
Çarıamba 

13 
MART 

1 9 4 o GÜNLÜK HALK 

4ŞKIN TEMiZi 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Sahı yeri: TA N • lıtanbul 

Fiyatı 1 100 Kr. 

oVyet-F • ın ulhu imzalandı 
Cephelerde Bugün Öğleden r M 1LL1 S E F 
· INöNU. Müttefik 

Sonra Muhasamat Duracak 

, , 

Fin/anda, Kareli Berzalıile 
Gölü Salıilini Sovgetlere 

Ladoga 
Veri_Qor 

- ' 
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Sulh Hüküml0ri 15 Marta 1A.nlasmanın Esasları Gece 
1 

KaCJar Tatbik Edilecektir Moskovada llarl Edildi 
.' Lonara, 12 (Hususi)" - Saoaha karşı saat ikide Moskova
dan alman habere göre, Finlanda ile Sovyetler Birliği arasın
da sulh imzalanmıştır. Çarşamba günü (bugiin) öğleyin bütün 
Cephelerde muhasamat duracaktır. • -

Şartlar hakkında alınan malfunata göre, Finlanda Karelya 

BU 
/berzahını, bundan baıka Ladoga gö-

H A R P 1 lilnün sahilini Sovyetlere verecektir. 
. Sovyetler Hangoyu da otuz sene 

müddetle tayyare hangarı olarak kul. 
lanacaklard ır. 

İki taraf askerleri 15 Marta kadar 
yeni mevr.ilerini işgal etmiş olacak. 
lardır. 

Sovyet Birliği namına Molotof. 
l"aıan: M. Zekeriya SERTEL Cidanof ve Genral Vazfe,·ski sulbü 

• imzalamışlardır. Finlanda namına 

Bir Ehlisalip · 
Harbi midir? 

Son günlerin slyast faaliyetleri Başvekil Ryte, Parsevski ve General 
ıı..... tÇinde Papanın mühim rol oy- Volden \•e M. Viyonba muahedeyi 
-..qılına p.hit oluyoruz. imzalamışlardır. 
4ıiıerika Cüm.hurreisi Roosevelt Fin Parlamentosu halli 

.\~padaki slya5' vaziyeti tetkik et. içtima halindedir 
~-üzere müşaviri Welles'i Avrupa 
~et merkezlerine gönderirken, 
t taraftan rahip Piron'u Papa Haz. 
'tleri ile görüşmiye memur ediyor. 

h ~diye kadar Papalıkla ihtilaf 
~ilinde bulunan Almanyanın Harici. 
f' ~azın, Romayı ziyaretinden isti. 
~ederek Papa Hazretleri tarafın 
lll da kabul ediliyor ve onun elleri-
~ye lüzum görüyor. 

hıFlini, ötedenberi, harici ve da
d ıty-.etini Papanın arzusuna uy. 
Uı-rıııya çalışıyor. 
~· .oluyor? Avrupa ve Amerika 
ı letterı, harp siyasetlerini tayin 
~ Papadan direktif mi alıyorlar? 
j\'l> '9'e sulh gayelerini tayin için 
,,_~inı rehberliğine ihtiyaçla~ı mı 
a~ Bugünkü harple Papalığın ne 
l'bıl vardır, ve din ile dünya ~e
lt~Yırdıklannı iddia eden bu dev. 
rrı~Papa ile bu sıkı temaslann 
... 'iledir? 

luallerin cevaplannı verebit 
(Sona: Sa: 8; SD: S) 

Helsinki, 12 (A.A.) - 104 gün sü. 
ren bir harpten sonra, Moskovada 
muhasamata nihayet veren bir an. 
!aşmaya varılmıştır. 

Finlanda parlamentosu, bu akşam 
Vaino Hakela'nın riyasetinde top. 
lanıştır. Parlamento, Moskovadaki 
Finlanda heyetinin vardığı neticeleri 
tetkik ederek bunlar hakkında bir 
karar alacak ve anlaşmayı tasvip e
decektir. Sulhün akdi. parlamento. 
nun kararına bağlıdır. Mahalli saatle 
23.30 da parlamentoda müzakere ha. 
la devnm eylemekte idi. 

KonUfulan mueleler 
Moskovada konuşulan sulh '8rt -

larr hakkında alınan malnmata gö. 
re, Sovyetler ilkönce ileri sürdükle
ri '8rtlUWıA_dil ederek, taleplerini 
J\afifietmJ~ yalnız bir mütnreke 

iı:ıi mutlak olarak reddetmişler. 
Air- ~ 

StoWlQlmden '!HWr verildiğlne gö.. 
" . CSôiıu Sa. 6 Sü: 41 

Mosliova, 12 (Hususi) - Sovyet - Fin sulh muahedesi hak
kında alınan son haberlere göre: 1 - Viborg da dahil olmak 
üzere bütün Kareli berzahı, 2 - Balıkçılar yarımadası, 3 - La
doga gölünün bütün sahilleri, 4 - Şarki Finlandarun bazı kı
sımlan Sovyetlere geçecektir. Sovyetler Birliği beş milyon Fin 

markı mukabilinde bir deniz üssü r
tesisi için Hango limanını ve Han. I Ribbentrop go arazisini kira ile almaktadır. 

5 - Finlanda, Şimal Atlantiii li. 
manlannda ve mıntakasında harp 
gemileri, denizaltı gemileri ve hava 
kuvvetleri bulundurmamayı kabul . 

Hitlerle Dün 
Görüştü eder. 

6 - Sovyetler Petsa~dan (ekile
cektir. 

7 - Sovyetler Petsamo yolu ile 
Norveç ile kontrolsuz gümrük ser. 
best münakale hakkını haiz olacaktır. 

8 - 940 senesi zarfında Kandalak. 
cha ile Krimijaeni arasında bir de
mir yolu yapılacaktır. 

9 - Bu sulh muahedesi ü~ gün zar. 

Londra, 12 (Hususi) - Von 
Ribbentrop, dün gece Berline 
dönmüştür. Bura siyasi maha
filinde söylenildiğine göre, Von 
Ribbentrop'un Roma seyahati
nin iki mühim hedefi vardır: 

fanda tasdik edilecek ve musaddak Biri Fin meselesinin hallinde 1tal-
nüshalar Mosko\·a~a teati olunacak. 
tır. 

10 - 13 Mart ~attt 12 d,. harp ha
rekatı bütn" cephelerd,. l"lhav .. te e. 
rccekfr. 15 Mart ~aat 10 dan itiharen 
iki taraf kıtaıttt . y~nl dPv1et hudutla. 
n arka~ın11 tekileceklerdir. 

11 - Bir Sovyet - Fin tlnret an
taıımaq müzakerelerine derhal baŞ
lananktır. 

* Amsterdam, 12 (A.A.) - İyi bir 
membadan öğı'enildi~lne göre, bu 
akşam Moskova ile Helsinki arasın. 
da vukua gelen anlasma üzerine miL 
U müdafaa nazın Nikkanel ile ma.. 
arif nazın Hannula istifa etmeğe ka. 
rar vermi~lerdir. 

Finlanda parlamentosu, Moskova 
anlaşması üzerinde bir karar vermek 
üzere yann sabah yeni bir toplantı 
aktedecektir. 

yanın mü.zaheretini temin etmeğe 
çalışmak, diğeri de ondan daha ınü. 
him olmak üzere. İtalyayı gayri mu
harip vazıyetten çıkarmaktır 

Ribbentropun birıncı ·meselede nt" 

dereceye kadar muv3ffak olduğu bi. 
linemezse de, ikinci noktada İtalya
nın mesul mevkide bulunan ricalini 
iknaa muvaffak olamadığı tahakkuk 
etmiştir. Bu itibarla, bütün siyasi 
mahfiller Rlbbentropun Ilomad~n 
da muvaffakıyetsizlik içinde geri 
döndüğünü bilhassa tt:barüz; ettiri. 
yorlar. 

Ribbentrop, Bitlerle görilftü 
Ribbentrop, bugün Hltler tarafın. 

dan kabul edilmiş ve yanında uzun 
müddet kalarak kendisine ..Roma se. 
yahati hakkında muf&SŞal izahat ver. 
miştir. Bu hususta hiçbir haber te. 
reffUh etmemi,ıtr. 

(Sonu Sa. 8 sn: 5) 

Kumandanlarile· 
Elçileri Kabul Etti 
Ankara, 1% (A.A.) - BelaldbnJıar lsm.t ln8ntl hqtln aat H.30 da 

fngllterenin Orta Şark Ban OrdaJan Qqkamandam Oqeneral 8lr 
William 1'1,itcbell'i ve onu takiben de saat 11 de Fransanm Şarki AL 
deniz Hava Kuvvetltırı Kumandanı General Jauneaud'ı kabul buyur• 
muşlardır. 

lngiliz BUyilk Ele-isi Sir H. Knatchbull Buseasen ve Fnuısız Bilyilk 
Elçisi Rene M:ıss:gll kabul eanasında cenerallere refakat eylemekte 
ve CUmhurreisimizin ) anında& Hariciye Vekili Şükrü Saracotlu bulun· 
makta idi. 

General Aaım tarafından 1'Wikn ziya/et 
Genci Kurmay ikinci Rebd Oıceaeral Asım Gündüz tarafından ba. 

gün satat 17 de Anadolu Klühünd.- llı,Uterenln Orta Şark Bava Ordu. 
ları Başkumandanı Orgeneral Sir Wfiliam G. S. Mitchell ile Franaanın 
Şarki Akdeniz Hava Kuvvetleri Kumandanı General Jauneaud terefi. 
ne hir c:ay ziyafeti verilmiştir. 

Zlyafı!'!Ue muhterem misafirlerimiz ve maiytlerl erUnı, Fransız BU· 
yük F.l~lsi Rene MasaiKli, fncilb Büyük Elçisi Sir Hache Knatchbul 
Hage!ffn ile Birinci Ordu Müfettifl Oqeneral Fahrettin Altay, tl'çtln
cü Ordu MUfettlfi Ot'S"neı·al Khım Orbay, Bilytlk Erkim Harbiye •e 
Milli Müdafaa erkinı, Franıuz lncilis Ba,.tlk Elçilikleri kara, hava, de. 
niz ataşeleriyle bu .. l(iliklu erkanı ve yüksek rlltbeli ordu mensuplan 
hazır bulunmuşlarcbr. 

'-----·---------------------------------' 

"Sebepsiz Her Türlü 
Fiat Yükselişi Kanun 
Nazarında Ihtikirdır,, 

Toptan ve Yarı Toptan Ticarette Fatura Vermek 

Hakkında Bir Kararname Hazırlandt 
Ankara, 12 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Ticaret Vekili 

Nazmi Topçuoğlunu makamında ziyaret ederek son vaziyetler 
dolayısile Vekalete ait muhtelif işler üzerinde alınan tedbirlerin 
esas ve mahiyetleri ve bilhassa Milli Korunma Kanununun hü
kümlerinin tatbik şekilleri etrafında kendisinden malfunat ri-
ca ettim. -

Sayın Vekil. bu husustaki müte. 
addit suallerime karşı şu cevapları 
verdi: 

Ticaret VekUi 

"- Milli korunma• kanunu tatbL 
katının Vekaletimiz teşkilitındakı 
tesirleri. evveli ayni mevzulara biz.. 
zarur temas eden müteaddit daireler 
arasında ve saniyen muhtelif Veki
letler arasında iş ve görüş birliği te. 
min etmek bakımından ehemmivet.. 
lidir. Nitekim, mezkür kanunun t~t. 
bikatına İcra Vekilleri Heyetince 
bir koordinasyon heyeti kurulmak 
suretile baslanmış bulunmaktadır. 
Milli korunma kanunu tatbikatı ve 
zamanımızın hadiselerinde görülen 
komplike karakter dolayısiJe mevztı- Nazmi Topçuoğlu 
lar ekseriya Vekaletimizi ve mü. 
teaddit daireleri muhtelif bakımlar., ıııııııııııı ____________ .. 

dan alakadar etmekte ve bu nevi -...x.a.~~ IJWJU«axo<UWU 
" ......... . 

mevzular gun "ectikce artm11kt11dır. 1 
I ktısat ve Ticaret V eluihtleri Şimal Denizinde Dün 

araında ifbirllğl 
Bu vaziyet karşısında VekAletln 4 Gemi Daha Bath 

umum müdürleri ve sube müdürleri Alman N , t hl" tt • . ya orveç e e ıga a • arasındakı temaslar daha sıkı bir iş. ' • 
birliğine müteveccih olarak arttınl- bulunarak "Dur!., emr'ne rfa- • 
mış ve tan:ıim edilmistir. Birçolc yet etmiyen bitaraf gemileri ba. 
mevzularda kararlar müştereken ve. tıracatuu bildirdi. Beynelmilel 
rilmekte ve her daire bu nevi top. l ifaretleri tapmıyan ve miltte. 
lantılardan kendisine düııen vazifele- filderin himayesi altında aefer-
ri alarak aynlmaktad~r. Bundan baş.. de bulunan bütUn va urlar d11 
ka zaman zaman musteşann veya f P 

1 
Vekilin reisliği altında da toplantılar ıtYnJ tehlikeye maruz hul~nu. 
yapılmakta ve hadiseler her dairenin yor. Bu husustaki tafsilat, 3 Un. 
mütehassis olduihl cenhelerlle. fakat f dl ayfamızdadır. 
müştereken tahlil edilerek netfcele. • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • 

(Sona: Sa: I; 81: 3) 



z 

Yazan: Me~hunıun Oğlu Dr.. K&mH Y azgıg 

''Hürriyet, ilim Ve lrf an 
Sahip' erinin Hakkıdır.,, 

- 34 --

Babam Sultan Hamitten bah

sederltt::n: 
''- O, d rdi, tahta çıktığı t -

man, husnuniyct sahıbi hır padi
şahtı. Fakat çok yazık ki1 etrafını 
çeviren insanlar, ona mUthiş bir 
vehim !ışıladılar: Ve her iın, yeni 
yeni jurnallerle beslenen bu ve. 
himle can korkusuna dı.iştüğiı giın. 
den itibarendir ki, Abdulh tnıt1 
hiıtiln husnüniyetlerlnden mahrum 
kaldı. 

Maamafih, hcrgün bir Sndrazam 
kt>llt\ i uçurtah, ufacık bir şuphc ü
zet!nt?, ve s lttınııt hırslle ö2 çoctık 
latıhı boğdurlah, ve hergun blnler
c ın rıumurı kattın gireh ti er 
Osmanlı Sultanlnriyle, sürgüne 
gonderdiği kimselere bile maaş 
ba"'lıvan Abdulhamit mukayese o-

a - ııK lunursa, verılecek hukum, ızıl 
Sultan,, l.h hiç al~) liintle sayıla
maz,, 

Ahmet Mithat ~fendi, bu cOm. 
lelerle anlattığı Abdtilhamid.n 
kendİt;ıne karşı gosterdığı teveccu. 
hO, ttı1Il~t lehine i tlshtar etmek 
uğr\iı'ltla az mi gayreti gos\etttılş
tır 

1.fcsela, Abdulhamit, Ahmet Mit.. 
hat Efend ~ , k ndı şah!muı ta
.nITuz etmemek şartlyle...- zatni 
hurriyetle tenkit hakkını vermiş 
tir: nu stıyededır ki Ahmet Mithat 
l!.fendl, gazetesınde bir çok mem.. 
ıckct h'lcSelclerlnı ccMretle örtaya 
köyab imiş, faytlah neti<!der do. 
ğııran ağır tenkitler yapabilmiştir. 
Halbuki, babamın saraya sık sık 
~irıp çıkması evvelce de ·azdığım 
mahut ve iğrenç dcdikodulan U-

O, bcmt müştBC ve mi.isamah~
kfır bir tcbessı.imle dinler, hiç iti
raz ettne:ttli Bir gl\n bana: 

.. __.. ö lum ... D di, hufrlyet, ilim 
ve lrfan sahıbi olhnlorın hnkkıdır: 
Bilgiden evvel hürriyet istiyenler, 
çıkacakları yeri tayin @lme<lPn 
mtr8Ivetı artyantata ben2!cr: Mcr. 
dlv bi bo luğa tia~ıyanlar. yıkıl. 
mıvR mahkumdurlar. B lgisizlerin 
hürriyeti, binasız merdivene ben. 
ıet. Bunufi iÇlhdir ki, iz hürrlyet 
ıstlyor knız. her iôyden evvel bu 
zavallı milleti, onu hazmedecek 
k male knvuştutmı~ a, yeni okut. 
mcya çalışın!,, 

B 0 n bu sözıcrtni bıldığim. ve 
onun ikıde birde, dişlerini 

gıcırdatarak: 
''_., Ah, şu matbu t seı'O~st olsa 

da, şu katnı ltal mi istediğ m gibi 
yliri.ıtebilsemı Biz, dört ayeğtndan 
bağlanmış bir ntla, fıkir fı.leminde 
yarış kazanmıya çalışıyoruz: Topal 
e~ekle, d6rt nalla ilerliyen m<'de
tıi'l'~te vctl il.t mi?., d dnni ha
tırladığım için, onu hurrlyet dUş. 
ınanlıgı ıle itham etmek ~ icdan
s1zlıgını gosterenleri derın bir 
ne!rdle anmaktan kendımı alamı. 
yorum. 

Meseln, o ~ıtalardn. blt gece bir 
kltlptc hususi bir toı>lnnll ôl~tnış u. 
Bu topl ntıtla acılan siyasi bli' mu. 
na aşa h yli iddctlendl. Babam, 
bit ko cdl oturu~ or. hiç soz k rı -
mıyordu. B n, yeminli, artlı, yani 
koyu bir İttihatçı id m· Bunun için 
c!ir ki, konuşulanları beyuk bır a. 
!akayla dınJiyor, heyecanlanıyor, 
lit~ katı .. mak ihtiyacını ttuyuyor

dum Fakat babnmın bulundu u, 

iST SYO 
Yenika ıdo 

V aca 

Şeker Saklıyan. ardan İS 
3 Bakkal MahkUm O!du o·· 
Şehrimizde de iki Tüccar ;1chk~meye V C!rl"di, 

ihtikcSr Yapan Üç Bak al Daha Tutu~du 

16 Mart 
Ş hltl rl 
fhtlfall 

Sovy ti r 
Türk&n2 
Zapt tmcdi 

lsveç hukumetı ile aramızda tnc 
cut kJirıng ttnlaşmasına rağ\nen, 1 
\; eç fttbrıkaları l>~ li erb st dov\ 
le odenm di çe memleK tımız~ 111 
göntlermı~~gını tut:c..tFlarımıta bı 
dirmış•erdır. Fobrıkalar aynj 
manda malları Fob ularak teslim 
debileceklerını ve hicbir rezıkoy 

gırenu ~eKle ıhı de yatını lartlır. 

Mallntm E •rakı 
IIcniiz Gelmedi 

""l'l•T"f"ı1c-•, .. H"t•a bit gün kendi. 
ine bu dedl.kodtı1 r beh e 

ve sustuğu bir m el. ti" b nım ko_- - •-v•M - •mA, .. r .... 
uüşmnm. o zamanın terDıye l aK. 

O acı acı guliıms yerek şu ccvalJı 
verdi: 

"- Onlara fnO!tahnk oldul<1Qrı 
rovabı ınh1nn ve tarih vetecaktir 
B n yeryutunde, hakkımdö gGz~İ 
e) ler s<iylenme i için yasamıyo. 

rum. Beni rahat etlırecek olan ~ Y 
ıtltah1d h iyi e ler ovlerıme!!l de 

11 kt."nt1ı kt-ndiml dUtüst yaşa.at . 
gı ma inandırabilmckligimdir! .. 

Beh hrrt t Uthot Efendinin 
bu sozlerlnde hakıkatten 

ayrılmadığına inanmok için çok 
hcklemed1m: Çiınku onunla bunla. 
n komı"'n'lamıtcınn bit knt: sen~ 
~onra Meşrutiyet ilan edildi Ha
reket Ordu u istnnbula glrdı P • 
dışah tahttan indirıldi. Selfıniğe 
gondcrılai. Ve ô sırnhırda, Yıldız 
Sorayında, çuv 11af dolu u Jurnnl 
bulundu Bu jurnalleri verenlerin 
hepsi de yakalaharak menfalara 
!ııurulduler. Fn'kat o çuv Har için. 
den, Ahm t Mıthat imzasını taşı
van, ve mılli menfaatlere uvmıyan, 
yahut ta ııamu lu blr vatanda~n le
ke sıiten blr t k jumal çıktıHıdıgı 
ıçındir ki, mUitrller, öyl dlkl rln
d n utandılar, v Hareket Ordu8u., 
nun hem n bOtUn kurnnndnnlal'lı 
B ykoz y h ıne gelct k, Ahmet 
Ml h ta s y ılarını v s v ilt!tlnt 
b1Jdlrdll r. Hatttı. o devirde, Ah. 
m t Mith te -lttihnt ve Terakki 

1 d ' fırk sandan olm dağı hal O... 
Jnrlık teklif dildi. Fnk t Ahm t 
M thalan, 1 ro.rl t kllf olunatı bu 
vazifeyi kabul etmedi lnt bilenler, 
bu iddlab1ı i pata y tecck kadar 
çoktur. 

Bu sayededir ki, bir çok kimse. 
ler:n vicdan nzabı ve korku içinde 
kabuslu rUy tar J!orerek sebnhla
:hklan gecelerde bizler, müsterih 
olarak uyuduk. Çünkü Ahmet Mit
hat bize: 

"- Korkmayın, çocuklarım ... 
Ben namuslu adamım: Bu m mle
kete iyilikten başka hiç bir şey 
yapmadım!,, 

Derken, siyah, uf ak, parlak göz. 
lerine bakıyorduk: Onun bakı lan, 
içim"zin biıtün endi§elerini gidere. 
cek kadar temizdi! . 

Yine Abdulhamit devrinde ba. 
bamı hurriyet düşmanlığı ile ltha. 
nıa yeltenenler de vardı: 

O sıralarda ben, (Mektebi Tıb.. 
bive) talebeslyd m. BUtütı atk'a
daşlartm gibi, hür fikitli blr genç
tim Bu dedikodular, bende de de
l". n bir teessür uyandırdığı ic:İn, 

bamla konuşurken, bu mevzua 
•lt ık temas ederdım. 

k;sine uyımn duşmııyordu. Su u· 
yordum. Ve babamın lakayd sini, 
ve sükunetini hiç tl' hoş gorı Ü) ör, 
hiç olmazsa onun konu mosını bn. 
r\fi iftihar duyuracak sozler sövle_ 
mcs"ni istiyordum. Hatta, bu i5t h
Je, b r aralık babama: 

11
-- Sitin, dedim v t t p rvcr. 

Jikte bızd"n cok dahn ~araretll ol 
manıı tazım: Niçin susuyorsunuv.?., 

B bam o gece, bano ıŞU cev bı 
vcrdl: 
"- Sizin harar,.t;l"i?. o bı~<>r 

fa'la ıtl, b~ onu arltırmıyn değ 1. 
bilakis. biraz n~allmı~ çnlıımıak 
intlytıcını duyuyorum Siz ittth~t 
kaMnıntn altına o kadnt bol ateş 
tıtıyôrsuttut. ki. vak1ncH1. kflzanın 
kavnayıp tn masından. ve oltında. 
ki nteşı $ôhdürmesinden korku
yotuml,, 

Ben o g<-'ce, babamıh bu cözlert... 
ne itiraz etmıştim. Hatta ona· 

"-Biz. demiştim. bu ateşi. Hın
dlshıtUn mukaddes ate i gibı kıya• 
mete kadar yakmak uğrunda ic:a. 
bında ciğerlerimizı koruk yer1ne 
kullnnıtıt!,, 

0, gülilmsM'ıl vl! ilk cevabına 
şu cilmlelerl ilave etmisti: 

"-.. Bu ahtıfıiıdt mtcvnrr k ol
manızı tenıcnnf ooctlttı' VAktCı he. 
p niı, ateşli tnyfoltmııttıZ! Fflktıf si
z.in blıstnıza ttıcrilb(!lf bir kaptan 
hizımdır ki, ben, mnal ser. ötıu go
remiyorlım. Bunutl içindir lti. Jte .. 
minizın. böyle dalQ'alı bir df'hlzde, 
uıun scfcrltrt katlanamamaııından 
korkuyorum: Cunkü sil!, ufukta be. 
liren kata bulutlan cY.metletı Vt? 
kopncnk bUyük fıttınanın ftt\'kınn 
vormndan, korUkötGne llek'livorsu. 
nuzl., 

N,. yn7.ık ki bl?.. babamın ne 
kl!dar höklt ôldu{!unu, o fıt. 

unnnın kôpüşı.; ndtın, bizim ttllh~t 
kntannun uı mıısından. ve beaf!ı
mızın sontnesınClen sonra anladık, 

O, bit f:!ün. bit "Şirketi Hayrıye,, 
vapurunda. avni mevzuun münn. 
kn~asmı, Mebusan Reisi Ahmet 
Rıza Beyle de yapmış, ve ona: 
"- Siz, domi!;ti, şu kamatada .. 

ki •olcuların ahvali ruhiyelerine 
d1kkat edivor musunuz? Burası 
tıpkı, karm~kanşık bir bedE' tftfi 
:pazanna benziyor: Her kbfadan, 
her lisandan baska başka sesler çı.. 
kıyor. Böyle, yolculan yekvücut ol 
mıvan bir teknede. sizin gibi bece
rikli, fakat marılesef talisiz bir kap. 
tanın sahili selômete çıkamıyaca. 
gını sanıyorum!" 

(Devamı var) 

eh 1 1>l 1rl 
~Iodadaki heyelan hadisesi et ra· 

fında belediye Ve Vilayet ttufıa bnş 
muh ndislıgı t rnf ndan yapılan tet. 
kıkler tam men bıtirı1miş. kati ted
birler Jınınrısı köı m \n rılmıştır. 
Her sene tekcrrur etmekt • olan bu 
hfıdısc. bu yu tc'!'ll'kelı bir vazıyet 
thdns etmiş tcdrıci !>urctle tlevam 
eden toprak keyttuısı . b lhaıı 011ü
müzdeki Sc.'nelcr için ~1o la burn~
nun tam men d<'nize çekme 1 teh ı. 
kesıni bır kere daha .ırtayn koyınuş-

Lur. dl Ü 
Bcledıye tta~ eti fenn1y1:1 mu '~ 

Nuri, harita şub~si mUclutu Galıp, 
nafıa baş muhendis1 Bedr. vaka ma. 
hlillınde heye!fııu tesblt ettikten s 1n
ro. kayman n onune geçmek için bir 
ısf nat duvarı yapılma ınn luzum 
gormu letdır Bunun Uzerine b~le
diye imar mudurliıJu. bı.ı duvnrm 
in asına ait Jllttr'iı h zırlamış ve tet
kik edilmek Uzere heyetı fenniye 
müdiırlügunc vermi.:;;tır. Pllln tasv:p 
ed•lir ed"lmcz m nata ba lanncaktır. 

Şiddetli ~ ağmurlar att tnbaka•ar
da bu1unan kılden geçemiycrek top
lahhtış ve bu tabalt.ıyı yumusntarnk 
üzerindeki kütlenin kayıhusıhn se .. 
hep olmuştur. Modı:t burnunun ayrı
ca lodosa maruz bulunması hasebı. 
le lodos da tghlarının dn bu sah.anın 
nlt kısmını oymnsı oJc sahayı istınat .. 
sız bir hııle getirmesi. buradaki he .. 
yeliını kolaylastırmıştır. 

tJ kiidnr Tramvayları 
tlsküdnr tromvaylarile Hnliç va

purlarının idare lhi esaslı bir. ~ekle 
baglamak lizcrc Anlrnrııc!a. bır K~
mısy<>n kuruimuştur. Komıı;yon ahı· 
kadar dairelerın mı.ime sıllermaen 
terekküp etmektedir. Dahiliye Ve
kfıleti, İstanbul belediyesinin d~ bu 
husustaki noktai nazarını komısyo· 
na bıldırme~ini lstemi:ı.ti_r· Bu~un i
çin belediye r'eis muavinı, komıs;von
la temns etmek iız re, diın akşam 

Ankaraya hareket etmi~tir. 

...e--o ...,.. • 
UUn Getiril n Eşya 

Sovyet bandıralı <;vanctia vapuru, 
lim nımıt.a çıknrtılm k üzere eczayi • • Kltny vıyc. !letgi (\Şytisı, Itnğıt, cam, 
makine ve olomöbil aksttını getir• 
miştır. Romanya bandıralı Peleş V..1-

purile de bıber, Çay 'e günlük &llti .. 
rilmıştir 

İnhisar. fcnmru Dcgıımış 
Kuruç şrrıcde Türk tütün limitet 

şn'ketı muhasebesinde sıcil memu. 
ru Ay e Makbulô illti1iıs :.uçı.indan 
muttekcme etlilth ktetlit. Bu heöcr, 
gazeteye geçerken, Ay~e .Mhkbule 
inhisar sıcil memut olerak yııtılmır 
tır. İnhisarlar idaresi. b\ı münasc-

llulgar Vapuru Kurtarılumudı betle şu mektubu gond rntlştlt: 
Be giın evvel Bozcnndanıft Ma1- "Sayın gazettmizln 10 Mart 1940 

mara burnunda karaya oturmuş ol n tarıhlı niıshas nda çılt.ın İnhis tlllr 
Bu!IJor ban:iırall Car :ırıararnlınd va- İdare i muhasebesindP sloil Memuru 
puru ha'iı kurtarılanıı:mıı:.hr. Gerrlı- Ayşe Maltbulcnin timmctine para ge 
yl kurtarmak ı~iH Alelndar lııhlislye ~ırdıği hakkındaki yazıtın bit van-

i k ltı · ı ·ımııştit lışhk olduğu anlaşıltnakt ~·r. 
gemi vtı a yer e gont erı . İnhisar mUesse elcd mllhlısebel~ 
Vaputda 2500 ton tnal ve 1olcu bu. 
ıuntnaktEldır Oturdu~u yer taşlık ol- rinde bu namda bir rtıHntır bulun~ 
dı.ıgu tçın kurtarılma ının gliç ola- madıl?ı gibi boylc bir ihtilas ta vu
cağı ve ambarlarmdo dcı yaralar a. kubulmuş değildır. 
çıldığı tahmın ol_u_n_m_o_k_ıo_d-=ı=r=. ==·=~=K=e=y:·=f=iy=e~tin tavzihi rica ~lunur. 

s - Erı:lncın fel A ketııeııl el erinden 
klmıeıılz bir kızlı evlenmek lıtlyorum, 

bu felAketzedelerl nerede bulablllrlm 7 

c - 1stanbula mfirettep fe1Akel7.€'Ôe
lt!r vltbet tarafından muhtelif yerlere 
ı kAn ~ilmiş1t'tdlı'. 1skfıh lth:tıtlö.tı ıs
ktın miJdilrlüf:Unden alınablllF. 

• 
8....,, Gızeteıtrde lrnıalı ve ,,...,,,.ııı 1'• 

:ıı yazan muhıırrlrlerln fotograflarını 

elde etmek lıtlyor11m, mUmkUn mUdUr 

me ile 6(lhJlmen okuluna oırııeblllr mi 
C - Öı'tretıı'\en oltullorın:ı dı'tnmekte 

bl iyi derece ile blllı'enler ara~ınô:.\ı 

mOsıı hnkıı llo t. !ebe alınır. Ortatnekteb' 
iyi derece ile bltlrmhı iseniz ve mOsıı
b:ıkayı dn knuınırsnnız o retmen oku

luna girebilirsiniz. 

• S - Rumell tlmendlfer tahvili var. 

satabilir miyim T 

Giresunluların Teşekkürü ve ne ıekllde elde edeblllrlmt 

c - SnLıblilrslhl:l Ostnıınh ve İıi 
Bankalarıle Cüınhurlyet Merkez Bafi• 
kuı şubeleri de satın alırlar. 

c - Hangi gaz~teden, hangi muhar• 
Dün senelik kongresmi yapan Gi- rlrin /otogratını istiyorsanız o gazeteye 

resun vilayeti Klzılay cemiyeti, 11:.. l:>lr ttıcltfup yazar, aareslnl2'J de ğiinde-
tanbul vilayetinin ve halkının zel- rir, resim istersiniz. oonaru-liler. 
zele felaketzedelerine candan yaptık- • 

• 
8 _._ ittihadı 8eyrlaef11ln Şirketi mev· 

aut mudur? 
C - Bu şirket mefsuhtur. Muame

Jtıtı hakkında Mıntaka Ticaret MOdür

dır. 
Yeni sene ha!.ırlıklarına bnşlıyan 

tütün ~kicilct, istih!ialatı ar tıtmak 
atmındeair. 

--ö--
Almanlar Üzilm Almıyorlar 
t:z.mir _ A.lmanlnr, etkiden oldu. 

ğu gibi, AlthQn ıtonttol dairesinin 
müsaade ettiği fiyatlardan yukarıya 
çıkmadıkları i ln, ilz:.i.n \re intfü ~]
malan hakkında anlaşmak imkanı 
tulunamamıştıi'. BU fi)'atlat, şimdi
ki bmir fiyatlnttnm ancak yuıae 
yetmişine muadildir. 
~-

Ilava Denemesi Yapılacak 
Birkaç aydanbcrı lturslnrda ye. 

tiştirilen tayyare dınlcme. _tiaber 
verme ve irtifa ölçme eklpletı ara
sında ônumüzdeki cuma günil bir 
deneme yapllrtt!aktır. l3u denemenin 
halkı alakadar eôen hiçö1t tarafı 
yokturı Evvelcıe 15 martta yapılması 
kararlaşhrClan umumi dencmô hnzır. 
lıkları henüz ikmal edilemedığindcn 
bunun ölr mlid6e~ tıaha tı.:hirı karar
laştırılmıştır. 
~ 

Çok Sevilen Bir Reis 
De.niz küc;ük rtakllYe esfiafı, dtlh 

senelik kortgrel~rltU yapmışlardır. 
Kongrede eski \dare hey~tini.n bir 
senelik mesaisi hııkktndd i.zahat ve. 
ri1diktcn sonra. yehl l6are heyeli in• 
tihabına gt-çılmiş. falmt tıım bu es
nada kongreye 516 lm:ztıl. bir tAlt 

nr verilmişhr. 
Senelerdenberl cemiyet tclsl o\an 

Felek l.\tehmedin tekrar rh•Mete ııı
tihabını istiyen bu laıtrir de kabul 
edilmiştir. 

TAKViM 
-SET 

13 Mart 1940 
ÇARŞAMBA 

3 UncO ay 
Arabi: iS58 
Sa!~r: 3 

GUn: 31 Kbslm: 127 

Güne$: Ö.1!1 - O~l~ 
tkiıtdl: 15.48 ""'"- Ak!ıaın: 
Yatsı : 19.43 - lmstık: 

'1:1.tıml : 1!i50 
Şubat· - 11 

l~ 24 
18 14 
4.30 

tlllfönrhm mRl<ımııt ıılınRhilir. ları yardım ve hizmP.tlerden dolavı " - t ı ... fiı,.;ı .. ,. .ı, ... ,., ;.,ı,. ..... rn ........ 
h~nbul vali~neb~h~k~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.,-ıı!ı göndermiştir 



, H A D i S E L E·R i N f C Y U Z U 
'Ole Woche Jhe••-- .._. -S:Mtetttrepan elki •· 
lurütlarmdaa "- 8tadnb, Al .... ,.. ll*llP A'*Jdill 
talnliıde on.,_... ........ .-O •uk•• eu ...ıt
naata ftrlnekte4ir: 
!NGILTERE: .&yrup.p mnırı .......,... WlçfUr 
.. r de~let .... cetirileeektir. 
İRLANDA: MfWaJdl o•acy, ve ~ W.. 
dablann maU ı.erdamirle, Danimarka pbi, Hlllin bi% 
tiarat filosuaa abJp elaeaktır. 

PORTEKiZ: Genflqtlrilecek, lmvveCD ve -~ı 
lir hfikfemet olauk w mllste...,.._ .,..,_. jsba ~ 
aelmiW bir puar haline ptlıileıt~. 

CU&Lt'l'ARIK: t.,_,_. ,,..._., l41wı••• a 
lnilJb hiki8*etl ............ 
MALTA: t~ .-ileeektlr. 
XIBRIS: Ratkm n7ine mlneaat nretl)le Yana. •tau vorllftektfr. 
BO~DA VM BELÇiKA: Bltarif ialdıl:lua l~ln Al· 
..... ,. ile blrletUrilmek llUl'Ci7le .mGk&fa~ 
eaklar4ta. 

ıTO'aKIYE: ~ ....... •OW.. lth AevJ-d 41ınak.. 
- pMnlarak Türk al)'uetlae Jeai b1r 1at"kamet v .. ....... ,, 
FlLlSTIN: BmadaJd YalaadDer cıkanlarak Araplara 

tımtı.tz DOMINYONLARI: Kan-ederine tlN 79 
lsdJdlllnlni -. .. _., nyahat kolDfll Wuadaklan 
Ml1Clk ..................... .rdlr. 

-
ASY-A: ~. -1..-,..... _., J: .. ~-- Mr ..... 
ola,nklU'. 

~ ~ ---· ~dalmt ......... ,,. .__..ile Beh••'o .....,..,., .,_ .,nlaealdlr. .. 
~· ~ pa,,,,.Z#ilc...,..... 
biri: 
"Ber t..W: UO,lPIJlll1lrla ~· K• "fW_,,,,.,,_,,,. ,,,,,.,,..iri olmıJIGll ta"ui-
lar bu '/uıdar llH1 11 ........ ,,. •• , fi~ 

ıöllHitWi.r, Ni'fri 1••al•..,.a,tü-U.U .. ... 
,.,..,. •• 0-lllıl ....._, .......... d .. ı kla ..... 
ilk ,.,.. ............. ·-·· ............. .... 
........ ............ ...-.1 ...... 

• l'Wsullll•.,,,,_..,_.,,,.,,_ «ile ...,. S... 
lfd fenlt _.,.,._,_...,... F1WUIZ H f1t-
lllfz ntllt-lta ... elln t~ tettlt ~ı 
üzere ln,,utere 11e Frant#JllG ~Ilı' .. llıı 
"""' ,,. ,.,.,. ~ """""' tel~, .... _........,...... ............. ,.,,,.. 
__.,.,atı,.... ••il-~. IWM 
dada ıllratk ..,,,,.,,. ....... ,,,... ..... 
,.,.~. 

1 

tt.•• Sesi ve 

!lavada kutlar d&rıawar 
.Kuıamlar W.. Uet> blMIOr 
Çadırda dQpnanlar ~rflşOr 

Bebek bent deli e,-ledl 
1'lr )AUlı• ~ qllıdJJ 

lle1ln bapm b91lamadml 
- dllUmCl Jıallamedw 
_... ....... bk:ap .. 

........... cba 
a.bMbmıldeli ~ 

Bir Jdi&07• lrlJe "' ... 

... - --· .... , ..... d p 
Tabancamın ipek blılı 
Babaııı bir qlret bl!fl 
EaDı.n oldun ele* dlıll 

Bebek beDl cleli ., .. 

Bir UUb'• ~ vı.m 

........... ~ 
DneU. 11 (Tan Mubaltlftndm) -

zelzele devam etmektedir ~tet. 
kURler, "uıııılakt Wtön Waaluuı teh. 
.. li mr.eöe ça11MJiqı :d•• .. '•· 
balkın binalara ~ ~· 
~··•~tv•r. ~ llalk•n ri.ıe dok. 
~ faılfll, evlexde.n JaMk.ı 
.,erl~.rde bannmaldechr VUA,et ,.r. 
t,zlnden elli ça.dır \sten~ltı.lr. 

Talebe, ça~ olan mektep JW!a. 
laru}Cia ders görmele devam mt,:or. 
Yakında mekteplerin çadırlara nak.. 
WUeeett ti~ "hfiktmıt41L 
aatımn c1a ~ beldenl,.,r. 

A.Hlaar N fCardc 
~J,JNr 12 (.f\.A.) - J\ugOJı .Qa. 

bamuda saat 11 de ve 11 20 de ılkt 
~ Jer sarsıntısı hh11edtıınlftlr. 
Hasar yoktur. 

Pazar tünü ıaat ı~ tta -Knta -Apa. 
~7 ()Jeır POIOl w Arüllan aza 
merkealarile ~leımde de ,altı _... 
niye stlren bir ~ ,.~ "1ıwfıa. 
'1Jr.&ur~. B......,. 
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BU AKŞAM MELEK Sinemasında 

Amerikada en çok dedikodu çeken ve romanı 
bütün dünyada 5 milyon nüsha satılan 

Fransızca sözlü. Baş rollerde : 

ROSALİND RUSSEL 
ROBERT DONAT 

Harikulade heyecanlı ve müstesna bir mevzuu 
olan bu film sinemacılığın şaheseridir. 

ilaveten: METRO JURNAL 
Dikkat: Bu akşam için LOCA kalmamıştır. 

ML~~-'-'---=-=~r~.lJ~~~~~'.2! Numaralı koltuklan evvelden aldırınız. Tel: 40868 

iLK MiLLİ SAN'AT MUCiZEMiZ ISTANBULDA ___ , 
Kıymetli artistimiz CAHİDE'nin HOLİWUD sinemaları tarafından Angaje şayialarına 
sebebiyet vere~ek kadar ha:ikulade bir muvaffakıyet kazandığı biricik dehakar San'at
kanmı~ ERTUGRUL MUHSIN'in ilk defa kendi çevirip kendinin temsil ettiği EMİL 
Y ANNINGS'in meşhur filmine Türkiyeden cidden şaheser bir nazire olarak yaratılan 

HATTA TÜRK l\IATBUATININ DAHA ÜSTÜN BULDUGU 
İstanbul halkını derinden derine 

bugünkü 

Ş EH VET 

ürperterek saatlerce sarsıp ağlatmış olan 
hayattan çıkarılmış 

KURBANI 
ALEMDAR ve MiLLİ Sinemalarında bugünden itibaren başladı. 

DİKKAT: İzdihama meydan verilmemek üzere biletlerin behemehal seans 
vakitlerinde alınması rica olunur. 

,-----·------------------------------------, i~..,...-..._,..,.nl 

1 

TAN 13 - 3 - 940 

Önümüzdeki CUMA matinelerden itibaren 
Mevsimin en büyük zafer haftası 

TA K S i M SİNEMASINDA 

Poltava Muharebesi 
( DELi PETRO 'nun SONU) 

SÖ Z LÜ TÜRKÇE 
l\fuazzam meydan muharebeleri - En dehşetli deniz 

çarpışmaları - 300.000 kişinin iştirakile 
çevrilen harikalar filmi 

, ...... mı:ı1 .. ••mwa.. ..... -. .................. ... 

FERAH 
Sinemada 
Tel: 21359 

BUGÜN 
Sinemada Matinelerden 

İtibaren Tel: 22513 
Senenin en muhteşem en büyük 

süper filmi 

SABAHSIZ BiR 
AŞK GECESi 
CHARLES BOYER -
İRENNE DU!fflE 

Bu büyük filme ek olarak 

,'emberlitaş' 9a FERAH' da 

BAR KADINJ YILDIRil\I 
GENÇLİK 

Gelecek program her 2 sinemada 

Don Kazakları 

ANKARA RAD l'OSU 
Türkiye 
Türkiye 

r A. P. 

Rndyodifii7:von Post 
Rnd~·osu Ankara Rad 
Dalga Uzunluğu 
81 .1 m 946~ Kes. 20 
1ft411 m IR? C(rc '"n 

Çarşamba, 13. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat a 

l2,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13,30 - 1 
Müzik: Kilçilk orkestra (Şef: Necip Aş 

1 - Raffaele Vnlente: Uzak bir m 
leketten serenad. 

2 - Billy Golvyn: Cambazlar (Foks 
3 - Hnns Löhr: Tempo-Tempo (Ga 
4 - Joh. Strauss: Şark hikılyelerl, 
18,00 Program ve memleket saat a 

18,05 Müzik: Fasıl heyeti, 18,40 M 
Kemençccl Ordulu Yusuf Sakarya 
rınctan Karadeniz tilrkillcrf ve oyun ha 
ları, 18.55 Serbest saat, 19.10 Memleket 

••••••••••••••n••••••••••••• _ı at ayarı, ajans ve meteoroloji haber r 19,30 MUzlk. Çalanlar: Refik Fersnn, 

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

~il§..~~ 

Pek ·yakrnda ER 

9 uncu Dünya Harikası 
Muazzam bir FILM 

GUNGA DİN 
FEDAİLER ALAYI 

100.000 Figüran .. Emsal
siz bir kahramnnlık des
tanı... Büyük bir dehşet 
ve heyecan filmi... Bu
güne kafüır görUlen bQ
tün filmleri gölgede bı

rakan 
BİR ŞAHESER 

Sinemasında 

bire Fersan, Fahri Kopuz, Cevdet Ç 
a) Okuyan: Mefha,.et Saanak 
1 - Arif Bey: Scglıh şarkı (Bülbat 

tişlr bağrımı hOn etti figan), 2 - D 
Zade: Seglıh şarkı (Şemai maksudu y 
3 - Arif Bey: Segfilı şarkı (Olmaz 
sinci sadpareme). 

b) Okuyan: Necmi Rıza Ahıııkan 
1 - ŞcvkJ Bey: Hicaz şarkı (Niçin 

tlıseher ben zAril1.arım), 2 - Beylerbe 
Hakkı: Hicaz şarkı (Ahvali kalbi zAre 
glıh eyler), 3 - Şevki Bey: Hicaz ş 
(Bir taraftan Uzüyor gönlümü), 4 -
Bey: Hicaz şarkı (Sislendl hava). 

c) Okuyan: Semahat Özdenıe1 
l - Arif Bey: Suzinak şarkı (Plıp 

na ermek üzere ey yar), 2 - NeYZCD 
za: Suzinak şarkı (Çaldırıp çalgıyı), 3 

• " KlW •m:1:zımım:c111:11ı=::::ıım r:• ••••il'~ 
1 

Mustafa Nafiz: Suzinak şarkı (Sonb 

1 

goncası mı). 

llALK ı.,VLEJ>l'~J)E ,~-----·--------~ 20.15 Konuşma (Dış pol!Ukn hddls 1 
C. -' \. J."- ' : ~ 1 "il ~.2Jl '1'o'l'o!!0., f_,,_,._,~ı ,\llrıcl•ı•"' ... 

AYŞE Filmi 
. 

aym 

~upcr ıumının goraugu 1c\'Kaıaac ragvet tıascolJ~ 

SÜMER SİNEl\fASI 
Müdüriyeti bir hafta daha göstermeğe karar vermiştir. 
Kızgın çöllerin esrarlı hayatı .. Dünya destan ve efsa
nelerine karışan ıssız sahraların korkunç sırları, büyük 
ve yüksek bir a~kın heyecanlı romanı ... 10.000 !erce FL 
güran. emsalsiz bir temsil heyeti, gözler kamaştırıcı 1i.ıks 
ve ihtişam dolu sahneler, mestedici müzik .Herkesi ço~
turacak orijinal arap havaları senenin en fevkalade eseri 

zamanda ve yalnız Pe rşembe akşamına kadar 

Beyo~lu Holkevlnaen: 1 1 l 1 K U LA K Yazan. Kemnı · T zem; 21,uu ~eroest 
ı 7 Mart Pazar günü saat 10 da Slşlldr 'l,10 Konuşma (Haftalık posta kutusıl 

tramvay deposu öniinden başlıyıırak Hür- 21,30 Müz.ik: RJyaseticümhur Band 
rlyet abidesine gidiş ve geliş 3000 metre- Şehir Tiyntrosu (Şef: İhsan Kilnçer) 
lik bir kır koşusu tertip edılmlstlr. Bu ko- 1 - E. Urbach: Rejina (Marş). 

Dram Kısmındn e O KAOIN • 2 J 
şu klımilen toprak nrazide yapılacak ve - . Fucik: Vals - Entermezzo. 

Komedi kısmında müteakiben tertip edilecek olan pist koşu- 3 - Schumann: Messlnalı Nişanlı 
larına bir ha:urlık ol:ıcaktır. Ve derece ÇOCUK OYUNU vertilr). 

1 

kazananlara mükılfat verıleccktir. O HERKES VERLI VERiNDE • 4 - Saint - Saens: Le Rouet d'Omplı 
Koşuya l~tirnk etmek isteyenlerin her (Senfonik parça). 

şubesine milrııcaat ederek kayc'lolunmala- ~2,15 Memleket saat ayarı, ajaıu 'hat>tl l l(iin saat 17 den !Ubaren evımlzln spor Komedi Franscz Artistlerinin 5 - G. Pares: Çigan Balesi . 

Temsilleri A rını rica ederiz. lerl; ziraat, esham - tah~t; kambiyo 
••••••- • Meşhur Fransız ar!isti Mari Bel i- nukut borsası (Fiyat), 22,35 Milzik: CI Sinemasmda gösterilecektir. TA K SIM 

BUGÜN MATİNELERDEN 

Kadı~öy O P E R A 
İTİBAREN 

Sinemasında 
Türkiyede şimdiye kadar yapılan yerli !ilimlerin en güzeli 

ALLAHIN CEN NETİ 
Büyük sanatkar Münir Nureddin ve güzide artistlerimiz Feriha Tevfik .Hazım.BehzaL :Muammer tarafından 

TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE ŞARKILI 
Filminde görecek ve alkışlıyacaksınız. 

N'azan dikkate: Akşnm için y<:!rlerin izi lütfen evvelden aldırınız. Tel. : 60821 
------~--.:. ____________ _., 

r: 
lfütür. bunlar karma karışık ve kanŞlk olrluğu 

kadar zavallı bir takım düşuncelerden başk;ı bıı· ;ey 
dcğıldl. Artık bu manasız hulya arknsıncla ömür 
tükc.tccek yerde hayatına bir maksat bulmalı, ro
mantik ger·ç kızlar gibi ahüzarla vakit geçirecek 
yerdi! metanet ve iradesini toplayarak yeni bır yol. 
dan yürumeli idi. 

Gece Eğlenceleri le beraber Komedi Frarısez artıstle- band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarın.ki proıt 
$işli Ht1lk vlnln her giln sıcak yemek rindcn beş kadın, ve y~di erkek artist ve kapanış. 

vermekte olduğu 1lk okul kimsesiz çocuk- 29, 30, 31 martta şehrımizde iiç sua. 
larına elbise ve ayakkaOı temini için 15 re ve iki matine veret'eklerdir p 1• 

mart cuma akşamı sııat 21 de Makslmde yesler Şehir Tiyatrosunda temsil e
ıtoyet zengin bir gece eğlencesi tertip e- dilecektir. 
<iilmlştir. 

ÖLÜl\l Bu eğlencelere: Mnksim, Turan, Florya, 
Londra, Sadi Salonu, Ayten, Tokatlıyan, 
Ambasac!ör salonları bütiln numaralarile Beyazıtta Sahailar çarşısında en 
iştirak edecekler ve Bayan Safiye ve ar- eski kitapçılardan olan, Haber gaze. 
kada$ları en güzel parçaları terennüm e- tesi başmürettibi Bay İhsanın nmca-
deccklerdlr. sı Hafız Ahmet Şevki Tütüncüoğlu 

Biletler ktımllen satılmıştır. vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle 
Elde edilen para ile 350 voçuğun elbise-, vakti Fatih camiinde kıhndıktnn son

si temin edilecektir. Bu geceye bütün ı:a- ra Edirnekapıya defnolunacaktır. 
natktırlar. mürtehircn iştirak etmektedir· Allah rahmet eylesin. 

Ecnehi lstawonlarında 
Türkçe Neşriyat 

Londra Sl ve 19 metre Qzerlnden 11 
18,5:> de: Parls 40 metre üzerinden ti 
20.2!1 de; Roma 31 metre ilzerlnden ve of.! 
-iııle111'1ıı Rnm11 fkldım •aııt 21 de. 

Kongreye Davet 
Kızılay OııkUdar Şubesinden: 
Kızılny tlsküdar şubesinin yıllık lcO 

gresi pazar gilnü saat 10 da Üskildar .fi' 
kevi salonunda toplanacağından üyele1 
teşı'.iflerl rica olunur. 

Ayşe arkadaşının saadetle parlıyan gvzleı ne 
baktıktan soura. ilci elini tuttu: 

- lnşaJ!ah dilediğin ve istediğin gibi mesut o
lursun kardeşım; müstakbel nişanlını sevıyorsun; 
o da senı St\•ıyor; içtimai ve ailevi bakımlardan 

birbirınize uygunsunuz, daha ne istiyorsun! Hayat
ta bütün bunları bulmak ne büyük saaddettır bil
sen' Şafa~la beraber Ayşe, kati kararını vermiştL 

undan uzı:ıkh:şacak, unutmak için onun muhit.inden 
dışarda ysşıyacaktı. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND Nn. 5? Bu sözleri heyecana kapılarak söyfomişti. Sa
niyesinE' pışman oldu ama, ış işten geçmiştı Şimdi 
sual sormak sırası Belkisındı : Yazın s!cak günleri geldiği halde Ayşe, bu se;:? 

Bostancıya pek az gidiyor, günlerini daha ziyade 
arkada~'arile Adada, Floryada, Bo;azd.:ı geçiriyor
du. Tatili ge~irmek için Belkıs da Kayseriden gel. 
diği için, grupları büsbütün neşelenmtiti. Her haft3 
bir eğlence tertip ediyorlar, Istanb1Jla yakın yerle
re, Yalovaya, Şileye, Sapancaya kadar gıdiyorlardı. 

Bundan maada Ayşe, bu yaz kendisine başka 

bir dost. ta bu!muştu: Anne katili, diye tevkif edil. 
diktt>n sonra, beraet eden genç hoca... Zavallı kız

cağız, Ayşeye olan minnettarlığını ybst.ermek için, 
bk d;.iz:ye evine geliyor, onun en küçük arzula:'lr.ı 
yerine ı:;etirıneğe çalış1yor, kendi elile işlediği d:ın .. 
!eller!, ortülcrl ona hediye ediyordu. Ayşe ~e kendi 
muhitine büsbütün yabancı olan, hayatını hiç bıl
mı:-·cn, y:ılr.ız bugünü tanıyan bu yenı ahb.ıbı ya
nında dinlen!yordu. 

Çalışrnv vP. gezme ile dolu o1an hayatı ortasın· 
da genç kız kendi acısını düşünmeğe vakit bulamı. 
yor, onu ka!binin derin bir köşesinde ,. .. •ıtarak. 
avulmıya çabşıyor, hatta bazı dakikalar; 

- Be1ıo de artık evlenmiştir. 
Diyerek onu kendisinden büsbütün u.zaklaşh~ ......... 

mıya çabalıyo!'"du. 

Belkıs gclciiği zaman, kendisini ço~ iyi ta.ntyan 
bu eıı yak!n oostile karşılaşmaktan b:ı az. korkmuş, 
onun ıçindekı acıyı keşfetmesini oiı tehlike gibi 
görmü~ü; fakat her ne pahasına olursa olsun, bu 
meseıey1 on~ açmaması lazımdı. M:ızıye kar1şm1ş e
lan biı v.ak-.vı tazelemekte, kabuk bağlamasına uğ. 
raşılan bir )·eınyı bıçaklamakta ne mana vardı! Bu
nun için kendisine ait mevzulara temas etmHlen 
Belkısa daha ziyade Kayserıden, oradaki hayatın. 
rla'n, lıabasının asistanından bahsetmeyı muvaiık 

buldu. 
Genç doktor Kayserlde kendisine çok iyi bir 

muhıt yapm ş, yalnız babasının hastanesinciP. çalış
makla iktifa euniyerek, dışarıda birç\lıt hastalar t.e. 
davi t tmt~tı. 

- Demek artık tamamile Knysenli oldun Beı
kı.s; bir ;?ıın Istanbula gelmen ümidi pP.~ yok. 

- Hayır kardeşim; hem, gün geçtikçe ornya 
dı:ıha çok bağlanıyorum. 

- Oraya mı? Ona mı? 
Bu yan aJay, yan ciddi sual Be!klsi ilkin şaşrr. 

t a gibi olmuştu ama, Ayşeden l:>ir ~ey gizlemesine 

imkan var mıydı? 
- Hem oraya, hem de ona 
- Ya.. Dt-mek genç asıstanla. •• 
- Evet Ayşe. birbirımizı sevıyor•ız, bu kış bel-

ld evlcrıriz. Babam da bu izdivacı ~OK ıstiyor. f>ü
§lİn bır kere, kendi emeğile açtığı bır lıastanenın 

kendısınder sonra kızı ve damadı tarafından idare 
edileceginı, (;Strinin yok olmıyacağıru tasavvur et
mek, onun ıçın ne büyük saadet ve memnuniyet "
luyor. 

- Fakat Belkıs, sade bu sebep seni onunla ev
lendirmcğ kaf1 mi? 

- Hayır yavrum, her şeyden evvel birblrimi:J 
seviyoruz. 

- Bana biraz müstakbel enişte beyden bahset
mez misin? 

Belkıs hafifçe kızararak, çantasından bır resim 
çıkarıp Ayşeyt uzattı: 

- Işte!. Ahlakına gelince. tam bana ·ıygun bir 
ınsnn dersem, sana yetişir ırU? Benim, senin gibi a. 
teşli, cevval, asabi ve hayat dolu bir kız olmadığı
mı bilirsin; kocamın da benim gibi, sakin ve ciddi 
bir insan elmasını istiyordum. 

- Bam çok seyrek ve pek kısa mektuplar yaz.. 
dın ve hayııtından hiç bahsetmedin. Şimdı ~yle ha" 
kdlım, sende ne var. ne yok? 

Ayşe yakalanmıştı. Liı.kayt görünm-?k !çin bil" 
tün maharetim sarfederek, sükünetle r.evap verdi: 

- OnırGm hep bildiğin gibi çalışmakla JZeçi
JOr. Arkadaşlardan biri benımle evlen::nek ıstedJ, 
reddettim .ı 

:- Niçinı 

~ Ker:disinden hoşlanmıyordum. 
Sustular. Belkıs kaşlarını çatmış, arkadaşın:ı bll" 

kıyordu Nihayet maksadına başka bu yoldan git
meıt ant.sunu yenemedi: 

- Bnstancıya gıdiyor musun? 
- Nadıren ..• 
- Nıçın Ayşe? Yalnız yaşamak senJ Slkmıycf 

mu1 • 
- Bilfilns; kendi kendime olunca memnun ıcıı· 

lıyorum 

= Bu sözlerinle beni üzüyorsun Ayşe.~ 
(Devamı V&T'J 
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~~AN 
ABONE BEDl!LI 

TOrklyo Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

t<r, .. 
• 

1 Senı 
il Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
soo 

Kr. 
• 
• 
" 

Mllletlerarası poırta ittihadına dahil 
oımı,.an memleketler tçln abone 
bedelJ mQdJet suru!yle ao. us, 9, 
a.& Urndır. Abone bedeli oestndlr. 
Adres değiştirmek 25 kurur.tur. 
Ceva.,, 1çin mektuplnra 10 kuruşluk 
pul ıJAveşJ l~zımdır. 

GÜNÜN .. MESELELERİ 

Propaganda işleri 

Etrafında Yerinde 

Bir Karar 

O koyucularımız, bu sütunlarda, 
bir Prop!l2anda Vek8leti ku. 

tıılm.ası lüzumunu izah ve isbata ça. 
lışan muhtelif yazılnrınuzı hatırlı. 
hcaklardır. 

Bugün, yeryüzfinün en korkunç si. 
ltıht haline ıelen, harpler yapan, 
lııilletler yıkan, de\•letler kuran \•e 

• dünyayı birbirine katan bu emsalsiz 
kuvvetin tasvirine yeniden ariri. 
~cek değiliz. Nihayet, dünkfi gaze.. 
leler, bize bu silaha lazım gelen e. 
htnuniyetin artık fiile.n verileceğini 
tnüjdelediler: Çok yakın giinlerde, 
~arada, BaŞ'·ekôlete merbut bir 
JJropaganda wnwn müdürlüğü kuru. 
lacaknu1-

Eski ve m'DSlrrane neşriyatımızı 
hatırlıyanlar, bu karann bize ne hlL 
Ylik bir takdir ve sevinç duyurduğu. 
nu ta~avvur etmekte zorluk çekmez. 
ler. Propaganda vasıtalnrını keskin 
hh silith haline sokamıyan millet
ler, bugünün dünyasında, yeni 
hıu:pterin en modern kavga, taarruz •e müdafaa vasıtasından mahrum 
aayıtmaktadırlar: Biz, bu bllyük mab 
Jıınıiyetten kurtulq yoluna attıtı
lrıız bu çok isabetli adımın, çok az za. 
inanda semerelerini vereceğinden e
lninlz: Ona, bu çok snmirnt emniyet
le, nıuvaffakiyetler diliyoruz! 

• 
Şeker lhtikfın : 

dolum irlerimi.t.İn 
bildirdiklerine süre, "Çarpm. 

ha" da ve "Kırşehir" de, şeker sak
lıyan bazı satıcılar :ynkalnnmışlıu ve 
Çok ağır cezalara çarpılnu;ilar. 

Bu havadis bizi, di!!er bir temen. 
lliınizin de tahnkkukuna şahit kılı. 
)or, Ve inanıyoruz ki, şeker ihtikôn. 
ba yeltenenler, halkın değil, kendi 
lğızlannm tadını bozmu~ olacaklar. 
dır. Buna inanmanın ~eker kadar 
tath lezzeti ise, bize, bu maddeye 
konulan on kuru~ zammının hafif 
Yiikünü bübütün ımutturuyor! 

• 
l' eni Çıkan Mecmualar : 
--~.~~~~~~~~--. 

Şimdi önümüzde, birkaç tane e. 
debi me<'mua ''ar. Gençler ta. 

?'1ltından çıkanlan bu mecmuaları. 
hUsnü niyet ve dikkatle gözden geçi. 
lince, memnuniyet duymnmak eli
llıhden gelmiyor: Çünkü bu mecmu. 
alarm, hemen hepsi, kuvvetli ümit. 
it? ve.ren kıymetli sanat mahsullerL 
le dolu. 

Fakat, bn mecmualara bakarken 
teeuune düşünüyoruz ki, bunlann 
hepsi de •• kendilerinden evvel çıkıp 
h~tınış bulunan birçok benzerleri 
llbi • çok kı a ömürlü olmıya mah-
1'Cinıdurlar. Çünkü, bu kabil ağdalı 
fikir ve sanat mecmualarının hitap 
edebildikleri okuyuculnr, maalesef, 
0 lnecmuaları besliyebilccek miktara 
l"ak]aşmnktan henüz hayli uzaktır: 
~itekim, bundan evvel, memleketin 
~rı saliihiyetli imzalarını içlerine töp. 
lıran birçok fikir ve sanat mecmua. 
ları bile avni mahrumiyet yüzünden 
layık ol

1

duklan uzun ömre kavu a. 
~llnuşlardı. Bundan da anlaşılıyor 
ln, bu kabil eserlerin yaşaması, dev. 
letin yardımına mühtnçhr. Ve bu 
~ec:nıualnra da şiddetle ihtiyaç hu. 
llnduğuna göre, bu yardımın ihmal 
olunınaması 7.aruridir. 

Zaten, "l\fccdi Devrim" adında 
Renç, kıymetli, fakat henüz az lJÖh. 
ret}j bir münevverimiz de, çıkard1L11 
Yeni broşürünün sonunda: .. 
1 

- Biz, diyor, devletten, mecmu. 
a 81'1nın için tahsisat, eserlerimiz için 
lllatbaa, tablolarımız için galeri, rıi
l'e!iilerinıiz irin de sahne istiyonız!" 
trBu çok h~klı talebin fillen naun 
k •bara alındığını görmek de, tabak. 

llkunu beklediğim.iz yeni bir te. 
ltıenniınizdir. 

İktısat Vekili Şehrimizde 
rı İktısat Vekili Hüsnü Çakır, mezu. 
ıı::n ~iınize gelmiştir. Vekil, bir
• ç 8Un istirahatten sonra Ankaro. 

:ı daneccktir. 

TAN 

ır_.,..,._~_"_~_)1-t_-
. ---- -----

(Sumner Welles'in Her Hitlerle yaptığı son mülakat dolayısile) 
- Seni temin ederim ki, Mister Welles, bunları ııereden öğrendiğini bllmiyorum 

' ÇAR$AMBADIR ÇARŞAMBA 1 
'------------~--- -~------·------~------------------------------~-----.) 

Dost 
H er ~y gibi, darbımesellerin 

de modası geçiyor. Belki 
tekrar geri gelmek üzere._ 

İşte şu dort kelimesini yukarı 
dizdiğim darbımesel: 

- Dost başa, dü§man ayağa ba .. 
kar, derdik .. Öyle mi şimdi? 

Bir mecliste kadın güzelliği gö
riışülürken, şoyle 90y endi idi: 

- Giyimli bir kadının iki ucu
na bakılır. Başı ve ayağı. 

Gerçek öyledir de.. Bunu an
ladıkları için olmalı ki; kadınlar 
bir hayal kadar in<'e çoraplarla 
gizledikleri ayak ve bacaklarını 
arayıcı gözlerin imrenmesin'? ar. 
zederler. Bu çorapların vazifesi, 
bacaklan örtmekten ziyade ufak 
tefek kusurları olan teni düzgün 
göstermektir. 

Başa, Düşman 
w ., Ayaga .. 

! Y azan: B. FE-LEK 
Şimdi, etekleri yok ki, naz edip 

çeksinler. O iş galiba artık erlere 
düşecek. 

Demir Peşinde.> 

H arpte iki şey lazım: Petroı ve 
demir. Bu iki madde kim· 

de varsa, o harbi kazanacak diyor
lar. 

Istatistik malumata göre, Al- • 
manyada petrol az olduğu gibi, 
demir de kıttır. Sulh zamanında 

Almnnyaya s~nede 40 milyon tnn 
demir lazım imiş. Bunun mi\hım 
bir kısmını Fransa, İngiltere, Ter. 
növ, İspanya ve Cezairden ithal e
diyormuş. Muharebe sebebile, bu 
membalar da kendisine kapanın
ca, harp sanayii yüzünden senelik 
sarfiyatı 60 milyona varan demir 
cevherini nereden tedarilt edeceği 
merakla sorulmaktadır. 

Du miktarın 12, 13 mllyonun,u 
Prusyadan çıkanyor. Üç buçuk 
milyonunu Avusturya ve Çekoslo. 

vakyadan nlıyor. Üst tarafı İsveç. 
ten gelen madenlerle doldurulmak 
lazım. İsveç, senede 13 milyon de
mir madeni çıkarır. Bunun bir 
milyonunu kendi ihtiyacına sar
feder, üst tara!ını ihra; eder. Bu 
12 milyonun, Alman1ar dokuz mil. 
yonunu alıyorlar:nış. Bugünkü 
rnüşlriil~tı yok e Almanlann ia
veçten aldıkları demir cevherini 
de azami miktarda, yani 9 milyon 
ton farzedclim. Ve Almanyanın 
demir ihtiyacını da sulh devrin-

deki gibi 40 milyon sayalım. Yi
ne 14 milyon ton açık var. İşte 
Almanların zayıf tarafı. Bunu ne. 
reden bulacak? 

İngiliz ve Fransızlar demir mn. 
deninden dolayı sıkıntıda de~il
dirler. Buna rağmen, bu memle
ketlerde ne kadar hurda demir, ne 
kadar işe yaramıyan parmaklık, 
dökme eşya varsa, hepsıni hüku. 

met toplamaktadır. Bu arad:ı hay. 

Ya pedikür yapıp, tırnak boyat
mıya ne diyelim? Va, en aşağı on 
iki liradan başlayıp, satıcıııın in
safına göre, 25 - 30 liraya kadar 
varan kunduralara ne ~iyelim? 
Biıtiln bunlar, düşman nazarlar i
çin haurnır mı? 

ı.-
. L O K M A N. H E, İ< 1 M, i N l) G O T L E R l -, 

l 
li garip şeyler de görülüyor. 

Fransad.a hurdo demir topla
mak modası çıkınca. bir takım ga
zeteler, memleketin şurasında bu. 
rasında işe yaramadığı sanılan bir 
takım direk, parmaklık, hulasa 
şunu, bunu ileri sürmektedirler. 
Bu meyanda bir gazete de. Pads
teki meşhur Vendôme siitununun 
yıkılmasını ve madenmin harp sa· 
nayiinde kullanılmasını teklif e
diyormuş. Maruf muharrir Cle. 
ment Vnutel, buna cevap olarak, 
Osterlich zaferinde i!:rtinnm edi
len toplardan dökülmüş olan ve 
Napoleon'un en büyük zaferlerin
den birini andıran bu sütunun cc. 

Kadının iki silahı vardır. Birisi 
başı, diğeri ayaklan. Hatta elleri 
bile tırnaklarının untılmış olma. 
sına rağmen, ehemmiyetlı bir si· 
lfıh teşkil etmez. 

Bazıları merak ediyorlar: Kn
dmlar başlarına mı fazla düşki:n
dürler, ayaklarına mı? Bu iki uç 
için yaptıklan masraflara bakar. 
sak, ayağa daha diışkun olduk
larını, hatta ayağın ayartıcılığına 
baştan fazla güvendiklerini gorii
niz. Çünkı.1 ekseri dilberler. işve
bazlık cilvesi bahanesile yiizlc>rİ

nin yarısını şapkalarıle örterlcr
ken, eteklerini diz boyu kısalt
maktan ve bacaklarını oyluk hu. 
dutlarma kadar gostermekten, 
hatti kunduralarının şurasını bu
rasını delik deşik ~derek, nyakla. 
nnı mümkün olduğu kadar, yaru 
ağyara teşhirden çekinmezler. Bel. 
ki de bunu eskiden kadına verilen 
"eksilt etek,, tabiri.'li, fistan etek. 
lerınin kısalığı ile ıevıl için ya
parlar. 

Bu etek kısalığı biraz da ha. 
yanlarımızın dillerine sirayet et
se biç te, fena olmaz. Bu kısalık, 
uzunluk bahsinde er'teklerle &.ra
lanndaki tezada bilm~m dikkat 
ettiniz mi? 

Onların etekleri kıs;ı, bizim pa
çalarımız uzun. 

Onların saçları uv.ın, bizim saç. 
laruruz kısa. 

Onların boylan kısa, bizim boy
larımız uzun. 

Ve onların dilleri uzun, bizim
ki - ne çare - kısa. 

Bir eski şair şöyle demi~: 

"Çekme dlmen nlz: edip Ofttdelerden 
vehm kıl'" 

"'G!Sklere Açılmasın eller ki dlm•n•n
dı,..• 

MİDEYE GİREN KULUNÇ 
Bir de mideye giren kulunç san. 

cısı vardır. Bir gün, yemekten ön
ce, sonra, hatta yemek yerken mi
denin sağ tarafına birdenbire bir 
sancı gelir, arkaya doğru, sağ o
muza doğru yayılır: ~lide burku. 
luyormuş. yahut sıkılıyormu · gibi 
şiddetli bir sancı. Vakti h:ç belli 
olmaz. Faknt geldiği vakit bir kaç 
dakika, bir çeyrek saat, bazılarında 
yarım saate kadar siirer. 

Bu sancı aç karnına geldi
ği \'&kit insan açlıktan :zanneder. 
Yemek )'er, Cnyda vermez. Tok kar 
nına gelirse, hazimsizlikten der, 
karbonat içer, gene faydası olmaz. 

Yalnız, snncmın şiddetine dayana
maym ta arkası üıerlne yatarsa, 
sancı o zaman hafifler. 

Bazılarında hu kulunç sancı:;ı, 

muayyen bir yemekten ımnra gel'r. 
Kimisine yumurta dokunur, kimi. 
sine yağlı yemek, kimisine de kay
mak. .• 

Bu sancı ile birlikte kay geldiği 
de olur. Bir gün biraz fazla yemek 
yenilince, yemekten biraz sonra 
he.m şiddetli sancı, arkasından kay 
gelir. Çıkan şeyler yenilen yemek
ler olmakla beraber, dikkat ed:lir. 
se, aralarında koyu y~il safra da 
görülür, mide boşaldıktan sonra 
rahatsızlık geçmez. Midenin sağ ta 
rafında sancı - bereket versin ha
fif olarak- kaldıktan başka bir de 
yanm yarım başağrısı gelir. Bir 
iki saat sonra herşey yoluna gi. 
rer. 

l\lide kuluncu, yalnız sancı nl-
511n, kay ile birlikte gelsin, geçtik
ten sonra hiç bir şey kalmaz, insan 

onu unutur. Tekrar gelinciye Ka. 
dar .•. 
Şu kadnr ki bnzılarında, kulunç 

geldiği günlerde, snhahlnn ishal 
gelir, uykudan uyandırır. Bazıları
nı da yemek sofrao;ından kaldınr ..• 

Böyle, arada sırada \•akti belli 
o1marlnn mideye eiren kulunç m:
de hastalı~ından ileri gelmez. Da
ima yemekten iki, üç, dört saat 
sonra gelirse o zaman midede e
hemmh·etli hir hastalık hatıra eel
lir. Tarif etm:ye cahstıihm kulun
cun seh~bi karaciğerdedir. 

Bunda da. kanda kirec muva7e
nesİ7li~inin ff~s"ri olmnkln heraher 
iş daha karısıktır. l\lidt>clf' kulunç 
sancısına seh"'P olan. cnfrsı k~e i 
kumları asıl ko1Pc;terolden hrısıl o
lur, hunun etrafına da k:rer fon. 
Janır .. 

Miıfr\'f' kulunç sancısı gelin<"e 
ilk düsiinii1c<"ek Şt'\' hrmcn ''nfı•lia 
girin tsti .. ahnf f"fmek olmalırhr. f n. 
san kendi evinde olmrm::a hir ka
nane ii7er:ne uzanır. l\fiıle kulun. 
cuna kan;ı hareket etmek fayda 
w~rmP7., Sancı Ü?erinr sıcak !l>u~·a 
hatırılmış bez knnnlunca sancı 
hlio;hiitün geçmese bile derhal ha. 
lifler. 

Bn midi" knluncn karadi"erde 
kum hnsta12'ını haber verdiğin. 
den, ~ancı gedikten sonra da. im. 
kanı varsa. sancı esn11sında, heki
me muayene olunmak lii,.ımdır. 

Ilekımin muayenesi gedlclrse o 
vakfe karlar yağlı yem,.k1Prden, 
yumnrtarlan, ~iitten ı;•e hnhnrh Vf",.. 

meklr.rdPn sakınmak. Bald•rlara 
giren kuluncun aksine. mide ku. 
Juncunda taze tereyağı iyi gelir. 

mir değil, pirinç old•1~11n~ söylü
yor ve bir taraftan muharririn 
bilgisizliğine ilişirken, diğer ta. 
raftan, maksadın demir tedariki 
olmayıp, bir Napoleon hatırvsının 
yıktınlması olduğunu da söyle
meden geçemiyor. 

Bereket, bizde ne böyle maden 
sütunlar var, ne de demir cevheri 
kıtlığı .. Yoksa taraf ta:-af, kimi. 
miz şu ve kimimiz hu sütun vt!'ya 
abidenin hemen ylkılmasmı teklif 
eder ve nihayet işi Afrodit davası 
şekline sokardık. 

Pamuk Paketlerile l\luharebe 

A merikan Mebusan Meclisi, 
Finlandaya yirmi milyon. 

luk bir kredi açılmasını kabul et
miş. Fakat bununla ancak gayri 
askeri levazım almasını da şart 

koşmuş. 

Bu garip haberi nakleden bir 
Fransız gazetesi: 

"Amerikalılar, lnlandalılann 

Sovyet tanklarına idrofil pa-
muk paketlerile mi mukabele ede. 
ccklerlni sanıyorlar?., diye latife 
etmektedir. 

İşin acı tarafı da, kana boğul· 
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m~:mm 
Pasteur'ün Hayatı 
Filmi .1 'l · 0> · l-ı J 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Beyoğlunda Lale sineması "Pas. 
teur'ün Hayatı,. filmini göste

riyor. Ticaret sineması, insan kili· 
türünü, zevkini, bililnçosundald ra. 
kamlara gör ayarlndığına nazaran, bu 
film bize ticaret sinemasının bir 11it
f udur. Hayatın dışında bir hayatı, 
,·eya cemiyetin en bozuk tiplerini 
ve nümunelerini gençliğe, halka gös
tererek, halkın tecessüsünü ve me. 
rakını paraya kalqeden bllPnkü 
sinema, ikide bir bu gibi filmlerle 
bize ticaretinin sadakasını veriyor. 
Pasteur'iln hayatı, yaşanmış bir ha
yat, nümune bir hayat, hasret çekile
cek hlr hayattır. Bu film üç bet gen
cin üzerinde bu tesiri ,.e kıskançlığı 
uyandırırsa, ne mutlu bize ..• 

Pasteur, sadece mikrobun kitifi, 
mikrobu dafi serumun kaşifi değil
dir. Pasteur, sadece mikrobun salta· 
natını yıkan, insanları mikrobun e. 
garet:nden kurtarnn kurtarıcı da de. 
ğildir. Pasteur, cemiyetindeki, asna
daki cehaletle müudele eden, impa. 
ratorun gazabından, meslekta~lannın 
istihzasından, sinsi, garazkar düı· 
manlık1arından korkmıyan, lnsanlıiı 
bir afetten kurtarmak için bayabnı, 
zevkini, benliğini her şeyini insan. 
lığa feda eden bir mücahittir. 

Filmde hnyahnı tasvir eden öyle 
sahneler, o sahnelerin içinde normal 
hayatın, cemiyetin fevkine çıkan, bı. 
sanlık ideali içinde mtikemmel insan 
olan bir dehanın öyle tezahürleri var 
ki, bu yüksek ruhun, bu minah ve 
ya~amıya değer hayatın önünde hür
metle eğilmemek, bu yüksek insanın 
ideal kaynağından zevk ve heyecan 
duymamak mümkün değildir. 

Geri cemiyet, cehalet, taassup, bo
zuk bir cemiyetin büttin hile ve bud· 
aları, Pasteur'ü mütemadi bir imti-
handan geçiriyor. Nazariylerini .red
deden bütün bir fen akademisinin 
karşısında, bütün alay ı;•e istihzala
rın önünde Pasteur dimdik duran 
insandır. Mikroba inanınadılı için, 
mikrobu damarlarına şırınea eden 
bir doktor Charbonet kartısında 
Pasteur1 ilimden aldığı kuvvetle bo. 
yun ej'Jnlyen insandır. KiZilii.ıl ha;ra• 
bnı kurtarmak endi e iyle, cahil bir 
doktora ilmi vasıtalarla doğum yap. 
hrabilmck için, bütün nazariyeleri. 
nin bir şarlatanlık olduğunu ill1%ala. 
mak mccburiytinde kald,ğı zaman, 
bu imzayı veren, bayağı ruhlu bb 
nıeslekdaşın kar ısında ilim namına 
pazarlık yapmak tevazuunu gösteren 
insandır. Fakat inanmadığı mikrobu, 
damarlarına şırınga eden, bir ay son
ra kuduz alametlerini vücudilnde 
görilp te Pasteur'e koşan, ondan te
<Ja\'i \'C hayat dilenen doktorun u. 
zathğı pazarlık senedini ceri almı. 

yacnk kadar riya ve bilenin önUnde 
eğiJml:ven, bütün kuvvetini bilg1sin. 
den, ilminden, azminden, iradealn
den, fedakarlığından alan, hiç bir 
kuvvetin, cehlin, taassubun, ist"b:ıa. 
nın, hilenin mağlUp edemediği insan. 
hu büyük in:oıandır. 

Bunun içindir ki Pas1eur'e sadece 
bir kaşif veya il:m diyip geçemeyiz. 
Pasteur geri bir cemi~·etle mücadele 
eden bir müt'ahit, idealine varmak 
için çelik ke ilmiş b:r irade, insanlıJt 
kıırtarmak için, nefsini insanlığa 
pe keş ~ekmiş bir idealisttir. Bqlln 
insanlığın başı ilstiinde saltabat an. 
ren, tacını ve tahtını hiç bir insan 
cemiyetinin yıkamıyauğı bir hfi. 
kümrandır. 

Sinema perdesinde hozuk insan ti. 
pi, hozuk cemiyet nilmunesi görmek
ten ~·orulan ve bıkanlar ''arsa bu fil. 
mi nnl'Jllelenni ta\•sh·c ederim. 

Kayınbabasını Vurdu 
Mersin CT AN) - Şımlak köyünde 

Mehmet oğlu Faro, evinin damını 
tamir ederken kendisine yardım et. 
miyen eşi Pcroyu dövmüştür. Buna 
kızan kayın babası Seloğlu Mehme. 
din hücumuna uğramış ve onu bı. 
cakla sol böğriindcn tehlikeli surette 
ya~alamıştır. F .. ro. jnndarmava tes. 
lim olmuştur. 

Balıkesirde Biri Dondu 
Balıkesir - Odun getirmek için 

dağa giden Yaşar isminde biri, do. 
narak ölmüştür. 

muş bir memleketin medeniyet A
leminde uyandırdı!lı alakayı izah 
için mizah vasıtasır.n müracaat e. 
dilişldir. 

Çocukken okumuştuk: 

İnsan söz söyliyen bir hayvan. 
dır. Hakikat te öyledir. Gün geç· 
tikçe ve eyyam gördükçe, bunu 
daha iyi anlıyorum. 
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Tarihi Tefrika : No . .. . Yazan: ULUNAY 

Fatımilerin Tarihi ve 
Çok Kıymetli Hazinesi 

Kahireye Taşınıyor 
İki Günlük Ilulfı a 

P'atıml hnllfel&lnln dördllncflstı 

tulzcddlnullah veziri Cevher Kai
d n ılyaıl ve all<crl mahareti ıaye. 
& nde Mısın da Fethettikten ıonra 

K bireyi tesis ederek payitahtını 

Mehdiyedcn yeni şehre nnklcttirlyor. 
Vezir Cevher Fatımilerin bilyük 
ııervetlerinl halkın naznnndan ıak-
1 mıyarak nakledecekUr. Zira bu
nunlıı hem halka emniyet, hc..'ll de 
Bağdattakl Abbas halifelerinin sol
tanatlannı körleteceğini dtı OnUyor. 
Aılen bir Rum kölesi olan vezirin is
tikbale alt birçok dutOncele'rl vıır; 
bunları halifenin haysiyetini ok51ya
rak kuvveden fille çıknracıık. Cev
her, ihtiyatlı hareket ediyor. Ciln
kO Harunilrreşldln Cııfer Bermeglsl 
gibi otmnktan korkuyor. 300 ıene
denberl hlltıfet ve saltanat iddia e
den Ali evlhdı Fatımi hıltıfetinl te
ılt eden Ubeydullnhutmchdl'nin hu
rucfle AlevUl~e bir resmiyet ver
miılt'rdlr. tJbeydulbıhülmehdl fütu
hatının en parlak devrinde vefat ct
U. Evltıdı babalarının eserini gilzel 
fdarc etUlt'.'r, AdAt ve ııh~k itibarile 
birbirine zıd görOnen birçok Olke
lerl birleştirerek kuvvetli bir impa
ratorluk tesis ettiler. Fakat Fnhml 
hallfclclnln asil faaliyeti Kahlreye 
yerleşUkten IKMra olacaktır. Orndnn 
açıktan aı;ıta Abbaş hıılitelcrlle boy 
lllı;iişccckler. Vezir Cevher, halife ile 
mU16katının ertesı gUna hazineyi 
nııklctUreeektJr. Bunun için altın ve 
gOmOş olarak değirmen taşı bayak
lilğilnde 1500 külçe döktQrlllmü•. 
milce\hernt ve kıymettar eşya lı;ln 

de develer hazırlanmı1br. Mchdlyo
dekl Hammame sarayının avlUillll· 
da 1aallYct başlamıııtır. 

• M uhasipler, ellerindeki evrnka 
tesbit ettikleri servetlerin 

kaydında yanılmamak için yığın
ların yanından ayrılmıyorhr. Ba 
lar, emirleri ile köleleri sağa ıola 
koşturuyorlar. Tüylü başlıklı de
velerin homurtularına athırın kiş. 
nemeleri karışıyor. Her kııtan teş
kil eden develer yumuşak etli a. 
yaklarile kumlardan toz ~ı:ıldırarak 
yaklaşttkları uman deveciler, de
veleri çökertmek için yularlarını 
sallıyorlar ve iri hayvanların çö. 
kü§leri, kum derya ına batan mav
nalan andırıyordu. Bu büyük er
vcü nakledecek olnn develerin, 
yüklerine lnyık bir surette süşlen
melerini emrettiği için paldom1arı 
rengarenk kumaşlarla örtülmüş i
di. Altın külçeler yüklendikçe de
veler, birer birer kalkarken bo
yunlarında asılı olan çanlardan ba-. 
zan boğuk, bazan tiz sesl.ı:r çıkar. 
tarak avlının boş k.tsmına doğru C'e
klliyorlardı. Sarayın ahırlar tar~
.fında süvari muhafız alayı hnyvan
Jarın renkleri itibarile ayu1ıkları 
bölüklerle harekete hazır bulunu. 
,.orlardı. 

Külçeler develere yüklendikten 
sonra, sıra sandıklara gelmişti. 
Köleler hazinenin bodrumlarından 
demir sandıklan çık'lr1yorlurd1. 

Cevher, her deveye yüklenen !ki 
sandığın kapaklarının a~ı1t bulun. 
durulmnsını emretmişti. By suret
le halk sandıklardaki mUcevheratı 
görebileceklerdi. Vezir, avlıya hll
kim olan buyuk bir tarnsndan a1a
yın tertibatınsı nezaret ediyordu. 
Kendisinden btraz geride duran 
kölelerıne bazan bir işaret ediyor. 
Kolcler derhal vezirin flmrini ala
ya kumanda eden zabitlere, çavuş. 
lara yetiştiriyor. bu suretle en u
fak teferruatta göze ç:ıl'pabilecek 
bir yanlış'ığa meydan verilmiyor. 
du. Deve katarlarının yükletilmesi 
bittikçe derhal süvari muhafızlar 
katarı ortalarına. alıyorlar ve hare
ket emrini bekliyorlardı. 

H elife için snrayln mak(ıq to. 
rafındrıki meydnnn nnzır 

büyük taht odasının Qyma1ı, gem 
ve kapalı balkonunda bir yer ha
zırlanm:ştı. 

Bütün tertibat alındıktnn sonra 
Cevher, geniş tarasadan inerek map 
iyeti ile hazinenin artık açık duran 
büyuk kapısından ~irdi. Fatımile
rin ~·ıllarca sPrvetlni muhnfn1.a e
den ve artık bomboş kalan binaya 
son bır nazar atfetti. Ondan sonrr 
halıfenin dairesine doı!ru ilerledi. 

Harem kap•sının yanında duran 
muhafız böltigU kum:ındcınına: 

- Efendimize haber verılsm. 
Teşrif buyur unlar, emrini ver· 
dikten sonra loş dehlizlerden ge. 
çerek taht salonuna girdi. 

Halifeye tahsis edilen geniş bal· 
kon Hint sanatkArlnrı tarafından 
sandal ağacındcın oyulmuş ve san. 
ki saraya süs gibi yapı~tmlmış, bü
yük bir kuş kafesini andınyordu. 
o gün içj"' oymalı kepenkler kaldı
rılınıştı. 

cevher, geniş meydanda alı. 

nan tertibatı görmek için L 
lerledi. Meydan hazinenin naklini 
görmek için her taraftan gelen a
halile simsiyah kesilmişti. Damlar, 
ağaçlar insan salkımlade dolmuş
tu. Halifenin bulunacağı mahallın 
altında hazırlanan kfirsillerde ule· 
rna, fukaha beldenin eşraf ve mu
teberanı ayaklarından papuçlarını 
çıkararak, b ğdn kurmuşlar, ell-e 
rindeki tesbihleri çekerı::lt birbir
lerile münakaşa ediyorlardı. 

Bütün bu kalnbalığın arasında 
hadımlar gümüş güğümlerle haUn 
şerbet dağıtıyorlardı. Arada bu ka 
labalık, bir dalga gibi sallanıyor, 
hemen geniş meydanı tamamen 
kaplıyacak, intizamı muhafaza için 
dizilen mızraklı ve kalkanlı a~ker 
sırasını silip süpilrecek zannedilir. 
ken çavuşlar ellerindeki (tik) ağa. 
cından değneklerle ahaliyi tekrar 
geri sürerek insan dalgasını dur. 
duruyorlardı. 

Cevher, oymalı balkona d'>ğ'rtı ı.. 
!erledi. Halifeye tahsis edil n tal._ 
tın yanında durdu. Yarım c;aat ka. 
dar süren bu intizardan son:-a ev. 
vela mayiet alnyının neflrzcnlerl 
muntazam adımlarla gelerek mey. 
danda halifenin bulunacağı maka. 
mın karşısına dizildiler. Arkala. 
rından madenden darbukaları boyun 
larına asılı trampetliler, nefirzen. 
lerin yanında yer aldılar. Ovınah 
geniş balkondaki fild'şi kakma 1 ı 
nbanos sedirin iki tarafında (1\fu. 
iz) in emirleri, nedimleri, yaver 
leri ihtiram eseri olarak vezirin 
biraz gerisinde duruvorlardı. 

Bas hadım, Ccwvhere vnklnştı 
hürmetle eğildikten sonra ·kulağı. 
na: · 

- E m ir ü 1 m ü m i n i n teljl"Jf 
ediyorlar! dedi. 

O zaman Cevher gözlerini ken. 
dine diken nefirzenlPrın kumnn. 
danına işaret etti. Nefirler birden 
doğruldu. Elli göğüsten çıkan bir 
ahenkte vahşi bir sayha geniş rr.ey • 
danda dalgalanarak u1.ak ufuklura 
6oğru yayıldı. Nefirler susmadan 
trampetçiler darbukolarının gergin 
dcrilertni gümbtirdetmeğe baş!udı.. 
lar. llk nefir sesi halk ile dolu o. 
lan meydanda bir sükut husule ge. 
tirmişti. 

Birden gen•ş taraçanın knranlı
ğından fMulz ) _Alevilere has olan. 
ye il elbisesile göründii. Bnşmclakl 
sarığın alın hizasına bir tuğ tak
mış. yakutlarla işlenen ve sapı bü. 
tün bir firuzeden oyulan kılıncını 
altın ~ir zl~cirle boynuna asmış 
ve behndekı altın kemere ztimriıL 
lu bir hançer illştirrot ti. Ye il har. 
manisinin göğsüne altın klaptnnla 
ayetler işlenmi ti. 

Neflrler ve dartıukaınr sus:ır 
susmaz gE'nlş me •dandan rmithış 
bir gUrültli yUkseldl. Halk, haıtreyi 
elfımlıyordu . <Mutz) yerlere ka. 

panan maiyetinin arasmdan geçti; 
1kf kat Qlan vezire iltifattan Gonra 
sedlr'ne oturdu. Biri sağında. dlğe. 
ri solunda iki gürcü köle ellerinde 
en kıymetli kuş tüylerinden yapıl
mış yelpazeler sallayorlardı. 

Halife oturduktan sonra strmıılı 
kaftanlar giym;ş bir köle ~eniş bir 
altın tepsi ile yaklaştı. Tepsinin or. 
tasındn yakut ve zümrütle iş1enmi§ 

kapaklı bir şerbet kasesi bulunu. 
yordu. Köleyi takip eden baş şer. 
betci i~lldl . Yeri öptü. Doğrularak 
köleden tepsiyi aldı, baş hadım ta. 
rafından mi.ıhürlenen kaseyi tı\fo. 
iz) c arzettiktcn sonra mühürU nçtı. 

'Devamı vıar) 

TAN 

Ticaıet Ve.kili 
Diyor ki 

Sulh Hükümleri 15 Martal 
(Baş, 1 incide) 

re, direktiflere, goruş ve hareket 
vahdetine varılmaktadır. 

Kadar Tatbik Edilecektir 
Ticaret Vekaietinin mevzulan ile 

İktısat Vekaletinin mevzuları arasın
da çok yakın bir irtibat bulunduğu 
şüphesizdir. Bundnn dolayı daha ilk 
~ünlerden itibaren iki Vekaletin da. 
ireleri ara~mda koordinasyon ihtiya. 
cı his edilmiş ve derhal iki Vek~l~tin 
başlıca dnir<' fımlrlerinden mürekkep 
bir koordinasvon komisyonu kurtJl. 
mustur. Sınai mamtılat fivatlarının 
tesbiti. kontrolü. sınai müesseselere 
iptidai maddeler temini. .(!Ümrük ta. 
rifeleri gibi bircok mevzular bu ko. 
misyondnn gcı:mekte ve ' bu mesele. 
lcr burada foknik sureti hallini bu
lunca iki Vekalet için tekerrürsüz ve 
fnydalı surette karar ittihazı kolay
lac:maktadır. 

Diğer taraftan fiyat kontrolü ba.. 
kımından teşkilat kadromuzu geniŞ
letmek içi,, hAzırhklara hllşlanmıştır. 

Fatura usulü 
BaşvekAlete yaptığımız teklifler 

arasında, toptan ve yan tot>tan tica
rette fatura vermek ve muhafaza et
mek mccburivetinin konulmasına 
dair bir kararname mevcuttur ki e. 
hemmivetl a~ikardır. 

Bir ~üddettenheri piyasadan fntu. 
ra vermek adeti kaybolmıya yüz tuL 
muştu. Meğer ki yanlıs malômatı 
ihtiva eden faturalar verllmis olsun. 
Bu hükmün sebepleri malumdur. 
Yeni kararname kötü niyet sahibi o
lan tacirlere dol!ru yolu gösterecek. 
aksl yola sapnnlara cezasını vermeği 
temfn edecektir. 

Milli korunma kanununun 32 nci 
maddesi ihtikar fiillerini tarif etmek 
suretlle mevzuatımı7da mevcut bir 
boşluğu doldurmuştur. Muhik ticari 
sebeplere istinat etmiyen fiyat yük
selmeleri artık kanunen ihtikar teŞ
kil etmekte ve ceza tehdidi altında 
bulunmaktadır. İcabında bu madde 
hükmüne müracaat edilecektir. 

Bu ve daha buna b~nZPr mevzuat 
üzerinde Başvekalete teklifler yapıl
mıştır. Peyderpey çıkacalt olan ka
rarlara göre hareket edeceğiz. 

Bu fevkaUıde ahval karşısında it
halat ve ihracat maUan üzerinde 
şimdilik mevcut teftiş ve murakabe· 
yi kiifi görmekteyiz. 

Tacir birlikleri 
Hatta faaliyette bulunan birlikler. 

le bundan sonra kurul..ıcak tacir bir
likleri hakkındaki kanun pro1c.si 
Meclise arzedilmck üzeredir. Bu prcı. 
jcde 3018 sayılı kanunun yedinci 
maddesi ve Milli Korunma kanunu
nun 34 üncü maddesinde mevcut tll
cir birliklerinin hukuki bünyelPri 
dnhn fazla tasrih ve cakviyc edilmiş 
olecoktır. Bu Guret1e bıı birliklerın 
teşkılO.tı, kuruluş formnlitelcn ve 
biltün foollyetlerl -:laha yeknesak ve 
muntazam bir şekle ifra~ edilmiş er 
lacaktır. 

• fstnnbulda ve AnkJcnrln ecnebi ti-
caret heyetlerinin bizunle yoptıklan 
temasların mahiyeti ve esaslarına 
gelince; Ankaraya muhtelif mevzu
lar üzerinde ticari münnsebetlcm gı. 
rişmek arzusile ge!mi~ heyetlerden 
istiyenler hükumet mahafili1~ temns 
etmektedirler. Ticaret Vekiıletile a
lakası olanlnr da Vekfıletimi ze gele
rek izahat almakta ve icap eden bü
tün yardımları görmektedirler. 

Bunlar şliphesiz ki, ya hususi ve
ya yarı resmi heyetlerdir Bunların 
nyni zamnnda belli ba 1ı ihrncnt li
man1anmızdnkı aliıKador ihracatçı 

tacirler ve tcşek~üllerle temasları 
takviye edilmokte ve bu suretle iş. 
!er kolnylaştırılmnktadır. 

rnaı;ı l ln«'hlcl 
re, foskovadaki Fin heyPti bu ak. 
şam ~cç va.kit Stalin, Molotof ve 
V'°roşılof ile görüşecek, bu g8rü~me 
son ve kati olncaktır. 

• Londradakl Sovyet büyük elçiliğı 
namına söz söylemeğe salfıhiyc-t ar 
bir zat bu akşam Moskova görüşme. 
lerj hakkında şu sözleri söylemiştır 

"Milzakereler iyi ~erait içinde de. 
vam etmektedir. Fakat henüz kati 
bir hnber almadık ." 

Daladier ,Müttefiklerin 

Noktai Nazarı::ı 

Anla·hyor 
Paris. 12 (Hususi) - Mister Cham 

berlain'in dün Avam Kamarasında 
yaptığı tarihi beyanattan sonra bu
eün de M. Daladier bu bevanatı te-

/ . 
yit ve tavzih eden bevanatta bulun. 
muş ve müttefiklerin Finlandaya ya. 
pacaklan yardımın hakiki mahiye. 
tini izah etmiştir. M. Daladier de. 
miştir ki: 

"5 Şubat tarihinde toplanan yük
c:ek harp meclisi de. Finlandaya as. 
ker gönderilmesi hakkında karar 
vermişti. 26 şubatta, Finlandaya gön. 
~erilecek Fransız kttalan. iki büvt\k 
Fransız limanında tahşit edilmi~ bu
lunuyordu. Gerek asker, gerek ~cmi 
hakımındnn yardımın en bü ·iik kıs. 
mını üzerine alan İnıtiliz hükumeti 
dP, Pinlandaya kıtaat gönderilmrc;i 
için gayretlerint fazlala~tırmıştı. Bl. 
taraf memleketler üzerinde f!C?C{' ııiin
düz diplomatik faaliyet icra edildi 

Fakat askerle yapılacak yardım 
Finlandanın talebine mütevakkıftır 
ve hAIA bu talebi bekliyonım. 

"Finlandanın talebine ihtiyaç vnr 
mı" diyeceksiniz. 

Evet. vardır. Zira, İsveç ve Nor
veç, müttefik kuvvetlerinin keneli 
topraklarından geçmelerine bütün 
'kuvvetleri ile karşı kovuyorlar. Fin. 
'andanın talebini bekliyorum. C'ün. 
kÜ, enternasvonal hukuku çiğnemek 
arZUS11",lp '1,.ltilfrrı " 

50 bin asker hazırdır 
M. Daladier. bundan sonra. elli 

hin askerin Finlendav" rre('rnesi idn 
i!!Ve~ ve Norv~r.te münPknl",tı tMnin 
~:fenkrin yardımının lazım o1duiiıı 
üzerinde ısrar eylemi ve sözlerini 
şöyle hitirm;c:t;r; 

"F.~er Fintnnıfa. miittr{i)dcrdcn 
yaT"riım tnlchfnd~ huhınwn7.~A. 
miittefikler, harntcn o:onrR Flnlftfl. 
danın nrıı,.i ~tptiidinii kt>nrlic:inı

J?&rıınti eıfemh.·Pcf'k1f'!rdir, 1'f. Tırn. 
ner. hu\Jiin. Finlnnrfa ""rlamento. 
5ttnun i~'timaın1 miitraki!' hıı hu. 
sudo hir ce,·an \'f"'eceğini vndey. 
leıniş '-••'"""'RktR"•r" 

I ngillerenin rolü 
M. Daladier. tnııiHz donanmasının 

seferi kuvvetleri Finlnnı'lada y1>rJi 
yerine vardırrmık irin 1Azım rtelen 
muhnfe.,eyı temin etti{!ini ve f nı?!L 
tPrenin bu vardım bahsirıde eıı bii. 
vük his ı>yi U~rine aldıi!ını, fneiJ. 
tere !iP Norvec arnsındak! mesafe
nin 2000 mil olduAunu sövlemi~tir 

Dnlııdier'nfn hu bevanatı Mecli" 
tarafından al'<ı~larla karcıılanmıs \'P 

t>u bnhi Uz rtndeki takrlrlerin miı. 
znkeresl gelecek salıya bırakılmı~ 

tır. 

Finler ve lıarici yardım 
Dally Express gazetesi, bu1tün Ko. 

ot>nhag muhabirinin Fin Hariciye 
Nazın M. Tanner ile telefonla ytıP
tığı bir mü!Hkatı nesretmekt~dir Bu 
mülftkntta M Tanner, Chamber. 
laln'fn bf'yanab hakkında şu sözleri 

Maarif Yayın l\1iidlirlüğii sövlPmistir: 
Şimdiye kndar lstanbu1da Hnşıst ~'Müttefiklerin tf':kliflerinden istı. 

kütüphcınesinde büyük bir vnrlık ve fade edip etmlyeceğimiz hakkında bır 
ıcahilivet pi)cıtPr'f'n Bny Vecihi Gork ey söyllyemem. tabii halihazırd~ 
Maarif Vekaleti kitap dPpoları ve Sovyetlerln sulh t klirlcrinl öttr~ıı . 

yayın evleri müdurlüf!lıne tnyin e- mlş bulunuyoruz. fnkat bu tekUClc
dilmiştir. Vecihinin Vekalet yovın 1 rin sulh için kiıfi esaslar teşkil edip 
evleri müdürlüğüne geçmesi, Libre- etmiyeceği .hakkında bir y söyle. 
ri Haşet icin büyük bir kavıı>. Ve-ı meme imkan yoktur. Halıhazırda 
kalet için bir kazançtır. bütün cephelerde harp devam edı. 

-o- yor ve sulh ~artlen kabule sayan de-

I.nhis. ar Mcmurlorının Yardımı itil ise yine devam edt'!~ektlr." 
Tanner Moskovadakl Fln hevetl. 

Inh snrlnr ldare i memurlarıle 0
- nin sulh akdi içln kamil atahİyeti 

melesinln zelzele fc!fıketz"delerine haiz olup olmadığı sualine cevap 
vnrdım olarak maa ve yevmiye}(•. vermekterı lrrıtimı "t'llicıHr. 
~ind<'n yapttklan teberrüaf yekunu Almanlara göre 
11.064 liraya ibliiğ edilmiştir. 

Fakir Çocuklara Yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Kartal

daki yetmiş fakir çocuğa haftadn 
dört gün yemek vermektedir. 

Mister Chnmberlaınin be~•ftnotı At. 
manyada şu ekildP tefsir olunuyor-

Deutsche Allgemcine Zeitung di
vor ki: 
• "İsveç. fngilizlarle Fransızların 
kendisini elbirli~i yapmağa. yani 

.........- ,.,.,_ .....-.-..... .. ..._.. \filletler Ccmiveti kıtaatı seklind" 
23 Nisan Çocuk Bayramı 
YURT YAVRULARINA: 
Bayramınııın ht'.'r Ylldan daha Clat1hı 

otmnsı Jçln Çocuk Ecılr~emc Kurumlan 
hazırlıklara başlamışlardır. Siz de öğ
retmenlerinize bayramınızın daha ö
nemli olmMına hnzırlanmalıı;ı için rl-
c:-ıııfo hıılununm:. 

maskelenmiş İngiliz ve Fransız kı 
talannı kendi topraklarından geçirt. 
meğe zorlamak istemelerini kati su. 
rette protesto etmi~tir, 

Londra, Finlandanm. Garp devlet. 
terinden kendi lehinde bir müdahn 
le istemPdiğini bu suretle itiraf et 
miş bulunuyor. Polonyanın göster. 

...._. «:w>'tss .............. • .., diği kötü misal henüz Finlandanın 

gözu önündcdır. Diğer İskandinav 
memlcketlerı, felfiketli neticeler ve
recek olan Milletler Cemiyetı 16 ıncı 
maddesinin tatbikine. insiyaki şekil 
de muhalefet ediyorlar. 

I sııeçin ı·aziyt'ti 
Finlandaya hariçten yardım vu

kuu takdırinde İsveç'in alncağı va. 
zıyet muhhn bir mesele teşkil ediyor. 
o\ venskn Dagblad diyor ki: 

"Garp devletlerine şunu arılatma· 
hyız ki bu mesolede yepııcakları mü 
dahaleyi. ne İsveç . ne de Norvec mü
snmnha tle karşılayamazlar İskendı. 
navya ile Finlandanın, muttefıkler 
tarafından harp mevdanı haline ge· 
tirild iğini görmek istemiyoruz Onla 
nn askeri kudretleri bize hiç itimat 
vermediği gibı Finlandanın uğrıırlı~· 

akıbet te bizi hiç korkutmaz. Eğer 
Finlanda. Sovyet mctalibini redde.. 
decek olursa. derhal müdahalede bu. 
lunmak ve icap ederse silahla mfida· 
hale etmek İsveç hUkumetine dliser 
7.ira. bövle bir vaziyet karsısmda a. 
lınması icap eden kararları ittihaz et. 
mek, ancak İsveç a<ıkeri ümerasınm 
~alahiyeti .dahilindedir ... 

Sovyet - Fin Harbinin 
Son Safhası 

Londra, 12 (Hususi) - Ge
len en son haberlere göre, Fin -
Sovyet harbi hala bütün şidde
tile devam ediyor. Sovyetlerin 
Viborg'e şarktan ve şimalden 
ilerlemeğe devam ettikleri bil
diriliyor. 

akınlarını bertaraf 
Sovyet bombardı. 

düşürdüklerini hn-

Finler Sovyet 
ettiklerini ve 15 
rnan tayyaresini 
ber verlvorlar. 

Son harp tebliğlert 
Son Sovyet tebliği şudur: 
"So\•yet kıtalıın, Viborgun muh:ı

sarası işini bitirmişler ve şehrin şark 
ve şimal kısımlannı işgal etmişlcr
~ir. Viborg körfezinin garp sahilin
d~ Sovyet kıtaları muvaffakiyetle i. 
lerlemektedir. 

Suojnrvl _ Serdobol dcmlryolu 0-
zennde Japmola istasyonu mıntaka
sındn pjyadc milfrnzeleri çarpışıncı 
farı v uk ua gelmiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri. dü~manın 
askeri h .. deflerinl bombardıman et. 
mıştir. Be düşman tayyaresi düşıi
rülmUştür." 

Rib entrop 
Dün Hit!erl~ 

Görüstü 
.J 

<Başı . 1 lnc:-İff Pl 
naıyan gazeteleri, bu ziyaretin 

netıcelcrı etrafında mlita liuilar vü
rütmektedır. Messajero gazetesi di
yor ki: 

''Hatlhaz1r Avrupa hurbl vaziyet\ 
nasıl değı~emişse, Hlbbentropun 
ziyareti. İtalyanın, geçcrı knnunuev
vcldenberı kendisine çizmis bulun
duğu hattı hareketi de öylece dcğlş
tırmeml ştir. 

İtalyanın vaziyeti beynelmilel 
menfaatlerine bağlı olup aktedilmış 
bulunan anlaşmalara ve Avrupa mu
vazcnesınin icnplnrı üzerine mi.ıes

sırdir .,, 
Jurnale d'İtalia da dıyor ki: 
"Harbin esaslı gayesı, bundan 

evvelki sulhten daha ıyl bir sulhe 
kavuşmak olmalıdır, diyorlar. Itnı

ya, mihverin ve İtalyan - Alman ıt
tıfakının hareket noktası o muş vlan 
geniş knlkmma esasına göre kendı
sinin meşru menfaati ve hukuku na
zarı ıtibnre alınmacl•kça. boyle bır 

şeye ımkan olmadığı mütalltıısında

dır. 

Almanlarla İtalyanlar arasınd&
ki göriı:ime'er. buylik bir dostluk vL 

realizm havası kınde cereyan ctmış.. 
tir. Von Ribbentrop, Almanyanın 

niyet ve tasavvurlar•n1 1zab ve tnsrfh 
(•tımş. b ilmuka bele Duçe ile Kont 
Cıano da ittifak mise.ıkınır. Berlin ııe 
Roma arasında ihdas "İmi~ oldu~u 
munasebetlerden ve misakın imza. 
}anmasından evvel ve sonrıl lki torııf 
arasında teati edilen ve bundan 
oaşka A vrupanın vazivetindekı ın· 
ki afların neticesi olan 1.efsiı leırdcr. 

mülhem bulunan ltatyanın vaziyeti 
ve iımôl ve makıısidi hakkındı• iza 
hat vermislerdir ... 

Jleuter mulıahfrine göre 
Reutn Ajans·mn Amsterdam mu. 

habirinin bildlrdlltlne göre, Httler 
dün gece. Von Rtbbentropl3 mıhP
addit telefon ızörfi rnc i yapmıştır 

Alman Haririve Nnnrının. büvük 
btr süratle lnk•saf Ptm::-kt~ nlan vazı
yet1 karsılı:ımnk iİ7.rrP mii+P'llfl iivPn 
yeni talimata ihtiyacı olmuştur 

Von Ribbentropun Fin • Sovyet 

H 
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u ~P 

ir Eh is lip 
rbi m· ir? 

(Başı l ıncıdeı 

mek !çın mcşnur İngıliz muharrirı 
H. G. Wclls 'in "Ycnı Dunya Niza
mı, ndlı son cserınden ' şu sayfaları 
okumanızı tavsıye ederım: 

"Roma Katolık kıhscsi, yani Pa 
pahk, dünya ışlcrı üzerındc tekrar 
tesır \ e nufuzunu hıss ttırmiye ça 
!ışıyor. Faşıst parası ile yaşıyan Ro
ma Katolik kilise i, yer yüzünde şu 
veya bu karı~ık veya gayrı medeni 
işi yapmak, manrifi koturümleştir. 

mek. ve hayatı durdurmak için din 
sıyasetinin iplerini el.nde bulundu
ruyor. 

"İngiltcrentn ispanyada GE'nera 
Frankoya yardım etmesi. Pap~lığın 
tesiriyle olmuştur Yine Roma Kato. 
lik kil ısesinin tazyıkiyledir ki, lngil. 
tere ve Fransa Polonyaya imk·nsı1 

yardım vaatlerinde bulunmu!;lardır 
fngilterenin A vustury ve Çekoslo 
Vakyaya karŞl takip ettiği mya (.'tf P 

de Papalığın tesıri vardır. Şimdi de 
Papalık Garp medeniyeti ile Sovyet 
Rusyayı biribirine boğazlatmak siya 
setini takip etmektedir Papalığa gö. 
re Sovyrt Rusya Allahsızdır, biz 
Garplılar ise Allnhın çocuklarıyız. 

"Vatikan mütemadiyen bu harbi 
bır din harbi haline kalbetmiye çalı- ' 
şıyor. Yer yüzünde tekrar kilisenin 
saltanatını kurmak için bu harpten 
istifade etmek azmindedir. İngiliz 
kilisesi, ve dığer Protestan kiliseler 
de ona yardım ediyor. 

"Vatikan ynlnız İngiliz ıiyasetf ü
zerinde müessir olmakla kalmıyor 
Fransa ve Belçika da onun propa. 
eandasına mağlllp olmuş vaziyette
dir. 

"Bu yanlış siyasetin bizi bir yere 
götürmesine imkan yoktur. Mukad
des Roma İmparatorluğunun tekrar 
kurulması imkansızdır. Fakat hayo· 
tın baş döndürücü terakkisini, fikre 
knrşı zırhla mücehhez bu kiliselere 
anlatabilir misiniz? 

"Vat kan propagandacılarına göre 
bu harp, modernizme, sosyali7.mt 
hür düşünceye karşı açılmış bir Eh. 
lisalip harbicUr. ve gayesi kilisPnin 
saltanatını kurmaktır. Onlara göre 
cephede dövüşen çocuklarımız. pn. 
pozların tekrar kirli tırnaklarını o}rn. 
yucu ile kıtap arasına çocuk1a bilq ı 

arasına . .kon ile_,_koca arasına. c\'Iat . 
]arımızla scvgiU!erJ arasına t.-krw 
sokabilmeleri için harp etmPkt~ı r 
Buglin insanlar nskri tecaviize nih:ı. 
yet vermek, harbi harple ortndan kRI 
dırmak lçın dövüşürken. kilise bunu 
modern zihniyete karşı açılmış bi 
harn ~klinde göstermivc> çahsıvor .. 

O halde Amerika ("iimhurrei.si vr> 
Almanya Hnriciye Nazın PamıdRn 
ne umuyorlar. ve ondan nasıl bir fi . 
ham almıya koşuyorlar? 

Hndfselerl blrlblrlne bağlıvarak 
muhakeme edersek bu sualin de ce
vabını belki bulabiiiriz: 

Amerikan miişaviri Mr. Wellcs 
Mussolini ile görüsürken Amerikan 
Papazı Pyron Pnpa ile aym mesele 
üzerinde fikir tent 'sinde bulundu 
Wellcs Bcrlinden sonra Parlse hare. 
ket edince, Ribbentrop ta Mussolini 
ve Papayı görmiye ko tu. Amerikan 
müşaviri Londra tiyaretinl bitirdik
ten sonra tekrar Romaya gidecek, bu 
konusmaların sonunu öğrenerek A
merJkava öyle dönecek. DPmek ki 
bütün bu seyahatler. ziyaretler VP. 

rnüzakerelt'.'r Ara~ında müşterek bir 
hağ olmRk liız1m . 

Acaba bu1?iinkü modern harp bir 
PhJlı;ıılin hnrhi midir? 

ihtiltıfında Musso!inln ln tavassutunu 
istemek suretile İtalya ile Sovyetler 
arasında bir uzlaşma teminine çalış. 
mnk için olan vazifesi şimdi 15şey 
mertebesine inmiştir. İngiliz hüku
m~tınin İtalyan köın{1r vaµurlar.nı 
serbest bn akmak hususundaki ka 
ran. Rlbentropu kı.ıvvet!ı bir sflıih
tnn mahrum bırakmıştır. Hitler A 1-
manyanın Moskovu. Helsinki ve 
Stokholm'deki dele~e ve ajanlUTın
dan gelen raporları itİ !' :l ile tetkik 
eylemiştir. 

Willıelmstnc;şe'de büyük bir fas
liyet kaydedilmıştır. Ynğmur gıı,ı 
telgraf geliyor .bunltlrın ~ifrelerı sıı
ratle ccizı.i1erck Führer0 verllivordu 

Alman halkı. val<ıiılardan tnmnm• 
le bıhaber bırakılmı~. Alman matl;>u. 
atı Fin • Sovyet barış müznkE're!er• 
h&kkmdaki haberl('re ynL.,ız birkı.c 
satır tahsis eylemiştir. 

Di\n bğle sonuna kadar ne rıat 
buat ne de Alman radyosu Rihhen 
tropım Papaya vaptı~ı zivaretj bil
dirmemi~lerdir. O. N. 13. A1mısı İc;P 
yalnız harice mahsus oeşrıyutır.dtı 

kıı:;a bir tehliğ verm1 ,tı..r. Bunun)ıı 

beraber katolik mahfı~ler meseledt n 
haberdardır. 

Ba?.1 bitaraf mahfillerin iddfosırı:ı 
göre Papa ile Ribbentrop araı;ın.Jr·
k• rrıülfıkntta Almnııvtı q,. P-ı ,...'lhk a 
rasnıda yeni bir konkordato nkuı 

mevzuu bahsolmuştur. 
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Profesör Hamdi Suadı"lsPoR .. 
Ol.. y ld.. ·· ·· DORTLER um ıi onumu 
( 13 • 3 • 936) • 

Yazan: Dr. Fahri Kurtuluı 
ti Üniversite kadrosu ilk çıktığı va 

t herkes ve onu tanıyanlar hayret 
len kendini alamamıştı: Çünki 
liamdi Suat te açıkta bırakılm1ştı. 

Kendisini ilme, ilmin acı 8Ünlöri. 
lle vermiş oJan Hamdi Suat, yılma· 
dan, bıkmadan çalışırken ve yeni 
keşiflerde bulunurken, birdenbire 
Sok manasız ve çok isa bctsiz bir ha· 
~e~etle ders ve talebelerinden ve la. 
~ratuarından ayrılınıya mecbur e

dibnişti. 

( 13 • 3 • 940) 

İlmi hataSJ mı vardı?_ İnkılabm 
~aıru mı değildi?. Yoksa ilimden 
tihyade siyaset mi yapıyordu?. Yn-

Prol. Dr. Hamdi Suat Ut dalkavuk mu idi?. Yoksa o mev. · 
kii hak edecek liyakatte mi değildi? 
~rtada sebep olarak bir yaş meselesi kir Hareketleri) nin 127 inci sayı. 
~.alıyor. Bırakınız ki, Hamdı Suat i- sında intişar etti. Hamdi hoca için 
Çlaınln yaş meselesi bile mevzuu bahs<>- bir broşür çıkarmıya karar vermiş-

tim. az. Onun her şeyi yerindeydi 
O b lk' T ' k ı ak A Bunda, onu tanıyanlarla, onun il-

kü~ü s:h i~i 0~~al~ ~~ vrupada mi kabiliyeti ve buluştan hakkında 
liamdi Suadın, bu \ıkanlması hli- yazı :azabileceklerin makaleleri ve 

discsi, onun mütevazı ruhuna ve yo- ihtisaslan bulunacaktı. Yani hocala. 
"1lrn - d.. ·Ik d b · rım - ki onun mesai arkadnşlan ı-
ha 

ıyan vucu une ı ar ey1 ve 
kiki hastalığı sokmuş oldu.. diler - onun hakkında yazı yaza-
Doktorluğun yalnız liiboratuaı oaklardı. Broşürün sonuna, Iian~u! 

kısrnında çalışan ve mesaisile duny:ı he><:anın ~avaylar~ı vP. eserlcrını 
tıp aleminde Türk milletinin lsminl 1 tarih sırasıle yazacructım. 
lıtrnıetle andıran bu alim. sevdiği Bazan hadiseler ve insanlar.. Gü. 
1le kendi elile kurduğu enstitüsün- zel fikirleri t~tbik sahasu:ı~a soldıı
dcn uzaklaşırken, onun yerine Al- racak ~ada: ~safsız ~labılı~orlar. 
!Xıanyadan , bugün sorulduğu takdir- Broşu~ hala neşredı.emedı. Bu se
de onun, ölüsüne bile yerini seve se- ne de, b~~ç~k s~beplerle ve hele ya
~ ve hürmetle terkedeccği cevabı zılann bu?.'~ bır kısmının hazır ol
-ıınabilecek olan bir profesör getir- maması yuzunden çıkamadL 
tlldL Geçen seneler broşür intişar ~de. 

liamdl Suadm Qnfversfte dışında medi, ~i!.e ~oş ~u:madı~. Hamdi ho· 
~Çen hayatı, münevverlik ve bey. canın olu:ııu ~unu o1an ~lk 13 mart
tıeın:ıneı kıymeti namına çok acıdır. ta profesor _Kazım .İsma~l ve ertesi 
hım yolunda, bele ooyle (marazi sene profe~or Tevfik .saglam ho~a. 

~ih) gibi; mikroskop ve daimi bir \~':111~~n _ bırer .yazı nca etti~. ~U:i
dikkat ve ihtimam tstiyen, bir sani- sının C~mhurıyette,, ve dı.~erı~ın 
hlik Iakaydinin büyük bir yeisle ö- "TAN,, ~tunla~nd~ neşredikleruıl 
deneceği bir şubede çalışmak ve bu memnunıy.etle gorduın. 
"1hede beynelınllel şöhret sahibi ol. Bu sene de ben, Hamdi hocanm ~-
llıak_ İşte bu: lü.mü yılındaki hislerimi aynen tek

clu. 

"Kadrini aen k1 mu .. nada bili,, "Y 
BJkl 

Durup el ba!llıyalar kartına yidn. aaf 
ur' 

allnre amdi Suade nasip ol· 

ÖUimn ne bu hakikat Türklyede 
)e.ni anlaşıldı. Ölüm onu, bizden ta

~rnen uzaklaştırdı. Şimdi ölümden 
"<lha acı bir hakikat karşısında kalı. 
t112., münevver ruh!ıırımız için da-

fena .. Çünkü ölüm; onu, Avru
~ldaki şöhretine, doğduğu yerde 
~lnştıran hazin ve acı bir işaret 

O'QU_ 

\ırı l.1 üderrlslik hayatmdan 'Ozaklaş. 
lis lan Hamdi Suadln sonsuz in
lr arına, Gureba hastanesindeki bir 
ll.i~~ ne blr teselli, ne de kendisi
,._ dunya şöhretine layık .kılan ilıni. 
~ bir mükafat olamazdı. 
~ lianıdi Suat günden güne Od ta
l!: .ından yanan bir mum gibi eridi. 
~ken ve maddi ziyası donuklaşır
Otı bile, kafalara ışık dağıtmaktan 
bn u kimse, hatta korkun; hastalıJr 

e, ınenedememiştl. 
d 'l'ecıavı müddeti ona b!r istirahat 
lae'Vresi gibi gelmlştl Sankı son yazı. 
laırıl'bı.ı Avrupadaki şöhretini tamam-

}>ak için yazmıştL 
b rofesörlükten aynldcktan sonra, 
Q Ükurnet namına kanser kongreleri· 
e lllUrahhas olarak gönderilmişti. 

la! Buralarda beynelmilel mevzulara 
IS r, beynelmilel kafaların çıkardığı 
G erıer arnsınn eserler kattı. Birçok 
~rp dostıan ve sayısız takdirler ka
bı dı. . Ne acıdır ki, bu kıymetten 
~~e bır kürsü esirgendi ve bu kud. 
aı ten biraz daha ilim ve f azllet der. 

rar etmek suretile, Hamdı hocayı; 
matbuat hayatırıda tekrar ylıdcde
rek. bugünün tıp yolcularına önle
rinde nümune ittihn edilecek bir 
kıymetin mevcut olduğunu hatırlat
mış olduğtima kaniim. 

İlkıncktcp Tarih Kitt?plan 

l\tüsabakası 
Ankara, 12 (Tan Mllhabirlndcn) -

İlkokul tarih kitapları müsabakası
na gönderilen eserleri tetkik etmek
te olan komisyon, çtılışmalanna baş
lamıştır. Eserlerin tetkiki bir hafta
da ikmal edilecektir. 

!\-filli l\lü<lafaa V ckfilcti. 
Kara l\lüste§arlığı 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) -
Milli Müdafaa Vekaleti kara müste. 
şarlığına General Hayrullah tayin 
cdilmlşt~ 

Erzincana Yolcu ve Eşya 
Nakliyatı Devam Ediyor 

Ankara, 12 (A.A.) - Erzlncana 
doğru yolcu ve eşya nakliyatının 
menedilmiş olduğu hakkında intişar 

eden haberin, bu husast.:ı ikincik3-
nun ayında verilip birkaç gün sonra 
kaldınlmış olan bir kararın tarihin
de zühul göstermiş olan muhabiri. 
nin yanlışlığından ileri geldiğini ve 
Erzincana her türlü nakliyatın nr.r
mal olarak devam etmekte olduğu

nu Ulus gazetesi tashihan neşret.. 

mcktedir 

alınamadı 
~Ürkiye h.udutlartnı aşarak, Gar- 1\lüreftcdeki Heyelan Büyüyor 
ttı.i.id rneşhur ilmi kongrelerinde tez Mürefte, 12 (A.A.) - Müreftenin 
lar afaa eden ve bütün mesai şart- Klrazlı köyündeki heyelan mıntaka
le~~ın. acılığını, yalnız millaU ve ta- sı genişlemektedir. Köylüler arazi. 
lia e:ı için inkisarsız kabul eden lerinin tanınmaz bir halde oldu~ • .mu 
Y'atrn~.ı S~at, parasız, perişan bir ha. söylüyorlar. Heyelflnın köy içinde de 
li.isij surdu ve perişan öldü. Fakat ö- başlamasından korkuluyor 
Mesa~~ya~ına nisbetle çok zengindi. -
oldu. •nın ilk ve son nıükA!atı da bu iki Kadın Donarak Öldü 

1nsa danı n olarak Hamdi Suat, ilim a-
§ağ 1 o~a.n Hamdi Suatten hiç te a.. 
bu;ui!eg~ldi. Ölümü ile memlekette 
da .. ~tr boşluk bırakan o, kafalar. 

Tenı b" lakdirı ır hakikat yarattı: K1ymet 
l< .. 

Bursa, 12 (A.A.) - Pazar akşamı 
Orhangaziye gitmekte olan iki Bur. 
salı kadın Cihan köyü yakınlarında 
müthiş bir kar fırtınasına tutularak 
bir köprü altına sığınmış1arsa da, 
soğuğun şiddetinden donarak öl
müşlerdir. ede~r::o~l~~~da .gezmesfle lftihnr 

•i.inü . ğı unıversıtemiz onun, ölü. 
ıa 

01 
ıç avlusunda, bağnna bir Iah- Posta, Telgrafta Tayinler 

bu~~un basabilmekle, dünyanın en Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) -
A. saadetini tatmış oldu. Posta işleri reis muavini Tiı.cinin An-

~;1'1~a ilim alemi bir uzvunu, kara posta. tel~ ve telefon müdiir
bitini ~ılleti kıymetli evlatlarından l~ı, ne, posta işleri şube müdürle. 

aybettl. nnden Tevfiğin posta işleri reis mu. 
Bu Yazı • _ ı evinliğine, Ankara P. T. T. müdürü 

'-~ nu, Hamdi hoca öldıığü se- Mehmet Rüştünün posta işleri reis 
ışt:un. o zaman bu :razı cırı- muavinllthıe ta.Yinleri nı>ıldı. 

1 

KUPASI 
---0----

Müsabakalar, Pazara 

Taksimde Y ap1lacak 
Galatasaray, Şişli, Pern ve Kurtu. 

luş klüplcd arasında bu pazar gü· 
nü Taksim stadında dörtler kupası 
mnçlnrı yapılacaktır. 

Bu klüpler aynl gün zarfında 
ynnmşar saat olmak üzere birbirl~ 
rile ayn ayn karşılaşacaklardır. 

Milli Kiame Maçlarına 

31 Martta Başlanıyor 
Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) -

milli küme maçlarının esaslarını tes
hil etmek üzere Fenerbahçe. Galata
saray, Vefa ve Beşikte~ murahahs!a
rile İzmir ve Ankara klüplednden 
seçilen mümessillerden mürekkPp 
heyet, Ankarada yaptığı toplantıda 
milli küme maçlarına 31 martta baş
lanmasına karar vermı~tir. 

Bu meyanda tanzim edilen fik~
türde ilk haftada lstanbulda Fener. 
bahçe Galatasarayla, Beşiktaş ta 
Vefa ile karşı karşıya düşmü~tür. 
Klüp murahhasları dün akşam An
karadan İstanbula hareket etmislc.r
dir. 

Voleybol Teşvik l\füsabakalan 
İstanbul bölgesi voleybol a]anlığı

nın tertip ettiği voleybol teşvik mÜ
sabakalanna bu pazar günü Galata. 
saray klübü lokalinde başlan:ıcaktır. 
Ypılacak mfısobakalar şunlardır: 

Saat 12 de Vefa _ Kurtuluş, 13 te 
Galatasaray _ Akm, 14 te Fenerbah
çe - Alemdar, 15 te Pera • Yenlsehir, 
16 da lstanbulspor • lstiklfil, 17 de 
Altıntuğ - Beylerbeyi, 18 de Top. 
kapı • Boğaziçi, 19 da Evüp • Davut 
paşa, 20 de Beşiktaş _ Süleymaniye. 

Kız Mektepleri Arasında 
Çamlıca lisesinin şampiyon çık. 

masından sonra ikinciyi tayin edecek 
kız mektepleri voleybol maclanna 
bugün kız muallim mektebi sahnsın. 
da devam edilecek ve şu müsabaka. 
lar yapılacaktır: 

Cümhurlycto-lstiktaL Tnönn- Bo. 
ğazfçl. Kandilli - Kız Muallim. 

l'tiaç Ilacüsclcrine Karşı 
Tedbirler Alınacak 

İstanbul bö1gcsl futbol ajanhgı, 
maçlarda devamlı sun tte çıkan mü. 
essif hadiselerin önüne geçmek için 
bazı tedbirler almayı düşünüyor. 

Ajanlık, fikirlerine müracaat cL 
mek üzere eski spor idarecilerini bir 
toplantıya davet etmiştir. Dün akşam 
bölge merkezinde yap ılan içtimada 
bu mesele üzerinde görüşülmüştür. 

. l\Iaçlardnn Menedilen 
Oyuncular 

İstanbul bölgesi futbol ajanlılh 
maçlardaki uygunsuz hareketl~rin. 
den dolayı Yunus ile Anadoludan Er. 
cümendi genel direktörlukçe çeza ta. 
yln edilinceye kadar maçlardan me. 
netmiştir. 

Feneryılma:ıo: klübünclen 2143 sicil 
sayrh Vedada bir ay boykot cezası ve 
rilru.iştir. 

Hakem Adnan Akın 
Hakkındaki Karar 

Galatasaray _ Beşiktaş maçındaki 
hadise dolnyısfle hakem Adnan A
kma verilen bir senelik muvakkat 
boykot cezası. spor efkan umumiye. 
sinde derin akisler yapmıştır. 

İstanbul bölgesi hakem komitesi 
Adnan Akına verilen bu cezanın tn. 
dil veya tahfif için genel direktörlük 
nezdinde teşebbüste bulunacaktır. 

Hakem Adnan da İstanbul bölgesi 
kanalile itirazını ayrıca bildirecektir. 

Güneş Klübünün Deniz 
Şubesi Kapanıyor 

Facıliy<'tinl tatil ettikten sonra 
spor şubelerini tekrar açan Güneş 
Klübü, deniz şubeı;ini kapamıya ka
rar vermiştir. Klüp. deniz vesaitini 
diğer klüplere satarak bu §Ubeyi tas
fiye edecektir. 

VENi NESLE AÇIK MEKTUP - Mecdi 
Devrim Ulrııtınctan yazılan bu eser yeni 
neslin g~enlerde ortaya attığı iddialan 
teker teker tahlil v~ tenkit ~en bir bm
sQrdOr. E.'lkt - yeni mOnakaşasmın hakiki 
mahlyelln1 izah bakımından P.Yant dik
kattir. 

PEMBE SOKAK. 411- M. P'crldun tıtnı
tından yazılan ve Schlr Tiyatrosunda oy
nanan bu piyes, kitap halinde basılmıştır. 

A~K MEKTUP - En.urum C. H . Par
tisi İdal'f! Heyeti ve Belediye Refsf Mesut 
Çankayanın, imar işlerine dair Bahadır 
DOlger tarahndnn ~kanlan broşüre ceYap 
olarak ;razdıb ~ b1r rlsaledlr. 

ZINGAL ŞiRKETi iDARE MECLiSiNDEN: 
Şirketin hissedaran Umum! hey'eti Adi surette 30 Mart 1940 Cumar

tesi günü saat 10.30 da İdare Merkezinin bulunduğu İstanbulda Bahçe. 
kapıda Taş handa toplanacaktır. 

Bu içtimada gerek asaleten ve gerek Veklleten hazır bulunacak hisse.. 
darlann nizamnamemizin 8 ci maddesine tevfikan ya asgari eski ve he
nüz tebdil edilmemiş 1.200 hisseye veyahut 193j Haziranında yeniden 
ihraç ve bedeli tamamen tesviye edilmiş bulunan 400 yeni hisseye sa.. 
hip olmalan muktazidir. 

Gerek Ticaret kanununun ve gerek Şirket esas nizamnamesinin bu 
içtima için aradığı nisabı ekseriyeti tesbit etmek üzere hissedarlann his
selerini içtima gününden laakal 10 gün evvel Galatada Osmanlı Banka.. 
sına tevdi etmeleri muktazldir. 

MÜZAKERAT RUZN Al\IESl : 
1 - İdare Meclisi Raporunun okunması, 
2 - MuraJ<ıp Raporunun okunması, ' 
3 - 1939 senesi Muamelat devresine aid bilanço kar ve zarar hesap. 

lannın tasdiki, 
4 - İdare Meclisi azalarile murakıbın ibran. 
5 - Sermayenin 3.600.000 Türk Lirasına çıkanlması hakkında bu 

kerre ittihaz edilmiş bulunan karardan malumat itası, 
6 - Nizamnamenin 16 ncı maddesi abkrunma tev.!ikan İdare MeclL 

si azası intihabı, 
7 - Ticaret kanununun 372 nci maddesi ahkamına tevfikan Meclisi 

İdare azalarına 1940 senesi zarfında verilecek huzur haklannın 
tcsbiti, 

8 - 1940 senesi için bir murakıp intihabı ve senelik. tahsisatının 
tesbitl. 

* * * ZINGAL ŞiRKETi iDARE MECLiSiNDEN: 
Şirketimiz hissedaran hey'eti Umumiycsl Fevkalade surette İdare 

Merkezimizin bulunduğu tstanbul'd'a Taş handa dairei mahsusasında 
30 Mart 1940 Cumartesi günü saat 1 O da toplanacaktır. 

Bu toplanbda Şirket Sermayesin in tezyidi ve esas nizamnamenin ba
n maddelerinin tadili müzakere edilerek kararlaştınlacağından Ticaret 
kanununun 385 ve 386 cı ve esas ni zamnamemizin 32 nci maddeleri ah. 
kamına tevfikan bu toplantıya bilvekale veya bilasale iştirp.k ede<:ek o. 
lan hissedarlann malik bulunduklan hisselerini yine esas ni1.amname.. 
nin 33 ncü maddesine tevfikan içtima gijniinden laakal 10 gün evvel 
Şirket meclisi idaresi veyahut İstanb ulda Osmanlı Bankasına tediye et. 
meleri iktıza eder. 

l\IUZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - 30.6-1934 tarihli Fevka1fıde hey~ti wnumiye kıu:arne ihraç e.. 

dilen ve Şirket esas nizamnamesinin 8 nci maddesinin birinci 
Fıkrasında zikredilen hisselere müşabih olarak ve 1 İkinoikanun 
1940 tarihinden itibaren bu eski hisseleri bak ~ecibelerlni ik. 
tisap etmek üzere yeniden 64.000 hisse llıracı sur.etlle Şirket 
Sermayesini 1.600.000 Türk lirası arttırarak 3.6001000 liraya 
çoğaltmak hakkında karar ittihazı, 

2 - Tezyidi s~aye hakkında ittihaz edilecek karann mevkii tatbi. 
ka vaz'ı veyahut tezyidi sermayenin tahakkukuna mütedair 
bilcümle kanuni merasim ve muamelenin ifası için İdare Mec.. 
lisine salahiyet verilmesi, 

S =- Tezyidi sermayeden dolayı esas nizamname.nln 8 ncl madd~ln 
tadili ve yeni muaddel metniınln tasdild. 

4 - Ticaret kanununun 330 ncu moddesile tehalüf ey ley• l! ~lrket 
esas nizamnamesi 22 nci maddesinin tayyi. 

8 nci l\laddcnln eski metni: i:adili teklif edilen 8 ci maddenin 

Scki7.İnci mnffde: - Şirket seı-. 
mayesi 2.000.000 Türk lirasından 
lliaret olup beheri 2!J TOrk liran· 
kıymeti muharrereslnden 80.000 
hisseye münkasımdır. 

Bu hisselerden 20.000 adedi es. 
ki hisse senetlerinden üçü bir yeni 
hisse senedine tekabül etmek üze. 
re 30 • 6 - 934 tarihinde mevcut 
60.000 hisse senedinin verine kaim 
olacaktır. 1 ila 60.00Ö ne kadar 
numaralı bulunan eski hisse se.. 
netlerinin temamen yeni hisse se.. 
netlerile tebdiline kadar tebdil e.. 
dilmeyen bu eski hisse senetlerin.. 
den her birinin kıymeti bedeli ta.. 
mamen tesviye edilmiş bir yeni 
hisse senedinin 1/3 kıymetine 
muadil olacaktır. 

Bu itibarla: 
1 - Hey'eti Umumiyelere işti.. 

rak etmek üzere tevdi edilecek ve 
yukanda zikredildiği veçhile yenl
leriyle tebdil muamelesi yapılma. 
mış bulunan eski hisse senetlerin. 
den 1.200 adedi yalnız bir reye hak 
verecektir. 

2 - Tebdil edilmemiş bir eski 
hisse senedine verilen hakkı te.. 
mettü bedeli tamamen tesviye e. 
dilmiş bir yeni hisse senedine dii
şen temettüün 1/3 e tekabül ede. 
cektir. 

3 - Şirketin tasfiye halinde teb.. 
dil edilmemiş bir eski hisse sene. 
dine verilecek hak, bir yeni hisse 
senedine bahşedilecek hakkın 1/3 
ne tekabül edecektir. 

Hey'cti Umwniyenin işbu ser. 
mayeyi bir misli tezyid etmeğe 
salahiyeti olacaktır. 

Tezyidi sermayeye karar veril. 
diği zaman Hükıimete malumat 
verilecektir. 

Tezyidi sermayeye karar veril. 
diği zaman hey'eti umumiyece his.. 
scdaranı hazıraya bir hakkı rüc. 
han bahşolunacaktır. 

Sermaye hisse senedatından 
maada bila kıymeti itibariye 5000 
müessis hlsı;c senedatı ihdas olun. 
muştur. İşbu müessis senedatının 
tevziatı Şirketin müessisi bulunan 
münfesih Türkiye Kibrit İnhi!an 
T. A. Şirketi Meclisi idaresi tara.. 
fından ifa edilmiştir. 

Müessis hisse senedatının adedi 
esas nizamnamenin tadili suretile 
dahi tezyid edilmiyecektir. 

Sungurlu llalkevi Reisliğinden: 1 

On parçadan mürekkep bando mü. 
-ziğimizi yeniden öğretip meydana 
getirecek bir muallime ayda 40 Ura 
wrilecektir. Taliplerin, Sungurlu 
Halkevi Reisli©ne müracaatları. 

yeni muaddel metni: 

8 cf madde: - Şirket sermayesi 
30 • 6 • 934 hey'etf umumiyesi ta
ııaflncl.a beıı.d 26 Türk l&aaı k.Jy
meti muharreresinde 80.000 hisse
ye münkasim 2.000.000 Türk LL. 
rası olarak tesbit edilmiştir. 

30 Mart 1940 tarihli Fevka1Me 
Hey'eti Umumiye karariyle bu 
sermaye beheri 25 Türk liraSl mu. 
barrer kıymetinde ve eski hissele. 
re müşabih yeni 64.000 hisse ih
racı suretile 1.600.000 lira arttı
nlarak 3.600.000 Türk lirasına çı. 
karılmıştır. Bu yeni hisseler 1 t 
kincikiı.nun 1940 tarihinden itiba
ren eski hisselerin hak ve vecibe. 
!erini iktisap edeceklerdir. 

Hey'eti Umumiyenin 2.000.000 
dan ibaret bulunan iptidai serma. 
yeyi bit misli tezyit etmeğe sa13-
hiyeti olacak ve tezyidi sermayeye 
karar verildiği zaman hükıimete 
mallımat verilecektir. 

Bu iptidai sermayenin bir mis. 
linden fazlasına tezyidi için ev. 
velce hükumetin muvafakatini is.. 
tihsal icap eder. 

Tezyidi sermayeye karar veril
diği zaman hey'eti umumiyece 
hissedaranı hazıraya bir hakkı 
rüçhan bah~olunabillr. 

Sermaye hisse senedatından 
maada itibari bir kıymeti haiz ol. 
mamak üzere 5000 müessis hisse 
senedatı ihdas olmustur. 

İsbu müessis hisse senedatının 
tevdiatı Şirketin müessisi bulunan 
münfesih Türkiye Kibrit İnhisan 
T. A. Şirketi Meclisi İdaresi tara
fından üa edilmi~tir. 

Müessis hisse senedatınm adedi 
esas nizamnamenin tadili suretile 
dahi tezyid edilemez. 

)fiikener madde 8 

30 Haziran 1934 FevkalMe Hey'etf 
UmumJyes1 kararlle ilıraç edilen hisse
lerden 20.-000 adedi eski blsse seneUerln
den Qçil bir yeni blsse senedine teka
b.!11 etmek Ozere 30 Haziran 19311 tari
hinde mevcut 60.000 hl$se senedinin ye
rine kaim olacaktır. 

10 mı 60.000 ne kadar numaralı bulu
nan uk1 hisse seneUerlnln tamamen ye
ni hisse ı;eneUerile tebdiline bdar teb
dil edilmlyen bu eski hlase seneUertnln 
her btrlnln kıymeti, bedeli tamamen 
tesviye edilmlı 1 yeni hisse senedlnln 
1/3 kıymeUne te.kabQl edecektir. 

Bu itibarla: 
1 - Hey'etf Umumlyelere lştirak et

ınek üzere tevdi edilecek ve yultanda 
zlkredJldill vechlle yenflerlle tebdil mu
amelesi yapılmamış bulunan eeJtl b!Me 
aeneUerlnden 1.200 adedi ya1nJz. blr rtıJ'e 
hak verecektir. 

2 - Tebdil edllmanlf bir e11d ht.e 
senedine verilen hakkı temettQ ~eli 
tamamen ~e edllmlş blr yeni hisse 
senedJne d°'8D t.nettatln 113 ne teka-

7 - -· .· •tt .,.. ... .ttı -.~~ .·-· 'ı . 

Ş i FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. fedavl göreı 
ıliıçlar varmış fakat, ALLCOCK yn
kısından bahsedilince. kat'iyen mü. 
balağa değildir Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba.. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tev11t etti
ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla. 
nndaki KınnıZl daire ve Kartal re. 
simli markasına dikknt ediniz. Ecza
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

~ . : . ~ ..... : - : ~·. ... .. 

Ayaş Sulh Hukuk Hiı.kiruliğinde.n: 
127 
1 - Beypazannda Abbas oğlu ölü 

Abdullah terekesine ait olup iflis 
hükümlerine tevfikan tasfiyesine 
karor verilen tereke emvalinden A.. 
yaş kazasına tiıbi (Uğur çayırı) na. 
mile maruf ve tapunun (T. evvel 937 
tarih ve 1 • ila 54) numaralarında 
kayıtlı 1098 metre murabbaı mikta.. 
nnda 29 parça çütlik binaları, sa. 
manlık, ahır ve arsa ile civarında 

(1975) hektar (8) dekar (565) metre 
murabbaından yirmi beş kıta tarla
nın ölü Abdullnhn ait nısıf hissesi.. 
nin 19-4.940 Cuma günü Ayaş Sulh 
Hukuk mahkemesi kalem odasında 
saat 14 den 16 ya kadar birinci arttır. 
ması icra edilecektir. 

2 - Muayyen gün ve saatte işbu 
çiftlik ve arazinin tamamına takdir 
edilmiş olan (87763) liraya nazaran 
muhammen msıf hisse bedeli (43881} 
liranın % 75 i nisbetinde alıcı çık. 
madığı takdirde arttırma 15 gün uza
tılarak 6.5.940 paıartesi günü ayni 
saatlerde yapılacak olan ikinci art. 
tınnada Ziraat Bankasının iwtekli 
alacağı olan (56543) lirnyı geçmek 
şartiyle en fazla arttırarun üzerine 
bırakılacaktır. 

3 - Bu baptaki artbrma şartna.. 
mesl ilan tarihinden itibaren daire
mizde herkesin görebilmesi için açık 
bulundurulacağmdan ilanda yazılı 
olmıyan hususlar hakkında malUmat 
almak isteyenler her zaman dairemi
ze müracaat edebilirler. 

4 - İşbu gayrimenkul içindeki ot. 
lakıyye 30.6-1940 tarihine kadar ki
raya verllmiş olup başkaca bir hak 
iddiasında bulunanların ilan t.arlhin
den itibaren 20 j(iin içinde evralc. 
müsbitelerile birlikte memuriyeti. 
mi2e müracaattan lazımdır. Aksi 
halde haklan tapu sicilli ile sabit oL. 
mıyan alacaklılarla diğer aliıkadar 
satış bedeli paylaşmasından hariç bı. 
rakılırlar. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet isinde parayı vermezse ihale 
karan fesholunarak kendisinden f!V. 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle ona, razı ol. 
maz veya bulunamazsa on b~ gün 
müddetle yeniden arttırmaya çıkan.. 
lıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen gµn. 
ler için % 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaks1zın alıcıdan tahsil olunur. · 

6 - Talip olnnlann yukanda ya. 
zılı günlerde muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka mektubu 
ile mahkememize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Paıardan maada saat (]4.30 dan 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar b. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

bQl edecektir. 
3 - SirkeUn tasfJye halinde tebdil e

dilmemiş bir eskl hisse 11enedine verile
cek hak bir J'enl hisse senedine bah~ 
dilecek h9klun 1/ 3 ne telcnbOl edecelrtlr. 

MEcLtşt İDUB 
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Vi AMRALAJLI •• 
Hasan Meyva Ozü 

INKIBAZI DEFEDER, IST AHSIZLIK, HAZIMSIZLIK, 
SISKINLIK BULANTI GAZ 'a karşı faydası vardır 

Dahili konforu alıikudar eden 
en güzel ve şık mobılyalar ve 
bi~hassa yatak, yemek, çalışma 
odaları ve salon takımları, IJrıc 
oyunu için Amerıkan mobilya. 
ları, her yerden müsait şartlar 

ve ucuz fiatlarla 

B A J{ E R (Eski llaydcn) 
Mağazalarında bul:.ıcaksınız. 

K.\ YIP - Ask:~~k tezkeremi ve 1 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Pangnltı Eşref efendi so-

Her yemekten sonra bir ta~h kaşığı yarım bardak su içinde 
köpürterek ahnabalir. Hasan ismEne ve markasına dlk!tat kağı No. 9 Giiler npartımamnda 

1 
Hasan Tunçcli 

~ HASAN DEPOSU: Ilahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında ~. 

MUiuımmen bedeli 2920 lira olan 10 kalem muhtell1 cins tıbbi must.&.hzarat 
1'5 - 3 - 940 Pazartesi günQ saat (11) on birde Haydarpaşada Gnr binası dnhl-
11ndekl Komisyon tarn!ından açık eksiltme usuUle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 219 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona milracaatlan lfı
zımdır. 

Bu ise alt sartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1838) 

* * .Muhnmmen bedeli (600.000) altı yüz bin lira olan (200) iki yQz ton lokomotif 
metali 25 Nisan 1940 tarihinde Perşembe gQnil saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarn'da idare binnsındn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (27.750) ytrml yedi bin yedi yQz elli liralık muvalt
kat te'mlnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
(14 30) a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 
Şartnameler p:ırasız olarak Anknra'da malzeme dairesinden. Haydarp:ış:ı'da Te-

mlum ve sevk şefliğinden dal!ıtılacaktır. (1698) 

İstanbul Def tcrdarlığmdan : 
'OskOdar Büyük Çamlıcada Prevantoryum - Sanatoryum dahnt yollarının 1638 li

ra 54 kuruş keşifli inşaatı açık eksiltme ye konulmuştur. İhale; 25 - 3 - 940 Pa
zartesi gilnQ saat 14 de Milli Emlfık Mudurlüğünde toplanacak olan komisyonda ya
pılacaktır. Muvakkat teminat 123 liradır. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri proje 
keşif hultısasile buna mütclerrl~ diğer evrnk Mllll EmlAk Müzayede Bürosunda 
görülebilir. 

isteklilerin Muvakknt temlnııttan başkn bu işe benzer 1000 liralık iş yaptıkla
nna dair idarelerinden almış oldukları vesikalarına istinaden İstanbul vllfıyetine 
müracatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel almış oldukları ehliyet ve 940 yılına 
alt Ticaret Odası vesiknsı ibraz etmeleri muktazldlr. ( 1781) 

o D E ON 

270346 f\!o. 

Yeni Çıkan Plaklar 
Hamiyet Duygufu 

SUNA - Günlerce hasretine 
Ah o bakışlar 

t.1iizeyyen Senar 
270347 No. Dağı şarkı - Urlanın çerçevesi 

Kürdili şarkı - Dertli yarim 
~------llmlllllmll!Elml _______________ , 

İstanbul /..sliyc Mahkemesi 8 inci Hukuk Dairesinden: 
931)/30 

Mukaddcmıı fstanbulda Çenr.elklSyOnde yeni klSşkte 63 No. da mukim iken halen 
ikametgtıhı meçhul btılunan Haydar Hasa na: 

Df.ıvacı İnhisarlar İdaresi İstanbul Başm Cidilrlüğil vekill avukat İhsan Mukbil ta
rafından aleyhinize açılan 2444 lira alacak dAvasının ctırl muhakemesinde: 1-3-940 
tarihli celsede yapılan tebligatn rağmen gelmedl#lnb:den hakkınızda gıyap karan 
verilmiş ve dtıvacı vekili tarafından size ait bir taahhütname ile vazifeye avdetiniz 
hakkında yapılan teblıgata aid muhabere evrakı ibraz edilmiş ve celse! Atlyedc iş
bu taahhütnamedeki imzanızın tevsikl için medarı tatbik ibraz edilmesine ve u
sulOn 402 inci maddesi mucibince tarafını ıa muameleli gıyap kararının ilAnen teb
liğine ve füinen gazete ile neşri ferdasından IUbaren 20 gün içinde işbu gıyap ka
rarına knrşı itiraz hakkınızın istimaline ve muhakemenin 19-4-940 tarihine mü
sadif cuma gUnU saat 14 de tAllkine karar verilmiş oldl•~ndnn ve gıyap kararının 
bir nüshası da muhakeme divanhanesine tlı lik edildiğinden mezktlr müddet içinde iti
raz.la yevmi munyyende biltısale veyahut bl lvektıle muhakemede bulunmanız ve aksi 
takdirde muhakemeye kabul edllmlyeceği plz tebll~ makamına katın olmak üzere 
ilfın olunur. ( lll67) 

r---a c·r erkek daktilo aranıyor 
Galatada Sümer Bank Binasında 

1 Güven Sigorta Şirketine Müracaat. 

' ~ 
1 , 

~ ..................................... ., 
Sahibi ve Neşriyat Müdurti Halil Lutfü DÖRDÜNCfi, Gazetecilik ve 

. ·•·.. . ~ ...... . .. ·~··. ti 
J KAYIP - İstanbul Darülfünunu
nun Dişçi metebinden almış ol
duğum 1341 tarihli ve 193/488 nu
maralı ~adetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Diş doktoru Ali oğlu İbrahim 
Abdullah 

t.:ınangır yangın yermde 'i'avuk çıkmazı sokagında 311 uııcu aanaa :.ıt l nuınaı a11, 
1,90 metre yUzlQ ve 35 metre murabbaı saltalı arsa satılmak üzere nçık nrttırmrya 
konulmu~tur. Tahmin bedeli 320 lira ve ilk temi natı 24 liradır. Şartname Zabıt ve 
Muamellıt Müdürlüğü kaleminde görOlec ektir. İhale 28-3-940 Perşembe gunU saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tali plcrin ilk teminat makbuz veya mektup-
larilc ihale gUnil muayyen santt.e daimi encümende bulunmaları. (1056) 

T. IS BANKASI 
194 O Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 Urnlılıc = 2000.-llra 

3 .. 1000 " = 3000.- .. 

8 .. 500 .. ::: 3000.- " 

12 .. 250 .. = 3000.- .. 
40 .. 100 .. = 4000.- .. 
75 .. 50 .. = 3750.- .. 

210 
" 

2:5 • = :5250.- " 

Keıldeler: 1 ıubat. 1 mayıa, 
1 aOultoa, 1 lklncltetrln tarih· 
!erinde yapılır. 
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EN INC~ LUKS O, 10 mim 
TRAŞ BIÇAKLARIMIZ 

PiYASAYA ÇIKMIŞTIR. 

Radium Ticarethanesi 
Gala~a Okçumusa, 104 Tel: 42878 

...ıı&•lm;r:J* .................... " ........................... .. 

• 
nya Valiliğinden : 

_çumra kaza merkezinde ya~ılacak olan ilk okul btn,asının 15000 lira 
keşü bedelli birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve 20 gun müd. 
detlc eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28/3/ 940 P~rşembe günü saat 15 de Vilayet dalnıt en. 
cümcni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 
3 - Bu işe ait keşif, proje, hususi ve fenni şartnamelerle müteferril 

evrakı fenniye her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa ~Iüdürlüğün· 
de görülebilir. Ve (3) lira mukabilinde istiyenlere gönderilir. 

4 - Taliplerin Ticaret Odnsı kayıt vesiknsı ile 1125 liralık muvakkai 
teminat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en az 8 gün evvel 
ellerinde mevcut evrakı müsbitcleriyle Konya Vıliıyet makamınn mü. 
racaat etmek suretiyle alacakları ehliyet vesikası ile birlikte 2490 sayı· 
lı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyaeakları teklif mektuplarını iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Vilayet ma. 
kamına tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gerikmeleri kabul edi1me7.. (1780) 

, ..... )ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREP\ •ı 

l Ha~ ı Kn~ran Pastill@ri de vardır. 1 

Belediye Sular İdaresinden : 

nar.ah Zarfla Münakasa ilanı 
İd:ırcmlz lhtiyacı için "138000" yüz otuz sekiz bin kilo 15 - 40 m/m kutrunda 

kurşun boru kapalı znrna münakasaya ko nulmu~tur. 
1 - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden parasu: 

olarak alınablllr. Ve numuneleri ayni ser vlste görUlebllir. 
2 - Talipler şartnameye göre hB?.ırlıya cakları kapalı uırrıarını ihale günü olan 

27 Mart 1940 Çarşamba gUnü saat 15 e kadar Taksimdeki idare merkezinde mü· 
dilrlilğc vcrmclldırlcr. Bu saatten sonra getirilecek zar!lar kabul edllınlyecek• 

tir. (1938) 
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T ES 1 R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
R01\1ATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keset 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilif 


