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Önünüze Çıkan Fırsat! 
l>EKORASYON MAÖ.AZASI: Döşemelik, Perdelllc ltumas " 
TQ1 Parçalan ile yalnız yQzQ mtltecaviz muhtelit biblo, Ponıe
len eşya, bebek masa IAmbası ve Abajurlardan mürekkep bir 
stoku, harlkulMe bir gellnllk yatak takımını yüzde ondan ell17e 
kadar temnAUa satmaktadır. 

SAT1$ 12 MART'a l<adar d~am edecelctlr. 

FiN KUVVETLERi GERi CEKILIYOR Mussolini, 8 Milyarı 
Sovyetler, Viborg'u Liretlik Müdafaa 
Dün işgal Ettiler Tahsisatı istedi 

104 Gü~lük Harp, Finlandaya 75 İngiliz - italyan Ticaret 
Milyon lngiliz Lirasına Mal Oldu Muahedesi Müzakeresi 

Şimal ittifakı YakindaTekrarBf!Jslıyacak 
ÜÇ Devlet Arasında Askeri ve Tedafüi Paktm 

-Akdi için Diplomatik Temaslara Devam Ediliyor 
Londra, 15 (Hususi) - Finlandada vaziyet şu merkezdedir: 
Dün, Fin kuvvetleri dört buçuk mil kadar gerilemiş, bunu 

müteakıp Sovyet askerleri de Viborg'u işgal etmişlerdir. Fin 
kuvvetleri yeni hatlara yerleşmek üzere yavaş yavaş gerilemek
tedir. Finler tarafından tahliye ve Sovyetlere devredilmekte 

Norve~ Hariciye Nazın olan arazinin genişliği 90,000 murabba mil tutuyor. Eskiden 
Koht burada ikamet eden Finlerin sayısı aşağı yukarı yanın milyon 

.., o T T E F 1 K LE R 1 =.~tEI~:~~~~t \ ;ı•H ... K-OORD .... t.N' A·"s-v-·o ... NEEULHH 
la zım gelmiş, bunlann 400,000 ı mu-'1trede Taarruza vakkat. ~ir ~ama~ için baş~a yerlere . • • . . 

, yerleştin~:::;ın akını Heyehnın Kararları 
Geçecekler • Geride kalanlar ise yüz bin kadar 

"'~an: M.Zekeriya SERTEL ~:tja':ı~d~ı::~y;~~fe~~~~ 
S _____ ,_-...J_ \,ötün ln. oü.._ ....anlrnl -el·Pbrle. ır 

on U111M11WU"U11- - düpnüşlerdtr. Fin hü~etı bunJan 
1,5 Mlfyon giliz matbuatını işgal yeni mıntakalara yerleştirmek için 1 

tden mesele budur: Bütün ga- tedbirler almıştır. Fin hükumet i bu a· K d. v ·ı· 
~ler al h tta şura- suretle 500,000 e yakın kişiye yeni- ır re 1 erı ıyor 
~ b ' mecmu ar, a den bir yurt bulmak meselesiyle • 
t. · • ~ada konferanslar veren meşguldür. Köylüler, da.varlarını ?n- 1 
~gi}jz devlet adamları bu sua- lerine katarak hareket etmişlerdır. 
~cevabını araştırmakla meş- Günlük nakliyat masrafı 
ttıldürler: \ · 1 mllyon mark 

\iı'ıGttefiklerin menfaatleri harbi Bu hazin kafile 50 kilometrelik bir 
lh.L. tepbeye inhisar ettirip bekle. yolu kaplıyacaktır. Tahliye edilen 
~~h nıidir, yokta cepheleri çoğal- halka yardım için, şimdiye kadar, 

&rbi yaymakta mı~ günde takriben 4 milyon mark sarfı 
icap etmiştir. Devlet, bütün yıkılan 

Ib.ıruzce F.conomist Mecmuası yerlerin tamir edileceğini ve yanan 
. .. . bütün evlerin yeniden yapılacağını 

''ş· ın~eıeyı şoyle ko~yor. . . vaadetmişti. Sovyet ekalliyetleri. 
~~dı Garpte herhangı asken bır nin ve bilhassa asırlardanberi Fin. 
..\4b z büyük tehlikelere maruzdur. landada yaşıyan Valom manastın or
~, b~;~anı~ müthiş surette kuvve.t~ todoks papazlarının da tahliyesi icap 
Yar b· mustahkem Garp cephesını etmektedir Hongoe yarımadasın..ıan 

a ıı- k i · ·· ·· b" k t · ... 
Sahip 0"•e çın,. ustun ~ uvve e 2000 kişiyi Finlanda merkezine doğ-
ırfin lınamız lazımdır. Fılvaki bu- ru sevketmek zarureti de vardır. 
~lii bu kuvveti hazırlamakla me~- Hükumetin bu dava ile meşgul ol
liı. ~· fakat henü~ ta~a!11lamış değL duğu sırada parlamento da sulh mu
rıırı b~~ları daha ılerı gıderek zama- ahedesini tasdik için tetkika başla. 
s(iı. 1Zitnle beraber olduğunu ileri mıctır. 

erek bekl · · t si ed" ıt 
Ve 2:atn ememızı . . a~ ye ıyo: Cümhurreisi M. Kallio meclisin 

Ankara, 15 (Tan .Muhabirinden) -
KoordlnU70n Heyetinin nrdllt Dd 
karar, Vek.!ller Heyetince tudik edil
mlstir. Bu kararlan bild.l.rb'orum: 

"Milll Korunma Kanununun 39 un
cu maddesi mucibince prek Ziraat 
Vek.Aletlnln dotrudan doJruya l:ile
teceii arazide kullanılmak Ye ıerek
se mezk<l.r kanunun 42 nci maddesin-

i de yazılı yardımlarda bulunmak için 
icap eden istihsal naıtalannın ve is-

i tihsal malz.emesinin mQbayauı kar
şılığı olmak üzere Ziraat VekAleti em-

1 

rine bir buçuıc: mil;ron llraya kadar 
bir kredi tahsis olunmuştur. 
"Ziraat Vekıiletlnin lQıum ~östere
ceği bu Aletler, mezk!lr Vekllet ile 

1 

Ziraat Bankası tarafından :mOştere
ken kurulacak bir komlayon marl
fetile mübayaa olunacaktır . ., 

İktnci karar da şudur: 
1 ''İnhisarlar İdaresine alt tı yerle-1 rinde Millt Korunma Kanununun 19 
1 uncu maddesi hilkilmlerl dairesinde 

gilnde üç saate kadar fazla mesai yal pılmasına müsaade verilml§tlr.,, 

tcın· anın bize kendılığınden zaferı (Sonu Sa. 6 Su: 41 

~~~~ni~~~~~~B~ ==============~============ yltlnı ~d!8sına göre, abloka, Alman-

........................ _. -
laını.;lah sanayiini tedricen zayıf
lt.t ih . adır. Belki bu sene değil, fa. 
hakka tırnaı gelecek sene, takat mu
ilttıa : surette üçüncü sene, Alman 
llı~ 1Yatı, bütün lüzumlu ham 
i~ elerfnden mahrum kalacağı 
\>e a:u~ramız altında yıkılacak 
eett,ir le17 teslim olmıya mecbur ede. 
1-Cak · Bınaenaleyh bizim iç.in yapı
tarak §ey iktısadi tazyikimizi arttı. 
o~u :.eklemekten ibarettir. Zafer 
~it~· ır nıeyva gibi kijcağımıza dü. 

ır. 
''li' 

YENi TEFRIKAMIZ: _ 

Alman Casusları 
Nasll Çahşıyorlar? 

llokta~at bu delilin bir çhk zayıf 
ltu-. arı vardır. Filvaki müttefikier 8 '- · d b"lh A • vctçe b.. Alman ususlan, dünynnm hft a.öşesm e ve ı assa vrupanın 
edecek uyük bir üstünlük temin hemen her rnemleketinde durup dinlenmeden çalışıyorlar. Hedef-Qe )a V~fyettedirler. Fakat Hitlerin 
~Unu Pa~~l~~eğini ve yapmakta oldu. 1.-ri, Na:ıi:ıınin emellerine hizmet etmek ve bunları tahakkuk ettir-
liarp ;uçük görmemek lizımdır. mektir. 

lelini e meınekle onaWıtiyat kuvvet- • Bu casWJlar son yedi sene içinde birçok ifler gapmıflar, :Iy0ru~uhafaza etmesine imkan ve- . .. .. • • • • 
t:ııııtt · Hava hücumlanna maruz bır suru maeeralara gır1fm1fler, l ·ngllterede, FramJada, 
~itnk':1rn Alman harp sanayii bi- Amerikada, / sviçrede, Danimarkada, Finltuulada, hatta 
hlltı .. ı. ı en daha büyük bir hızla ça S le B" U .... dahll 'nd f z· t t bul l dı abı 'U\tadır En b .. ··k 'lı:.'- la· ovyet r ır gı ı e aa ıye e unnlUf ar r. oka . · uyu sı W"ıımız o n 

~elik bi~ek b~ çok yerlerinden sızan • Alman caııuslannın hu mncenlannı, çevirdikleri entrikalan ya
~İ~inı ablo: ura ~e~zer. Almartya ~ !l- " kanda neşre başlıyacağımız bu tefrikada merakla okuyacaksmız. 
ır !ak amız yuzunden raha~ .. ~ 

~~Aı:!a:~~~1!~eo~mamı:~~~ ·p•zartes ly e TAN'da 

S. WelleB ile Roosevelt'in Vatikana gönderdiği 

S. Welles 
Roosevelt'in Mümessili 

1 Bugün ltalyan Devlet 
• 

Ricalile Görüıecek 
Roma, 15 {Hususi) - Sin

vor Mussolini, Harbiye Nazın 
~ıfatile bugün milli müdafaa 
için yeniden 8 milyar liret mun
zam tahsisat istemiştir. Bu mak .. 
satla bir kanun layihası hazır .. 
lanmış, Faşist Meclisine yeril .. 
miştir. 

Bu para, 30 Haziran 1940 tarlhbıe 
kadar mübrem ihtiyaçların dedı.al 
temin için sarColunacaktır. 

Bir buçuk ay evvel bundan daha 
büyu1c bir mebltığ tahsisat istendiği 
için Mussolininin yeni teklifi hususi 
bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

, 1 lal yanın hava bütçesi 
İtalya Hava Müsteşarı General 

Priclo, bugün İtalyada tayyareciliğin 
inkişafı için sarfedilen gayretlerden 
bahsetmiş ve 1922 de 121 milyon li-

şahsi mümessili Mister Taylar ret olan hava bütçesinin 1340 da 3 
milyar 260 milyon lirete çıktığını tas 

1 rih etmiş ve "Çünkü İtalya, coğrafi 

N 1 vaziyeti dolayısile, hava taarruzları. 
azırı na e.n ziyad~ ~aruz bulunan memle. 

ketur,, demıştır. 
Alman Hariciye 

Moskovaya Gidiyor 
Alman Gazeteleri, Murmansk'dan Karadenize 

Kadar, lskandinavya Haric;, Şarki Avrupayı ve 

Romanyayı Sovyet Nüfuz Mıntakasına Veriyor 
Londra, 15 (Hususi) - Daily Telegraph gazetesinin Ko

penhag muhabirine göre, Alman Hariciye Nazın Ribbentrop, 
pek yakında Moskovaya gidecektir. Ribbentrop, Almanya ile 
Sovyetler Birliğinin Orta Avrupa ve Doğu Avrupasında ?~kim 
olmasını temin için müşterek bir Ceı en - Sovyet polıtıkası 
mevzuu üzerinde görüşecektir. 
Sovyetlerin siyasi faaliyetleri 

hakkında rapor 
Almanyanın Moskova Büyük El. 

çisi Von Der Schulenburg da Sov
yetler Birliğinin müstakbel siyasi 
faaliyeti hakkında bir rapor vermek 
üzere vakında Berline gidecektir. 

Berlin görüşmelerinde bilhassa 
Sovyetlerin Doğu ve Cenup Avru
pasındaki maksatları mevzuu bah. 
solacaktır. 

Sovyet - Rumen ademi 
tecavüz paktı haberleri 

Londra resmi mahfillerinde Sov
yetler Birliği ile Romanya arasında 
yeni bir ademi tecavüz paktı hazır
landığı hakkındaki haberleri teyit 
eden hiçbir maliımat yoktur. 

Yeni Alman tah§idatı 
Sarki Almanya ile A vusturyada 

iki· kıtarıın tahşit edildiği bildirili
yor. Mezkur mıntakalarda talim 
merkezleri ve kışlalar tesis olun
maktadır. 

General Prlclo, Garp devletleri ta
rafından yapılan deniz harbinden 
bahsederken, bunun seri kruvazör. 
lerle ve tahtelbahirlerle yapılan 
korsanlık harbi olduğunu, hava mu. 
harebelerinin de korsanlıktan kur. 
tulam.adığını, iki tarafın da açık fe
hirleri bombardıman et'J\'leyi istihdaf 
eden büyük tayyare harplerinden 
çekindiklerini anlatmış ve sonunda 
tayyare silahının en kati amil ola. 
bileceğini ilave etmiştir. 

/ ngiliz - 1 talgan ti.caret 
anlafması müzakereleri 

Londra, 15 (Hususi) - Daily Te
legraph gazetesinin yazdığına göre. 
bir İngiliz - İtalyan ticaret muahe. 
desi akdi için iki taraf arasında baŞ
byan müzakerelere yakında devam 
edilecektir. 

Senede 38 milyon sterling mlkta. 
rındaki mübadeleyi derpış eden bu 

(Sonu, Sa: 6; Sil: 4) 

----.. ····-·-···-············--· .... --..... 

Spor, Bir Ders 

Olarak Mekteplere 

Sokulmahdır 
J'azan: Zeki Rıza Sporel • 
Spor alemimizin yakından ta; 

nıdığı gii:ıide sporcularımızdan 

Zeki Rıza Sporel, bundan bö,•le 
her hafta gazetemize spor mese. 

I
! leleri iizerinde makaleler yaza. 

caktar. Zeki Rızanın ilk makale
sini bugiin 4 üncü sayfamızda 
bulacaksınız. 

: --o--: . 
i Amerika Notları 

§tır, fakat yan k ı .. n\ba-
<Soaa: sr.1: Stl: 3) 

Tirol'den gelen Almanların he
men hepsi, pek yakında Costance 

.................................... <Sonu Sa. 6 Sil: 5) Von Ribbenlrop 1
: l' azan: Zeki Mesut Alsan 

Z inci aayf amızda okuyunuz. 



r merika o rı 

Sefalet Meşheri, Servet 
-

Diyarı Olan Moder 
Bi~il Kulesi: Nevyork 

Yazan: Zeki 
N evyorka denizden gelenleri 

hayrette bırakan onun meş
lıur siluetini bu aşağı şehir yarat. 
mıştır._ O, Nevyo'rkun da ilk nüve.. 
sini teşkil etmek itibarile, tarihi bir 
kıymete de maliktir - Şahsi, mem.. 
leket ve diğer mefhumlnr ü:ıde eden 
kelimelerle adlanmış sokaklan var
dır- Nevyork, asıl bu kısımda mo.. 
dem bir Babil kulesi manzarasını 
arzetmektedir .•• Aşağı §ehir; hayatı
nın tenevvüü, servet ve sefaletin 
yan yana yaşaması gibi hususiyetleri 
ile de meşhurdur_ 

Çünkü Batteıy park buradadır~ 
Wall Street onun malıdır- Ghetto, 
Bowery, Chinntovm, onun hudutları 
içindedir. ı 

Mesut Alsan 

1 

İlk mekteplerdeki yoksul çocuk
tan himaye cemiyetleri birliği, a)' hk ı 
toplantısını Cümhuriyet Halk par1 i-

1 sinde yapmıştır. Birliğ;n bu toplnntı-
I sında, mekteplerdeki himuye teşkilü
tının genişletilmesi ve bugüne kadıır 
kendilerine yardım edilmemiş olan 
diğer fakir çocuklann da birliğin hı
mayesi alt!na alınması için icap eden 
tedbirlerin düşünülmesi ve bu arada 
birlik varidatının çoğaltılması etra
fında tedbir alınması göruşulmüştür. 
Toplantıda fakir çocuk':..t:r~ gündüz-

1 Ieri verilecek yemeğin tevzii şekli de 
konu~ulmuştur. Bu husus hakkınd~ 
birliğe iki teklif yapılmıştır Bir tek
life göre yemek bir yerde pişirilecek, 

, her semtteki çocuklar için lfarava. 
nalarla bu yemekler tevzi olunacak
tır. İkinci teklife göre himaye teşki
latı olan mekteplerde kantin mahi
yetinde olmak üzere yemek pişirlle.. 

Brooklyn köprüsü Manbatnanı bu.. 
radan Brokllne bağlamaktadır. City 
Hail ona şeref vermektedir- Nev. 
yorkun Kariteliıtcni denilen Green.. 
wich Village onun muhitini şenlendir 
mektedir. Nihayet ticaret katedrali 
tesmiye edilen Wooldworth Building 
onun semasında yükselmektedir. 

L cektir. Bu yemekten fakir çocuklara 
ı 1 da tevzi edileceği gibi ufak bir ilc-

i 
retle vakti hali yerinde talebeler ve 

.dl•'"t~ ! muallimlere de satılacaktır. Toplantı-

' 

da verilen karara göre, maarü mü
dürlüğü bu iki teklif hakkında da 

-c...ı~.J:ı""l.t!.-__ ı .. ~~ı..- tetkikler yaparak edinece~i kanaate Bunlar aşağı şehrin, §Öyle bir tu. 
rist gözüne çarpan ve az çok alaka 
ayandıran tecessus ve tetkik mevzu. 
landır. ' 

Nevyorkun meşııur Trlnty 
kilisesi Brodvey ve JVaU Street 

göre birliğin nisan içtiınam::ı yeni bir 
teklifte bulunacaktır. 

Battery park, Manhatnanm yuka- den sahneyi temaşa edebilir!er ... Ve BELEDİYEDE : 
a 'Pevyork körfezine doğru uuımın bu borsa salonu hakikaten yalnız 
acunda kain bir parktır. Fakat insan Nevyorkun değil, dünyanın en bü. Yediklerimizin Ekserisi 
burada park mefhumuna uygun o. yük, en enteresan temaşa sahnele. "' Bozukmuş 
lruı ~ylerden ziyade ona zıd manza. rinden birini teşkil etmektedir._ Belediye müfettişleri, teftişleri es-
ralar ile karşılaşır - Burada bir ya- nasında gıda maddalerlnden aldık-
oancının ilk gözüne çarpan §ey çi- Qblr mahşer gününü mü temsil lan ve kimyahaneye göntlerdiklerl 
~ ve yeşillik değil, ıstırap ve se. ediyor? .. Orada oynanan bil- nümuneleraen bir çoğu bozuk çık-
Wettir •• Ağaçlarda kuşlar şakıyor yük bir komedi mi, yoksa facia mı?. mıştır. 
:nuydu, bilmiyorum. Fakat on!arın İnsan oradaki karınca kaynaşması.. 12 sirke nümuneslnden lO, a, 146 
altındaki sıralarda di'ti dW oturan na, bağırıp çağnşmılara, itilip ka. yağ nümunesinden 41 i, 145 ekmek 
insanların içi kan ağlıyordu, onu bi- kışmalara, insan seslerine kanşan yn- nümunesinden 45 i, 24 helvn nümu
Uyorum.. Sanki burası bir sefalet zı makinelerinin yeknasak tıkırdıla. nesinden 19 u, 5 peynir nümunesill
ıneşherL. Bu kadar talisiz bu kııdur rına, duvarlarda kendi kendine ya. den 4 ü, 76 zeytinyağı nümunesın
perişan insan nereden çıkmış?· içle- zılan, bozulan ve biç durmadan bir- den 16 sı, 2 tur~ ve 2 yoğurt nü
rinde yıkılıp kalacak derecede sar. birini takip eden kelimelere, rakam. munesinden epsinın bozuk olauğu 
:ıoş olanlar var .. Kimi ihtiyar kimi larn .. Yerleri kaplıynn rengiıı:enk anlaşılmıştır. Bundan başka müfet
~enç, kimi sağlam, kimi maltil. Fa.. kağıt parçalarına, ve insanların da. tişler fırınlarda da kontroller yap. 
tat hepsinin gözlerinde müşterek ıs- kikadnn dakikaya değişen üadclerf. mışlar, kısmen bozuk çeşn11l, kısmen 
tırabın müşterek iradesi seziliyor_ . _ .. .. .. noksan, kısmen hamur ekmek çıkar. 
Bunlar şüphesiz, yeni zamanın yeni t'ie bakınca, ilk duşunduğu şey tı- dıklanndan dolnyı bir çok fırınlara 

• derdi olan şomaj !elılketzedeleri.. marhane oluyor. Bunlar deliler r.:.i? cezıılar vermişlerdir. Bu son teftiş
~ş yok .. Para yok.. Mesken yok .. Hayır! .. Fakat deliler kadar cüretli lerden, daima ceza yiyen fırınların 
~ t e k i } n s a n l a r d a d a• 1 ve pasiyonlu insanlar.. Onlarda <in hemen ayni fırınlar olduğu ve bu fı
cnerhamet olmayın~a bu hale sabit bir fikir v~r .. ~ervetl. Servet!_ rmlann dalma bozuk ve eksik ek
lüşmüşler .. Şimdi, hürriyet heykeli Nasıl olmasın kı, Nevyork borsası mek çıkarmak suretile belediye zabı
tarşısında Avrupadan gelip giden va. muazzam bir piyangonun müjdesini ta talimatnamesine mugayir hareket 
)Urları hazin hazin seyrediyorlar_ kendi bünyesinde taşımaktadır.. O etmeği itiyat ettikleri anlaşılmıştır. 
~e içlerinde dikkatinizin farkına va. salonda vaki olacak bir ilham, keş. Bunun sebebi araştırılırken evvela 
rtınlar, usulca yaklaŞJp dileniyorlar- !edilecek bir fikir insam milyoner bu fırınlarda yoğurma ve pişirme 
Bilmem neden?.. yapmağa kafi gelebilir.. vesaitinin noksan olduğu ve bu yüz. 

1ktısadi liberalizm hayatının en den daima bozuk ekmek çıkariıkları 

K ravatlı ve yakalıklı sefalet büyük komedileri ve dramları borsa- görülmüştür. Belediye son defa ol
bana daha feci görünüyor .. Bu larda oynanıyorsa, Nevyork borsası mak üzere, pişirme ve yuğurma vn

oturduklan yerde uyuklayan bed- bu noktadan dünyanın en büyük snh- sıtalannı ikmal etmeleri hakkında, 
bahtlar gece ne yapacaklar?_ Onlar nesi telakki edilebilir. Oraya fakir bu fırınlara tebligatta bulunacaktır. 
tefessüh eden cisimler gibi bir gün giren zengin çıktığı gibi, zengin gi. Muayyen bir mühletten sonra bunlar 
içinde bulunduklan cemiyeti zehir. ren de fakir çıkabilir .. Bu yalnız o- noksanlarını tamamlamazlars:ı elıe. 
lemck istidadını taşıyorlar.. Şimdi. yuncularm kabiliyet ve meharetlne rindeki ruhsatnameler geri alınacak. 
den Battery parkı, oturduktan yerde üıbi bir keyfiyet değlldir. Eğer Av. tır. 

Cırlattıkları salyaları ile kirletmi§lcr. rupada harp başlamış, ve bu yüzden Gazino l\lütehassısı 
dir... kıymeti birden yükselen aksiyonlara Bükreşte belediyeye ait gazinolan 

Benim park mefhumum da onla.. sahip insanlar servetinin birkaç mis- idare eden Yorgi l\1işel isminde bir 
rın oradaki huzuru ile bozuldu .. Her ll arttığını görmüş ise bunda onun zat, Taksim ve Floryadaki gazinola.. 
parkta gezindikçe onların hayalini ne dahli vardı?. Avnıpada oynanan nn sureti idaresi hakkında bir csns 
•eziyor gibi oluyorum.. Amerikada dram, Nevyork borsasında neşeli bir tesbit etmek üzere dün şehrimize gel
her şeyde olduğu gibi meğer sefalet- komedi olmuş .. Gülen, sevinen insan. miştir. Bu zat, belediye reisimizin 
de de terakki büyükmüş... Iar var .. Ve şimdiden tahrip aletleri Bükreş seyahati esnasında vuku bu-
Bununla beraber servc:"t Battery par fabrikalarının aksiyot:ılarını kapışa. lan iltiması üzerine Bükrcş belediye. 
kın yanıbaşında, Wooil Street, Stock rnk, insan iskeletleri, ve yetim ıstı. si tarafından gönderilmektedir. Yor
E:xchange ondan beş on adım mesa- r~.P~~n üzer~ne servet kurmak tcşcb- gi Mişel, dün belediye reis muavini 
fcde milyonlar ve milyarlar ile cün- busu en basıt bir refah yolu gibi te.. Rifat, mimar Rükneddin ve diğer bn-
oüşleşmekte ... Woll Street Nevyor- lf.kki edilmeğe başlanmıştır.. zı mühendislerle birlikte evvela Tak-
~un b~lki en kısa bir sokağıdır .. Fa.. 0 d sim gazinosuna, sonra da Florya ga-
lat o, adile Nevyorkun finans mahal. ra an yüreğim ağzıma gelmiş bir 'd k tetk"kl d bulun 

halde çrktım.. Hiddetimi, nefretimi zinosuna gı ere ı er e -
C$ini temsil ediyor. Woll St.reefde ki ed k uştur 
ve civarında dünyanın en büyük :fi- tcs n ece sakin bir köşe istiyor. m • • · l . 

duın. Woll Streetin Brodvay cadde- NümerotaJ iş erı 
ııansı, ve banka kaşeneleri, arı ko. · k sile birlestiği noktada T:rinity kilise- Nümertoj işleri ıntaç etme uzere 
rnnlan gibi Amerikanın ve dünya- si var .. Ve kilisenin etrafında bazı yen;den beş posta ta\·zif edilmiştir. 
ııın servetini, kendi kasalarına çek- mühim adamların da medfun bulun. ı Bundan başka bu işlere sar!ednme-k 
mek için, hümmalı bir faaliyet ile duğu lç_üçük bir kabristan, güneş ha., üzere belediye bütçesinde de 15 
:nhşıyorlar. Şu iki katlı ve grat siyel va ve veşillik ile beraber kendi miı- bin liralık bir münakale yapılmıştır. 
ıer arasında mahcup ve ezilmiş gibi 'd' _ i d t B k' Bakırköyün nümerotaj i~i bittiği için 
foran mermer bina bile buyük bır nasını a uzer n e aşıyor.. u 1- • B k k"" .. 

lisenin de baslrca iftihar vcsilec;i A- nısan ortalarına doğru n ır oyun 
;ervet ağının merkezi imiş .. J. P. -s ··r '"b , · 1 b"l merikanın en zengin kilisesi olması nu u.s sayımı tecru e.erı yapı a ı e-
Morgan ve kumpanyası bankası o k 

• imiş .. Halbuki bütün Nevyork kilise- ce tir. lmiş ... 
Finans mahallesinin Woll Strect'in leri gibi, o da grat siyeBer arasirnİa 

knlbi Stock Exchangc denilen Nev- ezilmiş .. Çan kulesi, onlar yanında 
york borsasıdır .. Garip bir tcsadiıf cüce ve gülünç bir vaziyet almış ... 
•seri olarak ben onun muamele sa- Ve kim bilir, hiç olmazsa haııicen 
!onunu, Avrupada harp başladıktan b,. kiliseler, artık başka memleket
ıonra ilk borsa açılışında ziyaret et- lerde olduğu gibi, Allahın azametini 
tim .. 42 metre uzunluğunda, ve 24 değil, lsanın tevazuunu temsil eden 
:netre yüksekliğinde olan bu st?lonun bir vaziyete düşmekle Amerikalılara 
•trafında bir galeri vardır. Salona bu fazileti hatırlatabilirse gene az 
)orsada aza olarak kayıtlı bulunma- çok gayelerine hizmet etmiş sayılır. 
yan hiç bir kimse kabul edilınedi.ği lar 

in, ziyaretciler ancak bu galeriler (Sonu: Sa: 7 ; Sü 1) 

Piyade Asteğmenler 
Çalışıyorlar 

Fatih Askerlik Şubesinden. ,.. 
313 (dahil) ila 236 (dahil) tevellüt

lü ve şubede kayıtlı yedek piyade ns
teğmenler (yarsubaylar) her sene ol. 
duğu gibi 45 gün staja tabi olarak 
kıtaya scvkcdileceklerinden vazivet
lerinin tesblti için mart ayı hitamına 
kadar şubeye müracaatları il5n olu. 
nur. 

Iran Konsolos~uğunda 
BirKabulResmiYaoıldı 

Alma ya 
• • • 
ile lkınci 
'Anlaşma 

AJmanya ile yapılan beş mO. 
elli bin liralık birinci anlaşmaya 
re, Almanyanın alacağı malların 

zami üç ay içinde sevkcdimesi tak 

1 rur etmiştir. Almnnlar':ı ayrıca yı 

1 

buçuk milyon liralık ikinci mu\1 
kat bir anlaşmanın esa:>ları tesbıt 

1 dilmiştir. İkinci an1.ıışmac!n ihrne 
dilecek Türk mallarının fiyatları. t 

Jrnn Şchinşahı Ata Hazreti H.iim:ı~·ıtn Rı~a Şah Pchlcvinin doğumları 
nın yıldönümü miinnsebctlyle dün ~nbnh şehrimizdeki İran Konsoloshane. 
sinde merasim ~·apılmıştır. Şehrimizdeki biitün İran kolonisinin bulundu
ğu merasime Dcbistanı ironyan talebesi tnra(ından söylenen İran Milli 
Marşıyle başlanmış, miltenkıbcn Ü<. İranlı tarafından hıtabclerde bulu
nulmu§tur. Hundan sonra Jt:onsolos Vekili Asaf bir nutuk söylemiş, bu 
nutkunda bilhassa: 

- Bugünkü yükselt İrnnı ynratan Şehlnşnhımız Rıza Pehlevi Hazret
leridir. Şehinşahımız 1ranı yeni bir hayat ve saadete kavu~turmu tur." 
demiş, ve İran Şchinşahının mE'mleketimlzi ziyareti esnasında söyledik
leri "İranlılar Tiirkiycyi ikinci bir vatan bilsinler,, sözünü hatırlatmış ve 
Türklyenin kardeşlik knnatlan l!lhnda yaşadıklannı ilave ederek sözleri
ne nihayet vermiştir. Bu merıısim ıınat 12 de bitmiştir. 
Öğleden sonra da saat 17 den 19 a kadar kor diplomatiğe bir çay ziya

feti verilmiştir. Ziyafette \'9\i J .. ütfi Kırdar da bulunmuştur. 

• 

Hasköyde 
Toprak 
Kaynıyor 

Şarköy, (TAN) - Mürefte nahi
yesıne -:oagıı ffnaoy Ue> Gaz oy a-
rasındaki tahminen 300 hektarlık 
toprak kaymaktadır. 100 hektarJJk 
kısım şimdiden ekilemiyecek hnle gel 
miştir. Heyelan, denize doğru bir is
tikamet tutmuştur. İki köy arasında. 
ki yolun kapanmasından korkulmak
tadır. Kayan araziden taşlar fırla
maktadır. O civardaki Kirazlı köyün
de toprak Adeta hallaç pamuğu gibi 
atılmaktadır. O kadar ki bir bağın 
kütükleri öteki bağa geçtiği ve bağ
lann biribirine karıştığı görülmüş.. 
tür. 

l{cpenekli Köyünde 
Sel Hücumu 

Muratlı, (TAN) - Kepenekli kÖ
yünde dört ev tamamen sular altında 
kalmıştır. 25 evin de duvarları sel
lerden kısmen yıkılmıştır 

"!İç Nehir Taşt. 
Bu sabah gelen yolcuların anlattık

larına gore, Meriç, Tunca ve Arda 
nehirleri buzların erimesi üzerme 
yükselerek taşmıya başlamıştır. E
dirnenin 9l1kur mahallelerini suların 
basmasından korkulmaktadır. Uzun.. 
köprü köyleri tnrlalanndan hazılan
nın sular altında olduğu haber veril
mektedir. 

Ölçüler Kanununa Muhalefet 
Aleko Dülo deri fabrikası mümes

silleri aleyhine müddeiumumilik ta
rafından açılan ölçüler kanununa mu 
halefet davasına dün nsliye altıncı 

ceza mahketrıcsinde bakıldı. Mahke
mede müdahil sıfatile Ayakabıcılar 
Cemiyeti reisi Abdullah hazır bulu. 
nuyordu İddıa edildiğine göre, plya
sayn sürülen deriler yanlış ölçülmek 
suretile Umum Ayakkabıcı Sanatkar
lan Kooperatifi azaları iki bin dckuz 
yüz lira zarara sokulmuştur. 

Dün Alekonun oğlu şahit olarak 
dinlenmiştir. Şahit,tartı1dıktan sonra 
derilerin kesilmediğini söylemiştir. 

Suçlu fabrika mümess•lleri vekili. 
davacı mevkiinde Abrlullnhın bulu
namıyacağını söyleıni.şse de mahke
me bu beyanı kabul t>tmemiştir. 

Derilerin mcsahası hakkmda rapor 
veren ehli vukuf hcyetınin rıahttc
meye celbi için dava tnlik l'dilmiştır. 

Kesme Şeker 41 Kuruşmuş 
Kndıköyde Ccvlzllkte bakkal Karabe

tin 41 kuruşa toz şekeri sattıltt için, t.-ılti

batn maruz kaldığı yaı.ılmı&tı. Bnkkal 
Karabet g~ndcrdlğl mektupta, toz şekeri
ni 37 kuruşa sattığını, 41 kuruşa ıı:ıtılan 

şekerin kesme ı;ckcr olduğunu yaunak
tadır. 

16 Mart 
Şehitleri 

ihtifali 
A 

16 Mart şehitlerinin hatıralan, bu_ 
un .t;yupte vavııaca.K mera~ımıo -

nılacaktır. Merasimde hazır buluna
cak askeri kıtalar ve davetli zevat, 
saat 15,30 da köprüden kalkacak va
purla hareket edeceklerdir. Merasi.. 
me İstikllll marşile başlanılacak, son
ra da şehir ve gençlik namına nutuk
lar söylenecektir. Bu esnada belediye 
ve parti tarafından şehitler abidesine 
çelenkler konulaçaktır. 

----ö--'--" 
Pasif Korunma 

l\1ütehassısı Geldi 
Fransa pasü korunma mütehassısı 

Amiral Lusyen Mouren, dün sabahki 
ekspresls Paristen şehrimize gelmiş, 
Sirkeci garında Fransız konsolosluk 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 
Fransız Amirali gazetecilere şun

lnn söylemiştir: 
"- 'l'ürkiyeye ikinci defa geliyo

rum. İlk seyahatimde lzmirl ziyaret 
etmiştim. Bu akşam Ankaraya gide.. 
rek sefirimiz M. Masslgll'nin misafi
ri olarak bir kaç gün kalacağım Dö. 
nüşte İstanbulda da bir müdde?; kal
dıktan sonra doğruca Parıse hareket 
edeceğim. Bu ziyaretten istüade ile 
tayyare hücumlarına karşı burada 
alınan pasif korunma tertibatını gor
mek istiyorum.,, 

Amiral L. Mouren. Fransanın ha
va hücumuna karşı pasif korunma iŞ
lerini organize eden teşkilatın başın
da olduğu için. memleketimizde ya
pacağı tetkik ve temasların !aydnlı 
olucağı muhakkak ~öriiliiyor. Mutc
hassıs di.ın akşam Ankanıya hareket 
etmiştir. 

• 
Geçenlerde Sumer "''n•'m~sında gös 

terilen pasif korunmıyn nit 1ilm, Pa
sif Korunma komisy?nu tarafındfln 
350 liraya satın alınm1~ttr. Ynkında 
itfaiye sinemac;ında bütün pssif ko
runma ekiplerine göstcrilmiye baş.. 
la nacaktır. 

Raı.., Çalmışlar 
Bostancıda İsmailin kahvesinde çı

rak Süleyman ile Mnnolun yannşmn
s1 Nuri, geceleyin. Bostancı Yenikö· 
yünde, Ankara caddes:nde Eyubn ait 
bakkal dükkanının camlarını kırıp i
çeri girmişler ve 11 şişe rakı çalar
larken ciırmü meşhut halınde yaka
lanmışlardır. 

Bir Çocuk Yandı 
Feriköyünde Şah Mıırat sokak 14 

numarada oturan İbrahlmin 2 yaşın
daki oqlu Hüseyin l'tekterl tutusaruk 
yanmış, Şişli çocuk ha~tahanesine kal 
dırılmışt ır. 

rinci anlaşma fiyatlarından bir ııı 
tar daha yüksek olacaktır. İkinci 
hışma ile gönderilecek malların 
teleri hazırlanmıştır. Bu listelerde 
bubattan hiçbir madde yoktur. "i' 
nız bir miktar kuru sebze bulunın 
tadır. Halılanmızdan da bir miJ.-ti 
listelere ithal edilmiştir. Almanya 
alacağımız mallara gelince, bu ~ 

lar, diğer memleketlerden ithal ed 
miyen ve ötedenberi Almanyadan 1 

hal edilmekte olan maddelerdir • .aıı: 
lar arasında daha ziyade ilAçlar, kflı1' 
ya maddeleri, bir kısım boyalar <
Alman fabrikalarından alınmış ~ 
kinelerin yedek aksamı ile bar 
memleketlerden get1rllcm1yen l>" 
mallar vardır. 

Bugün yapak ve tütik tüccarttr 
müşterek bir toplantı yapncakl:ırd( 
Toplantılarda Ticaret Vekfileti Stst' 
dard şubesi müdürü Faruk ta b~ 
lunacaktır. Mersin ve İzmir yapsY 
çılarının birer mümessili de şebt 
mize gelmiş olduğundan bu toplanll 
ya iştirak edeceklerdir. Ecnebı pi~ 
salar standard nizamnnmemizi tere,, 
me ettirmişlerdir. Bu nizamname ı 
dış piyasalarda tiftik ve yapnklarıı1l1 
bundan böyle tam ve makbul kalitl 
ll mallar• olacağından dolayı al~Jcf 
darlar ihracat tüccar1anmıza meJli 
nuniyetlerini bildirmişlerdir • 

İthalatçılara Akreditifler 
İthlat birliklerinin muhtelif me~ 

lekctlerden vaki siparişleri için l 
zumu olan akreditifler verilmişt 
l<fn JJ7-lA t;n rlkf!Y• ,~ı ..... -ı ••• ,. .. ıJ;i 
tır. ~ıpanşıerın oır r>lsmı yola !< ...... 

nlmıştır. Nisanm on beşinclcn ıttb' 
ren bir çok ithalat mallan gelmi~ c 
lacağından dün de çuvalcılara ka~~ 
viçe ithali için akreditif açılmışt: 
Amerika ve müstemlekelerden gel 
cek mallar piyasamıza ferahlık ver! 

~kt~ ' 
Bazı tüccarlann B merıse şahade 

namelerini kaybettil';lcrindcn dolll~ 
muamelelerinde zorluk c;cktiklerl g~ 
rülmüştür. Ticaret müdüriyeti bu ~ 
bilerin Takas bürosuna müracan 
muamelelerini bitirmeleri için ko\11) 
lık göstereccı{tir. 

Altın 1850 Kuruş ~ 
Altm fiyatında bir miktar teneıı'~ 

olmuştur. Dün bir altın 1850 kurtl' 
tan satılmıştır. 

İnegölde Tütün Sabşları 
İnegöl (TAN) - 'fütiin satışı11fl 

müstahsilin lehinde b\r şekil alrtl1~ 
tır. Fiyatlar, geçen sen l.ine nazat1\_ 
yüksektir. Bunda· inhisarlar idares 
nin amil olması, memnumyeti artUf 
mıştır. 

' 
Dahiliye V ckilinin Tetkiklef' 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak dtı11 

Tramvay idaresine giderek idarcrı~ 
muhtelif işleri hakkında tetkiklcr01 bulunmuştur. Vekil, öğleden soflf 
da belediyeye gitmiş ve belediye ıf 
lerile meşgul olmuştur. 

Tavla Müsabakası 
Çocuk Esirgeme kurumu, Eml~ 

nü kaza şubesi bir tavla şampiyotl~ 
sı tertip etmiştir. Bugıin baslıyac 
ve nisanın sekizine k:ıclar devam ~ 

• tı' 
deeek olan musabak ı!ar netlces11' ,1 
1940 senpsj Türk ive t avln .. Rmnivıı", 
seçilecektir. Bu miisahnk;ılar neticf 
sinde birinciliği alarak .. şampiyo~ -~ 
lanla ikinciliği ~lana munnsip mu~ f 
fntlar verilecektir. Mus1bakalnr G80 
şıkapıda Türkistan lurı:ıathanes.fl 
yapılacaktır. 

==================~ _____ ...-" 
TAKViM 

1----------------------__.,.. 
16 Mart 1940 
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Taarruzu Hangi 
laraf Yapacak ? 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

S ovyet - Fin sulhü ile Şimali 
Avrupa ve bütün iskandinav

:ta umumi bir harp sahnesi olmak
ı.ıı kurtuldu. 
ı._li'in hükl'ımeti ve milleti, sulh şart
-.rına uygun vaziyeti alıyor. Fin 
~s~erleri yeni hatlara çekiliyor, Fin 
1.~kuıneti yeni iktisadi ~artlan teL 
"'1JC ederek, ona göre icdbir alıyor 
'te İskandinavya devletleri, \'aziyet
lerfni sağlamlamak için bir tedafüi 
lt~ifak yapmak meselesini tetkik c. 
~.1Y~r \'e hıiylece Şimal memleketlc
l'inın istikbalde de bir harp sahnesi 
~anınsı için tedbir almak istiyor. 

İstikbal hakkında bir şey söyle. 
laıek, kimsenin elinde değildir. Fa. 
kat vaziyet, şimdilik sarihtir ve Şi. 
-.ı memleketleri. umumi bir harbin 
'-btipterinden kurtulmu~lardır. 

~ Genişliyecek mi? 

Şimali A vrupanm umumi bir 
harp sahnesi olmaktan lmr

a-.ıcıuğu bu sırada düşlinülmeııi icap 
iden nokta. harbin ba~ka bir sahaya 
•~ayıp, sıçramıyacağıdır. Harp 
8•1kanlara sirayet edebilir mi? 

bugilnkil §artlara göre, böyle bir 
~tlınaJ mevcut değildir. Çünkü har. 
""hı Balkanlara sirayet etmesi için, 
;!~lkanların bir tecavüze uğraması 
~bldır. Halbuki böyle bir hadise
lllaı vukubulacaiını ı:österecek bir 
lebep veya emare yoktur. 

O halde harbln şimdilik, Garp 
~hesine münhasır kalacağını söy. 
~ek bir tarafta Almanyanın, diğer 
'-rafta müttefiklerin birl,irlerlni iz
"- devam edeceklerine hükmetmek 
2'ltlınkünd Ur. 

~ Cephesinde Ne Olacak? 

Vaziyet b~ merkezde olduğuna 
göre, Garp cephesinde ne o. 

~ak? BliyUk bir harbe mi, yoks:ı 
1lgtinkil durıunluğun devam etme
~e nıi şahit olacağız? Büyük bir 
;:-<arp vukubulacaksa, hangi taraf 
h1Ula önayak olacak, han2i taraf ta. 
~a~2erecek, Almanlar mı, müL 
~ııu. 

l'lu~nldl •niyete glln, Almanya
ll!ll bHYtik bir taarruza ge!mesi ele. 
in, belki bir sene daha bekledikten 
~ böyle bir taapuz yapması bek
~ ıyor. Çünkü A1manyanın bugiln
I komşulanndan, bilhassa So\•yet. 
lt~den ancak bir sene sonra istediği 
er Yardımı alabilecel:ri ''e daha kuv

\>et1f bir vaziyet sahibi olacaiı iddia 
tıd.ili Yor. 

11 
Alnı.anya hakikaten böyle düşü. 

tt!Yorsa, milttefilder buna nasıl mu. 
la bete edecekler, Almanyanın her 
~~ilfol bularak, daha kuvvetli bir 
) L?'et almasını mı bek1iyecek1er, 
0~a Almanyanın bugUnkil vaziye. :U kendi zaferleri baknnından daha 

,..~eıişll sayarak, harekete eçc;meyi 
""' tercih edecekler? 

~Eallerin Cevabı : 
E3 u suallere ceva!) vermek, ko. 

leli lay değildir. Fakat müttefik. 
§fi il bu bahsi derinden derine dü. 
" lıdUklerl ve bu yolda bir karar 
r:l'tneıc ihtiyacını hissettikleri göze 

(>•Yor. 
le ."iilterenln en ağır başlı gazete_ 
l!l 1'iııden olan Stmday Times'in ba,_ 
)aUharriri bu suale cevao veren bir 
~da §U sihleri söylüyor: 
~ anyaya karşı ynpacagımız taar
l'a inkişaf ettirmek için, ne yapacaksak 
:rıı~nı. MOhlm olan nokta, bu taarruzu 
o}dUfu Gıı olduğu kadar geç değil. mOmkiln 
btr kadar silratle yapmaktır. COnka 
~la lenğ • sonra, bugünden daha kuvveili 

ca 1rnızı sanmak, hatadır.,. 
ta~ halde yakında müttefiklerin bir 
ft~za gectlklerini mi göreceğiz? 

...., e leınekten başka ~are yok. 

Balkan lktısat 
konseyi Toplanacak 
:a~k 

tazıt reş, 15 (A.A.) - Balkan An-
~at~ iktısat komitesinin mayısta Bel
ııeri toplanacağına dair verilen ba. 
iOpla tefsır eden Timpul ı;azetesi. bu 
duğ ntının hususi bir ehe..rnmiyeti oJ_ 
1§ b~~u çünkü dört antant d-evletlnin 
bsa~ iği ~ayesinde dikkate şayan ik"u netıceler elde edılnıij olduğn-

Yaznıaktadır. 

Yüksek Sovyet 
Meclisi Toplanıyor 

"'Moııkova, 15 (A.A.) - Yüksek 
~&t meclisi divan riyaseti, yük. 
k.o vyeı meclisini 29 martta Mos
to ~ada altıncı içtima devresi için 

p antıya davet kararını vermiştir. 

TAN 

ı:su resımde görülen otomobil şekllnd ekl traktörler, bılhassa muharebe esnasında motörıze kuvvetlere en büyük yardım temin eden ve bu kuvvet. 
lcri.n ayrılmaz bir cüzü telakki edilmesi lazım gelen yeni bir koludur. Bunlar tank kavvetlerinin arkasında vazife almakta n bilhassa tank 

kollarına lazım olan her teYi derhal yetiştirdikleri gibi diğer motörize kuvvetlere de su, yiyecek ve sair levazımı taşımaktadır. 

YUGOSLAVYA 
Sanayii Çok 

Müşkül Vaziyette 

Arap Memleket leri Çekoslovakyanın 
A d B , B . ı ·k Hürriyeti Mutlak 
rasın Q l T lT l ihya Edilecektir 

Belgrat, 15 (A.A.) - Almanyanın 
iktısadi sahada Yugoslavyaya karşı 
girişmiş olduğu ve yerine getiremi
yeceği taahhütler, Yugoslav sanayil
ni çok müşkül bir vaziyete sokmak. 
tadır. Almanyanın Yugoslavyaya 
teşrinievvel ayından itibaren 8 bin 
ton demir madeni ve binlerce ton ya.. 
n işlenmiş demir vermesi Iazım ge
liyord u. Şimdiye kadar bu teslimatın 
b iç b i r i yapılmamıştır. Yugoslav 
Ticaret Nazırının Ber!.indeld ikameti 
esnasında yapmış olduğu müdahale, 
ancak Almanya tarafından yekdiğe
rini takip edecek dört, üç aylık miid
det zarfında beş bin ton demir tes
limi vaadi neticesini haaıl edebilmiş.. 
tir. 

Tesisine Çalışılıyor 
lb. 3,~\.\..7;) 

Londra, 15 (A.A.) -Lord Halifax, 
Çekoslovakyanın Alınan işgali altına 

girmesinin birinci yıldönfumi 'müna. 
sebetile Çek milletine hıtap eden bır 
mesajında diyor ki: lrakta Şiddetlenen 

Memlekette Derin 

Yabancı Propagandası 

Bir Aksülamel Yapıyor 
"Britanya imparatorluğu hükümet 

leri ve milletleri, hürriyetinizi ihyaya 
şiddetle azmederek silaha snrılmıştır. 
En büyük gayeleri size yapılan fena
lİğı tamir etmek, yeni bir Avrupa ya
ratmak ve bu gibi fenalıkların teker
rürüne mani olmaktır . ., 

Bağdat, 15 (A.A.) - İbnissuudiln 
üçüncü oğlu Emir Mehmet Adiman 
Yahyanın resmi bir ziyarette bulun
mak üzere Yemene hareketinin _tı,._ 

rap memleketleri arasındaki muka
renetin bir nişanesi olduga mütalaa
sını serdetmekte olan siyasi maha
fil, bu ziyaretin İrak askeri hey-cti
nin seyahati ile ayni 1,amana tesa.. 
düf etmekte olduğunu ve bu heyetin 

rak hududunun Şattelarap mıntaka. 
sında tahdidine devam edildiğini söy_ 
lemiştir. 

Irak - Filistin arasında 
lrakla Filistin arasında imzalanan 

ticaret muahedesi bu ay parlamento
nun tasdikine arzedilecektir. Bu mua
hede müddeti 14 şubatta munkazi 0-

lnn anlaşmanın yerine kalın olacak. 
tır. 

Lord Halifax, Almanların, Çek 
milletinin iktısadi ve manevi hayatı
nı mahvetmiyc teşebbüs ettiklerlni 
hatırlattıktan sonra ilave ediyor: 

:Almanya - Romanya 
ticari münasebatı Emire naip prensin bir mesajııv tev- Yabancı propagandası 

die memur bulunduğunu kayaetmek- İrakta bygösterenJ!~~C:li y_a hancı 

.. Cesaretiniz ve düşman karşısın. 

da gösterdiğiniz ittihat sayesinde Al
manların gayretleri boşa çıkmışır.,, 

Framada tezahürat 
D::Lrıog, .10 (A.A.).._ llaın.c~~ Claa 

da fabtutaıarı mrannaan sa an aS- "tedlr.ler. '-~•-p-ro"'""pagandaa~ bir h8iii et.. 
Bu mesajda, frakın Yemenle te§- mektedir. 

Diier araftan Padsteki Çek elçisi 
yanında Paris Çek kolonisinin mflU 
konseyi azası olduğu halde sefarette 
Fransız - Çek parlamento grupu a
zasını kabul etmiştir. 

kerl malzemenin bedelini ödemek ü
zere petrol ve hububat müstesna ol. 
mak üzere beş milyon Çek kuronu 
miktarında her türlü mahsulatın fü_ 
racına müsaade etmiştir. 

riki mesai arzusunda olduğu beyan Fransızca intişar eden rtstiklal) ga
edilmekte ve askeri ve manevi yar- zetesi, Alınanyanm Nuri Paşa Saide 
dım için evvelce yapılmış olan tekıü tecavüz etmekte ve Başvekilin siya
tekrar olunmaktadır. seti hakkında bir hüktim verebilmek 

İrak askeri heyeti, Yemende üçse- için yegane salahiyeti haiz olan İrak 
ne kalacaktır. Bundan başka Bağdat- milletini tahkir etmekte oldu~unu 

Çekoslovakya dostlarının reisi, Her 
rlot heyecanlı bir hitabe irat ederek 
15 mart 1939 tecavüzünü takbih et
miş ve müttefiklerin hürrıyet, fazild 

---o-

Sovyet • lran Ticaret 
, Muahedesi 

Tahran, 15 (A.A.) - Sovyet _ İran 
ticaret muahedesi siyasi mahfillerde 
müsait bir şekilde karşılanmıştır. 
Çünkü bu muahede geniş bir ticaret 
hareketinin temellerini atmış ve son 
zamanlarda dolaşan heyecan uyandı
rıcı şayiaları tekzip etmiştir. , 

taki İngiliz büyük elçisinin Duhai ve 
Koveit gibi muhtelif Arap prenslik
lerini ziyaret ederek lrukın komşu 
Arap memleketleri ile olan rabıtala
rını kuvvctlendirmiye ~alışacağı 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Irak - lran hududu 
Parl8mentonun bütçe encümenin

de sorulan bir suale cevaben miri 
müdafaa" nazırı Taha Paş:ı, han _ 1-

Fransız Ayan ve Mebusan 111eclislerinde iki 
gündenberi yapılan hali celsede konuşulan me
seleler merakı davet etmektedir. Bu hafi celse 
birçok mebuslar tarafından Sovyet - Fin müza
kerelerinden evvel istenmi§, fakat ancak sullı 
aktedildikten sonra yapılabilmi§tir. Bu hafi ,.,-,.1 .. 
selerde konufulan meseleler şunlardır: 
1 - Sovyet - Fin sulh harbinden sonra Fransa. 
nın bitaraf devletlere karıı takip edeceği siya
set ne olacaktır? Çünkü Almanya bitaraf dev· 
letleri sı kı~tırmaktadır. 
2 - Askeri harekata verilmesi lazım gelen isti
kamet ne olmalıdır? 
9 - Son günlerin siyasi hareketleri karş1sındCJ 
müttefiklerin vaziyeti nedir?. 

JI. 
~ovyet Petrol vaziyetinin arzettiği zorluklar f ngili2 
hükumetinin salahiyettar bir şubesine gelen ve nşağı. 
da yazılı bulunan tafsilatla tebarüz ettirilmiştir: 

Sovyctlerin Almanyaya yaptıkları petrol teslimatı az 
da olsa, alışılmadık bir siirat ve intizamla vuku bul
muş, ve lakin netice itibariyle Sovyetlerin dahili stok. 
lan ehcmmiretli surette haleldar olmuştur. 20 İkinci
kanun tarihli So\'İetskaya Ukrania gazetesi şöyle yaz· 
maktadır: "Odcsa'da on binlerce tonu bulan petrol 
miiştakkatı yığılmnktadır, ve bu maksatla giinde yüz 
&arnıç vagonuna ihtiyaç vardır.,, Buna rağmen, 27 Bi
rincikiınundan l İkincikanuna kadar lazım gelen 7 435 

vagon yerine ancak 3560 vagon temin edilebilmiştir. 
Miiteakıp altı "ün zarfında, demiryolu teslimatı 1895 
vagonluk bir eksikle yapılmıştır. Boş vagon teminine 
dair Blrincikanun planı yalnız yüzde '18 nisbetinde ta
hakkuk ettirilmiştir.' Bu hakikatler karşısında, Alman 

yazıyor. ve şeref, mefhumları, adaletsizliğe 
Mısırda yeni demiryolu ve barbarlığa karşı muzaffer oluncı-

Kahire, 15 (A.A.) - Kazırlar mec- ya kadar medeniyet için harp ede
lisi, Mısır sahili boyunca bir demir- ceklerini kaydeylemişti:-. 
yolu inşası için 150 bin Mısır lirası J1. 
tahsisine karar verm!ştir. Çekoslovak hamisi Noyrad, Hitle-

Yukan Mısırda Assuan mmtaka- re bir teşekkür telgrafı göndermiş 
sında yeraltı araştırmaları yapılarak ve sadakat yeminini tekrarlamıştır. 
demir madeni bulunduğu haber vc- j Reis Haşa da Führere bir telgraf 
rilmektedir. çekmiştir. 

ihtiyaçları için günde 40 iJa 50 sarnıç \•agonunun ay. 
rıbnası hakiki bir fedakarlık §eklinde tecelli etmek
t~ir. 

Sarnıç gemilerinin ho~altılma~ı ve muamele görme
ısinde- de ayni zorluklarla karşılaşılmaktadır. 1 ikinci. 
kanunda petrol ve gazyağından müteşekkil 9.000 ton
hık hamulcsi ile Odesaya ''asıl olan J. Stalln isminde
ki sarnıç gemisi mutat olan 25 saat yerine limanda se
k"z giln beklP-mİyf! mecbur kaldı. Kremi, Scrgo, Ava
Jıe.!iOV \'csair sarnıç gemileri de bir o kadar zaman kay. 
hetnıi~lcrdir. Bazı hallerde, daha miisait bir muamele 
gÖrP.bilel"ekll"ti ümidile, sarnıç gemileri hamulele?·ni 
boşaltmadan Ooesı· limanını terk \'e diğer bir Karade.. 
ni:ı: limı.mna yol alınağa mecbur kalmışlardır. 

• Birkaç hafla önce Himmler, ltalyan efkarı u-
mumiyesinin dii.şünceleri hakkında tutulan bir 
istatistiği Bitlere vermiştir. Buna göre, ltalyan 
efkarı umumiyesi yüzde yüz bitaraf kalmak le
hindedir. 
Ayni istatistiğe göre. ltalya harbe girmek mec
buriyetinde kmırsa, hangi tarafa iltihak etmesi 
lazım geldiği hakkında sorulan suale karşı /tal
yan efkli.rı umumiyesinden yüzde doksan beşi, 
/talyanın müttefiklerle beraber hareket etmesi, 
yüzde beşi de Almanya Ue birlikte hareket et
mesi lehinde olduğu anlaıılmıştır. 

JI. 
Pariste biiküm süren kanaate göre, İtalyanın Alman. 
ya lehinde harbe girmesi için, Almanyanın büyük bir 
zafer kazanması lazımdır. Çünkü ancak o zaman İtaL 
yan efkarı umumiyesi üzuinde tesir etmeğe imkfın 

hasıl olur. 

~JfifK 
Bahkpazarında 

1 
Temaıalar ., 

1 Yazan: B. FELEK 
i 
1 
1 i ki söz. daima hatırnişanımdır. 

B"risi, Şhrlon\ın bir filmin· 
de söylediği: 

- Ooh, biç hır şey yapmamak nı 

1 

iyi şeydir .. Sözü. 
Diğeri ~·ilozof ~.ostum. ~ınahada\ 

muallim J. Pırnal ın dcdığı: 
- Ben·m için, elim arkamda, Köp

rü üstünde, Bahkpazarında aylak ay. 
liık dolaşıp şuna buna bakmak kadar 
ze' kli şey yoktur .. Sözii. . 

1 Şnrlonunldni bir tuhaChk vesilesı 
1 olarak kabul etsek bile dostumun sö· 
zlinil ve zevkini, hnlkın çokluğunda 
mi.lsahedc edilen bir meylin ifadesi 
olıı;nk teJUkki etmede zaruret görü
yorum. Siz de benim yerimde ayni 
zarureti hissedersiniz. Çlinkü, gü.. 
neşte iti en iki küfeci çocuğu, köşede 
"tenasiili hayat., tatbikatı yapan Ud 
finoyu, bir baloncu, bin macuneu, 
hatta kaynana zırıltısı satan bir l· 
vareyl seyir için derhal bet on kişi 
toplanır. H!idise, meselA Haliçte ba
lık tutmak, yahut sıkı poyrazda KöP
rü ağundan mavna geçirmek gibi da
ha mühim olursa Köprii korkulukla. 
rına dayanıp bunu temaıa edenler 
yüzleri geçer. Hulasa efendim, biz 
manalı ve manasız şeyleri seyretme. 
yi severiz. 

Bu tiryaklliğin bir yeni tezahüril
nü, dün betonu dökülmekte olan Ba· 
lıkpazarı meydanında müşahede et
tim. Bu meydanda yapılmakta olaıı 
toprak tesviyesi ameliyatında yeni 
bir (Madam) kullanıyorlar. Belki ıiz 
bu tabiri bilmezsiniz. "Madam,, diye 
kaldırımcı ıstılahında taşlan yerleri. 
ne oturtmak için iki el ile kaldırılıp 
indirilen demir \·eya ağaç tokmaia 
denir. Buna (Madam) denişinin sebe
bi, tıpkı kadınla danseder gibi bir el 
ile yandan, diğer el ile de tepeden 
tutuluşudur. Kim takmış ise doğrusu 
i~i yakıştırmış. Fen ilerledikçe, ba 
(Madam) ın makinclisini keşfetml~ 
lcr. Kendi kendine sıçrayıp toprağı, 
taşı dövüyor. Unutmıyalım ki; hakL 
ki madamlar da oldukları yerde kal. 
mış değildirler. Onların içinde de 
kendi kendine sıçrıyanlar çoğal4ı. 
Hatta dövenler ele peyda oldu. (Evle
re şenlik!) 

Halk bu makineli madamın, yeri 
nasıl dövdli~ünii görmek için toplan
mış, halka yapmış, tatlı tatlı seyre. 
diyor. Dikkat ettim. Bütün bu kala
balık içinde bir tane ''Madam,, yok, 
idi. Ben bu temaşayı, temaşa eder
ken bir de baktım ki; Mısır Çarşısı.. 

nın kapısı önünde bir sıkışıklık, ara. 
balar durmuş, yolcular durmuı, ha· 
mallar, satıcılar hep durmuşlar. O 
tarafa doğruldum. Sıkışıklığın ara. 
balan katar edecek kadar vahim ol
duğunu milşahade ettim. 

- Acaba nedir bu miihim mesele! 
Diye endişeli endişeli mahalli vaka7a 
yaklaşınca gördüm ki; bir beledi7e 
memuru bir portakalcıyı yolda dur. 
duğundan "dolayı karakola götürmek 
istemektedir. Vaz"fesini yapıyor. 
Seyriseferi tatil etmemek için seyyar 
satıcıları topluyor. Bir şey diyeme
yiz. Bu iş bir çeyrek siirdü. Nihayet, 
ardından merakı çok işi az olan se
yircilerden mürekkep bir eteği çeke· 
rck belediye memuru, portakalcı, it
porta ve elli kadar mozalak portakal 
karakol istikametine doğruldu. Am
ma bu yiizden tatil edilmiş olan sey
rüsefer; arabaların sıkışıklığı, halkın 
b"rikmcsi, yolun darlığı \'e kaldınm
ların kötülü[,>iinden dolayı bir türlü 
kendine gelemedi. Bütün bu macera 
esnasında "makineli madam,, betonu 
dövüyor, \'C halk onu zevkle, iştiha 
ile, hayret ve hayranlıkla seyredL 
yordu. 

Romanyanın Ankara 

Sefiri Değişiyor 
Romanyanın Ankara Sefiri Stojca 

merkezde Propaganda Nezareti mü&
teşarlığına tayin edilmiştir. Yerine 
Ankara sefaretine Harici Ticaret Na
zırı Kristof'un tayini muhtemeldir. 

Mösyö Kristof, beynelmilel iktısat 
ve ticaret alimlerinden biridir. Bal

i kan Antantı iktısadi konseyindeki 
mesaisi ile tanınmıştır. Türkiyeyi 
yakından tanımaktadır. 

Chamberlain 71 

Yaşına Giriyor 
Londra, 15 (A.A.) - İngiltere Baş. 

vekili Chamberlain önümüzdeki pa. 
zartesi günü 71 yaşında olacaktır. 
Çok ezici olan vazifesine rağmen, 
ChamberlaiR bütün dinçli~ini mu
hafaza etmektedir. 28.5.940 tarihin
de Başvekillik vazifesini deruhte e.. 
deli üç sene olacaktır. 
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SPOR , ______ ırmm ___ a:arımmmmı-----------------------~ 
Üç sene emek ... 9 milyon dolar sarfile ..• Büyük bir ordunun' RADY 

Sporu Bir Ders 
Olarak Mekteplere 
Sokmak Lô.zımdır 

BU, TÜRK SPORUNU İSTENEN SEVİYEYE 
CIKARMANIN TEK YOLUDUR 

Yazan : Zeki Rıza Sporel 

ıiştirnkilc vücude getirilen... Ve sinema tarihinin en büyük 
eseri olduğu bütün snnnt dünyasınca kabul edilen ..• 

Bir sinema harikası ... Bir harikalar harikası 

GUNGADiN· 
( Fedailer Alayı ) 

Ingiliz edibi RUDYARD KİPLİNG0

in şöhreti Alemşumul bÜ. 

yük edebi şaheseri.. Bir sinema şaheşeri olarak canlandırıldı 
Eşsiz kahramanlık .. Savaş .. Sergüzeşt .. İntrika ve Aşk Filmi: 
'Baş Rollerde: GARY GRAA'D • VlCTOR Me LAGLEN _ 

)OUGLAS FAlRBANKS Jr. ve Dilber JOAN FONTAINE 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Post 
Radyosu Ankara Rad 
Dalga Uzunluğu 
31.7 m. 11465 Kes. 20 
1648 m IAZ f<l'4 11.n 

Cumartesi, 16. 3. 1940 
13.30 Program ve Memleket saat s: 

13.35 Ajans ve Meteoroloji hab 
13.50 Müzik. Çalanlar: Kemal N. Sc 
Hakkı Derman, Şerif İçli, izzettin 

1 - Okuyan: A:z:lze Tözem. 
l - KllrdHlhicazkAr ııarkı: (Haıı 

ebrusu saplandı dile), 2 - Kürdillh 
kAr şarkı: (Gülsen açıls:ın), 3 - M 
yer şarkı: (CAna sana Asık). 

11 - Okuyan: Mahmut Karındaı. 

1940 senesinin bu en büyük filmini takdim için 1 
- Hicaz türkü: (Yürü dJlber 

M 1 k t 
"k l / - saçın sürüsün), 2 - Arif Bey _ 

em e e sporunun yu seıme. umumi katibi Mister ı~\ us <la ban:ı ı·· k" ur -u: (Aman dağlar canım dağlnr), 
si ve inkişafı için bugüne ka- bizzat sporun mektej?hrle yükselece- FEDA .. , LER ALAYI • • Hüseyni türkil: (Anlıma yazılmış kara 

dar bir çok tedbirler alındı. Evvela ğini, mekteplere ne kadar ehemm!yet s U M E R ~ 'KEMASI zı). 
Türkiye İdman Cemiyetleri Ittifakı verilirse sporda o nisbette hamle ya.. 1 111 - Okuyen: Melek Tokgöz. 

kuruldu. Bu teşkilat yerini Türk pılabileceğini söyledi. Maalesef biz 1 - Osman Nihat - Kürdilihlc 
Spor Kurumuna, Türk Spor Kuru- de bu işi yalnız askeri mektepler yap- şarkı: (Kaç yıl yilreğim sızladı), 2 -
mu da, 'Beden Terbiyesi Umum Mü- maktadır. Bu mekteplerde spor bir 19 Mart Salı Akşamı saat 9 da Fevkalade ve hususi bir Gala tertip etmiştir Pınar - KürdilihlcazkAr şarkı: (Kal 
dürlüğüne terketti. ders olarak kabul edilmiş ve sınıf I \ Salı akşamı için yerlerınizı şimdiden temin edebilirsiniz. Tel. 42851 ayağına atsam), 3 - Osman Nihat _ 

a ısa , spor ış erımizi alfıkadar- geçmek için de spor on not a mak .,. bir dem hayal). 0 H "d' t ·ı. d 1 •••••~m•••ammm•••••••••11•m•m•••••••••••••••~~ı~~kclh~kı:(Gfu~~n ~ 
lan tatmin edebilecek bir şekle ~ok- şart ~:onulmuştur. T:ılebe de bu va- ~--••111••••••••••••••••m••••••••••••••••••••-... 14 3 manın çok .ırüç olduğunu "e uzun za. ziyet karşısında sahada çalışmak mec ' · 

0 
Müzik: lUyaseticümhur Ban 

il'<> ~ 8 U G U" N • $ d 1 (Şef: İhs?n Künçer), l - Bouchel: 
mana mütevakkıf bulunduğunu ve buriyetindedir. Onun içindir ki, her TA K s 1 M inemasın a 2 - Strauss: Balo fısıltıian (Vals), 3 
bunun memlekete belki pek pahalıya sene yapılan idman bayramları hın. Saint - Saens: I. inci Senfoniden Ad 
mal olacağı kanaatini vermektedir. lerce sporcu genci, göğüslerimizi if. ve Allegro, 4 - C. Zeller: Der Obers 

Görülüyor ki, Türk sporunu bir tiharlıı kabartacak bir şekilde orta. POLT VA MUHAREBESi• ger Ôperetinden Potpuri. 5 - G. B 
türlü kurtulma yoluna sokamıyor ve ya koyarlar. Ben ve benim gibi MelodJ. 
kurtulması için de bir hamle yapa- bir çok arkadaşlanm bu askeri mek. 15

·
15 

- 15·30 Müzik: Knnsık M 

mıyoruz. Ne gibi bir tedbir alınma- teplerde spor sevgisini ve faydasını ( DELi• PETRO 'nun SONU ) CPL), 18.00 Program ve Memleket saat 1 d k" T .. ğ dik yan, 18.05 Müzik: Radyo caz orkcstr 
ı ır. ı, ürk sporu kur~ulm:ı. yolun. o ren. . 18.40 Konuşma: (Yurt Bilgisi ve sevgi 

da bır hamle yapabilsin? Netice şudur: Klüpler kaynak ola- .. s ö z L u·· . 1.8.55 Serbest saat, 19.10 Memleket 
Benim fikrime göre, memleket spo- mazlar, onların çalıştırabileceklC'ri T U R K Ç E ayan, Ajans ve Meteoroloji baberl 

nı maarif işidir ve ancak bu işi ma- sporcu adedi her şubede mahduttur. Muazzam meydan muharebeleri _ En dehsetli deniz çarpısmalan _ aOO,OOO 19.30 Müzik. Çnlanlar: Cevdet Kozan, 
arif yapabilir. Sahalar dem.iyeceğim, Memleket sporunun kurtulması ıçin kişinin iştirakile çevrilen harikalar filmi. clhe, Reşat Erer, Ruşen Kam. Oku 
her türlü sporları tatbik edebilecek klüplerimi7 ... kaynak bulmak lazım. Bugünkü seanslar: 11,30 _ 2 _ 4.20 _ 6.40 ve 9 da fuzauer İlkar, Necmi Rıza Ahısknn ~ 
meydanlar yapmak, vesait temin et- dır. Klüplere kaynak ta mektepler ' di Hoşses. l - Nihavent peşrevi. 2 ~ J 
mek, esaslı teşkiliıt ve sporda esas olabilir. Yani memleket sporu, :naa- Rifat - Nihavent beste: (Zülfün görenl 
olan disiplini kurmak, mekteplerde rif işidir. Hamleyi maarif yapmalı- 3 

- Sadettin Kaynak - Nihavent P 
kabildir. Yapılacak iş ~dur: Sroru dır. Mekteplerimizi teşkilfıtlandır. B U G Ü N A ·k A d (Hicranla hnrap oldu), 4 - M. Nure · 

r-· ıı merı a ve vrupa a 5.ooo.ooo nüsha basılan, Nihavent şarkı: CSenSiz ey §Uh> a 
mekteplerde, bir ders olarak kabul ma yız ki, sporumuz kurtulma yo. E E K Ali Efendi _ Nihavent yilrilk scmaİ: (B 
ettirmek, işin içinden yetişmiş hoca- luna girebilsin. mezdlm özüm) , 6 _Nihavent saz sem 
lar tayin ederek talebeyi spor yap- Sinemasında Dedikodusu bütün dünyayı saran bir romanın filmi 19.55 Milzik: Okuyan: Müzeyyen 
mıya teşvik ve mecbur etmek. Babıalide Bir Yaralama 1 - Arif Bey - Karcığar şarkı: cca 

Bugün klüplerimizde spor yapan Dün öğle üzeri matbaamızın önün- ROSALIND RUSSEL bezmi harap), 2 - Ali Efendi - Kar 
idmancı adedi pek mahduttur. Öyle de Rizeli Mustafa ile İnebolulu Şe- A A şarkı: (Bir taraftan Aşıkı derdi gam), 3 
zannediyorum ki, İstanbul bölgesin. refettin isminde iki amele kavgaya $ilkrü Tunar - Karcığar şarkı: (H 
de klüplerce tescil ettirilen aza blni tutuşmuşlar ve bir ara~ık bıça~nı ROBERT DONAT bir ümit ile), 4 - Karcığar türkü: (X 
tecavüz etmez. Bunu arzn edilen mik çekeıı Mustafa Şerefettini kalcasın- saçın kumr<ıldır). 20.10 Konuşma (GOn 
tara çıkarmak ne k d .. k dan yaralamıctır. Yaralı dcrhaİ h;ıs. Harikulade heyecanlı ve mfutcsna bir mevzu olan bu film sinemacılıgwın bı'r şaheserı·dı'r. meseleleri), 20·25 Müzik: Çoban ha · a ar guç ve ne a. ,. (Kaval ve bağlama ile), Sadi Yaver 
dar imkansız olduğu şimdiye ka- tahaneye kaldınlmış, suçlu Mustafa Filme iüıve olarak METRO JOURNAL: En son harp ve dünya havadisleri taman ve Basri Üfler. 20.40 Müzik: r 
dar yapılan tecrübelerle anlaşılmış- halk tarafından yakalanarak polise Bugün saat 12,45ve 2,30 da tenzilfıtlı matin~ler vardır. sıl heyeti, 21.15 Müzik: Ertuğrul son 
tır. teslim edilmiştir. '11:1.:1=::••••mmımm•mıım1111a:mı:m••- lillll!lml•••••••••••••••••••ı:#~ tarafından akordeon soloları. 21.SO M 
H~~~rum~~~ebir BkKm12G~ç~~ ----------------~~~~~~~~~------~~-~ ~=~ü~~(~N~~ 

mecburiyet olarak kabul ettir~ek Orhaneli, (TAN) _ Argm koy··n- YE J NEŞ lYAT : 1 , ·••m••---~~~----~11111111ı-----------..._ ~ .. "":" _?ou~~;- Ave ~arla, ~,:;:~UM 
ve ders haline sokacak olursak, spor de Seyit Ali oğ!u .Mehmet Duman 1 • Kilçük serenad, 4 _ ·Beethov~: Melh 
yap~cak gençliğin adedini bir iki kızı 17 yaşlarında Firdevs,..Ahmet oğ- YENi ADAM - Afrodit muh:ıkcmcsine f E R A H Ç_ EMBERLITA C Bagatel, 5 - Rio Gcbharat: Nok 
sene zarfında yalnız İstanbulda oto. ıu 16 yaşlarında Kazım tarafından, ayırdığı 272 nci sayısı çıkmı~tır. Ayrıca ~ (Ninni), 6 - Hans Zander: Polka. 22.ı 

tik la k b ~nk· Sinemada Tel. 21359 Sinemada Tel. 22513 
ma o ra ugu ü adedin 5, 10 ıı arkadaşının yardimi!e cebren e- öz.lü milnderecatı da vnrdır. • • .__. .. ••••••••••••••···-···--··----• Memleket saat nynrı, Ajans haberleri, 
misline çıkarabiliriz. vinden kaçırılmıştır. BELEDiYELER DERGiSİ - 54 üncll sa- CIIARLES BOYER ve İRENNE DUNNE 'un raat, Esham - Tahvlltıt, Kambiyo - N 
Yaptığım seyahatler esnasında 24 saat içinde Firdevs bulunup kur ym çıkını§tır. • kut Borııası (Fiyat). 22.30 Konuşma 

Lo dr SiYASİ iLiMLER MECMUASI (MOl- Büyük aşk ve ihtiras romanı nebi dille d Yaln .., ___ D 1H~ 
n a ve Viyanada spor teşkilatının tarılmış, suçlular yaka~nnmı~tır. r e - ız ~ :ı'6A pos 

ileri gelenleri ve spor otoritelerile ya. kiye) - Bu aylık mccmuarun 107 inci sa- SABAH s iZ B ı R AŞK G EC ES ı sile), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.) (Sa 
kından temas ettim. Viyanada iken HALKl<~VLER NDE: yısı çıkmı:ıtır. 21.00 e kadar yalnız Uzun Dalga post 

BAYINDIRLIK iŞLERİ DERGiSi (1- sile) 23 25 '3 30 Yarınki pro-am ' 
meşhur spor idarecisi ve beynelmL Emsali görülmemiş büyük muvaffakivet1erle devam ediyor. · ' · - * · b• Kadıköy Halkevlnden: Evimiz. Disp::ın- darı kısım) - 6 ıncı yıl 9 uncu sayısı in- " kapan~ .. 
lcl şöhreti olan Hügo Mayzel beni te- serinde muhtaç yurtdaşlarımız.ı muayene tisar etti. ÇEMBERLİTAŞTA 
sadüfen mektepliler futbol şı.mpiyo- ve tedavi eden hayırsever doktorlarımızla ADANA TiCARET ve SANAYi ODA· 

oası finaline davet etti ve beraberce kabul gün ve saatini gösterir liste a~ğı- Si BÜL TENi - 22 inci sayısı cıkmıstır. BAR KADINI ıl 
FERAH'da 

YILDIRIM GENÇLiK 
Ecnebi lstasyonlannda 

Türkçe Ne~riyat 
Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 48; 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta 

gittik. Dört yüz mektep takımı ara. dadır: MUFASSAL TÜRKiYE HARITASI -

sından süzülerek finale kalan bu iki Gün Saat İkbal Kitabevi tarafından nefis bir suret-
takım karşılıışması bana birinci sı. te tabcdilcn bir milyon mikyasında ve 
nıf bir futbol maçı zevkin! verdi. Pazartesi 15 - 17 Dr. Muztıffer Dilcmre 180 x 95 cesametinde mufassal Türkiye 
Teşkilat ta bu işe en büyük ehemmi- Salı 9 - 11 " Panayotidis haritası, hicbir haritada bulunmıyan 

· Salı 11 -12 " Hayri Ömer memleketin limanlarını, demlryollannı ta-
y eti vermekte idı. Maçtan sonra dört Salı 14 - 15 ,. İskender bii, iktısadi, adll ve siyas! taksimatını vu-
yüz takımın kaptanları saha orta· Çarşamba 10- 12 ., Atıf zuhla gostcrmektedir. Okullar ve Ticaret 
sında toplandılar, kendileri ayrı ayrı Perşembe 9 - 17 ,, Bedri Gürso)' evleri için sayanı tavsiyedir. 
tebrik edilerek madalyalarla talti{ Cuma 7 - 8 n Derviş Kadri 
edildiler ve muazzam merasim yapıl- Cumartesi 11 - 12 ,, NAz.ım Bekir 
dı.Hügo Mayzel, bana:"Bu mektepler Kongre Tehiri 
klüp1erin kaynağıdır. MemJeket ~po
runu kurtaracak olan bu mektepli 
gençliktir,, dedi. . A 

Londrada, İngiltere spor teşkılat.ı 

Çocuk Ealrgeme Kurumu Beyoölu Mer· 
kezinden: Görülen lüzum üzerine Kon
gremizin 24 Mart pazar gQnQ saat (10.30) 
za tlillk edilmiş olduğu nıın olunur. 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat (]4.30 dar 

18 e Salı. CumaJ1esı 12 ye kadar fı. 
kJrava Divanvolu No 104 

.. ___.. ........................... ------···----·--· .. ·----· ............................. . 
Bu çarşamba her iki sinemamızda ayni zamanda 255; Tiran: Sant 20,15 de kısa dalga 55.5 

de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 25 DO KAZAKLARI Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31, 
Be.lııard: Saat 22 de kısa dalga 48. ,._=-am ___________ _.,,,... ______ __, 

Her Akşam PARK-OTELiNDE TIYA.TROLAR 

P A T H Y D E 
İngiliz muganniyesi teganni etmektedir. 

'Bugün matine saat 17 1/2 de 

Şehir Tiyatroıu 
Dram Kımıında e O KADIN e 

Komedi kısmında 

----------------------·-------' 
ÇOCUK OYUNU 

11ERKE8 YERLi VERINDI! • 

göğsünü bastırarak sordu: 
- Nıçırı gülüyorsunuz dayı? 
- Nasıl gülmiyeyim kıı:ım? Mehmedin evlen-

diğini veya evleneceğini nereden çıkardın? Handıy
se çocuğu oldu mu diye soracaksın? 

Bu hakikat aylardanberi beyninin Içinde o ka
dar s.-ığlum bir şekilde yerleşmişti ki, dayısının söz· 
lerıni birdenbire kavrayamadı. 

ilk zamanları hayranlığın getirdiği yakınlıkla ken. 
disine karşı beslediği sıcak duyguya n:ıdim oL'Tluş 
ve başkr ufuklara uçmuştu. Belki de, k::ırlı günde 
Şişlı kahvesınde söylediği gibi, yirmi sekiz yaşında 
bir adamla evlenmiyc hazırlanıyordu. Bu şüphe tek
rar kalbine sokulduktan sonra artık ye'li1cn !taran
lık güııler ) aşamıya başlamıştı. Hele Ayşenin Bcs. 
tancıya geldiği halde bir defa olsun kendisini gör. 
mek ihtiyc:cmı duymaması bütün ümitlerınin üzerjne 
siyah bir perde germiye kafi idi. Bu feci vaziyc>tin
den, ümit.le, ümitsizliğin her saniye ~arpıştığı bu 
kararsız ve sinirli düşüncelerden kurtulmak için be· 
men her akşam: 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAN[ No. 55 - Niçir dayı? O evlenmiye karar verdiğini söy-
lememiş miydi? -

- Yarın mutlaka onu görüp benimle evlenme
sini rica edeceğim ... 

Ded!ği halde, ertesi gün yine cesareti kırılıyor, 

bir çocuk gibi korkuyor, kendisine daha bir kaç gün 
mühlet veriyordu. Bu düşünceler içinde bocaladığı 
sırada birisi gelip ona: 

- Neyi bekliyorsun? Ne umuyorsun? 
Diye soracak olsa, mutlaka verecek kati bi!' ce. 

vap bulamayıp şaşıracaktı. Niçin ve neyi beklediğıni 
bilmeden ve anla~ıadan yine bekliyordu. 

Bir sahalı uyandığı vakit, geceleyin gizli gizli 
sokularak başının ıçinde yerleşmiş bir fikir buldu: 
Ayşeyi kendisile karşılaşmıya mecbur etmek ... 

Hemen giyinerek sandala atladı, Bost:mcıya 

gitti. Saat on birdi. Genç kızın evde bulunması:ıa ~k 
imkan yoktu. Yine erkenden uzak bir yer\: gitmiş o
larekh. 

Nitekim Seniha ve Arifle bir müddet şundan 
b:ı:ıdan l:ahsettikten sonra, tabii bir tavır takınmıya 

çalış:ırnk: 

- Ayşe yoıt mu r uıye soraugu vaıut onun :c s
kacığa gitmiş olduğunu öğrendi. Bunun üzerme ge. 
yet sakir ve evvelceden hesaplanar.ık soğutulmuş 
bir sesle: 

- Yazık bense bu güzel havada sizi kotramla 
Yalovaya götürmiye niyet etmiştim, dedi. 

Yalovaya kadar bir gezinti yapmak bfr seneden. 
beri Arifin pek istediği bir şeydi ama Ayşcsiz bu eğ
lencenin ze,·kj çıkmazdı. 

- Hay aksi şeytan, bunu evvelceden haber ver
mezler mi a birader. 

-- Beıı ne bileyim Arif, Ayşeyi evd·.? bulurum 
sandım. - - - - -

- Onun bir gün bizimle beraber oturduğu yok. 
Bu sene lsta:ıbuldan fena niyetlerle gelmiş. 

Seniha Hnnım, iki erkeğin Ayşeyi Ç.:!k1ştırmele. 
rine m5.ni oldu - - ---

- Uzülmeyin canım, isterseniz cuma gümi git
mcği kararlaştırın .. Ben Ayşcyc evvelceden haber 
veririm, kimseye söz vermez. 

-Muvafık .. Eğer hava güzel olursa cuma sabanı 
erkenden yola duziılürüz .. Kahııl mii'' 

- Kabul.. 
Mehmedın ı:ıLecııgı nu ıcıı \7e hazırln:iığı planı 

tatbike muvaffak olmuştu. Ayşenin dayısını kırmı
yacağın~, evvelceden onun namına verllmi5 o\an bir 
s~zden dışa:::-ı çıkmıyacağına emindi. 

Yr.lovaya kotra ile gitmek haberi ayşeyı pek 
se,•indirmışti. Fakat ayni saniyede, unutmak ısle
diği büyfil c.cı sivri bir ok gibi kalbine saplandı. 

- Acabr. yalnız mı gelecek? Ni~anlısını veya 
kansını da bere.her mi getirecek? Şimdiye kadar yen. 
gem, Mehmet Beyden bahsedince, ona bir sual sor. 
maklnn çekınm1ştim. Fakat artk hakikatle köşe kap
maca ôyııamıyn imkan kalmadı. 

Bu düşünce zihninden geçer geçmez, birdenbire, 
denize st~lıyormuş gibi nefesini tutarak sordu: 

- Sizı kac zamandır sormayı unuttu:n; kuzum 
yenge Mehmet Bey evlendi mi? Karısıle görüştüniiz 
mü~ Nası! bir kadın? 

Arkasmdan gelen kalın bir kahkaha bu sualle. 
rine cevap verdi. Arif Bey gür sesile gıHüyordu. Can 
\'e yürekten gelen bu neşenin seb~bi ne idi? Kalbi. 
nin çarpmtısım isittirmemek icinmiş gibi iki cıae 

- Mehmt:t mi? Süphanallab, ne zaman• 
Seniha Hanım meseleyi anlamıştı. 
- Ev yaptınruya karar verdiği 4fin ker.disini 

kızdırmak ıstemiştik, o da bizimle şaka ederek ev
leneceğinden bahsetmişti. Bunu mu kastediyorsun 
kızım? 

- Ber o sözleri ciddi olarak kabul etmiştim. A.. 
lay olduğunu ne bıleyim! 

Ar!f Bey gülmekte devam ediyordu. 

- Bu pek hoş oldu; cuma günü Mehmede anla
tayım da o da gülsün bari! Demek sen onu 'i:tık ev
li barklı bir adam sanıyordun ha! 

- Ayşe artık dinlemiyordu. Bir bahane ile ~ 
dasına cık&rak kendisini yatağı üzerine attı. Düşün .. 
mck, zihnini toplamak istiyordu ama dayısının kah
kahası kulağ1ndan gitmiyordu. 

- Demek benimle alay etti, beni kücük bir ktı 
yerine koydu. Otuz beş vaşındaki sanŞ!ll kadın. iyi 
yemf".K. pişiren. dikiş diken ideal ı.evce uydurma inıl~ 
ha' Bu yalanı söylemek ihtiyacını niçin duydu? Beni 
niçin aldattı? Niçin? Niçin? 
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ldlııeuernrnsı posıa tıUhadma dahil 
0lnu1an metnlcketler tçln abone 
bedeli mnd.Jet suraslyle so. 16, 9, 
ı.s liradır. Abone bedeli pesindir. 
Adres değiştirmek 26 kunı~tur. 
Cevap lçin mektuplara 10 kuruşluk 
~ llJvesi !Azımdır. 

GONON -- MESELELERİ -
pc" ;c. 

1; uküz ArabasHe Yaralı 

ıcı: ~aklediDyormuş 
StJ J\ §ağıclnki satnlan dünkü gaze. 
IJll .. telerde okuduk: 
ili" 11 - Gerek kaza. gerek zabıta vııknlıırı 
"' ~Cesfnde kl:iylerde yaralananlardan ço
~ 'Uı1 ôkQz arnbasile şehre nııkledillrl;en 

~ ~ kan zfyaından lildOklerl glSrOlmck
bt • Bu 1ecl Akıbet nazan dikkaU cel

.; İhı tzıı4 ~ şehir içindeki vakıılarda oldu
lı;ın llb!. şehir harid yerlerdeki vakalar 

; 11trtı!° imdadı mhht otomoblllerlnln gön
e ' esı. !stenmlşt1r. Belcdlye talep vu

ıto da, bazı vakalanı bu otomobilleri 
, lıı llderınekle beraber, mevcut imd:ıdı sıh-

8 tıı,,~hflleri ancak sehir ilıtiyacını kar-
i,_~dır. 

i); n~e. köyler.in de ihtiyacını naıan 
' ldıığu ahnıstır. Bu seneki bfltçeye koy
~ tahsis:ıtla, köylUlere müstemirren 

e• lo IJll etmek flzere yeni imdndı sıhht o
ıı( lllobuıer1 sa.tın alacakbr!,. 

' t~s~a~bul şehrinin bile, bu hayati 
) le hırı heniiz alabileceği düşfinülür
~ daha mahrum kazalara merbut 

, ~erin \'nziyetlcrini teessür duy
Ö(. an hatırlamak mümkün değildir. 
'tıdUı arabasiylc yaralı naklolunmnsı, 
L e nıilli bünyemize değil, milli iti
talltırnıza da zarar veren acı bir man
/idır. Biz, bu gerilikten, hiç dcğiL 

~tı stanbul şehrine merbut köylerin 
le ~hırıirnn mı, çok hayati bir ham. 
t llın çok hayırlı başlangıcı sayarak 
lı! e]Ji duymaya çalışıyoruz. Temenni 
ı 'riz ki, diğer kaza ve şehirlerimiz 
;• hu adımı ntmak hususunda, İs-

' betlhnl belediyesini mfımkfin mertc-
111 .. 'Uratıe taklit etmek fırsatını bul
'""'lar! 

!~~arn.1yacagu:ız Bir Haber 
iıı Öbendiğimize göre, ehir stadının 
h lasıha on beş gün sonra mutlaka 

, lı~·Şlanacakmı . Ne yalan söyliyelim: 
, ıı:~·le, katiyetlc gün tayin olunınası

h;' \•e Yeni belediyemizin henüz hiç 
, t11

1 
Vaadinde yalancı çıkmamış bu. 

~~rnasına rağmen, fıdeta inanamıya
, hıı ~z geliyor. Çünkü geçe.n yıllar, 
~ lll~znıin mahrumiyetten kurtul
tıtı it Urnidinıhi hayli sarsmış bulu_ 

)'or. 

)a,ni~ce, stadyomun inşasına başlı. 
~c tagı~z gün, gençliğin en mesut 
tı~ ırihi günlerinden biri.si olacak
lı~ ianbul gibi bir şehrin, modem 
tttas •Por meydanından mahrum kal. 
~t~~ .. ~lemini ve hicabını senelerce 

'-'ltn.iz hnzin bir \'akıa idi. . 

1 

~~Radyo M:selesi 

~""elki gün bn sütunu, rndyoma
r ~Progrnmlanndnn bahis kısa bir 
dt.rd· ~azmı tık. Bu fıkra, c ki bir 
~ i ?niı:I yeniden deşmiş bulundu
letin~ın, bir çok vatandaşlarımıza iç
lıun' dökmek ihtiyacını duyurdu. 
trt~:n neticesi olarak, biz, bir çok 
~1>ğq, tıplar aldık: Bu mektuplnrdan 
bu rn bizi, ve biitün gazetelerimizi, 
I~] ev~.u üzerinde, bu davanın hal
tidd~egı güne kadar, ısrarla, ,.e 
tind ıyetle durmıya çağırıyor. İçle_ 

.. ~n birisi de diyor ki: 
bı~ı Aklımızın en ennedlği cfhetlerden 
~ltesı:e, Ankllt'a radyosunun, bozuk bir 
~r. aua ile alafranga neşriyat yapması
(;~ :p hUsusta, Ankara radyosunu, me
:t~ • :P ürls, Londra, Roma, Berlln. Bnk
lı:1>1a,1ı~t.e ve Moskova ile hulflsn, ayni 
'llirııı, b la, hatt.A daha fazla kolaylıkla 
trıllltıı e llecetimiz birçok fstıısyonlnrla 
:te\>ltıır4cse edersek,, alacağımız numara, 
"latıır1t de aleyhimizdedir: Şu halde, tam 
tfıılzı b a dinllyeccgimız &aatte, onun ye
rıe' u orkestraya l'crilmcslnin mfınası 

t~l't 
tciıebı Propaganda nesriyatı yapan bazı 
~ d!rı.ı istaııyonlan, "rürklyede kendilerl
burıurı etmek fmkilnmı bulabiliyorlnrs:ı, 
brı11tırı rtıesuliyetıni Ankara radyosunun, 
'ldcını alaturka musiki ihtiyacını tatmin 
la:'flı1tt'n Programlnnnda bulabilmek ko
'-ara r:d rtıO.rnkündür. Bu bakımdan, An
tırııı:ı işi Yosu, o ecnebi radyo istasyonla
ll'iftııın erini, farkına varmadan kolay
t11 :re.d alttadır. Bunun fclndir ki, Anka
da\.':ra Yoın.unın artık, bu tcnkiUcre lfikayt 
le ._~ası, milU bir vnzlfe mahiyeti 

n· ı:tır! .. 
''~ ~~klı bulduğumuz ba tenkidi, 
lllfı . ,ıtıbare alınacnğını ümit ettiği-
b ıçındir k' .. • · tıltuı ı, sutunumuza gcçırmı · 

V tıYoruz. 

dinı~' r~dyonun vasfı mümeyyizi 
ltıtı~ cktır. Fakat ne olur? Radyo
i~ d at'tık, nra sıra dinlemek liıtf lin-

a bulunsa! 

'.l'AN 

Muharrir, bu yazısında 

makinenin esareti artına 

tabiatın tazyikinden kurtulan insanların teknik v~ 

nasıf girdiklerini mukayeseli bir şekilde izah ediyor~ 

o o 

insana Karşı Tekni 
} 914 harbine kadar, herkeS.: 

te tabiatlc, teknikle müceh
hez insan arasındaki mücadelenin 
insanın kati zaferi ile neticelenmek 
üzere olduğu kanaati vardı. Tabiat, 
ilmin namütenahi inkişafı saye
sinde, korku kaYrtağı ve esraren
giz bir fi.lem olmaktan çıkmıştı. 

Her gün yeni keşifler ve ihtira
larla zenginleşen bu harikalar as
nndan, insanlann refah ve saa
detleri için pek çok şeyler b~lc
niyordu. 

Fakat 1914 harbi, tekniğe karşı 
beslenen bu itimadı kökünden 
sarstı, ve ancak bir iki asırBanbe
ri insanların şuurlarında yerleş. 
miye ve kökleşmiye başlıyan yeni 
kıymetre en büyük darbeyi indir
dL 

Gugliemo Ferrero, (Terakki ve 
medeniyet) mevzuu hakkında bir 
komünikasyonunda, medeniyetin 
mümeyyiz vasıflarından birinin 
"Korkuya karşı kazanılan müteza
yit bir zafer" olduğunu söylüyor
du. Bu mütefekkire göre, insan, 
tabiati itibarile, bütün hayvanlar 
gibi korkaktır, ihtimal onların en 
zekisi olduğu için en korkağıdır. 
İnsan, iptidai halinde, yalnız ha
kiki tehlike karşısında değil, ay. 
ni zamanda ve bilhassa muhayyel 
tehlikeler karşısında titrer. Fakat 
bu bakımdan, insanla hayvan a. 
rasında bir fark vardır: Korkan 
insan cesaretli olmak ister, mede
niyet, insanın mevhum korkuları
nı, cebir ve şiddet, vahşet ve ce
haletle beraber yendiği nisbette 
kuvvet bulur ve inkişaf eder.,. 

Ferrero'nun bu tezi hakkındaki 
düşüncemiz ne olursa olsun, mede
niyetin harpten sonraki dünyada 
gerilediğini görmemek mümkün 
değildir. Fertler ve milletler üze_ 
rinde, korku, endişe ve emniyet
sizlik gittikçe daha fazla hdkimi
yct tesis etmektedir. 

K orkunç, gayri kabili nüfuz, 
düşman bir içtimai muhit, 

vaktile bütün korkulann ve fela
ketlerin kaynağı olan tabiatin ye. 
rine geçil. 

Tabiat kapısından kovulnn Al
lah cemiyet kapısından içeri gir
dL Teknikle mücehhez insanın ta
biate karşı açtığı ve zaferler netL 
celendlrdiği cidal, teknik ile insan 

'YAZAN: 

Sadrettin Celal A ntel 

arasında bir mücadele halini aldı. 
Anarşik bir rejim içinde baş dön

dürücü bir hızla inkişaf eden ve 
insanları zaman \'e saadete kavuş
turacağı umulan te~mik, insanla
rın sebebi felaketi olmıya başladı. 
'l'abiatin tazyik ve esaretinden kur
tulan insanlar, tekniğin. maklne:ıin 
tazyik ve esareti altına girdiler. İn
san dehasına borçlu olduğumuz 
harikulade keşif ve iht:ralar, in. 
sanlar için gittikçe daha korkunç 
\'e amansız tahrip ve ifna vasıta
ları haline geldiler. 

Bolluğun kıtlığı, kudretin aczi, 
ilmin dalaleti ve imkfınlann imkan
sızlığı doğurduğu tezatlarla dolu 
garip bir devirde yaşıyoruz. • 

Umumi Harpte, mah~mlat ve 
masnuat o kadar çok istihla!<: cdil
mi~. servetler ve istihsal vasıtaları 
o derece tahrip edilmişti içi, bütün 
bu mahsulleri ve servetleri yeni
den meydana getirmek, tahrip edi
len teknik vasıtalan tekrar ihya ve 
tesis etmek için pek ço!t güçlük çe
kileceğinden endişe ediliyordu. 

1919 • 1929 senel~ri arasındaki 
fiyatların birdenbire yükselmesi, 
bu vaziyetle izah edilebilir. Bu 
keyfiyet, bütün memleketlerde zi
rai ve sınai istihsali tahrik ve tcş.. 
vik etti. Fa.kat çok geçmeden, bü. 
yük Avrupa memleketlerinde tah
rip edilen sanayi müesseselerinin 
yeniden kurulması, diğın- cihetten, 
vaktile eski dünyanın müşterileri 
olan memleketlerde, harp dolayı
sile, harp esnasında yeni fabrika
ların tesisi neticesi, fazla istihsal 
buhranı şiddetle kendini göstermi
ye başladı ve 1921 senesi fiyatlar 
blrden~ire d~§miye başladL 

Bir takım yanm tedbirlerle 

bunun önüne geçilmiye ça. 
!ışıldı ve sınai istihsalat, otarşik 
tedbirler sayesinde yeniden inkL 
şal temayülü gösterdi. Yeni bir 
rclah devresi geldiği sanılıyordu. 

Ford istihsaliıtın tezayüdü, üc
retlerin yükselmesi neticesi kütle
lerin satın alma kudretlerinin mü-

temadiyen çoğalacağını ve umu. 
mi refahın gittikçe fazlalaşacağını 
iddia ediyordu. 

1928 senesinde, stoklar birikmiŞ
ti, hiç kimse bundan endişe etmi
yordu. Fakat 1929 senesi Amerika
da müthiş bir zirai, ticari, sınai ve 
mali buhran başladı ve iki sene i
çinde bütün memleketleri sardı. 

Yanlış olarak fazla istihsnl ısmi 
verilen, hakikatte (az istih1ak) den
mesi daha doğru olan bu buhranın 
önüne geçmek için ga •ri insani 
tedbirlere müracaat edildi. 

Milyonlarca fnsan, en Acil ihtlyaçla
nnı tatmin edememekten mütevellit 
sefalet ıstırapla,ı içinde kıvranırken, 

fiyatların düşmesine mtınl olmak mak
sndrle mahsullerin kıısdl surette ifna 
ve tahrip edildiğine şahit olduk. 

1936 senesi, yalnı:ı: birkaç ay içinde 
tahrip ve ifna edilen mnhsullerln bir 
listesi. hnrlkullide iktidar vas1talannı 
ellerinde tutan insımlaı;ın dalAlet ve 
hiynneUerinln derecesi hakkında snrilı 
bir fikir "'ermeğe kfıfidir: 

DO.tün dünyada 900.000 vagon buğ
day, Amerika Birleşik de\•letlerlnde 
6.000.000 domur:, 600.000 inek; Arjan
tlnde ve Kapta l.000.000 koyun, Brezil
yada 32.000.000 c;uval kahve ifna ve 
tahrip edilmiş, Şikagoda on binlerce lit
re :rllt lağımlara dökQlmüştilr. 

Sınat faaliyetin azalması, issizliği de 
müthiş bir surette çoğaltmıştır. 

İsslz.lik fngilterede 1930 da ~ 6, 
(1931 - 1932) senelerinde '7o 22 :rl 
bulmuş ve ~ miktarı blr milyo
nu geçmlstL 

Amerikada 1921 senesinde 4 mllyon
dan fazla issl:ı: vardı. 1931 senesinde A
merlkada lşsiz.lerin miktan 15 milyonu 
g~lştir. 

İşsizliğin bu derece artması, hiç 
şÇıphesiz, tekniğin terakkisinin ve 
rasyonalizasyon prensiplerinin sn
nayie tatbikinin neticesidir. 

Filhakika, be,, on sene evvel bir a
mele günde 100 elektrik ampulu ya
pıyordu. Otomatik bir makine saye
sinde bugün ayni amele sekiz saatte 
3.200 ampul yapabilmektedir. Çckoslo
vakyada 1926 senesi 8000 amele her 
sene 60 rnfiyon şişe imal ederken, 1932 
senesinde yalnız 1000 amele 120 mil
yon ~e yapabiliyordu. Bugün Ameri
kada dakikada 2.500 ı;igara yapan ma-

kineler vardır. 1856 senesi kazılıın Sü
vcys kanalından, muayyen bir miktar
da toprağın çıkanlmnsı için 4000 ame
leye ihtiyaç hasıl olmustur. Altı, yedi 
sene evvel Kanad:ıda Welland kanalı 

kazılırken, ayni miktarda toprak yalnız 
bes amele tarafından çıkarılmıstır. 

Bu izahattan çıkan umumi ne
tice şudur: Beş~rıyet, de

hası \'e emeği mahsulü olarak, nL 
ce ıstıraplar ve fedakarlıklar pa. 
hasına meydana getirdlği iktidar 
vasıtalarının, tekniğin kendi aley
hine harekete geçtiği derin ve kor
kunç ve tarihte misli görülmemiş 
bir buhran devresine girmiştir. 

Bir kısım mütefekkirlere göre, 
nasıl ki, zelzele, fırtına ve indifa 
gibi htidiseler, tabiat kanunları

nın icaplandır; bunlara karşı koy
mak mümkün değildır. Bunun gi. 
bi, içtimai ve iktısadi buhranlar 
da, cemiyet hayatını idarf> eden ve 
sırrına nüfuz edilemiyen kanunla
nn icaplarıdır. Bu buhranlardan 
kimse mesul tutulamnz ve bunla
ra karşı tedbir aramak ta beyhu
dedir. Bu buhranların kendiliklc. 
rinden zail olacakları zamanı sa
bır ve tevekkül He beklemekten 
bnşka çare yoktur. Nasıl ki. kıştan 
sbnra bahar gelecektir; buhranlı 
ve sıkıntılı zamanlardan sonra dn 
bolluk ve refah senelerine kavu
şulacaktır. 

Diğerlerine göre, bugünkü buh
ranın mesuliyeti tekni"'e hatta biz_ 
zat ilme racidir. Beşeriyetin hu. 
zura, refaha ve sulhe kavuşab;J_ 
mesi için, ilmi zincirlemek. tekni
ği kösteklemek, yeni bir orta za
man hayatı tesis etmek lazımdır. 

Diğer bazı mütefekkirler ise, 
beşer tarihinde ilk defa gö

rülen bu buhranda, tekniğin ve 
ilmin mesuliyeilni kabul etmiyor
lar. Bunun hakiki sebebini, ilmin 
ve tekniğin sulhün ve hayatın biz.. 
nıcine konulmamasında. medeniye
tin maddi ve manevi unsurlarının 
muvazi olarak inkişaf etmemesinde 
aramalıdır. 
Bu fikirde olanlara göre, ilmi ve 

tekniği insanların hizmetine koy
mak surctile ve buhrana nihayet 
vermek ve yer yüzünde devamlı 
sulh ve umumi refahı tesis etmek, 
bugün, her zamandım zivade in
sanların elindedir. 

. ·. LOK M A N HE K 1 M İ N Ö G Ü TL ER I t' 
(BALKAN MEKTUPLARI 

SARBON 
Şarbon esasen bir hayvan has

talı&'ıdır, insnna da bir hayvandan 
geçer. İnsana geçmesi daima dik.. 
k t.sizlik, tedbirsizlik eseri olduk_ 
tan başka, doğrusu, hap·anlarda 
da şarbon hastalığının kalnıama:>ı 
lazımdır. Çünkü hayvanlarda şar
bon hastalığının önünü alan aşı u
sulü, bu yolda ilmin ilk eseri ola
rak, çoktanberi bilinmCktc,lir. 
Mikrop ilmini kuran Pasteur'ün 
biiyü.k adam diye tanınma.sına ilk 

bep bu aşıyı bulmuş olmasıdır 
\•e şarbon hastalığına karşı onun 
bulduğu nşı ba~ka hastalıklara 
karşı da aşı bulmak i~in yol aç
mıştır. 

Hayvanlannın kıymetini b:len 
yerlerde, bu aşı ı;ayesinde, hayvan. 
hırda şarbon hastalığı kalmamış
tır. Onun için o yerlerde insanla
rın da şarbon hastalığına tutuL 
duklan i~itilmez_ Bir yerde in
sanların bu hastalığa tutulduğu 

örülünce orada -memleketin 
zenginliğinden mlihim bir kısmı o
lan- hayvanların da kıymeti bi
linmiyor demektir. 

Bu hastalık en ziyade sığır cin. 
sinden hayvanlara, atlara ve ko. 
yunlara musallat olur. Tavuklar 
-Pasteur'ün ilim tarihinde pek 
meşhur tecrübesinde olduğu gi
bi- ancak soğuk alırlarsa şarbo. 
na tutulurlar. Kuşların arasında 
hu hastalığa tutulan ancak deve. 
ku~u vardır. 

Fakat her yerde ba hastalığa is. 
fidat gösteren hayvan cinsi baş. 
ko başkadır. Meseli Almanyanın 
şarbon hastalığı bulunan yerlerin
de sığır cinsinden hayvanlar, Fran. 
sada koyunlar, bazı yerlerde de at
lar bu hastalığa daha ziyade tutu
lurlar. Bizde de koyunlar ... 

İnsanlar arasında bu hastalığa 
tutulmıya istidadı olanlar da sanat 

HASTALIGI 
Ianna ıöredir; tabii, hayvanlarla 
l'ahut hayvnnlann mahsulleriyle 
temas etmiye mecbur eden sanat 
adamlan. Onun için en çok tutu. 
tanlar -mezbahası olmıyan yer. 
lerde-- hayvnnlan yüzenler, etle
rini satanlar, etleri ta~ıyanlar, şar
bonlu hayvanlann derilerile, tüy
leriyle iş gören adamlar. 

Bunlardan başka, hayvanlarla 
hiç münasebeti olmaması lazım 
gelen genç kızların da şarbon has
talığına tutulduk.lan vardır: Bu 
da kuzulara muhabetten ileri ee
lir. En iyi delili, şarbon çıbanının 
genç luzlann boyunlannda çık. 
masıdır. Kuzulan seven genç kız 
onu kucağına alır, kuzunun boy. 
nunu kendisinin gerdanına kor ... 
Kuzunun tüyleri arasında sıkış

mış kalmış olan şarbon mikrobu 
tohumları genç kız.ın cerdanına ko 
narlar. Sonra ilk fırsatta, yani de
rinin üzerine, meseli kaşınmadan, 
bir çizik olunca derinin arasına 
girerler ve kara çıbanın çıkmasına 
sebep olurlar. 

Bu hastalığı, kara sineklerin de 
hayvanlardan insanlara getirdiği 
nrdır. Fakat bu tiirlil sirayet miis 
tesnadır. Hastalığın mideden, ne
fes borularından gfrmesi de pek 
nadir olur. En çok görülen ~arbon 
hastalığı deri üzerinde -tabii, de
rinin açık yerlerinde-- kara çı
bandır. Bu da doğrudan doğruya 
şarbonlu hayvanla temastan ileri 
gelir ... 

Önümüzdeki ilkbaharda sevmek 
istediğiniz kuzulann nereden gel. 
diklerini bilemezsiniz. Belki şar
bon hastalığı bulunmıyan bir yer
den, belki de şarbon olan bir yer. 
den ... Onun için kuzuları kucağını
za almaktan sakınmalısınız. Kara 
çıbanın iyi olamıyan, teda\'İ edileA 
miven amr sekiJle.ri de ,·ardır. 

' ~ 
TUNA • DiCLE BİRLEŞiK 

IMPARATORLUGU 
Yazan: Aka Gündüz 

B u mevzuda hayalin yeri yok. 
tur. 

Bilhnssa son yirmi iki yılın re
alitelerinden doğmuş bir zaruret
tir: 

Dicle ile Tuna bir, birleşik İm
poratorluk kurmazlarsa Ocnubu 
Şarki A'\'I'Upası, \'e dolayısiyle bü
tün Avrupa rahat yiizü görmiye. 
cektir. 

Bu harp yann biter. Fakat bit
tiği dakikadan itibaren daha bii
yük bir harp hazırlığı ba~lar. Be~ 
altı yüz milyonluk bir dünya par
çasının artık buna tahammülü kaL 
dı mı? 
Avrupanın bu nnntakasındaki 

73 : 75 milyonluk bir insan yığını 
bu perakendelikte devam ettikçe 
birer birer silinmeleri mukadder
dir. Hiç değilse \•akit ''akit, hatta 
hergiin tek tek \'eya çift çift bir 
takım zorbalıklarla karşılaşacak
tır. Halbuki bu mıntaka ne bir Or· 
ta Çağ çiftliğidir, ne de burada ya. 
şıyanlar o ç:ftliğin paryaları. 

Dağınık oldukça \'aziyet ve ha. 
kikat budur; birleşince yüzde yüz 
değişir. 

Bunu saklamak, hiç olmazsa mii
taHiadan çekinmek hakiki insanlı
ğa, hakiki sulhe ve hakiki emni
yete karşı hıyanettir. Fermanları 
kendi kendinden efendilerin, fer. 
manian tarihten gelme milyonlara 
tahakküm ,.e tasallutlan bu asnn 
kin değildir. 

A -vrupa masasına iktı ndi 
problemler mi konacak, ti

cari meseleler mi konacak, siyasi 

davalar mı? Ne konacaksa konma. 
1ı \'e herkes bir boyda iskemlesine 
oturup bir tempoda konuşmalı. 

Bir Alman İmparatorluğu '\'ar, 
bir Sovyet İmparatorluğu \'ar, bir 
İtalyan imparatorluğu, bir oksi
dantal Demokrasi İmparatorluğu 
\ar. Bunların arasında bir de Ce
nubu Şarki n imtidadı Dicle--Tu. 
na İınp~ratorluğu var olmalı. 

Aksi takdirde Avrupa bir dakL 
ku sulh ,.e enıniyct yi.izii göreıniye 
cektir. 

Bu f:kri ortaya atmakla herhan
gi bir imparatorluğa karşı aykırı 

bir vaziyet almak lazım geldiğini 
ifade etmiyoruz, sadece kuv\•etin, 
sulhün ve köklü emniyetin muva
zenelenınesi icap ettiğini göster
mek istiyoruz. 

Bir Tuna - Dicle Birleşik im_ 
paratorluğunun ne kadar teskin
ci, sulhçü, tevzinci bir kuv,·et ol
duğunu, olacağmı kabul etmemek 
suiniyete delalet eder. 

Her kılıç neden \'e her %aman 
hu gcn'ş mıntaka insanlığının ba
§ı üstiinde parlıyor? Beşinci kılıç 
ta ~ulh adına kmmdan sıyrılmalı 
,.e beşi birden harp Metinin baş u. 
cunda gardiyanlık etmeli. 

Beşi birden! İşte hayal olan asıl 
budur. Fakat beşten herhangi bi. 
risi için diğer dördü bir kntJ emni.. 
yet tertibatıdır. 

Bunu başkalarından beklemek, 
suyu mızrakla delmiye benzer. 

Bu maddi ideali tahakkuk etti
recekler yine o iki suyun hakiki sa 
hiplcri olan de\'letlerdir. 

(Sonu Sa. 7, Sü. 1) 
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Mo!m.q 
1940 Senesinde 0 4 y.. l . \,\ 
Amerikadan Avrupaya 
Gelen Biricik Seyyah 
Yazan: Sabilıa Zelreriya Sertel 

Avrupadn harp başlar başlama~ 
Amerika hiikiimeti tehaasınrn 

muharip devlet topraklarında seya. 
hatini menetti. Bu yiizden Parisin. 
Londranın, Berlinin, Romanın be1 
sene altın kıran otelleri, harlan, ga. 
zinolan boş kaldı. O ncip kıyafetler~ 
hayran bakışlariyle Avrupa şehirle. 
rini dolaşan, dönemeçleri bir yılan 
kuyruğu azametiyle dönen otomobil
ler içinde, dürbünle A \'rupaya te. 
peden bakan Amer:kalıların dolar 
yağmurundan Avrupa mahrum kal
dı. Siyasi icaplarla, l\lister Sumner 
Welles Avrupaya gelince, Avrupa 
mecmualarından biri, 1940 senesin. 
de Amerikadan Avrupaya gelen bi_ 
ricik seyyah başlığı altında bir ka. 
rikatür neşrediyor. Bu karikatürde 
Wellcs bir otobüsiin orta sandalyn. 
sına oturmuş, bir yanında Chamber
lain, bir yanında Dalndier, arkasın.. 
da Hitler, önünde 1\lussolini, ellerin
deki oparlörlerlc Wellcs'in kulağına 
haykırıyor, bu biricik seyyaha Av
rupa merkezlerini, gezdiriyor, tarihi 
binalarını, şehrin giizcl manzaraları_ 
nı gösteriyor, Avrupanın siyaset çar
şısı hakk10da malumat \'eriyorlar. 
Welles iki dudağını knpamış, sadece 
dinli~·or, bu tarihi sırrı ağzından ka
çırmamak için dudaklarını diı:lcriyle 
ısınyor \'aziyettedir. 

1940 senesinde Amerikadan Av
rupaya gelen biricik seyyahın bütün 
ihtimamlarına rağmen geveze Ame
rikan gazeteleri, şimdi d6 İngiliz 
matbuatı bu büyük seyyahın sırnnı 

yavaş ya,•aş faş ctmiye başladılar •.• 
Welles'in JJondradan Romaya döne
ceği günlerde, otobüste haykıran o. 
parlörlerdcn birinden nasılsa "bir 
miistemlckcler,, nağmesi çıkmış oln
cnk ki, gazeteler bu sırlardan bir tn. 
nesini çıtlattılar. 

Amerikalı seyyah, nsırlardanberl 
A vrupay1, Asyayı, Afrikayı blribiri
nc katan bu mü temlekeler mesele
sine, Avrupanın bu kangren olmuş 
yarasına, herhalde bir seyyah çakısı 
ile dokunmıyacaktır. Amerikada rok 
ile.diyen cerrahinin keskin bıçağı ile 
bu yaraya bir neşter soknuya çalı~
caktır. Ameliyatın neticesi ne olur, 
bilemeyiz. 

Fakat hadiselerin sırıtan manza
ralan öyle gösteriyor ki, biricik sey. 
yahın otobüsü, Asya ve Afrika top
raklarına uğrama a bile, bu seyahn. 
tin sonunda Welles dostlarına Asya
nın meşhur halılarından, Afrikanın 
fildişi oymalarından hediyeler götü. 
re<-ektir. 

Afrika sahillerinde, hurma ağaçla
rının gölge inde ok atan, Çin deni. 
zinde bernz yelkenlilerle korsan ko
valayan, Asyanın snİınt tezgahlann
da hah dokuyan, nıiistemlcke kulu, 
Amerikadan Avrupaya gelen biricik 
seyyahın, vapur navlununu yine sen 
ödiycceksin. · 

Holanda ve Fransada 

Alman Casusları 
La Haye, 15 A.A.) - İçtimai İşler 

Nezareti yüksek memurlarından o
lup, Almanyaya, Holanda bahriyesi. 
ne dair haberler vermekle maznun 
Van Holven, muhakeme altına alın
mıştır. Karısı ve İktısat Nezareti me
murlarından biri suç ortaklığı ile 
maznundurlar. 

Zabıta tarafından gizli bir telsij 
istasyonu ele geçirilmiş olması me· 
selesi etrafında verilen bir habere 
göre, bu sebeple yeni bir tevkif da
ha yapılmıştır. Tevkif edilen şab1s 
Holanda bahriyesinin eski bir tel. 
graf memuru olup Amsterdarn'dan 
bir telgraf çekmiş olmakla mütte. 
hemdir. 

İdama l\fahkum Edilen 
Alman Casusu 

Paris, 15 (A.A.) - Alman casusu 
Steinberg Paris askeri mahkemesi 
tarafındnn idama mahkum edilmiŞ
tir. 

Kudüste Ortodoks 
Kongresi Toplanıyor 

Kudüs, 15 (A.A.) - Ortodosk kon· 
gresine iştirnk edecek olan ilk dele. 
geler Kudüse gelmişlerdir. İskendc. 
riye, Antakya ve Kudüs Patrikleri 
İstanbul Patriğinin de iştirak edece· 
ğl kongreye hazırlanmak için biı 
konferans akdedeceklerdir. 

İzmir Hafriyatı 
İzmir, 15 (A.A.) - Türk Tarih 

Kurumunun eski İzmir hafriyatını 
genişletmek için yüksek miktarda 
tahsisat vcrmiye ve arkeolog ve mi
marlar göpdcrmiyc karar verdiği tz.. 
mir Mü7.e Müdürlüeüne bildirilmis
tir. 
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r arihi Tefrika No. 6 Yazan: ULUNAY 

Nureddin Eyyubu 
1-lizmetine Alıyor 
Bizzat idare cylediğ: bir çı-ı Nureddın: 

kış hareketi yaptı. Buyuk oğlu yı;. - Bu meselenin gayet g;ı.lı ıutul
nında vuruldu. Bu felaket cesaretini duğunu ilaveye !uzum ı.;ormuyorunı., 
kırmak şoyle dursun bilakis cüretini dedi. 
arttırdı, aylarca day:ı?dı. Kab~lesın- - Gaybubetlmi dahi belli etmiye. 
den on beş bin muharıp getlrdı. haç- ceğime emin olabilirsiniz. 
lıl~n teşkil~tsızlığından, fena idd- Şirkoh, yanma cmnıyet ettiği iki 
resınden istifade ed~rck şehre sok. sai alarak yola çıktı. Şama yoklaştığı 
tu. Bu taze kuvvetle •nk sık çıkış ha- zaman sailerden birini kendinden ev
r~etleri yaparak haçlılaı·ı perışan vel Eyyubun konağına göndererek 
cttL . • muvnsalatından kimseye haber ve-
Nureddın, Eyyub orada iken Şamı rllmemesinl tenbih ettirdi ve şehre 

kolay kolay alamıyacngını anladığı ı. akşamdan sonra girdi. 
çin maksadına dolambaçlı btr yoldan İki kardeş bütün gec~ müzakere 
eriş~ek lazım geldiğini düşilndü. Bu_ ettiler. Eyyup Selçukileri b.rdcnbfre 
nun ıçin .de Eyyub'un biraderi Şir. terketmeği nefsine yediremiyordu. 
kohl~ muzakercye liızum gördü. Ha- Şirkoh, kardeşini tamamen ikna ede
l?p cıvarında bir avdan dönerlerken mediyse de Halebe kadar gelerek su!. 
naiyeti arasında bulunan kumanda. tan Nureddin ile miıliıkata razı ede. 
unı yanına dovet etti: bildi. Ertesi sabah Şamın ayrı kn-

- Eseduddin! dedi, Şamdan aldı- pılarından çıkarak buluştula:- ve sa
tım haberler çok ehemmiyctll .. Bil- pa yollar takip ederek Halebe gel
rnssa kardeşin Eyy\ıb hakkında... diler. Gerek Eyyup ve gerek Şirkoh, 
Şirkoh, biraderini sever ve takdir bu seyahatlerinin kimse tarafından 

tderdl. Sözünde ihtiyat ederek: farkına varılmamasına o derece dik-
- Memnun olunacak şekilde mi? kat ettiler ki, Şirkohun Şam seferi 

i7oksa efendimizin._ kadar Eyyubun da Halebc azimetini 
- Eyyubun muhssara eden kuv- kimse bilmedL Nureddin, hemen ~-

retleri perişan eylemesine ve nihn- yubun geldiğini günü gününe haber 
ret Şamı muhasaradan kurtarmasına aldı. Gün karardıktan sonra, iki bL 
!langi Müslüman memnun olmaz. Fa- rnder sultan sarayının harem tarafı. 
tat acaba Selçukiler b:.ınu tnkdi: e- na ııçılan ufak bir kapıstndan s:ıra. 
liyor mu? Hiç zannetmiyorum. Şa·n, ya geldiler ve sultanın huzuruna çık
Eyyubun himmcülc lcurtuldu. Aciz tılar. 
ıultanın bu zaferden siynsete:ı isti- Nureddin Eyyuba çok iltifat etti. 
iade edeceğinden şüphem v:ır_ Ey- Yanma oturttu. Haçlılara karşı ka
rübe acıyorum. znndığı mu7.afferiyetten dolayı tebrik 

Nureddin fikrini muhatabımı söy- ve askeri harekatta Eyyubun tntbfk 
etmek istiyordu, devam etti: eylediği planlan münakaşa etti. Ni-

- Göreceksin, şimdiye kadar La- bayet: 
&.n düşmanlarımızı bfrlbirlnden ayı- - Eyyup, dedi, istikbale alt mü
:nn Şam, nihayet, bun!arla uzlaşacak. him tasavvurlarım var, senin gibi bir 
O zaman haçlılar, kaleyi !çerden fet. askerin moiyetimde bulnnmnsını ar
ııedecekler- Eyyub ne yapacak ı Bel- zu ediyorum. Bu bapfa fikrin nedir? 
Ü bunun için onu ortadan bile kal. 
ıhrmak çaresini arayacııklar.. Eyyub 
5elçµkilerc intisap ile hata etti. 
Şirkoh, biraderinin bir harpte öl

ınesini tabil görür, hatta bir §ercf 
!clAkki ederdL Fakat bir entrikaya 
kurban edilmesine tahammül ede. 
mezdi, cali bir tevekkül göstererek: 

- Ne yapalım efendimiz! dedi. Al· 
fahın takdiri olur. 

- Evet, fakat kulun da tedbirde 
kusur etmemesi lazımdır. 
Şirkoh biraz arkada kalınıştı. Nu. 

reddin bnşını çevirerek: 
- Yaklaş! ded1. Ve atını biraz i· 

leri süren kumandanına: 
- Eseduddin! Mesut bu sabah av

det etti. Bnna uzun uzadıya variyeti 
anlattı. Sana o kadar söyliyebilirim 
ld, Selçukiler Antakya prensi ile 
pek gizli müzakerelere başlamışlar
dır. Bundan Eyyiıbün malumatı ol. 
madığını biliyorum. Zanneder misin 
k:i, Selçukiler Eyyiıbü feda etmiye
::ekler. Zaten kardeşinin haçlıları 
mağllıp ederek İslam aleminde ka
rondığı şöhreti hazmcdemiyccekleri 
belli bir şey. Onlar bu şerefı bak!lız 
vere benimsemek istediler. ı-•akat her 
lces biliyor ki, Şamı kurtaran Eyyup
ror. 

E yyup, kardeşi i!e birlikte g·zli 
'olarak Halep sultanına kadar 

gelmiş olmasile Nureddinin fikrine 
meyyal olduğunu göstermişti. Fakat 
Şirkohun soylemediği noktalan sul
tandan anlamak istiyerek: 

- Efendimizce malum olduğu ü. 
zere Şam sultanına bağlıyım, dedi. 
Kendisini nasıl ve ne bahane ile ter. 
kedcyim? 

Nureddin kaşlarını çattı. 
- Acaba, o da sana bağlı mır x a

rın seni tcrketmiyeceğiııden emın 
misin? 

- Bunu biraderim de bana biraz 
anlattı, fakat ... 

- Eyyup! Nureddinin söylediği 
sözde hata eylcmediğini bilirsin. Ka
ni olmasaydım, seni kurtarmnk ıste. 
mezdim. Bunu söyledikten sonra el
lerini vurdu; içeriye giren köleye: 

- Mesut gelsin! dedi. 
Köle dışarı çıktı. Bir dakika sonra 

kapının perdesini kaldırdı. içc!'lye o
tuz yaşlarında esmer, uzun boylu ve 
yakışıklı biri girdi. Yeri öptükt"'n 
sonra kapının yanındil durdu. Nurcd· 
din: 

TAN J.V • .> - lı'SV 

MOT FIKLER Fin Kuvvetleri Viborg Kimya Enstitüsün 
erede Ta rruza · 
Geçecekler? Civarında Geri Çekildi Bir Hadise Old 

<Bası. 1 inciclcl Evvelki gün Üniversite ki 
zıları hala aralıktır, arka kapısı ise <Başı 1 incide) le tecrübe ettikten sonra hiç kimse- enstitüsünde bir hadise olmu 
ardına kndar açık knlmıştır. muaheaeyı tasdik etmesini istemiş- den hatta en küçiık kom:jularından Enstitiıde profesörlerden 

tir. Tutulan bir hesaba gore harp bile mılli şercflerıle telif gôti.ırmez ders verirken, dışarıdan bir hav 

Meselenin ruhunu Sovyet Rusya Finlandaya 75,000,000 İngiliz lirası. veya onların milli istikliilini en cüzi losunun geçmekte olduğu duyul 
ı teşkil eder. Sovyetlerin Al- na mal olmuştur. bir derecede olsa, şüpheye düşürecek ve iddialara gore profesör, bır 

manyaya yardrm edemiyecekleri id- ıllualıedeni11 lasclik f nrmalilesi hiçbir şey istemez. Sovyetler birliği. sonra Sovyct ve Almnn tayyar 
diası da zayıf görünüyor. So\-yetler.n ikmal edileli bu derece hafi.{ metalibatta bulundu havada uçarken, yine derse de 
bugün ihracn mUsait fazla malları Hcls;nkf, 15 (l\Ullt Fin rnrlvoc;u ,_ 

1 

mu onların tahakkukunu C'n kısa b~r olunacağını soy lem iştir. 
'-'oktur. Sovvetlerin bugiin miınaka. İk' b k t d d b .. zamanda ve hatta en g-ıyr1 musnıt Mahiyeti birdenbire anlaşıl 
J .; ı uçu san evam e en ır mu. . d . 
le sistemi iyi organize de~,lldir. Sov. zak d p· 1• t 1 şartlar ıçın e elde ~tmıye muktedir- yan bu sözler, talebe arasında r. ere en sonra ın pnr ::\men osu dl 
yetlerin mühim $anayiinden bir ço· sulh muahedesini 3 muhalif rey~ kar., r ,. dctli bir asabiyet tevlit etmiştir. 
ğunun istihsalatı da bugiin için fazla §1 143 reyle tasdik etmiştir. Tasdik zı gençler, "Sus, kapat ağzını ... ,, 
değildir. Fakat btitün bu noksanlar reyinden evvel Başvekil Ryti, bir I mek suretne profesörün sözl 
bir sene içinde telafi edilebilir. Son nutuk söyledi ve: tt•fak Akdi için kesmek istemişlerdir. 
aylarda süratle inkişaf eden Sov- .. _ Sulh yapmak. harbe girişmek- Rektörlük meseleyi tetkik e 
yet - Alman işbirliğinin devam etti- ten daha güçti.ır. Biz Sovyctlere sulh Temas Devam Ediyor miş ve profesörün sözlerinin ya 
gini ve genişlediğini fnrzediniz. AL için dcfaatla müracaat ettik. Ni- anlaşıldığı neticesine varılmı 
manya, dnha bugünden Sovyetlerin hayet 6 martta 1sveç vasıtasile temns Finlandn, 1sveç ve Norveç arnsında Maamafih, tahkikat derinleştiril 
Galiçyadaki petrollerini işletmekte ettik ve karşınızda olan sulhü ynp- tedafüi bir askeri ittifak akdi mese- tedir. 
ve buradaki istihsali nrttırmnk için tık. Bu hattı hareketin bizim için en les: hakkındaki müzakereler normal 
tedbirler almaktadır. İk:ncl adım diplomasi tariki ile devam etmekte. 
Sovyetlerin Cenup petrollerinin de münasip hattı hareket olduğuna ina. dlr. 
Alman idaresine tevdı·ı olabı·ıır. Al- nıyoruz. Müttefikler bize yardıma k.d Fi l 

hazırdılar. Fakat yardımları ancak Helsin ı e n anda ile askeri bir 
man teknisiyenlerinin bu petrol kay. anlaşma akdine İsveç ve Norveç ta-
naklannd"'n başka net celer alac"k· nisan sonlarında gelecekti Onun i. f d f k t d'l . i A .. " ra ın on muva a a e ı meıı;ın n, v-
ıarlna Şu .. Ph"' yokttır. ynl mu'·tal~a çdii.n bu hattı hareketi takip ettik,, de- . 1• d . b" h h " u rupa şıma •n e yenı ır arp zu ur 
nakliyat işleri için de varittir. McŞ- · . . . . ett'ği tükdirde Finlandanm hareket 
hur Alm"n teknislyent bı·nbaşı Todt Meclıs. m.uahedeyı tas.dık etmı tir. 1 k .d t f 1 1 u serbestllğ ni tn yı e ma u o.up o -
şimdi Moskovadadır. Alman mühen- Sovyetlerın munh':!deyı ayın : 9 un. madığı merak ed]miye l:iyık görUl-
disleri muhtelif Sovyet Karadeniz lL da toplanaca~ olan So\·~et pn,rıa~en_ mektedir. 
manlarında faaliyettedir. İrana gİ- tosunda tasdık etmelerı bek.enıyor. 
den askeri hatların Alınan nezareti llleşlıur lsveç kadın Almanya ve yeni ittifak 
altında bulunduğu sövlenmektedir. muharririnin hali 
Şimdiye kadar bu muslihane hulı.ilün 
ne kadar inkişaf ettiğine bakılırsn. 
ileride bu işbirliğinin nereye kadar 

Berlindc neı;;rolunan yan resmi 
bir tebliğde, Almanyanın İskandl

• Stokholm,. l5 (A.A ' - Stokholm- nnvya devletleri :ırasında yapılması 
den gelen bır habere nazaran, meş.. 

gidC'ceği tahmin edilemez. 
"Binaenaleyh, biz abloka ile Garp 

ve Cenup mnhreçlerini ne kadar ka. 
parsak knpıyalım, Almanya Şark hu
dutlan üzerinden geniş mikyasta ih
tiyaçlarını temin edecek, teşkilAtı 
kuvvetlendirecek ve mükemmelleş
tirecektir. Aralannda askeri bir itti. 
fak olmamasına rağmen, Almanya
nın en mühim müttefiki Sovyet RuS
yadır. Biz düşmanın kuvvetlerine 
üstün bir vaziyet temin için ne ka
dar uğraşırsak uğraşalım, Almanya 
Sc;ıvyct kaynaklarına dayanarak U

zun müddet müdafaada kalabilir. İki, 
üç senelik zaman Garpte bizim müt
tefikimiz olabilir. Fakat o zamnna 
kadar zaferden emin olarak son dar
beyi vurabilecek vaziyete gelmezsek, 
zaman bitaraf bir kuvvet haline gc.. 
le.bilir. Binaenaleyh beklemenin lny
dası olduğu iddiasının kıymeti, an
cak Sovyet meselesinin halli ile 
milmkündilr. 

"O halde! ... ,, 

hur İsveç kadın muharrirlerinden 0 _ istenen tednfüi ittifaka karşı vazi. 
yet almak için hiçbir sebep görme. 

lup yaşına rağmen l'1nlnndnya yar- diğl bildiriliyor. 
dun işinde bilyük bir faaliyet gös- ita/yan gazeteleri it lif akta 
termiş olan Selma Lagcrlof Fin -
Sovyet banş şartlarını 6ğrenince bey fayda görmüyo»lar 
nine kan hücum etmiştir. Sıhhi vazi- İtalyan gazetelerinden Popolo Dl 
yeti nğırdır. Roma, bu ittifakın tahakkukunu a-

l zvestiyanın mütalaası meli bnkımdnn şüpheli görüyor ve 
Moskovada çıkan tzvestia, Sovyet.. Finlandanın harici siyasetteki hür

Fin sulbü münasebetile §U miitalaa- riyetini takyit eylemek suretile Mos. 
lan yürütmektedir: kova muahedesi hükümlerine mu. 

gayir düşeceği mütalaasında bulunu. 
"Bu muahede, Sovyetler birliği 

düşmanlarının, onlarca senedir Le- yor. 
ningrndm ta kapısında hazırladıkları Fransız liyan meclisinin 
askeri üssü imha etmiştir. Bu rnua. lıaf i celsesi 
hede, Finlnnda körfezinin bütün sa- Fransız ayan meclisi bugün de 
hillerinin, şimalin belkemlği olan hafi celsesini yaptıktan ve ~1. Dnla
Murmansk demir yo!unun ve bizzat dier'yi dinledikten sonra ittifak ile 
Murmansku1 emniyetini kuvvet1eıı- itimat reyi vermis ve neşrettiği bir 
dirmlştir. Bu muahede, sulh şartları~ tebliğde Fin milletinin kahramanca 
na bak•1 ırsa, Sovyetlerın adalet ve müdafaasını taKdır ve tebcil ettik
sulh siy.f:.etlerini bir kere daha teyit ten ba~ka Fransanın Fin mukaddera. 
eylemiştir. tiyle d·aima altıkadar olduğunu bil-

Y.inc bu muahede isbat ediyor ki, dirmiş ve hükumetin kati zafere ka
Sovyetler birliği ne siyasi miizakere. dar harbi idare etmesini istediğini 
lerde1 ne de silahlarını ınuvaffnkıyeL ilfıve etmiştir. Neticeye varmadan evvel diğer 

bir İngiliz muharririni dinli- =======================::-:c======== 
yeum. tngnterenin en meşhur mec· MussoHni 8 Milyar Liret RIBBENTROP 
munlanndan biri olan The Nintenth 

Century and After Mecmuası sahibi Tahsisat istedi Moskovaya Gidiyor 
Mr. Voigt ta kendi mecmuasında yu_ 
karıda sorulan sualm cevabını araş.. ,Ba$t. 1 lnddel (Başı ı incide) 
tınyor ve diyor ki: muahede, 1928 deki vaziyeti ihya e. gölü etrafındaki kasabalara yerleş-

"Garpta atalete uğrıynn harp, Şi. decelWr. tirllcccklerdir. 
malde ve Cenubu Şarki Avrupada / Alman 'gazetelerinin 
kazanılabili~. Almanyanın menfanti · talya iptidai madde istiyor 
yalnız bir cephede harp etmekte ise, İtalya vereceği ağır sanayi malze- manidar llC§riyalları 
müttefiklerin menfaati de muhtelif mesi mukabilinde iptidai maddeler is Pnris, l 5 CA.A.J - Almnn gazete. 
cepheJer ihdas etmektedir. Çünkü temektedır. Bu maddcl~r evvela mut. terinden bir çoğu, bir parola neticesi 
cephelerin genişlemesi, ablokanın tefiklerin kontrolUnden geçecektir. olduğuna şiiphc hırakmıyan bir tarz. 
genişlemesi demektir. Ablokayı ta- Kömür meselesine gelince, lngıltere, da, hiiliin Şarki A\·rupadn Mur. 
mnmlamadıkça Almanyayı mağlup İtalyanın kendisine lhtıyacı olan "'nil- mnnsktan Knrndcn·ze kadar Sovyet 
etmek güç olacaktır. Müttefikler. de_ yon ton kömürü şimendtferle Alman. nüfuzunun hfıkinılyeti üzerinde ısrar 
niılerdeki hiıkfmiyetlerinden istifa_ yadan temin edemly~ceğlnl bilmek- etmektedir. 
de ederek Alınanyanrn bütün müna. tedtr. Bu CorınUl i kandinovya memle-
kale yollarını kesmeli, hayat damar- ketlerini Sovyct niifuz mmtakoııın. 
tarını kur tmal dl lnol.1l1•re ko'·nıı·ı·r de verece/~ u ı r.,. .. dnn hariç tutmnktn ve fakat Roman. 

"Nasıl ve nerede? ....• ; İtalya, lnglltereden tn)triben beş yayı nrnhntle Sovyct niiftız mınta. 

Amerika, Müttefikle 

Tayyare Satışını 

Tehire Karar Ver 
Londra, 15 (Hususi) - Nevyo 

tan bildirildiğine gore Amerika 
kumeti müttefiklere • en son ın 
harp tayyarelerini satmak işini t 
etmiştir. Sebebi senato ve müme 
ler meclislerinde buna karşı hisso 
nan muhalefettir. Fakat şimdiye 
dar verilen siparişler yapılacaktır• 
Bir Alman vapurımwı intih 
Riyo dö JaneyrQ'dan hareket 

miş olan 7414 tonluk La Coruna 
mindeki Alman vapurunun bir tıı 
liz harp ge~isl tarafından durdu 
duğu esnada kendi kendini yaka 
batırmış olduğu resmen bildirilrnt 
tedir. Vapurun mürettebatı tngil 
harp gemisi tarnfuıdan kurtnrı:ııııı 
br. 

Fransada yeni talısisat 
Fransa mebusan meclisi, hükütıl 

te 1940 yılının ikinci üç ayı zarf 
da milli müdafaa iMiyaçlan için 
cap eden masrafları yapmak ve i~ 
eden kredileri açmak salahiyeti , 
ren layihayı bu sabah ittifi~a kab 
etmiştir. Bu Uıyiha .lk üç ay için ~ 
bul edilen ve ceman 54 milyar ktr 

' derpiş eden layihaya zeyl teşkil ' 
mektcdir. 

Bcrll.ndcn blldirlldiğinc göre, )fi 
reşal Göring, Alman mHletini harp1 
işe yarayacak büti.ın madenleri iOf 

lamıya davet etmiştir. -·-

Romanyada Deminnuhafızları1 
Bugünkü Vaziyetleri 

Bükreş, 15 (A.A.) - Eski Dctıl 
Muhafızlardan mürekkep bir heyt 
bu sabah Başvekili ziyaretle Ocıtı 
Muhaf1z teşkilatına mensup bir Ço' 
kimselerin şimdiki Rumen rejlmlll 
tasvip ettiklerini bildirmiştir. Siy•5 

Rumen mahfillerinde bfr çok e$> 
Demir Muhafızların şimdiki rejfıll 
iltihaklarının Rumen hayatında tıı 
kargaşalık unsuru olan bu hareketlf 
şimdi bir milli birlik unsuru hatifi 
geldiğini göstermekte olduğu teb1 

rüz ettirilmektedir. • ,d 

Bütün Genç ve Çocuklar, 
Hitler Teşkilutma Gireceklel' 

- Efendimiz, bunun bir çaresi 
vardır. 

- Yaklaş! dedi, sonra Eyyuba dö
nerek: 

- Tanıdın mı? 

Meşhur İngiliz askeri muharriri mllyon beş yüz b\n ton kömilr iste- kasma ithal eylemektedir. 
Liddl Hart ta bu fikirdedir. O da har· mlştir. İngiltere bu siparişin iki m•s.. 

Berlln, 15 (A.A.) - ÖnUmüzde1 
nisan ayının birinci gününde:t itlb', 
ren 10 yaşından 18 yaoıına kadar bO, 
tün çocuk ve gençlerin, genç kızlB 
do dahil olduğu halde Hitler gençll~ 
teşkilatına girmeleri mecburi olacıı~· 
tır. 

.~J#'! - -

Nureddin muhatabını istediği nok· 
taya getirmiştl Bilmez gibi sükunet. 
c sordu: 

Eyyup yeni gelene b~'lttı, Hayretle: 
- Giyascddin! 
Sultan Nureddin ı;ülerek: 

----"-
Romanya da Zirai Scfcrbcrli1' 

- Nedir? 
- Eyyiıhu efendimizin hizmetine 

umnk ... 

- Evet, dedi. Düne kadar etcndi
n in hazine kölelerinden Gıynscddın 
idi. Bugünden itibaren cskt ismini al. 
dı. Artık onu eski 9dıyla çn~ırabili
riı Söyle Mesut. B~ma nnlottığıııı 
tekrar et. 

bin Gnrp cephesinde yapılamıyaca. Jine çıkanlabileceğine kanidir. İyi 
ğına kanidir ve müttefiklere harp haber alan mahfil'erde hasıl olnn kıı
cephclerini gcnişletmeler.ıu tavsiye naate göre, İngiltere, İtalyan endüs. 
etmektedir. trlsinin Almanya.nın harp kudretini 

Fransadn da efkan umumiye bu nrttırmadığına kani bulundu~u miid
noktada İngilizlerle beraberdir. Garp· detçe, ltnlyaya ihtiyacı olan kömlirü 
cephesinde kati neticeyi almak vermekte bır mahtur görmiyl.'CCktir. 
mümkün değildir. Almanyaya zaman , 

Bulgar Meclisinde Dün 

de Müza!<erelere 

Devam Edi~di 

Bükreş, 15 (AA.) - Ziraat Na:ıı~ 
Jonesku dün radyoda söylediği bl 
nutukta llornanyanın da dil!cr b•~ 
Balkan memleketleri gibi haftada . 
ki gün et venmemesi usulünü kabıl 
edeceğini ;öylemiştir. Nazır, nis•~ 
ve mayıs aylarında 10 milyar hekt'r 
tohutn ekileceğini ve bunun lcln bl 
çok kimst>lerin seferber ed1leceğifl 
oildirmlştir. 

- Ben kimseyi içtihat ve kanaa
:ındcn vazgeçirmek istemem. Fakat 
~yyiıbun maiyetimde bulunmasını 
arzu ederim. 

- Bunun için koleniz efendimin 
tradelerine tamnmen itaat ederim. 

Nureddin yalnız ~yyubu istemi
yordu. Eyyı.ıbun ~amı da beraberin
Jc getirmesınl diışünüyordıı. Bu fi. 
ı::ir onu o derece meşgul etti ki. sa
·ayınn avdet cd;nciyc kadar kimse 
Je konuşmndı . Gece geç vokıtl~re 
ı::adar düşündü. 

Ertesi sabah sultan!n yaverle
rinden biri Şirkohun konağına 

~iderck saraya davet etti. Nureddin 
rnmandanını derhal huzuruna ka
:ıul etti: 

Mesut: 
- Sultan, oenım naıeoe ıııırer.c

timdcn bir hafta evvel Antaky:ı pren
si tarafından gönderilen adamı kabul 
etti. Aralarında geçen müza!tereyi 
tamamen dinledim. Efendimize karsı 
bir ittifak nkdi için her ikl taraf tek .. 
liflerini söylediler. Antıı.kya prensi, 
Şama karşı vuku bulacak her türlü 
tecavüzde Selçukilere muavenet e
deceği gibi Şamın, Halebe karşı hü
cumunda da askerce yardım edecek· 
tir. Buna mukabil Şam sultanı haç
ıııann her türlü harekatında bitaraf. 
lığı muhafaza edecektir. 

Nureddin: 
- Esedudd!n! dedi, bu gece uzun - Görüyorsun ki, dedi, artık Is-

nadıya düşundüm. Senin bizzat Sa- lama taarruz edenlere knrşı Şamdan 
na gitme ve Eyyuba vazıyeti an- medet bel 9 mek znm~nı geçmiştir. 
.atman lfızım geliyor. Kendisini ik. O halde senin hizmetın ne olacıık? 
1a et. Hatta icap ederse birlikte al Mağlup ettiğin haçlılarla efendin gtz
'urayo getir. Kendisine daha haberi j li bir m.~ahe?e aktediyor. Mesut! 
,1mad1 •ı bir cok esrardan bah. (Reno do Şatılyon) un şartını da an-
ıcdcceğlm. l .ıat. 
ş:rkoh yeri öptü, dışarı çıkarken (Devamı var) 

kazandrrmnk ta zararlıdır. Cepheleri S. H elles /lamada 
çoğaltarak Almanyayı sıkıştırmak Roma, 15 IHususi) - Rooseveltin 
lazımdır. mümessili Mister: Sumner Welles, 

O halde!... bu akşam buraya muvasalat etmi~ 
B.u sunlın cevabını da yann yine tir. Sumncr Wellcs, ynnn (bugün) 

t~gıliz ve Fransız gazetelerinin neŞ- Kral. Sinvor Mussolini ve Kont Cltı
rıyatına istinaden vermiye çalışa. no ile gBrilş('('ektir. Mümessil, pa. 
cağız. 'ınrtesi günü Papa tarafından kabul 

Daladier, Yakında 

Kabinesinde Bazı 

Değiş:fdik Yapacak 
Paris, 15 (Hususi) - M. Daladier'

nin Paskalyayı müteakıp kabinesin. 
de tadilat yapacağı anlaşılıyor. Da
ladier, şimdiki kab;nede Başvekalet. 
ten bnşka Harbiye ve Hariciye Neza • 
retlerini de idare etmekte ve bu da 
onu bir hayli yormaktadır. Anlaşılan 
M. Daladier kabinesine bir Hariciye 
Nazın ve bir İstihbarat Nazırı ala
cak, fakat Harbiye Nezaretini deruh
te etmiye devam edecektir. 

olunacak ve salı günü Savoya vapu. 
rile Amerikaya dönecektir. 

Norveçtc Hükumetin 

Değiştirilmesi isteniyor 
Oslo, 15 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Sağ lideri ve Diyet Meclisi reisi 

tşçi partisi tarafından teşkil edilen 
şiırıdiki kabinenin daha geniş bir e. 
sas üzerind 0 'l değl§tirilınesini teklif 
etmii'lir. 

Handels Schif!ahrs Zeltung gaze
tesi, kabinenin istifasını istemekte. 
dir. Gazete bu talebini, Norveçe ya
pılan İngiliz hücumlarına istinat et. 
tlrmektedir. 

Sofya, 15 (A.A.) - Dim mebı..~ .. fl 
meclisi milzakcrclerind~. Kral nutku~ 
na cevaben, eski Hariclva Na.tın ve 
Meclis Hariciye EncUın~nl Rt'ısi HG· 
lofof, son seneler zarfındakı hildise. 
leri gözden geçırdikt~n sonra, Bul· 
gar milletıni. harp fecayiinden mR
sun kılan Bulgarlstanın fi.kil ve uza. 
ğı goren sıyasetini tasvip etmiştir. 

Ralofof, nutkunu bitirirken mille
te, kralın yüksek sevk ve idaresi al
tında Ht:hat etmesi ve hükumete. tc· 
yakkuz tavsıyesınde bulunmuştur. 

Kurs Gören Muallimler 
Ankara, 15 t A..A.) - Zıraat vcııb· 

letlnce. ytiksek zirnnt enstitltlertrıd 
!iroat munllimleri için açılmış olt111 

birinci kurs bugUn nihnyct bulnıtl~ 
tur Kursa muhtelif vilavetlerc.Jcn ge· 
len 60 ziraat muallimi bulunmuştııf 

Müfrit muhaliflerd~n Dökmecief. -o-

Hariciye Encümeni .ı:teıs:nden sonra Fındık Satışları 
söz alarak büyiık d~vlctlerin, harbe Giresun, 15 (AA ) _ Son gürı\rr 
mı.incer olan emperyalist siyaset:nı içinde mahalli fındık içi fiyatları :ı 
takbih etmiş ve sözlerinin sonunda, kuruş~an ileri gidememic;, bun• f11"

11
: 

Bulgar milletine her türlii taarruza kabil sif 49 kuruş on paradan Mac 
karşı koyabilmek iızere ittihat tavsı. ristana, 40 ton fındık içi satıJmıfur· 
ye etmiştir. · İngiltereyc de yine sif olarak 49 •;; 

Eski nazırlardan Omnrçevskl, hü- ruştan \ç, 23 kuruş 10 santimden r 
kiımet tarafından takıp edilen nslh kabuklu olmak üzere 30 ton kad~ 
ve bitaraflık siyasetini tasvip etmiş fındık satılmıştır. Sstışl:ırın cc1R~11 
ve Bulgaristanın kotnı;.u devletlere 1 ması halinde mahaJli fivntlnrırı 
yaklaşması zaruretine işaret eylenı.f- yükseleceği muhakkQk görüıınekt" 
tir. dir. 
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MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE IULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR.. 

Müferrih ve Midevidir 
MİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

NEZLEsiz, GRIPsiz, ÖKSOROKsüz, bir kış y A L D A Pastilleri Sayesinde Kabildir, 
HAKİKi PASTİL VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satı§ için MAZON ve BOTTON ecza deposu, Yeni Postane arliası No. 31 

Amerika ı...ı1 ~· 

BORSA ~-A F R O D i T 1 .. 
Pasta ve Danslı Çay Salonlan ı Ş 1 F A 

Notları: 
CBqı 2 incide) 

Londra 
Nev;york 
Para 
Mlllno 

15 - 3 - 'IHO 

5.21 
130.19 

2.7248 
7.1375 

Cenevre 29.105 

Pek yakında Beyoğlunda Bursa sokağında 20 numatada açılacaktır. 

____ • --· , Bulmuş 
A merikalılann asıl kiliselerini, ne AmsterdllD' 69.1611 

tıl'\. bu Trinity kilisesi, ne de di.. BrOksel 22.0702 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: A G R 1 
hrteri temsil eder_ Trinity kilisesin. Attna 0.965 

den biraz daha ileride gotik tarzı mi. ::~~d ı~:::;~ 
Tarife komisyonunun son lçtlmamda kararla§tırıldığı veçhile Bü. 

yük ve küçük rütbeli subayların sivil elbise ile seyahatlerinde fotoğ- Bay .ı. O. C. Yazıyor: 

lbarisinde yapılm.tş bir grat siyel Budapeşte 24.81 
~ki, asıl adı Wool Worth BuiL BOkree o.62 

raflı ve tasdikli hüviyet cüzdanlann:ı ibraz etmek suretile resmi elbi. Ekseriya okuyoruz. 'fedavl gören 
ıliçlar varmış fakat, ALLCOCK ya· 

seyi labis subaylara yapılan tenzilatlı tarifeden istıfade edecekleri ilan kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
~ olduğu halde ona "Ticaret ka.. BeJgrad ' 3.2575 
~ .. denilmektedir. Ve bu ad çok Yoltobama 32.545 

olunur. balağa değildir. Bir zat akpm tatbik 

~edir. 238 metre yüksekliğinde Stokholm 30.827~ 
~~bu elli beş katlı bina, bir aralık ESHAM VE TABVlLAT 

~---------------------·' ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir g~ ce zarfında t'estrini göstererek ve ,,,,_ __ E T 1 
~~orkun ve dünyanın en yüksek J!!rpnl 19.98 
~olmak werefini de üzerinde ta. 1838 ~ S flcramlyeU 19.75 

BANK 
Garp Linyitleri lıletmesinden : 

devamlı sıcaklık tevlit ederek ilil"llll 
yan mahalll teskin etmiftir. 

~.. Mimhasıran iş bürolarmı Sıvu • Erzurum 6 19.45 
lıtiva eden ticaret katedrali, yapısı fıs Bankası Nama pe:ıln 9.-

ALLCOCK, RomatfzmL Lumba- .. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
lariyle flfayap olmu§lardır. ~ unvanına liyakat kesbetmif, ..... ,,. 

~~::ı mabuduna o kadar tapan lstanbul Be§lnci lcra Memurluğun. 

TARAFINDAN, Müessesenin Soma, Tavşanlı, Değirmisaz İşletmelerinde 
çalışmak üzere ALLCOCK yakılannm tevlit etti· 

ona bir katedral ithaf et. dan: 
~ kadar tabii ne olabilir? .• Hele 936/1765 sayılı dosya üzerinde ts 

,, KONCA GUJ ' 
TANGO Bir Maden Mühendisi ğf aı.hhl acaklık, OTOMATİK BİR 

1 MASAJ gibi hemen ağnyaıı Jerln 
•AYŞE:, 

TANGO 
~yı yaptıran Wool Worth tmıın. tavrl oğlu Yorgi Mecidiae harç ve 
deki zat, bunu en tabil gören insan.. masrafile 2221 lira 27 kuruş borçlu 1 

~ biridir- O, ne alırsan al bet Pangaltı Harbiye Cumhuriyet cadde.-
-,. on sent! mağazalaruıuı mqbur si 29'7 de Buğus kızı Takohinin his- r aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

PLAK Nt 27035.S Bir Makine Mühendisi 
ı 
etrafıni kaplar. ALLCOCK yakıla. 
nndaki Kırmızı daire ve Kartal re-

1 
simli markasına dikkat edinlz. ~ 
nelerde 27 bucuk kuruştur. 

'-lfiessisidir_ V~ bu, her feY be§ ve. tedan olup 11/6/933 tarihli bir kıta ı Q O E Q N ı 5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilin olunur. 

~. açık arttırma ile paraya çevrilmesine • r kimliğinden: h on sent fikrile milyonlar kazan. senetle ipotekli bulunan ve bu kerre ,ı ..__••••••••--,..•-••-ı.._ ________ ~ İstanbul Asliye 4 iıncü Hukuk Ha., 

ldiJ.yonJarm nuıl bzanılrft'lı ft karar "rilen Büyükadanın Maden Naciye tarafından Bakırk~ 
'\'on Street madalyasının tersi, bi.. mahallesi acem köşkü sokak 1, 3, 5 ,,__._ _______ .., İncirlide Galibin evinde oturan Ha. 

taz ötedeki Ghetto ve Bowery gibi No. Ju ve Pafte 39, ada 182, parsel 

1 

a A K E R mit aleyhine tahribat bedelinden 
~et mıntaka1arında daha iyi ~ 23 sayılı ve tamamı 35590 metre mu.. .ı...ı.r ııeuu :ı.arıınoa .tiayc&arpqa cıepoau namına ıeıecex olan takriben tO bın 500 liranın tahsili talebile açılau da. 
-tıUyor .. Burada fU sual hatıra geU. rabbaı ve üç ehli vukuf taralmdan ton klimilriln vaıonlardan 7ere lndlrflmeıd ve 87111 mikdann da 7erden makine vadan dolayı müddeialeyhe mukad. 
~Servet 01mua .ıaıeı, .ıaıet oL tamamına 1118 lira değer konulmuş MA~AZALARI veya vaaoıılara 1ilkleWmes1 lfleri kapab zarı usullle 21-3.940 tarihine m0sadlr dema dava arzuhali ve davettye 11A.. 
~servet olur muydu?.-. Ve bunlar bulunan ve 1,.,..ufe kuyusu bulunan çarşamba eano saat 15 de Ha7darpqada ıar binalı dahllinde birinci illetme ko- nen tebliğine rağmen mahkemeye 
-. .... 1-L b birini d ~- ~ G bard.ln Tveed rd rnls7onu tarafından DWe edllecekUr. zaman mıA~a lr oğura.. bir parça tarlanın 48 de 12 hissesi .,..ze, a '" pa e. .Muhammen bedel: "' gelmedijinden mahkemece; h•kJnnda 

~ lllı?- Ve böyle olac~, bu yan. açık arttırmaya konulduğundan; Fn:\:ren:.n~~a~~= Beher ton k&nGriln 7Gkletllmell 20 '"~ wum Cl'CI ""'AWUf-· ilbıeıı gıyab karan teblijine ve mu. 
-t bir hareket ve dütüııce midir, 1 - A .... ı. arttırmumm 18/4/940 Ekalltm-e ..1-ek 1a•-1er kanunun .__._ e"'.ıw vesaik ve (900) Ura muvak- hakemenln 29/4/940 saat 14 e taliki. >'""'-- ':ruo. spor ve fantezi koatilmlerl her 7er- _,, ...... ...,,...... 09J... .,..... 

~. ~eği~ insan hakikatlerin. Perşembe günü saat 14. 16 ya kadar den mOsaJt şartlar ve ucuz ııaUarla tat temlnatlarile birlikte eblltme ıono teklif mektuplan saat 14 de kadar ko- ne ve bu husus için müddeialeJhe 
-n bın midir?- dairede icrasile muhammin değeri- takdim etmektedir. mJ.,.ona vermeleri lhundır. · bir ay mühlet verilmesi.ne karar w. 
1aaıı!"oD S~· ft mnıtn ma. nln htase itibarile % 75 şini bulur. ••••••••••••.. Bu ile alt mukavele ve prtııame pro'elert komisyon tarafu:v1an parasız ola- rildiğinden bermucibi karar yukarı-

lerini ıoreıı insan Amerikanın sa mflfterlsine ihalesi icra ve bul. rak verlllr. (1888) da adı ve adresi yazılı müddelaleyh 
lervet yaratmak hU1U8Und•kl kudre. mazsa en ~k arttıranın teahhUdü Renksiz yazılı gün ve saatte mahkemeye geL 
tbıi anlıyor, takdir edl~-· Fakat he. baki kalmak prtile 15 gün daha u. mediğl veya bir vekil göndrmediği 
~bu finans mahal1-ine arkasını tıl ak 3/*/940 .. Ü • takdirde hakkındaki davanın mva. ıJa.., ı --~aı mah-1ı 1 ·nı za ar " cuma gun aynı ...., 
.ı_,,aınış o an a.u et -.u c erı akit~~ 1 .. ~ V.. •l•ll•Hll,.. "" .,.pe •• W•P 
119 ıörlince RrVetin tevzii merhtl• ~ ... - ~ ~~aktıtar v.r. karan mahkeme duvanna asıt-•• ol. ele - L;errabpef«, HaaeJU. ~ıu, Emrazı Ziliu'ev.ıye hastahaneıerue Zeynt!p .Ka· d :1~- l .... ~ 

de: henüz yaya kaldığım hisset- sa mecmu alacak miktarını geçmek mil Doğum Evinin yıllık ihtiyacı için lllzumu olan Kuru Uzüm, Kuru Kayısı. uğu Waıı 0 unur. 
ra.etten geri durmuyor_ şartile en çok arttırana ihalesi icra Üryani ve Kuru Zerdali satın alınmalı: tızere temdiden açık eksiltmeye konul· -------------
deo. Zaten .1 l 7 a 1 1 endişeler. kılınacağı; muştur. Tahmin bedeli 1638 lira 17 kuruş v~ ilk teminatı 122 lira 87 kuruştur. İstanbul Be~inci lcra Memurlu.. 
~' \?e tehlikeli ~omşulardan ma. 2 - Varsa ipotek sahibi diğer a. Şartname Zabıt ve MuamelAt Mildürlfilü kaleminde görülecektir. İhale 26 - 3 - ğundan: 

bulunan Amerikanın baflıca der. , __ ,_hla b ...... b k ı.1.1-a1ıı 940 Sab lilnü saat 14 de Daimi Encilmende -pılacaktır. Taliplerin Uk teminat Bir borçtan dolayı mahcuz olup dl de bud 11:" Amerika b ~"'IUI. !'la apa llf a a llA ann ., _ 
"'ktind ~· . 8 -:m altt = ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gay. SaÇQ makbuz veya mektuplarlle ihale günü muanen saatte Daiınl Encümende bulwı· açık arttırma ile paraya çevrilmesine 
"- • avı 8 ez, ve a rl menkul üzerindeki haklarını ve malan. (206S) karar verilen ve apğıda bulunduğu 
._. cam çıktın. polltika.sındaıı vaz h sil f · f d ı ı * * yer ve evsafı gösterilen Garibce (De.. ~ d rd. dah b-..n\--ı usu e aız ve masra a ar 0 an İstanbul 1 inci yab okulu fçln lQzumu olan muhtelif cins kuru erzak, 2490 n..:.~ e~e, e ~ a ~,, :-u~ ve lddialannı ilarundan itibaren 20 gün , niz Yaldızı) nam motörlü taka bu 
=-~1 sınıf n:>:UCa?.ele~ennıD cfaha içinde evrakı müsbiteleri}e icra dal- eıveaa numarab kanwıwı 43 OncQ maddesinin IOD fıkrasına g6re pazarlıkla satın alına- kerre açık arttırmaya konulmuftar • 
...,.._ artması mumkundur. ine bild. 1 . ak i h ld caktır. Tahmin bedeli 838 Ura ve ilk teminatı 47 lira 70 kuruştur. Şartname Evsafı: Halen Haliç Feneri Hasan 
A--ğı hrin b"' · ha-L in res ırme en ve s a e Zabıt ve Muamellt MlldOrlilğU kalemlnde g6rlllecektir . .İhale ı . 4. IHO Pazartesi S ·~ re unyesı ve ,, -"' • haklan ta · ·ıı ·1 b't ı d k adi ve Süleyman birkökün 62 sa""~ laı:ıda hem ha reti hem en..aı.~ do. pu sıc.ı _ene sa ı oma ı • gClnQ saat H de Daimi Encilmende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz ve· ,,-

iuruyor... y , -rJA :ı,.~t~a=ı:~ın paylaşmasından PETROL NiZAM ya mektuplarlle ihale S(lnü muayyen aaatte Dalın! Encümen~;o:~;unmalan. ~~:: ~:::::~~: t:!:h..b::: 

3 - Arttırma prtnamesinin ilan ki k ·· l duju ve teferruatının bulunmadığı 
BALKAN 
Mektupları 

(Ba11 5 iadcle) N 111111 tahakkuk ettlri1e•mr1 
Tek kafa yerine lttltfln 

ltaıaıann müıterek arqtumalarlle. 
~"iakit bftmiı, vakit geçmlf tleilL 

• Bugünkü harp henüz INlflama. 
~tır le\ n~ vakit bitebileeefl hak-

da bir tahmin yüriittllebilain. =•tti en doğrJı tahmin, ba harbin 
?{ t'tltyeceğine dair olan talunindiı'. 
~tde bitene orda b8fh7aeaktır. 

q bitirmek Ye bir düa b8flat• 
~ için Betimel Sulh İmpara. 
rlufuıaua, yal, CD'cle - Tmaa 

Biı-Iefik Lnparaterı..p) aan lm.. 
tıaLnaaı prttar. 

Bu lmparatorl11fu ancak ve :ak ıw.ti sahipleri kurabilir. 

1 - Blılblriai hemen W.. 
lbakla; 

Z - Blrlblrble ..W anlat
lllakla; 

3 - Biriblrlm lsup , ...... 
0lnıakla· , 

4 - Karphklı n flval)'eCe 
hGınllniyet röstel"llMkle; 
_!_:- Cesaretle, enerji ile, fiili 
--..everlOde Ye liintle; 
ti 1 - V • nihayet tarihi, haya. 
~ lktı...u ve ıiyui menfaatle_ 
.. ti 818tterek oldafuna kanaat 
•• tnıeJde. 

p:lkı banlar ihzari tıeAlrlerdir. •...:!.. biliyoruz ki huırlanmak 
fL.:.... aam temeli 'ft ltatlamak bi· 
~--- 1Ulll4ır. 
~ • Mlllr Aramıda 

Mllzakereler 
'!.tıa kaJııre, 15 (A.A.) - Tilrkfye lle 
ırıuh' ınütekabll adli müzaheret 
•1--\?=anıeat akdi için miiake---. .. ,,, ... 

tarihinden us gQıı .80nra dairede her. saçlarınıza parıa ı ve guze. lstanbul Mıntakası lktısat ve motonııı 6629 sayılı ve liman JdL 
kesin görebilmes1 için açık bulundu. lik verir, cazibenizi arttırır. resinin 4/1/934 ve 15 sayısına kayıtlı 
rulacaiı M d v ve motorun 13 beygir kuvvet:lnc:le 

4 _ .intırmaya iştirak edecek 0 _ Istan~ul ~inci İcra Memurluğun.. Ü ÜrlÜCJÜnden: bulunduğu ve heyeti mecmuuına eh. 
Jan1ann muhammin değerinin hisse dan: Daıremızin 939/3230 Numaralı Iktıut v.uı.u Dıt!J'aeı için 15 adet Dokuma tez&ibına ait zirde yuılı mal· li vukuf tarafından 770 lira değer 
lUbarlle % 7 şahıs nisbetinde pey dosyası!~ ma~cuz olup bu ~ere para. zeme pazarlıkla satın alınacaktır. konulmuş bulunduğu; 
akçesi veya milli bir bankadan te •• ya çevrılzı:ıesıne karar v~len Kum.. 75 Dokuma taralı 3 dişli 100 santlmldc ,.an 1 - Açık arttırmanın 18/4/940 
minat mektubu getirmeleri ve fazla kapu Patrikan~. sokak ~ilise yanında 75 ,. " 8 " 80 .. pamuk tarihine raslayan perşembe günü sa. 
bilgl edinmek isteyenlerin dosya !a.. Yuhan Fleksel ın fabrikasında bir a. 75 .Mekik No. 12 ı.s.noston at 10 dan 12 ye kadar bulunduğu 
yısı ile daireye ıelmeleri lüzumu i. det Demir pulanya makinesinin bi.. 150 Çerçeve yQnlü için l05 sant1mlfk Fenerdeki 16 sayılı tamirhanede le. 
1An olunur. rinci açık arttırması 21/3/940 per. 150 " pamuklu için 105 " r11sile muhammin değerinin % 75 p. 

fembe günü saat 15 den 1 '7 kadar 52500 Gücll teli yünlü icln beher bin adedi ni bulursa ihalesi icra ve bulmuaa 
İstanbul lk. ı tn· M ı ğ 112500 .. ,. pamuklu için beher bin adedı ınc as emur u un.. ifa edilecektir. Bu arttırmada mah. en "Ok arttıran mU...+""rinin ~ L-

d M:,ıu. N id 1200 GücQ çerçeve halkaaı ,. :I"'" ~.J a .,... 
an: w.u. eapol aki Biraderler cuz eşya muhammen değerinin % 75 ki kalmak şarttle 15 gün daha uzatı.. 

Şirketi ile filrekl V'asil ve Yorginin ini bulmadığı takdirde ikinci açık ;:~ .M:sm.. brtmıkancuı larak 3/5/940 Cuma güntı ayni yer. 
aktetmif ~ldukl~n konkurdatonun arttırması 28/3/940 da ayni giinü 75 Gilcll çekec:ell de ve ayni vakitte yapılacak lkincl 
İatanbul İkinci Tıcaret Mahkemesin. ayni saatte ifa edilecektir. Alıcı o- '75 Tarak arttırmasında en çok arttırana ~ 
ce 4/3/940 tarihinde tasdikine karar lanlar muayyen gün ve saatte mahal. 300 Cırcır si icra kılınacağı; 
wrildill ~.e bu kar~. katileştiği 

1 

linde hazır bulunacak memuruna ı - Mı.ıhamJnen bedeD 1511.20 Ura dır. 2 _ Bu motor il.zerinde başkaca 
bilinmek uzere usuleıı ııan olunur. müracaat ederek almalan ilin olu. Yukarda tadat edilen malzemeyi satmak tste)'enler 28 • a • 1940 tarnıme hak iddiasında bulunanlann Uinın. 

(2-345) kadar Sirkecide kA1D Liman hanındaki Mlldürlütümüuı müracaaUarı lilzumu i· 
-----------

0 
nur. (25330) lAn olunur. dan itibaren 20 gün içinde evrakı 

Beyoğlu Vakıfla~ Direkti;r.lügü lla~ları 

Muha111men kıymeti 
Llnı Kr. --

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

Satıh GlçDeD 
metre murabbaı 

aıaoo oo 2362 110 191,30 
1 - Be)-ollunda KIUp l\'lus'ıata Çelebi mahallesi Sıraservfler caddesinde Al

man hutahanal kartwnda 119, 119 - 1, 119 • 2 ve Hoca Zade sokak 8 - 1 sa7ılı 
bahçe içerisinde on b8I odab mutbak, çamaşırlık. klSmOrlilk ve banyo mQştemi· 
!Atı ıalreyi baVi kArslr hane ile bahçe kapısının sat ve ıol cihetlerinde dörder o
dalı iki ev ile 7an sokak'8ld garaj binası satılmak Ozere 9 - 3 • 940 tarihinden 
itibaren yirmi gün mQddetle ve kapalı zarf usulile müza7ede7e konulmuştur. 

2 - :Bina sattam olup, gayet itinalı ve temlz malzeme ve işçllikle yapılmıı 
cephem tq lcemıe sıvab umumi merdiveni birinci kata kadar mermer olup cep· 
beden mermer kolotılar Ozerlne mermer korkuluklu balkonu vardır. Zeminden 
itibarm bet1nci kata kadar servis merdi veni mermer olup kaUann koridor, oda 
ve salonlannın ~ parke döşelidir, Ça b katına kadar salon ve odaların tavan 
Ye duvarlan 78tb bo7alı ve karton pl7W tezyinailıdır. 

1 - İhalel katlyesl 29 • 1 • 940 cuma gün(l aaat 16 da Be)-ollu Vakı!lar 
muarıaıo DWe komfqonunda )'apılacaktır. 

C - İs1eJdllein muhanunen kı7J'fteti üuırinden % 7,5 teminat akçelerlnl ve. 
,.. banka mektuplannı 2490 sa71b kan unun tarif atı dairesinde hazırlıyacak· 
lan tek1lf mektuplarile beraber llıale saatinden bir saat evveline kadar ihale ko
mlqonuna vermeleri 14zımdır. 

& - Binayı glSrmek her zaman kabil olduta ve daha zl,.ade tafsilat ve ma
lftmat almak lstlyenlertn Bqojlu Vakıflar müdQrliliü akarat ve mahlılllt mO-
mentzUllne mOracaatlan. (1722) 

2 --Şartname Dairemizden tedarik edilebilir, (1897) müsbitelerile icra dairesine müpaca. 
atlan ve aksi takdirde satıı bedeli. 
nin payla§lnaSından hariç kalacakla. 

SOMER BANK 
llrletlk Yün lplği ve Do,,..._,. 

Fabrikalan Müessesesinden: 
Borsada kAin Merinos Fabrikamız sahasında müştail 

maddeler koymak için bir depo inşa ettirilecektir. Keşif be
deli 2421,76 liradır. Bu inşaata aid kapalı zarfla eksiltme, 
1. 4. 940 Pazartesi ıünil aaat 15 de Müessese Merkezinde top
lanacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarf
lar ayni gün uat 14 e kadar Müe111eae Merkezine tevdi olun
malıdır. Muvakkat teminat miktarı 363,26 liradır. Şartna
meyi almak için hergün öileden sonra Müessese Veznesine 
müracaat edilir. lıtirak edeceklerin Katırcıotlu hanında 
- beflnel katta Müesıese Merkezine miiracaatlan. -

ıtmıne balar, alemlnyum, çinko ve pirinç ne fmalAttan artan 7enf hurda tar
pıntılan verilmek sUNtDe ınuhtelit ebad ve talınhkta bakır, alemin7UDI, çinko ve 
Plrlnc Jevba JÇabileclık ma-ı.rtD pıllu teklif mektuplan De Tophanede 
tmlrlfllJnlg ~ (1718) 

n· • 
3 - Alıcılann ilinmdan ltlbaren 

15 gün sonra dairede herk..m ıöre. 
bilmesi için açık bulundurulacak o. 
lan şartnameslnı görmeleri; 

4 - Alıcılann gününde ve vaktin. 
de gösterilen tamirhanede buluna. 
cak icra satış memuruna müracaat 
etmeleri. 

5 - Arttırmaya iştiru eaecelde. 
rin muhammen değerinhı % '7 ,5 nis
betinde pey akçesi vermeleri veya 
milli bir bankadan teminat mektubu 
getirmeleri ve fazla bilgi edinmek Is. 
teyenlerin 940/8 dosya eayısile dal. 
reye gelmeleri lüzumu ilin olunur. 
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A 
RADYOLAR 

, 

H s 

1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli 

Fevkalfide güzel, zarü· ve göz kamaştıran bir harika olan bu saatler en 
m l~külpeseııtleri dahi tatmin edebilir. Gayet makbul ve ayni zamanda 

faydalı olması itibarile en iyi hediyedir. 

· No. 27/A 108 Elmaslı ,.e 8 Pırlanta 230 Lira 

1 No. 27/B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira ' 
~EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR...:: 1 

Adres: SİNGER SAAT MA(;AZASI - İstanbul Eminönü ~nd R 

ESKİ ,.e YENİ ROlUATİZI\IA 
SİYATİK - LUMBAGO - OMUZ . 
ARKA - BEL - DİZ - KALÇA ve 

Soğuk algınlıklarından ileri 
gelen şiddetli ağrılarını 

TESKİN ve İZALE EDER. , - ' KIZILA y, CEMiYETi '-Y-·E_N_İ -P-U -D R_A_. 
1 Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harp1 kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden REN KLER•ı 
hııstalıklarla yapılacak mücadele ve bilhassa scfezlberlik esnasında 
hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalı§mak 
üzere İstruıbulda Aksarayda kfiln: 

KIZILAY HASTABAIOCI IIBMŞİRELER 1\IEKTEBİ 
ıfahilinde 

GÖNÜLLÜ HAST ABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıdn yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve drrslP.r hakkmda malumat almak istiyenler yu. 

kanda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanlıınn 

tekrar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani i~e hevesle ko. 

şacaklanna kaniiz. 
'- , --· ,,._.11:11 .. ____ _.r 

, ETt BA K , 
Garp Linyitleri İşletmesind~e~ ~~· 

Balıkcsirdeki idare Merkezinde lUuhascbe kalem amırlıgı 
yapabilecek liyakatte 

G·r uhasi Ara mak adır. 
Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahriren müracaatları ilim olunur. 

~---=-----------------------...-Sahibi ve Neşriyat l\füdi.irü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ,..c 
Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N l\latba:ısı 

Pudraya tam teninize en 
uygun rengi veren Kolori
metrik yeni bir makine 
icat edilm· ftİr. 

Bu makine sayesinde şim
diye kadar görülmemiş em-

salsiz bir güzellikte yeni pud
ra renkleri icat edilmektedir. 
Bu yeni pudra "su geçmez,, 
cinsindendir ve yağmurlu ve 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

1'----. 
Sihramiz kolorimetrik 

b i r maki na va s ı tas i_ le 
istihzar edilmektedir 

TENiN GUZELLlGINI 
lKl MlSLt ARTIIRIR. 

rüzgarlı bır havada bııe sabit 
durur. Burnunun parlaması

na mani olur. En sıcak bir sa
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon pud-

. rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç gorünü
nüz. 

16. 3. 910 .:· ==::; 

NEDEN 
Bütün mütehassıs di! tabiblerl 

.RA.DYO LI N 
dif macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlaflr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Diılerin 

~ürümesine mSni olur. 
Ağız · kokulannı 

defeder 

Sabah, ·Öğle ve Akftl!D her 
.·yemekten ıonra günde 

üç defa f1rça.Jaymız, 

Muhtelif sergilerden 
t 8 diploma, 24 altm 

madalya 
ka.zanmıttır 

daima kullamnı7.. 

•:..> ~·.. .. • ........ .. .. • .,,,. ........... ~ ... - · • 
. -
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AN i T E S i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO· 
.MATIZMA, Soğuk Al9ınhğı 

ve butün ağnlannı derhal keser. ,LüzumunCia 
günde 3 kaşe alınabilir. 

KUPONLU VADELi. MEVDUJl 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

ADEMİ İKTİDAR. 
ve BELGIEVeEKL.QiNE -HORMO.BIN 

Tabletleri her eczanede bulunat 
cPoab kutuau 1255) Galat., fatanbul 
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