
PAZAR 

10 
MART 

1 9 4 o 

,1. 
v 1 

TELGRAF: _. '91N. İST ANBUL 
TELEFON:;.t'J310, 24318. 24319 

BEŞİNCİ YIL - No. 1654 
il KIJRUS 

, 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

1 D E A L B U R O 
Yazan : llctısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: .. Az masrsfla ıyı l$ vapmak para kazan. 
:nak .ıştı,Yorsanı2 ·•toEAL BÜRO.. vu okuyunuz.. 

Satış veri · TAN • İstanbul 
F'fah !iO Kr 

Almanya Yeni 81.ok Kurmak ls·tiyof 
Von Ribbentrop, Bunu Temin 
için Bugün Romaya Gidiyor 
Alriıanya, lskandinavga ile Ballığı Sovget 
ve Balkanları ita/yan Nü/ uzuna Bırakarak 
Italga ve Sovyetleri Uzlaştırmak istiyor 
Müttefikler. Finlandaya 
Yardımı Genişletecekler 
Londra, 9 (Hususi) - Finlanda ile Sovyet Birliği arasında

ki harbe son vermek için vuku bulan teşebbüs günün en me
raklı ve en mühim meselesi olmakta devam ediyor. Teşebbüsün 
hakiki mahiyeti hala tavazzuh etmemiştir. 

Bununla beraber Fin Hariciye Nazın B. Tanner'in bir Ame
rikalı gazetPrh·e söylediği sözler vaziyet hakkında bir ipucu 

Fin Hariciye Nazırı Tanner 

i YA 
Ne Yapacak? 

48 Saat İçinde Mühim 
Kararlar Bekleniyor 

Roma, 9 (Hususi) -Almanya Hariciye Nazın Fon Ribben
tropun, maiyetinde kalabalık bir heyet ve müteaddit mütehas
sıslarla İtalyanın Berlin sefareti erkanı bulunduğu halde yarın 
sabah (bu sabah) Romaya muvasalatı bekleniyor. 

Bugünkü Giornale d'İtalia bu ziyareti bahis mevzuu ederek 
Ribbentropun Romaya gelişinin fevkaladP. bir hadise te§kil et-

I • 

lngiliz ve Fransız Şttrk hava orduları kumandanları /...nkara istasyonunda Türk askeri 
' erkanı arasında.. (Yazısı 6 ıncı Sayfamızda) 

Bitlerin yeni planını talıakkuk ellirnıiye memur edilen Alman 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop .• 

T ARIHi TEFRİKAMIZ: 
IC' M<.v-tt-

Saiahc: ddinieyyubi 
Şarkın ölmez bir siması 

Umulmadık bir anda bir ülkenin im
dadına yetişen Hızır gibi kahraman 
kimdir? HllAl ~kl!nde kılıçlarla garp 
şövalyelerlnin çelik zırhlarını biçen 
kimdir? Susuz çöller üzerinden sam 
yelleri gibi esen gümüş tolgalı, çelik 
miğferli atlılar, şarkın semasına yeni 
bir ı.afer destanı yazıyorlar. Onları za
ferden :ıalere koşturan Türk dehAsının 
baeında: 

Sa16i1c:ddinieyyubi'nin 
Hayatını, yanndan itibaren ga

zetemizde okuyacaksınız. 

Amerikaya 
ısmarlanan 
· Demirler 
Pirede Alıkonulan 

Eşyan1n ithali lesin 

Geçenlerde Amerikaya ısmar
lanan demir ve tenekeleri getir
mekte olan Exebitor vapuru, 
hamulesinden bir kısmını Pire
ye çıkarmıya mecbur kalmış, ge 
ri kalan kısmını da dün limanı
mıza getirmiş, fakat bunlar da 
vapurdan ihraç edilememiştir . 

. Müttefikler tarafından denizlerde 
yapılan kontrol yüzünden meydana 
gelen bu hadise şöyle olmuştur. 

Exebitor vapuru Cebelitarıkt;an ge-
çerken kontrole tabi tutulmuş ve de. 
mirlerle tenekelere ait evrak, İngiiiz 
kontrol heyeti tarafında!l. alıkonul
mak suretile vapurun yoluna devam 
etmesine izin verilmiştir. Fakat Ame
rikan gemisi tam Pireye geldiği s1. 
rada kaptana Türkiyeye ait aşyadan 
bir kısm:nm Pirede bırakılması hak
kında bir emir gönderilmlŞ ve bunun 
üzerine demir ve tenekelerden bır 

!Sonu Sa. 6 Sü· 1 ı 

Vekiller Heyetinin 

Dünkü Top!antısı 
Ankara, 9 (A.A.) - Tcra VekillP-ri 

Heyeti bıı,l?Ün saat 10 da Başvekil 
Doktor Refik Saydamın rivaseti aL 
tında toplanmış ve saat 12.30 a ka. 
dar müzakerelerine devam etmiştir. 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgıc; 

Babamın Mesleğine Ait 
Garip T elikkileri V aldı· 

-31-

10- 3 - 940 =====;'~ 

B abamın, iki ailesi t>ulundu.. 
. ğunu söylemiştim: Benim 

annem, Servet Hanım, onun ilk 
zevcesiydi Yaşça Ahmet Mıthat
tan büyüktü. Ellisini geçince bir
denbire çöktü. Adeta beli büküldü 
ve babamdan, artık kendisini - o 
devrin usulünce - tekaüt etmesini, 
ve tekrar evlenmesini istedi ve o
nun bu samimi, bu feragatkarane 
isteği üzerine l;>abam da, Melek 
Hanımla evlendi. Ben, bu izdiva. 
cm vuku bulduğu sırada, l)enüz 
dort veya beş yaşımdaymışım. Me
lek Hanım evimize girince, evvela 
beni kucaklamış, ve bir öz ana şef
ka tile göğsüne basmış. 

ni, bugünkü mesleğime hemen he
men zorla teşvik eden odur. Ben, 
bugün çok sevdiğim mesleğimi de 
onun teşvik ve intihabına borçlu
yum. Ne tuhaftır ki, Ahmet Mil. 
bat sadece oğullarını doktorluğa 
teşvik etmekle kalmadı. Kızlarını, 
torunlarını da hep doktorlara ver
di: Mesela, benim İzzet, Galip, Rı
za, İrfan, Kadri eniştelerim hep 
doktordu. 

Dü1ıkü Şfrkeli 11 ayriye Kongl'esirıde bulunanlal'dan bir g1·up •• Sila/ıtarağa Elektrik fabrikasmda yeni yap1la11 kaza11 dairesi-

Ben, Servet Hanımdan doğdu.. 
ğum halde, hakiki ana olarak, bu 
altın yürekli kadını tanıyorum. O 
beni, bir öz evlat gibi yeti~tirdi ve 
ben, payansız ana şefkatinin ma
sum lezzetini, bu kadının sevgi do
lıı göğsünde tattım. 

Servet Hanım ile Melek Hanırn, 
tam yirmi beş sene, iki kardeş gl. 
bi geçindiler: Biribirlerini bir da
kikacık bile kırdıklarını h::ıtırlamı~ 
yorum. Ben, kadının ne şayanı hür. 
met bir mahluk olduğunu, haya
tımda ilk defa, şimdi ik:si de rah
mete kavuşmuş bulunan bu kadın. 
ların şahıslarında tanıdım. 

Fakat, diyebilirim ki, bu iki ka
dın arasındaki sevginin o derece 
riyasız, o derece derin, o derece sı
cak, ve o derece pürüzsüz oluşun. 
da, Ahmet Mithatın müsavatçılığt
nın, ve iyiliğinin de ~ok büyük te
siri vardı. 

O, her ild ailesine de münavebe. 
ten ayni alakayı, ayni muameleyi 
gösterirdi. Onun bu husustaki 
ince mahareti bana daima: 

- İki kadını idare eden, bir dev
leti de idare edebilir! Sözünü dü-

• ffindürür ve Ahmet Mithatın, güç. 
lüğü darbımesel haline girmiş bu
lunan bu marüeti şaşılacak bir ko
laylılt, ve muvaffakıyetle ı?Öster. 
mesinc şaşırtırdı. 

Sofrada, bir elma kesse, onun 
dilimlerini ailelerine müte

aaviyen taksim etmek hususuna, 
hepimizi güldüren bir itina göste
rirdi 
Analanmın, entarilik kumaşları 

bile, daima, ve mutlaka ayni top. 
tan kesilirdi. Hatta bazan, Servet 
Hanım, sevimli bir hiddetle itiraz e. 
der: 

- Canım, bu kumaş genç fşl.. 
Bana yakışmaz! Derdi. Baham da 
güler ve: 

- Ben, senin gönlün olsun diye, 
peygl'lmberin emrine karşı gele
mem! Cev

0

abını verirdi. 
Ahmet Mithatın, ikinci anam. 

dan da iki oğlu, üç te kızı oldu: On
dan doğan oğullarının isimleri Sü
leyman ve Galip, kızlarının isim
leri de Hacer, Azime ve Zibadır. 

Ne tuhaftır: Babamın müsavat 
prensipine, tabiat te müzahir ola
cak ki, onun, her iki ailesinden do
ğan çocuklarının adedi, hatta cin.. 
aiyeti bil~ ~üsavi çıktı: Çünkü Ser
vet anamın çocuklarının da yeku
nu beştir. Ve ikisi erkek, üçü kız
dır! 

5 O sene ga~~t~ntıo. eden Ah

met Mithatın mesleği hak
kında bir garip telakkisi daha var
dı: O, uğrunda canını verebileceği 
derecede sevdiği mesleğine, başka 
lannın da rağbet göstermesini ka
tiyen istemezdi. Sezdiği ve teş. 
vik ettiği ender istidatlar müctes-
na, gazeteci olmak istiyen bütün 
gençlerin şevk ve heveslerini kı· 
rardı ve: 

- Bizim meslek, aşka benzer: 
Aklı başında olan insan, ona bile 
bile tutulur rnu? derdi 

Gazeteciliğin bilhassa maddt ba. 
kundan verimsizliğine kanidi: 

- İnsan, mutlaka muharrir ol
mayı göze alırsa, bununla birlikte 
geçimini müınkün kılacak bir ~ 
kinci meslek te seçmelidir! Der-
di. • 

Nttektm at1estnden hiç khnseyl 

Şimdi maalesef, onlardan. yalnız 
Galip, Rıza ve İrfan hayattadırlar. 

Bu bahsi açışr.mın asıl sebe. 
bi, babamın, damat intiha

bında gösterdiği diğer garip bir 
• prensiptir: Bu prensip Ahmet Mit
hatın insanlarda hangi huyları me. 
ziyet, ve hangi huylan kusur saydı
ğını da - kısmen - anlatmakta
dır: 

O, namuskar hovardaları, ah. 
Iaksız perhizkarlara tercilı eder, 
hatta: 

- Bir insan, Feleğin yedi çen
berinden de geçmedikçe, hayvan
lıktan taniamile kurtulmuş sayıla. 
maz! Derdi. Ben Ahmet Mithatm 
sarhoşluk ve gençlik saikasile hap
se girraiş bir çok gençleri kurtar
dığını hatırlarım. 

Hiç şüphe yok ki, Ahmet Mit. 
hat Efendi, de.vrinin en itibarlı, en 
hatırlı ve en nüfuzlu şahsiyetlerin
den biridir. Fakat, o, iltimasa dliş
mandı. Kendi öz çocuklarını bile, 
itibarından, nüfuzundan, lltımasın. 
dan müstefit etmemiştir. Hatta bi
lakis, onun himaye aleyhtarlığın
dan şahsan kendimin ne kadar bü. 
yük zarar gördüğümü sırası gelin
ce anlatacağım., fakat buna rağ. 
men, sarhoşluk keyfine kurban gi
den o tecrübesiz gençlere, bir baba 
şefkatile acır, onları elinden gel. 
diği kadar korurdu. 

Bir cuma sabahı, evimizin ka
pısı çalındı. Kapıyı tesadüfen ben 
açtım. Ve yaşlı, ağır başlı., gayet 
kibar kıyafetli yabancı bir zatla 
karşılaştım. Büyük bir nezaketle 
sordu: 

- Ahmet Mithat Eleneli bura. 
dalar mı? 

Bu kadar kibar kıyafetli blr mi
safiri - yabancı da olsa - Ahmet 

. Mithatın kapıdan çevirmiyeceğinl 
bildiğim için, tereddüts~ cevap 
verdim. 

- Buradalar efendim! 
- Acaba bendenizi iiç, t>eŞ da-

kika huzurlanna kabul ederler mi? 
- Lutfen içeriye buyurunuz da 

haber vereyim efendim! 
Yabancı zat, içeriye girdi. Ben 

kapıyı kapayarak sordum: • 
- Kim diyeyim efendim? 

O zat, şimdi açığa vurma! is
temediğim maruf hüviye. 

tini bildirince, ben daha hürmet
kar davrandım ve onu :>alona ,\.!a
rak, gidip babama haber verdim. 
Babam, o zatı ismen tanıdı, fakat, 
kendisile hiçbir münasebetle te. 
mas ve alakası olmadığı için, ken
di kendine: 

- Hayırdır inşallah, dedi. Bu 
zatın, benimle ne i§i olabilir? 

Biraz sonra salonda, babamla 
karşı karşıya geldiler: Ben o za
.man, büyükler tarafından adam 
yerine konulamıyacak kadar kü.. 
çük yaştaydım: Bunun içindir kl, 
mevzuları gayet mahrem oldt·ğu 

halde, benim yanımda konuşmak
ta mahzur görmediler. Ben de, o 
zatın yaptığı bu beklenmedik zi
yaretin sebebini, Ç<?<:Ukça bir tece~ 
süsle merak ediyordum. 

Misafir zat, uzun boylu mukad
demeye lüzum görmeden söze b~ 
ladı ve: 

- Efendi Hazretleri, dedi. Al
lah kimin varsa bağışlasrn, bend~ 
nizin de dan dünyada bir tek ev
ladım var: Gösterdiğimiz itina ve 
ihtimam sayesinde, fevkalade iyi 
yetişmiştir. Bir kız çocuğundan far. 
lı:r yoktur.· Evlidım diye söyleme
diğimi, mübalağa etmediğimi. bir 
görüşte kabul buyuracalınızdaıı • 
minim. Bugüne kadar, dizimizin 
dibinden ayrılmamıştır. HaşA rnin 
huzur, helAya bile, bizlere danıf-

Elektrik 
Fabrikası 

Genişletildi 

···-·-·-... ··--·-----·····-··-····------·-... ---·---· ··-------··· 1 1 
i Yedek Asteğmenler Şubeye ı· 
İ Çağırıhyorlar 
1 

.Eminönft Askerlik Şubesinden: Şubemiz kaydında 313 ila 326 dahil 

Elektrik· İdaresinin, Si'iihtar fab
rikası istihsalini genişletmek, yeni 
ihtiyaçlara cevap verebilecek hale 
koymak üzere getirttiği iki kazan fa. 
aliyete geçmek üzeredir. Kazanların 
ısınma tecrübeleri yap lmaktadır. Bu 
tecrübeler bir ay kadar· sürecek ve 
yeni kazanlar önümüzdeki Nisan i
çinde istihsale başlıyacaktır. 

doğumlu olup 45 günlük staja tabi asteğmen (yarsubay) lardan süva. 
: ri, ölçme, istihkam, nakliye• ışıldak ve piyade sınıflanna mensup olan. 
İ ların vesaiklerile birlikte 12 Mart 940 gününe kadar behemehal şube
j ye müracaattan ilan olunur. ................ ·-·---···-· ......... _.. .. _. ... _ ___. ..... -... ··········-------

1938 senesi temmuzunda Elektrik 
şirketi, İstanbul elektçik işleri umum 
müdürlüğüne devredilirkenı Silihtar 
fabrikasının takatı türbogenaratör 
bakımından takriben 70000 kilovattı. 
Fakat mevcut kazan takati yalnız 
40000 kilovat olup bunlardan ancak 
25000 kilovatlık kısmı modern 4 ka. 
zan ve mütebaki 1~000 kilovatlık kıs 
mı da eski tipte, alçak tazyikli bu
har verebilen 8 adet küçük kazandan 
müteşekkildi. 

Yeni Bir Ticaret 
Usulü Meydana Çıktı 
Şeker fiyatlanna yapılan zamdan sonra kaçak muamelesi 

yapılacak şekerleri tayin etmek hususundaki tereddüt, kaçak
çılığın kati şekilde takibine imkan vermemektedir. 

Şehrin elektrik ilıtiyacı artmakta 
devam ettiğinden kazan tesisatının 
emniyet bakımından xci.fi geliiiedıgı 
görülerek 25000 • 30000 kilovat ta.. 
kat .temin edebilen yeni bir kazan 
dairesinin acilen tesisi kararla~tml-
mıştL " 

Bunun sebebi, harbin başından 

beri yeni icat olunan bir nevi tica.. 
ret usulüniın, bu defa şeker üzerin. 
de de ihtikar yapmak için ortaya çı. 
karılmış olmasıdır. 

Artık herkesçe malum olan bu ye. 
ni ticaret usulü "mağazasız ve yazı. 
hanesiz ticaret., dir. 

Birçok maddelerin satışları sıra
sında görülen bu usul şudur; Harbin 
bidayetinde birçok maddeler üzerin
de büyük fiyat zamları ile ihtikar 
başlamadan evvel bazı kimse~er bazı 

Yeni kurulacak kazan dairesine maddeleri piyasadan toplamışlar ve 
en modern tesisatla mücehhez ve be
heri saatte 62 ton, 42 atmosfer tazyik 
ve 460° C hararette, buhar veren 
iki kazan kuru"1iiiuı~n"''"' - ın· 

~sor -
müştür. 

depo etmişlerdi. Hükumetin bu çeşit 
hileli ve saklı ticarete karşı şiddetli 
tertibat alacağı duyulunca her zaman 
bir takım "ardiye., lerde toplanan bu 
mallar muhtelü kısımlara ayrılnr:ık 

Kazanların sıkleti takriben 2200 suraya "'--•VA da~ıtılmış ve hileli 
. _ _ ticaret bu şekilde et nu:r ~--·ı;.... 

ton olup beton temel, bma, komur tır. Hükfunetin kontrol tec;kılii.tı, 
silolan su ve buhar boruları, elek. saklandığı malum olan madoelerini 
trik ve kömür nakli gibi diğer muh.. birinci ve hatta ikinci ellerde dahJ 
telif tesisatla beraber sikleti takri. btilabilmek imkanmı bu suretle kay-
ben 6000 tonu bulmuştur. Kazan da. 

iresi için 1000 metre murabba sat

hında ve 4 metre irtifaında ' betonar

me hususi şekilde bir temel yapılmış. 

betmistir. Çünkü bu mallar, bir ara
da değil dağmık bir şekilde saklan. 
maktadır ve bunları ayrı ayrı tcsbit 
edip, a~lında bir tek ele ait oldıı~unu 
anlamak için muazzam bir teşkilata 

tır. Temelin üzerine inşa edilen bi. ihtivaç olduğu muhakkaktır. 
nanın cephesi 32 metre tulünde olup Bugün ortaya çıkan şeker mesele. 
derinliği 20 metre ve irtüaı 15 met- sinde, hüklımet şeker satan bütün 
redir. Binanın üst kısmında kazanla- mfıesseselerl. zam kararından evvel 
nn 48 saatlik kömür ihtiyacına te. ellerinde mevcut bulunan şeker mik_ 
kabili eden 600 ton kömürü istiap e. tan hakkında beyanname venneğe 
debilen silolar vardır. mecbur tutmuştu. Fakat şeker istih. 

lak eden ve şekerli maddeler yapan 
Geçen şubat 939 ortasında hafri. istihlak müesseselerinin de beyanna

yata başlanmıştL Fabrika için yük. ıne vermeğe mecbur tutulup tutul
s~. ~ me~siıninin başlangıcı olan rnıyacaklan henüz malum değildir. 
Bınncı Teşrm ayı sonunda montaj Bu hususta vekaletten yapılan istim. 
işleri bitirilip tesisatın çalışmağa baş ca da henüz bir cevap gelmemiş.. 
lıyabileceği kuvvetle ümit edilmek. :~. Hakim olan kanaat; ellerinde 
te idl fakat başlıyan harp dolayısile bunca miktar şeker bulunanların, 
kazan v; boru ~sam~dan bazı~~ beyanname vermekten kurtulmak 
nm teslimatı gecikmiştır ~ bu yuz.. içim tıpkı daha evvel diğer madde. 
den inşaat ve mont.aj işleri ancak lerde yapıldığı gibi, şekeri ya istih. 
şubat 940 başında bıtmiştir. lak müesseselerinin depolanna, ya. 
Yapılan keşiflere nazaran ye91i ka- hut da azar azar ve gözden ka~ııcak 

Bugün şeker işi ile de tekrar orta. 
ya çıkan bu nevi kaçakçılığa sıkı şe
kilde uğraşabilmek için ticaret ve 
iktisat vekaletleri, milli korunma 
kanununa bağlı olarak bir talimatna
me hazırlamağa başlamışlar ve bu 
tlimatname ikmal edilmiştir. Tali
matname bugünlerde vekiller heyf'. 
tinden ge~erek m er ' iyete girı:-e>.akHr. 

* Melba ve Lion şeker fabrikaSl fle 

ardiyesinde mühim miktarda şeker 

bulunan Seferoğlu hakkındaki zabıta 

tahkikatı dün de devam etmi~tir. 

Melba fabrikası sahipleri müstehlik 

oldukları için beyanname venneğe 

mecbur bulunduklarını bilmedikleri. 

ni söylemektedirler. Bunlar hakkın
daki tahkikat evrakının buaü ... -nıan. 
kemeye verilmesi muhtemeldir. 

Taksimde DarülCiceze 

için Bir Balo Verilecek 
Son ay zarfında Darülacezede ace. 

ze ve çocukların kadrosu 800 kişiyi 
geçmiştir. Müessesenin ötedenberi 
sinema ve tiyatrolardan almakta ol
duğuaidat ta maliyeye devredildiğin
den gelir kaynaklan mühim miktar
da azalmıştır. Gerek belediye, gert!k 
müessesenin vaziyetile alakadar olan 
bazı hamiyetli zevat müessesenin mu 
vaffakıyetle faaliyetine devam ede
bilmesi için bazı varidat membalnrt 
aranılmasına lüzum göstermektedir. 
İlk tedbir olmak üzere müessesenin 
menfaatine Taksim gazinosunda bir 
balo verilecektir. Baloyu Vali ve be
lediye reisi Liı.tfi Kırdar hımayesine 
alacaktır. Ayın on altıncı günü de 
Taksim belediye gazinosunda Çocuk 
Esirgeme kurumu menfaatine bir 
balo verilecektir. 
GaZinonun açılma merasimi dola

yısile verilmekte olan bu ilk balonun 
fevkalade parlak olmasına itina edil
mektedir. zan tesisatının bütün mesarifi yerlere nakletmişlerdir. 

l.100.000 liraya baliğ olacaktır. __ _:'~-~=================::::::::::::::::=~ 
Bu tesisatın ikmali üzerine Silih. 

tar santralı türbin. generatör ve ka.. 
zan bakımmdan 70000 kilovat taka. 
tında tesisata malik olmuştur. 

• 
Vall ve Belediye reisi Ltıtfü Kır-

dar dün elektrik idaresine gid"?rekı 
!stanbulun ihtiyacı i&in celbedilecek 
olan otobüsler meselesile meşgul ol. 
muştur. son harp vaziyeti yüzünden 
birçok firmalar münakasaya gireme. 
diklerinden dolayı bunlarla muhabe
re suretıle pazal'lık edilmesi mr.ıretf 
haml olmuştu!'. Bu finna1ardan alına. 
cak ıııon cevaplaT, m.ünaka5aya giren 
nrmalann yaptıktan tekliflerle kı:-r

z 

SUAL CEVAP 
8 - Ortamektep mezunuyum, mual· 

tim mektebinin dokuzuncu aınıfına gir
mek llltlyorum, mUmkUn mUT 

C - Muallim mekteplerine kabul e. 
dilen talebe, ortamektebl iyi derece ile 
geçenler arasından müsabaka hntlham 
De seçilir. Bu imtihanlara hariçten gir
mek Maarif VekAletlnln hu.sual mOla
ade&ine ba!lıdJr. 

• 
8 - Aynfta'Yll ile MakıTm Gorklnht 

mttnyet\erl ve "'"l~klerl nedlr1 

C - Aynştayn Alman Yahudlsidtr. · 

flzikçlsldlr. Yahudi olduğu lc;:ln Alman
yadan kovulmuştur. 

Makslm Gorkl bUyQk Ruı ediplerin
den birisidir. Roman, hlkAye ve makale 
muharriridlr, Birkaç ııene evvel ölmüı-

tilr. 

• 
DiKKAT: Bazı karllerlnds nlterl 

babialer ve mükelleti:retler etrabnda 
mualler 80nll8ktadırlar. Şehrin her ta
rabnda, her kazada askerlik 1Ubesi 
vardır. S\ym okuyucularımız bu şube
lere mnrleaatla mQşkQilerlni hallede
bilirler. Bu bahisler etrafında cevap 

7. 

Fiyatlarda 
Yükseklik 
Sebepleri 

Son haftalar içinde plyasamlZll 
1.097 .000 kilo petrol, 250 bin kilo 
benzin getirilmiştir. Müstemlekeler.
den de 15 bin kilo çay, 30 bin kilo 
karabiber, 5 bin kilo darçın, 15300 
kilo tutkal, 5 bin kilo zamk kağıdı. 
30 bin kilo ağır sığır densi, 10 biti 
kilo kalay, 30 bin kilo kanaviçe, 49 
bin kilo kopra, 30 bin boş çuval ithal 
edildiğinden piyasada genişlik husu
le gelmiştir. İihal maddelerinden ba
zılarının fiyatlarında yükseklik gö
rülmüş ve alakadar kontrolörlük dai• 
resi araştırmalara başlamıştır. Bazı 
erzak fiyatlarında görülen fiyat yük· 
sekliği de piyasalarda bu gıbl mad
delerin gitgide azalmakta olması ve 
ihracatın devam etmesinden ileri gel· 
diği temin olunmaktadır. 

Yunanistan ve Fransa ile 
Kliring anlaşması 

Türkiye - Fransa arasında mevcut 
kliring anlaşmasının müddeti bu -. 
yın ı:.uuunu ouc1....:1Hu. l.Kl uu... • ..._.. .... 
arasında yeni bir anlaşma için f!llll'" 
lan takasa müstenit olmak üzere gö
rüşmelere başlanacağı haber veril
mektedir 

• 
Yunanistanla aramızda. müddeti 

bitmiş olan kliring anlaşmasının maı 
tın onuncu gününe kadar temdit & 

dildiği alakadax:lıara t>ildirılm.iştir. 
Yeo..i ~~t ıilılaşması hakkında An
ka rada cereyan eden müzekereleriıı 
,iki güne kadar intaç edilerek paraf• 
olunacağı ümit edilmektedir. . 
Dün Şirketi Hayriye Kongresi 

Toplandı 
Şirketi Hayriyenin senelik ~mmnl 

meclis içtimaı dün sabah saat ond• 
şirketin Galata Fermenecilerdeıd 
merkezinde toplanmış ve içtimaa Nec 
meddin Kocataş riyaset etmiştir. 
İçtimada idare meclisi ve murakıJ 

raporları okunmuş ve heyr!ti umumi. 
yece tasvip edildikten sonra idari 
meclisi ve murakıp seçimleri yapıl· 
mıştı.r. Açık olan idare meclisi az~ 
lıklarına Haydar Uzclle Amiral Va
sıl, murakıplıklara da Şevket ve Ga
lip seçilmişlerdir. 

Sinemalar Hile 
Yapaınıyacaklar 

Belediyenin sinemalar için hazır
ladığl tarife bütün sinemacılar tara
fından kabul edilmiştir. Hatla ÜskÜ" 
dar, Kadıköy gibi bazı kazalarda1'1 
sinemalar, belediyenin tarifesinde1' 
daha ucuz bir tarüe hazırlıyarak ta.9' 
dik ettirmek için belediyeye getir" 
mişlerdir. Ancak yeni tarife ile aı: 
yoğlundaki sinemalar. koltUK ve b~ 
rinci mevkilerdeki yerleri çoğaltma• 
suretile ucuz fiyatlı yerleri azaltmıf" 
lardır. Belediye sinema seyreden hal
kın gözlerinin bozulmaması için bıJ' 
nun da önüne geçecektir. 

T A. K Y 1 M 

10. Mart 1940 
P A Z A R 

3 ündl ay Giln: 31 
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4.42 



- 10 - 3 - 9'40 

ı·····~·~·t:J······ı 
.... ~ ,, 

··~······~· .... • 
ırnar e 

rp 
lh ·m 1 eri 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 
S ovyet - Fin harbini sulhe bnğ. 

b 
1 

laınak için teşebbfisler vuku l: ~Y?r. Bugün açıkça anlaşılan nok. 
' ikı muhasım tarafın sulh şartla. 

rını tesb"t ·1 n 1 1 e meşgul olduklarıdır. 
u nokta üzerinde anlaşıp anlaşnnu. 

Yacnklan yarın veya öbür giin ta. 
Vnzzuh d k. m h" ~ cec tır. Sulh şartlannın 
h n ıyetı henüz meçhuldür. Faknt 

nrp Şartlarının bunları tayine hiz
m~t .edeceği muhakkaktır. 
Y ~~ı taraf arasındaki ihtilafın sulh 
d 0 1 e halli için harbin baslamasın. 
ii a~b~V\•cl de te ehbiis edilmiş, te
b~ us tekerrür etıni~ olduf:ru halde 
hır netice verıncmi;ı ve bu yfizden 
.a"? haslnnıı tı. Bugünlerde İngiltc. 
~in ~nlnntfayı harbe sürüklediği 
rn~ ... ~~1Yorsa da, iki taraf arasında 
1 "~erclerin vukuu ve harbin bar 

b~nıası sırnsında ortada buna ben7.er 
ır s" d tar /'z olaşmıyordu. Ancak Finler 

b"l: ındnn göster.ilon mukavemetin b; assa müttefikler nezdinde derin 
r sempati uyandırması ve bu sem. 

Patinin Finlandaya yardım şeklinde 
!~znhiir etmesi üzerine, bu söz de or. 
uıyn çıktı. 

~~ F"ınlandada. 
Bu sözOn değeri üzerinde dut'. 

Fi nıağn liizum yoktur. Çünkü 
ınlanda mukadderatına hakimdiı 

\'c 0 nu harbe de\'amdan, yahut sulh 
~aPnıaktan menedecek harici hiı 
d uvvct yoktur. Knrar, Fiıılandada. 

il'. 

h Fakat Finlnndanın mukadderat 
f cı konışulnnnın mukadderatı sık 
isılı."1 ~ağlıdır. Finlnndanın komşulnrl 

c Fın lıarbinin feci bir nkıbete uğ .. 
ranıası, Finlandarun ortadan kalk. 
~a~ı üz.erine kendilerinin de tehlike. 

bır vaz.iyete düşmelerinden korku. 
)'ortar. 

. Koınşulnr için vnzi:rct şndur. Ya 
Fınlanda ile birlikte harbe iştirak e. 
dcrck onu kurtnrmağa uğTaşmak, 
fnhut Finlandanın mulrnddcratına 
liıkayt kalarak ileride kendi başının 
ı: resine bakma , veyahut sulh yoli. ----.,.... ..... _ ·----- ıs--···· ra hrmnk._ 

1 Mesele yalnız Finlandanın komşu. 
karına ait olsaydı, \'C Finlandanın 
v 

0
°:'§ulan serbest bulunsaydılar, bu 

0~Yctlerden birini tercih ederlerdi. 
luktkat bunlnr da serbc t değil, hi. 

t s tazyik altında hareket etmek 
•rarındadır. 

~an Tazyiki: 

T nzyilo y~nn en ühimmi 
da Atnanyndır. Almanya, Finlnn. 
ın harbinin süratle nihayet bulmn
i~·n. tnrafdardrr. Çiinkii Sovyet Bir. 
t1l ıle Aza • Yaptığı anlaşmadan o zaman 

n nıı derecede istifadeyi ummuştur. 
01° Yiizden Finlandaya yardım etme. 
ıa: .~n belli başlı yolu olan is\'eçi 
-. ~.ık ediyor ve bu yardımın kesil. 

erbank 
b ikaları 

Oünya Vaziyetinin Yeni 

icaplarına Göre 

Çalıştırılacaklar 
Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -

Sümerıbank umum müdürlüğünde 
umum müdür Burhan Zihninin reis.. 
liğinde lktısat Vekaleit sanayi tetkik 
heyeti reisi Şevket Süreyya Ayde. 
mir, sanayi umum müdürü Reşat ve 
Sumerbank fabrikaları müdiirlerin. 
den mürekkep olmak üzere toplanan 
komisyon, standardizasyon ve Su
merbank imaltıt işlerinin daha ran
tabl bir şekilde organize edilmesi eL 
rafında tetkikler yapmıştır. Bu hu
susta hazırlanan rapor Vekalete ve
rilmiştir. Vekalet bu rapor üzerine 
Sumerbank fabrikaları için bugünkü 
dünya vaziyetinin icaplarına l,lygun 
bir çalışma şekli tesbit edecektir. 

--.()o----

Yeni Milli l\lüdafaa 
l\Iüsteşan 

Ankara, 9 (TAN) - Harita umum 
müdürü General Sedadın asaleten 
milli müdnfaa müsteşarlığına tayini 
kımırlaştırılmıştır. Yerine kolordu 
kumandanlarından biri tayin oluna
caktır. 

-.o-

Şubat Ayında Yapılan 
Tahsilat 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -
Şubat 940 tahsilat miktan 193 mil
yon 728 bin, 786 liraya baliğ olmuş
tur. Geçen senenin ayni ayı tahsilat 
miktarına nazaran 2 milyon 901 bin 
183 lira bir noksanlık vardır. 

İzmir Elektrik ve Su 
Şirketleri Satın Alınıyor 

Ankarn, 9 (Tan Muhabirinden) -
İzmir Elektrik ve Su şirketlerinin 
hükumetçe satın alınması takarrur 
-4 ı_~- K-.:ı~_..;1_,ı_.ı -:;r- ..ıy: •• ..ı -... ... -
zakerelere ba lanacak, satın alınma 
muamelesinin ikmalinden sonra te
sisat belediyeye devrolunacaktır. 

BAŞVEKiLiN 

Seyahati Bir Müddet 
Geri Kardt 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinc~n) -
Başvc ilimiz Doktor Refik Saydamın 
zelzele mıntakasına yapacağı seyahat 
bir müddet teahhur etmiştir. Başve
kilimize Ziraat Vekili Muhlis Erk
men, Sıhhiye Vekaleti Müsteşan A. 
sım Arar refakat edecek, seyahat bir 
hafta sürecektir. 

TAN 

K ·· mür ihlilill 
Dün Halledildi 

i 

lngiltere, ltalya Hükumetinin Protesto 

Notasına Bugün Cevap Veriyor 
Londra, 9 (Hususi) - İngiltere ile ltalya arasında ba;ı gii teren kö. 

mlir ihtilafı tamamile hallolunmuş ve bu mesele ortadan kalkmıştır. 
1talyanın muhtaç olduğu kömiirU İngiltere temin edecek ve ital~·a, 
Alman kömiirli almak için Rhterdama gemi göndcrmiyecektir. Almnn 
kömilrüniin deniz ~·olu ile İfal~·nya gönderilmesinin ~·asak edilmesi do- i 
layısile, İtalya hiikumeti tarafından ''eril.en prote to notasına ~cvap 1 
hazırlanmıştır. Nota, yarın (bugiin) tevdı olunacaktır. 

ital~·anm Londra Sefiri, dün Lord llnlifax ile bu bahu üzerinde dos. 
tane bir konuşmada bulunmu~tur. i 

JJ!areşal Balbo Tarablusa gidiyor 
Kabil'e, 9 (A.A.) - J .. ibya umumi valisi İtalya Mareşali Balbo, Ha

beşistandnn Kahireve gelmiş ve italva el~sile Mmr hfikftmetlnm mfi
messiJle.rf OTtn Şark İngiliz kuvvetleri kumandanı tnrafından selam. 
lanmıştır. Mareşal, yann Trahlusa hareket edecektir. 

Alman Şehirleri 
•• • 
Uzerınde ••• 

lngiliz Tayyareleri Yeni 
Uçuşlar Yaptılar 

Alman Orduları Başkumandammn Garp 

Cephesini . Teftiş Ettiği Bildiriliyor 
Londra, 9 (;Hususi) - Garp Cephesinde mühim bir hadise 

yoktur. Alman tebliği İngiltere ve Fransanın Şimal ve Şark 
mıntakalarında keşif uçuşları yapan Alınan tayyrelerinden biri
nin geri dönmediğini bildiriyor. 

Almanya orduları başkumandanı 

General Von Brauchitsch'in Garp 
cephesini teftiş ettiği Berlinden ha.. 
bcr verilmektedir. Almanlar, İngil. 
tere sahillerinde 11 gemiyi batırdık. 
lannı veya ağır hasara ujrattıklannı 
ıCiaın caıyor1nr. J!"akafbu iddianın as. 
lı olmadığı anlaşılıyor. 

lngiliz tayyarelerinin 
ye11i ak"lnları 

İngiliz tayyareleri dün Ruhr hav. 
zasının ve Alınan sahillerinin muh
telif 12 şehri üzerinde uçuşlar yap
mışlardır. 

Berlin gazeteleri, halkı, ışık ka. 
rartma nizamlarına riayete davet et.. 
mekte ve şimdiye kadar düşman ta
rafından ha taarruzu yapılmama. 
sının bundan sonra da yapılmıyaca. 
ğına delalet etmediğini knydeyle-
mek tcdir lcr. . 

Angriff gazetesi. bu harbin kati 
netice verecek saatlerinin her an ça
labileceğini ve bunun için hazır bu-

tunmak limn geldlğhıi hatırlatmak • 
tadır. 

Taarruza uğnyan Holanda 
lapurlan 

Amsterdnm, 9 (A.A.) - Holanda 
ile İngfltcrcnln pırk ııahlU anısında 
sefer eden Holanda vapurları mun
tazaman Alman tayyarelerinin tanr. 
ruzuna uğramaktadır. 

Bu gece Confid vapuruna bir Al. 
man tayyaresi hücum etmişse de va. 
pur, maruz kaldığı hasara rağmen 
'bir İngiliz limanına girebilmiştir. 
Dün Roterdama muvasalat eden Sa. 
bn vapuru da pazar günü İngiltere. 
nln şark sahili yakmlarında bir tay. 
yare hücumuna uğramıştır. 

Peştede Beklenen 
Yugoslav Nazırları 

' 

Budapcşte, 9 (A.A.) - Yugoslavya 
Adliye ve Ticaret Nazırlannın ya
kında Budapeştcye gelmeleri bekle
nilmektedir. 

S. Welles'in 
Temasları 

Rooseveltin Mümessili, 

Dün Polonya Başvekili 

ile Görüştü 
Parls, 9 (Hususi) - Amen"'ka Cum. 

hurreisinin hususi elçisi Mister 
Welles, bugün, Polonya Başvekili 
General Sikoreski ve Hariciye Na
zırı Zealeski ile görüştü. Bundan 
başka Arjantin ve Brezilya sefirle.. 
rini kabul etti. Fransa Maliye Nazı. 
n M. Reunaud da bugün kendisine 
bir ziyafet verdi. 
lif oskovada neşredilen tebliğ 
Moskova, 9 (A.A.) - JI'as ajansı 

bildiriyor: 
Amerikan Associated Press ajansı, 

Berlinde 3 mart tarihinde Bitler ile 
Amerikan Reisicümhuru Roosevelt'in 
mümessili Wclles arasında vuku bu
lan mülakatın mevzuu hakkında 
Berlin• muhabirinin bir haberini neş. 
retmi,ştir. Moskovadaki Alman büyük 
elçiliği bu münasebetle aşağıdaki teb. 
liği neşreylemiştir: 

"Amerika mümessüi Welles'in 
Berllnde yaptığı konuşmalar hak.. 
kında ecnebi matbuatta çıkarılan 
~aylalar münasebetile salahiyettar 
Alman makamatı şunu müşahede eL 
mektedir ki, her iki taraf da bu mü. 
zakerelerin mevzuunu neşretmemek 
hususundaki karan samimt ve hali
sane bir surette tatbik etmişlerdir. 

Binaenaleyh, ecnebi matbuatın 
neşriyatı tamamile asılsızdır. Ve Al. 
manya ile Birleşik Amerika devleti 
arasında itimatsızlık çıkarmak ve a. 
çık olan Almanyanın harp hedefleri 
hususunda dünya efkarı umumiye. 
sini yanlış yola sevketmek yolunda 
bdrlz bir teşebbüsten ibarettir." 

Rooseveltin istediği milli 
müdafaa tahsisatı 

Vaşington, 9 (A.A.) - Roosevelt, 
kongrenin liderlerine milli müdafaa 
için iki mllynr dolarlık tnhsisat iste
mekte ısrar edeceğini söylemiştir. 

ROCKFELLER 
Müesses~sinin Türkiye 

·· messiline Ziyafet 
Ankara, 9 (A.A.) - Ba~ckil Dr. 

Refik Saydam, Rockfeller müessese. 
sinin Türkiye mümessili olup bu de. 
Ca memleketine gidecek olan Doktor 
Colli~ şerefine Anadolu klübünde 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 
Amerika büyük elcisi Mr. Mac Mur
ray ile Hariciye Vekilt Saracoğlu, 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alatnş ve diğer 
bazı zevat hazır bulunmuşlardır. 

1 

Mart Gözünü Sevey· 
Yüzümü Kara Çı ar 

1 
• 

a 
Yazan: B. FELEK 

R ahmetli amcam bir fıbl adam 
dı. 

- Allahın acımadığına kul ncı. 
mamalı, derdi. 

Bu, insan lan bir f elnkcbcdcye 
karşı şefkat göstermekten men için 
değil, ban mahlukların rahmeti rah. 
mandan bile mahnım olmıya mü ta. 
hak olacak derecede düşkün \'e şerir 
olmalanna işaret içindir. 

Ben bundan birkaç giin e\•vel, şu 
içinde bulunup soğuktan titrediği. 
nıiz Mart a:rının lehinde birkaç satır 
yazmıştım. 

Biçarenin ndı çıkmış. yoksa mart
tan beter ne şubatlar, ne nisanlar, 
hatta ne mayıslar görülmüştür diye, 
onu tezkiyeye uğraşmıştım. 

Bir kısım karilerim bu yazılanın. 
dan dolayı, bilhassa zemheriye ta~ 
çıkaran bu günlerde bana mektuplar. 
la, telefonlarla serzeniş ediyorlar. 

- Bu muydu, methettil:in mart? 
diyorlar. ' 

Haklan yok değı1 ... Lfıkin acele et. 
mesinler. Daha martın ilk onunda. 
yız. Bakalım on beşinden sonra ne 
olacak? Atalannuz, martın ynng 
kış yan~ ya7., derlermiş. Elbette bu 
bildikleri 'Tardır. 

Bugünkü fırtmayı, kan, tipiyi Vt 

'°ğuğu görüp de yannın dn böyle o 
lacnğından korkmıya mahal yok. 

Bir g-ı1neş, bir hafif lodos kaıı 
lan eritir, yerleri lmnıtur, hattn, a 
ğaçların tomurcuklannı yeşertebl 
lir. 

Dilnya yuvnrlnktır, döner, dön~ 
ken de mutta ıl değişir. Ne tabii hn 
vaya, ne ~iyasf havaya bugünkü mil 
sandcsizliğile hükmetmek dol,'Til ol 
mn7.. 

l\fart gerçi adı cıkmış bir aydu 
JJôkin unutmayın ki i~indc leylaklnı 
açmı~, erikler ve kayısılar çiçeklen 
mi~ pek çok mart.aylan görmüsüz:. 
dür. Çünkü kış ne kndnr sert ve ha. 
va ~arttan ne kadar fena olursa ol 
sun, önfimiiz yazdır; giincştir ve sı. 
cnktır. Onun ne büyük kuV'\·et oldu 
ğunn biliyor musunuz? 

Mart ayı mevsim bakımmdan 1 
başlamadı. Mart ayında siyasi hadi 
sclcrln de pek tnth olmıyncağını ha. 
her veriyorlar. Lakin benim bu uzuı 
ömürlü aya itimadım var. Kimsenb 
{izerine oynamadığı bir yan atı gibi 
ben onun bize giincsli \'C çiçekli gün. 
ter hanrlamnkta oldııJ:runa inanıyo. ' 
nım. Aldnnırsam birinci olmıyacak 
Uıkin ya dediC"im çıkarsa? 
Hocanın dediği gibi, ya göl ma71 

tutar da yôCurt olursa._ 

Okuyucularımızdan (H. r.) ya: 
Mektubunu:ru · nldım. İltifatınıza ~ ek

kQr ederim. YQrllmQn karası_ kar olswı 
efendim. HQrmeUer. 

ReSS11m Bay (Şevket Daö) a: 

4UCStni • • f d 1 ta r ıstıyor. s,•eç c A manya içf a •ndan bir tclılikeye uğramamak 

1 
t hu ta:ıyika boyun eğiyor. 

hinıs~~ç, son ulh teşebbüsünde mü. 
hanı ~r rol oynamıştır '\'e hu rolü oy. 
bun:ga de\'nm etmektedir. 1 veçin, 
gönd ~ böyle hariçten Finl ndaya 
ola ~ılceek hiltün yardımlnrn mani 

Avrupada bir tetkik seyalıatinden dönen Ameri. 
kan lıaı·a mülelmssısının raporlarına göre, müt 
1ef iklerin /tava kuvvetleri llkbalıarda Alman 

sebze ve meyı·a yerine kaim olacaktır. Alman 

kimyakerleri bu hapları gayet ucuza mal etme
ni11 yolunu bulmuşlardır. Şimdiden bu haplar 
mekteplerde çocuklara ı·erilmektedir. Bütün §C· 

/ıir ve köylerde bu hapları dağı.Lan dükkan ve 
müesseseler açılacaktır 

İltlfatnarnenlzi ııldıın. Hakkımdaki pe. 
dcrnne muhabbetinizin mOtC$ekldrly1m 
İllştlğlnlz noktada pek haklısınız ve s1zln. 
le beraberim. Uıkln neyliycllm ki; estetD 
eksiği bir aa~n halinde. Saygllc cllcrinlzJ 
öperi.ın. 

8. F. 

Molotof'un 50 inci Doğuın 
Yıldönümü 

;.nı:;ı bildirilmektedir. 
llıcd~~anda ise hariçten yardım gör. 
ine~ 1 takdirde harbe devam ede. 

SuJb .. 
~mini İçin: 
Q halde şu neticeye \'tırılabilir: 

rıii Finlnndn bu son sulh te ebbü. 
JnİIJiesıtnsındn ya menfaatlerine ve 
in ar terefine uygun şartlarla karşı. 
devan harbe on '\'erir, ynhut harbe 
gilte ın ~e~buriyetinde kalır ve İn. 
ter. re ile Frnnsndan filli yardım is. 

İngnt 
l"npnı ere he Frnnsnnın bu vardımı 
diriJi~~füı Jniitemayil oldukları bil. 
tuğu t:~ l~adiseler bu istikameti tut. 
Finler dırde, şimalde SO\'l etlerle 
Alnın arasında vukn bulan harp, 
hlle dnYanın ve müttefiklerin iştira. 
ınGca::;anı edecek olan geniş bir 
-= e Jnahiyetini alır. 

~~==================-
Bu J gar Matbuatının Yapbğı 
Sof Dostane Neşriyat 

:nıen ;a, 9 CA.A.) - Bulgar • Ru
Çıkan e Bulgar - Türk hudutlarında 
tarzda s;:n hfıdiselerin dostane bir 
bahis alledilrniş olmasını mevzuu
susta ~en Bulgar matbuatı bu hu
nin itti}ı uınen ve Türk hüklımcUeri
dolayı daz. ettikleri hattı hareketten 
etınekt ertn bir mcmnunıyct izhar 
ellerini e 'Ve bilhassa 13ulgnr tayyare
bırnkan ;: tııyYarcyi derhal serbest 
reketi:ııi ~rk hükumetinin hattı ha-

§Ukranın kar§ılamaktadır.. 

• 
lıava kuvvetilıe üstün bir Jıale gelecektir. Ame-
rikalı mütehassırlar bu neticeyi ispat eden mü
lıim rakamlar vermektedirler. 

* ~iman mathunh Cebelitanğın İspanynyn verilmesi 
laz.ım geldiği hakkında İspanya lehinde yeni bir pro
paganda neşriyatına başlamışlardır. Alman radyosu, 
lspnnyolca neşrf~·atında da bu propagandaya hayli yer 
~erıncktcd~r. Halbuki General Franko, İngiltere ile 
miinasebctlerinin bozulmasına sebebiyet verebilecek 
1>lnn hu neşriyatın İspanyol gazeteleri tarafından ikti
bas edilmesini yasak etmiştir. 

• Fransada Romanya hesabına yapılan otuz be~ 
to11luk üç torpidobotun inşaatı bitmiş, provaları 
yapılmış ve yola rıkarzlmıştır. Bunlar l(arade
nize geçerek Romanya donanmasına illilıak ede
ceklerdir. ,,. 
İngiltere, C'\1"e1ce ~lmnnlar tarafından i!'lgnl edilen pn. 
ı:arJnn elde etmek için bir ticari yıldırım harbi acmıya 
l<nrar ,·ermiştir. Bu mak!'latla hlr komite te..,kil edilmiş
tir. ilk iş olarak, Almanya ile i' yapan ttnebl 
memleketlerde seyyar ticaret panayırlan dola tırıla. 
cak ve hu memleketlere İngiltercden alabilecekleri sa
hayi malzemesi örnekleri gösterı1ecektlr. Bu ticaret 
harbinde muvaffak olmak için, hükfuııet her türlü fo
ttnkiirhğı yapmıy karar vermiştir.. 

11-
Almanyacla uitamin C yi ilıtiı'a eden küçük hap. 
Tar yap1lmakiadır. Yakında bu haplar bilhassa 

• Sovyet radyo ve matbuatı, So\')'etlerin artık harpten u
zak kalmasının çok güç olacağı, binaenaleyh bütiin hu. 
dutlarmda her tiirlü miidafaa tertibatını arttırmak la. 
ııın. eeldll!:i etrafında n~şriyat yapmaktadırlar. 

11-
Paristeki Arnavut malıafiline gelen haberlere 
göre, /talya Arnavutluğa yeniden asker ihraç 
etmek üzeredir. işgalden bugüne kadar Arrıa
vutluğa sevkedilen ltalyan ordusu11urı miktarı 
100,000 kadar talınıi11 edilmektedir. Bu kuvvetin 
JJJart nihayetine kadar 300,000 e iblağ edileceği 
söylenmektedir. Draç ve Avlonya limanlarında 
yeni asker sevkıyatını tanzim etmek üzere ha-

zırlıklar yapılmaktadır. ~fart haftasından iti
baren Arnavutlukta mevcut bütün mektep bina
ları tahliye edilerek işgal kumandanlığının em
rine verilecektir. Arnavutluğa §İmdiye kadar 
sevk ve itlıal edilen mühimmat ı·e teçhizat mik
tarı, 300,000 kişilik -bir ordunun ihtiyarlarına 
tekabül edecek vaziyettedir. 
Yeniden bir motörlü fırka da gelmi~ ve bu auret
le motörlü fırkaların adedi üçe iblağ edllmi.ştir. 
Tiran "e Drama'da, dönen bir ~aJıiaya göre, ltal
ya Kralı yakında Arnavutluğu ziyaret edecektir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyetleı 
Birliği icra komiserlerl heyeti reis 
ve hariciye komiseri M:>lotof bug{lı 
doğumunun 50 inci yıldönfunünfi 
kutl ulanacnktır. 

Bu münasebetle Komünist Partisi 
Merkez Heyeti, kendisine çok hara· 
retli bir tebrik telgrafı göndererclı 
memlekete ve bolşevikliğe yaptığı 

büyük hizmetleri tebarüz ettir.niştir 

Lenin ni§arıı verildi 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyetleı · 

Birliği Yüksek Sovyet Meclisi divanı 
güzide hizmetlerinden dolayı komi 
serler meclisi reisi Viaçeslav Moloto. 
fa ellinci yıldönüıııü münasebetih 
Lenin nişanı tevcihine karar vermiş. 
tir 

Fransız-İngiliz. Sanayi 
l\lcc1isi Kuruldu 

Londra, 9 (A.A.) - Rene Duche
min ve Lord Dudley - Gordon'un Ti. 
yasetinde Londrada bir Fransız -
İngiliz sanayi meclisi kuruımuştur. 
Bu meclis, iki alilkadar memlekt>tin 
tasvibi ile İngiliz ve Fransız crıdus
trilerinin müttefiklerin askeri faali. 
yetini alakadar eden bütün sobalarda 
beraber çalışmasını temin edecektir. 

-0-

Sovyet Harici Ticnret 
Komiseri Berlindc 

Berlin, 9 (A.A.) - Sovyetler BıT. 
Uği Harici Ticaret Komısert. Mm:"o 
vadan Berllne ızelmistir 



TiYATRO 
Şarkta 

1 
afeşantanlar 

Madalya 
Alacak 
Kadınlar Bir tarihte Mısırda bulundu.' tertibat, ayni sahneı burada fazla 

ğum zaman bir dostum ile olarak bir "hoparlör,, var. Saz he. Altıdan fazla çocuk analarına ve-
"Kahire,, de yerli bir kafeşantana yeti bir tarafı işgal ediyor. Sahnenin rilecek madalyalar hazırlanmış ve 
gittik. Oldukça geniş bir salon, bir 1 nihayetinde yine ayni iskemleler ü. bunlardan şehrimizdeki analara ve. 
köşesine ufak tahtaboşumsu bir sah. zerinde hanım kadın oturmuş akça rilmek üzere 150 tanesi İstanbul sıh
ne yap lmı§, üstüne sıra ile iskemle. pakça tazeler. Tebessümsü2" heye. hat işleri müdürlüğüne gönderilmiş
ler dızilmiş, ortada ferah ferah üç cansız çehreler. Mümeyyiz karşısın. tir. Madalyaların bir tarafı, çocuğu. 
kişi sığacak kadar geniş, yaldızlı, da imtihan olan mektepliler, yahut na süt veren bir anayı remsi! etmek
kırmızı kadife bir koltuk. Koltuğun canlı birer gramofon pilaklan gibi te, bir tarafında da (Türkiye Cümhu
etrafındaki iskemlelere entarili pan. birer birer okudular. Sonra hep bir. riyetl 923) ibaresi bulunmaktadır. 
ta!onlu, hırkalı mintanlı, tek tek ço. den ayağa kalkarak beraber söyle. Çok çocuklu ailelerden bir kısmına 
raplı, ınestli, yemenili, san veya si- diler ve hiç bir iz bırakmıyarak git. nakdi mükafat, bir kısmına da ma. 
yah patinli birkaç adam oturmuş.. tiler. dalyalar verilecektir. Madalyaları 

Kimisinin elinde ud, kimisinde dar Müsamerenin can alacak yeri Sa. gelmiş bulunan analar ~unl:ırdır: 
buka zilli maşa. Birdenbire Mısır mar fiye idi. Suvare elbisesile geldi. Bu Üsküdarda Mediha, Esma, Fatma, 
ŞI çalınmağa başladı. Sahnelerin ni. kuvvetli muganniye hakkında söyle. Hafize, Fatma Zehra, Remziye, Fat
hayetindeki perde aralandı. Koltuk. necek bir şey yoktur. Fakat hu ka. 
larına iki adam girmiş, en aşağı 125 dının yeri burası mı? Bir lahza göz... rna Adile, Seniha, Hayriye, Zeynep 
kiloluk bir kadın göründü. Seyirci. lerimi kapıyor, onun muaZ'7am bir Naciye, Ayşe, Ahsen, Fatihte Ayşe. 
ler naralarla tcpinmeğe başladılar. oper~da. yüzlerce artistin doldurdu. Emine, Zübeyde, Zekiye, Zehra, Ne
Kadın, bu cuşu buruşa karşı sağa ğu btr sahnede mesela (Verdi) nin cibe, Firdevs, İffet, Ayşe, Şevkiye, 
sola tebessümler savurarak, tahtına bir (Ayda) sını oynadığını tasavvur Naciye, Fatma, Zübeyde. Beyoğlunda 
calis o!an bir imparatoriçe gibi kol- ediyorum. Zeynep, Esma Saniye, Meryem. Be. 
tuğa oturdu. Bittabi kanape yavru. ..B.~ ses bütün musiki aletlerinin, 
su koltukta da yer kalmadı. Gözleri butun <koro) heyetinin fevkine çıka. şiktaşta Hafize, Gülsüm, Hatice, Şa-
ağnklı, tıraşı uzamış bir sazende cak, dalgalanacak. o kuvvetli gırL ziment, Rendi, Zehra, Hatice, Kar
entarisinin altından jartiyesiz çora. laktan fıskiye gibi fırlayan na~meler taldan Remziye, Fatma, Emine, di. 
bının üzerine dökülen kirli beyaz avizelerin billıirlarma çarparak her! ğer Emine, Kadıköyde Kamile, Sa
donlarını göstererek bu kocam~n in. tarafa temessül etmiş musiki pırlan. J rıyerden Fatma, Necibe, Eminönün
san dretn?tuna sedefli, kırmızı ma- talan ~ibi dökü~.e:ek ... Perde yavaş den Fatma, Hamide. Rukiye. Selma, 
vi kordelaJı bir ud verdi Kadını u. yavaş ınerken butun saldcn alkışlar M.. L. u· S'l .d R··'-: 
fak b

. . · ki . ' unevver, u ıye, ı ıvrı en UA.l• 
ır dolaşıştan sonra bır şarkı çıçe er, tebrikler... _ 

söyledi.. Karar verdi. Silkindim, bu tatlı rüyadan uyan. ye, Eyup kazasından MerzukL 

Pahlivan Faik 
Dün Defnedildi 

TAN 

BUGÜN 

İPEK 
Sinemasında 

yekta bir film 

Cücelerin 
l{orkunç Şehri 

sızı KAHKAHALARLA GULDUREcEK 

NEŞ'E ve ZEVKLE SARACAK 

MtSLl GÖRÜLMEMİŞ BlR ŞAHESER 

ZAFER 
Dönüsü 

10. 3. 940 

TO'RKÇE SOZLÜ FtLMl YARATANLAR 
Dünya sinema kahkaha krallan 

LOREL - HARDI 
Aynca proğramda: 

CUMHUR REtStMtZtN DOGU SEYAHATLER! 
• ve FOKS JURNAL, en son dünya ve harp haberleri 

Bugün saat 11 de tenzi!atlı HALK matineleri 

Zorla GÜZELLİK 
OLI\IAZ Türkiye 

Türkiye 
RadvndifO-ryon PMtalaıt 

Rad:vo~u AnkıJra R.adyos• 
Dallt'a UzunluittJ 

Tamamen Cilceler tarafından oynan
mll fevkal!de macera filmL Eğlendirici 

Lorett.a Vou"g • Warner Baxter 
ve Ceur Romero'nun 

Fransızca sözlO en son ve en büyük 
muvaffaJdyeUerl 

T. A. P. 1 l '1 in. 946~ KCL !it it"'• 
1648 m 1R2 K~ 120 it• 

ve 5a7anJ hayret. Yeni FOKS JURNAL Havadisleri Pazar, 10. 3. 1940 
lııvete": letıınbul TUrklvenl" IMlıldlr. 2 k111mlık TOrkçe IZ1tııtlı ve muılklll fllm il2,30 Program ve memleket saat ~ 

' I 112,35 Ajans ve meteoTolojl hııberlert. ız.5' 
Müzik: Kanşık progrıım. Okuyan: ce1A1 ili•••••••••••••••••••••••••••• ' . Tokses. Cnlanlar: Cevdet Cağla. P'ahrf ICO" 

Göz kamaştıran bir nur .. yetişilmesi mümkün olmıyan meçhul bir file~ 1 puz. ZOhtO Bardakoftlu. İzzettin i1kte. Bar 
keşfolundu.. Amerikanın en parlak 3 yıldızı rl Oner: 13.30 - 14.00 MOzik: KQcQk ~ 

. • kestra (Sef: Necip A$kın) 
POL MUNI ... ANİTA LOUIS ... DONALD WUDS 

Beşeriyet tarihinin en ıztıraplı takat en parlak' bir devri olan 

LOUIS PASTEUR'un HAYATI 
Filmini yarattıkları 

1 - RobeTt Stolz: Viyanada ilkbahar. 
2 - Ludvfg Slede: Aşk haberi (Bali 

mOzlğf). 

1 - Frled Valter: Rüya (!teman IOlo tt 
orkestra lcin). 

O zaman bütün seyirciler, yangın dun. Hakikat işte karşımda duruyor: 
çıkmış veya büyük bir feliı.ket gel- Koltuğunun altına sıkıştırdığı dar. 
miş gibi bir ağ zdan bağırmağa baş. bukasını ellerinden ziyade saçsız ba. 
ladıJar. Gürültünün derecesi tasav. Işı ile ,çalan darbukacı! Bazan o ka. 
vurun fevkinde iôi. Birçoklan sah. I dar coşuyor ki zannederim birkaç 4 - Crfeg: PergQnt suJtt. 
neye hücum etmişler, şişman kadı. ,akşam sonra bir kazaya meydan ve. Vefatını teessürle haber verdiMmiz - . 
nın gİrtlağ •na saldırıyorlar, salla. rflmemesi için iskemleye bağlamak &• l A L E 5 

- Joh. Strauss: Artist bıyab (Vals). 
yorlar, bir kısmı da ellerindeki so. ılfızım. eski ve kıymetli güreşçilerımizden ' ' 18.00 Program ve memleket salt ayatl 

H d b Faik Yi"ıne· rm· cena--• lı-ın Alem 18,05 MOzik: Radyo caz ork-._11, ıs ... 
Palan rastgeldikleri yere vuruyor. ay i u şekli de kabul edetı·m. 6 ..,.;;'"• • - tns i t f ""°'~" .,. F d 5 ğlık d d 1 an ye e şerc veren ... Fenne tılç giydiren ıztıraba sükan veren bu Coctık saati, 18,55 Serbest saat. 19.ıo Mens• 
lardı. Titreyerek arkadaşıma sor. akat saz heyetine bir "Smokin., giy. ar a ' yur un an 8 ınar.ıt Eytl. büyük inkılap eserini memleketin bütün fen adamlarına .. Genç mü. leket saat a• •ı, ajans ve meteoroloft hr 
dum: dirmek de 0 kadar güç mü Bu fik. be getirilmiş ve namazı Eyüp cami· nevverlerine müstakbel alimlerine en büyük bir gururla tavsiye eder. berlerl: 19.30 MOzJk. Calanlar. Rus~n Kartlı 

- Kadın fena bfr şey söyledi ga. rimi bir dostuma söy!edim: inde kılındıktan sonra Güm!.işsuyun- Vecihe, Kemal N. Seyhun, İzzettin Öld• 
Uba. Ne yapsak? Yavaşça sıvışalım - Bir kere siyah caket, yollu pan.. daki ebedi istirahatgAhına goz yaşları İlıiveten: Renkli MİKİ... Paramunt Jurnal •) Okuya": Muzaffer lıkar 
ını? ~ldü. • ~!?n .. ~ymişl~rdi dedi. Herkes alay arasında tevdi edilmiştir. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 1 _ Surldll peşrevi, 2 _ SaduJlab A• 

- ayıı- dedi. Bilakis, bu, alkış. e ı. man ayım! Bu akşam pek C _ '-•••••••••••••••••••••••••ııım•' ta: Suzidil a~r semai (Beni ey kond 
hr. O yaptığı nağmeyi bir daha isti. resmisiniz!., dediler. enaze m.erasi~d~ gureş fede. fem), 3 - fsmet Aba: Suzidil farkı <thfr 
yorlar. İşitmiyor musun hepsi "ke. Ne çıkar? Bunu söyliyecek kadar rasyonu erkanı, gureşçıler Yd SIJO~u- ,••••••••·-•••••••••••••••••~ tin şrec:tl efendim anısı), 4 - Suzidil pi" 

man!., Diye bağırıyorlar. Hakikaten ufak düşünceliler görenek kaides.ine larla merhumun ark~da§lan .ve dost-1 O A N 1 E L L E O A R R 1 E U X l 'n (CAnı ıamı ışkınla perlpn .lf!U!f' Gi-
de kadın memnun tekrar ediyor: uyarak bir hafta sonra oraya smo. lan kalabalık bir kuUe h~lınde ha. dum), 5 - Lemi: Suzlclll prla (Tan Ul-

- Hadır Ya Bey! Hndır Ya Seydl! kinsiz gelmezler ve her §eY gibi bu zır bu~unmuş~dır. Federuyonla blm inliyor). 
Fakat gürültünün önüne geçmek da bö:yle olur. muhtelif teşekkuller ve merhumun K A L B A G- R ı s ı b) Okuyı": Melek Tokallz 

kabil değildi. Derhal beş altı kişi Dünyanın herhangi bir memleke. arkadq]an kabre çelenkler k~~~~§- ı - SemNttin Ziya: Sa&arablln prln (91 

geldiler. Kocaman ellerlni birbirine tinde ynksek bir kantatrls olabilecek lardlrh t. ~~ bqınl .da ı1 olunun ·~•••••••ı•m•••••cm••c:m•a•••••••I ~nca ıçıl) . 2- Sade n KıT'ft._tc ~ 
çarparak: bu kadına bir opera sahnesi vereml- a~a v~ nızmet en ~ mış, hatırası ban şarki <Gecemiz ıtapıcaraJ. ~ -~ 

- üskütü! Diye bağırmağa bsş. yorsak, hiç o1mazsa ona 18.yık bir ~:~ .. etirdilerek meruıme nihayet ve- Piyano Konseri ·----------ı, raban prkı (Bah(elerde q].ama)..: 
ladılar. Meğer bunlar halkx 5ükuta alayiş yapalım. ·~·~ • M A R 1 E \ c) Okuyın: Azlu Tl5zenf 

davet memurlan imi§. , Safiyeyi "halkın mugannfyesi,ı o. --------------- Konservatuar Piyano Profesörü ı - Unak sarkı (Salıp lf!Vdalan)· t -' 
Güç beliı herkes sustu. Kadın tek- larak kabul etsek dahi bu !ikrin dü. ~ tlıııııı. Ferdi von Ştatzer geçen sene konser ı A N T Q 1 N E T T E Udi Zekl: Unak şarkı (Dallar dayanıd 

rar başladığı zaman arkadnşıma: §1;in~üğümüz !1oktaya mani olabilecc. B o R s A vatuan ikmnl eL enlnlne), s - Unak tilrldl (Menekfe kO' 
_ Ka1.k, gidelim. Dedim. Zira bir ğını zannctmıyo~~· Sanat.kirı yük. miş o1an talebesi NORl\IA SHEARER - kulu YArlm). 

~arar daha verirse bu sefer mutlaka seltmekı sanati yükseltmektir. -n.. Popi Panayotidiı. · TYRON POWER 2o.15 Konuşma (Tarihten laJ'falar), ın.sl 
'ildürecekler_ görgülerimin bende husule getirdiği ile iki piyanoda 12 Misline rastlanmamıı bir MOzlk: Faaıl heyeti. 21,00 MOzik: Kaf'fl• 

intibah ile düşünüyorum. Mes';?}enln Ut Mart salı günü sa. muvaffakiyetle KADIKÖY hıma ve k/Scek havalan. oatanlar: Hak» 
Bağdatta iken yine böyle yerli bfr bir de ticari kısmı varsa o benim mü. Nevyort U0.18'1'5 at 21 de Fransız Derman.~ ~Hasan Gür, Hamdi TO' 

k~e~antana gittim. Ayni dekor, ay. nakaşaya salAhiyettar olmadığım blr Parti 2.96875 tiyatrosunda bir O p E R A ~ <?l,l Mflı.lk: Oda müzllf - Brarun' 
rıı mızansen o d .. rd .. ğ- Mlllno e.'7825 Kon~c-r- ___...,. Keman ve piyano lcln a tıncO eonat (!il 

· ra a go u um coş. cihettir. ULUNAY · • ... oıııernasmarblr ka,. gun· mJn~r. Gllbert Bııck "Kemın'", Zuıntr 
kunluk sadece muganniyenln şarkı. Cenevr• 29.355 ProğMmda: Mo. Y 

al AmsterdUI 89.lflll daha devam ediyor. 7er "Plytno" ); 21.45 MOzik: SenlonlJ 
sına h kın iştiraki idi. Bir de fazla Zimmet Suçlusu nır· Kadın zart, Brahms, De. ~ mQzlk (Pl.), 22.15 Memleket saat ·~ 
olarak sahnenin nihavetinde !ske.m. Br1lltsel 22 1575 bussy, Strawinsky ,.•mma Tel: 60821 ajans haberleri; ziraat. esham • tahvttılı 
leler üzerinde mütev~kkilane kadın. İnhisar muhasebe sicil memurların Atina O.S'7 L. ,. ba 1 kamb'-o - nukut borsası CFl-t), - si Sotya t.!!025 ve ıszt ın zı eserleri ve Ferdi von &J " - -

lar oturmu§ hepsi de artistten ziya. dan Ayşe Makbule, inhisar tütün a- Madrfd .,--------------..ı ı Ajans spor servisi 22.40 MQzllc Caz~ 
de kocasının çoraplannı yamayan mele1erinden bir kısmını ç3lışmadık- Budıı>elte ~::!5 Şardtatzerin kendi bestelediii üç dans T 1 y AT R O LA R (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki proıram fi 
ve yahut çocuğunun bezini değiştir. ları halde çal~yor göstererek iki bin BOkret UlTS v ır. kapan11. 

meğe hazırlanan bir ev kadını hali liradan fazla bir parayı zimmetine 'seJgrad 1.12 -------------- '---- -----o---
nrdı. Sıra ile çıktılar, söylediler, oy. geçirmiştir. Bu suçtan dolayı seki. Yokotıama ıı.m 
nadılar .. Herkesi aşka getirdiler bil- zinci asliye ceza mahkem2sinde mu- Stokholm 31.0975 

hassa darbukacılan hoplattılar. Ah hakeme edilen Ayşe Makbule: ESHAM VE TA.DVILAT 
bu darbuka!. - Ben bir cahillik ettim. Bu pa-

*** Geçen akşam Taksim meydanında 
bir musiki mahfeline gittim. Ayni 

rayı ödeyeceğim, demiş ve suçunu 
ikrar etmiştir. Mahkeme fahitlerin 
celbi için başka güne kalmıştır. 

Susuyorlar .. ikisi de biribirinden kor~aralt bir 
tel' soyJenuyorlar, fakat her §eye rağmen ıkisi de be
raber oJmaktan mesutturlar. 

ETıanl U.98 
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KONSER 
P' 1 R D 1 Vo" ' T A T Z 1! J 

Konservatuar ProfeslSrQ 
POPI PANAYOTIDll 

Konservatuar Mezunu 
12 Mart 1940 Salı saat 21 de 
F'RANSIZ TiYATROSUNDA 

Şehir Tiyatroıu 
Dram Kısmındlı e O KADIN • 

Komedi kımunda 

e HERKES YERLi YERiNDi! • 

Halk Opereti 
(PIPIÇA) ZOZO DALMA8LA 

Ecnebi lstaıyonlanncla 
Türkçe Neşriyat 

Londn sı ve 11 metre Qzerhıden ..J 
18,55 de: Parla 40 metre Qzerlndea .,J 
20.25 de: Rom• aı metre Qzerinden "-" 
dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

- BiraJer bu ne ihmal, bu aebainlikı Bizı hiç 
mi göreceğin gelmedi? 

- Kinaye etme Arif. bu son aylarda işlerim ba. 
pmdan artırıştı Vallahi her gün aklımdasınu. 

- lnanmayın dayı, Amiral tepeden Lımağa Jra. 
dar değişmiş. geçen seneki adam değil-

Bostancıya geldikleri zaman kırlann manznrası 
Ayşeye bütiın dı.işüncelerini, bütün üzüntülerini u
nutturacak kadar btiyük bir hayranlık verdi. Tabiat 
bahar elbisesini giymiş, mor erguvanların, leyl&kla
rın ve salkırn1ann baş döndürücü kokulan ortalığı 
biınımüş, ince menekşeler yer yer kırları süslemişti. 
Ortalık baştan başa yeşil ve mordu.-

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND l\Jo. 49 

Genç kızın sesindekı titreyiş Mehmede garip bJr 
sevinç vennışti. Onun kinaye etmesi. onlan arama
dığı için şıkayet etmesi kendislle alikadar olduğunu 
isbat etme:z m!ydi? 

Genç kıı elindeki çantasını yeşil çimenlerin n
zerine atarak kendisi de otların üzerine uzandı. 

- Bir dakikacık şurada oturalım. .. 
Mavi esvabıle ve yanında duran çantasile, mek

tepten kaçıp kırlarda dola§an haylaz bir talebeye 
benziyordu. 

- Yengen ve dayın bizi beklerler Ayşe .. 
- Kuzum Amiral, bu güzel günde böyle man-

tıklı sözler söylemeyiniz, kırlann bu letafeti size de 
gitlmek, koşmak. bağırmak, otlara yatıp yeşilliğin 
nem kokusunu yaıondan koklamak ihtiyacını V(!r

mıyor :nu? 
- Har.r. kızım, güzel bahar manzara411 bana 

bilakis der1n biı hüzün veriyor. Tabiatin güzcllikl~ri 
ekseriya ge:ıçlere neşe. yaşlılara yeis verır .. 

Ay§C h3yretle başını çevirerek Mehmede baktL 
Biçimli vücudü, kırışıksız yüzü ile o kadar genç gö
rünüyordu ki, kendisinden bahsederken ''y.ıı.şlı,, ta
birini kullanması bile gülünçtü. 

- Siz bugün hasta mısınız, Amiral? 
- Hayır ... 
C'.evabı sertti; fakat hakikatte bu komecUyt son~ 

onun yanına otlar üzerine uzanarak bu bahar kadar 
taze kızı kollan arasına almak, onun kumral saçla. 
rından ıntışar eden kokuyu yakından koklamak ıh
tiyacile titriyordu. 

- O hnlde siz de otların üzerine uzanınız. Yen. 
gemle dayımı be§, on dakika bekletmekten ae çıkar? 

- K.iınseyı bekletmekten ho§la~am; haydi 
yürü Ayşe! 

- Peki..: 
Şımarık bir çocuk somurtkanlığı ile ıerlnden 

kalkarak :ıurümiye başladı. Artık yanındaki adamla 
meşgul olmuyormUJ görünerek önden gidiyo: ve ko
nuşmuyord u. 

- Danldm mı küçük 
- Tabii... Kaç aydanberl alzl görmemiştim: ba-

na karşı bu deace değiştiğinizi tahmin edemiyordum. 
- Değiştmı mi? Sana karşı deliıtim mi Mn 

Ayşe? 

- ŞQpheslz ... Siz eskiden böyle mi idiniz; Beni 
pmartmakbr.n hoşlanır, bütün tavırlarınız ve söz
ı8rin.izle ~ana dost olduğunuzu tsbat ederdiniz. 

Hiç beklemedill bu fik&yet M.ehmed.i Pfll'bDIŞtL 
bu fDainde aa~ını 

aöyllyerck onu temin etmek arzuslle içi y'lndığı hal
de yine bir kaç saat evvel vermiş olduğu kararı Hk 
hamlede bozmağı izzeti nefsine yediremedı. Keneli 
kendisinden utandı. 

- Beni affet Ayşe; bugünler işlerim dolayısile 
canım. Pek sıkılmıştır. Yoksa sana karşı her zaman 
samimi bir dost olduğumu biliyorsun. 

- Artık buna inanmıyorum. 
- inanmalısın Ayşe, benden şüphe etmfye hak-

kın yoktur, &n.ladm mı, hakkın yoktur, seni bundan 
menPderim 

Gayı·t şuurt bir hareketle genç kızın ollerlnl tut
muş, sinirli bir sesle ve heyecanla söylüyordu. Ayşe 
de dudakJannın titrediğini. gözlerinin ya§ardığıru 

belli etmemek için tekrar p.ka etmek mecburiyetini 
hWetti: 

- Emredersiniz Amiral. Fakat biz böyle kavga 
ederek vaki• geçirirsek eve sahiden geç gideceğiz. 

Biraz çabuk yiırüyellm mi? 

Arif Beylf' Seniha 'Ramm 1c-vı~'·' •r'" ••f' ., •. 1. 
lo.ml~rr (! 11 ...... J.0 45c111.ı, •• "' ..... .l .. .;,_. J •J ... ı..~.ı 

bekliyorlardı. 

- Siz Ayşeye bakmayın. muzibin biri c.. .. Hele 
bugün bahar havası tamamile başına vurmu1-

- Ne güzel gün değil mi? 
- Bir dPniz gezintisi yapsak nasıl olur? 
- Yok canım, daha zamanı değiL-
- YPnge, bize ne sürpriz hazırladınd? Karnım 

pek acıktı. Sizi11 de .. Değil mı. Amiral? 
Umum!yette daha serbest konuşabildikleri f~iıı 

ikisi de bıribirlle şaka etmıye tabii ve her zamanki 
konuşmıya botlamışlar ve yavaş yavaş n•len avdet 
etnıışti. 

LeylAk v~ salkımlarla 5rtülQ tarasada çııy içer• 
terken. ·Seniha Hanımın onlar için kendi etile haz'r
ladıı}ı keklerl bisküileri yerken gülüyorlar, reve
zelik ediyorl&r. bin bir muziplikle binbırlerım loz
dırmıya calı$ıyorlar ve bundan garip bır saacıet du· 
yuyorlardı. 

Bilhass.. ME'hmedin o kadar ~çll bir yilzü var
dı ki, bir ara Arü dayanamadı. onunla şaka eıt!: 

- ~ • ~.,,,.,,., k:ıl"1 .. :ın cırv mutlaka kışm soğu'1J 
ve ltan ıaı. uuı.t~şıe ~raber sen de kırlangıçlar gı1JI 
~eldin. artık bundan soma ilk ilk yüzünü bize gc;sıe. 
recekıl!' delil mi? (Devama vu) 
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ABONE BEDELi 

TOrkfye Ecnebi - ,. 
1400 Kr0 1 lene 2800 Kr 
750 • 8 A:y 1500 • 
400 .. 1 A.y 800 • 
150 • 1 Ay "' - 100 

MiUeueraraSJ ~ta ıttlhadına dahil 
Olmıyan memleketler tein abone 
bedeli mUdJeı surasiyle so. us, 9. 
I.& Uradır. Abone bedeli oeslndlt 
Adres değlşUrmelı: 25 lcuruııtur 
Cevap lctn mektuplara ıo kuruşluk 
PUi llAv~ l!lzımdır 

A•ı tflJ: 1tlif'4 9 4' 4 JI 
Bir Bard:ak Suda 
Fırtına! 
B ug(ln, etrafında bilyük gürllltü 

ltıa kopanlan küçücük bir mev. 
• • ınaalesef • bir defa daha temas 

•tınek lüzumunu duyuyoruz: 
d Okuyucularımız, bundan bir mfid. 
~~ e~ve), bu sütuna yazdığımız kil. 
B hır fıkrayı hatırlıyacaklıırdır: 
f ~IÜn l~inc:i defa hahrlattığımu bu 
.::.:; koprii bkelelerindeki, ve bil. 
bı&.. vapurlardaki seyyar satıcı boL 

5ulla ıniltealliktl 

-. htanbullular b 1 1 1 r 1 e r ki 
uu va l . 
b 1 Pur ardaki seyyar satıcı kala. 
ı: ıfı, Yolcu kalabalığından bile faz.. 
V •anılabilecek derecede büyüktür. 

e klrniaJ na k . k' . . . 't kimi • ne ıe en, ım.ısı sımı , 
ilesi sı •~duviç, kimisi paravana iğ. 
lı: • ldnusı bayat karnmeJa veya 
d Urtlu çikolata satan, hatta bazıları 
lı: a, sadece zabıta müdahalesinden 
eı~~nrnak. için. eJlerinde birer ula. 
d'l urabıye kutusu bulundurarak .:U enen bu kanşık kalabalığın gürül. -! sabahlan silim dımağlarile iş. 

e yetişmek, ve akşamlan yor. 
::: dımağla sakin bir seyahat yapa
d evlerine dönmek isteyen vatan. 
ti &şiara, katlanılmaz bir işkence çek. 

!"'1ektedir. Biz, aldığımız birçok ~L 
kiyet melc:tuplannı kendi teuübele
~izle hakb bularak, alikadarlann 

U garip ticarete halkı rahatsız et. 
Dtiyecek bir şekil vermelerini istedik: 
lrluhataplanmız da, bu temennmizi 
1erlne getirmek isabetini göstererek, 
o ıeyyar aahcılann vapurlara _ fakat 
sadece vapurlara • girip çıkmalarını 
7asak etti. Biz de, temennimizin na. 

• ••wwwuw-ıHaıt ntOte.elllt 
ftikransmızı )'ine bu sütunlarda açık.. 
fa iidedik. 

Vay efendim ... Siz mislııh bu işle. 
'- cUret eden? 

lı: Meğer istediğimiz tedbir 1JSUle 
an un ' • lar a muhalifmiş. Bu ıeyyar satıcı. 
~rasında, gazete mDvezzleri de 
re, 

1 
lf. !lu kültür hldimleri, her ye. 

le stedıkleri gibi ıirip çıkmah imi~ 
1ı::ı·1 Vapurlara, yolcular, kollan pa
hlt erle dolu olarak girdikleri için, 
-~'lere oturup yerleşmeden gazete, 
Bu :;ua alamaz. okuyamazlarmış; 
- arar yüzünden, memleket efka. 
... tlnıllnl.İ 
lacak yesl, dünyadan bihaber ka. 
eak ~ış. Memlekette cahelet arta. 
lık~ bı~çok namuslu vatandaşlar aç
~ k olecek, sefalet göğdeyi götü. 
e.'a.c kt razcteler ve gazetecilik bata. illi.: Yanıet ali.metleri belirecek. 

-~:,.';"" hab~~yi bin kubbe haline 
libi .~ruı. hızı müvezzi düşmanı (!) 
cleu;osterıniye çabalamakla, beyhu. 
ret Cöa~ t~hall~Kı çok aşikar bir ıay. 
rbıin rdiklen meydanda. Artık işle 
kald • lhllvezzilere hüHis çakmıya 
u.• ~ u'iı anlaşılan ba arkada .. tar bi-._.. llıa b •• 
fal'tl er çeşit ticaretin bir takım 
dalı ara tabi bulundutunu bir defa 

a hatırlatalım: 
Gece 1 Pası aruından sonra evinizin ka. Çatar ,. t 1 ' bh ftlll >a ır ça ınsa ve karşınıza 
.. _ Vczz.i çıkarak: 

'Veya , Be., amca ... Bir "Yeni Sabah" 
'°l'Sa 'BOf Söz" ister misin?" diye 
bııırz: ~~receflniz cevabın muhata. 
!lıyoruz. ç te haınut etmiycceğini ısa-

ltaldı ki blzt 
vezzuer ' .. m temennimiz, mü. 
llliaaı ole ftlunhasır değlldi: Hatta, 
cılar ar arak saydığımız seyyar satı.. 
Yoktu. ~~~.a, müvezziin ismi bile 
tinden k ıs vaktile, Ada iskelele. 

ovula .. · haksızlığı • n :m~vezzılere yapılan 
lleşrty timir ettıren de yine bizim 

atırnızdı Şu d 
ınızın ü . · an a, yazı masa.. 
da fak'Zerinde de, ufacık avu~ların. 
lıyan ır ve na~uskar kannı hesap
li me;fr~n muveziin küçük heyke. 
u:ı.ak değın en sempatik sembolü o. 

uru yor. 
Fakat bl u . 

hisleri} z m vezh, kUçOk menfaat 
:nun hl: sevtı_1ediğimiz i~indir ki, 0 • 

ziç b• çok kımseler tarafından mü. 
iste~~ vatandaş şeklinde görülmesini 
içlndi';~~z. Ve bunu lstemediti!"iz 
g"rU • onlan halka bu şekıldo 
a~n nınekten kurtaracak bir tedbirin 

rrıasını isabetli buluyoruz· 1Lfü 
vezzi) • · n • 

1 1 
erın sadece bazı vapurlann sa. 

:=-~~na ırirmemeleri yüzünden uğ • 
~ - 1 ecekleri hiçbir maddi zarar 

J911tua·n. dejildir. 

TAN 

,. 

Haftan on 

Aşkta Derece 
Kardan sonra, don olduğu gün: 

hava açınca kır gezintisi
ne çıkmıştım. Yoluma bir kahve 
rastladı; bahçesinin etrafına çit ye
rine dikilmiş kupkuru kamışlar, 
tamamen buz tuttuğu için, güne~ 
vurunca avize kollanna dönmü~ 
billür kesilmişti; şıkır şıkır parlı.. 
yor, allı yeşilli akislerle göz alıyor. 
du. Elimi vursam sanki çınhyacak, 
her çıngılından blr elmastraş ka. 
deh sesi çıkacaktı. Ayrca buzdan 
kıvnmlar, büklümler hasıl olmuş, 
kaprisler, arabesklerle bu çit elde 

· edilmez bir nadide sanat, bir deha 
mahsulüne benzemiştL Önümde 
bir şaheser duruyordu. 

İşte bu manzara bana - ulema
dan olduğum için! - Stendhal'in, 
meşhur "aşk fezlekesi., ndeki bir 
tarifini ve kullandığ1 bir tabiri ha
tırlatmıştı. Stendhal, aşk haletine 
uğrayan bir kımsenin muhayyile 
kuvveti sarfederek, maşukunda 
bin bir çeşit meziyet, fazilet. tam. 
lık ve kemal farzetmesini bir kuru 
dal parçasının kaya tuzu madenin
de kalarak şıkırtılı ve ışıklı bir bil
lur parçasına dönmesine benzetir 
ve bu keyfiyete "billlı.rlaşma,. is
mini verir. 
Şüphesiz ki, Aşıkın en b!riz dalL 

leti - yani güzel öz türk.te tabiri. 
le - snpıtması. bu noktada. yani 
sevgilisini billurlaştırmasında gÖ
ze çarpar. O gün buz tutmuş ka
mışlara bakıp, bir miiddd düşün
dükten sonra, kendi nndime de
dim ki: "Okuyucularıma, geçenler. 
de, sarhoşlann cetvelini vermiş, 
sarhoşluğun çeşitlerini saymıştım; 
bu sefer de onlara aşıklann tasni
fini yapayım ... 

Zaten sarho!llukla aşkın btrbir
lerine benzerliğini kimse inkar e
demez. İkisinde de insanın mantık 
ve muhakemesi bozulur; yaşayış, 
görüş ve düşünüş tarzında hatalı 
değişmeler hasıl olur, eskilerine 
uymayan aksamalar göıe çaı:par. 
Hulasa, içkideki zehirlenme arazı. 
nı andıran hlr "h,.c:lcalapn,a .. A§kta 
da kendisini gösterir. 

f lkrimce, marazi aşk şekline 
girmemiş oldukça normal 

muhabbetleri, sarhoşluktaki usule 
riayet ederek, şu suretle bir tasnife 
sokmak kabildir: 

A- Zararsız isıklık, 
1: Keyifli • 2: Cesaretsiz • 3: Be

ceriksiz - 4: Romantik. 
B - A7. ı:ararlı Aşıklık. 
1: Sırnaşık. 2: Şövalye. 3: He. 

sapsız. 

C - Çok za1'arh A~ıklık. 
l: Planlı • 2: Kara sevdah - 3: 

Zorba • 4: Kuduz. 

'K EYIFLI AŞIK .::: Uzun bir 
yük çekişten sonra, çınar 

gölgesine çökmüş bir manda gibi, 
zevkli bir geviş halindedir, kendi 
salyasile kendinden geçmiştir. Böy
le bir aşık, aşkın sadece neşesini e.. 
mer. Ancak sevmeğe başlıyalıberi, 
dünyanın yaşamağa layık, daha 
lezzetli, daha renkli ve güzel koku· 
lu olduğunu anlamıştır; gönlü, gö. 
zil açılmıştır. Yüreğinde ara ver. 
miyen bir tatlı gıcıklanma, bir ka
düeye sürtünüş, bir sabun köpük
lenmesi vardır; daimi bir sevinç İ· 
çindedir. Penceresinden mahalle 
mescidinin kara servili tabutluğu. 
na bile baksa, Tarabyadaki otel 
balkonundan ayın doğuşunu sey. 
rediyor kadar manzarada letafet 
bulur; bayat simit boğazından kay
maklı latilokum yumuşaklığile ge.. 
çer. Onun nazarında artık, fena 
haber. fena vaziyet. fena şey yok
tur. Kalbi. göğsünün içinde, sön. 
mesi olmıyan bir avdınlıkla am. 
pulleşmiştir; beyni kafa tasına ışık 
salan bir radyumlu sünJZerdir ve 
onun düşündüğü, ne maşuku tara
fından sevilmektir. ne de bekl,.dL 
~i visaldir. Yalnız sevmek saade.. 
tile avunur, en bahtiyar adamdan 
daha çok mesuttur. 

c ~SA RETSİZ AŞIK - Sevdi. 
ğini bir türlü söyliyemez. 

Hatta anlaşılmasın, diye sevmiyor. 
muş gibi, sahte tavırlar alır, maşü
kunu başka sevenler varsa. onlara 
dert ortaklığı, sır arkadaşlığı eder. 
Mektup. veya söz götürüp; getir
meyi bile göze alır, hafif şekilde 

miyanecilite kadar vanr. Baş işi, 
sevruisine ana, baba, kardeş nasi
hatleri vermek, akıl öğretmek, o. 
nun menfaatini korumakla vakit 
kaybetmektir. Böylelerinin, başka 
bahtiyar arkada~ıara, ayni sevgili 
için nikAh §ahitliği ettiği. paraca 

Çeşitler 
1 Yazan: Re/ ik Halid 

yardımda bulunduğu, pahalı hedi
yeler verdiği, çiltleri zifaf oda.. 
sının kapısına kadar götürüp, kös 
kös döndüğü de görülmüştür. En 
büyük emeli, maşukunun muhitin
den uzak düşmemektir. Rivayete 
göre otuz. kırk sene o şekilde de
vam etmiş ve meydana vurulma
mış Eyüp sabırlı aşklar mevcuttur. 
Aşkın en komik tecellisi, işte böy
lesidir. 

B ECERiKstz AŞIK - Buna 
gafçı aşık ta denilebilir. 

Sevgi başlayınca eli, ayağı tutulur, 
artık ürkek, korkak, titrek ve ter
lidir. Avuçlarını oğuşturur, durur; 
dimağına yan bir felç inmiş, dill 
ağzında kütükleşmiştir. Hiçbir me. 
ziyetini meydana koyamaz, elinde
ki hoşa gitme vasıtalarının hiçbi
rinden istifade edemez. Ayrıca ak. 
si ve yanlış işler de yapar; bön, 
battal, ahmak, münasebetsiz tavır. 
lar ve hareketlerle düzelir gibi gö. 
riinen vaziyeti berbat eder. Lü
zumsuz somurtkanlıklar, yerinde 
olmıyan kıskançlıklar, meclis bo
zarlık, sert ve dik bakışlar, yahut 
süzgün ve ağlamış suratlar, hulasa 
bir sürü münasebetsizlikler... Aşk 
oyununda en fazla kaybeden sev. 
dalı odur. 

ROMANTİK AŞIK - Sa-
nır ki insan sevince para ih

tiyacından ve bütün içtimai kayıt. 
lardan kurtulmuştur. Kafa.una ar
tık adi sanmıya başladığı mÇıddi 
kaygulann hiçbiri strmez; artık 
yemek içmek, giyim kuşam, ev 
bark düşüncesine fikrinde yer kal. 

mamışttr. Onun gözünde dünya, 
sevgilisile kol kola gezilep bir de
niz ve orman kenarı, bir mehtap 
safasıdır. Çoban kaval ~alsm, de. 
rcı çağlasın, gökte b:?yaz b~lutıar 
dolaşsın, kırda beyaz kuzular otla
sın, ay doğsun, güneş batsın, yeti. 
şir! Başbaşa, ağız ağıza, burun bu· 
runa, bu dekor ortasında yaşamla· 
bileceğine inanır. "Uzaklara gide. 
lim, inzivaya girelim, ölüııciye ka
dar elele ve dudak dudağa!" diye 
inler ve zihninde dünyanın bir u
cunu, kuş uçup fakat kervan göç. 
mez bir yerini tasarlar. Polonezya 
adaları değilse bile, hiç olmazsa 
"Polonez" köyü olsun, ille kaça
lım, saklanalım" derdindedir, bir 
cins aptaldır ve asrımızda bu aşık 
bir bedbahttır. 

s mNAŞIK AşlK - Kapı-
dan kovsan bacadan giren 

cinsinden ... Köşe başında onu bu
lursunuz, tramvay durağında yine 
onu ... Demin Tünelde yanınızda i· 
dl. şimdi mağazada peşınizde ... Si
nemada arkanızda oturmıya çalı. 
şır, eğlence yerinde karşınıza ... 
Hakaretten anlamaz, azarlanmak
tan utanmaz, sevilmemiş olmak
tan yılmaz. Bu kategoriye men. 
sup aşıklar ayrıca sivil Labıta me
muru gibi kendilerini bir nevı ta
kip vazifesile mükellef bulurlar. 
Nereye gittiniz, kiminle konustu. 
nuz, ve kimlerle düşüp kalkıyor
llUDUZ, lfleri güçleri bunlan anla
mak, hem sw. liim temas ettik
lerinizi göz haps:ne almaktır. ,-

LOKMAN _ -HEKIMİN ÖG.ÜTLERI -

BALDIRLARA GiREN KULUNÇ 
Bazısı kulunç, demez de onun 

yerine kramp tabirini kul. 
tanır, fakat bundan dolayı hekime 
gidip, şikayet eden pek azdır. Çün. 
kil çok defa gece gelen kuluncun 
acısı, ertesi rün işe, güce mani oL 
madıKından, insan sabahleyin onu 
unutur. 

Gündilz otururken, gHerken gel
mesi ~k nadir olur. Daha ziyade 
g~e ya akta gelir. Kimisinde pek 
hafif. Yalnız uyandınr ve baldır
lardan birinin adalelerini kabarta. 
rak, sancı verdikten biraz sonra, 
geçer ve tekrar uyumaya mimi ol. 
maz ... Kimi!linde pek şiddetli olur. 
O vakit bnldsr adaleleri, kas katı 
kesilir, adalelerin arasına bir bı
çak sokulmuş ta, çevriliyormuş gt. 
bi, acı!lına dayanılamıyacak kadar 
tiddctU sancıdan insan haykırmı
ya mecbur olur, ağrıyan yerin il· 
zerine dokunamaz. dokunduramaz. 
Hiç hareket etmeden bacağını ol
duğu yerde bırakınca, geçecek 
zanneder, halbuki çabuk geçmez. 
Dakikalarca silrdütU vardır. On. 
dan sonra kendi kendine kayho· 
lur. Ertesi rün. hattl iki üç gün 
sıra ile bir acı bn-aktıtı da vardır. 

Bunu, uykuda bacağın ters bir 
hareket yapma!lından dolayı, ada-
lelerin burkulmasına atfederler. 
Halbuki adaleler, giren krampın a. 
dale hareketile münasebeti yok
tur. Gündüz yorulmanın da bir te
siri olmaz. Krampın sebebi. kanda 
kireç ni!lbetinin azalmasıdır. O da 
bo~·undakl mini mini paratiroit 
guddelerinin bozularak, lüzumu 
kadar hormon çıkaramamalann· 

dan ileri eelir. Bu guddeler yolun
da işledikleri vakit, kanda bulun. 
ması lüzumlu olan kireç nisbetJ 
- kireci kemiklerden alarak -
tanzim ederler. Onlar bozulunca, 
kandaki kireç nlzamı da bozulur. 

O zaman bozulan yalnız adale. 
)erin rah11h de~ildlr. Sinirler de 
bozulur. İnsan havanın dei'işmele
rinden daha çabuk ve daha çok 
müteessir olur. Onun için, bu 
kramn sancılannı (ekenler. sancı
nın daha dyade fırtınalı afhılerde 

geldiğine dikkat ederler. Ondan 
dolayı da, sancıların soğuktan gel
diğini samrlar. Halbuki kramp, 
soğuktan değil, sıcaktan gelir. Fır. 
bnalı gecelerde gelmesi de, fırtı. 
nanın soğuğundan değil, fırbnah 

~nlerde havada eJektriğ'in sık ınk 
değişmesindendir. Elektrik değiş
nıesile yatağın sıcaklığı birleşince, 
kramp meydana çıkar. Yazın sı
cak mevsimde fırtına çıkarsa, o 
vakit kramp daha şiddetli olur. 

Kramp girince, onu derhal ge
çirmenin ~aresi pek basjttlr: He. 
ıven yataktan, yahut insan oturdu. 
iu vakit gelirse, oturduğu yerden 
kalkıp, yürümek... Bazdanna. yti. 
rürken de geldiği olur. O zaman 
insan yürümekte devam ederse, a· 
dalelerln telJerl kopacak gibi ge
lir de. bir tarafa dayanarak durur. 
Halbuki gene yiirümekte devam 
etmek. hatta ayakJann üzerine da. 
ha kuv\'etlice basarak yürümek i. 
yi olur. 
Baldırlara kramp girmesi, pek 

ıstıraplı olmakla beraber, parati. 
rolt guddelerinde kifayetsizliğin bu 
derecesi pek te ehemmiyet verile
cek bir hal değildir: Biraz fazlaca 
sinirlilik, iki minasile de havadan 
nem kapmak, arada sırada mide 
bozulması, bir de ~abuk 2eçen, ge
çirilmesi de mümkün olan adale 
ıstırabı ... O guddeJerin kifayet.c;lz. 
liği daha ileri derecede olursa, baş
ka hastahk meydana çıkar. Onun 
da şimdilik burada yeri olamaz. 

Gerek tiroit, gerek paratiroit 
guddelerinin kadınlıkla münasebe
ti daha ziyade oldu~ndan. hu 
kramp sancıJanna istidat ta kadın
larda daha zivade bulunur. O mu
ayven günlerde ve gebelikte daha 
sık olarak meydana çıkar. 

Et yemeklerinin bu istidadı art. 
tırdıi?r liboratua-r tecriih~IPrile sa
bit olmuştur. Buna kar~ıhk süt. o 
istidadı a7.albr. Sebebi de. tabii. 
sütte hol kirfc hulunmaın. On11n f. 
çin !l:iltten çıkartılan yemekler de 
iyi. Hele pevnirlerde en iyhıi. Yal
nız ter.-vatındn kire~ pek az bulu
nur ... Yazın ıriineş h11nyosu kramp 
istidadına bir deva olar. 

Ve 
S OV ALİYE Aşra: - Lüzum-
"' suzcasına kendilerini yoran. 

her işi büytilten, fedakarlık ve kah
ramanlık ile göze girmiye çalışan 
aşıklar bunlardır. Sevgilisi kuş sü. 
tü, bülbül beyni istese bulmak için 
nelere katlanmaz ... Hem otomobil
le gidilecek yere yayan koş:ir, san
dala bineceğine yüzerek gider, tü. 
nel işlerken Yüksekkaldıruna tır
manmağı tercih eder. İster k1 tufan 
olsun, maşukunu sırtına alıp dal
galarla, sellerle çırpına dövüşe o. 
nu bir tepeye çıkarsın; yangın çık
sın, alevlere atılsın, dumanlan yar· 
sın, yara bere, yanık yırtık içinde 
maşukunu kurtarsın ve "omuzları
nı silkip, vazüemi yaptım!,. desin 
Onlar, bazan da sevgililerinin et
rafında birer gözcü. bekçi, siliıh

şor, velhasıl ilk fırsatta yumruğu
nu kaldıran, sopasına sarılan, sHii
hına el atan korkunç muhafızlar
dır. Haddiniz varsa yanında maşu
kasına biraz fazla bakınız veya on
dan bir nebze iltüat görünüz; ke
narda bir barut fıçısı durmakta
dır, ha patladı, ha patlıyı:ıcak .. 11-
tüat etmekten de, iltifat görmek. 
ten de vazgeçer, en iyisi taliinizi 
başka yerde denemiye g1der, bela
sından kurtulursunuz. 

H ESAPSIZ AştK - Çoban 
kızının şehzadeyi, Kel oğ. 

lanın padişah kızını, uşağın hanı
mı, hizmetçinin beyi, sevmesi ka
bilinden küfüv olmıyan aşk kur
banı ... Yaş farklı aşkları da bu se
riye sokmak lazımdır. Bazan hem 
yaş, hem de içtimai seviye cihe
tini:ien uygun olmıyanı bir şahıs
ta birleşebilir ki, nümunesini ç-oğu 
defa ahretliğini seven büyük efen
dide görürdük. Kaç göç zama
nındaki enişte beyin baldızlarına 
ve baldız hanımın eniştesine tut. 
kunluğu da yine hesapsız a~k ced
veline dahildir; büyük belalere se
bep olur, aile yıkımlarına yol açar. 
clı, birader beyin yenge.sine 8§ık ol
ması da olagan i§lerdendl. Yeni in
kılaplar sayesinde bônlar yok de. 
recesinde azalmıştır sanıyorum. 
Eskiden yerli roman mevzulannı 
hep bu aşkların teşkil ettiğini de 
unutmamalıdır. Nasıl ki, daha es
kiden, çoban kızı ve kahveci gü
zeli gibi masallar mantık itibarile 
hakikate uymıyan, fakat hayal ku\.'. 
vetile hayırlı bir neticeye bağla
nan hesapsız aşk hikayeleriydi. 
Hesapsız aşklar, hem dram, hem 
komedi kısmına piyes tem:n ed~ 
cek, hem acıklı, hem gülünç, ik:I 
türlü sermaye kaynağıdır. Ertuğ • 
rul Muhsin de maharetini göstere
bilir. Hazım da ... 

p LANLI AşlK - Melodram 
tipidir. Böylesi aşkı bır ne

vi sevkulceyş hareketi ve propa. 
ganda teşkilatı ile idare eder; dai 
ma bir kurulmuş planla yüriır. Ek
seriya evli ve çocuklu kadınlara t~ı
tulur ve sevgilisini, evvelil koca
sından soğutmak, hayatından tik
sindirmek, yeni ufuklar açarak ba. 
lamadığı, göremediği saadetleri va
adetmek suretile propagand:ı ve 
telkin yolundan kendisine çeker. 
Böyle bir aşık kocaya düşman. ka· 
nsına hayrandır. Kocası hakkında 
sevgilisine yeni ve hatirdım geç. 
memiş fikirler ilhamına başlamış
tır: Bu adam bayağı ruhludur, aş
kın ulviyetinden anlamaz, kadını 
adi bir zevk vasıtası telAkki eder .. 
Kendisi ise sevişmede mahir, aşkı. 
na sadık, kadının manevi kıymeti
ne vakıf, ince hisli, şair ruhlu, re. 
dakardır. Nered& o. nerede bu! İşi 
ilerletir: "Siz böylesine mi layık
sınız? 

Böyle mi olmalısınız? İhmal e. 
dilebilir, hayatta ikinci plana atı
labilir misiniz?" Aynca kadının a
nasına. babasına karşı, damatların. 
da göremedikleri bir terbiye Vf' 

muhabbetle kul köle kesilir. çocuk· 
lanna candan ba~lamr, öper, ok
şar, hediyelere. iltifatlara bo~ar. 
Nihayet meramına erer: Ayrılık, 
talik ve çot"u defa f ellket! 

K ARA SEVDALI AŞIK - Sev
gi ile beraber yüzüne ölüm 

gölgesi düşer; keyifli Aşıkın t11.ma
men zıddıdır. Artık ne rahatı kal. 
nuştır. ne neşesi ... Kafası kahve 
dekfrmeni gibi kara kara keder ve 
endişe tanelerini öğütmekle meş

guldür: dünya başına zindan ke
silmiştir. Mehtaba bakar. yar ge. 
lir hatırına, dertli dertli düfQnür, 

~ 

Balkan Mektupları: 

Türkiyenin Dili 
Ve Sesi 

Yazan: AKA GONDOZ 

S aklamaia değmez. Ve söyleme. 
mek manevi vaıife kaçnklığı 

olur. Memleketimiz.in dili ve sesi ner. 
de? 

Cenup Afrikasından, Şimal kutbu. 
nun öte yakasından, Tibet'in orta. 
sından bahsetmiyorum. Şu çeneınize 
yapışık Balkanlan söylüyorum. 

Hangi elçiliğimize gittimse, hangi 
konsolosluğumuza ufradımsa, hangi 
büyük küçük otel veya umumi mtl. 
esseı1eye girdimse hepsinde de dilimi. 
zin söylemediğin) ve sesimizin işit.il. 
mediğini ıördüm. 

Kendi müesseselerimizde hiç ol. 
maua birinci planda gelen gazetele. 
rimizle mecmualarınuzı bulamazsı. 
nız. Onlar haklıdırlar. Masrafı çer. 
çeveli bir müessese epeyce bir yektin 
tutacak olan bu işi kendi başına te. 
min edemez. MahaJli müesseseler ise 
bu gibi şeylerin ancak (gönderilen 
şeyler) olduğuna kanidirler. ÇünkD 
bizden başka her yer bu (gönduilen 
şeyler) in gönderilmesi elzem olan 
şeyler idüğilnü bilip tatbik ed~·or. 
lar. 

Helsinklnin her çeşit ne~riyatınırı 
bulunduğu yerlerde Nuruosmaniye. 
nin bir şeyciği bulunmaması dost ya. 
bancılarm bile gücüne gidiyor. 

Okunsun okunmasın, bunlar temin 
olunmalıdır. Kendi miicsseselerimb 
memleket haberlerini Battal Gazi 
devrindeki gibi gelenden gec;enden 
öğrenmek acılığından kurtarılmalı. 
dır. 

Balkanlarda • alakalı müesseseleı 
tarafından çıkarılan - fransızca ga. 
:zeteleri her Balkan memleketinde 
kolayca okumak mümkiindür. Yalnu 
mümkün olmıyan bizim fransızcı 
(Ankara) ile (Rapublik) tir. Topu to. 
pu iki dil hilen diJ:miz var, onu dı 
her yerde konuşfuramıyoruz. Bu iki 
\"asıtamız biraz daha etraflı bir him. 
metle politikamızdan ve haber]eri. 
mizden bahsedecek olurlarsa belki 
de gönderilmeden stenilir. 

VaktiJe çıkan ve şimdi her neden. 
se çıkmı~·an La Türki Kemalist'lı 
diğer broşiirlcrlmİ7.in (lÖrdükleri blL 
··ük hizmeti - gözlük takmadan • ben 
bile gördüm. 

Dilimiz konuşamıyor da sesimi:ı 
du711Juyor mu? Ne .-..! ManılakeL 
te evlerimizde bile Bükreıti, Sofrayı, 
şurayı, burayı açıroruz. Bir, sarfolu. 
nan - hakikaten takdire deier • hi,n. 
metleri, masrafları gözöniine getirl 
niz, bir de alınan nakıs sıfır neticeyi! 
Hır~ınlaşmamak kahil mi? 

Belki bana birçok mektuplar göe. 
terilecek: 

- Sen neler söylüyonun he • 
dam! Bak, dünya bizi seve ıevine 
dinliyor. 

- İyi olmaııına iyi ama. Bana sl 
tahtı ve silahım kullanmasını bilir 
yerlerden gelecek mektuplar lazım. 

Leblebiyi anlamak kin bundan da. 
ha sarih bir Oeb) denilemez. 

Tilrkiyenin; her sahnede öne ,re~n 
ve sözü geçen bu memleketin diliııi 
ve sesini istiyeJim. 
Ayrı bir Vekalet şeklinde mi. mU. 

dürlük kadr05unda mı, komite, ko. 
misyon halinde mi? Nasıl ohır~a ol. 
'un, fakat mutlaka ve miistakil hiı 
mekanizma ile bu dil ve bu ses işl.,. 
tilsin. 

Benim va7lyf'timde bir başkası oL 
'aydı muhakkak ki daha acı va7.ardı. 
Ben yine tatlıya bailamağa ça1ıf. 

ıtım. ______________ ~----------
seyahata çıkar, yeni ve güzel man
zaralarla karşılaşır. gözlerine gam 
dolar. Her güzellik sevgilisini ha
tırlatır ama. yüreğine kas1vl"t doL 
durarak ... Çenesini bıçaklar açmı
yan. dudaklanna tebessüm konmı· 
yan apk odur. Dtişündüğü, istedi. 
ği hemen hemen şöyle hulasa edi
lebilir: Zifaf odası ve visal sediri 
yerine çifte tabut ... Birinde kenıii· 
si, öbüründe sevgilisi ... Gıcır gıcır. 
yola revan olmuşlar. Şehitlij?e doğ. 
ru hazin bir alayla teşyi ediliyor
lar: hava sisli pusludur. yahut ba· 
zan rüzgarı a~aç yapraklarını sa. 
vurmaktadır. işte ruhlan öbür diiD· 
yada birleşti. müebbeden bir;birla
rinin oldular. Allah - mac!emki 
dünyada akıl ihsan buyurmadı. ba
ri, yann ahrette - rahmet evlesinl z ORBA AŞIK - "Şöyle. e. 

llmi saçlarına dolayıp mer
divenlerden aşağı bir sürüktesem .. 
Pençe.mi bir gırtlağına geçirsem..,. 
İste onda ask bu şekilde tecıolli et. 
miştir. hoyratlık şeklinde! Fikrine 
herkes gibl insan JZibi sevmek ~r
mez. Düşündükleri hep cebir. şid
det. tazyik. kaçırma. kovnlama. 'S. 

kandal. karakollara düşmPk, mah
kemelerde sürünmek. bela çıkar
maktır. Kadınlarda da bu sınıfa 

(Devamı '1 incide) 
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ALYA 48 Saat içinde Müttefiklerin Hava 
e Yapacak' Mühim kararlar O d K 

Müttef kler Fin a daya 
Yardımı Gen·ş e e k (Bnşı,ııncide; Bekle~iyor r U arı uma an arı 

2 5 şubat tarihli fransızca Le (Bap 1 indde) A k G d • 
TemP3 gazetesi bu ihtimali başka bir devletin tahdide çalıştığı n ar aya e ı er 

tetkik eden bir yazısında şu suali haklarım. müdafaa için İtalyanın a-

(Başı, 1 incide) 
maktadır. Bir rivayete göre, Fin Ha
riciye Nazın Tanner de Moskovada 
bulunuyor ve müzakereleri idare edi. 
yor. Daha başka bir rivayete göre, 
müzakereleri idare eden Fin murah
hası, Başvekil Ryte'dir. 

dır. Bugün Sovyetlerln, Viborgun 
Şimali Garbisinde bir noktayı işgal 
ettikleri bildiriliyor. Diğer cepheler
de mühim harekat vukubulmamıştır. sormuştur: Yakın Şnrkta Alman • zimle müdahale ettiği bir zamanda 

Sovyet grupu ile müttefikler arasın- vuku bulduğunu ehemmiyetle kay. 
da blr harp vukuunda İtalyanın va.. deylemektelir. 
ziyeti ııe olacaktır? Popolo d'İtalla Diğer mülıim bir nokta 
gazetesi 6 mart tarihli nüshasında şu Bu ziyaret münasebetile göze çar. 
cevabı veriyor: pan diğer mühim bir nokta da Rib. 

-ı - İtalya antibolşevfk ol~ bentropun Papayı dahi ziyaret ede. 
kadar nntidcmokrnttır da. ceğidir. Alınan haberlere göre Papa, 

2 - ttnlyanın Akdcnizdcki men. Ribbentropu pnznrtesi sabahı kabul 
fantlcrinin İngiltere ve Fransa ta- edecektir. 
rafınd n mı, yoksa Sovyet • Alman Almanlara göre 
grupu tarnfından mı daha ziyade Alman gnzeteleri bu münasebetle 
tehlikeye mnnı:ı bulunduğunu na- mihYerin sağlamlığından bahsediyor 
zarı dikkate nlmak lazımdır. ve harbin bu sağlamlık üzerinde te-

"İtalya, dünyanın eski dcmok. sir etmediğini anlatıyorlar: 
nısisi olan İsı.,içre ile dost münase. Vo1kişer Bcobnhter gazetesi, bu
bctler idame etmektedir. Demok. günkü nüshasında, "İtalyan _ Alman 
rat Finlandnya knrşı sempatisini görüşmeleri, her iki memleketin el. 
göstermiştir. Bilyük Amerikan de.. birliğini genişlctmeğe yardun ede
mokrnsisi olan Birleşik Amerika cektir,, dedikten sonra, ilave ediyor. 
devletlerile olan münasebetlerini "Von Ribbentrop, Duçe ve Kont Ci
de ıslaha çnlısmakca ~fbuki ano iki memleketi alakadar eden ba
antibolş vizmle böyle At'> •• bine.. zı meseleleri bir itimat havası içinde 
mnlar yapmak miimkün değildir. müzakere edeceklerdir.,, 
Bolşevimı totaliter bir doktrin- Gazete, bu meselelerin neler oldu
dir. Onunla ya dost olunur veya ğunu sarahatle söylememekle bera-
düşm.nn."' ber, Alman kaynaklarından gelen ha- • 
İtalyan gazetesi, Akdenlzln şar- berler, müzakeratın Sovyet - Finlan. 

kındakl menfaatlerinin Sovyetler- da harbi bahsinde, İtalyan noktai 
den ziyade müttefikler tarafından nazan ile Alman noktal nazannı te. J 
daha ziyade ihlal edildiği takdirde, life matuf olacağıqı göstermektedir: 
İtalyanın Sovyetlere yaklaşmakta Ribbentropun muhitinde deniliyor 
tereddüt etmiyeceğini de kaydetmek. ki: 
ten geri kalmamaktadır. İtalya şimdiye kadar Finlandalıla-

Bundan maada son zamanlarda İ- rın tarafını tuttu ve fakat öyle bir 
talyan matbuatı müttefikler tarafın. an gelmiştir ki, Almanya, artık Ro
dan tatbik edilmekte olan nbloka. manın bu vadide ısrar etmesini iste. 
mn İtalyan menfaatlerine mühim ro•yor. 
zararlar verdiğini, ve bu tazyikm 
İtalyayı Sovyetlere doğru sevkede.. 
ceğini de saklamamaktadırlar. 

1 şte Alman Hariciye Nazın, 

İtalyada hasıl olan bu hava.. 
dan istifade etmek üzere Romaya 
gitmektedir. Bu fırsattan istifade e-

/ derf!)t İtalyayı mihvere daha lf uvveL 
le bağlamnk, ve Yakın Şarkta bir 
hareket başlamadan evvel, hiç oL 
mazsa siyast cepheyi kuvveUendir. 
mek istiyecektir. 

Fakat bizim kanaatimizce fta1yan 
matbuatının bu neşriyatı bir blöften 
ibarettir. İtalya henüz iki taraftan 
birini tetcih için katı karar verebile.. 
cek vaziyette değildir. İtalyanın peL 
rol Dıtiyacımn kaffesi ve kömür ih
tiyacının dörtte fiçü deniz yolile te
min edilmektedir. Akdenizde İtalya. 
ya karşı tatbik edilecek şiddetli bir 
abloka İtalyayı derhal kömürsüz ve 
petrolsüz bırakır. İtalya bu tehlike. 
yi görmiyecek kadar hesapsız değiL 
dir. Zaten İtalyadn efkan umumiye 
Almanlarla btrltkte harbe girmeğe 
katiyen müsait ve mütehrurunil de.. 
ğildir. 

• 
Başka devletlere g<JTe 

Diğer membalardan alınan malfı
mat şunlardır: 

Reuterin Amsterdam muhabirine 
göre Rtbbentrop, Romada Avrupa
nın şimali garbisindcld vaziyet ile 
Almanyanın tarzı hareketi hakkın
da müzakerelerde bulunacaktır. Ber
linln bazı bitaraf mahafilinin zannı. 
na göre, İtalyanın bu harpte Alman
yanın yanında yer alarak aktü bir 
rol oynıyabilmesl için Mussolini ü
zerinde tazyik icra edilecektir. 
Diğer bazı zevat Von Rlbbentrop'. 

un Romn seyahntlnl Sumner Vclles'in 
son seyahati ile alakadar görmekte
dirler. 

Alman styast mahmterlnin kanaa
tine göre, beyne}milel slynsl vaziye
tin Von Rfbbentrop'un seyahatı üze
rine kati bir snfhaya glnnesi muh
temeldir. 

Von Ribbentrop'un Romayı ziya. 
reti Londra diplomasi mahafillnde, 
Finİandayn, Sovyet tekliflerini kabnl 
ettirmek olan kualisyona İtalyayı da
hil ~tmek üzere Almanya tarafından 
yapılan yeni bir gayret şeklinde te
lakki edilmektedir. Müteaddit mem
leketlerin müşterek tazyikine pek 
benziyen bu tavassut şüpheli bir na
zarla görülüyor. 

Uzun bir inzivadan sonra son gün. 
lerde adı geçen eski cümhurreisi 
Svinfud'un mesaisi de bir sürü şayi. 
alara sebebiyet vermektedir. Svin
fud'un kendisi Stokholmden Berline 
gelmiş ve bugün Hitler tarafından 
kabul olunmuştur. Onun daha sonra 
Von Ribbentropla birlikte Romaya 
gideceği söyleniyordu. Fakat onun 
henüz Berlinden hareket etmediği 
bildiriliyor ve mesaisinin siyasi bir 
mahiyeti olmadığı da ilave ediliyor. 

Elhasıl müzakerelerin nerede ve 
kimler tarafından yapıldığı sarih bir 
surette anlaşılmamakla beraber, mü. 
zakerelerin fiilen yapılmakta olduğu 
hakkında şüphe yoktur. 

Ehemmiyet verilen nokta 

Siyasi mahafilin ehemmiyet ver. 
diği nokta, teması temin eden tava.s
sutun mahiyeti ve bu tavassutun ki. 
min tarafmdnn ynpıldığıdır. 

Bu vadide tah~uk eden nokta 
tavassutun İsveç tarafından yapıldığı 
dır. Fakat bütün İsveç mahafili, ta. 
vassuttan maksadın, Finlandayı her 
ne pahasına olursa olsun sulbü ka. 
bule mecbur etmek olmadığım ~ 
latmağa ehemmiyet veriyor. 

İsveç mahafili, Finlandayı tazyik 
etmek istemediklerini söylemekle 
beraber İsveç hükıimetinin Finlan. 
daya gönderilen yardımları geçirt. 
memeğe karar vermesi, tazyilu bir 
emrivaki ~aline getiriyor • 

Fakat İsveç mahafili, bu muamele. 
nin mahiyetine işaret ederek, bunun 
Alman tazyiki ile yapıldığını ihsas 
ediyorlar. Bununla beraber ayni ma. 
hafil sulh sartlannın knbul edL 
leceğini pek te tahmin etmiyorlar. 
Çünkü Sovyetlerin bir taraftan Pet
samoyu almak ve bu suretle Finlan. 
danın Şimalden Atlantik ile irtiba
tını kesmek, diğer tarnftan Viborg 
ve Hoglandı da alarak, Finlandanm 
Cenup sqhillerl üzerindeki hakimi
vctlerini sıfıra indirmek istedikleri 
göze çarpıyor. 

Gerek lsv in, Finlan va ı:(Önde-

rilen yardımları geçirtmemesi, gerek 
Fin - Sovyet müzakereleri, her tarafı 
nltıkadar etmekte ve her taraf vazi
yeti en derin dikkatle takip ederek, 
tedbirler almakta ve hazırlıklar yap
maktadır. 

lngilizlcre göre 

Sovyet tebliği şudur: 
"8 .Martta kaydedilecek mühim bir 

şey olmamıştır. 

Viborg körfezinde Sovyet kıtaatı, 
Esisari adasını ve şehrini, Katilansa· 
ri adasını ve şehrini, 'rervasan ve 
Mustarasi adalnrile Hieta:mri adası
nı ve şehrim işgnl etmişlerdir. Sov
yet kıtaatının eline 12 top, 57 mit
ralyöz ve 2 milyon ku~!.ln geçmiş. 
tir. Sovyet tayyareleri, düşman kıta· 
atını bombardıman etmiş ve iki düş
man tayyaresini düşürmüştür.,, 

Fin tebliği de şudur: 
Dün, Finlanda körfezinde, Virolah.. 

ti sıra adalan açığında karakol gemi. 
leri kuvvetli faaliyette bulunmuşlar. 
dır. 

Viborg körfezinde düşman taarru
zu devam etmişse de şehir önünde 
pusuyn yatmakla iktüa etmiştir. vı. 
borgun cenubu şarkisindeki birka~ 
adanın önünde, düşınan taarnalaa 
durdurulmuştur. 
Berzahın orta kısmında ve Taipale 

nehrinde, Sovyet taarruzlan büyük 
zayiatla püskürtülmüştür. 15 tank 
ve müteaddit top tahrip edilmiştir. 

Berlin ve Romaya 

Göre Türkiyenin 

Bugünkü 
(Bn~ 1 incide) 

ve Çanakkalenfn kontrolünü ele. geı. 
çirmek hususundaki teşebbüslerini 
anlamadı. Müttefikler ise, Türkiyenhı 
sulh azmini nnlnmnmış görünüyorlar. 
Bu itibarln, Türkiye Başvekili, mem 
leketinin Sovyetler Birliğine taama 
niyetinde olmadığını, harice karşı a:ı. 
dığı taahhütlerin snrih surette gös. 
terildiğini bir kere daha beyan etti. 

Türkiye müttefiklerin yeni harı 
sabalan aramaktaki gayretlerini ve 
Akdenizde de huzursuzluk yaratmal 
için İtalyayı tahrik ettiklerini göre. 
rck, düşünceye varmıştır. Eğeı; müt. 
tefikler Gelibolu siy,asetini baska şe
kilde ihya etmek niyetinae o1masa-
ar1 r iye o u arının beyhudt 
olduğunu ve gerginliğin geçtiğini gö. 
rerek müteselli olacaktır 

Romamll miitaUiasl. 
Milano, 9 (A.A.) - p. N. B. bildL 

riyor: Gazcta del Popolo yazıyor. 

Hadiselerin inkişafı İngiliz ricali için 
büyük bir meşgale teskil etmektedir. 

f ngilterede hüküm süren umumi Bundan nltı ay evveline gelinceye 
kanaate göre, Almanyanın tuttuğu 

Onun için biz Fon Ribbentrop'un 
Roma seynhatinden bir şey çıkmıya. 
cağına, İtalyanın Balkanlarda ve Ya
kın Şntkta sulhü temin için vaziyeL 
ten istüade ne iktifa edeceğine, ve 
bir kömür meselesini kati karar ver. 
mek için bir vesile ittihaz etmlyeceğL Bir Tekzipten Çıkan 

hattı hareket, Sovyet _ Fin sulbünü kadar, yeni bir koalisyon harbine, 
süratle intaç etmek ve bu suretle müt İngilterenin cihan hegemonyasını te
tefiklere karsı bir koalisyon vücude min veya müdafaa için istifade etme
getirmektir. Bu koalisyon Almanya- si mutat olan harplerden birine baş. 
Sovyet Birli~i ve İtalyadan rnüteşek. lanabileceğine kani idiler. Bütün İn
kil olacaktır. Fakat sulhün intaç edi- gilizler, bu yeni koalisyon harbinde, 
leceği çok süphelidir. Ve bu yüzden Avrupadaki diğer milletlerin, İngiliz 
önümüzdeki kırk sekiz saat zarfında 

lnglliz Generalinin karıılanmasına ait bir üıtıba bütün Avrupanın mukadderatı nze. İmparatorluk emelleri uğrunda, ana-
rinde tesir edecek kararlar verilmesi nevi silah olan deniz ablokasmı kul

rcfakatlerlnde İngiliz ve Fr ~ .mi- muhtemeldir. lanarak harp etmek üzere, İngiltere. 
yük. ~lç~eri_ olduğu halde, ~a~ici~e Müttefikler, Finlandaya geni~ yar. nin yanı sıra yer alacakİan zannın. 
Vekili Şukru Saracoğlunu, Mıllı Mu- dımda bulunmıva hazırdırlar. Fakat da idiler. 

ne kani bulunuyoruz. 

Amerikaya 
Tazminat Davası 

·Anltara, 9 (A.A.) - İngiltere hü
ktimeti orta şark hava orduları baş

kumnndanı Sir Villiam G. S. Mit
Nevyork, 9 (A.A.) - Reuter: chell. ile Fran!anın şarki Akdeniz 
William Griffin isminde bir Ame- hava kuvvetleri kumandanı General 

rsmarlanan Demirler rikalı gazeteci, Winston Churchill a- Jauneaud ve maiyet~eri erkanı bu 
leyhine dava ikame etmişti~. . sabah, Tor.?s ekspr~ile ~~karaya ~el 

(Başı 1 incide) Amerikalı gazetecinin ıddıasma mişler ve uç milletın mllli renklerıle 
kısmı Pireye çıkarılmıştır. Vapur li- göre Churchill 1936 senesinde Grif- süslenmi~ bulunan Ankara garında 
manımıza gelince, bize ait olan mal. fin'e' vermiş olduğu bir mülakat eS- hava müdafaa genel kumandanı Kor. 
lan mavnalara yüklemiş ise de bu nasında Amerikanın Cihan Harbine general Hüsnü Alkış, gaz genel ku
mallara ait evrak Cebelitankta ln- girişmesinin bir hata teşkil ettiğini mandanı Tümgeneral Hüsnü Rıza 
gilizler tarafından alıkonulmu} oldu- bildirmiştir. Ünsal, Hava müşaviri Tuğbay Celal 
ğu cihetle demir ve tenekeleri ithal Churchill bilahare bu beyanatı Yakal', hava müsteşarı Tuğbay Yah-
etmek mümkün olamamıştır. tekzip etmiştir. Griffin, Churchill'in ya Razi Biltan, Albay Hilmi Ora~, 

JJlüttef iklerle müzakere bu hareketini şerefine yapılmı~ blr merkez kumandanı Ali Somdemir ı. 
İngiliz kontrol heyeti, İngilterenin tecavüz olarak telakki etmektedir. le mihmandarlıklarına tayin edilmiş 

muttelikleri olan devletlerle bitaraf- Griffin, Churchlll'den 1 milyon do. bulunan deniz kurmay blnba~ Aziz 
lara alt olan ve İngiltere hükumetinin lar tazminat talep etmektedir. Ulusan, hava binbaşı Seyfi Alok ve 
harp kaçağı listesine dahil bulunan Nevyork yüksek mahkemesinin L. kurmay Öiıyüzbaşı Tekin Arıburnu, 
eşyanın serbestçe geçmesine müsaa- Uraz şubesi müddeinin fstidmnna ce. Fransız ve İngiliz büyük elçilikleri, 
de etmektedir. Fakat bu eşyanın bi- vap verilmesi için Churchill'e 20 kara hava ve deniz ataşemiliterleri-
liıhare, AlmanY,aya sevkedilmesinden gunlük bir mühlet vermiştir. le, b~ elçilikler erkanı tarafından se-
endişe edildiği için, müttefik ve bita. - lamlanmışlardır. 

raf devletlerle İngiltere hiikumeti a- bugün veya yarın geleceği tahmin e- Başta mızıka olduğu halde, bir 
rasında müzakereler yapılmıştır. Bu dilmektedir. bölük asker muhterem generallere 
müzakereler neticesinde Yunanistan, Pirede boşaltılan ve bize alt olan rasimei ihtiramı ifa eylemiş ve mızı. 
Romanya ve İtalya da dahil olduğu malların da ithaline müsaade edile. ka Fransız, İngiliz ve Türk milli 
halde bir kıs,ım hükumetler, bundan ceği muhakkak görülmektedir. 
sonra memleketlerine gelecek olan e marşlarını çalmıştır. Muhterem mi-
ve doğrudan doğruyn kendilerine lü- Ancak Avrupa ve Amerikadan mili safirlerimiz bu gıerasimi mütealgp 
:ıumu olmıyaan eşyayı İngilizlere getirenler, bugünkü usul karşısında teftiş eyledikleri ihtiram kıtasını, 
vermeği kabul etmişlerdir. zarara uğradıklarını iddia etmekte- "merhaba asker,. diye selamla;;;;!:;.r 

Hukumetimiz ise, Türkiyeye giren dirler. Bunların iddiasına göre, bir ve asker "sağ ol,, diye muka e e 
eşynnın çıkmnsını bir kanunla yasak malın Pirede vapurdan çı~artılıp o- bulunmuştur. 
et?tıiş olduğu ciheUe, İngilizlere böy- radaki ardiyelerde bekletilmesi, son- Sir Willlam G. S. Mitche11 ve Ge. 
le bir teminat vermeği lüzumsuz gör- ra bir başka vapurla lstanbula nakli neral Jauneaud ve maiyetleri ika
müştür. hem masrafı mucip olmakta, hem de metlerine husust daireler tahsis edil-

Şimdi bu mesele etr:fı~da An~ara- mallar harap olarak kıymetinden mtş bulunan Ankara Palasa gitmek 
da İngiliz sefaretile hukuınetimız a. kaybetmektedir. üzere gardan aynlırken, burada top. 
rasında müı.akerelcr yap~lma~tadır. Bu itibarla, atakadar tüccarlar, İn lanmış halle tarafından içten samimi 

Jt/ıal müsaadesi beklenıyor giliz kontrol heyetinin tetkikatı bl- tezahüratla selamlanmışlardır. 
D'ğ taraftan Exebitor vapurile ge- tinciye kadar, mallarm muhafazası Kumandanlann ziyaretleri 

ıer: ;anın ~kanlması için icap e- için, Yunanistanda olduğu gibi, lt.-
tien evrakın İngilis konsolosluğuna ~ı:_~l~~~ uwıtaka ib. tngllu ve Fransız Şark hava kuv-
~ bekleDmektedir· Bu evrakın ~ .--.. ntleri kumandanlan. öğleden önce 

dafaa Vekili General Naci Tınazı ve bu yardımlnn 1svecten geçirmek me- Fakat hndiselcr büsbütün başka 
Genel Kurmay Başkanı .Mareşal Fev. selesi nasıl halledilebilir? • sckilde tecelli etti. Hiçbir millet 1n.. 
~i Çakm~ğı :-e_ikinci reis. Orgen~ral fc;veç :ıorlanacak mı? gilizlerin menfaati namına yeni koa. 
Asım Gunduzu makamlarında zıya- İcabında bunun da göze altnncaltı- lisyon harbine sürüklenmek arzu. 
ret etmişlerdir. na bir takım alametler varorr. Ve İs- sunda değildir. Balkan antantı Hart. 

Dünkü zlyaf et veç efkan umumiyesinin Finlandaya clye Nazırlnnnın tebliğinde bu azin:ı 
Sir Villiam G. S. Mitchelle ile Ge- mutlaka yardım edilmesi lehinde 01- ifade edildiği gibi, Finlanda için har. 

neral Jnuncaud şerefine bugün Anka ması da vaziyetin mühim bir inkişaf be gir:mekten i.mtinn eden İskandina1 
ra Palasta Genelkurmay Başkanı geçirebileceğini gösterivor. memleketlerinin de vaziyeti bum 
Mareşal Fevzi Çakmak tarafından bir Fransızlara göre gösterir. Bundan maada Türkiyenh 
öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafette vaziyeti de, Sovyetler ve Almanya 

l'"rtlnsada kabine bugün iki bU"""k ·1 k t' h :ı... t k t' d b muhterem misafirler ile maiyetleri .. - ı e a ıyen arue me neye ın e u. 
saat süren bir içtima yapmı ve Fin. l d ğı öst' kted' erkanı, Milli Müdafaa Vekili General uruna ı nı g erme ır. 
landa meselesini tetkik etmiştir. İ ·ı b Naci Tınaz, Genelkurmay İkinci Re- Son altı ay zarfında, ngı tere o 
Frnnsp ordu encümeni azasından 1 k h daki isi Orgeneral Asım Giindüz, Üçüncü harbi ateş eme ususun arzu. birini, Finlandaya istihbar vazifesi. ı. 

Ordu Müfettişi Orgeneral Kazım Or. le tavzif etmiştir. M . Blum, derhal sunu lsoat etti. Fakat bugün, yani 
bay, Amiral Ş. Okan, İngiliz Büyük seferi btr askeri kuvvetin hazırlan. ilkbahnr bidayctindcnberi eyluldekl 
Elçisi Knatchbul Hugcsscn, Fransız masmı ve Finlandaya gönderilmesini büyfik hulyalannı tamamen kaybet. 
Büyük Elçisi Rene Massiglı ile bu istemektedir. miştir. Bir kualisyon harbi tahn"lt 
elçilikler kara, hava ve deniz ataşe- Diğer gazeteler de bu merkezde. edemedi ve Alman aleyhtan bir el. 
leri, milli müdafaa m~steşarla~, Ha- dlr. hat allımeti henüz belirmiş değildir. 
va Müdafaa Genel Komutaru orge. Hulasa mOttefikler vaziyeti derin Ablokayı tertip edenler, bunun ümit 
nernl Hüsnü Kılkış, Gaz Genel Ko- bir dikkatle takip etmekte ve icap ettikten kadar müessir olmadığını 
mutanı Tümgeneral Hüsnü Riza Ün- eden tedbirleri almaktadırlar. f · d k ld 1 l 'L 
Sal Hava M üsteşan Tuğbay Celal itira zanıretın e n ı ar ve ngı 

1 Amcrikada da ayni alaka gösteri- t enin y gr e mu-ttefıki olarak Yakal, Hava Müşaviri Yahya Razi er e an 
liyor ve Amerikanın Moskova sefiri d l ·ı· 1 k b& Bı'ltan ve Milli Miıdafaa ve Genelkur Fransa var ır. ngı ız er ço asa ı Mister Roosevelt'e uzun bir rapor 

m ay ileri gelenleri hazır bulwımuş- olmakta haklıdırlar. 
göndermiş bulunuyor. 

lardır. Amerikan tavassutunun bahis 

Bergamada Zelzele 
mevzuu olmadığı Mister Roosevelt Den·ızlerdeki Fırtına 
tarafından anlatılmıştır. , 

Sovyet • Fin Harbinin Karadenizin Garp kısımlnnnda Ka. 
tmılr, 9 (A.A.) - Bergamada ev- rayel fırtınası henüz devam etmekl_e 

velki gece saat bir buçukta tki sanL. Son Safhası beraber, şiddetini azaltmıştır. Gemı-
ye süren şiddetli bir zelzel~lmuştur. ler seferlerine tekrar başlamışlardır. 

Londra g (Husust) - Finlandada İki gün evvel başlıynn .kar, diiıı 
Hasar yoktur. arp, her'cephede devam ediyor. Bu- öğleye kndar fosı~alı ... ekılde va~ 

Bayburtta Caya gelen haberlere göre, Mareşal makta devam etmış. dun sabah orta-
Ba burt, 9 (A.A.) _ Bu sabah 5 ,~annerhelm Finlandanın askeri va- ~.ık yine knrln örtülmü tür. Fakat 

ve 5.~8 de burnda orta şiddette iki ziyetini gayet iyi görmekte ve sonu- oğlcden sonra hnva açılmış, karlar 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. na kadar harp lehinde bulunmakta- tamamen erimiştir. 
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PA N KANAPESiNDE 
Meğer dünya yüzünde yazı 

tel . tnakinesinden ve borsa lis.. 
erınde.n başka şeyler de mevcut. 

:uş. Bay Lomi, bir gün ansızın 
unun farkına vardı. 

. O yaz hanesinden çıktığı zaman 
kapının önünde otomobilini hazır 
bulurdu. Fakat bir giın böyle oL 
lnadı. Otomobili oradn yoktu. Dün. 
~ada yazı makinesinden ve borsa 
listelerinden başka şeyler de mev. 
cut olduğunu keşfettiği gün o gün 
Oldu. 

b' ~aşka bir zaman olsaydı, otomo.. 
lh onu bekler, bulamayışına kt-

2:~r, sinirlenirdi. Halbuki o gün 
~0Yle yapmadı: Sinirleri, o gtin, 
~arkın kanepesinde tesadüfen far-
ına vardığı grup kadar sakindi. 

• ~ahzun ve tatlı bir eylıll akşamı 
ıdı. 

. Yakın bir kanapede oturan bir 
~ift genç alakasını celbetmişti. Er
b ~k Yi:n1i beş yaşlarında kadar 
kır delikanlı idi. Bir ağacın yar•ya 
~da_; sakladığı kızdan ise. Bay 

_ nu sadece bir küme sarı saç gö. 
?'Uyordu. 

O sırada, kız, 
:- Karlo, _ diyordu _ Bilirsin ki 

tnuteşebbis olmıyan erkek hiç ho. 
§Uma gitmez. 
ArkadaŞl sinirlenmişti: 
- Hoşuna gitmiyorsa niçin beni 

Sevdin? 

,,.,
1
...:- Ben sana değil, sen bana a.. 

sı.r. oldun? 
Önceden iki genç bir türlü anla. 

§ntnıyorlardı; fakat birkaç dakika 
sonra delikanlı: 
d - İkimiz de birbirimize aşık oI. 
diuk. Bunu inkar etmek beyhude. 

r, deyince yatıştılar. 
Sonra kız, akıllı ve uslu bir hal 

aldı: 

. - O halde iş sana tavsiye ettL. 
ğızn şeyi yapmaya kalıyor, dedi 

Delikanlı: 
- Şımdilik olamaz, diye cevap 

~erdi. 

Rız bu cevaptan pek sinirlen. 
iniş olacak ki birden bire yerinden 
kalktı, çıkıp gittL 

Erkek onu taki edeccw· yerde 
onun gidışınc mahzun mahzun ba.: 
karak olduğu yerde kalmıştı. 

• • Q z~man Bay Lomi, meçhul 
bır kuvvetin tesiri altında 

Yerinden kalktı, gencin yanına gi. 

dip oturdu: 
- Şu ağacın arkasında oturu.. 

yordum, dedi; istemeden konuş

tuklarınızı dinledim. 
Sesinde öyle bir tatlılık vardı ki, 

delikanlı. bu kulak misafirine kız. 
madı; hatta ona içini dökmekte 
beis görmedi: 

- O genç kız nişanlımdır: ken.. 
disini bilseniz ne kadar seviyo. 
rum! 

Bay Lomi atıldı: 
- Anladım, dedi; bir qaattir 

kavga edişinizden bunu anladım, 
- Hayır, münakaşa ediyorduk. 

Çi.inkü o derhal evlenmemizi isti. 
yor. Halbuki ben Albertanın sezü.. 
nü dinleyip şimdi hemen evlene
mem. Çünkü daha bir işe :;:irme. 
diın. 

- Size tavsiye ettiği nedir? 
- Babasına gidip de ondan iş 

istemeliymişim. 

- Siz de gidiniz. 
- Nasıl olur? Önce iş lstiyeyim, 

sonra da kızını. 

- Yani hem kızına, hem babası
na bağlanmak, işinize gelınıyor 
mu? 

- O değil ama bence bir erkek 
kendi kudreti ile evlenebilecek ha
le gelmelidir. 

Bay Lomi manalı manalı ~üliim. 
siyordu. Bu gülümseyişinde bir şef 
katli hos1anma da sezilebilirdi. Bir 
müddet delikanlının mahzun vti.. 
züne baktı. Sonra, daha tatlı 
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bir 
sesle: 

- Siz onun sözünü dinl~yiniz, 
dedi, gidip babası ile görüşiinüz. 
İşe ge'inpe, onu size ben bulurum. 

Delikanlı sevinçle. fakat ayni za. 
manda siiphe ile sarsıldı: 

- Oh, dedi, tesek.kür ederim. Fa 
kat siz kimsiniz?. 

Bay Lomi, delikanlımn koluna 
girdi· onu yerinden kendi ile bir. 
illete kaldırdı. Parkın surasma bu. 
rasına yapraklar dökülmüş yoluna 
doğru yürürlerken: 

- Ben mi? dedı. ben .. 
Bir an sustu. Sonra gül(1: 
- Biliyor musun? Dedi, frısan 

yazıhanesinden çıkar da otomobi.. 
lini kapı önünde hazır bulmazsa 
bir sürii şey keşfediyor; kızının 

derdini bile ... 

İtalyancada. 

TURi<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat n k · 
aı. 

5 
. an BSlnda kumbarab ve llıbarsız tasarruf b~ap1annda en 

() hrası lıuJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdald 
plana göre ikr.a.miye dağıtılacaktır. • 

1 
Adet l 000 Liralık f,000 Lir~ 

t • soo • z.ooo • 
40 • 250 • 1,000 .; 

100 ~ ıoo • c,ooo ıııi 

120 • -1 • &,000 • 

t - . • 40 • f,800 -
uu ·~ 
DIK: • ZU • 3,200 11 

du· KAT· l:Iesaplanndakl paralar bfr sene tç,nde 30 liradan aşağı 
şınıyenler ik · · Ku 

1 
e rııımıye çıktığı takdırde % 20 fazlasiyle verilecektir 

tar;;:ı ar senede 4 defa, 1 E)'l\ıl1 1 Bırincikinun, l Man ve l ILwru 
erinde çekilecektir. 

'rAB 

SPOR 

"TAN,, Kupası Maç arı 
Dün de Devam Etti 

Yüksek Hakem Komitesi, Hakem Adnan 
Akm' a; Bir Senelik Boykot Cezası Verdi 

Mektepliler arası "TAN kupası,, 
futbol şampiyonasına dün Taksim ve 
Şeref stadlarında devam edilmiştir. 
Taksim stadında Boğaziçi İstanbul 
lisesini, Galatasaray Kabataşı, Şeref 
stadında da Pertevniyal İstiklali ve 
Haydarpaşa da Vefayı mağlup etmiş
tir. 

Galatasaray - Kabataş 
Maçlar hakkındaki tafsilat şudur: 
Taksim stadında günün ilk karşı

lasması hakem Saminin idaresinde 
Galatasaray • Kabataş arasında oldu. 
Her iki takım sahaya tam kadrolari
le cıktılar. 

Oyun. çok canlı başladı. İlk dakL 
kalar karşılıklı hücumlarla geçti. 26 
ıncı dakikada Galatasaraydan Nuri, 
sıkı bir şiltle takımının ilk golünü 
kaydetti. Devre, l - O Galatasara
vın lehine bitti. 
· İkinci devreye Galatasaraylılar 
daha canlı başladılar. Çok geçme
den Şahap Galatasaraya ikinci golü 
de kazandırdı. Devre sonlanna doğ
ru Nuri vasıtasile bir gol daha yapan 
Galatasaraylılar, sahadan 3 - O ga
lip olarak ayrıldılar. 

Boğaziçi -1 stanbul 
Taksim stadında günün son ve en 

mühim maçı Boğazici ile İstanbul li. 
seleri arasında yapıldı. Şazi Tezca. 
nın idaresindeki bu maça takımlar 

tam kadrolarile cıktılar. Maç. hızlı 
basladı ve ayni süratle devam ederek 
birinci devre O - O beraberlikle ne
ticelendi. 
Müsabakanın ikinci devresi. birin

,.i dvereden daha heyecanlı oldu. Ve 
devrenin bitmesine dört dakika ka
lıncl'tva kadar beraberUk bozulama
dı. Nihayet 26 mcı dakikada sağdan 
açılan bir Boğaziçi hücumunda top, 
sağiçe geçti ve fal~olu bir şilt fstan. 
bul lisesi ağlarına takıldı. Bunu 
sağaçığın kafa ile yaptığı ikinci gol 
takip etti. Dört dakika icinde yapılan 
bu iki gol, İstanbul liselilere lüzum-

ı ~uz bazı hareketler yaptırdı. Hakem, 
Istanbul lise inden iki oyuncuyu çı
kartmak mecburiyetinde kaldı. O. 
yun, 2 - O Boğaziçinin galibiyeti 
ile neticelendi. 

Pertevniyal -1 stiklQI, 

daha yaparak maçı 2 - O kazanmış
tır. 

Haydarpaşa-Vefa 
İkinci oyun Adnan Akının idaresi 

altında, Haydarpaşa - Vefa arasında 
oynanmış, birinci devre, hakim bir 
oyun oynıyan Haydarpaşanın 3 - 1 
lehine kapanmış, ikinci devrede iki 
gol daha kaydeden Haydarpaşalılar 
sahadan 5 - 1 galip olarak ayrılmış
lardır. 

Adnan Akın'a Bir Sene 
Boykot Cezası Verildi 

Beşiktaş - Galatasatay maçında, 
bazı Beşiktaşlıların yaptıklan uygun. 
suz hareketler ve hakemin müsama.. 
hası, gazetelerde günler<:e münakaşa 
mevzuu olmuş, Genel· Direktörlükte 
işin tahkiki için yüksek hakem komi
tesi a7.asından Sadi Karsanı İstanbu
la göndermişti. 

İstanbul Bölgesi hakem komitesi, 
yaptığı tahkikat neticesinde bir ha
dise olmadığım bir rapor halinde 
Genel Direktörlüğe bildirmişse de. 
yüksek hakem komitesi, Sadi Karsa. 
nın tahkikat raporile gazetelerin neş... 
riyatmı gözönünde tutarak, yalnız 
maç hakemi Adnan Akına gelecek 
Sezona kadar boykot cezası vermiş... 
tir. Karar. dün İstanbul Bölgesine 
resmen bildirilmiş ve Adnan Akına 
da tebliğ edilmiştir. 

Adnan Akmın ceza karan üzerine 
bugünkü Galatasaray. Vefa maçını 
Refik Osman idare edtcektir, 

Voleybol Maçları 
Mektepliler arasındaki voleybol 

maçlarına dün Beyoğlu Halkevinde 
devam edilmiş ve yapılan maçlar ne
ticesinde: Darüşşafaka Erkek Mual
liın mektebini, Ticaret lisesi Taksim 
1isesini, Şişli Terakki lisesi de Sanat 
mektebini mağltip etmiştir. 

Yüksek mektepler arasında yapı
lan voleybol şapyonası da Beyoğlu 
Halkevinde oynanmiştır. Orman fa
kültesi ile mühendis mektebi arasın. 
da yapılan maçta Orman fakültesi 
gallp gelmf§tlr. 

Galatasaray Denizcilerinin 
Şenlikleri 

Galatasaray denizcileri tarafından 
Şeref stadında ilk müsabaka Halit tertip edilen kapalı salon jimnastik 

Galibin idaresinde Pertevniyal ile İs... bayramı, dün Beyoğlundaki lokalde 
tikltıl arasında olmuş. birinci devre yapılmış, aletli ve aletsiz muhtelif ha 
ı - O Pertevniyal lehine bitmiştir. reketler yapıldıktan sonra, Galatasa-

İkinci devrede İstiklal çok canlı ray • Kurtuluş aras1ndaki başketbol 
bir oyun oynamasına rağmen gol maçında Kurtuluşlular 36 - 48 ga
kavdedememts. Pertevniyal bir gol lip 2elmislerdir. 

Aşkta Derece 

Ve Çeşitler 
(Başı 5 incide) 

çokça rastgelinir. Zabıta va.kalan 
sütununa müracaat buyurulınası ... 

KUDUZ AŞIK - Bıçağıru bi-
ledikten sonra, gec:e yansı 

sevgilisinin evine ve odasına giz
lice girip kırk sekiz yerinden ya
ralayan, üstelik önüne r"\st~elen 

ana, baba, çocuk, bilhassa yeni ra
kıyı, hatta kedi, köpek, kim varsa 
kan revan içinde bırakım deli aşı
ka bu isim verilir. Nadir görülen 
tiplerden değildir ve her büyük şe· 
birde senede bir kaç nümunesine 
rastlamak mümkündür. 
Aşıklar, ana hattı üzerinde 

bunlardır; fakat aşk nedir? 
Edebiyata kaçıp, yani :uvanadan 

çıkıp, ona ilahi ve kudsi tavsifler 
vermezsek sadece, "bir insanın, di
rer cinsten bir başka insanı, zev
kine uygun bulduğu için seçip. bir 
müddet şiddetle benimsemesi,, de
mektir. Lakin, bir aşık bu kuru 
tarifi okuyunca, ne kadar kızar. 
"Aşk, sen o musun? Bu kadar ya
van, bayağı, hiçten şiirsiz bir şey 
misin?,, der. Der ama, ayılan bir 
sarhoş gibi, yarın hnsındaki o du
man 11ynlınca, muhakkak. bana 
hak verir. İşin hulasası şudur: 

Aşıksanız, aşk hoş şeydir; aşk
tan kurtuldunuzsa, bo~ şeydir; a
şık olmadınızsa, yazıktır; olup at
lnttınızsa: Gcçmit olsun! Hala a
şıksanız: Şifalar dilerim. 

1 Galip ifganiye Para 
Fransadan Geliyormuş 

Galip Efgani aleyhine döviz ka
çakçılığından dolayı açılan davaya 
dün beşinci asliye ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. 

Müddeiumuminin talebi üzerine 
Galip Efganiye ne zamandanberi İs
tanbulda bulunduğu ve geçimini na. 
sı1 temin ettiği sorulmuş, o da: "On 
aydanberi İstanbulda bulunduğunu 
ve kendisine Fransadaki kayın pede-, 
ri tarafından para gönderildiğini söy
lemiştir. 

Bu sırada söz alan avukat paranın 
ne suretle tahsil edildiğini söyleye. 
miyeceğini, çünkü Misbah tarafından 
Galip Efganinin bütün malları için 

haciz karan çıkartılmış olduğunu ve 
salonda da adam bulunduğunu söy. 
liyerek salonun tahliyesini istemiş~ 
tir. 

Fakat mahkeme bu talebi reddet
' miştir. Galip Efgani sözüne devamla: 

"Kendisine Fransadan üc defada 
1200 dolar geldiğini, bunlardan üç 
yüzer dolarlık iki partisinin Osmanlı 
ve İtalyan bankaları, geri kalan 600 
doların da bir avukat tarafından gön 
derlldiğini söylemiştir. • 

Mahkeme bu paraların makbuz mu 
kabilinde sahibine tediye edilip edil· 
mediğinin bankadan sorulmasına ka· 
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rar vererek duruşmayı başka bir gü. 
ne bıraktı . 

~~~~~~~------~~~---~--· 
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·- Oeylet Uemiryolları ve Limanları işletme U. i.daresi ilanları 

ı 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGICVŞEKLiQiNE -

HORMOBI 
'f abletlerl her eczanede bulunur 

ıPoata kutusu 1255) Galata, lıtanbul 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komis· 
yontmdan: 

Haydarpaşa Nümune hastahanesinin poliklinik kısmının tevsii inşaab iı;! açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25-3-940 pazartesi günü saat 14.30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2515 lira 94 kurustur. 
S - Muvakkat teminat 189 liradır. 
4 - lsteklller, mukavele, şartname, keşif ve buna bağlı diğer evrakı her gOi. 

komisyonda göreblllrler. 
5 - İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 24!JO sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu i§e benzer 2000 liralık is yaptığına dair idarelerinden almış olduk
ları vesikalara istinaden eksiltme tarihin den 8 gün evvel İstanbul Viltıyetinden 
alnuı oldukları ehliyet v~alarile birllkte belli ~ ve saatte komisyona gelme-
ıru:ı. ( 1874) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

!il.N .tllliU 11(.t;K'l'~ :SA'l'lLlK KI Yl~lli'l'Ll AK~a 
l1tınbul Vıkıflar B19müdUrlOOUnden: 
l - Sultanahmette Binbirdirek mahallesinde ~ki Eczahane yeni Işık sokağında 

eski 14 yeni 20 - 22 No.lu çap mucibince 751 metre murabbaındaki vakıf 
arsa tamamı satışı kapalı zarf usu lile 2-3-940 tarihinden itibaren on bea 
~ müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Maataviz muhammen bedeli (937 4) lira (97) kurua ve ilk teminat (703) 
lira (12) kuruştur. 

3 - İhalesi 18-3-940. tarihine mOsadif P azartesl gilnü saat on beste Cenberllta~ta 
Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

' - isteklilerin 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde 
haw·lıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadaı 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Posta Ue gönderilecek teklif mek
tuplaruun da yine bu saate kadar gelmiş bulunması meşruttur. 

5 - Şartnamesini görmek, daha !azla malümat almak isteyenlerin mezkıb 
BaşmtidürlUk MahlQlftt kalemine müracaatları. (1626) 

KONYA VALiLIGINDEN : 
Akşehir - Konya yolunun 22 + 000 - 23 + 000 mo kOometrelerl anımıda

kl 18543 Ura 88 kuruı keşif bedelli f200 metre tül oose inpatı 20 C(ln mO.ddett 
ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılrn.ı§br. 

1 - Eksiltme 18/3/940 pauırtesl ıünQ aaat (15) de vflAyet Dalın! EncC.mcm 
odasında 7apılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (1390) Ura (78) lcuruştı.u 

3 - Bu ile ait keşif hususi ve fenni 1$artnameleı:le mutereTrt~ fenni evrat 
her gün mesai santlerl içinde Konya Natıa müdürlüğünde görülebilir. Ve (3) 
lira mukabilinde isteyenlere ıönderillr. 

4 - Taliplerin T1caret Odası kayıt vesikası ne (1390) Ura 78 kuruşluk ma
vakkat teminat mektubu veya makbuzunu ve ihale Kfinilnden 8 gOn evvel Kon-
7• vilAyet makıırnına müracaat etmek ıruretfle alacakları ehliyet vesikaları ile 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde bar.ırlıyaeaklan :ı:arflanm en geı;ı 

ihale saatinden bir saat evveline kadar ve makbuz mukabilinde vildyet DalınJ 
Encümen riyasetine tevdi etmeleri lAzımdır. Posta &ecikmcsi kabul edilmez. 

(1610) 

" .,.,,,. . .. ~ ·. - . . , \ ... · . 

· . · İ".'~~s~rlar Umum Mü~ürlüğü l.f~~'"~·' 
Cinai Ekalltmo ıekll 

Kapalı kapsül 100 lllk 20.000 kutu l?azarlık 14 
Madeni av kovanı 10.000 adet ' " 14.30 
5,05 kovan kapsülQ 20.000 kutu "' 15 
Muhtelit cins Rovelver ~ 275.000 adet • 16 
Dolma tüfek kapsülü 40.000 "' • 16.!0 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdan ;rabıh av mahemftli pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık, 22 - lII - 940 Cuma ifuıü KabataDta Levazım ve Mübayaat ~ubo-
slndeki .ı\lım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler her ~n sözil geçen ı;ubeden parasız alınabilir. 

IV - Münakasaya girecekler teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 teminat pa
rasiyle birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde mezklır komisyona gel-
meleri. tl598) , .... ----------~--.... ~-------· ESKi ve YENi ROMATiZMA 

Siyatik - Lumbago - Omuz -
Arka - Bel • Diz - Kalça ve 
Soğuk algınlıklarından ileri 

<!elen sidde1 Ii ai!n lanm 

TF.SKİN ve İZALE EDER. 

Ordu İcra Memurluğundan: 
Ordu vilayetinin vona nahiyesi 

1 

tinizi terke'ttiğiniz vediğer lka.. 
merkezinde mukim iken elyevm ika- metiniz meçhul bulunduğu anla. 
metgahı meçhul Civanize oğulların- şılmış olduğundan yukarıda ya-
dan tsmail oğlu nursuna: zıh borcu işbu ilim tarihinden itiba. 

t 
ren nihayet bir ay içinde ödemeniz 

ş Bankası Ordu §Ubesine ipotek 
mukabilinde borcunuz olan 3500 u.. ve borcun tamamına veya bir kısmı. 
radan ezgayn tediye 2780 lira Iş Ban na ve yahut alacaklının takibatına 
kasınca Ordu kasabasında mukim karşı bir itfrazıniz varsa yine bu bir 
Tatar oğlu Mustafa ve Hazinedar ay içinde bildirmeniz lazımdır. Bu 
oğlu Behrama ve bunlardan Mustafa müddet içinde borcu ödemez veya 
kendi hissesini yine mumaileyh Beh- tetkik merciine veya temyiz veya ia
rama devir ve temlik eylemiş ve dei muhakeme yolile ait olduğu 
Behram dahi mezkur 2780 lira ala.. mahkemeden icranm geri bırakılma

ldarem.Wn Haydarpap Limanına bır sene zarilllda aewz vesaıunaen supa- cağını Ordu noterliğinden tanzim sına dair bir karar getirmedikçe ceb
lana ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretlle gelecek olan kılınmıı 4/0/939 tarihli ve 1485 nu.. ri icra yapxlacağl ve bu müddet i
tahmlııen 89107 ton maden kömürü ile 3313 ton briket ve kok kömürünün tah- maralı senetle Yona nahiyesinde mu çinde icra ve iflas kanununtm 74 ün 
mil ve tahliye işi 21/3/940 tarihine müsadif Pertembe g(lnü saat 11 de Haydar- k" Şad" H k" d · t l'k ım ı e ıme evır ve em ı cü maddesi mucibince mal bevanın. 
paşa ifan binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zart u- · ş d' h k' f d etmış ve a ı e ım tara ın an hak. da bulunmazsam• hapis ı"le tazvı'k sulile ihale edilecektir. Bir senelik maden, briket ve kok kömOril tahmil ve .. 
tahllyesl için (12364) Ura (75) kuruş muhammen bedel konulmuştur. (927) lira kınızda yapılan takibi mutazammin olunacağınız ve hnkikata muhalif oe.. 
(36) kuruş muvakkat teminat ile bu işe ait ehliyetname ve kanunen ibrazı !Azım tanzim kılınan icra emri berayi teb- yanatta bulunursanız hapıs ile ceza. 
gelen vesaik ve teklitlerl ayru güncle şaat 10 a kndnr komisyon reisliğine vermek liğ ikametinize gönderilmiş be de landınlacağınız icra emrinin tehlı~ 

.....L.~~~~~ ............... lıııllllllllılllıll ........... llllllllllllllllllllll ..... J.~ıA~z:ı~m~d~ır:·~Şa~rtıı~~·~ııı~eler~:._:Haş~~dar~~~~ı~.ım~ao~v~e~Rıh~bm~~Ba~pn~ilf~e~t~tlıı~li~·ğ:ln~d~en~_:paruı&~~~~m~e~zk:'.ıl~r:_~ic~r~a~~emn~~· arkasına ve. :rı~amına kaim olmak üzere ilan o-
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Rekabet Kabul Etmez Eriıilmez Kuvvet Sungurlu Halkevi Reisliğinden: J 
On parçadan mnrekkep bando mü

:dğimizin yeniden öğretip meydana. 
getirecek bir muallime ayda 40 Ura} 
verilecektir. Taliplerin Sungurlu 1 
Halkevl Reisliğine müracaatlan. 

JU. ~. 940 

1 '>r. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yollan hastalıktan mGtPhas- ı 
sısı Beyoğlu Yılda sinemaSl ltarsısı 
tramvay duntı Lekler aı>arttmanı 

1

, Tel : 4391 · , 

htanb~ Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Sellnik Bankası ta-

Dfinya milletleri arasında endüstri aleminin devletimiz vasıtasile 
ÇAP A'ya resmen verdiği (rekabet kabul etmez erişilmez kuvvet) unvan 
ve tevcihini sayın vatandaşlanma arzederken hakikaten cihanşümul şöh. 
reti haiz firmalar müstahzaratile lütfen mukayese etmelerini rica ederim. 

250 gramlık kutular içerisinde bulunan ÇAPA MARKA PiRiNÇ 
UNLARI ve HUBUBAT UNLARI derecesinde hiç bir müstahzarın mev. 
eut olmadığı görülecektir. 

Memleketimizin her köşe ve bucaııoda en mibait fiatlarla ÇAPA 
mibtahzaratını bulabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA Kuruluş tarihi : 1915 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup tamamına 14600 lira kıymet takdir edilen ve 2004 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan paraya çevrilmesine karar verilmiş olan Beşiktaşta 
Cihannüma mahallesinde Serence bey yokuşu sokağında eski 12 yeni 14 
kapı sayılı canibi zemini Çcşmi dilber ile mahdumu Hayriye tahsis kılı
nan ve bahçe köşk canibi Yesari Osman paşa çıkmazı sokağı arkası Os. 
man paşa veresesi konak ve bahçesi cephesi Serence bey yokuşu caddesi 
ile mahdut Sultan Mahmut ve Süleyman ağa ve Cafer ağa vakıflarından 
2800 züra müstakil ittihaz kılınan maa bahçe ve müştemilatı saireyi 
havi konağın tamamile derununa cad mailezizin 96/56 hissesi dairemiz
ce açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Zemin kat : Sokaktan çift kanatlı demir parmaklıklı kapıdan mer
mer merdivenle çıkılır zemini mermer döşeli etrafı demir parmaklıklı 
sahanlıktan içeri girilir. Zemini mermer taşlığın sağ taraiında biri do
laplı, iki oda ve bir kiler ve mermer musluklu bir koridordan bir hela 
bir merdiven altı işbu mahallin sol taraf koridorda mermer bir koridor 
üzerinde dolaplı bir oda bir taş oda içinde bir kuyu diğer bir taş odada 
tulumbalı bir kuyu mermer musluklu bir hela bir merdiven altı ve alt 
kattan iki servis merdivenile cephedeki taşlıktan muşamba döşeli mer
divenle birinci kata çıkılır. 

işbu binanın sol tarafındaki taşlıktan binanın :ittisalinde kfiçük bir 
bahçeye merdivenle çıkılır zemini çimento ve içinde 1/2 masura taksim 
suyu bulunan alafranga ocaklı bir mutfak. 

Mevcut mermer taşlığın sağ tarafındaki koridordan bahçeye çıkılır. 
Bahçe : Etrafı kısmen duvarla tahdit edilmiş ve muntazam tarh. 

lanmış olup içinde muhtelü cins ağaç ve çiçekleri bulunduğu gibi blr 
ahır, tulumbalı bir kuyu ve havuz ve fislü kameryalı ve sarnıç olup 
alt bahçede bir havuz ve çam ve müteaddit meyva ağaçlan mevcuttur. 
Ve içinde 1/2 masura taksim suyu mevcut olup işbu suyun haneye ve 
bahçeye tevzi taksimatı vardır. 

Birinci kat : Bir salon üzerinde iki oda ve sa~ taraf koridorun üıc.. 
rinde ikl oda bir musluklu hela ile sol taraftaki koridor üzerinde bir 
kiler bir sandik odası bir dolap zemlıı.i mermer bir oda ile iki kurnalı bir 
hamam. 

İkinci kat : bırınci katın aynıdır. 
Hududu : Tapu kaydı gibidir. 
Mesahası : Tamamı 1153 Metro murabbaı olup bundan 207 Metro 

murabbaı esas bina elli altı metro murabbaı ahır 117,5 metro murab
baı hamam ve mutfak ve mütebakisi bahçedir. 

Kıymeti : Gayri menkulün bulunduğu mevki ve binanm tarzı inşa
sı ve kullanılıfl ve civarındaki emlak alım ve satım fiatlan gözönünde 
tutularak 14600 liradır. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 20/3/940 tarilıindcn 
iUbaren 1934/1957 No. ile İstanbul Üçüncü İcra Dairesinin muayyen 
:numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malı.imat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 34/1957 dosya nu.
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nfs. 
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edecektir. 
(Maddde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğeı alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masra
fa dair olan lddialannı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün iç.nde ev
rakı müsbtelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde haklan tapu slcllll ile sabit olmadıkça satış bedelnin paylaşmasın.. 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~artna. 
mesini okumuş ve lüzumlu malUınat almış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 17 /4/940 tarihinde Çarşamba günn saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul Üçüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı o. 
lan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklarının mccmuundnn fazaya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak· üzere 15 gün daha temdiı edilerek 2/5/940 
tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 3 üncü İcra 
Memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı o
lan diğer alacaklılann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan mec. 
muundan fazlaya çıkmak sartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse, ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse, ihale karan fesholunarak kendisin. 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkatılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmakswn memuriyetimizce alıcı.. 
dan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı. 
rıı yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delllıllye res. 
minden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İsbu gayri menkul tama
mı yukanda gösterilen tarihte İstanbul Üçüncü İcra Memurluğu odasın
da işbu ilin ve gösterilen arttırma p.rtnamesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. 

-r Öksürenlere: 'KATRAN HAKKI EKREtl, 

\ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. , 

~. 

rafından İstanbul Balıkpazar caddesi 
30 numarada Naum Yorgi ve ~e. 
k8.sı §irketl aleyhine 940/110 numa
ralı dosya ile açılan 1950 lira 13 ku. 
M1J alacak ve mas davasından do
layı §imdiki ikametgahı belli ilma. 
yan müddeialeyh şirket hakkında 

iJAnen telligat Uaınna karar verile
~ek muhakeme için 15/4/940 pazar. 
tesi saat 14 tayin ve tebliğ :>Iunacak 
:lava arzuhali ile davetiye de mah
keme divanba talik kılınmış oldu. 
ğundan müddeialeyhin 10 gün 
içinde mahkemeden arzuhal sureti. 
n1 alıp cevap layihası vermesi ve ta
yin edilen günde de mahkemede ha
zır bulunması illn olunur. 

BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

ROMATİZMA, 
NEVRALJİ, 
KIRIKLlK 

Dr_ HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (J 4.30 dan 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karayL Divanyolu No. 104. 

ve bütün ağrılan derhal keser, icabında günd~ 3 kaıe allnabilir. 
,, . .. - .• ": ~- .ı. . ..,., ' ·.•. ~' t: ...... . tıt. . 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Dankasının 31/12/1939 tarihinde Biten Sekizinci Hesap Yılı Bilançosu 
AK T t F PASf P 

KASA 

Altın san Klg. 
Banknot 

15 500.040 

SERMAYE 1s.ooo.ooo.~ 

İHTİYAT AKÇA5I 

Ufaklık 

21.802.046,69 
15.301.150,-
1.714.287,17 38.817.483,80 Ad.1 3.817.679.68 

599.454,57 
6.000.000,-DAHİLDEKİ MUHABtıU.Eit: 

Altın safi Klg. 678. 111 
Türk lirası 
Altına tahvili kabil ol. 
mıyan dövizler 

HARİÇTEKİ MUHABİRLEn: 

Altın safi Klg. 10.012.3t0 
Altına tahvili kabil ser-
best dövizler: · 
Diğer dövizler ve borç-
lu kllrinı bakiyeleri: 

HAZİNE TAHV!LLER!~ 

SENEDAT CÜZDANI: 

Ticari senetler 
ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI 

Deruhte edilen evrakı 
nakdiye kar§llığı 
Banka malı 

Avanslar 

DEMİRBAŞ 

HİSSEDARLAR 

MUHTELİF 

YEK""'T --,. 
U.l'"'4 • • • • • 

(•) 1.193.000. liraya sigortalıdır 
( .. ) 111.500. liraya sigortalıdır. 

------
953.816,81 
198.307,15 

28.192,68 

14.083.156,90 

21.928,39 

11.420.543,60 

50.574 675,43 
8.818.363,31 

1.100.31G,6i 

25.525 620,39 

140. 761.385,-

216.7ô0.2GO,G8 

59.39:1.038,74 

7.823.564,58 

l.401.221,92 

98.363,56 

4.500.000,-

2.766.650,43 

499.027.914.30 

~ ........................ .im ............ ... 

\ 

s • • - s • 
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AX 2222 AYŞE -TANGO 

GURBET - TANGO 

Okuy~n: Birsen Alan Müzik: Fehmi Ege 

AX 2221 ERZiNCAN 

aueEHRI FELAKETi 

Okuyan: Zara la Halil Söyler 
GQn1erdenberl sabırsızlıkla beklenen AVŞ! ve GURBET tangolarını muh

terem halkımı:ıa ilk defa olarat takdim etmekle milftehlrl.z. 

Aynca. l!!rzinc:Jlft ve Şusehri felAkeUerlnl tasvir eden, kıymetli ha1k şairleri
mizden Zaralı Halilin plQını bir defa cık olsun dinlenilmesini tavsiye ederl.z. 

Fevkall~ 
Hususi 

TEDA VOLDEKt BANKNOTLAR 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

Reeskont mukabili 

TÜRK LİRASI MEVDUAT 

DÖVİZ TAAHHUDATI 

Altına tahvili kabil dövizler 
DiAer döviUeı ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

MUHTELİF 

Muvakkat alacaklılar, depoıltolar, 
havaleler vesaire: 
Diğer alacaklı hesaplar 

YEKON . ..... 
ı: ••••• 

140.761.385,-= 
17.000.000,-

139.000.000,-

.. 

2.847,49 

47.214.721,70 

36.074.517.40 
60.905.026,60 

TURKIYE Ct.."MHURIYETI MERKEZ DANK.ASI 
tJMUM MUDURLUGU 

RADYO MERAKLILARINA MCJDE ! ! ! 

10.217.134,25 

~ 

296. 761 .385,~ 

30.369.244.,41 

47.217.:569,11 

96.979 .su,.:; 

2.483.037,41 

499 027.91·1.30 

-- ' 
Bütün cihanda tabU ve temiz sesi ile tanınmış [ .. y -

RADYOLARI Gelmiştir. 

Galata - Zülf arüs sokak, Sesli han 
Telefon: 41453 NECiP ERSES: 

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

Türk Hava Kurumunun 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 senesinde Orta Okuldan mezun talebeler, 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
8 - Halen llseye devam eden tı.le belerden 
Hava iedikllal olmak Jıteyenlerln T. H. K. nun Calalollundakl merkez 

şubesinde kayıtlarına batlanmıştır. 

~ .................... ~a .... l!lm ........ r 
Yaı haddi en u 16 ve en çok 18 dlr. 18 den 20 yqına kadar olanlar lhti· 

yat kaydedilir. 
18 • 18 yasındakller anısında klfl mlkdar talip çıkmadıtı takdirde bu noksanı 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Kartal kazasının Calnroğlu tundalıtı ormanından 6720 kental funda ealısının 

4-3-940 tarlhlnde mukarrer olan açık eksiltmesine talip çıkmamı• oldulundan 
arttırma ve eksiltme kanununun 43 Qndl maddesine tevfikan arttınnıısı pazarlıkla 
,.apılmuına karar verilmll oldutundan hıteklllerln 25 Ura 20 kurufluk teminatla· 
:rDe blrllkte latanbul orman mOdQrtyetlne mtıraeaatlan. (1849) 

ihtiyatlardan ikmal edHecekUr. (1813) 

Sahibi ve N9'rlyat Müdürü Ualll LQtfü DÖRDCNCO Gazet~ılik ve 
lqriyat T L. $. RasıJdı!1 ~ T A N Mat.,.aut 


