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5 K URUŞ GUNLO K S iYASi HALK GAZETESi 

Dr Ganou diJ'OI' ldı 

"'Her tacir bu kitapta cZSaterdifim aınınerf btbik etmek 
•ııretiyte bir iki sene sibi bu blr nman içinde mU$terile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu ldtabunda ıizc 

ba l&Jlati ötretlYorum- Fintı 50 kurut 

Balkan Sulhu Emniyet Altındadır 
Şükrü Saracoğlu Diyor ki: 

Balkanlılar Arasındaki Sıkı 
Tesanüt Harbi Uzakta 

Tutacak ·Kadar Kuvvetlidir 
o .1 

BELGRATTA 
Gördüklerim 
Ve işittiklerim 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Belgrat, 4 

Balkan Konseyinin içtimaı 
münasebetile Belgrada 

gelen yabancı muhabirlerin 
çokluğu dikkati celbediyordu. 
Bir günde muhtelif milletlere 
mensup yabancı muhabirlerle 

.. rüp:ı~n~a ~1m~'trın. ~ ... +.1 ..... 1 .......... 

Alman muhabirleri ve bilhassa D. 
N. B . konferansın seyrınden hiç 
rnemnun görünmüyor:lu. Kiminle ko.. 
nuşsam daima Alman muhabirlerini 
gösteriyor ve gülüyordu: 

- Şu fraklarının etekleri yere de
ğen adaou göriıyor musunuz? İşte 
D. N. B. muhabiri odur. Herkesin on· 
dan nasıl kaçtığına dikkat ediniz. 
Filhakika her yerde birbirlerile dost 

olan gazeteciler burada sempati ve 
an ti patilerini gizliy emiyorlardı 

İngiliz ve Fransız muhabirleri, bu. 
raya gayet bedbin olarak gelmişlerdi. 

Onlar konferanstan müsbet bir nG
tice çıkmıyacağını zannediyorlardL 
Fakat konferans müsbet bir şekilde 
bitince sevindiler. Hangi İngiliz ve 
Fransız muhabi.rile görü~m bana 
fUDU söylüyordu: 

Şükrü S4racoğlu, dün aabah Sirkeci gannda aakerl teftiş ediyor 
~ ......................... . 

Weygand 
Kahirede 
Bugün 
Resmi 

Bir Geçit 
Yapılacak 

Türkiyenin Takip Ettiği 
Politika Balkanlarda 

Takdirle Karşılanıyor 

Şükrü Saracoğlu, Nişte istikbal edilirken 

ITAL YA MEMNUN DEGiL 

Balkan Antantının Bir 
Blok Yoluna Girmesi 
Pek iyi Karşılanmadı 

Bu Temayül Ne ltalyan Politikasına, Ne de 

Almanyanın Menfaatine Uygun Görülmüyor 
Roma, 5 (Husus! Muhabirimiz bildiriyor) - 4 Şubatta bi

ten Balkan Konseyi içtimaı hakkında Roma resmi mahfillerinin 
intıbalannı öğrenmek kabil olamadı. Bununla beraber yan res
mı mahl.ıllerde yalnız Yugoslav ve Rumen nazırlarının, Balkan
lardaki ltalyan teşebbüslerini, sulbü korumağa matuf olduktan 
için takdir eden nutuklan öne sürülüyor. Bu mahafil, Balkan 
antantının, kendi organizması içinde l 
bir blok haline gelmemi§ o!masmı I F S: J"' k d J 1 • 
kafi derecede iyi bir netice saymaJt- e a etze e er Çin 
tadır. 

Geçen mektubumda da yazmıştım: 

t<ral Zogo d 
500 Sterlin 

İtalya, kendi nüfuzu altında bır 
blok yapmak işinde Almanya ile an
laşmıştı. Bu blok, Almanyaya bam 
madde ve yiyecek verecek, bu suret.. 
le Fransa ile lngilterenin Balkanları 
Almanyaya kapamak emelleri suya 

düşecekti. İtalyanın kazancı. şimdi- Teberru·· Et+ 
lik Balkanlarda nüfuz davasmı ko. 
rwnası oluyordu. 

Balkan Blokuna Doğru Ankara, 7 (A.A.) - Parls Bü 

.. _ Bu işte Tflrklyen.ln. 'btl::rllk rol 
eynadıp görülüyor, diyorlardı. Sa. 
raeofla gelmeden Belıradda esen 
hava fena idL Batti Yugoslavyanın 
ha içtimaı istemediği zannediliyordu. 
l'wt Saracoila geldikten aonna her 
feY defişti. Ortalığa bir nikbinlik 
tayıldı. Ve bugün elde edilen netice. 
de flphesiz onun bfiyflk tesiri olda. 
Bu vesile ile Tilrkiyenln Balkanlar. 
da kuvvetli bir im.il oldufu blr defa 
daha sabit oldu." 

Halbuki, Belgradda alınan karar. Elçiliğinden bildirildiğine göre H 
lar, Romanın umumi havasında pek methi Kral Birinci Zogo felaketze 
tatlı bir hava estirmiş değildir. Res- ler için 500 İngiliz lirası teberru e 
m1 mahfillerle teması çok olan bir !emiştir. 

Londra,, (Husuat> - s-rtı Ak- Saracoğlu Dün Alr·am Ankaraya Hareket zat bana şu sırrını açmıştır: • 
deniz hareklt aahuı baıkwnandanı -S "- Antant, müttefiklere dost bir Reisicümhur İnönilne Reunion 

İtalya, Belgratta görünmüyordu. 
İtalyan muhabirleri de Bulgar gaze
tecileri gibi pek siliktiler. Onlar 

General Wenand, yüksek rütbell Etti y 1 B klD A k G 1 k müdafaa bloku haline gelmemistır: dası Saint Denis Müshiman cema 
erkAnıharp z:abiUeri ile birlikte bu- 1 UgOS ay aıve n araya e ece ama 7 yıl daha uzatılmış olan antant reisi tarafından gönderilen bir t 
gün tanare ile Beyruttan Kahlreye Balkan Antantı Daimi Konseyinin toplantısına iştirak et- resmi tebliğin ücüncü maddesi ile. grafta Müslüman cenıaı:ıtı tarafınd 
•elınl .. tir General. ...... ___ ve tn•iliz ek yani Fransa ve lngilterenin mütte. ·felaketzedelere bir yardım olmak 
:_." -~'-amlan .=:dan ~:'-._ m üzere Belgrada gı"den Haricı"ye Vekilunız· · şu··krü· Saracog"-n: .... uu. .u...... ......cuuı -..11' fik:i olan Türkiyenin dahil olduğu zere 100 bin frank teberru edil 
ıa~. lu, dün sabah şehrimize dönmüş ve askeri merasimle karşılan- antant devletlerinin, haklarını, is. olduğu bildirilmiştir. 

Yann. Weyıancf ıerettne tnıruz mıştır. Hariciye Vekilimiz, dün akşamki Ankara ekspresine tiklallerini ve topraklarını korumak... Lahor İslam Encümeni Katihi 
"Ye Mımr askerleri taratından büyük b .. 1 h .. b" nl Ankara ta müşterek bir bekçilik yapmaları adet Ali Han imzasile İnömine gel 

i bir geçit resmi yapılacak ve General ag anan ususı ır vago a ya gitmiştir. (~ODU Sa. 6 Sü: 6) (Sonu Sa. 6 Sü: 5) 
Kahlredeld ikameti esnasında Kral Şükrü Saracoğlunu ve heyeti.mzii 1--------------------------------------' 

.. ~~:ı: .ı::::~:: .~~~ı.~~e:~~ ~d~~rk!~~pamı:::~ e::;ı Harbin Yeni ı-.. - ..... -----···--
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Huk~ ~k~~ A~~~ f Yeni tstanbul Kumandanı ~eldi 

l 
bulunan Vali ve Belediye Reisi na. 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

'YARIN BASLIYORUZ 
1 

Ahmet Mithat Ef. 
• 

• 

Ahmet Mithat Efendinin hayatı, Türk gazeteciliğinin ta
rihidir ve Amerikan filmlerindeki hayali maceraları göl
gede bırakan hakiki mücadelelerle doludur. Bu büyük 
Türk gazetecisinin bir romana benzeyen tam yanın asır
lık mücadele dolu hayatı nasıl başlamış, nasıl devam et
miş ve nasıl bitmiştir? 
Bu dikkate değer hatıralan, yarından itibaren neşre 
başlıyacağımız yeni tefrikamızda zevkle, heyecanla oku
yacaksınız. Eser, daha ilk satırlarından itibaren sizi sa- . 
racak ve sonuna kadar ayni heyecanla sürükleyecektir. 

YARIN TAN SÜTUNLARINDA 

mına vilAyet muavinleri Hüdai Ka. S A F H A s ı 
rataban ve HalUk Pepeyi ile Parti 
müfettişi Fikret Sılay, şehrimizde 
bulunan mebuslar, Üniversite Rek
törü, Balkan antantına dahil dev
letlerin başkonsolosları tarafından 

Başlıyormuş! 
istikbal edilmis ve bir kıta asker Bern, 7 (A.A.) - Hitlerin 31 ka
tarafından selamlanmıştır. Hariciye nunusani nutkunda haber vermic ol
V ~ili, ke~d.isini karşılam8:ğa g~len. duğu harbin ikinci safnasır.ın ~şh
lerın ellerını sıkmış, asken te!tış e- yacağına dair bir takım alametler 
de~ek hatınnı1 soı:muş, asker de ken.. vardır. Bu harp, tayynrelerlP. kütle 
disıne (Sağ ol.) hıtabında bulunmuş. halinde yapılacak taarruzlarla başlı
tur. yacaktır. Bu havadisi veren Bund de 
Şükrü Saracoğlu istasyondan do~. Berne'dir. Almanya taarruzlarını bil

ruca Parkotele giderek ora~:ı isti- hassa İngiltereye karşı tevcih ı;de-
<Sonu Sa. 6 Su: 4\ cektir. İngiliz limanlsırına karşı harp 

Millt Piyangoda 
' KAZANANLAR 

donanmasının da iştiraktle hava hu
cumlan yapılması beklenmektedir. 
Zira Alman mahafili. başlıca İngiliz 
eyaletlerinin ve İngiliz donanmasın1n 
bir kısmının tahrip edilmesinin bü-

MiJU Piyango dün Ankarada çe. tün diğer devletleri felce uğratacağı Tumgeneral i shak AVnt Akfl.ag, aan alC§am Jrrt:ec~ gan;; 
kilmiştir. 41141 numaralı bilet 80,000 mütaleasındadırlar. Almanya, tahtel Korgeneral Halis Bıyıkdayın ölü. görmekte olan General Jshak A 
liralık büyük ikramiyeyi ka.zanmı'9 bahirle mürettebatı yetiştirmek için mile açık kalan İstanbul komutanlı- Akdağ, yeni vazifesine başlamak 
tır. Dün çekilen numaralann t am cephelerdeki süklinetten istüade et ğına tümgeneral İshak Avni Akdağ zere dün akşamki trenle Edirne 

· itJ~J..!lll~i~n:...-edilmi ir. ~hrimize ~imiş, merasimle kar 



BALKANLILAR ARASINDA 

Bulgaristanda 
Gazeteciler 

Nasıl Çalışıyor? 
Yazan: Aka Gündüz 

l 

E ski bir mebuı, iyi gören bir politi~yen, ve nüfuzlu bir 
siyasi başmuharrirı olan Bay Yordan Metchkarov "Y. 

8-Z. 940 

Meçkarof" bugün hem Bulgaristanın tanınmış siyasi ve gün
delik gazetelerinden olan (Slovo) nun başmuharriridir, hem 
de (Bulgar Gazeteciler Birliği) nin birinci reisi. Geçenlerde 
Türk - Bulgar münasebetleri hakkında hulasası ajanslarda 
ve tamamı gazetemizde çıkan başmakaleyi yazan bu zattır. 

(Bulgar Gazeteciler Birliği) Balkan gazeteciliği arasında 
hatın altınla sayılabilen zengin müesseselerden biridir ki, bu 
teşekkül ve tuttuğu yol birçok ""'lemleketler icin İYİ bir örnek 

Dün şehrimize gelen Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, Sirkeci garından çıkarken ve gazetecilerle görüşürken 

Glabllir. .... 
Profesyonel Bulgar gazetecısı, 

hayatının hiçbir noktasından k:>rk
maz. Endişesi yoktur. Bilir ki, on 
beş yıllık bir emekten sonra orta 
halli bir yaşamağı temin eden te
kaü tlük hakkı başlamıştır. Yirmi 
beş yıl sonra bu hak artacaktır. 
Hasta, sakat, malw olursa - hiç
bir meslekdaşın başına gelmesin
kendisi bir bakım ve sıhhat em
niyetile derhal karşılanır. Bulgar 
gazetecisi sıhhi ihtiyat, keyif ve ne
şe hususlarında da - hem ailesile 
beraber - emniyettedir. 

Sofyanm meşhur ve tarihi Ban
ki kaplıcalarında kendi malı olan 
heybetli bir binalan vardır. Çiçe. 
ğe ve madeni suya ve istirahate ih
tiyacı olan gazeteci çoluk çocuğu 

ile ve bedavadan ucuza orada beş, 
on gününü geçirebilir. Plaja ve a
çık deniz ufuklarına, melteme mi 
göz koydu? Kolay, birliğin Var
nada ayni çapta, ayni ucuzlukta ve 
yine kendi malı olan bir yeri ha
zırdır. Birlik, ormanın, çamın ve 
çağlayanların biz gazeteci kullar 
için dahi faydalı olduğunu düşün
müştür ve Sofya civarındaki;~ 
hur (Camkoru) mevkıtnde yer a -
mıştır. Bu yaz orada da ruvayal 
bir keyifsaray kuracaktır. Yalnız 
gazeteci kullar için mi? Hayır! 
Banki'de ve daha başka yerlerde 
ilk okul öğretmenlerini:ı de kendi 
malları ve ayni şartlar içinde olan 
sıhhatsaraylan ve pale dö keyifle
ri vardır. 

Burada, bilhassa kafa ve sinirle 
çalışan teşekküllerin bir gayeye u
laştıran üç yolu vardır; tek gaye 
şudur: Çok çalışmak ve .) nisbctte 
randıman almak. Bunun için de 
sıhhi tedbir, istirahat ve keyif la
zımdır. Bunlar olursa o gayeye va
nlmı~ olur. 

l3izim maarifin açtığı prevantor 
yomlardan ne kadar mühim ısti -
fadeler edildiğini hepimiz biliriz. 
Matbaa tanrısı biz gazeteci kulla
rına da böyleler nasip eyliye. 

Bulgar Gazeteciler Birliğınin Sof 
yanın en iyi bir caddesinde kendi 
malı olan kagir bir konaklan oldu
ğunu ziyaret edip gördüm. Kütüp
hanesi salonları ve büroları ile bir ' . kül teşkil eden bu m~rkez bınası-
nın mimarisi ihtiyarmış, bu yıl te
meline kadar yıkıp modern bir 1:,ı
na yapacaklar. Hakkı Tarık karde
timizin kulakları çınla:oın, Beyoğ
lunda kıtıpiyoz bir gazeteci sığına
ğı satın almıya cesaret gösterdiği 
zaman içten içe ne kıyametler kop
tuğunu hepimiz biliriz. 
Kırk bin yılllk Türkün (Bum 

Birliği) henüz bir yaşını bitirme
diği için şimdilik ondan bir tahta
da her oeyi bekleyemeyiz, fakat 
ber §eYi en kısa zamanda bapra
eağına kuvvetli ümitler beslemek 
te hakkımızdır. 

(Bulgar Gazetecfler B\rlitl) ne 
dair elde ettiğim rakamlı malu
matı aşağıya kaydediyorum: 

..._ H ükümet merkezindeki Gaze-
teciler Birliği 1918 yılında 

kurulmuştur. Ancak profesyonel 
vadide hakiki mesaisi 1919 da baı
Jamıştır. Bu birlik, Sofyada lJllyen 
bütiın gazetecileri bir araya topla
dığı gibi matbuat müdüriyetinde 
çalıp.nları da idarl kısımlarda bu
lunanlar hariç olaru, sinesine al
mıştır. 

Birliğe aza olmak için Sofyada 
cıkan gazetelerden herhangi birin
de en az iki yıl çalışını' olmak p~ 
tır Bu kabil kimseler de yardımcı 
aza olarak alınır •e anca~ ilç yıl 
ceçtikten sonra daimi ve hakild a
.aalığa geçirilirler. Fakat bu mild-

Bulgar Gazelecüer Biı liği 
Reisi Y. JJleçkarof 

u"ıro'nun ooşmulıarrtrı 
St. P. Tanef 

Erenköydeki 
Kız Kaçırma 

Hadisesi 
Erenköy kız lisesi talebelerinden 

Muhsineyi kaçırmıya teıebbüs eden 
Rauf Şenerin muhakemesine dün İ
kinci Ağrrceza Mahkemesinde devam 
edilmiştir. Tabibi adliden gelen ra
p6r, Raufun akli ve ruhi bir hastalı
ğı olmadığını bildirmiştir. Bundan 
sonra Raul hadisevi sövle anlatmış
tır: 

"- Dört senedenberi Muhsineyi 
seviyorum. Mektep idare memuru
nun müsaadesi ile de kızla konuşu
yorum. Aşkımız iki sene gizli kaldı 
Sonra ortaya çıktı ve Muhsine leyli
lik hakkını kaybetti. Ailelerimiz ev. 

• lenme3'iz hususunda temaslarda bu
lundu. Sonra, kız taraft izdivaçtan 
sarfınazar etti. Fakat kızla ben, kaç
mıya karar verdik. Hadise günü 
'\1uhsine arkadaşlarından ayrılnrak, 
beni bekledi. Nihayet otomobilP bi. 
nt:c~iliıniz_.zaman. kız. hira7. t..~A .. + 
~osterdi . .Hen: 

.. _ Hqcl4 ...,~H..N..-... 
ylrice, kahveci Habip ~ldt, kızı ka
"ırmak istediğini söyliyerek, bağır
dı. O sırada nasılsa tabancamı çeke
rek, kahveye gittim ve kızı zorla al
mak istedim.,, 

Mahkeme evrakın tekemmülü için 
dosyanın Üsküdar miiddeiumumiliği. 
ne gönderilmesine karar vermiştir. 

Kömür Havzasında Tayin 
Ve Tetkikler 

Etibank umum müdürü Reşit Os
man Gençer. tetkikatta bulunmak Ü
zer.c Zonguldağa gitmiştir. 

detlerin doldurulmasından sonra 
da hususi bir komisyon huzurunda 
imtihan vermesi ve bu imtihanı ka
zandıktan sonra azalığa kaydı içın 
birlik umumi heyetinin de bir ka
rar vermesi lazımdır. 

Ereğli kömürleri işletmesi umum 
müdürlüğüne tayin olunan Bedri Bc
kiroğlu, yeni vazifesine başlamıştır. 
Eski umum müdür Bekir Vehbi Er
gene, yüksek murakabe heyeti mü
tehassıslığına tayin olunmuştur. 

---o--
Maarif Vekiline Çay Verildi 

Maarif Vekili, dün öğleden sonra 
Üniversite Fen Fakültesine gitmiş. 
Fakülte dekanile görüştükten sonra. 
sınıflan gezmiştir. Vekil, öğleyin 
Parkoteline giderek. Hariciye Veki
lile konuşmuştur. Hasan Ali Yiıcel, 
öğleden sonra evvela yüksek mual
lim mektebine gitmiş ve sonra dn 
Güzel Sanetler Akademisinin kendi 
şerefine verilen çay ziyafetinde bu
lunmuştur. 

---o-
Portakal ve Limon Mahsulü 

Adana, Kozan, Kadirli, Karaisalı, 
Ceyhan, Osmaniye ve Bahçede bu 
sene 24,765,000 portakal, 1.973.000 
limon, 851,700 mandarina, 5,486,000 
turunç elde edilmiştir. 

Vali Cumartesiye Geliyor 
Ankara, 7 (TAN) - İstanbul Vali 

ve Belediye Reisi cuma günü bura. 
dan İstanbula dönecektir. 

imkanlarına dair bir füdr de ... rta
ya atılmıştı!-. 

Birliğin bir çok tahsisatları yar
dır: 1 - Tekaüt tahsısab. Bundan 
birliğe kayıtlı daimi azalardan 25 
sene fasılasız gazetecilik edenler. 
den elli yaşını doldurmu~ olanl3r 
istifade edebilir. Tekaüt maaşı da 
3500 'leva olup 55 yıldan fazla hiz
meti olanlara yüzde 15, 60 dan faz
la hizmeti olanlara yüzde 20 zam 
yapılır. 2 - Yardım tahsisatı, bu
nunla hastallk, işsizlik, kaza vu. 
kuu gibi hallerde he:- azaya ya:d~m 
edilir. 3 - Ölüm tahsisatı. Bırlık 
azasından herhangi birinin vefotı 
vukuunda ailesine bir defada ve ia
de edilmemek üzere 30 bin leva 
verilir. 4 - Yazlık tahsisatı. Bu 
para birlik azasının istirahatlerini 
temin etmek ve yazlık evler yap
mak için ayrılmıştır. Bu para ile 
ayni ıamanda gazeteciler tatil za. 
manlannı, mezuniyet haftalannı, 
rahat ve konforlu bir yerde ve eğ
lenceli olarak geçirebilirler. Gaze
teciler için Sofya civarında en 
iyi bir sayfiye yeri olan Bank'de 
büyük bir park içinde 32 yataklı 
fevkalide güzel bir bina vücude 
ptitilmiştir. 

önümüzdeki yaz içinde klflık is
tirahat evi olarak (Çamkoru) da 
da yeni bir bina tnpn kararlattı-

Birliğin varidatına gelince: l -
Her aza, her ay yirmişer leva, 
ve tekaüt sandlğı için de ayrıca yüz 
leva verir. 2 - Hükumetin yaptı
ğı bir kanunla hükumet ve beledi
ye il8nlarından alınan muayyen 
bir pursantaj . . 3 - Yine kanun i
cabı olarak memlekette çıkan gaze
telerden tirajları üzerinden alınan 
muayyen bir pursantaj. 4 - İki 
yortu gününde çıkan "Gazetelerin 
Gazetesi,, namındaki gazeteden el
de edilen hasılat. 

nlmıftır. 
Banki'deki bina, Türk matbuat 

umum müdürlüğü müşavirlerinden 
Burhan Belge tarafından ziyaret e
dilmiı ve o zaman Türk ve Bul. 
pr gazetecilerinin yazın mübade
le suretile istirahatlerinin temini 

.. İHRACAT İŞLERİMİZ 

Almanya ile Yapılan 
Yeni Ticatet Anlaşması 
Gümrüklere Bildirildi 

Almanya ile yeni yapılan muvakkat ticaret anıa,man gthprilklere 
tebliğ edilmiştir. Anlaşma şimdilik beş milyon Türk liralık ticari milba. 
dcleye müsaade etmektedir. Beş m·lyon liranın iki milyon yedi yüz bin 
liralığı tütün, bir milyon lirasi fındık, bir milyon üç yüz bin lirası incir, 
tizüm, pamuk çekirdeği, küsbe, hurda incir olarak ihraç edilecektir. İh
racata derhal başlanacaktır. Almanlar aynca iki buçuk milyon liralık 

afyon, der:, palamut ve hulasası, zeytinyağ, tlftik gibi maddeler almak 
istemlşlepe de, bu maddelerin ihracına şimdilik imkan görülememiştir. 

Almanya da bu beş milyon liraya mukabil bize, ilaç ve demir sa. 
nayi" eşyası gönderecektir. 

İhracat mallarımıza talepler artmaktadır: Sovyet\er, ltalya, Fransa 
ve Romanya için susam lstenilmlştir.Sovyetlere eski taahhütler için yüz 
bin kilo yapak, Fransaya tütün ve fındık, İtalyaya deri ve balık gön. 
derilmiıtlr. Bu ihracatın kıymeti dört yüz bin liradır. 

Arpa Fiyatları Yükseldi 
1 

l ndelrn1afıo nisbetine· göre arpalarından bir miktannı mahalli ihtiya. 
ea QUdıldan sonra diier ümını ihrat edebileeaü11. Mahalli ihtiya
ca aynlacak mikta;, bin vagondur. Bu mlktann bedeli ttlccara ödene
cektir. Bu karar, alakadarları ·memnun etmiştir. İhraç müsaadesi ii'leri
ne, 4,5 kurusa düşen arpalar yeniden 5,30 kuruşa yükselmiştir. Piya
sava gelen sekiz vagon derhal sahlmıştır. 

Yeni Y apdacak Yollar 

Ve Bahçelerin Planı 

Ankarada Tasdik Edildi 
Vali ile beraber Ankaraya giden 

belediye imar müdürü Hüsnü, imar 
işlerine ait Ankaradaki tenıaslnrıru 
bitirerek, dün şehrimize dönmüştür. 
Ankarada tasdık edilen planlara gö
re, yeni açılacak büyük caddelerden 
biri Eminônünden başhyarak. sahil
den Unkapanına gidecektir. 

Eminönünden, Mısırçarşısını:ı Ö
nünden geçmek şartile, Süleymani. 
yeye uzatılacak ikincı caddenin et
rafı yeşillik olacak ve cadde Süley
maniye camisinin önünde nihayet 
bulacaktır. 

lngiliz Müsteıriki 

Halk evlerinde 

Temaslar Yap+. 
Şehrimizde bulunmakta olan İngi

liz müsteşriklerinden profesör Deni
son Ross ile Şark lisanlarında müte
hassıs Burton, Üniversite ile Halkev
lerini ziyaret ederek, Türk - İngiliz 
dostluğu ile iki millet arasındaki a. 
nanevi rabıtaların arttınlması için, 
temaslarda bulunmuşlardır. 

Profesör Denison'un bu maksatla 
bir konferans vermesi muhtemeldir. 
İngiltereden şehrimize gönderilen 
harbe ve muhtelif İngiliz sanayiinf' 
ait kıymetli filmlerin sinemalarda 
gösterilmesi için, alakadarlarla go. 
rüşülmüştür. Londra radyosunun 
her gün iki defa türkce neşriyatta 
bulunması düşünüldüğünden, bu 
mevzu etrafında da tetkikler yapıl. 
maktadır. 

Fırınlardan 

Şikayet 

Çoğaldı 
Fırıncılardan şikAyetler çoğalmak. 

tadır. Halit, ekmeği bakkal ve tabla
k.fırlardan narhtan 20 - 30 para faz
lasına almaktadırlar. Bunun sebebi, 
fırıncıların bakkallara ve tablakarla. 
ra da ekmeği narh üzerinden verme
leri ve bütün İstanbı.:1 halltmın ek. 
meğini bizzat fırından alamamasıdır. 

Evvelce İstanbulda 192 fırın var
dı. Bunlar, birbirlerile rekabet eder. 
ler, tablakarlarla bakkallara onda
lıkla ekmek verirler, rekabet dolayı
sile, hatta narhtan eksiğine ekmek 
sattırırlardı. Fakat, bu 192 fırıncı a
ralannda tröste benzer, bir şirket 
kurduktan sonra rekabeti kaldırmış. 
lar, ekmeği fırınlarda narh üzerin. 
den satmıya, tablakar ve bakkallara 
da ondalık vermemeğe başlamışlar
dır. İş bu kadarla da kalmamış öte
de beride açılmış olan şubeler kapr; 
ırraırıımış, ıırınıann KirK tKlSl Kapa-
tılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen fınncılsr, 
narhın idare etmediğini iddia ede
rek, ekmek fiyatına zam edilmesini 
istemektedirler. 

Belediye, fırmcılann taleplerini 
kabul etmemiş, diğer tarfatan da fı. 
rıncılan, şehrin muhtelif yerlerinde 
şubeler açmıya mecbur etmiştir Fı
nncılar henüz bu şubeleri açmamıt
lardır. 

Fınncılar ne diyor? 

Sürpagop yeşillik sahası, Taksim 
meydanından başlamak ve halihazır
daki stadyomun ortasından geçmek 
üzere, Taksim bahçesinden geçecek, 
bahçeden Taşkışla ile. kışla müşte
milatı arasındaki koridora bir köprü 
ile gidecektir. Gezinti mahalli, kış.. 
ladan sonra Sürpagop mezarlığının 
içinden geçerek, Nişantaşında vali 
konağı caddesine kadar devam ede
cektir. 

Yine Taksimde, jandarma ka'rak0-

lunan önünden başlıyacak olan Mete 
caddesi de, Taksim bahçesinin arka
sından Taşkışlanın önüne kadar de
vam edecek, oradan Dolmabahçeye, 
Dolmabahçeden Mackaya kadar U

zanacaktır. 

Dün görüştüğümüz birkaç fırıncı, 
bütün bu meseleler hakkında şu id
dialan ileri sürmüşlerdir: "Kabahat 
bizde değil, değirmencilerdedir. Hü. 
kıimet ekmeği on kuruşa satmak için 
değirmencilere ucuz buğday vermi.. 
yor. Fakat biz ekmeği buğdaydan 
değil, undan yapıyor ve değirmen. 
cilerin ucuz buğdaydan yaptıklan u. 
nu pahalı alıyoruz. Böylece ekmeği 
ancak 10 kuruş 10 paraya satıyoruz. 
Tablakarlara ve bakkallara da ek. 
meği ayni fiyattan vermeğe mecbu. 
ruz. Çünkü daha ucuz verirsek, za
rar ederiz. Filhakika şehirde bazı fı
rınlar kapalı bulunuyorlar. Lakin 
bunlar, kasden kapatılmış değildir. 
Bazısı tamirat dolayısile ekmek yap. 
mamakta, bir kısmı da sermayesi az 
olduğu için, idare edemiyerek, ka
patmışlardır. Bazı fırınlar bozuk ek
mek çıkarıyorsa, bunları takip ve 
tecziye işi belediyenin vazüesidir. 
Bizi a lakadar etmez.,, 

Diğer taraftan, aylandanberi fırını 
kapalı olan bir fırıncının kalabalık 
bir yerde arkadaşlarına aşağıdaki 
sözleri söylediğini bir muharririmiz 
tesbit etmiştir: 

SUAL CEVAP
114 

8 - Halit Fahri Ozanıoy hanol liae· 
de hocadır? 

C - Galatasaray lisesinde. 

• 
S - Orta okulu birinci ıınıfta bırak· 

tım. ılmdl orta okul bitirme tmtlhınına 
glreblllr miyim, bu imtihanda muvaf· 
fak olur.am :ziraat mektebine girmek 
mOmkOn olur mu? 

C - Sizinle ayni sınıfta okuyan ar
kadaşlarınız mektebi bltlrmlşlerse ve 
aradan da bir sene geçmiş ise nisanda 
bir istida ile Maarl! VekAletine milra
caat etmek prtile orta okulu bitirme 

imtihanına girebilirsiniz. Bu lmtlhanda 
muvaffak olursanız lise derecesindeki 
ziraat mekteplerıne girmek milmkün 
olur. 

• 
~ .... , "'"" flınını , ..... "'"' '"'""' 

sınıfından taadlknamem var. Buglinl< tı 

teıklllta göre tahıll derecem nedlr7 
c - BugOnkü teşkilAta göre orta

tııektep mezunu addedilirsiniz. Maama · 
fıh bir istida ile müracaat ettiğiniz tak
dirde lise bıtirme imtihanına ıirebilir· 
siniz. 

• 8 - G•l•t• ve Unkapanı k!lprOlerlnln 
uzunlukları ne kadardır? 

C - Galata k6pı1lsün0n uzunluğu 
464, eni de 25 metredir. Unkapanındakı 

Gazi köpriısünUn uzunluiu 478 metre
dir. Eni de 25 metredir, 

• S - Haydarpa.. ile Dlyarbııkır v~ 

Haydarpap ile Erzurunı arasın:lakl ıl · 

mendlferln uzunlu6u ne kadardır? 
C - Haydarpaşa - Diyarbakır hattı 

1769 kilometre, Haydarpaşa - Erzurum 
hnttı rh 17?R klll\mıotTedlr 

• 

- Ne yapalım? Arkadaşlar şirket 
kurmuşlar; bana günlük kazancımı 

ı <;ordular ve bu parayı muntazaman 
vereceklerini, fınnımı kapamamı söy
lediler. Sırtüstü yatıp, para kazan
mak varken, ne diye uğraşayım. He
men kepenkleri indirdim. Param 
muntazaman veriliyor.,, 
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IBUGüNfl 
Orta Şarka Dair 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 
Bilmem kaçıncı defadır, iran, 

Efgan· stan ve lrakın askeri 
hazırlıklarından bahsediliyor ve bu 
memleketlerin bir takını tehlikelere 
maruz oldukları ileri süriilüyor. Gu. 
Ya Almanya ile Sovyet Birliğinin hu 
nıeııılcketlere karşı müştereken yü. 
riimeleri muhtemelmiş! Bu ihtimali 
gözöniinde bulunduran bu devletler, 
tehlikeyi bertaraf etmek için hiçbir 

Fransannn 

Moskova 
Elçisi Geldi 

Sovyet Tayyareleri Bir 
lsvec Vapurunu Batırdılar 

Biraz Fazlaca 

Yumurthyahm ! 
]'azan: 8. FEIJET( 

N e yükselmiyor ki, efendim! 
Maydanozun yeniçeri per~imi 

kadar b:r demetine iki kuruş istiyor
lar. Enginar - turfandad.ır, diye -
orkideden pahalı satılıyor. Bakla3 ı 
mı soruyorsunuz? Bırakın ağzıılldan 
çıkarnııJ·ayım! • 

gayreti esirgemiyormuş! Her nere- Naggiar, Fransız Sefiri 
deyse, Avrupa harbi bu sahaya sira. • 
Yet etmek üzere olduğu iç'n, bu de':-ı IJe Görüşecek 

Almanyanın Helsinki ve Moskova Sefirlerinin Berline 
Gelmeleri Fin Harbi ile Alakadar Görülüyor 

Bu arada yumurta da yiikseliyor. 
ınenşeını düşünmeden yükseJiyor. 
Çıt kırıldımlığını, sıcağa, soğuğa ta. 
hammülsüzlüğünü düşünmeden yük
seliyor. Altmış paradan ikl kuruşa. 
' kiden üç kurusa çıktı. Bırakırsak, 

ba15ımıza çıkacak. 

Jetler de şimdiden başlarının çaresı- .. .. . . 
ne bakmayı düşünüyorlarrnıs! Fransanın Moskova buyuk elçısı 

Büyük İskendcrvari bir takını fii- M. Naggiar dün öğleden sonra saat 
tuhntın bu dc~irde de müınkiin oldu. 16 daı Sovyet bandıralı Svanetia 
ğuna kail olan ve bu çeşit hayalitt ile v~pt~rile Moskovadan 1stanbu1a gel
başkaJarmı oyalamayı, yahut Yakın mıştır. 
ve Orta Şarkta da bir s"nir harbi nç. Büyük elçi rıhtımda, Fransız kon. 
nıayı istiyenler, ikide birde, bu çeşit solosu ve konsolosluk erkanı tara. 
haberleri ileri sürüyor, ve bu haber. fından karşılanmıştır. M. Naggiar, 
lcrle suları bulandumayı, hatta bu rahatsızlığı dolayısile mezunen mem. 
bulanık sularda balık avlamay' u. leketine dönmektedir. Burada Par. 
lnuyorlar. kotelinde kalan elçi bir iki gün son. 

Şu Avrupa harbi, Avrupaya bile ra ve trenle memleketine hareket 
'kaplıyamadığı halde, nasıl olur da, edecektir. 
.Asyanm göbeğ'ne sirayet eder n ne Fransanın Ankara büyük elçisi M. 
ılçin sirayet eder? Massigli de bu sabah Ankaradan 

Acaba Avrupada harp yapmak şehrimize gelecek ve M. Naggiar ile 
llçin saha yok ta, uzaklarda mı dö- görüşecektir. 
~üşmek lazım geliyor? 

Onu göze alan varsa, hünerini 
.Avrupa sahaıannda göstermeli ki, Londrada Bu Sabah 
IJıarp bir :neticeye varsın ve harbi bir ' 
•ona bağlamağa imkan hasıl ol. iki lrlandah Aslldı 

Londra, 7 (A.A.) - Geçen ağus
tosta Coventry'de İrlanda cilmhuri
yetçileri tarafından yapılan ve bir 
çok kimsenin ölümüne sebep olan 
suikaste methaldar olan ve idama 
mahkum edilen Peter BarnC!s ve Ja
mes Richard bu sab.lh saat 9 da a. 
sılmışlardır. 

sun. Yoksa A vrupadaki cepheleri ı 
ıbırakıp, yeni cepheler aramak, kuv. 
\'etini dağıtmak ve muvaffakıyet Hı. 
'timallerini azaltmaktan başka b:r şe. 
Ye yaramaz. Her muharibin, en çok 
.kaçındığı şey ise, budur. Muharip bir 
devlet, elinden her geleni yaparak, 
tek cephe üzerinde kuvvetlerini top. 
lamak ister. Çünkü kuvvetlerini iki 
~epheye, üç cepheye, b~ş cepheye 
ayırmak, mağlubiyete uğramanın en 
belli başlı amillerinden bir:dir. Onun 
için, her muharip devlet, bu dağınık
lıktan çekinir. Ve ona uğramamak 
için, elinden geleni yapar. 

Asılan casus 
Nancy, 7 (A.A.) - Geçenlerde i

dama mahkum edilmiş olan casus 
Ross, bu sabah idam edilmiş, suç or
tağı olup keza idama mahkum edil. 
miş olan Lobstein'in cezası müebbed 
küreğe tahvil olunmuştur. * Nitekim şimdiki muharebede de, 

a.yni hattı hareketin iltizam olundu. 
t ğıınu görüyoruz. 

lT'" .~ :.uı ıuıe ıuurırıege ga~rer "e(meıe. 

T.. ınin en belli başlı sebebi de buydu. 
Yani iki cephede çarpışmaktan kur. 
tulmaktı. Zaten Garp cephesi nıiite
addit cepheli b"r muharebedir. Kara 
kuvvet]eri Fransa • Almanya hudu. 
du üzerinde karşı karşıya gelnıi~tir. 
Fransada toplanan müttefiklerin ka. 
ra, hava, deniz kuvvetleri muazzam 
bir cephe teşkil ediyor. Sonra İngil. 
tere ayrı bir cephe teşkil ediyor. in. 
gilterenin deniz ve hava kuvvetlerilc 
ayrıca meşgul olmak icap etmekte 
Ve bu da Almanyanın kuvvetl<ırini 
ikiye ayırmasını gerekleştirmektedir. 

• 
--.Ar.g.nn 6"ı.!Ui\'P-- miirlfiJlili!.U.O.Un..hi.I 
Roos, birçok sen"elerdenberi Alfnan 
casusluk merkezlerile münasebette 
bulunmakta olup, bu merkezlere, 
bilhassa Münib kon!eransı esnasında 
milli müdafaaya ait birçok haberler 
vermiştir. 

Almanyada asılanlar 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman gazete

leri 8 kişinin idam edildiğini yazı
yorlar. Bunlardan 7 si Polonyalıdır 
ve Almanlara fena muamele etmek. 
ten, katil ve bir Alman askerinin ka.. 
rısına taarruz teşebbüsünden mah. 
kfundurlar. 

Sekizinci mahkum, ırza tecavilz
den suçlu bir Almandır. 

Londra, 7 (Hususi) - Finlanda
dan gelen son haberlere göre Suasal. 
mi cephesinde harp devam etmekte 
olup Sovyctler ehemmiyetli miktarda 
zayiat verınişlerdir. Garp cephesfode 
de bir tabur imha edilmiştir. 

Sovyetler Kareli cephesine yeni 
bir fırka daha sevketmlşlerdir. Bu 
fırka 20 kilometrelik bir sahayı jşgal 
etmiştir. 

Evvelki gece, gece yansı durduru
lan ve bir buçuk günde beş defa Sov
yet taarruzuna uğrayan Kareli cep
hesindeki Sovyet zayhtı da 4500 kişi 
tahrnin edilmektedir. Flnlcrin zayiatı 
da epeycedir. Summa mıntakasında 
tazyik çok şiddetlidir. 

Sovyet paraşütçülerinin bütün te
şebbüslerinin akamete uğratıldığı 
bildirilmektedir. 

Son Fin tebliği şudur: 

Son harp tebliğlerı 
"Düşmanm, biri z.ırhlı kızaklarla olmak 

üzere Summaya yaptığı dört taarruıu, mu
hacimlerin ağır zayiatile püskürtülmüştür. 
Yirmi tank tahrip edilmiştir . 

L adoga gölünün şimali şarkisinde. Fin
landalılar, knyaklı SovyE't efradınclan mü
rekkep bir taburu tamamen dağıtmış, 300 

ölü verdirmistir. 
Kullma mıntakasındnkl muharP.beler 

devam etmektedir. Bu muharebelerde, son 
günler zarfında, 1500 den fazla Sovyet 
askeri 151milştür. Düşm:ının hava faaliyeti 
çok mahduttur. Bununla beraber mevsuk 
malilmata göre, Sovyetier altı tayyare zayi 

etmi§lerdir.'" 
Sovyetlerin son tebliği de şudur: 
"Topçu faaliyeti olmuştur. Lııdoga gö

lünün şimalinde kü<:'ilk piyade milfrczele
• ı ~ .... 7 m .. tmekteair. 

Sovyet hava kuvvetleri Ke;iı! U"ti ıarı 

yapmı:ılardır." 

• 
Finlonda gazetelerinin vı>rdlkleri haber-

lere göre, Sovyet kumıındanlığı, harpten 
aldığı derslerden istifndeye başlamıştır. 

Seyyar kilçilk cüzütamlara bilhassa kayak
lı keşif kollarına pek ehemmiyet verdiğı
ni itiraf eylemektedir. Tank kollarında şo· 
för fıkdanı vardır. Buna kar:ıı da lcaµ eden 
yeni tedbirlere tevessül edilmiştir. 

Bir I sveç vapuru batırıldı 
Havasın bildirdiğine göre, dÜJ'\ 

batan İsveç bandıralı Virgo vapuru 
Sovyet tayyarelerinin hücumuna ma. 
ruz kaldığı zaman Abo'dan Stokhol-

ma gitmekte olan bir kafile de dahil 
bulunuyordu. 

Alarm verilir verilmez. vapurların 
mürettebatı bir adaya çıkmış, fakat 
Sovyet tayyarecileri vapurlarla bir
lilde mürettebatı da bombardıman 
etmişlerdir. Tehlike geçmiş gibi gö.. 
rününce, mürettebat tekrar vapurla
ra binmişler, fakat Sovyet tayyare
leri dönerek, bombardımana tekrar 
başlamışlardır. Virgo'ya ehemmiyet
li isabet vaki olmuş ve vapur bat
mıştır. Vapurun mürettebatı bir tah. 
lisiye sandalına binerek canlarını 
kurtarmıştır. 

Bütün İsveç gazeteleri bu hadiseyi 
şiddetle protesto etmektedirler. 

Almanyanın taııassutu meselesi 
Dienst Auf Deutschland gazetesi, 

Moskova büyük elçisile Helsinki or
ta elçisinin Berlinde bulunmalarının 
hususi hiçbir manayı ve sansasyor.el 
hiçbir ehemmiyeti haiz; olmadığını 
bildirmektedir. 

Almanya, Sovyet - Fin ihtilafı
nın seyrini dikkatle tak~p etmekte
dir ve bu ihtuaf karşısındaki hattı 

hareketini değiştirmem!ştr. Iki dip
lomatın ziyareti istişare mahiyetin
dedir ve bu ziyaretle münasebettar 
olarak herhanı?i bir siyasi kombine
zon varit değildir. 

National Tidende ~a,.C"tesin~ göre 
de, Alman hükumeti Finlanda ile 

Hindistanın Vaziyeti 
Etrafınd~ Müzakereler 

Yeni Delhi, 7 (A.A.) ·- Hindistan 
ı·: ....... ,,mi<:i r- ...... ~; ilP v~nhi:b an 

rüşıneden sonra dün de Hindistan 
Müslümanları Birliği Reisı Cinna il0 
bir görüşmede bulunmuştur. 

Bu görüşme hakkında neşredil~n 
bir tebliğe göre, Cinna, Hindistan 
valii umumisine, mlizakere edilecek 
meselelerin hallinde Hint Müslümı•n
lannın ve diğer Hint ekalliyetlerinin 
bugünkü vaziyetlerini muhafazaya 
büyük bir ehemmiyet atfeyledikle
rini bildirmiştir. 

Valii umumi verdiği cevapta, ln. 
giliz hükiirnetinin ekalliyetlerin meş. 
ru menfaatlerinin muhaiazası zaru
retini müdrik bulunduğun:ı ve bu 
menfaatlerin ehemmiyetinin nazarı 

Sovyetler birliğini uz!a.ştırmak ıın
kfuıını kati surette bulamam~ktadır. 

Finlandaya karşı yapılan So\ yet 
taarruzunda Alınan tavassutu mese. 
lesi Fransız gazetelerinin nazarı dik. 
katini celbetmektedir. 

Fransız gazeteleri diyor ki: 
"Tavassut meselesi kimseyi hayaL 

lere düşüremez. Finlandaya yardım 
işi. bütün dünya üzerinde adalet ve 
hürriyete aşık olan demokrat hük1ı. 
metlerinin her şeye rağmen başlıe:a 
mesgalesini teşkil etmektedir." 

Gazeteler ayni zamanda yiiksek 
harp konseyinin son toplantısında 
Finlandaya ait siyasi, askeri. fenni 
ve mali hususatın da görüşüldüğünü 
kaydetmektedirler. 

I ngiliz heyeti döndü 
İngiliz amele partisi heyeti dtm 

Finlandadan Londraya dönmi;stiir. 
Heyet azası Finlerin kahramanlığrn. 
dan sitayişle bahsetmiş ve müdafaa
sız sivil ahaliye cephedeki düsman
dan daha büyük bir hınçla hGcum 
eden Sovyetlerin inanılmıvacak de. 
recede gayri insani metotlar kullan
dığını söylemiştir. 

Heyet. vaadedilmis olan ve rlah::ı 
simd:den mühim miktarda haricten 
~elmeğe bashyan yı:ırdım te'<Sif erliL 
diği takdirde, Finlerin müstevlileri 
durduracakları kanaatini izhar et
mistir. 

Amerikada Totaliter 
Repm isteyenler 

Şimdi terbi~·elerimiz ne olacak? 
Şimdi işkembe çorhalan 
Şimdi düğün çorbaları; 
Şimdi mayonezler, 
ş:mdi Rus salatalan, 
Şimdi kayganalar; 
Şimdi yassı kadayıflanj 
Şimdi kremalar, 
Şimdi su börekleri; 
Şimdi kadın butları, 
Ve şimdi kadın göbekleri; 
Hulasa hepsi yumurtadan reyzl o. 

lan bu bir sürü muhtacın hali ne o. 
lacak efendim? 
Düşünen yok mu bunu? 
Neredesiniz horoz akıllılar? 
Ne duruyoruz? Kümesler yapalım 

folluklar kuralım, tavuklar edinip 
yumurta mahsulünü arttıralım. 

Yokıııa siz de mi? 
- Tavuk yumurtadan mı !;"lknr 

yumurta ta\•uktan mı? 
Şüphes:ndesiniz. 

Kim nereden çıkarsa, çıbın. Dize 
yumurta lazım. Elimiz böğrümüzde 
bu folluk diiskiiniiniin yükselmesine 
seJ irci mi kalacağız? 

Her horozun kendi çöplüğünde öt
mesine ses çıkardığ:mız. yoktur. El
verir ki, tavuklar yumurtlasın. 

Böyle g'derse korkarım ki; hepi. 
miz Kristof Kolombun yumurtuın. 
dan başka yumurta hatırlıyamıyaca. 
ğız. Ne oldu bunlara? Tavuklar mı 
kısırla•h? Yoksa yumurtalar m1 ki
barlaştı? 

Bırakalım şimdi bütün bu felsefi 
münakaşalan da, yumurtaya bir ça. 
re bulalım. Biz bulamazsak, yumur. 
ta~·a kulp takacaklar. 

Sakın bu yazımı okuyunca: 

Nevyork, 7 (A.A.) - Büyük fede. 
rıı l iüri heyeti. Birle ik Amerika hü.. 
kumeti aleyhinde bir suikast cemi. 
yeti olan Christiau. Front azasından 
17 kişiyi zan altına almıştır. 
İtham heyeti reisi, bunların, Birle. 

şik Amerika hükumetini cebren is.. 
kat ederek emvalini zapta teşebbüs 
ettiklerini söy!emiştir. Cemiyet aza. 
sı, Amerikada totaliter rejim tesisi 
ümidile, Avrupaya gidecek harp 
maddesinde sabotaj yapmak gibi tet.. 
hiş hareketleri tasarlamışlardır. Maz 
nunların cürmü sabit olduğu takdir. 
de, altı sene hapis ve 5000 dolar pa. • 
ra cezasına mahkum olacaklardır. 

- Ortada fol yok, yumurta yok! 
diye beni teskine kalkmayın! Ortada 
fol da \'er, yumurta da. Lakin bii:ylc 
g"ders~. bizde bunları yiy~ek kud. 
ret kalmıyacak. 

·Onun icin ne yapıp, yapıp fazla ... 
yıımurtlıyalım! 

Havuza Girmekten 

Kurtulup Tramvaya 

Çarpan Otomobil 
dikkate almrruyacağ:ndan korkulma. 
ması icap ettiğini söylemi~tir. 

Vaziyet bu merkezde olduğu hal. 
de, Almanya başka bir cephe kura.. 
cak olursa, Garp cephesinde kendini 
zaafa uğratmış ve orada mühim bir 
darbeye uğramayı kolaylaştırmış o. 
lur. 

Bu gibi mfilahazalann ehemmiyeti 
1Aşikar olmakla beraber Alman:vanın 
ı.Avrupada yeni bir cephe kurm~k ü • 
'2ere olduğunu söyliyerek, onun Sov. 
)'etlerle birlikte İrana, Efganistana 
karşı, belki de Hindistana karsı yü. 
liiınek için hazırlıklarda bulunduğu. 

Lbq anlatmak aklın almıyacağı ve al. 
llrıaınası lazım gelen bir şey olur. 

HADİSELERİN iç~ozu 

Dün akşam sarhoşluk yiizündeIJ 
feci bir otomobil kazası olmuştur. 
Akşam saat 21 e doğru bizzat kendi 
tarafından kullanılan mimar Jsmaile 
ait 1194 numaralı hu~usi otomobil 
e~ve~a .yanlışlıkla Gülhane parkın~ 
gırmışfır. Park bekçileri derhal koş
muşlar, otomobili kullanan mimara 
lazım gelen ihtarda bulunmuşlardır. 
Bunun üzerine mimar !smail otomo
bili Beyazıt istikame~inde tah»ike 
b~şlamış, fakat lüzumundan fazla ıç
nuş olması hasebi!~ Beyazıt meyd:ı. 
nındaki havuzu farkedemiyerek oto
mobili havuza doğru sürmüş, havu
zun etrafındaki parmaklığ.ı carpınca 
aklı başına gelmiş ve direksiyonu Fa. 
tih istikametine çevirerek yola ko
yulmuştur. Fakat istikRmetı tavin e
demiyen ve önünü layıkile g~remi. 
yen mimar Şehzadebaşında Zeki Or
taç mağazasının önünde mukabil istı. 
kametten gelmekte olan ve Fatih -
Harbiye arasında işliyen 90 numa
ralı tramvaya şiddetle çarpmıştır. 

Büyük Harp sırasanda da buna 
11.enzer bir sürü şayialar yayılmış. 
..Alınanlann yardımile Hindistanlara 
'"\>e Asyanm ortalanna kadar gidile. 
~eği kerrat ve merrat ile söylenmiş. 
'fakat bütün bunların uyutucu birer 
llııasaldan ibaret olduğu bilahare an. 
llaplmıştı. Bugün tekrar edilen bu 
§ayialar da, Umumi Harp sırasında 
dinlediğimiz şayiaların tıpkısıdır ve 
2erre kadar bir kıymeti haiz değ"ldir. 
P'akat bir takım kaynaklar, bu şayi. 
•larta bir sinir harbi açmak ve nla. 
~adarlann sinirlerini bozmak istiyor. 
lar. Hakikati bilen ve hakikatle dai. 
lna yüz yüze yaşıyan insanların si. 
llirleri de sağlamdır ve bu çeşit sa. 
Yialar karşısında, bizim gibi maziyi 
lıatırlıyarak, acı acı gülümsemeyen. 
ler, hu hulyalan reddetmekle iktifa 
edebiJ;rJer. 

Londrada Yeni 

Bombalar Bulundu 
Londra, 7 (A.A.) - Biri Liverpoı 

Postahane binasında, dğerii Londra
da Victoria istasyonu civarmda blr 
~tobüste olmak üzere, iki yeni bom-

a bulunmuştur. Bu bombalar, pat
~rnamıştır. Bu iki bombanın ı.kisi de 
~~fil.ak edici maddeleri ihtiva eden 

1 
ırer balondur ve infilak bu madde. 
em bati surette ıhtirakı neticesinde 
~ua 2elmektedir. 

• Almanya yeni bir sulh taarruzunda bulunmaya 
· karar vermif ve H itler bu i§e M areıal Göringi 

memur etmiştir. 
Bu defaki sulh teşebbüaünde Almanyanın gayet 
ciddi emeller beslediği hakkında alakadarlara 
teminat verilecek ve müsbet bir Mtke alınmtı8ı 
için büyük gayretler sarf edilecektir. 
Müttefiklerin sulh için ileri sürdükleri birçok 
meselelere dair Almanyanın mukabU noktai na
zarını ihtiva eden bu defaki teşebbüs de bir fay
da vermezse Almanya ükbalıarda askeri sergü
zeştlere atılmaya mecbur kalacaktır. 
Daily Mail gazetesinin verdiği malumata göre, 
1 ngiliz Hariciye Nezareti Almanyanın uzun mü
zakerelerden sonra tesbit edilen suUı planını öğ
renmeğe muvaffak olmUl}tur. 
Altı noktayı ihtiva eden bu plana gore: 
1-Hiçbir memleket, tazminat talep etmige-· 
cektir. 
2 - lktısadi meselelerle müstemleke meseleleri, 
bir konferansta müzakere ve halledilecektir. 
3 - Südef lerin sakin oldukları mıntakalar Al
manların olacaktır. 

4 - Polonya, Versay muahedesinden evvel Al
manyanın ifgali altında bulunmuı olan bütün 
araziyi Almanyaya terkedecektir. 
5 -Avusturya, Almanya, Fransa ve lngiltere
nin kontrolü altında Avusturyada bir plebiaU 
yapılacaktır. 

6 - Bir Alman • Frannz - /nglllz komi.sgonu, 
Çekosl,ovakya ve POionya arazisinin mukadde
ratım tayin ve bu bapta bir karar verecektir. 

• 
• 

Nazi ajanları şimdiden bitaraf memleketler nez
dinde yeni sulh pldnı etrafında propagandaya 
baflamıl}lardır. 

Daily MaU'in siyasi muhabiri diyor ki: 
Pllin, müttefiklerin yapmakta oldukları harbin 
gayelerini lresaba katmamakta olmtı8ı, pllinın 
ciddi surette nazarı itibara al.ınması imkô.mnı 
ortadan kal.dırmaktadır. 
Ayni zamanda böyle bir pliinın mevcudiyeti, Na
zi Almanyanın halihazırdaki vaziyetinin zaafı
nı göstermektedir. 

* Söylenildiğine göre, mtter, general1er ve nazi şefierile 
yaptığı bir toplantıda, şimd'ye kadar takip ettiği harp 
progranıınan hızım kesmeie mecbur bulunduıhuıu söy. 
lemiştir. 

.,... 
Uöringle Uitler urasınaa, bır&aç gün evvel yapılan, 
ve dört saatten uzun süren haşhaşa bir konuşmanın 
mevzuu, lıenüz katiyetle öğrenilememiştir. Fakat, Gö. 
ringle çok sıkı temasta bulunan bazı kumandanların 
mahafll"nden sazan rivayetlere göre, bu uzun konuşma. 
nın mevzuunu, İngiltere üzerine yapılması epey za. 
nıandnnberl tasarlanan çok büyük bir hava taarruzu. 
na mütealliktir. Bııgüne kadar, İngiltere üzerinde uç. 
muş bulunan Alman keşif tayyarelerinin verdikleri 
bedb!nane raporlar, ötedenberi tasarlanan bu büyiik 
ha\"8 taarruzunu başarmak cesaretini kırmaktadır. Fa. 
kat, Bitler, Göringten, - Almanyayı tazyik eden ablo. 
kayı sarsıp çfirütmenln tek çaresi görülen - bu bü. 
yiik ve şiddetli hava taarruzunu, her ne pahasına o. 
hırsa olsun. yaptırmasını istemektedir. Dört saatten 
fazla süren ıçon toplantıda yapılan münakaşanın neti. 
~esinde, Hitler.iıı, Göringi ikna eyliyemediıii söyleni. 
yor. 

Bu çarpışma neticesinde otomobil 
tamamile ve tramvay kı:;men hasara 
uğramış, otomobilde bulunan iki kişi 
hafif, fakat mimar İsmail çok ağır ve 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 
Yaralılar hastahan~ye kaldırılmı" 

tahkikata başlanmıştır. 
• 1 1 

Türk Gazetecileri 

Parise Vardllar 
.t'aris, 7 (A.A.) - Türk matbuat 

mümessilleri bu sabah Parise muva
salat etmiş ve Hariciye Nezaretinin 
ve Türk sefaretinin mümessilleri ta
rafından karşılanmışlardır. 

Heyet 14 şubata kadar Fransada 
kalacaktır. 

Fransa ve Polonya l:tçılen 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) 

' 

Fransa ve Polonya büyük elcileri hu ----------------------------------------------------------------1 ak_şam 19,25 trenile fstanbula hare. 
ket ettiler. ' 



Yeni Futbol 
Aiclnı Dün 

Tayin Edildi 

8 - 2 - 940 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postaları 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
31.7 rn. 9465 Kes. 20 Kw. 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

. Abdullahın istifasile açık kalan 
htanbul futbol ajanlığına Fcnerbah. 
çe klübü ikinci başkanı eski futboJcu_ 
l~rd~n Has:ın Kamil Sporel tayin e
clılmış ve dun vazifesine b:ış!amıs. 

The British Broadcasting Corporation 
Londra Radyo idaresinin talebi üzerine 
Ankara Radyosu tarafından 25 - 10 - 1939 
tarihind~ İngiltere için tertip ve neşredil
miş olan hususi Türk müziği programının 
pek çok beğenilmiş olduğunu kendisine Perşembe, 8. 2. 1940 
gönderilen binlerce dinleyici mektubun- . • Şa heseM:ıi takdim _ediyor Baş rollerde: 
dan öğrenen B. B. C. idaresi, bu defa ikin- C 1 R O V E R A T T 1 ve S 1 L VA N A G j A C H fN O 12,30 Program, ve memleket saat ayan 

tır. • 

Hasan Kamil. milli takım forma
sını defaatla giymiş, sonra da Flnt'r
bahçe idare::. inde \ e te.skilatta sene
lerce çalışmış. spor hay;tında diiriist. 
lüğile tanınmış bir arkadaş olmak L 
tibarile futbol njanlığına tayini 
memnuniyet uyandırmıştır. 

ci bir Türk müziği programı daha rica et- ( EROLL FL YNN ve OLİVİA HA VİLLAND ' ın Avrupalı rakı'plerı' )' 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,5( 
miş•ir. Büyük M K h Türk müziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, İz• 

Ankara radyosunun 1648 metre/182 Kc. acera... a raman~a Aşklar ... :A~evler.içinde gemiler ... Servet, Şeref ve aşk için deniz muharebe- zettin Ökte, Hasan Gür, Hamdi Tekay. 
Uzun-Dalga ve 19,74 metre/15.195 Kc. Kı- \., len ... Sah nelerını tasvır eden milyonlara mal olmuş bir Film. Okuyan: Safiye Tokay: 
sa-Dalga postalarile bugün saat ı.ı-ı 4,:rn ti 1 - Nihavent pe~evf, 2 - Sadettin 

arısı~an~edl~~k~pmü&edab~~ W~~-----------------------------~ KzyMk:Nllio~ ~~ (~~k~~n da gös•erilen bu hususi Turk müti~i pro~- :;: B ' 1 ---••••••••••••' gölgesi), 3 - Nihavent şarkı (Hatırımdan 
rımı, •Eski Beste.karlar. «Halk Tılrküleri» u A K ş A M MERAKLI ve ÇOK HEYE- , Şehzadebaıı hiç çıkmıyor), 4 - Sadettin Kaynak: Ni-

J' alinin Ankara temasları 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -

Burada bulunan İstanbul valsi. 
beden terbiyesi bölge baskanı sıfcı_ 
tile de genel direktörlükle temasa 
geçmiştir. Bu temaslar esnasında 
geçenlerde futbol ajanı Abdullahın 
vaki istifası etrafında da göruşme. 

1erde bulunulmuştur. 

ve •Modern Bestekarlar.o rn ~erlerfnrlen CANLI MEVZU SİZİ SARA- F E R A H havent sarkı (Gönül nedir bilene), 5 _ 
murekkep olmak üzere üç kısımdan iba- ' 1 p E K Hamdi Tokay: Klarnet taksimi, 6 _ Ham-
retur. CAK, H~İ~l!LADE ŞAHE- di Tekay: Kürdilihicazkar şarkı (Aşkınla 

PROGRAM SERLERI SIZI KENDİSİNE Sinemada, TeleJon: 21359 dolan sineme), 7 - Hıristo: Kürtiilihicaz-
Blrinci Kısım: Esl<i Besteka-rrar: BAG- BUGÜN _ y ARIN kar şarkı (Gülşen açılsan), 8 - Yusuf: 
Ankara Radyosu küme ses ve saz heveti LIY ACAK MUAZZAM Kürdilihicazkar şarkı (Ka)dı yollarda bu 
İdare erlen: .l\Iesut Cem.I: - ., s j nema s 1 n da - BİR ŞAHESER Her PERŞEMBE ve CUMA şeb), 9 - Saz semaisi. 
1 - Itri "-1ustafa Efendi: Segah Yürük \ <,'-. ~' ~ _ 14 - 14,30 Türk müziği: Londra B. B. c. 

S 1 Yeni Tenzilfıtlı R d td i · eına (Tutıi muti'Z~g•'ıy'-m'. a yo ares ıçin eski bestekarlar, hlllk 
:! - Şakir Ağa: Ferahnak Yürük Semai ' ~~t '.11,j , , I{ O l\f B İ N E / türküleri ve modem bestekarların eserle-

CBir dil'1ere dil d(i)tü ki). ~\' J -ı • Biletleri · rinden 'mürekkep hususi program. 
Hal~em /(omitesi Başkanı 

i.stif a etti 
İkinci Kısım: Halk TOrkCilerl: • ..,_ -<..,;_--.•, / ;A ~ 4.-.~ 18,00 Program ve memleket saat ayan, 
1 - Erzım·an turküsu (Er..incanda bir -~~--~ .... --. _ .. · -'-~---·~ -. M EV Ki 

2 ~;i 3 Kişi 4 Ki,ı 18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 

İstanbul futbol ajanbğından isti. 
fa eden Abdullah bu defa uhdesin
de kalan hakevı. komitesi baskanJı_ 
ğından da istilasını Ankara ):lıksek 
hakem komitesine bildirmiştir. 

kuş var). ı ~ 35 45 Konuşma, 18,55 Serbest saat, 19,10 Mam.-
2 - Adana Tmkii~ii (Ç~ık::.r, yücelerde ' · 'Si: - · BALKON 40 50 60 leket saat ayarı ajans ve meteoroloji tıa-

yumak YU\'arlar). j ··~ _:. -.,.'->.._ - Kuruştur. berleri, 19,30 T!irk müziği. Çalanlar: Cev-
3 - 17 ne! asır Tuna tilrkfü:ü (Yine Sinemamız Yalnız ~elen~eri det Çağlıı, Hasan Gür, İzzettin Ökte, Ham-

gişe önünde hiç bekletmeden eti T k şahlanıyor kolbaşının kır atı). o ay. 
_ heman müşteri Grupu temi-

H_akem kornit7si baskanlığı için 
Zekı Rızanın ısrninden bahsedil
mektedir. 

UçOncü Kısım: Modern Bestek~rlar: 1 - Okuyan: Sadi Hopes: 

~iyanoda; Cemal Reşit. E s ,~ R T u· . c c A R L A R 1 ni:!u~~e;~n~~ı:~~~t i:!~:.de 1 - Udi Ahmet: Suzinak şarkı (Bir cıı-- Ulvi C. Erkin: Beş Damla isimli nah ettimse cana), 2 _ Udi Hasan: Suzl-
eserden bir parça. S b hl nak '"'rkı (Duvdurn ki yeşil go-zle-'-ln), 

Voleybol müsabakası 
2 a a arı 11.15 den itibaren devamlı """ ,, •w 

- Necil K. Akse.~: Minyatürler isimli seanslar 3 - Mustafa Nafiz: Suzinak şarkı (Sen-

Kız liseleri arasındaki vole,·bol 
müsabakasına dün kız muallim ~ek 
tebinde devam edilmiştir. Neticede 
1nönü Cümhuriyet lisesini, ~renkö
~ü ts:i~Iali mağlup etmiş, Kanclil
lı - Ş~lı Terakki arasındaki maçta 

-da Şişli Terakki sahaya gelmediğin
den Kandilli hükmen galip sayılmış_ 
tır. 

eserden bir parça. siz bu sabah), 4 - Karciğar türkü (Aturıı 
3 - Cemal Reşit: 12 Anadolu Şarkısı On binlerce f' .. G"' ""J . Tarzan Adası bağladım ben bir ormana). 

isimli eserden iki parça: ıguran - oru mernış derecede canlı ve heyecanlı sahneler 

B R il d 
2 - Okuyan: Radife Erten: • 

a) Koz.ıno.,:lu (Solo: Bayan Vııhdet ac: o er e: R o B E R T T A y L o R HUDUTLAR TEHI.İKEDE 
b) Köroğlu (N•ıri, mevo ı:oprano 3' l - Lemi: Karcığar sarkı (Bir ,r151ge oJ 

4 - H. Ferit Alnar; Sekiz Piancı Parcn- FLORENCE RI.CE - '''ALLACE BEilRY C ·ı HGelecek lHııftaAl d :,eg~~~P::i~den(Ykkmoştur), 2k-Arif Bey: Kar-
sı isimli eserden: "'Ş 1 yamaçta'. il .. emı e urma ar hn a ... r 1 1 a sa ın burcu pena· 

5 - Adnan Saygın: Cocukllır ir;in iki hım), 3 - S. Pınar: Karcığar sarkı (Sana 
parça. 1•••••••••••••mıı~ gönü! verdim), 4 - -Lemi: Karcığar 

ı 
şarkı (Çeşmanı o mehveşin eladır). 

Voleybol Ajanlığı 11.ALKEVLERlNDE : 1 BUGÜNE KADAR TÜRKIYEDE Her L"s T .. d lm 3 - Okuyan: Matımut Karındıt: 
24 YERLİ FİLİM YAPILoı ı ana ercume e i iş ve Her Tiyatroda OynanffilŞ 1 - Sel. Puıar: Hüzzam şarkı (Sormadın 

Voleybol ajanı, futbol ajan mmı. 
vini Muhtar amatörlükle. profes:yD
nelliğin bir arada yürüyemiyeceğL 
ni ileri sürerek hem voleybol ajan. 
l~ğından, hem de futbol ajanlığı va. 
,zıfesinden istifa etmiştir. 

Voleybol ajanlığına eski \Toleybol 
'idarecilerinden Feridun Vasfi ;tayin 
edilmiş ve vaı:üesinc bnşlamıstı;. 

Ga latasaray - Beşiktaş ma_rı 
lıadiseleri 

Galatasaray • Beşiktaş ansır.dakı 
ı!On maçta bazı nahoş hadiself"r oL 
muş, Beşiktaş oyuncularının lii?.um
suz hareketleri gazete sütunlarında 
münakaşa mevzuu olmuştu. Lig he. 

·yeti pazartesi günkü ictimaında ha
kem raporu gelmediğinden bu maç 
üzerinde konuşma yapmamıştır. YaL 
nız binlerce seyircinin gözleri önün
rde cereyan eden bu hadiselere te::.. 
11.kilatın göz yummıyacağı aşikardı~. 
-Onun icindir ki İstanbul bölgesi bu 
iş üzerinde tetkikatını yapmak için 
hakem raporunu beklemektedir. 
Atletizm teşvik müsabakaları 

Atletizm sporunu teşvik ve tamim 
rgayesile Kadıköy Halkevi tarafından 
ı.m.ükafatlı bir kır koşusu tertip ediL 
ımiştir. Koşu 11 şubat pazar sabahı 
rFenerbahçe stadından başlayıp Kadı_ 
!köye gidip gelme şeklinde olacaktır. 

Koşuya her isteyen iştirak edebi
!lecek ve saat onda başlıyacaktır. 

Ali Giray, Ömer Besim. Semih 
'Türkdoğan, Naili Moran, Ali Rıza, 
:Faik de bu müsabaka için hakem se
çilmişlerdir. 

----------
Em!nönü Halkevinden: Perşemt>e gnnii 

~vımız salonunda İstanbul Üniversitesı 
I~tısat Fakültesi DoçenUerinden Ziynet
~ Fahri Fındıkoğlu tara!ından (Bugijn
ku Ruı:ya) mevzulu bir konferans '\erile
cektir. Davetiye yoktur. Hcı·kes gelebilir. 

• Beyoölu Hılkevlnden: Perşembe günü 
saat 18.30 da Evinıi:z.ın Tepebaşınd3ki me!"
kez binasında Üniversite asistanl:ı:ı • 11 
Dr. Türkfın Basman tarafından "BligünıcU 
hukukt.ı erkek - kadın mOsavatı mesele
si" nıevzuunda mühim bir. konfcranq _.,.._ 
l'iliıiicıelc\ir. Herkes gelebilir. 

• Kadrklıy Ha!kevlnden. 
9 Şubat Cu'Tla akş:ımı sa:ıt 21'1 30 da Evi

miz salonunda Dr. Muzaffer Dılemre ta-
rafından (VerC'mden korunma) mevzuhı 

bir konferans verilecektir, Herkes gele
bilir. 

• 
Şehremini HaT'l<evlnden: Cumartesi ak-

s:ımı saat 20,30 da evimizde Halkalı ziraat 
mektebi muallimlerinden Necati tarafın

dan umumi bngcılılt hakkında bir konfe
rans verilecektir. Davetiyeler ev ıı:atipli- ı ı 
ğinden alınır. 

altıncıya -;,:;ar olanlara muhtelli 1 
hediyeler verilecektir. 

Su sporları 
Yaklaşmakta olan su spor1arı 

mevsımıne idmancılarımızın hazır

lıklı bulunmasını temin maksadile 
12 şubattan tibaren haftada iki de. 
fa Galatasaray klübü salonlarınd:ı 

antrenman yapılacaktır. 

AYARINDA FiLi M YAPILMAOI 
B~:ı rollerde Kıymetli artistlerimiz 

Ertuğrul Muhsin 
CAHIDE 

FERDİ TAYFUR • NECLA - N!!.· 

ViN - SÜAVI • SAİT - GÜLSEREN 
Pek Yakında 

MELEK ve iPEK 
Sinemalarında birden gösterilecektir. 

Koşuda kazananlardan birincidP.n 

Bu antrenmanlar Pazartesi ve 
çarşamba günleri saat 16.30 dan 
18.30 a kadar devam edecektir. 

.._ ______ , 
Uyku ile uyanıklık arasında geçen bu çok tat1ı 

dakikalar, ne kadar sürdü bilmiyornm. Yav:;ış ya. 
vaş gö='.erım: ve beynimi örten tülün daha ince~cti
ğini, d'-ha ~effaf olmıya başladığını duyarak, kirpık
lerimı h~tHçe aralıkladım. 

- - Uyandın mı Ayşecik? 

O karşımda durmuş, beni uykumda bI'e t.lk~p e
den t:ı.th tebessüm.ile vüzüme bakıvordu. Serin bir 

~ . 

1 Z A Z A 
halimi), 2 - Bimen Şen: Segah ~arkı 
(Bensiz ey güll gülsen), 3 - Udi Aı1met 

20,15 Konılşma (Bibliyografya), 20,30 

1 

St'g11h şarkı (Bakıp ahvali parişanuna). 

Dünyanın en büyük artistleri tarafından çevrı"lmı·ş ''n s· ·1 . Turk müziği: Fasıl heyeti, 21,15 Müzik: - b"' .. ... ınema a emı. K" '" k t nın en uyuk şeref ve mu ff k' t t · uçuK or es ra (Şef: Necip Aşkın): 

l P~!'.!~~~~:ş~~~;ES~A;~R1;~A~;8Y;~ii::~;~"· : = ~g~;:.·.~;~;::~:: 
~ 3 - Paul Lincke: Kapri (İtalyan Ser~ 

• ••••••••••••••1111~ nadı). 

ÇEMBERLITAŞ 
SİNEJ.\'lASIN'DA 

10 Şubat Cumartesi akş:m11 

Münir Nureddin 
KONSERİ 

Tel ; 225U 

.._~---------' 

~- -ASKERLiK lŞLERI ~ 
~ """",,_, ..... ,,.,~..--,.....,......~ 

Şubeye Davet 
Üııküdar Askerlik Şubesinden: Şube

mizde yerli kayıtlı henüz silfıh altına alın-
mamış deniz sınıfına mensup 335 dogum
lular dahil erlerin ~ubatın on beşinci gü
nüne kadar nüfus cüzdanlarile birlikte şu
beye müracaatla ikamet adreslerini kaydet 
t.irmeleri. Gelmiyenler hakkında V.anunun 
93 üncü maddesi ahkamı tatbik edileceği 

ilan olunur. * 
EmlnönU Askerlik Şubesinden: 

4 - Mascagni: Kavallarla Rwtlkan-•\. 
(Fantezi). _,; 
UurUJ'0.1 11ClJ.A ~I n.ıöJ.a. i..u,.~u.n;; •uı.• -

yaı:yonlar. 

22.ı:; Memleket saat ayan. ajıını habtt
leri. ziraat. esham - tahvildt, kambıyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22,30 Müzı1<: Mo
dern senfonik müzik {Pi.), 23,00 Müzik: 
Cazband {Pi.), 23,25 - 23,30 Yannki prog. 
ram ve kapanı:ı. 

YENi NEŞRIY AT : 

AKSU - Giresun Halk('vinin bn fstm1t 
dergiı:inin 1 - 17 nci sayısı çıkmıştır. 

T 1 YAT R O LA R men (24 - 4624) Yusuf oğlu 1309 doğumlu 

1 1 
Şubede kayıtlı yedek veteriner astcğ-

---- ___ _. !~~=;~ ~::~11~1.sa bir müddet zarfında 

KÜL TÜR - Bu terbiyevi ve edebt der
ginin 90 ıncı sayısı çıl<tı. 

ARAMAK - İzmirde çıkan bu &Hl 
mecmuanın 2 ne! clid 9 uncu sayısı intıpr 
etti. 

Şehir Tiyatroau 

Tept-başı Dram Kısmında. 

Bu ak~am saat 20.30 da 
e O KAOIN. 

Kom~dl Kısmı Istiklll caddeslnae 
Bu aksıım saat 20.30 da 

• OGLUMUZ e 
Halk Opereti 

.Bu akşam saat 9 da 
e LA MASKOT. 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET U;\-1UM MÜDÜRLÜÖÜNl>EN: 

Türkiyedc Yangın Sigorta işleriyle meşgul olmak üzere kanuni hü. 
kümlcr dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
(10.000.000) İsviçre Frangı sermayeli Helvetia Sigorta Şirketi bu kerre , 

müracaatla Şirket esas mukavelenamesinin bilcümle maddelerinde tadi
lat. yapıldığım bildirmiş ve 47 maddeden ibaret olan muaddel mukave

lcnameyi vermiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi 

hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun 6 ncı maddesi hükümleri. 
ne muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

rime h•çbı.r cevap vermeden ve yüzünde tabii bır ma
ııa muhafaza etmek için bütün irade ıtuvvetini sar
federek yaMmdan uzaklaştL Uşağına bazı emirler 
vermek bahanesile baş tarafa geçti. 

Bir kaç dı:ıkika sonra kıyıya yanaşmıştık. Yen .. 
gem!~ dayım bızi büyük bir neşe ile karşılndılar. 

- Sizi gidi kaçaklar sizi! Bizi bırakıp yalnız ba
şınıza gezersiniz ha! 

rüzgarla sallanarak dalgaların koynunda uyumak, u. 
yanınca yanımda onu görmek öyle büyük bir saadet
ti ki, bu s::ı.niyeleri uzatmak maksadile tekrar gözle
rimi yuı11duın. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 21 GUlerek rıhtıma atladım. Fakat dayımın bütün 
ısrarlarına rağmen Mehmet Beyi koşke g~tirmek ka
bil olamadı. 

- Yok! Yalana gelemem! Artık uyı:ınd!ğm hPs
bclli.. Dcınink~ çocuk masumluğu yerine yuziınde 

~eytandan gelen bir uyanıklık var. Haydi kalk ba. 
l:alım! y,_ksa. , 

Henüz uyc.nmrşım gibi gözlerimi uğuşturarak değ 
ruldum. 

-- Tam iki saat uyudun tenbel kız. 
- Neredeyiz? 
- Donduk, dolaştık. Şimdi Bost:ıncı yoıunuayı;ı:.. 

:;eç kalırsan yengenle dayın bana da:-ılırlar diye 
korktuğnm içın fazla uzaklara gitmedim. 

Eve ys.kla~tığımızı öğrenince benim de içimi 
garlp bir helecan ve korku sarmıştı. 

- Acaba bana darılırlar mı dersiniz Amiral? 
- Niçiıı yavrum? 
-- Yemeğ1 sizinle beraber yediğim için. 
ı:· arşısındaki.ne isyan uyandırabilecek kadar bü· 

yuk bir c ınniyet ve kendine güveni§le yanıma yak· 
la~tı, başm1ı ikı eli arasına alarak gözleri'!'Ilc baktı. 

- Se:n l'.eç;rdiğin günden memnun musun? 

:-Çok! 

- Ben de Ayşe .. Hayatımda böyle geçen günle. 
rim pek, pek azdır; buna inan! 

Birdenbire silkindim, başımı elerinden kurtar
dım. içimde, onun yanında muvazenemı kaybederek 
bir hiçe döndüğüm, hislerimi ve düşünce!erimı kon
trol et.!T'ek kuvvetini kaybettiğim için kendi kendi
me karşı büyük bir hiddet coşuyordu. Bu hiddetim, 
bir sanıye içinde ona doğru gitti; tecrübeli ve yakı
~ıklı erkek kudretini benim gibi genç ve hayatı ta
nımamış bu kız üzerinde denemek istemesine, bemm 
aklımı bapmdan almak için gözlerinin ve duyguları
nın bütl.i.n büyüsünü kalbime ve sinirlerımtı akıtmak 
istemesine isyan ettim ve içim ona karşı kinle dol
du. Ona verecek cevap bulamıyordum. Dıirıvai.an 

dolaşmış, bin bır kadınla zevk etmiş, başından türlü 
türli.ı maceralar geçmiş, insanlara nasip olan bütün 
beyecan:aıı tatmış olan belki de çoluk çocuk sahibi 
bir adamın benim gibi toy bir kıza "Hayatımda böy. 
le geçmiş gi.;nler pek azdır,, diyerek benimle alay et
mek istemesıne birdenbire titizlendim ve hiç düşün
meden ona karşı yegane silahımı kullınarak ondan 
intikam almak arzusu beni sardu 

:- S!zin gibı eski bir aile dostu ile, babam yerin-

de olan ya~lı bir kimse ne haşhaşa yemek yediğim 

için yengemle dayım hiddet ederlerse haksızlık et. 
miş olurlar! 

Ya benim yaşımdaki bir çok genç ktzları taklide 
kalkışıp gençlerle gezsem ne diyeceklerdil 

Bu sözleri, giı.ya hep ayni şeyleri düşünüyormu
şum ve r.ğzımdan çıkan cümleler için için yaptığım 
bir mücad:!lenin neticesi im.iş gibi ~ok düşünceli ve 
dalgın bir sesle mırıldanmış ve onun iızerınde vapa
cağı tesiri a:r.lamak için başımı kaldırarak yüzüne 
bakmıştım. O, dakikada ben artık ben değildim. In
tikam er.zusu ve mağlup olduğumu hissetmekten ge
len kinle karışık bir korku bütün varlığımı kaplamış, 
beni birdenbire karşısında.kini parçalıımıya mühey
ya bır kaplonıı çevirmişti. 

Ons bakıyordum. Yüzünün kanı son damlasına 
kadar ak71.''1 gibi dudaklan bembeyaz olmuştu. Göz
leri, biraz e\·vel içlerinde şi~ek çakan mağrur göz
leri koyulaşmış, karanlık bir gece manzarası almıştı. 
Artık onların ne düşündüklerini, ne söylediklerıni 

anlamrya inılti.n yoktu. 
Yalnız bir ara dudaklannm kıpırdadığını göre. 

rek bir şey söyliyecek zannettim, yanılmışım. Sözle-

- Yorgunum, hemen otele gidip y::ı!acağım, baş
ka bir gi.m gelırim .. gibi sudan bahaneler kat edt-rek 
kSlray« aya.ıt basmamakta inat etti ve bıraz durgun, 
belki de mahzun bir tavırla hepimizın ellerimızi sık. 
tL Parmakl1:1rı sinirli, yüzü kapalı, gözleri uzaktı. 

Yanaklarının iki yamnda yine iki bıçak yaras.ma 
bcnzıyen çizgı peyda olmuştu. 

Onun yanımızdan biraz uzaklaşmasını bekledik
ten sonra, arkasından bağırdım: 

- Teşekkur ederim Amiral! 
Kotra büsbütün açılıp onun gölgesi tamam.ile 

silindikter.. sonra, dayımla yengemin büttio ısrarları
na rağmen aşağıda durmıyarak hem~n odama kc.~
tum. Başımda bıribirıni tutmıyan bin bir sual ve 
cevap, bın bır renk ve ses kaynaşıyordu. Uzun t:)lr 
seyahatten dönmüşüm gibi kendimi bu yerlerin ya
bancısı addedıyor, gözlerim başka ufukları, başka 

manzar&lan arıyordu; fakat ta içimde titrıyt'!n bir 
saadet, b-Jtün bu karışan ve kaynaşan dııygularımuı 
üzerine pembe tülden bir çüt kanat gerınışti ve ben; 
başımdaki ba alelacaip uğultuya rağmen bu kanatıa-
nn üzerinde uçuyordum. (Devamı vart 
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Milletlerar&BJ posta ittihadına dahil 
olmıyan memlelretler için abone 
bedeli mlldJet suraslyle SO, 16, t, 
S,5 liradır. Abone bedeli pestndlr. 
Adres değl&tirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 ıru.rusıut 
pu1 UAvesf !Azımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yine Afrodit Meselesi 
Akşam gazetesinde Vlll Nuret

tin diyor kl: 
.. _ Mlll1 terbiyeyi alAlı:adar eden blr 

mesele lı:a.rşısındayu.. Methur dAva mQna
llebeUle "A1rodlt., ı mllll t!llm ve terbiye 
beyeU de tetkik edecek. Bundan maksat: 
"'Böyle bir romanı çocuklarımıza okuta
bilir mJyiz?" sualine cevap vermek olsa 
ıerek. Demek Jd. mevzu. veche değlşUrl
yor. Evvelce: "'Müstehcen m1dir'ı'" idi. 
Şimdi "EvlAUamnızın eline ne gibi kitap
lar verelim?" gibi f{lmullil bir sahanın eşi
llndeyizl" 

Halbuki biz, ba çok ş(tmunn 5tta1. 
le, ba. diva münuebetile ilk defa 
karJılapnıf değiliz. Bu mesele, bun. 
dan çok seneler evvel, hem de tetki.. 
kinde • o zaman bile • çok gecikilmiş 
bir dlva halinde ortaya atılmışı uzun 
ailren münakaşalara sebebiyet ver. 
mi§ ve hemen bütün münakaşalar gL 
hl, hiçbir fiili ve müsbet netice do. 
fa.ramadan kapanmıştır. 

Şayet eser çocuklara yasak edilir. 
se alınacak adli tedbirler ne olabilir? 
Eser, yalnız nüfus kağıtlarile sinni 
rü~ü aştıklannı isbat edebilt>nlere 
mi satılacak? Böyle yapıl.sa bile, bu 
kitabı okumamalannı istediğimiz 
çocuklar, herhangi bir elden birer 
"Afrodit" edinemezler mi'! Şu anda, 
öyle bir vaziyette, hangi çeşit pratik 
tedbirlere ha vurulabileceğini kesti. 
remiyoruz. Fakat bizce, herhangi bir 
edebi eseri, çocuklara muzır olmakla 
damgalamak, maksadın teminine ya. 
.nyabilecek bir tedbir sayılamaz. 

Hem eğer böyle tedbirlerden fa:ı·
da beklenecekse, kütüphanelerimiz, 
bu bakımdan en sh·ah damgalarla 

- c-

do1 udur. (''Fakabasmaz Zihni" teri. 
"Cingöz Recai" ]eri, "Arsen Liipen" 
1eri, "Serlok Holmc " leri, l"e daha 
bir siirü hu cinsten kitabı, • ki kari. 
leri hemen münhasıran <'Ocuklardır _ 
aklımıza ilk lt'elcn misaller arasında 
sa •ahiliriz.) Fakat, bizce, <'Ocukları. 
hlızın dimaği gıdalanm ölçiilii bir 
perhize tabi tutmak, bu ne\•İ ml'm. 
nuiyetler kovmakla kavuşahilecel'rı. 
:miz hir mazhariyet değildir. Bu \"a. 
zifeyi, daha 7.ivade, miirehbiln, ve 
rniiessir telkinlerle başarabiliriz. Ü!ii. 
teJik de, çocukJanmızı, onlara vert-. 
hileceğimh: "eser" lere kavuşturm3. 
Jıyız ki, güniin birinde: 

"- O halde, biz ne okuyalım'! .. 
sualini sordukları takdirde acıklı bir 
sükuta mahkiım olnu~alım! 

Bu münasebetle, çocuk kitaplnn. 
llln yokluğunu, çocuk tiyatrolarının, 

~oeuk sinemalarının yokluğunu dn 
hatırlatmak isteriz. Bilhassa sinl?ma. 
lar ve sinemalarda, bilhassa cinai 
filmler, çocuk ahliikı üzerinde. en 
ınozır kitaplardan daha menfi tesir. 
ler yaratmaktadır. 

(Sinemada seyrettikleri ııahncJeri 

taklit ederken, birbirlerini ''uran ço. 
eu.Idan hahrlıyonız. Bu sfıtunlarda, 
bundan evvel de birkaç defa mevzu. 
ltbahs ettiğimiz için, bu nokta üze. 
rinde bir daha durmayı lüzumsuı 
buluyoruz.) 

Çocuklarımızda, seyretmek heve
at, okumak he,csine galip gelmiş bu. 
lnnduğu içindir ki. onlann fikri ''e 
ahlaki sıhhatini, daJıa ziyade, beya7. 
J>erdenin kara tehdidinden koruma. 
hyız. Yoksa, herhangi bir eseri, he
le, • hiiyiikler, hatta bazı miıtchassıo; 
geçinenler tarafından bile layıkilc 
kavranıJamıyan _ bazı edebi eserleri, 
fOCuklanmızın, hem okuyacaklarını, 
henı de üstelik, _ eğri, -..eya yanlı, • 
•nhyabileceklerini ümit etmek, o ya. 
l'anta7.larda, sahip bulundukların. 
dan çok daha gPni~ bir idrak kabili. 
Y~ti vehmetmek olurdu. 

Edebi eserleri çocuklanmıxın alıp 
0 kumalanndan korkulmasını, biz, 
Y;rinde bir telaş sayamıyoruz. Hat
ta, hi1Akis, onlann, içlerinden çık. 
bıadıkJan sinemalarda seyrettikleri 
ı·ı 1 ınlere nic:beten • edebi eser oku. 
:alarını miireccah · buluyoruz. Fa. 
·.at, ınaalesef, çocuklarımızın da, M. 

21
h1 bu tercihimize bilfiil iştirak ed"

c:klerini umamıyoruz: Çünkfi, bu. 
g~n, "edebi eser,. leri, • çocuklar de. 
lıl • hiiyiikler hile pek okumuyor! 

Üstat Faik Sabri Duran, bu 

bir tarihc;esini 
. 

v.erıvor ve 

yazıstnda lngiltere iie irlanda arasındaki münasebetlerin 

lrlanda ordu su mensuplarmın faaliyetlerini anlatıyor: 

o o o 

Britanya lmparatorlu~unun 
Aksayan Bir 
Uzvu: lrlanda 

YAZAN: 

Faik Sabri Duran 
A vrupada zuhur eden bu 

yeni Cihan Harbine te
kaddüm eden günlerde Lon
dra, Binningham gibi büyük 
İngiliz şehirlerinde istasyon
larda, postahanelerde, kala
balık caddelerde ve büyük 
mağazalann önünde sık sık 
bombalar patlamıştı. 

Bu suikastleri ha.zırlıyanlar l. R. 
A. (İrish Republic Army) denilen 
gizli İrlanda Cümh•.ıriyet ordusu 
mensuplan idi. Bu hadiseler o ka. 
dar sıklaşmıştı ki, İngiltere hüku
meti ciddi tedbirler !llmıya lüzum 
görmüş ve şüpheli g5rdüğti İrlan· 
dalıları hemen memleketten tarde. 
debilmek için Avam Kamarasından 
salahiyet istemişti. Bugünlerde 
telgraf haberleri bize, İrlandalıla
rın yeniden faaliyete geçtiklerini 
bildiriyor. Yine bir çok şehirlerde 
bombalar patladı, bir çok adam ya
ralandı. İngilizler de yakaladıkla. 
rı iki İ.R.A. lı bombacıyı dün sabah 
idam ettiler Ne oluyor? İrlandayı 
Britanya İmparatorluğu camiasına 
bağlayan yarı çürük bağlar büs
bütün gevşiyor mu? Senelerce sü. 
ren çekişmelerden sonra Dublin i
.... 4JVuuu• aı tt;)uıua ıv.:> ı ue temın 
edilebilen anlaşma da bu bedbaht 
adayı devamlı bir siıkuna kavuş
turmıyacak mı? 

Ş urasını da hatırlatalım ki, 
geçen eylUJde Avrupa har. 

bi başladığı zaman Ingiltcre Impa
ratorluğuna dahil bulunan domln
yonlar birer birer Ingiltercnın ya. 
ru sıra harbe karı1imak kararını 
verdikleri halde, İrlanda bıtaı af 
kalacağını ilim etmi,ti. Bu vaziyet 
İrlanda ile İngiltere arasındak.. mü
nasebetleri pek nazik bir şekle sok
muştu. Buna rağml'!n bu"iıne ka 

. o -
dar Irlanda bu kararında durabil-

landada hükiımetin İngilizlerle an. 
!aşmış olmasını kabul etmiyen ıh
tilalci partisi var ve bunun gizli, 
fakat çok kuvvetli bir ordu teşki
latı mevcut. Bunlar yalnız İngilte. 
rede bombalar patlatarak tedhiş ha 
reketleri hazırlamakla kalmryorlar, 
İrlandanın içerisinde de 1922 de ol
duğu gibi müthiş bir kardeş kav. 
gasını alevlemek için bir fırsat kol
luyorlar. İşte bu vaziyet dolayısi
ledir ki, İrlandada hiçbır hükumet 
dünya buhranına karışmayı göze 
aTdıramaz. 

Bu hal İrlandada yeni bir da
hili harbi patlatabilecek, hem bu 
sefer mücadele İrlandalılarla Ingi
lizler arasında değil, İrlandalıların 
kendileri arasında kopacak ... 

ı rlanda 82.500 km. büyiiklü· 
ğünde bir ada. bunun şi. 

mali şarkide 13.500 km. kadarı 

Ulster parçasıdır. Buranm 1 milyon 
279 bini bulan nüfusu protestan 1r. 
landnlılarla İngilizlerden mürek. 
keptir. Ulster lngilterenin bir par
çası sayılır, ahalısl İngiltcreye ta. 
mamile sadıkt1r. Cenubi İrlandanın 
katolik ve gl'iriiltücli halkı ile hiç 
anlaşamaz ve cenup'ularla blrl• ~
medense sonuna kadar boğazlaşma. 
.,; • ·-- ...,,. •• _._.. z.z: u1_,"".. t .... ı,."-
danın en zengin kısımdır. Bir çok 

büyük gemi tezgabları, dokuma 
fabrikaları, hususile keten sana
yii halkı zenginletmiş. refaha ka
Yuşturmuştur. Adanın geri kalan 
68.895 Km. vüsatındaki kısmında 
yaşayan ve hemen üç milyonu 
bulan Cenubi İ r l a n d a 1 ı l a r 
ise e k s e r i y e t 1 e fakir çift
çilerden ibarettir. Bunlar ne Uls
terlileri severler, ne de İngilizleri. 
İrlandalılar adanın eski sakinleri 
olan Ketlerden inerler. Bunlar Mı. 
Iattan 350 sene k:ıdar evvel bile ol
dukça yüksek bir medeniyet sahibi 
idiler, içtimai teşkilatları çok kuv. 
veili idi. Druid denilen rahipleri 
ilme kıymet verirlerdL Hıristiyan· 

Jrlanda llaşl'ekili De J" alera ve lrlanda ada8ının r·a 
gösterir lıarita: Şimali lrlanda yani Ulster 

mıntakası /ngilterege bağlıdır. 

. , . . 
J ..,tt/lı 

lık bne önce trlandaya girmiş, o
radan lngiJtereye geçmişti. İngil
terede Kral Henry VIII. bir evlen 
ıme m~elesi yüzünden Papanın nü. 
!uzunu reddettikten ve lngilterede 
1''~ ..... ı~'h ..,., \est °k1-n1 -ı:ıonnı. İr
landalılar İngilizlerle yaptıklau 
mücadelelerde: "Biz yalnız vaia. 
mmızı değil, dinimizi de müdafaa 
ediyoruz.,, derlerdi. Böylece İrlan
dalılar koyu bir katolik olarak kal
dılar, İngilizlere bir türıü ısınama
dılar. Hele Tudor'lar, Stuart lar 
zamanında ve daha sonra Croın
well'in zalimane hareketlerile Ir
landalılarla İngilizlerin arası bi:is
bütün açılmıştı. Krallar yerli a,ha
liyi memleketin içerilerinde, bir i. 
şe yaramıyan yerlere doğru süri:i
yor, en iyi toprakları 1ng!lb:lere ve 
İskoçyalılara bahşcd:yorlardı. Köy
liınün üzerinde ı;alı~tığı toprak:a 
hiçbir hakkı yoktu, bir sene çalı
şır, ugraşır ve kazancı arazi sahi. 

bf olan Lordun kira ücretini güç 
kapatırdı. Planter denilen protes
tan sını!1nı vikaye ıçin Dublin par
lamentosunun kabul ettiğ4 Panal 
Laws ismindekı kanunu İrlandalı
yı ~c·u.klann 1<;terhg gibi terbiye 
etmekten b. al:ı. ıım ediyordu. 
Toprağı gib ad tizerınde de bir 
haklo yoktu r ndalı serbest mes.. 
leklere gircm"yor, orduda hizm:!t 
edemiyordu. Diınyanın her tarafın
da insan nüfusu asırdan asıra art· 
tığı halde yanlız İrlandnda nüfus 
mütemadiyen azalıyordu. Bir çok 
İrlandalılar yurtlarını bırakaraK 
Amerikaya hicret etmişlerdi. Adn
nın nüfusu 1846 da zuhur eden bü. 
yük kıtlıkta.'1 önce 8 mih on kadar 
iken bugun yarı yan:y a ;zalmış bu
lunuyor. 

Q n dokuzuncu as1r, İrlanda i-
di. 1rlonrla harici ticaretinin yı..izde 
90 mı İngiltere ile yapar. Bu ser· 
best cumhuriyetin mali itiban ta
mamile Ingiliz sterlinine dayanır. 
Şimali lrJandada, Ulsterdcki altı 
eynlet ise doğrudan Joğnıya Ingil
tere Krallıgınl.l'l bir parçası olmak 
tibarile Almanya ile fiilen harp 
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çin bnştan başa bir müca
dele ile geçmişti. 1ngıltered'i! fırka 
patırtılan hep İrland.l etrafında 
dönüyordu. Önceleri Vig'lerle To. 
ri'ler sonra liberallerle konserva
törler, Home Rulers denilen muh
tariyet taraftarları ile Unlonist de
dikleri ittihatçılar senelerce İrlan. 
daya muhtariyet verelim mi, vcr
miyelim mi diye nihayetsiz müna
kaşalar yaptılar. 1912 de Başve
kil Asquith, parlaınentounn sımali 
cenubu bir arada olmak üzere Ir. 
landa için bir muhtariy"t kopara
bilmişti fakat kimseyi memı:un ede 
ıniyen bu Home Rule tatbik !'öaha-

halınde bulunmaktadı:-. Bunlar da 
gösteriyor ki, İrlandanın vaziyeti, 
Almanyaya karşı böyle bağları ol
mıyan Ho1anda, Belçika ve Dani... 
marka gibi bitaraf m.cmlekctlerin
kinden daha karışık~ır. Bu bitara!
hk karan sebebile İngiltere Alman 
tahtelbahirlerine karşı açtığı mu. 
cadelede İrlandanın cennbundaki 
kıymetli deniz iıslarinden, geçen 
harpte oldugu gibi istifade erlemi
yor, fakat buna mukabil gıda mad
deleri itibarile büyı..ik bir kıymet 
verdiği İrlanda müvaredatını kzıv
betmeyi veya azalmış görmeyi de 
istemez. Bu itibarla Irlanda Baş
vckıli De Valera'nın bitaraflık ka
rarı, adanın istihsal kaynaklarını 
sekteye ugratmamuk bakımındı:n 
İngilterede pek fena karşılanma. 
mıştır. 

İrlanda senelerce hürriyet için 
dövüşmüştür. Bu cihetle İrlandalı 
için tahakküm ile mücadele eden
lere karşı bir sempati duymamak 
mümkün değildir. Diğer cihetten 
katolikliğe çok bağlı olan İrlanda 
Almanyanın katolik Polonyaya 
karşı aldığı çetin vaziyeti de hoş 
gormez. Birinci Cihan Harbinde, 
İrlanda ahalisi ikiye ayrılmıştı. Bir 
kısmı açıktan açığa, Almanlarla 
beraber olmuş, diğer taraf ise İn· 
gıltcrenin yanı sıra Almanlarla dö. 
vuşmüştü. Bu sefer İrlanda efkan 
umumiyesinde bariz bir Alman ta· 
raftarltğı görünmüyor, bilakis ek
seriyet ezilen Polonyanın ve kah
ramanca dövüşen Finlerin yanın
dadır. Böyle olmakla beraber fr-

Tifüs Haslahğının Alametleri 
Tarihi tifüs hastalığı, insan bi 

tin ısırdığı yeri tırnaklariyle ka
şıyarak yahut bitin vücut üzerin-

• de bıraktığı viriisleri parınaklari
le gözlerine götürüp hastalığa bu· 
laştıklan sonra, giinlerce hiç bir 
alamet göstermez. Hastalığa bula. 
şan adam (arkına vam1adan giin· 
lerce gezer, tozar, işine ve gücii· 
ne bakar. 

Hastalığın hu kuluçka deni en 
çoklarında sekizle on dört gün n. 
rasında sürer. Fakat bu müddetin 
beş güne kadar indifi yalıut yir
mi üç güne kadar çıktığı da görül
müştür. 

Kuluçka deni geçtikten sonra 
hastalık birdenbire başlar: Şid. 
detli, tumturaklı bir titremeyle ... 
Arkasından baş ağrısı, bel ağrısı. 

İnsan ensesini oynatamaz, nıide 
bulantısı ''e sonrası da gelir .... A. 
te~ te birdenbire yükselir: Kırk, 

kırk bir dereceye çıkar. 
Bir taraftan da gözler ve bo~a

zın içerisi kızanr. Hastalığın baş
langıt"ında yüksek ateşle kırmın, 

kan çanağı fibi kızarnuş gözler en 
mühim alametleridir. 

Bu hal, hep yüksek ateşle dört 
beş gün, yedi güne kadar, sürer. 
İlk günlerdeki ağrılardan sonra 
büyük halsizlik, uyuşukluk, bazı
larında da yatakta çarpınmak. 
Kıpkırmızı bi rdll, fakat hasta İn• 
san dilini ağzından dışanya çıka
ramaz: Ağzını açtığı halde dili diş
lerinin arkasnda kalır. 

Dört, heş gün, ) cdi gün, sek'z 
gün sonra lekeler meydana çt~ar. 
\'ücudün her tarafında; göğdede 
koJJarda ve bacaklarda, ellerde \'e 
ayaklarda. Fakat ytizde, boyunda 
ve ensede bu lekelerden görül. 
mez .... İlkin pembe, sonıa morum. 
tırak, huttıi erguvani renkte kii
çiik kiiçiik lekeler ... Bımlar da bir 
hafta kadar slircrler, sonra sara· 
nrlar \'e kaybolurlar. 

Yüksek atcs te on iki gtin, on 
beş gün kadar sürdiikten sonra, iki 
~ç gün içinde derece derece düser. 
lnsan hastalıktan piriipak kurtu. 
]ur. Hastalığın tekrar gelmesi pek 
müstesnadır. 

Bu tifüs hastalığı insanları asır. 
Jardanberi korkutmuş olduğun. 

dan adı kfüü olmakla beraber, ne. 
ticesi bakımından, o kadar da kor· 
kunç değildir. Bir kere, o hastnhk· 
tan gidenler zaten yorgun ve höb. 
rekleri hozuk olanlardır: Onlann 
sayısı &ütün, hastaların sayısına 

nlsbetle yüzde on beşi tutmaz. Ka. 
ra hummaya nisbetle yarı yarıya 
demek. 

Sonra da bu hastalıktan kurtu. 
lan tam kurtulur. Halbuki meseli 
kara humma hastalığının yrllarta 
sonra bile ne marifetler yapacağı 
önceden biJlnmez. 

Yalnız, bazılannda tifüs sldfle.t. , 
li ateş sırasında yahut bittikten 
bir kac gün sonra zihinde karışık
lığa sebep olur. Fakat o da hemen 
hepsinde tatlı bir karışıklık: Hoşa 
srlden hulvalar ... 

. sına girmeden Cihan Harbi ba~la. 
mıştı. 

Sınn Fein ismini alan lrlandn ih
tilıilcilerinın isyanhrını:ı. karşı İn· 
gilizler çok !:lddct!i davrandılar, 
nihayet İngiltere W22 de İrlanda
yı Kanada ve Cenubi Afrika birli. 
ği gibı bir dominyon o!arak tanıdı 
Bugün İrlandayı İngHtereyc bağlı
yan bağlar ıki hükümct :ırnsında 
imzalanmış olan bir takım mua· 
hedelerden ibarettır. İrlanda tiı-a
rctinin inkişafı içın İngiltereye 

muhtaçtır, mahsulleriru naklede. 
cek t caret gemilerı ve kıyılanm 
miidafaa edecek donanması yoktur 
Yeni kurmıya başladıgı ı:ıilli ordu
su, henüz lüzumu kadar inkişaf et
memiştir. Memleket içinde siikfın 
da yoktur ve gizli t. R. A. teşkiJatı 
küçü)c bir bahane ile etrafı ateşe 
vermiye hazırdır. 

İngilizlere gelince, İrlanda onlar 
için ne muhtaç oldukları ham mad
deleri temin eden bir müstemleke. 
dir, ne de mamul eşy:ılarını çok 
miktarda alabilecek bır yer Yal
nız emniyetleri bak1mından İrlan
dayı kendilerine ba~h gorm k ;ster 
ler, orada bir düş:nanın neJip yer
leşmesi onların ışıne gelmez. 

m-ımm 
Afrodit Davası 

<f- • 'Z. • t.,C 
Yazan: Sabiha Zekeriya Serfet 

Nasuhi Baydar, Piere Luis'in 
Afrodit isimli eserini tercüme 

etti. Bu eser mü tchcen lekesile 
mahkemeye düştü .. Matbuat kanunu 
bu davanın cereyanı esnasında ve 
verilen kararlar üzerinde mütaJea 
yürütmekten bizi meneder. Bu nıü· 
taleaJan mahkemenin sonuna talik 
ile, bu kitabın edebi bir eser mi, ter. 
biyevi bir eser mi olduğunu, bu eseri 
çocuklann okumasında mah..ı;ur olup 
olmadığını münakaşa edebiliriz. 

Afrodit, tanınmış bir edip tarafın
dan yazılmış, Fransız edebiyat tari· 
hine girmiş bir kitap olmak itibarile 
bunun edebi bir eser olduğunda şüp. 
he yoktur. Fransada müstehcen te
lakki ediJmiyen bir eserin, 'rürkiye· 
de müstehcen telakki edilme.si, mıis. 
tehcen kelimesinin tarifinde iki mem 
leket zihniyeti arasında fark var de
mektir. Fakat bu zihniyet farlonı 

tebariiz ettirmek iı;in mliddeinmu· 
minin mütaleası kafi dei,rildir. An. 
cak bunu mahkemenin 'ereceG-i .ka· 
rar tayin edecektir. 

Şimdi dava başka bir safhaya gir• 
miştir. Bu kitabı çocukların okuma. 
Si doğru mudur, suali varit olunca, 
münakaşa mevzuu değişir. Davn e· 
dehiyat hudutlarmdan, pedagoji hu. 
dutlarına geçer, bize bu husuısta fikir 
söylemek salahiyetini ,·erir. 

Afrodit, çocuk edebiyatı yapan bir 
muharrir tarafından, çocuklar ıc:ın ' . yazılmış olmamakla beraber, Tiirki. 
yede pedagoji hakemlerinin eline 
düşmek felaketine uğradı. Ya bu .kJ
tabı çocuklar okursa endişesi, Afro· 
diti iiniversitenin iki salahiyetli pe. 
dagoji mütehassısı ve edebiyıtt mü· 
tehassısının elinden geçtikten ııonra 
bir de maarifte resmi heyetin tetki· 
kine se\'ketti. Şimdi Afrodıt edebi 
bir eser oJduğur~.ı isbatten guyri bir 
de pedagojiye uygun olduğunu isbat 
mecburiyetindedir. Şimdi hu eser 
Frano;adan aldığı, edebi hih•iyeiini 
tasdik eden pasaportla Tiirkiye hu. 
dutlarına girebilecek mi? Böyle ço· 
cuklar okursa endişesile Türkiye hu· 
dutlarını İngiliz, Alman Pasaportile 
geçen birçok kültürel \"e edebi eser. 
Jerin de hudut harici t>dilmesi teh
likesi ile mi kar ılaşacağız? Böyle 
bir netice - varit olmamakla bera • 
her - Almanyada rej'me uymıyan 
fikri eserlerin yakilmasından farksız 
bir hadise olur. 

Afroditi edebiyat hudutlanndnn 
p!!dagoji hudutlarına aldıktan sonra 
bu eserin ve bunun gibi edebi ıelak· 
ki edilen eserlerin çocuklar iizcrinde 
yapacağı te irleri miitalea edclıiliriz. 
Bu kitabı her hald" on iki yaşında 
olan çocuklar okunu3 ~cnktır. Bu ki· 
tahı on sekiz yasına kadar çoculda. 
rın ofmması endiscsi karc;ısında da 
şu nokta3 ı ileri sürmek mecburiye
tindeyiz. 

Beynelmilel en sal:"ıhiyetli pcdago• 
ji alimlerinden biiyük bir ek erjye. 
tin, bu kitapların tocuklar lizeri~de 
yapacağı tesir bakımından birlestik
leri. bir ~?kta \'ar: Aşk, fiziyoJojik, 
ruhı, bedıı, \'e en tahii bir his olmak 
itibarile çocuk edebi~·atına dahi gi· 
rer. Çocuklardan h:ıvnUa m!!wut o. 
lan, İyi \'e3 a kötiı hiç bir hfıdiseyl 
akhyamavız. Bu hadiseleri onların 

g?.zleri öniine serer. onlara iyi hfi· 
kumler \'ermeleri kin Yardım edebi· 
lir'z, 16, 17. 18 \'a ınn r?elmlş bir co. 
cuk her eseri okı·~ ı:ıc ktır. Umu;..i 
kiitüphnnelerin !.:apılnnm çocuklara 
kapıyamayız. Zaten miistelıccn ad. 
dedilen c erler kanun t rafmdan 
menedilmi tir. Mtistehccnin tarifi 
kanunla yapılmıştır. 

Perlngoji til"mlcrİl\irı çocuk ed<'bi· 
v~tına girmesini knbul eltiği a<:k 
hızde kahul edilmis değildir. nura. 
da da ayni 2ihniYet farkile l·arsı 
karşıya:\ 17 AmerU,ada en hiı iik sa· 
lahiyeti haiz pedagoji alimlerinin 
kabul ettiği, Amerikan mektepkrin· 
de o~·natılan çocuk th atrolnrıııa ait 
~etirdiğiın 60 eserin hir t neo;ini 
Türkçeye terciime edemedim. Çlinkü 
hu kitapların hep inde n~k , ardır. 
Talim. \'e terbiye he, eti, içiıute a<:k 
olan h:\ atroların mektep snhnd"rİn. 
de temsilini menetmiştir. 

Fakat çocuklardan en temiz en 
heJii bir aşkı bile 5aklı3 an rali~ , .• 
Terbiye heyeti, hakiki hnvatta evle· 
• d • ' rın e her gün en temizinden rn kir· 

lisine kıtdar her nevi aşk \'~ fuhuş 
hadiselerini gören çocukların gözle. 
rine rimel çekemez. Çünkü bu hıiı!i
ıeler hayatta mevcuttur. T<'r' h·enin 
vazifesi çocuklardan realitede ·mev· 
cut h.a~iseleri saklamak değil , onlara 
bu hadıseJ.-ri muhakeme ed<'I i'ecı"'k 
kabiliyetleri Vf'rm.-k me\'cut kn met 
hükümleri hakkında onlan tenYir et. 
mek, onları havata moral kıvınet. 
lerJt> silnhlanmıs olarak <;afn ermek· 
tir. Yoksa co<'uklar okursa endi-; ·i 

(Lutfen sayfayı eevırıni~ l 
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Türkigenin FelCiketzedeler için BELGRATTA 
Gördüklerim 
Ve lsiffiklerim 

Milli Piyango 
41141 Numaralı Bilet 
80. 000 Liralik Büyük 
ikramiyeyi Kazandı 

Takip· Ettiği 
Politika Kral Birinci Zogo da 

"'-~-- (Bap 1 lndcle) 
rahat etmiş ve akşam An.karaya ha- •) • L • (Başı 1 incide) soo 1 rekeı ederken de yine ayni zevat ıa- ngı iZ ırası 

.nmyrette ldfler. Ne sevinebildiler, ne 
. ıde teessürlerini gösterebildiler. 

E cnebl muhabirlerin vaziyetin
den, mütalealanndan, intıba

ıanndan elde ettiğim kanaat 111 oldu: 

rafından uğurlanmıftır. 

Saracoğlunun Sözleri ~f b '19• d B J d 
cı:!ü~!~~~:dş:~:;tı~aer~c~;;; e erru e u un u 

İngilizler Balkanlarda sulhün de
vamını istiyorlar. Antantın, Balkan. 
larda sulbü idame ed~k bir unsur 
olduğunu görmek onlan sevindir
miftir. 

Almanlar, evvell Saracoğ\una hQ
tftıD ederek konferansı bozmak iste. 
I~· Türkiyenin bitaraf olmadığını 
iddia ederek konsey azası üzerinde 
müessir olmıya çalıştılar. Yugoslav
ya ve Romanya bitarafitk üzerinde 
çok 11rar ettiler. Fakat neticede Al· 
man oyununa kapılmaktan kurtul. 
dular ve Antantın. maksadı içinde 
tek bir cephe göstermek lüzumunda 
tttıfak ettiler. 

İtalya, zihiren memnun görünü
~or. Fakat hakikatte Balkanlarda ve 
Tunada kendi nüfı,ız ve himayesi al
tında bir blok tesisi imkanlarını kay
bettijinden dolayı müteessirdir. 

Sovyet Rusya, Belgratta kendisini 
"hiaettirmemiştir. Burada ne bir 
Sovyet muhabiri, ne de bir Sovyet 
mümessili vardı. Binaenaleyh onlann 
fikrini anlamak mılnlkiın değildi. 

Harbin Yeni 

Dün ÇekDen Numaralann Sıraya Konulmuı 

Tam Usteslnl Neıre•yoruz 

öğleden sonra saat 15.15 de Park~ (Başı ı incide) 
telde kabul ettiği bir muharririmıze bir telgrafta hareketiarz felaketi do
şu beyanatta bulunmuştur: • layısile İslam Encümenınin tazıyet

"- Belgrada giderken Bulgar lerlni arzetmekte ve felaketzedeler 
Başvekili dostum Köseivanof heye. için 500 rupi teberru olunduğu bildi
timizi hududa kadar tesyi etti. Bel. rilmektedir. 

Ankara, 7 (Tan Muhabiri bildiri. 15261 15418 15587 15623 15629 gradda milttefiklcuimizle hepimizi Kalk1ltadan Rahimuddin Abdülke-
yor) - Milli Piyango bugün Anka- 15670 15687 15737 15739 159oo alakadar eden her çeşit mesele3·i rim imzasile Reisicümhur tnönüne 
rada çekilmiş, 80 bin liralık birinci 15916 15944 16020 16029 16034 tetkik ve mUtalea ettik. Bu tetk;k gelen bir telgrafta felaketzedeler i
ikramiye 41141 numaralı bilete çık- 16175 16199 16298 16303 16:;3~ ve mütalealar tamamen yekdiğeri. çin 500 İngiliz lirası gönderildiği bil
mıştır. 20 bin liralık ikramiyeyi de 16428 16471 16551 16866 16869 mize yardım ve dostluk havası için. dirilmektedir. 
6605 numaralı bilet uzanmıştır. 16966 17097 17291 17alO 17398 de yapıldı. Yine Belgradda bütfin hu Gömülcünedeki ırkdaşlarımızdan 

Bugünkü kqidede kuanan numa. 17582 17612 17670 17685 17700 meseleler üzerinde Balkanların bii- Hafı:.t Mustafa oğlu Mustafa 1000 

ralan lll'aya konulınuı olarak ve tam 17713 17890 17894 17999 18172 yük ada.mlarnıdan biri olduğunda Hacı Mehmet «ğlu Mümin 1000, 
liste halinde bildiriyorum: 18243 18249 18300 18398 1R401 şüphe o1mıyan Prens Po1Un derin ve ismini vermiyen hayırsever diğer 

80/)00 Llra 1cazanan No. 18440 18504 18519 18631 18673 vukuf ve miltalealannı iki defa bir Türk te 2500 drahmi teberru ey-
11111 18767 18845 18879 18904 18921 dinlemek ve istifade etmek fırsatını !emişlerdir. • 

18925 18958 19169 19171 19290 buldum. e 
lf),000 Lira kazanan No. 19309 19337 19502 19615 19663 "Resmi ceJselerin hitamından Erzincan felaketzedel,.rl tçin fran-

HOS 19777 19804 19804 19828 19833 sonra Yucoslav Başvekili hevetimi- dan gönderilen eşyanıa ikinci partisi 
15 nnn Llra .____ ar

0
• 19978 

20041 20084 20274 
zi Niş'e kadar getirerek kendi evin. la k k 

pvv ~ lTı 20693 20368 de bir !!iln misafir etti. Avdetimde o n ır ton un, üç ton pirinç, üç ton 
11650 20608 20788 20815 20877 Sofyada Bulgar Başvekili ile yeni- kuru üzüm, bin çift yün çorap, yüz 

1• Ntn r ,_ ._____ 20911 21251 21544 21625 21638 d battaniye, yüz top paltoluk kumaş l-
~""'!" UKU MUflllUff No. 21666 21723 en konuştum. 1 1t k A 1Jfl08 22023 22238 ~!i:~ ~~::g ~~~!~ "Alelömum lhlk11n nnliti\asında t~. a ı ton avurma ğrıya gelmi§-

10/J(J(J Lira L----- No. 
22705 22710 

ve alelhuıms .. iirk f'l1erlnd~ derin bir 
IMUURUl'I 22751 22792 22821 vukuf sah0 bi olan Bu1~ar Krah tara. • 

'1905 22822 23153 23169 23180 2327ı:) fmdan kabul edilerek tenevvür et- Tallin elciliğinden Hariciye Veki-

5
. tvın Li 23357 23385 23416 23427 23482 t• letine verilen malömata nazaran 

• """' ra kazı'-••• No ı--. 23487 23588 24217 ım. T 11. 'd t ·ı· ........ M1.T 243•7 24491 , a ın e ngı ız tebaasından Bayan 
11'/90 ~NM~ 

24616 
· :> ' Belgrat m07.akPre1erinln vftl'dığı N Lo h f d t •vıvw 24742 24758 24812 24951 mesut neticeleri: sövlenen nut•ıklar, . t am tara ın an be'l ngfliz Ji-

3,000 Lira kazanan NoJar 24959 24989 25182 25250 25313 n~dllen resmi tehlll' ve nihavet rası ve Bayan Mee. Kibbur tarafın-
281 19689 

18931 
:::~ 25474 25553 25588 25929 ihttifak balan tarafından yanılan dan da iki İngiliz lirası ile iki dolar 

I093? 
15115 

. 
26387 

25970 26013 26273 26282 evanat kifi derecede vazıh olarak teberru edilmiştir. 
(Başı ı fneldo) 26808 26829 26883 26884 dilnnva flAn etmis olduıu 1.-in ht!r. Dahil ve harit;teki teberrüler 

asgari ıattmall, linümüzdeki harekAt 1000 Lira kazanan NoJar 26896 28922 26925 27042 27055 vec-hizir birkaç noktayı tebarüz ettir. Ankara, 7 (TAN Muhabirinden) - Ge-
ta kullanacağı harp vasıtalan imali 1253 4056 32930 39685 40801 27110 27110 27186 27285 27294 melde ikfüa edeceğim: çen cumartesi akşamına kadar felAketze-

Saflıası • 

programını tadil etmesine medar ol 44545 48651 49227 27228 27405 27417 27551 27572 "a) TUrki:venln takip etmf!'kte ol. deler için yapılan teberrll miktan 
muftur. Askeri hizmete tabi bütün 1000 Lira kazanan Nolar 27586 27813 27900 27901 28058 duiu dfirfbt, vlzıh ve samimi poli. 3,597,709 lira 11 kurus tutmaktadır. Bu 
smıflara memup efradın seferberlik 577 1590 

3718 4320 4337 
28096 28116 28203 28361 tika. mUttf!fik olan veya olmıyan paranın müfredatı sudur: 

lerl faaliyetle devam etmektedir. 4398 12265 1
2282 13533 15166 

28504 28552 28581 28837 2894"' -blltiln Balkanlılar tarafından tnlL- 602,825 Ura 65 kuruı !!\.emleket içinden 
Mezunigetler kaldırılmıf 15535 16232 1

9276 20390 24159 
29053 29121 29213 29354 29414 d.Jrle kanııJanmaktadır. ve 600,822 lira 62 kurus memleket dısm-

27406 27757 30142 
34553 36711 

~~: 29495 29502 29503 29531 "b) Belgrad içtlmaındald faalive. dan olmak 1lzere Kızılay umumi merke-
~ndra, 7 (Hususi) - BrükseldPn S7i5-06 37596 38998 39619 42619 30379 29997 30222 30290 30371 tlmb "" hareket fanim•• bntiln rlne )'8p•Jon ı..ıımot yekQnu t,2".841 Un 

~rdri en bir habere göre, hükumet, 4
5873 47553 47686 48158 49617 30907 

30391 30623 30639 30741 dilnva efkln umunıiyesi tarafından 27 kurut. Afyon vilAyetinden 20 314 Ura 
e> unun umumi seferberlik yapacağı IOff Ll L-- 30983 30992 31027 31099 takdir p-önnilştfir. 69 kuruş, Ağrı vllAyetinden 4821 Ura, A· 
na dair olan şayiaları kati olarak ra MUGnan NoJar 31105 31110 31299 31330 31570 "c) Balkan memleketlerinin bir maııyadan 9329 Ura 48 kuruş, Ankaradan 
tekzip etmiştir. Bii' Brüksel gazete 105 812 1058 1546 ı2375 31682 31704 31775 31816 31890 harı._at~ d.-n korunma'lı icin ve 140,753 Ura 97 kuruş, Antalyadan 18,4!!2 
sinin Berlln muhabiri de Alman;yada 2857 3021 3071 3508 4130 31903 31922 32064 32071 32123 haftl" lr 1kan1ılil poJltikUı idn Ura 71 lllUnıf Aydından 33,821 lira 9!i lm-
askerl mezunlyetter\d ......... ~Al ..GOO$ !122ll2. _3254Q 3260.'l 32625 326ll ittif11ka dahil oba vav- a•~ u ruı, Balıkesirden 68,848 Ura 50 kuruş, Bt-
ilıaber vermektedir. M62 32733 32795 32881 32900 "32907 Billtan CJeVTeTlnln veklgerlne ta~ ' ... - • •V .... -- -~· - O 

7268 '1911 8199 8448 1i1189 nMıl DOa ~ ~ll abi8 --- ........ JuattA tamam1t11 mu.. Bitıl.ten 3064 Ura, Boludan 14,561 Ura 96 * 9627 10011 11138 12198 12939 3329'7 33381 33383 33473 33517 talıık blT tanda 1'011tllca tald,. et. kural Bmdmdllll 4111 Ura T4 kuna" Bm-

Garp cephesinde kayd3 değer bir 12956 13177 13193 13647 13921 33539 33690 33725 33992 34027 mekte olduklan kanaati her taraftn sadan 
52 925 

Ura 
90 

kul'Uf. Canakkaleden 
191 olmamıştır. Yalnız bazı mınta 14030 14212 14844 1493'3 15218 34105 34167 34214 34227 34257 mP'•ruttur. 23,203 lira 25 kuruş, Çankırıdan 10 287 11-

kalarda bir kaç piyade ateşi taati 16178 16295 17005 17192 17665 34325 34344 34358 34366 34391 "d) Ba1kanhlar ara111ndAki ilıt;lilf- ra 48 kurus, Çorumdan 5430 lira 39 kuruş, 
edilmiştir. Cephede umumiyetle ka 17683 18019 18071 18431 18505 34406 34482 34490 34594 34598 lann bund11" ı;onTa h;,. ailr"in f P1"f. Denizliden 17,873 Ura, Diyarbakırdan 
rakol hare~tı teklinde bir faaliyet 19472 19646 20600 21285 21285 34635 34670 34779 35044 35053 1erl aral'lındaki ihtilaflar gibi halle. 14,913 lira 39 kuruş, Edlmeden 27,787 lira 
'Vardır. 21637 21965 22348 22683 23040 35288 35319 35323 35343 35396 dil,.cefine inanılmaktadır. 70 

kurut. EIAzıldan 8122 lira 33 kurus, 
Batırılan vapurlar 23694 23738 24120 24207 24219 35402 35404 35437 35496 35550 "e) Balkan ımlhiinün bf'ktllert ·- Erzurumdan 10 bin Ura. Ealdphirden 198!1 

24509 24787 25047 25508 26272 35608 35632 35637 35904 35940 rasın<lakl tesanftt hissiyatının ham lira, Gaziantepten 3
2

,981 lira 70 kuruş, Ol-
26430 26637 26712 27097 27707 35988 36081 36162 36213 36507 alevini bu mınbkRva solmnyac-ak resundan ll,767 Ura 

83 
kurut. Gümüşha-

28543 28877 28907 29026 29209 36534 36658 36703 36804 36893 kadar kuvvetli oldutu her tarafta neden 1798 lira 40 kuruı, HakkAriden 2248 

29319 29453 30549 30638 30953 36901 37044 37195 37352 37415 mft"ahede edilmekte ve buna inanıl. Ura 
32 

kurut; Hataydan 
25

·30S lira 8 ku-

Londra, 7 (A.A.) - Resmen bildL 
rlldığine göre, 4 ıubatta. nihayet bu
lan geçen hafta içinde Alman taar. 
ruzları neı;cesinde 25.069 tonluk se. 
kiz İngiliz vapuru ve 17 .456 tonluk 
bitaraflara ait 6 vapur ki, ceman 
42.615 tonluk 14 vapur batmıf~· 

Estonyanm 1421 tonluk Anu va
ıpunı İngilterenin Şark sahili açık
lannda bir maylne çarparak batmış.. 
tll'. Dublin limanına merbut 4305 
tonluk bir yük vapurunun da battığı 
.blldirlliyor. 

Meteoroloji balonlan 
Londra, 7 (A.A.) - Bu sabah 

1Dgilterenin Şark sahillerinde birçok 
~tonlar yere inmiftir. Polis, Şimal 
denizini geçmiı olan ve meteorolojik 
malümat elde etmeje çalışan bu ba. 
lonlara halkın temas etmelerini me
netmlftir. Zira bu balonlarda harp 
flMnilerine vazedilmif olan radyo 
Ahizelerine bava tazyiki hakkında 
malt'.kmat vermeğe yarayan Aletler 
vardır. 

S1329 31531 31709 3
1831 32267 

37419 37547 37716 37760 38001 malr+11il•T." rllft İçelden 51,787 lira 28 kurut, bparta-
32952 33240 33324 34428 34432 38064 38144 38406 38518 38540 Balkan Antanb Reisliği dan 11,842 l!Ta 80 kunıt. lstıtnbuldan 
34976 35167 35553 35809 36225 38586 38595 38626 38666 38721 Balkan antantı relsliıtf, bu ayın IMl2,675 lira •7 kurUI ve lzmirden 157,410 

37022 27028 37128 37380 37420 38756 38763 39230 39273 _39283 dokuzundan, yant yanndan itibaren lira ae kurıqtur. 
37716 38677 38838 39159 401"9 39362 39374 39450 39486 39615 Türklyeye lleentektedir. Bu tttbarla Yeni zelzeleler 
40217 41>229 40247 40502 405ll 39644 39753 39776 39997 40055 rivaset mevkiini Rumen Hariciye Ankara, 7 (Tan Muhabirinden} -
40545 40596 40768 40828 40947 40131 40153 40313 40227 '40429 Nazın Ganfenkodan Şükrü Saracoğ. Orduda dün sabah dörtte şiddetli, 
4140j 41457 41491 41976 40688 40785 40813 40825 40850 lu devir alacaktır. Trab:zonda 4.50 de hafif, Sıvasta 3.42 
42145 42366 43205 43234 41~82 40872 40953 41087 41185 41236 Hariciye Veklltmfztn yakın bir ta. de orta pddetll, Gllmüşhanede biri 
43521 44049 44110 44114 !!ı:~ 41272 41326 41544 41610 41661 rihte Parise gideceği hakkında çıkan hafif, diğeri tfddetli olarak iki, Gire. 
44548 44628 44696 45208 41766 41846 41918 41971 41979 haberler tekzip edilmektedir. sunda 4 de fiddetll bir zelzele olmuş. 
46326 46677 47135 47361 45659 42102 42115 42141 42167 42184 Yugoslav Başvekili Svetkoviç ya. tur. 

47555 42218 42318 42327 42358 42451 kında Ankarayı ziyaret edecektir. Sı1ı1ıt gartlımlm 
47825 48454 48822 48980 49441 42490 42547 42552 42719 42897 Ancak bu ziyaretin tarihi henüz tes. 

60 Lira kazanan NoJar 42984 42990 42996 43014 43290 bit edilmiş değildir. 
Giresun, 7 (A.A.) - Operttör Rl-

115 168 368 378 594 43328 43410 43594 43587 43710 • 
617 824 975 1016 1023 43746 43787 43979 44087 44150 Tiirk • Yunan tloatluğu cereyan etmlt olmasındandır. sm-

1198 1223 1349 1387 1630 44168 44196 44258 44596 44608 yorsunuz ki, dört devletin uğrunda 
1764 1831 1840 2012 2084 44752 44984 45051 45105 45210 İstanbul, 7 (A.A.) - Şükrü Sara· çalıftıklan barlf hakikaten 18reru bir 
2267 2369 2405 2521 2551 45356 45389 45426 45631 45673 coğlu, Atina ajansının Türkiye mu. banı, mevcudiyetlerile milli istiklAl-
2607 2670 2913 2992 3083 45823 45915 45984 46024 46220 habirine aşağıdaki beyanatta tulun- lerini temin eden bir banftır.,. 
3101 3127 3203 3449 3463 46538 46948 ~7022 4'7089 47092 muftur: Atina, 7 (A.A.) - Gazeteler Bel. 
3521 3548 3557 3619 3853 47112 47154 47158 472:12 47241 Belgratta telild ettlğimlz sırada grat konferansına sayfalar tahliı et-
3907 3943 4008 4111 4244 47277 47321 47487 47490 47550 \kendisin~ Türk milletinin Yunan o- mekte ve konferamın mesut neticele-

fat Hamdinin reisliği altında !~tan.. 
buldan gelen sıhhi imdat heyetinin 
Şarki Karahisarda açtığı hastanede
ki yaralı ve hastalann miktan azal
mıı olması dolayısile işleri mahaJli 
dokµ>rlann tedavilerine bırakarak, 
heyet bir, iki güne kadar Erzincana 
gideceklerdir. 

/ llfllal için tetkikler 
Giresun, 7 (A.A.) - Nafıa VekA

letinden mahalli inşaat tarzlannı tet. 
kike memur edilen mühendıs Namık 
ve fen memuru Talit Seyrana git. 
mişlerdir. Dönüşlerinde Alucra ve 
Şarki Karahisara gelerek tetki"at
ta bulunacaklardır. 

ltalga Memnun 
Deiil 

(Başı ı incide) 
karan ile gayesini genişletmiı, blok 
yoluna girmiştir. Bu temayül, ne 
İtalyanın Balkan politikasının, ne de 
Almanyanın Balkanlardan istifade 
ihtiyacının lehine değildir. Eğer blok 
bu toplantıda tahakkuk etmemipe. 
bunun sebebini, antantın basiretU 
politikasında, yani, bir üçüncü dev. 
lete karşı birlefllmiı gibi görllnerek 
sebepsiz tahriklere meydan verme. 
mek arzusunda aramalıdır." 
Şu muhakkak ki, antanta girm6. 

mlf olan Bulgarbtan da dahil, btıtibı 
Balkan devletleri, hakiki menfaatle. 
rinln, bilhassa hakiki müdafaa kabL 
llyetlerinln nerede ve ne istikamette 
olduğunu iyi bildiklerini, antanta 
sadık kalmak ve Balkanlan Balkan. 
lılann olarak muhafaza etmek yo. 
tunda izhar ettikleri azimle lsbat et
mişlerdir. Bu, İtalyanın bugüne ka. 
darki Balkan politikasının lsabetsız. 
liğinl göstermiştir. 
Bwıunla beraber, İtalyanın Balkan 

politikasında, bir Balkan blokuna 
şef olarak değil, Aza olarak girmek. 
b1ryJa ı..gtrmesf.._mu=mkıi~' örcr3fli 
halde, bunun yakın bir zamanda te. 
zahiir etmesi beklenmemelidir. Çün. 
kil Romada, ahvalin henüz katt bir 
karara imkan verecek kadar inki§af 
etmediği fikri hakimdir. 

Amerika ve Suudi 
Arabistan Arasında 

Cidde, 7 (A.A.) - Amerikanm Ka. 
hlredekl Sefiri Robert Fish, buraya 
gelmiftir. Sefir, Rooaeveltten İbnla. 
suuda yazılan ve Amerikanın Suudt 
Arabistan ile dostluk milnabeletled 
tesis etm~k taedlğini bildiren phlt 
bir mektubunu hlmll bulunmaktadır. 

---0--

Almanya be Sovyetler 
Arasında Yeni Bir Anlapmı 

Berlin, 7 (A.A.) - Sovyetler Btr. 
Lili ile Almanya anasında hudut mtı.. 
nakailtı ve demlryolu nakliyatı bak. 
kında bir anlapna imza edlldlli bll.. 
dirilmektedir. Anlapna bazı madde. 
terin nakli için hususl tarifeleri lb.. 
tlva etmektedir. ( 

o-
Norveçte Sofuklm 

Pek Fazla 
Stokholm. '1 (A.A.) - Norveçm 

mahrukatın vaziyeti, feci bir şekil aı. 
mak tehlikesini arzetmektedlr. Ha• 
raret derecesi, sıfır altında 20 dne. 
ce etrafında tutunmakta berdevam
dır. Bir çok yerlerde mektepler ka
panmlftır. 

Romfond'da Maylands sivil tayya. 
'ft meydanı hangannda dün ıece çı. 
~büyük bir yangında 8 tayyare 
elle 5 tayyare motörü yanmıitır. 

4383 4579 4592 "829 "83
7 

47593 47658 47935 48054 '8088 lan her ,eye karp duymakta olduğu .a ... 
4736 4762 4774 4919 4936 48547 48573 48646 481156 48917 hlulyatm derinliğini ifade etmiı ol. :::.:. '::i::ı;:""~~ eyle. 

5078 5187 5274 5364 5403 
48926 49010 49465 49680 49195 duğum dost, müttefik Yunanistanın "Harp neticesind tem al ------------

5435 5459 5603 5874 5886 49710 49761 büyük devlet adamı ~etaksaa hak· vaziyette hasıl olan ~e;~klik az~~ ~ 
BORSA Çek Mektepleri Kapatıldı 

Alınan hududu, 7 (A.A.l - 1611'1 
tepinisanlde cereyan eden kanlı hl· 
dilelerden sonra ka?Janan Çek yük· * mekteplerinin hangi tarihte açı
lacağını sormak üzere kendisine mü
racaat eden Çek talebe heyetine, tet
men Frank mekteplarin ancak Al
manya harbi kayb9ttiği takdirde a
çılacalı cevabım vermiştir. 

5915 6369 6372 6549 6581 * kmdakl hayranlığımı ıfade ~t~e~. ve sile Balkan antantı devletleri ara· 
6583 6611 6632 6705 6716 Amortiler Metak:sasın da Yunan ~llletınınTurk sındakl bajların • .....apH .. ı zann • 
6863 7036 7042 7070 7138 milletıne karşı ayni hıssi.yatı besle. P•ır- 8~ e 
7191 7792 Son çift rakamı (05), (41) ve (50) melde bulunduğunu söylemek fırsa- dkeiknler veyakzand netmekk lsl ttyenler ha-

7431 7483 7542 il nih t b 1 tam bil tl 20 ld t ıa ld ~. b aten ne a ar uza o duklarını an 
7835 7877 7918 8004 8145 e aye u an e er ' tını e e em~ o U5 .. nu eyan et· lamıpardır 
8256 8269 8308 8345 836

., 1/2 biletler 10, 1/5 biletler 4 ve mek için zamanı münasip görüyo. "M~, Belgrattalrl Havu a• 
8887 8921 8975 8994 90M l/lO biletler iki§er lira amorti ala. rum.,, jansı muhabirine yaptığı beyanatta, 
9012 9060 9131 9226 9239 caklardır. Metabtuın Seldnikteld nutku antant haricinde bulunan Balkan ctev 
9369 9409 9471 9479 9480 Keşidenin Talihlileri Atina, 7 (A.A.) -Atina ajana bil- letlerlnin dahi aza devletlerin vazL 
9594 9801 9831 9959 lOM 80 bin Ura kazanan biletin bir par. diriyor: yetlerlni taavip eylediklerini o turet-
1252 l0259 102'7'1 10329 10335 çası Mersinde, bir parçası Bursada, Selinik ıslah evinin açılına mera- le ki, Bulgaristanı ıulh blokun& da· 

ldJdm oluna. büttba e4ebl eserleri 10669 10728 10727 bir parçası Elizıjta, dijer parçalan siminde bir nutuk söyliyen Başvekil hil tellkki edebileceğimizi söylemlş. 
toplatmak, çocuklarm kütüphanele- 10786 10846 10857 11038 11041 1stanbulda sablmlftlr. Şehrimizdeki Metaksas, Belgrat konferansı netice. tir. Binaenaleyh, Balkaıılarda llllh 
ıe, tiyatrolara, sinemalara Pmıaial 11060 11150 11352 11478 11634 talllilerden biri de, Tophane dikime- lerl münasebetile balkın alkışlanna yalnız antant azasının neflne delil. 
menetmek, htll&aa killdk laQatım 11785 11909 12038 12048 12054 vinde çalıpn Azlzdlr. Biletine 80 bin mukabele ederek ezcümle demlftir herke1lıı. nefine olarak temin edilmif 
ltlr çöle çevirmek icap eder. Bulan 12119 12145 12278 12315 12402 Ura çı1muftır. ki: tir.,. 
•ahi yapsak. hakiki hayatta ı.. IÜll 12420 12448 1251 T 12529 12578 Tophanede t!'ılmvay durağında Z24 "Gerçi bana kaı'fl glSsterdllfnlz bu Katimerinl f6yle yazıyo~ 
cereyan e4en hWlseleri ve ..ım.ıe- 12884 1289'1 12969 13008 13121 numaralı dükklnda oturan Klzımla §9Vk ve heyecanın bir kısmı Ele!l ·"Balkan antantı devletleri ıntan· 
ıl çoeuklardan naal saldıyacalız! 13122 13248 13253 13290 133!U arkadapnm ortak olduktan bilete 20 milletinin hükumete gösterdiği iti· tın Avrupa harbi kar'19mdaki vaziye. 

Çoeuldann eline dilpıeslnden kor. 13388 13440 13510 13859 13705 bin liralık fkTamiye isabet etmiştir. mat neticesidir. Fakat bir kısmı da tini tetkik eylemlfler v• aralannda· 
imlan Afrodit. DMll olur da Fransa- 13709 13720 13828 13838 14120 20 bin Ura çıkan biletin bir parçası lBelgrat konferansında her şeyin bü· ki tesanüt ve Balkanlarda toprak 
.... _.t, TUrkiJede terbipvt eser 14193 14386 14398 14521 14643 da İstanbulda mobilyacı Mibranda. tün Balkan milletlerinin ve Yunanla. statükOIUllU muhafaza etmek prensi· "'"ki edilebt1ld Anlamak ,OçtOr. 147'10 14883 14934 15059 15133 dır. • tanın dileklerine uygun bir surette pinden aynlmamJflardır .• 

~ 2 t,0 

Londra S.2l 
Nevyorlı ~ 130.11 

Par.Is 2.4484 

MUlno tU3'15 

Cen.v'N 2a.1oe 

AmsterdUD 88.98 

Brilksel 2\ 861~ 

Atına 0.96& 

Sofya U7875 

Madrld 1336 

Bud•Petle 2329 

Btlknl 0.93 

eeıırad 3.061 
Yokohama IG.7815 

Sıolcholm 30.8275 

ESHAM V1!: TABVtLAT 
Tilrkl7e Anon!JQ 
Uatik Şirketi 0.50 
~ ______ ı,,. 



büyük ikramiyeleri vermekle fÖhret 

Sahibi N i 
kazanan -ıı( Daima doğru söyleyen l'e .. 

H i M E T G i ş E S i MET AB LA 
yedi senedenberi N11\1ET ABLANIN lJ ğurlu elinden ınadedercesine bilet almakta deT"am eden Tophanede 

z numaralı Askeri dikim eli saraç kısmında 155 numaralı Ustabaşı Balıkesirli Bay Aziz'e 41141 numaralı biletle 

80.000 L i R A Y 1 
1 R· D 1 KAZAND 

ve paralannı tamamen verdi. 
Bay Aziz kaı.anaıgı parayı Nli\tt..:1' A.öLlt..l."-.Lı." ~"""'-..... "' c ..... -~n alırker 

20.000 LİRA 
15.000 LİRA 

«1806 No. biletle Osmanbeyde Vildan Apartmanında Mobilyacı. Bar Mlbrart .. 

31650 No. Biletle Samsunda Bay Hakkı')'a 

·12.000 LiRA 12908 No. biletle ismini vermeyen bir Bı:ı yan'a 

10.000 LİRA 7106 No.lu blleile adresini vermeyen B. Mordohaya 

NAZARI DİKKATE : 
Birinci keşidede bilet Alamayan muhterem: mtı3ter!lerlme ikinci k~Idede devamlı • .TTrrlııı..rı.İR OKUYUNUZ • İkinci ke;ıide biletleri gelmiştir. Son g\inlerin kalabalığına kalmadan bir an evvel 
olmak üzece 1 liradan bilet vereceğim. j lUUnliUl.I • biletleri almanızı rica ederim. 

İKİNCİ KEŞİDE MARTIN 7 SİNDE ÇEKİLECEKTİR. 
ADRESE DİKKAT : İstanbuh Tramvay Caddesi No. 29, Telefon : 22082 

G I E S Sahibi N I M E T 

SAHiBİNİN SESİ 
Kıymetli Anadolu genç bestekarlanmızdan MALATYALI FAH. 
Bİ'nin besteleyip bizzat okuduğu, güzel Erzlncammızın unutulmaz 

felaketini ta.-. vir eden 

AX 2214 ·r Milli Şef Felaket Sahasında 
Zavallı Erzincan 

Plal'tm muhterem hallmnızm dinlemeleri tavsiye o1unaT. 

SIRKETi HAYRIYEDEN: 
1 

Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplantısı 
Hissedarlar Umumi Hey'eti 1940 yılı Martının 9 ncu Cumartesi gü. 

nfl saat 10 da Şirketin Galatada Fermenecilerde kün Merkezi İdaresin
de Alelade surette içtimaa davet olunur. 

İşbu Toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iO
tirak ederler ve rey sahibi olurlar. 

Müzakerat Ruznamesi 
ı _ 1939 senesi hesabatı hakkında İdare Mecllsf ve murakıp ra. 

11:5'[~{.'"," nk1mmll.;1 vı> mezkur hesaoların tasdiki ile idare meclisinin 

2 - Müddetleri biten Reis ve azaların yerlerine Reb ve Aza seçil. 
mesi. . 

3 - Müddetleri biten murakıpların yerlerine murakip seçilmesi 
ve ÜC'rf'tlPrinin tayini. 

8ant(f, 
il 

Büyük ve küçüklerin harsaklannda kanlannı emerek yetişen ve bir 
çok tehlikeli hastalıklara yol açan (Solucanlann) en birinci devası
dır. Der eC"-ranede bulunur. Kutusu 20 Kuruştur. 

(Sıhhat Vekıiletinin resmi Müsaadesini haizdir) 
~ ........................................ . 

. İnhisarlar Umum ~ Müdürlüğü ilanları 
I - llX8 telli ve 14,11 onııluk Kalkilte dikişli 70X102 eb'adında 250,000 adet 

KalkOte mamQ~tı çuval !!atın alı nacaktır. 

U - Akredltlft idarece temin edilmi stir. Pazarlığı 12 • Il - 940 pazartesi f(lnQ 
saat 10 da Kabata:sta levazım ve milbayaııt §Ube5indekJ alım komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
9' 7,15 güvenme paralarlle birlikte mezkQr komisyona gelmeleri. (937) 

SATILIK 
Benzin Tenekesi lmalCit Makineleri 
El ile çalışır ve sekiz saat normal çalışmakta sekiz kişilik ektle va. 
satı dört yüz teneke imal eden yeni Komple teneke makinasr ve alltı 
satılıktır. Görmek isteyenler Zonguldakta Maden Kömürü islerı 
Türk Anonim Şirketine müracaııtlan. 

Emniyet Sand .. ğı ilanları 

o/ o 5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

Galatada Sultanbayazit Kemankeş ma
hallesinde Topçular caddesi ve Demir
ciler sokatında eski 152, 154, 156, 29 
Yeni 146, 148, 148/1, 148/2, 41, 150 
(No. taj 146, 148, 150, 41) No.lı 

Cengelköyünde Hastahane, Reşadiye 
sokagında eski 2, 4, 5 Mü. yeni 7/1 (en 
Yeni 17) NoJı 

Clnsı 

Dört katta yirmi dokuz o
dalı ve altında dört dük
kAnı olan ve terkos ve e-
lektrik tesisatını hAvi 
kfırgir bir apartımarun 
üçte bir hissesi 
İki buçuk katta altı o
dalı maabahçe ahşap ha
ne ile bağ ve bağ zemin 
ve gürilmu 

Muhammen 
kıymeti 

10000 

700 

l - Arttırma 28-2-940 tarfiılne dilşen Ç arşaınba günü saat on dörtten on altıya 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin O.tünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde pey ak
çesi yatırmak lilzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mil
sa vt taksitte ödeniz. Taksitler % 5 talze ~bldir. 

4 - TaksiUer ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli 
b~ . 

5 - Fazla talsllit almak ve binalann fotogratlannı görmek üte-yenlerin Sandık 
binalar servisine müracaat eylemeleri J~zımdır. (758) 

1 

Majik Saç Eksiri 

Sacıarınm dökOlmekten, kepeklen-
mekten korumak tct.n muhakkak Majik 
saç ekıirtni lırullanınız. Derhal tesirini ıö
rQrsünOz. Saçlan b(lyütilr, lı:öklere yeni 
ha7at verir. Slr tecrübeden IOnl'I neUce
ye hayret edecekıliniz. 

Balıkyağı içemeyenlere çok 
faydalı bir gıda 

Aslan Kuvvet Şarabı 

,----------------------------------------~ 

GRiP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ: DIŞ, KIRIKLIK, SO~UK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

TOR Ki YE COMHURIYET MERKEZ 
3 ŞUBAT 1940 VAZiYETi 

BANKASI 

\KTIF. 
KASA.ı 

ALT. SAF!. KLG. 1e.111.111 12:nı.no.a1 
BANKNOT 
UYAKUK 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın Safi ltllop-am 

TOrk Uram 
Hariçteki Maha1>1rler: 
Altın: Satı kilogram 10.012.MO 
Altına tahvW kabil aerbeat 
dOv1z1er 
Diler dlMzler ve borçlu kllr!ng 
baki veleri 

Hazine Tahvl11erl: 

12.111.821,50 
1.lllUt.OM.111 

fllol.lt(IS.1fl 

14.oas. tıse.ıo 

19.409,08 

10.822 M~ .41! - -

Lira PAS t E 
Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 
17 .888.154,42 Adi ve tevk.alAdo 

Hususi 
4.217.184,25 
fl.000.000,-

194.IOS,1' 
Tedavtlldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen nrala nakdiye 158.748.SH,
&anunun 8 - 8 inci maddelerine 
tevfikan bazlne ıarafınclııl vAld 
tediyat f7.987.1"'.-

Derı.ıhte edilen evrakı nakdiye 
24.92U6?,46bakl.yesi 140.761.385,-

Karsılıtı tamamen altın olarak 
flAveten tedevOle vazedilen 17.000.000 .. -

L1n 
15.000.000,-

10.217.114,25 

İştahı açar, kana, sinirlere kuvvet ve Denıhte edilen evrala nalıcdJ7e 158.748.&83, Reeskont mukabili ll4veten teda 
can verir. Yüze renk ve tazelik verdltl ilk 
şişede belli olur. Her ec_zahanede bulunur. 

1(3r11hlı 

ttanunun 8 - 8 tncf maddPlerl• 
ne tevfikan hazine tarafından 

vAkl tedlyat - H. PAJKURİC _, 
VAPUR ACENTELl41 Senedat COzdanı 

vazed. 140.000.oon.-

Tltrk LITam Mevduatı: 
140.781.385,- 0 .. . T ahhüd tı: 

ovız a a • 

Alhna tahvfH kabn i1'vfzler 3.75:?.23 

297.781.nl,-

3U70.ta.sz 

(Zetska Plovldba A. D) de Rotor 

Balkan antantı Ekonomik konfe

ransında tesis edilen 
'T'fCART SENF.TlAT !'11! 11111 llM.1~ 2u.5t11.803,19 Diğer dövtz.ıer ve alacaklı klirlnR 

44.753.Hl,O:? 

BALKANLAR ARASI HATTI 

Büyük ve Lüks ve Modern 

Esham ve Tahvilat Ciizdanı 
(Deruhte edilen f"tnıkı nak 

A - (diyenin karsılıtı F.~ham \"e 

bAkfyeJert 44.7411 49ı1J.79 

Muhtelif 111.455.911,11 

LOVCEN TAhv1lllt <ftlbArl ktvmettel 150.ltOIJ 040,151 

Vapuru ile yolcu ve f!$Yayı Ticariye 
için lttanbul • Köatence • ve latan· 
bul, lzmlr, Pire, Hayfı, Beyrlot, 
Kortu, Arnavutluk, Dalmaç sahili 
Trleate, Venedlk ve Susak arasındı 
muntazam posta. Zevk ve tenezzUt
Seyıhıtl için M Ustesna Fırsat. Kils· 
tence için ilk posta. 15 Şubat Pazar · 
teel aaıt 13 de. lzmlr. Pire, Hayfa,. 
Beyrut, Korfu. Arnavutluk, Dalmsc 
aahlll, Trleate, Venedlk ve Susak 
için ilk posta. 9 Şubat Cuma günü 
Fazla tafsiltıt için Galııtada YolC'J 

8 - Serbest esham ve tahvili• fl.!94 840.efl 59.202.881, 19 

Avanslar. 

'ı Hazineye kısa vlldı-1' ııvans 
4-ltın ve D&v1z üzerine 
TahvUAt Qzertne 

1.520.000.-
12.425,74 

7.llml 722,- 17.141147,74 

Risseda1'1 ar: 
Muhtelif: 

4.1500 ooo.-
16.115.1249,!11 

Yekftn 5Hı.oss 68fl.?O Yekft.n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lak~nto 
haddi % 4, a)bn üzerine avana % 3. 

518.068.818,70 

ı 
Salonu karşısındaki Umumi acente
llilne Telefon: 44708 ve bütün se-
yahat idarehanelerine müracaat 

' olunması. 
J/11.1 .................. " ~#11 ........ .. 

Dr. HORHORUNI Umumi Heyeti Davet il 
Hastalarını akşama kadar Sirkecide 
Viyana oteli yanındaki muayeneha· 

' 

•I 

Cemiyetinden: 
" •it' 

Cemiyetimiz 24. 2. 940 Cumar-
tesi günü Nizamnamenin tadili 
hakkında fevkalade bir içtima 
aktedeceğinden azanın saat bir 
buçukta Etibba Odası salonla· 
rını teşrifleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

1 n~ln<• ""'"'" •"- T•l•fon ' %4131 

KAYIP - İstanbul ıthalat güm. 
rüğüne 22 • 9 - 934 tarihinde (7426 
numara ile tescil ettirdiğim beyan. 
namenin birinci ve ikinci nüshalannı 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan j 
eskilerinin hükümleri yoktur. lstan. 
bul Hasırcdarda 20 No. Moiz N 

1 

Dovck. 1 

KAYIP - 1764 sicil numaralı a
rabacılı:k ehliyetimi kaybettim.. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur 

Hüseyin oğlu Mehmet 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yeti;ıttrilmek üzere idarem.b namına Avrupa7a 

talebe gönderilecektir. 
2 - TaHpler aşağıdaki şartlan haiz olacaklardır: 
A - Memur olabilmek vasıfiannı, 
B - (AıkerUJini yedek subayı o!arak bitirenler tercih edlUr.) 
C - Pilotluk dlplomasır..ı almış bulunmak (askerl pilot tercih edilir) 
D - Yaşlan otuzdan fazla olmamak. 
E - Yabarı~ dil bilmek. 
3 - Taliplerin en geç 20-2-1940 tarlhlne kadar haiz olduklan vesfltalarmı '61r 

istldaya raptederek Ankaradakl Umum M ildürlüğiimüze milracaatlan. .(959) 

Sahibi Ye Netriyat Mödttrö BaJIJ LGtffl OOBDVNCV. Gueledlilr. n 
Neşriyat T L. Ş. Basıldıty yerı T A N Matbaan 1 

ANTALYA UMUMi NAKLiYAT 
Türk Anonim Şirketinden : · 

Şirketimizin· senelik hissedaran umumi heyeti aşa.ır..a8 yazıl ed ki dı .. k . . . 15• ı ruı-
1am .e .. ~eva n

10
mduz

1
ad eresı ıçın 18 mart 940 tarıhine müsadil pa.. 

~artesı gunu saat a are Merkezinin bulunduğu tstanb ld ~· 
k "d Y lık'" k.. dd · d u 8 ::>ır. ~ı e a oş u ca esın e Antalya hanında adiyen içtima edecek-
lerınden hissedarların muayyen gün ve saatte teşrifleri n·c ı 

ı t . ·· ··nd b" f a o unur. ç ıma gunu en ır ta ta evvel hissedarlann malik olduk! h" 
1 . ş· k t 'b d k .. . an ıs. 'e erı ır e e ı raz e ere duhuhye vara.kalan almalar ic ed 

R U Z N A M E : , 1 ap er. 

l. - 1939 senesi İdare Meclisi ve murakıp raporlannın k 
J 1939 · b·ı· o unması. ~. - senesı ı anço. kar ve zarflr hesaplarının tasd"k" İd 

M 1. · ·ı ı ı, ar~ 
ec ısı azası c murakrpların ibrası. 

t - 1939 senesi temettüünün tesviyesi şekil ve tarihinin k 
laştırılması (madde 77). arar. 

\ _ 10~0 co.-. .. c:l ,....,, .... ı,. • .-.1.,.,"",.., i ... Hl.!>- •• tl • • 
•' ~- lll"'"P ftM?>•"I tı:ıvl"; 

Protezin 
Frengı ve Belsoğukluğu Afetinden kurtaran yegane ilaçtır. 

Kiralık Fabrika Büfesi ve Lalıan+acı 

Mtuınwae em aııe ve uçbın ışçı ve ustnnın bulunduğu Malatya Bez 

~e lp~ Fabrikala~m. Büfe ve Kantini mevcut demirbaşlarıle bır. 
likte kiralıktır. Taliplenn 20 Şubata kadar Fabrikaya müracaatlan. 
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RCA NEVY ORK RADYOLARI 

,. 

BDUflLA BiR ~ST AN BUL - - ANKARA - iZMiR 


