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GAZETESi 

Almanya · ile 
dutları Berlin 1 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gısson di1'0r ti: 
"'Her tacir bu kitapta ~österdifim nsııllcrl tatbik etmek 
suretiyle bir iki ıene ~ibi kısa 'bir zaman içinde mllıterlle. 
rin1n adedini bir misli arttırabDir. Ben bu kitabımda size 
bu sanati öfretiyorunı.. Fiyatı 50 kuruş. 

Anlaşıyor 
ULHTEN SO R 

1 a Garanti Ediliyor lskan'!inavyalılar 
---- · Ve Fınler Gene 

Stalin, Sovgetlerin Emnlgetini Temin için Hazırlanıyorlar 
Yen· Bir " Sulh Programı,; Hazırlamış 

Almanya, · Sovyetlerle 
Türkiyenin de Anlaşma 
Yapmasını İstiyormuş 

Hitler, Stalinle Mussoliniyi 

Hususundaki Gayretlerini 
Uzlaştırmak 

Arttırtyor 

iskandinavya Halkınrn 

Devletleri İ ttifakı 11 na 

Bir Kısmı " Şimal 

Muarız Bulunuyor 
Londra, 16 (Hususi) - Finlandadan gelen haberlere göre, 

Fin ordusunun kamilen terhis edilmesi bahis mevzuu değildir. 
Hükumet l\fareşal l\fannerheim'e, yeni müdafaa hatlarının tesi
si ile meşgul olmak için emirler vermiştir. 

1\fareşal de bu emre göre, yeni ted
birlerle meşgul olmıya başlar.ııştır. 
/ skandinaııyalılar silahlanıyor 

i
l Diğer taraftan Norveç makamları
nın Narvik mıntakasında hususi mü 
dafaa tedbirleri aldığı söylenmekte. 
dir. 

Bundan başka gerek Norveç. gc-. 
rek İsveç, Amerikaya 400 kilometre 
süratinde son sistem tayynrP:er ıs
ınarlamışlardır. Amerikada Jsveç· he
sabına şimdılik 144 ve Norveç için 
24 tavvare hnzırlanmaktndır. 

Romanyada yeni yapılan Karol çuX:urwıdan bir kö!Je .. 

Roma, 16 (Hususi) - Bükreşten alman malumata göre. Al
ımmya hükumeti, iktısadi imtiyazlar mukabilinde Romanya -
Macaristan hududunda statükoyu muhafaza lehinde, Romanya
~'a teminat vermeyi Bükreş hükumetine teklif etmiştir. Diğer 
taraftan Popolo D'italia gazetesi itimada değer bir ·membadan ı;kandinavyamn akıbeti 

İngiliz liberalleri lideri Sir Ar. 
chibald Sinclair de bugiln beyanatta 
bulunarak şu sözleri söylemıstir: ~er eni lRomanya Hükllmeti 

er , 
• 

e 

l'azan: Hl. Zekeriya SERTEL 
• • 

emir Muhafızlar 
T eşki itile de Anlaştı 

almış olduğu kay<liyle şu haberi 
vermektedir: Jlf. PAASIJ'IKI 

"İsveç ile Norveçin istiklallerini ------------
koruyabilmeleri için. müttefiklerin j 
g a l e b e ç a Jmnsi lazımdır. A ksi t nkfür _ 
de, Almanların galebesi neticesinde 
Sovyetlerle Almanlar İskandinavyayı 
mutlaka paylaşırlar. Münihten son
raki Çekoslovakya vaziyetiıı:n tıpkı

Fransada 

aha 
sı meydana gelir.,, 1 ngıltere ve Fransada u-

j le . mumi kanaat, müttefik-
trı. ~n ?ir an evvel taarruza geç
~~1er1 li.iz~mımda toplanmak-

Son Hadiseler Karşısmda Rumen Halkı Endişe 
Şimal ittifakı 

Almanya hükumeti, Berlini ziya
ret eden bir Rumen misyonuna, Ro
many a ile S ovyctlc r Birliği nr:ısmdn 
yir mi beş senelik bir ndcmi tecavüz 
paktının imzasını temin içın tavaS
suta hazır olduğunu tebliğ etmiştir. 
Ayni gazeteye göre, Rumen hükume. 
ti, yalnız bir şart yüzünden bu teklifi 
kabule temayül göstermemiştir. An
laşıldığına göre, bu şart, "Demır Mu
hafızlar,, mensuplarından birinin ka- Stokhohnden bildirildiğine göre, 
bineye alınması idi. Fakat Demir :Mu Finlanda dahil olmak üzere, şimal 
hafızların milli cepheye iltihakları memleketlerinin aralannda tedafüi 

Kabinenin 
Faal Olması 
İsleniyor 

. r. 

ler~n?lliz hükumetinin temayül
\'e ll.ı vaktinden evvel haber 
~e~Ie maruf olan Londra-

' 'I'ıınes gazetesi bile: 
'l\ı 

llttlt manyaya karşı ynpncağımız ta. 
l'aııe~u, n1iirnkiin olduğu kadar sü
Sorır Ynı>mnlıyız. Çünkii bir sene 
!Jlac:! btıgiinkiindcn daha km•\ etli 

"· "
1nHza em"n deö-iliz .ı.ııJ'o . "' .,, ,,, r. 

~\.'et 
lıacak arna, bu taarruzu nerede ya. 
harb· lar? İngiliz ve Fransız erkanı. 
clef~~elcri, Garp cephesinde ağır 

.'\ılkla Vermeğe taraftar değildirler. 
l'ar l'rl tıyanın etrafında bulunan bita
tol>taıt~rnleketlerl kandırıp. bunların 
~ilrı .. a~ından geçmek te pek müm. 
lltdegorunınüyor. Finlanda tecrübe

~end·tı. sonra, hiçbir bitaraf devlet 
ı to llllrrıa Praklarının harp sahası ya-

0 hsına ınüsaade edemez. 
1a Şa ~de yegane yol, Yakın ve Or. 
trrıe{ ta So\•yet Rusyaya hücum 

ıııanı,/ Raradenizde Sovyetlerle AL 
~Ilı ,_ r arasındaki münakale volla-

~~ -~lj'a rn
1 

ek ve ablokayı tamamla-
l3u Ça ışrnaktır. 

b'ıatbu noktadn da İngiliz ve Fransız 
tabaka~~· arasında tam bir fikir mu. 

l . 1 Vardır. 
~ ngtliz 
tJllarıd • ve Fransız gazetelerinin 
"lıiz ıgı lisan aşağı, yukan şudur: 

hi .,... nrtık, Sov,.·ct Rus,.•a ile har · bOzc 1 J J -1le h a ınıJ a mecburuz Almnn'-·a arb· • J 

~tt h 
1 kabul ettikten sonra Sov. 

~ ~USJ "] ' lltnd a ı c hnrbi kohul etmemek 
1 ır. A t k · ti kn :r ı bu me ele hcynclmı-
deği) nunlnrn bir teca\'üz ~ıesclcsi 
lıL ' Sadec k . • ıtln c as erlcrın ogukkanlı. 
~ltatej~nznrı dikkate nlacnkları bir 
laltda ~l nle elesidir. So,·yetlcrin Fin. 
qllrı ~i~ hnrp halinde bulunmasın. 
S?\"Yetı c rahatsız olan Almanya, 
dıkıer· er dnha geni bir harbe crir-
t .. • 

1 
tnkdirdc b"t" b"' Ü "' "tip ol ' u un ut n muz. 

bl!tn1 f'k:c?ktır. O halde vakit kay. 
~ll"hi k •zın, So\''\Ct Rusyaya knrşı 
lfarb~hul etmek ı:ızımdır.,. 

titı ~n genişlC'tilmesi ve cephele. 
Cl"tı. 1'çohgaltılmnsı lüzumunu iddia e

e \1· ıntenth Century and Af-
(Sonu; Sa: 6; Sü: 3) 

Hissediyor Başvekil, Bugün 

Bulunarak Vaziyeti İzah 
_,. 

Beyanatta 

Edecek 
ve affedilmeleri dolaytsile art}k bu bir ittifak yapmak üzere aktedecek. Paris

1 
16 (Hususi) - Siyasi 

leri konferansın tarihi yakın.fa ilan 
şartın da hiçbir kıymeti kalmadığı olunacaktır. Konferansın Osloda inL mahafilde, kabinenin dün ayan 
temin oiunmaktadır. li d 

Bükreş, 16 (A.A.) - Reuter Ajansının verdiği bir haoere gö- Almanya Balkanlarda sulhüıı kadı çok muhtemeldir. FinJanda Ha- mec 'sin en aldığı itimat reyi ü-
re, Kral Karol, Demir Muhafızlarla barışmıştır. Kral milli uya- riciye Nazırı Tanner, Aftonbladet'e zerine Daladier'nin Fransız ka-

- deı·amırıı istiyormuş verdiği beyanatta demiştir ki: 
nış cephesine iltihak edecek olan Demir Muhafız azalarının hep- Romada hüküm süren kanaate gö. "Bu tedafüi ittifakın akdine hiç. binesinde yeni bazı tadilat yap-
sine serbesti vaadinde bulunmuştu. Dün Başvekil Tataresco'yu re, Almanya, Balkanlarda da sulhün bir cihetten engel bulunmadığı mu- ması imkanı ileri sürülmekte
ziyaret eden Demir :Muhafız azalarından bir heyet, bu teşekkü- mutlaka devamını iste:nektedir. Bu- hakkaktır. Isveçle Norveçin de milli dir. 

nun en mühim bir sebebi, Almanya- müdafaa teşebbüslerini kuvvetlendir E k 1. · ·· M 
lün hükümdar tarafından ileri sürülen şartlan kabul ettiğini bil- n uvvet ı rıvayete gore, · Da-

k l 
nın İtalya ile ittifakının hiçbir sar- mek üzere faaliyetlerini teksif ettik- ladier, Başveklalctten b:ışk:ı Harbiye 

dirmiştir. Demir Muhafız azalarından bir çokları mev uf bu un- (Sonu, Sa: 6; Sii: 4) <Seınu Sa. 6 Sü: ti) ve Hariciye Nezaretlerılc meşgul ol. 
duhlarıbmp~~~~hl~e~ilm~k~ir. ===========================d~u~~~~~~~cihlrMm 

Tataresco, Pazar günü bir nutuk söyliyerek hükumetin takip w 11 R d getirecek ve diğer bir rivayete göre 
ettiği milli ittihat sivasetinin bir muvaffakıyeti gibi telakki edi- e e S Oma a de Daladier, yine bu nezaretleri ida-

" re edecek, fakat kendisine esaslı su-
' len bir banşma hadisesinden b:ıhsc- ı rette yardımda bulunmak üzere dört, 

-7 ... ,,, .... ,..lllılı-·-~-·---· ....................... -........... ıı:-... _ .. -._ ..... ._; dccekti~aşvekôlcl'.n tebli~i . Avrupa Vaziyetinin Son :;ı.:~;d:,::::~~;,~il olurnk b;, 

~ YENi TEFRIKAMIZ ~ ve~~:a~Ira t!:fiğ~~a!:~r~aı:~i~~~;i~ s fh K d teı!~. n~~~~~~~i~ii~~~aF:ı~~~: ~:;:~ 
:. ............... - .... -- -.-• .: n~. göre, esk~ Demir Muhafızlard~n a ası arşısın a kete geçmesini ist~mektedir. 

murekkep bır heyet tarafınd.m dun Ordre gazetesi: Bu bahis üzerinde Alman Casusları sabah Başvekalete tevdi edilen be- l ı yazdığı bir yazıda hükümetten, bil-
yannamcde kral Karolun yeni ve da- T a Yap yo hassa hareket beklendiğbi tebarüz 

asıl Çall~lyor ?. ha ~uvvetli bir Romanyanın mües- em as r ) ') r ettiriyor. 
_ ses olacağına kani bulunan Demir Ouvre gazetesi ise, zamanın müt-

Muhafızlar hareketinin a->ki şeflerin. tefikler lehinde olduğu naza:iyesine 

Yarın "TAN,, da 

aen 300 kişinin tamamue kraıın em- Rcosevelt Sulh Şartlarını Anlatıyor .. ımsıkı sarılmnnın doğru oımadığını 
rine amade bulundukları ::ıildirilınek yazıyor. 

tedir. Jour gazetesi milletin, faaliyet bek. 
Dün akşam ecnebi matbuat mü- lediğini anlatıyor. 

messillerine beyanatta bulunan Pı·o
paganda Nazı rı, Demir Muhafızların 
yeni siyasi rejime iltihaklarının no. 
manyanın harici siyasetinde b:r de

. ği;iiklik husule getirmiycceğni söyle
miştir. Şimdiki halde Demir Muha. 
fızlar devlet hizmetinde kullanılmı
yacaklar, hatta mebus bile seçilemi
yeceklerdir. 

Saliiltiycltor Rumen 
malı( illerinin kanaatleri 

Bükreş. 1 Ş (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Finlandaya zorla kabul ettirilen 
sulh, Romanyada son dcre'ce te~ssür 
uyandırmıştır. Efkarı umumiye ha
disat karşısında duyduğu tiksintiyi 
gizlemiyor. İsveçle Norveç hakkın. 
da ağır hüki.imlcr verilmektedir. Sa
liıhivettar mahfiller çok muhteriz 

(~unu; Sn: 6; Sü 3) 

lJiüı, ll'elles ile göriişeıı İtalya f(ralı ve llalya11 ricali .• 
Yazısı ( 6) ncı sayfamızd~ 

Aks r da 
Bir T e 

1 

Konya, 15 (TAN)·- Aksaray tapu 
odacısı Azminın çocuğu Hasanı ku. 
duz bir köpek ısırmış \'e za\'allı kü-
çük tedavisinin vakti:ıde yaptırıl

maması yüzünden lçudurmu.-tur. 
Vilayet:mız kuduz evı mutehassıs. 

lığınca gortilcn liızum lızerıne co
cı..ğun mektep nrkadaşlarmdon a!tmı
şile aileleri ve öğretmenleri şchrı

mize getirilmiş ve tedwı altına alın
mışlardır. 



erika Notla ı 
----·-- -·-··-·----1 

insanların Yarattığı 
Harikalar: Dünyanın 
En Yüksek Binaları. 

Yazan: Zeki Mesut Alsan 

M anhatnanın bu kısmı hareket, yirmi bir metre derinliğe viısı! ol. 
istihlak ve e~lence yeridir .• maktaymış. Grand Central Termı· 

Nevyorkun iki büyük garı ile dün. nal garı ve yeraltı ş.mendiferleri 
yanın en kalabalık yeri olan Taymis dört otel ile yeraltından irtibatı var. 
Sküar. Orta Şehirdedir .• Büyük otel· mış. Holünün tavanındaki tablo da 
kr, büyük mağazalar, büyük Jokan. dünyanın en büyük tablosu olup 
t~lar, onun hududuna dahild.r. Brod. modern teknik \'e çalı5mayı temsil 
vcy'in '"büyük beyaz yol,, de- etmektedir. 
nilen ve onun en meşhur tiyatrola. Nevyorkun temaşaya \'e havrete 
rını. eğlence yerlerini toplıyan kı mı Şayan noktalarından biri olan Rol'k. 
da. bu mınhakaya tesadüf eder. Gün. fellcr Center. denilen binalar gru. 
duz Finans bildinglerinde çalış;ınlar pu da Orta Şehirde, beşinci av<>nü 
gece, !';evyorkun bu kısmına akın e. ile altıncı avenü arasında bulunmak. 
derler.. tadır. John D. Rockfeller tarafından 

:-<evyorkun en zengin ve en kibar inşasına ba~lanılan ve ikmaline az 
mağazaları Orta Şehirde bulunduğu bir şey kalan bu binalar grupllnun 
il' in, gündüz de buraları kadın müs. saha.ı be· hektara yakınmış. Rock
tehlikler ile doludur.. Nevyorkun !eller servetinin azametini bu grat. 
meşhur beşinci avenüsü, hem lüks sivellr• ıırupu pek güzel temsil edi. 
mağazaları. ve hem de daha Şimale yor: Beşinci avenü c~p.hesinde Le 
tesadüf eden muhteşem ikametgah- maıson francaı.se, . Brıtısh Emp'.re 
Jarile Orta Şehrin belkemiğini teskil Bdg. Palazzo d itaba ve lnternatıo. 
eder. Sokaklar onun saj?ında, v~ya nal. ~g. East denilen ve karakterle
"olunda bulunmalarına göre, Şarki rı, ısımlerıne uygun olan binalar 
ve Garbi, diye bir taksime tabi tu. vardır. Bıraz gerıde ve grup sahası. 
tulurlar .• Park, Lexington, Madison nın orta~ında R. C ... A. b~l~'.ngl ~O 
a•enülerin kibar kısımlan da. Orta katı ve -60 metre yuksekligı ıle ha. 
Şehir mıntakasına tesadüf eder.. kım mevkii işgal etmektedir. Yer 

Orta Şehir, bazı dünya rekorlarile üstündeki 70 kattan maada. yeraL 
de iftihara vesile teskH edecek eser- tında da 11 kat varmış. R. C. A. bil· 
!ere maliktir .. Granci Central Termi. dingi Amerika radyo korporasyonu. 
nal, denilen gar, dünyanın en büyük nun büroları ve Nationa~ Broad Cas· 
ve en kalabalık garıdır .. Gar binası, tıng kumpanyasının studyoları ile 
200 metre uzunluğunda, 93 metre işgal edilmiştir. Yalnız R. C. A. bil· 
~enişliğinde ve 45 metre yüksekli- digindeki .'(örülecek şeyleri ziyaret, 
ğindedir, Garın yolculara mahsus o. saatlerce devam ediyor. Fen ve tek. 
lan holü, 90 metre uzunluğunda, 36 n~ğin birçok ~ari~ala.;ına burada şa. 
metre genişliğinde olup, on bin ki!;i. hıt olmak mumkundur. 
yı bol bol istiap edebilir, Büyük bek. 
leme salonu beş bin kişiliktir. Uzak 
yerler münakalesi için 42 hat, banli
y/; nakliyatı için de. 25 hat vardır. 
Bir saat icinde 200 trenin ihzar ve 
tahriki mümkünmüf .. 

p ensilvanya istasyonu, denilen 

gar da ehemmiyetçe, hareket. 
çe, ötekinden geri kalmıyor. Gar bi. 
nası, yirmi dört bin metre murab. 
baında bir saha işgal etmektedir. 
Klasik bir tarzı mimaride yapılmış 
bu gar sütunları, sade asaleti ile na
zarı ok~uyor. Onun da beriki kadar 
muazzam bir holü vardır. Gar bina. 
sından hatlar ve tren !er görünmez. 
Onlara vasıl olmak için, sokak sevi. 
yesinden 15 metre daha aşağı inmek 
icap eder. 

Bu kadar büyük bir harekete sah. 
ne teşkil eden şehir kısmında, en bü
yük otel!erln de bulunması tabiidir. 
Hotel Ncw Yorker ismindeki otel, 
hususi bir tünel ile Pensilvanya is. 
tssyonuna bağlıdır. 2500 odası olan 
bu 43 katlı bina, Nevyorkun en bil
yük otelidir. Nevyorkun en büyük o· 
teli gibi, en kibar oteli de Orta Şe. 
hirdedir. Park Avenüde yeni yapıl. 
mış olan Waldorf • Astoria oteli 
mermerleri, oymaları, bronz ve ni· 
kel işlemeleri, tabloları, halıları ve 
lüks mobilyaları ile milyonerlerin 0 • 

teli olmuştur. 

A Hıncı avenü cephesi11deki 
Radio City binasında, dünya. 

nın en büyük tiyatrosunu teşkil e
den Radio City Music Holl vardır. 
6200 <eyirciye rahat yer veren bu ti
yatronun sahnesi 43 metre genişli.. 

ğinde ve l~ metre derinliğindedir. 
Sıili ve ı~tirahat salonu konforun, ve 
lüksün en son terakki merhalesine 
uygun bir şekil an.etmektedir. Film 
ve varyete numaralarından mürek .. 
kep olan tem..<il, gece, gündüz, fası
lasız devam ediyor ve tiyatroda. bir 
an boş yer kalmamak şartile, müte. 
madiyen dolup boşalıyor. Amerika. 
da beliığat ve şiir rakamlarda ve is. 
tatistiklerdedir. İşte Rockfeller meı'· 
kezine ait son bir rakam daha- Bu. 
rada yirmi binden fazla insan çalı. 
şıyor ve ziyaret. yahut iş için de gün.. 
de seksen bin kis~ gelip, gidiyormuş. 

Orta Şehirde her şey rekordan, ra
kamdan, maddeden, servetten ve ıs. 

tatistikten ibaret değildir. Nevyor
kun umumi kütüphanesi ile Metro. 
pollten, ve tarihi tabii müzeleri, o. 
nun muhit:n.i şereflendirmektedir. 

Umumi kütüphane binası bir grat.. 
siye! değilse de, İtalyan flön.sansı 

stilinde yapılmış güzel mermer bir 
binadır. Şehrin diğer kısımlarında 

kütüphanenin 56 şubesi varmış. Se
nede on milyon kitap okuyuculara 
irae edilmekteymiş. Umumi kütüp. 
hane binasını dolaşırken, buradan 
kitap almanın kolaylığını gördükten 
başka, kitap okuyanların çokluğuna 
da hayran kaldım. 

T A N 

Tat'la müsabakasına girenler melıarellerini gösterirlerken:. fatanbul ,1/ebuHlcırı Sular lılareai11de izcılıal cılırlarken .• 

Mebuslar 
Su İsini 

• • 
lnceledıler 

İstanbul mebusları halka ait di. 
!ekleri tesbit ederlerk~" Halkalı ve 
Kırkçeşme sularının tekrar isale e. 
dilmesi imkanlarının temini hakkın
daki ricaları da 

1
tesbit ederek bele

diye reisine söylemişlerdi. Belediye, 
bu hususta yaptığı tetkikat neticesin. 
de Halkalı ve Kırkçeşme 5ulfirının 

ancak, yolları ıslah edildikten sonra 
isale edilebileceğini, bu ıslaha tın da 
40 milyon liraya baliğ olacağı neti. 
cesine varmıştır. Mebuslar bu hcsus
ta daha esaslı bir kana1t edinmek i
çin dün Belediye Sular idaresine gi. 
derek rakamlara müsten't bazı ma. 
lümat edinmişlerdir. Bu tetkiklere, 
Dahiliye Vekili de iştira•< ~tmiştir. 

Sular İdaresinde vali ıar.ıfından me· 
huslara verilen izahata ~ore Halkalı 
ve Kırkçeşme sularına ait yollar o 
kadar bozuktur ki. Bendl~rden çıkan 
suyun, ancak yüzde 30 u şehr vfu ıl 
olmaktadır. 

Cumh.uriyetin Neşrettiği 

Vesikalar Üzerine A~ılan 
Davalara Dün Bakıldı 

Cümhur'yet gazetesinde, kendi hakkında yapılan neşriyat üzerine 
İbrahim Hakkı Konyalının , mezkur gazete aleyhine açtığı hakaret \'C 

iftira davasına dUn asliye altıncı ceza mahkemesinde başlandı. 

Bu davanın sebebi şudur· İbrl1irrı İddia n1akamı, ve&ikaların mahk~mey~ 
Hakkı, Afrodit kitabının miıstehcen ibraz edilo1e ini ve ancak bundan aonrı 
olduğu hakkındaki raporunu verdik- eıııaı hakkındaki ınOtalcanın ıt."tdedilebıte
ten ve kitabın satı ı menedildikten ·e ini IÖyledı. 
sonra, ayni isimle neşrettiği bir ki.. Avukat lrıan Emin, gezel•de çıkan ve
tapta, ''Afrodit adlı tereddi mikro- cılkı klJ~~lerf ile Konyalının el ya7.1sının 

. • kartılattırılablleceA:lnl, vesika 1ıcıllar1nın bunun başını ezeceğız .• dem'ştı. 
mahkemeye lbrazıoa itiz.um olmadıılını ve 

İstikraz 

Tahvilleri 
Yükseliyor 

I Altın fiyatları 18~0 • 1876 k~J 
arasında temevvüç etm:ştir. Eslll 
ve tahvi!At fiyatları ise üç günıl 
beri yükselmek istidadını gösterıll 
tir. Ankara borsasındaki satı~ls.r• 
re, devlet borçları ve hazine bon 
rı ehemmiyettı farklar gösterı:tıif 
Yüzde yedi buçuk faizli birınci 'fli 
borcu tahvillerinde 33 kuruJ, ik 
tertiplerde ise 175 kuruş yük•e) 
kaydedilmiştir. İstikrazı dahnl 11, 
villerinin her birinde iki kuruş, ' 
vas • Erzurum tahvillerinin bÜ~ 
tertiplerinde be,er kurıış ve 938 
nesi hazine bonolarında yliz k~f 
tereffü olmuştur. Sterlin ve Fral' 
frangında mühim düşüklükler old_U~ 
hakkında ~ayi olan haberler a!V"' 

Cumhuriyet gazetesi. bu iddiayı vilAyetten gl\nderilt'n tez'<ere hakkında vt
müteakıp İbrahim Hakkı aleyhinde !Ayetten l•UIAmda bulunulabileceQinl ııöy
neşriyatta bulunmuş ve Konyalının ledi ve "Bu v~ ikalar tru-ihe mnl olmııs
hatıralarını ihti\·a cttiğ;ni bildirdiği tur" dedi. Dijer avu. at Suat Zıya da ibra· 
bir defterden, onun el yazılari1e çı- him Hakkının istid:-ı!'ında on bin lira taz
karılmış sayfaların da kılişcler:ni ve ... mln.ıt ı~tt'dill haldr, mahkemedt> bunu 
sika olarak gazeteye dcrcetmi. ti. Bu beş bin Uraya in<lirdiklPrlni ıXyliyerE>k. 
vesikalarda okunan satırlar, Türk bunun bir ba4ışlama olup olm~dı•ını .<>nr· darlar tarafından yalanlanmıştır. 
inkıliıbına ve bu inkılabın başlarına du. Avuknt Ethem Ruht ~n bin lira oldu· ;\lerkez Bankası borsa Ciyatı olar 
tcfevvühatı ihtiva ediyordu. Q:unu sf;ylMi Yf" Cumhuriyet baflnuharnri sterlin üzerinde 521 kurustan 

!brahim Hakkı, bu vesikaların Yıınu• "nd hn <kında '"• oldukç• yük•ek Fransız frangı içın de 2,7248 kİll" 
oir l!esle bazı sözler .Cı.vledi ve: tan muamele yapmaktarlır 

neşredilmesi sureti\e şahsına haka. 
Yoldaki zayiat miktarının yüzde ret edildiği ve teşhir yolile efkarı - ~ı,ıumet gazeıe,;nin kı>leksl.vonları. / hrcıcal İflcri 

ort:ld~ mE>\'C'Uttur. diye bakırdı. Hilktm Ç k h d b'I otuza indirilebilmesi tein 4 nıilyon 

liralık bir para sarf etmek icap eder. 

umumiycnin nazarı husumet.ne ma- 5 e yanın klıring esab 1.n an ~ 
Halil rıvukata ya\'üf konuşrnasını ı-;öyle-

ruz bırakıldığı iddiasile Cumhuriyet ii. Ethem Ruhi: ye matlubu kalmadığından illi rrıt 
gazet<si aleyhine dava açmıştrr. ıekete bugünden itibaren ihracat ıt 

Bu para, itfa edilmemek şartile bele- Dünkü celsede. Cumhuriyet gaze. - fleın carııınızı yııkı:\!orlar hE>m ba,ır .. muştur. Çekyaya en -.on t:;:Onderil 
diye ve yahut başka bir mliessese ta. ma!iôın. diyorlar: bız bu \'es.l1<:alar\n t~b~t 

tesi ne~riyat müdürü H;kmet Münif. •dilme ini lıtcınlyoruz. ~QI •ncl m•dde ıa- mal\arın bedeli odcnip Ö•knemiy 
rafından sarfedilse bile su ancak ı k J<. 1 f E · s · · J · 1 d • d · ı ' e, avu at arı r an mın ve uat rihlir, dedi. gı ma um o ma ıı;ın an tucc;ır ar' 
halka metre mikabı 5 kurtqa verile. Ziya, İbrahim Hakkı ve avukatı Et· Söz olen İrfan Eınin, ve<ilrnlnrm 1,,ğr~ niden mal gönd~rilmesine ta•afıarJ 
bilecektir. hem Ruhi hazır bulundular. olduğunun isbat edılecc~ini, bunun bir mamı,lardır . .\luhtelif nıenıı~kett 

Bilakis 40 senede bu p•ranın itfa· Okunan 84 sayılı ,iddianamede, v•l•n meııelr•i oldu~unu söyledi. Ethem 1 dün 320 bın liralık mal .~onJı•rıl rı' 
sr düşünülürse o vakit mctr<! mikabı İbrahim Hakkının madde! mahsusa Ruhi bu acodo: tir. Bu arada Amerikava ~·· deril• 
15 kuruşa verilebilecektir. Buna zikri suretile hakarete maruz kaldı. - Vaı.n ,,,. dı'8i de~il. para dAV»l. ve barsak, italyaya yuz tJn :trpa. r' 

ğı ve matbuat kanununun 27 ve 48 Saıııo1• d;ye ild\e etti. Arnkat hfan F:m•n manyaya da bol portakal göndef· 
mukabil 700 bin lira sarfile Bakırkö- " ı d inci maddeleri dellletile Türk ceza u.~ f;i1 7 eri aynen kenr!ilerlne inde ettil•nı ml~tir, Ita 1ya firmalarına ·r~irkiye 
yünde yer altından çıkarıbcak suyun kanununun 480 inci maddesi mud. •nyledl, avukat Suat Ziya da: yapılacak ıthalaı ıçin yeniden ptT 
miktarı daha fazla olduğ~ gibi daha bince Hikmet Münifin tecziyesı iste· - H•kil<aten p•ra d«vası, on bin llrn veri)mesıne başltııımıştır. 
ucuza da mal olacaktır niyordu. İbrahim Hakkı. istidası »zmlnoı. diye '~yledl. }'apak l'e liffik t-ipleri 

Bu izahattan sonra mebuslar da bu muhteviyatını tekrar ettiğini ve da. Mildd.iııınoıml mu•vlnl. •nrlul•nn e··· Yapak ve tiftik tücc•rlRrı Ticat<' 
su yollarının ıslahınd:ın vazgerilme- vasının avuknh tarafJndun teşrih 0 - \'elcp ve-:ikllların asıllarını ıbraz edtC'f'ktc- VekUleti standard şubesi müduriı f• 

lunncağını b.Jdirdi. rinl !'öyl<•dikleri h~lde. tekrar covmal"?"ı- 8 sını muvafık görmliş!erdir. Buna ııın ııı:ehebınin i?fth "d'lmrml• nlrtuı!uru ruğun reisliğinde iki toplantı 
k b .l b 1 d" b d şl fbr<lhim Hakkının yel!!nıc tarih :'ıllnıf.. T" 1 b" d 9.J ınu a ı . e e ıye azı vatdn a. arın ~yl:yerek, tar'ihe mflıl olıtn Vf'FikAlnrın t- 1,. m:ştır. uccar ar, tcs ıt t' 1.en )' r· 

b 1 . . d kl miz oldulu iddiRı:;;ile süzlerine bıt~hy3n ·r ·k · 1 · · k"k ı ı u su ar Uzerın e ha arını nazarı verde nr,şredılrnen1e ı 1='7.ım ı:eleilt!lnı bil· ve tı tı tıp erını tet ı Ptnıı~ er . 
avukat Etheın Ruhi. nesredtlen vrsik~l:trın ıf dikkate alarak bu suları istimliık et.. Hrdi \'e Mlı!Prine devı;ımla dedi ki: bu tiplerin ihracat için en f'ver 
mevcut olmadıklarını bildlrdik.h·n sonra, B°' 

meyi ve şehre giren suların, gerek - Bu \'e !kalır mabkeme)·e ibraz edU· uldugunu tusdik aylemi.;;l~rdır. 
dedi ki: l"d" s 1 k 1 1 d ıı' 

yolda kirlenmesine mahal kalmr.dan _ Bi7.i mnrtN:l, reıdl vııo ZeVTt,.lAhidin- ,-neAı 1 ~· 
1 
u1nı~a s.tEı t~ıp .vbapı ına 1 ır. sa salonunda yapılan ikinci top ..A 

bun~an Terko~la akıtmayı tas:ıvvur .. . vu''" r ... an mın. u ınuh111.k~me~ın tıda ihraç edilecek dıH,~r stJ.ndsfll 
lerle muşterek hareket eden bu hn.ın ~ı- ö "ldü" 1 b il ü 16 1 ıd:l 

etmektedir. Bundan başka Terkos su .. fa tile gösteriyorlEır. ~2 ru 1 
"ı'dti ı.1.ll ~ nld ıt. mart şeh tlerint in mallar hakkında da. vekaletin a ~ 

larına, eğer 8 milyon liralık bir para • ne yı nurıu 0 u15unu ve 0 gOnU b- tedbirler etrafında tuccarl..ıra mıl 
sarfedilecek olursa halen her gün şe- Hakim Halil: "lh;m H,kkının "HAzfi mln la•tı "b~t· mat verilmi~tir. Faruk, ög'ed~n sol 

- Türk milletine rte düşman, diye 110.,·e l'ızlf"rilC! karfıl:ıciı,(!:ını \'e Cümhurtyat ·dt 
hirde akıtılmakta otan 60 bin metre •ttL ra ithalat birlikleri merkezine gı , '"" -nüddeiumumisinin inkılAba dı.Jşman ol"'n , 
mikclbı su 160 bin metre mikiıbına Ethem Ruhi devıım etti" bir yaTı dfıt·asıpda söz 5fıylPmek mrr":ıurt· rck ithalat ıçin yapıl"?t~ olan nıtJf 

Hareket ve genişlik rekorundan 
oaşka, yükseklik rekorunu da Orta 
Şehir taşımaktadır. Yani meşhur 
Empire State bildingi onundur. 380 
'Tletre yükseklikte olan bu yüz iki 
~ntlı bina, insanlarin şimdiye kadar 
nşa edebild:kleri binaların ve kule. 
lerin en yükseğidir. İki senede yapı. 
lıp, 1931 de biten ve kule şeklinde o
'an binanın 6500 penceresi varmış. 
Ve bürolarında yirmi beş bin kişi 
·alışabilirmiş. İçinde bulunan 67 a. 
;~n~örün uzunluğu on kilometre tu .. 
~armış. Ekspres asansör, sekseninci 
<ata kadar bir dakikadan daha az 
hir mtiddet ıçinde çıkıyor. 

çıkarılabilecektir. vetinde kElMış olm:ıt•''1ı ,.0k elim bir ı~- meleler hakkında m4ltımat almı$ıl Metro ı·t t "h" b'• ·· - Bizi böyle gö teriyorltır. H.llbukl .\.. .. " po ı en ve arı ı ta ıı muze- eclflf ıevdıt1n1 sövledi. 1 bazJ tüccprların di!cklerini dınl.::11 j 

ler __ i birer sanat ve ilim sarayıdır. tatürkün öldüğü giln n1ilekkilimin yazdı~ı 

Empire State bildinginde, Nevyor. 
ku seyretmek için, iki yer vardır, 
biri seksen altıncı katta açık bir ga
leridir. Bir restoran ile Nevyork ha
tıraları satan bir dükkanı da ihti. 
va eden bu yere, 1931 den 1937 se. 
nesine kadar üç milyon yüz elli bin 
ınsan çıkmıştır. Etrafı tamamen cam 
ile kapatılmış olan yüz ikinci katta
ki manzara yerinin ruyet sahası sek. 
<~n kilometre imiş. Binanın kıymeti 
kırk iki milyon cfölar tahmin ediL 
mektedir 

O ünyanın ikinci yüksek binası 
da Orta Şehir mıntaka"1nda. 

1ır Chr\'slor Bld. _ Krayzler Bilding 
emilen 319 metre \"Uksekli~indeki 
tıu grat 'vcl i7 katlıdır. ~limnri. 
sirıfn tar1ı. dckora5yon \'e tıezyinatı 
··harilc, bina em.salı arasında hıl!itt-

t "r te r. 'iktlr Tl'mcl"eri 

Jl,ı Tavla Ş"'mpı·yona51 •u v. ııııya bakın! Bunun bir Pşini kim .vaz- :t\fud.ıh lunnımı n1ua,·1nı F:rlip, bu ~"."''""" lir 
uze tekni~inin de Amerikada ne '"" ' 1 

d o mı~tı.r~ Yalnız tarihe btı y~zının bir f'sl- n ı_vncn -7-DPtD .ıer:ıne~fnl lstedl. Hi-cl:f\. n·~---
er_ece ılerlemi• oldu~unu bu muze. ~!ı • il• il " ı ·· ı ı T N 1 · D J 

• 6 Müsabakaları B 1 d 1 n• Jnn Jak Ruso'nun Voltcr'o ~~nde!'d1)tt . ' , •• o mı,-•n '°' .r n l'pt' .ı1an • e ur ve ere er_ ıı 
lerın ziyaretinde anladım. Hele tari- aş a 1 l:ıir mpktupUl nı.stlıyabilıriz. UkuyA.•tm o ecnı.f><l:ınc IU1tın1 olmadı~ını bıldırr\j ve. :\leriç. Tunca ve Arda nehır)erıı1 . 
hi ta bil müzesinin tertip ve teşhir . y•zıyı 1 F2°f•r rt:'' a acnıc k istiyorsanı!, dedi ... 
t h Çocuk Esırgeme kurumu tarafın " ·· tasması devam ediyor. 5ular. Edir" arzına a. yran kaldım. Milz~ sanki, l - • • Tabıt tutunuz Htz be bu sözleri ıei'tl imiz · .1 h h dan tertip edilen ve 19!0 htanbul fAhcm Ruhi, lbrahlm Haıtkının ° ıarth· 'h' • · · nin cukur mahallelerine oi'>ı'f"U ) 

er angı zengin bir hayvanat bah.. I te ga:ıetelerdc <:ıkan bir yaıbınıo .Jk ttı~ .. , r.. 1 "Tııı:ı erlrrız, tc:ı" 
çcsini muayyPn bir no7rla tesbit et.. ta v 8 8 m P i Y 0 n u nan se- tnını okuduktan sonra "BPn canlı t ir ta- \ti.lrtrlf"funıunf n ıuı' nl Edip ı~ı ish .. -d ytlmaktadır S~ra~d<:i rn·.lha'IPsi r 
ıni. gibi, canlı ve al8kalıdır. çilmesini i;:, ti h d ,. f e de n ihl~n!" rt:yrrek Londr~da Osın·o1lılık a· f' n:ıptR !lırıl~rı eN;irtti: mC>n sı~Ja~~n hutumun~ u~rr.mışt~~ 

Nevyorkun tenefflis cihazı olan tavla müsabaka~arına dün Çar~ıkapı- h.•yh:rıt> c;ı'.ı:-an lıir S!':ıt7et<>nin f'kff'terll~ı·li u Atokar trııın F.nıln l:nı d~v""r4· ı Uzunkoprurlen il'C'C'Pn 1-:rP.'Ano <;-u\.·ı 
Santral Park Orta Şehrin Şima) kt!'; .. da ki 'tiırkistan yuvası kıraathunesin- v~ptıJ!ını ''<' rlahrı birl'ok tşler ~i.rctıı~·ıı•ti Cürnhıırl\'Pt rnlıctôrlumun1 t~ı lnkll:'n ;ıı .. ta!:im·~· civar ki)vleri ~u h t"irflJ"tır 
mıııdadır. Diirt kilometre uzunluğun- de başlanmı ·tır. l\'lusab·ıkalara 32 ki- söylernck s:uretllt> krncii'1rtf'n b:ı1ıcetrııt·~~ \eyhinde vn7.ıll'n vıızıları mild.'lfaA rıtmt1ıt Ad:.ıpnzarında da 5.ık .. ya r·C~t~ 
da. sckız ytiz metre genişliğinde o.. şı iştırak etmiştir. Bunlardan fA) gru ~ı lJilı, Fakat h5.klın, !'ladct hnrtc!ne c-ık· 1r.evkiıne dil mü. tür. d~diler, Sunu kf"r1- taşmış. Turnadere. Dıımuıteµ"' Bı? ~ 
lan bu parkta, şöyle rahat ve yaya bunda Boğos, Mahmut., Ali, Orhan, mnma•ı ihterınd• bulundu. Ethem Ruhi: ·lilertne bildirmek ı.ırrım Ki fu 1•klk'd" ciler kövleri •u aliın'1a ko!rınk t' 
olarak dolaşmak kısmet olmadı. Za. (Bl grupunda İhsan. Veysel, Şengül, - Dııvamızm ruhudur, •Öylıyeyirı diye ctct;a m3kamını emsıl eden adam r•lnı• likesi ıı~cirmi~tir. Şimdi sular c" 

K el d K ' f c k ısrar etti. HA.kim tc1<raı ~l'ı7iinU k".;ti· \tatürk devrttıdt> yet şnıte \re l>{Hün ener k'I kt d" ten Nevyorkun parklarını, sküarla. enan, ı grupun a ... i , .,.ev i. ı me <' •r _,,., 
11 '! f - Bunlar hakikRtf'n IUzum•u1 !!ôÖZler! !hini \•p Ytıntıtı va7lfentn ktıdretini n~d:ır. ====~~==~=..,...--,,=,.....,,~ 

rını beğenmedim. A"ao!ar çelimsiz, ya>, "usta a !Dı grupunda :\leh- • - -- "' 
~ " Hfııtlm. Hikmet :\fi.ıni!e: "'lmıstır Y11ln17 kf"nriilerlndf"M t-ı.-n d" tf'- ı-.. --

çi"ckler fersiz . Sıralarda oturanlar met, Ekrem, Kaprel ve Saliı.hamn " -- Xe rterıı;ini··· rHyt: ~ordu. H~ ·rr,f•t ~H.. ~nrı~ 1u'lrAl'lil1rlm: 20 oı::f'nf'>rlf'nlırr' t#l"'I· T 
işsiz. Onlardan neşe ve tazelik yeri- galip gelmişlerdir. ıır '"nları •~yledi: 1ıkları ''• bildil<lori bu lnkılAn rlü$1"1>o- A ıc v 1 
ne, endişe. ve ihtiyarlık sızıyor. N~... Oyuncular içinde rakipleri içi n en ıc Riz bu v~ikı.t11r1 tı· .,ı, ""lt\ta.1e lıfn va?!:tfı"int nc:vt'! eE'c-iktlrrliler? TUrlc 
rede Viyan~ parkları .•. Nerede Paris tehlikeli görülen K şif Kc-skındir 1 rlPrmE"van etmf'df"n ne~rettık P. ı !ar tArl- rnillf'tınir bu lnkılfıbR dh.şm;1n nlrın AilAm 

bahçeleri .•• Nevyorkta tııbiat ncfye. Aslen Bulgaryalı ~tan KAşifln elinde, j >ıl mohiY•h haizdirler. Gönrtorilon l•k,,p· ?O •n• evvel bllme ı dnna iyi olmaı m 
dilmiştir. Kenarda, bucakta kalma.. Filibe tavla şampıyonu oldııJ::nna da· ı n•m•)" neşretmenl~im!z de bl!n;rnıyor lrti•" 
!arına mü•aade edilenler de bild!ng- 1r vesikaları vardır, Bu zat kendisi ~fek•up la•hhhtlil ol•r•k ~öoderllmıst't. !dan f.mhı: 
lerin sıkleti ve gölgesi altındadır.. kadar kuvvetli bir ovuncu o~an ~Ieh· ~unun içlrı Re<" se:eımtıti "'e blz rle bu yüz.~ .. _ Slmdı ellrnf,.e l'('cti de netırettik 

Brodvey'in en canlı ve tipik ku .. met çat·uşu. iki ma~s b!r oyun yap ı rterı bir ııUn .sonra ne rett;it.'
1 KP~k; tt.~na P\"\'E'l R:C"Ç"C'.\·di." rted . 

rrı da. Ort . mak ve bir tek o un V~1'lı1cmek ~U- 1ilclın ma~a~ .nı l~gol eden nUddrhırru- ~f"ti<'ffif• matıkf'me. nesrrclilt-n ve~ılıta· 
8 Sehırdt ise de. onu yal- . , • Y nıı nuav nı F,dıp. bu \'f"!11k l::u ,, nprımr ı l<.ırııı a ıll.ırınln mı:ıhltemf''.\'e verılm,.~ır1' 

n_ıı. hu kı~ma mal etmek Brodve.v'in rctıle y<>nmı~tır 'nrlıl!;ı .,, sorrlu. JI!ktnet ~tiinif t-ıurıu ov 1,.,. fı.;t r tP vp vılô\.'ettf'n istılfı.m vnnılmA• 
şcıhret ve- c-hemrn yetine uygun diış... I Ilııgünkü neticede. _ .. \ r.rupundan liy~lyrce~inl, c;-11 ıkU gn7.E>trrilif(:ln ~ ... - ı hu J!'CI· rt1"ın b.i'fihare rli.i.süru..,_.. lnı 
miycce inden başlL başına mt'ıt;ıl~ıa A 'i, B grupund:ın K;isıf D g:rlıpun. rınd n hulc.ntiuğunu "" t"V\'<"l('f lılt'ı...r yeı - ~ kı.rnr vrrrlJ ve rrlc:.eyi 21 1\.1 ırt p, t~cnıbcı 
edece iz. rlan da F'<rc~ birine(' ı.: ktılar. tr! .,,."'"<'d 1 C'dl!l '·! b1 1 rllr"'ı. ıı " at 1r. v t 'k ·"tti. 
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e? 
l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 

J ngUtcre ile Frrtnsadn şimdi) c 
kadnr hükiim siircn kana~t, 

~antn müttefikler lehinde olduğu 
1
• Ynui Almanya ile müttefikler a. 

asındaki harp ne kadar uznrsa, miit. 
e{iklcr bu uzama nisbetinde kuv. 
etıcncceklcr, Amerika gibi bitarnf 
C\letterin a kcri imnlfitmı kendi 
kcri imal8tlanna ckliyecekler, ha-

'tıılarına karşı tntbik ettikleri iktı. 
adi nbloknyı mütemadiyen şiddet. 
ndircceklcr ,.e neticede hasımları. 

1 ezici bir darbe indirmeğc :nıüyaf. 
a]c olacaklnrID. 
~··Birkaç gün evveline kadar hüküm 
llten kanaat bu merkezde idi. 

t ~altı•t ortaya bu kanaat üzerinde 
esır eden 5millcr çıkmıştır. 

~üttefiklerin Kaynakları: .............._ ______________________ _ 

B tı &miller müttefiklerin geniş 
f' hıynnklnrmı ktS'acnk ıreya kiL 
llltecek mahi .. •ctte değildir. Cünkü 
~ ~ ~ 

ti ~e~ lngiltcre, gerek Fransnnın va. 
lcttnde hicbir tcbeddiil voku buL 

:aınınır. İhlsi de e ~i ,•aziyetleri i 
• ta llhafaza ediyorlar. ikisi de muaz_ 1 la ııı birer impnratorluğn dayanma];:. 

rı \'c hu imparatorluğun askeri kay. 

r taalcJnrını sefetber ~tmfş bulunmak. 
dırlar. 1.Jri nıcınlekct te harbi kazan 
~k için biitUn kuvV'ctlerilc sllMıla

Jcııf ~Y?,r ve hasımlnrınn karşı her saha. 
stı' r .ustun rıelmek için en biiyük gay. 
~( r;!1 snrfediyorlar. Bu itibarla mütte. 
~ 1

1 ~erin insan kuvvetleri, hu kuvvet. 
rı f ,er, ?esliycn geni kaynaklan hi~bir 

11o; ııehıtc istihfaf edilemez. 

i( Alınanyanın Vaziyeti: 
~ ........._____"'-oo.-=......-...:..;.:-;__;:.o;.--.-. 

i~ F aknt miittcfiklenn vaziyeti bu 
ti l\l !nerkezdc 'Olmakla bernber 

ş, ~ t ~nnyM.ın vaıdyeti ae mühim bir 
{jf. h~ ~\'"\•ilJ geçirmektedir. Bt'tıiun en 

8 ! ~hz teznhürli, Alnıanyanın hnrlıc 
-ııf bt !'ı§mıyan, bifaraOıklan ~y·a gayri 

' lllıariplik -vaziyetlerini idame eden 
0Ynşu1nr içifı8e yaşamasıdır. 

ha ~l111anyanm bütün Avrupa içinde 
dı~hetti~i biricik cephe, Fttin a hu. 

'CUttdur. Di r bitfün udnClünC11a i. 
de, &tılh cnrhlir ve Almanya, tı6m1tu. :r: olduğu bütün devletlerle sulh 
~ nasebetler.i içinde :yaşamakta ve 
d' h adi ınünascbctlcrini kuvvetlen.. 

1l'lnektedir. 
'' :r~1ınanyanın komşulanndan en bü. 
e; ; li.ğü olan Sovyet Birliği ile A1man. 
d \ a arasında dostluk hüküm :sürüyor 
il t~ iki devlet arasında iktısadi işbirli. 
& 1 ı'iiinden güne !in'ki a1 ~diyor. 
r t ~l;Dtnnya .. diğer komşusu ve nıüt. 

~ ~ikı olan Italva ile ite miinas 0 bct. 
~e ~ 

~lı~ canla'ndırmnğn çalışmaktan 
l knlmamnktodır. 

lı: ı\.Iınnnyn, yine 1komşarn ~lan Bal. 
~lnrln da sulh dairesinde yaşıyor. 

()) 'c böylece Fransız hududu hariç 
1' ll'lıık üzere her mulıit ile sulh dni. 
~~sinde yn nmnğa ve bundan isüradc 
<· 

1
crck iktısadi ihUynçlnnnı temine 

:~ışıyor. 

listünlük davasr. 
~ 

I' 

J ki tarafın karşı kn ya vazi
lf' ~·etleri bu e:rkezde lduğunh 
0~e tanıan kimin lehfodcdir? 

'1ti u sualin en kestirme cevabı, onu 
n r~ftn an lellınae snyma'ktır. 
f~ nıniJ il<i tarafın da lehinde ol. 
~~una göre il .. i tnrn[ın bir'birlerine 
trıi~ lisUinlük temini i~in ba~ka a. 

13 
er~ g'iivcnmelcri t"zrtrı t'cUr. 

tir. u lllnillcrin b'iri süratH hareket. 

de ~~un için miittefiklerin bugünler. 
la •lhnssa bu bahisle mesgul olduk. 

rını g" .. b .. d h \·e oruyoruz ve u yuz en arJl 
de sul.h ne nlôkadar olnnların hepsi 
dik~Uttefiklcr-jn ne yapacaklarına 
l"tıtn nt ~(}_ij'orhı'r. Ztıtnan fı'ı'r'ıilinin te. 
lü .. ·· öttığa vcva 'temin caeceği iLttm. 
:tıı~~? simdilik ortadan kalkması, 
~r harekete sebep o1ahilir. 

lmanya, Papa 
ile Anlaşıyor 

fsv~ertıe, .16 (A.A.) - Vatikandan 
re 'f lın ır;Jansrna gelen haberlere ğö. 
f\.ı'nt anya ile Paptılık ımıstnda, 
\'e h~nYadn, Polonyada, BonemyaBa 
isu ornvyada din serbestisi esaSina 
ke.r~~t eden bir konkorda için müza. 
ler ere baş1.anmıştır. Bu muzakere
~ibbbu haberlere göre, BerHnde Von 
O.r· entrop ile Papanın mü:ncssili 

•enigo arasında yapılmaktadır. 

1\fançcstcr Madenlerinde 
Lo İnfilak 

~ ndra, 16 (A.A.) - Dün akşam 
deançe~tcrde, Brooks nnd Doxey ma. 
ki ~lerınde bir intıl<lk olmuş, bir 

sı olrnu V<' bir kişi yaral:ınmışhr. 

TAN 

So yet a apon Leh Topra 
d a Bir Uzerinde Ya 

Hidise Oldu Yeni Uçuşa 
, 

Sovyetlerin Bir Japon Müfrezesine Ateş Açtığı 

ve Japonyanın Protestoda Bulunduğu Bildiriliyor 

AMİRAL 
ouren 

Ank rada 
Başvekilimiz, Mütehassısı 

Kabul Ett; 
.Arikarn, l 6 (A.A.) - Fransız şehir

lerinin pasif 1.korunma tertibatını ha. 
zırlamfş ôlan Kontr Amiral Mouren, 
Başvekil Dr. Refik Saydamın daveti 
üzerine bu sabah şehrimize gelini~ 
ve öğleden sonra Başvekil tarafından 
kabul edilmi~tir. 

Amiral l\fouren bir müddet şehri
mizde kalacak ve müteakiben 1stan. 
bul ve İzınirc giderek tetkikatta bu. 
lunduktan sonr-a bu şehirlerimizin 
pasü müdafaasına ait raporunu Baş. 
vekile verecektir. 

Koordinasyon . Heyeti 
Ankara 16 (A.A.) - Koordinasyon 

heyeti bugün Başveltil Dr. Refik 
Saydamın riyasetinde toplanarak 
ruınamesinde bulunan· meseleler Ü
zerinde müzakerelerde bulunmuştur. 

İngiltereden Yapılacak İthalatın 
Takas Priminde Tenzilat 

Ankara, 1'6 (A.A.) - Ticaret Ve
kaletinden tebliğ edilmiı?tir: 

İngiltere ile yeniden yapılan tica. 
ret ve tediye anlaşması mucibince 
hususi takas yolile İngiltereye yapı. 
lacak ihracat mukah1lindc ınemieıke
timite yapılacak ıithalat nisbeti yüz-
de 60 dan yüide 80 e ibltığ edildiğin. 
den İngilte'l'eden yapılmakta ola.n it
halat üzerinden halen alınan ytizde 
70 takas primi yüzde 56 ya indiril. 
miştir. · 

1 
Tokyo, 16 (A.A.) - Havas -ajansı 

bildirivor: 
Sovyet askerleri Sakalinin şimal 

hududunda, Arase yakınında bir Jn. 
pon müfrezesine ateş açarak, birçok 
Japon askerini yaralamıştır. 

Japon askerleri de silahla muka
bele etmişlerdir. Japon rnakamatı 
meseleye fazla ehemmiyet verme1~
tedir. Zira hntlise ayni huduttan iki 
Sovyet tayyarsinin geçmesini müte. 
akip vukun gelmiştir. 

Japonya protesto ediyor 
Tokyo, 16 (A.A.) - (Domei): Ja. 

pon hariciye nazırı bugün saat 15 de 
Tokyodaki Sovyet büyük elçisi vası
tasile Sovyet hükumetine ş'iddetli 
bir nrotesto vermiştir. 

Japon hükumeti, Sakalin adasmd:ı 
Karafuto httdudunda vuku bulan ve 
iki Japon polisinin yaralanmasını 
mucip olan yeni htrdut hadisesini 
protesto etmektedir. 

Bu mıntakada vaziyet çok gergin 
olınaktn devam ediyor. 8 marttanbe. 
ri derniryollan münakalatı durnıu~
tur. 

Kömür Anlaşma51 
Amsterdam, 16 (A.A.) - Rotter

dam limanında İtalyan vapurlarına 
yüklelilmiş olan Alman kömürü bo. 
şaltılmaktadır. Kömürler nehir yo1u 
ile Almanyaya nakledilmek üzere 
mavnalara yüklctilmektedir. A1man. 
yada bu kömürler İtalyaya sevkedil
mek üzere vagonlara yükletilecektir. 

lsviçrede çille hat dişeleİgor 
Berne, 16 (A.A.) - Gı:ızeteler, İ

talya ile Almanya arasında aktedile. 
cek kömür itilafını ilk sayfalarında 
tebarüz ettiriyorlar. Bazı mahfillerde 
tahmin edildiğine göre, İsviçre, nak
liyatın tcksifine bir transit memleke
ti sıfatile iştirak edebilecektir. 

Gothard hattının b'ir kısmına çifte 
hat döşenmesine dün akşam karar ve
rilmiştir. İnşaata derhal başlanacak. 
tır. • 

-

Brükseldeıı Bildirildrğine Göre, Beh;ika - Alman 

Hududu T amamiyle Kapatılmış Bulunuyor 
Londra, 16 (Hususi) --: İngiliz ı

bombardıman tayyareleri bu.gün de 
Polonya üzerinde uçmuş ve geri dön. 
müştür. U~uşun -en mühim kı~mı ge· 
celeyin yapılmış ve Posen maden sa
hasının üzerinden gcç1Itniştir. 

İngiliz sahil müdafaası bugtin bir 
Alman bombardıman tayyaresi ile 
meşgul ol;:nuş ve tayyareyi kaçırt
mıştır. 

NAFi 
Ve 

Tet 

• s • 
ı n 

Batan gemiler Ali 
Şimal denizinde .iki küçük İngiliz 

gemisi batmıştır. .Bunların biri bir 
balıkçı gemisi olan Peridot ile 1500 

1 

tonluk Melrose gemisidir. 

Fuat Cebes?y 

Tesisatını Gezdi 

Su 

Holanda<la tedbir 
Bugün Holanda hükumMi Holan. 

da limanlarındaki gemilerin yeni işa. 
rakadar hareket etmemeleri için emir 
vermiştir. Emrin sebebi anlnşılma. 
mıştır. 

Belçika - Alman hududu 
Garp cephesinde mühim bir hadise 

vuku bulmamışbr. Brükselden veri. 
!en •bir htlbere göre Belç~ - :Alman 
hududu evvelce kararlaştırıldığı vec. 
bile 15 marttan itibaren hemen ta. 
mamile kapanm~ştır. 

İngilterede askere alınacak ol:ın 
25 ve 26 yaşlarındaki gcç1erin kayıt 
tnuamelesine nisanda bnşlanneaktıl'. 
Askere alınacak olan bu yaşlardaki 
gençlerin miktarı 30.000 kişiyi bul. 
maktad1r. 

Düşman hıırp-DemiUri 

hakkuıda maliimııt oer~nler 
Bahriye Neza-reti, dü~an 'bahri

yesinin l'aaliyeli hti'ldcınaa -düşman 
harp gemiletintn y•kalanmaıınna vey' imhasına yaı-ıyncalc mahiyette sa
rih malümat verecek sivil eshasa bin 
İngiliz lirasına kadar ınüka'fat 'Veri
leceğini ilan etmi~tir. 

AskeJ"i vaziyet 
İlkbaharın gitmesine birkaç gün 

kaldığı halde. Alman Jntalarının so71. 
baharda aldıkları umumi vaziyetin
de hicbir değişiklik vukua gelmemiş. 
tir. Alsas Loren hududunda, gündüz 
ve gece hiçbir hadise olmamıştır. 

Konya, (Hususi) - Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Ccbesoy, dün sa-
bah otomobille Çumra kazasına gi· 
derek sulnr idaresi ve tesisatını tef. 
tiş e'ttikten soma Konyaya dönmüş
tür. Nafın Vekili, hükumet konağın
da dcva1r rüesasile görü~tükten son. 
ra sıra ile partiyi, belediyeyi, kolor. 
du komutanlığını, ordu müfottişljgini 
ziyaret eylemiş, akşam d;:ı partinin 
ziyafetinac bulunmuştur. 

Nafıa Vekili, bugiın Bcyc:ehire gi
derek sulamn şebekesinin esası olan 
Beyşehir gölünü ve barajı telk'k ey
liyecektir. 

Graf Fon "Spcc'nih 
lJ\lJürettebatı 1Iapsedi1ece'kıeı 

Buenos - Aires, 16 (A.A.) -- Arjan
tin hükumeti, Arjantinde . bulunan 

Graf Von Spoo mürettebatını hap
setmiye karar vermtştir. Bunlar gele
cek on gün zarfında hap3edilecekler 
ve badema Alman tinıforması ı?iye~ 

miyeccklcrdir. 

Kara~·a Ohıran İspanyol 
Vapuru 

Madrid, 16 (A.A.) - Snnta Clara 
ismindeki İspanyol vııpunı Bidasoa' -
nm mansabında karaya oturmuştur. 
İki gemici ölmü~tiir. Vnpurun yüz
dürUlmesine faaliyetle calışılrnalda-
dır. 

·H:A D i'S ELER i N i.Ç y o z\u 
o ~Jütt.efikleJ"le 45 Amerika11 tayyare fabrikaBı a

rasında 8lJOO harv tayyaresi i.çi11 bir a11la§ma 
imzalar.mıştır. Bu tayyareleJ"in 5.200 ıü tm111bn, 
2.800 ü tak1.p tayyaJ"esi olacaktır. Sipari§ilı ye
kunu 250 müyon /ngiliz lfrası tutmakladtr. 

* 1\mC'.rilcn, en son !.iı;teın tayyarelcriui satmayı tehir ~t. 
miş olmn!ıına rağmen, mfittefiklcre saatte 400 mil sii
:rmle tlnre1cct etlen 'tayyareler '\'ermişt'r. AmeTikahlar, 
tdalla siiratli ta~ yareler ~e yapm1ş oidnkları cihetle, ttu 
ö(ayy:ıreleri sntmnktn mahzur görmemektedir. Yeni A
Yncrikan ta~ yaı cll'rınin ise, saatte 440 mil yaptı klan 
söy1cu"yor. l>'Onun]a beraber Amerikalılar, miittcfikle
re lhcr koJa~·Iı:tı gösteriyor ,.e müttefiklere \•erBikleri 
tnyyare1erin benzin ildpolarını 2ırhlıyorlar. 

i\-
eovyetlerle Japon1at arasındaki ilıtil6f-lı ımese-
feleri 1ıal için cereyan ede11 miizakerelairı bit· 
me7dizere olduğu bildiriliy01·. J(onuşulmı ı·e mu
tabık kalınan meseleler şuıılardu·: 
1 - iki memleket arasmda yeni bir ticaret an
J,aşması aktedilecektir. 
2 - Mançuktl4a l/idinaziüh'filı ltufludu 7esb'it 
için müşterek bfr komisbtln 'teşkil edilece/(f ir. 
3 - Japonya ile Souyetler arasmda'ki balık arı 
ilıtilfif ı lzalledilecektir. 
tJ - Sakalin .petrol ue kömürlm·ine ait tihtil{il ta 
'/ıalledileceldir. 

'Fakat şimdilik iki taraf arasınila bir ad<!mi 'te
cavüz paktı imzalanması balıis mevzuu ileğildir. 

* 'tsviçrcde fnali~·et halinde bulunan Alman ca~mslarının 
çokluğu, geı·ek İ!w!çre hük(ımctini, gerekse halkı son 

(terece ralıntsız etmektedir. Herkes birbirinden şüphe 
et mektc ve sır vermekten korkmaktadır. Hatta silah 

nltına ahnan nskcırlcr, Jcttalarına ve cephelere sevkedi. 
Jirkcn, gözleri kapanarak Se\•kcdilmektodlr. 

Amerika Vümhurreisinill hususi murahhası 
ıUister Sumner lVelles son deı·ecc ketum dav
ranmakla ve bir pazeteciye de lıiç 'bir ey söyle
memiş olmakla !beraber, P.aristell verilen haber
lere göre., Jliıter Welles dosllariylc yaptığı ko
nuşmalarda, -sttlhü imkô.n -dairesinde görmedi
ğini, bilakis 'harbirı .şiddellellecerii kanaati11i bes
lediğini söylemistir. 
Diğer bir lıabeı·e göre, hfister W ellas, miittefik
lerin !Almanyayı kolaıJ kolaıı ve siiratle yeneook
ltrine ina1ımamaktadır 

* Alınnnyadnn +ıdber :<•erildiğine göre. Haid:?bcrg Unı-
Yersitıısinin fc:n adamlarından b'ri, suni ckmrlk yap. 
nanın ~Rrcc;ini hulmuştur. Bu ekmek. işe yaramadığı 

İ('in, atılan p:ımu'kJar{lan yapılıyor. Suni ekmeğin ey
~~rı ~urrltırdır: ''K:okusuz, ııtn1!>!Z, fakat son derece gıtla 
, ·cricid:r.,, 

~ . 
Gydma'da, 011 üçü.,1cü a.'fl.rd<m kalmış o/mı Oske-
vic isimli eski ve. tarihi kilisede rulmbulatı bir 
lıiidisen ·,, §Üyuu, bülütı Rume11leri, ı·e bütün 

katolikleri 'kızdınmı§tır. /Jiğer emsali gibi yakı

lttn ı·e oyulan bu k'ilisl!tliıı tevkif edilerek bfr 
tecrit 'kampma gönderilen fJapnzları arasında 

Sulnmat adında bir zat: 
"-1Jl!1ıi rni~in 'lıırpalıyoı·sumız: Ben bir 'Rumen 

katolikiyim!,, diye 1tay1annl§, fakat bir Nazi 
gardiyatıı 011a iki §amar vurarak şu cevabı ver-

miş: 

"-Bu tokatların blriBi =Rumen, diğ~J"l ete Kato

lik öllluğun içinilir !,, 
.Bu .JıadiBe 11etiresinde, bu gardiyana hücum edil
mesi rüzerine, 37 kişi, üUamulrakeme kurşuna di
zilmiştir. 
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Yazan: B. FELEK 

G arp cephesinde iki sırn istih. 
kim, ardlarınn sığınan iki or. 

du) u birbirine kar ı muhafaza ettik. 
ce o tnra[tn harp olmaz, diyorlaT. 
~ - O halde harp nerede olacak: 
di) e soranlara hak vermemek kabi 
değildir. 

Bana sorar anız, harbin nerede o
lacağım bilmediğimi söylemekle hiç 
bir hicap hissetmemektcyim. Çünkii 
hunun ncr de olacnğım öylivenle
rin benden fazla malfııuatı olduğu
nu zannetmiyorum. 

Denh·or lıi: 
- Alınnnları sıkı~tırmak için, 

Sovyetlerle olan miinasebetleriııi 
l<c..;meli, ablokoyı tnmamlamalı. 

Horbiıı mantıki bir istidliil ve Is. 
tintnç oldur•unu iddia etmek doğru 
değildir. Tahminlerimizde ne kadar 
i ahet etti{,rimizi nnlnmak için bu 
harp ba..;lnmadan ev' el, bütün dün-
·a matbuntındn inti ar eden rivayet. 

leri dcrhotır etmek kıifidir. Hani yn 
1talJ nn ordu u ile birlikte Almanlar 
tic n't'dn miittefiklerin isini bitirecek. 
ti? İlnni ya Sovyet ordusu bir haf. 
tadn Hel inki) c \ arnc k, Finleri ılca. 
ı1italistlerin <'Snretindcn kurtnrncak. 
t:? 

Bu inhminlcrin ne derece ahe~ ol. 
duğunu yakm hadi elerle anladıktan 
sonrn hala ayni ölçülerle yapılan tah. 
nıinlcrde nisbi bir kıymet aramak 
biraz snfdillik olur. 

Bu i tc i nbctli bir tahmin yapa. 
bilmrmiz irin bilinnıesi lbım gelen 
bir takım m himat var ki biz onlara 
sahip de 'liz. l\lcseliı: 

- Alınaıılnrın petrol ve demir ih
tivacı nereden ~e nasıl temin edili. 
~ ~r? Bu maddelerin stoku nedir? 

- Almanyada halk maneviyatı ne 
haldedir? 

- Alınan ordu unun denk bir düs. 
man öniindcki harp knbili~eti nedir 

- Alman silahlarının rakip silah
lar knrsısındnki kıymeti nedir? 

Bunu'n nrnknbiJi olarak ayni su.at. 
leri karşı tnrafo da çc'\"irebiliriz: 

- Fran ız • İngiliz -0rkanıhar iye. 
leri ne dii.ünürler? Neye hazırlanı. 
yorlar? 

- Bunların hazırlnndıklnnnı gör. 
dii;;.H hnldc Almıuılar, neden mani 
olmnzlnr? 

- So\~ etler Birliğinin iptidai 
madde stoltu ne hnldedir? Tahmin c. 
dildiği gibi Almn vnnın muhtaç o1. 
duğu sc' leri \"Cu'hilecek midir? 

- Yine zannedildiği gibi Sovyet. 
1cr kcnCii ym(larına o"l'du gibi Alman 
miitchassıslnrı girmesine razı o]acal~ 
nndır? 

- Razı olsa bile Almanlarda 'hu 
muazzam ülkeyi tanzim ctıniye kafi 
eleman yar mıdır? 

- Tarnfc'.\ nin mali kudreHeri ne 
haldedir? İc. \'e dıs ticaretleri ne o. - .. 
lu' or? 

Biihin bu stıa1lerin cevaplarını ha
kiki ekilde bilnıedikce, knti bir şey 
Ö'.\ lcın(!Jtin imkanı 'oktur. Bu sual. 

lc;in de ancnk son iki Uç tanesinden 
bn-.kal rının cevabı birer su dıalin
dedir. Bu e rarı ağrcnmo'k iç.in iki 
taraf, kcllc~ini koltuğuna almı!_i ca. 
suslar almakta ,.e hu yolaa ufacı1~ 
bir mallımat edinmek için büyük fe. 
dokarhklar ynpmn'ktadır. 

Hattfı Mı kadar denebilir ki. kati 
harbin ne tarafta yapılacağı hakkın
da iki tarııf crltftnıharbiycleri b1Jc 
bir ey -sö:\iemel ten m~nktır. Buna 
mi al olnrıık ~ tı'.\ ı Hahrlato1ım: Ge. 
çcn l mumi llnrl>in kati bir nctice~·e 
i ·ıinde M1 biiyitk tc!;iri olan hare. 
k • t St>ltınik cephesinde ccrey.an ~t

ın is 'c Alman cephe i ilk önce orn. 
dn~ cntlnmı.;h. Bu cephenin acılma. 
sını an itilôf clcdefJcri crlı:ünıharhi
YCSİ değil, 1ö ~ ö Driyan istemi_şti, 
hem de ısrarla. 

imdi. zrYnhire hn'kal'nk yaphl?nnız 
istidlllJlcrle 'nrnenğımız nfüiconiıı 

fllr:lzh·nt !:ıthasınthm ileri geremi~·e. 
t"rğini bilerek kon <;mamız cok daha 
fnydalı olur. Zira, bu far ziyeler ii. 
zerine hiUdim kurarak i..;ini .giiciinü 
iıyarlanu '\ n u ".'J'ao;nnlar, "'1.annedildi. 
"inden uek "oktur. 

Almanya '\'C Rusyaya Nikel 
Gönderilmiyccck 

Va ington, 16 CA.A.) - Nikel is
tihsa1atının yuzdc doksanını temin 
eden nikel. Kanadanın ihraı:atmı tah
dit edeceği ve nikelin Almanya ve 
Rusyaya gönderilmesine mfıni olmak 
için Amerika da dahil olmak Uzere 
lfütun memleketler için birer kon -
tenjan tcsbit edeceği haber verilmek
tedir. 

DiP,er cihetten Amerikn hükume
ti İngiliz ve Holnnda müstemlekele
rinden Ameriknya ithal e::hlen saç ve 
kauçuğun Rusyaya sevkedilmesine 

~----------:..--iıiii....-..iııiiôiliıiii.._., ..... ..,.....,....._. ..... -. ............. ......,-..-......,....__ ..,..._...,....,......, _ _.. ___ ;;;;;;;;--...-___ ..._ ___________ .__; nılini olmnk için siddctli emir1cr vcr-
rtıh:t ;,. 



TAN 17 -3 - 9(0 
,ı:m: .. _. .. ._. ______ ._. ... ._. ... ____ ._.._.._. __ m:ıı:ı-. .. ,, BUGÜN 

l\lİLYONLAR DARCAN ARAK, YENİDEN KURULAN TARİİHI ŞEHiRLER ,, __ _ 
__ ,, 

Bugün 5 O M E R Sinemasın~!~ İÇERİSİNDE l\lUAZZAJ\1 SAHNELERLE FİL'.\IE ALINAN 

CÜYÜ~C BiR AŞK VE KAHRAMANLIK DESTANI 

Baş rollerde: 

ALD eOLMAN Franccs Dee 

Basil Bathbone 

'c:m:--=--ı;mr.ı----=:.s:ııı-. ... .-:------=---------------
DUGÜN T KSi 

u 
Sinemasında 

A sn 
( B.i O'n C1 so 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Muazzam meyııan muharebeleri - En deh•etli deniz carpı•,,.,~ları _ 300,000 

ki~ ' n'n i~tirakile çevrilen harikalar filmi 
. Bugünkü sea•w.ar: 11 .30 - 2 _ 4,20 _ 6.40 ve 9 da 

lfl.J------~ GÜLJJIEK. DOYA DOYA ve KATILINCAYA l(ADAR 
GÜLJJIEK ISTIYENLER, BUGÜN 

İPEK ~~ 
Sinemasında Dünya 

Komikler Kralı 

L g 1- Hardi ~ 
nın TÜRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER DÖNÜSÜ , 
1J1.1.'-•"'"' .. .a. : Bıı 

Filmini görmelidirler. Ayrıca zengin 

film ~uanız Çarşamba akşamına kadar gösterilecektir. 

ilaveler 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine .. 

---- -·---=--mı::ıı-ı.z.• Bugün SARAY Sin~masında 
Günden güne ~rtan bir muvaffakiyetle devam eden 

A ş KIN S E S İ 
Şarkılı ve müzikli sinema harikasını gidip görünüz 
Baş Rollerde: Billur Fesli, Güzel ve Şakrak yıldız 

JEANETTE Mac DONALD 
ve LEW A YRES ve dünyanın en büyük SENFONİK ORKES'T'RASI 

İlaveten: FOKS JURNAL en son dünya ve harp havadisleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine • 

Tü.rkçe Sözlü, Türkçe Ş3rkılı 
Büyük film. 

Şimdiye kadar hiç bir Tiirkr,e 
filme nasib olmıyan bir muvaffa. 

kiyelle 

KADIKÖY 

O P E R A 
Sinemasında devam edıyor. 

Tel: 60821 

1 

Milli San'atımızın en 

yüksek harikasını ve 

ERTUGRUL 
MUHSİN'i 

~E·H·\,-ET .. I 
-~-~~-~~~l 
Şaheserinde gorurseniz 
Ömrünüzün en nadir 

E 
M 
D 
A 
R 

On binlerce Halk İs
tanbulun İdeal Sine-

.M 

A 
R 
M 
A 
R 

masını görmeğe 
diyor. 

gi-

Ilu Haftaki 

Fevkalf..<1" 

Program ;A 

R 

A 
R 

C• ~· .iıcva.•er 

in İlk dıramı 

TUZAK 
ve 

ro:nmy ~{elli 
nin harikası: 

it A Ç A C{ 
KO~SA "LAR 

En güzel dekorlar arasında ve en mükemmel musikimlzin tuennümaU 
altında çevrilen 

~AYŞE 
Senenin en büyük Türkçe söılü ve İspanyolca şarkılı filmJ 

'R~ ~ Rollerde: Sevimli. Şirin ve gUzel İspanyol Yıldızı 

·:: ımperio Argentina 
nin on.uuugu ruhnevaz İspanyolca şarkılar cana can katmaktadır. oon 0 w1lerd 

istifade ederek görmek fırsatını kaçırmayınız. 

Bugün saat 11 de tenzilftlli matine 

...................... 
Bütün dünyanın <ayısız haftalar ... Sonsuz aylardanberi 

Beklediği büyük gün geldi 

LALE 
Fransız yıldıdarının en parlağı güzel 

DANİELLE DARRİEU X'nun 
1940 senesinde 

Kudretinin azameti, sesinin ateşL.. Güzelliğinin sihirile yarattığı 
tek filmi gösteriyor. 

T 

o\nı 

lı«j 

3,5 

Ad 
Cev 

)\ hı 
'•ııı 
•dı. 
ı'~i, 

" -

1( AL B AGRISI 

tia 
'l>iy 
llıiıi 
8dd 
:'he 
ş, ş 

ıı s 
16 

'.;örülen .. İşidilen harikaların en azametlisi.. Fransız SinemacıhğıJllll ~ • 
LALFnin zafer taeına ilave ettiği en nadide bir incisidir. 0,' k 

İlave: Renkli Mİ Kİ... Paraınunt Jurnal ,~· 
Bugün saat 11 de teıızilath matine Tel: 43595 u~. ' 

ÖLÜM HABERLERi 

Memleketimizde ilk defa yeni usul 
.lzere tedrisatta bulunan v" pek çok 
talebe yetiştiren eski muallimlerden 

, merhum Ahmet Mithat Efendi refi
kası, tüccardan Hasan Ali öğütmenin 
yengesi, ı:''şlşi Terakki lisesi tabibi 
doktor Osman Mithat Öğütmenin ve 
Ethem Mithat Öğütmen ile Şemsi 
Mithat Öğütmenin Anneleri Raziye 
Öğütmen vefat etmiştir. Cenazesi 17 

1 mart pazar günü saat 11 de Osman
! bey Rumeli caddesinde (50) numara. 

l lı apartmandan kaldırılarak ebedi 
I medfenine nakledilecektir. 

Nişan Merasimi 

Sevgili babamız Doktor İhsan iV 
Özgenin hastalığı esnasında teda' ._ 
hususunda himmet ve gayretler> () d 
esirgemeyen sayın hocaları ve uı a._ l't 
lektaşlanna gerek bizzat cenaze il' ''Ye 
rasimine gelmek ve telgraf 11t' lliı, 
mektupla tahriren elem ve teessiif _a<ılrıı 
rimize iştirak suretile bizleri tese :~ ok 
eden akraba ve yakın dost ve aJıı 1. •hil 
bamıza şüşkran hislerimizi ayrı af ','."iı 
bildirmeğe teessürümüz mani o!Ö' a ._ 
ğundan kendilerine gazeteniz vasıVıa· '• 
sile alenen teşekkürü bir borç bilir' :· la 

Eşi: Bedriye Özgen, kard~şi safi eln ~· 
' ~ ft Arıf çocukları: Suat Açar, Fuat "lti~· 

gen, Sevim Özgen, Damadı Ali ıııı'ı., ' 1 

Açar \a~1° .ı::-------------11· ın •na.n 
~ııın TAN GaTetesl ~•n b 
: ~at~ 

Bakırköy eşrafından fabrikatör = ıı~n F·ıvatları ıı-, 
Bay Hamdi Yenerin oğlu Bay Kema- : ;,ııı lııadd~l 

Pazar 11 den itiba-
1 
!in, Girid Kandiye eşrafından Musta. ;: ~ ~-•dığ, 

ren devamlı ~a B~badalı kerimesi Ba~an Saha".et c 1 inci sayfa sanfim1 400 ~·liıkis 
ıle nışanlanma torenlerı Bakırkoy ; •l\j k 

matineler. . - 2 250 '• ı 
i 
....... _..., __ _.._...., _____ Halkevi salonunda davetlilerin mu- : • ı ı 1 <ı ar 

1 vacehesinde parlak ve samimi bir su- 1 E 3 , 1 , 200 "••ya 
············ 

------·--------·, - o ,,, ._, 

' 

-ette yapılmıştır. Her iki tarafa sa- : 4 J O li;' "'• 

T 1 y AT n O LA R detıer temenni ederiz. : ~ ;ayfat;rda : 60 ·-~~~ıe 
'ı ------~-~ = o ... ·~ = ·on sayfa 4 ı "•Uı, ı , ------··------------------·111ııı /1 ' ~ehiı Tiy"tro,u 1 l~o:ı1erans ;_ >ikkat: ' . ". l h~ı•,.iny 

B S. d N d. ' z·· .. d Dram Kı~mında • o KAOIN o ugün SAKARYA ınemasın a 1 cı: ;c:e umru; Komedi kısmında Istanbul Rasathanesi Müdürü,= 1 llu 
• HERKFS VERLI VERiNDE o Muhterem Pr. of.esör Bay FATIN ta-ı= 1 - ı '8ntlm: l{Ueteniıı tn~ 1trin z 

C'dd ·· "l •- f k l.d b' On yedi kırat 20 santim sik- , ... ı en goru ece" ev a a e ır porgram IIaJk Opereti rafından 18. 3. 1940 Pazartesi günü S yazısıle 2 satırdır. ! .. ,•kı 

Kar
lsttanabl ulpdaeilnkr-deefsa·snde 1 .. "EveRmCevAsimNin zAafeDriASI Jetinde koyu renkli tek taş bir Gündtiz 4 de - Gece 9 da saat on yedi buçukta Yüksek Mühen- \: lliinıann fıyab gazetenlıı ~ \-ltaf,n 

:ır iYi zümrüd çıplak olarak sandal Be 
0 

YUNUS BEY ouYMASIN 0 c!is mektebinde "ZELZELE HADlSE. 1: tek sütunu uzerıne besap ~ 
1

81, 
desteninde teşhir edilmektedir. LERİ ve MEMLEKETİMİZDE ZEL- i lanmıştır. i atand 

Herkesin görmek istiyeceği heye. 
canlı, meraklı bir film 

JAi\ıES BUSH - HELEN 
HUGHES tarafından 

2 büyük Fransız yıldızı 
JEAN GABİN 

28 mart 940 perşembe günü saat o HAFI? CEMAl ZELELER,, mevzulu bir konferans : 1 tan ii r _ Kalın yazılar da gazeteci• ~ ı,nk· r 
14 le mi.ızayede ile satılacaktır. verilecektir. Kıymetli Profesôrümü. : kapladığı vere gore santim ~ ~11 hıu 

l\IİCHELE MORGA~ 
tarafından 

Bedestence takdir o!unan kıyıne. Pazardan maada saat ıH :ın daı zün bu konferansında meslektaşları. - • • a 
- iP '\l~ilhlr j d•f 

ti yedi bin beş yüz füadır. 18 e Salı. Cumartesı 12 ye kadar fı mızın hazır bulunmalarını rıca ede. iiııııııııııııııınnıııılllllllllllJfıt'' a d 

Bu ~ualleri asabiyetle kendi ke•1disin(? sorarken 
gözlerinden yaşlar boşanıyor, haykırma!<, bagırmak 
istiyo•du. 

Kaç t•ylı!< acısı, ıstırabı , işkencesi birdenbire gü_ 
Hnç bir J.om(di oluverm'şti. Onun y:ı~anından do
ğan bir komPtli ' Ona inanmış, sözlerini sahici gıbi ka_ 
bul ctmi:; ve ı. yüzden azaplar çekmişti. 

Yurrıruk1arını sıkarak doiruldu. Gözlerinden a. 
l:an yaşları silerek yerinden ka'.ktı. Yüzü birdenbıre 
sert ve ha~ir bir mana almıştı. Dişlerini sıl,aıak ken. 
di kendine m:rıldandı: 

- Be.- de ona azap çekt'receğ'm . Ondan irıli

kam alacağım 1 Onu üzmek, onu ıstırap'.ar ' ç•ııde kıv. 
randırm:ı:< için bütün kadınlık silahlarımı kıllana. 

cag1:n 
- Bu kaçıncı resim Ayşe. 
- Bilmiyorum dayı; galiba Amiral bugimün 

fi!m;ni çekiyor. Mak'nesini bıraktığı yok; daha kotra
ya girerken resim çekmiye başlamıştı, halli dur
madı. 

- Fena mı ediyorum Arif? Bugünün hatırasını 
ebedileştiriyorum. Bak hava ne güzel; ou dekor al
tında nefis bir fi!m çekiyorum. Şimdi orada dur Ay. 
şe; oyle yelken direğine sarılmışken resm'ni alaca
ğım. 

- Saçlanm d~li gibi rüzgarda uçarken mi? G5-
ren beni t;marhane kaçkını sanacak. 

- Başındaki kordelayı da çöz, bu vaziyette rüz. 
g.'ır saçlarını arkaya ittiği için rahatsız vlmazsın. 

- Peki Amiral! 
Beyaz kotra kırı§ık su1ar üzerinde yelkenlerini 

ı<1;;irerek uçuyor .. Her taraf masmavi, deniz ve gök 
biribirine karı<mı< gibi. Vakit vakit mutı v~ rl•ivon 

1 , ' e rl J kara va Oivanvolu No 104 riz. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN DERl<AND No. Sb 
surüleri kotranın yanında, onunla beraber suları 

yararak bir ok gibi f,rJayıp uçuyor, kanat çapıyor
lar. 

Sabah erkenden yola düzülmüşlerdi. Ayşe, son. 
radan intikamının zevkini tatmak için butJıı neşesile 
gü!üyor, konuşuyor, şarkı söylüyor, ortalığa bayat 
veriyordu. Seniha Hanım bağ ağrısından muztarip 
oldı.ğunu söyliyerek gezintiye iştirak etmcdi5i için 
iki erkekle beraber Ayşe yalnız kalmıştı ve :ki erke
ğin krndisini şımartmak için yarış etmeler ini zevkle 
seyrediyordu. Çok mesuttu, hakiki ve samimi bir 
saat içinde yüzüyordu, fakat bu sevinci arasında yi
ne bir gece evveı hazırladığı intikam plônını zihnin. 
den çıkaramıy::ırdu. Mehmede ge!ince, o kayıtsız ve 
şartsız bir saadet içinde idi Saatbrdenberi Ayşe ile 
beraber olmak, onun beyaz elbisesi içinde şezlongta 
•ızandığını görmek, onunla karşı karşıya yemek ye. 
mek ne bulunmaz bir zevkti! 

Yalovaya geldikleri zaman, her nedense iiçü de 
kotrada:ı çıkıp §ehrin tozlu yollarına atılmak ısteme
diler ve açıkta demirlediler. 

Arif Bey bu tevakkuftan istüade eimiye he
''eslendi. 

- Çocuklar ben ıçeriye gidiyorum. 
- Yin~ uyuyacak mısın Arı!? 
- Eh .. Hafif tertip biraz kest'rmek niyetinde-

)·im. Ne yapal:m oğlum, ben senın gibi dinç deği. 
Llm. Bundan maada deniz havasına da pek tat.am
mül edemiyorum, gözlerim kapanıyor. 

- Hakkın var, hatta seni iyi tanıdığım için bu 
saate kadar nasıl olup dayandığına şaşıyorum. 

- Sen adama uyuyacak vakit mi bıra;.oıyorsun 
biraıler': Y2 ikram!arınla, yahut hikayelerınle aklı
nu alıyorsun .. 

iki erkek konuşurlarken Ayşe, onlara bakıyor
du. Jnce şayaktan krem pantalonu, yakası açık ipek 
gömleğile, Mehmet otuz yaşında bir gence benıiyor
du. Olgun. sevimli. zekı ve neşeli bir genç .. Koyu 
lacivert göz'eri pırıld:yor, bütün varlığından dinç ve 
sıhhatli bir sevinç taşıyordu. 

Bu kudretli adam kendisile bir çocuk tıibi alay 
etmiş, belki de ona karşı duyduğu zaafını keşfederEk 
bununla eğlenmişti... Bir taraftan kalbinde büyük 
kinle karışık bir acı sızlarken, aynl dakıkada eriyen, 
yumuşayan bir duygu ile ona yaklaşmak, başını o.. 
nun kuvvetli göğsüne dayayarak uyumak ihtiyacını 

duyuyordu. 
Nasıl karma karışık iki his arasında cenkleşiyor, 

pençeleşiyordu! Bir sanıye onu tokallamak isterken, 
biraz sonra ona sokulmak, onun geniş elinin alr.ında, 
saçbrw<!a dolaştığını duyarak uyumak, unutmak ar• 
zusile vücudü kavruluyordu. Bir ara bu zaa! onu 
o kadar kuvvetle sardı ki, hemen oraya çöküverdi, 
ba§ınt bir direğe dayayarak gözlerini kapadı. Başı· 
nıcı içinde güneşin ışıldayan renkleri, denizın akan 
köpiikl.-ri ve kuşların titrek kanatlan blı'ıbırine karı
şıyc;rdu. 

- Niçin geldim? Bu işkenceyi çekmiye niçin 
razı oldum? Onu tekrar gôrünce bütün metanetimi 
kaybedeceğimi bilmiyor muydum? Ah şu adamdan 
bir ir, ti kam alsam, ondan sonra bir daha ytizünü gör• 
miyeceğım, bunun için hatta karşıma ilk çıkacal< 

kimse ile evlenmiye razı olacağım, Fakat onun dB 
yarasını deşmek, annemle aralarında geçeo 'akayı 
bildiğimi ve onun bana bakarken bende annemi gör• 
düğünü anladığımı söylemek, ona sarışın metresin• 
den ve çocuğundan bahsetmek istiyorum. Onun yü
ninün ıstırabile, öfkeyle sarardığını görmek ne tatlı 
bir intikam olacak! 

Gözleri kapalı. iki kolu vanlanna uzanmış, gev· 
şek ve kuvvetsız bir tavırla kendisinı bırakmışU 
Ikı erkeğ n sustuklarını ve ortalığı denn bir şiikl)f 

kap sdığını hayal meyal farketti ve yıne rüyada gıbl 
Mehmedin kendi yanına uzanıp sıcak avucile e!Jııl 
örttüğün;; duydu. 

- Uyusam! Onun parmaklarının sıca'<bğınm 

bütün vücudüme vavıldı~ı duyarak kendimden 
_ııetseml 
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Türkiye Ecnebi ---1400 Kr. T ~·ıc 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 
400 .. 3 Ay 800 .. 
ıso .. 1 Ay . 300 

tıuıetıcrarası posta ittihadına dahil 
~IYan memleketler iç1n abone 

eli rniıddet sırasıyle 30, ı 6, 9, 
a,s liradır. Abone bedeli peşındır. 
A.dres değişunnek 25 kuruştur. 
Cevap içın mek tuplara 10 kuruşluk 
~fıve-;ı lfır.ımdır. 

.., enkitte İtidal 

... E: \'velki gün, gazetelerde feci bir 
liste intişar etti. Ve bu liste· 

11 intişarı, hemen bütün meslekdnş.. 
111lltıda, hnkiki bi, cnd işe uyan
r~ı. l\leselô meslckdaşlarımızdan 
tıs· 
1, 

1• Şu satırları yazıyor: 
.- Bugünkü haberler icinde bir 

tıa v • 
İl' ar.,, 
~Yasada satılan, ve maalesef he

~•ıin nldığımız, yediğimiz gıda 
a deleri arnsında birçok nüınune· 
~· belediye tahlilhanesine gönderil. 

· Şöyle bir netice alınmış: 

7~2 sirke niimuncsinden onu bozuk, 
rıJJI llJc eJunck niimuncsinden 7G sı bo. 

0 
' 54 helva niimuncsinden 19 u 

tuk, 77 yağ niimuncsinden l G sı 
tı~~· 5 reçel niinıunesindcn 4 ii bo. 

\' .. 
y

11
.0RUrt, turşu vesaire üzerinde de 

ec· 1 lltuayenelcr yapılmıs ve ayni 
1 neticeler. ........ . 
l Mide bulandırıcı! 
fıtfif bir tiıbir: • 

f
a' ~ Sıhhat bozucu! 
et da hafif: 

~a~ l\Jilli haysiyeti rencide edici bir 
~ )l·3'et: Doğru!,. 

.. · aı ıı, bu satırlan, ve bu me\"Z.uda 
1~ •rı ılınış olan d:ğer tenkitkiir fıkra
~s ·~·~.kuduktan sonra, tetkik ettik Ye 

:ı-li a 1Yettar bir zat, bu husustaki su'J ,~be şu cevabı verdi: 
1 "ita - Mesele çok yanh,. anlaşılmak. 
tr. ' ''e . 1ar • sanılmaktadır ki, bu "bozuk., 

i1~11a~ laaıettnyin niimuneler arasın. 
ifl'"~el ~1kınaktadır. Halbuki, bu mnd
()!; 'iti:~. bizim bozukluklarından şiiphe 

~r l:•tniz maddelerdi \fe bu tahlil
\..' 0 maddelerin piva ada ntısa cı. 
~,, . . 
ili tnalnrındnn "'el , apılmıştır. 
~llennleyh, onların bozuklukların. 
1-ar' bu derece bedbin lnikiiınler çı· 
ll~ak, hiç te ~erinde g(;riilemez! ., 

tııad z, vnkıfı, ı>i~ n ada satılan gıda 
'!ıad ~eleri arasında hiç bozuk bulun
~it·~~ını iddiaya kalkışacak değiliz. 
dtt~· 1 

• bu ütunlarda, onların sid. 
l~; krıntrolii liizuınunu, miiteaddit 
~.;ı/ arta müdafaa t'Hik. Fakat, ~ u. 

tııııt~ gc~··rdiğiıniz izahnttnn anlıyo· 
}İit··ı '· tahJil neticeleri iizerindc ~·ii. 

1 }111\~ en hiikiinılcr, iş"n malı~vetini 
I tııuı ış. ~anlamaktan miite\ ellit bir 
J Jıq/_ lagaya biiriinmii hatta: ' 11\1 :m 
J ~ltı~1Yeti rencide edici bir 'aziyet .. 

lı tıc sokulmuştur. 
f ıt.ri: Yanlış ,.e miibniiığah hiikiiın. 
1 lııeJc Z~rarını dn, maale ef halk çek. 
~ etra;edır. Çiinkii o tahlil neticeleri 
~ ~at ında ~·apılan mübaliığalı neşri-

1~ 'aı~ halkın istahını kesmi , birçok 
ta11 ~da ları. fıdeta karın doyurmak. 

1 lttık~tkiitıniiştiir. Bunun içindir ki, 
~ tı1.ı, ~lerd~ dikkat ve itidal Hizumu· 

def 8.latı hir zururet şeklinde b:r 
a daha hatırlatıyoruz. 

'l1 o 
... a.~üsabakası: 
Öğrend·~· . .. Ç k E . 

!:enı ıgımızc gore. ocu ~ır-

lara: l<uruınu Eıninönli kazns1 kolu 
de\'a •ndan 8 ni an tnrihine kadar 
la llt edecek bir ta\ in - evet tav-
11\ii~blltUsabnka ı tertiJ> olunmuş. Bu 
tekl akalarda hirinci , ikinci gele. 
ba'k:re hediyeler \'erilecek, 'e mii a. 
tu'kı nrın has1latile de, muhtnç ço. 
~Otılt~rın hazı ihtiynçlnrına kar~ı 

acaknıı no.. . 
Se, h grusunu Sciylemek lfızım gelir· 
ltıiıtı tı haheri garip bulmamak eli. 
~ııı hen ı!elınccli. Tavla müsabakası. 
ltıası a ıla.tite muhtaç çocuk kurtarıl. 
dir. ' ı:arıp olduğu kadar tla, hazin· 

\ lfa>.lndir· ç·· k" f k' kl ardı · un ıı a ır çocu arıı 

b·r İhllt· ga~ c>sini giidcnlerin ne acı 
tir, li3 aç içinde kaldıklarını ı:öste-

k Gariptir· Ç" k '" k h llrşı he • . un u a ve oyunlnrınıı 
tıı 1,,. slenılen znrnrlı inhimaki yık. 
· "" çal t • •11s811• _ış ağımız bir sırnda - vele\' 
l'ıılisa~ hır gaye ile de olsa - tavla 
aıtı .,:.~ası, \'eya "pastra,, ' "altmı~ 
lik;Yt ~sahaka ı tertip etmek. h'ç te 
leşvikt' alanu;} aeağıınız. zararlı bir 

ır. 

l'erncnn· d . . . 
'lıttıı 1 e crız kı, Esırgeme Ku. 
ı_ arımız "d 
11ı-ıı •• varı at membaı ararlar-
tıa ipçok ~aha nezih \ 'e çok daha mii. 
t..o .. r rnusabnkalar, müsamereler 

·• cra ı · 
lilt te ?5 ar, konserler, balolar. cay. 
lınıa/tıp edcb:lccek!erini unutm~-

TAN 
( -·-=---
H©1ftanon 
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Dönün Kuşlar, Dönün, 
Geldiğini.z Yere! 

G eçen gün, yeşermiş 
Çamlıca tepelerine u

zaktan bakarken gözüme iliş
tiniz; büyük bir kafile idiniz; 
güneşle karşılaştıkça ak: bir 
şimşek gibi çakıyor, sonra 
beyaz kıvılcımlar döküyor; 
loşluğa gırmce dağbaşı du
manı gibi eriyor, buğuya dö
nüyor, görünmez oluyordu
nuz. Bazan geniş yumuşak 

kollar gibi açılıyor, uzuyor, 
yaylaşıyordunuz; hazan der
top olup havada çiçek açmış 
bir tombul elma ağacına ben
ziyordunuz. 
Bazı kere de düz çöllere dalmış 

bir deve katnrı gibi arka arkaya 
diziliyor, göklerin bellisiz ince 
kumlarında sessiz adımlarla yürü
yüp, durur gibi göründüğünüz hal
de birteviye ilerliyordunuz. 

Size bu yıl "Safa geldiniz, safa_ 
lar getirdiniz, leylekler!,, diyemi. 
yeceğinf. Diyebileceğim şudur: 
"Dönün kuşlar, dönün, ,geldiğiniz 
yere!,, 

.E';.ret, dönünüz kuşlarım, dönü
nüz, bedeviler diyarına! 

Zira A vrupada yine harp çıktı: 
ne gökte rahat, ne yerde huzur, ne 
su üstünde emniyet, ne deniz al
tında selamei... Sulh arılarının dol
durduğu petekleri cenk ayılJrı yu
tuyor; mamure parkl.ırında harp 
filleri knrınlarını doyuruyor, 
Tarla1arda yine orak yerine mit
ralyöz çalışıp başak diye baş bi
çiyor, sapan yerine tank işleyip de
met diye ceset yıgıyor! 

Nereye gideceksiniz? Aşina ova
ların ızı görsen iz tanıyamıyacaksı
nız: Vistiıl kenarındaki tüneci\ği. 

niz bacaların yerinde yelle:, fü_ 
binde kıvılcımlı küller esiyor; içle
rinde salına salına gezip dolaştığı
nız Fin göllerinde cesetler yüzü. 
yor, suların tüyleri ürperip kamış. 
lnrın diz1cri titriyor, nereye? 

Dönün ku9lar dönün, burdan vefa yok; 
Eski temiz sular, öyle hava yok; 
Feryadıma karıı akılsoda yok; 
Bu yangın yerinde ıoiiuk kül vardır. 

Yine şairin dediği ~ibi: 
Yuce daö bnıındıı siyah tül vardır 

İşte Avrupa tablosu budur! 

siz geriye dönünüz ve ters 
yüzu, bizi bırakıp giderken 

akbaba sürülerıne haber salınız, 

baykuşlara müjdeci yollnymız. De
) ıniz ki: "Avrupada bekiecliğiniz 

zıyafet sofraları ve ielaket kürsü
leri yine kuruldu; dıdiklemekle, 

bıtmiyecek kadar ceset boldur, kon 
makla ttikenmiyecek knd~r harabe 
çoktur. 'l'ıka basa yeyiniz ve tıka
nıncıya kadar ötünüz'.., 

Evet, nereye gidiyorsunuz, ey 
d e ryadil kuşlnr? Dere kenarları ar. 
tık tulüa bakarak. ~ag'.llarınız1..a 
nargile höpürtedecek kadar keyifli 
ve ocak tepeleri gurubu seyrede
r ek yine ağızlarınızla tesbih çeke
c ek kadar huzurlu değildir. Aldan
mayınız. Boş sandığınız yeşil ekin 
tarlaları altında tepeden tırnağa 
kadar silahlı adamlar kaynaşıyor; 
goremezsiniz: Çiçek :ıçmış bahar a. 
ğaçları arasında havan toplarının 
vahşi derileri gibi renk renk döğ. 
meli bedenleri saklanıyor. 

Toprağın içi, eskiden, henüz İŞ
lenilmemiş demir cevlır,rile dolu 
idi ; şimdi bu madenler fabrikala
ra girip çıktıktan, siliıh ~eklini aL 
dıktan sonra tekrar yere gömüldü, 
yer altları mndenlikten çıkıp h&zır 
silah depoları oldu. Şayet bu harp 
aletleri, tabiatin feyzine uğrayıp 

filiz verebilseler A vrupanın üstü. 
nu - her dalı top fırlatan •ıe her 
yaprağı kurşun sıkan _ polat ka
buklu bir balta girmez b.ıobab or
manı kaplardı. Gök ise, artık yu
muşak tüylerinizin haz ile sürün
düğü ferah bir boşluk de.~ilclir, Az
rail civcivlerinin kanatl::ınıp do. 
!aştığı ölüm sahasıdır. Şayet cenk 
bir kaç yıl daha sürerse geceleyin 
) ıldızlarla, gündüzleri g:.ineşle a . 
ranıza . yanar dağı uğultusu kopa. 
ran çelik bir bulut gerilecek ... Bir 
bulut ki, her zerresine bir tayyare 

~an: Re/ ik Halid 
1 

gizlidir, rahmet yerine iperitle do
ludur ve düşen her damlası, yakı
cı, yıkıcı, veya zehirleyici bomba
dan başkn bir şey değild i r. 

o önün kuşlar, dönün, e;eldi
ğiniz yere! 

Biliyorum, içi henüz ayrıl

dığınız Nil ve Fırat kenıırlarının, 
Afrika göllerinin rah.ıt ~ttirici sü
künile dolu gözlerinizi yüzüme di
kip beni hayretle dinliyorsunuz ve 
insanlann hayvan aklına bir türlü 
sığamıyan hudutsuz, izans:zlığına 
şaşıyorsunuz. Siz dünya görmüş, 

tarih ülkelerinde dola~mış ve eski 
medeniyet eserleri üzcr!ncfo, bütün 
kış düşüncelere varmış filozof ve 
tecrübeli ku~larsınız. Mehtaba ba_ 
kıp dalışlannızdan şairliğinize. ak
şam ezanı yuvalarınuda xamet 
getirip, iki diz üstü çökerek rükua 
hazırlanışınızdan müminliğinize i. 
nanmaktayım. Avrupa artık size 
yurt ve yazlık olamaz. 

Sizin asırlardanberi, bir arada 
haşır neşir olup derelerinde kur

bağa, tarlalarında böcek avladığı
nız, bacalarında mesken kurup ne. 
si: yetiştirdiğiniz ,.e çalı~kan ha
yatlarına yüksek yuvaldrınızın ke. 
narından ve yüksek bacaklarınızın 
üstünden bakıp muhablıet duydu
ğunuz Avrupalı insanlar, o bildi
ğiniz insanlar değildir. Suratları da, 
siyretleri de deği~ti. En drkin kuş
lardan daha korkunç olan maskeli 
yüzlerini gorseniz iliklerinize ka.. 
dnr titreyip bir !P.rsah uzağa ka
çarsınız. Yer altı "koridorlarında su
ni hava teneffüs edip, uydurma gı
da alarak, eşinden ve yavrusun
dan uzak, acıklı yaşa.nalarına bak
sanız hayvan kaldığınız ve lu mü. 
nasebetle istila gören insanlaraan 
çok fazla hürriyete malik olduğu
nuz için hep bir arada, başlarınızı 
göğe kaldırıp gaga çarparak Tan
rıya şükran marşı ç:alarsrnız. 

Artık , sakin gecelerin koynunda; 
ışık içinde cıvıldayan heng; ~ehir 
ve hangi şen ve emniyetli kö~e bu. 
lup ta yavru çıkaracaksınız? İn
sanlar bile kendi ynvruları.:11 yu. 
valarından alıp ellerile ucra dağ 
başlarına taşıdılar, ana kuc~ğın
dan kopanp gurbet yetimhaneleri
ne kapadılar. Şimdi, .nsan yuvala. 
rına da hışıldayarnk tepeden inen 
bir nevi fen yılanları musall::ıt! Av
rupa, sizin Afrika ve Asya orman. 
larınızdan daha karanlık, korkunç 
ve muhataralıdır. Kaplanlarla, en
gireklerden daha insafstz canavar
larla ç:evrllidir. 

D ön.ün kuşlar, dönün, geldiği. 
nız yere! 

Bııhar, asıl oralardadır, asıl O-

raların: 

Şimdi daölarında mor ıUnbül vardır; 
Ormanlar koynunda bir serin dere, 
Dikenler içinde sarı gül vardır. 

Burada, başımıza sünbül yerine 
miğfer takıyoruz, ormanlar koy. 
nunda siper kazıyoruz, s.'.!rin dere
lerden lav akıtıyoruz ve dik:?nler 
içinde gül değil, yaralı ve ölü arı
yoruz .. Vahşiler diyarında top u •. 
ğultusu duyulmuyor, rndyo narası 
işitilmiyor, gökten bomba yağmı. 
yor ve yerde lağım patlamıyor. 

Orada henüz bir Varşo\·a, bir Vil • 
puri, bir Helsinki yoktur. Henüz 
denizleriniz miknatıslı mayinlerle 
bezenmcmiş1 karada Majino hatla
rı ve bulutlar arasındrl. hava ba-
ajla,rı kurulmamıştır. Sulannız_ 

rla, topraklarınızda ve göklerlnizde 
henuz sulh hüküm sürüyor, Mar
sın borusu ötmüyor. Elektrik tür. 
binleri çevirmiyen hür nehtrler \'C 

bendsiz çağlayanlar kenarına dizi
liniz, altına top gizlenmemi~ kor
ku vermez ağaçlara tiineyiniz, ze
hirli gaz ve barut yayıl:namış bir 
hoş kokulu vahşi tnbiatin gcınül 

rahatlığı veren iliğini eminiz! Çök
müş medeniyetlerin rahat ettirici ,-l OK- M A· N - HE K I M İ N Ö G O T l ER i 

l GANG REN NEDEN OLUR? 
• Gangren, eski ~·ıınancada ~·e

mek manasına gelirse de, hekim. 
likte gangrenin manası büsbütün 
aksinedir: Yücuclün az, sok geniş 
bir yerinin ölmesi ... 

Bunun .sebepleri türlü türlü o. 
hır. insanın bir tarafına yakıcı ec
za dökiilür, onun döküldiiğü yer
de cilt ,·e onun altındaki nesiçler 
gangren olurlar. Bir tarafı yanar, 
gene öyle olur. Pek soğukta, kar 
veya buz üzeritıde elleri ve~·a a. 
yakları - tabii en 7.iyade ayakla. 
rı - donar .. Donan uzuvlar da yan
mış gibidir. Kar ilindeki muhare
bede, iki taraftan kimbtlir nice ni. 
ee gangrenlcr olmu ·tur. Hele ~ok. 
ta alkol kullanmış hir adam. c;o. 
ğukta donar a. ayaklarının gan
gren olması ihtimali aksine ihti. 
maiden pek çok zi~·ııdedir. 

İnsanın bir kolunda kemik kı. 
rılır, yahut yahancı bir yara olur 
da. iizerine sarılan sargı fazla sı
kılırsa: o taraftaki eli gangren o· 
lur. Hunun gibi, \'iİcudün her han. 
gi tarafına fazla tazyik \·eren şey. 
lerin hep:;İ gangren yaparlar .. 

Bunlara kaza neticesi )'ahut. se. 
hebi gciriincn gangrenler demek 
miimkiindür. Fakat gangrenin se
bebi, her \'akit göıe görünmez: 
Mesela albiiminli böbrek hastalı. 
ğında, kara hümına hastalığında. 
~eker hastalığında. alkoliklerde 
(soğuktan donmaya lüzum kalına. 
<lan), kursunla zehirlenenlerde 
kendi kendine gangren hasıl oldu
ğu g(irülmü tür. 

Vücudün içindeki kırmızı kan 
damarlarından biri - her hangi 
bir sebepten dolayı - kanı götü
remez olursa , onun götüreceği 

kandan mahrum kalan k1!ii1m, hcs. 
lenemiycct'ğinden, gangrcne tutu. 
lur. Kırmızı kan damarının iı-ini 

görememesi de - kalb hastalıkla. 

rındaki gibi - birdenbire yahut 
damar iltihabında göriildüğü gi
bi, ya\'aş yavaş olur. Neticesi ay. 
n:dir: Yalnız zaman farkile, kansız 
kalan kısım öliir .. 
Damarın kapanması birdenbire 

olursa, gangren meydana çıkma. 

dan önce, yürek çarpıntısı, şiddet. 
li iç sıkıntısı gelir, göğüsii sıkıh

~·ormu~ gibi olur. Sonra \'ticudiin 
kansız kalan kısmında şiddetli a~
rılar duyulur. Gangren olan yerde 
cilt knrarır. 

Damar ya,·aş )'a\'a~ tıkanırsa, 

kanı azalan yerde ilkin soğukluk, 
kanncalanma, kulunç g(iriiliir. 
Sonra deri morarır. kurur, katıla. 
~ır, duygusu kalmaz. Gangren par. 
makta olursa, ı>armak kendi ken
dine ayrıhr ve dii. er .. 

Gangrenin bir tiirliisii kuru O

lur. Bu türliisiinde cildin üzerinde 
hemen hemen hic m "krop )·oktur. 
Yalnız kuruluk \'e ı.iyahlık ıne\·. 
cuttur. 

Bir tiir1Hsii11<le dl' mikroplar 
hücum ettiğinden. cilt ıslak gibi 
,.e iltihaplı olur. Bu tiirliisii daha 
z:yade mikroplu hastalıklardan 

sonra gelen gangrenlerde. bir de 
toprakla temas eden büyük yara. 
ların netice inde hasıl olan gan
grenJerde görüliir. Topraklardan 
bazılarının böyle sulu gangren ha. 
~ıl ettikleri i~·ice anlaşılmıştır. 

Gangren!n kurusunu sulusundan 
en zi:vade ayırdetf ren fark fena 
kokudur. Kuru gangrcn, hemen 
hiç koku çıkarmadığı J1alde, sulu. 
~u nek fena koku çıkarır. 
Buıün yazdıklarım, gangren 

hakkında, ancak umumi şeylerdir. 
Parmaklarda, ellerde. ayaklarda 
\'e bacaklardaki mahdut sekillc. 
rinden haı:ka. gangrenc tutulan 
kimsenin ~·a ına göre, helli ba~h 
gangren hastalıkları \ardır. 

harabeleri dururken çökmiye yüz 
tutmuş bir aksak med~niye•m vol • 
kanlı toprağında işiniz ne? 

D önün kuşlar, dönün geldiği
niz yere! 

Diliyorum, siz asa ycrıne sivri 
gagalarınızı vura vura giden gör
gülü dervişler, gün görmüş tecru
beli seyyahlarsınız, sofiyundan 
ve felasifedensiniz, sizinle ilim 
ve irfana davanan sohbetl~rde de 
bulunabiliri~. İnsanlığın arkasın
da kırk asırlık bir rnazi var; her 
alete, her vasıtaya. !ıer kudrete 
malik olduğumuz, bilhassa kıskanç 
ve meraklı yaratıldığılt\ız için yer
leri eştik, granit lahitleri deldik, 
devirleri geçmiş yazıları söktük, 
öğrendik ki, bizden ı)nce kaç me
deniyet, böyle 9ürüyerek cokmiış, 
yerin dibine göçmüştür. Sizler, ley
lekler, geçtiğiniz tarihi yl)lla~da 
gözlerinizle görmüş, ayak!arınızla 
çiğnemişsinizdir. Eski zamanların 
Paris, Londra, Berlin ve Romaları 
üzerinde şimdi dağ keçileri otlu. 
yor ve Scmirnmisin asma bah~ele
rinin yerinde deve dikenl..?ri biti
yor. İskenderin mezan bile belli 
değildir; Cengizin kabrini bilen 
yok; Attila hangi isimsiz dere ya
tağında çurüdü, Kubilay hangi Çin 
seddinin altında kurudu? 

Bizim medeniyetimizin ve tari
himizin artık bir ayağı çukurdadır. 
Napolyon, unutulmak çin nobetini 
bekliyor ve Yavuzun kanalı türbe
sinde şimdiden hayaletler top oy. 
nuyor. 

Sizi görmeden evvel okuduğum 
önümdeki kitapfa Paul 'Vnlcry, be
ni şöyle tasdik ediyor: 

''Biliyoruz ki tnrıhln uçuramu bOtun 
dünyayı içine a)Jıbllccck kadnr bilyük
tür ve hissediy uz · b!t medenıyc!, 
bir ömür kadar d:ıynnıksızdır . Karşı

mızda Avrupa kültürünün sönmüş hul
ynsı ve ilmin hiçbir şeyi kurtaramadı

ğına dair kati mU~ahcdesl duruyor. Fen, 
morale hizmet etmek gaye inde ififısa 
varmış ve zulme Alet olnrnk kullanılma
sından dolayı da şerefini knybetmiştır. 
Geı;iinln sarsıntısı o derece kuvvetli ol
muştur ki en sağlam asılmış 1:ımbalar 

bile, sonunda yerlerinden kopup de\•ril-
miştir." 

Dönün kuşlar, dönün geldiği

niz yere! 
Bu yıl geldiğiniz Avrupa, o dev

rilen ışıklar ulkesidir. Öyle sanı
yorum kı, "sevki tabii,. dediğimiz 
hayvan izanı, bizim tn5kın ve sivri 
zekamızdan daha pratik ve fayda. 
lıdır. Sizler, leylekler, sulhperver. 
cesine koca seferler yaparak, bakı
nız, küçücük idrakinizle "hayat 
sahası,, muadclesini bizden, insan
lardan daha iyi ve belasız halledL 
yorsunuz. Dünyaya hakim olmak 
hırsı çıkmaz bir yoldur, bu yolu tu
tan medeniyetler ve cihangirlikler 
tarihin hiçbır devrinde muradına 
ermiş değildir. Biz bu hulya pe~in
de, derin vukufuınuza, terakki ve 
icatlarımıza rağmen çökiiyoruz. 
Biraz bekleyiniz; nasıl şimdi, kış 
mevsimi eski Nil ve Fırat mamu
relerinin donmuş sukünunda ba
rınıp mesut yaŞlyorsanız, y~k.nda 
Tuna, Ren harabelerinde de yazın 
gaga vurup sükunet, huzurla yav
ru çıkaracak, mahvolmuş Avrupa 
medeniyeti üstünde de nesil ürete
ceksiniz. Çoğu gitti, azı kaldı! 

Bir dakika durunuz, beni dinle
yiniz! Şaametli ülkelere doğru, ha
bersiz ve endişesiz, yol•m:.ıza koyul
madan önce size bu Avrup.mın son 
yüz günlük bir bilançosunu vere
yim: Dört yüz bin Finlandah knr 
üstünde meskens:z ve !ki yüz bin 
düşman da kar altında cnnsız kal. 
mıştır. Halbuki Büyük Harp, henüz 
başlamamıştır: başlaması için gü
zel baharı bekliyoruz! Yaln:z., İn
gilterenin harp masrafı günde iki 
yüz milyon Türk lirasıdır; buna 
başka devletleriniltini rle ekliye. 
lim demek ki, bir medeniyeti yık
mak için gunde, el birliğile en aşa. 
ğı altı yüz milyon harca111yor! 

A vrupada kahramanlığın da 
her moral meziyet gibi de

ğeri olmadığı anlaşıldı: Finlanda
ya üç aylık harp yetmiş beş milyon 
İngiliz lirasına mal oldu; üstelık 
- küpün içine başı giren ineği kur-
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Namussuz Hırsız 

Yazan: Sabilıa Zekeriya Se»tel 

Beledi ye miifettişlcri yaptıkları 

tetkikler neticesinde, yedii,',ri-
miz maddelerin iiçte ikisinin bozuk 
olduğunu tcsbit etmişler. Yine bele. 
diye müfettişleri , yaptıkları tetkik. 
lerde. birçok knntarları bozuk bul
muşlar. Gıda maddelerindeki fiyat 
yiiksekliğini tesbit için, belediye nıii
fettişlcrinin zahmetine hiç ihtiyaç 
yok, bunu her gün, her \'ntanda§ 
bizzat tesbit etmektedir. 

O hnldc halkın sıhhnti, gıdası ve 
hayatı hesabına yapılan bu ticarette 
bizim hisscm'ze ııe kalıyor? Halkın 

gıdasını temin eden yi~·ecek madde. 
sini karıştırmak suretile çalınan ka. 
lori, bu snhtckfır tiiccarın karı, bo. 
zuk maddelerin, bu halkın umumi 
sıhhati 'e. hayatı üzer:ndc yaptığı 
gıdasızlık, hastnlık ta, bizim haynt 
hissemiz ... Zaten bozuk olan bu mad· 
deleri bir de bozuk kantarda tartı. 

nız, kemiyet itibarile kaybolan kısım 
sahtekür tüccarın karı, halkın b:n 
bir rniişkülat içinde kazandığı, pek 
çok kereler, en basit ihtiyaçlarını bi
le temine kafi gelmiyen aylığının, 

ücretin~n büyük bir kısmı bozuk 
kantardan tüccarın sağlam cüzdanı. 
na indikten ~onra, bize kalan iki ucu 
bir ara~·a gelemlyen bir borç, ynni 
bir hayat nornıası. Bunun üzeri. 
ne pahalılığı da iliı\'e ederseniz, bize 
ne kaldığını, verem hnstanelerinde, 
bin bir çeşit hastalıklarn knpılarını 
açan hastnnclerde ~·nüınları, evlerin. 
de gıdasızlık, hastalık, öliiın ve ıstı
rapla kıvrnnanları görürsüniiz. 

Bu gayri me ru t:caretin sahipleri 
belki yarın adaletin önüne de gele. 
ceklerdir. Bir e\'i soyan hır ızla, bir 
miJletin gıdasını, yn amak haklannı 
.soyan hırsız arasında, kanun naza
rında fark var mıdır, bilmiyorum. 
Bir hukukçu gözü ile bu iki ciirüm 
arasındaki ni bet ölçi.ilcri, adalet mi
zanı nasıl işler bllmem, fnkat ben iç
timai haklar bakımındnn, bu iki 
cürmü kantara vurduğum zaman, bir 
evi soyan lıırı,ızla, bir halkın yaşa. 

mak hakkını, sıhhat hnkkını soyan 
hırsız arasında çok farklar görürüm. 
Birincisinin zarfirı bir, veya birkaç 
şahsı\, ötekin:n zararı bütiin bir hal
kadır. Birinci.si apaçık bir hırsızdır,. 
bir an için ciirnıiinü saklıyabilse 

bekçinin elinden kurtulsa bile, niha. 
yet polisin ve adnletin eline düşer. Ve 
ona adile, sanile hırsız deriz. Fakat 
ötekisinin adı tiiccardır, gıda madde. 
ler'ni karı tınrken. bozuk mnddele. 
ri kantara vururken, fiyatları yük. 
seltirken, ticaret yaptığını iddia e
der, hu hilesini saklamak için hile. 
kar bir zekanm blitlin inceliklerin
den istifade eder. Her hangi bir se. 
hep tahtında olur a olsun, ev soyan. 
cep soyan, kasıı soyan hırsız. hu ha· 
yat soyguncusunun karşısında çol 
namusludur. 

Dahiliye ·Vekili An karaya 
Dönüyor 

Dört gündenberi şehrimizde bu
lunmakta olnn Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak tetkiklerini bitirmiştir. Faik 
Öztrakın bu akşamki trenle Ankara. 
ya dönmesi mukarrerdir. • 

Y enidcn Fırtına Çıktı 
Ege, Marmara ve Karadenizde dür 

fırtına şiddetlenmiş, keyfiyet bütiın 
denizcilere tamim edilmiştir. Küçük 
vapurlar denizlere açılamamaktadır. 
lar, yolda bulunanlnrın da yakın li· 
manlara kaçtıkları haber verilmek
tedir. 

tarmak için evvela bu başı kesen, 
sonra da kesik kafalyı çıkarmak 

için küpü kırmıyn mechur kalan 
köylüler gibi - hem adam kaybetti, 
hem arnzi. Gösterdiği celadet de ha
vaya gitti. Fakat bu Avrup.:ı, hiı.liı, 
muharebeyi uzatmak maksadile da
ha kuvvetli sedler. daha dayanıklı 
bendler. daha uzun petrol yolları , 

daha geniş kanallar yapmakla, da. 
ha büyük zırhlılar, daha tesirli tay. 
yareler hazırlamakla meşguldür. 

Yarın bütün bunlar harekete geçe
cek ve yerin altını üstı.ine de· .. ıre
cek. Avrupa, eski bir şair lisanile 
size diyor ki: 

Bir tutuımuı Ate§lm, kurbu clvarım · 

dan sakın 

Evet, sakınınız, zararsız, mü. 
min, sulhperver, sevimli leylekler: 
sizin burada işiniz yok. Geldiğiniz 
vahşi kıtalar, bizim bu müflis ve 
mendebur medeni dünyamızdan 
çok daha rahat, adale tli ve insaf. 
hdır. Siz geri gidiniz ve yerinize 
layıkımız olan akbabaların boyku ş· 
ları vekil gönderiniz. 
Döniin kuşlar, döniin. ~eldiniz vere. 
Geldiğiniz uhsiler ii~<e ine! 



T urihl Tefrika No. 7 Yazan: ULUNAY 

alep Ordusu, Şam 
~ a !arı önünde ... 

"J J\ ~ 

• Romanya, Almanya 
ıi.J-9;o 

Kara Bir 
Yddön .. 

r enı 

c ede 
r? 

!Başı l incide) 
ter mecmuasının sahibi Mr. Vaigt, 
bu meselede gayet sar.htir: 

"So\ ~ l't Rusynnın }{aradcnh a
h illerini ahloka eder. dl•ni1den Ha. 
hıma. karodan Hnkiıyıı h iicum eder. 
sek. 'c hu urctlc JlCtrol istih aJ ve 
nnklh atı sekte~ e uğrars;ı: Pkrn,·nn-

1 
dnn Kafkn halkına l\1osko\ anın is. 
tihdndındnn kurtulmak iimit ,.,. im
ki'ınları ver"llr c. o \'akit knradan 

•• u il A 1 16 Mart işgalinin yıldö11f e Il a Ş) y Q r münasebetiyle dün Eyüpte 

(B:ışı 1 incide) 
sıntıya uğramasını istem"'mesi, digeri 
'l'una v9 Balkanlarda ~u'him deva. 
mını kendı menfaa tkrine -;on deı ece 
uygun bulmasıdır. 

masından korkulmaktadır. D"~cr ci- ihtifal yapılmış, 22 yıl önce 
hetten Sovyetler. İskandinavynda günde şei1it edilmiş olan ve/ 
\'e.) a Yakın Şarkta yeni bir harbe .daşlarımızın ruhları taziz 
;lrccek olursa b.r Bcrlm • Moskovn· . f 
Romn cephesi kurmak ıst veıı Al- mış ır. 
manlnrın bu planı uv.ı d1.1 n;u oln. Hazırlanan pr?grama gı•rC'. ıı 
cnktır. Emın bir me~bad:ın ögrt· nıl · k.ı.tnlnr \ c duvetlı zevat 15 30 d~< 
diğine gorc. Almanlar. a•kni bir r~de~ har~et eden ~apurla '· 
muvaCfcıkı\ et elde c-demediklerı t:ık. gıtmı lerdır Eyuptekı merasiın 
:l.rde pek· kU\ vetli bıı A \-rtıı)a blo. aat l 6 da İstikliıl Marşile başla 

· denizden 'c ha\ ndan yapılarak hii. 
Kole eğildi: llır gıbi katralarını dağılı;> or. cuınlarla 5 0 , ~et rt>j;mi nkılıp . l!id"-

Berlıns.·a Tidende gazctc.:sir'lin Bcr. 
lin muhabirine gôre, So\·y~t Bırlığ;, 
Romaııyadan i.:;tcklerde bulunmama. 
yı, Almnnynya kar ı tdnh•ıut eyle
m· tir Bu suretle Almı:ınv.\ Roman. 
yadan petnıl almak ta dev:ım edecek 
tir. 

k · r · b'Y ku vi.ıcudc getiı mek urctıle clip•o. sonra nutu oy 1) en o r u 
rnatik bir muvRffakıve ı k rı ?a•ımr>k ıs· Mart tarihinın acı dnk,knlnrıll1 l 
•emektedirler Bu blok ~nyec:indc P} . tırlntmı tır. . l 
Je edilecek olan knrars ız bir ı;ıılh 1 Subaydan onra İstanbul ha1k h 
Polonya ve Çekoslo\ okyonın Alm~n.

1 
nl'na şehir mecli i a7.a •ndnn rJe 

vadn kalmasını temin edecektir ln- Avni Sbzcn. daha sonra da yo 

- Sinyor Reno do ~atilyon , Sey. Antakya müstahkem bir şch:r! Ka. cektir. Şiiııh<'o;iı miittefikler bu hıı-
yidina Eyyubun kumanJaıılıktan tn- lın duvarlarının nrkasındn •·vler, th.ik- rckcti ~ nnahilnı<'k icin. (;ıırıı f'eJıht·
mnmen uzaklaştınlm:ı mı, hatta kcn- kiınlar sıkışmış gibi. Hazineleri erznk sindeki ı,u\\ etlerinin bir kı mını 
<lisine teslimim şart koşmuştu. Sul- ve silahln tıklım tıklım dolu Kale çcknw;;c mecbur olncnklnrtlır. F knt 
tan teslimi kabul etmedi. Fakat ku· bürçlerin"n ufak meydan\k"arın?a hu lrnnetlerin çekilmesi, (;nrı> <"<'!>· 
mandanhktan uznklaıtırılmn mı t:ıs.. mancınıklar ovaya do~ru <'c\•l'ilmış; hesi için hir fedakarlık hile ol-;n. 
\ip etti. Şamdan, Ha'epten gelecek oı·duları I bııskn ccı>helerde Yaı>af'nklnrı hli' Uk 

... 

g liz ablnkasını yormak ve ona kar 1 tahsil gençligi namına bır iıll 

c;ı l'lrle hır o:ilfıh. hıılurıd.urmılk ::n<ık. \siteli nutuk1ar söylemlşıerdır. 

Eyyup. duşundu. K;:ım lı sükunet. pi.iskürtmiye hıızır! Garp hıri iyon. hh:ınct, kati nctic;·~·i nlmıyn ~ urdıın 
1 bu haberlerı veren Gıyascddınin !arının ellerinde bulunan şehirlerden cdccckfr ..• 
Şam ultanının itimatlı hazine kolc:. Antakya kadar zengin ve kuv\Jetlisi Hatt.li İngiliz ve Fransız ı!azetele. 
lerınden o:dugunu bilmcseydı butun yok. Burnsı btitün haçlıların merkezi ri. bilhassa askı>ri muharrirleri da. 
bu muhim şeylerin :forcddin ! rafın- şekline g"rmis. Fransadan, İngiltere- ha ileri giderek, Sovyct Rusyaya 
dan tertip edildlgine ihtimal \erecek- den, Almanyadan gelen alay'nr, şö· karşı yapılacak taarruzun p15nlnrı
ti. Fnknt bugun kar,ısında gordugu vnlyder, sultan Nureddinin tırcnda:z. nı bile tcsbit etmişlerd.r. 

Su\'yet • Rumen ınuırnsPb,•ı ıcı mi 
yakından takip etmekte olan. Berl"n. 
den gelen haberlere göre. Romanya
nın 1\loskovadaki elçisi bul{ıin Molo· 
tofla bir mülnkat yapmıştır. Bunun 
Berlin forafmdan Romanya i'c Sov. 
yetler birligi aras·nda tahakkuku te. 
menni edilen devamlı b r nnlaşmanın 
şartlarını araştırmak tizere ilk te
ması teşkil etmekte oldugu bildirili
yor. 

arlllc, Alman dı.plomat k mah •_llerı tuklar suylenirken belediye ve 
.\lmnnvnnın hınrnvesinde ımal t' f d hi ı ab"d r 
memlrketlcrı rırosmda tecfafui hir ıt. lı tkalrn ııkı ani şe t er • ı c ·ıı 
"f k '-r! . en er onu mustur. r 

Mesut, dun"" kadar ... amcl!l ultamn Jcırı ıle boy olçtl;,.meden knlkunlnrım, 
en ziyade itimat cylcdigi bir adam i- mahmuzlarını şakırdatarak buradn 
eli. Nureddinin işareti uzerine fosut dinleniyorlar. Fakat Antakya bütün 
dı arıya çıktıktan sonra ayağa kalktı bu tcchizatına layık olacak derecede 

- Efendimiz! dedi, tcklifmizi ka.. manen muscllah bir şehir değil.. Çün 
bul ediyorum. Din dü manlarlle har- ki.ı hiıkiımdarı bir kadın! Hem de ôy. 
betmek için emriniz altında olünciye le bir kndın ki, aşkından ba~ka bir 
:kadar azat kabul etmez bir koleni- şey düşünmi.ıyor. 
zım. Müsaadenizle size bint ecliyo- • Gece başındaki örtü ağaçlara takıla
.rum. rak bahçeler arasında gölge gibi ko-

Şlmdiyc kndar sozc karı mıyım suyor. Geçt:ği yerlerde bülbtiller bir
Şirkoh, Nureddinln l'.:yyubu bu kııd:ır den usarak sanki bu gölgeyi urküt
kolaylıkla yumuşatabılmeslnt.! hay. me~k istiyorlar. Kadın bahçenin 
:ret etti. Nureddin: nihayetindeki yapraklar arasınr. gö-

- Eseduddinl dedi. Ben in~nn tak- mülen ufak köşkiın kapısını itiyor. 
ıdir etmesini bilirim. Sizin gib' "ki c- mağribi sanatkarların bütün mnha. 
mire tevdi cdeceğ\m ordu1arım. b:.ı- retlerini sarfederek yaptıklnn bir 
'tun frenk ordularllc b~y olcü ebiUr. yuva. Duvarlarda mozayıklar, selse
Fakat evvelii Antakya prensinin müt biller, yerlerde en kıymettar halılar 
'lefikini ortadan kaldırmalıyız' Bu oya gibi işlenmiş mermerlerden süzü
vazl!eyi Eyyuba tahmil ediyorum. len gümtiş ziyalar, sedeflerde, fil dişi 

Sultan ile iki asker geç vakte 
kadnr müzakere ettiler. 

Eyyup, Şama avd~t ettiği zaman 
!basireti daha ziyade açılmıştı. Sel
cuk sultanı, haçlılara ka:-cı husumct

ar bir lisan kullnnm1y rdu. 
- llclebet harp edecek d~;mz. 

oymalarda akisler yapıyor. Kadın, 
pürhclecnn oymalı penf'!crelerden dı· 
şarıya bakarak birini bekliyor, ya
nında ufak bir pıtırdı işitiyor. Bck
lemiyc lüzum yok; iışıkı yanında. 
Kuvvetli kollar kadını kucaklıyor. 
Çöl kokan sert bıyıklar yüzüne si.ı-
runuyor: 

-Son mülükahmız! Son buscmiz. 
Yarın bu saatte Antakyadan çok u
zaktasımz. Askalonu muhasaraya gi· 
diyorsunuz. Ben ~v Ilı I\.on.,tans ben 
ne olacağım? 

Memleketin sulhe ihtiyacı vnr. Dai
ma belinde silah taşımaktan ahaliyi 
'bıktırmnmnlı! Gıbi sözlerle Eyyubun 
;şuphelerini sağlamlıyordu. Bir gün 
Eyyup maksat tahtında olarak An
ıtakya prensli[,Iİne bir sefer vçılmn-
,sından bahsetti. Sultan: Muhatabı cevap vermiyor. O ya. 

- Bize karşı Antak;"lYJ düşman rını düşunuyor. Okların ara. 
,gormüyorum. Konrad ile, frenk hra. sında mızrağını koltuğunun altında 
J.ı Luvinln tek bir şey yapam~ dıkla- sıknuş, kocaman kalkanı siper alarak 
ırını onlar da anladılar. Artık kımıl- trampet sesleri, naralar arasında ya
danmazlar. Her holde uyuyan yılcı- pacagı hücumu düşunüyor. 
:nm kuyruğuna basmak akıllıların işi Bu güzel bahçeleri, bülbJI sesleri
değildir, gibi baştnn cavmn b:r ce- ni, su şakırtılarını kendine .) 3kıştır
ıvap ile sözü bitirdi. ı mıyor. Şimdiden bunları unutmak 

Ondan sonra Eyyup tamamen ken- istiyor. Bohemonun kızı ve Rnymon 
disine sadık olan emirlerle görüşmi- dö Puvatnedcn dul ka'.an Konstans 
ye başladı. Hepsi, sultanın nczindcn, Dantioş ile Antakya bahç~lerınde ge
zaafından şikayet ediyorlardı. Eyyup, çirdiği aşıkane zamanları hatırlamak 
vaziyetten Nureddine sık sık malU- bile istemiyor. 
mat veriyor ve Halepten daima tali- Bunları neye düşünmeli 7 Eğer Gi. 
mat ile beraber gizli olarak lazım gc- en kontluğuna ağabcyisi Jofrna 
tenlere dağıtılmak üzere bir kaç hey- yerine kendi tevarüs etseydi. o za
bc altın gonderiliyordu. man belki ümit edebilirdi. Fakat kra-

Nihayct, artık her şeyin tavınrla liçelcr kopuk şova'yclerle e\ erıirler 
olduğuna hukmedılen bir gı.inde sul- mi? 
tan Nureddin, on beş bin kişilik ufak Röno, Konstnn!;t artık grıreceğini 
bır kuvvetle ansızın Şa.nın oniindc zannetmiyordu. Çünku kral Boduen, 
gorundu. Bu kadar küçük bir ordu Konstansın bir an ev~·e.l evle?mes~
ıle şarkın en kala.balık bir şehrini ni istiyor. Antakya gıbı muh•m bır 
zaptedebilecek mi idi? Eğer Şamh- f;ehlr uzun miıddet kralsız hılnmaz. 
tar siltıhlanarak kaleye çıksalar, Ha- ı; Roger dö Soraut. Bizan~lı Vosili.n 
lep ordusunun hiçbir şeye muvnffak oğlu Andronik l<omcn ';ıbı ehf•mmı
..>lamıyacn?ı belli bir. şe~ idi. Fakat yctli namzetler de me~cu.t .. B~.nl~r 
Şam, içcrıden fethedılm.~tı. dururken. bu servet ser,,erı bır -:ova ... 

Ahalinin yarısı detail ile ikna c- yenin kucağına diişer mi" O halde 
dilmiş, yarısı da bol para ile kandı. bu kadaı: hararetl.i buseh•r. rarı~evu
rılmıştı. Hnlep ordusu Şama yaklaşır lar. ycmınl~r nedır? Koca ı Raymon 
yaklaşmaz şehrin kapıları açıldı. oldükten sonra bu kad.n hnkkmda u-

Sultan, i kaleye sığınm::ık için an- iacık b~r ?cdidoku o~_mnmıstı. Hn-
. ç .

1 
. . B r· rı· yatını oksuz kalan uç ~oc·ıgunun 

cak va\ut ?~labı mı.~1 · u un. pa ı- tcrbivesine hasrediyordu Konstansın 
.... ı kavbcttı"ını goruncc teslım ol- - .. , 
J "' o ~ namusundan şuphe etmek. Hono nun 
makta~ b~ kn c:.nrc bulamadı, Ba~~n- cesaretinden şüphe etm1ye hpnzerdi. 
da çckıldı; ) cıs ve kederle az za- Ufuktaki ~mbc izler belır~nch e ka
mun sonra \ efat etti 1 dar ikisi de başbao:n bcra:,er kaldılar 

r!ertÖ dö ŞaTıyon 
-Şeytan Frenk-

M ilyonlarca yıldızlarla susıcnen 
semasının altında Antakya u

;uyor. Kalelerin bürçlerınden nöbet
·i'erin vakıt vakit bağırtıları bir an 
.çin bu sukütu ihlal ediyor. Ondan 
sonra ~.,hrin uzerine ye:ıi derin bir 
:mkün t yayılıyor. Ne ~ovalyelE.>rin 
~nrkıları, ne de papazların ilühileri 
"sitiliyor. Yalnız bahçeliklerde bül
bul'erin feryadı, hazin bir gıcırtı \
le donen su dolaplarının sesine kan-
ıyor Sabaha karşı bülbüller sustuk-

1. n dolap'ar durdukt:ın sonra tan 
) _rınde ~mbe ile knrışı.t kul rengi 
1:>ir safnk beliriyor. Lübnan dağlarını 
'j' la" arak inen serin bır ruzgiır, bah
; ··· ·1 d n vuk l ., (ı to • ll•rin bil-

1-I arp mcvkıine geldı i 7.aman 
Kudüs kralı tic ıncİJ Boduen. 

Röno'yu kucakladı. El'ni omuzuna a. 
tarak haçlı reislerin meclis kurdukla. 
rı daireye gotürdü. Muhasara ordu· 
sunda millet namına kimler yoktu'.' 
Fransız. İngiliz. İspanyol, 1 rlar.dalı, 
Norman her çeşitten vardı. Muhasara 
1153 senesi. ikınci klınununun yirmi 
beşidenberi devam ediyordu. Meclis
te muhasara hakkında muzakere ya. 
pıldı. Ekseriyet bir gün şehrin kapı. 
lannı açacağı fikrinde leli 

Röno sordu: 
- Denizden erzak gelrııiy,r mu? 
- Tası! olur? dedilE:'r. On oeş ge. 

miden miırekkep bir filo .!\mira! Jc
rar do Sajet'in kumandn'i'nda olnrnk 
deniz tarafını abloka "'tmistir. Ku 
u('maz (Oc\ nmı 'ar) 

•ı a D" in,. "::ırd ım Pfrn,,_ı .... ;ı ırler "' 
Amerika 1 e Soı IJCtler · Merasim, askerı kıtalar t<ırsfıll ı 

Bu pliınn göre, tosnvvur cd:len 
hareket udur: 

İngiliz ve Fransız donnnmolo.rı 
Karadcnize çıkncaklarclır. Yakın \'r 
Ortn Şarkta ınu\'affrıkıyet. Karnde. 
nizc hakim olınnkln miimkiindür. 
Karaden .. ıde enelfı Batumla Varnn. 
Kö tcncc 'e Ode n ara ında münn. 
kale ~ olları ke ilecektir. Sonra do. 
nnnmanın ynrdıınile Botum isgal e
dilecek. Cenupta hazırlanan Fran ız 
\e İngil'z orduları da BakCı l tika
metinde ileri hareketine geçc<"ektir. 
Hn\•a ku\'vetleri Baku petrollrrini 
tahrip edecektir. Bir taraftan da Kof. 
ka ~·ada b"r ihtilal çıkartılacak, So''· 
vet Rus~·aya burada bü~·ilk bir dar
be lndirilcrcktir. Sağ renahta yapı. 
lan hu hnrckıitla beraber, sol cenah. 
ta Ode n istikametinden yapılacak 

hir taarruzla Ukran~·ada i yan u~·an. 
dırılacak ve So\'yet Rıısvn, iki reıınh
tan h ·rden sıkı hrılacaktır. Bu u. 
retle So' yet Rusya geni hir harhe 
girmeğe me(·bur olaC'nk, Alınnn~·n. 

ııın nrka kapısı da kaımııını bulu. 
ııacnkhr. 

Londra11a rıöre 
Londradaki Rumen mahfilleri, u. 

mumiyetle iyi malümşt almaktadır 
Şımdi bu mahfiller, So\•yet - Rumen 
göriişmelerinin beynelmilel vaziyet ı 
hatta bir haftadan evvel tamamar 
degiştireccğini tebarüz ettiren Al 
man radvosuna asla inanmamakta 
dırlar. Hakikatte ise, bu ı?ÖrÜ mele· 
rin neticesi olarak fcvkaliıde bir e~ 
beklememelidir. Hiç süphesiz Almaı 
radyosu, Alm:ın\'a halkına propagan 
ia vapmaktadır. 

Bu mahfillerde ~urası kavdedil. 
mektedir ki, Romanya polıtiknsı 

münhasıran bir Orta Avrupa poli. 
tikası değildir. Bu politika Roman. 
yanın menfarıtlerini Karadeniz \'l' 

Akdenizde seyrisefain serbestliği ile 
telif eden bir politikadır. Her halde 
Romanyanın menfaatleri Balkan 
milletlerinin mf'nfaaflerine dayan 
maktadır ve bilhassa Romanyanrn 
Türkiye ile münasebetleri hiçbir za~ 
man simdiki kadar samimi ve dosta. 
ne olıruırn•o:tır. 

Stalinin harici ... iyaseti yeni 
bir saf /ıaya oirmiş 

losko,•n. 16 (A.A.l - Snltilıh·rtli 

mahfiller. So,•yet mnthu:.tının Fin -
So\'vct hnrhi netic€'Sİ hakkındak" 

tef<irJcrinc i tin;.-' n S nlinin Jlnrk; 

Diğer bir pli'ınn j!Ürc cJe, Cenupta· 
ki miittefik km·vctlcr"ndcn bir kı. mı 
Scliinik tarikilc Balkanlara çıkartı. 
lncnk. \'c Alman) a ile So,·yetJer"n 
Cl'nubu Şarki Avrupaya jnmelcrine c;İva efin"n yeni hir <ı:Rfhaya girıl',vi 

Bugün Amerika nynnından Clark. 
Sovyct birlıgi tlt> Amerika arasında 

sivac;i münasC'betlerin kesilmesi le
hinde b"r takrir V(>rmiş ve takririni 
miıdııfaa ederek Sovv~tlerin Lltvi. 
nof nnla~mnsı adı VPril n -nuahedevi 
ihlal cttiğ"nı oylemiştir. -

we·res 
Rom ada 

Roma 16 ıHususi) Bura mah. 
fillerinde hiikilm süren kanaate g<;. 
re. :VIister Welles'in Romaya vuku
bulan ikinci ziyareti. biricisinden da. 
ha mühim olmu tur. Faknt ikinci zi
varete hu müstesna ehemmiveti ve
ren amiller. izah edilmemektrdir. 

Yalnız son bC\'Ilelm=Jel hi'ıdisele. 
rin ve bilhassa Sovvet _ Y.'in sulhü. 
nün Avrupa vaziyetİıidc yeni bir saf. 
ha ihdas ettiği ve hu itibarla Wcllesin 
veni temnslara mecbur kaldığı c!a 
~izlPnm&>mf'ktenir. 

Welle1ı'i11 dü11kii temasları 

Welles'in dunkii faaliyeti hnkkındn 
~tı haberler verilınekteclir-

Sumner Wellcs. saat 9 da Kral ta
rafından kabul edilmiş \ 'e bu müla
kat üc çeyrek :snat siirmüstür. Wellcs 
bundan sonra r c fa ~atinde Philio" 
olduğu halde Chigi sarayına gitmlş. 
tir. miıni olunacaktır. hlikmiinU 'ermPktcılirler. 

Bununla herRher ~" cihet te ilİI\'(' N a·ı . b" ı.ı· d Fakat bütün bu planlar, Sovyct • cşre ı f'n resmı ır teu ıg e. 
edilmektedir: nir " tnlin •nıllıii .. nto· \11 fl •· K c· , Fin harbi devnm ederken yapılmıştı ,. eve es ın ont ıanc ~" uzun ve sa. 
o.,rnmı. hu ~İvn.;t!tİn en hitkilTI ıneıı. · · b" ·· ı ·k b J .:ı k Çünkü bu planın icaplarından biri munı ır mu a ~tta u un;.ıuf{u ay-
s"hi olmak ınahivl!tini" ınuhofn?:a et. de. Fin cephesinde Sovyetlere karc::ı dedilmektcdir. 

:.- ınekteclir. Rıı Slllh pr(wramı, Ccnııo. 
büyük bir harp acmaktı. Sovyct - Wclles Chigi sara~rına geldikten 

- •n. Ce11u1'11 Sarkicle. Garnta 'c l Fin harbi müttefiklerin arzu ettiğl bir ceyrek saat sonra Von Mackenzin 

yapılan bir geçit rcsmile nihayc>1 
muştur. 

k 

Sulhten Sontf~ 
~ıı. 

(Bn ı 1 inridt 
lerınt nnznrı itibara almak lı'.'ı71ıttd 

İyi haber alan mahfi'leı·de sôY 
diğine gore, İsveç ve Norveç cil' r 
umum"yesinin büyuk bir kısn'11 a 
mal m mlcketlerl arasında tcd• t 
bir ittifak akdine muarızdır. <ıf 

Daily Telcgraph gazete inin I{o 

hag muhabiri. imal memleketıetl 
rasında tedafüi bir ittifakJn akdi 
rini Almanların arzularına uyguı:ıl l 
larak tavsif etmektedir. Bu mull 
rin Bcrlinden aldıl{ı hahcrleı-c! g t 
Alman Harıciye Nezareti. İngiliz 
lokasını yarmak ve bu ablokaya ~ " 
şı bir silah elde etmek maksadıle, j 
ıttifakın Alman hıınayesi altında ~ 
pılmtısına çalı~maktadır. l\1uhabiı' t 
•eç ve Norveç efkarı uınuıniycsı J/ 

büyük bir kısmı hu fikre muarız hı 
lunduğunu ve İskand"nav siyası ıtıl 
!illerinde bu paktın doğmndan ole 
ği t&hmin cdildigini kaydetmektcd 

Yeni miizakcrelL1r ~e 

Yorkshire Post gazetesinın 
muharririne gore, Sovyetler 
~artlarını 1 ve ve h l ere • 
dirirken. Sovyet hattım lsveçe 
lıv~wak demiryolu .:artı voktu. 
a~la~ma esnasında ortav~ atılmıc' 
Diğer tarıı!tan, ilk b~rış miizıı\ 

releri esnasında mualliikta kB 
muhtelıf meseleleri Sovyet hük(ııf. 
tile mtizakerc ed.,.cek olan Fin he 
pazartesi gümı l\lo kovaya hare~ 
ndccckt.r. 

kild mali Garhidc So\·;rntler Birlil!i cm. 
~e e inkişaf etmedi. Hel~inki müt- de. sarayda ~örulmüc;tur. Bu tesadiıt 
t fıkı d •ıiyetlni nıııhafn.,a hu..,ıısundn Krem. e e er en yardım g<iremiyeceğinl hakkındn Alman sefareti mahfelle- llıe 

1 ıh linin hissetfği liizumundau mlilhcm. f'" ' an ayınca, su ynpmıya mecbur ol- rinde söylendiğine nore. Mackenz"nin Finlnndn Olimpiyad komites' • (il... ,.., 
du. Bu suretle $imaldc bir harp ziyaretinin Ciano _ Wclles müliıknt• ckreterj Finlendanın içınde hulıl ~ 

ı.. ı 'hd k" k Türkiye Sovycllcr münasebalt A ,_ cep,,es ı ası im anı almadı. ile hiçbir alakası yoktur. •foğu mi.ışkul \'aziyete ve harbin " ~ · 
Buna rağmen müttefikler, Yakın Reuter'in Amsterdamdan bildir- Fakat bnzı şavialnra göre Macke'l. ğurduğu zararlara rağmen bu st 

ve Orta Şarkta Sovyet Rusvaya taar. di~·nc l!Öre. Hitlrrin ~Halinle Mus zin. Cinno _ Welles mulfıkatının cere. "inde Flel inkidc olimpiyadlar t t 
ruz planını tatbike te ebbüs edecek. ~oliniyi uzlastırmak kin gavrctleri. yan ettiği salonn nlınmış ve orada bir 1 t!R.. e?ilm~sine ~nt!''etle karar ve~ 
]er midir? Hatta edebilecekler mi- ni arttıracaeına intizar edilmekte_ çeyrek kPlmıo:tır. 1 ..,1(11rı1 tPv'f rtmıc;t•r. ~ ~l 
dir? rlir. Zirn bövle bir .uzlasma nazilert'l S ll .. .

1
. f - 1 tr\i 

Çünkü muttefiklerln bu pllını tat. do~u - <'f'nup Avrupno:ındaki planl;ı. ' ll 1 umre. 1 Z<llJI lamı hulunmaluhr ki, mUttefil> 
bike kalkmaları. harbin Balkanlara rının tahakkukunu kolaylaştıracak. Welles'in. Ciano, '.:\.Iussolini ve Pa- hangi Alınan ahsiyctlerilc mUzn~ 
ve Orta Şarka sirayct:ne sebep ola.1 tır. pa ile yaptıgı gorlı~meler mumaılcy. re ('dcı•n.klerinıicn zivadc istih nW 
caktır. Balkan ve Orta Şark devlet Bu hu u ıa. nck ~·akında Rerlinı> hin Avrupadnki vozifesi i.ızerınde ka. 111ınl'ltiklt•ri şartlurla :ılfıkndard• 
leri buna razı mıdırlar? Yakın ve fİdC'cek olıın Alınnm·nnın l\1o ko,·ıı ti bir tesir bırakacaktır. lıır. 
Orta Şark memleketlerinin bu plan lıü"iik elrisinc tııt'imnt verilcf'rktir. Wellt>s'in şimdi harp ,.e sulh mese. 
karşısındaki vaziyet ve dii üncelerini B<'rlinrle ivi malı1ınat nlan hifnrur leleri hakkında muhariplerin mü1e. 
naznrı dikkate almak zaruridir. mahfillerde o;iiylt"ndii'inc ıciire. flit. kabil vaziyetlerini iyice bild"ği ve 
Yarınki yazımızda dn bunu izaha in. Rusv,.nın vnkrnda R•ınrnn' n \'<' muhtemel sulh teşebbiislerinin kıv. 

çalışacağım. Türki •e ile ad,.mi trra,·fü pııktları meli hakkında bir hiiküm ver,,.cc~ 
ı İm7a)l\·nC'al!ını ıımmaktndır. vaziyett<> oldtıl?u ayni mahfollerdf' 
Romanya D~mir Na1i mnhfillerinde'. so,•• f"I 'f' r.ıı. bevnn cdilmC'ktedlr. 

men hiiklımc•lcri ınn~ın"nki ~örfü•. Daily Telegraph gnzetcsi iyasi 
~ :ı f ıı I A I me1rrin cok ilcr1"dil.7i ~ildirilmf'kff' muharrıri şunlan yazıyor· 
aU~ a ·~ZiiCT a ft OŞ'tl rn fakat Sov,·ctlcr Birliği ile Tiirki. Wt•llcs'in RoınA<lan, Alınrınn ın. 

B 1 • 'd ) ''C nrasındaki l!iirii mP)crin ilk nr. rnfından hir tnwl sut \'C• a miiznke. 
aşı ıncı e 

davranmrıkla beraber, Finlandanın harlan ~ı arı çıkmadı/:ı teslim edil. ı rat nclireo;İnde kabul rrlİIN'ck ,..ulh 

ulhü kabul etmesi, Almanvava Bal. 
ııwktcrhr. artları hnkkındu ınallmınt nlınn ı 

- w • imdi he~ an C'dili~·or ki. Von IUh. lhtiınııl dahili•ııfoılir. Miittcfikler 
kanlarda daha fazla imkanhır ver. 'ıentron. son Romn giirüsmel .. ri " nıuuıfnkat <•ftikl"ri takdirr1r sulhiin 
d ği mütalaasını ytırutmektedirler. •1asu"'ıı Dut:cve Almanva ile Ru ,.n. h'si. i miiınkiin oldu~tı fakat. ahsi 

Bu mahfiller, Almanyanın bitaraf. rırn Rumen tonraklarını garanti et- hıkdirrlc Alımın n keri km·vrtiıılo 
lar üzerinde yeni bir tazvik i"ra et- •neğc amade olduklnrını bild"rıııi~ miittcfikleri c11ne"İ muhakkak hu
mek icin Finlnndadaki bu mevsim. 'ltıssolı"nı· b.e. dalın kat·ı t'"nlinot İ<ı 1 d 

d 
• tın uğu zannını uyandırmağ"a ('alı.:. 

s:z sulhtcn istifade e cceğini tahmın '<'mio;tir. İste Alman·rnnın RomnnHı mnk nıı?.İ telfıkkilcrine uvınındur E. 
etmektedirler 1• il,. Rus~·a arao;ında · ndemi tecavii7 l'lhh • R d • h " ıı en. • .-.ntrop ıın oınn a ıza ı. 

Sovyctler Birliği , Finlandavı silnh. •rnktının inı:nı.,ını tcnı"m• çalışııııı .. ı· na ı;nhstıih nokta. ii\'lendi~ine ~firı-. 
la mağl(ıp etmemiş. belki Almanya. ·un o;ebchi huılur. Alınnn,·anın rıbıı fo tn hir Cerııwrı 
tehdit yolile sulhiı zorla kabul ettir. Hitler. Tiirkh:e ile Sııv~ etlt-r ara. sulhii dikte edN·ek kndıır tnhrinldlr 
mistir. Rumen mahf.lleri sogukkıın- •anda nktrdileC'Pk hir ademi tccavii1 hir tnnrruzn yakuıdn geçeceği iddi. 
lılıklanna rağmen, ordunun muka. 'laktının hııskaca elıcmııtiv"ti "'ac . asıdır. 
vemet vaziyetinden endfşcdedirler. l'{ı. ziri\ hih le h"l' ımktm Tiirk • Fran
İtalyanın bo1şevizm aleyhtarlığı te- "'Z - f n~iliz ittifakma kar!lt hir tt'rn 
sanüdtinde. k ı y m e t 1 i isti- 7i ,.~ .. :r""' C!i• .. ec€'j?i fik .. ioded'l'. 
nat~ahlar bulmakta ve harp için za_ Eir /ngiUz qazete&ine göre 
ruri iptidai maddeler bulunan Bal. 
kanlara kadı:ır harbi getirmekt<> Al- bugiinkii ııaziyet 
manya için fayda olmadığı kanaati- Londra, 16 <A.A.) - Daily Tele-
ni ız.har eylemektedirler. ~raph gazetesinin Kopenhaa muha

biri yazıyor: 

Ama yada Zelzele 
Amı:ısva, 16 < A.A.l - Dün gece 

c;aat 21 30 da ehrlmiıd<' oldukça şid
detli hır zelzele olmuştur. Avdoğdu 
köyünde ş;ddetli bir zelzele de ayni 
aatle olmuc; 'c bu koyJe }J;r 5aman· 

!·k y1k1lmıc::tır. 

"Berlinden alınan haberlere göre. 
Almanyanın Moskova Sefiri Von 
Der Schulenberg. l 7 martta Von R1b. 
~Pntrdo ile eörüsmek iizPre Berlinr 
.. ider.ektir Pek ynkında Sovyet em. 
oervalizminin Almanyayı iptidai 
rnaddelerdrn mahrum edecek olan 
\C'!'li hlr ıtt>ni .. l<'m harC>ket"nc ba<;hı 

fuharrir, huna mukabil Wcllc 'in 

Pariste ,.c Londrnda görüştiiğü d<'V
let adamlarının miitfefikler tarafın. 
dan •'sulh dikte edecek vaziyete ge. 
lince~·c kadar" miicndele <'tmck hu. 
u. ıındn kıırnr \'erilıni olrluğun:ı 

Wellcs'i kati surette ikna ettiklerini 
tcharliz ettiri1·or. 

Daily Telegraph'ın muharriri mn. 
kale ine ö ·le devam ctm<'ktedir: 

Ö~·le ıannedivoruın ki. Wcll•s I..on 
dratfan nyrılırkcn hıı kararın ku' ,·eı. 
lı tesiri altınıla huhmu~·ordıı. Rina. 
eııale' h hıılen ın .. rw,·ııt le'irhhfislcri. 
lr n<•IİC'l'lt•r t'ldt• €'tınrk ihtimnlini p•}; 
rnnf ıriirih ornnı. \\'l'llc". o;iındi. nn. 

Wcllcs susuyor 

Roma rndvosunun bir mümes' 
~Iister Wclles ile görüşerek intıbııl 
rını oğrenmek istemişse de well 
ancak şu cevabı vermiştir: 

"- Amerika'dan hareketiınd 
mukaddem Mister Roosevelt bBr. 
şunu söylemişti: Kati ketumiyete f 
nyet! Benim de bu direktife riayett 
ha ka çarem vokur Size cevap vct 
memek vaziyetinde kaldığım için sr. 
.for<'ce miıtr.ec::sirim:" 

.;\1istcr Welles varın akşam Cet1· 
vaya gidecek. or~dan refikasilc bl' 
1.kte Anıerikııya donmck üzere " 
pura binecektir. 

* Mister Welles, bugun Charrıbef 
lain ve Halifax'n birer te1~raf gond' 
rerek gördiiğü iyi kabulden doltl~ 
s .. mımi şiikranlarını bildlrmi~tir. 

Roosev,•lt'in beya11atı 

Rooscvelt, 16 (Hususil - Cumlıt1r 
reisi Mister Roosevelt bugun sÖ''1' 
diği bir nutukta bütun dünya m111~1 

lerinin ve bilhassa küçük milletıer,ı
hayat hakkını temin edecek bir ~· . ,ı .... 
lazım olduğunu anlatmış \'c dcll 
tir ki: 

.,Sulh, ahll'ıkf bir ~ulh oln'18 

ve küçiik milletleri büyük milleti'; 
rin ııımavf'~İ altına bırakmnn:nl~tı 

Sulh ~al{lam olmalıdır ve bU''ll 
rin küciiklere tahakkıimiın" ~~yel 
vermemelidir Sulh. ada IPtP c:ı,·111"' 

ı' 
malıdır ve millı>tler arac:ınll<ı c;ı . 
tılı:ırın önünü almalıdır. 5.ılh. ,.,c: ' 
tarın idrakine dayanm<ıhclır < ı- •, · 
ki mahiyetini alm1c; olsun·• 
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ı t1lıı Spor Sahalarındaki Başıbozukluğun Önüne 

ıı Geçmek için Tutulacak Yegane Yoldur 
·)tn zamanlarda muhtelif spor sa.i ğimz olmakla beraber, otort~yi tc

' 4
1 
~da kavga, dovü§,\e neticelenen sis edecek kabiliyette olamadıkları. 

,ı~h~ıf hadiselere şahit olmaktayız. nı .görüyoruz. Bu hal devam ettikçe, 
>9 t· 01 maçlarına has olan bu çekiş.- lutbol sahalarında daha çok dövüş 
pı ~er, son Ankara • İstanbul güreş l sahnelerine şahit olacağız. Futbolcü 

abakalannda da göriilmilştür. nrunile, cemiyet arasında aynlmış hir 
· a bu yavuz delikanlıların bir- sınıf halk yoktur. Onlnr da sizin bL 
t ıne saldırmnlnn blı'.az fazla he. zim gibi, ayni düşüncede, ayni duy. 
İ' olmuş.. gııda, ayni disipline tiı.bi insanlardır. 

nı~ıNPor<ia hadise çıkması ve hi'idiscle. Y.alruz, sizi bizi disiplin dahilinde 
•. 'tekerrürü, bir bakımdan disinlin, tutan otorite, kendilerine ihsas edil. 

er bakımdan da otorite noksnnlı. miyor, ağırlığını gösteremiyor. 
ı~~ ibri gelir. Geçenlerde, futbolcüfor~, futbol 
lSıplin otoritenin kemale ·vardığı dersi verilmek için kliıpler.e müraca. 

11 
:ıerde tamdır. Otorite zayıfladıltca, at edilmiş. Galatasaray kliibu futbol. 
ıplin bozulur, başıbozukluk hü- cülerinin bu gibi derslerden müstağ
li sürer. ni bulunduğunu bildirmiş. Bu te,kL 
. er Yerde de böyledir. Otoriteyi lat tarafından yapılmış büyük bir 
ıs için, işin başına geçenlerin oto. hata ve otorite noksanıdır. 
.. sahibi olmaları lazımdır. Otorit'e Halbuki bundan birkaç sene evvel, 
işin. başına geçer geçmez elde edi- ayni klüp. zamanın futbol federasyo. 
hır haslet değildir. O işin basın~ nu reisinden, sporcularının istifadesi 

?J. ezden cvvcl, birçok dereceler. iç,in, bu defa reddettikleri talebin 
geçerek, yavaş yavaş ikfünf e. infazını rica etmişlerdi. 

ren bilgilerle, şahsiyetleri kuvvetle.. Başta bulunanlarm gülünç olmala. 
''Ve o mevzuda söz söylemeğe, n fecidir. Vaziyet bu şekli alınca, 
fY_ı hükmetmeğe, liak kazanırlar. ısrarda fnyda yoktur. Çekilmek ve r ~etişmiş, akademi tahsilini mu- ~erini daha otoriter birisine bırak
ı..~akıyetle baş~rm1ş kıymetli bir ma~~ e~. salim hare~ettir. Bilhassa 
"<ltl.ıharp zabit:imlz, ne kadar ma- bugünku spor ieşkılatımız, devlet 
g atlı olursa olsun, derhal miralay. bünyesine tamamen dayanmıs o!du-
a terfi etmez. Bütün rütbe ve de. ğundaı1, federasyon reisinin, çok 

1 e~ kendine tahmil ettiği vazi. otoriter olmaları ve bunu da bugüne 
tel'in sıkı imtihanından geçer, yük. kadar geçirmiş oldukları muhtelif 
r Ve kıymetini, kendi takdir etti- imtihanlarla iktisap etmeleri icap e. 
ek, mevkünde otori~ni tesise. der. 
~ Sabık güreş federasyonu reisi Ah-
İtekim birçok Abdülhamit paşa. met Fetgeri otoriteyi tatlı sözilc, gi.L. 

11111 senede birkaç rütbe kazana. ler yüzile fakat asgari yirmi beş scn:1 
e Yükseldikleri mevkilerden tasfL de topladığı bir tecrübe He tesis et. 
· ~ ~ğramaları, bihakkın otoritcsL mişti. 

sıs etmiş olanlann ise mevkileri. Bu misali diğer birçok kıymetli 
~Uhafaza etmeleri gibi. arkadaşlar üzerinde de tatbik edebi-

tnç bir hukuk mezunu, imtihan- liriz. 

1 
vermiş, doktorasım muvnffakL Spor teşkilatı devlet müessesesi 

e ; hazırlamı§. Yine bir mahkeme.. olduktan sonra, intihap edilecek ar. 
flta tnülazimi olarak gir.er, mah- kadaşlann şahıslannda otoriteyi bi. 

İihı~~ temyize fıza intihap edilmez. hakkın :iktisap edip, tesis cdcbfüp e. 
,~'(!;u, onun da öğrenecek, yapacak demiyecekleri düşünülmelidir. Aksi 

k lşlcrl ve bu meyanda mevki- takdiru. ~ aıaaıana.ta WlpM.:. 
tarsin ve otoritesini tesis i_çin öğ. zukluk daha cok zaman hüküm sü. 

liaıeği birçok işler vardır. rer. Yoksa filim ve filan klüplerin 
~ buki bugün spor işlerinin bir- iızalanna şu kadar zaman icin boykot 
Şttbelerinin baslanna getirtilen cezası vermekle mesele halledilmez. 
adaşların, şahıslarına büyük sev- *** 

'l' Tan Kupası Maçlan 
latn J\.N kupası mektepliler futbol 
ille Piyonasına devamlı yağmura rağ. 
.~ dün yalnız Taksim stadında ele. 
l.le edilmiş, cref !tadındaki maçlar 
~ı...hakemlerin gelmemesi yüzünden 
~edil ·.,,+· mıs-.ır. 

t~1~YniYE - PERTEVNİY L -
'lnı stadında günün ilk karşılaş_ 
~~ Ii:~yriye - Pertevniyal arasında 
~ Uş: ılk dakikadan itibaren haki. 
tletı alan Haynyeliler 13 üncü da. 
~~da .ilk .?olü kazanmışlardır. Ve 
lıeıı abu hucuma geçen Pertevniyal 
d~ altıdan beraberliği temin ederek 
l:?J.i t~de 1 _ 1 berabere nihayetlen.. 

§ ır. 

tı.a~ci devrede üstün bir oyun oy. 
r~ an Ii:ayriye, iki gol daha kaydede. 

&abadan 3.1 galip ayrılmıştır. 
Cu~!~l'DARPAŞA. ISTANBUL -
~~:;11 son ve mühim müsabakası 
da 01~aşa - İstanbul liseleri arasın. 

"'llUştur. 

Sa~un, ilk dakikadan itibaren H:ıy. 
lil-. ~nın hakimiyeti altına ginniş. 
(ada u tazyik nihayet beşinci d&ki. 
!larp semeresini vermiş, sağ iç Hay. 
Caıtı ~aya ilk golü kazandırmıştır. 
~ U.r deryası halindeki sahada o. 
·acıa ~.vksiz bir şekil almıstır. Bu a. 
llaşa dır gol daha kaydeden Haydar. 

lıtin e:rreyi 2-0 galip bitirmiştir. 
tı~ . ~ı devrede Haydnrpaşanın yap. 
bıl.lk ~ gole İstanbul Lisesi bir go!le 
d~ a ele etmiş ve maç ta 4-1 Hay. 
lir. aşanın galibiyetile netic.:?lenmiş.. 

\> '.lfakem Adnanın itirazı 
ile ~ksck hakem komitesince bir se. 
\cı~ddetıe boykot edilen hakem 
aeşikt bu ceza kararına, Galatasaray 
ıe 01 aş klüplerinin maçta bir hadi. 
ia e,~dığını bildiren mektuplar.nı 
iern·~ ıyer~k itirazını Ankaraya gön. 

l3utn_c~ uzere bölgeye vcrmic;tir. 
:;ı.,_ ıtırazı tetkik etmek üzere top. 
~ı.a.n b .. ı 
!e su 0 r.e hakem komitesi, saat'cr. 
oenın ren bu k 'mada bilhassa komi. 
"e tn evvelce Ankaraya gönclcrdıj!i 
tiren açta bir hfıdise olmadığını bil
'1ites· :raporunun, yüksek hakem ko. 
:ilitn .~nce hiçe sayılması çok ajır gö
'1@n llş~ ve Genel direktörlüge res. 

lrıl.U'acaata karar verilmistir. 

Herekedeki Kavgalı Maç 
Herekede Akycşil sporla Herekcli. 

ler arasında yapılan maçın müessif 
bir kavga ile neticelendiği yazılmış. 
tı. Akyeşil umumi katibi Turgut Bny 
kal ile ikinci reisi Kazım Oğuz gaze. 
temize birer mektup göndennişler 
ve hadiseye Akycşillilerin değil, IIe
rekelilerin meydana çıkardıkları ha
kemin sebep olduğunu ve Akyeşilin 
kendi tnkımiyle meydana çıktığını, 

yalnız içlerinde Kağıt Spordan Naci 
bulunduğunu bildirmişlerdir. Yine 
bu mektuplarda Herekelilerin, Akye. 
şillilere fevkalade misafirper:verlik 
gösterdikleri, yedirip içirdikleri te. 
barüz ettirilmekte, tesekkür olunmak 
ta, hadsenin de gazetelere Akyesilli
ler tarafından aksettirllmooiği iddia 
olunmaktadır. 

Dörtler Turnuvası 
Galatasaray, Şişli, Kurtuluş, Pera 

arasında tertip edilen dörtler turnu. 
vası maçlan bugün muhakkak suret. 
te Taksim stadında oynan=ıcaktır. 

Hakemler Toplantısı 
Türk Ginekologl Kunımu, aylık top-

1 ntısını Dr. Ahmet Asım Onur'un baş

kanlıib altında, eerrahlann ve Üroloji Cc
mlvetinln lştlrnkll,. 11?\•kt?!Me bir irtima 
hal ndc yrnm•ştır. Toplantıda Dr. H İhsan 
Gediz, Prot. Kenan Te\~lk Sezene!, Prof. 
Operatör M Kemal Öke, Dr. Mnhmut Ata 
muhtel:f rrı('vzulnr üzerinde tebligatta bu
lunmu.tılardır. 

Bı: mevzular üzerine General Cemil To
puzlu, Orhnn Abdi Kurtaran, Behçet Sa
bit Erduran, Bahaettin Lütfi Vamalı, Or
han Tnhsin, Feridun Şevket Evrensel, 
Ahmet Asım Onur, cafer Tayynr, Nuri 
!!=:illeyman Canbakan söz alarak :fikirlerini 
!;Öylemı~lerdir. 

Uzun süren ve çok istifadeli olan bu top
lantıdan sonra, hep birlikte Rejnns lo
ltantnsında akşam yemeği yenilmiş ve ge
ce yansından sonraya kadar hoş milsalıa
t>elerle güzel vakit gcçlrllmistir. 

Turing Kfüp Kongresi 
Menafii umum.iyeye htıdlm cemiyetler

den ohm Tilrkiye Turing ve Otomobil Klü
bü senelik heyeti, nizamnamesinin 6 ncı 
ınaddesi mucibince nisanın 6 sına mlisadif 
Cumartesi günü öğleden sonra saat üç bu
çulda Tepebaşında kfıin "Halltevl"nde top
lanacağındıın vıısıfian mezkör maddede 
mOndcric !ı.zanın tt-şrıfit'rl rica olunur. 

T. A. P. 81.7 m. 9465 Kes. !O Kw 
1648 m IR2 Kr.s 120 K~ 

Pazar, 17. :l. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12.35 Ajnns ve metcoroloJI haberleri, 12,50 
Müzik: Ankarn radyosu küme ses ve saz 
heyeti; idare eden: Mesut Cemil: 13.30 -
14.00 Müz.ik: Küçük orkestra (Şef: Nccjp 
Aşkın) 

1 - Franz Lehnr; Libellentnnz opere-
tinden Potpuri. 

2 - Tschnikov,aky· Knnzonetta (Ke_ın.ıın 
içm Konçerto'dan). 

3 - J osc Padouk: Maı:ar melodisi. 
4 - Königshofcr: Tirol Entermc.zzosu. 
5 - Georges Biz.et: İnci avcıları. 
6 - Jac. Grit: MnrJJ. 
18,00 Progr<ım ve memlekcl snrıt ava,.ı, 

18,0S Müz.lk: Radyo caz orkestrası, 18,30 
Çocuk saati, 18,55 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 1,9,30 Mü
zik . Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Reşat 
Erer, İzzetUn Ökte. 

a) Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan 
1 - Hi.ıst'yni peşrevi, 2 - Suphi Ziya: 

Hüseyni şarkı (Feryat edjyor bir gül i
~in), 3 - Rııhmi Bey: Huseynl şarkı (Ki
min mecburu husnU flnısın), 4 - Ali E
fendi: Hüseyni şarkı (Nice bir hasretin
le), 5 - Hu cyni tül'ku (Zeyno nerden 
geliyor), 6 - Hüseyni türkü {Mecnunum 
L.t'y;lftmı gör.dilm). 

b) Okuyan: Semahat Özdenses 
ı - Şemsettin Ziya: Kür.dilihicazkôr 

şarkı (Güvenme hüsnüne). 2 - Raif Bey: 
Kürdilihicazkar şarkı (Rengi ruhsarı

na), 3 - Refik Fersan: Muhayyer şarkı 
(Her güzel bağındnn), 4 - Mustafa Ça
vuş: Nikriz §ru'kı (Elmııs senin yüzün gö
ren). 

20,Hi Konusmn (Tarihten sayfalar), 
20,30 Müzık: Fnsıl heyeti, 21,15 Müzik: 
Oda müziği - BRAHMS: Piyanolu Kuartet 
(Sol mlnör), Cemal ReşJt (Piyano), Orhan 
Borar (Keman), Zeki Beiküren (Viyola), 
Env.er Kakıcı (Viyolonsel), 22.55 Müzik: 
Melodiler (Pl.), 22,15 Memleket saat ııyan, 
ajans haberleri; z.iı:ant, esham - tahvi15t, 
knmblyo - nukut borsası (Fiyat), 22,30 A
jans spor servisi, 22.40 Müzik: cazband 
(Pl.), 23,25 - 23,30 Ynrınki program ve 
kapanıs. 

Ecnebi istasyonlarında 
TürkC'e Neşriyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 48; Parıs: 
Sa:ıt 19,45 de kıs:ı dalga 40, orta dalga 
~56; Tiran: Saat 20,15 de kıs:ı dalga 55,50 
de; Roma: Saat 21,30 da orta daıga 250. 

Londra: Saat 18.65 de luaa dala 20.; '3U; 
Selgnrd: 9nat 22 de kısa dalga 48.. 

ASKERLi/( iŞLERi: 

İhtiyat Yoklamasına Davet 
Fatih Askerllk §ubeslnden: 
1 - Her sene mütad olnn ihtiyat yokln

mnsına 20 mart 940 çarşamba gününden 
itibaren başlanacaktır. 

2 - Yoldamnlnr doğum, doğum yapıla
cak ve her mükellef bizzat yoklamasını 
yaptıracaktır. 

3 - Yoklama (haftnnın cumartesi gü
nü hariç olın.."lk üzere) pazartesi, salı, çar
şamba, perşembe ve cuma günleri sabah 
saat dokuzdan saat on ik.lye kadar devam 
edecektir. 

4 - Öğleden sonra şube kendi işlerile 
meşgul olacağından her ne sebeple olursa 
olsun yoklama için miltac:mt knbul edil
miycccktir. 

5 - Şubede izdihama meydıın verme
mek ve mukelleOeri uzun müddet isinden 
alıkoymamak için vuku bulacak milraca
aUer gazetelerdeki Utına göre yapılııcak
tır. 

6 - !ıôn olunan doğumlulardan başka
sının muracaati kabul cdilmiyeccklir. 

311 Oo~umlular 

20 Mart 940 Çarşamba, 21 Mart 940 Per
şembe, .22 Mart 940 Cuma, 25 Mart 940 
Pazartesi. 

312 doğu"'lulal' 

26 Mart 940 Salı, 27 Mart 940 Ça..şam· 
ba, 28 Mart 940 Per§Clllbe, 29 Mart 940 
Cuma. 

Nevyork 30.l9 
Par Is 2 9726 
Miltıno 7.175 
Cenevr,c 29.S425 
Amsterdaı 69.1611 
BrOksel 22.1925 
Atına 0.97 
Sof ya ıl.7050 

Madrld 13.5325 
Buda peşte 25.095 
Bükreş 0.6225 
BelJrad 3.295 

Yok oha~· 33.11 
Stokbolni aı.oa~ 

CSHAAI VE lLAT 

Ergani 20.-
<:;ıvas-Erzurum 6 19 35 

~ -~ 

İstanbul 

Belediyesi Memurları 
Kooperatifi Şirketinden: 

Şirketimizin senelik kongr~si 23/ 
3/940 günü saat 17 de Türbede kain 
kooperatif lokantasında toplanac(\k
tır. Ortakların muayyen gün ve saat
te teşrii etmeleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Geçen kongreden müdevver 

938 bilançosuna ait tetkikat raporla
rı ve karar ittihazı. 

2 - 939 yılı ida'l'e meclis, ve mu
rakıplar raporile bilanço ve kar ve 
zarar hesaplarının tetkik ve kabulü, 
idare meclisi ve murakıplan>1 ibrası. 

3 - Kooperatife verilecek yeni 
veçhe hakkında idare meclisinin •tek
lifi. 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakimli
ğinden: Dildar namı diğer Didar 
Kalfa; Koca Mustafa Paşa, Hckimoğ. 
lu Ali Paşa, Camü Sokak 5 No. lu Es. 
manın evinde; Davacı Maidenin mab. 
.kememizin 40/ 245 esas sayılı dosya. 
sına )stinaden Sarıgezde Çıkınk_çı Ke 
maleddin Mahallesinde Kanlı Çe.,.o:me 
sokağında mükerrer 2 No. lu hisse
dar bulunduğunuz maa bahçe bir bap 
hanenin izalei şuyuu hakkında aley. 
hinize açtığı davanın icra kılınacak 
muhakemesi için yazılan davetiyede 
gösterilen adresten on sene evvel çı
kıp semti meçhule gittiğiniz ve yeni 
ikametglihınızı bilen kimse olmadı
ğı beyanile tebligat yapılamıysrak 

mezkur davetiye geri çevrildiği an
laşılmakla muhakemenin bu kere mu 
allak olduğu 5 Nisan 940 cuma saat 
onda mahkemede ha1.'lr bulunmanız 

için davetiye tebliğ makamına ka
im olmak üzere on beş gün müddetle 
ilan olunur. 

İstanbul 5 inci icra memurluğun
dan: Icraya konulan 15/ 7/ 935 tarih 
ve 3025 sayılı senetle Hayri oğhı Fet. 
hiye 250 lira alacak için birinci de. 
recede ipotekli bulunan Kas1mp::ışa 
Kadı Mehmet Mahallesi .Abdullah 
caddesinde evsafı aşa[,'Ida gösterilen 
ve Fatma, Hatice, Meliha ve Cemile 
Ferihanın bir bap ve 788 lira ınuham
men değerli kiıgir ev açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Evsafı: Eski ve yeni 20 sayılı o:an 
bu ev.in beden ve duvarları kagir ve 
döşemesi ahşap bir katlı olup altın
da bodrum ve önünde bir miktar 
bahçesi dört merdivenli ve zemini 
çimentolu bir sahanlık ocağı ve bir 
sofa üzerinde üç odayı bir lıalit ve a
şağıda bir kuyusu olduğu. 

1 - Açık arttırmanın 24/4 940 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya ka. 
dar icra dairesinde muhammen de
ğerinin % 75 şini bulursa ihalesi icra 
ve bulmazsa en cok arttıranın tcah-* hüdü baki kalmak üzere 15 gün daha 

Emlnllnü Askerlik Şubesinden: uzatılarak 9/51 940 perşembe gunü 
ı - Şubemizde kayıtlı ihtiyat eratın se- ayni vakitte daırede yapılacak artt:ır

nelık mutad yoklamaları 20 Mart 940 Uıri- mada 2004 sayılı kanuna göre en 
hinden itibaren başlanccaktır. çok arttırana ihale olunacaqı. 

2 - Yoklamolnr saat 9 dan 12 ye ka- 2 _ Arttırma sartnamesinin ila. 
dar dcvm edecek, saat 12 den sonrn ge-
lenlerle kendi doğumlarına nit gunlerde nından itibaren 15 gün sonra herke_ 
gelmlyenlerin müracaatları knbul edilmi- sin görebilmesi için dairede açık bu-
yecektir. lundurulacağı. 

3 - Yoklamaya nüfus ciizdanlan, nske- 3 - Başka ipotekli alaca1dılar var-
rl .:"csikalarıle behemehal her ~ahıs ~endisi 

1 
sa diğer alakadarlarla bu gayri men. 

muracaat edcccktır. Muhacir ve saır su- kul üzerndieki haklarını keza ve ir
rctlc şubeye kayıtlarını yaptırmamıs o- tifak hakkı sahi leri de haklarım ve 
!anlarla yoklama kaçnğı bnkayatla kalınış h .1 f . p f d · la 

ususı e aız ve masra a aır o n 
olnnlann da kendi doğumlnn gunünde 'dd·ftıft .1• d •tib ak 
müracaat etmeleri. ı ı~nnı ı anın an ı aren evr ı 

müspitelerile 20 gün içinde daireye 
A - 311 doöumluların yoklama günler!: 
20 Mart 940 Çarşamba gilnu Alemdar ve 

Eminönü merkez nahiyesi, 21 Mart 940 
perşembe gilnU Kuml<apı nahiyesi. 22 
Mart 940 Cumn günü Kilçükpazar ve Be
yazıt nahiyesi. 

B - 312 do§umluların yoklama günleri: 
25 Mart 940 Pazartesl glinü: Alemdar ve 

Eminönü merkez nahiyesi, 26 Mart 940 
Salı günü Kumkapı nnhlyes!, 27 Mnrt 940 
Çarşamba günü Küçükp:ızar ve Beyazıt 

nahiyesi. 
c - Diğer dogumtnnn yoklama günleri 

an-ıca n~n edllect!ktlp 

bildirmeleri ve aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadık('a satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kala. 
caklardır. 

4 - Arttırmaya iştirak edecek o. 
lanlann muhammen değerinin 'lı 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi vermesi veya 
milli bir bankadan teminat mektubu 
getirmeleri v-e fazla bilgi edinmek 
isti yenlerin 937 /4280 dosya sayısile 
daireye gelmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. 
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bul Toprak Ma s 
Şubesinden : 

ı Adet 48 kilovat takatında 3 safhalı 400/231 Volt 50 peryotlu mntenavfp e~ 
reyan dinamo u. 

ı " Yukarıda eb'at ve e\ afı y zılı d namonun i ·az devresi için seri nazım, 
ı '' Yukarıda cb'at "e evs !ı y zılı dınamo ı ur S kutuplu otomaLk şalter. 
ı " Yukarıd.ı yazılı dm m yu trıhrık edebıl c cb'att m1 500 adedi de· 

vırli dık ve dınnmo le ople olac ' t te D d ll'O oru. 
350 metre 23 santimetre geni U ınde 8 kat or Ulu \ e 8 ırılımetre k lınlıgında ba

lata kay1 ı (ntimunt'ye orc). 
100 " 12 santımetrc gcnı111ığ ndc 6 kat örgiılü ve G metre kalınlığında balata 

kayışı (numuneye gore). 
130 " 12 santımctre geni lı mdc çift k tlı kô ele k yı . 

8 Adet Miııimnks marka ynngın ndurmc cihazı (Tıp 10). 
4 " Beher tombası 100 kilogram h aznclı Krona mark veya benzeri seyyar 

otomatik knntar. Ay rlı sikl t ve çuv l a ırlıkl rile beraber. 
" Tamamen demirden m m(ıl 1000 kılo.,ram tcrınde Şcmbcr marka veya 

benzen, eyy r b ıil. 

Yukarıda mllfrcdatı y z.ılı y kı mm 'ey t 
le satın alınacaktır. Talip oları rın rtn rre 'e nu nun lerını ormt'k uzere şub~
mize mUracaatl n ile 19-3-940 S 1ı Jnti sa t on be te y pıl cak p zarlığa iştirak-

len rica olunur. (2067) 

T. IS BANKASI 
19 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAl\iİYE PLAl\TI 
1 ndct 2000 liralık = 2000.-lira 

3 .. 1000 = 3000.- " 

6 " 500 " = 3000.- " 

12 " 250 •• = 3000.- .. 

40 •• 
75 .. 

210 " 

100 
50 

25 

.. 

.. 
= 4000.- " 

= 3750.- " 

- 5250.- " 

Kefldeler: 1 9ubat, 1 mayıs. 

1 ailustos. 1 lklncltesrln tarih· 
!erinde yapılır. 

' 

Tiftik ve Ya -a ı ç Darına: 
İstanbul Mıntaka Ticaret l\1üdürlüğünden: 

ı - Tıfük ve yapağı ıhrncatının mura ab ıne d ır n1z mnamcler hl.lkilmlerlne 
göre teşkil olun. n nümune hey' etleri tıf tık \ e yapa ı tip nil-nunclerınl tcsbit et
mişlerdir. 1 Nısan 940 taı·ılıinden it!b:ıren lhrac olunac k uftlk ve yapağılann, nl
znmnnmelerde yazılı e aslar dahilinde me:zk(ır numunelere uygun alınası lazımdır. 

2 - Tiftik ve yapağı ihnıcabnın mürak bt'o::inc d ır niz mrıameler hUkümlerine 
gore. balyelerin ilz.erınc konul cak rcsmı m rka ve ışaretlerın şeklı renk ve ebadı 
ve ne suretle vurulacağı ve baly.,l rın n c sur tlc muh.ırle'lece i Tic.ıret Vcklile
Unce tayin olunmustur. 

Tesbit edilen nümunC'leri gormek ve bu hu"<U ta f zl 1 hat 
rin Sirkeci Lıman hnnı zemin katında T.c arct Vekfıl j ı 1 t. nbul 
Müdurlüğü İhracat Başkontrol6rlu une ır caatl rı ıl n olunur. 

Kapalı Zarfla Münakasa İlfinı 

almak fsteyenle
Mıntaka Ticaret 

(2078) 

Belediye Sular i re en : 
İdaremizce s tın alınacak muhtelıf cin \ e b tt bronz mu luk \c teferruatı ka

palı zarfla milnaka aya konulmustur. 
1 - Bu iı;> için tonzim edıl n ş:ırtname ıd rrm ı. 1 v zım en isinden parasız ola

rnk nlınabılir. V<' numuneler oyni servi •c gı.ırlilC'oılır. 
2 - Talipler şnrtmımeye orc hazırlıy takları k p 1ı z. rfl ırının ihale günü olan 

1 - Nisan • 940 Prız<ırtC'Sl gumı sa t (15) e k d r T ııımdc ıdart' merkezinde mü
dürlüğe vermelldldrr. Bu nttcn lionra gC'tirılecck zarflar k bul edilmez. (2088) 

Kapalı Zarfla Münakasa İlanı 

Belediye Sular İdaresindew: 
idaremız.ce satın alınacak muhtelif cıns 'c cb'att ~dı do Um parçaları kapan 

zarfla munakıısaya konulınu tur. 
l - Bu ış için tanzim edılen rtname İd remi Lev m scndnden parasız •· 

lınabilir ve nümunclcr ayni şcrviştc görü kbilır. 
2 - TaliP.ler şartnameye gore hazırlıy C'akl n \,ııp 1ı z. rn rını lhnlc g{lnO olan 

ı - Nisan - 940 Pazartesi r;unu nt 16 yıı k d r T '"'imde İd rt' Merkezinde' mO
dürlüğc vermelidirler. Bu saatten sonra gc tinlecc ı: zarflar k bul edılmcz. (2089) 

Sungurlu Halkevi Reisliğinden 
On parçadan mürekkep bando mü. 

' 

ziğimizi yeniden öğretip meydana · 
getirecek bir muallime ayda 40 lira i 
verilecektir. Taliplerin, Sungurlu 
Hnlkevi reisliginc mürac atları. 

Dr. Hayri Ömer 
7 0hrevf ve cllt hııstahkfııP'ı mOteı-•n•• 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

taTŞismda No. 133 Telefon:4358f 



• 
T A N ========::=..:==============:..=========================- 17-3-910 - . , . ~-- ... . ..,_ .". . 

ile SABAH · öGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalavınız. 

BAŞ , DİŞ , 
ROMATİZMA , 

ve bütün ağrıları 

N EZLE , GRİP 
NEVRALJİ , KIRIKLIK 

derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
....,!!>. 

'fJ • • ...... • ~ ... ' .. 

Her türlü yanıklarr 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarını, 

Dolama, akneler, 
Ergenlikler, 
Traş yaralannı , 

Meme iltihaplarını ve 
Çatlakları, 

Çocukların ve büyükler in her türlü d eri iltihaplarını 

EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVi t:DER 
VlıtOZA PATI, mikropların yaşamasına mani olur. 

ROl\1AT1Zl\'lA, BAŞ, DİŞ, 

GRİP, NEZLE, SOGUI{ 

SİNİR ağrılan ve 

ALGINLIKLARI ( • )ksürenlere: KATRAN HAEU{I El<RE~' 13 11\ 1 ,~~ .. r ~o~~~~ıaı~ı~~!~~. 1 
• ;;ısı Beyoğlu Yıldız sıneması Ltarşı!" 

' Hakkı Katran Past~I eri de vardır . r1
1 

;";va:;~ ::ı.~1 • ~:'·~, ~"~nı~,·~·m~·~"~ı~ ________ o_e_rm_a_nk_a_,e ıerile derhat geçer, icabında günde ı. 3 kate aıınır. 

~ııcııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııı ı ıııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııJıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrııcıııııııııırrıııı111rııııiııı1111rııııı ----= -----
F O S F A R S O L. Kanın en hay ati kt•mı olan l.ırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır Tatlı iştah te
m in ede r Vüc ude devamlı eenclik. dindik verir Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan. uyku,uzluğu gi.. 
derir l\1uannid inkıbaz larda barsak tembelliğinde . Tifo. Grip. ZatlirrieI e. Sıtma nekahatlerinde, Bel ıevşek· 
liki ve ademi iktidarda ve kilo alma kıa şavani havr<'I faideler lemin edor. 

~ FOS FA R S O l. 'ün : Oi ~cr hütün kuvvet şurublarmdan il•tUnlUğü DEVAMLI Bhl SURETl'E KAN, KUV· = VET, İŞTİllA TEMİN ETM 1 ve ilk kull ananla rda hile te•irini derhal ııöstermesid ir •• 
§ KAN 1( U V VE T İ S İ H A S U R U B U Sıhhaı Vekal~ıinin resmi müsadt'sini haizdir Her erzanede bulun.ır. 

~ ı ıı ın ı ıı 111111111111111İı11111111111111111111111111111iu11111ıfı1111111111111111111111«ı111111111111 : 1111111111 ı 1 111111111111 1 111111111ııııı11ı1111111111111111111111111111111 ıru rıı mıı ı 1111111111111 rı11111rrrı111111111rı1111111111111 nu ı ıınn , 
- - - - - - - - - - - - - -::·-::---ı 

E T İ B A N K 1 1940 elmaslı ve p:rlantalı Singer saat modelı LQWJWCWGAQS• 

r~-G-a-rp-Linyitleri işletmesinden: ~ TÜR~<iYE CUMHURiYETI 
Müe sesenin Soma, Tavşanlı, Değirmisaz lşletmclcrinde 
çalı şmak üzere 

Bir Maden Mühendisi 
ve 

Bir Makine Mühendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

• 5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur 

·. Devlet Oemiryollari .ve Limfnları iŞjetme u: idar~si !l~nlar·ı 
lVIuhammen bedeli 1478 lira olan 18000 aaet ı.-wıars.ıya tıpı v~ .. uu a.uo;:~ ıu ... u.Yci A,

·emit açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Münakasa 30-3-940 Cumartesi saat 
11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Mu
vakkat teminat 110,85 liradır. İsteklilerin ayni gün ve saatte Komi~yona kanuni 
\·esaik ve tem1natlarile mlıracaatları 13.zım dır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (2030) 

* * * :r..rubammen bedeli 2920 lira olan 10 kalem muhtelif cins tıbbı mü~tbhzarat 
2:!ı - 3 - 940 Pazartesi günü saat ( 11) on birde Haydarpaşa da Gar binası dahi 
lindeki Komisyon tarabndan açık eksiltme usulile satın alınacaktJ.r. 

Bu işe girmek istiyenlerin 219 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme güni.ı saatine kadar Komi!lyona müracaatları IA
zımdır. 

Bu işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1838) 

ETİ BANK , . 

1 
Garp Linyi~leri işletmesinden : 

Balıkesirdeki İdare Merkezinde MııhasPhe kalem amirliği 

yapabilecek liyakatte 

Fevkaliide güzel, zarif ve göz kamaştıran b ir h arika olan b u saatler en 
müşkülpesentleri dahi tatm in ede bilir . G ayet makbul ve ayni zamand 

faydalı olması itiba r ile en iyi hediyedir . 

N o. 27 / A 108 Elmaslı ve 8 Pırlanta 230 Lira 
No. 27 B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTiLİDiR - f 
·--A·d-re_•_· _!'_t_N_r._"_R_<:_A_A_T_I'_' "-"'-· A_7_A_<:_, __ ı_ .. _A_"_"'-' '-"-"'_;_"_;; .. _;;_,_._"_" -~ 

Cin si M iktarı Eksil tm e fekli G Unü Saa ti 

Gaz yağı 16 ton Pazarlık 23-111-940 il 
Siklop çemberi azami 170 " " 1-IV-940 16 

I - Şartname ve siklop eemberi nümu nesi mucibince yukarda yazıh 11 2" kalem 
malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nürnuneler her gün sözü geçen ~beden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif edecekleri 
fiyat üzerinden 9'o 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkôr komisyona müraca-
atları. (1993) 

Hatay Elektrik İşletmeleri l\Iüdüriyetindcn : 
Antakya Elektrik Fabrikamızın tevsii iç in alınacak Dizel elektrjen grubu teklif 

müddeti görülen lüzum üzerine 31 Mart 1940 tarihine kadar temdit edilmiş-

tir. (1977) 

İstanbul Defterdarhğından : 
M uham men M uvekka t " 'r• 
sene lik kira t e m inat mü ddeti 
bedeli llra Lira 

1 
Bir Muhasip Aranmaktadır. 
Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara . 

adresine tahriren müracaatları ilan olunur. •anhte Takyeciler mah•lle•inin Bayram
paşa sokağında on bir dönüm arazi icarı. 20 

"·.;;;;;;;;;;;;;;==· :=======~ Eski Ahı çelebi yeni Ztndankapı mahal
' lesinin İkinci Kantar Ocağı sokağında 

RADYO l\tERAKLILARINA l\lÜJDE ! ! ! 
Btitün cihanda tabii ve temiz sesi ile tanınmı§ 

ö y i G 
RADYOLAR! Gelmiştir 

B k8in eski 16 yeni 7 sayılı üstünde odaları 
müştemil dükkAnın 2/4 payının satışı. 

Eyüpte Topçular mahallesinde Rami kış
lası soka~ında eski 51 yeni 69 sayılı ma-
ğazanın tamamının satısı . 

1875 

13~0 

l4C 

1U2 
Yukarda mevkii ve ncmaralan yaı.11ı ıa vrimenkullPrln icar ve ~atııı:lan 1,i,.ı-tl"1rın

da ~österılen muhammen bedeller üzerini en acık arttırmaya konulmuş ise de tali· 
bi çıkmadığından arttırmaları on gün uzatılmıştır. İkinci jhale 28-3-940 tarihJne 
milsadif perşembe günü saat on dörtte defterdarlık mllıt emlAk müdürlüitünde top-
lanacak komisyonda ayrı ayrı yapılacak:tı r. Senelik icar bedeli 4 taksitte olup tak-

NECiP ERSES Galata • Zülfarüs sokak, Sesli h an sitler nakden ve peşindir. Satış bedelleri nakden veya iklnd tertip mubadll tasfiye 
: Telefon : 41453 vesikası ile ödenebilir. Taliplerin muvakl(at teminat makbt..ızile muayyen gün ve sa -

----- ------------------' atte Komf!'l'Yona mOracaatları. l2091) 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

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

~ir,.; ve ticari her nevi banka aıuamelefe,.; 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira. 
iKRAMiYE VERiYOR, 

Ziraat ffo.,kasında kumbaralı ve lhharsı2 taHITDf heııaplannıJ. ell 
aı 50 lırası bulunanlara senede 4 delıo ~ekile~elı ku,•a ile •pJtıdald 

pli.na göre ikramiye da~tılacaktır. 

Adet 1 .000 Liral at f,000 Lira 
• 500 • Z,000 • 
• zso • 1.000 

100 • f,000 • 
. 
• 40 

100 • - ı • S,000 
120 • 4G • 4.ROO • 
ıoo • Zil • 3.200 • 

u !KKAT lle'""'" '"""• k • oarala• nh •enP tc!ndP 50 tıradan asa~ 
duşınıvenl PTP l kr•mıve cıkl ı~ t~KdırdP ~ 211 lazlHıvlP verıı,,.,..ktll 

Kuralar •cnedr 4 defa 1 Eylul. 1 Bırıncikinun . 1 Marı ve 1 ll;azıraD 
tR r ih lrrfncfp rf'S.. H-.r,.kfİr 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü llalll Liltfü DÖRO'ONC'O. Gazetecilik "" 
Neşriyat T. L. S Ba~ıldıb yer: T A N Matbaası 

• • • • 
• • 
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