
::1" . N~ E Y 1 AŞKIN TEMiZİ .._~~ A • Caddesl 102 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
$atıı yeri : TAN • lstanbul 

Fiyab : 100 Kr. 

\ TELGRAF: AN, İSTANBUL 

llART 
1 9 4 o 

TELEFON: Z4310, 24318, 24319 
BEŞİNCİ YIL - No.. 1659 

5 KUR U$ GÜNLÜK. SIYASi H A LK GAZETESi 

Dör t Yüz Bin Fin Hi.cret Ediyor· 

J/ areşal Jf annerheim 

lsvec, Finlandaya 18 Milyon 
lngiliz Liralık Kredi Actı, f in 
Hükümeti Tedbirler AlıJor 

İsveçle Norveç İttifak Teklifini Kabul Ettiler .. 

SovvET - FiN iNAKL·ry·;:1;·ilPravda Gazetesi, Sovyet ' 
S11lhünün Neticesi • Vergilerine J , Rusyanın Yeni Bir Harbe 
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Danimarkanın Bu Anlaşma 
Müzakerelerine - İştirak 

Etmiyeceği Anlaşıhyor l"azan: M.Zekeriga SERTEL Ankara, 14 (TAN Muhabirin-: ırmıyecegını azıyor 
den) - :Maliye Vekaleti arttınl. 1 
ması kararlaştırılan '\'ergi nis- ·~ 
betleri üzerindeki çalışmalarını : 

Londra, 14 (Hususi) - Finlanda sulhünün ilanı üzerine, Lonara, 14 '(Hususi)'- Finlanda Hariciye Nazın B. Taır Ş Jmdiye kadar faal ve müte
~ §ebbis vaziyette bulunan 
IÇi anya idi. O, senelerdenberi harp 
\'on hazırlanmış bulunuyordu. Bir f 
\>~.bakımdan müttefiklere üstün bir 
~Yeti vardı. Harbi bir an evvel 
.,..Lll'lnek mecburiyetinde olduğu 

~ediliyordu. Binaenaleyh taarruz 

1 a.ıına ondan bekleniyor, müttefik
le.er, hazırlıklarım tamaınlayıncıya 

bitirmiştir. Haz.ırlanan kamın t 
layihnlan önümüzdeki günlerde ~ 
Meclis umumi heyetine SC\'kc. ı 
dileeektir. 

1 
Yolcu nakil ücretinde birinci 

me\'kilerde yiizde on, ikinci 
mekilerde yüzde 7 ,5 ve üçiindl 
mevkilerd e yüzde beş iizerinden 
alınmakta olan vergiye yapıla. ı 
cak zam miktarının asgari yiiz. • 

harp dolayısile tahliye olunan Helsinki, yeniden eski nüfusuna ne,'in Finlanda ile İsveç ve Norveç arasında tedafüi bir askeri 
kavuşmıya başlamıştır. Harp dolayısile memleketin muhtelif ittifak yapmak için ileri sürdüğü teklif esas itibarile İsveç ve 
yerlerine, yahut yabancı memleketlere ilticaya mecbur kalan- Norveç tarafından kabul olunmuştur. İki hükfunet de müzake-
Iar geri dönüyorlar. releri açmıya hazır olduklarını resmen bildirmiş bulunuyorlar. 

Hclsinki ile diğer memleketler a-r- \ 5, M ~~~l..6) ---ı . M. Tanner, bugünkü beyanatında, 
rasında geceli gündüzlü muhaberelerj ı• s he h IFinlandanın, Moskavaya delegeler 
vukubuluyor. ran e ınşa ının göndermeden önce de, bu teklifi ile-

!dar, tedafüi vaziyette kalmayı ter
~uı ed' ıyorlardı. 

Geçen altı aylık harp devresi j. 
'\d · • • ., · u.uı.ı -
t u. Müttefikler aske:-ce ve tayya. 
~~ n~k~n.lannı . ta?1amladılar. E
't-non;ılerın~ harp ıhtıya~.lurın:ı göre 
)Q ianıze. ettiler. Te~ebbusü Alman
~nı~ elınden alabılccek vaziyete 
(f diler. Bir taraftan da ablokayı şid
~tle.ndirerek Almanyayı iktısaden 
~tmıya ehemmiyet verdiler. 
le . a Jnukabfi Almanya da müttefik • 
~: en büyük silfıhı olan ablokayı 
lt unısüz bırakmak için Sovyet 
~~a ne iktısadi anlaşmasını işler 
hıta~e getirmiye teşebbüs etti. Sov. 
te erın iktısadi kaynaklarımı Alman 
)~5Yenler gönderildi. Münakale 
1;ln ~n~ çoğaltmak ve genişletmek i
lliıd~ ıuç kanal açmıya teşebbüs e. 
tnu Sovyet iktısadiyatını Alman 
~r Yaçlanna göre, organize etmek ü-

; f:aliyete geçildi. 
'Ugün Sovyet Rusya, henüz Al
~ Yanın istediğini verebilecek va. 
Sen ttie değildir. Fakat bir sene, iki 
lo~' hele üç sene sonra !ngiliz ab
~ sıru ehemmiyetten düşürecek de. 
la§ıı de yardımda bulunabileceği an
san c:b. Bu suretle İngiltere ve Fran. 
b.ıarıl?ı. en büyük müttefiki sayılan za
~u ' Alınanyanın da müttefiki ol-

§ bulunuyordu.. 

Ş artlardald bu değişiklik Al
~~ nıatıyayı faal ve müteşebbis 
~Yet tan çıkarak, tedafüi bir va. 
l>ete alınıya, müttefikleri de faali. 
~ti. "9'e ınüteşebbis olmıya mecbur 
~~nya, harp sahalarında mü· 
lltt a kalarak, Sovyet Rusyadaki 
:a~i kaynaklan organize etmeği, 
Cen ~lllan istismar ile iktifa ederek de.,,: U Şarki Avrupada stattikonun 
~.~nı tercih eder oldu. 

e'l\r~ttefikler ise, Almenyayı bir an 
iatırad ezrnck, onun bu kaynaklardan 
içill he etmesine imkan bırakmamak 
toıu <ll"ekete geçmek ve müteşebb;s 

hk0 Ynarnak ihtiyacım duydular. 
At- Yapılacak şey, Sovyct Rusya\'1 

'lllany hale ~ya yardım edemlyecek bir 
"llrdı~etı.rrnekti. Bunun için iki yol 
bi"'d · Bıri Finlanda • Sovyct har-• , en· t· 
Yetıer ıs ıfade ederek, Şimalde Sov-
~İsl C: karşı bir cephe açmak, ikin. 
"eya. Bnuptan Karadenize çıkarak 
fl~ere,k akil istikametinde taarruza 

... ~"'Yetı So~etleri meşgul etmekti. 
le :rn er şımalden ve cenuptan harp 

eşgul iken, Almaııyaya ne p?.t
\> e gıda maddesi, ne de ham mad

n erebilirdi. 

l"e li'~f lanın tatbikine geçilmek üze. 
lif ettı~ndaya asker göndenneği tek. 

er. 
• CSontı Sa. 6 Sü: 5) 

İ de beşten aşağı olmadığı bildi- S 
1 rilmektedir. : 

j .a..11._,,c.ı: ' ... -.a.u. V••••• ... "'"JJ"' 

nakil ilcretlerine de yine ayni 
nisbete mütenazır bir şekilde i 

S bir vergi ilavesi kararla tırıl
: mıştır. Bu anıda eşya nakliya. 
İ tında resimden istisna edilecek • 
f maddele.r de tesbit edilmiştir. i 
S Bunlar alclitlak hububat, şeker 
: pancarı \'e undan ibarettir. 
... . . . ............................ : 

Sulhün, nskerler üzerindeki tesi- ri sürdüğünü söylemiştir. Alakadar 
rini en heceyan verici şekilde tasvire hükumetlerin muvafakati dolayısile 
muvaffak olan şahsiyet, Fin Harici. D o G- u M müzakerelerin yakında başlaması 
ye Nazın Tanner'dir. bekleniyor. Fakat Stokholmden ge. 

Gep11 u;; ue vu...ıueı len bir habere göre müzakereler, 
Tanner demiştir ki: y ld • Finlanda uke.rle.rinin yeni hallann:ı 

1 O•• ft umu•• çcldlmeleri ve sulh şartlarının katL 
"Uzun zaman dayanamıyacağımı- yet kesbetmesinl müteakıp başlıya-

zı, daha ik günden biliyorduk. Bize caktır. 
malzeme verilse bile, askerimiz kafi Şehinşah Ala Hazreti Hümayun Yapılacak anlaşmanın tedafüi ma-
gelmiyecekti. Bir tek kusurumuz var. Rıza Pehlevin in doğum yı!dönümü. hiyette olmasına ehemmiyet veriline.. 
dı, o da küçük bir millet olmamız· ne rastlaması h b·ı b ·· d t • ase ı e, ugun os sinin sebebi, Finlandanın Sovyet 
dır. Mademki mücadele için bize ve müttefik İran en sevinçli ({Ünl~ Birliği aleyhine müteveccih her han. 
yardıma gelinmedi, mücadelenin a. rinde"n birini yaşamaktadır. gi bir bloka girmemeyi taaahhüt et-
kıbeti serihti. Bu münasebetle Anknradn İran miş olmasıdır. 

Ticaret Vekaletinin Anlaşma derhal tatbik mevkiine Sefarethanesinde olduğu gibi, şehri-konulmuştur. Bilahare tasdik edile- mizdeki İran General Konsoloslu- Danimarka girmiyor 

Yeni iki Kararı cektir. ğunda da merasim yapılacaktır. İskandinavya manzumesine dahil 
Ateş kesme emri, verilir verilmez Şehinşah Ala Hazreti Hü::nayun sayılan Danimarkanm bu tedafüi 

Ankara. 14 (A.A.) - Ticaret Ve- ve toplar susar susmaz, askerlerimiz, Rıza Pehlcvinin yüksek irlaresi saye. ittifaka dahil olmıyacağı anlaşılıyor. 
kaletinden tebliğ edilmiştir: bu itiyadın hilafı vaziyet karşısında sinde imar ve kalkınl;Jla i~lerinde dev 1 sveçte ge11i.ş temayül 

1 - İisansa tabi malların ihracına şaşırmışlar ve önüne geçilmez bir adımları ile ilerlemesinden büyük bir İ 
müsaade edilmesi hakkında vuku uyuşukluk duymuşlardır. Fin asker. iftihar duyduğumuz bu yakın komşu- sveçte tedafüi ittifak yapmak i· 
!bulacak lisans talcpnamelerinde ma. !erinin bulundukları yerlerde çök- muzun son bir sene zarfında elde et. ~in geniş bir temayül vardır. Yalnız 
1ın F. O. B. kıymeti ile fiyatının gös. tükleri ve derin bir uykuya daldık. tiği muvafiakıyetler sayılam!yacak sveçliler ittifakın askeri mahiye.. 
terilmesi, 1 ·· -ld" F'ilhakik kadar çoktur. Hazar denizini İran tinden apaçık bahsetmiyorlar ve ra-

an goru u. a aylardıınberi bıtalan takviyeye ehemmiyet veri-
2 - Sıgı· r barsagının~ metre, ko. Fin askeri, normal uyku nedir unut- körfezine bağlayan büyük demir yolu 1 B yor ar. u temayülü takviye eden 

yun, keçi ve kuzunun adet olarak ve muştu ve bun susamıştı. Artık O- bu sene tamamlanmıştır. Ayni hattın bir amil de, İsveçlilere karşı acı his. 
fiyatlarının ayn ayn bildirilmesi la- tomat gibi hareket ediyorlardı.,, lran Şelıi11şahı Ala Hazreti ~yrı ayrı şubelerini teşkil eden diğer lerle mütehassis olan Finlerin gö 
zım gelecektir. (Sonu; Sa! 6; Sü 3) H iimayun Rıza Pelılelli uç hattın da inşasına başlan:r:ıı bu- nüllerini tamir etmek ve Fin milleti 

_

1 

lunul~ktadır. Bu~lar~an bın Tah- nazarında, İsveçin hllysiyet ve itiba-

D 
•• T bb • • 1 13 •• •• randadfl :r.foşhcde, dığerı Tahrandan nnı korumaktır Stokh lm T'd. 

Un 1 ly en in Tebrize v~e ü~üncüsü de .Tahrandan gazetesininl Heİsinki ~uhab~rf ~g~~ Uncu Yezde dogru ılerlemektedır. ki· Y 
' Tahran - Meşhet yolunun Sumna. · (Sonu Sa 6 Sü· 5) 

na kadar olan kısmı 130 kilometredir. · · 

Y ld•• ee ee T •t Ed•td• Bukısmıninşaatıbitmişveişletmi-) onumu es ye açılmıştır. Semnanda:ı Meşhede S_ulhten Sonra .. , 1 1 1 ~~f:rı~1::ı1::~~a~:a!ı°dş::t ~~~~t 

· Tıbbiyeliler bayramı münasebetilc dün yapılan mertıJJimde bulunanlar 
Yazısı ( 6) ncı sayfamızda 

ne kadar olan yol da tamam olmu~
tur. Şimdi Kazvinden Tebrize kadar 
olan yolun yapılmasına çalışılmakta
dır. Bu yolun 144 kılnme.trelik kn:
mrnda mühendisler p1fınlarını ta
mamlamışlar. ameliyai a başlamışlar -
! dır. Bu hat 3 sene sonra I<otura va. 

racak ve bu suretle Türkiye demir 
yolu ile btrlesecektir. 

Tahran - Yezd yolu Kom şehri. 
ni aşarak Koçhana kadar varmıştır 

ı 
P~k yaında işletmiye açılacaktır. 

Fabr=kalar inşasına va sanavıin kal 

1 

kınmasına ait işlerde evvelcr cizıJ 

miş planlar mucibın~e süratle ılerlen 
mektedir. 

Yine geçen sene. f .. ıınd:ı ft>nni bir 
surette nüfus sayımına başlanmış ve 
Tahranla daha bir kac büyük şehrin 

, nüfusu savılıp kaydedilm;ı:;tir. Di~rr 

ı 
şehir ve kasabalarda hu suretle nü. 
fus kavdı ameliyatına devam edil
mektedir. 

Bundan altı ay <:'vvel Avruo'l mil-
letleri arasında zuhur eden harpte L 
ran devleti bitaraflığını ilan etmiş. 
tir. Bu bitaraflığı memleketi:ı mena
fiini korumak ve kendini mfidafaa 
etmek surctile kullanarııkt1r 

Almanyanın 

Yeni Mesai 
Hedefleri 

Kopenhag. 14 (A.A.) - Politiken 
gazetesinın Berlin muhahirı. Alman. 
yanın halı hazırda brl{!emektc oldu. 
ğu şeyin İtalya ile Rusya arasında 
Rus - Alman ticaret 1t;lafınn bc>nzer 
bir ittifak aktedilm~si. saniyen Ruc; • 
ya ile Romanya nrıısında. s:llistn 
Türkıye ile Rusya nrasında bırcr i
tilaf vücude getirilmesi oldu~ı.ır.u 
beyan etmektedir . 

Bu muhabir, ilave t>diyor: 
. "- Bı.itün mesai. Tilrk:yc.,i fngi
lız • Fransız ittifak sistem:nden a
yırmağa matuftur. Fintana,va ~elın. 
ce. mecburi olarak iktısJı li bakımdan 
Rusya ve Almanvanın tnrn(lnı iltı
zam edecek ve diğer 1sk~inavya 
memleketlerinin siyasetleri bu ye • 
nt vaziyetten tabii olaralt müteessir 
olacaktır ... 



z 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. !Camii Y azc;ıç 

Belalı Eşkıya Nasıl Reji 
Kolculuğuna Geçti? 

-36-
.. _ Siz, bu depoyu 24 saat zar_ 

tında boşaltacaksınız! 
Emir kati idi. Fakat düşllnün bir 

kere: Ben, içinde 50 bin ciltten faz
la kitap bulunan lcoskoca bir de
poyu 24 saatin içinde nasıl boşal
tabilirdim? Ne param, n.ı yerim, 
ne de adamım vardL 
Düşündüm, taşındım, ve o evi 

alışımdan bir kaç saat sonra ku. 
mandam tekrar bularak: t 

- Ben, dedim, bu kitapların nep
sini, buradaki asker kardeşlerime 
hediye ediyorum! 

Kumandan, benim bu sözlerim ü. 
:zerine kitaplan askerlere dağıttı 

ve sonradan, o eserler, o neferler 
taralından, memleketin, içine posta 
bile ginniyen köylerine kadar gô· 
türüldü, dağılıp okundu: Ben, yap. 
tığım Anadolu seyahatlerinde, iç
lerine tek gazete bile girmemiş 

köylerde, Ahmet Mithatın • elden 
ele dolaşa dolaşa • eski paralara 
dönmüş kitaplannı gördüm. 

• 
A hmet Mlthatın çok çabuk 

şahlanan, ve çok çabuk ya.. 
bşan bir hiddeti olduğunu söyle
miştim. Onun öfkesi tlpkı bir yaz 
yağmuru gibi geçer ve arkasından 
yumuşak bir sükunet bırakırdı. 
Mesela o, kalem münakaşasına gi.. 
rer, muarızlanna şiddetle saldırır
dı. Fakat onlara savurduğu yum
ruğun içinde, mutlaka merhamet, 
ve nedamet mecali bulunurdu. O 
cevabı, mutlaka, o muarızı 
i 1 e k a r d u ğ a rakı sofra. 
sında meze yapardL Haset, kin, 
garaz, intikam, gibi marazi duygu. 
!ar beslemekten daima, ve nefretle 
uzak kalmıştL Yan! o. pehlivan 
yapısile, mütenasip görülemiyecek 
derecede yufka yürekliydi. 

Fakat bu hali, zinhar, hatırladı. 
ğı ölümü düşünüşünün hodbin re
aksiyonu sanılmasın. Çünkü o yuf
ka yürekli Ahmet Mithatın düşman 
lan tarafından bile inkar edileıni
yen bir meziyeti de, sonsuz cesa
retiydi. Bundan evvel, bunun kü. 
çücük bir mL•alin1 anlatmıştım . 
Şimdi, hatırıma gelmişken başka, 

ve tuhaf bir vakıayı da şuracığa 
btkıştırıvereyim: 

Bizim, Beykoz çiftliğinde otur
duğumuz sıralarda, o civarda, "Ka
ra Ethem,, adında belalı bir eşkiya 
türemişti. Ortalığı haraca kesen 
bu haydut, bir gün, babama da ha
ber gönderdi ve: 

- Eğer, dedi, 500 altın fidyei 
necat verir isen, bu dağ başında o
turabilir.in. Aksi takdirde çiftliği 
basar, oğlunu kaldırırım! . 
Babamın, bu tehdidi kendisıne 

getiren adama verdiği cevap şu L 
di: 

- Buyursun. fakat, haberi ol
'un ki, geleceği varsa, göreceği de 
var!-
Babamın, bir azılı eşkiyaya bu 

cevabı gönderirken, nd~ kendi ce
saretine güvenmediği muhakkaktı. 
O, yanındaki adamlara da güveni
yordu: Çünkü çiftlikte 5i\ah i:ul.. 
!anmasını bilmiyen hemen hemen 
kimse yoktu. Bunlardan fazla, ko
romuz. kuş uçurmıyan çoban kö
peklerile doluydu. Huliısa, çiftliğe 
girmek, Magino istihkfımlarını aş
mak gibi bir şeydi. 

Hayduda, o cevabın gönderiliş,i':'.
den bir müddet sonra, hır gece, xo
pckler acı acı ulumaya bnş!adıl~r. 
Biraz sonra iş anlaşıldı. :\!egcr çıft
lik hakkında pek malumat sahibi 
olmıyan gafil Kara ':them, beni 
kaldırmaya gelmiş. 

Halbuki, yanaşmalar onu kıs
kıvrak yakalamışlar, babamın ya.. 
nına getirdiler. Babam onu misa
fir odasına aldı. Sigara, kahve ik
ram etti. Sonra, çifüiğin nıüselliıh 
5akinlerine, eşkiyanın önünde bir 
resmi geçit yaptırdı. Kara E:hem, 
bu müsella!ı, müdafaa ordusunu 
hayretle seyretti ve sonra babama: 

- Desene, dedi, artık bu da~
larda biz~ ekmek kalmanu~! 

Zavallı yiğ!t Kara Ethem, bu 
hadiseden bir gün sonra, babamın 
tavslyesile rejiye yerleşti, ve bir 
bayii yıl sonra, bir kolcu başı ola
'k öldü! 

Ben, bu fa s 1 ı n b6şın-
da babamın çok yufka yü

rekli olduğunu da söylemiştim: 
Sözlerimi bitirmeden evvel, bu 
teşhisimi teyit eden bır hatıramı 
da anlatmak isterim: 

Ahmet Mithatın en çok scvdiğ 
insan, muallim Naci idi diyebili
rim: Damadı ile hemen her rakı 
6ofrasında munakaşava girişir, 
muallim Naciye ağır sözler söyler, 
ayni şekilde mukabele gôriir, f~kat 
buna rağmen, ona her gun bıraz 
daha bağlanırdı. 

Bir yaz biz çiftlikteydik. Mer
hum eniştem de Fatihte, l\fü.ftü. 
hamamında oturuyordu. Bir gece, 
babam, fena bir rüya görmüş. Rü
yasında simsiyah esvaplar giymiş 
bir adam yanına sokulmuş ve ona: 

- Mithat Efendi, demiş, kalkı. 
ntz. Çoluk çocuğunum alıp Fatihe 
geliniz. Muallim Naci Bey, sizi 
bekliyor. İş çok aceledir! 

Babam, bu gecenin sabahında 
çok erken uyanmıştı. Ve çok sinir
liydL Çünkü rüyaların tabirlere 
uyduğuna inanırdı. Bize: 

- Haydi, dedi, h~pin'.z hazır O.:. 
!un .. Fatihe gideceği~! 

Biz, bu ani karara bir miına ve ... 
remedi.k. Fakat, bittabi itirazsız i
taat ettik: Hep birlikte Fatihe ftit. 
tik. Orada, eniştemi, ablamı güler 
yüzle görmek, babama Adeta hay
ret verdi. Hatta: 

- Tuhaf şey, dedi. Ben rüyayı 
ktızip görmem ama! 

Fakat bittiık', •rndu~ gibi, yor
duğu gibi bir hadise ile karşılaş. 
mamak, onun sinirlerini düzeltmiş
ti: Neşesi yerine gelmi~ti: 

- Öyle ise, heydi bakalım, de
di, bahçeye sofrayı korun da, biraz 
eğlenelim! 

Çok geçmeden bahçeye çilingir 
sofrası kuruldu. Bab:ımla eniştem 
karşılıklı çaklştırmıya ve konuş
mıya daldılar. Babam, Muallim 
Naciye, bermutat: 

- Cicim! diye hitap ederek ta. 
kılıyor, ve onu kızdırdıkça keyifli 
keyifli gülüyordu. 

Bir aralık, eniştem, odasına çık
tı ve orada hayli gecikti. O zaman 
babam, onu çağırmak üzere beni 
gönderdi. 

Ben yukarıya çıkıp odasına gir
dim. Eniştem karyolasına uzanmı:ı:
tı. Sağ eli alnında idi ve uyuyor gı
bi idi. Ben evvPla hafifce: . 

_ Enişte .. Kalkınız .. Babam sizı 
bekliyor! Diye seslendim. 

Cevap vermeyince sokularak 
dürttüm: Fakat, ona dokunmaınla 
tüylerimin ürpermesi bir oldu. 
Çünkü ebedi uykusuna dalmış bu. 
lunan zavallı eniştemin vücudü ka
tılaşmış, hatta soğumıya lıile baş
lamıştı. 

Babam, bu haberi alınca lirir 
gibi oldu. Sonra dü~üp. bayıldı. 
Korkunç rüyası ne acı b'r şekılcle 
çıkmıştı. Ben zor ayılttığını zavallı 
babamın boğula boğuh, hıçkrra, 
Juçkıra ağladığını hayatım~:ı i~k ve 
son defa olarak o akşam gordum. 

• 
B irkaç gün evvel de söyledi-

ğim gibi, benim japt~~'.m 
naçiz iş, babama ait kırık do><uk 
hatıralarımı tesbit etmekten ıbaret 
kalıyor. Şimdi Ahmet Mithnt E
fendi, Fatih türbesi karşısınd:ı, ve 
üzerinde; 
"- Neşrü tamimi maarife hide

matı celilesi sebkat ed.?n :nuhar:i
rini Osmaniyeden Ahmet Mithat 
Efendinin ruhuna fatiha., cümlesi 
yazılı bulunan bir mezar t~şının al
tıncla ebedi yukusunu uyuyor. San 
dukasının yan tarafında ela, ş:ı·r 
Nigar Hanımın şu beyti var: 

"Gayretlndlr eevdlren fazlı ulOmu 
Dmmete, 

Ven:eılndlr anlatan •evdayı alyı mil~ 
leteı" 

Balkan Harbi esnasında ve mil.. 
li namusumuzun ayaklar altında 
çiğnendiği bedbaht günlerde ha
yattan uzaklaşan AhmPt 111ithatın 
temiz ruhu, şimdi kim bilir ne pil.. 
yansız bir saadet içindedir! Bana 
onun OlUmünün acısı:-ı1, bu masum 
teselll unutturuyor! 

-SON 
.\dapazar: 7 / 3 9 H\ 

K. Y. 

Pasif korunmada itfai ekiplerine ayrılan vatand<ı§lar talim esnasında 

Fatura Usulü 
Sevinçle 
Karşılandı 

1'optancı ve yan toptancıluın sa
tışlarında fatura usulünü tatbik et
meleri hakkında hükümetçe kabul e
dilen kararnamenin tebliği beklen
mektedir. Hükümetin milli korunma 
kanununa uygun olan kararnamesi, 
piyasada çok müsait v hatta sevinç. 
le karşılanmıştır. Avrupa ile mua
mele yapan tüccarlar bıı usulün bü
tün medeni memleketlerde ötedenbe. 
ri tatbik edile geldiğini söylemişler
dir. Avrupa mağazalarında her satı
lan mal için perakend1> bile olsa fa
tura mahiyetinde bir fiş verilmekte 
ve alakadarlar bu fişle aylık masraf
larının müsbet evrakını hazırlamak
tadırlar. Bu usul sayesinde her satı
cının satışları kolaylıkla kontrol edi
lebileceğinden ihtikar veya yersiz 
yükseli~lerin de önüne geçilebilecek
tir. 

ilUl.. Tiplç~l 

Yapak ve tiftik ihracat birliğinde 
toplanan yedi kişilik heyet, yapak ve 
tiftik ihracatı tiplerini tesbit etmiş
lerdir. Şehrimize gelecek olan veka
let standard şubesi müdürü Faruğun 
huzurile bu tipler tüccarlara göste. 
rilerek bundan böyle tip üzerinden 
ihracatın yapılması temin edilecek
tir, Sumerbank fahri.kalan, tüccarlar 
dan yapak stoklarile fıyatlıırını sor
muştur. Ziraat Bankası da bugıinlPr
de mübayaata başlarsa diğer yerli fab 
rikalann almakta oldukları yapak
larla mevcut stoklar "iden çıkarılmış 
olacaktır. İngiltereye büyük tiftik 
partileri satılmıştır. Sovyet.lere. de es
ki bir satış hesabına 300 hın kılo ya
pak verildiğinden piyasada faaliyet 
artmıştır. 

Bir haltadanberl gevşek giden ih
racat muameleleri h\rdeııbire can
lanmıştır. Dün İngiltereye 330 bin ve 
ltalyaya 50 bin liralık tiftik ile muh
telif memleketlere .ıyrıca deri. hu
bubat, av derisi ibi yüz bin liralık 
ihracat olmuştur. 

Amerikaya barsak ihracatı art
maktadır. İhracatçılar, fiyatlardan 
istifade için barsak 3toku yapmakta
tlırlar. Kendir ihracatı da arttığın
·PS:V.f1A e.n.ımı gç - çg JEJlllA:J uup 
miştir. 

Almanya Fındık Alıyor 
Findık kooperatifi azası ile knu~uk 

eşya ithalatçıları, dün ihracat birlik
lerinde bir toplantı yaparnk kauçuk 
esya ithali için ·vekôletten kolaylık
l~r gösterilmesini istemişlerdir.· Fın
dıkçılar da kilosu 46 kuru~tan Al
manyaya satılacak fındıklar için ha
zırlıklara başlamışlardır. Almunlar, 
kuru üzüm ve incir r.lmışlardır. Pa
muk tohumu, zeytinyağ,!<Ü•pe, susam 
ve fıstık için de pazarlıklar yapılmış 
olduğundan Al manya lç'n bu ınllla
rın mubayaasına başlenılmrştır. 

Almanyaya yüz bin liralık susam 
verilecekt\r. Fiyatlar 17,10 - 18 kuruş 
arasındadır. 

Limanımıza iki İngiliz ve bir İtal
yan şilebi ile dört İtalynn balıkçı ge
misi gelmiştir. Bu vaparlara son hAf
ta içinde satılan ihrac3t eşyası yük-

Matbuat Davaları 

Afrodit işinden Çı_kan 
Davalardan Birisine 

de Dün Bakıldı 
Ibrahim Hakkı Konyalının, Cumhuriyet gazetesi aleyhine 

açtığı davalardan birine dün Yedinci Asliye Ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. Davanın sebebi, muhakeme esnasında söy
lenmediği iddia edilen bir cümleyi neşretmek suretile Konyalı
ya hakarette bulunmak ve bu tahrikamiz cümleyi tekzip eden 
mektubu neşretmemektir. 
Duruşmada davacı Konyalı ile a

vukatı Ethem Ruhi w Juçlu sanılan 
Cumhuriyet gazetesi neşriyat müdü.. 
rü Hikmet Münifle dwa vekilleri İr
fan Emin ve Suat Kant hazır bulan
muşlardır. 

Dünkü muhakemede 6 ıncı asliye 
--- .,,., .. ı..._.....__..;_J.-~ • • 

okunmuş ve cevapta bu davanın se
bebi sevkinin başka olduğu bildirile
rek diğer matbuat davAlnrile bu da
vanın birleştirilmesine lüzum olma
dığına karar verildiği yazılmıştır. 

Bundan sonra davacı avukatı. ye
ni deruhte ettiği bu neşriyat ile vllkl 
hakaret davasının mevzuunu teşkil 
eden cümlelerin neler olduğunu yazı 
ile izah edeceğini söyliyerek duruş
manın talikini istemiştir. 

Suçlu sanılan Hikmet Münl!in ve
killeri ise tevsii tahk;kat hakkında 

taleplerinin mevcut olduğunu ileri 
sürerek söz istemişlerdır. Mahke:ne, 
bu talebi zapta geçirmıyerek muha
kemeye bir müddet ara vermiştir. 

Muhakeme tekrar ba~layınca mLid
deiuınumi muavini iddianamesinde 
mezkur yazının İbrahim Hakkı Kon
yalıyı, Cümhuriyet Müddeiumumi•İ
nin nüfuz ve tesiri altında kalarak 
bu eserin müstehcen o ıığu hakkın
da rapor vermekle itham ettiğini ve 
davacıyı hallun nazarı hakaret ve 
husumetine maruz bırakwı mahiyet
te bulunduğunu söyliyerek, Hikmet 
Münifin cezalandırılmasını istemiş-

tir. 
Söz alan Ethem Ruhi, dava•ını ge

lecek celsede yazı ile teşrih etrnek
ten vazgeçtiğini ve iddiasını şifahı;n 
yapacağını bildirmiş ve o yazıların 
müekkilini tahkir ..cticl mahiyette 
bulunduğundan suçlunun tecziyesini 
ve suçlu tarafından avııkat ticreti L 
le beraber müekkiline tazminatı ma
neviye verilmesi için, mahkemen1n 
karar almasını istemiştir. 

Avukat İrfan Emin d~ f'Sa~ hakkın
da müdafaasını beyan etmeden evvel 
söyllyecekleri oldu~unu !<aydederek 
hulasatan deml§tlr ki: 

- Mahkeme bütün söylenenleri 
zapta geçirmez. Bize isnat edilen 

söz, Semih Liltfi tarafından mahke
mede söylenmiştir. Bu cümle gazete. 
de neşredildikten sonra Semih Lı'.ıtfi 
hiçbir tekzip göndermemiştir. Ayni 
sözler Akşam ve İkdam gazetelerin
de de çıkmıştır. O muhakemeyi ta
~çin-~elcn a .. ~~!ccile~~!.!1~ ... ~~ .~ii 
mahkemede şahit olarak dinlenmele
rini isterim. Konyalının gönderdiği 
tekzipname Arap har'lerile yazıldığı 
için gazeteye dercedllmemiştlr. Bu
nu isbat edeceğiz. Şahitlerımizin ccl.. 
bi ve bu mektubun mahkemeye ve. 
rilmesi için mühlet verilmesini iste
rim. 

Müddeiumumi bu talebe iştirak et
miştir. Mahkeme, ise şahitlerin cel.. 
bine lüzum olmadığına ve eski harf
lerle yazılan tekzipnamenin m'llıke. 
meye verilmesi için davanın başka 
güne bırakılmasına lcarar vermiştir. 

l\lüvezzilerin Vapurlara 
Girmesine Münakalat 

Vekaleti de İzin Verdi 
Müvezzilerin vapurlara glrehil

melcri hakkında verilen karar Mii
nakale Vekaletince de tasvip edile. 
rek dün Denizyolları idaresine teb
liğ edilmiştir. Karara ı:ıöre her va
pura. biri alt kata, biri de üst kata 
olmak üzere yalnız ikişer müvezzi 
girebilecektir. Bu müvezzileri İstan. 
bul Basın Birliği tesbit edecek ve 
kendilerine birer kart verecektir. Bu 
kartlar da Belediyece tasdik edile
cektir. Bu kartları hamil, üstü başı 
temiz olan müvezziler vapurlara gi... 
rebileceklcrdir. 

Vapurlar Radyo Çalmıyacak 
Boğaziçi halkı, Boğaza işliyen. va

purların hoparlörlerle çalgı n!'şrıyatı 
yapmalarından şiklıyet etmişlerdir. 
'tstanbul mebuslarının da iltiması ü
zerine Belediye, bunun önüne g•ç
meğe karar vermiş ve bunun lçl_n 
yeni zabıhi belediye tal.matnamesı
ne hükümler koymuştur. 

.·s ·u A L · ~c : · e· :.:v _· A .P · . . . . 

a - Dama oyunu hakkında yazılmıt 
bir klt•p v•r mıdır, ve k•ç kuruıturf 

C - Dama rlsaloıi isimli hır kitap 
vardır, lkl ctıddir, Ankar& c1trf l•:dndekl 
kitapçılarda (200) kuruı lly,ıla satıl

maktadır. 

,. 
C - Y•dl ••nelik !dadller Orlımek-

, tebe mu11dildfr. Sultentler ve tam dev~ 
reli İddller loe Llo•ye mu•dlldlr. Rüı
dlye mektepleri de Ortamektebe mua
dildir. 

lenecektir. İtalyan balı~t<;ı sıemilerlne 1 _ l!•p•r•nto hakkınd• netredllm1~ 
40 b~n liralık tuzlu balık yüklenmek-\ 8 - Okuyup yazmaıı oımıyın klrnı• kitap var mıdır, kaç kuruıtul", nerede 

• 
tedir. dalmf enoUmen fı:raıı olıblllr mit ııtılırT 

C - Olamaması icap eder. 
e C - E,,peranto gramer ve l(l(atl var-

T AIH i H - 13 t11r1hll nüshamızın S ln~I S _ Eıkl Sultantlerln ve eski htadt· dır. ö"retici bir kitaptır. 25 kuruş fi-
sayfasının sor sil~ nuı da (Kayın babaaını lerln flmdlkl teıklllıtıı göre muadıllerl yatla İnkıl~p Kütüphanesinde 5Rtıl-
vurdu) scrH\vhah haberin (M<'rıdn) den ... ~ 1 .. ., ...., .. ,, .... ,.., .. 
dı~ğil,, (M•..ış) d.:ı.n gonderilmı-w oldu:unu 

1

1 • .:.:;:.:;;.;_ _____________ ... ______________ _ 
tavzih ederl7. 

ÖLÜLERİ 
Diri Gibi 
Göstermişler 

Bir kaç gündenberi Üsklidar ma 
müdürlüğü muameliıtını tetkik ed 
mü.fett!şler, eytam ve eramil m:ıaş 
rının tevziatında bazı yolsnzlukl 
tesadüf etmişlerdir. Bunun için 
küçük memura muv:ıkkaten işten 
çektirilmiştir. İddiaya göre, bn ın 
murlar ölen dul ve yetimlerden b 
zılarını berhayat gibi göstererek o 
!arın paralarını kendileri almakta 
mişler. 

Alakadar makamlar bu hAdlsenl 
iddia edildiği kadar mühim bir fil 
olmadığını söylemektedirler. Maamıı 
fih müfettişlerin bu husustaki tef 
kikatları da henüz bltmi' değildir 
Vaziyet iki gün sonra tamamen ay· 
dın!anmış olacaktır. 

ltfai EkiDlerJne ---. 

Ayrdan Vatandaş!ar 
Talim Görüyorlar 

Pasif korunma işinde 46 ile 50 y~I 
arasında bulunan vatandaşlara muh
telif vazifeler verildif:i maltımdur

Yangın söndürme, polise yardrm et
me, gaz temizleme, imdadı sıhhi ~· 
saire gibi müteaddit ekiplerde vazife 
alan bu vatandaşlar oldıltlan vazife• 
!erde meleke peyda ~bilmeleri i('in 
haftanın muayyen gı•nlerinde tfiliı11 
ve kurs görmektedirler. 

Bu ekiplerden en faal bulunanı it
faiye ekipidir. Her kazada yangın 
söndürme ekipine aynlan vatandat
lar o kaza dahilindeki itfaiye teşel<
külünde haftanın muayyen günlerirı• 
de talim görmektedirler. Bu tıl.liın• 

!er bittikten sonra mahalle tulumb~
lan teşkilatı yapılacaktır. Bugün ıı.. 
faiyede yangın söndürme tatbikatı 

yapan, yeni tulumbalar ve yangın 
bombaları üzerinde tecrübe gören btJ 
vatandaşlar da mahalle tulumbaları 
teşkilatında fiilen vazife alacakla!· 
dır. 

Elyevm itfai müdürlüjtünün yap
tırmış bulunduğu mahalle tulu~bıı-
lan teksir edilmektedir. Bu tuluın• 
baların yapılmasında eski mahalle 
tulumbalarının Aletlerinden de isti· 
fade olunmaktadır. 

Fırtına Şiddetlendi 
Marmara ve Ege d~niılerinde ID" 

dos fırtınası şiddetlenmektedir. Uzpl< 
sahil vapurları seferlerine mü~külfıl• 
la devam etmektedir!er. 

Bozcaadanın Marmara bumundB 
karaya oturan Bulgar b~ndırall çer 
Ferdinand vapurunun fırtına üzerin' 
kurtulması işi güçlesmi tir, Gemiyi 
kurtarmıya gidpn Alrmdar tahlisiye 
gemisi havanın dinmesini beklemclt'" 
ted;r. ' 
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re··iJ'G .. tJ"i\fi 
·~ ...................... ! 
Sıdhten Sonra 
l'azan: Onıer Rıza DOGRUL 

~lnndn, İsveç ve Norveç hüklı. 
~ .nıetleri, blıkaç gUn sonra, te.. 
' iü bir ittif nk ynpmnk için müza Tesisatı 1 

EN • Nevyorktaki Syracuse Unıversitesi talebesinden 1 
• biri, m~hur adamlann "Ben" kelimesini kaç 

kere kullandıklarım merak etml~ ve tetkikler yaparak ~ 

londrad 
s 

çı!dı 

ereıerc bnşlıyncaklıudır. Finlanda
~~ önnynk olduğu bu müzakereler, 
~dinnvynlıların, hürriyet ve is. 
likıanerini korumak için clclc vcr
~~n başka bir çare gör.medikle.. 
~ iöstcriyor. M · 1 d ) 
lıu mü.uıkereler muvaffakiyetle ersın, 4 (Tnn Muhabirin en -

~ticclendiği takdirde, üç devlet ile. Tarsus ırmağı regülatörünün açılış 
~ merasimi bugün N nfıa Vekili Gene
~ e zuhur edecek her teh~ke~ ~c.. ral Ali Fuat Cebesoy tarafından ya-ı 
~e.r knrşılıyacaklnr, o teblıkcyı hır. pılnuştır. Merasimde mebuslar, vali 
~e bertnraf etmeğe ba1!8caklnr, ve vilayet erkam ile kabalaık bir 
lits çten yardım i;t~mck ~~ g4:4' halk kütlesi hazır bulunmuştur. 
ler e. bu ynrdım.ı bı.rlikte ısüyecek-1 Nafıa Vekili, söylediği nutukta, su 
~· dir. • .... ~ işleri programının hızla tatbik olun-
~ Harbın V erdıgı Ders · duğunu tebarüz ettirerek, ezcümle 

:ııcUccyc varmıştır: 

Hitler, rıef' 64 
kelimede bir def• 
"ben" z:arnlrl ph• 
atalnl kullanıyor. 

M uıısollnt' daha 
az hodpercsttlr. Ve 
ba phaf zamiri 
anc•K her 83 ke· 
llmede bir kere 
kullanıyor. 

Roosevelt, daha 
mütevazıdır ve an
cak her yDz kell· 
mede bir kere 
"ben" diyor. 

p • 
rı 

l Londrn. 14 (Hususi) - Mister 

1 
Sumnor Vclles, bugün Londradan 
Parise gitmiş, M. Dalv.dier ile gorüŞ-

1 
müş ve kendisine Mister Roosevelt' -
in hususi bir mesajını takdim etmiş. 
tir. Mister Vclles, yarın nkşam, Ro
mnda bulunacak, dalıa sonra memle. 
ketinc dönecektt"r. 

Demek ki, Sovyet - F'm harbinin 
ve?\diği ders, İskandinavyalı_ 

~a elbirlit-i \•e isbirliği yapmnyı 
~etmek olmuştU: 

demiştir ki: 
"- Bugün, önünde toplandığımız 

tesisat, Tal"51.L! ovası için programı. 
mıza gJ.ren il"lerin i).l{ parcasıdır. 
Berdan regültıtörü sağ ve sol sahil 
sulama ana kanallnn adı altında ve 
üç senelik bir çalışma eseri olarak 
vücude getirilen bu tesisatın gaye ve 
hedefleri üzerinde durmayı fazla bu.. 
luyonım. Çünkü Tarsus eteklerinden 
başbyarnk .Akdenize kadar uzayan 
geniş ovanın manzarası bu hedefleri 
göstcrmcğe kafidir." 

oaladicr, lıunlardan eorıra gelmekte Te ancak her 2{3 
kelimede bir defa •nen" demektedir. MJster Cham

berlaln ise, bQtiin bu rlcnlln en mQtevazudır. Çünkü her 
(250) kelimede bir dc!a "Ben" diyor. 

Mister Vclles, Londradan ayrıla. 
cağı sırada kendisinden ihtisaslarını 
soran gazetecilere: 

- Bir tek kelime yok! 
Demiştir. 
Mister Velles'in Romada Sinyor 

Mussolini ile görüşmesi bekleniyor. 
Velles, Londradan hareketinden mu. 
kaddem, Mister Chamberlain ve Lord 
Halüaks ile tekrar görüşmüştür . 

l>ers bir hayli pahalıya mal olmuş.. 
lııı. Fakat büyük derslerin hiçbiri de 
'c11za ınnl olmaz. 
... ?kandinavya devletleri arasında 
"<tlla eskiden tcdaf iü bir ittifak bu. 
~aydı, vaziyetleri daha sağlam o.. 
~· karşılaştıklan meselelerle daha 
olay ~'Taşabilirlerdi. İskandinav. 

Ntlar, Karelya berzahı eibi, muh.. 
~ın bir serhaddı kaybettikten ve ba. 
'lıa benzer diğer stratejik kayıplara 
~adıktaıı sonra aralannda tedafüi 
lifak yapmak yolunu tuqnuşlard.ır. 

llitlik vo b~rııbcrlik daima faydalı
~· Ve daima kuvvet ifnde eder. 
~t Kanunu: 

lngilterenin mndistanda - "'ihtilal 
ve an~i" ye karşı tatbik ettiği 

~ kanun vardır ki Rowlntt namın. 
~ bir hukinün riyaseti altında salı. 
~ bir heyet tarafından bazırlandıt ~Çin bu isimle tanınmıştır. Kanun, 

ti.lal harekctlcrl veya terörimı ya.. 
'-nlnn bir mahkekei malısusayıı 

• !~":dcrnıektc, valilere "muzır" say. 
~an adanılan tevkif etmek ve 
~ek salahiyetini vermektedir. 
::tn19 da bu kanunun tatbikına geçit. 
.ıiğf Utman, bfitiin Hindistnn bir ma. 
lem. günü ilan etmiş, Hindistanın bir 
$ok şehirlerinde hük(ımet aleyhinde 

""'eyler<İe .örri i 're ifan ecmi'ni;;=nı-n: 
~eleler., arbedeler olmUf, fakat en 
~liyük facia Anıritsar'da vuku bul-
~tı.ştu. Burada halk, bir protesto top. 
~tısı tertip etrni§ ve Jaliananwala 
"~ğ'ı odı verilen yerde toplannıışb. 
~aü birdenbire ate~ ynğınurn al. 
'<.Qdn kalmış ve o zaman Pencabi 
~lisi olan General Dyer'in verdiği 
~İr fi%crine açılan bu ateş yüziin. 
~~ 400 Hintli ölmil~, 1500 den fazla 

~ı yaralnnmı!':tL 

~hiş Bir Facia : 

ltalya, Kara Y olile Yine 
Alman Kömürü Alacak 

Tarslls parkındaki ziyafet 
Nnfıa ekili, açılma merasimi ya. 

pılan yeni tesisat sayesinde 180 bin 
dekar arazinin sulanabildiğini, söy. 
lcmiştir. 

Ribb.entrop - Mussolini 

iki Hükumet Bu Yolda 
Küşat merasimi bittikten sonra, Roma, 14 (Husus!) - Mussollni i-

Vekll §Crefine Tarsus parkında bir le Ribbentrop arasındaki göriişmeler 
öğle ziyafeti verilmiştir. neticesi olarak Romada İtalyan_ Al-

Vekil, Konyada man kömür itilafı imza edilmiştir. 
Konya, 14 (Tan Muhabirin9en) =- Bu itilfıf muciblnce, İtalya senede 

B'llt,.<1fuı öğleden sonra Mersinden ha.. takriben 12 milyon ton kömür temin 
reket eden Nafia Valli Ali Fuat Ce.. etmektedir. Bu kömürler, İtalyanın 
besoy, ek~ şehrimize gelmiştir. dahili lstihsaltıtı ile bii."likte f~tihlak 
\Tekil bumda fki gün kalarak tetkik.. ihtiyacını tatmin edecektir. İtalya, 
lerde l:>ulunacnktır. bu suretle İngiliz kömürü ile Ame

rikan kömüründen müstağni olacak. 
tır. 

Mülakatı Neticesinde 
Bir Anlaşma Y aptrlar 
Berlin radyosu da İtalyanın mub. 

taç olduğu kömürü İtalyaya naklet
mek üzere yalanda 15 bin vagonun 
Alplar hududundan geçeceğini haber 
wnnektedir. 

Diğer taraftan alınan malumata 
.göre Ruşyanın Almanyeya matema. 
diyen iptidai maddeler 5evkedilmesi, 
bu maddelerin Sovyet vagonlarından 
Alman vagonlanna nakli iç.in hususi 
tesisata malik yeni istasyonlar inşa
suu zarurl kılmıştır. Fransa Hükumeti, Fethi 

Okyara Nişan Verdi 
Ankara, 14 (A.A.) - Fransa Rei

sfcümhunı tarafından Adliye Vekili 
Fethi Okynr'a Leglon d'Honneur ni
şanının Grand - Croix rütbesi veriL 
mi1!ir. Bu nişan Fransız büyük elçi. 

Bulgar Meclisinde Harici Siyaset 
Etraf nda Müzakereler Y aplldı 

''6 w"" "C\.I'-' _..., .uı<;...1."'-'>.1.uu u.u,ı&L't..~iJ 
büyük elçi Rene Mass1gll tarafından 
Fethi Okynra tevdi olunmuştur. 

Malfun olduğu üzere Pariste me. 
murlyet vermiş olan büyük elçiler o.. 
radruı aynldıktan sonra kendilerine 
büyük bir nişan vemıck mutad olan 
bir şeydir. 

Develide Zelzel. 
Develi, 14 <TAN) - Gece baZll8.

n şiddetli olmak üzere on zelzele 
olmuştur. 

.Ll\ .. u.,y a., ..ı.. ~ (.a-• • •) D 16a... '""Jcu. ..:u. 
bildiriyor: Bulgar mebusan meclisin.. 
de Kralın k~c;at nutkuna verilecek 
cevabın müzakeresi sırasında, eski 
nazırlardan Russevf, hükfımetin u.. 
mumi siyasetini tasvip etmiş ve şiın. 
diye kndar takip olurum sulh ve bi. 
taraflık siyasetine devam edilmesi 
lüzumwıda ısrar göstermiştir. 

Eski Başvekil Muşanof, ~ulgarls. 
tanın tek bir harici siyaseti olduğunu 
bu siyasetin milletin müttefik duy. 
gusuna dayandığını söylemiş ve BuL 

.-.~...u..ı.lll<-Uuliı t..u'.Dıl ve ha7ntf.1ıak ve 
menfaırtlcrinJ.n tanuunasını ve bu 
hak ve menfaatle.re riayet edilmesini 
istediğini kaydetmi§tir. 
~ Başvekil Çankof, sulh ve bi

taraflık siyasetinin Bulgar milletinin 
arzu ve temayüllerine tarnamile uy. 
gun olduğunu, Bulgaristanın faal teş. 
riki mesaisi olmadıkça Balkan sulhü. 
nün müemmen ola.mıyacağını, Bul.. 
garistanın ise rneşn,ı haklannın ta.. 
nınması Uızım geldiğini ehemmiyet. 
le !kaydetmiştir. 

* Vellcs'in Avrupadnki vazifesinin 
hedefinin bildirmekten imtinaına rağ 
men Londra matbuatının mütemadi
yen artnn kanaatine göre, Avrupa se
yahati esnasında elde ettiği malumat 
Amerika reisicilmhuru Roosevelt'i 
müzakereyi bir sulh lehinde yeni bir 
teşebbilse sevk edecektir. Bu takdir. 
de, İngiliz siyasi mahafillnin mütalô. 
asına göre, Amerikanın dahili sjya. 
setini göz önünde tutmak lazımdır. 

Çünkü hükumet partisi bir intihap 
mücadelesini karşılamak mecburiye
tinde bulunuyor. 

---o--

lngiliz Generalini 

Öldüren Yakalandı 
Londra, 14 (Hususi) - Eski. Pen

cap valisi general O'Doyer'i öldüren 
Hintli, Mehmet :Azat adlı bir mühen. 
distir ve 37 yaşındadır. Mehmet Azat 
zabıtaya verd1ği ifadede. bir protes
to jesti yapmak için tabancasını kul
landığını, bir kimseyi öldürme~ kas. 
tında olmadığını söylemiştir. Zabıta, 
bir battil nıUddetla tovldl n'lÜ.aekko

resl kesmiştir. 

General O'Dayer, kalbinden iki 
kurşun yemiş olduğu için ansızın öl
müştür. Kendisi yetmiş beş yaşında 
fdi. Hintliler, hndlseyi takbih etmiş.. 
lerdir. Hintli lider Gnndi, hadiseyi 
"Cinnet,, telakki ettiğini söylemiş, 

Hint milliyetçileri sol cenah lideri 
"Hindistan tarihinde terör devri son 
bulmuştur, diyerek hadiseyi tasvip 
etmediğini söylemiştir. 

Facia. bfitün Hindistan lıfilkını 

\ ayaklnndırdL Ve Hindistan ı-----------
,__tilrCuncti bir tahkik heyeti gönder-
";'eğe mecbur oldu. Haunter komite. 
"

1 tıamilc mnruf olan bu heyet, Gc
~tnl Dyer'in hareketini takbih et. 
~ ve Hindistan hükfuneti General 
~cr'i Bindistanda kullnnmamağa 
l' ar vermişti. Fakat A vaın Kama. 
l ~ bu şekilde hareket etmedi ve 
ti~O de General Dycr'in •hareketini 

O l'eye karşı 230 reyle tas'iP etti. 
l>Gnkü telgraflarda bir Hintli ta. 

~fından öldiiriildilğll bildirilen Ge
...._tal Dyer, Amritsar fncinsınm kah.. 
"'llanı idi. 

1 l~nkat Hindistnndnn gelen haber. 
~t, 8intlilcrin hu suilıasdi beğen. 
~diklerini bildiriyordu. Gandi, ha
~ ... eyj "cinnet" saynuş, sol Hintlilerin 
d lbncssili Bose de Hindistan tarihin. 
a ~ l'crör devrinin son bulduğunu an. 
b:•atak hıidiscyi tasvip etmediğini 
.. <ıstc . t• 
"=muş ır. 

Hitler Avrupada 

._.arbe Başlıyacakmış 
l'·~terdam, 14 (A.A.) - (Reuter), 
ı:ı~dada harp nihayet bulmuş ol. 
c ~an, bu sene içinde Hnler 
lbaarp cephesinde ::ıskcri harek!ita 
iıu~~aın~ niyetindedir. Hazırlıklar 
l~ kış devam ctmi~ir. Bu hazır. 
q,.. yalnız Almanyanm Garbında 
bıı~~· bütün memleket içinde vuku. 
<l;;:,~~ştur. İki ay müddetle bütün 
lıa -~allan Alman ordusunun ve 
ı_ .. }l> endüstrisinin hazırlıklanna 
""'ilSfs ed · 1 ..... 1..+. luu...ı~~ır. 

Irak - Arabistan 

• lfladam Tabouis yazıyor: 
Almanlar, ltalyadaki propaganaalannı takviye 
ediyor ve ltcdyayı müttefikler aleyhinde lıare
~te geçirmek için çal.ışıyor/ar. Almanyamn Ro
ma Sefiri Von M ackensen, son günlerde Kont 
Cicmo'yu sık sık zi.yaret ediyordu. 
Sefir, bu ziyaretleri bülıassa, l talynya mütte
fiklerin aiuaselkrindeld tclılikeleri izah etmek 
gayesile yapmı§tır. 

* Atman sefirinin bilhassa şu noldalarn temns ettiği an. 
lnşı1ıyor: "Hnrp sonunda İngiltere ile Fransa silnh ba. 
lnmmdnn l>iiyUk bir Ustünlük sahibi olacal lar, \'e Al. 
nınnyn hu iistiinlük karşısında tecavüz siynsctino dc
''aın edemiyeccJ;:ür. 
İngiltere ve Frausa İmparatorluklan, her sahada bir • 
leşik hareket edecekleri için, kat kat kuvvetlenecek, 
Almonyanın silfıhlnn elinden ahndıt't taltd:rde, İtal. 
ynnın vaziyeti, bilhnssa Akdenizdeki empeı·yalist siya.. 
seti yüzünden, ho~nutluk verici bir mahiyette olmıya· 
cnktır.,, 

* Bu telkinatın mühim bir iz bırakmadığı a11laşı. 
lıyor. Sade kati netice haklcında da bir şey söy· 
1.enemigor. Fakat Romada yapılan so11 Fransız. 
italyan konuşmaları, ltalyarilarm bu çe§it en
d!~eleı·e ehemmiyet verdiklerini gösteren lziçbfr 
akis bırakmtıml§tır. 

* Fokat Almaıılnr, İtalyada yaphltlan propagandanın 
tesirini ıuiilıalnğalandırmakta ve İt:ılyanın nrtık bir 
''Çelik paktı,, vücude gctirm.eğe muhalefet ctmiyeceğL 
ni iddia t!tmcktedlı. 

* 

• Bana mukabil Alnıan askeri mahniilJ, İtalynnın İspan. 
'\"8 ile birlikte hareket etmesi takdirinde, \•aziyctin baş
kalaşacağını ileı·i siirmektedir. Çünkü o zaman, İtal
yanın AJ~~lenizdeki stratej'k vaziyeti değişecek, Jruv. 
vetlenecek n Almanya harbi, sürntle knzannbllecck 
hale g~leceği i~in, bunlardan iktısadi yardımını esir. 
gemiyecc.ktir. 

* "Almanyanın Nazi rüesasındnıı Ribbentrop, Hess 
ve Rosenberg; Bitler ile Mussolini arasındaki 
fikir mulabakatitıin tJamldığmdan çok ileri olr 
duğu iddia8ındadırlar. 

l"on Ribbentrop, bu zevattan nıiirekkep yapılan 
bir içtimada, /tal.ya - Almaııya a11tantı canlan
dırıldığı takdirde, Bitler /tcdyaıun lıarbe ne za
man girmesi lazım geldiğilli tayin edecek ı·azi

uete gelmi~ ol.ur, demü}tir. 
H altd, Ribbentrop'un kaıuuıtirle göre, ll er H il
lerin, /lalyadan harbe iştirak etmeyi istemesi 
takdirinde, Roma, bıt talebi reddetmez. Çünkü 
/tolga, Alman. Sovyet paktını, bir emrivaki. sa-
1/llJOr. 

Hess ile arkada§ları, l' on Ribbentrop'un bu söz
lerinden /ta/,yanın, Alman siyasetini tamanıile 
tasvip ettiğini anlamışlardır. 

Fakat Göl>els ile arkadaş{m·ı ayni f ikira'e değil
dirler. 

* Fakat Göhcls le arkada~lan ayni fikirde değ"ldirler. 

a 

GaHp Sayıllr, 

Bu Yolda Mağlup ! 

f azan: B. FELEA. 

yüz giinden Inzla süren bir se. 
r.1pa ~ iğitlik destnnma, Mos. 

kovndn, Fin nmrahhaslnrırun•kalble • 
riııden sıznn kanin iınzalndıklan mu. 
alıede nihayet verdi. Aralanndaki 
münasebet ne hendesi, ne adedi hi~
lılı nisbetle ifnde edileıniyecck ka. 
clar n~kırı olan iki milletten biri ga
lip, diJcri moğlUp sayıldı. 

Bizim huroda fnzla söz seyle
memiz, belki de ölüleri, miidnfaa et
tikleri mnmiirelcrin enkazı, dirileri 
de imzaladıklnn nhdnamenin ağırlı
ğı nltındn yntan bir avuç kahramana 
knrşı hürmetsizlik olur. 

Finlerin imzalndıklan muahede, 
So\'yetlerin harpten evvel yaptıkta. 
n tekliilerdcıı daha ağırdır. Bunca 
emek 'c kandan ve bunca yas ve ma. 
temden sonrn bu ahdi kabul etmele.. 
rinde nmil olnn sey, Fin Barici7e 
Nnzınwn da dediği gibi, İskandinav. 
yalı korltak konışulannın kendileri
ne yardım etmeleri şöyle dursun, in. 
giliz ,.e Fransızların ynp:ıcaklan 

yardımların da kendi memleketlerin.. 
den geçmesine miisnade etmemeleri, 
botta bu kuvvetler zorla geçmek is
terlerse nıemleketlc.rindcki demir. 
yollarım tahrip eclerck bu nakliyata 
fiilen mfuıi olacnklannı bildimıele.. 
ridir. Yoksa kahraman Fin ordusu 
yıpranmış hnlde değildi. 

Bu işte Almnn davasına yardım e.. 
den isknndinovya memlekeflerile 
Sovyctlerden bn~ıı, bütün eihan, 
Finlerin bu ağır sulbü kabule mec
bur oluşlanndnn hnk, adalet ve insa.. 
niyet nrunına hü)ük hüzün duymak. 
tadır. 

Kahram:ınlığı yalandan ta'l'.ryan 
bir millet olarak bizim de bu ırk kar. 
deşlerimizin halinden mfiteesslr oL 
mnmamız knbil değildir. 

Blitiin bn acıklı destanda buluna. 
bilen yegune teselli ::udur: 

Bu bir nvuc kahraman, azimle, L 
rade ''e nefse itimat kuvvetile neler 
yapılabileceğini cilıana anlatmıı. ye 
büyük ölçlilü tnhminlcrin yarattıiı 
efsıme lıavasile lınrbin yakıcı bati. 
katini yruıyann koyup kemiyet n 
keyfiyet nıücadelesiııiıa kıymetini 
dünyaya göstermiştir. 

Böyle kahraman milletin istikball 
biruı karanlık dn olsa, istiklali mft
emmendir. Ve dünyada ağır, hafif 
hiçbir muahede ebedi değildir; bele 
böyle knnşık zamanlarda .•. 

700 Milyon 
S erlinlik 

Harp Tahsisatı 
Londra, 1:4 (Hususi) - Avam b

mnrası Sir Con Simon'un istediği 
700 milyon sterlin harp tahsisatını 
2 reye karşı 492 reyle kabul etml§
tir. 

FranSiz ve Alınan tebliğleri g:ırp 
cephesinde kayda değer bir hadise 
vuku bulmadığını bildiriyorlar. Al
man tebliği şunları iliive ediyor: 

Strasbourg'un cenubunda t:ıyyare 
dafii batnryalarnnız, Mureaux si.ete. 
minde bir Fransız tayyaresini dil§ür. 
müşlerdir. 

Düşmann karşı yapmış olduğu bir 
seferden avdet eden tahtelbahir ku
mandanı Schubart, düşmanın 24 bin 
ton hacmine baliğ olan ticaret gemi
lerini batırmış olduğunu bildirmiştir. 
Bu suretle geçen eylCtl ayında Cou
ragcous adındaki İngiliz tayyare ge. 
misini batırmış olan kumandan Schu
bart, ceman düşmanın 66 bin ton hac 
mine baliğ olan vnpurlannı batıntıı§ 
oluyor.,, 

• Kok yüklü olarak Breme·oen os. 
!oya gitmekte olan Seclıenhcim Al
man vapuru Jutlnnd'm garp sahili 
açığında batmıştır. 

GC:t ERAL WAVEL 

Cenup Afrikasında 
Captovn, 14 (A.A.) ~ Orta Şark. 

takl İngiliz kuvvetleri Başkumanda
nı. General Vavel, Kenyı:ıda yaptığı 
ziyaretten sonra Cenubi Afrika hü. 
kumetile istişarede bulunmak iızere 
Captovn'a gelecektir. 

İhtilafı Hallediliyor 
'Iaz~hirc, 14 (A.A.) - "Elehram,, 
le~tesı Bağdat ve Mekke htikCı.met. 
~ hı Irak ile Suudi Arabistan nra. 
~a zuhur ctm"ş olan ihtllfıflan 
ttıış etıncf.t üzere mü7.akerelere giriş.. 
Su Olduklarını ha:ber vermektedir. 
~~ Ar.rbistnnm Londra sefiri, bu 
tc-tt! creleri şahsan idare etmek ü.. 

Bağdatta bulunmaktadır. 

Halbuki Alman orttusu mahfilleri, lta1yamn, 
Almanya lehinde harbe girmesine taraf tar de· 
ği/.dirler lie /ngütere ile Franeanın, /tolgayı 
müatemlekelerinden süratle tecrit edecekleri 
kanaatindedirler. 

Romadaki y:ıbancı milşah:tlcr de, hiçbir kati kararın 
''crilmemiş olduğunu tekit ediyorlar. 
f'akat bir Alman erkanıhnrbi, "Bir Alnınn - İtalyan _ 
Sovyet,, işbirliğinin sliratle talınkkuk edeceğini ve o 
~:ıman bir yıldırım harbine girişitebileceğini, İtalyan 
erkıinıharbiyesile yeniden temas için Romaya delege. 
Jer gönderildiğini bildirmiştir. 

Bu münasebetle şurası hatırlanl
maktadır ki, Cenup Afrikası mılli mü 
dafaa nazın Smts, geçenlerde parla
mentoda yaptığı beyanstta Cenup 
Afrikasının nerede olursa olsun em
niyeti tehdide maruz kalabilecek her 
hnngi bir İngiliz müstemlekesine yar_ 
dım edeceltini bildirmistir. 
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1. T i Y A T R O İngiliz edlb! Rudynrd Kipling'in buyuk kahramanlık ve ıchamet destanı 

GA 
( edaier 

İN 
layı) 

Leylek Yavır s 
100.000 Figüran ... 500 Fil ... Muazzam bir Ordu... Hint Dağlan arnsında ÇPkllen 
heybetli ve azametli sahneleriyle ... Saraylnrma ve m betlcıinc kadar baştan b::ı:ıa 

;yeniden yapılım büyük bir Hint şehlriy le .••.•• 

GARY GRA.1\TT DOUGLAS FAİRBANKS Jr. 
VİCTOR l\le LAGLEN Dilber JOAN FONTAİNE 

KO EDİ KISMI gibi dort büyük Yıldızın eşsiz tcmsillerile Sinemnnın bugüne kadar ('3inf görme
dif,'1 bir ho.riknlar fılmf olarak San'nt ülc mine ııeref vermektedir. Bugiıne kadar 
gôrdiıgünüz bOtun filimleri gölgede bırakan bu azametli şaheser 19 Mart Salı 

'\k~anu snat O da ilk defa ve senenin en bOyük. Şehir Tiyatrosunun komedi kıs- Bundan dolayı tiyatroyu ikiye ayır. 
mınş verilen piyes dolayısiyle dık. KJfısik, ağır piyesler istiycnler 

yazdığım haklı tenkit (Marivo tul\ı.. T~.pebaşuıa gelirler. Orada sanat var. 
at kordiyaline rağmen sinirleri tes. Gülmek, alay etmek istiycnler de 
kin edemedi. Bir çok karil~den ~.omedi ~ısınma gitsinler. Orada güL 
mektuplar aldım. Bazıları fikırleri- sunlcr. Ne yaparlarsa yapsınlar! 

G A L A l\l Ü S A 1\1 E R E S İ olarak 

Sinemasmda takdim edilecektir. 

me iştirak ediyorlar, bazılan da beni Bu tarz düşünüşü de anlamam. 
biraz merhametsltlikle itham ediyor. Yani dram kısmında sanat Yar, de. 
Jar. Ben her iki düşünüşe de hürmet mck komedi kısmında sanat yok dc

Bu husus! :tcvkalfı.de Gala için yerlcrinizl şimdiden temin edebilirsiniz. Telefon: 42851 

.. .......... 1111 .............. 11ı:ı .... ısm:maı:mı;ı:m1111 ... 1111ı+e111Z•1111m•m:Ew111mUP4111111MM .. *~'lll .. ~'ll:I ............... ~ 

ederim; çünkü halkımızın tiyatroya mektir. Ben dram ile komedi namın. POLİSTE 
karşı gösterdiği nl3.kayı ispat eder. da ll:)TJ ayn iki şey tanunıyorum, ----
TenkiUerimde beni merhametsiz bu. komedinin mutlaka gülünç olduğunu 3 Aydır İşlet.ilen Bir Eroin 
]anlara karşı da teşekk'iire borçlU- zannedenler Anatol Fransın (Komik İmalathanesi Meydana 
yum. Çünkü bütün tenkitlerimde bf. Bir Hikaye) sini güldürücü romandır Çıkarıldı Cidden görülecek Fcvkaliide bir program 
taraflık pusulasının hassas ibresinin diye satın alanlar kadar cahildirler. lstanbulda ilk defa ve mevsimin zaferi 
gösterdiği sağlımı istikametten baş. Eski tuluat kumpanyalan bilmeden Dün Fatihte Karamık sokağında 
ka bir yola sapmadım. Bir piyeste ilanlarında .. Gülünçlü Komedi,, der- Arap Kazım ile kansı Naimeye ait 
takdir eylediğim bir sanatkiırı başka lerdi. 14 numaralı evde tam tertibatlı bir 
bir piyeste hırpaladığım da oldu. Bu kumpanyakınn okuma yazma eroin imalathanesi meydana çıknrıl
Kıymetli artistlerimizin hiç birisini bilmiyen muharrirlerine simdi hak mıştır. 

KARTAL PENÇESİlIDE MERCAN ADASI 

şahsen tanımakla müşerref değilim, vermiye başlndım. Haydi bu tasnifi Yapılan aramada eroin \•e Bazmor-

Herkesin görnrek isteyeceği 
lıeyecaıılı meraklı bir film 

James Bush - Helen Hughes 
tarafından 

2 büyük Fransız yıldızı 
JEAN GABİN 

MİCHELE MORGAN 
tarafından 

onlan benden sorsalar, sahsivetle- ister istemez kabul ederek muhake- fin imaline mahsus birçok tılet ve c.. -.._. 
rini ancak oynadıklan ~piye;lerin me edelim: devat ve külliyetli miktarda eroin ~'•lı'Zlı:::ml!lllimı•••nmm••••• .. •maım• .. ••••' 
çerçeveleri içinde tasvir cdebilece. Komedi kısmmdaki sanatkarlann, bulunmuştur. 
.ı:;;..., Zat ...... art· ti b,,rı. ah d dra kısmınd kilerd n dahn ku Dün bu aletlerle beraber polis mü. 
c;...u· ........ 15 ~as a atanı. m a e v- Hem Kansını, Hem 
mak ta istemem. vetli olduklarına şiiphe yoktur; Te. düriyetine götürülen suçlulardan A. 

Onun her sabah kalktığı saatten, pebaşmda her şey var. Dedikleri gL rap Kazım suçunu inkarda ısrar et- Kaynanasını Öldünnüş 
yediği yemeğin cnvaından, kullandı- bi sanat, dekor ziya herşey mevcut. miş, fakat karısı Naime fabrikayı 3 Karısı Sadiye ve kayın validesi 
ğı sabunun markasından bana ne? Komedi kısmı ise Şehir Tiyatrosu- aydanberj işlettiklerini, taharri esna_ Sabihayı öldüren İsmail oğlu İsanm 

Benim ondan beklediğim sanattır nun yuvadan. atılmış leylek yavru. sında da bir kısım aletleri imha et- duruşmasına dün birinci ağırceza 
ve onda muvaffakıyettir. Muvaffak su. Tepebaşı ile mukayese edilirse meğe teşebbüs ettiklerini söylemiş- mahkemesinde devam edilmiş ve 
olursa takdir ederim. Olmazsa fikri- komedi kısmında rahatsız koltuklar tir. Suclular, bugün adliyeye verile- müddeiumumi iddianamesini oku-
m! biraz acı da olsa söylerim. Ve bu pireli .bir ~sal, tuluat kumpanyalann~ ceklerdir. muştur. 
hususta çok merhametsiZim, hiç bir dan bır gomlek yukan dekor. Sonra İsa, nikahlı kansı Sadiye ile ara. 
tesir altmda kalmam. yokluğa rağmen mevcut olması la- halkı soytarilikten gayri şeylerle larındaki geçimsizlik yüzünden bo.. 

Aldığım mektupların birini dikka- zım gelen piyes te namevcut. Fakat güldürmek imkamnı temin etlecek şanmadan ayrılmıştır. Çocuklarını 
te şayan buldum: Sahnemizin bilhas- ehemmiyeti yok. Orada Hfızım var, DO§riyatta bulununuz. Fena piyesle. rrörmek için sık sık Beylerbeyine gi
:sa komedi kısmının müzmin bir haS- Vasfi Rıza var, Muammer Karaca re haklı olaı·ak hücum ediniz! der, kayın validesini ve karıstnı do 
talığından bahsediliyor: Komedi kıs. vru-, Yaşar Özsoy var. Bu makul sözüm ne dereceye ka- ziyaret ede:111iş. Bir gün Sadivenin 
mı için piyeslerin fena intihap edil- - Siz halkı güldüreceksiniz. dar müessir olur bilmiyorum. Yalnız sivil polis Ismail Hakkı ile alakadar 
mesi. - Fakat... komediyi değil, komedideki artistle- olduğunu anlamış, bu zannı, kanaat 

Bunun nasıl yapıldığını bilmiyo. - Fakat, makat yok. ıtüldürecek. rimizi de kurtarmak lazımdır. Vasfi derecesine varınca; Beylerbeyine gi. 
rum. Piyes intihabı bir s:ılfıhiyet ve siniz... Rıza, Muammer Karaca, Behzat, Ya- derek, karısın 19. kayın vnlidesini 14 
tnesuliyet meselesidir. Bununla kim - Başüstüne efendim. şar büyük arı·stı d. . k 1 k 1 ye.:in~en yaralıyarak bıçalda öldür-

0 d ls. t 1· tı K b . 1 er ır, 0 .a.y 0 a.y muştur. alAkadar oluyor? Fena intihap edilen n an sonra ge ın u un · a a- t B 1 nI bö ı ı 
h t ld d . ., p· . f ye ışmez. u e ema arı y e. tu u- r·sa mahk,.. ed v k 

bir piyesin mesuliyetini kim yu··kıe- a m e. ıyesın ena intihap edil- ta h h kkunı .-m e, nnmus ugruna a . . d d h d ğ . . • a arcamıya a z yoktur.
1 

-1d~d·•w.. .. k . niyor? Sahnede idari işlerde karar mesın e; a a o rusu pıyesı mti- . . . .. rısını o uı ugunu ve avın vnlıdesi-
\'e emrin bir ağızdan r•kma.sı dol\. hap edenlerde. ~nlkı. tıyatr~ya alıştırmak ıçın Tur. ni de kızımı müsaade etti i icin b 

r ö Komedinin oynadığı (Herkes Ken. ..lu~~.~. ~-n---, ~. . :..__._. U'1~ • • ~'""".'r""°;y ... ~rıı ~ • -
rudur. Zira bin bir ihtirasın biribir- Gıtn l '11Iak D 1 1 ı la M dd ~ f - k 

d . y . d ) .b. b. . p . . erını, .u s ar ey er nı zor u eıumınıu sanın Tür .Cezcı 
ı il b·ı w. b. uhitte h ı erın e gı ı ır pıyes arısın · 

ÖLÜM 
Mülga Babı • ali hukuk müşavır1 

HİRANT ABRO'nun 
Kısa bir hastalığı müteakip 79 ya.. 

şında vefat eylediği teessürle ilim o. 
lunur. 

Cenaze merasimi Martın 16 ıncı 
cumartesi günü saat 15 de Beyoğlun. 
da Balıkpazarındaki Ermeni kilisesin 
de icra kılınarak naşı Şişli Ermeni 
kabristanında hususi aile medicnine 
nakledilecektir. 
Kansı, Bayan Dinıhi Abro 
Kızı, Bayan Mari Çobo.ngil (Hov

yan) 
Damadı, Avukat Kevork Çobangil 

(Hovyan) tarafından: 
Adres: Maçka, Maçka Palas, 4 ün. 

cü kat 3 J11o. daire 

TEŞEKKÜR 
er e çarp~ ı ecegı ır m er hatta Belvil gibi Goblen gibi kenar indire, indire nihayet ellerine birer Kanununun 450 inci maddesinin 5 

fikri, her sözü, nazarı dikkate alını. mnhnllelerinin .elcrine bile cıka- süpürge ile gaz tenekesi verecek bir inci bPndine p:öre, idamını istemic: Bnba~1.z ve aile rels!miz '>0!1 Y~-
ya, her nabıza göre şerbet vermiye ~ hale getirirsek işte 0 zaman komedi ve suçlunun karısı tarafından kovul- men valısı Mahmut Ncdım Akdilek'ın 
vakit yoktur. Fakat piyes intihabı maz. kısmı kendi kendine ortadan kalk.. masının gözöni.indc tutulnbileceğini ufulü dolayısile şüahen ve tahriren 
böyle olamaz. Tiyatro hayatında pek mütehak- mıc olur. Dram kısmına herşey vere- söylemi<-tir. Mahkeme, karar için 1 taziyelere ve merhumun son rasimei 

M ı B bir piyes adapt kim bir rol takınan ve herkesin ken- ., - onşcr. en e ıı·m. Fakat komedı'nı·n artı'stlerını· · başka gün_e kalmıştır. vedaında hazır bulunmak suretile ettim. dini takip etmesini istiycn meslek ar-
kacı la d b . k b · li B t• tro n K EVi ERl'T kederlerimize iştirak eden zeva~a _ Ala Getir, oynıyalım. aş rım an ır zat bir gün iki ur nn venruye m. u ıya nu HA J, ı.. ... • " o E • 
muhavere arasında bana: artistlerinin piyeslerin kötülüğünü • ayn ayn teşekküre derin matemimiz 

Bu piyes nedir? Nerede ve nasıl 0··rtmek 1·çı·n ettı.kleri fedakn~r1ı'1ı mu- müsaade etmediğinden bu suretle vu. . . - Ben zaten komedi kısmını Orta- ,., Bakırkl!y Holkevl Rclsllğlndcn. 
oyn.aruruştır? Bizim düşüncelerımıze, zır buluyorum. Tuluat yapmasınlar, Evimtzin spor kurulunca tertip eo:rııen kubulan şükranımızın kabulünü mcr. 
alıliı.k ~d tı ., Art· t dan kaldırtacanım, dedi. ve " a mıza uyar mı. ıs· t> kendilerine piyes diye verilen mas- kır koşı.ılannın birlnci::i pnuı.r günü yapı- humun muhterem dostlarından istir. 
!erimiz içindeki ~ahsiyetleri hazmc- Bunu yapabilir mi? Ynpamaz mı? karalıklnrı olduğu gibi halka oyna· lacaktır. Bu yarış UÇ kilometre mc-s:ıfe \1- ham eacriz. Merhumun eşi: Servet 
debilirler mi? Zannederim bunu ara. Orasını bilmiyorum. Yapamıyııcak sınlar. Bu mezat malı metalarını ~erinde olacaktır. İştirak etmek isteyen- Akdilek Oğlu: Nedim Akdilek Kızı: 
yan soran yok. Piyes tutarsa güzel, gibi olsa söylememesi icap ederdi. büyük mağazaların mahir satıcıları lcrin paz:ır gümı saat 9 a kııdar Halkcvf Nedime Sadi Vuranok Damadı: Tay. 
tutmazsa fena,_ Bu tarz düşünüş an· Bu derecede emniyetle söylendiğine gibi kendi zekfilariyle süslemesinlcr. idare memurluğuna müracaatları. yare mühendisi Sadi Vuranok 
cak bakara masalarının başında o- bakılırsa bu zatın eski tnbirle tehdi-
lur; tiyatro hayatında değiL- dini ikaa kadir olduğu anlaşılıyor. O zaman daha muhavere tarzında hi 
Eğer piyes lntihabında biraz daha Ben bir şey demedim; çünkü kork. kaye yazmasını bilmiyen müellifler 

müşkülpesent olunsa idi; komedi kıs- tum. Fakat eğer muhatabım "ortadan piyes yazmıya kalkmazlar, güzel e
mırun rolü şimdiki şeklinden çıka- kaldıracağım,, gibi kuvvetli bir top serler aranır, sanatkar yükselir ve 
nlmış olurdu. Komedi dedikleri kı- patlatmasa ve beni korkutmasaydı halkın zevki de tasfiye edilir. 
sım dram kadar ehemmiyetlidir. Şe- şöyle diyecektim: Komedi kısmının kıymetli sannt. 
hir Tiyatrosu Tepebaşı kadar Fran. _ Ey yerden alıp gökte savuran ktırlnn fena piyeslerin, cahil müel
sız Tiyatrosuna da ehemmiyet vci- efendim! Komedi kısmını ortadan lülerin cürüm arkadaşlığından çık
meli; onu ihmal etmemeli; rastgele kaldıracağıruzn ıslahı cihetini düşün_ malıdırlar. Onlardaki sanat ateşini 
her piyesi oynamamalı. Bana dedi- seniz olmaz mı? Tiyatro ortadan kal- beni böyle bir ümide düşürecek ka· 
ler ki: dınlır mı? Biliıkis miktarı arttınlır. dar kuv\•etli görüyorum. 

- Ha!km gülmiye ihtiyacı vardır.1 Komediyi ortadan kaldınıcağınıza ULUNAY 

EVLENME 
Silistire müdafii İbrahim Paşa ;m ... 

de Aliş Paşa mahdumu merhum İb
rahim Ethem ve Tunuslu Mnhmut 
Paşa torunu Mediha Atakurt'un kız_ 
lan Suphiye ile değerli bevliye müte. 
hassıslarından Doktor Nurettin Melı. 
met Başak'ın nikahları Beyoğlu ev. 
lenme memurluğunda mümtaz da. 
vetlilerin huzuru ile icra lnlınmıştır. 

Tebrik eder ve tarafeyne saadetler 
dileriz. 

TEŞEKKÜ R 
Sevgili Refika ve kerimemiz Advi. 

ye Fazıl Kerestecinin cenaze mera.. 
siminde bizzat bulunmak suretile 
veya mektup ve telgrafla taziyede 
bulunarak çok derin acımızın tahfifi.. 
ne şitap eden değerli ve muhterem 
dostlanmıza minnet ve şükranlan. 
mızın ifadesini gazetenizin tavassu. 
tundan rica ederiz. 

Keresteci Toksal ve aileleri 

Türkiye 
Türkiye 

r. A. P. 

Radyodifüzyon Po 
Radyosu Ankara R 
Dalga Uzunluğu 
il. 7 m. IH65 Kes. 
1648 m. 182 Kes 1 

Cuma, 15. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
l\Iilz.lk: Muhtelif ı;nrkılnr (Pl), 13,3 
Milzik: Karışık hafi! müzik (Pl). 

18,00 Program ve memleket saat 
IS,05 Müzik: Halk tilrküleri: Aziz 
ve Sadi Yaver Ataman; 18,20 Müzi 
lanlıır: Vecihe, Ruşen Knm, Re!ik 

a) Okuyan: Mefharet Sıığnak 
1 - İbrahim Ağa: Hicaz ~rkı (M 

duruşun), 2 - Trunburl Cemil: Hi 
kt (Hep saycl vnslınla göniıl), 3 
Bey: Kllrdllihlcazkdr şarkı (B3fsi 
m"ılcme), 4 - Musa Süreyya: Kür 
c. zltar şarlo (Gün doğmıyacak). 

b) Okuyan: Semahat Özdcnaca 

1 - Lemi: Uşşak şarkı (Günler 
yor), 2 - Şilkrü Tunar: Uşşak şarkı 
U muhabbet demi), 3 - Bedriye: 
şarkı (Gel lı"ık gfiC'enme), 4 - Rc.flk 
san: Uşşak ş::ırkı (Kız bürün de 

19,00 Serbest s:ıat, 19,10 Memleket 
ayarı ajans ve meteoroloji haberleri, 
Müzik: Oyun havaları. Klfırnct: H 
Tokay; Santur: Zilhtü Bnrdakoğlu; 
Müzik. Çrılanlar: Cevdet Çağla, Fahri 
puz, Kemal N. Seyhun, İzzettin Ök 

_okuyan: M uatafa Çaarar 

l - Eviç şarkı (Bir sebeple ı;ilç 
sin), 2 - Eviç şarkı (Sevdiğim bu 
~). 3 - Fahri Kopuz: Eviç şarkı ( 
tan viran bağlıyım), 4 - Eviç türkü 
yun beni yükseklere), 5 - Eviç t 
(Çıknyım gideyim). 

20,00 Konusma (Milli kahramanlık 
kıbelerl), ~o.ıs Temsil; 21,ıs Serbest 
21.2.1 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 

E. Praetorius) A Dvorak: Beşinci S 
MI minör (YenJ Dünya), 22,15 Meml 
saat ayarı. ajans haberler!; ziraat, esh 
tahvilfıt, kambiyo - nukut borsası (Fi 
22.35 Müzik: Cazband (PL), 23,25 -
Yarınki program v~ kapanıij. 

Ecnebi lstasyonlnnnda 
Türkçe Neşriyat 

Londra: Saat 18,55 de kısa d:ı.lı;a 20, S 
Bclgrad: Saat 10 da kısn dalga 48; 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta d 
255; Tiran: Saat 20,15 de kısa dalga 65 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga S 
Bclgard: Saat 22 de kısa dalgıı 48. 

ASKERLiK iŞLERi : 

İhtivat Er.h:u: V AlclArnod 
Beyoi:jlu Yeril Atıkcrllk Şubesinden: 

1 - Şubemize mensup 311 : 331 ( 
doğumlu sağlam ve sakat ihtiyat 
erbaşların ihtiyat yoklaması yap " 
dan, terhis vesikaları ve nülus hO 
cUzdanlnrlle birlikte şubemize mürac:91 
lan. 

2 - BunlaTdan İstanbul dışında 
ruınlann da künyelcrlle ikamet adresi 
tanhbütlil bir mektupla şubemize 

bildirmeleri illin olunur. 

Şubeye Davet 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubcalndcn: 
1 - Aşağıdaki adlan yazılı yedek 

baylann muamclci askerlyelciinJn ~ 
ve tevsik cd!lmek üzere hüviyet 
larile birlikte hemen şubeye gelmcleri-

2 - Bu subayları bilen ve tanıyan 
sn ııubcyi haberdar etmeleri ilAn olunll!· 

Piyade yarsubay Yusuf oğlu Rasim 1ı 
tanbul 319 (28679), Nakliye yarsubay J!, 
seyin Remzi oğlu Hüseyin Hadi 322 (399ll" 
Oto yarsubay NAz.ım oğlu Mustafa ıtnt' 
321 (32541), Oto yarrub:ıy Mclınıet :Mull' 
tar oğlu Arımet İhsan 323 (30519), ~ 
zım yarsubny Hüseyin Hüsnü oğlu JıJ)'. 
İstanbul 314 (18086), Piyade yüzbaşı~ 
oğlu Hasan İstanbul 320 (31513), ~ 
yüz bası Mehmet Sami ( 4375), S. 8. M. 14 ... 
munı İbrahim Ethem oğ. Mehmet Hul\I'' 
(16609). 

DeniZP. karşı uzanan bir verandada, sarı
şın, yaşlı bir kadın dikiş dikiyor, onun ya
nında lfıcivert gözlü, uzun boylu, geniş Jmzulu bir 
adam, uzun bir iskemleye uzanıp gazete okuyor, 
kıvırcık saçlı bir kız, yerdeki halının üzerinde oy
nuyordu. 

nü, evve.lt. iımitsizlik ve üzüntü içind.:ı çırpınmıştı. 

I<,akat sorıradan kadın hislerini çok iyi tanıdığı için, 
tecrübeli gözleri genç kızın kendisine karşı liıkayt 

olmndığını, hatta onu kıskanacak kadar itendisile a. 
18kadar c.:ldugunu görmüştü. 

Bir kart postal üzerinde görmüş olsa, sal-.in bir 
kan koca hayatını tasvir ettiğine inanarak ınühim
semiyeceğı bu manzara vücudünü ürpertiyor, göğ
sünü tıkayarak onu rahat nefes almaktan menedi. 
yordu. 

Bostancıya gedikten sonra bir haftn kadar bah. 
çede ayaklarını sürüyerek tenbcl tenbcl dolaştı. Hiç 
bir şey onıı alakadar etmiyor, hiç kimse onu bu yarı 
uyku halinden ayıramıyordu. 

Onun böyle hiç kendisine benzemiyen gevşc-k ve 
herkesten uzak kalmak istiyen halleri yengesile da
yısını üzmiye başlamıştı. 

- Bu rone sandalı bir defa olsun istemedi. 
- Bisikktine de rağbet göstermiyor. 
- G~lcliberi gül fidanlarının yanına yaklaştı-

ğmı görn,eoim. 
- Sabah deniz banyosunu yaptıktan sonra oda-

sına kapanıyor, saatlerce yalnız başma oıuru. 

yor. 
- Geçer: gün misafirlerin yanına çıkmo.dı. 
- Düı sı:bah ta Mehrtıedin kob-asının bu tarafa 

geldiğini görür görmez ba§ ağrısını bahane ederek 
vatağına girdi. 

- Ne cldu ku.a acaba? 
- Yoksa onu lstanhula bağlıy3n biri.;1 mi var? 
- At'aba zorln buraya getirdiğimiz ·çin 1Jiz"' cf-

k,.l<'ndi mi'! 

Yazan: BERltAND No. 54 
Kan koca günde bir kaç defa bıribirlerine bu 

gibi cevo.psız sualler sorarak Ayşenin her bir hare· 
kctini yakından takip ediyorlardı. 

Nihayet bir gün Arü Bey dayannnudı, sabah 
kahvaltısında genç kızı o gün kcndisile· beraber bir 
sandal gezıntisi ynpmıya, kürek çekmiyc davet etti 
\

0 e ondan sonra da her gün onu balık avma götürdü. 
Etrafındaki mor başlı dağlar, yeşil a~açla:-, mavi 

gök ve deniz yavaş yavaş mucizesini gnstcrmlye, 
genç kıu h::ıyı:tla banştırmıya başladı, bir sabah şn
f:ıkla beraber onun sandala binip denize açılclığmı 
sevmçle gördüler; ayni gün öğleden sonra arkadaş.. 
farını arııdı, onlarla birlikte tenis oynadı ve o akşnm, 

bir b;;ıft;.,danberi ilk defa olarak iştiha ile yemek 
yedi. 

Ondan sonra artık evvelki seneleri, hatta en Ç!l. 

gın gençlik ve. çocukluk yıllarını geride bırakacak 

kadar eğlenceli ve patırtılı bir haynt başladı. Ele a. 
vuca sığmıyar. yaramaz bir çocuk §lm:.ırıklı~ ve sa
deliğile sabahtan akşama kadar kendi.sin~ başka bir 
oyun icr.d ediyordu. 

Bir güt\, üç :ırkadaşilc bir yüzm" y:m•;ı ynparken 
biyük bir k. zn gec;irdiği holde yine> uslanm dı: b 0 r 

başka gün ~akacığa kadar yaptıklan bir yürüyüşte 
bir ç:ilılık arasından geçmek isterken di.iştü. Kolu in
cindi, iakat bu vaka da ona ders olmadı. Onda §imdi 
bütün tehlikelere ve korkulara meydan oku.yan ip
tıd:ıi ve vahşi bir duygu doğmuştu. Kayaları dcvır
rnek, dcniz1cr~ kurutmak, yıldızlan yere :ndirmek 
istiyordu. 

Bostaııcıya geleli yirmi gün olduğu halde bir de. 
fa olsun Mehmedi görmemiş, ona ait bir şey sorma
mıştı. Halbuki, o, haftada üç dört defa geliyor, :fakat 
Ayşr~ye rastlayamıyordu. Her gelişinde ona Ayşenin 
az evvel ıırkadaş!arile beraber çıktığını ·eya o gün 
sabahtan Büyükadaya geçtiğini ve yahut ~enis maç
ları olduğunu, ilah .. gibi sözlerle genç kızın evde ol
madığını soyliıyorlardı. Oyle iken Meıımet, ~·ine bık
madan, usanmadan geliyor, bir gün mutlal-...a ona 
rnstla) acağını ve artık ondan sonra elinden kurtuls. 
mıyacağını kendi kendisine tekrarlıyordu. Ayşen:n 
kendi.sinden kaçtığım anlıyordu ve bunu anlamak o
n 1 sonsuz bir saadet, ona bir müddet görmemiye ta
hammül C"C:ebilccek kadar büyük bir kuvvet veri. 
yordu. 

Bo5•anc ı onunla bnrnb"'r ı?C'ldikl "İ ilkh:ılı~r t"ti 

5onradan o günkü vakaları sükiınetle tahlil ve 
tamik ed~ce, Ayşenin Kadıköy isk-elesinde v;:ıpura 
yetişmek için koşarken göz bebeklerine dolan derin 
bir acı ile gizli gizli kendisine baktığını ve: 

- Kintlnle evleniyorsunuz? Diye .:orar~en ~e
sinin titrediğini bi.iyük bir saadetle hatır1ı.mı§tl. 

Bu çocuk sesinin mağrur sertliği arkasında ne 
fırtınalı bir helecan vardı! O halde, Seniha Hanını 
kendisine e\"lenmekten bahsederken Ayşenin kimse
ye sezdirmeden uzaklaşması ve o dakikadan sonra 
gözlerini oııdan esirgemesi de bu sebeptenmiş! Oyle 
ise ..• 

Mehmet düşüncelerinde daha ileriye gitmek is
temem.ş, fakat kendi kendine bile itiraf etmek iste
mediği bir ümitle hemen ertesi gün Suadiyed~ki ar
sayı satın alıp evini yaptırmak projesine ciddiyetle 
başlamıştı. 

Artı1I kendi hislerini tahlil etmiyor, ümidin ge
tirdiği ~aadetle yaşıyordu. 

Ancak, yaz ilerlediği halde onun Bostancıya gel· 
memekte ısrar edişi ve bir düzüye kendi arkadaşları 
arasında yaşayışı yavaş yavaş bu ümidi griigelerniye 
başlamıştı. Ne de olsa onun duygulannda'Q ~min de. 
ğıldi. Bundan başka, onun. henüz yeşermiye ba.5JJ· 
yan isimsiz bir hissini yenmiye muvaffak olmuş el
ması ihtlma!i de düşünülmlye değerdi. Aralanndald 
büyiik y&ş farkını nazan itibara atan Ayşe, belki de 

ffi"'t'nnH ''nrl 
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GONON MESELELERİ 

l ir Tavzih, 

~e Cevabı! 
B 111ldan bir müddet evvel, ba .a. 

tunda ''Yıne Afrodit kitabı et. 
da" başlıklı bir yazı inti~ar et. 

Dün, bu ikinci kitabın bayii 
~İri Mmtafa Kızıltandan bir 

p aldık. O yasımızın bazı nok. 
·----~ tavih maksadile gönderilmi~ 

lllektup pdar: . 
"t - ~er LOi:dn AirodJt romanınm 

herU. tarafından yapılabilir. 

• 1ıer hmıô blr bA;yi veya kitapçı tara
da Pb'ua:ra s:ıtışa çıkarılabilir. 
daha tabii bir şey olamaz. Bu, bir 
lfl oldu.tundan ne bir mutercimin 

'8 de blr tek kitapçınuı inhlsan altın-

a~ . ,. ·-•· 
- lıfahlmmeı:!e beraet eden ve müd-
U!rıntkçe ~ edilen Atrodit kita

kbnJn terdlme ettiği. ve kimin bas
ıtıaıamdur. Beraet eder veya mahkOm 
• bakz. Teya tasdik edilir, biltün bu 

neUceler mahkemeye intikal et-
0Ian. Af:rodit tercümesine aittir. Eğer 
tıercthnemtz de müddeiumumilik ma
t.rafından tetkilcten sonra mWıteh

-Sdediline o da. gayet tabn olarak 
e verilir. Beraet karan, basıl

"'7a basılacak Piyer Lüiz :lm.zasım ta
?e herhangi bir mütercim tarafın

tev'rilecek • Afrodit .romanının bundan 
kanunı takibattan Jcurtulacağı mA
lelmez. 

li:attl o kadar 1d, ırrl!Metutmnnmk be
eden Afr'Odltin a7IJl kitabe'Vt ve ay

ID.üterctm tarafmdan çevrilmls terco.-
4!11ıbı.ln ikinci tabını ;yeniden tıetkik etti

-._ kap ederse, tekrar mahkemeye ve
• Cthııtü fkl.nci tabı. aynen b~abile
b l1hJ. baz:ı fllvelerle de buılabillr. Bu 
epJe llıahkemelerln verllmlJ ve vertle

k karan toeak mütercimin lsml geçen 
e alttiı'. 

a - Y~ tıarenmenhl claha 1PYTe!den 
~umlll!e g&teı1lıntŞ ol.ma,,ına 

l.teın.ıeketiıntzde matbuat ve neşriyat 
beııUsinin tamamen hür olduğunu her
teslim eder. Ve yine herkes teslim e-
ki, CUrnhuriyet devrinde ıanstır yok

. !rı:llddeiumumllik resrnl bir makam.dil'. 
lltıı.1a danışarak is yapmak, kitap bas
lllk hnklnsu:dır. Kaldı ki, mQddeiumu

ılı; bu gibi müracaatları kitap çıkma
Ça tetkik etmez. 

• - I<itabın eksik olarak piyasaya çı
tı meselesine gellnce: Gazetenizde 

tı:ı :tazının biraz altında: "Şimdi bu 11a-
7azdığımız sırada, Babılll cadde

" - leçen muvezziler: 
- .\frodit_ Haklkt Atrodıt çıktı!_" 

>.. ert işlttıfiniü yazıyorsunu:r.. 
·a.f.rodı.tııı yeni tercümesi 144 sayfadır. 
ı-!40 akşamı saat 17 den ııonra müvez

~lştir. Eksik oldufunu ceffer 
• kesip attıtmız ba kitabı ne zaman 

~Uz; ne zaman aslı ile karşılaştırdı
""4> tereddüt etmeden eksikliğine hük

orsunuz? Demek oluyor ki, tesir al-
~ lı:a!ınarak veyahut· da ~ ufak bir 
~ ~e karşılaştırmaya lüzum görülmi
I bu J'azı yazılm:ı,,tır. 
~alkın aldanması hiçbir zaman 
bın ha değildir. Ve olamaz d:ı. Ki

tlatunde mlltercim!n ve muharririn 
• ~azılıdır. Bir görüşle kltabın Pi-
dıtı Afrodit isimli romanı olup ol-

derbal anlaşılır. Biz, yeni tercil
l&b7or ve dağıtıyoruz. Arzu eden

a.~ ~izin neticesini bekler, eserin be
CUzne C!lbi katiyet ettiği takdirde eski 

t 71 alırlar. 
- liaaııatuı telAketzedelere tebenilil 

eacteaiııe iellnce: Yeni tercümenin met
İıliıı tercüı:ne kadardır. Fiyatı ise, öte-
~anaı kadardır. Demek oluyor ki, 
etil. edilecek para, Ubiin ticaretinden 

0ı:~cuııun fatla verecekleri ücret
eıı ~~tıT .. Bu da halkın aldatılmadığı-
ş· -cız bır delildir!• 

~1, bu mektuptaki maddelere, 
'"e d•e. birer birer cevabunı:ıı da 
il e elını: 
~ 7azınuzda: "Piyer Lüizin eser. 
Y' ?tı terc~rne etmek hakkı, yalnız 

ad1,.,, .. ulıı Baydann inhisan altın. 
'lll~feklinde komik bir iddiada 

ita 
1 

dak ki, bu maUbnlann ilL 
e~'&Uın görülüyor. Garp milel. 
.haliıad eserleri, maalesef, orta ma. 
il edir. 

tactı17:' 0 Jazıyı bir tesir altında 
'bir =:r muhakkak: Zaten her ya. 

11 .. t altında yazılır. Yeter ki, 
' 118 :ır,, miisbet, halk menfaatle. 
aı1Y'l Ycuıı ve nıeFU olsun. Bize o 
liJtet!:;~ıı "tesir,, de, Erzincan 
kka elerıne tahsis edilmi' bir 
~d .. ~rtak fıkıldığını görmekten 
., . "'""'US •teessnr" d" Qllld u. 

Afrodit tercU.mesinln tibD, 

TAN 

milyon askeri silah altında tutan muasır ltafyanın bir Muharrir bu yazısmda1 bir 

tarihçesini yapıyor ve bugünkü . 

ltalya 
I• talyanın müsellah bita

raflığı yine günün me
selesi oldu. Bir taraftan Al
man kömürlerini İtalyaya gö
türürken İngilizler tarafın-

' dan çevirilen gemiler yüzün-

harpte Romanın rolü ne olabileceğini anlatıyor: 

o o o 

Kimin Dostu? 

5 

ca-z~am 
Devlet Memuru ve 
Amme Haklan· 

-4S• :l. '°'9 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D ün Belediye Reisi ve Vali Ltt
fi Kırdar, İstanbul mebusla.. 

rınm şehir işleri hakkındaki sualle
rine ce,·ap verdi. Şehri temsil eden 
mümessillerin, amme işlerini tekef
fül eden bir idareciyi istizaha çek. 
mesi, valinin şehir meseleleri hak. 
kında birer birer ce,·aplar \Termesi, 
demokrasi bakımından ne kadar ma
nalı bir iştir. Amme hukukunu yal
nız şahsında toplıyan, ne içinde ça. 
lıştığı şehir halkına, ne de mümessil
lerine hesap ,·ermek lüzumunu his
setmiyen, kendisini ancak idari bir 
memur telakkisile mensup olduğu 

( 

den çıkan mesele tatlılık ile 
kapatılırken bir taraftan da 
Alınan Hariciye Nazın Ro
mayı ziyaret ediyor ve Alman 
kömürlerinin karadan İtalya
ya süratle gönderilmesi için 
anlaşmalar yapılıyor. 

1 Vekalete ce\'ap ' 'ermek mecburiye_ 
1 tinde sayan bir vali ile, şehir halkı
na hesap vermeyi kabul eden bir vali 
arasında, ve bu iki nevi vali arasın
da. ne bü:yük bir fark vardır. 

1914 te İtilaf Devletleri .. bir da
ha harp olmasın, diye harp ediyo
ruz,, diyorlardı. Bugün ise, "bir 
Avrupa federasyonu kurmak için 
dövüşüyoruz,, diyorlar. Tartıya 

vurulan şey, Avrupanın mukad
deratıdır: Ya bir federasyon ya
pılacak, yahut bolşeviklikle birle_ 
şen bir Nazizm hegemonyası kuru_ 
lacak. İtalya silih altında beklet
tiği bir milyonluk sağlam. genç 
kuvvvetini hangi maksat için ileri 
sürecek'? İngiltere ve Fransa tara. 
fma geçerek emin, temiz bir sulh 
!kurmak istiyenler tarafını mı tu
tacak, yoksa Almanya ve Sovyet
lerle beraber cihanı altüst mü e. 
decek? ~ 

Bugün, Avnıpanın hiçbir bita
raf devleti bu modern harbe ken
di isteği ile ve soğukkanlılıkla gi_ 
rivenniye mütemayil görünmü.. 
yor; Holandadan Romanyaya, İs
veç ve Norveçten İsviçre ve İ- ' 
talyaya kadar hepsi, doğrudan doğ 
ruya tehdit edilmedikçe ve mev
cudiyeti tam bir tehlikeye girme
dikçe, bir §eye kanşmıyarak silahı 
elinde beklemeyi tercüı ediyor. 
Bundan başka, dişine kadar silih... 
lanmış ve bu kuvvetini ayni ile 
muhafaza etmiş bitaraf devletler, 
müstakbel sulh konferansında ses
lerini daha iyi yükseltebilecekle
rinden de emin bulunuyorlar. Bun
da evvellil harplerde muhaaama
ta nihayet verirken, sulh şartlan.. 
nı muhariplerden galip gelen ta
raf, ötekine dikte ederdi. Tamami
le gayri müsellfilı bir halde bulu
nan bitaraflara söz sırası bile gel
mezdi. Bu sefer böyle olmıyac-ak, 
gibi görünüyor. Gelecek hesap gü_ 
nünde yenen de. yenilen de o ka
dar yorgun ve düşkün olacaklar 
ki, sağlam ve kuvvetli kalmış olan 
bitaraflar daha büyük bir salahi
yetle isteklerini ileri süı·ebilecek
ler. 

ralyan milleti 1861 de başta 
Savua hanedanı olmak üze

re, bir krallık şeklinde birliğini 
kuruncaya kadar, senelerce uğraş
mış, birç~k fedakarlıklara katlan
mış, Cavour, Mazzini, Garibaldi 
gibi. yüksek milli kahramanlar 
yetiştirmişti. Fakat çok çetin ge_ 
çen bu devrenin, milletin bünye
.sinde yaptığı yorgunluğun netice
si mi, nedir; İtalya bundan sonra 
yarım asır kadar bir türlü silkL 
nip, kalkınamamıştı. İçeride, bü
yük bir sanayi hayatının teessüs ve 
inkişafı için yapılan hesapsız ham. 
leler, milleti fakre düşürüyor, po
litikacıların dehliz kavgaları halk 
ile parlamento arasındaki teması 
büsbütün kesiyor, dışarıda önce 
A vusturyaya, sonra daha çirkin 
bir şekilde Habeşistana karşı du
car olduğu mağlubiyetler, devletin 
itibarını büsbütün düşürüyordu. 
O derecede ki, XIX uncu asrın son 
senelerinde Büyük .Devletlerin 
müstemlekeler ve şanü şerefler 
peşinde koştuklan sırada, kimse 
İtalyanın istekl€rine kulak asmı-

en büyük hatalarmdan birisini de, 
mektubunun · tarafımızdan aynen 
neşrolunmasını istemekle göstermiş. 
tir. Eğer bunu yapmasaydı, mektu. 
bunu ne~etmeden evvel, hatalarını 
diizeltirdik. Çünkü onun mektubun. 
da mesela şöyle cümleler var: 
"- Gazetenizde çıkan yazının bi. 

raz altında: 
'"'- Şimdi bu satırlan yazdığımız 

sırada, Babıılli caddesinden geçen 
müvezziler: "Afrodit ... Hakiki Afro
dit!" sesleri işittiğinizi yazıyorsu.. j 
nuz!" j 

Bu cUmle tilrkçe değildir. Ayni 1 
zat, mektubunun bir yerinde de 1 
"Ceffer kalem" kelimelerini yazmış. ' 
Eğer müsaadesini haiz bulunsaydık, 
bu kelimeleri de: "Ceffel kalem" 
şekline sokarak düzeltir, hatalarını 
te~hire mecbur kalmazdık. 

JJleşhur Alman ressamı Freedrich Overbeck'in 1830 da yaptığı bu tablo, ltalya ve Get-manya 
dostluğunu gösteriyor. Bu resim, Münih'te Neuen Pinakothek Müzesinde bulunmaktadır. 

- YAZAN: L Faik Sabri DURAN 

ye ve müzaheretini temin edebil
•• , mek için İttüakı Müsellese gir-
• mişti. 

B irinci Cihan Harbi koptuğu 
vakit Şarkta, Garpta ve Ce. 

nupta olmak üzere, üç cephede 
birden harbe girmeyi göze aldıran 

yordu. Fransa 1881 de İtalyanın 
burnu dibinde olan Tunusu per
vasızca işgal' etmiş, Avusturya 
Bosna ve Herseğe sessizce yerleşe
rek, Adriyatik kıyılarında daha 
geniş bir sahada İtalyaııın. kat~ 
sına çıkmıştı. Mrikanm devletler 
arasında taksiminde, İtalyaya ay
rılan pay, Somaliland ile Eritrea 
gibi, iki çöl parçasından ibaretti. 
İtalyanın emperyalist sahadaki 
muvaffakıyetsizliklerinin başlıca 

sebebi, kuvvetli bir hükılmet ada
mına kavuşamamış olmasıydı. Me
sela 1876 dan 1887 ye kadar, İtal-

yanın mukadderatını elinde bulun
durmuş olan bir Agostino Deprc
tis'i Vfırdı ki bu başvekil, siyaseti-' 
ni: ''Ufukta beynelmilel bir hadi
senin teressüm etmek üzere oldu
ğWJJJ. s~ sçznıgz. hemen...,ş~L 
yenu açar ve tn.fltara lfututfuı ba· 
şımın üstünden geÇmesini bekle
rim,, sözlerile, hulasa etmekten 
çekinmezdi. İşte, İtalya teşekkülü
nün ilk devresinde böyle bir hava 
içinde yaşatılmış, nihayet; ebedi 
düşmanı Avusturya ile temasa gel
mekten duyduğu nefreti de bir ta
rafa bırakarak, Almanyanın hima-

_LOKMAN HEKiMİ~ ÖGÜTLERI 
~ . 

ŞiR PEN ÇE 
Eskiden şirpençe adı batan, de

nilen korkunç hastalıklardan biri 
sayılırdı. O zamanlarda hekirtı bu. 
nun teşhisini koyunca arkasından: 

- Geçer, geçer ... 
Derse de, söylediğine kendisi. 

nin de pek inanmadığı bakışından 
belli olurdu._ Şimdi, bir tarafında 
şirpençe çıkaran hastayı, bundan 
dolayı tebrik etmezlerse de, hekim 
şirpençenin mutlaka geçeceğini te_ 
ınin edince söziinden şüphe etmek 
için artık bir sebep yoktur. Eski 
zamanlarda büyük adamlardan 
bazılarını götürdüğü için, tarihte 
pek fena bir adı kalmış olan bu 
hastalık. şimdi operatörlerin usta 
e11erile hemen her vakit iyi olur. 
Operatörlüğün bu büyük muvaf. 
fakıyeti yalnız, mikropsuz temiz
liğin öğrenilmesinden dolayı dejfl, 
ameliyatta şirpençeyi kö~ünden 
temizl'yen en iyi usulün öğrenil-
miş olmasından dolayıdır... Onnn 
için, şirpençe çıkaran hastaları 
tebrik etmP.k fazla olursa da, ope_ 
ratörlüğü tebrik etmek haklıdır. 

Şirpençe, geçen gün anlattığım, 
kan çibanlarmdan bir çoğunun bir 
araya gelmesi demekt'r. On tane, 
yirmi tane, hazılannda daha çok 
kan dhanı birden ve yan yana çı
kar. Dı!!ıandan sebebi de gene ay
ni istafilokok mikrobu. 

Fakat )mrada içeriden sebeple. 
r:n ehemmiyeti daha ziyadedir. 
Şirpençe, pek yorgun kimselerde, 
uzunca bir hastalıktan dermansız 
düşmüş olanlarda, en ziyade şeker 
hastalığına tutulanlarda çıkar. o_ 
nun şeker hastahğile münasebeti 
pek çok olduğundan, şirpençe Ç!· 

kınca, ~eker hastalığı bulunup bu
lunmadığını mutlaka aramak li
zmdır. Hem de bir defa, beş defa 
arama yetişmez. Bazılannda şir 

pen~e çıktığı vakit, idrarda hiç 

kanda fazla şeker bulu~az da, 
şeker hastalığı sonradan kendini 
gösterir. Kimisinde de şirpençedcn 
önce şeker hastalığı vardır, sonra-

• dan kaybolmuştur ... Her halde şir
pençe şeker hastalığının alametle
r:nden biri sayılır. 

En ziyade ensede, 'öğüsün arka 
tarafında, karın üzerinde, kollarda 
ve bacaklarda çıkar. Oturacak yer- · 
de çıktığı vakit, şirpençe çıkara
nın hali hem acıklı, hem de hayli
ce gülünç olur... Yüzde çıkması, 
insanı ziyadece düşündürür. 

Şirpençeyi anlamak ta pek giiç 
değildir: İlkin bayağı \>ir kan çi. 
hanı gibi. Fakat birkaç gün içinde 
kırmızılık pek genişler. deri sert
leşir. Altındaki tabakalara yapış
nnş gibi kalınlaşır. Üzerine doku. 
nulamıyacak derecede acı verir. 
Bir taraftan da yüksekçe ateş ve 
uykusuzluk, baş ağrısı ... Daha son
ra, o kızarmış, katılaşmış, kabar
mış derinin üzerinde. iltihap pey
da etmiş olan guddelerin sayısına 
göre, gözler açılır. Her delikten 
cerahatli su çıkar ... 

B:r araya gelmiş bu kan çiban
lan kendi haline bırakılırsa, heP
si birer birer kendi kendilerine 
temizlenerek şirpençenin biisbü
tün kaybolduğu da \•ardır. Ancak 
onun kendi kend 0 ne Jyi olması nek 
uzun sürer, hazan aylarca... Hem 
de zat~n yorgunluktan, zay~flık
tan gelen hastalık devam ettıkçe, 
yorgnnluk artar. 

Onun böyle kendi kendine iyi ol
duğunu beklemek hiç doğru değil. 
dir. Kan çibanlan birer birer te
m:zıenip kapanıncaya kadar teda. 
vi~e artık biç lüzum kalmamak 
ihtimali çok olur. 

Şirpençeyi anlayınca, hatta göz
lerin açılmasını beklemeden, ıre
niş kan kırmızılığını görünce, he. 
men operatöre müracaat lazımdır. 

. Almanya ve Avusturya, çok yük
sek askeri hazırlıkları ve Merkezi 
A vrupadaki mütefevvik vaziyet
leri kadar İttüakı Müselleslerine 
ve bunan ~ tophyabfldUde. 
rine, hükmettikleri an18ıŞDlalara 

güvenmişlerdi. Halbuki orduları 
harekete geçtikten az bir zaman 
sonra, bütün bu tahminlerinin pek 
boş olduğunu görmiiflerdi. Bu in
kisarı hayal, onlara Romadan ve 
Bükreşten hemen ayni zamanda 
gelmişti. 

İtalya ve Romanya kralları biri 
1914 senesinin 4, diğeri 5 Ağusto
sunda bitaraflıklarını ilan et
mişlerdi. Daha evvel 25 Temmuz
da İtalya başvekili Salandra müt
tefiklerini: "Avusturyanın siyasi 
ve askeri taarruz teşebbüslerinden 
bizi vaktile haberdar ederek, reyL 
mizi almadınız, bu cihetle sizi ta
kibe kendimizi mecbur görmüyo
ruz,, diye muahezeye başlamıştı. 
Bir sene kadar evvel de, İtalya hü
kumeti, A vusturva hariciye nazı
rı Kont Berchtold'a, "Ortada İm
paratorluğu tehdit eden hiçbir teh
like mevcut değil iken, ileride 
şöyle veya böyle olabilir vahime
lcri ile bir harp siyaseti · takibine 
başlanırsa, buna İtalyanın iştirak 
edemiyeceğini, . bildirmiş ve o. za
man bu mütalaaya Almanya da iş
tirak etmişti. Bununla beraber, 
bir defa iş çığrından çıkınca; İtal
vanın ittüaka sadık kalarak, peŞ
İerinden gelmemesine, Almanya 
İmparatoru Vilhelm II. fena hal
de kızıyor, arkadan Romanya Kra
lı Karol'un da ayni yolu tutması, 
nnu büsbütün kudurtuyordu. Kay_ 
zer, bu vaziyeti bir yazısında: 

"Müttefiklerimiz sandığımız dev
letler, çürük armutlar gibi, birer 
birer kor>UP bizden ayrıldılar,, di
ye tavsü etmişti. 

Jtalyada 1914 Birinciteşri. 
ninde yeni Hariciye N eza

retine gelen Baron Sonnino, artık 
kendisini iyiden iyiye efkarı umu
miyenin seyrine kaptırmış. "İtaL 
yanın mukaddes hodbinliği,, ne 
yeni bir istikamet verdirmisti. 
Şimdi. İtalva acıktan açığa Sırbis
tanı müdafaa ediyor ve onun, "is
tiklalini muhafaza etmesi lazım
dır,. diyordu. Halbuki İtalyanın 
ilk hedefi, bili Avusturyanın e_ 
!inde bulunan, "İtalia İrredenta., 
idi. Berlin, bunun çabuk farkında 
olmuş, bir yandan Avusturyayı 1-
talyaya bir takım tavizlerde bu
lunır.ıya davet ederken, bir yan
dan da İtalya mahfilleri ile sıkı 
teman olan büyük bir diplomatıJ'!.ı, 

(Devamı 'l incide) 

Devlet otoritesine, kanun otorite--
sine şahsi bir mülkiyet gibi tasarruf 
eden, yaptığı işlerin ne tenkidine, ne 
~stizahıBa tahammül edemiyen bir 
de\•let memuru, ancak mutlakiyet 
devrinin bir memuru olabilir. Şehrin 
meseleleri, memleketin davalan, bü_ 
tün bir şehir halkının, 18 ıtLlyonluk • 

1 bir Türk camiasının davalandır. 
Vali Kırdar, tam demokrat bir dev. 
letin '\'alisi sıfatile, şehrin mümessil. 
terine bu davaların cevaplarını ver
miştir. 

Yapılan işler, alınan tedbirler doğ
ru mudur, bu ayn bir davadır. Yapı
lan işler hakkında fikir beyan et
mek, yapılan işleri tenkit etmek, şe
hir mümessilleri kadar her vatanda
şın hakkıdır. Nitekim bazı gazeteler
de İstanbul mebuslanna hitap eden, 
valinin birçok ihtiyaçlara cevap ver. 
mediğini yazan vatandaş tenkitleri 
de çıkmıştır. Vali şehir mümessilleıi 
kanalile bu istizahlara ve tenkitlere 
de cevap vermiş oluyor. 

Vali ile İstanbul mebustan arasın
da konuşulan meselelerin her biri 
ayn bir makale mevzundur. Ben, 
burada bunlan inceliyecek değilim. 
Bu hadisede beni alakadar eden, te.. 
hir halkına cevap vermeyi, izahat 
vermeyi bir vaz.ife telikki eden bir 
devlet memurunun zihniyetidir; bir 
vazifeyi icra halinde iken, yapılan 
tealdtı.rl .k...U.. h.ımr.t yeya laa
atını köstekliyen bir müdahale te. 
lakki etmiyen, amme menfaatlerine 
hizmet ederken, kendini layüsel te. 
13.kki etmiyen demokrat bir valinin 
zihniyetidir. Bu itibarladır ki, dün İs
tanbul mebuslarile karşı karşıya 
memleketin dertlerine çare arayan, 
yaptığı işler üzerinde hesap veren 
valinin zihniyeti ve hareketi, "me. 
sul devlet., nazariyesinde valiye 
veya her hangi bir devlet memuru. 
na yüklenen mesuliyetin, mutlak bir 
salahiyet değil, müşterek bir salihl
yet ve mesuliyet olduğunu İöster
miştir. "Mesuliyet devlet,, demokrat 
devlet demektir. Bu mesuliyet ve va-
zife, devlet memurile beraber bütUn 
vatandaşların müşterek mesuliyeti 
ve vazifesi demektir. Dünkü konUJ
ma, devlet memurile şehir halkının 
bir kaynaşması olduğu içindir ki, 
manalı ve inkılap rejiminin bize te
min ettiği bir mazhariyett:r. 

Bu konuşmalara, alınan tedbirlere. 
itirazları olanlar için "Babı Tenkit,, , 
"Babı içtihat,,, kapanmamıştır. Tea
kit hakkı, demokrasinin vatandap 
verdiği haktır .. İstiyenler tenkit ede. 
bilirler, fakat mesuliyetini müdrik 
bir valinin her suale cevap vermesi, 
kendisine verilen salahyeti, ne kadar 
samimiyet ve idrak ile halka mal et. 
tiğini göstermesi itibariledir ki, dün
kü konuşma, sevinilecek bir hadise.. 
dir. 

Bir Çocuk Anasının 

Dostunu Öldürdü 
Giresun (TAN) Alucranın Zenhar 

köyünden gürr.rük hamalı Hasan oğ. 
lu 13 yaşında Aziz anasının dostu 
olan Şiraz kazasının Çalkan köyün.. 
den Mustafa oğlu Talibi, adliye ko. 
tidorunda, bıçakla böğründen vurup 
öldürmüştür. 

Cinayetin sebebi, üç çocuk babası 
olan Talibin, Azizin 35 yaşında ve 
dört çocuk sahibi olan annesi Fatma 
ile gayri meşru münasebette b~lun. 
masıdır. Bu sebeple Azizin babası 
hamal Hasanı kansı aleyhin:Je zina 
davası açmış, karısı da kocası hak.. 
kinda avni şekilde dava ikame et. 
miştir İki taraf mahkemeden ~kar 
çıkmaz, Azizı cinayeti işlemiş. kaç.. 
mak istemiş, fakat mübaşirler tara. 
Imdan tutulmuştur. Aziz. bıçağı ken_ 
di parasile satın aldığını söylzmiş. 
tir. 
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Tarihi Tefrika No. 5 Yazan: ULUNAY 

Bağdat Camilerinde 
. . I 

Bütün Fatımi Halifeleri 
f el' in Ediliyordu 

Bağdat halifeleri de Fatımn~re kor 
.şı ayni si!ahı kullanıyordu. Onlar da 
Ubeydullahın peygamberlik iddia ey
lediğini ilan ederek küfrüne hükme. 
diyorlar ve Fatma ncsUnden olmayıp 
Faslı bir çilingirin oğlu olduğunu et.. 
rafa yayıyorlardı. Tabii Bağdat cami_ 
lerinde de Fatımi halif elcri tel'in ve 
tekfirde kusur edilmiyordu. 

Amca oğlullan olmalan lazım ge
len iki hılafet biribirlerinc küfurde 
o kadar ileriye gittile.:- ki, hudutları 
bir olsa çoktan harp ılan edecekler
di. Fakat ikl halife biribi_rlerine pek 
uzak bulundukları için bütün nıuha. 
samalan söze munhasır kalmıştı. Ba
husus nralannda bu zararsız müca. 
deleyi kemali ııükılnetle ııeyreden bir 
üçüncü hükümdar vardı ki, ô.deta te
razi kefelerinin ortasındaki ibre gibi 
muvazeneyi temin ediyordu. 

Bu hükümdar arazi ve nüfutu Mı
sır hududundan Toros dağlarına kn
dar uzanan Halep hükümdarı ve 
Türk sultanı Nuretün Zengi idi. 

(Halep) in Türk Sultanı 

Etabek Nureddin Zengi 

N ureddinin babası Etabck hane
denını tesis eden (Zengi) dir. 

'Etabekler, Abbas halifelerinin zara. 
rına olarak teessüs etmekle beraber 
!Bağdat balüclerinin ruhani sıfatları. 
m zahiren tasdik cdiyorlardL Halife 
vaziyetten memnundu. Hilaf~t sını
fına dokunmamak şartile teşekkül e
den herhangi bir devletin kendine z-,.

ran olmıyacağını tasavvur ediyordu. 
Etabeklerin bir kolu !randı:ı, bir kn
lu da Arabistanda hüküm sürüyordu. 
Nureddin, bu ikinci koldandır. Snl
ianatında en büyük gaileleri da!ma 
kendi lehine olarak halledecek kndar 
:zeki ve dirayetli idi. En ufak fırEat
lardan, en nazik vaziyetlerden isti
:fade etmeği pek güzel bl!dlğt gibi 
vaziyeU her ilci halifeyi de p~c gU
zel idare etmiye müsaitti. Hali!~lerin 
biribirlerine yapacakları entrikaları 
alakadar olanlardan daha evvel hn
iber alıyor, ona göre kah Bağdada, 
kAh Mısıra temayül "'Yliyordu. Tiırk 
sultanının hafiye teşkilatı gerek (Mu. 
iz) in ve gerek Abbasi halifesinin 
teşkilatından kat kat Cistdndli. Nu. 
reddin, !renklere karşı büyük bir mu 
%afferiyet kazanarak lslAm aleminde 
kınlmat bir mevki, sarsılmnz bir ~öh· 
x-et kazanmıştı. 

Bütün İslim Alemi bu muzafferiyet 
dolayısfle Nureddin! taziz ediyorlar· 
dı. Muzafferiyet Avrupayn aksetti, 
imparator ü~üncU Konrad ile Fran. 
sa kralı genç Luvi'nin iştirak eyle~ 
dikleri yeni bir ehli sallo seferine se. 
bebiyet verdi. 

H açlılann ordusu adetçe Nu• 
reddinin ordusuna faik, hattl 

hıristiyanların o havalide yerleşcbJl
melerini temin edecek kadar da kuv. 
ıvetli idi. Fakat Nureddin kısım kı. 
sım ayırdığı casus te k.HltJle hıristl
yan ordusunun zabtu rnpttan ari ol· 
oduklarını oğrendi Vd faik dı.ışmıın 
Lkuvvetlerinl ezdi, mahvcttı. 

Jermcn irnparatotu ile Fransa kra
llı hiçbir muzafferıyet kazanamıy:ı. 

::rnk inhizamdan kurtarabildikleri or
dunun dokuntulerini güç belA Avru
paya getirebıldıler. Turk sultanının 
ibu muzafferiyet Uzerine kaznndıgı 
şohret, bUtiln şarkta botnba gibi pat
ladı. Nufeddın İslam ınukllvemetinlıı 
ruhu ve başbuğu olmuitu. Haçlılar, 
sultanın ümit edilmedigi bir zaınan
dn birden suvarilerinin başında gü. 
runerek kendilerine vurdugu clarho
lerden o kadar sersemleşmiştile'" ki, 
butün ccsnrctlerlni kaybetmişlerdi. 
Nureddinin sayesinde emirlerin, sul. 
tanların harem dairel2ri {renk kadın
larile, zindanlar harp e~itlerı ib do
lu idı. Şnrk hukumdarlarına hM ın
ce mutevazi bir nezaketi vardı. Sa
rrİC?rl, ttlimlerl himaye cdij'or, 1sllim
dfi yetisen en büyük snnatknrları dıı. 
Jifia yarunôa bu1Uı1duruyordu. Bu su
retle Halep, yakın şarkın en mUte. 
rnkkı b!t payltahtı, en müncvvet bir 
ıaeı oldu. Nureddin de bu tacın en 
pnrlak pırlanUısını tcşkH cdiyorC:u. 

Tlirkte garip bir haslet vartlır. 
Bir birıne zıt gon1ncn meziyetleri 
DC'f inde kolaylıkla ccmedeb"lir. \1). 

Nureddin de böyle idi. Harpte en 
çetin bir asker, fakat sarayında en 
ince bir şairdi. Yazdığı beyitler İs
lam aleminde elden ele geziyor, dil
dch dile oylentyordu. (2) 

Nureddin şiddet hususurda da pek 
dehşetli idi. Şairlerin, Allmlcrin, dok
torların en iyilerini etrafına topladığı 
gibi celllltarın da en yamanlarını eli 
altında bulundururdu. O kadar ki on
ların eline düşmek korksu en cesur 
hnç mensuplarının yiızilndc kan bı
rakmazdı. 

Nureddin bu muzafferiyetle en 
müthiş düşmanlarından kurtulduk. 
tan sonra nazarını başka tarafa çe· 
virdi: 

Çoktanberl Selçukile.rde bulunan 
Şamı almak istiyordu. Halbuki Şam, 
Jermen imparatoru Konraı:l He Frnn.. 
sa kralı yedin~! genç I .. uvi'ye ve Ku
düs kralı Boduvan'ın müşterek mu. 
hasaralanna sekiz ay dayanmı§ ve 
haçlılar bir şey yapamıyarak muha
saradan vazgeçmiye mecbur olmU§
lardı. 

Nureddin bunun esbabını pek ~U
zel biliyordu. Şamdaki askere şarkın 
şövalyesi meşhur Salfilıaddinin ba. 
bası ve kendi maiye•inde bulunan 
Eseduddin Şirkoh'un biraderi Ey
yub kumanda ediyordu. (2) 

İki biraderden birl olan Şirkoh, 
Nureddine. Eyyüb ta Selçuk hüküm. 
darına intisap etti. 

Nureddin, haçlıfann ancak Ey-
yub'un askeri mahareti saye. 

sinde muhasarada muvaffak olama
dıklarını biliyordu. Eğer ilç hıristiyan 
hükümdar Şamı zaptetı:ıeler, ı&tinler, 
şarkta birleşeceklerdi. Bundan dola. 
yı Halep sultanı muha~nrayı pek e· 
hemmiyetle takip .ettL Şamhlar et .. 
raflannda bu derece kalabalık bir 
düşman görunce çok korktular. Yal
nız, müdafaa ordusunun kumandanı 
bulunan Eyyub soğukkanlılığını kay. 
betmedi. 

(Devamı vu) 

(1) İstanbul hnkklnda bir eser ~nzan 
Tcofil Gotfc, ÜskOdan tasvir ederken 
yür:lerec yıllık çınar alaçlıınnın alunda 
gecelik entarllcrlle sakin sakin oturan 
Türkler hakkında ş!Sylc der: ''Rahat rn· 
hat alçak kahve iskemlcl rine renkli 
entarllerile otun.ıp nargile içen şu z.ı

rarsız adamlnn görüyor musunuz'. 
Bunlar bellerine kılı~larını takıp ata 
blndılcr mi? Td Vlyana:)a kadar gider
ler ... 

(2) Eyyup ne blrndcrlnln m111lyetlerl 
ve menşcler1 hakkında ş!Sylc bır hurafe 
vardır: 

İran, esııstfre kanııan eski devirlerde 
Dahhnk lı:mlnde blr hUlrllmdarın zalim 
ldareıılnde lnllvorl Cennet ile zulUm 
arasında yuvarlanan Dahhnk'ın lkl o
muzunu şe'ytan 6omilş ve şc) tanın öp
tU U yeri rden iki yılan peyda olmue. 
Acıktıklan z.nmıın Dahhak'! rnhatsız et
ti !eri için hcrgun iki ine bırcr insan 
beyni yedirerek tc kin çaresini bulmuş
lar ... (Bu cf aneyi şimdiki a rn ı::orc SU 
ruretle t '11 C'd lllr z: Dahh k n omut
larınd k n er karhnsı at"ılm stır. El
ycvm k n t'r y ralıırının a rıl nnı t~

kln için n crlrrlne kan c lılerln c: y et 
bnJUadı lnrı \:lkldlr.) Bunun için cv
\elfl ıcı m m hkfiml rının beyinl rl 
kul! tı lmıe, ld m mahkümu k lmayın
ca D hhakın ad ml rı 1jehlr1erdc, h ttll 
kırlarda raııtgeldıkl rl göçebe kab ıcte
rln adamı rını avlam b:ı 1 IT'ı lar. 
Ellerine du en zavallıl r, z nd nl rc1n 
k falılM kC' ıllp beyinleri çık rılacakları 
gOne k dar bckle .. 1 mlş. Su :ıuının 

kar" cında zindancılar bile bu gun h ız 

ıa\ ııllılann h tlcrlne acıyarak birer iki
şer kaı:ırmrığa ve insan beyni yerine 
koy\ln beyni vermC'ğe ba5l mı lar. Z n
dand n fir r edebılcnlcr Tora sllııile
slnden Gordl n dağlarına sı ınmışlar, 
ve bu suretle orada yeniden birçok k -
bileler teşckkill etmiş. İşte Eyyubufl sU
llHC!slnln bu kabılelerden birine men.Sup 
olduğu ıııoylenlyor. Bazı mtıverrlhlet' de 
nslı!n Kürt ve (Rnvcndlye) knbtlrsln~ 
den olduğ\inu kııydooerlct. F.!?er yukarı· 
dn yatdığımıı hurafeye iııUnet eder~ 

t-:yyubun men,clni ta1ln etmek lktıı.tı 
edene Kurt olduğutı\l ihtlyaUa kabul 
etınck icap eder. Zira KOrtlcrln Med'
lere men~up olduklarına dair de kuv
vetli bir iddia vardır. Bu ciheti mOte
ha ııı;l rına terkediyoruz. Biz burada 
buntıırın rnılllyetihl tetkık ~tmlyeceflz. 
Mılllycl bir kU\tür rne elcsldır. Ve h r 
iki kardeşin kültUrl rı t m men TOrk
tUr. 
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Rusyanın Yenı. Bır Harbe Ne oıacGk? 
Gir . ~- . ıBaşı l incide) 

Tıbbiyelileri 

113 ncü Y1ldön 
mü Tesit Edil 

ıyece91n! Fransız Başvekilin;n. Meclisteki 
beyanatına gore, derhal se' kcdilmek 
uzere 50 bin kişilik bır kuv\ et te ha. 
::ırladılar. Finlanda yardım teklifini 
kabul eder etmez İsveç ve Norveç te 
tazyik edilecek, ve ~(mal mcınlcket
lcrl geniş bir hnrp ıin:ıası o'acaktı. 

Tıbbiyenin kunıluşunun 1 
üncü yıldönümü, dün saat 14 
Üniversite Konferans salon 
da, merasimle kutlulanmıil 
Merasimde Vali ve Beledi 
Reisi, ve Üniversite Rektörü 

(Başı 1 incide) 
D:ğer taraftan bir Fin askeri ku

mandanı da, şu beyanatta bulunmuŞ
tur: 
"- Bizler, Fin subaylan ve erleri, 

emre itaat etmeyi ve karar almak sa· 
lahiyetl olan şeflere itima eylemeyi 
biliriz.,. 
Muahedenın tasdiki icin hazırla

nan kanun lfıyihası Meclise sevko
lunmuştur. 

JJI areşal !11 annerhcim'iA 
neşrettiği emri yevmi 

Mareşal Mannerheim, bugun or· 
duya hitnbcn neşrettiği emri yevmt. 
de dıyor ki: 

"Ağır şartlarla bir sulh imzalamak 
zarurctınde kaldık. Harbe icbar edil
miştiniz. Yarattığınız mucizeler, ta
rihte, asırlarca parlaklığını muhafa. 
za edecektir. Bugi.ın 200 bin du mn
nın toprak altında yatına:ıı sizin su
çunuzdan değıldir. Siz onlara fena. 
lık etmek istemediniz. Sadece, har. 
bin şu amansız kanununa uydunuz: 
Ya ölmek, ya oldi.ırmek. Ben, bir çok 
harp meydanlarında dövüştüm. Fa· 
kat asla sizin ayarınızda muharip 
gorınedlm. 1500 den fazla Rus tan. 
kının ve 700 den fazla tayyarenin tah 
rip edilmi§ olması, kahramanlığınızı 
gosterlr. 

Garp devletlerinin, yardımımıza 
koşmak hususundaki çok güzel vaat. 
leri maalesef tahakkuk edemedi, Çiln 
kü komşularımız, kendi menfaatleri. 
ni nazarı itibara alarak, müttefik kı
talarının, kendi topr klarından geç
melerine musande etmediler. Eıim a. 
kıbete uğradık. Toprnklnrımızdan bir 
kısmını yabancılara terketmiye mec. 
bur olduk. 

Ufalan ana vatanı, henüz parça
lanmamış bulunduğu zaman koru
mak için gösterdiğimiz ayni azim ve 
axni cesaretle müdafaaya amadeyiz .. 

Tarihi bir vazife yüklenmiş bu
lunduğumuza kanaatimiz vardır. O 
vazifeyi ifaya devam cdece~ız. Bu va. 
zif e garp medeniyetini sıyanet et
mektir. 

Garba olan borcumuzu son nkçnsı. 
na kadar ödediğimize kaniiı:.,, 

Fin Cümhurrets ııfll 'eslt]ı 

Finlanda reisicümhuru da bugün 
öğle vakti Fin milletine ·hıtubcn bir 
mesaj neşretmiştir. 

Reisicumhur diyor ki: 
"Viborg, Kareli ve onun hfiıTL. 

yete bu kadar bağlı olan halkı, ta. 
rihte bir kaç defa ana yurttan kopa
rılmıştır. 

Şimdi bütün gayretlerimizi buna 
tahammüle ve bu bölgedeki vatan
daşlarımıza mlnevi surette müzaha. 
rete hasretmeliylz. Siyasi hayatım z, 
devletimizin şekli ve Finlanda mil. 
lcti bakidir ve yaşamaktadır. 

Mütearnza karşı m1Jzaffer b~r §'C

kilde mu vemetim"ze imkıln vere. 
cek olan transiti reddeden lsvcçle 
Norveçin bu hattı hareketleri önün. 
deki hayal inkisarımız çok derin ol. 
du. Bununla beraber, bütfüı şi~nl 
memlekcrtlcri arasında sarsılmaz ve 
devamlı bir birligin teec:süsü icap ~ 
deceğlnin kom ularımız için a~ikür 
bir hale geldlğıni umit ediyorum.,, 

Fin /ıükii.meti11in aldığı yeni 
iktısadi tedbirler 

Akisletr 
-<>-... 

Pravda'nın Dikkate 

Değer Baımakalesi 
Mo kova, 14 (A.A.) - Pravda ga

zetesi Fin - Sovyet barış muahede. 
sinin lkdi mlinasobetile neşrettiği 
başmakalede hulasaten şoyle demek
tedir: 

"Sovyet hükumeti kendisine çizdL 
ği programı tatbik etmiştir. Batı • şi. 
mal hududumuzun ve bilhassa dün. 
yanın en mühim işçi merkezi olan 
Leningrndın emniyeti tamamen te
min edilmiş bulunmaktadır. 

Aktedllen muahede kar§ılıklı ve 
sağlam müsalemetperver münasc. 
betler ihdas eylemektedir. 

Sovyetler Birliği Finlandaya karşı 
vatiyetinin de isbat ettiği gibi diğer 
devletlerin istiklaline hiçbir zaman 
ııııtkasdde bulunmamıştır. 

İkinci emperyalist harbi Sovyet 
hükumetinin önüne devlet hudutta. 
rının emniyetini temin vazifesini 
koydu. Emperyallst devletlerin çar-. 
pışmasına iştirak etmiyerek mUsta
kil siyaset takibini arzu eden Sovyet 
milleti, milletlere sayısız musibetler 
getiren bir hBI1be ıürüklenmiyecek. 
tir. 

Kom§U Baltık devletlerile yapılnn 
paktlar, Sovyet hudı,ıdunu himaye f. 
şini halletmiş ve A vrupanın şarkında 
barışın takviyesine budim olmuştur. 
Sovyctlcr Birliği Finlandaya iki ta. 
raf için faydalı şartlarla bir muahe. 
de teklif etmis. fakat bu müzakere. 
ler Sovyetler Birliğinin elinde olmı. 
yan ' sebepler dolayısile aldm kalmış. 

Almanlar, bunu vtıktinda haber 
aldılar ve Sovyetlcrı Finlcrlo anlaş- büti.in profesörler ve birçok 
mı ya teşvik ettiler Mosko\: a. l\lan- _ .r d kt l h b 1 nl . ı·w o or ar az1r u un 
nerheım hattı yarılır varılmaz dcrhnl 
İngiltere vas1tac;i1e Fin'andaya sulh 1 tur. 
tekHf etti. Fakat şimal mem1eketle. İstiklul marşından onru. Ünive 
rindc hazırlanan tnarruz pliınına mu. te Rcktoru, Tıbbiycnın 113 uncu 
halif olduğu için fngllterc bu teklifi ı dön umu munasebotıle bu toplantı 
Finlandaya bildirmedi. Bunun üzeri- yapıldığını soylcd;ktcn sonra hn 
ne Sovyetler isveçe mürPcant ettıler. bulunan 2500 tıbbıyeliye b3yranı 
Bu mürocaat bir hafta g"zlı tutuldu. rını tebrik etmiştir. Cemil Hıls 
Ve nihayet Finlcrle Sovyctlt-r doğ. bundan sonra tıbbıyclılerin m('sle 
rudnn doğruya temasa gectiJcr. Fin- !erinde ve memlPket lşlcrınde göst 
ler memleketlerini bır harp snha ı dikleri muvaffakıyetlere temas et 
yapmaktan::.a sulh vımmnvı tC>rcıh et- ve doktorların kendi meslek1erind 
tiler. Bu suretle 1940 hrırbinin bu başka, memleketin bılyu'c rneselel 
emsnlsiz kahramanlık de~tnnı kap3n. ve umumi dertlerlle de meşgul 
dı. Dündcn Whnrcn de iki tarnf or- maktan h çbir vakit çekinmedikleri 
duları. sulh muahE'd"sinde kabul e- ve daima ilk safta yardımıı koştu 
dilen hudutlara çekil:niyc J ... şladılar. larını, Erzincan zelzele felftketin 

S imdi ne olacak? 
Bnzı eenebi matbuatın nesri. 

yatına bakılırsa, Sovyetler, Finlan.. 
da işini bitirir bitirmez cenupta faa
liyete geçeceklerdir. Ya B~urabvayı 
ist yecek, yahut bi1J:nle tekrar ar.! .. ş
mıya teşebbüs edccek!crdir. Hatta 
bıızı rivayetlere bakılırsa, Sovyctle
rin İran üzerinden İrııka ve Afgan 
üzerinden Hindistana inmek tasav
vurları da vardır. 

bu iddiayı isbata en buyuk bır de 
olabileceğini söylemiştir. Rektör, tı 
biyelilerin o vakit gösterdikleri h 
sasiyet ve alakanın hükumete arı 
dildiğini, htikümet -:.ırkanmın da 
alakadan haz duyduklarını ilfı 
ettikten sonra bugiı.:ıkü dünya siy 
buhranına temas etmiştir. Rektör, it 
kCımetin, bnsiretkar siyaseti snyes 
de, Türkiyenin bu buhranın dııı:ınd 
kaldığını, yüksek şefler mizin ida 
sinde olarak harici siyasetimizin sa 
lam desteklere istinat ettirildiği 
şayet günün birinde siyasi buhran b 
sağlam esasları da aşarak mem~c1' 
tin rahat ve huzurunu ihlal edee 
bir vaziyet alacak olursa, kend' 
başta olmak üzere bütün tbbiyel' 
rin bu ilim muessesesmin her rne1' 
subu gibi kendisini talc'p edecekl 
rindcn şüphe etmediğim de anlntını tı.,, 

Bizim kanaatimizce Sovyct Rusya, 
Finlnnda ile sırf müttefiklerle harbe 
girmemek için miıstacelen sulh yap. 
mnk liızum ve ihtiyncını duymuştur. 
Sovyetler, mümkün olduğu kadar 
bu Avrupa harbinden ııznk kalmıya 
çalısıyorlar. Hatta Kafk9ayrıcla, bnzı 
Knrndcniz sahillerinde tahkimat ynp. 
maları da müdnCaaya hazırlandıkla-

1 sııeçle endiş1;, rını gbsterir. Onun için biz Sovyet-
Stokholm, 14 (Hususi) - Sovyet.. terin, hntta Almanların şimdi Yakın 

Fin barışı üzerine Rus üssülhnreke- Şarkta veya Cenubu Şarki Avrupada 
leri ile İsveç arazisi arasındaki ıne- yeni bir harekete geçeceklerini zan. 
safenin kısalmış olması dolayısilc netmiyoruz. Nitekim, Almanyanın. 
Stokholmde endişe hilki\m sürmek- derhal Balkan devletlerine ~erek 
tcdlr. Filvııki İsveç hududu ile Sov- Sovyetlerin ve gerek Almanyanın 
yet ordusu arasında ancak 200 kilo. hiçbir taarruz niyetinde olmadığı 
metre mesafe vardır. hakkında teminat verdiği bildirili-

tır. 
Üniversite Rektöründen sonra, 1'J 

fakültesi dekanı Kcm.-ıl Aay bir ııll 
tuk söylemıştir. Dekan tıp tarıhitı' 
temas eden bir mukadcfomeyi mute•' 
kıp, ccınlyetin ve h'tdiselerin veti 
tirmiş o 1 d u ğ u şahsiyetleri 
mesailerini anlatmış \'i? buguııkü nt 
le bazı tavsiyelerde bulunmuştur. 

11güler-e--'-'P-c--~--t-=~c:--:,o=r,_. 

Fnknt yukarda izah ett\flimiz sc. 
beplcrden dolayı mı.itte!ikler. Sov
yct Rusyanın bitaraflığını mııhafnza 
ederek Almanyaya ~~n·s mikvoı:ta 
yardım etmes;ne müsa de etmek is
temlyeccklcrdir. O ha1rle ne olacak? 
Şimalde kurulamıyan cephe, cenup
ta mı teşkil edilecektir? Miittefikler 
nerede \'e nnsıl faaliyete geçecekler
dir? 

Londra, 14 (Hususi ı - Tımcs. ~re

ni hududun Finlandayı gayri askeri 
hah getirdiğini anlatıyor ve llango 
adasından bahsederken bunu tahkim 
etmenin Finlandaya karşı değil, da. 
ha ziyade Sovyetlerin Baltıktııki stra.. 
tejik vaziyetini tahkime metuf ol
duğunu ve bu tedbirin Almanyaya 
karşı alındığını anlatıyor. Times'e 
göre, Almanya bundan böyle İS
veç demirini nakletmek hususunda 
daha az serbest olacaktır. 

Sovyet Birliğinin harbi biti.rmesi 
dolnyısile Almanyaya mühim bir ik
tısadi yardımda bulunacağı da varit 
görülmüyor. Lcındradaki kanaate gö. 
re, Rusya o kadar ağır zayiata uğra
mıştır ki, halen k~ndi yaralarını 
sarmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Bizzat kendi membalarını ihya için 
muazzam gayretler sarfetmesi icap 
etmektedir. 

Şurası da unutulmamalıdır ki, 
Sovyetler Birliği ve Almanya bir 
karşılıklı yardım paktı değil, sndc<.'e 
bir ndenıl tecavüz paktı imza etrtıiş 
lcroir. 

Amerikanın kararı 

Bu sualin cevabını b'ze 1ngl117. mat.. 
buatt veriyor. Bunu da yarınki ya. 
zımd:ı izaha çalışacağım. 

Danimarka 
Anlaşmaya 
Gırmiyor 

(Başı 1 incide) 

ek'1in mr-slft1ra-P' b_,, ;1 Teşt 

Ömer İrdelp sO' .. :ıoy!em1ştır. Profr 
sör: "Nutkumun mevzuu \•atan rn 
dafaasında tıbbıyelidir. dedikten sol" 
ra, tıbbiyelilerin yapmış olduklar 
hizmetlerden bahsctmış, doktorlnr' 
tıbbiye hakkında verilm ş bir çok tıı
rihi fermanlar ve vesikalardan bati 
setmiştlr. 

Prof esöriin çvk ıılfıka uyandır::~ 
bu nutkundan sonra •ıp talehelerirv 
den Hulusi ve Cemal Parnııı11 

da birer nutuk sby\iyerek tıbbiyell' 
lcrin mesleklerine ve yurda karşı "' 
lan bağlılıklarını anlatmışlardır. 

Finlandadaki Tahribat 
Tetkik Edilmiyccek 

Londra, 14 (A.A.) - Müsteşıır 
Buttler, bir istizaha cevap vererel< 
Polonyanın Sovvctlcr tarafından i" • t 
gal edilmiııı olan ktsmındn hays 

Fin hükümcti iktısadi vaztyctıni Nevyork, 14 (A.A.) _ Associated 
yeni şartlara uydurm k içio tedbir a- Press'in it mat edilir hir kaynaktan 
lıyor. Çünkü Finlandanın ihracatın. aldığı bir habere flöre, Birlesik Amc
dan beste biri Viborq limanındıı? rika hükumeti, Sovyetler Birliı!ine 
ve yüzde 10 u da l1gngo dan ge~ı- karsı manevi ambargonun. ilüniha-

"Fin milleti nazarında ıubar ve 
haysiyetımızı kurtarmnk için yegane 
çare, Fın Hariciye Nazırı Tanner'in 
matbuat mi.ımessillerine vfı.kı bcya. 
natında teklif ettigi veçhile Finlan. 
da, İsveç ve Norveç arasında aktedL 
lecek tedafüi ittifak projesine der· 
hal cevap vermektir. Birkaç gün i. 
çinde bu vfıdide müzakerelere beşla
nılabilecektir. Filandadaki isveçlılcr, 
lsknndinavya hükumetlerinin kendi. 
terinden istenen mücssır yarrlımı 
Finlandnya ytıpnmamı oldukların· 
dan dolay1 hicap hisseuncktcdirler . ., 

şartlarının Rusyadnkl gibi normal 
leşmeğe doğru yol almakta olduğunt.1 
bevnn etm'ştir. Mumaileyh, bundııf\ 
ba~kn Sovyct tnyyarclerl tarafındatl 
açık şehirlere karşı yapılmış olatl 
bombardımanları tcsbit etmek üzere 
Milletler Cemiyeti tarnfındnn Fi!" 
lnndaya hiçbir komisyon göndcrıl· 
miyeceğ.ni söylemiştir. 

yordu. 1 ye devrımına kı:ırar vcrmi tir. 
Sonra Korelide ve Sovyetlerc Pitı kıtaatımn neri 

tcrkolunnn sair yerlerd<' 400 000 • alınacağı taı·ihler 
Finli var ki hepsi de burnlardnn ay. 
rılmnk ve yeni Fin hutiudu dahilin .. 
de yaşamak istiyorlar. Fin hükume. 
ti bunları nrtkletmeğE:' ba lamıştır. 

İsveç gönlılluleri de bu ise yordım 
ediyorlar. İııveç hükO.meti Finlnnda. 
ya 18.000 000 sterlinlik bir kredi a. 
carak hatbin tahnbatını telafiye çıt
lışmaktadır. 

l(nbi11ede tadilat 
Basvekil Rytc'nin Helslnkive av. 

detı üzerine kabinede bir takim ta. 
dillıt yapılaca~ anla~ıhyor. M. Paesl. 
viki sulh muahedesinin tatbiki sıro. 
ında SovyE:'t hukfımeti ile temas t'.!t.. 

mek' üzere Moskovada kalmıştır. 

Sot'11et şehirlerinde 
Büyük mitingler 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı 
bildirivor: 

Finl~rle barıs haberi bütlin Sovvet 
ahalisi tarnfından buyuk bir tasviple 
kar ılannustır. Butün sc:ıhirlerde bü. 
yük mitingle>r yanılarak hi.ikumetin 
siyaseti tasvip edilmistir. 

Helsinki, 14 (A.A.) - Kıtantın ge
ri alınması 15 ve 2~ mart arasında 
yapılncaktır. Yalnız Petsamo mın
takasmda bu milhl~t 1 O nisana ka
dar uıatıltnt!!tır. 

Hangoe Sovyetlere 23 marttan ev. 
vel teslim edilec(!ktir. 

Finlandn metbuatı, sulh muahede. 
sini yeni hudutlarla beraber neşret
mektedit. 

Frani4ız Ayan ftlecli8inde 
Paris. 14 (Husuşi\ - Ayan a7a

sındıın birinin Fin meselesi hakkında 
tafsılôt istemesi üzerine M. OaladİPr 
hafi bir celı;e akdini istemiş, teklif, 
ittifak ile kabul olunmuş ve uzun bir 
toplantı yapılm1ştır. Ayan meclisi ya. 
rın da hafi bir celse yapacaktır. 

Hayırsever Kadın 
Antakya, 14 (A.A.) - Bayan Mev

lude Şerbet~i rıdH htıyırs~ver bir ktı.
dırl takriben 10 000 lira kıytt'ıetindP. 
ki yirmi parçadan ibnret etnl.tıklni 
Kııılaya tcberrU eylemlştlt. 

lsı·eç llariciyc Nazınm1111utku 

İngiıtcrenin Harbi Nasıl idare 
Ettiği Öğrenilmek İsteniyor 
Londra, 14 ıA.A.) -- Hort? Bclish9 

hükumetin harbin heyeti umumiyest• 
ni ne sekilde idare ettine dair Avsrfl 
kamaras·nda bir müzake-:-e açılmasırı' 
istemiştir. Bc1isha bu talebP sebep er 
larak. Finlanda harbini gostermiı'ıt r 
Charnberlaın taraftarları, müzakctlt• 
tm gizli celsede yapılma mı i.;tem"c. 
)erdir. Fakat muha1efet tarafları ı:not 
buat buna itiraz etme tcdir. 

---()--

tsve~ Hariciye Nazın M. Gunther. 
dünku nutkunda, 1sv~çln Finlan
doyı katiyen tazyik etmediğ'nı ve 
kendisinden başka ir devlet tara. 
tındm1 tazyike ugramadığını, İsveçin 
elinden gelen yQrdırtıı yaptığı. fakat 
tskandinavyanın bilylık devletler t· 
ç.n bir harp sahnesı olmasını iste-
mediğini söylemi , ·ve beyanatına şu Tuna Taştı 
şekilde devam etmiştir: Bükreş, 14 (A.A.) - Tunu nC'hritı· 

"İsveç, şimdi FinJandanın ihyası. de-ki buzlar çözulmeğe ba~lamışt1~ 
na bütün kuvv~tıle çalışmalıdır. Ş. 'Birkaç gün sonra nehir mıinakııl 1 

mal mill tlerl, lltlde, siyasetlerini tının normal surette tPE-ssüs Pdf>l'l' 
mtiştcrek ve hayati menfaatleri yo· tahmin olunmaktadır. Bazı mıntnktı· 
tunda daha fnzln !> vketmeli ve tec. \arda '!una n~hrlnln suları tac: rıılt 
ri.ıbelerine dayannrak, Şimal memle- kırları ve köyleri su altında bırıılC· 
ketlerinın elbirllğlne daha ılyade rnı,tır. 
kuwct vermelidirler. Finlanda, bu Glorgio'da ta~nn sula'!", RcımRtı'\'11 

harpten, bütün istiklalini ve bi\tün ne Bulgaristan arnsında do~rudııfl 
şerdini muhafnıa ederek çıkacaktır doğruya irtibatı tC'min ede<'ek otsrı 
Bu aktcdilen sulh, 1svec itin, yakın feribot için insa edilmek Uzere b!J· 
zamana kadar karanlık olan bir \.1 ıunan hlr cıe<idl tnlırio pft'Y\i"tr 
fukta ziyadar bir noktanın parlamı" • "'*' 
olduğu rn~tıecımı tasır... ıki gün evvel Finlandadnn ted ' 

Norvec;in ceımbı bir pakt akdi tckllti alclı~nt ,.0 .... 

Norveç flartciye Nazın Xoht ta bet ee.v11p verdiğini sövlPmlstlr 
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Yazan: RudyP.rd Kipling - Çeviren: Cevat Şakir 

eselenin nasıl ba5ladığını iyi 
ıntırlrunıyorum. Galiba huy. 

lltız bir bcygirinalım satunından 
başladı. Hayvmıı alan Nafierton 
lıaYvanına binince, mübarek mah
Iuk ya çüte atıyor, yahut ta şaha 
~yordu. Bir keresinde Naffer. 
'ton•un bnşı ynrıldı. Küplere bindi 
Atı kendisine satım Pinnetc: 
"'-Hayvanın bu kndnr haşarı ol

duğunu bana neden önceden haber 
~ermedin!,, diye çıkıştı. 

:Pinnet katıla katıln gülüyordu: 
"Satın aldığın hayvan gözünün ö
~ündeydi: Gözünü açaydın. Ben 
haYvana huy hocalığı edemezdim!,, 
Cevabını veriyordu. Fakat.Naffer. 
ton kafese korunağı hoş görür, a
ladan birnz vakit geçine~ unutur 
takundan değildi Ses çıkarmadı. 
lienı daha ziyade bir bataklığa 
benziyordu. Ona pek bulaşmıya gel
lllezdi. 

liindistnna memur olarak geJezı.; 
lerin çoğu gibi, Pinnet'tc de, me. 
!!luriyeti haricinde bir işle uğraş
!nak: hevesi vardL Kendisinin !n. 
~teredeki ecdadı hep çütçi oldu
gu için ynğmurdnn sonra duyulan 
top:rnk kokusuna bayıldıjfuu iddia 
ederdi. (Binaennleyh, Hindistanda 
istihsalin tezyidi) ne doğru uğraş
.tnan a.ldma yerleştirdL 

Hindistan hükumeti, tuhaftır. 
ller şubesinden, her masa, baca, 
l>encere ve kapısından zirru malıl-
2lıat taşar. Meselll §imalde turp ek. 
l'llek isiyorsunuz değil mi? İpin u
CUııu bir çekin, bir topun ipini çek
J:nişe dönersiniz. Hemen hük!i.me. 
tin on iki dairesi birden harekete 
~eçer, turp ekimi, dikimi, istihsali, 
lstihlfıki, ve ticareti hakkında, te
})eniıe Niyagn.ra şelalesi boşanı
~0rnıcş gibi tonlarca, evrak, risale 
"e kitap yağar. 

N afferton, Pinnefin ziraat hu.. 
susunda, ne kadar hizmet 

~ye ve gayretle hmniyet 
gostermiyc teşne olduğunu bili
~Ordu. Ayni zamanda da Hindis
~ hükumetinin ziraat hususun
daki yardımcılığından da haberi 
~ardı. Binaenaleyh mercii aidin
~en domuzlar hakkında malumat 
lsted.i. Mercii aidi de hemen Pin
~·e başvurdu. VSkıa, Pinnet'in 
<lollıuz.Iar hakkında bir şey bildiği 
:toktu. Foknt bir lıükCimet subesi 
tarafından kendi malumatın,; mü
racaat edilmiş bulunulması guru
~nu okşadı: Binaenaleyh domuzun 
~tU cinsinin, pek iyi bir cins do
!nuı olmadığını, fakat bu çeşit a. 
~ğı:ıık bir hayvanın ıslah edilmi
~e Pek müstait bulunduğunu iddia 
~erek işe giriştL Öteden beriden 
lll bir sıkıntı ile topladığı malıi
~ata, kendi uydurma salçasını i

Ye ettl Karaladığı evrakı, bu 
~lUınatı istiyen daireye gönder
~· Cevaben daire ona teşekkür et-
1 \?c domuzlar hnkkında bazı su. 

Qlle:r daha sordu. Bu suallerin ce
"~Plarının da M. Nafferton'a bil. 
<ilıiımcsini saygılıırile rica etti. 

l>innet, artık domuz mütehassısı 
~lnuya karar vermişti. Kablettarih 
~0nıuz, eski Yunnnlstandn domuz, 
Si 0ına imparatorluğunda domuz, i. 
t lllfi bir eser kaleme nldı. N affcr
f ona bu eseri de gönderdi. Naf
~rton, Pencap eyaletinin domuza 
d gtın olup olmndığfnı, domuzun 

11 a~tı
1;. arazide, yaylada, deniz kc

is ~da, so[,'Ukta ve sıcakta ne gibi 
b tıhaleler gösterdiğini sordu. Pin
ıa:t, liindistanın büyük bir hari-
. ~nı Yoparnk, onu domuzların çe

:.?1ne göre renkledi. Nnfferton'a 
d?ndt'rdi: Bu sefer ~affcrton, Hin
h ıstanda domuz yetiştiren halklar, 
t.akkında tenvir edilmesini rica etB. Pinnet bir harita daha yaptı. 
le u s~für de domuz yetiştiren hal
t a Core boynladı. N' af ferton çok 
Sesekkür etti. Fakat kendisinin Cis-

Udlcj eyaletinde bir domuz çift-

-

ligı Auracağını, billıassa bınası 
hakkında etraflı malümata muh. 
taç olduğunu bildirdi. Pinnct, ao
muz gibi basit bir mevzu haldnnda 
zır cahil çıkmasını gururuna yroi
remedL 

Yüzlerce l:ağtd•n üzerine knra 
ara yazılar döşedi. Cis..Sudlej e

yaletinde yerli domuzların tnrzı i
aşeleri ve scınizlendirilmesi usul. 
leri, yabnncı domuzlann da akli. 
matasiyon işi hakkında çok derin 
malCımat verdi. 

A
rtık Pinnet domuz mütehas
sısı diye an şan kazan!D.IŞ

tı. Kendisi ziraat şubesinin domuz 
seksiyonu müdürü oldu. Dairelerin. 
birisi domuz kıllannm ıslahmm 
mümkün olup olmıyacnğmı ve do. 
muz kılının ıslahı takdirinde dev
let maliyesine ne miktar bir ran.. 
dıman temin edilmiş olacağını sor 
du. 

Pinnet uzun uzadıya cevap ver. 
eli Domuz kılı dolııyısile Hindis. 
tan hükıimctinin kürrel arzın en 
zengin hükCımeti olacağım ispat 
etti Bu sefer sorgu, domw: ayak
larının tırnaklarından ne yolda bir 
istüade melhuz olduğu hakkında 
idi Pinnet bu işin de altında kal.. 
m.ad.ı. Fakat pek yorulmuştu. Ken 
dislnc soluk ııldınldığı. yoktu. Nııf
f erton domuz derisinin en müsait 
tarzı debaatinin, hangi tarz oldu
ğunu dn anlamak istedl Pinnet bir 
çok a.raştrnnalardan sonra bu işin 
de eri olduğunu ispata kallaştL 
Domuz derisinin tebaklnnmasınd.a 
en münasip vasıtanın nar çekirde
ği olduğunu yüz sayfada anlattı. 
Fakat nrtk sersemliyordu. 

Bundan dolnyı yüz sayfanın hiç 
olmazsa on tanesi ancak domuz ye 
tiştirildikten sonra tabaklanması 
ıazım geleceği hakkında idi 

İşte asıl bu noktadan sonra ak
sı1ik baş gösterdi. N aff erton, çok 
evvel sormuş olduğu ve Pinnet' -
ten cevabını almış olduğu bir mev 
zu hakkında bir sual sordu. Geç
miş zaman, Pinnet evvelce ne yaz. 
mış olduğunu unutmu~. Binaen. 
aleyh, "o bapta fi tarihli cevabıma 
lCıtfcn müracant ediniz,, yollu bir 
~ler gevcledL Nafferton da he. 
men hükUmetc mürııcaat ederek 
mütehnssısın malümat itasındaki 
hac:ıc:liğinden şikayet etti. 

Ziraat dairesi müdürü Naf:fer
ton'a gönderdiği bir ihtar. 

da, hükumetin memlekete hizmet 
etmek için kuruldu!;runu ve kendi. 
inin de mensup olduğu da;rede 

hizmet etmek iç.in o mevkie otur
tulmuş olduitunu, mümcaat eden 
cshabı mesalihe hemen cevap ve. 
rilmesi lazım geldiğini yazryordu. 

Pinnet'in artık sabn tükenmişti. 
Ziraat müdürüne verdiW, cevapta, 
domuz hakkında yazılması müm. 
kün ne vnrsa hepsini yazmıs oldu. 
Jnınu anlattı. Tnm bu sıradA da 
Nafferton, domuzların muhakkak 
yetiştirildikten sonra "'tabaklanma
lan hakkındaki malumatı bir ~aze
teye verdi. Artık Pinnet ,l!'Ünün en 
alaylı mevzuu olmuştu. Trene at
layıp doğru Naffertona gitti. De
di ki: 
"- Yahu ne yırotın? Bütün is

tikbalimi S'Öndürdün! Halbuki se
nin o bitme-z tükenmez domuzlann 
hakkında Allah bilir amma el:m. 
den gelen her malumatı verdim
di! .• 

Ötkl elini oğu~urnrnk, güldü, ve 
ona şu cevabı verdi: 

"-Hiç ha~ari bir at satın aldın 
da başın yarıldı mı? Haydi yanl. 
mnsı neyse ne, fa.kat hayvanı sana 
:r;atanın, başını yardın diye senin
le alay ctme•ine ne dersin? .. 

Ve ilave etti: 
"- Ben de, o hayvanla bana 

Yaptığın bu işin intikamını senden 
b kabir hayvanla çıkardım!,. 

, 
o 

(Başı 5 incide) 
Prens de Bülow'u, işi doğrultSu.n, 
diye Romayn göndermişti. Bu es. 
nada İtilfıf Devletleri de İtalyayı 
kazanmak için gizliden gizliye ça
lışıyorlardı. hti taraf nrasında baş. 
hyan bu pa?.arlıklar, nihayet 26 
Nisnn 1915 Londra gizli muahe
desile neticelenmişti. 

Fa}tat Bülow, İtalyayı knzamak 
ümidini haltı kaybetmemiş ve Ro
madcld emaslanna devam etmiş. 
ti. Hnttu bir aralık, Londra anlaş. 
ması fü:e-rinden bir hafta bile /!CÇ

mC'Clen, İtalya tekrar ittüakı Mü. 
sellese dönecek gibi olmustu. Bü
low'un kurun, hazırladığı Giolitti 
Parlamentoda, Salnndra'ya karşı 
cephe kurmuş ve İtalyıının harbe 
girmeden dn bircok menfaatler el
de edr-~ilecerri fikrine mebuslardan 

b • 

bir çoğunu ısındırmıstı. Kuvvetlı 
bir geri dönme hareketi başlamak 
üzere idi, fakat sair D'Annunzlo'
nnn ateşli nutukları ile gözleri 
dönmüş olan halk, Giolitti'yi ıslık
larla kıırşılamışlar ve onu poli
sin himayesinde Romad3n kaçıp 
gitmeğe mecbur etmişlerdi. Bunun 
üzerinedir ki, parlamento 20 Ma
yısta. "M11li Harp,, karannı veri.. 
yor ve İtalya, İtilftf Devletleri sat. 
kırında hnrbe giriyordu. 

oma ile Viyananm arasııiı 

bulamamış, hatta İtalyanın 
bitaraflığını btle temin edememiş 
olan Prens de Bülow, büsbütün 
meyus değildi. Çünkü İtalya ile 
gizli bir anlnsma yapmış ve onun 
Almnnya ile siyasi münasebetleri
ni kesmesinin önüne geçmişti. 
Sonnino ise, bu teklifi memnunL 
yetle kabul ctmiştL 
Almanyanın büyük askeri kud.. 

retini derin bir hayranlıkla karşı· 
lıyan İtalyan Başvekili, harbi bel
ki de Alınanlar kazanırlar, diye 
arkasında açık bir kapı bırakmayı 
çok akıllıca bir hareket saymıştı. 
Yeni müttefiklerinin yanı başında 
harbe karışan İtalya, bu savastan 
eli boş çıkacak olursa, eski dos. 
tundan bekliveceği şe!aatlerfo hir 
takım men!natlcr temin edebile. 
cekti; böyle 'bir ihtimali düşüne
rek, ona göre hazırlıklı bulunmak 
çok doğru bir hareket değll miydi'? 

ADLiYEDE: 

1 i e 
1 Dün Beden Terbiyesi lstanbul böL 
1 gesi merkezinde Dolmabahçede yapı. 
lacak stadyomun ihale evrakını tet. 
kik etmek üzere Vali ve Bölge baş. 
kanı Dr. Lutfi Kırdarm riyasetinde 
toplanan heyet, cvraklan tetkik et. 
miş ve neticede keşif bedclinden yüz. 
de dokuz, onda iki noksanile teklü 
yapan Trabzon nümune hastahanesi 
ve İzmir Tütün Bnkım evi ve bunla
ra mümasil birçok büyük inşaat yap. 
mış olan mütenhhid mühendis Ab. 
dülkndir ve şeriki müessesesine stad.. 
yom inşaatını (686,070,30) lira üze
rinden ihaleye karar vermiştir. 

Balkan Kır Koşusu 
Heybeliadada yapılacak Balkan 

kır koşusuna Yugoslavlarla Bulgar. 
lar ve Yunanlılar iştirak edecekleri
ni bildirmişlerdir. Rumenlerin iştira. 
ki şüphelidir. 

Giireş Klübü Yeni 
Bir Lokal Açıyor 

lstnnbul güreş klübü Fatihte1d na
liç klübü t>intısım A bölgesi lokali 
olarak önümüzdeki pazar günü me
rasimle nçacaktır. Açılma merasimi 
saat 10 da yapılacaktır. 

Tan Kupası Maclan 
"TAN kuprun,, mektepliler futbol 

şampiyonasına yanıı Taksim ve Şe. 
ref stadlnrında devam edilecektir. 
Taksim stadında saat 14. de Hayriye.. 
Pertevniyal, 15,10 da Haydarpafa • 
İstanbul lisesi, Şeref stadrnda 14 de 
Boğaziçi • Ticaret, 15,10 da Vefa li .. 
sesi. Sanat mektebi karşılaşacaklar. 
dır. 

Voleybol Şampiyonası 
Mektepliler Voleybol şampiyona. 

51na da yarın Beyoğlu Halkcvi salo
nunda devam edilecektir. Yapılacak 
müsabakalar şunlnrdır: 

Saat 14 de Taksim - Şişli Terakki, 
14,30 da Erkek muallim • Kabataş, 
15 de Galatasaray _ Işık oynuyacak.. 
lıırdır. 

Bisiklet Teşvik Müsabakaları 
Bisiklet teşvik müsabakalarının 

dördüncüsü pazar sabalu saat 9 da 
Topkapı • Büyükçekmece yolu a~ 
sın(!a ynpllnciilCtii'. Mcsntc 75 kllö-

Üsküdnr Tramvayıan metredir. 

'O'skü.dar ve Kndıköy tramvaylan.. Lig Maçları 
nın tarifelerinden şikayet edilmek- Lig maçlnnna pazar günü her üç 
tedir. Aliıkadnrlar, bu ücretlerin stadda birden devam edilecek, §U 

yüksekliğini kabul etmekle beraber, müsabakalar yapılac~; 
idarenin yaşıyabilmesi için bunu za_ Fener stadında: Saat 16 da Fe. 
rurl görmektedirler. Marunaf"ıh, An.. n_erbahçe • İstanbulşpor (Hakem Şa
karada tetkiklerde bulunmakta olan zı Tezcan), Davutpa~ - Galata genÇ
komisyon, Üsküdnr trnmvaylanna ler (Ha~em Sami) 
esaslı bir şekil verdikten sonra, üc. Taksım stadrndn: Saat 1~ da ~ey. 
retler de yeniden tesbit edilecektir. koz • Topkapı (Hakem Halıt Galıp) 
Üsküdar tramvaylarının da İstanbul Şeref "stadında: Saat 12 de Kurtu. 
tramvay idaresine devri muhtemel· luş - Eyup (Hakem Tarık) saat 14 de 
dir. Alemdar - Kale (Hakem Ahmet A. 

Dahiliye Vekilinin Tetkikleri 
Dahiliye Vekili Faile Öztra.k dün 

vilayete giderek Vali ve Belediye 
Reisi Lıitfi Kırdarla görüştükten son
ra vilayet işlerilc meşgul olmuştur. 

Bu esnada emniyet müdürü Muzaf. 
fer Akalın ile jandarma kumandanı 
General Cemil Cnhit kendisini ziya.. 

dem) saat 16 da Anadoluhlsar - A
nadolu (Hakem Bahaeddin). 

Vefa Klübünün Kongresi 
Vefa ldmanyurdu Umumf Kfttlplltllndcn: 
KlilbOmilz fevk:ılt'ıde kongresi 17-3-940 

Pa.r.a.r gOnO ıo:ııat (10) da Şehzadt!baştnda 

Letafet apartımarundııkl klUp merkezinde 
toplana~dan lızaıun ~lficri rica o-
lunur. 

ret eaere'k vilayetin asayişi hakkın- Sungurlu Halkevi Reisliğinden: 
da izahat vermi~lerclir. On parçadan mürekkep bando mü. 

Dahiliye Ve'kili, öğleden sonra da ziğimizi yen~den öğretip meydana 
Belediyeye gitmiş ve muhtelif işler j getirecek bir muallime ayda 40 lira 
hnlJdı:ında Bc'lediye Reisi ile görüş.. verilecektir. Taliplerin, Sungurlu 
müştür. Halkevi relsllğlne mürncaatlan. 

SAMBR DÖ I<Ol\IERS FRANSEZ AN TURKİ 
~ (istanbul) Cemiyetinin Senelik Toplantısı 

30. Mart. 1940 Cumartesi günü öğleden sonra saat 15 de Taksimde 
Fransız Genel Konsolatosu binasında. aktedileceği allıkadarlara ilôn o_ 
lunur. 

İstanbul l\lmtaka Liman Riyasetinden: 
Riyasetimiz için halk tipi 14 adet soba, 161 boru, 59 dirsek, 14 tabla, 8 Mmürlnk 

ve 14 zıvanalı boru pazarlık suretile mUbnyaa edileceğinden talip olanların 18-3-940 
pauırtesl gilntı sant 11 de idare şubesine mürııcaatlıın i16n olunur. (2011) 

Kırklareli Nafıa Müdiirlüğünden : 
Adet Boy Makta 

2• 10 mctrt 25X30 
12 10,5 ,, .25X30 
6 11 " 25X30 

Köprülerde kullanılmak üzere yukanda ynzılı Uıkrlb! 32 metre m!k4p cıraiı çam kc· 
restes!nln klrklarell istasyonunda teslim § nrtlle t:ıllplerin kaç eünde ve ne fiyatla 
verebileceklerini 20-3-940 tarihine kadar tahriren veya ~ifahen idaremize blldlr-
mclcri ilOn olunur. (2000) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 
Kurumumuz yardımcı üyeleri için yaptırılacak (500,000) roıcUn münakasa g(lnQ 

PcrGcmbe olarak 11An edilmis ise de münakasa mn 18 - Mart - 940 pazartesi günQ 
saat 15 ~e yapılacağı Uftn olunur. (2013) 

Edirne Vilayetinden : 
Edlrnedc Kule altında idare! hususiyeyc ait değirmen ve soğuk hava deposunda 

mevcut maklneltt 4000 Ura mtihıımm.cn b cdelle ve açık arttırma sureUle satılığa 
çıknnlmışbr. 

İsteklilerin C}j, 7,5 teminat makbtttlarlle 1-4-040 p:ızartcsi gilııil saat 15 de 'ri-
ldyet dmml enclbnenlnc mOrneaatlım. C!1023) 
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Cinsi Mlkdan Eksiltme fC kll 

Kapalı kapsül 100 lllk 20.000 kutu Pazarlık 14 
Mnden1 av kovanı 10.000 adet • 1'.SO 
5,05 kovan knpslllQ 20.000 kutu • 15 
Muhtcllf cins Rovelvcr .fi~eği 275.000 adet "' 16 
Dolma til!ek kapsülü 40.000 " "' 16.30 

l - Şartnomclcri mucibince yukarda elns ve mfkdan ynbıh av malzemesi pa
zarlıklıı satın alınacaktır. 

lI - Pazarlık, 22 - III • 940 Cuma günQ Kabataştn Levazım ve MQbayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü ceçcn §Ubcdcn parasız ahnablllr. 
lV - l\!Qnakasaya girecekler teklif edecekleri fiat üzerinden 3 7,5 teıniruıt pa

rruılylc birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saaUcrdc mczkllr komisyona gel-
meleri. (1598) 

Ü:skiidnr icra Memurluğundan: 
Zckeriyyn Ersanın Numan Gökselden ödünç aldığı pnrnya mukabil 

ipotek yaptığı Kadıköy Rasim Pnşa mahallesi Karokolhane Aziziyye 
sokağında. eski 5 mükerrer yeni 62 kapı numaralı sağ tarafı İshak keri
mesi hane ve bahçesi, sol taraı Mevhibe hanımın 64 numaralı hane 
bnhcesi, arkası Selime hanımın 55 numarlı hane bahçesi, cephesi Azi
ziyYe sokağı ile mahdu\ ve tamamına (2500) iki bin beş yüz lira kıymet 
takdir edilmiş olan bir evin umumi hükümler dairesinde satılarak pa.. 
raya çevrilmesine karar verilınıştır. 

Gayn menkulün vaziyeti hazırası: 
Mezkur gayrı menkul halen (62) taj numarasını taşımakta ve üç 

kattan ibaret bulunmaktadır. 
Zemin Kat: Cepheden çüt kanatlı demir kapıdan girilir zemini mer

mer bir taşlıkta altında bodrum bulunnn bir oda ile bir hela bir sarnıcı 
havi bir mutfaktan ibarettir. 

Birinci kat: Bir sofada iki odn bir hela. 
İkinci lint: Bir sofodn iki odadan ibarettir. 
Bahçede bir kuyu ve birkaç meyva ağacı mevcuttur. 
Umumi Evsnfı: Gayn menkul kiırgir sol tnraf beden duvarile müş.. 

terek ve bodrum, zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve birinci kat 
cephesi cwnbadır. İçeride elma dağ suyu ve elektrik tesisatı mevcuttur. 

Bu gayn menkulün tamamı 119 metre murabbaı olup, bunun 52,5 
metre murabbaı bina, mütbakisi bahçedir. 

1 - İşbu gayrı menkulün arttırma şartnamesi 2.4.1940 tarihinden 
itibaren 939 _ 2742 numara ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malfunat almak istiyenler işbu şartnameye ve 939 - 2742 dosya numa.. 
rasile Memuriycümize müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukandn yazılı kıymeti % 7 ,5 kıyme.. 
tinde pey veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecek-tir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alllkadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrı menkul üzerinde.l{i haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddinlannı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte Menrıriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicillile sabit olmadıkçn, satış bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna. 
mesini okumuş ve lüzumlu malılmat alınış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve ltibor olunurlar. 

5 - Gayn menkul 2. Mayıs. 1940 tnrihinde perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bağınldıktan 
sonra en çok orttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin 7o 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta, bedel bunların bu gayrı menkul ile temin 
edilmiş ~lacaklarının mccmuundan :fazlaya çıkmaz ise, en çok nrttıra.. 
nuı taahhüdü bnki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek, 
17. Mayıi 1940 tarihir..de Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar 
İcra Memurluğu odasında orttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüç_ 
hanı olan diğer alacaklıların bu gayrı menkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak şartilc en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse, ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayn menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verL 
len mühlet içinde parayı vermezse, ihale karan fesholunarak kendisin
den evvel en yiiksek teklifte bulunan kimse mzetmiş olduğu bedelle 
almnğa razı olur:sa, ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp, en çok nrttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler içlıı % 5 ten hesap olunacak faiz ve dL 
ğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın Mcmurlyctimizce alıeldan 
tahsil olunur. (1\IJadde 133) 

7 - Alıcı artttırma bedeli haricinde olarak yalnız Tapo ferağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verme
ğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, Tenvirat ve tanzifat ve delltıliye resminden 
mütevellit Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icnresi alıcıya ait ol
mayıp, arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrı menkul yukarL 
da gösterilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasında işbu ilfuı ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilim olunur. 

Ma 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan tallmatnomcye gOrc orUı ticaret o

kullannm 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü suuflan için dört ciltten müte5ekkU bir 
"Büro Komcrslyat" kitabı ynzılması müs:ıbnkaya konulmuştur. • 

2 - Müsabnl:a rnüddC'ti 12-IV-9i0 tor! hinden b:ı.,lmn:ık ve 12-Il-941 Çs,rzamba 
gOnll ak~amı bitmek üzere on aydır. 

8 - Milsnbaknyn !stirnke knrnr verenler 12-Xl-940 ~lı gilnQ saat 15.30 a kadar bir 
dilekçe ile Mnnrlf V<'killifine mürocnat ederek bu mOsnb::ıknyn girceekler defterine 
adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. Müsnb:ılta.yn girenlerin" yazdıklan 
kltaplan 12-II-1941 ça~amba günil akşamı saat 17.30 a kadar 'Maarif Vekilliği 
nesrlyat müdürl(l[(ilne teslim <'tınclcri ve ya göndermeleri sarttır. 

4 - Milsabaknda blrincıııı:,1 kauınnn ki tap se-rlsi ilç yıl süre ile okullarda okutu
lncnk ve müellifine her yıl için 2100 llrıı telif hakkı ver!IC'<'ektlr. İkinci çıkan kitap 
serisini yııuınn bir defaya mahsus olm~k ÜZC't"c birlnelnln müellifine verilenin bir 
yıllılh müklıfat olarnk verilecektir. 

5 - l\tnsnboknya gireceklerin eserlC'rinl {}çer nilsh:ı olmnk üzere makine ne ve 
kdğıtlıınn yalnız birer yfü:üne yazılmış ol nnık Mmırlf Vekilliği n~lynt mOdQr
lOgilne mol,buz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri llıı.ımdır. Kitaba konu
l:ıc:ılt resim, r;ckil, ı,rrafikler VC"alrMlln nsıllıınnın yııhuz bu nüshalardan birine ve 
yerlerine konulmu~ bulunması kafidir. 

Milsabnknya basılmı:ı bir kitapla girenler de kitabın üç nilshasım verecek v~a 
göndereceklerdir. · 

6 - Milsabnknya girenlerin eser milsvcddelerlle birlikte, eserleri kabul edildiği 
takdirde eserlerini ilim edilen telif hakkı mukabilinde ve her turlü tnsnrrut hak
kındnn vazgcçt'rek l\'IaarU Vckllllgine üç yıllık bir de\Te için tcrkettiklerini ve 
kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihierinin kendileri veya kendi 
mcs'ullyetlt'rl altında t:ıyin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını göste
rir. noterUktcn tru;dlkli bir taahhüt sene dl verm~lcrl de lfızımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması ı:ızım gelen pedagojik ve teknik vasıflan gösteren 
şartname Uc noterll~c tasdik ettirilecek taahhüt sened nin formülü Maarif Vekilliği 
ncsrlynt mOdOrlOğündcn alınab!Ur. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk posta pu-
lunu do blrllkte göndermeleri icabcdcr. (1149) (1880) 

Bebek Bahçe ve G:ızinosu 1 illi 3 sene muddctle kiraya vcrtlmek uzero ~çık art
tırmeyıı konulmuıtur. Yıllık kira muhammeni 1400 lir ve bir senelik Uk temi
natı 105 liradır. Şartname Zabıt ve Muamoltıt .lVUldürlüğil k:ılcmlnde görülecektir. 
İhale 22-3-940 Cuma günQ saııt 14 de daimi encümende yapılneaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale gün(i muayyen saatte daimi encümende 
bulunnııılnrı. (1745) 
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N• tena tenvirat. 

TAN 15 .3 .MO 

r·· . "'· . . . , . ı . '· .. -~ .. 

BAŞ, DIŞ, NEZLI: 
GRİP, ROMATİZMA 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. - ' '\ . - ' ' ' . : . . . . .. .,, ~ . ~ 

Yeni TUNGSRAM KRiPTON ampullarrnı 

l<ullanmal< suretlle, aırnı para ile colc dalla 

bol ısıl< elde edece§lnl Patron. neden anla

mal< ıstemıvor r 

ı~-------~ SÜMER • l ~\1aiik Sac Eksiri 
BANK 

Birleşik Yün iplCği ve Dokuma 
l"abrikalan Müessesesinden : 

Bursac!a kiıin Merinos Fabrikamız sahasında müştail 

maddeler koymak için bir depo inşa ettirilecektir. Keşif be
deli 2-121,76 liradır. llu inşaata aid kapalı zarfla eksiltme,, 
1. ı. 9!0 Pazartesi günü saat 15 de Müessese Merkezinde top 
!anacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarf
lar ayni gün saat 11 e kadar Müessese Merkezine tevdi olun
malıdır . .i'Hm·akkat teminat miktarı 363,26 liradır. Şartna-

• 

[,u. oe roeo~o-

1 meyi almak için hergün öğleden sonra Müessese Veznesine 
müt·araat edilir. İştirak edereklerin Katırcıoğlu hanında 

- beşinci katta Müessese l\1erkezine müracaatları. - , 
~! ___________________________ ,, 

.:::ıcı.c_:ıarınızı aoK.uırne,...ten., ke~· 

lenmekten korum3k tçln muhakk:aJI: 
l\Tajik saç · eksirini kullanınız. D~· 

hal tesirini görürsünüz. Saçları bli
yütOr, köklere yeni hayat verir. Bit 
t(~rilbP<'leıı sonra neti~ye hayret c· 
decct~b·_ 

[,u. ~ o~dıı-t.k 1940 İSTANBUL 

TAVLA ŞAMPIYONLUGU MÜSADAKASI 
'.:Y: f}} ?'if.j!,::a · 

9 dJ ,, ' 
BOUfll41 il i~flDEff Lfff 

iST•NBUL 
ANKARA -1.z.M R 

Divanyolunda Çarş•kapıda TÜRKİSTIN YUVASI Gazinosunda 16 l\'lnrt Cumar
iesi ~t 15 de ba;;ltyac:akhr. l'wiü~abaknya girmek arzu edenler hergO.n Divanyo
'unda Ç. E. K. Çocu;;:: Kütüphanesine mılrııcantl:ı isimlerini kaydettlrebilirler. 

.•• S;{C·" sk.BU.N,U:': 
sılcıarı;,z; . ·mUhataza· · ,çın ' haiıf..ıkoıade 

te•lrlnJ ilk · kulla'nı1t• cır.r•c"•k•Jnl:r.. 

Sondaj Ameliyatı Yaptınlacak 

Nafıa Vekôletinden: 
1 - Ordu vilAyeU dahilinde ?t'lelet. Turna !!Uyu lle Gire~un vHAyetl dahilln

de pazar suyu Ak.çay ve Tünük köprülerinin ıemuı etüUe.rinl ikmal etmek mak· 
sadı1e köprll mevkilerinde yapılacak sondai ve ,.,,,,_ "km" lecrtibe<i isleri on 
bet gün mliddetle yenıden açık eksiltmrye konulmuştur. 

2 - Bu IJ!erln muhamcn bed•li (5450) Ura oıuıi •~•ilime 25 - J - 940 ta
rihine mllsadlf paurt.,ı günü saat 15 te Ankarada Na!ıa VekileU iO"<! ve köp
rüler reisliğinde yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek !stiyenlerln (408, 75 ).' liralık muvakkat teminat ne 2400 
sayılı kanunun tayin ettiği vesikalan ve eksiltrr>e tarihinden en az sekiz gün ev
vel Nafıa VekAletine müracaat edilip te alınacak nıütetıhhitlik ehliyet vesikasıru 
hA.mfl olarak muayyen gün ve saatte komisyonda ispatı vüC'\lt etınclert lolıımdır. 

4' - Şartname ve teşi! e\Tnkı, N3tıa Ve.k5.Icti şo&e t·e köprült>r dai.rntnde ve 
Giresun, Ordu NafJo müdürlüklerinde görülebilir. (1046) (1788) 

. Devlet oeinfryolları ~eJ.imanları iŞietrne U. idaresi '(ı~·nıar·ı ~ 
Atuhammen bedeli 1478 lira olan 18000 adet ~tarsllya tipi ve 400 adet ?\>Iabya ki

remit açık elıuıiltme usulile sa.tın alınacaktır. Münakaıı:a 30-3-940 Cumartesi saet 
11 de Sirkecide 9. İ'!lletme blna~ında A. E. KomU.yonu tarafından yapılacaktır. Mu
vakkat temi.n:ıt 110.85 liradır. İstekUlf!l"in ayni gün ve saatle Komisyona kanuni 
vesaik ve teminailarile müracaaUan !Azım dır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (2030) 

* * Muhammen beden (600.000) altı yüz bin lira olan (200) iki yüz ton lokomotif 
metali 25 Nisan 1940 tarihinde Perşembe günü •aat U.30 da kapalı zari usulü ile 
Ankara'da idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (27.750) ylrml yedi bin yedi yüz elli liralık muvak
ltat te'minat He kanunun tayin etttii Vft'İ kalan ve tekliflerini ayni gün saat 
(14.30) a kadar komisyon reisllğine vermeleri ıazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hayda.rpasa'da Tt-

sellüm ve SO\'k şeillğlnden daGıtılacaktır. (1698) 

* * İdaremizin Haydarpaşa Limanına bir sene zarfında deniz vesaitinden supa-
J:ına ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek suretile gelecek olan 
tahmJnen 89107 ton m:ıden kömürü ne 3313 ton briket ve kok kömürünün tah
mil ve tahliye işi 2113/940 tarihine müsadil Perşembe günü saat il de Haydar
paşa aan binası dahilindeki birirıcf işletme komi!cy'OnU tarafından kapalı zarf U

:nılile ihale edilecektir. Btr senelik maden, briket ve kok kömürü tahmil ve 
tahliyesi için (12364) Ura (75) kuru, mu~mmen bedel konulmuştur. (927) lira 
(36) kuruş muvakkat teminat lle bu işe alt ehliyetname ve kanunen ibrazı l:lzım 
gelen vesaik ve tekli!leri aynı günde saat 10 a kadar komtsvoo reisliıtine vermek 
lazımdır. Şartnameler Haydarpaşa Liman \."e Rıhtım Başmil!ettişliAinden parasız 

olarak verilir. (1518) 

Nafıa Vekaletinden: 
24-4-940 tarihinde tarşamba günü sııat il de Ankarada Nafia V•kMe!i binası 

it'l:nde malzeme müdürlüğü odasında topla nan malzeme eks1ltn1e komhııyonunda 
3880 İngiliz lir .. ı muhammen bedelli lsta nbulda Cif teslim rartile 20 adet bitüm 
teshin kazanının kapalı zarf U!.ulile eksiltın~l yapılaC'aktıT. 

Eksiltro.e ~artnamesl ve te!errilatı bedelsiz: olarak malz.eıne müdürlilğündrn ıılı
ııabili:. 

Muvakkat teminat eksiltme gününde ki kur ÜZt"rlııdf'n Ti.irk parasına t.iıhvil e
dil.mi' olarak: 2490 !'ltıyılı kanunun 16 ıncı m~ddeslne &ört! hesap edilerek verDe-
cekUr. • 

İ!Cteklilerln teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vc
.s1kalarla birlılcte ayni gün saat 10 a kadar mf"ıkllr koml~yona makbuz mukabi-
linde vermeleri Uwmdır. (16831 (1005) 

Belooiye Sular İdaresinden : 

Kapcb Zarfla Münakasa ilanı 
İdaremiz ihtiyacı için "138000" yllz otu• sekiz bin kilo 15 - 40 '%1 kutrunda 

kUr~un boru kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 
1 - Bu hwuıı Içln tanzım edilen şartname idaremiz levazun servisinden paraw; 

olarıık ahnabillr. Ve nümunelerl ayul -vıste iörülebilir. 
• 2 - Talipler prtnameye göre hazırlıyacaklan kapalı :ı:arflıınnı ihale günQ olan 
27 ıı.tıırt 1940 Çarşamba günü saat 15 e kadar Taksimdeki idare merkezinde mü-
410rlQ!e vormelidirler. Bu saatten aonra getirilecek zarflar kabul edilmlyecek-
t!r. (1938) 

____ ._.___ , 
· · ''• 30 .. Kuruttur · • 

............................ .::.-..11:11 ..... 
basur , 
CERA-

1ç ve dı~ BASUR MEMELERİNDE, 
memelerinin her tiirlü iltihaplarında, 

HATLEXl\UŞ FlSTÜLLERDE, kanayan ba-

, . .. , /'- ~ - ~ . . . 

1 TÜRi<iYE CÜMHURİYETf 
. r ın:t!me ertnlh ----lf'r-- z 1 AT BA KAS 1 

PAT 1 ŞİFAYI TE1\11N EDER 
~ ................................. ~ ........... ,,,, ............ ._ .............................. , 

DENIZYOLLARI iŞLETMESi 
Kooperatif Şirketi İdare l\Ieclisinden : 

Şirketimizin 1939 senesi BiLlnçosunu tetkik edecek olan Umumi 
Hey'eti içtimaı muayyen günde ekseriyet hasıl olmamasına mebni 
30 Mart 1940 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 e tehir ed.lmiş 
ve İçtimaın Tophanede Klavuzlu..1< servisi binasında Akdi takarrür 
ey !emiştir. 

Müzakere Olunacak l\'.levad : 
1 - İdare Meclisi Raporunun kıraati; 
2 - Müraloplar Raporunun kıraati; 
3 - 939 •enesi Bilanço ve karii zarar hesabının t•sbit vr ta<~iki 

• ile İdare Meclisi azalarının ibras .. cıı ••11t•mm•;; 

ŞARK İ'ITİHAT 
SİNEMA ve TİYATRO 
Türk Anonim Şirketi 

Sureti katiycde tasfiye edilerek 
hissedarlara ~on bilanço mucibince 
kalan mevcut üzerinden gelenl'fe 1 

verilmesi liızım gelen hisse1er Yeril. 
miş ve fakat icabet etmiyen hiss~
darlara isabet eden h isseler verilme. 
miş ve binaenaleyh bunlara ait his. 
seler kanunu ticaretin 450 inci mad. 
desi mucibince Türkiye Cümburiyc.. 
ti Merkez BankasınıııGalata >ubes'ne 
yatırı'nuş olmakla haklarını 8.lmak 
için oraya müracaat etmeleri ilıin o 
lunur. 

Tasfiye memurları 

m IHTl:tA ILANI • '\ 
"Tayyare BombalarmQ fitil" 

hakkında alınmış olan 30.9.1929 
güıılü ve 795 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak üze 
re devrüf er ağ veya icar edile 

ceğinden talip olanların Galata 
da, İktısat hanında. Robt?rt Fer 

riye müracaatları lliın oluıınr. 

• 
- Devren Satılık - ... 
Galatada, Yüksekkaldırım başın. 
da kain ve derununda bir su ha. 
vuzunu havi 55 No. lı sucu ve 
mezeci dükkanı eşyasile beraber 
devren satılıktır. 

Isteklilerin ayni dükkana 

~r. SUPHI $ENSES -- mtiracaatları. 

1 tdrar yollan hast..'1lıklan miltehas· ı ı 
nsJ Beyoğlu '\?ıldıı Eincrnası !tarşısı j F 11 
trnm\·av durağı Lcklrr ?nRr~•manı 1 Pa.:ris ve Loodrada olduğu gibi, I 

Tel : 439" , ıehrirnizln BAKER ~fağ'azal~nnda da ! 
---------------1 kadın manto ve robları için yünlü 

,.. iHTiRA iL.ANi .... 1 ranl<>z.! kumasların ve kostüm tny- I 
-,. yörlcr lçfn Tweed kuma!;:larının erı 

"Tek şekilde mermi" hakkın ~engin çeşitleri ve umumiyetle kadır 
da alınmış olan 13 Nisan 1936 ve genç kızlar elbiselerini al~kadaı 

günlü ve 2083 sayılı ihtira bera eden yünlüler teşhir edilmekte v• 
tı bu defa mevkii fiile konmak ü 
zere ahere devrüferağ veya icar 

her yerden miluJt şartlar 
fiatls.rla satılmaktadır. 

ve UC\11 

edileceğinden talip olanların Ga. iiııl••••lllİ••••••
latada, İktısad hanında Robert 1 ============= 
Ferriye müracaatları ilin .,!unur. ı Sahibi ve Netrtyat MOdOrO Hallı LDtt'L 

• imlUUUUUUUUU•:•mm•J DÔRD0Nc0. Gazeteclllk vo Net"'>'•' 
T. l- S. Bat1ıldı~h ver TAN M•tba:o!u 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zir3i ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Pnnka•mdo kumbaralı ve lhhır<ıt7 ta•arrul he<aplannda •n 
az SU lirası bulunanlara senede 4 delM çekile<ek kur'a ile ·~ağıdak:ı 

' plana ıtiiro ikramiy• dağıtılacaktır 
4 Adet 1 0011 Liralık 4.000 Lira 
4 • 5110 • 2.11110 • 
4 • 250 .. J.1100 • 

40 • 100 • 4,1100 • 
ıoo • - ı • s.ooo .. 
120 ,. 40 • 4.NOO ., 

160 • Zil • 3.200 • 
UIKKAT· HPsanlanndakl paralar bir sene içinde 50 llradaıı aşağı 

düşmıyenlere ikramıye çıktığı takdırde % 20 fazlasivle verılecektır. 
~uralar senede 4 de(a, J Eyh'.il, 1 Birincikanun, 1 Mart ve l Ui1zıran 

tarlhlcrindr crkile•ektir. 

Ankara Mıntaka Sıtma Mücadele Reisliğinden : 
Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru yetiştirilmek üZere 18 - 3 - 940 da haşJarn>l< 

ve bir ııy mlıddetıe tedrisatta bulunulmak ,~e tedrisatı müteakip on beş gilf1 
köylerde tatbikatla iştigal olunmak üz.ere nuntakamızda Sıtma 1\fücadele kilcô1' 
Sıhhat M•murları kursu açılacaktır. Kurso gireceklerin aşa#ıdakl ~artları haiz ol• 
m3lan Uwrndı.r. 

1 - Orta mektep veya eski rflştıye menınu olmak. 
'Z - Yaşı on sekizden aşağı ve kırktan yukarı olmamak, 
3 - Askerlikle aıakası bulunmı:ımak, 
4 - Tilrk olmak ve iyi ahlAk sahibi bulunmak. 
1stek1Herin mektep şahadetnamest vay& musaddak suret!, nüfus cüzdanı. ı:ı.l\'"' 

hat raporu ":l-Iemurin kanununun S inci maddesinin D fıkrasına göre,, • bilinO• 
hal mazbata!lı, hall medeni beyannamesi, ·askerlik "·eslkuı, iaşcsile mO.lcellef 01 ... 
rlui'U kimrelere ait beyanname, tereümef hal varakası ve 4 ndet 4 x 6 boyund• 
frı'o1tr~'1arile Rel~&imlze mil.racaa!laTl. (1770) 


