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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson di)'Of tb 
"'Her tacir bu kitapta ılSstcrt!lfim aınıTicrl tatbni etme) 
11urcti)'!c bir iki ıcne gibi kısa bir zam.an lcindc arlbterile 
rinhı adcdiııt bir misli arturabilir Ben bu kitabımda .ız., 
bu sanatı atretl.,.onım.~ P'ivatı 50 kuruş. 

ı~ .................................... : 
• • f AVRUPADA HÜMMALI i 
i BiR SiY ASİ FAALiYET f ingiltere Kararını ilin Etti: 
i GÖZE ÇARPIYOR i ''T 1 i lıirknç gündcnberi Avrupanın muhtelif merkez. i a e 
: lerindc hummalı bir siyasi faaliyet başlamıştır. : 
t l\foskovada devam eden ,.e Fin • Sovyet harbine ı 

Vu uunda Finlere Bütün 
i nihayet \'ermeğe matuf olan müzakereler, bu te.. 1 
f 

mas ve ziyaretlerin en mühimmini teşkil ediyor. K g O 
Çiinkü Fin hükumetinin, Sovyet sulh şartlarını 1 m e 

j 
l'eddetmesi halinde, müttefiklerden harbe müda- uvve 1 1 z 
b.aıe talebinde bulunması çok muhtemeldir. 
Aşağıdaki harita, son gUnlerin siyasi faaliyetle. 

tine sahne olan merkezleri tesbit ediyor. t 

Yardıma Hazırız,, 
111111!1--.... ---

Harbin Dönüm 
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Sulh e erı Ak·m~------ y··kse~; 
Kalırsa Finler Esaslı Müdafaa Meclisi 

Yardım Talep Edecekler Mesaisini Bitirdi 
MEMLEKETiN MÜDAFAA . HAZIRLIKLARI, 

MEMNUNiYETi MUCiP BiR HALDEDiR 

Çatalağzında Büyük 
Elektrik Santralının 
inşasına Başlanıyor 

lktısat Vekifi, Kömür Havzası için Kabul Edilen 

İş Mükeflefiyetinin Sebepler-ini ve Şeker 
Fiyatlarının Arttırılmasındaki Amilleri Anlatıyor 
Ankara, 11 (A.A.) - İktısat 

Vekaletine ait mevzular üzerin
de Milli Korunma Kanununa 
tevfikan alınan kararlar hak
kında kendisinden izahat rica 
ettiğimiz İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır, Anadolu Ajansı muhabi
rine şu beyanatta bulunmuştur: 

"İktısat Vekaletine taallQk eden 
kararlnnn en mühimleri kömür hav
zasında iş mükellefiyetinin tatbikı. 
na ve istihsalin tanzimine aft olan 

knrarlnrdır. Biliyorsunuz ki. bütün 
memleketlerin dahilde her nevi İS
tihsali iktısadi ibtiyaçlnn kar ılıya. 
cak bir hadde tutmak mecburiyetini 
hissettikleri fcvkaiade sartlar le-inde 
vaşıyonız Esasen istihsalin milli ve 
ha)atf ehemmiveti üzerinde Cümhu
riyet Hükumetinin ötedenberi ~ös. 
terdlğl alaka milli korunma kanunu 
ile hususi ve istisnai bir mahivPt ik
tisap etmiş bulunmaktadır. Kömür 
ihracı Cilmhuriyet senelerinde 
mütezayit bir istihsal seyri taklo et. 

(So!'lu, Sa: 7 Sü:tı 
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)'azan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgı<; 

Babamın Bankalarda 
Bir Meteliği Bile Yoktu 

-33-

A hmet Mithatın serveti hak. 
kındaki rivayetlere gelince, 

nnun hiçbir bankada meteliği bu
lunmadığını iddia ve bbat edebili. 
rim. Zaten, hiç sevmediği parayı, 
biriktirmiye veya mülk haline sok
nuıya katiyen aleyhtardı 

Bu yüzden ôldüğü zaman bırak
tığı bütün mirruı, Tophanede ba. 
hadan kalma ufacik bir anadan, 
Beykoz çiftliğinden, Yalıköyünde 
bir ufak evden ve bir de Sırmakeş 
memba suyundan ibaretti. Bu hu
susta tam bir fikir edinmek için, 
bu saydıklarımı muUaka gbrmek 
lazımdır. Meselfı, Beykoz çiftliği 
denilince, kim bi1ir hasut muhay
yclelerde, ne ge~iş !lir servet cnn.. 
lanır. Halbuki, bu çiftlığin bugiin 
bin lira bile etmiyecek bir çalıl:k 
o!duğunu isbat etmek, hiç te güç 
değildir. Bu kadarım, ömrünün tanı 
yarım asrını memleket irfanına 
hizmet etmekle geçinniı bir vatan- ' 
daşn çok gönnek ve bir servet ssy; 
mak hayli insafsızhktır sanırım. 

Biraz evvel de yazdığım gibi, öl. 
düğü zaman yakınlarına nnkit ola· 
rak on para miras bırakmamış bu
lunan Ahmet Mithatın cenazesi 
başka!annın yaptık.lan masrafla 
kaldınhnıştır. 

Fazla söze ne hacet? Ahmet Mit. 
hatın en büyük hulyası, işgal etti
ği (Tercümanı HakıltaO binasını 
satın almaktı. Fakat n, yalnız bi!ş 
yüz sarı altma bak.an Lu erneline 
kavuşamadan öldü. 

Halbuki, Sırmakeş m~mbıPnın 
varidatı, (Tercümanı Hn~ikat) ga-
7.etesi ~e onun htıricjndckı is• ya. 
ni karantina müdürlüğii \ı), Ahmet 
Mithat Efendiye her ay üç yüz al-
ından fazla para getirebiliyordu. 
Eğer Ahmet ?\Uthat par51ya bir ncb
:r.e kıymet ve ehemmiyet vererek 
davrt!nsaydı, thti~am içinde ya!lar, 
üstelik te bizlere, herkesin gıpta. 
ı:mı uyandıracak kadar muazzam 
bir servet bırnkabHirdi.· lhlbtıki, 
biz, onun ölümünden sonra Sırma
keş suvunun onda dokuz hissesinin 
her btrinl, beşer yiiz kağıt liraya 
,ı;:atmnk mccburiy"tinJ:e ka1dık: 
Çünkü muhlac;tık. Mahut çiftlik i
se, has·latı ile vergblni dahi öde. 
yemediği için, bugi1n baclz altın
dadır. 

Ç ünttu ounaan evveı ae yaz· 
dığım gibi zavallı hah~. 

bfitün ömründe, en büyült cömert
J iklerl. daima, kendisinden, kendi 
yakrnlanndan baş!talanna korşı 
göştermiştir. Niteklm. bu. yi:zden, 
yakınlan tarafından lenkıt olun-
dukça: 
_Canım._ derdi, ne istiyorsunuz? 

Ben dünyaya çıplak geldtm ve öy
le gitmek istiyorum. Hem, ç< ~ k. 
lanm, kendilerine servet bıraka
cağımı hissederlerse, yan gellp gev 
§Crler. Ve ilerde, bunun ç~k t?rar
larını çekerler: Çünkii, bır mıra~a 
güvenerek yaşamış 'llanlar k_inde 
iyi 6lobele kavuşmuş hiç kımse 
yoktur. Bunun içindir ki, ben on. 
Jara. hiçbir şey bırakmamakla en 
büyük iyiliği yapmış olacağım. On
lar bu suretle, kendi kendi!erlne 
güvenm~k mecburty~tini duyacak: 
lar ve ona göre çalışacaklardır kı 
bir inscın için, bundan daha tüken. 
mez servet olamaz:! 

yincilcrden biric;inin, ve ekseriya 
Arap İzzet paşanın odasına girer: 

"- Selamüaleyküm!" diyerek 
bir koltuğa yerleşirdi. İftiharla 
söyliyeyim ki, kendisini ikinci bir 
Abdülhamit sanan o mağrur Arap 
İzzet paşanın hürmetle kar!'ıladı
ğı savdı bahtivarlardan birisi de, 
Ahm;t Mithat ~elendi idi. Bu ziya
retler esnasında birkaç defa ben 
de hazır bulunduğum kin. Arap 
İzzet paşanın, Ahmet Mithnt efen. 
dinin elini öptüğünü gözlerimle 
görmüşümdür. 

İzzet pa$8nm odasmda kahveler 
~erbetler içilirken, babam zivare. 
tin;n sebebini de şöyler ve keyfiyet 
derhal padişaha bildirilirdi. Ba. 
bam ekseriya, derhal huzuru şa_ 
hfı.neyP knbul olunurdu. F:ıkat ba. 
wn. kendisine. keyfiyeti tahriren 
bildir'l'!esi de irade olunurdu. 

B abı:ımı , hı•zıırunda f'kseriva 
.. uzun müddet alıkoyan Ab-

dulhamit, bir sefer, Ahmet ~n. 
hattan saatin kaç olduğunu sor
mu . Fakat bu sual o zarrıı:ınn ka. 
dar üzerinde saat tasımak adeti
ni edinmemiş olnn Ahmet Mithatı 
hayli utandırmış. Abdülhamit ise, 
babamın bu mı:ıo;umane mahcuh;_ 
yetini tebessüm le karsılamış, iki 
gUn onra da . Ahmet Mithata h; r 
altın saat hecliyf" etmiş. Üzeril"de 
"A. H." markası bulunan bu saat, 
hôla ailemde mahfu:ı:dıır. 

Yine bir gün, babam at,.lacele 
saraya çağın1mıs. Gelen nı"murlar 
o kadar acele ediyorlarmış ki. Ah. 
met Mi hat cCcndi. E?'

0

imleğin'n 
düğmelerini tnkmıya b"le vakit 
bulamamış ve bu perisat kıvRfetle 
padic;nhın y;ınınn <'ıkmış. Ahmet 
Mithat efendi. Abdiilhamide. o kı
lıkta huzura çıkmok mecburive
tinde kalısmm sebeh;ni itjraf e. 
dincP. padisnh yine triilumsemis ve 
o S"fer babama, çok kıymetli bir 
yaka düğmesi vermiş. Teessürle 
fUraf <'deyim ki _ ne clP olsa _ tarL 
hi bir kıvmPti haiz bulun~n bu 
düğmf"yi b:z. sıkıntılı günıPrimiz. 
de elden cıkarmak mccburiyetin
clr- ~almı~tık. 

İşte, babRmın S 1Hım Ahitiilna. 
mitten alrHh hPdivr>lE>r bunlardan 
ibarettir. HattA Abdiilhamit. bir 
gün Aran İzzet paşaya: 

"- Yahu ... derıı;o: hi7inı Mithnt 
efendiyi ımniye kadar hiç mem. 
nun etMftdik!" 

i\r.ıp İzzet pasa da ~u sfüü b:ı. 
bama s'iylemis. ve padisahtan mü
nasip bir şey istemesi hıısıısunda 
musır davranmış. Ahmet ~fühatın 
bu ısr.ar nct;cesinde Arap İzzet 
pasaya verdiği cevap şudur: 

"- Benim şahsan. padisahın 
gnğlığınrlan bao:ka bir dilci!im yok: 
Fakat eğer mutlaka bana. bir liıtuf
ta bulunmak arzusunda iseler, 
''Tercümanı Hakikat" i himaye ey
lesinler: Çünkü bu gnzetenin ayda 
otu7• li1'"8 açığı vardır!" 

Abdülhamidln lra<lesile "Hnzi
nei Hassa" dan, (Tercüma~ı Haki
k.at) 8 bağlanAn ayda otuz lir:ı tah
sısat, her ay baSlndn, "HedemPi 
Hassa,, lar vııı:ntasUc matbaaya 
gönderilirdi ve babamın saravcfon 
gördüğil yegane mad :li yardım da 
kendisine ısrarla kabul uttirilcn b~ 
otuz liradan ibaretti. 

Fakat. buna mukabil, babnmın 
bu ziyaretleri esnasında Abdülha
midc yaptı~ı tesirlerden, memle
ket hayli müstefit olmuştur. 

D~vamı var 

(1) Bu hu us hakkında bugünlerde 

iz.ahnt vereceğim. 

··yünde Şeker için Beyanname 
~-~e~. 1~ere Yalnız Toj>tancı 
v.ıovnrrANl-B~!:ltK•. Tüccarlar Verecek 

dıköyiinde. yağan vai{muriın çoklu. 
ğundan. verler çatlamakta, binlllar 
olduğu gibi yere aönıülmektedir. İlk. 
mektebin bulunduğ'u toorağın da 
kavmağ'a hnc;ladıi?ı eörülmüş. on beş 
gün evvPl İshınl-ıııldan bir miihendis 
istC'nilmiştir. Fnkat gelen olmamış. 
tır. 

Evvelki f'Pre uvıınan Kadıkn,·lü
lerden bir kısmı binaların catladığı_ 
nı ve toprni!a doğru J?Ömillüp kav. 
makta olduğunu ı.rörmilc:lcr, bütün 
köv halkı avai'!a kalkm1 tır. 

27 ev çökmüs. y1kılmıs. icindPk;_ 
ler baska evlerP verlecıtir11mi~tir Nü. 
fusra 7.ayiat yoktur. Halk korku i
çindedir. 

İlkmc•1<tep blmı-ının ve hükümet 
konağının orı kaymasından endişe e
dilmekte, İstanbuldan bir an evvel 
mühendis gelmesi beklenilmektedir. 

.n.----
DENİZLERDE : 

Piredeki Dcmirlcrimizin 

Getirilmesine İzin V crilw 

Depo VQ Buzhanelerdeki Mevcut Gıda 

Mc.ddeleri Stokları Tesbit EdEliyor 
4 Marttan itibaren şekerin kilosuna 10 kuruş ilavesini eıu

reden 6 numaralı kararnamenin İstanbulda yanlış tefsir edildiği 
anlaşılmıştır. Esasen kararnamenin tatbikatına memur olan 
şehrimizdeki bazı makamlar da telerafla hükumete müracaat 
ederek keyfiyeti sormuşlardır. 

Bu telgraflar üzerine Başvekalt!t ı essesesinin bu harekctl<'.rl perakende 
meseleyi aşağıdaki telgrafla tavz.ih satıcı çerçevesi haricınde kaldığı ve 
etmiştir: ı bunların bu şekerleri, ihtikar yap-

" J .3.940 tarihli ve 2000 957 nu- mak mnksadile topladıkları anl:ışıl
maralı kararname ile merlyete konu. dığından haklarında başlanmış olan 
lan 6 numaralı karara göre, yalnız takibata devam edilmektedir. Bunlnr 
toptancı şeker tüccarları yeni fiyat1a bugün adliyeye verilecekler ve cür. 
satışa başladıkları :ında ellerinde mü meşhut kanununa tevfikan mu· 
bulunan şeker stoklarını en çok 24 hakeme edileceklerdir. 
saat zarfında bir beyanname ile ~eker Gıda maddelerindeki pahalılık 
satın aldıklnrı fabrikttt&ra veya teş
kilata bildirecekler ·.1e fiyat farkını 
mezkur te~kilatla göreceklerdir. 

Perakendecilerin elleıinde bulunan 

Bazı yiyecek maddc!eri üzerinde 
fiyat pahalılığı devam etm<?ktedir. 
Muhtelif yiyecek maddeleri toplayan 
tüccarlar, fiyat!ann daha ziyade yük

~eker miktnrı esasen pek az: olmakla seleceğl ümidile ellerinde bulunan 
Amerikan bandıralı Eksehitor va- beraber, bunun tesbiti ve ayn ayrı malları satmamaktadırlar. Fasulye, 

purile limanımıza ·getirilen 1-ıncrika ı fiyatlarla perake.nde satış yüpılması pirinç, bulgur, domat~s peltesi, mer • 
menşeli muhtelif m1lhnn sahiplen- imkansız olduğundan karara peraken cimek, bezelye ve oi:hassa sade yağı 
ne verilmesi için, bug:in alairndarl&- deciler hakkında bir hüküm konul- toplayanJar artmaktadır. Piyasadaki 
ra emir geleceği temin olunmuştur. mamıştır. Binaenaleyh, perakendeci- bu vaziyeti yakından takip eden hü
Geminın mavnalara çıkarıidn harrıu- ler 4 mart pazartesinden itibar~n kumetimiz piyasalarımızda mevcut 
les ne ait ordino'ar accntPyc veri!- yeni fiyatla şeker satabı!ecekler ve bütün yenecek mad:ielerinin stok1a
miştir. Emir ge1ir gel::nez türca:la- ellerinde bulunan sekerleri beyana rını tesbit etmiye başlamıştır. AlQ.. 
nn siparişl:mne ait evrak kendilcrı- mecbur olmıyacaklarchr.,. kadar!ara verilen emir üzerine bütün 
ne teslim olunacaktır. İngiliz kontrol Başvekil: Ref;k Saydam depolarda ve buzhanelerde mevcut 
heyetinin cmri1e Yunanistr.nın Pire Bu emre göre toptancı şeker tile· gıda maddeleri stoklarının da tesblti 
limanına çıkarılnuş olan tenekeler carlarından başka o1 ki, İstanbulda karatlaştırılmıştır. Perukende fiyat
ve çelik çubuklarla yirmi dokuz fıçı ancak 14 toptancı şeker ti.iccan var. !arının da toptan fiatlara naz3ran da. 
gliserinin ilk vasıta ile limanımıza dır - kimse beyanname vcrmiye mec- ha fazla artmış olması nazarı dikka1 i 
sevki tem1n edilm"ş ~e buna ait mii- bur bulunmamaktadır. ce!b~tmektedir. Arpa ve susam gibi 
sande lngiliz kontrol makamları ta- Diğer taraftan toptancı şeker tüc- ihra~ mallar:na henüz lisans verilme. 
rdından telgrafla alakadarlara bil- can olmadtklan halde birisi UO bin diği için yalnız bu iki maddenin fi-
diril.miŞtir. kilo, diğeri 3 bin ~vel şeker depo ı yatlarında 20 - 30 para kadar dilşük-

dcniz cıl.liJ .;ıh od~G Do_forn&lu n .. Mdl~ 't'ikol .. '- mü liilc nlmıııı:tn" 

Müttefikler hcs:ıbma Akdenjzde 
eşya nakliyatı yapmut.ı olan Türk 
annştörlerinden Lutri Yelkenci, 
Fransadaki temaslarını b;tirerek ş-h
rimizc dönmüştiır. :\faı·si!ya :1e Cc
zair limanları arasmda çalı~an her 
Türk ~nebi ayda memlekete 25 - 30 
bin liralık döviz temin etmektedir. 
Akdeniz nnkliyatın:ı l>.:?Ş Türk şilebi 
tahsis edilmiştir 

I~aradcnizde Fırtına 
Dün gece Karadenızde karayel fır

tınası bnşlnmış. keyfip't biıtiin de
nizcilere tamim ed'hni•tir. Küçi.ık 
mernkip fırtına haberi iizerine dün 
Karad~nize acılnmam şlarc:!ır. 

Giresundn fırtına ile başlayan knr. 
iki gün ve iki çece devam et~iş: 
toprak üstunde kalınlığı 25 santımı 
bulmuştur. 

------POLlSTE: 

Üç Karmanyolacı Yakalandı 
Taksimde 'Tarlabaşında Dimitrinin 

fırınında tew:ıihtar Hıristo evvelki 
akşam Hendek mahallesindeki evine 
giderken bir köşe başında iki meç
hul sahsın l<'cavüzüne uğramıc:tır. 
Hırsızlar Hıristonun basına bir de. 
mir vurarak onu yere düşürdüktr'l 
sonra üzerine cullanmışlar ve 160 
lirasını alıp savu~muşlard1r. 

Zabıta, bu karmanyolacılann o cL 
varda oturan J.,az Sadık ile arkadası 
Dursun Ali olduklarını tesbit etmiş. 
tir. Dursun Ali. dün sa-hah Rizeye 
hareket etmek üzere olan bir vapur-
dn yakalanmıştır. Sadık da Galata. 
da bir kahvede otururken yakayı ele 
vcrmlstir. Çalınan paranın 120 lira~ı 
hırsızların cebınde bulunmuş, sahi
bine inde edilm i~tir. 

Fındık 

Yükseldi 
Gfresun, (TAN) - Almanynnm 

yeniden bir milyon lı:-aPık fmd:k sa
tın alması ve yeni fındık teşekkül1.e
rlnin fanHveti sayesinde piya~a yük. 
selmişt i r. 'ıs - l5.5 kuruşa isteksiz 
giden kabuklu fındık fiyatları 17 -
17 .5 kuruşn kadar yükselmiştir 

939 senesi rekoltesi 32 mllyor. kilo 
tahmin edi'mektedlr. Bu miktardan 
6.648,200 kilo iç fındık 2.384,950 li 
raya, 2,107,395 kilo kabuklu fındık 
ta 324.167 liraya satılmış, mevsım 

başı olan ağustostan ikincikanunun 
~onuna kadar sevkedilmiştir. 

Tiftik Blandardizasyonu 
Tiftik ve yapak standard nizamna

melerinin nisanın iptidasından itiba
ren tatbikine bas'anması alakadar111. 

ra tebliğ edilmiŞtir. Bu suretle tica
ret odasından iki, ticaret borsasınd:"n 
iki ve vekalnet kontrolörlerinden üç 
azadan milr~kkep yedi kişilik bir ko
misvon teşkil olunmuştur. Komisyon 
ilk içtimaını dün yapmıstır Bugün
den itibaren evve!a yapaklartn stan
dard edilmiş ihr:ıcat tipleri tesbit e-
d!lect>ktir. Her tip normal bir rütuhe
ti havi snndıklar içinde muhafaza 
edilecektir. 

İzmir, Mersin. Samı:;un ve civar 
mmlakalarında yetiştirilen yapak ve 
tiftik cinslerinin ayn ayrı nümune
leri tesblt oltmAcnktır. 

Pamuk Batışları 
Ege mıntokası pamuklarından mü. 

him bir stok Romnnyaya satılmıştır. 

• • Petrol Işı 
Halledildi 
Bükreş sefiri Hamdullah Suphi 

Tanrıöver, hükumetle temas etmek 
üzere dün sabahki konvansiyonclle 
şehrimize gelmiştir. Elçimiz bu ak-
şamki ~kspresle Ankaraya gidecek, 
ve bir hafta sonra Bukreşe dönecek
tir. 

Türk • Rumen dostluk münasebet
leri inkişaf etmektedir. Romanyada 
zelzele felaketzedeleri için toplanan 
para iki milyon leyi bulmuştur. Zel-
zele rnıntaknlannda ln~aat için Ro
manyadan gönderilen kerestelerin 
değeri 100 bin lirayı bulmaktadır. 

Bundan sonra Romanyadan gele
cek ve ana vatanda ıskan edilecek 
olan g~menlerin miktarı 100 bin ki. 
şi kadardır. Geçen yaz 3500 muha
cir getirilmişti. Bu sene daha fazla 
muhacir nakline çalışılacaktır. 

Türk - Rumen ticaret münasebet
leri normal bir halde ve mevcut kli. 
ring hükümleri dahilinde yapılmakta 
ve iki memleket t::ıcirlcri karşılıklı 
olarak iş hacmini çoğaltmaktad1r. 
Petrol meselesi tamamen halledilmiş
tir. Romanya bütün ihUyaçlarınuzı 
temin etmektedir. 

Satılmış olan bu parti bir milyon li
ra kıvmetindcdlr. Pamukların Ro
manyaya ihracına başlanmı~tır. Ame
rlkaya da toprak mahsulleri ofisi ta. 
rafından 350 bin liralık afyon satTl
mış ve ihraç muamelesi hitirilmiştir. 

f . . . ' ; . .. ı;. ... (.\ -, -... . 

Babamın bu düşüncelerinde ne 
kadar haklı olduğunu, bugün ha
yatlarını kendi eme~deri ve şeref
li hizmetlerile kaznnan evlatları 
çok iyi anlamışlardır: Babam, bu 
telakkisi sayesinde, biikin yavru. 
larını, birer mirasyedi olmaktan 
ve cemiyetin sırtında. başı dalma 
yerde bir parazit ömrü sürmekten 
kurtarmıştır. 

J--;ir Bataklık Kurutuluyor 

l Anadoluhisanndaki ilkmektebin 
yanında bulunan, deniz seviyesinden 
alc:ak bataklığın civarına zarar ver
memesi için mazot doldurulmuştu:. 
Havalıır düzeUnce buraya toprak do.. 
'külmek suretile bataklık kurutula
caktır. 

Geçenlerde Kurtuluştn fınncı İp
siliıkinin katibi Adriyıınosun da ayni 
şekilde üzerine hücum ederek 462 lL 
rasını zorla elinden alan hırsızlar. 
dan ücün<'Üsü de dün Rizede vaka
lanmıştır. İsmi Mevlut olan hırsız. 
tstanbula gönderilmek üzere yola çı.1 
karılmıştır. 

~ _·µ _ A. L · C. E/V ·· .1~ ~~.P .: 
a. - Kaynana dlll l•lmll kal111 ya,. 

raklı bir nebat var. Bu nebat uırı v• 
kokusuz llllr c;lçek açıyor, eonr• da in· 
clre benzer bir meyva venyor. tıu incir 

yenir mlT 

sasen bu zamanda doktor tavsiyesi ol
madan ev ııncı tatbik etmek te doÇ\J 
değildir. 

• Bir Anne Hakkında 
Takibat Yapılıyor C. - Bu nebııta Anplar Sabhue 

derler. Bizde hem kn,.nan• dili, hen'\ 
de Firavun inciri !amini taşır. Meyvası 
kabu.ltl.ı soyularak ,.enllinıe de fada 
pürgatif tesiri J'•par. Yapratı ~ ll!ç
lan me7anınd• ve 7Ü1 elşklnllltlerinl 
lz.ale makısııdile kullanılırsa da, tabı
h,.tt,. hu nrbıııttıı" l•tlfıı~f' MllT"~. F.-

1 - Bro11tr ne•rl k•nu"ı ml'rattml" 
tabi midir, edebly•t tefılrlerl ha"gl ki· 

upl•rda bulunur? 

C - Broşür neşri hiçbir merasime tA· 
bl de~ldlr. Y11lnı7. neşri müteakip nes· 
redilen broşürlerden ikisi müddelumu
mtliğe tevdi edilir. Edebiyat hakkında 
tetıdrlerl Jhelerde okutulan edebiyat 
lıdtıınlıınnda hıılablllrıılnb:. 

Sev 
eye 
i~ 

Nasuhi Baydann tercüme Pttığl 
Piycr Lutzin Afrodit romanı mah
k,emede beract etmiş. foknt bu i'Pra:.-t 
kararı müddeiumumilık tarafından 
temyiz edilmişti. Temytzdcr cevap 
gelmeden ayni eser '"ı•r başka kütüp. 
hane tarafından terdime ettirüerck 
piyasaya çıkarılmıştı. 

Müddeiumumilik b!l Afroditi ,&!e 
müslehçen mahiyette gönnüş ve 3 
üncü asliye ceza mahkemesine mü
racaat ederek karar lı:temiştir 

F 

d 
d, 

Dün sabah 3 üncü asliye ceza ha
kimi eserin toplattırılmasına ka.r:ır 
vermiş ve yeni Afrodit zabıta tara.. 1 
fından toplattınlnuştır. Henüz kitap 
halinde o'mıyan ve bas1lmakt.\ bulu
nan ikinci tabının ilk iki forması da 
matbaadan alınmıştır. 

Müddeiumumilik, Afroditln bu se
ferki tabi, naşir ve mütercımi alcy. 
hine de dava ikame etmlştJr. 

• Afrodit muhakemesi sırasında Se-
mih Llltfi tarafından söylenmediği. 
zapta geçmediği iddia edilen bir cürn 
leyi neşrettiği için Cumhuriyet gaze· 
tesi aleyhine, Konyalı İbrahim Hakkı 
tarafından açılan davaY,!l dün de ye
dinci asliye ceza mahkemesinde de. 
vam edilmiştir. Fakat mahkemenin 
geçen celsede 6 ıncı asliye ceıa mah· 
kemcsinden sorduğu bir suale cevap 
gelmediği için duruşma başka bir gü· 
ne bırakılmıştır. 

Satic Davası 
Satie binasının satın alınmasından 

çıkan davaya dün de birinci ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiştir. 
Geçen celsede istenen tktısat Veka
letinin Başvekalete gönderdiği bir ya
zının sureti, henüz gelmediğinden. 

mahkeme bu ynz.ının gönderilmesi i
çin müddeiumumiliğe müıekkere

yazılmasına karar vermiştir. Gele
cek celsede bu cevap gelmese de miid 
,ı"';,,._..,._: &..l..t:------ı-ı - .... - ... 1ft,.ı..,.0ı,. 

tir. 

Hudutta Yakalandı 
Gümüşpınar köyünden çoban tb-

rahim, çoban Celili öldürmuştü. Bu 
hadiseden sonra Vizeye kaçan k::ı!i\. 
orada yakalanmış, !ak"at oradan ds 
kaçarak Bulgaristan hududuna git· 
miştir. Hudutta yakalanmrunası i~iıı 
telefon tellerini kesen çoban İbrahmı 
çobanlar tarafından görillmiiş ve ya· 
kal anmıştı. 

Birinci ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen İbrahimin, müddel 
umumilik tarafından ceza kanunu
nun 448 inci maddesi göz önünde tu
tularak cezalandırılması istenmiştir 
Muhakeme, müdafaa için başka gün• 
kalmıştır. 

Esnaf Teşekkülleri 
Esnaf teşekkülleri Ticaret Oda~~ 

dan ayİ-ılarılk Mıntaka Ticaret Mü.
dürlüğüne bağlaa1dıktan sonra bU 
teşekküllerin aza1anna daha müfit 
bir hale getirilmesi kararl~ştınlmış. 
tır. Esnaf mürakabe biirosu haları 
dün toplanmışlar, her teşekkülün 
meslek itibarile alakadar olduğu Ve, 
kaletle temosına karar vermişlerdir· 

Ankaradan Gelen Sefirlerimiz ~ 
Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra- \' 

gıp Baydur ile Sofya sefiri Şev~ 
Berker dün sabah Ankara?an ~hrı· D 
mize gelmiş ve akşam vazüelerı b~ &e 
şına hareket etmişlerdir. tn 

Eski Yemen Valisi Öldü le 
Osmanlı hiikumetinin son Yeme.t' ın 

valisi olup, Yemendeki icraatile mtı· 
halli halka kendisini ~ok sevdirmi: ıi 
ve o uımanki hükumetle. Yemen a· 
rasındaki miinascbatı hiisnü suretle 
idare etmiş bulunnn Mahmut Nedırt 
diin vefat etmiştir. 

Cenazesı. bugün saat 11,30 da kal· r 
dırılacaktır. ~ 

TAKViM 

12 Mart 1940 
SAL 1 

3 onct\ ay Glln: 3 ı 
Arııbt: 1358 
Snfer: 2 
Güneş: 6.17 - Ö~le 
İkindi: 15.43 - Akşıım~ 
Yatsı : 19.42 - fms!ık: 

Kıı~ırn: 1211 
Rumi. 1351\ 

Subııt· 2R 
12.24 
IR 12 

Onun Abdülhamitle olan te.. 
maslarına gelince, filhakika Ah
met Mithat efendi, saraya sık sık 
giderdi. Hiç unutmam: Karantina 
dairesindeki oda9ında, babamın 
"btanbolin" denilen bir cak'eti 
vardı. Ahmet Mithat efendi, her 
Aklına estikçe. her lüzum duyduk
p, bu caketi sırtındakile değişti
rir ve blr kira arabuına bir c:eyrek 
vP..rerek, soluğu sarayda alırdı. 

Saraya girince. doğruca mabe. 

Kartal Ortamcktehi Açıldı 
Kartal hnlkl tarafından Kartalda 

vilcude getirilen ortamektep binası.. 
nın kilsat resmi dün sabah yapılmış 
ve şimdiye kadar Pendikt.e okuyan 
çocuklar yeni mektepte ders görme. 
ğe başlamıştır. 

Bundan üç gün evvel maltıza c:rti
şcrek yanan Kurbnğahdere sakinle. 
rlnden Bahtiyarın kızı 2 yaşında Ne. 
vin, düp Nümune hastanesinde .?1- 1 
müşlür. Çocuj{u hnstaneye geç gon. 
dermek suretile öliimüne sebep oldu.

1 
~ iddiasile, annesi Bahtiy~hakkı~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ra takibat yapılmaktadır. 



~ ız.S.HO 'I' AK 
1 

[Q~§.~9.~B.] 
Fiıa Sulhü 

~::~:: :::.:~.c=~~ Mr. Welles lngiliz • İtalyan Anla_şmaşı 
keresine devam ediliyor. Fa- F 1 

ALMANLAR 

h
kat Jnib:akerenin D~!ıl neticelen"di l ·ı· R·calile . ra n s iZ ara çoktandır dtlııyayı ve o arad• 
'ııiiı belli değildir, Mnskp~ mü. ngı iZ 1 M k f G ·ı da bizi lnf:aıu ıözlerlndeq 

lakere]erinin yann mOsbct veya Go·· ru·· ş+u·· ev u em l er nıahfUJ11 bırakan Alman Underi, A]. llıenr. hi.ı ııeUcc;)'• ~ b~lş.J.en.. Beyanname Attı man Başvekili ve Alman orduları 
Jnektettir. Başkumandanı Her Bitler geçen bar. 

d.Aıı.ıta vukll lnıhm milbba hlT hL ltalgaya Do"nu··yor ot o.., bin ölülerini hürmetle yad için yapı. 
dıae '1istor Chamherlain'in Finlan- y •d lk• V lan merasimde mutadı hdlfi kısaea 
~,. Yudım meselesi hakkında tn. Kral, Kendisini em en 1 apur bir nutuk irat etti. Ötedenberl saat-

rt1te1'ı ile Fransanın noktal naza"nı O h B Jcrce yüksek söylemek itlyadmcla o. 
•ıılatrnış olmasıdll'. Bu beyanata Çaya Alıkoydu Pravda Gazetesi, ltalyanın Bugünkü Vaziyeti a a attı lan bu zatın sesini kısmıya ve sözünil 
Cilte lııITTltere ile Fransa, Finlanda kısaltmıya haşlaması ve hele aut. 
tarafından talep vukmı takdirin- Londra, 11 (Husus!} - Amerlka ile Umumi Harpteki Vaziyeti Arasında Bir Londra, 11 (Hususi) - l"rama o. kunda Almanyanın büyük tehlikele. 
elde eUerindekl bütftn kuvv~tle 7ar. Hariciye Nezareti müstep.n Mister zerinde yapmış oldukları bl~ u_çu~t·aı° re maruz olduğunu itiraf ederek AL 
lnıt ba"Qr bulunuyorlar. Welles, bugün Lord Halifw ile &ö. M b h Qld "" T b •• Ett• • avdet ed,en A~ tayyare en, . a e Jaha aıiınması çoı. şayanı d"kkat bb 
llenıek k1 Moskovadaki ıntbake. rüştükten sonra Kral Georges tara- Üşa e et ugUnU e aruz ırıyor yakininde. pyıçre hududu y~k;n~n- tahavvül olaPak kaydolunabilir. 

~lcr .. 1.
8
-,.t· nÖ'?Ol-a. mfittefikler fınd .... buaust BU1'8tte ~abu) oluna- l · f d alı den geçmı§ler v~ bir ~ım ~a e er Pek kurnaz bir zat olan mumaL 

....... - .. _ ... ..... -· p .- Londra, 11 (Hususi) - Buglin A· karp ngıllıler wa m ım nıuı atmışlardır :eaıe sokaklanndan top. . . Td mil 
'\it 'eçlrmcksiıJ,n, Finlapdaya Jl''· rak çaya alıkonulmuf ve daha sonra vam kamarasında İtalyaya Alman kö tedbirlori ıııtvauııbahl odtD Pravda 1 · . 1 1 d b" ğ leyhın, Alman mi1lctınl yen en. T 

~ edeceklo1' ve Finlanda, bu ıenlş da Mister Chamborlain ile görüt- h k, d d' ı.h lanm\f 0 aıı rısa e er en U' QO u. yonları., ölij vermiye ikna ifin bıı ö. 
ltlli b el Lord H ı·r ks mürü sevki meselesi a ıun a soru. ıyor ~· Fransa halkına hıtab'n kal~rne alm .. 1 .. 1 .... :ı • hayli minalı. 

talıerete dayaııuak har o evam müştür. Geceleyin a ı a ta- lan suaUere karşı Chamber1ain vaıti ltalyşya denlı yolu ile kömür s". l idi Bu risaleler anısında Paris l4 or run~~"' . aeçrn.•1 
edecektir. rafından verilen ziyafete kabine er- b .. y .. natında b~'lhassa demı"ştlr ki·. ki Aıman }uırici ticareti içhı o kadar JJ\ f ı' ..ı-d p . So" ' t kl't e- dır. l(eııdı ıdd~a ve ı fadeaine nHarg 

uhal-• t. u..:ı ı ri ,.,.,.. .. -- . g~tc e, u~ en llflS • u· ı a ı L- d' t d ..., _x.... '"•d•• kinı Vt m 111.LG ._er c ..,. .... ak mühim bir §ey de~ildir. Binııenaleyh - .. d ka - ı rd on N011Ş ıene ır, etıe 4'1l .,rnf'A• ,.. -
---=!....Ne Yapacald etmişlerdir. "- Kontrol karanmıza rağmen, lngilterenin tedbiri daha ziyade L den buyük kıta a gıt ~r ;~ ıi silahlandırdıiı Almaıı ınillttini malte 

lJr lırt~ Chamherlaln'1n Oh etttii Mister Welles, Par1J taıik1yle R~ ~;;k:~~e::;:ı~i~ü:!!~~i~~~ talya aleyhine mllteveccihtir. d~~;;ı~:~e r;,oı:;;;r:esvi; civ:~1:~~ ve.~miye çalııaıı ~~~iı..µş.Uue ~ 
lYl ita k•-r k•..,••1nda d(icnn"le. maya gidecek ve oradan memleketine l esi ld ğ C!fmdiki harpte ltalyanın vaziyeti k . l d b" Al muc;adole etmekte ır • 

.. , o ... ,..... .,,,. " 18 19 wıd bir suitefehhüm net c o u u an. ""' haft -nir t fta F Danlınar a arazıa n en geçen ır • Son d,.VPin insanla.. ••de •i:nal 
e~lt nokta. tneçin vasiJetidir. l•ve. dl>nmek O.Zere ayın veya 8 }aşıldı. Bunun üzerine mevkuf va· biraz tu ır. 0 ara n ransız • t r si üzerine ateş arm.ıştır .. -~ d h 
~ıı son günlerde althts "8ziyet, Fin.. Napoliden hareket edecektir. rile bi likt b İngiliz bloku il~ diğer taraftan da man aAyya e •kad Q1. aeU . kanaatlcıin değil, hidis~tuı ~e A • 
lanıtaya l!'llnderilec:ek yuclınılan &e. Welles'ln Re1'ler'e beyanatı purlan hamulele r e ser est Almanya ile müzakerelerde bulunu. ın.erı an l ın tini ve hatti kelimeleri:·ı dükleca 
$b'TneınektL Welles, Reuter muhabirine: ''Rapo. bll'akmrya karar verdik. ı:alya :•· yor İtalyan ıimarndarlan Alınan. tayyare er mal1lnı olan ifadelerini ı c ~ IJ• 

O halde mOttc.-.-1- ttınfuadan '"· rumun neşredilip edilmiyeceM hak- Roterdamda bulunan vaptut.r annb d Of yaiı Sovyetlerle harbe &~vketmek Nevyo?t Herald pzeteş!n!n yaıdı- hkla ~~ğ)thdikleri içi'1 Alqıım. do~ 
L "" .... k k R 6:. olarak dönmelerini emre ı vo a e. yo1undakf fnafüz - Fransız umumi ~... göre Amerika müttefiklere let remnın Almanyayı bh kopıt._u,ı 

dtıı"'Q b .. ı .... -'"' 7ar.ıırmtqr fsv~" taratın. kında arar verme oosevclt lD $8- d k"" u-r yüld· emek üzere ora • 5u• ' 1-"' l ak .. t • 
'" ...... _ " s 1~1-1 tl dah·ı· dedir d mi ma • om · plinınm aklın kalın,• olmaSlndan 11Curtta 40,, tipindeki avcı tayyare.. maz umu 0 ar gos ermesıne ',* "'"'n -vril--'" mı'"· öiuve l ın ,, e Ş ve va. ı - 0der-ı·yece"'ı"ni temı"n e• ... k d :ı:... ı D '-a ta "" .. ~ ........... " · d 111.- ed• n.ı ya gem go ••• a ... clo\aV1 memnun gözt\knıüyorlar. B\1. 1-'-tn satılmasını muvafakat etmlıı: ma 0 1t•u 0 amaa. avuı •. P • ..... \. __ •-..... d•, ı-'LB• ta'"a._lrn._ ıileslnuı la ece ına uıuat t ar,. n. tl C ıkı lhtı·ıı.n-- -bebiyet ., · ııı:~u• ~ ,_ k 1 Lı-•v...,.. Q .. ~ ~" " " ~ bul lk · an 1 cı "ıı.cu·~ - tün bunlar, ~en harpte hangi tara. tir. Bu tayyareler Amerika ordusu- liıtliii ıaya Y'""'IJtl 0 •ıı yeaı p.lf"-

"-e--ı •e Mosko'fa -nı•keTeleri. den ibaret unduğunu IÖyled ten venn--1 mümkün olan bu meselenin deri L L-..! Sovye• ausva•a "''- ···- .... .. - - le tr ~ fm f talyan bltarafiığnu daha bahalı. nun en sert aveı t.ayyanlerl olup sa. eu 11er•~· ~ # # 

"

-... •Lamt"te uıc.-am·- ka-mncla ya. sonra sozune şöy devam etınişt : bö l e karen,·'·'· bu-snu- niyetle L. k d ık '-.... bl -
.. 111. ,.;.• ..... ·~ "Muht lif A h"'k.ıı. lrl Y ece v ... -UAU ya satın alacağını araştıran talyan atta 840 kilometre yapmaktadır. kaqı onun .,u a ın·.c •. 0"'- • " ....-

l"ett~1 d-Jı.:ıı:tl .... e'- mı'• . e vrupa u umet er- h ili nı·yete .myandır Bu su· k ~ı elıdir u.ı "'5'y ""'" " ' .. _. ft, d ld il k- a memnu r- · hükumetinin vaziyeti ile bir müsa. B•tan Otl"Urlar milcs yapmuı fO 1°• ~ ınom . • 
0 o .. •ulh te•ebhfisO, •-v·--'n ta- klU&ol tar<.µın an bana bi .ir en no tl h ikl t raf arasınd• tı"carl "" ,, k d • hl .... _._ 
Q .. y ıs ~· ·- al l it 1 ' ed re e er a Q behet tesisine imkln vermektedir. Holand 2365 tonluk Amor va- Führer'j.- ııut un a, ._e ı.,•mw 
~ lle vuku bulmu~mr. Tavassut t nazar an ooseve t e arz ece- münasebetlerin inkitafı için müzake. Halbuki harp İtalyaya b_ckledlRi b- puru bu saanbmah bfr mayine çarparak büyük .. old .. uiu .. nu . ıöyUyoıı ~aımdq 

"
lletı .. e .. e-·dı'M •e ımth yapıl"ma. ğim. Birleşik Amerika hUkftmetl na. 1 nı"den ba.::' ~ --" yolu da a- k 1 d b iik b kı met ıf .. de _._ '" • , ...... ... .. ... ıla ak hl bir t lklif" vok re ere ye ~1,41..lllAA tifadeleri temin etm~ şoy e ursun b•._ ..... , ... 33 kişilik' mure-ttebat ~ur- ca_yrısı, ·"· Y ır .. Y . .. .. ,... .. ıtı '-k'"lrde, yaJn•• •-v-la deiil, rnına yap c ç e ım J - .1...... l le kar la .,_ .. uııu~~ • Ç kU k d b ···nn mOtte. " .. " ,... u -~ t\11' ç~ o uyor. onu birçok lll~kiiller şı ş._ .. tanlmıftl?' mıyol', un e~ .ıı u•O& 

Gtnll İskandinavya t!evletlerinin • GazetekN f/ÖN ·e mıstır İn 'lt ~ H la d ıltm kt rikler aleyhine söylediği aözJerdt11 
~tıkadderatlnnnı yeniden dil~Onrnek Bu karar Qzerlne t:t (1 dolu, 3 Ü Diğ~r taraftan fngfllz!erlıı Ve l"ran olan~~. adındS:t n aTanda ba':r.: ç.ok dah~. atırlannı hala kap ~rdeş-
ialttburıyeti.D.clo Placaklan fGphe Ga'Ze'teler Mlster Welles'.in ziyareti boş olmak üzere 16 (talyan gemisi aızlann Balkanlardaki tcraatl ltaL ğuıı hAmil vapur, hDviyetleri malum lıği etti:ı. Sovy~t Ru~y~ ve ıı~nı.. 
"«hınez. ne allkadar olmaktııdır. balyaya hareket etmiştir. yamn vazfyetint uı,vıflatmaktadır. olmıyan tayyareler tarafından Ho- darhm ıçın de soylem ,tı, icap odln· 

lbtınuıl ki wntltt•fikl• le. be dil. ~=~es ~!~..;.,.ı MP ııa1h Bu karar, bütün ILalyaıı ıııüflile. Null ki Yakın Şarlrta biJyük P'ransıı Janda kara sulan haricinde üç defa c~ ~i~rfni~ ı~z~aü ve ta~~· batta 
~~lertn, Finlandaya mftzaheret akd! için aı~kcrel_.. llrlfmek 70lunda rinde büyü1' bir memnuniyetle karşı- İngiliz kuvvetleri !talyanın Şlmalt hüCUl'll~ maruz kalmış ve nıltraly6z k nıaı değiı.tı~dı. B.u ç•vıkbk ~)'., 

h111.de olacağmı tahrnhı edlyoTlBT. Welles'ln ba dyaretlnJ lııtlsmar ederelı: lanmıştır. Her ne kadar ltalya eikan Afrilcadakl vaziyetinl tehlikeye ko. ateırlne tutulmuştur. si. a~ımlaı ·~•n. belkı -~ir .. ava~tllJdııo. 
L~veçı 1:0Thy11rak ı-eçmek tim~ mOttetlklerln azimlerini ııarnnata çatışa- uınumiyest dostane bir neticeye in- yuyor. Dün bir infilakı müteakıp ŞIYntll La~ın onlan!' ıayl~digı ~ozlerı dıaialrl 
.. Qia ınenuu deiildk- cakJardır. flemen b'.emen bar memlekette tlıar etıneltte idiyse de bu derece ŞimdUd harbin neticetrl her ne o.. Dem i d b tmı 1 2719 t h müptezelleşhren bu lmıldlr de. 
h tekrarla71p duru7orl8f ki. rcn:k Polonya mu·samahn her ...... lu" ... hminlerin ;;.,_ tursa olrun. bfitün bu tedbirler İngil. i dz kni 

8 8
Ch ş ohan d doakn. ate· Zaten yıllardanberl her ıöyledllht 

IJ.l .. t S _. B. u~. .. ...... ..._ ..... ___ 6M .....- t m n e ve evyc ase a ın ı n- b' k d" h k t' ı tek_. 
~ tefıkler ve ovvta. ır ~· ve ıeeıı: ÇekoslovaJt1ada btr kukla bOkö- terenin talya iizerindekt tazvikını ....rr - tt b tı. ş k ıraz sonra en ı are e ıy e ~P 

met lrunnıııfa Alman,Y'8 hazırdır ve esasen tünde olmuştur. arttırmak istediğini gösterir İtalya 5'h1~llvaripudrunb~n H~urde e karaa ar eden bu zatın söylediklerinden mba 
l 11 ,_ _, •un. w•pılmadılh ve kQ (l'- bir p ı c k 1 - Pravd-'nın blr makale•L . ' SJ ı • 1'\ e ır .wuan a ya ~l- k k is . 1 h if d 1V1 oa~oVJlntt "' m ~,. r.• ç ... o onya "' e oa ova~• mev- u o iki sandalyaya oturmanın ne kadar ı,.~,.,1-...... ~ çı arma tıyen er ep onun a .. 
il ~fittcfikler f'inla~data. ~~niş cut bulunuyor. Fakat bu tesb olunacak -M~ u .. u . a ~ .,. .. _ A.t -ı. ... ~ ..... ı-..tr ~.:J"'-,.ı .... .ıı ... u -~i ~~...... • .U.U. .-.ı .ffkle.....,l .&aJaa ilatb'ath. 
h\dlrde mfitt.,fikl,r Sovyet BirJ.iği taıırlh~ Alma~ T•n•~Tar. man lıörnOrlertnlR lt.1Y8711 NYkbte Hr. s • Irak A----2- ltuluyot"lar. 
~hu~~~e~~u~? h~W~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~-~-~~==~==-=----~-- ~- . ~~ B~~~nm~~Mh~h• 
tı Pıtister Chamborlaln, bu tnıale ..,r~ mftlteflkler Almanyanın muntazaman \e- Erzincana Gtd:lmesi ve Almanya, Romanye:da Demıryolu muıni bir yerde yine ıiyasi bir Jcoe. 
il\~ tewapta J1lrdımın MiJJetler Ce.. ken1lr eden tecavtb: tekltnertne bir n1· Kahire, 11 (A.A.) _ !rakı Suri. nuşma yapan bQ ut pek yakın haka. 
~Yeti tarafından verilen karara tev~ hA7et wrme!e Ye Polonya ile Cekoslovak· Yolcu Nakledilmesi Petrol Kuyııları yeye bağ1ayan şimenc!ife.- hattının ~rikl de değlşt:rerek ge~en hal'pte 
t.1ı.'" 1apı]acaittn1 sblrmlş •e bu yanın tam h0rrl7etlerfnln " emnJyeUcrl· inşaatı gelecek 83 bit~ktlr. Yepi Alman orduııun~n mağlGp olmadılJ.. 
lil dirdc Sovyet Blrllii 11e harhe gi- nJ11 leınlnJnl kara.rlaştı~lardu'.· yasak Olundu Satın Al~ak ' hat iki ınemlcket araıındaki mesafe- nı ve ancak dahıldekl müfsit •• ha. 
~ ll\lş olup o1nuyac$ baJı:kında so. İngiltere • Norveç Arasında y1 mahsüs derecede kısaltacaktır. inlerin eseri ol~rak Almanlann sL 

"'"ualc de: Yeni bir' karara kadar, .Entneana Londra, ıı (A.A.) _ Delly Hırald IAhlarını terkettıklerinl, ve eter ken· 
- V ,a_ Londra. 11 CA.A.) - tktuadl Harp dl · B kil ı d ha.11• •~ 17.lyel lıcııtll o '"'rece70 yar. ln gtdllmesl, lcra Vekilleri heyeti ka- gazetesinin Amatlrdam muhabirin· Polonvada Kanal A-lıyor sı 0 zaman aşvc 0 say 1 aw. 

~••tul Nezareti, gilten llcı Norveç ara- " Y" satıp o şekli almamıı olacağını bili· 
uly, ee-p -Mir. sındı bir müddettenberi devam eden rarlle yasak ~§tir. Bu karara den: Paris, 11 (A.A.) - Pat Ajansının perva sövJçdl. 
"' •• ...... ••• y tıc· are• mu-ıake-1 rtntn netlcel ndı~ı göre, demJryolu vasıtaslle ErzinciUlıt Dr. Schaeht'ın Almanya hesabına bildi dlM.. ö p 1 d Sl · " , __ .. '1c11t mDttefiklerln ıenl• Ttl1'thm. • ... e e 6 r 6'Pe g re, 0 onya a ?mın Hazretin b11 söılerini eleı alan bu 

"'"'!'\ ve bu-•n anla.,,.,,_nın imza edildl&ı,..; yolcu ıuı.kU de vasaktır. Bu kararın iki mtlyon İngiliz lirası kıymetinde t d So • mak matı Pıeper 
b\" t111tdirindo Sovyet Birliği ile "'" 7

--- o~ " tr ı k ı h vi bl takım cehva~ Ma . vye, blrl şt~ ,..ek bl k Fransız ıaıetesinin dediii ıfbi AL 
ti 

•dtefild- aTamıdaki mOn•sebetle. bildlrmelctedlr. verilıpesine aebep, Erztncandaki m.. pe 0 uyu arım m~ te _ r n r~u ıemene e ır~ r a l k d"l . . iz d L-1..1 
.. - B ani tn..nı N ara..ı satın almak tçın muzakereler 1 ln b 1 şt B · .. ~ man ar, en erını aıo • en , ...... 
. , ''"' hlr aafh dr .. n he u aşrnanm ır.;u z - orv~ ""

1 
• na m şasına aş amı ır. u ı~e k ti . h 1 k. t kt d' 1 lôttirrrı ua eceo 1 P ticaretine harp fllrtlannın imkanı kazın ve &enlerin k~ldırılm.aSJnı a-ı de bulunm~ üıere bu hafta başlan- cebren 30 bln Polonyalı kullanılmak 

9
a lboukirı • em~.ntt f~k ar de ~e e (~r-~, 

ll "-•ea, nlsbetlnde normal blr seviyede de- sayi§ ve umumi sıbhatı.u korwuna:ıını ilCinda Roma.oya1a gideceği şöylen.. tadır. 500 kilometre uzunluğunda o- a ' m1u e ~ or u .anu ..,._... 
ltla1 e,llQ bu hAd1se, harbin bftttın P· vam hnkAnını temin edecektir. temin etınektir ınektedir. lan b kanal 1941 de bitlrilecektlr. me) ceph_efl ndekı ıtlfe~le.rıni mOtea. 

I e t.yılmRımıa ıehep olur. u kıp 14 Agustoı 918 de mallat edeu bir 
~Pil\ q~a Moskovadadı1' ve ba ytb. Saltanat Şurasında Hindenburc, Al· 

'1oskova müıakereleriııbı uti- maoyanın artık mUttefikleri aıkerl 
ıne1'akla bekleniyor. .----------- kuvvetle maiilüp edoıniyecoiiııl açık. 

Suriye ile Yeni 
IQ§malar Y apsyoruz 
~ 11 (Tan Muhabinnden)
\i \it .,.Jlmt, nakliyat, kaçakçılıkla 
~~ele meselelcrile baytari ve alh· 

a ~ hakkında Suriye ile aramız· 
dil tlU lXluJcaveleler aktcdilınek mak 
ekij bugün şehrimizde H~.rlclye 
le etıtıde öğleden evvel muzake. 
a...,~ başlanmıştır. Suriye heyetine 

11'...l'elslik etmektedir. Birinci cel. 
e~ •1CU\gıı sefiri Masıigll ve Mene

c 0tlunuıı huzurile aktolunmuş.. 
l~ ~~edilecek olan yeni mukave-
1.lq ll\t.ıddetleri bitmek üzere olan 

• et ""lelerin yerine geçecektir. Mü· 
· ~~etin bir kaç gıln içindit bitme.. 
l' \eıneldir. 
lflıanıatanla uenl Hirlng 

Grıl.a~mtUJı yapıldı 
~ unan~ 11 CA.A.) - Türkiye -

aric· stan kliring anlaşması bugün 
dnıa ıye Vekaletinde hüldmetimiz 
bı r.J liariciye Vekaleti Umumi kA
reı ~tnan Menemencioğlu lle Tl
eşrntr ek~teti müsteşan Halit Nazml 
ire . • flarlciye Vekafoti Ttt>arct 

'Llrnası Umum müdürü Bedn Tahir 
n·s~ "ltl Yunanistan adına da Yu. 
n harı büyük elçi.si Rt>phael, Yu
a!ızcu ınurahhasası reisi Dellatoa 
20 aıı imzalanmıştır. 
tıl ~tan itibaren bir sene müd
g ltı~tıyete girecek o!an yeni kH. 
gtı?llt~aşrn.~sı mevcut. anlaşmanın 
t~ı~ubadele ~eraitine ilıtıba
--.ıı eylemektedir. 

• 

• 

• 

Macar Harlciut Nann Çakrnin yenl bir Çe
ltoalovak hükUmetlmt muhalif olduğu hakkırnla
kl be11anatı her tarafta hayret uuandırmıştır. 
Macar Barielye Ntuıruun, Almanyagı memnun 
etmek l.çln bByk konUfUi6u 1'e bunun da Maca
mtanın ne derece Alman nüfuzu altında bulun
duğuna bir delil teıkil ettiği ıöglenmektedir. 

.,.. 
Romanya hOJcdmetl. bir taraftan Almanya, d'fer taraf. 
tan lngiltere tarafmdaıı tasylk edilmektedir. Ronıanya 
hOktımeti iki tarah da kırmamak için elinden «•leni 
~aµmaktadJ'I', Fakat bwıa muvaffak olablleceiiJ:ıden 
ffiphe edilmektedir. 

JI. 
lngiliz kabineBi içinde günden güne iki grupmı 
teşekkül etmekte olduğu görünmektedir. Bir 
grup sonuna kadar /ıarp taraftandır. Bu uru• ' 
pun bafında Eden De .CltwcltlU NUdır. llunl.ar 
'Almanya bir tlaha IMllnl llolrultamıy~ak ıe
kildtJ mağlflp edilmedlkre harbe nihayet verme
mek fikrindedirler. ikinci grup, lltin edilen harp 
gayelerinin az rok tahakku~ halinde ük fıraat
tan iatifade ederek ıu/Jı 11apmıya taraltardırlar, 
BtıfvekU Chambulaln oe DalıUiye Nazın Siı' 

'J oan Simon bu grupu te1111JU ederler. · 

* • Rulgarlstanla Romanya arasıacla, Rumen Tlf'aftf Na. 
mnnın Sufy&J"l alyaretlnden SO!ll'a, ha,hyan mBzakere. 
ler iyi bir safhadadr•. ilet hOk~met do!lt~ anlaşmak l('ia 
elJerlnden «•leni Japmaktaclırlar. Konuşulan .mesele, 
!'ana tlserlnden blP klip.O ,,.pmak, ayni zamanda iki 
memloket arasındaki mOnakılltı tesri lçln tedbirler aJ. 
maktu>. 

• 
• 

Sovyetlerin Yeni Bakfi üminl verdikleri Oral 
petrol kuyulanndan iatilual edüen petrollerin 
Alman11a11a süratle nakli ifln Dlnyeper'Z. Bug 
nehi.rleri arasında infaaına ba§lanan kanal, blr 
aya kadar bitec~ktir. Bu kanal. a~ıldıktan sonra 
Sovyet. Alman mllnakalatı luı11U kologlaıacak· · 
tır. 

Almnnya, Sovyct R11111 tarlldyle Çhıe mtthim miktar.. 
dı mal satnıaktadır. Çinde Alman ticaret mümessilleri 
genlı teıkillt yapnıaktadırlar. Almanya kaybettiii de· 
aidwıfU'I ücarıtilü ita nretle tellfiye çalıımaktadır. 

* Fanny Lriltleonen adında bir Finlandalı kadın, 
memleketilulen lakret etmif olan Finlandalı 
mültecilerin yerkıtirümeai işinde nttzarett~ bu
lunmak üzere Stoklıolm'e aermiftir. Bu kadının 
ilfaatrna göre, Finlandalı kadınlar, cephelerde 
fiilen d6vllfmelden menolunmalarından gayri· 
memnundurlar. Bunu, devletleriııin bir taauu
bu saymakta ve bu kara"n kaldırılmaM ve kıı
dınlann da l'tılanın iBtlldiili uğrunda calııma· 
larım temine uğraımalttadırlar. · 

* Ragüne kadar. Ahnan19 Ue mtlnue'hatı pyet dostane 
g~miş bir memlekete mensup olan bir bitaraf gazeteci, 
uzun mt\ddet yaşadı!ı Polonyadan Franaaya dönmfiş. • 
tür. Onun Mlyledlklerhıe clJre, Almanyanın Polonyada· 
takip ettllt ezici ıiyuet, tua'n"IU1Ul fevkindedir. Ve 
Almanlar, Poloayab olanlara mlmftn her çeşidini yap. 
ına11 vazife tanımaktadır. Bu zulmtın aksilllmeller 
J'apması, ve Polonyada 'I• 7er ls7anlar pkması mu.. 
hakkak ıayıtmaktadır. 

ça söylemişti. 
10 Eylulde, Fransu kuvvetleri, 

Hindcn!Jwı hattı denilen menllel't. 
ilk teması tesiı ettikleri zaman Al· 
man kararg~hı ıuuumisi bitaraf bb 
devlet vaaıtasiyle müttefiklere mlb 
teklif edilmesi fikrinde Berlinle be. 
raber idi.28 Eyhilde ise müttefiklerin 
glr'stlklcrl Uç taal't'tlzun başlangıcın. 
dan biraz sonra Alman hflkftmetf 
Amerika Cilmhuneisl (Wilson) ile 
sulh mlikAJemelerl imkanlarını ha. 
1tırlamıya titnp etmlştL 
Dahası var. Teşrln'evvelln lta"9C1a 

müttefiklerin taarruıtı teıirini ıös. 
termiye ba§1ayınca VHiyetltJ llııılt· 
sidiğini gören Alman kararılhı a.. 
ınumisi Berl"ne tel tel tizerine çeker· 
ken biz7.at Ludendorf harekete geçi. 
yordu. Karargahı umumideki fmpa. 
ratorluk müşavirlerinden M8syö 
Lersner ismindeki zatın o ınralarda 
Hariciye Nezarothıe çaktiji ıu teL 
rraf buna cöıter"yor: 

"General Ludendorf, Miralay H~"nln 
7anında benden ve Baron Grünau"dan 
derhal sulh teklifi yapılmaşının utı dev· 
tellerine iblAğını ısrarla istedi. Kendisi 
bugtın ordunun mukavemet etmekte ol· 
duğunu, fakat yıınn ne ruhur edeeett bl· 
llnern!yecetlni de a6yledi." 

Rattl General LudendoTf m11htıı1a. 
matın hemen tatilini o kadftl' !'frldetle 
arzu etmekte idi ki; sulh mü7.akere
lerinde mutavassıt roltinH ovnamak. 
ta olan lsviçrenill Reisie\imhur 
<WilsonJ la daha çabuk ve dnğnufan 
doiruya temasa ~*rbilmesi için • 
Nauen ismindeki bUyUk Alman tel
dz istasyonunun İsviçre emrin~ ve. 
rUmeslnl bile teklif etml~ti. Ynkan. -. ............... __ ._._ ... ..,.., ............. ._._...., __ ._. ____ ._. __ .,... _______________________________ ._. ........ ___ __,,....; da bmi geçen :MBıyö Lersuer o 11-
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imal ve istihsali Kabil 
Olmıyan ispirto· Ve 

ispirtolu içkiler • 

İstisnasız hütün münevver İstanbul halkının hiiviik hir takdir ve hayrnnhkla 

bei!endiei en biivük Reiisör ve en hiivük San'atkanmız 
' 
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Salı, 12. 3. 1940 
Ankara, 11 (TANJ - İspirto ve 

İspırtolu içkiler inhisarı hakl<ındaki 
kanunun tatbik suretine ait talimat
namenin sekizinci maddesi şu şekilde 
değiştirildi: 

"İnhisarlar idaresince imal ve is
tihsali kabil olmıyan ıspirto ve ispir
tolu içkiler inhisar idaresinin müsa
adesile memlekete sokulabilir. 

Mecmuu bir kiloyu geçmemek ve 
konulduklan şişeler açLK bulunmak 
suretile yolcuların beraberlerinde ge. 
ürecekleri ispirtolu içkilerle ispirtolu 
kokulardan inhisar resmi alınmaz. 
Gi?len miktar bir kilodan fazla ise, 
fazlası ve miktarı ne olursa olsun is
pirtolar inhisar resmine tabidir. 
Şu kadar ki, yolcuların beraberle

rinde memlekete sokacakları miktar
lar, şaraplarda on ve diğer içkilerde 
üç kiloyu geçemez. Yakılacak ispir
tonun miktarı ne olursa olsun itha
line izin verilmez. Kolonya su!arile 
kınakınalı sular ve bunlara mümasil 
ispirtoyu havi ıtriyat ve ziraat ve sa
nayi müesseselerinde kullanılan ve 
terkip!erinde ispirto bulunan mGs
tahzarlar, muhtevi oldukları alkol 
derecesine göre, inhisar resmine tabi 
olmak şartile memlekete sokulur.,, 

Nüfus Tahriri Tecrübesi 
Ankara, 11 (TAN) - Önümüzdeki 

ayın ilk haftasında Hataya tabi İs
kenderun ile İstanbul3 bağlı Bakır
köy kazalarında tecrübe mahiyetinde 
nüfus tahriri yapılaca . .dır. Umumi 

ralarda Berline ,.ordu daha 48 saat 
bekliyemez,, diye telgraflar çekiyor. 
du. 

S T~nlsanide General Groener 
Ludendod'un yerine geçti. 
Müs~arlar mecllsl huzurunda Alman 

ordusunu •mevcut yokluğu. ihtiyat yok
luğu. bitkin fırkalar ve bozuk maneviyat" 
diye anlattıktan sonra "vaziyet gitgide 
daha vahlmleşmlştir. MukavemeUmiz ar
tık üztuı sürmez." demiştir. 

11 Teşrinisanide de mütareke ak
di için müttefiklerin ileri sürdükleri 
bütün şartlan 1Umanlar kabul ettl. 
ğinden muhasamat tatil edilmişti. 

Müttefik orduların tazy:kinden 
kurtulmuş olan Almanlar bir aralık 
tekrar mukavemet hevesine düştü
ler. O zaman fikri sorulan Hinden. 
burg şu -Ce\•abı verdi. 

•Garpta adet tcfevvuku ve elleri altın
daki vasıta bolluğu sebeblle mütteıiklerin 
bizi Ud cenahtan sarmaları lmktını mevcut 
olduğundan o tarafta ciddi bir taarruzda 
muvaf!aklyet ümit edemeyiz. Uıkin bir 
asker sıfaUle ben, alçakça blr sulh yap
maktan ise mahvolmayı tercih ederim." 

İhtiyar Mareşalin bu sözleri de 
Alrnanyanın ümitsiz bir ş~kilde mağ. 
lup olduğunu göstermekte idi. 

Bütün bunlan Alman münevver. 
leri bilmekte ve sükutla geçiştir
mektedir. Halk kütleleri ise bu haki
katlerden tamamen uzakta tutulmuş 
ve muttasıl kanlan oynatılarak, mil
li hisleri tahrik edilerek yeni b:r har· 
be sürüklenmiştir. 

Bu yazdığımız hakikatleri Her Hit
le.r de pek lila bilir. Lakin çok dahn 
iyi hazırlanmış, daha zen~in, daha 
mükemmel hir orduya malik ve daha 
iyi şartlar altında Almanyanan girdi. 
ği geçen harbi kaybetmiş olmasını ka 
bul etmek, bugün daha fena şartlar. 
la daha iyi hazırlanmış müttefiklere 

nüfus sayımı önümüzde.ki birinciteş
rin ayında yapılacaktır. 

Tapu Müdürleri Arasında 
Ankara, 11 (TAN) - Diyarbakır 

tapu sicil müdürlüğüne Konya mü
dürü İbrahim Hakkı, Konya müdür. 
lüğüne Samsundan Fuat, Samsun 
müdürlüğüne ikinci sınıf müfettişler
den Taliıt, ikinci sınıf müfettişliğine, 
üçüncü sınıf müfettiş Refik Halid ta
yin edilmişlerdir. 

N alıa Vekili, Tetkik 
Seyahatine Çıktı 

Ankara, 11 (TAN) - Nafıa Vekili. 
yanında su!ar umum müdürü Sala
haddin ile hususi kalem müdürü bu
lunduğu halde bu akşam Adanaya 
hareket etmiştir. 

Vekilin bu seyahati on gün karlar 
sürecek ve bu müddet zarfında Tar
sus, Konya. İzmir, Aydın ve havallsi
ni de ziyaret edecektir. 

İktısat Vekili Şehrimize 
Geliyor 

Ankara, 11 (TAN) - lktıs-ıt Vekili 
Hüsnü Çakır, 19,25 ekspresile Istan- I 
bula hareket etmiştir. 

Ticaret Vekaletinde Tayinler 1 
Ankara, 11 (TAN> - Ticaret Ve

kaleti, dış ticaret dairesi reis muavi. 
ni Cemal Ziya Andal, Paris ticaret 
ataşeliğine, ayni daire reis muavin
lerinden Ahmet CemU Conk, dış ti
caret reis muavinliğine tayin edildi. 
ler. · ı 

BORSA 
11 • 3 • 940 

Londra 5.~ı 
Nevyork l30.19 
Part. 2.9726 
MiUlno 6.1155 
Cenevre 29.105 
Amsterdam 69.1611 
Brüksel 22.09456 
Ati na 0.965 
Sotya 1.5925 
Mııdrid 18.36 
Buda peşte 2349 

BOkreş 0.6125 
Bclgrad 3.10 
Yokonama 31.04~ 

Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TABVILA1 
Ereeni 
Sıvas-Errunım n 

19.97 
10.44 

M I L L i ve A L E M D A R Sinemalarında 

BAŞLIYOR. 

12,30 Program ve memleket saat affi 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, ıı 
Müı.lk. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Koli 
'fteşat Erer. YARIN DAN iTiBAREN Okuy•n: Necmi Rıza Ah11ka11. 

~--------~ Beyazıtta Yeni inşa edilen 
İstanbulun en muhteşem, en mo. 
dern sineması 

1 - Arif Bey: Hlcazktır sarkı (GOldO 
çıldı yine gül y(lz)ü 7ar), 2 - Ari! sL 

~--••••••••••• HlcazkAr şarkı (Açıl ey gonca! aadbeP •••••••m•••••••• il\ 3 - Llltfi Bey: Rlcazktır şarkı (Sana 
Parisin en parlak Güneşi... San'at llleminin sönmez yıldızı oldu g~nOI), 4 - Rakım: Hicazktır p 

(Bekledim fecre kadar), 5 - RlcaV' 
şarkı {İzmlrln içinde vurdular beni), Güzel DANİELLE D RRIEUX 

Cumartesi günü memleke- K A L B nuşma CClftçlnln ,.ati). IU5g,..,.,,1 
tin en yüksek münevver. at, 19.10 Memleket saat ayan, ajan' 
leri, hükumet ricali ve en meteoroloji haberleri; 19,30 Müzik: ~ 
güzide halkımızın huzuriy. • Bu Perşembe Akşamı LA-Le Sinemasmda radyosu kadınlar kfune heyeti; İdare ed 
le açıldı ve binada bütün ~ Mesut Cemil; 20,00 Müzik: Saz ile of 
tcferrüatına kadar gösterL Bütün fstanbullulann kalbı"ni havalan: Sadi Yaver Ataman; 20,15 J( 

' 

zevk ... Neş'e ve heyecanla ağrıtacak... ııuşma (İktısat ve hukuk saati), 20,301' 
len itina ve mükemmelL •••••c:m•••:Jll!lllll•••• ı • .,. zik: FnsıJ heyeti; 21.15 Konser takdif 
yet son derece beğenildi. _.... .. •••l!lll:ll•m••~---••Emlltl••• H uı Bed (. ır ; • " ' a U Yönetken; Müzik: Radyo 

ISTANBUL HALKI 1 ÇEMBERLITAŞ ı Ma~=rden ı· F E R A H . ke:trasıv~~ ~o~~t ~ı::~ r9 J!l.! 
Akı akı h hk] 1 ı (Haffner serenadı). 

~ . n ~yran a Sinemada. Tel: 22513 İtibaren Sinemada. Tel: 21359 2 - L. Van Beethoven; 3 üncO ~ 
ycnı ıdea1 sıncmasını ·•• • • • • • • ···---- . -·•• • • • • • •. • • ·-· Uvertürü. 

gönncğe gidiyor. .Mevsimin en büyük Aşk ve İhtiras Şahesri 3 - P. Tsclıalkows'ky: Romeo ve ~ 

Bugünkü program sabah s 1 z Bir /( c k Gecesi 1 22•15 ~:;;:l:~:ı =~~. ajans babİ 
B R OD VAY :$' \eri; zlraat, esham - tahvilAt. kambi1i' 

i
l nukut borsası (Fiyat), 22,35 Müzik: el 

G Ü L Ü ,--ch-;;i;;"a;;;;.-ı r l~e~~e Dunııe 1 . ~:-:.~:;.~~7.:t:::.~::....,; 
Mümessilleri : ALİCE '·--.. F .. E .. R ... A_H-·--ç cE .. MB.EifL.rTA-ş··---= Türkçe Neşriyat 

FA YE - TYRON POWER ...... ._ __ İstanbulun en büyük 2 sinemasında ayni zamanda ••-1 Londra 81 ve 19 metre Qzerfnden ti 
Dl.kkat •• ' 118,55 de; Paru 40 metre ozeTtnden ,1 

20.25 de; Roma 31 metre Qzertnden ve of 

(ı'IARMARA) nın programı bun. • ~ Ç O C U K ~I Y A TR O L A R 
1 

;nı~atfıı Romıı flı:frlf'T' 1111ııt 21 de. ~ 

dan böyle her hafta PERŞEMBE ç ••k y d 
GÜNLERİ Matinelerden itiba. Bilmecemizde 1 • o en ur a , 
ren değişecektir. K Şehir Tiyatrosu SUU bir eecenin o k~r görllnde 
Gündüzleri: 2 - 4 - 6 -, Ge. azananlar Açılmaz 8eberfn yıldızı vardı 
celcri: 8 buçukta Cumartesi 1 &.>ram Kısmında • ° KADIN • Karanlık mehtabın saklı )'(lzGnde 
den , Pazar 11 den itibaren ma. 28 Şubat 940 tarihli (ÇOCUK) sayfa- Ilalk Opereti Bu acı mateınln bir hızı vardı. 

mızdaki (Bilmece • Bulmaca) yı doğru 
tineler halledenlerden hediye kauınonlann listesi: (PIPIÇA) ZOZO DALMA8LA 

, DOLMA KURŞUN KALEMi ews 

MEVLÜT 
l"c:ıl 1"4KUHCSJ unya şu~ JKıncı ...nır 

talebesinden oğlumuz merhum Saclt Un
ganın ruhunu ttu.lz iÇ.in 14 Mart perşembe 
günü öğle nnmazını müteakip Fatih caml
inde mevlidi şerif okunacağından akraba 
ve dostlarımızın ve nrzu edenlerin teşrif
leri rica olunur. 

Ömer Ungan 

KAZANANLAR 
'Bcşlktııs 18 lncl llkmcktc,p ta)ebP.Sinden 

r--..Jtu . .ua •;t h. ... G J,. .L>öhU AV.J a.IU IU\...l f\. u ... - · -

mektebi 223 Mel.Abat Onaran, Pendik bl
rlncl llkmektcp S inci sınıf Ahmet Avni 
Başar. 

MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 
Bcşikbış ikinci krı ortamektebi Nuran 

Doğan, Galata Kuledibl Mavili Han '5 No. 
do Mahir, Kabataş erkek lisesi 1151 Orhan 

Konservatuann Üçüncü 
J. aıcue n.onsen 

Konscrvatuar Talebe orkestraslle 18 
mart cumartesi günQ sant 17 de Fransız 
Tiyatrosunda blr konser verecelı:Ur. 

O eı]gın rllzgAnn gamlı sesinde 
Ecelin dirilmez vadesi vardı 
Can veren dlll~rln son nefesinde 
n ~,......,,....._,. .,,,_ıı- ---~ ........... 
Ne aes btr andı tatlı uykuda 
Gençliğin onulmaz körpe çağında 
Gamüldü emeller kaldı kuytuda 
Baykuşlar yer aldı hep ku~ 

c::ıvas-Erzurum f 19.35 F>rkmcn. 

Halka ve mektepler talebesine tahsis e
dilmiş olan bu konser parasız olup daveti
yeleri sıra ltlb:ırlle aıtıkadarlara ve bil
hassa mekteplere dağıtılmaktadır. 

Tipi, kar, tıtına Ani bir zuHım 
Ok gibl saplandı girdi bağrına 
Kıydı da öcaldı fel~kten ölOm 
Demedi bu ecel ulam )'arma. ~ ,... llALREVLERINDE: ALBOM KAZANANLAR 

----------- - ( Balıkesir sıhhat m!idOrlGğü kAtfbl kızı 
Kadıköy Hal\<evlnden: . Semanur, Gaziantep Dııyı Ahmet ağa Uk-

Müsamere Tehiri 17 Mart Pazar gilnU s:ıbahleytn bit kır mektebi 587 Gülsen, Bursa Hisar İsabey 
koşusu yapılacaktır. :\-tüsabaka snat ıo dıı mnhııllesl Devrim sokak 21 No.da Doğan 

Haydarpaşa Lisesini Bitirenler Cemlyc- Fenerbnhçc stadından başlayıp yine ayni Yel. 
Unln bu akşam için Knc1ıkl'iy Opera sine- stadda bilmek üz~rc 3000 metrelik bir RE8IM MODELi KAZANANLAR 
mıısında t"rtlp ettlkleri mQsnmere, bir ar- T nlı t Ukllıl k bl d .... mesafe dahilinde olacaktır. Koşuya her is- avşn s me te n e 487 Zafer 
tlstin hastalığı yüzünden 26 Mart Salı K""· ı, u k s b h ı teyen gireblllr. Blrlncl, ikinci ve QçüncO- ur.sa ş::ı ::ı a mahal esi Yeni mck-
ı:ıkpmına tclıl.r edllmi~tir. k 4 N d s· b ye spor eşyası hediye edilecektir. Müsaba- tep nrşısı o. a ın flŞl oğlu Engin 

kaya işUrak etmek isteyenlerin 17 Mart Sürek, İstanbul Şişli Hanımoğlu sokak 83 
karşı girişilmiş olan harpte Alman-ı Pazar abahı saat 9.30 da Fencrbahçe ıta- No.da Güler. 
}arın kazanması ihtimalinin kiiçük. dında hazır bulunmnlan. SULU BOYA KAZANANl.:AR 
lüğlinü göstermek olurdu. Her Hitle- İzmir Karantina 142 nci sokak 15 No.da 
rin yapamıyacağı nadir şeylerden bl- KAYf P - İstanbul Darülfünunu- Konıy Usberk, fnegol ilkmektebi 8 Nevin 
ri de budur. Kimseden korkmıvan bu nun Dişçi mektebinden almış oldu- Ergun, Hadımkö7 llkmektebinde 4 İbra-

" hlm Aytekin. 
cüretklır zat, biızat hakikatten çok ğum 1341 tarihli ve 193/488 numn. 
ürkmektedir. Onun için sözlerinde ralı şahadetnamemi lr:aybettim. Yeni. 
hakikat ntsbeti az iııe hunu hakikatin sini alacağımdan es!usinin hükmü 
yokluğuna değil hakikati kabul et.. yoktur. 
mek cesaretinin fıkadanlba hamlet. Diş doktoru Ali oğlu İbrahim 
meliyiz. Abdulah 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Ceyhan berber Nazif yanında Ömer Ya

şa, Çorlu Cümhuriyet mektebi 330 Nusret 
Anıl, Ayvalık lstıklAl mektebi 98 İkbal 

PERGEL KAZANANLAR 
İltnnbul Tophane Kapıiçl 8 No.dıı. Mu-

Tıbbiycliier Bayramı 
Her 7ıl 7aı:ııimakta olan Tıbblyeııter 

Bayramı, bu ısene de 14 Mart Perşembe 
gllnO saat 14 de Üniversite konferans sa
lonunda merasimle kutlulnnacakbr. Ge
cesi de Tokathyan salonlarında bir balo 
l&tıp edilmiştir. 

BiUOn doktorları bir araya getirecek o
lan bu toplantının fevkalAde olması için 
lfızım olar. hazırlıklar tamrunlanmıştır. 

tahhar, İstanbul Beşik~ diş hekimi Baha 
kw Günse Jlt~ptngel, lstanbul erkek lisesi 
267 SWeyman Taner oğlu. 

KART KAZANANLAR 
Karam!lrscl merkez llkmektebl 420 l'Cur

tuluş Gökmen, Adapar.an Ulus caddesi 30 
No.da llkmektep müfettişi Eşrefin kızı En
gin Gönenç, Samsun odun pazan Deppoy 
sokak 10 No.da Samuel Murat, Kanı güm
rük müdilrü kızı Necmiye Soydlne. 

Gittin de yavrunu yu:rtsm bıraldıfı 
Öksüze yurdunda kucak kalmada 
Su oldun gönülden gönüle aktın 
Göz yaşı dökmedik bucak blmadlı 

Evvelce ıara)"dın. ~mdJ 'riransm. 
Kanlara boyand.an senf kim vurdu\ 
U7an da tarihte yerin aransın. 
Yetimler membaı, ~Uer 1\ll'dal 

Matemin her yeri yasa balladı. 
Yetimin bağrını ecel dailad.a; 
Senin bu haline cihan ağladı.. 
Asuman inlcd.i. IUlar çağladı_ 

Yıkıldın temelden. ç!Sktiln nihayet. 
Garibin boynunu bükt!ln nihayet.. 
Şehitler anıtı, güz.el Erzincan; 
Bin ıöıden bin katra dökt!ln nlha,J 

11 • ~ • 940 
Yazan: Z!KI OUYGUI) 

Mebnet söylediği sözlerden, ne. maksat.la uy
durduğunu bilmediği yalandan o kadar uzakta idi ki. 
bir saniye anlamadan Ayşeye baktı. Genç kızın göz
leri gece karanlığında bir çift yıldız .gibi parlıyordu. 

unutmuş c;labılir miydi? Sonra, o kadınla evıenecv 
kadar onu seviyor idlyse, niçin bütün bir yaz onds1' 
uzak yaşamış, geçen mevsimi Suadiyede bir oteld6 

yalnız geç!nniştL 

Acaba yaJruz mıydı? Belki o kadın ve çocuğu dl 
beraberdiler. Belki hep birlikte otelde yaşamışJ.ırdJ. 
Fak.ıt hayu öyle olsa. bir dela olsun tesadıif etmd' 
ler mıydi? Halbuki ne ona ne de küçük çocuğa r~' 

• 

-Fvıeniyor muyum? Ha, evet ... Kendisini ta
nımazsın yavrum. Otuz, otuz beş yaşında, snnşın. 

mavı gözlü bir hanım. Iyi yemek pişiriyor, güzel cli
kiş dikiyor, Evıme tam manasile bir kadın. çocukla.. 
rıına bir ana olacak ..• 

Ayşe nefes nefese koşarken bu sözleri dinlemi· 
yordu. Varhgmda müthiş bir fırtına kopmuştu; fa
kat hiç beklemediği bir dakikada genç k:zın kendi. 
sine sorduğu bu sual, yaşlı ve tecrübeli Mehmet için 
ye:ıı bir ufuk, parlak bir güneş tesirini yaptı. Birkaç 
ay en·el zenç kızın kendisine ,söylediği "yirmi ~ekiz 
yaşmdak: delikanlı., sözlerine nazire yapmak için uy
durduğu bu "otuz beş yaşındaki kadın,, masalını din
lerken, onun yüzünde esen kasırgayı g<>rmüş, onun 
duciaklarının titrediğini, kirpiklerinin ucunda yaşlar 
parladığını farketmişti. 

Demek ... Demek ... Hayır, t'ekrar bu çıl~ hulya. 
ya kapılmak doğru değil, beklemeli •• Fakat bu de!a 
sabır ve ümıtle ... 

. 
Ayşe. vapurda baş ağrıs101 bahane ederek hiç 

konuşmamıştı. Mehmet kendi kalbinden taşan 'Saadeti 
haznıetmiye, başının l~inde kaynaşan düşünceleri yer 
leştirmiye ~Jışarak onunla meşgul olmuyormu~ gibi 
göründü. O dakikada söyleyeceği her sözün, yapa
cağı her hareketin çok büyük bir ehemmıyetl oluu. 
~nu c.nlıyordu. 

Köpruye geldikleri zaman sordu: 
- Senl evine kadar götüreyim mi .l'\yşecik? 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 51 
- Hayr, hemen şuradan tramvaya bineceğim. 
- Biraz yorgun gibi görünüyorsun. Seni otomcr 

billc göWrmeme izin verir misin? 
- Ne münasebet? Ufak bir ba~ nğnsınr mühim

seyecek kadar nazlı değilim ben. •• 
- Fek. yavrum, nasıl istersen öyle yap .•• Gele

cek hafta Bostancıya gideceksin değil mi? 
- Hayır, çok işim var, gidemiyeceğim. 
- Bir gün benimle beraber yemek yemeği ka-

ou1 eder misin? 
- Cğle snatlerlnde serbest kalamryonım. Te

§Ck.kür ederim. 
Uzaktan bir Beyazıt tramvayı görünmüştü. Genç 

kız aletaceı~ Mehmede elini uzattL 
- Allaha ısmarladık. 
Fakat l\lehmet bu eli bırakmak fsteıniyordu Ş:m. 

di. Her ne se~ple olursa olsun onun ıstırap çekme
sine -.ahammul edemezdi. 

- Ayşecik. bir kaç saat evvel sana benden şüphe 
etmemeni rica etmiştim, cevap vermedim dosıuğuma 
itimat ediyorsun değil mi? Mutlaka bana cevap ver
mcıü istiyorum bu akşam .•• 

Bu sözlerin onun üzerinde yapacatr wi tedrl 

tahmin etmiş olsa hiçbir şey söylememcği, onu ra. 
hat bırakmağı tercih edecekti. Genç kız .ıiç beklc
pıediği bu cümleleri işitince kendisine hiıkim olamı. 
yarak sert, snırl.i. bir tavırla ona bakmJ.Ş ve: 

- Kwnız yerinde insanlarla alay etmek size yr.. 
kışmaz ME>hnıe1 Bey, beni rahat bırakını.ıl JJiyereok 
koşa koşa tramvaya binmişti. 

Mehmet tramvayın arkasından bakarak d:ıkika
latcn ored& dimdik durdu. Sabahtanberi o kadar rr.uh 
telif Hislerin ve düşüncelerin tesiri altında hırpalat· 
mı§tı ki, artık bir şey düşünecek kuvveti ke.:ıdisinde 
bulamıyordu. 

Ayşey'! gelince. o gece sabaha kadar öfke Ue va. 
tağrnda bir tı-raftan bir tarafa döndü. Annesinin 
hatırasın. ve kendi varlığını hiçe sayaraı< sarışın, 

mavı gözlü, manasız ve yemek pişirmekten, cııkiş dik
mekten başka bır işe yaramıyan yaşlı bir kadınla ev. 
lenect>k olun b~ alelade duygulu adamı beğendiği ve 
sevdiği için kendi kendisini affedemiyordu. 

Fakat cnu asıl üzen nokta. Mehmedin Ud yüz.. 
tülü~ idi Evleneceği kadını Ayşenin tanıdığını ha. 
tırlama-uasına imkan var mıydı? llk tcsadil! ettik
leri gün. otomobil kazası günü onu görmüş olduğunu 

lamaır.ıştı. 

Acaba o kadım, çocuğunun anssı olduğu tçil' 
mi alıyordu? Vakit vakit. yüzüne. gözlerine düşe!' 
ıstırabın sebebi bu muydu? Daha bugün bile, evlB' 
ncceğinden bahsettikten sonra bahçeye çıktığt zamııl' 
çok meyus bir hali vardı. Bunun sebebi ne idi? Yo1'' 
sa kendi anusile evlenmiyor muydu? Bu tcdakarlıı' 
çocuğu için mi yapıyordu? 

Genç kız. şayet onun bir çocuğu varsa, bu izÖY 
vacı yapmıya mecbur olduğunu takdir etme..1<le be' 
rabe.::- içinden büyük bir isyanın taşmakta olduğuıııl 
duyuyordu. Mademki böyle bir bağı ve mecburiye~ 
vardı. o halde neden kendisinden kat kat genç olııJ' ı 
· lr kızın aklını başından almak 1çln bütün 5ilablarıııl 
kullannustı? 

Bu taraftan bunlan düşünürken, diğer tara#tŞ' 
bütün kabahati kendisine yüklüyordu. Mehmet Bt' 
yin kerdisini annesine benzettiği için enteresan b1'~ 
du;~unu bildiiı halde niçin istfyerek bu ateı;e atılıı:ı1 
ye hayaU~re kapılmıştı? Niçın vaziyetin ümıts12IığifV 
takdir ettiğ' halde ümide dü~müş. bunu.:lla avtı1" 
muştu? Niçin onun müşfik tavırlarını ve sözleri~ 
muıuayyelesindP. değiştirerek Mehmedin ke."laısiJI' 
sevebileceğın! tasavvur etmişti? 
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IWıetleraruı pena ıttibadına dahU 
oınuyan memlelretler tçln abone 
bedeli müdJet surastyle SO, 18. t, 
I,& liradır. Abone bedeli oesindlr. 
Adrea delfstlrmelı: 2& kuru~tur. 

Cevap lçin mektuplara 10 k\ırUllU'k 
~ PUJ UAvest l~zımdır. 

GONON MESELELERİ 

Üniversiteliler için J 

Masll Bir Yurt \ 

l ap.tmaltdır? 

G azetelertmlzln nihayet 'Oniver. 
•ite talebeleri için bir )'Url ya. 

Pdaeatuu müjdeled:k.lerl fU ıünler. 
.a.. bu mevsua müteallik bir çok 
~lar almaktayız. Bu mektup
'-rdQ bir tanesini. -ihtiva ettiği 
~celeri pyam istifade bulduiu
lll11a lçln,- kumen bu ıütuna ~i
~ Eski Talebe BirUiinde usun 
lllllddet çalıımıt bulunan ve bir dok. 
t.r oldatan11 söyliyen okuyucumuz, 
t.crabeJerine istinaden diyor ki: 
•- Bence, yapılacatı bildirilen 

tt.rt bbıuı, Gç k.wııa taksim olun. 
-..ı.c1ır. 

8- hlnanm blrind kısmında, 1 - 9 
~ talebeyi alabilecek bir lokanta, 
~1flk bir ptlno, bir postahane, n 
~r, teni, kunduracı, boyacı dilk-1 
~gibi elzem dükkanlar bulan. 
~alıdır. Bu kısımda bulunda
il'1dınaaını temenni ettijimiz pzino
·~ briç, billrdo, ptranç, hattl tavla 
11\t oyunlar oynanılabilmesl de 
~n kılınabilir. 

blnanm ikinci kummtf a, yine ayni 
~a talebenin, içinde aradılda. 
11aı bulabileeeklerl ferah, sıhhi ve 
~il bir kfitiiphane kurulmahd1r. 
~U.. ldlttlphanede., heqiln ihtiyaca 
-ıı llliktarda ıuete de bulandmul. 
ltlahdu. Bütün pıı:etelerimls1n, bu 
~an paruu:ea temini mabediyle 
hpılacak bir mOracaatl reddetmiye. 
~eklett muhakkaktır. Keza, mecmu. 
llcılannus, ve kitapçılannuz da, bu 
~llaaenin zenginlqmesi için, el
-.ınnae• celenl esı~,.~~-dlr. 
~~ttA, 'Onivenite kiltiiphaneslnin, bu 
'IQıa naklolunması bile muvafık ıö. 
ttlec:ek harekettir kanaatindeyim. 
...._~ne bu k11ma büyilk bir salon ek. 
~eli, ve 5 - 1 yüz çifti nhat ra. "-t istiap edebilecek genişlikte olma. 
ta llZUn ıelen bu salon, fakültelerin 
~Ylarına, balolanna. fakOltelerln ne
~ toplantılarına, jüb'lelere, temsil. 
~' konferanslara tahsis olunmalı
~. Bu toplantılann ba salonda ya. 
~111, muhtelif bakımlardan fay. 
~dır: Çünkü ancak böyle bir salon 
"hatndedir ld, 'Cnlversttelilerlmi. 
:- toplanb ve ejlentilerl, hem ken-

hantyet ve neuhetleriyle, hem ::a kendi keseleriyle tamamiyle mil. 
aaip bir hale sokulur. 

8inanm ilçüncO kmnı, mftmkln 
"-1.ı.e genit bir hastahanesi, ve ec. 
'1 de bulunan bir yatakhane ol. 
~cltr, Bu kı11mda, duı ve banyolar 
~durutmuı Ubumu ela ıayet ta. 

~' 1'nlvenltemlzln muhta~ ol• 
~: J"Vdun en esaslı ihtiyaçtan 
.:_~. Cniversiteye milmldln 
~he yakın olmU'I lazım gelen 
~ bir spor sahası, ve bir jlmnas
... ,_ btr de sinema salonu eklenir. 
~' ~nlvenitelilerlmtzin, kendi mu. 
;;~ dıflllda anyaeaklan pek az, 
ltiı,1~thnktın mertebe aranız .. yler 
~demektir. 
9-'-. Jımla mOnaslp bir Gcret kona. 
....:_~ diı;pllnll bir hürriyetle ldan 
ıt..~ 'Cniversite pnçlijinl, kah. 
~' medrese, han k3,elerinden, 
.::-......_, mevkliyle miltenastp bulun. 
~ 'hfttln muhitlerden çekip kur· 
~~ ctlç dejildir. 

...:_~ 1Urt, bizi, milyonlann telifi e. 
ıa:...~eii derecede büyük zarar. 
~koruyacaktır. 

~t~tabı 
~er Lu.lzln •Afrodit,, isimli ae. 
~.teni yapılan ureilmesinln de 
tıi.~elıunamlllk tarahndan topla. 
h....._.._. lt'fenlnee anlamıı bnluna. 
11:....~ ki, bu ikinci eserin, piyasaya 
ı;.~~- evvel mtlddeiamnmtlltln 
~~en ıeslrtildilinl, kısmen 
l._ ettirildljini, müstehcen ıörll· 
~~anam pkartıldıpnı iddia .. 
lııı.~~ ve ba iddialarına bld de 
~ ed1ndllderl ma16mat 
'-... 11ymamaktadır. Bunun lçia. 
\it ~ hlnleree aflshumdan mühim 
~~ da adliye blnasuun inOnde 
laai~ sonra toplatılan ba kitap 
--~ ba tanihl yumak Ulmmu. 
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T A l'f 

ORTA ŞARKTA BUGÜNKÜ V AZiYET 
Odeaa: Sovyet Birlltfnln en 

mühim llmnnıdır. Karadeniz. 

yoUle relen petrollerin en ıe

nlJ tevzl teşkil.Ah buradadır. 

Çanakkale bolazı Akdeniz.le 
Karadeniz arasındaki stratejik 
irtibat noktasıdır. Ve Türkf· 
yenln ellndedlr. Bu geçit tn
gi.llz ve Fransız donıınmaları• 
na açıldıJı takdirde Sovyetle
rin Karadeniz yollan tehlikeye 
düşer. 

Hayfa, Beyrut ve Trablus, 
İnglllz, Franal% petrollerinin 
en belli ba~lı merkezleridir. 
SovyeUerln lran yolile yapa
caktan herhangi taarnız;, milt
tenklerln (0) ipreW petrol 
kuyularını tehdit eder. 

İnJfltere, Sovyet tecavQzQ 
ihtimaline kat'fl Mısırda asker! 
kuvveiler tahşit ediyor, so
ven kanalının ve prka giden 
yolların müdafaasını temin e
diyor. (=) 1şareW olup Mı
ıu'dan yapılan yeni ıtratejlk 

yollar Sina 7arunadasına u
zanmo kta n ukert münaka
leyt lı:olaylaşbrmaktadır. 

S O v v E ~. R V S V A 

.. 
1 

0 Mut~fı1tltrırı P.h-ol J..-Mln 

e Sovv~HPrıfl • • • 

G) Türk • • • 

G İral'\ • • • • «, DaQtık arazı 

Sovyetlerln en bQyQk petrol 
ku)'Ulan ( e ) ip.retlle 15ste

rllmlşUr. Ve bunlar Sovyet 
Birllğlnln daha fazla cenubun-

dadır. Bu petrol kuyulan, ha
va taarruzlarına ve Batumda

kJ petrol deposu da denizden 
yapılacak taarruza açıktır. 

Sovyetler, bu hareklta muka
bele lc;ln İran yollle müttefik
lerin Iraktaki petrol kuyula
nna taarruz edebllirle?". 

Sovyet Birlfll, Türklstan. 
sonra Afganistan yolu ile Hin
distana k~ı gayet güç bir te
şebbüse glrlşeblllr. 

Orta Şarkta en fazla taarru
za miWllt yer, İrandır. Irak 
petrol kuyularına giden en 
kıymetli stratejik yol, !randan 
geçer. Ve buradan yapılacak 

herhangi bir taarruz., lrak'ı 

tehdit edebilir. F a lı: a t 
İran, ecnebi devleUerln karı
şık işlerinden uzak kelmeğa 
bakmakta ve vaziyeti dikkatle 

takip etmektedir. Binaenaleyh 
bugün tran yollle Irak'a her
hangi bir taarruz: yapılması 

ihtimali oldukça z.ayıf telAkkl 
edllebllir. 
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BJ•!:lJiWl 
Mahkeme ,, 2 • 3 c.,o 

Koridorundan 

Cemiyete Bir Bakı§ 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A ~iye binasının uzun koridor-
ları !nsanla çalkanıyor. Elle. 

ri kelepçeli, dipçikli askerlerin ka. 
natları altında adaletin önüne ıeti. 
rilen mücrlnı. s:yah pelerinleriyle 
hakimin huzuruna çıkarken, phıi. 
yetinin üzerine bir vakar perdesi 
geçiren müdafaa \•ekili. Kim bilir 
hangi suçun hesabını verm:ye mec
bur maznun, ditlerinde kin ve inti
kam gıcırdayan davacı, giinlilk ha· 
yatın içinde biribiriyle dLliftın, biri. 
birinin boğazına sanlan, biribirinln 
hazan hayı:yetini, hazan terefini, 
hazan kesesini, hazan hayatiyetini 
soyan, sonra mücrim veya davacı 

ııf atiyle adaletin önüne kopn J:Yr 
insan dalgası. 

Dikimin karpsında yaptıiı suça 
mazeret anyan mauıuna bakıyo • 
rum. 

Garp cephesinde hiçbir netice alınamadığı ve harp Şarka 
geçtiği takdirde bu, daha ziyade bir petrol harbi olacaktır. 

Harita üzerindeki yuvarlaklar da hunu gösterir. Bu takdirde, 
iki taraf da birbirini petrol bakımından aksatmıya bakacaktır. 

Pencereden attığı pamuk balyeslle .. 
adamın bacaimı kıran, yanhf istif 
ettiği kereste yıitnınm altında iman 
öldüren hamal, noksan zekasının he. 
sabanı veriyor. İJlemiyen bir kafa. 
kanun maddeleri arasına ıılaştınlan 
hak ve adaletten kendine bir açık 
kapı anyor. Yalan yere yemin eden. 
şahsiyetini ve benl'finJ soyunan kil
çük insan, phitten, vekilden, iddia 
makamından, adaletten medet uma• 
yor. Haysiyet ve şerefin daha nıhu. 
na varanuyan, kendi haysiyetfni id
rakten aciz olduğu için başkuınm 

namusuna söven milcrim, iradesinba 
zaafına kanun maddelerinden hak 
dileniyor. T:eari bir kombinezonda. 

Ucuz Evler Nasıl 
Dahiliye VcWetinin geliri az 

olan vata.nda§larunın, ev 
sahibi yapmak üzere çok mühim 
bir kanun projesi hazırlamakta ol
duğunu, gazetelerde okuduk. 

Hük\imetin; pek yerinde olan 
bu hayırlı tetebbüaü sayesinde, bir 
çok yurttaşlar evsizlikten kurtula
cak; yuva kuramıyanlar evlenecek. 
doğum artacak, hastalık azalac~ 
bu suretle; bugünün en mühim 
meselesi olan nüfusu arttırma si. 
yasetine de yardımı dokunacaktır. 
Aynca bu kararın ~izlere iş bu.. 
lunmHı, ,.apı malzemesi sanayii. 
nin terakklai, fChrin iman gibi lk
tısadi ve bedil faydalan da olacak
tır. Bu kanunun, memleketimize 
temin edeceği daha bir çok menfa. 
atler olduğunu her yurttaş takdir 
edebileceğinden; bu kımu, kısaca 
kayıt ile bu pek mühim ve hayırlı 
iş hakkındaki dü§Üncelerime geçi.. 
yorum: 

Ucuz evler kanunu pyaru şük
randır ki bilhassa az kazançlıları, 
ev sahibi yapmayı istihdaf ediyor. 
Ve pek tabiidir ki vatandaşlar bu 
evlere ancak borç para ile sahip o. 
lablleceklerdir. . Evler için verile. 
cek faiz ve taksit; kira bedelinl 
geçmemelidir. 

Kira miktannı mütehassıslar, 
kazancın beşte biri olarak kabul 
etmektedirler, bundan fazlası aile 
bütçe.sinin diğer lüzumlu kısımla. 
nnda fedakarlığı icap ettirir ki; 
bunun neticesinde o ailenin ev sa
hibi olmasına rağmen refahı temin 
edilmemlf olur. Demek ki, yapa.. 
cajunız evlerin aylık faiz ve tak. 
&itleri. aylık kazancın beşte birini 
geçmemesi esasını kabule mecbu. 
ruz. 

Bahçeli evlerde ise; kazancın 
yüzde kırkım evlerin faiz ve tak.. 
sitine tahsis edebiliriz, çünkü; ev. 
de oturacaldann adedine göre; a
dam bapna elli metre murabbaı 
bahçe; o ailenin sebze, meyva, yıı
murta Dıtiyecını tamamen, et ihtL 
yacını da kıamen temin etmiş olur. 
Bu masraflar da, aile bütçesinde, 
kazancın en aşağı yüz.de yirmisini 
teşkil eder. 

Az kazançlılan bile mümkün 
mertebe rahat, geni§ ve kon 

lorlu bir evde yaşatabilmek için 
(evleri ucuz:a çıkarmak) (az faiz ve 
uzun vade ile para bulmak) yolla. 
nnı aramalıyız.. 

Evleri ucuza çıkarmak, bir evin 
ucuza mal edilebilmesi için evveli 
ucuz arsaya lüzum vardır. Nitekim 
Dahiliye VckilcU yapmlf olduğu 
ucuz evler kanun lAyilıasmda en 
büyük ehemmiyeti arsaya vermiş. 
tir. HnkU.metin yardımıyle tehir 
içinde veya dıpndald büyük arsa.. 
laruı parçalara aynlması maksadı 
temin edecektir. Arsalan ayırırken 
mümkün mertebe geniş parçalara 
ayırmayı tercih etmekle beraber 
yol, elektrik, au masraflannı naza
n dikkate alarak arsalann lüz0-
mundan fazla genif olmamasına 
da c:likbt edilmelidir. Bu gibi ar. 
salarda yeni mahalleler kurulduk. 

Yapılmalı? 
Jer lse en ucuza mal olmakla be- bütçesindeki kir hanesini kabartmak 
raber en kötü bir sistemdir. Bina- için bin bir hileye, bin bir yatana te
enaleyh iyi vasıfiarının mühim nezzül eden, kendi menfaat'nln dı. 
kısmını temin edebilen; maliyet fmda kalan bütün bir kütlenin men. 
itibariyle de sıra evlerden pek e.z faatinl ve haldanı çltnemek hakkı.
farklı olan çift evler en kullanışlı nı kendinde bulan tüccar, adaletin 
tiplerdir. Bu evleri bir katlı; :ica- önilnde delilleriyle ııntan suçunun 
hında bir katında oturma, misafir lekesizliğine hllriml kandınn.,.. ça· 
odası, mutfak, diğerinde yatak o. hpyor. Kim bilir, belki aç kalan ~ ' YAZAN: cuklannı doyurmak için, belki b
dalan, banyo, apdesthane bulun. nında tevarils ettiği bir tereddinin, 

Mimar Segf i Aşuroğlu mak üzere iki katlı da yapabiliriz. bozuk bir kanın sürüklediği mutlak 
Evlerin cesamet ve şekilleri; sakin. bir aciz içinde J.ıkasımn kesesini, 
lerinfn sayısına ve aylık gelirlerine kasasnıı soyan, veya yanlıı bir lati. 

tan eonra pek tabiidir ki 791nnda
ki arsaların kıymetleri derhal bir 
kaç misli artacaktır. Bundan isti
fadeye kalkışacak muhtekirlere 
fırsat vermemek ve ucuz evler için 
lazım olacak ucuz arsalan 
daima elde bulundurabilmek için 
mahalle kurulacak yerlerin civa.. 

öre tesbit edilmelidir. Bu aibi ev. ....aa... .. ____ ,_,.._ _____ +-=__,___,..,.iP.1tltümsuz aflalerden art;""'.ftitlyaç -.--~ ... .,1 .. FO~··=-- -• ' •u GNt ••-

rındakl analann ela beledJyece .._ ve sıhhate uygun, sağlam ve gii- pan allan içinde insanlıiını ve ben. 
tın alınması .faydalıdır. zel olmalıdır. Aile efradının art- Uğini tüldlren mahl6k, ellerine i-çl. 
Avrupanın bilhassa bu işlerle 'l kel yi ·· d.. k i • k 1 ması ihtimallerini de nazarı dik- rı en epçe çoz unne çın, o • 

ug~raşan mimarları arasında bina lannı hak ve ad 1 t t 
kate alarak, icabında büyültülccek a e e uza ıyor. Şekilleri hakkında muhtelli fikir. B ha ınm • tik ı -'- ı · bir şekilde olmalıdır. a s ın amını a m-. çın, 

ler çarpışmaktadır. En iyisi ve en şahsi hiç bir kine dayanmayan, bir 
ideali her ne kadar tek evler ise de kan davasının silrükled'ği mutlak 
en pahalıya mal olanıdır. Sıra ev. oda büyüklükleri ve adedi alle bir cehalet ve karanlık içinde döktü. 

-.--ı 
l LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi 

efradına uygun bir şekilde, tü bir masum kanmdan vahti bir in
asgad ölçüde olmakla beraber, ai- tlkam duyan, bu kanın kokusiyle 
lenin toplu bir halde bulunacağı o- sarhoş olan cani, adaletten, Orta Çal 
turma odası; mümkün mertebe bü.. lpt:dailiiini mazur gösterecek bir b-. 
yük olmalıdır. Yemek ve oturma rat istiyor. Nefsini kontrol edemedi. 
odası; bu oda daha fazla öğleden ti için, ani bir hiddete, sabit f kirleri. 
sonra kullanılacağı için evlerde ne, taassubuna, hak ve adaleti yanht 
batı istikametinde 12 - 16 metre teuzide tartan zihniyetine kurban 
murabbaı büyüklüğünde mutfağın giden katil, yapdıtı prtlar içinde 
yanında yapılmalıdır. Oda ile mut. doğan cilnnüne milmkilnse kanun. 
fak arasında duvar yerine yapıla- dan en hafif cezayı dileniyor. 

KiREÇ NEDEN LÜZUMLUDUR? 
Bundan önceki yazıda, adalele

rin rahatı için kanda kireç bulun
ması lüzumlu olduğunu söylemit
tlm. Kirecin vücudümüze lüzumu 
bu kadardan ibaret değildir. 

Bir kere, kemiklerimizin yüzde 
SZ den 56 ya kadar kısmı - yan
sından fazlası demek - kireç 
olduğundan, kireç vilcudümüze, 
evlerimizde olduğundan daha lü
zumlu sayılabilir. Kemiklerinde lil
zumu kadar kireç bulunmıyan bir 
adam, ilkin kemik ve mafsal ağrı. 
lanna tutulur. Romatizma dediğL 
mis ağrılardan bazılarının böyle, 
kemiklerde lüzumu kadar kireç 
bulunmamasından ileri ıelditf y8. 
ni yeni anlaşılmaktadır.- Trrkl
binde kireç nisbeti azalan kem 'kle
rin çabuk kırılacağı, kemik kırıl. 
dıktan sonra, eski halini bulması 
için, gene kirece ihtiyacı oldutu 
da kolayca anlaşılu. 

Geçen seferki Büyük Harpte Al. 
manya da, A vusturyada ve o va. 
kitki Rusyada kemik hastalıkları
nın salgın halinde gibi çofalmaın
na sebep te, gene yemek kıtlıkrn

dan dolayı gıdalarla vücuda Iiizu. 
mu kadar kireç ırirmemesinden i. 
leri geldiği anlaşılmıştı. 

Kireç kemiklerin temeli demek 
olduğu için, çocuklann büyilme 
yani kemiklerinin uzaması ve ge
nlslemesi deninde, kireç ihtivacı 
daha toblır. Çocuk annesinin kar
nında iken, daha sonra annesinin 
sHtiinfl emerken, kendine lüzumlu 
olan kireci onun kanından yahut 
sütten çeker, alır. Ondan dolayı 
kanda kireç eksiklifinden Deri ıre. 
len kramp sancılan ve onun daha 
çok ileri derecesi olan tetanl has. 
tahğı, gebe ve Pmzikli bayanlarda 
daha çok görülilr. 

Çocuk memeden kesiMlkten son. 
ra da, ~ene büyümesi için kendisi
ne lilzumlu olan kireci gwdalannda 
bulamH•a: k.-lk hamlığına tatv
lUT. Vilnl fQeuklardald mefbur 

kemik hastaltlının başlıcası, D 
vitamininin eksikliğindendir. Fa. 
kat bu vitaminin hizmeti, gıdalar. 
la gelen kireci vücudüıı işine yan.. 
yacak hale ıetirmektir. Gıdalarda, 
yetişecek kadar kireç bulunmayın. 
u; o vitamine de ıöreeek hizmet 
kalmaz. 

Kireç, kemiklerden baıka nesiç
lerin de terkibinde, hücrelerin en 
mühim kısmı olan çekirdeğinde de 
bulunduiu için, bütün vilcudiln o. 
na dalına ihtiyacı vardır... Kanda 
bile kireç vardır, hem de en bil. 
yUk nisbeti, kanın suyu demek o. 
lan seromunda. 

Kanda kireç bulunmasınm lü
zumunu, kireç nisbeti azalınca, 
kanın pıhtılanmak hassasını kay
betmesi gösterir. Vakıa vilcudü. 
müziin içinde su gibi akan kanın 
pıhtılanması, sağlık halinde bizim 
için ehemmiyetli bir mesele değil. 
dir. Fakat, terkibinde kire( nisbe. 
ti azalınca; kanın bir hassasını 
kaybetmesi, kanın ve bütün vücu
diln muvazenesi için kirecin lü
zumlu olduğunu gösterir... Sonra 
da, kanm bu hassası, bir tarahmız 
ketıildiğt vakit, bumamuz kanadığı 
vakit faydalıdır. Kan, o hassasını 
kaybedince, bir taraftan kan akh. 
iı vakit, onu dindirmek pek ıüç 
olur. 

VücudOn muvazenesini temin et. 
mek için, 11dalanmızla günde bir 
gram kadaT kireç &etmesi lilzum. 
ludur. Bu kadar u kireci bulmak 
kolaydır, demevinls. Gıdalarda ki
ret niıbeti miligram nisbetlledir ... 
Gıdalarda bulunamazsa; bir par
çacık kiree yutmak ta bir ite yara. 
mas. Çilnkfi vOcudUn itine yanyan 
Jdr~ln en bOytilr kıımı iyon cıka. 
raeak kireçtir, o ela ancak sıdalar. 
da bulunur. 

Onun için vOcuda ~ temin • 
decek '."emekleri bilmek faydalı
tlır. Bflhaua eoeuklan yolaııela 
1'esllyebllmek için ... 

cak camekan mutfakta meşgul o- Cemiyet zehlrini ve posasını, mah-
lan annenin oturma odasındaki keme koridorlarına kusuyor. 
çocuklarına nezaret edebilmesini ı Kanua, adalet, hak, blklm, mu~. 
kolaylaştınr. rim, davacı, müdafaa vekili, iddia 

Yatak odaları; sabah güneşi ala- makamı, hepsi hak bb4ikleri bir 
bilecek bir şekilde yani evin doğu yoldan adalete ulaımıya çalıpyor
istikametinde ebeveyn için bir; er. lar. Ba~mn, koridorun penceresinden 
kek ve kız çocuklar için ayrı, ayn hu adalet binasının dııına, Türkiye 
odalar yapılmalıdır. iki erkek ve. hudutlanndan daha uza~ hudutlara 
ya iki kız çocuk ayni odada yata. çeviriyorum, hak ve adalet namına 
bilir. Yatak odalarının büyüklüğü kanla yıkanan harp meydanlanna, 
yatakların adedine göre tesbit edi. hak ve adaleti hlli kanla temine ça. 
lir. lı~an lnsanlıia bakıyorum ... Fikretle 

Mutfak; eskiden olduğu gibi benher söyleniyorum: 
mutfağa evin en kötü yerini de- "Örtün, evet ey haile, örtUn .. evet 
ğil bilikis en iyi ve ziyadar yeri. ey tehr:,. 
ni tahsis etmelidir. Zira kadının "Örtün ve milebbet uya, ey facirei 
zamanının en fazlası mutfakta geç dehr.,, 
mektedir. İşlerin kolay ve süratle 
görülebilmesi için mutfak asrrn en 
son konforlannı havi olmalıdır. 
Tabaklık ve raf gibi toza maruz eş. 
yalar yerine kapalı, dolaplar yapıl. 
malıdır. Zemini, duvarları ve mo. 
bilyesi çabuk temizlenebilecek bir 
şekilde yapılmalıdır. Ucuz evlerde 
yerden tasarruf için icabında mut. 
fak ile banyo kombine edilebilir. 

Banyo; enstalisyonda kolaylık 
ve ucuzluk temini için mutfağa ya
kın; kullanışlı olabilmesi için de, 
yatak odasına yakın olmalıdır. 

Misafir odası; takriben 12 met
re murabbaı büyüklüğünde ve fca.. 
hında oturma odası ile birletebile
cek bir şekilde yapılmalıdır. Pek 
küçük evlerde ise bu odadan tama. 
mıyle sarfınazar edilebilir. 

E vlerin ucuza çıkabilmesinde 
pek tabildir ki inşaat mal

zemesi de mühim rol ovnar. İnşaat 
malzemesi intihap edilirken bina. 
mn yapılacağı şehirde lstılısal edi
len malzeme tercihen kullanılma
lıdır. Tullalann mevcutlara naza.. 

ran daha büyük cesamette olmast; 
duvarlar kömür cürufu, tahta ta. 
laşı ve mümasili lüzumsuz diye a. 
tılan hafü madenlerden yapılmış 
plAkalardan yapılması zelzeleli şe. 
birlerde çok faydalı olur. Avrupa
dan gelmesi zaruri olan inşaat mal 
zemlerinin ucuz evlere mahsus ol
mak üzere gümrüksüz getirtilme
si; Avrupada bilhassa bu gibi ev. 
ler için kullaı]ılan inşaat sistem ve 
malzemelerinin memleketimizde 
mümkün mertebe tatbikine gayret 
edilmelidir. 

Evlerin ayni tip dahilinde ve 
topluca inşası da tasarrufu temin 
eder. Bilhassa bu işlerin; kendi or
taklannı ev sahibi yapmak için te
§ekkül et.mi§ bir yapı kooperatifi 
tarafından organize edilmesi el. 
zcmdir. Av:rupada olduğu gibi yapı 
ve yollar kanununun hazı madde. 
lerinde ucuz: evlere mahsus istis. 
nai hükümler bulunması da icap 
eder. Ucuz evler kanununun tat. 
bild evleri ucuza çıkannak.la ka
biWr. 



" 
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Meydanlarda 

Siperler 
inşa Edilecek 

'J' A N 

tice 
şüphe yoktur. Mağlubiyet bize bir ta
arruz şeklinde gelm_"Se bile, bıiylik 
bir devletin himayesi şeklinde gele
cektir . ., 

12.:.94U 

Ribhe,"lf roo 
Berline Döndü 

r arihi Tefrika: No. 2 Yazan: ULUNAY 
Belediye pasif korıınma için fstan· 

buldıı istimlak edilecek semtlere ve 
evlere ait tetkiklerını bitirmiştir. Be
lediye fen heyeti, bu husus için itfa. 
iye müdürlüğunün de .ı.ikrinj aldıktan 
sonra bir plan hazırlamıştır. Bu pla· 
na nazaran Kasımpaşa, Beşiktaş, Üs
küdar, Aksaray. Kara~umı'ük gibı ah 

(Başı 1 incide) 
mi dört saat içinde anla~ılnıası bek
leniyor. Finler, sulh müzakereleri sı
rasında harbin şiddet~e devam et
mekte olmasını gözden kaçırmumnk
tadırlar. Müzakerelere Sovyetler na
mına Mareşal Voroşilofuıı da iştirak 
ettiği bildıriliyor. 

Fakat Isveç hükü:nctinın ,-azivE>ti 
henüz belli değildır lsveç parlamen
tosunun hariciye 0.ncümcnı to;:>lan
mıya başlamıştır. 

<Bnsı 1 rn~ırlt>J 
ziyaret. Almanyanın, Katolik kilise, 
sine karşı olan protcı::tnlarında hP>
hangi bir dcğic;fklik rr'iınas1 ta7am. 
mun etmez. Von Ribbentrop. bu zi
yareti ynpmakla. Papalık makamına 
karsı bir hürmet eseri göstermek ıs. 

temis ve Papn bu fırsattan b'li~tHa.:ie 
halihazır vaz1yPtin icap ettirdiği mu. 
ahazelerrlP bulıırırwc;tur" 

lslimiyette Vuku Bula 
ilk Büyük Ve M .. him 
Parçalanma: Ale "jj 
Dünkü Kısmın Hulasası 

Dördüncü Fııtımt Hall1cl:l Muiz.ed
dln payltahbn (Mehdiye) den Vezi
ri Cevher Kald'in test• eylcıdij! ye
ni payitnhtı Knhireye nakllni irade 
~!yor. Halife bunun için verWni 
rörmek 18tem!iUr. Ondan Kahircde 
,.ııptınlnı;ı saraydaki değişiklikler 

' bakkındıı malOmat istiyor. Cevher 
Kntd lAnm gelen iuıhııh verdikten 
sonra hnzineyl halkln nazarlanndan 
~klruriıynrnk acıkta nnkledilmesine 
Hıılilenln milsaadcsini istirham ed!-
7or. Fabmtlerin bilyilk serveUerl 
z;ıerl masallarım andll'an bir derece. 
dedir. Hazinedeki altın ve gQmQş e
ritilerek detirmen taşlan bilyüklil
IQnde külçeler döktürülmOJ ve bin 
beş 7{1% deveye 7i}klenecek olan bu 
kOlçelerden baııka beş ;rüz deve de 
mncevherat ve kıymettar eşya için 
hıwrlarunıştır. Hazine açıkta nak
ledilecek otursa tebanya memleketin 
emniyet ve tıslyişi hakkında bir fikir 
•erecek ve •Yni zamanda servet ve 
saltanatı dillere destan olan Abbas 
Hall1elerlnln de ~aşaasıru zöndllre
oek, onlan glUgede bırakacaktır. 

Haute Muiz oehrin ismini garip 
canı7or. Yeni ı>aJ'ftaht YakUle Amr 
bin lu tarafından lesi!, Beni TOiun 
tara!lndatı bü7Wtlllm(lş, Cevher Ke· 
14 d6, hepsinJ lçlne almak sureWe 
Jenlden blr "ehlr kurmuş, Lsmini Ka
hire koymuştur, 

Yen! ıehrln temelleri atıldığı za
man r.a,iı;elere baktırılmış, Merrlh 
bflrcOne tesadüf eylernJ:ı, Merrfh J .. e 
hhlr Oldulu için şehre bu ad nril
lhlı-

Cevhtt Kaid Fatımi Hallfelertnlıı 
ftl kuvvet1ısı olan Mulzeddlnln bQ
tlbı nıuvafiakl7eilerinl temin eden 
&eld bir Rum k~le<ddir. Efendlainln 
son derece itımadau haiz oldu#tJ hal
de hl\kiımdarlann minnettar olmnlt 
cevmedtklerlnl bildiğinden dolayı 

caycrı thtiyaUıdır. Hiçbir muvatfakf
:rett bcnlıruemek Wcmer. Kendistnl 
Hallfentıı sadece emlr}erlnI kra eden 
btr adam •azfyetJnde bulundurur. 
CcTher Kafdln mevkiinl sağlamla~
tznn da budur. Vezir, efendisini sl
naette uaviye v Abdtılmellk bin 
Mervan'da.tı )'Q.Uek oldutuna iruııı
dır~tır. 

• 
.Muiz) ona tamamen itimat ~tmfş, 
ldeta htıkCirnetl eline bırakmış idi. 
Halife namına twr şeyi yapardı. 
Hatta efendisine hesap bile ver
miye mccl;mr olmıyıtcak derecede 
istiklal sahfbl idi. Buna rağmen, 
Harunilrreşldln Cafer Bermegi'sl, 
Cevhe; için unutulmaz bir ders teş
kil ediyordu. Vezar~t makamına 
ancak Zek~sile yükselen bu Ru~ 
kölesi, evvell bir f11drden efendi. 
sine müphem bir surette bahseder 
ve bu suretle (Muiz)in düşfincesi
ne ektiği tohum neşv.ünerna bulun
ca yine onun iradesini infaz eder_ 
nıiş gibi tasavvurunu kuv .. •eden fii
le çıkarırdı. Abbasilerin saltanat 
ve şevketleri, bilhassa servetleri, 
dalına Cevherin ırkına has olan 
b yalperverliğile süsleniyor, gözün 
de esatiri bir he.yat canlanıyordu. 
Sütün düşüncesi bu kadar hizmet
ten sonra kelleyi vermemek şar

tile bir l Cafer Bermegi) olabilmek
ti. 

Dördüncü halife İmam Alinin 
torunları ve ona iktida edenler. 
300 sencdatberi Arat:>istanın muh. 
telif ülkelerinden huruç ediyorlar, 
ı;altanat iddia eyliyorlardı. Bu u
ğurda anlar dökülmüş, lslam ale
minde bir Alevilik cereyanı uyan. 
mış, milyonlarca adam Emevilerin 
ve Abbasilerin hakkını gasbettik
lcri iddiasile bu aileye bilhassa 
peygamberin iki torununun şaha
deti dolayısile tapınmak derecesin. 
de bir muhabbet ile bağlanmışlar
dı. 

Bundan Ebu Muhammet Ubey
dullahülmehdi isminde bir adam 
ıstifade etti. Ubeydullah. Afrikada 
(Atlas) dağlannın eteklerinde men. 
T.iJ tutan (Kırame) kabilesine men
suptu. Vatandaşian gözlerinin çu
kurda olması dolayısilc kendisine 
<Elkadahl unvanını verdiler. Nes
linin doğrudan doğruya Ali ile 
Fatımeden geldiğini iddia eyliyen 
Ubeydullah, arknsına berber kabl.. 
lelerini takarak şlmaU Afrikad• 
huruç etti. Son derece cesur ve i
dareli bir ndam olduğu için mun. 
tazam bir uvvet haline koyduf,'U 
maiyeti ile Roma Afrlkas.ını. Si-

cilya adasını zaptctti \'P. aşağı Mı
sırın bir kısmını da istila eyledi. 
Mısırı elde etmek İsHimiyetin şark 
ve garbına hakim olmak demek ol. 
duğunu takdir eylediği için, eski 
(Siren) harabelerinin yanınde Mu
aviye tarafından tedıs edilen 
"Keruvvan" şehri civarında Meh. 
diY.e unvanile bir payitaht kurdu. 
Fakat tam fütuhatının padak bir 
zamanmda vefat etti. 

Oğullan, babalarının yerini tut
tular. Ubeydullahın tesis eylediği 
devleti gayet maharetle idare ede
rek, yavaş yavnş ahlak ve adet iti
barile birlbirlne zıt ~lan ülkeleri 
bir araya toplayarak p,eniş bir im. 
paratorluk kurduktan sonra hılafet 
iddia ettiler. Tabii kendilerine bü
tün tebaa, halife namlle biat ey. 
ledl. 

Büyük mcrasinı ile Alevilere has 
olan yeşil reiık resmi bayrağa 
girdl 

İslamiyette vukua gelen büyük 
parçalanmaların en ehcmmiyP.tlisi 
olan bu hlldise onuncu asrın baş 
langıcında Abbasi halüesi Muktc
dir'in zamnnında olmuştur. 

Emevilerin saltanatındanberi ls. 
Uımiyeti ikiye ayıran Alevilik me
selesi, artık bu suretle halledilmiş 
oluyordu. 

işte Roma Afrikasının, 1\1ısırm 
bir kısım Arabistanın, lta!y:ı sahil
lerinde bir çok müstemlekelerin 
sahibi olan bu hükümdarlar tarih. 
tc ehemmiyetli bir mevki işgal e
den Fatımi halifeleridir. 

Cevher, asıl faaliyetine payitahtı 
Knhireye naklettikten sonra bcş~
yacağını biliyordu. Sanki Bağdada 
karşı meydan okuyabilmek ıçjn 

kumlara yerleşen muazzam ehram
lara sırtını d yamak icap cttiğıni 
takdir ediyor gıbi idi. 

Halifeye arzcdecek b3şka bir ~ey 
kalmamıştı. Vezaret sarayına <ı.v
dct etti. 

1- ammame sarayı etrafı yük-
sek duvarlarla çevrilmiş 

dı' ve iç bahçelerin kenarında a. 
sır~k. hurma ağaçlannın yeşil göl
gelerıne gomulmi.ış bir kapısı dış. 
d~ğ~r bir kapısı iç '::>ahçey~ açılan 
bırıbirine bitişik iki btiytlk bına. 
dan müteşekkildi. Snrayın hazine 
dairesi kalın yan duvarları uzeri· 
ne konmuş biıyticek kubbesile bir 
hamamı andınyordu. Hazint?nın 
büyük kapısı nncak bayr'lmlarda 
açılır, sair günlerde kapalı bulu. 
nurdu. Ozerinde iri iri çivı!er ve 
b.Jştan başa çaprast vurulan de
mirlerle heybetli bir manzara ar. 
zeden bu demir kapının yanında 
tepeden tırnağa kadnr miıselUıh 
Sudanh zenciler gece gımdüz no
bet beklerlerdi. Hazinenin harem 
taraftan açuan kapı:;ından ise yalnız 
bir anahtarcıdan ba~a kimse bulun 
mazdı. Halife ve veziri ne zaman 
isteseler kapıyı açtırabilirler. Adi 
günlerde bu ikisindet1 başka.;ınm 
hazine dairesine uğramnsı değil, 
önünden bile geçmesine imkan 
yoktu. 

Vezirin (Muiz) ile mülakatının 
ertesi günü iç bahçenin avlısında 
büyük bır faaliyet görülüyordu. 
Hazinenin büyük kapısı ardma ka
dar açılmış yarı bellerine kadar. 
çıplak, tunç vücutlü, çelik bazulu 
köleler. kiılçeleri yuvarlıyarak ka
pının yanındaki ayebanlara istif 
ediyorlar. <Devamı Var) 

/ngiltere, Sovyetlerin tavassut 
teklifini reddetti 

Norvl!c Başvekili. Jtin <1ksam Nor. 
veç gazete!erinın senelik kon,grele
rinde beyanntta bulunmus \'e memle 
ketin bitaraflığ:nı muhafaza busu. 
sundak1 kuti azminı büdırmıştir. 

şap binalnn sık olan s~mtlerde kiılli- Sulh şartlan etrafında bugiın bir 
yetli istımlfık yapılacaktlr. Şehrm hayli malumat almıya ·imkan hasıl ol. 
bu gibi mnhalle~erinde yeniden 20 muştur. Sovyct hükumetinin lngiltf>. 
metre genişliğinde c:;ıddeler 'flçılacak. re sefiri Malski. 22 şubatta 1ngiltere • 
bu caddeler meydanlara münlehi o- hariciyesi müsteşarı Mister Butler Finlnndunın eski .:umhı:rreisı M. 
lacaktır. Bu caddelerin ~trafında ka- ile görüşerek Finlanda hiikt'\metinP Suınfuud. bu~tin Almany~ Harıciye 
lan evler de biribir'erıJe ıltisak18rı tebliğ edilmek üzere bir takım art. ~usteş,arını zıyaret ~trnıştır ~: Su. 
kesilerek yanyana dizilmiş :ıdalar ha-, lar bı'dirmiştır. Fakat bu ş:ırtlar, tn- ı?.fu.~d u~ ne ile meşg•ıl .o~dugu bır 
linde bırakılacaktır. gilterede Finlnndayı müdaf~rnsız bı., turlu an ?şılmıyor Kendısı b~ ak-

Planda ıstımlfık ediiPcek binalar-- rakacak mahiyette addedilınic; ve bin şaır Berlınden hareket etmıstu He. 
dan harıç ka1acak mifı1su11 iskanı ıroe. netıce f ngi'tere hükumeti. ınutavas-ııt 1 defi Romadır. . • 
selesi de di.ışiınülmüş ve bunun için vazifesini görmekten imtina eylemiş- Matbuattakı akıslcr 
de tedbirler nhnmıştır. tir. Ayni zamanda. Sovyetler. İsveç Londra .gazeteleri bilhass<ı Fin har 

Bütün bu tedbirler. tahrip ve yan· hükumeti nezdinde de bir te~ebbüste bl ile meşguldür. Oaıly Telcgraph 
gın bombnları bakımındnn alınmı~. bulunmuş, mezkur hük(ım~t Sovyet diyor ki: 
ayrıca muhtemel bir hava hücumun· sulh şartların1 Finlanday1t bildirmiş- "Sovyetlcrin kendilerine in.sanca 
da halkın korunması için de bazı e. tir Bu ııeraite göre. Ladoga gö'iinün ve matzemf.'Ce bu kadar zayiata mal 
saslar tesbit edilmiştir. Bu esaslara etrafındaki bütün arazi ile Viborg olan. nüfuzlarını kıran bu işi bitir. 
göre, şehrin bı..itı..in meydanlarında ve mıntakalarının Sovyethre terki iste. mek istediklerine ~ıiohP voktur. Di
şehrc yakın oıan kırlardcı siperler yR- nilmektedlr. Bundan baska Kareli ğer taraftan Almanva. Rus ordulan 
pılacaktzr. Bundan başka şehrin pek berzahının tamamile hali hazırda Finlandada harp ettığı müddetçe Sov 
lüzumlu olan yerlerinde sığmaklar Sovyetlerin işgali alttnda bulunan · yetlerden getirerniyeceği şeylerın 
inşa edilecektir. Muhtemel bir hava adalann da terki talep edilmektedir. yokluğu içinde kıvranıp duruyor Bı. 
hücumu anında, halkm, meydanlar· Hangoe, uzun bir müddet için Sov- naenaleyh. bütiin hıir milletlerin va
daki ve yakın kırlardaki siper ve sı- yetlere bırakllacnk ve bir Sovyet üs- zife ı Finlandada onu muzaffer kıla-
ğınak~ara, en kısa bir zamanda nakil sü bahrisl o1acaktır. cak vnsıtalnn temin eylemektir .. 
vas:talarile nakli içın bir Je tali· Bu şerait Sovyetlerin arazi bakımın Daily Mail, "Alnı.m~lının tr·şvikıle 
matname hazırlanacaktır. dan veya ticari herhangi hır tavizde 1 yapılacak her tür'ü mlh F'inland::ı i. 

Planda istimlakine lüzum gösteri· bulunacağını nahk bu1ıınmRmaktadır cin ancak bir mağluLiyet sulhü ola
Icn binaların alınması ve yıktırılma- Chamberlain'in kali bef!annfı bilir,. diyor. 
sı ve siperlerin inşası için 2:! milyon Mister Chamberlain: bugün Avam /talynn "azeleleri11e göre 
liralık bir paraya lüzum gösterilmiş- kamarasında beyan:ıtta bulunarnk Virginio Gayda. Vocc d'İtalia 
tir. Böyle bir külfetin belediye ve müttefiklerin Finlan-l.ıy:t karşı vazi. gazetesinde Rus • Fin sulh müzake
vilayet bütçelerile yapılmasına im· yctlerini izah etmiş ve ~u sözlen söy- relerini bnhis mevzuu eden bir ma-
kan yoktur. Esasen bu plfın bütiin lc.miştir: kalesinde ezcümle diyor ki: 
memlekete şamil olan pasif korunmıı "İngiltere ve Francn, Finlnndava "Fin~da ile Rusya arasında bır 
planının 1stanbu1a ait olan kısmıdır. lavmetli mnddi ~·nrdımları'a bu. sulh meselesi ancak iki muharip 
Bu itibarla bu plfının tatbik sahasına lunmı~·a de\'am ediyorlar. Finlan. memleketi alAkadar c>r.len bir mesele. 
konulmnsile de hükumet meşgul <>- da tarafı"dan talep vuku buldu~u dir Halen yapmakta o•dnğu kahra-
lacaktır. Plan, Dahiliye Vekaletince takdirde lnıilterP ne Fransa elle· manca mücadeleye devam etmek nak 
tetkik edilerek tasvip edilmiştir. \·e- rindeki btitiin kuvvetle miittehi. kında karar vermek hakkı. yalnız 
kfılet meclise verilmek üzere bir ka- den ve derhal yardıma. hazırdır. Finlandaya aittir. İsve<; ve Norveçin 
nun layihası hazırlamaktadır. lnT.,, müdaha~eleri bu memleketleri, har. 

Vilayet seferbeflik miidürl~iğü pa- Başvekilin beyanatından ııonra be sürüklenmek tehlikesinden kurta. 
sif korunma hakkıncla ·uufassaı ma- Muhalefet işçi partisi reisi Attlee, ramaı ve ne Rusyayı, ne de Alman
lCımatı ihtiva eden bro~ürlcrin tev- Sovvet - Fin ihtiliırınm halli imkan- yayı bu memleketler aleyhine mu. 
ziatına başlamıştır. Broşürü aldığına larına dair izahat vermesini istemiş. kabele bilmisilde bulunmaktan vaz. 
dair imza veren herkes. onun içinde tir. Başvekil cevaben rlen~ıstir ki: · 

geçıremez.,, 
yazılı tavsiyelere riayet edeceğini "Bu hususta mcc!ise bildirecek ka- Stokholm. ı ı CA.A.) _ Kaunı:ıs'tan 
tılahhUt e nıış--sl:yı m:ıktadır. "tm1.0 fJ derecede sarih maınm~t almadım... Aftonbladct gazetesine bildirildiğine 
yenler on beş günden altı aya kadar Attlee'nin di~er bir sualine de ~u göre, Finlanda halk 'ıükumeti reisi 
ahpis cezasile cezalandıracaklardır. cevabı vermlşt\r: Kuusinen ile bu hükıimetin diğer 
Kadınlar da yurt miidaf aasında "Büyük Britanyanın Finlandaya azası. Fin landa ile sulh müzakereleri-

vazifc alacaklar yapacağı her türlü yardım, Milletler ne baş1.ayan Soyyet hükumetinin hat
Cemiycti paktı mucibince ginı;:iJmiş tı hareketini tenkit ~ttiklerinden do. 
olan taahhütlere uyr,undur. Diğer layı Sovyet hükumeti tarat:nJar. tev
devletlerle bu husustaki işbirliği.mize kif edilmiştir 

Milli müdafaa mükellefiyetı kanu
nunun lüzumunda tatbik edilebilme. 
si maksadile bu kanun icabı yapıl
ması liızım gelen nizamnam~ için bir ı?clince. hareketimize iştirak ettirdi. Son Harp Vaziyeti 

ğimiı: Fransayı zikretmiş bu!unuyo- Londra, 11 CHususil _ Sulh mü. proje hazırlanmıştır . 
rum. Fakat. di~er devletle!"ln ne vap. 
rnaları lazım geldiğini bittabi söyli-

Milli müdafaa mükellcfıyeti kamı
nuna göre. her şaht'I, umumi veya 
kısmi sofcrbcrlik vukuunda veya yemem . ., 

İsçi mebus Kirkvood'un "bu Sovfevkalade ahvalde yapı1acak <:ıefer-
yetlere karşı harbe girmek olmaz 

berlik hazırlıklnrile kıtaların tecem- mı?" sualine Chamberıa:n. "daha bu 
müleri esnasında alelade vasıtalaı la dereceye gelmedik., cevabını vermiş.. 
temin cdilemiycn bütün askeri ihtl-

J • h tir. 
yaçlan veya hizme ı:?n muayyen U- fşçl mebus Sloan ~ suati sormuş.. 
kümler dairesinde v~rmiye veya yao- tur: 

nuya b:>rçludur. "İngiltere hükumeti Finlamlaya as 
Kanun. mutlak olıırnk şahıs tabi- keri kıtaat gönderecc?k midir? Ve 

rinı kullanmış olup Y.actınla erkeğı bu takdirde Norvecin bitarnfiığıııı 
yurt miıdafaasında t>ır telakki eyledı. ihlale karar verm:ş midir?,. 
ği cihetle yapılan nizamnamelerde Chamberlain, şu ce\•apta bulun-
crkeklerde olduğu gihi, 15 yaşından • 

muştur: 
55 yaşma <65 dahil) kadar kadmlara "Sözlerime bir şey Havoe edemem.,, 
terettüp edecek vazif~ler de birer bi- Mister Chamber~ain. daha sonra 
rer zikrcdilmıştlr. Sovyetlcr Birliğin;n İng!.ltcreden 19 

zakerclerinin devamına rağmen Fin. 
Sovyet harbi devam utmektedrr. Har
bin en mühim merkezi Viborg kör. 
fezidir. Finler buradan karaya çık. 

mak fcin vuku bulan taarruzlan ber
taraf ettıklerini bıldiriyorlar Sovyct. 
lerin burada bir adayı daha işgal rt. 
tikleri. fakflt hunun için de bin km:ar 
zayiat verdikleri anlasıhyor li"jnJer, 
ı;:ekiz Sovyet bombardıman tayyare
sini düşürdüklerini Jc bildirmekte. 
dirler. 

Havnsa ~öre, Sovvetlerln nıaksadı 
Sakaejurvi'den Sumeo'ya gitmekte 
olan ücünci1 Mannerh:?ım hattını çe· 
vırmektir. 

8011 sullı taarruzu 
MuhtelU membalar Von Ribben. 

tronun seyahati ve bu sevahP.tin hP. 
defleri hakkında mnhtelif mahiyettE 
maliımat vermektedir. 

Daily Sketch J?autesinin Kopen 
haJ? mııhnbiri yazıyor: 

"Söylend:ğine göre Von Rihben. 
trop. Amerika hariciye mlistes9rı 
Sumner Welles Romaya dönmPden 
ve Almanyanın ~eniş askeri taarru· 
7.a baslamadan yapacağı nihai ve 
mutedil sulh tekfülcr;nl hazırlam!I~ 
lizere İtalyan hükumet merkezint 
~tmistir. 

"Alman Hariefve Narın. ftalyay:ı 
co~afi vnziyet:nin icap ettirdlğı 
gayri muhariplikten uzaklaştırma~ 
niyetinde değildir. Almıınvanın bir 
iki ~tine kndar Sovyctler Birliği ilt 
,.,inJandanın uyusacağım ümit ettiği 
.. öyl~nmekted:r. Naziler, Sovyet • Fin 
ihtilMının halUni müteakip İnı?ilte.. 
rede ve Fransada hükumetin değişe. 
ceğini ve bu suretle üç memleket a
r&sında yapılacak müzakerelerin ko.. 
ınylasacai'hrıı ümit eylemektedirler. 
Almanva. İtalya ile arasındaki temtt. 
sın gittikc-e kaybolmasmdan ve İtal
yanın müttefiklerle fktısadi münase. 
betlerini kuvvetlendirerek Alman
yava karşı takip ettiği "hayırhaha.. 
np" Oir fEJ .. Aflık verine sadec .. b=taral 
kalmasından ~k korkmaktadır." 

Avni muhabire pöre, iyi haber alan 
Berlin mahfillerinde. gelecek iki ay 
icinde ya umumi sulh müzakereleri 
baslıvaeaih veve Almanvanın tanrru. 
.,a l!eçeceı'{i söyJcnmektPdir. Mütte. 
fikler. şimalde müdehnle ed~ek o 
turlarsa Almanva. Holanda ve Bel\i. 
kavı istila etmek mecburiyetinde ka. 
lncaktır. 

• 
Budapcşte. 11 ı A A ı - Alma11 

hariciye nazırı Von Rihbentorp'un 
Roma seyahati diğer bütün ı:ıescJe. 
leri ikinci safa almıştır. 

Hükumet gazetesi oıan Magvar Or· 
sag diyor ki: 

"Bizim haber rllriıRımıza göre Ro
mada SumrıPr \VPlles'in vaı.'fesi ve 
nvni zamanda Balkanlar mes"l~i 
mevzuubnhis olacaktır. Fııkat. Ro· 
manvanın enternasvonal h.fıdi~eler· 

den milt<.>essir olmamasına Almnnyıı 
büvük bir alfıka göstermekle hE>rober 
Romanyaya garanti ve:-tımesi mesc. 
lesi mevzuubahis olmıyncaktır . ., 

• Roma. 11 ! A.A.) - f.lman Harici. 
ye Na7.m Von Ribbentrop'un ftaly11 
kralı tarnfmdan kabulü dfplomati1< 
mahafilde derin bir hayret uyandır
mıştır Çünkü ziyaret pro,ı?ramınd~ 
bu kabul mevcut d"~ildi. Bazı ma· 
hafiJ bu hareketi iki memleketin en· 
ternasyonal vaziyet karşısmda ayni 
dil üncede olduklarını tebarüz ettir· 
miye matuf olduğu mütalfıasındadır. 

Har ·n 
o 

•• num 
TASI 
(Başı. 1 incidel 

vaffakıyet te müttefiklerin büt1ıt 
planlarını altüst edebilir. 

Jngiltere, Almanyayı bütün kay· 
naklarmdan mahrum etmek iı;iı: 

65 yaşını geçen kad•n Vi'! erkekler· gün evvel (22 şu battal bir takım şaı t
den maada bu müke1J.,fiyetten yaln•z Iann Finlandava bild~rilmesini ıst;E". 
malul olanlar. bakılmıya muhtaç ço- digini. fakat İnızilterenin bu sartJarı 
cuğu bulun mlar ve S?Cb~ kadınlar is- bilclirme~i reddettiğini SÖ\.·1c-m;stir. 
tisna edilebileceklcrdir 

Bu nizamnameleri'? kadtnlanmıza Finlanda lıenüz büyük 
ti1hassa yol. muhabe•.? ve levazı:n mlk11nsta yardım istemedi 
işlerinde geniş yer verı1 mistir. Fınlandanın lngil:erıe ve Fransa-

Mükellcfiyete tabi kadınların vek- dan geniş ölçüde yadır.ı isteyip ıı.t~
nesak bir kıyafet ikfüap etmeleri ve mediği bugun İngilterenl.:1 en sala
muavycn bir teskllata ba~l· bn'un- hiyetll mahafili tarııfındun tavzih el durulmaları lüzumu da göz ö;ıünde dilmiş ve Fınlandadan hala böy!e bır 

I bulundurulınnktadır. talep vuku bulmadığı bildirilmiştir 
1 1 Fakat müttefikler v:.zıyetlerinı ga. 

1 
r:! ~ c.• • M• f• yet sarih bir surette anlatmı~ olduk. 
r CnSCZ ~CTI 1, ISG ır ları için Finlerin böy•e bir taleptP. 

• bulunmaları beklenmektedir. Mosko-
Gcneraller Şere ıne vada devam E"dcn sulh müzakereleri. 

ir z·yaf~t ~erdi 
Ankara, ll<A.A.)- Ş~hıimizd.:? bu. 

lunan İngiltercnin Oruı~ar'< hava or. 
dulan başkumandanı Orgen.•ral Sir 
Vi1liam G. S. Mitchell ile Pransanın 
şarki Akd niz hava kuvvetlerı ku. 
mandan1 General Jatıneaud şerefine 
bugün Fransız bü)r.ik elç!si Rene 
Massigli tarafından Fr::ınsa biiyük 
elçiliğinde bir öğle ziyafeti verilmiş. 
tir. Ziyafette Genelkurmay ikinci Re 
isi Orgeneral Asım Gündüz, İngiliz 
büyük elçisi Knatchbull Hugesscn i
le Milli Müdafaa ve Genelkurmay 
erkam, İngiliz kara, hava ve deniz 
ataşeleri ile sefaret erkanı ve diğer 
?.evat hazır bulunmuşlardır. 

nin akamete uğraması takdirinde bu 
talebin vuku bulacagı tahmın oJu. 
nuyor. 

lsueç ve Norveçe geli11ce 
Finlandanın böyle hır taleptP bu

lunması takdirinde İsvecin alacağı 
vaziyet son derece tnühimdir. Çünkü 
İsvcçin müttefikler ~rafından vapı. 
lacak yardımlan geçirmemesi ihtima. 
li. İsveç ile müttefiklt!rin arasını bir 
hayli gerginleştirmiştir. Fakat İsveç 
efkltn umumiyesi, Finlandnnın şeref
siz bir sulh yapmaması lehindedir. 

Sovyetler. işgal edilmi' olan mev. 
ziler esas ittihaz ~Emek suretlle 
müzakerat vapılabflmesı icin sahilE' 
avak basm•ya ve bu suretle Kareli 
b~rzshındaki Fin mtidafaa hattını ta. 
mamtle tahrip etmiye uğraşmakta

dırlar 

Sovyet resmf tebliği 
Son Sovyet tebll(:I şudur: 
.. Mühim nkblr hadıı:c olmamıştır. Sov

vet lutantı Vllpurl kBrfezlndc kMn •ano
vııarl adnsını ve ayni körfe7.ln ı::nrp sahi
linde bulunan Mosııl:ıhtl knsahasını ls~al 

•tmlşlcrrllr t.adog:ı RölO ü:r.erlndt- ltflin 
oıtkarıındıı şC'hrlnln ıwrbındıı Sovvpt kı

taatı Vuontsu nrl:ıc;ını lsırnl Ptınısl"rclir 

Lo!~moln istasyonu civcırı.,d11 i?:t'I milfrf'· 
7Cler1nln faıılivPtlerl dPwım etmektf'<fir 
Hnva mııharcb<?lerl r.ı:nn~ında ı:eklı Fin
lnndıı tav•ı.,rAAf d0s0rlllm0df1r" 

Pin re8mİ tebliği 
Fen resmt t<>bliğl şudur: 

"Dlisman Vlborı:? k6rtM'J sahlll .. rlnde 
taarruzlanna devam etmiş ve bazı nokta
larda ehemmiyetsiz tcrakkllcr kaydeylc· 
mlstlr. Vlborız 1<0711 fle Vuoksl arasında 
d<l$mnnın mevzi! Uııırruilan tıırd ve yed ı 

SovyPt tankı tahrip edilmiştir. Flnl!mda 
topçusu. dilşmanın Maaknla. Pnllııkale ve 
Tatpale istikametindeki taarnızlarını dur
dunn~tur. 

Sovyet Rusya ile ıcap ederse harbi 
dahı göze alacak kadar ilerı gitme!< 
zaruretim duymaktadır. Çiinkü, Al· 
manya, etrafındaki ab!ukayı tamam· 
lıyabilmek içın. Sovyct Rusya kay· 
naklarının kurutulmasın..ı htiy:ıÇ 
vardır Bunun en kestır-.n~ yolu :lıı 
Sovyetleri mütemadiyen 5•.ırada ve1 

ya burada harplerle O'\cş~ul edip yıp
ratmaktır. İşte bu zanıret, tngilte• 
reyi. Finlandava vıu-dıma ~evket1 

mcktedir. Eğer Sovye!.LCrle .P"inl~r a· 
rasındakı müzakereler akim kalırsa. 
o vakit müttefikler. Finl:ındaya aza• 
mi derecede yardım Qden~k Sovyet· 
leri şimalde meşgul ~tmek ıçin elle
rinıien geleni yapacuı<!llrdır. eı..ı mü, 
dahale müttefikleri S•wyet!ert> karc:ı 
harp ıUm•na dahi mecbur etse. müt• 
tefikler bundan çekinmıyecekle•dlr 

Nitekim Stokho!.mde çıkan Dayens 
Nyheter gazetesi şöyle yatlyor· 

"Şerefsiz bir sulh tamamen yersiz 
bir şey olacaktır. Finlanda mağltlp 
olursa bizim sıramızın da geleceğine 

"Ladogıının ıfmııll şarklslnde dOşman. 

şiddetli bir topçu hozırh~ındım sonra Pit
karantıı ııdıılıırındıın birini fs.e:al etmiştir 

DOsmanın Pltkarıınta ve Uoma tcıtllı:11m~

tfndekf bir tnıırn.ızu tardolunmuştur. 

"Kollanjoklde muhar1-be bütün g{in de
vam etmiştir. Düşman 2000 den fıızla za
yiat vcrmletlr. Kuoma ve Snlla istikame
tinde düşmnn tDnrruz.lan pilskilrtiılmih
tQr." 

Bu sebeple hnrbin bir doniim nol< 
tasında bulunuyoruz. Son haftanıfl 
hadıseleri. ya harbın genişlC'mf'sint' 

ve sira •etine sebep o1.acak, ve \·anu' 
harbın büsbütün bnşka bir şekil ve 
mahivet almasını intaç P.dec0 ktir. 

Fın • Sovyet mlİ7.akerelerının fıkı1 

heti. Fon Ribbentrop'un MussoJinı 

ve Papa ile rapu~ı rr.iiliikatlar. tn· 
l{iliz Başvekilinin nutklı bu ışıkl.ır a!• 
tında tetkik edildi~i zaman. dünya• 
nın ilkbahar ıçin mühim hl'ıdisPlrrt 

bazırlanmakt11 bulunduğunu t.al.mitt 
güç de~ildir. 
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Ça ·a ağzındaBüyükBir ~MEKTUPLARI 130SENE 
rik Santralının 

I 1şasn1a Başlanıyor 
lr hsat Vekili, Kömür Havzası için Kabul Edilen 

iş Mükellefiyetinin Sebeplerini ve Şeker 
Fiyatlarının Arttırılmasındaki Amilleri Anlatıyor 

perakendecilerin ve t!U de'Po sahfp. 
terinin işlerine halel gelmiyecektir. 

Şeker fiyatlarının yükselişi 

ffinşı. 1 fn("tdel 
l:n!ş olmakla ve 939 senesinden bir 
~V\relki seneye naz.aran yUz bin tonu 
;:Çcn bir fnzla ile bir milyon sekiz 

IJ.z bin tona Yarmış bqlurunasına - Şeker fiyatlanna yap1lan zam 
~~en dahıli istihlakin daha büyük hakkında da izahat verir misiniz? 
;r nisbelte artması bu mevzu üze. - Son zamandan evvelki şeker fi.. 
;~de esaslı bir tak1m tedbirlerin a- yallan pancann otuz para olması e.. 
4.lllfllasıru zaruri kılmıştır. sasma göre, tanzim edilmişti. Geçen 

Çalalag"zznda yeni bir elektrik sene pancara kırk para verildi. 650 
bin ton pancar işlendiğine göre, şe-

sanlrau yapzlıyor ker şirketinin fazla olarak tediye et. 

b· 13u tedbirler havzadaki ocaklann tiği para bir buçuk milyon lirayı geç
tleşttrilerek istihsalin devlet din. mi§ bulunmaktadır. 
he toplanması, lavuarlar, dçkovil ve Biliyorsunuz ki, şeker strketi üçte 
avai hatlar tesisatı tahmil ve tahlL f1d hissesi Sümerbank ve Ziraat Ban

Ye hacminin arttınlmasl, liman me. kası gıgi doğrudan doğruya devlet 
Selesi ve nihavet bütün bu tesisatın müesseselerine ve üçte bfr hissesi de 
~e kömür işl;tmelerinin muhtaç oL ekseriyeti partimizin ~linde bulunarı 
lıklan. büvük mikyastaki kuvvet ve tamamen milli bir mftessese halin

~.antralinin- vücude getirilmesi şek. de çalışmakta olan İş Bankasma ait 
lllde huFsa edilebilir. bir kurumdur. Ve bu itibarla tam bir 

b~ Bu tedbirleı.ıin bir kısmına teşe-b- milli miiesl'!ese mahiyetindedir. Ya. 
Us edilmiş bı.tlunulmaktndır. İstih- pahi1eceği knr nisbetl de tahdit e.. 

~li devlet elinde birleştlnnek için dilmi•:tir. 939 senesinde tatbik edi
~ ~lırlanan kanun layihaSl Büy[ik len bir takım tasarruf tedbirleri .ra
~ıllet Meclisine takdim edilmiştir. yesinde pancar fiyat Carkmın bir kıs.. 

8 
avıanın istikbaldeki ep geniş istih- mınt kendi bünyesinden karştlamı$ 
llliıtını idare edecek cesamette, olmııkla beraber. dilter bir kı:ımıı ıu;·ık 

~ıı.nt altmış bin kilovat takatt_a ol- kalmış buhınmaktadır. Kaldı ki Ö
.. 111.k üzere Çatalağzında yaptmla.. qümüzQ.ek\ kampanya tein pancıara 
~ elektrik santralinin ihalesi bu- diğer mahsulat? arziye fiyatlarını ta

tılerde İngiliz firmalarına yapıL kiben daha fazla fiyat vermek l.azım 
ak üzeredir. Kozluyu Zonguldağa geleçelçtir. 

. Pledecek havai hattın siparişi ve.. Biz bunu elli paraya ka{l1'r olmak 
imiştir. Diğer tesisat ve techiut 1 üzere tahmin ediyoruz. Di~~ tarnf-
lerine de kanunun çıkmasından tan ekserisi haricten ve bir kısmı da
nra girişilmiş bulunulacqktır. Bu- hiloen temtn edilmekte olan isletme 

fnla beraber bütün saydığımız ted- malzemeleri pahalılaşmıştır. Bütün 
.tle!rin semere vermesi inşaat ve bunlar şeker fiyatını !'-rtbrnuık m~

C!slsatın vücude gelmesine bağlıdır. buriyetini tevlit etmiştir. Gerçi 939 
~ek u.mnn hakkında bir fikir sonesi ~eker fı;tihi:ali doksan bea bin 

ermek için Çatalağzı santralinin L ton gibi büyük bir yekfina beliğ ot 
le tarihinden sonra • fevkalade muştur ve bu itibarla istih~alin çok· 

tıbeplcr htıdis olmadığı takdirde • !uğuna n~zaran sabit masraflann be. 
4 ay zarfında ikmal edilebileceğini her kilo üzerine isabet eden miktan 
. retme1t isterim. Halbuki bu ted. ıı:r:almıs olmak tazım gell"ceği hı:ıhra 
ltlerin neticesini bekllyen ihtiyaç- gelebilirse de dahilde istihsal edilen 

ız bizi tazyik etmektedir. Bu- şeker üzerindeki istihlak verrıisl mü. 
~vap vermek mecburiyetinde- terakki bir niS'bet takin ettiğfnd('n 
Bu sebeple istihsal için esasen istihsal fazlalığmcfan şirketin istifa· 

ltı ve muntazam blr derecede ol- desi mevcut değildir. Mesela Recen 
Yan iş kuvvetini temin ve ih1:ar sene şirket 42 bin ton şeker istihsal 
~ek tcap etmiştir. !ş mükeneflye.. etmiş ve beher kilo için bir kuruş ve 
.tıln esbabı mucib~i budur. Maama- küsur istihlttk verJ?isi vermiş iken bu 
lh hemen ilave etmeliyim ki, bu mfi. sene istihsal ettiği 95 bin ton şekerin 
ellefivette vatandaşa hiç melu! beher kilosu için sekiz kuruşa vaktn 
~ııq;ğl bir külfet tahmfl eden bir vergi verm~s bulunmaktadır. Panca-
ııŞ'ıJnet tasavvur etmemelidir. Bili- ra zammedıtecck her on panmın şe. 
s bu, ocaklarda çalısmalan esasen ker molivetmc iki kuru§a yakuı inL 

f!Vİ blr meşgale halinde olan ve l{Ast vardır. 
ten sencnln muntelif zamanlarında Binaenalevh, 39 sencsf k11mpanTA
!!tıdileril'\den gelip çalışmakta bulu- sına ait kat1 h~saplara göre taavvün 
lltı vatandaslnnmızın çalışacaklan .. decek rak~mlann ve önümüzdeki k köylerinde kalıp iş ve güclerile kampanya senesinrle pancara yaplla
l'a~cakları r.ımanlan intizam altı- cak zammın ve diğer pı:ıhahhk un. 
almak ameliyesinden başka bir c;urlannın zaruri karşılıkları olmak 

'Y değildir. Bu suretle bazı zaman- üz.ere yapılan on kuruş zammın bali
~aklarda lş kuvvetinin fevkalR.. l!i hükumetin emrinde avnca bir he.. 
~ilerek kömür ihracının dur. s~ba aldırılmaktadır. Bu Carklanrı 
~ ve ay başlannda pek ~yade a. faılnsmı devlet vergi mevzuu olarak 
""ası gibi AnıalJınp önüne geçmek m italaa edN!ektir. 
istihsalin birinci derecede şartı o. Byradıı şunu da tebarllz ett1rmPk 

. ist~rar ve daimlyeU temin etmek sterim ki, elimizde memleketin ih-
1Yoruz. tiyacına faz1Rsilc kMi gelecek ~eke.,. 

lat'l ,.1• l • • l • mevcuttur. H~r lstiyene fstediı'!f mılc 
ı ı~\Um (p1zırnı mese esı tnrda §eker vermek mümkün olacak. 

llugün istihsali milli bir vazife te. hr 
i etmek kabil olduğuna göre Önümüzdeki seker kampanyaSlnda 

l~tin istihsalin muhtelif amilleri da geniş mikyasta şeker ı~tihsal ede
·~l'inc!e tanzim edici rolünü kullan. bilmek için icap eden tedbirler alın. 
<ısı· tabiidir. Kaldı ki bu mükelle- rnıştır." 
~t ihtiyari calışmanın ücrete ve 
t"lat muavenetlcre taalluk eden 

1 Urı hukuk ve vecibelerile mütera. 
bulunmaktadır. 

biğer taraftan lhtihsalin tanzlmL 
<ia1r kararname, kömür ilıracını 
~ıtrncı.1': için derhnl işletmeye alın.. 

faydalı görülen damarların Çil-

1ı-ıtnıns1nı ve işlqP.ne malzemest
de ihtiyaçlara göre teminini 

l'r\kiin kılmaktadır. Bununla her. 
gi bir husus1 imtiyaz veya imal 

sa~ tezkeresi sahlbinin mıntaka.. 
da bulunup d~ ltonqisi tan\fmçlan 
Uz istiıım~r ~ilmiyep kısımlar. 
en iktısadi bir işktmenip kurfıl
"ı fnaksadı istihdaf edilmiştir. 

0k kömfıru hakkındaki kararna. 
1 l'l1Grnlcketin kok istih.lftkini istih
t! gare tevıi v~ tanzim esasına 
ııt nirnr Ecnebi mem le}';etlerden 
kıkörnürü getirmek hayli güç oL 
. 

1
? beraber lstan):>Ulda bir tonu O

ll"adan a ağıya mal olamıyacak 
c!~ede pahalıdır. Bu itibarlll da.. 
le istihsal ettiğimiz daha ueu;ı rı
l kok kömürlf!rini başlıca istih
:ıntakalannda Z{lmanmda stok 

tn4mJcün olılnakbL Bımwıll 

Sovyet • Japon 
Müzakereleri 

Tokyo, 11 (A.A.) - Buraya gelen 
haberlere göre, Moskovada Japon bü
yük elçisile Sovyet hükumeti ara
sında yapılmakta olan müzakereler 
hem siyasi, hem iktısadi sahada cere .. 
yan etmektedir. 

Siyasi sahada; Japon~ Sovyetl~ 
rlıı Çan Kay Şek'e yardım etmekten 
vaıgeçmesinJ., komünist Çin ordusu
na yardım etmemesini ve Ma.Pçuko. 
yu tanımasını istemektedir. 

Sovyetler, Çin Türkistanının, Sov
yet nüfuz mıntakasına ithalini, dıı 
Mogolistanm müstakil kılınmasınl, 
Polonyanın taksiminin Japonya tara. 
Cından tanınmasını, Japonya ile Sov
yetler ar&SJnda bir ademi tecavuz 
paktının Lmxasını, ıimal Mançuko.. 
nun askerlikten tecridini ve hudut
ların tashihini lstem~ktedlr. 

tktısadi sahadı. Japonya Sovyet. 
lere kükürt, barsak ve yemiş satmak 
ve Sovyetlerden petrol, kömür ve 
manıanez almak istiyor. 

Kiremitlenıniycn Evler 
Bh l93~ de ıeıen göçmenlerdenh. !::z:t

nenln Geyikli köy1lne beş hane olarak yer
leetlrfldlk. Devlet biz• n yaptırdı. Fakat 
bu evlerin tlzertn.c kiremit konmadı. Yal
nu bir odanın yıı~ k:ittmltle örtüldll:, 
diğer le.suntan acık kaldı. BOtlln yafl~ 
duvarlara işliyor ve evler yılalmak tehli
keort gösteriyor. Acaba evlerin kJremlUen
meslnden vaı.geçlldl 'ml? 

Kfly halkından: Rahim Özdemlr 

• 
ngw,da Kayak Sporu 

Çankırtdl'ln yazılıya~ HAien !ki metre 
kann k:ucaklamış bulunduğu ı;am ağaçla

rlle sasın Ilgaz daftlan, lruıana leş ve ka
yak sporhın yapmak hevesll)l vennekte
dlr. Fakat şfmdiye kadar bu dOş!lnUlOp 

bir şey yapılmış değildlr. Sporcular önayak 
olduktan ve Tigazda Mr de istirahat ve il
tica yerl yapıldığı takdirde, bu dağın yal
nız Çankın sporculan için değil. Ankara 
n Kastamonu sporculan lı;in de lstlf::ıdell 
bir yer hal.ini alaca!ı tnhmin edilmekte
dir. 

• 
Köylülerin Dilekleri 

Mueurdan yazılıyo~ 
'"MuC"Ul' ve Hacıbektaş kl!yllllm, tnnb

""ınertnl satmakta zahmet çekmektedirler. 
Köylll, buğdayını ıı.ıtına lşinden Adeta 
DrpennekU!dlr. Bunun bir ıebebl. borı;lu 

olm"sı, tırsat bekllyen bazı tAclrlerln 
köylere kad'ar sokıılmnSldır. Fakat asıl 
sebep, Ziraat Banka~run l:ıultday ııabn 

alına teş\tlltıtmın henüz a:uıhdut olması-

dır. Bu4da7 mObayu lşlerfnJ bQyi)k lı

tasyonlara ve sno bulunan yerlere bıhsls 
etmeml!k, bu teşklltıb ka:r.a. nahiye ve bQ

y{llt merkez vaziyetinde olan köyle~ ka
dar Kenisletmek, istasyonlara ve silolara 

kadar tapma ııcrettnl de ltöylnnOn ııattı

ğı bultday bedellnden muayyen bir şey 

keserek, almtık ~:r.ımdır. KöylP.rde lktısa

ı:H ltRTlonmanın e.ıı iyi ı;arelerlnden blrl 
de budur. 

• 
Resimli Bir Kari Mektuli'u --- ---------

Cihangirde Sonnagtr tı0kağlnda 109 mı
marııda otunın Fuat Tunalı gönderdiği 
mektupta. bu sokağın çok balnmım; oldu
tunu, kışın tozdan, yazın çıımurdan ge
~llmedlğtnt yazmakta. mtlddeasını !~pat 

için bir de resim göndermiş bulunmaktlı
dır. Bu resim, çamurlara bn~ bir ara

bayı ve arabıımn çamUTdan çıkanlması 

lı;in beş, altı kişinin ve t1d hayvanın sar
fetlfitt gayret!. göstermektedir. Resim ve 
mektup matbaam~da mahfuzdur. 

İstanbul Asliye 12 inci hukuk ınab 
kemesinden: 

M üddci: Hayriye. 
Müddeialeyh: Halit: Küçükçekme

ce İstanbul cad. Dalyan sokak No. 76 
Müddei Hayriye tarafından müd

deialeyh Halit aleyhine açtlan boşan.. 
ma davasına ait arzuhal sureti müd. 
deialeyhe tebli~ edilmek üzere yaz1lı 
adresine gönderilmişs~ de mumailey
hin mezkılr lkametgMıını terk ile sem 
ti meçhule gittiğinin beyanile iade 
kılınması üzerine hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141, 142, 143 
ve 183 üncü maddelerine tevfikan 
iade kılınan dava arzuhali lle tahki. 
kat gününü gösterir davetiye varaka. 
sının mahkeme divanhanesine asıl
masına ve 940/ 58 numarada kayıtlı 
işbu davaya müddeialeyhin 15 gıin 
içinde cevap vermesine karar veril
miş ve bermucibi karar arzuhal ile 
da vetlye varakası mahkeme divanha.. 
nesine asılmış olmakla mumaileyh 
Halit yukarda yazılı müddet zar
fı.nda davaya c~vap vererek tahkikat 
için t.ayin kılınan 4.4.940 perşembe 
günü saat 14 de mahkememizde ha
zır bulunması veya kanuni bir vekil 
göndermesi lüzumu tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

KAYİP - 14. da~ alayından almış 
olduğum askerlik vesikamı Kaybet
tim. Yenisini lllacağundan eskisinin 
hülrınü yoktur. 

Develi Zile kö,Unde Kam Ah
met oğullarından Hüseyin oğ
lu Mehmet Yolaç 3~7 doğu!Jllu 

denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

KUSURSUZ 
BiR TENE 
Malik ol· 
mak için 

SEMERESi • 
NI VERMiŞ • 
BiR GÜZELLiK REÇETESi. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 

beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 

ı;iyab benlerinden ve açık mesame!e
rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için hu reçeteyi kulla. 
nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
genç kadın rollerini oynamıya mu. 
va!fak oluyordu.(Pancreatme ile tas
fiye edilmiş) saf biraz süt kremasını 
yine tasfiye edilmiş biraz zeytinyağı 
ile karıştırınız. Sonra bunu iki kısım 
sa! krema ile tekrar karıştırınız. Ec 
zacınız bu halitan ihzar edebilir. Fa 
kat az miktarda olacağı için pahal 
ya mal olur. Halbuki yağsız beya 
renkteki Tokalon kreminin terkibin 
de musa!f~ zeytinyağı ile istihzar e
dilmiş bu kremadan vardır. Cildin 
zi besler, beyazlatır ve gençleştirir 
Yukarda resmini gördiiğünüz gen 
kadın bize yazıyor: "Tokalon kre 
minin 3 günlük lstimalinden sonra 
cildim •çlk. taze ve gazel oJdu ... 'l'\e.;; 

nin güzelliği lçin yağsız Tokalon k:re 

-
.. 

1-

z 

-
i-

ç 
. 

. 
mini tecrübe ediniz. Bugün milyon 
larca kadınlar dünya"m her tarafın 
da her sabah muntazaman Tok3 lo 
kremini kullanırlar. Müsmir netice. 

-
-
n 

len garantidir. 

Üsküdar İcra M~murluğundan: Bır 
borçtan dolayı mahcuz Tefag mark 
ve D. 3. 32760 No. 1ı radyo ile 33 a.. 
det Avrupa mamulatı sandalya, (i 
adet yerli sandalya ile 12 adet por 
tatü masanın 15 mart 940 tarihin 
müsadif cuma günü saat 14 de Çen 
gelköyünde İskele meydanı gazino. 
stında satılmasrna karar verilmiştir 
Mezkur günde mahcu~ mallaril teklif 
edilen bedel ı muhammen kıymeti 

yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satı 
22 mart 940 tarihine müsadif cum 
günü saat 14 te yapılacağmd~n tıtli 
olanların mezkilr gün ve saatlerd 
mahallinde hazır bulunacak memuru 

a 

o 
-
~ 

-

n 
§ 
a 
p 
e . 

na müracantlan ilan olunur. 

Sungurlu Halkevi Reisliğinden . . 
-On parçadan mürekkep bando mü 

ziğimizi. yeniden öğretip ıneydan 
getirecek bir muallime ayda 40 lir 
verilecektir. Taliplerin Sungur! 
Halkevi Reisliğine müracaatları. 

a 
a 
u 

i 

KAYIP - Kadıköy Sultaniıindeın 
336 - 337 senesinde 325 numua L 
le almış olduğum tasdiknamemi zay 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Liileburg:ızda Ö
zerler mahallesinden Bahri Atlı. 

Toprak ~lahsulleri Olisi İstanbul Şubesinden : 
Şubenılz depc;llarmda mevcu1 boş af7on aandıkları münakaH suretne ıııattıaeak .. 

tır. 

Tallp olımlann 1'1 mart pazartesi gtlnQ saat l!! de Slrkeclde Liman Hanında}l:i 
şubemize mOracaatlan. (1819) 

OSMANLI 

At LE 
t L A 

SANDIGI 

BANKASI 
N 
PİYANGOSU 

Osmanlı Bankasrnea ~das edilen (Atıe Sandığı) piyangosunun keş1-
desi 25 Mart 940 tarihinde icra ı:-di lip atideki ikramiyeler tevzi edile
cektir: 

1 Adet T.L. 
4 Adet T.L. 
5 Adet T.L. 

25 Adet T.L. 
50 Adet T.L. 

1.000.-
250.-
100.-
150.-
25.-

lık 
lık 
lık 
lık 
).ık 

-
--

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

1.000 . .....; 
1.000.-

500.
l.250.-
1.250.-

85 Adet ikramiye tçtn: T.L. 5.000.-
·İşbu lteşideye ilkteşrln 939 • Mart 940 altı aylık milddet zarfında 

.. Afle Sandığı,, (Tasarruf Cllzdanı )he sabırıda JPa,tl~bu. T J,.. ŞQ.- deı:ı qağı. 
olmıyan her mudi lştircık edecektir. • 

' 

7 

CENW DEMİRYOLLARI işletme Türk Anonim Şirketi 
Adi Heyeti Umumiye lçtima.J 

Hissedarlara İlan 
'l'!caret bı:ıtmurıun 31St ..-e Şirket Esu ınukaveleruÜnesloin 47 ve 48 lncf mad

delerine tevtilı:an, Cenup Demiryollan b letme Türk Anonim Şirketinin hissedar
lan AUdekt n.ımarneyi mflzakere etmek Q zere l,şbu 1940 Mart a1ırun 29 uncu cu
ma gilnO sabab saat on birde §lt'ketln Galata~ Bahtiyar hanının a trıct katında 
9 nwnanılı daifede kfıtn merkezitıde Adi surette toplantıya davet olunurlar. 

l - lll'ecllai İdare ile ınuraldbin rapor tarını dinlemek, 
2 - 1939 senesi b!Mnçosu ile kAr ve za rar bes:ıbırun tasdiki, mezkQr sene hesa

batı netayicin• dair idare mecllii.nin tek illi }ı.akkında karar ittihau ve idarfi ınec
list Azalarının ibrası, 
~ - Çıkan meclisi idare Azalan yerine balkalannın tayini, 
4 - 1940 senesi için milrakipler tayin! ve ücretlerinin tesbitl, 
1 - Şirketin işlerine rureti, hususiyede meşgul Meclisi İdare Azalan ne mtıdOr

lere tahsis edilecek OcreUerin tayini içln mecllse mezuniyet it:ısı, 

8 - Meclisi İdare balarına her bir celse için verilecek huzur haklanrun tayini, 
7 - Meclisi İdare Azıılanna gerek doğr udım qoğrı.ıya ken<li namlarına ve gerek 

sair firkeUerln Meclisi İdare Azası veya Müdürü sıfat.ile ~ketle muamele yap
mağa mezuniyet itası. 

En az yirmi beş hisse senedine malik olup işbu toplantıda hazır bulunmağı !ll"Zl.I 

eden hissedarlar Ticaret Kanununun 371 inci ve esas mukavelenamesinin 57 inci 
maddeleri mucibince malik oldukları hlss e senetlerini içtima gününden en az bir 
hafta evvel :frket merkezine tevdi etmeleri lcabeder. 

Hisse senetlerinin kendilerine tevdi edil d!ğlne dair kredi mOesseselert tarafından 
verilecek vesikalar dahi toplantıda hazır bulunmak üz.ere ~kete verilmiş seneUer 
makamında tclAkki olunacaktır. 

Meclisi İdare 

CENUP DEMİRYOLLARI işletme Türk Anonim Şirketi 
Fevkalade Heyeti Umumiye İçti.mm 

Hissedarlara İlan 
'11earet kanununun 388 - inci maddesi ahkAmına tevmtan, Cenup Detn!ryollan 

fıletıne Türk Anonim ŞlrkeU hJssedarla rı Atideki nıznameyi müzakere etmek Q
zere 1940 senesi Martının 29 - uncu Cuma ,.OnO .sabah 18at on bir buçu)cta Şirke
tin Galata da Bahtiyar hanında 2 - lncl ka tt.a. 9 numarada kMD merkezlndc &ev~· 
de IUl'eUe t,oplantıya davet olunurlar. 

J?uznamei Müzakerat : 
"Slrket ıerma yl!Slnln tezyjdl" 

'11caret kanununun 385 - inci maddesi mucibince her hJssedarm,, Ye YeleY titr 
hlıı.se7e malik olsun. lçtimaa iştirake ve hisse adedince rf!Y itaya hakkı vvdlr. 

Bu toplantıya iıtlrak etmfl,_k arzusunda bulunan hlss~arlann T1Ciir~1 K~punu
nun 371 - inci ve esaa mukayetenamesln in 5T - lnct maddeleri mucibince, malDı:: 
olduktan hisse senetlerin! toplanb ,oııünden l!akal bir ha!ta evvel Şirket Merke
zine tevdi etmeleri lcabeder. 

Hlase ııenetlerin!n kendHerlne tevdi edl ld1ğ1ne dair ln"edJ mileıııseselerl ta:ratm
dan verUecek vesikalar dahi toplantıda tıa:ıır bulwunak ilure Şirkete tevdJ edllm1I 
ıeneUer makamında tellkkl odileeckUr.. 

l\1eclisi İdare 

Muhammen bedeli 2220 ve muvakkat temlnau 166,50 lira olan 12 ton rez.ıctu ra
fı için 6-3-1940 tarihinde yapılan açık eksiltmeye talip zuhur etmediğinden mü
nakasa 10 ton müddetle temdit edilmiştir. 

18-3-1940 Pazartesi günCI saat 111,ı:ı de len edllecelt açık eksfltmeye girmek ı.
teyenlerln, kanunun tayin ettiği vesaiki bAmilen eksiltme saatine kadar Ankara'da 
İdare blnaı;ındald komisyonda fsbatı vilcut etmeleri l§Zlmdır. 
~ameler /1lıkara'da Malzeme dalres inde ve Haydarpap'da 'l'eaollOm. ve Sevk 

Şenlğinde gôrilleblllr. '1834) 

* * Muhammen 'beden !000 11ra olan bir adet ahşap !ı;tn elektrik 1notarlil \:esme 
ve delme ttzgAhı 22.3.1940 Cuma ıonn saat (15) on beşte Haydarpaşada gar bi· 
nuı dahlltndekJ koırılsyon__.ı.rafmdan kapalı uırl usulllı saQıı alınac:ıktır. 

Jltı l•• girmek llıtll'enlerln 160 liralık muvakkat teminat, kanunun tayın et
tlğl vesikalarla telıtllfierinl muhtevi zartlannı a;ytµ gf1n •Bt (lt) on dörde kadar 
kouıUyon reislit!ne vermeleri lbımdır. 

Bu işe alt ~ameler komisyondan ~rutt olarak daltıblmoktadır. (1617) 

Kapah Zarfla Münakasa ll"'nı 
Belediye Sular İdaresinden : 

ldaremlze lüzumu olan matbu evrak ve defterler kapah zartla ınihıakasaya ko
nulm~tur. 

1 - Bu huınuı için tanz!m edllen prtname Jdııremh: levazım ~ğl.nden param 
olarak ahnabllir. Ve nfimuneler ayni serviste görillebillr. 

2 - Talipler prtnameye göre hazırlıyacaklan lıtapal,ı r.arflannı ihale f(1nQ ohm, 
25 Mart 1940 Pazart.esJ gilnil saat Hl ya lı: adar Takslmpe\tl idare merkezinde mQ
dOrlilje vermelidirler. Bu aaatteıı sonra getirilecek zarflar kabul edllml,y~ .. 
tir. (1916) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekaletinClen : 
Leyll Tıp Talebe Yurdu 938 senesi mezunlarından olup gerek Yurt mQdih'Hı

ğünce ve getekse Ve~Aletçe aranması melhuz yerlerde aranmtş ise de bulunamamıı 
olan Ahmet Raslm otlu 242 Fakülte ye 366 Yurt Ncı.lu Dr. Münir Deıınan'gı der
hal ya İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet MOdüt'lilğOııe veyahut da do~dan 
doğruya Sıhh!lt VekAletlne müracaatı, aksi t.okdirde hakkında 2000 aayılı lranu.p 
göre muamele ,.apılaca,tı ilin sureWe tebliğ olunur. (1892) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
Doktora imtihanları 19 ve 20 Mart Salı ve Ca11amba gQ:nlerl saftt 14.30 da len 

edilecektir. İmtihanlara girm~ ilteyen talebeler lsimleri{li en geç 16 Mart Cumar-
tesi gOnüne kadar takiiJte kalemine lcayd ettirmeleri lAzımdır. (1922) 

Sondaj Ameliyatı Yaptırılacak 

Nafıa VekCiletinden: 
d 

1 - Ordu vllA;yetl dahllinı:le Melet, Tuma . mytl 11e Gir~ vll~yeti dahilln
e pamr suyu Akça7 ve TOnilk köprate rlnln zemin etütlerini lkmol etmek mak

sadl\e köprü mevlç.l}Jırinde :npılacıılıt ı;on daj ve kal':llt calana tecrübe5i illorl on 
beş gtın müddetle 7enJden açık ekailtme ye ltonulıriuştur. 

2 - Bu işlerin mW1amen bedeli 04 50) Ura olup elçs\ltme 25 - 3 - 940 ta
rfhlne mtıssdlf paurt.esl gOnO saat 15 te Ankarada Natıa Vek.Aletl şose ve köp
rQler reisliğinde :rapıla~tır. 

v 

J - Bu lfe rtmıek lstiyenlmn (408, 7S)' Uralılt muvakkat teminat fle 2490 
a&Y\lı ~..-ılının" ta:r1n etti!! veıılkal-n Yt eksiltme tarihinden en az sekiz gQn ey

e} Nafıa VekAletlne müracaat edilip te alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasını 

hAm11 olarak muayyen gQ.n ve na~ lroml:ıyonda ispatı VO.cut etmeleri l~zımdır. 
4 - Şartname ve keşif eYPaln, Nafıa VekAleti şose ve köprCller dairesinde ve 

G1res1ıu. Ordu Nat&a mCdllrlüklerlnde rülebillr. 

• 
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GI A 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdafarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahan Yarattsğı Gibi Saf ve Tabii Hububattan Yapdmış 

A 
z 

ÇOCUKLARINIZA 

Vitamir 

Kalori 

Kuvvet 

Sıhhat 

Enerji 

YEDIRI 
1 
iZ. 
Pirinç 
Yuaf 
Buğday 

İrmik 
Patates 
Mısır 
Türl .. 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
Özü Dünyada 

l\fevcud Çocuk 
gıdalarının en 

mükemmelidir. 

HASAN DEPOSU : Bahçekapı Bcyoğluna giden Tramvay durağı karşısında 

Baş, Oiş, Romatizmc: Siyati~ ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve sobı-uk algınlığına karşı iyi bir 

ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alınır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını hai7.dir. 

MARELLi 
En ~yi Dostum 

hlan11 hnaı etmei blf narra utırmaua 
alan bo radyo aranılu ber nsatı hlzdlr 

· • P•r•zltıere lı•rtıı hu•u•I eOzo•( r USO ls.luron lam.1 rulh bOrO"
~ kadran 

• Antlledlng ve ton lumtrd 
• MQetakll gruplu ••al 

• Ferroku1tı orta tekerrOr 
• Harici •antraJlı op•rl6,. 

~ Havalı trımera tıondanulOrG 
• Ok tal tipinde lambalar 
• Çıkıt 11ı_.dreU ' wat 

~QESIVE 
-SATIŞ 

Bir terre dloleyını2_ «anaar basıl ıdecıtslalt 

SAHiBiNiN 5E5i 
w~d!tı 

,07 iST:k'ULCll 
Bevoc.ro 

TAHRİ i 

AD O 
DERSLERi . 

Beyoğlu Piremitçi S. No. 43.7 
Mffi e 

ve 

cansız 

saça 

elveda 

PETROL NİZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

, Wff İHTİRA İLANI '\ 

"Seleloz ile mevaddı mOmasflcnln 
şekere Uıhvlli usulQ" hakkında alın
mış olnn 24-2-1029 da tescil edilen 
961 sayılı ihtira beratı bu defa mev
kJI fiile konmak üzere tıhcre devrü
ferağ veya icar edileceğinden talip 
olanlnnn Gıılatada İktısal Hanında 
Robert Fcrrl'ye mQrncaaUarı lllın 

olunur. 

~------' S•hlbl v• Neırlyat MOdOrQ H•lll LOı•ı 

OÔRD0Nc0. Oazeteclllk ... Hevly•• 
T. L t a .. ıldıOı ver TAN Metbu•• 1 

Ne fena tenvırar. 

reni TUNGSAAM ICAIPTON ampullarını 

l<ullanmak suretile, arnı para ile cok daha 

bol ışık elde edece§lnl Patron. neden anla· 

malı ıstemlyo~ l 

!M.ae~ 
!... &Jl tujd!CA~U 

fJOUHLll B iflff Dffl Lf fi iSTANBtJL 
A~KARA -izM;A 

Tü k Hava l{urumQlnun 

H v 
Açhğı 

Ged·kn Ha2?ırlama 
1 - 1939 senesinde Orta Okuldan mezun talebeler, 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Halen liseye devtım eden lale bclerden 
Hnva gediklisi olmıık isteyenlerin T. H. K. nun CağaloğtundakJ merkez 

şubesinde knyıtlanna başlanmıştır. 

Yaı haddi en ıız 16 ve en çok 18 dlr. 18 den 20 yasına kadar olanlar lhtl-
yat k:ı~ dcdllir. ı 

16 - 18 yaşındakiler arasında kfttl m!kdar talip çıkmadr.ğı takdlrde bu noksan 
lhtlyntlardnn ikmal edllccektlr. ? (1813) 

~-... ımı .. maa .... llllimm .. mııı .. ~eem:ı:• .. 112!a~· .. ıa::ısa111m .... marww ........... tlllll' 

---ı 
1 

Muhammen 
B. 

Cinai Miktarı Lira Kr. 

% 7.~ Te· 
mlnat 
Lira Kr. 

1 
Ekalltmenln 1 

Şekil 8Htl 

1 
Açık 14 Makknp ve destere 69 kalem 1506. 78 113 

Makine Kolası 30.000 KJ:?. 5475 410 • 15,30 
Fıcı Tapnsı :rn.ooo e12. 50 45. 94 ,. 15,30 
Ozalit kladı 28 top Milteahhit hesabına Pazarlık 18 1 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

Kllat düzeltme mak!ne31 1 adet ,. ,. ., ıe 30 
I - İdarPınlz için yukarda ynulı (4) knlem malzeme satın alınacaktır. • ı 
II - Muhammen bedel ve muvakkat temlna\lan hiz."llannd:ı gösterflm{:ttr. 
III - Eksiltme 20/111/940 Carşamba günü Knbata$t.a ı.c .. ·awn ve Muba-

KREM 
PERTEV yaat Şubesindeki Alım Komtsyonunda ya pılııcaktır. 

IV - Sartnameler her gün s5zQ geçen Şubeden pnrası7. olarnk alınabilir. 
V - tstcltlilerln wlltme için tayin olunıın gün ve saatte meıkOr Komisyona 

gelmeleri. (159:?) 

Kapah Zarfla Münakasa ilanı 
Belediye Sular idaresinden : 

İdaremize lUzwnu olan kırtnslye malzemesi kapalı zarf ile mOnnkasaya konul
mu~tur. 

1 - Bu ~ Jçln tanzim edilen ~ı:ırtnnme idaremiz levazım servisinden param: ola
rak alınabllir. Ve nrımuneler ayni servll te görilleblllr. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü olan 
25 mart 940 pazartesi günU saat "15" e kadar Taksimdeki idare me.rkeı.lnde mn
dürlilğe vc.rmelldirlcr. Bu saatten sonra getirilecek uır!lar kabul edilmez. (1915) 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız. olan tüp ve vazoları 

vardır. 

DiSPEÇ 
(Sandıkta§) motörilnün 4.3.938 ti' 

rihinde başladığı İstanbul - İzmit./ 
Gölcük seferinde vuku bulan kaz" 
dan dolayı avarya hcsaplannın denli 

' ticareti kanununun ol baptaki hükü1"'. 
leri dairesinde tanzimi için İstanb~ 
Asliye Birinci Ticaret mahkeme5' 
tarafından DİSPAÇÇİ tayin edildi' 
ğimden işbu hadise ile alakalı şnh~ 
lann mezkur kanunun 1270 if!C 
maddesinin son fıkrası hükümleriJ11 

_ tevfikan icap eden vesikaları 27.3.94~ 
tarihine değin cumartesi, pazarte 
günleri saat 14 ten 17 ye kadar GI' 
lata, Karamu~tafa sokak Ali Ekııe' 
hanında 2 inci kattaki yaııhaııed' 
bana tevdi etmeleri ilan olunur 

Dispaççı: Burhancttin Yenise1 

1 ~!:r ~o~~~!ta~~l~n~!~~s·J 
na Beyoğlu Yıldız sineması ltarvıs• 

tramva'Y duratı Lekler ıınArtımıırı• 
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