyik icra edilmemiştir. Fakat 
Tii.şmek üzere oradan Bükreşe geçe- Balkanlardaki nüfuzu kend!sinin 
cektlr. azimkarane hattı hareketi ve yapıcı 

Muzaffer 
Çıkmıştır 

Galenkonun beyanatı eserlerile göze carpacak surette I:en. 
Bükreş, 5 (A.A.) _Balkan antantı dini gfö;termektedir... <Başı 1 incide) 

konseyine riyaset ettikten sonra Bel- Londradakl kanaat emellere sed çektiğini göstermek iti-
h;ı rill> f.:1ydP. Jı "'1"°'lupt l11' t:\A 11(.0 ft ~ .... 

grattan Romanyaya avdet eden Ro- Londra, 5 (A.A.) - Reuter ajansı letleri tehlikeyı aana yakından gor: 
manya Hariciye Nuırı Gafenko, .;ıc. bildiriyor: miye, Balkan Antantının kıymetim 
fani ajansının muhabirıne beyanatta Balkan antanh konseyinin top- ôlçmiye fırsat bulmuşlardır. 
bulunarak demiştir 1d: lantısı hakkında 'Londraya henüz Bu sebeple bu defa Belgratta top-
"- Memnunen avdet ediyorum. tafsilat gelmiş olmamakla beraber. Ianan Balkan Antantı konseyi, f~v· 

Balkan antantı konseyi içtimaının ne- konferans neticelerinin Londrada kaliide şartlar içinde toplanmış olma
ticesinden memnuum. Çükü vazife- memnuniyetle karşılnndığı anlaşıl. sına ragmen, müsbet netice vermiş, 
mizi yaptığımızı zannediyorum. Bal- maktadır. antantın tecdidine ve takviyesine .ıca-
kanlarda sulhi.ı, nizamı ve emniyeti Yu_goslavya ve Romanya Harlcive rar vermiştir. 
takviye etmekle yalnız dört memle. Nazırlarının irad ettik1eri nutuklar. Hatta fazla olarak bu defaki içti. 
ketin menfaatlerini korumuş değil, da. komşularından çok dostane bir ma, Balkan devletlerine, yalnız da
ayni zamanda Balkanl:ırda menfaat- surette bahsetmiş olmaları da mem- hilden gelebilecek tehlikeler üzerin
leri olan her devletin.tasvip edece- nuniyetle karşılanmıştır. Londrada. de değil, beynelmilel tehlikeler k'.ıt· 
ği bir s"yaset kullanmış olduğumuza Belgrnd toplantısının Cenubu Sarki şısında alınması lazım gelen v:lziyet 
da kani bulunuyoruz. Nutkumda İ- Avrupasında barışın muhafazasına hakkında da uzun uzadıya fikir ter.. 
talya hakkında yalnız keodı namıma hiıdim olacağı kanaati mevcuttur. tisine imkan vermiştır. Ve I3elgrat 
değil, mesai arkadaşlaımm namına lktısat komitsei toplanıyor içtimaının en büyuk faydalarından 
da kullanmış olduğum sita •işkarane Belgrat, 5 (A.A.) - Belgrat gö- b ' ri de bu olmuştur. 
lisanın kalbimden gelen bir ses ol- rüşmelerine müteallik olan resmi Balkan Konseyi, harbin Balkıı.~la-
duğunu size temin etmek isterim.,, tebliğde, Balkan antantı Hariciye ra inmesine mani olacak tedbirler de 
• "Konseyde en mühim rolü Nazırlarının, antant dahilinde ticari almış mıdır? 

mübadeleleri sureti mahsusada or- Burada umumi kanııat, Balkanla-
Türkiye oynamıştır,, ganize ederek, Balkan devletleri a- rın seri bir harp tehlikesine maruz 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Balkan :ın· rasındaki iktısadi bağların ve irtı- bulunmadığı merkezindedir. Alman
tantı konseyinin tebliği Macar siyasi batların sıklaştırılması ve mükem- yanın şimdilik Balkanları istilaya te
mahafilinde nazikane bir ihtira7.1a melleştirilmcsi zaruretini tebarüz et- şebbüs etmesinde kendisi için zarar
karşılanmıştır. tlrdikleri kaydolunmaktadır. Bu iti- dan başka bir şey olmadığında her-

Salahiyettar mahafilin mütaleası· barla ekonomi komitesinın, yakında kes müttefiktir. Bu noktada bilhasrn 
na gore, konsey toplanusı Macarista- toplanması pek muhtemel görülmek- Romanyadan Belgrat içtimaına ge
nın alakadar bulund•ığu cenubu şar. tedir. }enler gayet emi~ bir lisan kullan. 
kı Avrupası meselelerind~ hiçbir te- Yugoslav ikbsatçılanna göre, Bal. maktadırlar: 
rakki kaydetmemiştir. kanların sanayileştirilmesi için miiş- "Almanya, Romanyadan muhtaç 

Paris Soir gazetesi, Zlgfrid hattı 
üzerindeki Alman mühimmat depe>
lanndan birinin infilak ettiğini, Al
manlar bunun birkaç benzin teneke. 
sinin ateı almasından ileri geldiğini 
söylüyorlarsa da, hadisenin daha çok 
geniı mahiyette olduğunu haber ver
mekttdir. 

Alman resmt tebliğinde ıu sözler 
söylenmektedir: 
_"İtimat edilir bir kayda nazaran, 

duşman, son on gün zarfında. Alman 
tayyareleri yüzünden 47 ila 48 bin 
ton gemi zayi etmi tir. Deniz harbi. 
ne ait olan dünkü bilançoya ilave <'
dince, İngiliz _ Fransız ve bitaraf ti. 
caret filosu zayiatı 21 kAnunusanL 
den 31 kanunusaniye kadar 200.000 
tondur." 

lngiHz mahafili ise bu müddet zar. 
fında Almanlar tarafından batırılan 
bütün gemilerin 29.000 tonu geçme
diğini bildiriyor ve Almanları tek. 
zlp ediyorlar. 

* Alman tayyareleri tarafından bom 
bardıman edilen ve mitralyöz ateşi
ne tutulan İngiliz bandıralı Baron 
Buthven vapuru İngilterenin doğu 
şimalinde karaya oturmuştur. Vapu. 
run sahibi ve mürettebattan 35 kişi 
kadar ölmüştr. 
Diğer iki vapur da yine doğu şi. 

1!1~.ı .• ~:ıhJ,IJ~ğ.cL k..,aJ.~J~ ~·· o~!.'!l.'!Şt~r. 
le Norveç bandıralı Jerfjeld'dir. Mü. 
rettebatlan kurtulmuştur. 

Deniz, geçen pazartesi günü bir 
Alman tayyaresi tarafından batırılan 
İngiliz bandıralı Stanburn vapuru. 
nun mürettebatından dört kişinin ce. 
sedini sahile atmıştır. 

Daily Telegraph gazetesine göre, 
bir müddet evvel Çörçil tarafından 
yapılan teklif üzerine İngiliz harp 
gemilerinin himayesinde seyahat et. 
mekte olan bitaraf vapurların .ıdedi 
gittikçe artmaktadır. 

Kanadanın yardımı 
Ottava, 5 (A.A.) - İngiliz camiası 

antrendman planı tam randımanla 
işlediği zaman Kanadada senede tak
riben 1400 pilot, mitralyözcü, r:ısıt 
ve telsizci yetiştirilecektir. Mektep
ler birkaç haftaya kadar faaliyete 
geçecek ve tedricen inkişaf ettirile. 
cektir. Bu mekteplerde muallim, me. 
mur, makinist vesaire olarak 40.000 
kişi kadar istihdam edilecektir. 

Tayyarecilik için toplanan talebe. 
nin miktarı gittikçe artmakt3dır. 
Halihazırda yedi, sekiz yüz Kanadalı 
hergün Kanada hava kuvvetlerir.e 
kavdedilmek üzere müracaat etmek
tedir. 

Zelzele Mıntakasında İcra 
ve Takip İşleri 

6. z. 940 

"Afrodit,, Milli Talim 
ve Terbiye Heyetine 

Tetkik Ettirilecek 
<Baıı 1 incide) 

test Ruhtyat Urdinaryll! Profesöriı 
Mustala Şekip Tunç, Edebiyat Fa
kültesi Metinler Şerhi Doçenti Dok
tor Ali Nihat Tarlan va yine Edebi· 
yat FakUltesl Peda,'1oji Enstitüsü 
Profesörü Sadrettin Celil Antelin 
hazırladığı ehli vukuf raporu okur.
muıtur. 

Raporda, esere bazı lllveler yapıl. 
mıı bulunduğu kaydedilmekte an· 
cak bunun (AfroditHn bir başka ta 
hından alınmış olabileceği ve ilave e
dilmiş kısımlar bulunsa bile bunun 
eserin iddia olunan müstehcenliğine 
birşey ilave etmediğini tebarüz etrıri 
Ierek şöyle denilmektedir 

"Eserin aslı, Fransız edebiyat ta· 
rihlne muharriri ile birlikte ve hatta 
muharririnin dlfer eserlerile bera. 
her dahil olmuıtur. Bu itibarla es~ 
rin edebi bir mahiyeti ha'z olduğu ve 
şöhret kazanmış bir edip tarafından 
yazıldığı muhakkaktır. Tercümesin· 
de de ayni gayeye :mUmkün mertebe 
yaklaşmak için büyük bir ıayret sar. 
fedild"il göriilmüştür. 

Eserin mUtaleaıundan sonra, edin· 
diğimlz kanaat şudur: 

"Muharrir ~ehevi kıymetlerle plas. 
tik giizellik kıymeti arasında bir te. 
aruz dramı aksettirmek isti:\'or. Bu 
dram, ptbtik kıvmetln, ehe

0

vi kıvme 
te karşı zaferi ile neticeleniyor. Eser· 
de çok serbest yazılmış 1tibi görUlen 
tasvirler, bu mücadelenin kuvvetini 
ve plAstik ıaferln ehemmiyetini te. 
harüz ettirmek içindir. Binaenaleyh, 
buradaki serbest vasıta ıayesine gö· 
re mlitalea edilirse, bu serhestliğin 
hiçbir zaman miic;tehcen telAkki cdi· 
1emiytteği anlaşılır.,, 

"Hulasa; 
"Fransız ediplerinden Piyer Lui. 

sin Nasuhi Baydar tarafından türk
çeye çevrilen "Afrodit., adlı eseri 
mühim ilnıi tetkiklere istinat ederek 
çok eski bir devri güzel bir üslupla 
canlandıran kıymetli b"r sanat eseri· 
dir. Bu mahiyette bir eseri edebiyat 
ve hatta tarih ile alakadar olan her 
ferdin istifade ile mütalea edeb:lcce. 
ği şüphesizdir.,. 

Rapordan sonra, bu romanın Ulus 
teren bir tezkere ve Semili ı:.utıının 
evvelce bir hakaret davasından mah
kum olduğunu bildiren diğer bir tez. 
kere okunmuştur. 

M üddeiumuminiıı talepleri 
Bunun üzerine reis, müddeiumu

miye söz vermiş ve Hikmet Onat 
şunlan söylemiştir: 
"- Yüksek mahkemeniz, eserin 

fransızca aslının ayni olup olmadığı 
ve içinde evvelki ehli hıbrenin işa· 
ret ettiği cümleleri ihtiva eden kı
sımların bizatihi müstehcen ve sanat 
dolayrsile müstehcen bulunup bulun
madıklarının tetkiki hakkında karıtr 
ittihaz buyurdu. Tetkikatı yapan Ü
niversitemizin kıymetli profesör ve 
doçentlerinin verdikleri rapor, esere 
bazı ilAveler yapıldığım göstermek. 
tedir. Fakat rapor, bu ilavelerin ne
lerden ibaret olduğunu ve müstehcen 
bulunup bulunmadığını açık ve kati 
bir ifade ile yazmamaktadır. 

katt olarak tesbiti lazımdır. 
''Bunun içın eserin aynen tercüm 

edılıp cdilmediğinın de ilavesile b 
noktaların Maarif Vekaleti talim ter 
biye heyetine tetkik Pttir lmesini v 
terciıme keyfiyetinin de te!lblt bu 
yurulacalt bir mütercime yaptırılma 
sını talep ederim.,, 

Suçlu vekilinin itirazları 
Suçlu vekili avukat Esnt Mahmu 

Karakurt da müddeiumuminin mii
taleasına cevap olarak ezcümle şun. 
ları söylemi:;;tir: 

"Muhterem müddeiumuminin ifa. 
desini büyük bir hayret içinde din. 
ledik. Mi.ıddeiumumi, nedense ehli
hibre diye ikide birde !brahim Hakkı 
Konyalıyı karşımıza çıkarıyor. Onun 
ehlivukuf olamıyacağını elvvelce 
mahkemeniz karar altna almıştı. E.. 
ğer İbrahim Hakkı Konyalının rapo. 
ru kabul edilmiş olsa idi mahkeme
niz yeniden bir ehlihibre teşkiline 
karar verir mi idi? 

Esere ilave edilmiş kısımlara ge
lince; bu fikir, kendilerinin ha!ası 
neticesinde ve verilen yanlış bir ki
taptan ortaya çıkmıştır. Afrodit eseri 
muhtelif tabiler tarafından tam on 
bir defa basılmıştır. Yüksek mahke. 
menize takdim ettiğim eser, Nasuhi 
Baydarın tercüme ettiği eserdir. 

Ve ne hazindir ki müddeiumumi 
Büyük Millet Meclisi azasından kıy. 
metli bir muharriri müstehcen neş. 
riyat yapmak ve halkın ar ve haya 
duygularını rencide ederek onlara 
şehevi bir eser vermek gibi ağır bir 
töhmet altında bırakmaktadır. Bu e. 
serin hangi kitaptan tercüme edildi. 
ğini müddeiumumi tesblt etmlş ol.. 
saydı bu ihtiltlfı biie ve Üniversite 
profesörlerinin sırtına yUkletmezdi. 

"Ya çocukları ne yaparız, ı;eklin
de bir sual olamaz. Bu eseri ünı\•er. 
site hayatına gelmiş kültürlü insan. 
lar an\ıyabilir. Küçükler zaten böy. 
le bir eseri okumazlar. Halbuki 
müddeiumuminin iddiası hala İbra
him Hakkı Konyalının raporuna da
yanıyor. Mebus Kazım Nami Duru, 
bir gazetede bu müstehcen eser an. 
vası münasebetile "irtica sarıklan. 
mıştır" diyor. 
ıv1til'ikcı"ucıuı:n • .:ıh:ı-v~l'l!>.rono~ .,,\lrt11r 

pa hudutlarını aşacaktır. Paris Soir 
gazetesi ve italyanca iki gazete bu 
eserin mahkemeye verilmesi yüzün
den aleyhimizde propaganda yapı
yorlar!" 

~l üddeiumuminin cevabı 
Tekrar söz isteyen müddeiumumi 

Hikmet Onat, avukat Esat Mahmu
dun, maksadını ifade ederken birçok 
hatalar yaptığını, nezahet hududunu 
aştığını ve ayrıca uefendi,, kelimesi.. 
ni kullanarak kanun haricine de çık. 
tığını söylemiş, sözlerine şôylc de. 
vam etmiştir: 

"-Temenni ederim ki suçlular bu 
davada beraet etsinler. Fakat biz aç.. 
tığımız davaya sonuna kadar devam 
edeceğiz. Verilen rapor usule mu
vafık değildir. Eski iddiamı tekrar. 
larım." 

Bunun üzerine mahkeme icabını 

"Raporu yazanların ihtısaslanna 
ait olan kısım hakkında memuriye
timiz hiçbir glına itiraz dermeyanı
na kend~ini salahiyettar görmemek
te ise de, umumi bir lisan ile "müs
tehcen değildir., tarzındaki bu hük
me iştirak edememektedir. Davamız 
evvelki rapora istinat etmekte olup, 
evvelki raporda müstehcen kısımlar 
aynen gösterilmiştir. 

düşünmüş ve Afrodit eserinin mah. 
kemeye suçlu vekili tarafından veri.. 
len aslı ile tercümesinin Maarif Ve.. 
kaleti talim ve terbiye dairesince 
tetkikine, bu tetkikler sırasında bil
hassa vazıı k a n u n u n istih. 
daf ettiği milli gaye ve içtimai te
mayül gibi halkın görüş, kabiliyet 
ve telakki tarzının gözönünde bulun
durulmasına karar vermiştir. 

Dort devletin tesanüdü ve istiklal- terek bir plan vücude getirilmesi lü- olduğu petrolü ancak sulh içinde a
lerlni ve milli tamamlıklarının temi- zumu kendisini hissettirmektedir. Bu labilir. Bir harp vukuund:ı bir an i
ni hususundaki azimlerinin teyidi tı:. plan, Balkan memleketleri arasında çinde bütün petroller l:ıt!rhsva edile. 
dilci Macar mahafilinm nazarı dik· her türlü sanayi rekabetini bertaraf cektir. Bütun tedbirl~r alınmıştır,, 
katini celbetmi~tir. l\laamafih mez- edecektir. Antant ekonomi komitesi-:r diyorlar. 
kur mahafil Macar - Yugoslav dost. nin bu sahada mesai sarfedeceği tnh- Yugoslavlar da böyle bir tehlike 
luk münasebetlerinin cenubu şarki min olunuyor. · görmuyorlar. 
Avrupa münasebetlerinde bir iyilik Sırp -Hırvat anlaJtması k · · ~ Binaenaleyh Balkan onseyı ıçtı-
husule getirmek yolunda kurucu bir Belgrad, 5 (A.A.) _ Yugoslavya maından memleketlerine dönen d:p
unsur teşkil ettiğini ilave eylemekte· Başvekili Zvetko'ldç gazetecilere lomatlar, emin, müsterih dönüyorlar, 
dir. yaptığı beyanatta Sırp _ Hırvat an- ve memleketlerine sulh müjdesini 

Sağ cenah partisinin haftaltk gaze- laşma siyasetinin hükumetin esas si. götiıruyorlar. 

Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -
İcra ve iflas kanununun 230 uncu 
maddesine istinaden zelzele mınta. 
kalarında icra takiplerinin muay. 
yen müddetle tatili için temyiz bi
rinci hukuk dairesi resi Fuat Hulusi 
Demirellinin reisliğinde Vekaletler 
mümessillerinden mürekkep bir ko
misyon kurulmuştur. Bu müddet Ve. 
killer Heyetince tayin edilecektir. 

"Netice itibarile, evvel'kl rapor, 
yazıların tamamen müsteh~en bulun
duğunu, şimdiki rapor ise, bunun ta
mamen aksini ortaya koymuştur. 

Bu suretle iki rapor arasında ihti. 
laf tezahür etmiştir. Bu nokt:ının gö
zönünde bulundurulması gercktır. 
Sonra bu eserin hakiki manasını 
mektep talebelerinin de çıkarıp çıka
ramıyacağı ve bu eserin mektep ta. 
lebeleri tarafından okunmasının m:ıh 
zurlu olup olmadığı ve ayni zaman
da, hangi derecedeki mektep talebe
lerinin okuyup okuyamıyacağının 

Duruşmaya şubatın 17 nci cumar. 
tesi günü saat 10 da yine yedinci as. 
liye ceza mahkemesinde devam edi
lecektir. 

Hatay Vilayeti Taksimatı 
Ankara, 5 (TAN) - Hatay vila. 

yeti idari taksimatı hudutlarını tayin 
ve tahdit eden kararname neşredil
miştir. 

Gümrük Müfettişliği 
Ankara, 5 (TAN) - Gümrükler 

zat işleri müdürü Safi Rumer. Vek3.. 
let milfettişllğine nakledilmiştir. 

tesi olan (Nemzetor)a gore, BelgrRt yaseti olarak kaldığını ve bunun Yu. =============-===-=
toplantısında en miıhim roli\ Turlfi. goslavyanın vaziyetini tarsin eyle
ye oynamıştır. Gazete diyor ki: miş olduğunu ve hariçteki nüfuzunu 

Fransız • Yunan 

Ticaret Anlatması "Turkiyenin hattı hareketi şimal- arttırdığını söylemiş ve demiştir ki: 
den gelen her türlü tehdide karşı bir "Sırp _ Hırvat anlaşma siyaseti 
mayin seddine muadildir. Konferan· Yugoslavyaya bütün Yugoslav miL 
sm seyrini baştan nihayete kadar letleri arasında ahenk tesis etmek Paris, 5 (A.A.) - Bugün intişar 

d
.k t · t• eden bir kararnameye gore, Fransız-

Saracoğlu ı te e mış ır.,, imkanını vermiştir ki, bu enternas-
Jtalyan gazetelerine göre yonal vaziyetin bu vahim anlarında Yunan ticaret anlaşması bugün me-

d riyete girmektedir. 
Roma 5 (A.A.) - Stefani Ajan· ı büyük bir mlna almakta ır. İthalat hakkındaki umumi mem-

srndan: ' Gazetelerin Belgrat Balkan "Bütün milletin ~anevi birliğin. nuiyet hilafına olarak bazı maddeler, 

konferansının netayici hakkındaki den kuvvet alan, daıma tamamlığını 
l 

. czcıimle benzin yağı, portakal, man--

mu .. talcalan bilhassa İtalyan matbu- müdafaaya hazır o an ve aynı za.. 1 1 h k dalina, diğer meyvahır, manyezit, pi-

Noter Kanunu Nizamnamesi 
Ankara. 5 (TAN) - Noter kanunu 

hükümlerinin tatbik şeklini göste. 
ren nizamname Vekaletçe hazırlan. 
mış olup. bugünlerde Devlet Şurası
na gönderilecektir. 

~ATRO~ 
Şehir Tiyatroau atının derpiş etmiş olduğu veçhile manda sulhcü duygu ara are ·et e- rit do Sufr, kurşun ve deri Yunanis

t>u konferansın sansasyonel bir neti- den memleketimiz A vrupanın bu kıs. 
ceye varmamış, yalnız Avru-panın mında başlıca sulh amili bulunmak- tandan Fransaya ithal edilcbilecek-

Cenubu şarki.sinde ıulhün muhafa· tadır." tir. d İ .ası hususundaki menfaat ve azmini Roma. S (A.A.l - İtalyaya Ro- ~unanista~a ithal edilecek m~d e-
~yit etmiş bulunduğu merkezinde- manya petrolü verilmesi için Roma lderın kıym~tı, ~:bansanı~ Yun.~tnısta~-ı 

i'epebaşı Dram Kıl!!Pın~a 

Bu altşam ~ 20.91 da 
e O KADIN • 

Halk Opaed 
'1 , ile Bükreş arumda müzakereler ce- a yapacagı mu ayaat:a mu enasıp 

rGiornale d'İtalia diyor ki: reyan etmektedir. İtalya, daha iyi olacaktır. 
Bu aqam saat 1 c!a 

e LA MAIKOT. 

SATILIK 
Benzin Tenekesi imalat Makineleri 
El ile çalrşır ve sekiz saat normal çalışmakta sekiz kişilik ekile va. 
satt dört yüz teneke imal eden yeni Komple teneke makinası ve alatı 
satılıktır. Görmek isteyenler Zonguldakta Maden Kömürü işler 
Türk Anonim Şirketine müracaat lan. 

~-------------------------' r "H• çıkanldıktan sonra, dit apsdednde, Akd d;ş, HUhaplannda ' 

\._ nun ~lık ·o~ ~p-~ ~t!~ ~~ t: ~r . • J 
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BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 
EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE ~ 

Markalı yassı pilleri radyolar ıçın en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avnıpada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çefİt fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveriflidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 1 L Toptan satış yeri : Jak Dekalo ve Şur. Tahtakale No. 51 

_, 

ESKİ ye YENİ ROMATİ~IA, LUMBAGO, SİYATİK 
01\IUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA \'C soğuk algınlıkla
rından ileri gelen şiddetli ağulan teskin ve izale eder. 
~ ............ ..,.'.ml ........................ r 

Dolmabahçe Stadyumu İnşaatı 
Münakasa ilanı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul Bölgesi 

Başkanlığından , 

'l - Yapılacak iş: Do1mabahc:ede eskf fstablaAmlre blnalannın bulunduğu sa
'hı ile Havagaz.1 Fabrikasının b:.r kısım arazisi üzerinde yeniden yapılacıık olem
pılı: stadyumun bll'umum kArgu inşaatı ile "Elektrik, kalôrifer sıhhi tesiı:at iş

leri hariç" burada mevcut bina~arın yıkıl mast ve enkazının kaldırılmıısı tşıdir. 

2 - ihale şartları: Kapalı 7arf usuli ledlr. Ve vahidi fıyat iledır. İhale en 
mflsait fiyat teklif eden firmaya ."apılacaktır. 

3 - Keşi! bedeli: Bu tşe alt ilk keşif bedeli 755.584,03 liradan tbarf!t olup 
muvakkat teminatı 34.450 liradır. "Beto'larme demiri ayrıca Beden Terblyeın Ge
nel DlrektörlO:ü tara!ınc!an temin edı:ecek olup onun fiyatı bu .JekOna dahli de. 
tlldir_ 

4 - İhale f{lnO ve yeri: hıale 14/M:ı rt/1940 Per$embe gilnO saat onbeste ne
den Terbiyesi İstanbul Bolgcstnln T11ksımde Ay Yıldız Apartımanının 3 cu ka
tında kAln Merkezinde icra edill'C'ektır. 

6 - Bu işe alt e':rak şunlardır: 
a - Hususi fenni şartname. 
b - Futbol sahası ve koşu pistine alt lzahname, 
c - Stadyum binasına alt ~ahn<lmc. 
d - İlk keşi! hiltrı~11s1, 
e - Bavındırlık işleri ıenel sartnam esi, 
ı - Nafıa VekAleti yapı l~cri uınuml fenni şartnamesi. 
g - Mukavele projesi, 
h - Eksiltme şartnamesi, 
t - 20 par(a pllln ve pro]e. 
8 - Munakasaya iştırak ı-•me'!t isteY cnlC1" ,.ukıırıdıı yazılı eı.-rakı Broeı Ter

biyesi İstanbul Bölıı:eslnın Tak•imde A:J Yıldız Apartımanındakı Merkeı.ınde Mu
hasebe servisinde 25 lira mukabilinde ala bilecekler! gibi so"acaklan her ":lanıı bh 
hususta hl"T gun saat on bes ıle on sekiz ar:ısında burada bulunacak Mlmarlıır ta. 
rafından kcndılerlne l!l:z.ım gelen izahat verilecektir. (81!) 

. İnhi$arlar Umum MüdÜrlüğü Uanıarı 
I - 6 '8 telll ve 14,5 onsluk Xulküte diki!ilı 70 x 102 eb'adında 250,000 adet 

K 1Kute nıamulAtı çuval satın alınacaktır. 
II - Akredttıfı ld .. rece tcmın edılmlştır. Pazarlıtı 12 - il - 940 pazartesi günü 

$.at 10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılııcağından isteklilerin pazarlık ic:in tayin olunan atın ve saatte 
..... ., 7,5 ıuvcnme pdralanle bfrllkte ntezktlr komisyona ıelmelerl. (9:!7) 

İstanbul Orman Ç. Mücliirlüğünden: 
ı - Kartal kazacında hudutları $1lrtnıı mede yazılı Çakıro~lu functabtı devlet 

ormanından 6720 kental tunda çalısının ııl tı ay içinde kesılip ormandan çıkarılması 
15 run muddetle açık arttırın ya konulmuştur. 

2 - Arttıı ma 21-2-940 tarihıne musadlt çarşamba .ann ıaat 15 de icra edile-
cektir. 

3 - Funda ç hs nın bt'her ke.-ı•ıılinln m uhıımmen bedeli 5 kuruştuT 
4 - Mu\' KKııl tem nııt 25 Jıra 20 kuruştur. 
5 Ş rtname ve muk \Clename pro1elerini görmek isteyenler bu müddet lr.ln-

de istarıbul ormıın mudurlugune ınuracaat edebilirler. (915) 

'J' A 11 

ô<inid 
Büyüklerin ve küçüklerin Barsaklannda Kan emerek ya

şayan kurtların en birinci devasıdır. Her Eczanede bulunur. 
Kutusu 20 kuruştur. ______ _, 

• 

Bu basit ve kolaY. 

Güzellik 
reçetesini 

tecrübe ediniz. 
Ayni genç kızın 
tedavi.den evveı 
ve sonraki Te

•İlnlerine ba -

Bayan M. 
S. diyor ki: 
"Kendimi 
aynada gördüğüm vaktt, ade -
ta gözlerime inanamıyorum. 

Cildim evvelkinden daha gü
zel, daha yumuşak ve dah:ı 

nermin, bütün arkadaşlarım 

tenimin güzelliğine gıpta na
zarlariyle bakıyorlar... Siz de, 
yeni ve ta~e bir cilde, şayanı 

hayret bir tene malik olabi -
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği avni 
basit ve kolay güzellik reçe -

tesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yüzünüze VP. 

boynunuı:a cilt unsuru olan 
pemb~ renkteki Tokalon kre -
mini siirünüz. 

Terkibinde Viyana Üniv~i -
tesinin meşhur bir profesö,.ü 
taraflhdan keşif ve "BİOCEI. .. 
tabir edilen kıymetli ve cazip 
genelik c~vherf vardır. Siz 
uyurken. cildiniz bu ktymetU 
cevheri mas edecek ve her sa. 
hah daha genç görünece'ksiniz. 
Ertesi sabah yağsız beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanmız 
Bu da, siyah benlen eritecek ve 
açık mesamelen sıklaştıracakt1r. 

ı\vnf zamanda. cildi yumu~tıp 
beyazlatacaktır. ,Bu tar21 tedavi
yi tatbik eden (günde 3 dski'ka) 
her kadın, kendisini bir çok se-
ne gençleşmiş bulacak ve yeni 
güzellikte bir tene malik ola
caktır. Tokalon kreminin müs
mir neticeleri garantidir. 

j PETROL NiZAM 
1 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

On beş senedcnberi on binler. 
ce kimse tarafından memnuni· 
yetle kullanılmaktadır. 

İstanbul İkinci İflas l\lemurluğnn· 
dan: Kadıköyünde Bahariye cadde
sinde Şekerci Bak.kal sokağında 51 
No. lu evde oturan ve manifaturacı
lık ticaretile iştigal eden Koço Koza
dinosun iflası açılıp, tasfiyenin adi 
surette yapılmasına karat verilmiş 
nl.-lııi'innnp•v · ı - ıvıuılıste alacagı oıanıarın ve 
istihkak iddiasında buluncnların a
lacaklarım ve istihkaklannı ilandan 
bir ay içinde İstanbul İkinci lflas 
dairesine gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (senet ve defter hülasala
rı ve saire) asıl veya musaddak suret
lerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hılafına hareket cezai me
suliyeti müstelzim olmak üzere mi.ıf
lisin borçlularının ayni müddet için
de kendilerini ve borçlarını bildir
meleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun, ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak· 
ları mahfuz kalmak şarlile bunları 
ayni müddet içinde daire emrine tev
di etmeleri ve etmezlerse, makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
suliyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

1 

4 - 9 - 2 - 940 Cuma günü saat 
1 O da alacaklıların ilk içtimaa gel
meleri ve müflis ile müşterek borç
lu olanlar ve kefillerinin ve borcu-
nu tekeffül eden sair kim.ııelerin top
lanmada hazır bulunmağa hakları 
olduğu ilan olunur. (24122) 

KAYIP - 936 - 37 senesinde Hav. 
darpaşa lisesinden aldığım tasdikn~
meyi kaybettim.· Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmiı yoktur. 

Aksara)·, Yenikapı t'addesi 
Tiryaki Hasanpaoı;a sokak 

No. 43 Şe,•ket 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 idrar yolları hastalıkları mütehas-J 
suı Beyojlu Yıldız sineması °11:.arşısı 

tramvay duratı L'ekleT' aparttm.ını 

---· - Tcl : 4e92A ----

Sahibi •• N91rly•t MftdtlrG Halil 

LOtfl DÖROCNCO 

liHeterilik H Neşriyat T. L Ş. 

Banldıtt yer TAN matbaan 

~ ................................. -....... ~ 
Çuval, teneke, 

Sümer: Bank sellüloz 
bidon satışı 

sanayii müessesesinden: 
(7000) adet muhtelif çuval ve torbalarla (300) adet hurda 

çuval, (45) adet boya ve yağ fırçası, (48) adet tuzruhu dama
canası, (482) rulet gaz, benzin ve yağ tenekesi, 16 Şubat 1940 
tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te lzmitte müessesemiz 
merkezinde açık arttırma suretile satılacaktır. 

Çu\':ıl arttırma~ına iştirak için T. 1.... 200 (iki yüz) lira, diferlerf 
için de T. L. 30 (otuz) lira teminnt olarak satıştan evvel müessesemi· 

ze teydi edilet'ektir. ••••••••••llJ' 

KUPONLU VADELİ 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
1 te yiiksck hir kremde aranarı 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTE\' 
temin edebllr. 

1 - KREM PERTEV: RlT tuva
let milstahzandır. İnce bir 
itina ve yapılı5•ndakl husu
siyet itibarile yilııdeld cf7.11 
ve buruşuklukbrın tesekkO
lüne m~nl olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir f{lzel
llk vasıtası:iır. Genlşlemlıı 
me!Bmatı 'Jtkıştı,.arak clld
dekl p!lrtük ve kabarcıkları 
giderir. cıı \'e l\!kf'leri tzale 
eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Btr clld de
veıııdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını dılzealr. Sivilce ve 
siyah noktal;ınn 1ezahu\ilne 

mfıni olur. Clld ad:ı\esinı 
hf'!liVf'Tl"k kU\'Vl'tlf'nd lrır. 

lan vardır. 


