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BUGÜN BASLADIK 

' Ahmet Mithat Ef. 
Yazan: Merhumun Oğlu Dr. K&mil Yazgıç 
• Ahmet Mitbat Efendinin hayatı, Türk gazetecililinin 

tarihidir ve Amerikan filmlerindeki haY'}t "'!Daeeralan 
g6lgede bırakan .hakiki mücadelelerle doludur. 

e Bu. dikbte değer hAtıraJan, bugünden itibaren nepe 
bafladıjımız yeni tefrikamızda zevkle, heyecanla oku
yacaksınız. Eser, daha ilk,.aatırlanodan itibaren sizi sa-
racak ve son~ ·· y~. 
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Y aklaıtılar 
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Y ugoslav-Maea 
Paktı için Bir 

Teklif Yapılıyor 
Mr. Challll»erlala, Ba•anWa m Sullil lclmn 
Hususundaki Azimlerinden ~ıle Bahsetti 

Paris Belediyesinde Bir 
Kabul Resmi Y apddı 

Harbin Neticesinde, Şimdi Yopdan Katil 
Şakavetlerin de Hesapları Ödenecektir 





9-Z-940 

Yazan: Ömer Rıza DOG R U L 

Meşhur Fransız kumandanı Ge-
neral Weygand Kahirede Mı

sır, İngiliz ve Hind motörlü ku\'\•et. 
!erinin yaptığı geçit resmini görduk. 
ten sonra Mısırda müttefikler dava
sına müzaheret için yapılan hazırlık. 
ları en derin ho nutlukla tema::a et. 
tiğini söylemiştir. 

Filhakika, harp başladı bashyah 
Mısırlılar, her fedakarlığı göze ala. 
rak Mısır miidafaasını azami derece. 
de kuvvetlendirmeğe çalıştılar. l~sa
scn Mısır hu·atının bu devrine, l\tı. 

sır milli müdafaasını kurmak devri, 
demek, hiç de mübalağa teşkil et. 
nıez. 

Gerçi lUısır, istiklaline kavuştuğu 
gündenberi müdaf&asını kurmağa ça. 
!ışıyordu. Fakat hadiseler bu işi sü. 
ratle başarmak ihtiyacını gôsterdi. 
Habeş harbile başlıyan ~e diinya~ı 
bugünkü vaziyete vardıran hadise. 
ler Mısırın dakika kaçırmadan, mü. 
dafaasını her şeye üstün tutmasını 
icap ettiriyordu. Mısır da bu icapla. 
l'a göre hareket etmiş, fakat Avrupa. 
da Büyük Harbin başlaması iizerine 
vaziyet, bu hareketi büsbiltiin hız. 
!andırmak lizımgeldiğini tebariiz et. 
tirmiş ve Mısır yeni vaziyetin icap. 
larını da karşılamakta gecikmemişti. 

Mısır bu hususta en biiyiik yardı. 
nu ingiltereden görmilş; İngiltere, 
Mısırın muhtaç olduğu modern silah. 
lan vermiş, diğer taraftan Mısıra 
İnıiliz kuvvetleri sevkettikten baş. 
ka bilhassa Hindistandan Mısıra 
kuvvetler göndoırmiş ve hu suretle 
Mısır harpten korunmasını temin e. 
decek bir \•aziyet alabilmişti. İngil. 
tere ile Mısırın bu teşebbüsü şiiphc 
yok ki, Akdeniz sulhünün hiçbir fırı. 
zaya uğramamasının en mühim a
milleri arasındadır. 

Fakat bu hazrrlı!ın Mısıra mün
hasır olmadığı, Fransızların da Suri. 
ye, Tunus, Cezayiz ve Fasta da uya. 
nık davrandıklan ve her ihtimali he. 
sapladıklan göze ~arpıyor. Bu yiiz
den bazı bitaraf kaynaklar İngiltere 
Un.. i'M<'"'lln 1''Yı~\ !\ ar 1.rtrn'Y~'JR! 
larını, bu kuvvetlerin icabında he. 
nıen faaliyete geçeceğini anlatıyor. 
Iar. Fakat hazırlıklı davranmak ve 
kuvvetli olmak, esas itibarile her ih. 
timali bertaraf etmek için kafi oldu. 
ğundan Yakın Şarkta sulhiin, her 
zamankinden daha ku\'\etli olduğu 
da temin olunuyor. 

•• 
Gevezelikle Mücadele : 

İngilterede gevezelikle milcadele 
için yeni bir hamle hazırlanmıştır. 
Maksat halkın dilini tutması, her 
gördüğünü, her bildiğini ulu ortn an. 
Iatmamasıdır. Çünkü birinin rastge. 
le gördüğü bir manzara, yahut te n
düfen işittiği bir sözü, ulu orta söy. 
lemesi ta düşmanın kulağına giden 
kıymetli bir haber mahiyetini alıyor 
'\'e bu haber yüzünden ya bir gemi 
batıyor, yahut başka bir mühim ha. 
dise vuku buluyor. 

İngiltere hükumeti buna karşı gel. 
tnek için herkese dilini tutmak vazi
fesile mükellef olduğunu hatırlat. 
ınağa liizum ıörmüş ve bunun için 
bıilyonlarca posta kartı basmıştır. 

Gerçi sükCitün altından olduğu ö. 
tedenberl malCimdur. Fakat sükut 
hesabına can kurtarmak, vesait ko
l'Umak bahis mevzuu oldutu zaman, 
sükutun kıymeti yanında altın de. 
iersiz bir mata kalır. 

Adliye Vekili 

Niğdeye Gitti 
Niğde, 8 (A.A.) - Orta Anadolu. 

da bir tetkik seyahatine çıkmış olan 
Adliye Vekili Fethi Okyar ve mai. 
Yetindeki zevat bugün saat 10.40 da 
Rayseriden şehrimize gelmişler ve 
istasyonda vali, tümen komutanı, ad. 
liye ve belediye, halk partisi ve hal. 
kevi reis ve azalan ile kalabalık bir 
halk tarafından karşılanmışlarrur. • 
Adliye Vekili, resmi selam ifa eden 
ihtiram kıtasını teftişten sonra vila
~et makamına giderek bir müddet 
lStirahat etmişlerdir. 

Fethi Okyar müteakiben sıra ile 
!belediye, halle partisi, halkevi ve tü. 
lnen komutanlığını ziyaret ettikten 
sonra adliye dairelerini teftişe başla • 
:rnışlardır. 

Sekiz Aylık Tahsili\ 
Ankara, 8 (TAN) - 1940 ikincl

kanun ayı sonuna kadar sekiz aylık 
tahsilat miktarı 176,455, 70-1 liraya 

TAN 

EiEK 
Kaçırmak 

Fransız Zabıtası 

Sovye~ Ticaret 
Mümessilliğinde 

Araştırma Yaptı 
Paris, 8 (A.A.) - Havas: Pariste. 

ki Sovyet ticaret mümessilJiğinde 
Fransız polisi tarafından yapılan a. 
raştırmalar hakkında Tass Ajansının 
resmi tebliğini neşrederkeu, Alman 
D. N. B. Ajansı bu mümessilliğin si. 
yasi masuniyete mazhar olduğunu 
iddia eylemektedir. 

Mister Chamberf ain k •• 1 • Diyor 

Harbin Neticesinde Şimdi 
Yapılan Şakavetin de 

Yazan: B. FELEK 

Kaçırmak kimi zaman kolaydır 
kimi zaman zor; kimi zaman 

rahattır, kimi zaman rahatsız; kimi 
zaman makbuldür, k:mi zaman mer. 
dut; kimi zaman .... 
Uzatırsam ben de kaçıracağlın ga

liba. 
Efendim! Hadise şu: Bir genç kızt, 

bir genç erkek kaçırmak istemi . 0-
lagan şey! Yalnız tarafe~·nden birinin 
rızası olmayınca: jandarma, adamın 
yaka ına yapışır. Bunun da böyle ol. 
muı. Şimdi erkek nıüııtantiktedir 'e 
anlatmak ile meşgul muş. Bil~ iik ke. 
der dei"l. 

Sovyet ticaret mümessilHğinin Pa. 
ris merkezinde araştırm~lar yapıl
dığı vakıa doğrudur. Fakat bu mü
messilliğin siyasi masuniyetten isti. 
fade ettiği yalandır. Müddeti geçen 
31 kanunuevvelde hitam bulan tica
ret anlaşması mucibince Sovyet S·
faretinde de çalışan müm"ssilliğin 
üç yiiksek memuru şahsen siyasi ma
suniyetten istifade ediyorlardı. Bina. 
enaleyh mezkur tarihten itibaren ne 
mümessillik, ne de mümessilliğin hiç 
bir ferdi mezkur masuniyete mazhar 
bulunmuyordu. 

Alman Ajansının isnafüırm:ı hay. 
ret etmek lazımdır Hususile ki. biz.. 
zat Almanya Berlindeki Sovyet ti. 
caret mümessilliğinde vaktile müte. 
addit sıraştırmalar yapmı~tı. 

Taa ajansımn tebliği 
Moskova, 8 (A.A.) - Tass ajansı bildi

riyor: 

"5 Şubat tarihinde saat 9.30 da sivil el
biseli 30 kadar kimse Sovyetler Blrli~inin 
Paristeki ticaret mumessilliğl binasına gir
miş ve polis müdQrlyetlnin şifaht emrile 
taharriyat yapacaklarını blldlrmlşlerdir. 

Bu polis memurları, telefon irtibatını kes
tikten sonra mümessilin mesai odasına ve 
apartımanına girerek mümessilin protes
tosuna rağmen arastırma yapmış ve bazı 
vesikaları musadere etmişlerdir. Mümessi
lin memurları &elince polis muhafazasında 
lkametglhlarına ııevkedllmlşler ve evlerin
de de araştırmalar yapılmıştır. Ayni za
manda "İnturlst,, binalarında ve ,Paristekl 

lJ) .. ŞovıF.t _:ıpektı;~i;t..t!; .~~ -~ı:!~tı~!~~ 
bırakılmıştır." 

•• 
H~sapları Oden~cektir 
Londr:ı, 8 (Hususi) - Mister Chamberlnin. bu. 

gün Avam Kıımarasında haftalık icmalini yapmış ve 
• her şeyden evvel, geçen pazartesi günü topla~an 

Yüksek Harp Konseyinin mesaisinden bahsetmiştir. 
Mıster ChnmLerlain demiştir ki: "Düşmana en de. 
ğerli Mdiyı:yi sunmamış olmak için, sb:t> Yüksek 

Harp Kcınscyinin konuştuğu meselelerden bahsede. 
cek değilim. Yalnız Konseyin, g"ttikçe harbi idare 
h;.ısusunda en canlı amil olduğunu söyJiyehilirim. 

Konseye :ştirak eden İngiliz ve Fransız ricaJi iki hÜ. 

k(ımetinin mümessilleri olarak değil, bir tek hükıi.. 
metin kabinesi halinde toplanmışlardır. 

İki memleket arasında müşterek hedef ve müş. 
terek tehlikenin vücude getirdiği sıkı ittıiaktan ':la. 
ha \Ok ilerı hir samimi ve sürekli dostluk \•nrdır. A
ramızda ihtilaf bulunduğunu iddıa edenlere k 'lrşı 
Fransız arkı.·daşlarımla birlikte: "Nous somm~s 

d'accord - mutabıkız!,, diyerek mukabele ... derim .. , 

Mister Chamberlain, Almanların Şimal denizı. 
ne yaptıkları akınlardan bahsederek. 2 ş•ıbatta tn. 
gilt<=renin Şnrk sahiline yapılan taarruzda 9 j!emi 

batırdıkla,..mı söyliyen Almanların, yalnız bir Nor. 
veç gem.sini batırmış olduklarını. Almanlunn hafif 
gemileri batııdıkça, İngiliz devriye gemilerini batır. 
dıklarını ıdcJia ettiklerıni söylemiş ve daha sonra 
beyımatına ru şekilde devam etmiştir. 

"Dallkcı gemilerini batırmak ve balıkçılarla si
vil denizcileri mitralyöz ateşine maruz bırakmak. 

httrp değildir, katildiır ve şakavettir. Harbin nctict-~i 
ahndıkta.1 soı.rs bu hesaplar ödenecektr.,, 

Mister Chamberlain nutkunu şu sözlerle bitirdi: 
reunasamatın şım<lı.ın sarn1:tsıu~u ım.ınııuıı ınn-

biliriz. ı~tikbali sükunetle, azimle ve sarsılmaz bir 
itimatla derpi~ ediyoruz. 

Kanadadan üçüncü kuuvet geldi 
Knnadac!an lngiltereye gönderilen kuvvel!er1n 

üçüncu kaiıles. bugün muvasalat etm~ş ve askerler, 
karaya çıkın.slardır. Kanadadan gd::ırlerile,1 birınci 
fırkanın Garp çephesine muvasalau uzerıne ıkind 

fırka da yola çıkacaktır. 

Batan ve batırılan gemilerin mecmuu 
Harbin iianındanberl miıttefiklerin ve bitaraf.a. 

nn cemar. 1.493.431 tonilatoluk 409 vapuru kanunu
sanı sonuna kadar kaybetmiş oldukların.• dair Alm:ın 
Uaşkumandanlığmın tebliğine salahiyettc1r Ingıliz 
makamat bugiın cevap vermektedir: 

Ingıliz ticaretı bahriyesi harbin baŞJndan 4 şubat 
gece yarısına kadar ceman 505.998 tonılatoluk 143 
vapur ve 1''ransız. ticareti bahriyesi de ceman 76.689 
tonilatolul~ 14 vapur kaybetmiştir. 

Bitsrat memleketlerin •ticareti bahriyesi 342.3!'>7 
tonilatoluk ll 7 vapur kaybetmiştir. Binnenalcy'ı ba

tan vapurların adedi 274 ve tanilatoları da 925.044 
tur. 

Almanlaı ustelik 352 vapuru yakalndıklarrnı id
dia ediyorlar. Müttefiklerin hiçbir vapuru Almanla
rın eline cüşmediği için, Almanların bir suru bitaraf 
vapuru 7.aptetmiş olmaları yahut bu iddiayı uydur. 

d
. • 

muş olmaları icap e ıyor. 

Ermenistaıı adındaki Ingiliz ticaret vapunı, g!..çen 
cumartesi gür:ıü saat 14.30 da Lizbona 30 mı! mc~a
fede torpıllenmiştir. 

Ingiltt're Bahriye Nezareti Munste: vapurunun 
b:r Alman mayine çarparak battığının sabit olduğunu 
\.i\dh rnol,~c><iir. 

Bazı yerlerde insana kaçırmadan 
kız vermezler. Yani - yanlış anla
şılmasın - iMan kaçırmadan e\ le. 
nemez; (alacağı kızı kaçırmadan). 

insanlar, kız kaçırırlar. Onunla ya 
evlenirler, ) a evlenemezler, mahke. 
melere düşerler. 

içimizde ipin ucunu kaçtranlan. 
mız çoktur. Bu, ipin kısalığından mı, 
aklımızın kısalığından mı, ora ı he. 
nüz beled ye laboratuvannca tahlil 
edilmiş değildir. 

Kaçırılan ipin ucu, tekrar tutula
bilir. Kaçırılmıı kız, tekrar baba o
cağına dönebilir. Lakin insan ağun
dan bir münasebetsiz lif kaçırırsa: 

o geri gelmez, gelmez detll, gelir; a
ma bela şekl:nde adamın başma ge. 
lir. 
Kaçırmalann tehlikelilerinden bi

ri budur. İkincisi, şol şe~ dir ki, insan 
aklını k~ırır, kaçtn<~aya kadar zor
dur. Kaçtıktan sonra, kaçıran için 
kolay, etrafındakiler için miltkül o
lur. 

Bazısı tahammülünün derecesini 
bilir; kn·amında bırakır. Bazm da 
fazla kaçırır; sarhoş olur. Ben, ona 
içerlerim. Adam, kaldıracğı kadar iç. 
meli değil mi ya! Çamur olmıya lü. 
zum yok. Lakin neyl:yellm ki; bunla. 
nn çoiu fazla kaçırmayı itiyat etmiş
lerdir.Hayat bir piyangodur. Hepimi. 
ze bu piyanaonun isabet ihtimalleri 
vardır. Hüner, bunun zamanını keş. 
fetmededir. Bunun adına fırsat, der. 
ler. Gözü açık olanlar, fırsat kaçır
mazlar. Ben ·m gibilerl ise, kac:ırılan 
fırsatlara bakıp, bakıp: isini <"ekerler. 

Vapur, tren ve tram\'ay kaçıran. 
lar, son seferler değilse, büyük bir 
şey kaybetmezler. 

Sovyetlcr Birliğinin Paris bily{lk elçisi 
Surltz ticaret mümessilliğine derhal iki 
sefaret memuru göndererek binanın der
hal tahliyesini ve musadere edilen veslka
lann iadesini istemiştir. Fakat polis bu 
talebi is'at etmediğinden ayni gUn ııaat 

17 de bir protesto notası vererek talebini 
.t"ransız hükumeti nezdinde tekrar eyle
miştir. 

Avam Kamarasında ............................... Genzine su kaçırmak tehlikeli ol • 
masa da, insanı J'ahatsız ettiği gibi, 
her ne sebeple olursa olsun, altına 
kaçıranlann vaziyeti de rahatsızlık
tan ziyade münasebetsizdir. 

~ 

T:irk - lngiliz Kredi 
: Bazı Nehirleri i 

Buz Kütleleri 
İşte efendim! Kaçırmak babındaki 

maruzatım şimd"lik bunlar. Belen 
beiendiiinlzi seçip, kaçınnız, iki ~ö
züm. 

Bütün Sovyet matbuatı araştır. 
ma haberlerini hiçbir mütal-la ili.ve 
etmeden büyük başlıkların neşret-

lran Gazetelerinin 

Yarı Resmi Bir Tekzibi 

ltilô.f ı Müzakeresiz 
Tasvip Edildi 

Kapladı 
' 

Anuterdam, 8 (A.A.) - Buz lrllt
leleri nehirleri kapamakta devam e
diyor. Dündenberi sahiller boyunca 
milhl.m hasarlar vuku bulmuştur. 

DOn ıece Ren nehri Alman hudu
du civarında muaz.zam buz kOllelerf 
sürüklemiştir. Bu kütleler denize 
dotru mütemadiyen süratleri arta
rak flerlemele devam eyleml5tlr. Tahran, 8 (A.A.) - İran gazeteleri, 

nim resmi mahiyette bir tebliğ neş. 
retmişlerdir. Bunda, Sovyetler Bir. 
liğini Hoy'a ve Irak hududu üzerin.. 
de kain Dilmana yani Musulun pet. 
rol mıntakasına doğru bağhyacak o
lan bir demiryolu inşası için Sovyet. 
lerin !randan müsaade istihsal etme.. 
ğe uğraşmakta olduğuna dair bir ec. 
nebi ajansı tarafından verilen haber 
açıkça tekzip edilmektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Avam Kamarası dün, 1939 teşrinievvelinde imza 
edilen karşılıklı yardım paktı dairesinde aktedllen Türk • fnıilia kli
ring mukavelesine dair takriri müzakere etmeden tasvip eylemi~tir. Bu 
takrire cöre, İngiltere Tilrkiyeye Z milyon sterlinlik bir kredi açmak. 
tadır. 

Denizaşın Ticaret Nanrı Hudson, Türkiye ile İngiltere ara~ındaki 
ticaret münasebetleri hakkında iznhat vererek, yıllardanberi İnglltere
n:n Türkiyeye olan ihracatımn Türkiyeden f ngiltereye yapılan lhrant. 
tan fazla olduğunu bildirmiş ve buna binaen Türklyeye 2 milynn kredi 
açılarak, bunun büyük bir kısmının gilis lhracatçılan lehine olan kli. 
ring bakiyesinin tasfiyesbıe tahsİf edilmesinin kararlaıtınJdığmı llive 
eylemişti~. 

Nehir boyunda oturan halk, buz 
ltiltlelerinln çabrdılanndan sabaha 
kadar uyuyamam15tır. Birçok nok· 
talarda vapurlar buzların tazylkı al
tında parçalanmı~lardır. 

Meuse nehri üzerinde 750 metre 
boyunda buz kütleleri saatte 15 kllo
metre;ri bulan ıuratle denize doğru 
akıp gitmektedir. 

• 

• 

.... ....................... . 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Mulıtelif memleutlerdeki al11aaı mahaliUn bu 
defa dikkat ettiği bir nokta ıu olmuttur: Sin
yor MUBBolini ile General Franko, Her Bitlerin 
iktidar mevkiine gübelmeainin yıldönümü mü
naaebetigle her Bene tebrik telgrafları gönder. 
dikleri hal.de bu aene, tebrik telgraf lan 11önder
memiflerdir. ltalyadan gönderilen biricik tel
graf, FtıfiBt PartiBi umumi katibi Sinyor Muti 
tarafından, Her Bitlerin mua1'ini Heıtle gön
derilmiştir. 

* ~myor ınussofinlnln geçen seneler gibi tebrik telgrafı 
göndcrmemt-:ı;i, İtalyan siyaseti ile Alman siyaseti ara. 
sındu, bilhassa Balkanlara kartı takip olunan siyaset. 
teki Ayrılığa hamlolunmakta, Sinyor Mussolini'nin bu 
aynlık yiizündeo geçen senelerdeki teamülü bertaraf 
ettiği söylenmektedir. 

* tBpanyaya gelince, burada müUlhaza edilmekte 
olan ilk nokta, I •JKUlya matbuatının Frtı1111t1 ile'. 
ticaret muka'Dell!a imzaauu:l~rl daha fazla ' 
müttelikler leldnde gUtiJcre ku1'Detlenen bir 
hattı lıareüt takip etmesidir. Haber 1'erlldiği-

" 

• 

M göre, General l'ranko, Baraelona ile Bilba.o 
araaında elektrikle ifleyen bir demi.ryolu hattı. 
nın i11f'l3ıİu kabul etmif ve bu auretle Fran&a 
ile I BJKUIYa araaıntlaki temaaı kolagla,tırmak 
htediğini göBternıi.ftir. 

Bundan bafka, / apangada bıdunan yüzlerce Al
man tekniByeninin aon haftalar zarfında ispan
yadan rekildikleri de bildirlligor. 

"" Difeı taraftan General Franko, İnailtere De daha n. 
kı bir ~ekilde anla~mak arzusunu C(jstermiştir. lngiltz 
ricalinden l.ord Llyod, geçenlerde ispanyayı ziyaret 
rtmiş, General fı'ranko ile görilşmüı ve General Fran. 
ko bu arzuyu izhar etmiıti. Anlaşılan iki taraf arasın. 
da müzakerele.r devam etmekteclh 

* Londra gazetelerinden Dally Sketclı, 801'1/ef 
Birliği ile BulgariBtan araBUUla aauri bir pakt 
aluli için yapılan müzakerell!rin akamete uğra
dığını haber vermektedir. Londra gazeteal, ln-

_giltere tara/ınd.an temi.nal alan Romanya ale11-
hintle olacağı belli olan bu paktın gapılamanıtUJı 
güzünden memnuniyet göatermektedir. 

İrlandalılar 

Dün Matem 
Tuttular 

Londra, 8 (A.A.) - Bames ve 
Richards'ın dün sabah Biruıinghaın
da idam edilmelerı üzerine serbest 
İrlanda dün matem tutmu~tur. Maç
lar tehir edilmiş, sinema ve tiyatro
lar kapalı kalmıştır. Cork liman dal. 
resinin bayrağı yarıya ındirilmiştir. 
İdam haberi Dublinde büy~k bir 

yeisle karşılanmıştır. Bütün ·şehirde 
hava çok gergindir. 

Cork şehrinin ana caddesinde İr
landa vatanperverlerinin hatırasını 
tebcil için dikilmiş olan abidenin ö
nünde bir miting aktedilınİ.itir • 

Nevyorktan gelen haberlere göre, 
bu idam münasebetile, orada da İr
landalılar tarafından bazı tezahürat 
yapılmıştır. 

Londrada gece İrlanda cümhuri
yetçilerinin her türlü taşkııılıkla:ına 
mini olunmak için polis devriyesi \ c 
detektifler takviye edilmiştir, 

* İçinde yangm zuh•Jr etmiş olan bi .. 
tezgahta son derecede şiddetli bir in
filak vukua gelıniştir. İki Japonyalı 
yaralanmıştır. 

Polis hafiyeleri, dün Londrada bır 
İrlandalıyı tevkif etmişlerrlir. TahkL 
kat icrasına memur polisler. bu tev. 
kife büyük bir ehemmiyet atfet:nek
tedi.rler. 

Gümrüklerde lngiltere 

MenıeR Mallar 
Ankara, 8 (TAN) - 30 Birinciteş. 

rin akşamına kadar gı.imrüklerimize 
gelmiş o~n İngiltere menşeli malla
nn kliring yolu ile yurdumuza so.. 
kulması kararlaştırılmıştır. 

Bu tarihten sonra gelen mallar 
takasa t!bi tutulacaktır. 
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ı T i y A T R Q JI Halkevinde Bir Resim 
._ ________________ __._ Sergisi Açılıyor 

CEVABA CEVAP 
ı..iuhterem Va - Nu'nun delaletile vaha değmediğini yazmak. hem de 

ve Selami Izı:et Sedes im~asile o;.k- ona bir sütun yazı ile cevap vermek 
~am gazetesinde neşrolunan meK~u- mantığa sığmaz. Ben sadece mektu-
bu okudugwum zaman me~ı...ur ahont bun b' ~ d .:>.u ıraz aşagısın aki ba;;lıklarmı 

hikayesi aklıma geld::: ~ ~ördüğüm yazılar do!ayısil~ tiyatro 
Herifin biri ahont denilen bir i- ile pek yakından aldkadar z<ınnct ti-

tan hocasına mu racaat 1-'Cleı·ek: ğim bir zatın tashihe muhtaç fikir-
. - Ay ahor! demiş. hangi velidir lcrini işaretten başka bir şey yapma 

kı, kız kardeşleri huset ederek onu dım. Nitekim bu cevabmıd 1 da yine 
denıze atmışlardır. tashih demiyeyim, çünkü öfkeleni. 

Hoca dtişunmüş. m•ıh:ıbbının Yı.ı. yorlar - tan:ih edilecek noktalar 
suf vakasını kasdettigmi müşkülatla var: 
anlıyarak: On dördüncü Lui asrını vodvil ve 

- Be mübarek! denıi~. Hangi biri- fars asrı , tanımak kadirna~iı"laslık. 
sini tashih edeyim? Hep::.i galat. B~n tır. Halkrn salaşlara kosması bu as· 
ahor değilim, ahontum, veH de~il rın büyüklüğunti tenki; eder mı'! 
r.ebidır; kız kardeşle::i değil, erkek 1 Bugün hala on yedın.~i asra on rlör
kardeşleridir ; demze değil kuyuya ut- diincu Lui asrı diyoruz, sala.; asrı de
mışlardır. miyoruz. Salaş asrını bilfiil zaman 

Emlnonü Halkevinden: 
1 - 19 Şubatta evimizde bir (Resim 

sergisi) açılacaktlr. 
2 - Bu sergi yalruz amatörlere mah

sustur. Ancak resim muallimlennın, tale
besinin ve kendi ze\•kile çalışıp resim ya
parak bu ;sahada kendini tanıtmış olanlar 
da istirak edebilirler. 

3 - Sergide teşhir edllecek eserlerin 
me\•zuu şerbesttir. Yağlı boya, sulu boya, 
pastel , guvaş, oforl, tahta üzerine gra\'Ür, 
kara kalem, det:en gibi resim sanatı na da
hil her ne\'i r.serler te.~hir edilebilir . 

4 - Sergiye iştirak eden eı;erlerden bı
rind, ıkınci ve t.içt.incülüğü kazananla:a 
münasip birer mükafat verileceği \:İbi An
karada açılacak (Hıılkevl~i umumi resım 
sergisi) nde teshir edilme:~ üzere C. H. P. 
Genel Sekreterliğine gönderilecekür. 

5 - Reslm!erlnl teşhir etmek istf·yenle
rin 15 Şubat tarihine kadar eserlcrinı bır 
makbuz mukabili Evimiz Büro:suna \'er
meleri rica olunur. 

• 
Üeküdar Halkevinden: 

1' A N 

,-------~ Daima, en güzel progrımılan 

SAKARYA 
Sineması takdim etmektedir. 

BU HAFTA: 
His .. Teessür .. Heyecan .. Aı;k ve 

Afrikanın bütün esrarı ..• 

CENUP POSTASI 
Görülmemış yeni bir Fransız filmi 

B:ış rollerde: 

PİERRE - RİCHARD 
WİLl\f - CHARLES 

VANEL ve JANY HOLT 
İlaveten FOX JURNAL en son Harp 

ve dünya haberleri 

Ayrıca: Amerikan Donanmasının i!<ti
rakile çe\'rllen büyük casusluk tıİmi. 

Vatan Bekçiliği 
Baş rollerde: 

CONRAD NAGEL -
ELEANOR HUNT 

Sutıre 8.30 da iki filim bfrden 

. ~ ...... ......:~ ........ -·-,----~ 

BORSA 
Londra 5.24 
Nevyorlc 130.19 
Parts 2.9-l29 
Ml!Ano 6.675 
Cenevre 29.2725 
Amsterdam 69.2665 
Brüksel 21.9635 
Ati na 0.97 
Sof ya l .5B7S 
Madrld 13.43.5 

Buda peste 2:~.425 

Bük.reıı 0.97 
BeJgrad 3.0P.25 
'lokohama :lfl.!H 
Stokholm 31.009 

ESHAM \TE TAHV1LAT 
1938 % 5 ikramiyeli 
Ergııni 

Sıvas - Erzurum V 
Mütehit Ermbı Kartal 

19.60 
l!l.88 
lı).23 

tconserve !abril.ası 4.an 

f 

~-. .-.... ....... __..-.. __ .... .,........,_.,. ~ 

- ... , .... 

RADYO .. . . . . 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Posta1a11 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

31.7 m. 
1648 m. 

9465 Kes. ıo l'\".'111'. 
182 Kes. 120 Kw. 

Cuma, 9. 2. 1940 
12,30 Proı;ram ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,!'iO 
Türk müzi~i (Pi.), 13,30 - 14,00 Müzik: 
Karışık müzik (Pi.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı. 
18,05 Türk müz "ği. Çalanlar: Kemal Nıya· 
zi Seyhun, Refik Fersan, Fahri Kopuz. 

1 - Okuyan: M uatafa Ça!llar: 

Ben de muhterem münakkidimizin inkar etmiş, onu silmiş, süpiirınüş. 
tenkidine karşı ser:byledig inı t:kir- Eğer muhterem münakkıdimizin de
lere daha makul cevap beklerken fe_ diği gibi o asır salaş asrı olsaydı Kor 
na bir muğnlata yağmunm:ı tutul- ney, Rasin, .Moliyer rıa>ıl yetlşebUir
dum. Şimdi asıl maicsadı, muvakka- di. 

10 Şubat cumartc~i günü ı;aat t:'l de Hal
kevimız salonunda amatör foto~rafçılar ve ~--·••••••••••• # 

1 - Şehnaz peşrevi, 2 - NAzım: Şeh .. 
naz ağır semai (Didem yüzüne nazır), 3 -
DellAI Zade: Şebnaz şark1 (Etmedin b!r 
lahza ihyıı), 4 - Şemsettin Ziya: Şehnaz 

şarkı (Dcmiz1n dalgasını bekliyorum), 5 -
Fahri Kopuz: Ud taksimi, 6 - 3 - üncü Se
llm: Şehnaz şarkı (Bir nevcivana dil 
müpteladır), 7 - Şemı;ettin Ziya: Sehnaz 
ş::ırkı (Hem ::ıldandım, hem aldattım l e -
Şehnaz ıoaz semaisi. 

ten bırakarak bunlarla ~.qrasmıya j Selami İzzet nedense bana l\foliye
mecbur olacağım. Selami Izzetin fü ri sevmiyor gibi geliyor. Frans1z ti
Kadın) münasebetile yaı:dığı ten'<it~t? yatrosunun en yüksek abidesinin 
dikkat nazarımı celb~clcn noktalc.r temelinde kuvvetsiz tırnaklarile rah
şunlardı: neler açmak istemesi. Gülh·er seya-

ressa~ılar arası~da :esim ~e fotograf sergicı; 1 
1 

açılacaktır. Degerlı amatör ,fotoıı:rafrı ve T ı y AT R O 
ressamlarımızın bu sergiye iştirak ettire- L A R 
ceklcı-i eserlerini 9 şubat cuma günü ak- ----· 
şamana kadar evimiz idare memurlu~ur.a 1 

2 - Okuyan: Azize Tözem: 
336 Doğum1ular Muayeneye ı - Muhlis Sabahattin: Nihavent şar-

Çağırılıyorlar kı (Pek özledim sesini), 2 - Arif Bey: 
Beşlkta, Askerlik Şubesinden: Rast şı::rkı (Vuslatından gayri el çek• 

1 - (On Dördünçü Lüi Asrı) de- hatnamesinde tirelerh devi bağla
nilen on yedinci asrrn kahkaha" a mak istiyen minimini adamlann uö
hasred.ilmesi. " raşmasına benzer. lira Moliyer, ti. 
. 2 - Moliyer'in şahsiyeti ve tiyat. yatronun granitten bir heykeli g:bi-
roda oynadığı rol. dir; ve müsaade ederlerse Moliver'i 

3 - Melodram aleyhtarlığr. kapamak istedikleri çemberden biraz 
4 - Vodvillerin ve hafü komedi- harice çıkaralım. Onu yalnız fars ve 

!erin Balkanlara ve bize ne vakit gel- kendilerinin anladıkları - ve yah•Jt 
dikleri. anlamadıkları - adapta:.yonculuk-

Bunları kalemimin döndüğü kadar tan ba~ka bir nazarla görelim; 
izah ettim. Bütün klasik müellifler ~kseri' et-

Fransız edebiyatının en kuvvetli 
şekillerinden olan tiyatroyu mektup 
.>ahibinin Larustan öğrenınesiai tav. 
siye etmedim, fakat bu tavsiyede bu
lunsaydım yine hata etmiyeceğimi 
şimdi daha ziyade anlıyorum. Çünkü 
o zaman münakaşamız ilmi sahada 
kalırdı. Bahusus böyle münaka!"alar· 
:ia amiyane tabirleri hi~ sevmedı.Ben 
kimseyi techil etmek hı:tkkını ve had. 
dini kendimde görml"ıyorum. Yeter 
ki bu, mahdut bir dair.~ kinde kalsın . 

Binlerce okuyucuya arzJdılmck uzc. 
re gazete sutunlanna geçerse o 7.a.
.rnan ikaz vazifesini yapmak zaruretı 
hasıl oluyor. 
Akşam gibi mühim bir g::ızctenin 

sütunlarında okuyacağımız bir tıyat· 
ro tenkidini daha sagbm temclle:e d<t 
yanmış görmek isterdik. Hemen bir 
makale çırpıştırıvermc'< maksadı te. 
min etmez. Bundan dolayı dikknt 
naz:ırımı celbeden bıltitn n ı)kt..tlarda 
dainıa vakalarlu ve musbet fikirlerle 
ihticaç eyledim. Bu, muhterem mua· 
rızırnın da dikkcıtini celbetıniş olacak 
ki, bana tiyatro ıner.ıklısı bir zat di
yor ve bana haddimden fazla bir pa
ye veriyor. Hakikaten ben ı:ıerak 1:. 
yım, üzerime aldığım bir işi bir nevi 
mesuliyct gibi telakki eder ve kılı 
kırk yararım . Zaten tenkit demek te 
bu değil midir? Akşam 'da neşrcd!len 
mektupta itirazlarımın haklı olma
dığını isbat edecek deliller görmek 
sterdim; bilakis yeni ba~tan tashihe 

muhtaç fikirler buluyorum. Bunlaıı 
da göstereceğim, fa.«::ıt korkuyorum 
ki, yine öfkelenerek bu sefer btr i
kinci mektupla yeni h:ıtalard düse
ıcek ler ve bu, böyle deva:n edecek ... 

Bir fikir cevaba değerse o zaman 
cına cevap verilir. İtirazın hem cc-

le mevzularını kendilerinden daha 
evvel gelenlerden alını$lardır. Bilfarz 
Moliyerde de Plaute'd~n alınmış bir 
mevzu vardır. O kadar ki, artık 
Plaute kelimesi garpta nıevzubrın 
ana hatlarına alem olan 1:>ir isim se=k
lini almıştır. Bu müellıt!er mt-v.zuu 
alırlar, bazBll ilaveler, hazan hazifkr 
yaparak ona yeni bir hüvi"'et verir· 
ler, hatta mevzuun hüviyetini büsbü
tün değiştirdikleri de olur. Bu suret
le yazdıkları eserle eski eserin ara
sında hiç alaka kalmamış. eser artık 
tamamen kendilerinin olmuştur. İ~tc 
-;r.s.nneder&Am Tnıı.ıa,...,..,1.rnıl". t'lılo'['\t1.:1cv--
addettiği budur, bu maru f rnüe\l if-

lerden başka mevzu intilrnlini kimse 
yapmamış mı? Yapmı~ iie neden bun 
!ar gibi şöhret almamı-:ıla r ? Esası:-n 

mevzu nedir? Herkesin tasarruf ede
bileceği hayat sahneleridir. Mesele 
o hayat sahnesini ebecfüeştirecek u;r 
şekle büründürebilmektedir. Benim 
gibi bir tiyatr<) meraklısı zat mevcut 
sitüasyonlarr tahlil ve tasnif etmi~. 
bütün mevzuları 36 -:;itüasion'a sığ

dırmış. Moliyer, Avar'ı, Şekspir, Ve
nedik tacirini, Balzak da Cra:ıde 

Öjeni'yi yazdı. Üçü de mevzu olarc.-k 
ayni karakteri aldrklar. Harpago:ı, 

Şaylok, Grande büsbıittiı1 ayrı hüvı
yetlcre bürünmüş, fakat ayni :-uht a 
yaratılmış adamlardır. Bunlara b;zde 
olduğu manasile adaptas.oo mu diy<>
lim "? Selami İzzetin bunu bilmediği
ni zannetmem. Yalnız bu kelimeyi 
yine acele ile kullanıverdiğine zcıhip 
oluyorum. Adaptasion"cu Moliyer, 
Evet, fakat oyle rastgele bir piyes 
alıp ta çala kalem ter!..!~imeden sonra 
Albere Ahmet, Morise Mehmet, An
dreyc Ali ismini vererek Fransız 
muhitinde bile hayretle telakki edi-

Erte::.i gun akşama kadar onu 'beklediğimiz. hal~ 

de ne kendisiııi,ne de kolrasını görmek kabil olma
dı. Geceyı b::-az sinirli, fakat çok tatlı !ı~lyalar için. 
<le g<;!çir:i:m, fakat ikinci gün ve onu tak1p eden gün
ler zarfınıl:ı cia onun gelmediğini görünce beni bü
yük bir hüzün sardı. Gıiya bıiturn ö.nrüm onun ya
nrnda geçmi~ gibi kendimi bomboş his:;cd~yordum. 

teslim etmeleri. <> 

• 
Emintsnü Halkevinden: Cuma günü saat 

18 de muallim Ragıp Akyilrek tarıtfındmı 
(Tstikl.U savaşı ve Tiırk kalkınması) me"· 
zulu bir konferans verilecektir. . 

Evimiz gösterlt şubesi Cuma ve Cumar
tesi akşamları saat 20.30 da (Haydi Suna) 
piyesini temsil edecektir. 

Konferanslar serbesttir. Temsil için da
vetiyelerin c\' bürosundan alınııu:; ı rica 
olunur. 

lecek bir vaka mevzuunu Salma Tom 
rukta gecmiş milli bı:- piyes diye yut 
turmak değil. 

Bunlar hazır elbise mağazaların
dan alınıp her boya, her endama gö
re uydurulmak isten~n kostüm tere 
benziyor. Terzi ne kadar uğraşsa ya
kası sarkıyor, ancak terzi makası Ah
met Vefik Paşa gföi bir ustanın elin
de olursa o zaman ':>edenimize muva
fık gelebiliyor. Zira adatımıza, mHli 
temayülatımıza, düşüncelerimize bü. 
tün karakterlerimize t~aima dikkate
dilmesi elzemdir. 

Bir deniz manzarasını yüzlerce 
ressam _yş.par. Hepsinin ~uı tar .. la
rı, ayrı goruşrerı vartıır. vıevzu 5ır-
dir. Ayni manzarayı yapan iki re.:;
sam "Sen benim mevzuumu çaldın,, 

diye biribirlerine taan etmezler. Ti
yatroda da böyle olmuştur. Buna in 
tihal demek de do~ru değildir. Eski 
şairlerin bile bir fikri ayni mısra. 
hatta ayni kelimelerle teknır ettikler! 
çok varittir: Buna cd~biyatta ( teva-
rüt) derler. Moliycr de vaktile biri
nin yazdığı bir eserin mcvzuunu a
larak ona kendi hü,viyetini vcnn: ş, 

karakter ve mörs itibarile birer tip 
yaratmıştır. 

Muhterem arkadaştmıZL."1 mektubu 
nun nihayetinde saydı~tları eserler, 
başlıklarına bakılacak o 1 u r s a , 
oldukça mühim bir y~kl:n tutuyor. 
Aflarını rica ederim. Bunları oku
mıyacağım. Zira yarım sütunluk b;r 
mektubun tashihe muhtaç ;ıoktaları 
ile uğraştığım kafi. Bir de böyle for
ma forma yazılara dalacak olursam 
kim bilir ne aykırı fikirler karşısın
da kalacağım ve hiç içinden çıkamı
yacağım. 1stridye tarlasında bundan 
fazla inci arayamam.. 

UL UNAY 

'Şehir Tiyo.trosu 

Dram Kısmında 8 O KA D IN • 
Komedi Kısmuıda e OÖLUMUL • 

H a lk Opereti 
e LA MASKOT . 

Ö L Ü ll 
Tarsus eşrafından merhum Yakup 

Ramazan Oğlunun refikası ve Mer
sin Finlandya fahri konsolosu Fevzi 
Yakup Ramazan Qğlu ve eski Mer
sin mebusu merhum Hakkı Ramazan 
o~lunun vali.deleri ve Tarsus çiftçile
rınden eski Içel vilayeti daimi encü
men azasından Mahrrım Saip Bor
han ve eski Mersin mebusu Niyazi 
Ramazan Oğlunun kayın valideleri 
ve Emniyet 5 inci şulıe müdürü Şı.ik· 
rü Saip Borhanın bÜ)İil<. validesi Ba
yan Cennet Yakup Ramazan Oğlu, 
müptela olduğu hastalıktan kurtula. 
mıyarak 8.2.940 ta vefat etmiştir. Ce. 
!lazesi 9.2.940 cuma günü Kadıköy 
Iskele caddesindeki evlerinden kaldı
rılarak namazı Beyazıt camiinde c.u-

~ı ,ı;ı~.rım Pı~&a±>enrınaı~~a~f-
na defned ilecektir. K~derli ailesine 
cenabıhak sabrı cem:ı ihsan buyur
sun. amin. 

111 
VEFAT 

Şehremaneti sicil müdürlüğünden 
mütekait Hayati Lug:ıl kuı., mimar 
Affan Lugal. hava yollarından Ke
nan Lugal, kimyager Zahire Lugalin 
kardeşleri Tıp Talebe Yurdu Başka
tibi Nureddin Bayülrl:enin yeğeni Fa
hire Lugal duçar olduğu hastalıktan 
kurtu1amıyarak genç yaşında haya. 
ta gözlerini kapamıştır. Cenazesi 9. 
2.9-10 cuma günü saat onda Kızıltop
raktaki evinden kaldırılarak Kalamış 
tan motörle Kasımpaşay:ı nakledile
cek ve öğle namazını müteakıp cıil.., 

kabristanına defnedilecektir. 
Tanrıdan rahmet dileriz. 

Avukat Ahmet Refik Gorbon 

Galatada Bankalar caddesindeki 
yazıhanesini yine o cadde üzerinde 
Ünyon hanına nakletmiştir. 

Bu sene askerlik çağına giren Z!l6 do- tim). 3 - Refika Hanım: Karcığar şarkı 
ğumlu delikanlıların 8 Şubat 940 tarihin- (Hep neşeli sevda dolu), 4 - Tahir Ağa: 
de ilk yoklamalarına başlanacaktır. Bu HicazkAr şarkı (Gönlümü bir tıflı dilbaz). 
yoklamaya tabi ol::ın delikanlıların yuka- l 19,00 Serbest saat, 19,10 Memleket saat a• 
rıda yazılan günden itibaren Pazartesi.' yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,25 
Çarşamba, Cuma günleri sabah saat 9 dan Türk müziği: Halk türküleri Adanalı Aziz, 
on yediye kııdar nüfus hüviyet cfüdnl::ı- Sadi Yaver Ataman. 19,40 Türk !T'Ü:Zlğt. 
rilP yoklamrı memurlarımı bizzat veyıı ka- Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
nunun tarifatı vechile ebeveynJ veya ma- Fersan. 
halle mümC"ssilleri vasıtaı<ile müraı:aal 4"

derck yoklamalarını yaptırmaları ve bu 
yoklrıma !arını yaptırmıyanların a~kerllk 

kanununun 83 üncü maddesi hükmüne gö
re CE'7ıılandırılacaklan ilan olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 
lHeyva Zamanı 

Yazan: Rabi ndranat Tagore 
· Türkçeye çeviren: İbrahim Hoyl 

Neşreden: Remzi Kitabevi 
Tercüme edebiyatımıza büyük Hind şa

iri Rab!ndranat Tagore'un Bahçıvan isimll 
eserini kazandıran muharrir arkadaşınıı7. 

İbrahim Hoyi, bu sefer de ayni sairin en 
olgun silrlerini bir arada toplıyan yeni bir 
külliyatını (M EYV A Z AMANI) adile türk
çeye çevirmiştir. Üstad Münif Fehimin 
yaptığı nefis bir resimle bir kat daha gi.ı
ıelleşen bu eı<erin diğer bir hususiyeti de 
Tagore"un Tbrahiıp Hoyi'ye yolladığı hu
susi bir mektupla imzalı resmini h~vl ol-

ÖLÜl\I 
Sağlık propagandası umum mü

dürü Doktor Zeki Nasır Barker ile 
Eczacı Hüseyin Hilmi Barkerin ba
bası Emekli piyade albayı Mehmet 
Nasrullah Barker seksen üç yaşın
da Erenköy - Kazasker, Şakacı sokak 
numara yirmi beşte oturmakta oldu· 
ğu hanede vefat etmiştir. Cenazesi 
9 şubat cuma günü Kozyatağı cami
mde cuma namazım müteakip kaldı
rılarak içerenköyde eşinin 5 şubat 
1940 tarihinde ebedi uykusuna tevdi 
edildiği aile makberesine defnoluna
caktır. 

Merhum kırk seneyi mütecaviz as~ 
keri ve mülki birçok mekteplerde 
Coğrafya ve riyaziye hocalığı y c;p
mak suretile birçok evladı vatanın 
hizmeti talimiyesinde bulunmuş ve 
müteaddit haritalar, cep ve salon at
lasları tersim ve neşrederek memle
ketimizin ilim ve irfanına ifayı hiz
met etmişti. Yurdumuzda ilk kürrei 
musattaha ve kürrei mücessemeyi 
tersim ve neşreden de mumaileyh idi. 
Cenabı hak gariki rahmet eyliye. 
Amin. 

O kuyan: M Uzey y en Sen ar: 

1 - Tatyos: Karcığar şarla (Hatırant 
rahatsı7. etme1_cıe seni), 2 - Tatyos: Kar• 
cığar şarkı (Ne yapsam ne etsem), 3 -
Neşet Hayri: Karcığar şarkı (Aşkınla yan .. 
dım), 4 - Şükrü Tunar: Karcığar şarkı 
(Haııta bir ümitle hep beklerim), 5 -- Kar-. 
cığar türkü (Benliyi aldım kaçaktan). 

20,00 Konuşma (Milli kahramanlık men• 
kıbeleri), 20,15 Temı;il: LA TOSCA. Ya"' 
zan: Victoricn Sardou. Tercüme eden: Ek
rem Reşit. Puccini'nin Torca'dan parçaları 
piyanoda Cemal Reşit tarafından çalma• 
cnktır: 21,15 Konuşma (Sıhhat saati), 21,25 
Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. Prae .. 
torius): 

l - Francesco Gem.inlan!: Concertd 
Grosso, No. 12 (La Folfa). 

2 - Mozart: Saraydan kız kaçırma u~ 
ver türü. 

3 - F. Schubc.rt: Beşinci Sen!ont, ~l 
hP ı j"' GZ:ı-r;J -'lVl R ~ ~!:c:u 03"t:tr 1, a.ıa.utt-ın:rveı'• 

lerl; ziraat, e~ham - tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22.35 M ilzlk: 0pe-: 
retlerden secme parçalar (Pi.) , 23,00 Mü
zik: C:ızband (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki 
program ve kapanıs. 

Orman Talebe Birliği Kongresi 
Büyükdere Orman Fakültesi Talebe 

Birliği yıllık toplantısını yapmış, dilek!~ 

tesbit edildikten ı;onra seçim yapılmıştır. 

Yeni idare ve milrakabe heyetıerı au şe• 
kilde teşekkül etmiştir: 

Reis: Tevfik Kutlay, G. Sekreter: Nail 
Eren, Muhaı;lp: Mesut Erden, Aza: Baki 
Kasaplıgll, 1\Iehmet B!ner. 

Mürakabe heyetine: Mcvl1lt Erel. İzzel 
Ecevit, Zekfıi Gcrçeksever seçilmişlerdir. 

1\1 E V L Ü T 

Geçenlerde vefat etmiş olan Gül• 
hane hastahanesi profesörlerinden 
Dr. Yarbay Şemsettin Ateşin ruhu
na ithaf edilmek üzere 15 şubat pa
zar günü Beyoğlunda Ağacamiinde 
öğle namazından sonra mevlt"tdu n e .. 
bcvi okunacaktır. 

Arzu edenlerin hazır bulunmaları 
rica edilmektedir. 

yüzünü, acı dudaklarını hayret ve merakla süzdükten 
sonra kendisinE: sordum. 

- Hasta mıydınız siz Amirali 

Aradan on beş giın geçtigi halde onun görünme. 
mcsi dayımı icfo için uzuyordu. Bir gün sofrada: 

- Yarın &&hah gelmezse mutllık.\ otele telefon 
cdeccğir:ı. dıyl:rek bu merakını açığa vurdu. Mehmet 
.Beyin kendisin: ihmal etmiş olmasrıu kabil değil 
hazmedemiyoı du. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 

Bu s!.Aalimi hiç beklemediğini anladım. Benim. 

ya.ıdaştığımı ve yanında durduğumu.ıı farktnd:ı oıdu~ 
ğunu belirsı:! surette titriyen buru!l kan:ıtlarından 

anlamıştım, fakat gökten duşen ve ondaki tebeddi.J. 
lün belli olduğunu ihsas eden bu suaum onu hazır
ltksız bul'lluştu. 

Bana gelince, ilk günlerin mahzunluğuna badel 
jçirr.e bir .mküııet bir tabiilik gelmiye haşlamıştı. O
na karşı olan duygularımı da düşününc"! korku ile 
karışık bir heyecana duşuyor, bu hissimi yenmıy~ 

çalı§ıyor, biraz da muvafak oluyordum. Neticede 
onun bask< <!damlardan bir farkı yoktu; bu farkı be· 
nım hı::sta ve sinirlı muhayyelem yar:ıtıyordu. Onun 
f:!elmemesi bir c.taba aramızda görünmemes: bu aca:p 
hisforımı yatıcırıracak, sükunetimi bü.;büti.ın irde ec.!e. 
cekti. I~te bu : ebepten onun gelmesini istemiyor, d.:t.
yım, bıt ciüzüyr. ondan konuştukça ben içimden: 

- Ah gcımcse, artık hiç, hiç gelm·}SC d)rie yal

varıyordum 

Hayutını yavaş yavaş normal cer~yo.nına girmiye 
yü z tutmuşt Lt Artık geceleri penceremııı l:enarına 
dayımıp içli kızıar gibi çılgın ve olmıyaca1< hayallere 
knpılmıym , gundüzleri de gözlerimi denizi:ı mavilik
icrınr dıkip , beyaz bir yelkenli aray"cak yerd~ arka. 
daşl:ırımk. b~!·ab~r gec;iriyor, geziyor, cğlc11iyeır

dunı, 

Belk! de o tekr ar görünmeseydi bir kaç günlük 
bir heyecandım ibaret olan bu acaip buhran ker.di 
k endine yatlşacak ve cidden içimin silituneti a vdet 
ed ecekti. lt'akat maalesef böyle olmadı, Dayımın ~of

rada dostuna telefon edeceğini söy~edıği günün ak
şamı kapının önünde mükellef bir otomobil durdu, 
ve Mehmet Bc-y ilk defa olarak şehirli kıyafetiJe ve 
resmi denilect-k bir vaziyette göründü. 

l'.foğerse, ben son on beş gün içi:ıde kendi ken. 
dimi aldatuıeıktan başka bir şey yapmamışı:n! Me
ğc>rse bütün svğukkanlılığım, iradem, azim ve meta
netim h:ı sabun köpüğünden başka bir JCY değilmiş! 
Onu görür görmez bu köpüğün üzerınden sert bır 

rüz.;!ır geÇ'!i, ilk nefeste onu söndürdü, yok etti. 
Dayımla. yengem misafiri kinayelerine boğuyc r. 

l;:.rclı. 

- A§k olsun size Mehmet Bey, on beş gündür 
bizi ihmal ettiniz ha! 

- Vallahi değil Seniha Hanım; ışiın çoktu, bu 
taraflara p:elemedim. 

- Haydi haydi, o masalı sen ba1lkahırını\ t:ınlat; 
berı mabmı bilirim; kim bilir yine hangi macera pe· 
~inde idin! 

- Seni temin ederim Arif, on beş gündür sadece 
işlerimle meş[!u.! oldum. Artık senin dediğin mace
ralar bizden pek uzak! 

Bilmiyorum niçin, bu son sözlerde hıma ka:-~ı 

~evrilmiş bir ok sezdim ve içim acıdı. 
Onlar konuşurlarken ben, bir ~ey söylemeden 

Mehmet Beye bakıyordum. On beş ~ün i~ınde değiş. 
miş, başka bır adam olmuştu. Onu ilk gördiiğüm 
gim~ü neşesi uzaklarda kalmış gibiydı, yü:ıü solgun, 
gözleri cansız, her halinde yorgunluğunu. üzüntüsü. 
nü, bıkkınlığını gösteren bir ifade .. Gözleri ısrarla 
benden /;açıyor, geldiği dakika elimi tuttuktan sonra 
artık benimle meşgul olmak istemiyordu, fakat bu 
halinde bana karşı bir dargınlık sezecek yerde on•m 
beni görmemek, benim varlığımı duymamak içb 
nefsini cebrettiğini hissediyordum. 

Onun kendisine karşı olan büyük ve biraz da 
küstahra t;mnıyetini bu suretle olsun kaybetmiş ol
duğunu görmek benim kendime karşı duyduğum em
niyeti arttırmıya sebep oldu ve biraz bu yüzden, bi. 
raz da haia tnhlil edemediğim bir tesirin t azyiki a l
tında ona yaklaştım, bir iki dakika onun, yengem ve 
-iaytmt;. konu~tuğu halde uzaklarda yaş::ıp.n dalgrn 

Elekt r ik çarpmış gibi irk iler ek durdu ve kaşfa

nnın çatılmasından için için mücadele ettiğini aola· 

dım, fakat bu çok kısa b ir an oldu. Derhai soğukkan. 

lıhğmı b ularak tabii sesile bana cevap verdi' 

- Hayır Ayşecik, işlerim pek çoktu, fazla yo-. 

ruldum. 

Bu birka:; kelime~ cümlede hiçbir fevkaladelik 
yoktu ama be-ru birdenbıre altüst etmiye kafi geldi. 
Karşımciakı adamın benden kat kat büyük olduğunu 
diişiınrniycrek ona karşı içimde bir a bJa şefkatine 

benziyen garıp bir acıma duydum ve ona bir kaç 
gün evvelki neşesini vermek ümldile: 
~ Biz sıze çok darıldık ama .. dediriı. 
:..... fö.çın? 

Yüzünün kabl son damlamrıa kadar altmış gibi 
dudakları bembeyaz oldu, gözlerinden öfkeye, isya· 
na ben ziyen bır parıltı geçti. Kim biiir benim ne 
soyliyeceğimi zannediyordu ; fakat ben bunu anlama. 
rnış görünerf'k sük\ınetle cevap verdim : 

- B izi bit' gün kotranızla Ya lovaya götüreceği .. 

n ize söz vermist in iL ·~.-----
(Devamı var) 
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MllleUerarası poııta ittihadına dahil 
olmıyan memlelreUer tı;in abone 
bedeli milduet surasiyle so, 16. 9, 
8,& liradır. Abone bedeli r:ıestndlr. 
Adres değ15tinnek 25 lruru:ştur. 

Cevap tı;ın mektuplara 10 kurusluk 
pul ilAvesf Uizımdır. 

GÜNÜ~ ·. MESELEL~RI · 

Çocuk Tiyatrosu 

Anknradn bir çocuk tiyatro ru. 

nun kurulmak üzere olduğu. 
nu, memnuniyetle haber flldık. 

Denilebilir ki; çocuk tiyatrosu tc. 
ıebbüsü, Türk.iyede çok geç kalan 
işler arasındadır. Vakıa, daha bilyük 
yaşta olanlar için bile, henÜ7. - Şc. 
hir t:yatrosu haricinde - kurulmuş 
bir müessesesi olmı~ an memleketi. 
mizde, bu goç kalıştan bahsetmek bi. 
ı-az yersiz olur. Fakat, çocuk tlyat. 
rosu g;bı, bir taraftan zevke, bir tn. 
raftan milli terbiyeye hizmet edecek 
bir müessesenin de bulunmamış ol. 
ması, esene kaydedilecek blr haldir. 
Bunun içindir ki, çocuk tiyatrosunun 
teşekkülü için sarfedilen emekler 
bilhassa teşekkürle karşılanmıyn la. 
yıktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun bul 
te önayak olması da yerinde bir hn. 
rekettir. Çocuk tiyatrosunun devam. 
h, muvaffak bir müessese olmasını 
candan dilerken, bu tiyatl'onun da di. 
ferleri gibi gelip geçici bir heves·n 
üadesi olmamasını temenni ederiz. 

Hiç ,uphe yok ki, bu tiyatronun 
kurulması kadar işlemesi de, epey 
cü~ükle karşılaşacaktır. Bu güçlük, 
çocuklar için pedagojik manadn bir 
edebiyatın henüz teessüs ctıne.ıniş 
bulunmasındadır. 

Bu bakımdan Maarif V•knletinin 
bir çocuk edebiyatı vücude getirmek. 
te yegane müessir kuvvet olacağına 
inanıyoruz. 

Çocuk babası olmat. çocuk şiiri 
pazmış, çocuk ruhiyatı De uğraşmış. 
aenelerce hocalık etmiş olan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yilcel zaınanınpa, 
ç_oc:uk edebivatının temelleri de cid. 
di bir -surette atılabllli. Bu sayede, 
kur.u)acak çocuk tiyatrosu da, eser 
fakrüddeminden yıkılmaktan kur. 
tulmuş olur. 

Cira Buhranı 

Lokantalarda, gazinolarda, içki sn
tılan yerlerde, son zamanlarda bira 
buhrana nazara dikkati calip bir hal 
almıştır. Biranın ucuzlatılrnas1 husu. 
sunda inhisarlar Vekfıletin:n göster. 
diği yerinde aliika, derhal tesirini 
göstermiş. halkın. ıı;ıhhatini lozma. 
yacak az küullü maddelere daha çok 
rağbet etmes'ni temin etmiştir. Bu. 
riin. birçok kimseler görüyoruz ki, 
rıkıyı bırakmışlar, ondım aldık. 
lırı zararlı zevkin yerini, birayla dol. 
iurmıya alışmışlardır. Bu neticeyi, 
1 cm umumi ve milli s1hhatim:z he. 
ıabına bir kazanç addedi~ oruz, hem 
de, İnhisarların. ekonomik faaliyeti. 
n.i arttırması bak1mından ehemmi. 
yetli ve memnun'yeti mucip huluyo. 
nız. Fakat, maalesef, artan bu i tih. 
lake tckabiil edebilecek miktarda 
bira istihsal olunnmamaktadır. Piya. 
sada sezilen \ e bazı kim clerin, kur. 
tuldukları kuv\ etli içkılcre yeniden 
alısmaları tehlikesini hazırlı~ an bira 
buhrana da, i taısal kifn~ et izliğinin 
tablı neticesidir. 

Halbuki, birn ucuzlatıhrkcn, o 
favdalı neticelere ka\ uşacağ11mz ta. 
hiiydi. Binaenaleyh, bugün, kar ı. 
sında hulundugumuz \ nzi~ et te na. 
zan itihara a.anmnlı 'e ona gvre da,. 
l'llnı lmalı~ dı. 

l\faaınafih. şu nna kadar, u•:ıp eden 
tedbirlerin zamanında ahnmnınış ol. 
ınası yüzünden gördüğtimuz zararln
nn telafisi gtiç değildir. 

Temenni ederiz ki. istihlfıkc teka. 
hiil edebilecek miktnrda ı~tih alin 
ıüratlc tanz'mi irnkıin d~hilinc o. 
kulsun da, bu zararlı buhrnn uzun 
sürme in! 

Kartaldaki Hadi e 
Çarşamba günku nüshamızda. ~ar. 

tal gençler birliği tarafından vcrılcn 
rnusamerede. çimento fabrıkasına aı• 
ınotorun kaptanı Cemalın. sanda~ya 
fle dansetmek istedığı ve buna man 
olmak istiven birlik azasından nüfus 
memuru Sülcymnnı bıçakla yiıziın. 
den yaralad ğı - pol s müdürıyetı 
re.porlanndan aldığımız haberler me. 
Yanında - ya:plmıştı. 

Halbuki kavga hadısesi müsame. 
t'~den sonra Kartal istasvonunda c -
revan etmiş ve bıçak kullanılmamış. 
tır. Sulevman da Kartal gerder bır. 
1ı i aza~ndan degildır. Ta" z. h ede-

IAN 

İsmail Hakkı Tonguç, köy davamızı ortaya koyan d;kkate değer bir etüd ne ret lf!tllJ.pıq miştir. Bu yazıda •İ Canlandırdacak Köy" ün tahlilini ve ana hatlarını ver·., • • ... ... ... . . 

o o o Bulgar Gazeteciler 

CANLANDIRILACAK 
Birliği q · 2 · C.. Q 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A rkadaşımız Aka Gündilzlin 
dünkü TA. '"da Bulgar gaze. 

teciler birliğine dair çok ehemmiyet
li maliımat veren bir yazısı çıl tı. Du 
yazıyı dikkatle ve teessiirlc okudum. 
Geçen hafta Türk Basın birr ğini t~n. 
kit eden iki yazıyı, iki gün sıra ile 
neşretmiştim. Basın birliğ:nin sala. 
hiyettar bir zat:ıe bu yazılar hakkın. 
da münakaşa ederken, bnna dedi ki: 

B azı eserler vardır, mu
ayyen meslek sahiple

rine hitap eder ve onların 
mesleki bilgilerini kuvvetlen
dirir. Bu gibi eserler umumi 
bir alakadan ziyade hususi 
bir kıymet taşırlar. 
"Canlandırılacak köy,, yalnız 

bir meslek kıtabı değıl , memlekc.. 
tin en şümullü bir davasının be. 
yannamesi, hareket ve tatbik pla. 
mdır. Bu dava, milyonlarca köy. 
lünün hayati davasıdır. Felsefi b'r 
kanaat, tatbiki bugün icin imkan. 
sız bir nazariye değildır. Sistem, 
o kadar mükemmel kurulmuc:tur 
ki, az zamanda genişlemiş ve tat
bikatı zannedildiği kadar zor ol. 
mamıştır. Köy, bu yeni sistemi, 
susamış bir toprak ıtibi derhal tem. 
sil etmiştir. 

"Canlandırılacak köy .. tam bir· 
realitenin üadesidir. Taşıdığı kuv_ 
vetli bir müşahede, derin bir vu. 
kuf. eseri inanarak okumamıza 
yardım ediyor. 

"Köy davası yalnız bir cephe. 
den değil; bütünlüğile ele alınmış, 
köy varlığının her uzvu ayrı ayrı 
tetkik edilmiş ve teşhis konmus. 
tur. Hastalık büyük ve o derece 
korkunç; ayni zamanda eskidir. 
Sebepler maddelenerek anlatılmıs. 
tır. Bunların içinde en mühimmi, 
köylünün asırlarca i~tismar edil. 
mes'dir. "Bütün bu hadiselere r ğ. 
men, yaşayış şeklini hayat tel ık
kisini hiç değiştirmiyen yıkıcı os. 
mantı münevverleri; konaklarını 
süslemeğe, alısmış oldukları deh. 
debeli hayatı devam ettirmeğe o. 
turduklar:ı kasabalardan uzak yer. 
lerdeki çiftlikleri, hanları, tarla. 
lan, koruları, değirmenleri temcL 
lük etmeğe var kuvvetlerile çalı. 
şıyorlardı. Devlet makinesi. emel
lerine hizmet ett"kleri yabancı ser
mavesf işletenlerle, onların eJlcrin. 
de bir kan emme cihazı haline gel. 
mlşti. İmparatorluk batıncıya ka. 
dar konaklarından çrkmıyan bu 
sömürücü idnre adamlan ile emi. 
ci münevverler. köşklerine her 
y.ağlı bova vurdukları zaman, bir 
kaç köyün battığının, kasabalar
da da asırlık çarşıların kapandı. 
ğının farkında bile dceillerdi. 

c nnlandırılacak köy., eserinde 
en çok kıymet ifade eden fi. 

kirlerden birisi de, bu kalkınma 
ve canlanmanın ne şekilde oluşu
nu bize anlatışıdır. Şimdiye kndar 
köy davasında •apılan iş, köyde 
okul açmaktı. Üç senelik bir köy 
okulundan çıkan bir köylü çocıı. 
ğu, hiç okumıyanlara nazaran köy 
de ne gibi müsbet bir rol sahibi 
idi? Ekseriya okuduğunu unutma
ğa mahküm. Köy çocı.ğu bir gaze
teyi zor okur; hele doğru, diirüst 
bir mektup yazamaz. Köy öğret. 
meni de dersten sonra, kendi ınzL 
vasına çekilmek mecburiyetini du
yar. 

"Bugünün köy enstitüleri yarın 
köyde nasıl bir karakter varata. 
caklar? "Canlandırılacak köv .. ün 
idd a ve ortaya bir tez olarak koy. 
duğu fikirler şunlardır: "Koyun 
canlanabilmesi. köylUlerin ve bu 
temelin üzedinde yasıyan in.sanla. 
rın, haline her şeyden evvel t b"a. 
ti ~mebilec<'k insanlar g 1 neleri 
ıle mi.ımkündur. A\'rupalı1as:nak. 
dPmı>k te. bu demektir. Avrupa. 
nın felsefe i, ilmi. sanati ve mora. 
li. bu gayenin tahakkuku icin <'a
lıs1r. Avrupalılnsmış insan rlr>ml'k, 
tab ati ve mukaddı-ratı ven~bılen 
insan d<'mektir. Bir buvük ve su. 
mullu de\'let işi olarak tabiat emiL 
medikce. köy davası halledilemPz. 
O hal edHm<'yince de. işleri sağ. 
lam temeller üzerine oturtmak 
imkansızdır . ., 

Eserde, üzerinde ehemmivı>tle 
durulan bir nokta da, tabiati eme
bilen. mukadderatına hakim vco.. 
venı b:r tip insan yetiştirmektir. 
"Havativet ifade eden. memleket 
r~aliteleri ile ilgisi bulunan hiç. 
bir ktymete inanm1van; köksi.ız. 
kork<ık, tembı>l. liıfcı, mugaliıtncı 
menfi ve korkulacak. ii:ZreniJecek 
derecede ecnebi mukallidi. kültür. 
süz münevver .. in memleket dava. 
sında veri yoktur. 

Seferde asker kacaı(ı, hazcrde 
soyguncu olan bu tip insanlnr. kö. 
vü romanesk bir mevzu olarak e. 
le almıslardı. Burada usta hika. 
yeci Sabahatt"n Alının "Knp k,. 
adlı hikayesindeki elektrik mühen 

o. 

• • 
KOY 

YAZAN 

ismet Aytekin Kültür 
; 

1' .. akyada bir eğitme11 kursurıda staj göreıı 
eğitmenler, muallimleri ile birarada 

banla konuşmaları; onlllnn ve on. 
!ara benzerlerin köylüyü nasıl an. 
ladıklarına en güzel bir mısaldir. 

K örü c;ınlandır.at'.ak eleman1a. 
rın bariz vasfı ne olacaktır? 

"Kendi kendine ayakta durabile. 
cek yaratıcı ve kadir bir kıymet 
haline gelmiş bütün müşküllere 
rağmen, hayatı yenen, ona imkan. 
lar yaratan, muasır medeniyetin 
cihazlarını süratle bütün köyleri-

ı.-

mizc götüren ve saadeti bu nokta. 
da bulan yapıcı, kurucu, faz Jetli 
insandır.,, Ye ancak bunları::ı kuv. 
vetile toprak altındaki muhayyel 
cennet Anadolu topraklarında bir 
hakıkat olacaktır. 

Eserde ehemmiyet verilen bir 
bahis te "Eğitmen., meselesidir. E
peyce bir dedikodudan sonra, bu
gün kabul edilmiş hır hakikat var
dır ki, o da; eğitmenin köy reali. 
teslni hepimizden fazla bilmesi ve 

TiFÜS NEREDEN GELiR? 
Bliyük salgınların nasıl geldiği 

pek iyi bilinir: Bir yerde o hasta. 
lığa tutulan insanlar, },aşka bir 
yere g·derler, orada bitlerini etra. 
fa yayarak, orada da salgın çıkına. 
sına sebep olur!ar. Dada pek yakın 
bir zamanda, 1922 yılında Uu ya. 
dal~i bir salgının Polonya~ ıı J~adar 
nasıl yayıldığının görülmesi, bunu 
ispat etmiştir. O yılda, H mart ta. 
rihinde, Kaznn şehrinden memle. 
kctlerine dönmek iizerc tr ne bi. 
nen 1948 Leh muhncirindcn 1199 
tanesi yolda bu ha tahldan ölmiiş, 
iist tarafı da hiilerini kendi menı. 
leketlerine yoyınıslnrdL 

Fakat ~urnda, buracl:ı görıilen 
tek tük tifüs hastnhğı nasıl devam 
eder? Hem de o tek tiik hastaların 
birbirlerile nralarında münasebet 
göriilernez. Bir şehrin bir ucunda 
görülen bir hastadan birçok zaman 
sonra ha~ka bir ucunda ba<:t...n bir 
ha ta çıkar ve ikisinin hirbirlcr"le 
hiç miinasebctte bulunmndığı şiip. 
hc.c;izdir. 

Bu mesele hekimler için, tab"i, 
hih·ük bir meraka sebep olmuştur. 
Tifüs hnstnlığı bitler arasında ~·n. 

yılır da, onların arasında bir miid
det sürdiikten sonra, insnnlara bu. 
laşır denilse? 

llalhuki bitlerin tnb.i ömrii pek 
kısa olur: Yirmi beş, nihayet otuz 
giin. Bit tüiis hastalığına tutulun
ca, zaten nz olan ömrü daha oza. 
lır, hastalığa tutulduğundan itiha. 
ren on beş, nihayet on sek"'l giin 
iç.inde mutlaka -ölür. Bu hastalığa 
tutulmuş bir biti, o kadar ya at. 
mak hile güçtiir. l\Jutlnka !iağlaın 
1'ir hayvanın kanını emmek ister, 
hem de bazı hayvanların knnı o. 
na zeh:r olur. Hasta bit, insan bu. 
lamazsa, kanından en çok hoşlan. 
dığı hayvan maymundur. F'aknt 
onun derisini de kolay kolay ısıra. 
mnz. 

Acaba. tifüslii hit hacıtnlığı ken
di sirkelcrine bulaştırır da, sonra 
onlar büyii) iince ha tnlığı insanln. 

ı:a mı götürürler? O da değil. çUn. 
kü t:füs hastalığının sirkelere bu. 
}aşmadığı sıkı tecrübelerle anlaşıl. 
mıştır. 

O halde f(üs hastaltl:'l nerede 
.saklanır? 

Gene lnsanlann kanında c:aklan. 
dağı laboratuar tecrübelerile sabit 
olmuştur. Bir kere, bazı hayvan
lnr ,·ardır ki. tifüs hastalığı aldık. 
lan halde, kendileri hiçbir hn'ita. 
lık alameti göstermeden onu knn. 
lannda saklarlar \'e ha;:k:ı bir hay. 
\•ana hulastJrırlar. 

Onlar g'hi, insanlar da vardır. 
Göriiniiste kendilerinde hichir has 
talık belli olmaz. Fnkat kanl:ı.n 
muayene ed'lir e. tifli h:ıstalığnm 
kandn bulunduğuna delnlP.t eden 
hali meydana çık:ır. Bunları hnsta 
olmıyan hir bit 1smrsa. ha talığı 
alır ve başkalarına bula tınr. 

Dıı hal en :ı:İ;\ ade c:ocuklardn o
lur. Zaten çocuklarda t'His ha ta. 
lığı ın('ydana ç1ksa bile. hafif olur. 
Fakat daha çoı:u bu h:ıstnlığa hı. 
tulmadan onun virilsiinii kanında 
saklar. Sonra onu hir hit ısırırsa, 
hastalığı başkalarına ya~·ar. 

Çocukların da her yerde en cok 
bitlendiğini herkes bilir. ncmek 
ki, fffü; hastahğnın saklandı:;.ı ver 
rn ziyade çocuklann hanıdır. Fa. 
kat cocuk olm•yanlnr arasında 
böyleleri havlice vardır. 

Bu tetkiklerden çıkan netice\·I. 
tnbü, göriivorsunuz: Bit görünüs
te hasta olmıvan b ,. adnmdan gel. 
sc de gene tehtikelı 'r. Onu çama. 
şırlannın l~inde yaşatan yi~it, 
kendisi her hanrri bir sebeple, bas. 
talıb knrs !l;erbetli olur dn, biti 
hastelıkh ılunur. 

Daha miihim netice, çocukların 
httlcnme!line mani olmak liizumu. 
dur. Çiinkii bitli çocuk anası, ha. 
ha~ı büvük kardesfori irin tehl:ke
)j oİduktan haska. kendi~i için de 
daima tehlikelidir: H~talığa kar ı 
hir zaman şerbetli bulunmak ço. 
<"uğu da sonradan hasta olmaktan 
kurtaraınnz. 

kavramasıdır. Sözün ne kıymeti 
vardır. Eiğteminin ca lıştı ~ı bir k-j. 
ye gitmek kafi gelecektir. Eğit. 
men Mehmet, cephe adamı kadar 
da dava adamıdır. 

Eğitmenin en büyük kıymeti; 
köye ait tecrübi bilgisinin fazla. 
lığıdır. Buna miı;al olabilecek bir 
müşahedemi kaydediyorum: Bir 
gün okulun ineklerinin birisinin 
memesinde müteaddit küçük me
mecıkler peyda olmuştu; bu yüz. 
den ineğin sağılması zor olduğu gi
bi, ihmali de belki, ileride daha 
fena bir hastalığı inta~ ederdi. 
Genç bir baytar geldi. İneği mua
yene etti ; fakat bir türlü" teşhis ko
vamadı. O sırada oradAn ge,.en bir 
~ğitmen. ineğe yaklaştı: baktı. tet. 
kik etti ve netıcede teshis1n; koy. 
du: İnek fena saiılmıştır. Usulsüz 
sa ~ma, bu memelerin türemesjnıo 

sebep olmustur. O zaman, mesele 
anlaşıldı. Okula veni gelen çr-cuk. 
lnr, inek sağmasını beceremiyor
lardı. Neticede. eğitmen inek sa~
ma usulünü öğretecek ve bu su
retle de ~ayri tabii meme basları 
zamnnla kaybolacaktı Genç bav. 
tar. teshisi doi!ru buldu ve ayni 
rnü1 liıaya iştirak etti. 

Rg tmenin yanmrla baytarlığın 

iflasını ~öylemck -'!iiliinç olur: vaL 
nız eğitmenin havat tel'rübesine 
kıvmet vermPk lazımdır Bu salıa. 
da vapılal'ak her ic:in kıvmeti köv 
ihtiva<'ma C'P~ap verip, veremediği 
noktasındadır. 

son kısım, Avrupa seyahat 
notlarıdır. Bu notlar. insa. 

na iyi bir mukayese imkanını ve. 
riyor. 

Memleket müdafansmda büti.in 
millet"n topvekun hareket ettiği 
gıbi; köy davasında da har('kct, 
yalnız muayyen clP.manların elin. 
de kalırsa; netice gene hoş ur. Köy 
de sava§acağllllll ırl ··"'"an cıophe. 
dekinden daha t 1i v" W:ııv
vetlidir. Altı v'iz y,1' 1 krırk mç 
ve derin b~r Y"~a rn"lle 'nı;n m -
dcniyet yo!un~~j h d mını re
Jebilir ve har ke im1ı:· l l"1ı fp)_ 

ce uğratır. Çok r.a 
yettir ki kö;> a 
yen bir yurt İ" 
bir devletin haya•· 
miyetini kazanmıı::• 

sebetle yeni köy proJ 
retle bekliyoruz. 

"Köy yiğitler ve kahramanlar 
yatağıdır. Oradan hız alınır Ken. 
dimize donelim, doya doya yayla 
suyu içelim, ci_ğerlerimizi yurt ha
vası ile şişirelim. İçimize ferahlık 
gelsin. Mesut olmanın sırlarını öğ. 
ren elim. 

Binlerce yıldanberi Türke ebe
di yuva olan hakiki köyü ziyaret 
edelim. Onu hiç irkilmPden, t ksin. 
meden butun çıplaklığı ile göre. 
Ilın. Bu kahramanlar yatağına yti. 
zümüzü sürelim. Toprağını kutsi. 
leştirelim. İhtiyaçlanm hak, hak
larını kanun halıne getirelım Çi. 
çeklerini koklıyalım. Boz kırları. 
m çiçekliyelim, nmnılerıni opera
laştırarak dinliye d nliye, onların 
motıflerini. içimizi harekete getı
recek şelfüc:e benl •'mize sinClir<'. 
lim. Hastalarına kucak açalım. 
Dertlilerinin dertlrrine ortak ola. 
hm, bember güleJim. beraber za_ 
fer sarkılannı sövlivclim Bu ın. 
sanlarla. h,.mhal olalım Kuvvet
len('lim F.:lele. kalb kalbe k:ıfa ka. 
fava. ı:ıöniiJ göniıle vercl m Tek 
bir vucudün kan damarları gibi 
damarlarımızı birb.rine soralım. 
Hamle kuvveti ka1.analım Hep 
bcra her renlitenin sertl ki erinden 
hiç korkmad n engelleri yene ye. 
n,.: ilerive doğruya. ivive. güzele 
doğru durmadan, yorulmadan k<>
şalrm.,, 

Kuvvetli görgü kuvvetli bilgi 
ve kuvvetli bir müşahede mahsulü 
olan eseri. en bıiviik bir zevkl" il.. 

kudum. Son sayfasına P.eldiğim 
v-akit tanıd1iiımı znnnPttir!ım köv 
hrıkkında daha v"ni bilgilere ka. 
'"'.....,'"= hı•ltınııvnm•ım 

Develide Bir 
Çöktü, 2 Öl .. ar 

- Bütün gazeteciler, ayda ne ve
riyorsunuz? .. Sizden topladığımız 
3,000 !ıra ile ne yapabiliriz. Hükü
metin yardımını da ilave etsek, yine 
sizin istediğiniz ıçtımai sigortayı yap.. 
mak mümkün değildir. 
Başka memleketlerdeki teşkilat. 

lann gerek varidat bulmak, gerek 
sosyal teşkilat yapmak için kullan
dıkları usulleri saydım. Sözfünüz bu. 
rada kaldı... Fakat işin burada kal. 
ması, bu memleketin lrf anına sene
lerce, senelerce hizmet eden kalem, 
ve fik:r sahipleri için ne ha7indir. 

Aka Gündüzün Bulgar Basın bir. 
liği hakkında gönder<liği matlımatı, 

bunun için daha fazla dikkatle oku. 
dum. Karilerin belki göziinden kaç. 
mışhr. Hulao:a olarak bir defa da, 
ben tekrar ede~ im: 

"- Bulgar Gazeteciler Birliği Sotyada 
işleyen bütün gazetecileri blr araya top
ladığı gibi, matbuat müdüriyetinde çalı
şanları da (idari kısımlar harlı;) sinesine 
almıştır. Birliğin blrı;ok tahsisatı varchr: 

1 - Mütekait tahsisatı - Bundan birliğe 
kayıtlı daimi Azalardan 25 sene fasılasız 
gazetecilik edenlerden elli yaşını doldur
muş olanlar istifade edebilir. Tekatlt ma· 
a&ı da 3,500 leva olup 55 yaşından fazla 
hizmeti olanlara yüzde 15, altmış yıldan 
fa7.la olanlara yüzde 20 zam yapılır. 

2 - Yardım tahsisatı - Bununla ha.,ta• 
lık, l&Si"llk, kaza vukuu gibi hallerde her 
rızaya yardım edilir. 

3 - Ölüm tahsisatı - Birlik Azasından 
hcrhlngl birinin vefatı vukuunda blr de
fada ve iade edllmcmek üzere 30 bln le
va verilir. 

4 - Yazlık tahsisatı - Bu para birlik 
Azasının lstirıı:h tlerln.1 temin etmek ve 
yatlık yerler yapmak için ayrılmıştır. Bu 
para ile gazeteciler tatil zamanlarını, me
zuniyet haftnlannı rahat ve ı.onforlu bir 
yerde ve eğlenceli olarak geç\reblllrler. 
Gazeteciler için Sofya civannda en iyi bir 
sayfıye yeri olan Banke'de büyük bir par" 
içinde 32 yataklı fevkaltıde gUzel bir bına 
vacude getirilmiştir. 

Birliğin varidatı: 1 - Her tıza her ay 
yirmi~er leva ve tekaüt sandığı ıç\n de 
ayrıca 100 leva vcrır. 2 - Hilkfımctin 
yaptığı bir kanunla hukCımet ve Rcledıye 
ılfınl nndan alın n mu yyen blr pursan
tııj. 3 - Yine k nun ıcabı olarak memle
kette çıkan gazetclcrdcm tirajı ilzcrınden 
alınan muayyen bir pursnntaj. 4 - İki 
yortu gününde çıkan Gazetelerin Gazete
si namındaki gazeteden elde edılen hasılat. 
Şimdi bu te<:kilfıt burnumuzun u. 

cundaki Bulgaristanın ga7.etcciler he. 
sabına yaptığı teşk.lfıt ve içtimai si. 
gortadır. Daha uzaklara, 1ngiltere 
\'ela Fransaya kadar gltmeğc lilzum 
yok. Bunun Tiirkiyedc vapılması ni. 
çin imkansız oluyor? 'apoleon gibi, 
mutlnk olarak. "olmaz, olmaz,, de. 
mb eğim amma, "Türk matbuahnın 
orgnn'ze edilmesi, mutlak surette 
mümkündiir,. dlne:Yim. 

Renim de, Basın birliğinin salahi
yettar zatına gösterdiğ'im çareler \'e 
tedbirler de nşağı, uknn bunlardı. 
Ş'mdi mademki, en mühim mesele 

aridat mesele i imi . tabii buna il. 
zadan toplanan para kafi dc~ildir. 
Hiikuınetin ve Ecledhenin ilanla. 
randan bir pur. antnj. ga7ete tirajla. 
rı üzerinden bir pursnntnj almak, 
bunları Bulgnristanda oldufu gibi, 
kanunlarla tesbit etmek n .. dcn müm
klin de{(ldir? Hatta hen, dı:.lın ileri 
gitlerk. ilanat şırkctinclcn de pur!!an. 
taj :ılmmn ına tarnftnrım. Bıılgaris. 
tanda oldugu gibi, hnyrnm giinle in. 
de çıkan Kı:zdayı ne<1en Bnc;m Birll
(ii çı1'armasın? Kızıla;) kendine her 
ne,•i 'e. ekildc yardım \ as1tn ı bula. 
bilir, hu gazetevi nl'!şretnıek te, Basın 
Birliğinin hakkıdır. 

Senelerce 'e senelerce, mr bur 
Babıfıli.. imdik.i Ankara caddesin. 

de önıiir tiik ten, hn it e mürekkeo 
sayini sebil gibi, hu 18 millonluk mil. 
lete nezrcdcn knlcın snh "hinin, bir 
erseri gibi hnyatı ın h;C'hir nizam 

\"e cmni;\ et altına girmem si yalnız 
hazin değil. ai!lnnacak b;r h:idic;edir. 
1\leclist~ bu ka lar guetcci mebusla. 
muz var, Basın Birliği kurulmuş ,.e 
twcuttur bu m:ıddeleri \"aup. ka

un halinde tccli ten gec:irm«"k. ar. 
k onların zaruri b'r \"azife-;idir. 
Bi7 gazetC'.'iler. memleketin teşki

Develi (TAN) - Gece sa o cı 
terzi Şükrünün oturmakta olduğu e' 
ansızın ve büvük bir S?•irültü ıle y1. 
kılmıştır. 6 nüfusta,., ihEJrpt bfıtün a. 
ile enkaz altınd k ,.,..ı,tır EtraftaJ"I 

atına. gidişine ah her hadiseyi 
tenkit eder. tiimen tümen çare ve 
tedbir 2öster1riz. fakat kendi hayatı. 
mızı emntvet altına lacak bir mfies 
<1esevi daha kurmuş değilizdir. 61 

vetisilerı-k frl!\k !erden dördü 
hafif •araları., ın~'tır. 11 ve 
6 yaşlarında nln ., ve Şadi ıs.. 

mindcki çocuklar y takla:ındn ölü 
bulunmu.ştur. 

hadi e kar ısında okıınıculnrmı 
bize şö ·le bir ihtar ~ npnrlarsa. hak 
ları değil midir: 

Onlar ki verir iM ile dOnyaya n m t 
B n türlü t s yyup bul nur ha l r 



• 
General Deedes 

Samsun veErbaada 
Tetkikler Y 8pıyor 

Samsun, 8 (A.A.) - FelAket mın. ' den bozulan §Olelerin ve yıkılan köp. 
ıtüuını gezmekte olan İngiliz yar- rülerin kamyon geçmesine müsait 
dan komitesinin münıesaill General bir tekilde tamir edilip edilmediği. 
Deedes, dün akpm ıehrlmize gelmi,- nb mahallUıde gözden geçirecek ve 
tir. Bu sabah valiyi makamında zL felAketzedelerin vaziyet ve ihtiyaçla. 
~tten sonra, belediye, parti ve rmı tetkik eyllyecektir. 
1aalkevin1, Kızılayı ziyaret eylemi§. Yeni ·.,,-mıtılar 
prtide Atatiirke alt tarlhl daireyi ve Ankara, a (Tan M\lbabirtndenl -
ıGazl kütüphanesini gezmiştir. • Geçen pazar Kastamonuda vukua ge. 

Samsun vilAyeti dahilinde zelzele len zelzeleden kız orta ınektebinin 
ltahrlbatı De felaketzedelerin vaziyet- temelleri çatlamış ve tehlike gör üL 
l,1er1 hakkında çok yakın a1ika göste.. düğü için mektep tata edilmiştir. 
lı'en General, dolqtıp zelzele mınta· Bu sabah 8.30 da Muğlada hafif, 
IWarında hükdmetin ve Kızılayuı evvelki gece saat 2,15 de hafif, 3.45 
~ptılı yardım lflerlnin son derece de şiddetli olmak üzere, İzmirde iki, 
li-yt olduğunu görmekle çok mütehas- Dikilide blr, dün Amasyada 6 da Ç.Jk 
lıBil oldutunu ve Türk milletine İngi. şiddetli blr zelzele olmuştur. 
llb milletinin sempatilerini getirdiği- Vildgetlerdeld. (eberrüler 
sal aöylemiftir. • Ankara, 8' (Tan .Muhabirinden) - Geçen 

Bugünkü posta trenine bağlı hu. cumartesi akeamına kadar hariçten yapı
.-ull vagonla ve refakatindeki zevatla lan teberrOlerle yurtta toplanan paraların 
hAmuYaya gitmit olan General D.- yekdnu 3.697.709 Un. 11 kurup vardığını 
ır.ı., istasyonda b&A vali olmak üze- bildirm1ftlm, Bu 7ekanu ihtiva eden vt
tn YilAyet erkim parti, belediye ve ll;retlere alt milfredatuı m.OtebaJdal de şu
IJaaıbvl ve Kmlay mümessilleri ile dur: 
IJWabalık bir halk kütlesi tarafından itan vill7eUnc!en 2028' Ura, Kastamo

nudan 33248 lira 20 kurulı ICayserlden 
~üratla uğurlanmıftır. 31181 Ura 19 kuriıf, Kırklarellnden 17338 

Erbaa, 8 (A.A.) - Dost İngiliz Ge. lira 92 kurut. Kıqebirden 15768 lira 90 ku
bıerall yanında Tiıms muhabiri, ter- nıs, Koca1tlinden 38701 lira 13 kurul, Kon
leflmam olduğu halde Tokat valisi ile yadan 48439 lira 38 kunıs, KOtahyadan 
!'birlikte dün Tokattan şehrimize gel. 18177 lira 7!5 kurut. Malat)'adan 13819 li-

=lper ve merasimle karşılanmışlar- ra 14 kurus, Manisadan 34789 lira 30 ku
Ge eral 1 nıı Maraıtan 7714 lira 38 1turuŞ, Mardin

. n öle yemeğini partide ye den 14180 lira 78 kuruş, Mutıadan 19868 
dikten sonra malyetindekl zevatla lira 38 kurue, llılıqtan 3800 ura, NiJdeden 
zelzele sahalarının buriılannda yapıl 18882 Ura H kurut, Ordudan 708 lira 19 
JDlf olan barakalan gezmif, akpma ır:uru,, IUzeden l408 Ura 78 kurut. Sam
•aıu Lldile gitmek Ü2ere §ehrimiz. aundan 1925 Ura il kurul, Se)obandan 
·~ hareket etmiflerdir. 28555 Ura M kurut. SUrtten 11921 lira H 

8ı"8da tetkllder kurut, Slnoptan Haa1 Ura ao 1turu1. Sı
vutan 13131 lira 18 klll'UI. Tekirdalm
dan Z542S lira H kurul. Tokattan 4507 li
ra 79 kurut. Trabzondan 28752 lira 92 ku
nıs, Tunc:elinden 1480 lira 48 .kurul. Ur
fadan 11577 lira 80 kuru1t Vandan 10300 
lira, Yoqatpn 7320 li~a 8 ıcunı, ve Zon
ıuldaktan IU32 lira 88 kurupur. 

Sıvas, 8 (A.A.) - Sıvas valisi Akif 
1Jtdolm bugün refakatlerinde jan. 
darına komutanı olduğu halde Tokat 
10lu üzerinden Koyulhisar ve Sufeh. 
J'l kaza ve ııahiyeleriııe gitmiflerdir. 
Ayni zamanda bu mmtakada zelzele. 

····································· ····························~·····-·············· ··························· 

J Üniversitede Talebe Çaylarının Sonuncusu Verildi J 

ur 

. 
Unlverıite Rektörünün talebelere tertip etmlf olduğu pıguı 

dördilncliaü dün Rektörlük binaaıntla, Fa.külte imtilıanlannda 
llll dereee altın talebelerinB verilmiftlr. Bundan evvelki pıylar. 
da olduğu gibi diinlcü. ,ayda da talebeler milftereken kltaPBız-

. 

lıktan ıikayet etmiıler ve buna bir an evvel "'1°e aranılmuını 
Ueri ıürmilflerdir. 

Yukanki re•i"!de dünkü '6Yda lıazır bulunan talebeleri mıı
allimleri Ue birUkte görüyoruz,. 

BELGRATT.A 1 Fransadaki Polonyalı Matbuat 
Heyetimizin 

Gördüklerim Kıtalar Gönüllü Olarak 
. Ye lıittilderim p· I d G.. d ·r Dünkü 

Ziyaretleri 
te aynlm1f olan Hırvm:ı1.!/~d.::1a. ın a aya on erı ıyor 
yet halinde topladı. Ve serbest inti- (Buı ı incide) tadır.Bugünkü Sovyet tebliği sadece (Bap 1 indde) 
habat yapmalı vaadettl. Fakat bu Sovyet kıtalan, Mannerheim haL keşif ve bombardıman uçuşlarından nasında Fransız hüldunet merkezin! 
vaziyet Sırplan memnun etmemişti. tnıa karp on gündenberi devam eden bahsetmektedir. ziyaretlerinin başlangıcı olmuştur. 
Hırvatların Çiftçi Fırkası ismi altm· taarruzlar neticesinde, ilk defa ola- Amerlkada Senato Hariciye ko. Kendilerine Parisin Paris olarak 
daki milli partileri karşısıncla evvel. rak bir ilerleme kaydetmişler ve VL misyonu Finlanda ile Çine yirmi- kaldığı ve hamlesinin fevkalade oJ. 
ce mevcut olan ve sonra birleşen burg'dan 20 mil mesafeye varmışlar. şer milyon dolarlık ikrazat yapıl. duğu söylenilmişti. Fakat, bunlardan 

k k 1 
Sırp partJleri adeta zayıf kalmışlar· dır. Bununla beraber Mannerheim ması hakkındaki kanun layihasını 6 birinin bize söylediği gibi bu haırile. 

Yakın ~aT la i S TAN B U L dı. Fazla olarak Sırp vilayetleri haIA hattını yarmağa veya mühim bir reye karşı 12 reyle kabul etmiştir. nin bu kadar mükemmel olduğu ta. 
V 1 

birleştirilmemişti. Öyle ki, ~ntihabat rahne açmağa muvaffak olamadıkla. Uyiha, ikrazlar karşılığını temin i- savvur edilemiyordu. 

F. K••ı•• h 1 • • t ih edili · "th lA ih b nk Türk matbuat mümessilleri Lyou 
,ansı,., o-J ••s•• 11 UB Gft& efl.ftlft yapılsa, JW:v~tlar tek bir ~P~C\ J:ınr n asr yor. çm ı a at ve racat a ası ser. 

• rG. • Hr !! F linde çalışacak ve belki de Sırplar, Fliı ltajtıalffiınffli ~ Finle~. dün mayesinin 108 milyona iblAğı hak- istasyonuna muvasalatlarında Parlse ~ 
• 1\ll9'~~~~~~~~~~l~erci~i~. ~rmi~:ııt~an~knd~a~ha;;iDıh~ra~etm. e~e muvaf. kında da blr hükmü ihtiva etme~- mlhsus hava ile karşılanmışlardit ve' 

~•e'"CU JU ifıııWı!.....-llllıMIJ~"il'I • sure e ııarruır clfi". Fınranaaya dogrucian doğruya C1ıımp., ~;r-ıo=-..--.~ .... -•w• 0 
15•-·· 

= ., U ı Ankara, 8 ( an y _ ·,:~:.:_-..\ 1-TI • ._.., ~Jylll tWw mek üzere ~kaklardaıı geçerken Al. 
Maarif Vekaleti kütü:;>hanelr. mü- Bu Yugoslavya, a ilen blr Hır- tanklarmm sayısı 8oö'e'~Ştır. ·· borç Yerfliiiei\ liUEiididd tekıtf 3 mab Pt'Oı>~ lddiallln 

~ ~~·~ 000 V.l•Şl• dürü Aziz Berkin, İstanbul kütüpha. vat - Sırp kavgası içindedir ve bu Merkezi cephede. Sumo Salmide reye kanı 15 reyle reddedilmiştir. hillfına olarak Parisin kum yığuı. 
~;,JVı. .ft.4 h d am t ekt d"r F" ı b t "lt h"·k · ı· k" M k ları altında bulunmadıg-rnı gormü._ nelerinde yaptığı teftişlere ait rapo- kavganın Yugoslavyayı nereve kadar arp ev e rıı e 1 • ın er, u. ngı ere u ume ı. es ı os ova !erdir. r 

k~1 t rmı· tir ··ı·· -· h ld"" rada bir Sovyet taburunu imha et. müstes.arı Vereker'i Finlandaya se. (Bap 1 lndde) runu ve cu.e e ve ş · go urecegı meç u ur. Türk heyeti bugün saat 11.30 da 
B ·· k"T" h ı · tiklerini iddia ediyorlar. fir tayin etmiştir. 

~tar __ 'L__. mahafil, Almanla- u rapora gore, u up ane erın Zafer abidesine giderek Paris mevki ._cc, tozl kita la · t• H t 1 · · b" t1 h • Daha şimalde Sallada harbin baş. Stokho!m, 8 (A.A.) - İsveç parla. pıs ve u, p nn ın ızamsız, ırva mese esımn ır e arı- kumandanı General Herbillion ve 
- -a Sovvetlerin Balkanlarda ve il iz kirli ld kl k-t·· ,__ lamasındanberi dövüs_en Fin asker- mentosu sivil halk i,.in 800 bin gaz ..... ._.,, ·" c ts ve P u arı, u uprn.ıne ci siyasete temas eden tarafı y Çanakkalede bir kolunu kaybeden - ..... .,. .. -ada yapmaıan muhtemel • · leri yerlerini t~veç gönüllülerine bı.. maskesi tedariki hususunda hüku- • .,- ,,...,_.,,._, memurlannm işlerini benimsemiye- vardır. Hırvatlar katolik oldugu- iç!n, General Gauraud tarafından kar.._ 
•---·-- k k mat l in t 1 L azi rakmışlardır. met tarafından istenilen tahsisatı Y-.-ua~ arp oy ç op anı rek lşi lmir, memur v yetinı gözö. İtalya ve Papa, Hırvatlar arasında f lanmıştır. Bir askeri müfreze selim 

lan ku tl rd b .. lr b Denizde de muharebeler oluyor: kabul etmiştir. Diğer tara tan aske. IDII o vve e en apa u pr. nünde tutmadan liübaliliğe vurduk- müsait bir propaganda zemini bul. l 1 resmini yaparken Türk heyett m--Sovyetler, dün bir sveç vapurunu ri hastaneler için par amento 10 miL -:r-
thmun prkta Fransa mandası altın- ları, devamsızhtın bir itiyat haline maktadır. Orta Avrupııda bir karışık'.- batırdıkları için, lsveç hükumeti yon kuronluk tahsisat kabul etmiş. hul ölü abidesine beyaz zambak ve 
da bulunan mutat i§gal kuvvetleri getirildiği, kütüphane!ertie disiplin lık vukuu halinde- Hırvatların istik- Moskovayı protestoya hazırlanmak- tir. kırmızı gülden yapılmış bir çelenk 
miktarma tekabül etmekte olduğunu namına bii' l8Y mevcut olınad1j1 gibi liline yardım edeceklerini vaadede. kovmuştur. 
lae.Jan etmektedirler. okuyucu sıfatile gelen halka da fena rek onlan elde etmiyc çalışmaktadır- Müteakiben heyet, Hariciye Ne. 

Yine bu mahafil, şarktaki Fransız muamele yapıldığı, istedikleri kitap- lar. • Krup Fabrikasınsn Vermut ve zaretinde şerefine verilen öğle ziya-
sduau mevcudunun Sovyetlerin 4\)0 1ar kütüphanelerde mevcut olduğu Diğer taraftan Almanya da, Alınan • fetinde bulunmuştur. 

halde tenbellik yüzünden halka kültürü alınış ve eski Avusturya im- Ha51! Tezgahları Likör Bol Belediyede verilen ziyafet 
1dn ve Almanlann 100 bin olarak "yoktur,, cevabı venldigıv· , müdürle. 1 

3 
lduklan •-ı..-t . -4--- da parator uğu içinde yetişmij olan Hır. Paris, 8 (A.A.) _ Dün Parise ge.. 

-,.Pllllf o wuu.u nı.n Ornu~u re yapılan fikiyetlerin de onlann vatları kazanmak hususunda faali- Krup fabrikasının Haljçteki tt:ı:· Piyasada bira, vermut ve likör len Türk matbuat mümessillerinden 
eldutunu llive etmektedirler. memurlan iltizam etmeleri yüzün - yetten geri kalmamaktadır. g~h1'!~nda ~alı~n yüz al~ış ~çi mevcut olmadığı hakkındaki neşri- mürekkep heyet, bugün öğleden son-

Paris, 8 CA.A.) - MüstemıekAt den müabet bir netice vermediği, mü- Bu propagandaların hedefi adeta dun artık ış ka maüığı,, soyleıııle- ı yat dolayısile İnhisarlar Umum Mü. ra şerefine belediye dairesinde tertip 
Nezareti propaganda tefi Rogues, şt:. dürJere vazifeleri hatırlatıldığı za. Yuı:c ~Javyayı o'll'çaıan.aktır. ~e~ işlerinden çıkanlmışla~dJr. Bu ı dürlüğü vaziyeti şu suretle tavzihe edilen kabul resminde hazır bulun. 
mali Afrika ve Şarktan ıelen kuv. man bu gİbl 18Jlere lfizum olmıyan KontJltuğum Yugoslavların kanaa- ışçılere alacakları olan uç buçuk lüzum görmüştür muştur. Şehir Meclis Reisi VekUi 
yetler hesaba dahl1 edilmediği tak- husuaatta bile tahalsataızbk, eleman- tl şu merkezde toplanıyor: günlük istihkaklarını da curnartt"si "Piyasada vermut ve likar mebzulen Dailly, refakatinde Seine Prefesi, 
dilde, Fransız müstemlekelerinden sızb)t ve kifa,-tkaizliii ileri sürerek Yugoslavya topun ağzındndır, Or. günü gelip almalan tebliğ edilmiş- mevcuttur. Her isteyen bayi, !dareden bu Villey ve büro erkint bulunduğu 
•len efradın 1940 temmuzunda 600 bir fi!'! yapılamıyacağuu ld~ ettik. ta Avrupada patlıyacak olan herhaıı- tir. . . _ mami\lAtı dllediii miktarda satın $bilir. halde, heyete, hoş geldinlı, demiştir. 
bin Jdfiyl bulacalını söylemektedir. lerl bildirllmektecUr. gi bir harp atep ilk defa buraya si- İşçiler, mümessilleri vasıtasıle mu- Likör ve vermut etiket V"e şişelerinin kMi Müteakıben Seine Prefesi, söz alarak 
Lüzumu b•linc:le J'ranaız müstemle. Raporda 'Tatih Millet kütüphane- rayet edecektir. Bu tehlike karşism. essese dire~törlüğüne müracaat e- miktarda mevcut olma:vıımm bu vaziyeti Fransa ile Türkiyeyi birleştiren bal
bleri 1kl milyon uker verebilecek. sinin bu komiklerde bir lstima iefkil da Yugoslavya, birliğini muhafaaz et. derek kendileri~~ işlerinden çıkanla· ihdas ettili yolundaki iddia da asılsızdır. lardan bahsetmif ve Anadolu zelze. 
Ur. edecell w tahsisata mutlaka lüzum mfye, müdafaa kuvvetlerinı srttır- c~la~n 15 gun evv~ haber ve- Cünkü vermut ve liklh' etiket ve şişelerine lesi felAketinde bütün Fransanın 

J,,,,u& _ Jlıaır doatluğıı Jıı.ettlren meselelerde bile bu kü. mıya, siyasetini komşularını kızdır. nlme.si. ıcap e~~i~~i, böyl~ yapılma- alt ihtiyaca fazlaslle kAft bir stok vardır. duyduğu teessürü canlandırn\ıştır. 
Bahire. 8 (A.A.) _Irat ettlll bir tüphanenhı nilmune olacak ~yet· mıyacak, gücendirm"yecek şekilde dığı ıçın 15 gu~luk tazrnmata hak İnhisarlar İdaresi fiyat ucuzluğundan Villet, bundan sonra Atatürkün m~ 

mtutta İngiliz - Mısır münasebet. te itler bqardılı aynca zikredilmek· idareye mecburdur. Onun için bita- kazandıklannı soylemişlerse de ~u sonra., birkaç m1all artan bira istihllkini azzam mesaisini hürmetle anarak, 
ilmine temu eden Emin Clsman Pa. tedir. raflıktan aynlmıyacaktır ve selamE- talebe kulak asılmamıştır. Bunun u- karşılamak için idarl ve teknik tedbirleri demiştir ki: 
... MJSmn İngiltereye tam itimadı Bu rapor. ilzerhıe Maarif V~, tinl bitaraflıkta bulmuştur. z~r~.e .işçiler mıntaka ~tisat mü- almaktadır. Bu poktada şu kadarını söy- "Gençliiin mecburi tahsili. mat. 
oldutwıu ve iki millet arasındaki dos biltiln alAk•darlara bir tamim gon. Benim gördüğüm ~a ise su. durluğiine müracaat etmışler, fakat lemek kAftdir ki, son dokuz sene zarfında baatm mazhar oldup fevkalide jn.. 
luJun karphklı menfaatler temin ey- dermif, kütüphanelerde. görülm bu dur: v orası da işçile~ mahke~eye müra- ve Bomonü ve Ankara fabrikalarının ayni k;şaf, tabii servetlerin işletilmesi, 
lldlllnl bildirmiştir. kabil yolsuzluk, pislik, intizamsı~, Yugoslavya dahfil ve harici müş- caat e~~lerıni . tav~ıye ~ etmiştir. zamanda çalıstılt senelerde bile s milyon cilretkirane bir şehircilik programı. 

Jlfltealaben nazır, lnglltz • Mısır devamsızlık gibi hallere süratle nı- küllerle çevrilmiştir. Polonyanın üç Krup mu~s~esındekı alakadarl~r litreyi hiçbir zaman bulmıyan bira istih- nın mesut tekilde tahakkuku, mille. 
muahedesinin müdafaa edilecejfni, hayet verilmesini -tavsiye. ~lemiş "!e baftada haritadan silinııUş olması cumartesi günü ~emle~etlerl~e do- llkl, bu fş idareye intikal ettikten sonra ve ti koruyacak olan ordunun ku"\'vet. 
1dra Mısırın da İngiltere gibi adalet aksi halde kütüphane müdurl~rtn~n burada çok tesir yapmıştır. Alman· nece~l~rl içi~ işçıler dun muddeiu- yalnız altı ay içinde 2,!5 • milyon litreyi lendirilmesi, bütün bunlar umumL 
• hürriyet prensipleri!li müdafaa i- fiddetle mesul edileceklerini olldir. yadan ·adeta korkuyorlar. İtalyayı mumiliğe rnuracaat etmişler ve hak· bulmuştur. İnhisarlar İdaresi, birdenblııe yet ıt:barile metotlu şekiİde hazırla. 
tin mücadele etmekte oldutunu söy. miştlr. bir kuvvet muvazenesi olarak idare larınm korunmasını istemişlerdir. fevkalftde vüsat peyda eden bu istthlAki nan ve tam bir muvaffakıyetle tatbik 
llmi§tir. ediyorlar. Almanyayı giicendirme- karşılamak Ozere maddi istttaat ve ''esai- edilen proaramın başhca noktalan.. 

5-ayi llr&"
v• Kongres·ı mek, tahrik etmemek için eller"nden Namaz Kılarken Öldürüldü tini tam randımanla harekete cetirmiftlr dır.,, 

Balıkesir Konak Pın h. ••- k._ .. ,_ n Akşam gazetesi müdürü N 

K d . geleni yapıyorlar. Zaten harici tica. - ar na ıye- ve geı.u ıne ........... onsey en . Dun- • Yamlclı retlerinin mühim kısmı Almanya ile sine bağlı Kiraz köyü mescidinde --o-- Sadak, Türk heyeti namına 
r· cereyan etmektedir. Bir tecavüz vu· yatsı namazı kılınırken, dışarıdan a- Amerikaya Altın Götüren rak Paris şehrini se~amlımilf Sonra SanaWI Birlljl --en•.. kongresini kuunda müdafaaya hazırlanmışlar- tılan çifte kurşunile Koca Ahmet s miştir ki: 

,.. - ı&A isminde biri öldürülm"..+ür. ovyet Vapuru "Avrupanın, içinde yasadığı şu va-
(BaR ı incide) Ticaret odamıda akdmnlştir. Heyet, dır. Herhangi bir tecavüze karşı .mu- '"'Y" 

*iye, MilU Müdafaa ve dijer vekA- bütçeyi kabul ettikten IOJll'8 buçuk, hakkak surette ve kuvvetle muka-- 67 yaşnda Koca Mehmet, katil ol- Vaşin~on, 8 (A.A.) - Kim adın-· him anlarda, bütün dunyanı ür ve 
Jetler erkin ve müdiranı tarafından iplik ve makara fabrikalanmn ve vemete karar vermişlerdir. Fakat mak zannfle tutulmuştur. daki Sovyet gemisi 5 milyon 600 bin cazibe şehri olan P~risın, btitiın .tı~ 
.. ıamıanmı..._. ...:'--•larmm da biter limlted -'"'ket böy" le blr taarruz ihtimalini az görü- altın dolar kıymetinde hamule ile yatiyet~ ve kendisıne has olan gu-
------ •- "~ ,_ . . zelliklerinl muhafaza ettiğini gör • 

latasyonda bulunmakta olan bla· kurma1arım muvafik ı&rerek hüldi- yorlar. İngiltere ve Fransaya karşı sonuna kac:lar bitaraf kalabilecekleri- San Fransıskoya gelmiştıt'. Bu ha. dük: Neşesi yerine kııtm olan derin 
1rahk bir halk k(ltlesi Hariciye v .. metten bu hU8lllU dilemi7e karar ver fazla sempatik değildirler. Bu ihti. ni, bu sayede harbe girmekten kurtu. mule, Nevyork bankalarından birine imap, müdafaa ettiği davanın nihai 
1dlini aürek11 alkıflarla karplamıfbr. miftir. yatkAr hareketleri biraz da komşula- lacaldarını umuyorlar. Balkan An- gönderilmektedir. zaferine olan itimadmnı delilidir.Bu 

• Zlnclrleme sabf "f'Ulyetlnd• fatu- ruu tahrik etmemek içindir. Zaten tantI bu sulh ve bitarafiık: siya.setini Nevyorkun banka mahafili, bu al- dava bizim de davamızdır. Muk•cl-
Londra, 8 (HUIUU _Buraya ... ra1um iıoklaı:s ,-apılmlmaı, ihtlkAn burada İJ1illiz ve Fransızların faali- takviye ettiği lçin Antanta bağlıdır- d t 1 . uk dd 1 __ , _____ eo·- yue~,--a .,_ •- _ _... •• ----.11-----ı ,__ __ , _ _.._,_ il yeti de pek görülmüyor. Her tarafta lar tının harp malzemesi mübayaası yü. era ı s zın m a eratınıza baj ı maa-- • •• -~~.,, JaB .&n _, ....... TIU"~ _ _.,ua,.......... · .. olan memleketimiz, milletlerin hak-
tere arumda aeçen ilk khunda tır Yeni idare hefetlne fabrikat6r. almanca hlkim. Biltün gazete satış İşte böylece dahiU ve harici müt- zı:nden ciddi ı~ette ~aleldar olmuş kını, hürriyetini ve istiklalini müda. 

~;•11111ryıan tıcaret mibakerelerini hı- lerden Ball1 Sezer Sami Besler Hil· köf]derinde .:Jmanca gazeteler satılx- küllerin dalgalan arasında hükUmet olan Sovyet hükftmr.tinln kredisini faa için giriştilfniz mücadeleyi dertn 
llc lçln, JÜUlda bir Y~lav ticaret mi Nalll, Kamhl, ,Huan Ali ~ Ab yor. Maamaflh bugün harici siyaset- sefinesini blr kayaya oturmaktan yükseltmiye tahsis edileceği mütale-- bir heyecanla w her glln artan bir 

Laudraf• pteaektlr. dallah 18Çllmlt1ındlr. lerlnln temeli bitaraflıktır. Harbin kmtarmıya eahsıyorlar. uında bulunmaktadır. itimatla takip ediyor_ 
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E liza şilebi, o Tropikal ada-
nın limanında beş günden

beri demirli idi. Ay donuk ve sa
bit bir ışıkla geceyi aydınlatıyor, 
sahilde ışıklar titreşiyorlardı. 

Kaptan Andrea Renti kumanda 
köprüsünde bir aşağı bir yukarı 
dolaşıyordu. Mahzundu. Danızcile
ri sık sık saran o melankoli krizi 
içinde idi. 

Birden bire geceye bir cazın 

gürültü melodileri yayıldı. Andrea 
kıskanç ve düşman gözkrle, Eliza
nın yarubaşında demirlemiş olan 
lüks yata baktı. Kimin yatı oldu
ğunu bilmiyordu. Her halr!e bir 
Amerikalı milyonerin olacaktı. 
Gündüzleri yatta genç kadınlar, 
şık delikanlılar görünüyordu. Hep 
si deniz banyosu yapıyorlardı. Ka. 
ğıt oynuyor, şampanya içiyorlardı. 

Hakikatte ruhu yorgundu. Otuz 
yaşında idi ve on üç yıldır sefer e
diyordu. Hayatta yalnızdı. Doğdu
ğu şehir olan Cenevede seksenlik 
bir teyzesi vardı. Ceneveye her dö
nüşünde, evine, kapıları kapanmış 
bularak, elinde bir demet çiçekle 
mezarlığa gitmeye mecbur olaca
ğından korkarak uğruyordu. 

Andrea bir müddet daha dolaştı; 
sonra bir şalopaya indi, sahile çık
tı. Geminin demirli bulunduğu 
dört gecedir daima gittiği bara is. 
teksiz isteksiz girdi. Her zamanki 
manzara: Duman, alkol, çıplak o· 
muzlu ve arsız gülüşlü kadınlar, 
neşelerini en bayağı edalarla gös
termeğe çalışan erkekler. Yukarı. 
da, sahnede, çiçekli küçük fistan
ları ile kızlar şöhvetli bir dansla 
dönüyorlar, sağda Zenci bir c.az 
grupu, ırklarının tasalarını dol
durdukları melodiler savuruvorlar. 
dı. A ndrea içkisini ısrnarlıyarak 

bir ayrı köşeye oturdu. Ba
zı kızlar, onun esmer yüzüne yiye· 
cek gibi bakmaya başlamı~lardı; 

ama o s-ert bir yüz takınarak ken. 
dini müdafaa etti. 

Bir ara, duman dalgalan arasın
da. biraz solgun. çok güzel, fak at 
k.;dc1 1uCl:ıh.1;;li ul1 kauın yU:ı;U gö· 
züne ilişti. önce onu merakla, da. 
ha sonra dikkatle süzmeye koyul
d~: Ateşli bir ağzı, kaybolmuş. ay
nı zamanda istihkar eden bir ifa. 
desi, içlerinde korku titreşen derin 
gözleri vardı. 

Genç kadın, bir küçük masada 
yalnız oturmuşı bir şurup içmek
teydi. Düşünceleri çok acı olmak 
gerekti. O kendisi, bar kızlarına 
ınahsus o manasız gülümsemeler
le gizlemeye o kadar uğraştığı hal. 
de, bu, belli idi. 

Andrea, kalktı, yanına gitti. 
- Müsaade eder misiniz? • (J

hırmak istediğini anlatmıştı. 

- Elbette; buyurun! 
- Kim olduğunuzu sorabilir 

:miyim? 
- Mace. 
And.rea bekliyordu. Devam etti:' 
- Adım Macedir. Burada tanış. 

tnak için küçük ad yeter. 
Sesinde bir hafif acılık vardı. 

Andrea susuyordu. Genç kadın 
sordu: 

- E siz kimsiniz? 
- Bir şilep kaptanıyım-: 

:..... Ala .. O halde içelim, kapta
nım. Şampanya ikram eder misi
niz? 

üzere olduklarını söyleyen kadın. 
ların yapmacıklarmı mı? Bütün bi
zim gibileri önce zengin mesut ol
duklarını sonra ya bir malı yıkılma 
yahut bir aldatılma yüzünden bu 
hale düştüklerini söylerler. 

Tam da benim. ba· 
şımdan geçenler. Babamı anamı 
kaybettim; yalnız kaldım. Ne ya. 
pacağımı bilemiyordum. Dansözlük 
etmeye başladım. Sonra işsiz kal
dım. Nihayet yorgunluk daha sonra 
a~lık. Bana bu adaya gelmemi tav
sıye ettiler. Yol parasını toplar 
toplamaz, kendimi buraya attıı:n. 
B.u lokalde bir kontrat yapabil
dı~. Haftaya danslanma ba~ltya
cagım. İşte söyledim: Memnun 
musunuz simdi? 

Öteki elini tutarak. 
- Çocuk! ... - dedi. 
Kadınların fentlerini biliyordu; 

ama bunda bir başka hal vardı. 
Bakışları cok ışıklı idi. 

- Çocuk! diye devamla ilave et
ti: 

- Am'1 bu karanlık halk içinde 
dans etmenin ne demek olduğunu 
düşündünüz mü? Bu, kadınların dü 
şebilecekleri en derin uçıırumdur. 
Halbuki siz, belkihenüz safsı
nız. Saf değilseniz bile henüz r~
hunuzun bakirliğini muhafaza e
diyorsunuz. 

- Teşekkür ederim: Sözleriniz 
güzel. Denizciler daima ~ir olur. 
lar. Ama hayat? .. Siz havatın ız
tıraplannı düşünmüyorsu~uz. Çek 
meJt ve boyun eğmek lazımdır. 

Uzun uzun sustular. Etrafta 
çılgın neşe bir fırtına halin

de idi. Andrea gürültüden üzül. 
müştü kalktı; genç kadının koluna 
girdi. Çıktılar. Gece nefes alamı
yo~ gibi sessizdi. İhtiyarsız bitibir
lerıne sokulmuş yürüyorlardı. An 
drea. duyduğu şefkatin geçici ol. 
duğunu biliyordu; ama bu duygu
larını yenemiyordu. 

?enç kadının kolunu sıkıyordu. 
Elı, onun yüreğinin de çarptığını 
duymakta idi. Bu zayıf omuz~ara 
:vüklE>nmİ'} nl::ın :ığıT c;pf;:ılPtİ nİİc:ii
n~rek onu bütün bütün kedine çe
k~p sarmak, kendisini öpmek iste· 
dı; ama öpmedi. 

Onur ertesi akşam, yalı boyun
da gezerlerken öptü. Duyduğu ar
zudan ziyade şefkatti. 

Tanıştıklarının üçüncü gecesi 
bir nevi şiddetle onu sarıyordu'. 
Genç kadının, yarı açık ağzında bir 
sıcak açlık, yalnız zevkten olmadı. 
ğı belli olan bir doymazlık vardı. 
Acaba onu seviyor muydu? Ade
ta sönük bir sesle bunu sordu. 
Genç kadın itiraf etti. O zaman 
bütün o gemicilik varlığında top~ 
l~mış olan nefeslerle dolu göğ. 
sunde onu sıktı. Mustaripti. Eliza 
yarın öğleden sonra uzak limanla~ 
ra doğru buradan açılmak lızımdı. 

. Yalı ~oyunca uzun uzun gezin
diler. Lımanda Elizanın donuk iki 
fenerine, yatın ';ol ışıklanna bak
tılar. Kadın içini çekti: 

- Şu yat ... Dünyada bu kadar 
da mesut olanlar var, değil mi? 

Kaptan, o zaman dayanamadı· 
beline sarıldı: ' 

SPOR 

BU HAFTA ÜÇ 
Statta Y apllacak 
Muhtelif Maçlar 

Fırınlar Şube 

Açmıya 

Yanaşmıyor 
Bu hafta da, her üç stadda birden 

lig maçlarına devam edilecek ve l"n Fırıncılann son zamanlarda hal. 
mühim karşılaşma, Beşiktaş _ Vefa kın şikayetini mucip bir şekilde ha. 
arasında Şeref stadında olacaktır. reket etmekte olmaları, Belediyenin 
Haftanın maçlarını hakemlerile be. ehemmiyetle nazarı dikkatini celbet. 
raber bildiriyoruz: miş ve dün sabah bütün kaymakam-
. Şeref stadında: Saat 15.30 da Be. lara fırınların kontrolü için kati e. 
şıktaş _ Vefa. Hakem: Ahmet Adem. mirler verilmiştir. 
13.30 da Süleymaniye • Hilal. Ha. Bütün kaymakamlar. dün sabah 
kem: Şazi. 11.45 de Anadolu _ Ana. mıntaka1an dahiline sivil mı>murlar 
doluhisar. Hakem: Basri. 10 da .Fe. çıkarmışlar, kendileri de bizzat kon. 
neryılmaz - Galataspor. Hakem: trol yapmışlardır. 
Necdet Gezen. , 

F 
Belediye reis muavinlerinden Lüt-

ener stadında: Saat 15.30 da Fe. 
nerbahçe. !stanbulspor. Hakem: Re- fi de, bu kontrola iştirak etmiştir. 
fik Osman. 13.30 da Galat~saray _ Bu ~ontrollarda, iki fırın V(.' dört 
Kasımpaşa. Hakem: Sami Açıköney. bakkala beşer liralık yıldırım cezası 

Taksim stadında: Saat 15,30 da tatbik edilmişdir. 
~eykoz - Topkam. Hakem· Halit Ga. I Belediyenin kararlarına göre, ek
lıp, 13.30 da Pera • Galabgen.;ler, 1 mek, fırınlarda olduğu gibi bakkal 
Hakem: Bahaeddin. 11 30 na Kara. Jar ve tabJaka·rıar t f -' d • .. "k ' ara rn!.ıan a 
gumru - Davutoasa. Hak~m: Tarik. narh fiyatına satılacak aksı' h . ne .are-

Son hadiseler hakkındn ket edenler cezalandırılacaklardır. 
Bozuk ekmek çıkardığı anlaşılan fı. 
nnlar, para cezasına çarptırılaca .:Sı 
~ibi, kapatılacaktır. Bütün fmncıl:r 
satış şubeleri açmıya mecbur edile
cektir. Kaymakamlar. bu işle bilhas
sa meşgul olacaklardır. 

tetkikler yapılıyor 
Son hadiselerden osnra İstanbul 

bölgesi, futbol hakemlerini ve ha. 
kem namzetlerini dün aksam bölge 
merkezinde toplıyarak kendilerine 
bazı dire~tifler vermistir. Bu top
lantıda bolge asbaskam i1e beraber 
yeni futbol aianı Safa Kamil ve ha. 
kem komitesi azaları da bulunmuş. 
tur. Hakem komitesinden Kemal Ha 
lim hakemlere. yapılan fena hareket: 
lere karşı müc:;amahakar olmamala. 
rını, her türlü tesirden uzak olarak 
hareket etmelerini söylemis. badema 
he~ hafta pazartesi günleri hakem. 
lerın top1anarak marların tenkitlerL 
ni yapacaklarını bildirmistir. 

Diğer taraftan Adnan, Sazi, Refik 
Osman, Tarık arasında gizli bit- top
l~ntı yapılarak son hadiseler üze. 
rınde kendileri dinlenmiştir. Bu giz. 
1i t?plantıda bilhassa Galatasaray _ 
Beşiktaş maçı üzerinde münakasa 
yapılmıstır. ~ 

il akemlerin dereceleri 
İstanbul bölgesi bundan sonra maç 

hakemlerini derecelere ayırma~a 
karar vermiş bulunmaktadır. Bu';;_ 
dan evvel hakem tayininde daha zi. 
yade stra takip edilmekte ve derece. 
ye dikkat edilmemekte idi. Bilhassa 
milli küme maçlarını idare edecek 
hakemler tdrik edilecek ve hn mü. 
sabakaları yalnız bu seçılecek hakem 
ler idare edecektir. 

Galatasarayın müsabakalan 
Şehrimizde kışlık yüzme havuzu 

b-~~unmadığmdan kışı salon jimnas
tıgı ve muhtelif oyunla'!"la geçiren 
Galatasaray yüzücüleri arasında bir 
jimnastik müsabakası tertip edilmis. 
tir. • 

Müsabaka paralel bar, kasa atla _ 
ması, ipe tırmanma, beygir ve min· 
der üzerinde yapılacak harekattan i
barettir. 

1 O şubat cumartesi günü saat 4 de 
klübün jimnastik salonunda icra e. 
dilecek olan bu müsabakaya herkes 
gelebilir. 

Müsabakayı müteakıp Robert 
Kollej muallimleri ne Galatasaray 
basketbol takımı arasında bir maç 
yapılacaktır. 

Ziraat Enstitüsü Talebeleri 
Seyahate Çıktılar 

Ankara, 8 (TAN) - Yüksek Zira
at Enstitüsü son sınıf talebesinden 35 
kişilik. bir kafile bugün cE>nup vila· 
yetlerınde 15 gün sürecek bir tetkık 

Diğer taraftan, fırıncıların şirket 

teşkil ederek, aradaki rekabeti kal. 
dırrnak, tablakarlara ve bakkallara 
ondalık vermemek ve vesaire gibi, 
pürüzlü işler hakkında Belediye reis 
muavini Lutfi demiştir ki: 
"- Fırıncıların İstanbulda res

men bir şirket kurdukları ma lıim de
ğildir. Kapalı bulunan fırın tar, kas. 
den kapatılmamış, tamirat vesaire 
gibi zaruretler dolayısile kapamıs. 
lardır. Fırıncıların ondalık verm~
dikl~ri tabla~ar ve hakka llar da ek
meğı narh fıyatma satmıya mecbur. 
durlar. Zaten bakkalJar ekmek sat
mıya mecburdurlar Çünkü katı~ı 
satmak için dükkanlannda ekmek 
bulundurmaları icao eder Bozuk ek. 
mek meselesine gelince: ekmek ve 
un her zaman kontrol edilmektedir. 
Uygunsuz hareket edenler, tabii ce
zal~ndınhr . ., 

Fırıncılar Cemiyeti Reisi 

ne diyor? 
Fırıncılar cemiyeti reisi Ahmet Rı. 

za, h~lkın fırınlardan şikayeti etra. 
fında demiştir ki: 

- Bozuk ekmek çıkaran fırın var. 
sa, Belediye derhal cezalandırmalı. 
dır. Bugünkü narh tablakar ve bak. 
kallara ondalık vermemize müsai-. 
değildir. Pek mahdut olmak üzere 
bazı yerlerde şubeler açtık. B~ledi~ 
ye tablakar ve bakkalları rkrr'ek sat. 
~aktan menederek. bu işi tamamen 
~~ze bırakırsa, her semtte ic;ıp etti. 
::>~.kadar satış şubesi açmıya hazırız. 
Ş~phesiz bu masraflı bir iştir. Bu
g~n çuval başına 156 kuruş ~esap e. 
dılen imaliye masrafına biraz zam 
yapmak şubelerimize yapacağımız 
mas~afı karşılar, mesele kalınaz. t. 
maliye masrafına yapxlacal{ zam 
söylediğiniz gibi, narha tesir eder v~ 
ekmek on para kadar artabilir. Fı
nnların kapanması mes"lesine ı:?elin. 
ce; arkadaşlar aralarında anlastılar 
birkaç şirket tesis ettiler. Bu lıa.rek~t 
rekabeti kaldırmak ııavesini istihdaf 
~tmez. Maksat, masrafı azaltıp, fşi 
ıdare etmek. arkadaslarm b;ıtmahı.. 
nna mani olmaktır. Bıınu hiıkı"ımet 
te düşünmüş ve ayni işi görenlerin 
-;irkf?t kurmalarını tavsiye etmiştir.,, 

Belediye ekmek fabrikası 
Genç k a d ı n ı n gülümsemede 

çektiği zorluğu gözünden kaçır

ınıyan Andrea, 

- Mace, - dedi - bilmiyorum, 
bana yalan mı söyledin. Ama ben 
sana inanıyorum. Seni seviyorum. 
Seni burada bırakıp gidemem. 
M~~e, güzel çocukı beraber gide
cegız; evleneceğiz. Gittiğimiz yer
de gemicilikten çekileceğim. Bi
raz birikmiş param var. Bir müd
det bu para ile geçiniriz. Sonra 
çalışırız. Söyle, benimle gelir mi
sin? 

/seyahatine çıkmışlardır.· açacak 
fstanbulun ekmek derdini haI için 

Belediyenin ekmek fabrika.:>1 acma. 
sından başka çare kalmadığı anlaşıl
maktadır. Belediye de, bu iş~ suTPti 
katiyede karar vermiştir. Vali ve Be. 
lediye reisi Lutfi Kırdann Ankarada 
meşgul olduğu meselelerin en mü 
h~mlerindeon biri de budur. Belediye= 
nın ekmek fabrikası tahminle 8 ay 
c:;onra işlemeğe başlıyacaktır. 

- Pek sevinerek, - diye cevap 
'Verdl 

İçtiler. Cümleleri arasında dur
ınalar çoktu. 
Kadın sükutu bozmak için sor .. 

du: 
- Geminizin adı nedir? 
- Eliza. 
- İtalyan adı. Siz İtalyan mı-

.. ınız? 
~ Evet İtalyanım. Adım An

drea Rentidir. 
- Biliyor musunuz, ben de he. 

:men hemen ltalvanım. Annem I
talyandı. Fakat kadın devam et
l'lledi. Bu kadar açılmaktan pişman 
olınus gibiydi. 

Gene kaptan atıldı: 
- Dinl!:'yiniz, Mace. neden kim 

o~.duğ1muzu söylemiyorsunuz. Gö
ruyorum, mesut değilsiniz. Kimsi
niz?.' Nereden geliyosunuz? O ka
dar güzel, o kadar üstün yaradı
lışlısınız. Bu lokale yaraşmıyorsu
nuz. Sizin bir acınız, bir sırrınız 
Var. Bana inanın ve derdinizi söy
leyin, 
. - Ne söyliyeyim?. Belki sizi 
ınandıramam. Her zamanki kadın 
Yapmacıkları sanacaksınız. Hani 
daima düştüklerini veya düşmek 

Genç kadın g~lüyor, ağlıyor. 
Andreaya kör bir delilikle 

sarılıyordu. Öbürü mesuttu. 
- Gidelim, Mace, benimle gel! 
- Hayır, Andrea, sen benimle 

gel! 

Kadın birdenbire Andreanın ko
lunu tutup onu bir küçük sandala 
doğru sürükledi 

- Bin! 
Bindiler. Mace küreklere asıldı. 

Büyük bahtiyarlığından gelen bir 
kuvvetle sandalı, Andreanm fay
dasız sualleri arasında yata yanaş· 
tı.:dı. Sonra yine öyle kolundan sü
rukleyerek merdivenleri çıkardı. 
Yatın. salonu kalabalıktı. Oraya gi
rer gırmez. Mace, bağırdı: 

- Arkadaşlar, size nişanlımı, 
Kaptan Andrea Rentiyi takdim e
diyorum. 

Sonra Andreaya sordu: . 
- Söyle, şimdi anladın mı~ 
Evet anlamıştı. Dehşetli bir a

zap çekiyordu. Fakat, onu kutla
yan neşeli bir kalabalığa karsı 

gülümsemek için kendini ~orluyor
du. 

Salonun neşesi bütün bütün art
mıştı. Danslar, içkiler, şen haykı
~ı_ş ~rasında, Andrea, gözü gözüne 
ılıştıkçe Maceye kinle bakıyordu 

Bir ara yalnız kaldıklan zaman. 
Mace, ' 

- Beni affet, Andrea - dedi -
Mace ile, zengin de olsa evlenecek
sin, değil mi? Seni seviyonun. A
sıl olan budur. Sonra, hayatta bu 
:zenginliğime, bu yattaki arkadaş
lar: rağmen yapyalnız olduğum 
dogrudur. Seni geminde görmüş
tüm. Sana hayran olmuştum. Ta
nışmak istiyordum. Buna, ancak 
d~vam ettiğin barı öğrenip oray~ 
gelmek ve bu komediyi oynamak
la muvaffak oldum. Beni affedi
yorsun, değil mi? 

- Hayır. 
Andrea başka bir kelime söyle

meden çıkıp gitmişti. 
Ertesi günü, şa.f akla beraber Eli

zanın kaptan köşküne çıkınca kar
şıda yatın güvertesinde, kaybolmuş 
bakışlarını Elizaya dikmiş olan genç 
kızı gördü. O zaman, onu artık çok 
sevdiğini, zenginliğini affedecek 
kadar sevdiğini anladı. 

Ayrı bir sermaye-dar dün Beledi
yeye müracaatla, Belediye ile müş.. 

tereken ekmek fabrikası kurmayı 

teklif etmiştir. 
Bu sermayedar, ilk partjde 100 bin 

lira tahsis ed~ektir Teklife nazaran 
halihazırdaki fırıncılar isterlerse. bu 
şirkete tesisatlarile ve hit..ıt aynca 
para vermeden iştirak edeceklerdir. 
Ancak bu fırıncılar, tesis edilecek o. 
lan fırının çıkaracağı ekmekleri ma. 
hallelerde satmak suretile fabrikanın 
şubesi vaziyetine gireceklerdir. 

Bir Ev Yandı 
Emirganda Sığırcık sokağında Ay

şeye ait 5 numaralı evde yangın çık· 
mış, ev kısmen yandrktan sonra sön. 
dürülmüştür. Yangının neden çıktı. 
ğı tahkik edilmektedir. 

MAHKEMELERDE : 

.Yeşilay Kurumu 
Rozetlerini 

Taklit Etmişler 
Yeşilay cemiyetinin kumbara ve 

rozetlerini taklit ederek kurban bay
ramında rozet dağıtan Seyfi ve Fev
zi isminde iki çocuk dün sabah seki. 
zinci asliye ceza mahkemesinde mu. 
hcikeme edilmiştir. 

Seyfi ve Fevzi suçlarını ikrar E.t
mişler ve ancak 360 kuruş toplaya
bildiklerini söylemişlerdir. 

Mahkeme, küçük ıJoıandırıcrları ü
çer ay hapse mahkum etmiş ise de 
yaşlarının küçüklüğü ve hafifletıcı 
sebeplerle on birer gün hapse ve 50 
şer lira para cezası kesmiştir. 

---0-

lleraet Etti 
Sabık Adalar ve Bak!rköy bel('diye 

reisi Hırant Manavyan aleyhine 
müddeiumumilik tarafından hükü. 
mete ve mahkeme heyetine hakaret 
suçile iki dava ikame edilmiş bulu. 
nuyordu. 

İki buçuk senedir devam eden bu 
davanın son celsesi dün yapılmış, 
müddeiumumi suçluy;:ı ceza verilm:?
sini istemiş, müdafaa Vekili Suat 
Tahsin beraet talebinde bulunmuş
tur. Mahkeme her iki suç için de be
raet kararı vermiştir. 

.---o-

Taksim Stad·yomunun 

Y ıkllmaması isteniliyor 
Sporcular belediyeye müracaat e

derek, Dolmabahçe stadtnı-:-ı inşasına 
kadar Taksim stadyumunun yıktırıl. 
mamasını rica etmişlerdir. Halbuki 
stadyumun yıktırılması imar progra. 
mına ithal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu husustaki keşifname bile hazırlan 
mıştır. Ayrıca Dağcıltk klübü de 
stadyumla beraber yıktırılncaktır. 

Klübün yerinde büyük bir tenis kor
lu tesis edilecek, sol taraftaki köşe
de de bir soyunma yeri inşa edile • 
cektir. Mimar Rükneddin, buraya ait 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. Dağ. 
cılık klübü idare heyeti belediyeye 
müracaatla binadaki malzemenin ken 
dilerine teslim edilmesinı istemiştJr. 

BALYA • KARAAYDIN 
MADENLERİ 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar fcvkalıde içtimaı 

İLAN 
Ticaret kanununun 361 ve dahili 

nizamnamenin 24 ve müteakıp mad
deleri mucibince BALYA - KARA
A YDİN MADENLERİ TÜRK Aııo
nim Şirketi hissedarları, aşağıdaki 
maddeleri görüşmek üzere 9 mart 
940 tarihli cumartesi günü saat on 
birde şirketin Galatada, eski Şarap 
iskelesi sokağında ~ain Muradive 
hanının 5 inci katındaki merkezin~Je 
FEVKALADE surette toplantıya ça. 
ğırılır. 

Madde: 1 - Kiralama konturatı. 
nın feshine ve şirketi imtiyaılarını 

terke mecbur eden esbap ve ava.mil 
hakkında meclisin beyanatı. 

Madde: 2 - Binaenaleyh. teşek

külünün istihdaf ettiği maksadı te
min ve tahakkuk ettırmek imkansız
lığı Ve bu sebeple Ticart.>t kanununun 
442 (eski 447) inci maddesinin 2 nci 
fıkr:sı mucibince şirltetin feshi hu
suslarının meclisce tebyin ve tesbiti. 

1 
İstanbul Üçüncü İcra Memurlu

ğundan: 

Selanik Bankası namına !kiııci de
rece.de ipotekli olup paraya çevı il-
mesıne karar verilen ve tamamına 
14650 lira kıymet takdir olunan u.,_ 
kapanında Haraççı Kara Mehmet 
mahallesinde eski Hisaraltı Fener 
y~ni Hisaraltı Abtülezcr Paşa cadde~ 
sınde eski, 34, 34 mükerrer 34 mi.ı· 
kerrer 34 mükerrer yeni 40, 65, 67 
69 71 numaralarla murakkam ve ta
s~ruf kaydına naza•an şarken Ap
tulezer Paşa caddesi, şımalen 28 par· 
selli mağazalı apartman, garbcn Hi . 
saraltı sokağı, cenuben 26 parsel nu. 
maralı mağaza ile mahdut ve mah:ıl· 
le_n yapılan vaziyet raporuna göre. 
Cıbali ve Unkapanı i..>l;clelerı anı
sında kain ön tarafı Fener cadlle
sı ve arka tarafı Hisaraltı sokailı ile 
tahdit edılmış ve Fen~r caddl'Slnde
ki cephesinde 65, 67. 69, 71 kapı nu. 
ma~alarile Hisaraltı tarafmdaki cep. 
hesınde 34 No. yı taşıyan ön tarafın· 
daki cephesinde71 kaoı No.sı muallak 
bulunan ve evsaf, cinsi ve sairesi a. 
şağıda bertafsil yazılı bulunan ~c.yri 
menkulün 1280 hisse ıtibar:le 640 
hissesi açık arttırmıy.ı konmuş olup. 
18.3.940 tarihine müs&cliı pazarı esi 
gunü saat 14 ten 16 ya kadar daire
mı~de birinci açık attııması yapıla. 
cagı ve arttırma bedeli mez~('ır gayri 
menkul hissesi kaydmd.i mevcut ve 
birinci derecede ipotekle mütevellıt 
borcun itfasına tekabül ettiği ve mu· 
hammen kıymetine nazaran nıezkür 
hisseye musip kıymetin yüzde 73 inı 
bulduğu surette alıcısı üstünde bıra. 
kılacağı, aksi halde son artlır:.-nıit 

taahhudu baki kalmak üzere arttu. 
ma on beş gün müdıletie temdit oh .. -
narak 2.4.9.ıo tarihina miisad=f Sllı 

günü ayni saatt<l dairemizde yapıla
cak ikinci açık arhrmaı:.ında yukar:la 
yazılı ipotek bedeli elde edilmek sure 
tile alıcısı namına ihale olunacaktır. 
Aksi takdirde satış geri bırakılncnk. 
tır. Satış peşin para iledir. Arttırma. 
ya girmek istiyenler takdir olunan 
kıymete nazaran mezküı hisseye mu
sip kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey akçası vC'ya milli bir banKanın 
ccminat mektubunu vermelcrı lazım
dır. 

Mezkur gayri menkul hissesinin nf'f 
sinden doğan bilcümle birikmiş Yer· 
gi mükelJefiyeti ile telliıliye !"esnıi ,.e 
vakıf icaresi borçluya ait olmak ü~e. 
re satış bedelinden tenzil olunur. 
Yirmi senelık vakıf ta\'iz bedeli alı
cıya aittir. Hakları tapu sicillerilc 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla. 
diğer alakadarların ve irtifa~{ hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husı1s:le 
faiz ve masarife dair vuku bulacak 
iddialarını ilan tarih inden itibaren 
yirmi gün zarfında ev:-akı müsbitele
rile birlikte dairemize bildirme.t:ı i 
iktıza eder. Aksi surette hakları ta
pu sicillerile sabit olnuyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. 

Mezkur gayri menkulün zemini çi
mento döşeli altı bölme taş duvar .ile 
ayrılmış ve halen depo olarak kulla
nıldığı ve zeminden ahşap merdiven
le birinci kata çıkılır. Zemini keza 
tahta döşeli birinci katın bölme du· 
varlarile ayrılmış bir depo mahalli. 
ahşap çatıdan ibarettir. Hisaraltı so
kağına tesadüf eden cephesindeki böl 
melerden birinde m:?!."dıvc:nle çatı n· 
rasına çıkılır. 

Bu kısım gayri men~rnlün nısfın

dan binanın tulünce imtid:ıt eden bir 
çatı arası vardır. Mez;rnr gayri men
kul dört tarafı taş :iuva!" ile örı.ilmu~ 
zemin katı çimento. çatı tav:ınları ah. 
şap ve heyeti umumiyes1 2.50 kattan 
ibarettir. Ve içinde elektrik tesisatı 
mevcut ve pencere v 0 kapıları ycığlı 
boyalı ve umum mesahası 586 metre 
murabbaıdır. Ma~de: 3 - Tasfiye memurlarıI'ın 

tayini ile salahiyet ve ücretlerinin 
tesbiti. 

Madde: 4 - Kontrolörler tayini 
Bu toplantıda hazır bulunmak isti. 

yen hissedarlar Ticaret kanununun 
371 nci maddesi mucibince hamıli 
bulundukları hisse senetlerini top. 
lantı gününden en az bir hafta ev
vel şirketin İstanbuldakı merkezine 
ve yahut Pariste 3 Rue d'Antin de 
Banque de Paris et des Pays Bas mü
essesesine yatırmış olmaları lazım
dır. 

Hisse senetlerinin yatmldığına da
ir mali müesseseler tarafından veri
len vesikalar hisse senedı gibi telak
ki ve kabul olunur. 

MECLİSİ İDARE 

8 Şubat 1940 

Gayri menkul kendisin~ ihale olu
nan kımse derhal veya verilen miıh· 
let içinde parayı vermezse ihale ka· 
rarı fesholunarak \umdisınden evvd 
en yüksek teklifte bulunan kirnseyP. 
arzetmiş olduğu beyan ile ona. al
mazsa, ve bulunamazsa tekrar on beş 
gün müddetle arttırmaya çıkarılarak 
en çok arttıran üstünde bırakılır \'C 

iki ihale arasındaki tark ve geC'en 
günler için yüzde 5 den hPsap ohı. 
nacak faiz ve diğer masarif ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın mcmuri) e
timizce eski alıcıdan tahsil olunur. 
Daha fazla malumat almak istiyen
ler 16.2.940 tarihinden itibaren dai
remizde açık ve asılı bulundurula· 
cak arttırma şartnamec:;ini ve 3714'.:'9 
numaralı dosyasına müracaatla icap 
eden malumat ve izahatı almış ve 
öğrenmiş olacakları ilan olunur. 

Belediye Sular İdaresinden : 
!daremi~ln Aboneman servisine müsabaka bntihanne Oç memur alımıcaktır. 
ı.- İmtıhan 22-2-940 Persembe günü sabah saat (10) da Taksimdeki idare mer

kezınde yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için TQrk tA blyetinde olmak. En ıız 0 t t h 11 ö 
·· k 

11
,. · · r a a s g r-

m uş ve as er ,.ını yapmış bulunmak. Ya$ı kırktan yukarı olmamak IA d 
3 - Ücretler barem kanunu hükilmleri ne göre ve asgari ltm li zım , ır: 

tesbit edilecektir. 
8 ış ra olma" uzerc 

4 - İmtihana girmek lsteycnlerln müd Urlüğe hitaben yaz.ılmış bir istida ile be-
raber diplomalarım, askerlik \•esikalarını ve başka yerlerd ı . 
lerini 19-2-940 çar~amba g{lnU saat (17) ye kadar idare n~e~:::;n~ş i~e!BUon~cn:ıs
lşleri şe!Uğine tevdi etmeleri. n e s c 'e ~azı 

'1007) 



HASAN ve NESRiN KOLONYALARINDA 

SU ve BOYA YOKTUR 

LiMON 
CICEKLERI 

KOLONYASINI 
Kullananlar kendilerini rulme\"az ,.e latif kokulu Jimon, portakal b:ıhçe. 

lerinde dolaştıklarını hissederler. 

Benzerine A vrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 
veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan bu mcshur kohnya. 
ya ecnebiler bile tapryor. Hayran ve meftun memleketlerine hedive o
larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yÜksek 
milletlerin kolanyalarına faiktir. 

SABAH. öGLE ve A Ş M her yemekten sonro 
·günde 3 defa dişlerinizi · muntazaman fırçalayınız 

İstanbul !kinci İflas Memurluğun-1 
dan: Müflis Gözem E3kenazi Negrin 
Limited şirketi tarafından alacakhla. 
ra konkordato teklif edilmiştir. Tek
lifin müzakeresi için alacaklıların 15, 
2-940 perşembe günü saat 11 de dai
rede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(24230) 

İkinci İcra Memllrluğundan: Bir 
borçtan dolayı tahtı hacze alınan 

PF AFF markalı ayakkabı tamirine 
ınahsus kollu eskici makinesinin 13-2 
9-tO salı günü saat 13 ten 14 e kadar 
Sandal bedesteni mez:ıt daire!>!nde 
satışı icra edilecekti!.". Kıymetini bul-~ 
madığı takdirde ikinci arttırması 20. ' 
2~940 salı gımü ayni mahalde ve ta- l 
yın edilen saatte icra edileceğinden ı 

isteklilerin mahallinrl~ hazır buluna- 1 

GR • 
1 • 1 N 

---

~. 

1 cak memuruna mür:lc:!atlan il.in o-

••••••••-,! lunur. 

1 Dr. SUPHI ŞENSES 

BAŞ. DIŞ, 

Nezle, Grip 

ROMATİZMA, 
~VRALJİ, 
KIRIKLIK 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarını çocukların ve büyük
lerin her türlii deri iltihaplannı en erken \'e en emin 
tedavi eder. V İ R O Z A miluoplann yaşamasına 
mani olur. 

" • 
.. •••••- Sağ:aın dişler ve ı.ığız bakımı mutlaka 

R A IS YU 
ile temin edilir. Müstahzarm mayi olması dolayısile diş \·e diş etlerin 

iiııı•••en derin yerlerin~ kad:ır girc:rek antiseptik tesirini yapar •••i 
Orman Umum Müdürlüğünden : 

On Muhasebeci Alınacak 
Orman Umum müdürlüğüne bağlı devlet orman işletmelerinde (Kaza ,.eyıı vi-

IAyet merkezlerinde) çalıştııılın~J{ üzere imtihanla on mühasebeci alınacaktır. 

1 - Taliplerin memurin kanununun 4 ii neli maddesi ev:;:ıfını haiz olmahrı. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmaları, 

3 - Asgari lise mezunu olmaları, 
4 - Müsabaka iıntıhanına muha$ebe bilenler iştirak edecektir. 
5 - MUsavi dcredece not alanı r ara,ında yü ·sek iktısat ,e ticaret me:.tebi ve 

ticaret lısesi mezunları tercih edilecektir. 
6 - Muva!fak olanlar fslt!trnelerde bir müddet staj gördükten sonra mu..1-ı:ıscbe

ci olarak gönderileceklerdir. 

7 - İmtihanda ınuvaffak olanlara 35.'ili sayılı bnrem kanunu hükümler! daire
sinde 170 liraya kadar ücret •ıerUccektlr. 

8 - İmtihan 20 - Şubat - 940 Salı gi.ınü saat 14 de Ankarada Orman umıım 
mudiırlUgünde ve Istanbul orman çevırge mudurlüğiinde yapılacağında:ı 

19-Şubat-940 pawrte,,j aKşamınıı kadar taliplerin a~ağıdaki vesai!de :mmın 
umum müdürlUgüne ve htanbul orman çevirge müdi.ırlügüne müracaat et
meleri lazımdır. 
<ıl NCıfu~ cuzdanı ve askerlik terhis ve:;ikası veya suretleri. 
b) Hilsmihııl mazbatası, 
c) Mektep diploması veya sureti, 
d) Vııısa :ıımdıye kadar çalı~tığı yerlerden aldığı hüsnü hizmet ves1IP!n. 

(493) (1153) , ........... . 
SiRKETi HA YRİYEDEN: 
• 

DiKKAT 
Bo~aziçinin muhtelif mmtakalan için a~'l't ayn n fevkalade müh im 

tenzilatı ihth·a eden n bugüne kadar kullanılan 

1 Ayhk Ve 3 Ayhk Kart Abonemanlarımızın 
hükmii Şubatın 10 uncu günü hitam bularak, '.'·enileri Şubatın 11 in
ci gününden itibaren meri;nt mc \'kiine konulacağından amı eden 
sa:nn yolcularımızın ~imdiden kiiprü gişe mcmurlarma ve idarede 
kontrol kalemine miiracaatla ~·eni kart abonemanlarını tedarik et· 

rncleri iliin olunur. "-------·------------' 

1 Idrar yolları hastalıkları mütehas- ı 
sıl'l Beyoğlu Yıldız sineması ~arııı!<I 

tramvay durağı Lekler apartım,ını 

\... Tel' '392• ~ 
ve bütün ağrdarı derhal keser, icabında günde 3 kaıe alınabiRr. 

·-nevlet Oemiryolları ve Limanları - işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli 3500 lira olan bir nd et metal izabe ocağı 19-3-1940 Salı ~ünü 

saat 15.30 da kapalı zarr usulü ile Ankar a'da İdare binasında satın alınacak~ır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (262,50) liralı!{ muvakkat teminat ile kanunun ta~·in 

cttigi vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankar:ı'd:ı Malzeme Dairesinden, Hardarpaşa'da Te-

sclH.ırn \ e Sevk ŞeCliğiııden dağıtılacaktır. (759) 

* * )1uhanımen bedeli 1200 lira olan 4 adet portatif rletrikll el zımpara motöril 
4-3-1940 Paz:ırte~i günü saat (15) on beste Haydarp:ışada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zı>r! usulile satın alınacaktır . 

Bu ise girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat, k:ınunun tayin ettiği ve
:.ikalarla tckl:flerinl muhtevi zarflarını ayni gün ~aat (14) on dörde kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan par.ısız olarıık dagıtılmaktadır. (1003) 

* * Muhammen bedeli 93750 lira ol!lıı 15.000 ton Linyit kömürü 26-2-1940 Pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satın alınacaklır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5937,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn sant 14,30 za kadar komisyon reisliğine 

vermeleri liızımdır. 
Şartnnıncler 169 kunı~a Ankara ve Hay d;wpasa VC!Z.llelrrinde satılmaktadır. (987) 

1 
Devlet Denizyolları İşletmesi İlanları 

Nefsi Kadıköy iskelesi dahilindeki bllk niıı M:ıyıs l!l40 soııunn k;ıdar yllz yirmı 

l 
ıir lira aylık üzerinden talibi vardır. Da ha razlasile istekli olan farın 15 Şubat HHO 
ırihinde ı;aat 15 de yapılaca.k pazarlı~ıı iştir;ık etmeleri ve taliplerin bu husu:;taki 
artlan öğrenmek üzere ynzılı .ı;riindt'n evvel mal7.etnC' rube~ine miiracaatlan. (!lBR) 

,------------·---, TÜRKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçede fabrikamız, her gün 7 ton hesabile şişe ve cam kırığı sa
tm almak istemektedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek için sosyetemizin Galata Perşembepa
zan Samur sokağı iş hanındaki bürosuna müracaat eylemeleri. 

~------.... ------------------"' Tasfiye Halinde bulunan 

MAADİN VE C~V AHİR VE MEVADDI MADENİYE 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuz dökümhanesinde font ve bro nz.a ait her nevi döküm işleri hem temJs 

hem ehven olarak dökülür. (998> 

inhisarlar 'Jmum~ ~üClürlijğ~,. il~nları 

· I - 6XB telli ve 14,5 onsluk Kalki.Ue dikişli 70X l02 eb'adında 250,GOO adet 
Kalk üte mamülfıtı çuval satın alı nacaktır. 

II - Akredit!fi idarece temin edilmiştir. Pazarlığı 12 - II - 940 pazartesi günil 
sa~t 10 da Kabataşta levazım ve milbayaat şubesindeki alım koml.!yo
nunda yapılacağından isteklilt!rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkQr komisyona gelmeleri. (9:?7) 

* * * İ - Şartnamesi mucibince 6 adet kamyon kapalı z.arf usullyle satın alına• 
caktır. 

II - Muhammen bedeli '"24000,. llra muvakkat teminatı "1800,, liradır. 

Ill - Ekslltme 20-2-940 Salı ~nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün SÖ7.Ü '1;eçen Şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdür
lüklerinden parasız alınabilir. 

V - MünakMaya girecekler mühürlü tekli! mektuplarını kanun! vesafkle 

'?'r. 7,5 güvenme parası makbu7. veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cPk kapalı zarfların ihale ~ÜnÜ eksiltme ~aatindPn bir ı:<aat evveline k&• 
dur ınczk(ır komisyon başkanlığı na makbuz rrıukabilinde \'ermeleri l.1.zun-
dır. (820) 

Askeri Liseler .Müfettişliğinden : 
Son gilnlerde zelzele bölgelerinden bazı talebeler askert mekteplere girmek için 

muhtelif makamlara müracaatta bulunmaktadırlar. 

Zelzele !eliikeUne u~rayan Erzincan A.> keri orta okulu . talebeleri diğer askeri 
okullara yerleştirilmiş bulunduğundan bu okullarda talebe kabul edilecek yer 
kalmamıştır. 

Askeri mekteplerin 940 - 941 tedris se ne~i için Nisan - 940 da başlamıcak t,a .. 
lebe kaydi.ikabulünde zelzele felaketine uı'( rayan tcılebr.ler tercihan alınaca~mdan 
bunların şimdiden kayıt ve kabul kağıtlarını hazırlıyarak vaktinde askerlik şu-

belerine müracaatları lazımdır. (1225) (947) 

EPILA TUAR BODO ı Dr. HAFIZ CEMAL 
Ü .. L K s lf 

Vücuttaki kılları 
Hissedarlarına iliın ve tüyleri temiz-

Pazardan maada saat <14.30 dan 
18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı
karaya. Oivanyolu No. 104; 

Tasfiye halinde bulunan Maadin ve Cevahir ve l\Ievaddı Madeniye 'emek için, Gilet, 
Türk Anonim Şirketi hissedarları asağıdaki ruznameyi müzakere e1 ustura, kullanmak 
mek üzere 1940 senf.si martının on beşinci cuma günü sabah saat 10 fonı hem tehhkelidiı 
da Şirketin Galatada Assiküraani Generali h.'.lnında birinci katta 3 -ıem de sonradan 
(üçl numarada kain merkezinde alelade inikat edecek olan umumi hey- kılları sert ve dık 
yet içtimaına davet olunurhr: dik, çıkartır. Par-

.• Müzakerat Ruznames: lak ve güzel bir 
1. - Tasfiye memuru raporile mürakıp raporunun okunması, tas- vücude malik ol-

fiyenin başlangıcı olan 1 nisan 1939 tarihinden ·31. 12. 1939 tarihine tnak için bir defa 
kadar olan devreye ait tasfiye hesabatının tasdiki ve mezktır devre zar· tecrübe için Epila. 
f1ndaki muamelat ve idaresinden dolayı tasfiye memurunun zimmeti· tuar Bodo Lüks 
nin ibrası. kulanınız tesirine 

2. - Mürakıp tayini. hayret edeci\ksintz 
En az beş hisseye malik olup içtimaa iştirak arzusunda bulunan his- asla tahriş etmez 

sedarların hisse senetlerini içtima gününden bir hafta evvel şirkete tev- kolla~ınıza dekoltenize güzellik ve 
di etmeleri ve rahut bu maksatla başka bir müesseseye tevdi ettikleri- tazelik verir, her eczanede bulunur. 
ni tevsik eylemeleri lazımdır. Tasfiye memuru Istanbul Laboratuar Bodo 

Halil Sahibi ve Ne~iyat Mfidürh 

Llitfi DÖRDÜNCt 

Gazetecilik ıve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldığı fer TAN matbaası 


