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ayıalara Kapılmayınız! 
Sovyetlerle Aramızda Bir Hadise_ Çık8cağı, 
Sef erherlik Yapılacağı ve Hükômetin Harbe 

Karar ·Verdiği Şayiaları Uydurmadır. 
Başvekilim izin 
Havayı Aydınlatan 

Dünkü Nutku 
l'azan: M. Zekeriya SERTEL 

Son zamanlarda Türkiye etra. 
fında ecnebi kaynaklarından 

~karma ka.,.,""" haberler ü. ze · • ....,.LA 

Sovyetler Birliği Aleyhilıe 
Herhangi Bir Harekete 

Asla Temayülümüz YoktUr 
rıne Istanbul yabancı gazete mu-

lıabirlerile doldu. Ingiliz ve Ameri
kan ajans ve gazeteleri, fevkalade 
hAdiselere sahne olması beklenivor
nıuş gibi, muhabirlerini Yakın Ş~rka 
ve Türkiyeye gönderiyorlar. 

Birkaç gündür birkaç sa 3timizi bf. 
~ ziyarete gelen bu ecnebi gazete 
llluhabirlerine vermiye mecbur olu. 
Yoruz. 

Milli Korunma Kanununun Tatbiki, Sadece Buaünün Dünva 
Sartlarına Uymak ve Yar1nın Emniyetini Kazanmak içindir~ . .............................. . 

Her yeni gelen muhabirin ilk sor
duğu sual şudur: 

- Türkiye harbe mi giriyor? . 

Harici ve dahili siyasetimiz ve yeni 
bütçe hakkında ayrı ayn mühim 
beyanatta bulunan Ba~vekil Dr . 
Refik Saydam ve Maliye Vekili 

Fuat Ağralı bir arada 

• • • • • • 
ı 
ı Gülüyoruz ve bu suali sormalannın 

~rJ>ini ~~~~~ istiyoruz. Bize §\! : ..... ~······················ 
" lıltta biı:çok rivayetler do. 

latı~o~ Müttefiklerin harbi Şarka 
~ed~celtleri söyleniyor. Bu mak. f . 
rı'Ua ilk yapılacak işin İngiliz do. 

Milli Müaataa 
lç.in 150 Milyon Lira Ayrıldı 

'llrnasımn Karadenize çıkması, AL 
l!taoJann Romanya ve Sovyetlerden 
alllıakta olduklan petrol yollanın 
ltesınesi olacağı rivayet ediliyor. Su. 
li)'ede ve Mısırda hazırlandığı söyle. 
lleıı General Weygand ordusunun da 
ıtafkasya veya Balkanlara çıkanla. 
~ağı tahmin olunuyor. Bu takdirde, 
'l'~rkiyenin vaziyeti bilhassa milhim.. j 
cflı.. Türkiye, Yakın Şarkın anahtan 
llıevkiindedir. Onun için öğrenmeğe 
&'eliyoruz. Türkiye, müttefiklerin 
karadenize çıkmasına, harbi Şarka 
Jıakletmesine taraftar mıdır? Son za. 
lttanlarda milli korunma kanununun 
llep-edilmesi, Sovyetlerin ve Türki. 
Yenin Kafkas hudutlarında tahkimat 

B u .sene, bazı vergilerde 40 milyon Türk lira. 
sma yakın blı tenakus görüldüğü gibi, Milli 

Müdafaa için alınan ihtiyati teabi.rler de bütçeye 
yeni kiilletler t ahmil etmiştir. Bunun neticesi ola. 
rak, sivil bütçelerinde % 10 tenzilat yapılmış, Mil. 
li Müdafaa t~sisatı 150,000,000 liraya çıkarılmış, 
kazanç, muamele, alkollü içkiler, istihlak ve diğer 

bazı vergilere bir miktar zam yapılarak, 28 milyon 
liralık m~vakkat bir vergi alınması düşünülmüştür. 
Bu suretle adi bütçemiz geçen yıla nazaran, 
1,250,000 lira fazlasile · 263,312,000 lira üzerinden 
denkleştirilmiştir. Fevkalide masraflar karşılığı olao: 
rak ta aync11 100 milyon liralık bir fevkalade tab. 
sisat prov-amı hazırlanmıştır. 

ile meşgul oldukla •nın işaa edilmiş 
ohnası da havayı bulandırıyor. Ha. 
kiki vaziyet nedir? Ve bu dedikodu.. 
lar ne dereceye kadar hakikatin ifa. 
desidir? İşte bunu anlamağa çalı§:ı. 
~Oruz." 

Bu ecnebi muhabirlerine verdiği. 
llliz cevap hep şudur: 

"Türkiye bütün harp milddetince 
lcendisini harpten uzak tutınağa ka
l'llJ' vermiştir. İngiliz ve Fransızlarla 
Yaptığımız ittifakın arayesi, Balkan. 
larda ve Akdenizde sulhün de\ramını 
tenıin etmekti. Balkan konferansın. 
da Türkiye, Balkanlarda sulhiln de. 
"anunı temin için elinden geleni yap. 
ltt1J ve bu hususta en müessir rolü 
OYJlamıştır. Bizim hiçbir devletle ih. 
~z yoktur. Türkiyenin harbe 

• • 

(Sonu; Sa: 6; Sii: 3) 

Son Dakika : 

Potemkin, S~vyet 
Maarif Komiser 

iı Muav.ini Oldu 
Lvndra, 29 (Husust) - Moskova

dan gelen haberlere göre, Hariciye 
ı komiser muavini Potemkin. Harici
: Yeden alınarak maarif komiser mua
ı Vinliğine tayin olunmuştur. 

• Londra, 29 (Husus.i) - İskandi-
navya devleUerl, muharip devletler
den gayri meşru harbi durdurmayı 
fstemeğe karar vermişlerdir. Her 
devlet, muhariplere ayn ayrı müra
caat edecektir. 

FiNLAND 

YENi BOTCE = 262,312,000 LiRA 
----------------------------------------------

Vergi§ ere 28 Milyon 
Liralık Zam Yapılıyor 

Maliye Vekili, Yeni 
Bütçenin Esaslarına 
Dair izahat Verdi 

Ankara, 29 (A.A.) - 1940 raftan gümrük resimlerinde ve itha· 
bütçesinin Millet Meclisine tev- lat maddelerinden alınmakta ol~ 
dii münascbetile Mali V kili. ~uamele v~ istihlak vergilerinde go-

~ ye. e rulen 40 mılyon liraya yakın tena. 
Fuat Agralı, Anadolu Ajansına kus, diğer cihetten Türk vatanının 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş- müdafaası noktasından alınması zaru 
tur: ri ihtiyati tedbirlerin tahmil ettiği 

1940 senesi bütçesi, Teşkilatı Esa- kfı!!etler nazarı mütaleaya alınırsa, 
siye kanununun tayin ettiği günde adi bütçenin tevazününde ve !evka. 
Büyük Millet Meclisine takdim olun lilde masrafların karşılanmasındaki 
muştur. Avrupada cereyan etmekt; milşkülatm ehemmiyeti tezahür eder. 
olan ha~l~~in ve. bozulan iktısadi ni.. idare, vazife v.e mesuliyet almI§ 
zamın buyuk ~esı~lez:i altında hemen olanların bu gibi nazik anlarda reji
her ~emle~et~ ihtiyarına mecbur mimizin istediği dikkat ve cesaret 
kaldıgı mali kulf etler ve normal vari- hislerinden mülhem olarak hükOme
dattaki tena~us~ yarattığı bütçe tin sarfettiği mesai neticesinde adi 
açıklarının bizim butçemizde de eser- bütçemizi geçen seneki miktara na-

BÜTÇEMiZ 
DAi R ELER Lira 

Büyük Millet Meclisi 4.435.484 
Riyasetlcümhur 429.360 
Divanı Muhasebat Reisliği. 750.448 
BaşvekAlet 1.172.120 
Devlet Şurası Reisliği 322.212 
İstatistik Umum Müdürlillü 454.920 
Devlet Meteoroloji İsleri U. M. 605.490 
Diyanet İ$lerl Riyaseti 655.51!1' 
Maliye Vekaleti 20.069.340 
Düyunu Umumiye 67.239.599 
Gümrük ve İnhl!arlar VekAlett 5.347.425 
DahJliye VekAletl 4.849Jl24 
Matbuat Umum Mildürlilğü 169.200 
Emniyet hleri Umum Müdürlüğü 7.437.310 
Jandarma Genel Komutanlığı 12.179.000 
Hariciye VekAleti 3.604.900 
Sıhhat ve İçti.mal Mu. VekA.leü 8.135.424 
Adliye Vekaleti 9.218.112 
Tapu ve Kadastro Umum Mil. 1.659.463 
Maarif Vekaleti 17.333.329 
N8.fıa ,, 7.424.998 
tktısat ,, 1.092.605 

Münakal!t,. 
Ticaret ,. 
Ziraat ,. 
Mili!. Müdalaa VekAletl 

YekOn 

1.397.0SB 
1.506.320 
8.822.881 

'18.000.000 

2'2-312. 140 

Basvel<il Dün 
Mü . Bir 

Nutul< Sö11ll!dl 
Siyasetimizin Dürüstlüğü . Kendimizi Korumak 

r 

için Lüzumlu Tedbirleri Almağa Mani Değildir. 

Bunda da Kimsenin Şüphesi Olmamalıdır 

Ankara, 29 (A.A.) -Başvekil Dr. Refik Saydam bu ak
Ş&ID. saat 20 de radyo ile dahili ve haricl meseleler hakkında şu 
nutku söylemiştir: ' 

-
"Aziz vatandaşlarım, 
Bu akşam sizinle konuşmak istediğim m~eleler şunlardır: 

Milli Korunma Kanununun tatbik mevkiine konulması, bunun 
tevlit ettiği bazi yanlış akisler, son haftalarda bizi alakadar 
eden harici haberler , 1940 senesi bütçe hazırlığı. 

Seferberlik Şıayiaları Tamamen Yalandır 

Aylardanberi dünya vaziyetinin gösterdiği derin tahavvül
ler dolayısile, memleketimizi iktısadi cephesinden olduğu ka
dar, müdafaa bakımından da koruyacak tedbirlerin alınmasını 
mecburi gördük, ve her ihtimale karşı radikal tedbirler almak 
lüz1;1mu hasıl olacağını evvelden düşündük. Haftalarca çalışa
rak Büyük Meclisimizce kabul edilen Milli Korunma Kanunu 
meydana gf?ldi. Bittabi bu kanunun, kanunlar mecmuasında 
durmak için değil, zamanı gelince, tatbik edilmek için yapil
dığını hepiniz biliyorsunuz. 

Kanunun müzakeresi esnasındaki ve sonra Büyük Meclis huzu. 
rundaki sözlerim çok açık ve kati idi: Zaruri ihtiyaç belirmedikçe va. 
t~nd~şların:ıın normal hayatlarına karışmak, hükumet için hiç arzu e. 
dılmıy~n bır hareket olacağını söylemiştim. F akat, gittikçe maddi ve 
manevı ıstırabı artan, bizim gibi harp dışındaki milletlerin de iktısadi 
hayatlarına tesirden hali kalmıyan bugünkü harbin memleketimizdeki 
akislerine karşı koymak, sulh devre sinin icaplarına' uygun yapılmış 
normal vasıftaki kanunlarla mümkün olamıyacağını görünce, Milli ko. 
runma kanununu, verdiği salahiyete istinaden, tatbike başladık. 

Bu, içerde ve dışarda bazı tefsirlere sebebiyet verdi. Hariç
te, Türkiye seferberlik yapacak, onun için kanunu harekete 
getirdi, denildi. Dahilde, hükfunet harbe karar verdi; diyen bazı 
fena görüşlü ve düşünceli insanlar, hükumetin hatırından geç .. 
meyen birtakım fikirleri, nazariyeleri yaymağa başladılar. 

Harp Kararı Gizli Değil, Açık Verilir 

J\ziz vatandaşlarım, 
.... Eğer hükumet harbe karar verirse bu, gizli değil, Türk mil

letinin kendine mal ettiği siyasi istikametin icaplarına uygun 
olarak, Büyük Millet Meclisinin tasvibi ile alınacak bir karar
la, yam açık olarak yapılır. Binaenaleyh, şeferberlik veya harp, 

(Sonu SL 6. Sü:l) 



Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgrç_ 

"Acele iş,, Serlavhası 
Konulan Bir Fıkra 

-22-
=- Iyi! demiş ve ilave etmiş: 
- Yalnız ikinci sayfada bir sü

tün kadar yazıya ihtıyacunız var: 
Bugün, hem havadis kıt, hem de 
telgraf az. Yerimiz kaldı! Çünkü, 
üstelik, Ahmet Rasim de yazısını 
gôndermedi! 

Bu talep, Ahmet Mithat Efen
dinin canını sıkmış: Oturup bu ta
lebi yerine getirdiği takdirde, va. 
puruna yetişemiyeceğini düşün-

müş. Fakat, çok kısa bır tereddüt 
geçirdikten sonra, sermü.rettiple i
ki mürettibe: 

"- Öyleyse haydi, demiş. üçü
nüz de kasaların başına ~eçin!,, 

Mürettipler, içleri harflerle dolu 
kasaların başlarına geçmişler. Ah
met Mithat Efendi, evvela en baş. 
taki mürettibe, iki cümle söylemiş 
ve: 

"-Çabuk, demiş, sen söyledik. 
lerimi diz!,, 

Sonra ikinci mürettibe sokulmuş 
iki cümle de ona söylemiş ve ona 
da söylediklerini derhal dizmesini 
emrettikten sonra üçüncü müretti
bin başına dikilmiş ve iki cümle 
de ona söyleyip, ilave etmiş: 

•:- Sen de bunlan cliz!n 

Onlar kendilerine söylennen!e 
ri yaparlarken, Ahmet Mit

hat Efendi de, oradan aldığı bir 
sayfa kağıda bir kaç cümle ynz. 
mış. O zamana kadar, birinci mü. 
rettip kendisine söylenilen cümle
leri dizmiş bulunuyormuş. Ahmet 
mithat, elindeki kağıdı ona vere
rek: 

"- Şimdi de bunlan diz!" de. 

ıı:nite çok geçmeden lşini bitire~ L 
kinci mürettibe iki cümle daha soy. 
leyip, onları da dizmesini emret
tikten sonra, sermürettibe: 

"- Şimcli, demiş, bu cümleleri 
dizdikten sonra söylediğim sıraya 
göre biribirine ekleyin: Üstiıne: 
"Acele iş!., serlavhasını koyun. Al
tına da Ahmet Rasimin imzasını 
at. Yazı iyi olduysa, şerefi ona he .. 
ıaı olsun. Fakat fena olduysa, ya
zısmı göndermemesinin cezasıclır: 
çeksin! • 

Bastonunu alarak çıkıp giderken 
:lliıve etmiş: 

"-Yalnız, musahhihe, sıkı sıkı 
tenbih edin. bu yazıyı dikkatli o
kusun!,, 

Sermürettip, evvela, kendilerine 
yaptırılan bu acaip işin ne netice 
vereceğini bir türlü kestiremiyor. 
Fakat alelacele dikte olunan o cüm
leleri dizip altalta yerleştirince, ya. 
ni mesleki tabirile "kavuşturunca,, 
hayretle görüyor ki, ortaya çıkan 
yazı, mükemmel bir fıkr<ıdı.r. 

O kadar ki, ertesi gün, "Tercü. 
manı Hakikat,, te kendi imzasile 
intişar eden bu fıkra~. bizzat Ah
met Rasim bile, memnuniyet, hat
ta belki de iftiharla benimsiyor. 

Ben bu vakıayı, Ahmet Mithatın 
hudutsuz velucliyeti hakkında na
çizane bir fikir v~rmek tlmidile nn. 
lattım: Hürmetlerimin d~ kabulünü 
rica ederim!., 

Bu samimi mekt:upt3 anlatı. 
lan vakıa da bana şahadet 

etmektedir. Maamafih, Ahmet Mit
hat Efendiyi yakından tanımış o
lanlardan bir çokları, heniız hayat
tadırlar, ben, mubalağ.ıya kaçma. 
dığımı, onlar arasından daha bir 
çok şahitler bularak ısbat edebile. 
ceğimden de eminim. 

Zaten Ahmet Mithatın, hazırla· 
dığı bir mevzuu ne kadar kolaylık
la işleyip yazdığına daha ya.kından 
şahit olduğum da çok vakidir: 
Çünkü babam, romanlarından bir
kaç tanesini de, tatil günlerimde 
bana dikte etmişti. Çok çabuk ya. 
zı yazdığım halde, ona kalem ye. 
tiştirmekte çektiğim güçlüğü unut
muş değilim! 

Ahmet Mithat Efenılinin bizzat 
görmediğ·m tuhaf hususıyetlerin
den birisini de, kendisini yakındım 
tanıyan bir dostundan dinlemiştim: 

Bu zat, bir gün, Ahmet Mit. 
hatı matbaada ziyaret et

tş ve babamın ne halde çalıştı. 

!:tını gorunce, katıla katıla gül
mekten kendisini alamamış. Çün
kü insanı buram buram terleten 
o ağustos giıniınün bo~ucu sıcağı. 
na mukavemet etmenin yollarını 

düşunen babam, çok pratik bir ça
re bulmu§: Pantalonunun paçala. 
rını diz kapaklanna kadar sıva
mış ve kunduralarını, çoraplarını 
da çıkarıp bir kenara koyarak, a
yaklarının birini bir kovaya, di. 
ğerini de başka bir kovaya sok
muş. Ceketini çıkarıp sandalyası.. 
nın arkasına atmış, mintuııının kol
larını sıvamış, ve o kıyafette ça
lışmıya koyulmuş. Işin dah9. garip 
tarafı şu ki, matbaanın kahvecisi 
ikide birde, elinde içerisi buz pnr. 
çalarile dolu bir bardakla; Ahmet 
Mithatın odnsına girer ve tıpkı 
nargile ateşi tazeleyen çırak gibi, 
kovalara buz parçaları atarmış. 
Bnbamın hususiyetlerinden biri

si de, kalemine olduğu kadar, ica. 
bında, yumruğuna da güvenmekti. 
Mesela, bir defa, Ruml.<trı kızdıra
cak bir yazı yazmış. Rum delikan
lıları, bu makaleyi haunedeme. 
mişlcr. içlerinden üç palikarya se
çerek, babamı dövmiye gondcr. 
mişler. 

O tarihte Babıaıi caddesinde, 
müşterilerinin çoğu mürettiplerden 
müteşekkil olan bir kahve varmış. 
Bu kahveyi de Pavli adında bir 
Rum işletmckteymiş. Ahmet Mit
hatı dovmiye gönderilen palikar
yalar, evvela, • şimdiki TA..'i mat
baasının üst tarafındaki köşenin 
ikinci diikkiını olan • bu kahveye 
uğramışlar. Birer kahve ısmarla
yarak oturmuşlar ve aralarında 
konuşmıya başlamışlar. Kahveci
nin Rusn o\d\ai-u bU..... diklerin
den ve o sırada kahvede de bir tek 
müşteri ile kahveciden ve kendi. 
}erinden başka hiç k~ bulun. 
matlığından kendi diileriJc, y ük
sek sesle konuşmakta bir mahzur 
görmemişler. Fakat, kahveci Pav
li, biraz kulak kabartınca, mesele
yi ve bu yabancı milşterilerin fena 
niyetlerini> anlamakta zorluk çek
memiş. O esnada kahvede bulunan 
diğer müşteri Ahmet adında bir 
muhbirmiş. Pavli, onun yanına o. 
turarak, meseleyi yavaşça anlat
mış ve: 
"- Aman, demiş, koş, vaziyeti 

Ahmet Mithat Efendiye anlat ta, 
ona göre davransın: Ya polisten 
yardım istesin, yahut ta münasip 
bir tedbir alsın!,, 

M uhblr Ahmecnn ırnnvetıen 
çıkışından biraz sonra, Pav

li, kahvenin kapısında bizzat Ah
met Mithatı görünce, hayretle ir. 
kilmiş. Babamın elinde, o meşhur 
ve kalın bastonu varmış. Pavli ile 
göz göze gelince, orada oturmakta 
olan uç palikaryayı göstererek sor. 
muş: 

"- O Serseriler bunlar mı?,, 
Pavli, vereceği cevabı kestiremi

yerek kekelemiş. Babama doğru 
sokulmak istemiş. DeJikanlılar, işi 
anlamışlar, hatta içlerinden birisi 
vazıyetin vahametini kavrayarak 
yerinden fırlamış, ve önünde otur
makta bulundukları açık pençcre
den sokağa atlıyarak tabanları 

yağlamış. Fa.kat Ahmet l\lithat, 
diğerlerinin de davranıp kaçmala. 
rına meydan vermemiş. iki adım
da yanlanna varmış.. Ve ikisipi 
birden yakalarından kavrayara!t 
çekmiş, sonra, bütün kuvvetile i
terek, sırtüstü yere yuvarlnmış. 

Bereket ki, Ahmet Mithab. bir 
taarruza uğrayacağını bildiren Ah
met Efendi, onun pürhiddet fırla
dığını gorünce, hemen koşup mat. 
baadakilere, hatta polise de haber 
vermiş bulunuyormuş. Bu sayede, 
onların hepsi de, tam o sırada ye. 
tişip dükkiına dolmuşlar ve A~met 
Mithat Efendiyi tutarak palikar
yalan kaçırmışlar, hadisenin fena 
bir netice vermesine meydan bı
rakmamışlar: Yoksa o gün, Ah
met Mithatın kalın bastonu, o bas
tondan daha kalın olan mütecaviz 
başlarda parçalanacakmış! 

Ahmet Mithat, bu vakayı anlatır
ken, sözlerini şu cümlelerle bitir
mişti: -- . 

(Devamı Var) 
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TİFTİK 

İhracı 
Yasak Değil 
Tiftik ihracının muvakkat bir za. 

man için durdurulmuş olduğunu 
yazmıştık. Bu kararın, Ticaret Ve. 
kaletinin emrile verildiğini ileri siı. 
ren tütik birliği, yeni bir karar ve. 
rilinceye kadar tiftik satmamalarını 
taahhüt ettiklerine dair tüccarlardan 
imza toplamıştır. Ayni zamanda ka. 
rarın Vekaletten geldiğine işaret e
dilmeden Ticaret Borsasına bir ilan 
asılmış ve bu ilanda, muvakkat bir 
müddet icin harice tiftik gönderil. 
memesi, fiyat verilmemesi bildiril. 
miştir. Dün Ankaradan verilen res. 
mi mallımata göre, Vekaletin tiftik 
ihracını menetmediği anlaşılmıştır. 

Şehir Meclisi Son İçtimaını Yapıyor 

Yeni Tiyatro Binasının 
Şişhane Yokuşunda 

Yapılması Kararlaştı 

iki K. 
-1 

is e 

• o 

Abdurrahman ve Emin isminde nd 
kardeş, 938 yılı ~ubatının yedinci gü· 
nü Beyoğlunda Parmakkapıda kö .. 
mürcu Hasan Hüseyini ustura ile 
boğazlıyarak öldürmiışler ve Hasa· 
nın yattığı odada bulunan Aliyi de 

Bclcdb·e, Tepcbnşında yapacnğı tiyatrodan vnzgccmiştir. Etiitleri bi. öldürmek kastile yaralamışlardı . Bu-
tcn ve plfınları ikmal edilen bu bina Şişhane Knrnkolunda c ki Liina nun sebebi, bir Bo az çi gezintisi dö
Pnrkın bulunduğu nhndu yapılacaktır. Kaymakamlık binasının karsı nüşü Abdurrahmanın kaybolan ciız.. 
köşcs·nde bulunan bir apnrtırnan . vardır ki bura.sı da istimlak edilmek danının Hasan tara fından calınmış 
suretiyle caddenin genişliği temin edilecektir. olması ihtimali idi. o vakitten beri 

Tiyatronun alt tarafından Kuleye bir tedbire başvuracaktır. devam eden muhakeme pün müdd i-
doğr_u uzanan cadd~ de g~nişletile- Şelıir bleclisi müzakereleri umuminin iddiasını serdetmesi ile 
cektır. Esasen Bcyogluna gıdecek o- son safhaya gelmiştir. Muddciumu. 
t<>mobil ve otobüsler bu caddeyi ta. Şehir Meclisi dünkü içtimaında mi, Basanı kasten öldü ren Abdur; 

Muvnkkat bir müddet için mal 
gönderilmemesine ve fiyat verilme. 
mesine gelince; bu tedbirin Vekale. 
tin tiftik kaliteleri ve fiyatlarına gö. 
re fiyat takriri yapması için birkaç 
günlük tetkikatın neticelenmesini 
beklemek' üzere alındığı anlaşılmış. 
tır. 

kiben Tünele' çıkacaklardır. Böyle. halk hamamlarının açılması ve işle. rahmanın idamını ve karçleşi Eminin 
Jikle, esasen dar olan, Şişhane .Kara. tilmesi hakkındaki mazbatayı kabul de, ağabeyine yardım suretile cürme 
koluyla Tepebaıtı arasındaki Meşru- etmiştir. Bu mazbatnya göre beledi. ıstirakten dolayı tecziyesini istemiş 
tiye~ caddesinin izdihamı hafületil. ye şimdilik Kasımpaşa ve Balatta ve Abdurrahmanın 21, Eminin de 18 
miş olacaktır. Gerek bu caddeye, ge- birer halk hamamı açmaktadır. Kaza yaş•nı bitirmemelerinin gözönüne a .. 
r~se ayni tiyatro binasına ait pliın. doktorları tarafından bu hamamlara lınabileceğini bildirmiştir. 
lar bitmek üzeredir.' Bunlar Mayısta sevkedilecek olanlar parasız yıkana- Dava, suçluların müdafaalnrınt 
münak;ısaya konulacaklardır. caklardır. Bunlardan başka bu ha- yapmal~n için başka güne bırakıl; 

Belediye Taksim kışlasının bitiril. mamlara gitmek istiyenler de ufak ımştır. 
Türkiye tıfUk ve )'apağı lhracatçılan mesi işini münakasaya koymuştur. bir ücretle yıkanabileceklerdir. Bu Diğer idam talebi 

birliği de bu hususta §il malumatı ver- " t' t b"ti h kkı bel d" · mektedir: Kışla 18 Martta ihale edilecektir. ucre ın es ı a e ıye rıyase. Dün birinci ağır ceza mahkeme! 
Tiftiğin mcn'ine dair hiçbir knrnr Yıkma şartnamesine göre, St~d- tine verilmektedir. Belediye lüzum sinde müddeiumumi yine bir idC!Ill 

yoktur. Ancak Birlik Meclisi İdaresi · yomda yapılacak spor hareketlerıne gördüğü takdirde ilerde, Beşikt:aşta, talebinde bulunmuştur. İdamı iste. 
glkdüğQ lilzum' üzerine, tiftik ofertolnrı~ mani olmamak için evvela kışlanın Eyüp Sultanda ve Eminönünde de nen Resul bir gece arkadaı;lan ile be
nın tanzimi bnkımındnn bazı karıırlıır al- dış duvarları yıktırılacak, ancak birer hamam açacaktır. raber üsküdarda Pirinççi köyüne at-
mak üzere bir, iki gOn için aznnın hariç Tcmmyzda lç duvarlar yıktırılacak. Bundan sonra Meclis, belediye tL tarla baskın yapmış ve köyün ağası 
memleketlere yeni teklifler yapmamasını tır. yat_ro, g?zin? ve konservatuvarının Hasanın evine girerek eşyalan yağ-
lstemişUr. Bu, sadece teknik bazı ihtiyaç- Belediye, Emlak Bankasiyle müş.. tesıs ve ışletılmesl masrafı olarak ma etmiş ve ev sahibini öldünnı.iş.. 
lardan doğmuş bir karnrdan ibarettir. tereken Taksimde blna inşa etmek bütçede bir milyon liralık bir mü. 

1 
tü. 

Yapak ihracına izirı isteniyor meselesinde bankayla uyuşamamış nakale yapılması hakkındaki teklifi Dinlenen şahitlerle Resulün, bas--
Yapak ve tiftik birliği azalarından tı.r. Bir hal_çares~ b~lunama~a Bele- kabul etmiştir. Meclis bugün son top. kın reisi olduğu anlnşılmış ve cürmü 

Mehmet Ali Yasin, Tolokyan, Şere. dıye Taksimdeki ınşaat içın başka lantısını yapacaktır. tesbit edilmişti. Müddeiumumi dün 
&ttin A~~a~ T~retVekfil~nc=============================~ R~~~Wamın~ Mk~~a~~ 
görüşmek üzere Ankaraya giderek, S O k • tecziyesini istemiştir. 
temaslara başlamışlardır. Bu heyet, arıyer rtame tebı Tarife Komisyonu Mahkeme, Resulün müdafaasmı 
tiftik fiyatlaının tesbiti etafında gö.. yapması için muhakemeyi başka 
rüşmeıerden başka, 50 bin balyalık Yakında Açılacak Çabşmalarını Bitiriyor güne bırakmıştır. 
büyük bir stoku mevcut olan yapak.. 
lann da ihracı için teşebbüslerde bu. 
lunacaklardır. 

Yapak kırkımı yaklaşmakta ve 
her 2ün dabaii ve deri mn lı vaoalc ııto 
ku A:rtmaKuaır. x crıı-""'!lı.orıxanrr:ın 
depolan dolmuştur. Bunlar, yeniden 
mal almadıkları için, mühim bir ser. 
vet stoku tüccar ve müstahsil depo. 
larında beklemektedir. Piyasamızda 
yapak koyacak depo kalmamıştır. 
Her gün muvaridat artmaktadır. 

Tüccarlar, bu vaziyetten endişe his. 
setmeğe başlamışlardır. Yeni kırkım 
başlarsa, yapak piyasası müstahsil. 
lerin yeni mallarını eritemiyecek bir 
vaziyete düşebilecektir. Bu sebeple 
ihraç müsaadesi istenmektedir. 

· Depolarda tetkikat 
Ticaret Vekaleti, bütün depo ve 

ardiyelerde standard şeraitinin tat. 
bik edilip, edilmediğini kontrol et. 
tirmeğe karar vermiştir. Bugiinlerd~ 
buralarda tetkikata başlanacaktır. 
Diğer taraftan tüccarlar, standnrd 
şartlarına uygun depo bulamadıkla
nndan ve bütün depoların dolmuş 
olmasından şikayet etmektedirler. 

l tal ya ile yapılan konuşma 
İtalya ile yeni ve bir sene müd. 

detle yapılan ticaret mübadelesine 
dair 50 milyon liralık anlaşmanın 
martın on beşinden evvel tatbikatı. 
na başlanacağı haber verilmiştir. t. 
talyan gazeteleri, bu anlaşmanın 
metnini neşretmişlerdir. Dün İtal. 
yadan piyasamıza yeni talepler gel
miştir. İtalyan firmalarına şimdiden 
ithalat permileri tevzi edilmiştir. 
İtalyanlar şimdiden pamuk piyasa. 
lanmızla temasa geçmişlerdir. Tüc. 
carlarımızm İtalyadan empermeabl 
bezlerden ithal icin yaptıkları müra. 
caata cevaben, Türkiyeden pamuk 
ithalatı başladıktan sonra, bu mal. 
!arın gönderilece~i bildirilmiştir. 

B u haf ta ki ilıracat 
Bu hafta içinde Almanya, Fransa, 

Macaristan ve Mısıra 320 bin liralık 
tütün ve Romanyaya 350 bin liralık 
pamuk ihraç olunmustur. Bu sene 
Ege mıntakasında Akala pamuklan 
ikinci cins olarak fazla yetişmiş oL 
duğundan. Romanya ve Macaristana 
bu mallardan (?önderilmiştir. Maca. 
rlstana 3 bin balya pamuk ihraç e
dilecektir. Akala fiyatları 60.5, Klev. 
land ise 60 kuruştur. İhracatı esnaf, 
ahali bankası yapmaktadır. 

Şükrü Ulay geliyor 

Fındık kooperatifleri birliği u. 
mum müdürü Şükrü Ulay, vekalet. 
le temastan sonra. birkaç güne ka. 
dar Giresundan şehrimize gelecektir. 

İstanbulda kurulan İcra Komitesi, 
umum müdür gelince, Almanvaya 
yapılacak !ıı!dık ihracatını tetkik e. 
decektir. 

Maarif Müdürü Tevfik Kut'la, 
vali muavini Haluk Nihat Pepeyi, 
Sanyerde açılacak yeni ortamektep 
binasile, Rumelikavai'iında vaRılac<>lr 

... a n.n:• :c;y uuıa~a&.ua .1"'t...a. a.A. "~ 

bit etmek üzere dün Sarıyer ve Ru. 
melikavağına gitmişlerdir. Rumeli
kavağındaki mektebin parası hazır 
olduğu için, yeri tesbit edilir edilmez 
derhal binanın inşasına başlanacak. 
tır. Ortamektep binası ise, Sarıyer. 
lllerin yardımile tesis edilecektir. 

Bir Köy Halkı 
Toprak istiyor 

Hacıbektaş (TAN) - Buradan iki 
saat uzakta ktıin ve Hacı Bektaş Çe
lebinin çütliği namiyle maruf İlcek 
höyüğünde oturan halk, 40 - 50 se
nedenberi işledikleri toprakların 
kendilerine verilmesi isin Dahiliye 
Vekaletine müracaat etmiştir. 

Yüzlerce dönümü ihtiva eden bu 
arazinin vaktiyle halkın elinde bu
lunduğu, fakat parça parça olınıp 
çiftlik haline getirildiği anlaşılmakta 
dır. Tekkelerin seddi üzerine, tekke
ye ait olan arazi evkafa geçmiş, di
ğerleri mülkiyetini muhafaza etmiş. 
tir. Ortakçı olarak çalışan 40 evli köy 
halkının süreceği kendilerine ait bir 
karış toprak yoktur. Bunlar, 40-50 
senedenberi hep ortakçı olarak ça
lışmaktan veya iş bulmak için başka 
yerlere gitmekten kurtulamamakta
dır. Hepsi de çok fakir insanlardır. 

Sıddık Sami Derslerine 
Başladı 

Amme grubu, idare hukuku pro
f esörü, Bay Sıddık Sami, hastalığına 
biraen bir senedenberi Üniversite
deki dersine devam edemiyordu. 
tadei af yet eden profesör, dün ye
niden derslerine başlamıştır. 

S - Hayvan aaOlık 
memurluOu mektebine 
nedir? 

küçük aıhhlye 

girme urtıarı 

C - Hayvan sağlık ktlç{lk mhlye lş
ynrlan okulu, bayUırlann m lyctlnde, 
baytar'lık işlerinde çalıştırılacak me
mur lan yetiştirmek Uzere açılmış bir 
müessesedir. Yaşlan 18 lle 25 arasında 

iyi ahlAk sahibi, vücutça elverişli ve 
askerlikle ilişiği olmıyan ortamektep 
mczunlnn kabul edilir. Tııhsil mOddetl 
2 .senedir. Mektep yatılıdır. Arzu eden· 
ler nehar1 olarak dn devam cdcbllirler. 
Yalnız mektebi ikmal edenlerin, hQ\d\
"'Pthı l!irum rıös.ter!'n'i!I V<'rlf'mP cnlı-

Liman tarife komisyonu bugün li. 
man riyasetinde toplanacaktır. On 
beş gündenberi liman reisi Ankara
çlı:ı.}3.Wl.\lli\H~ Jiiinı e\rgÖf\r'lr.f! .. Na.ını 
bitireceği tahmin olun.maktadır. 

Köprülerin Açılma Saatleri 
Her sabah köprülerin açılına ve 

kapanma saatleri 15 şer dakika geri 
alınmıştır. Bundan böyle köprüler, 
saat 5.15 de açılacak ve 6.15 de ka. 
panacaktır. 

Liman İşletme Müdürü 
. Ankaraya Gitti 

Devlet liman işletmeleri umum 
müdürü Raufi Manyas, Münakale 
Vekaletinin daveti üzerine Ankara. 
ya gitmiştir. 

Etibank Yeni Binalar 
Yaptırıyor 

Zonguldak (TAN) - Cumayanı 
köyünde, Çatalağzı istasyonu civa. 
nnda, beş kilometre murabbaı saha. 
nın istimlakine başlanılmıştır. Eti. 
bank mühendisleri lazım gelen bari. 
talan ve inşaat planlarını hazırla. 
maktadır. Burada, kömür ocakları 
amelesi için üç yüz kadar ev yapıla. 
caktır. İnşaata nisanda başlanılması 
muhtemeldir. 

Etibankın Kelik kömür ocaklan 
civannd , Karadon mevkiinde yap
tırdığı elektrikli, kaloriferli, su te.. 
sisatlı altı büyük bina bitirilmiş, o. 
cağın memur ve müstahdemleri içi. 
ne tııcnnmıstır. 

Ölünün Altın Dişlerini 
Sökmüşler 

Mardin - Teker mahallesinden 
Recep ve Savur kapısı mahallesin
den İbrahim adlı sabıkalılar, Şirin 

Dede mezarlığında geceleyin bir k3b 
ri acıp ölüniin altın dişlerini sökmek 
ve kuyumcuya 46 liraya satmak su
çundan yakalanmışlardır. 

eaeaklanna dair noterden musaddnk bir 
senet vermeleri enrttır. 

• 
8 - Kocamdan 8 llra dul maaıı 

alıyorum, babamdan yetim maaıı alır· 

aam daha fazla olacak, acaba mDracaat 
etaem kocamdan baOlanan maaıı kealp 
babamdan maaı baOlarlar mıf 

C - Hangi manş fazla ise o mnaşı 
tercih hakkınız vardır. Faknt bu ko
canızın ve babanızın aıuma tarihine 
göre değişir. Resmen mQracaat etme
den evvel bir kere İstanbul defterdarlı
ğına giderek bizzat defterdan g6r11n01 
ve vnziyetinW izah ederek malOmat alı-
nız:.. 

POLiSTE: 

_ _§~te_~~Iis l\fü[ ttişi ~ 
numaralı evde oturan İbrahım 0 vvel. 
ki gece kör k ütük sarhoş oldu u hal
de Çarşı kapıdaki polis noktaEI on Jn. 
den geçerken nokta pofü:ine: 

- Bana niçin selam vcrmiyorc;un? 
Demiştir. Memur kendisini tanıma
dığını söyleyince İbrahim. 

- Ben polis müfettişiyim. Deni 
tnnımamanın ne demek olduğunu 
sana yarın soracağım demiş ve uznk
laşmak istemiştir. 

Fakat memur selam isteyen bu 
sahte müfettişi doğru karakola gö
türmüştür. Suçlu hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

Bir Yaralı Bulundu 
Kasımpaşada Tersane önünde de. 

mirli Ege vapurunun tayfalarından 
Rizeli Ruşen oğlu 30 yaşında Meh .. 
met Hamdi vapurun 2 numaralı an. 
barında ifade veremiyccek derece .. 
de ağır yaralı olarak bulunmuştur. 

Vücudü yara bere içinde bulunan 
Mehmet Hamdiyi muayene eden hü.. 
kumet doktoru, Mehmet Hamdinin 
en az 3 gün evvel yaralanmış oldu
ğunu tesbit etmiştir. Yaralı Beyoğ .. 
lu hastahanesine kaldırılmış ise de 
henüz ifadesini almak mümkün ol
mamıştır. Vaka etrafında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bir Köylü, Eniştesini 
Öldürdü 

Bartın - Akbaba köyünden Mau 
lum oğlu Mustafa, gittiği Hacı Os
man oğlu köyünde, kayın biraderi 
Osman Sarı tarafından öldürulmü~ 
ve Osman San tutulmustur. 

Bir Arabacı Öldürüldü 
Balıkesir - Köseler koyünden Ra

şit Boı.kurt ve Üçpınar köyundcn 
Recep, buraya gelip bı.r meyhanede 
geceliyin içtikten sonca Ahmedin 
faytonu ile dönmüşlerdir. Köy civa· 
nnda sarhoşlar silah atmı!llar, ara.. 
bacı Ahmet vurulup ölmüştür. 
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üNj 
z6yetimiz 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

iinyadn bizim vaziyetimiz, hi-
• Ziın gaye ve hedeflerimiz, bi-

~~nı. sulh siyaset'miz ve harp siyase
tinuz . derecesinde sarih, şüphenin 
zb~lrresıne, hattu zerrenin gölgesine 

ı e ' 'er . b. . t h " vcrmıyen ır vazıyc , gaye, 
B~.d~.f ve siyasete tesadüf ed:Jemez. 
~tun bu bahislere ait her suale her 

'l'urk vutandaşı, cevap verecek vazi. 
Yettcdir ve onun vereceği cevap ile 
hüku· rnet r · · · ~ · eısının verccegı cevap a-
rasında en cüz'i fark görülmez. 

Sebel>i, gayet basittir. Türk siya. 
seti, Türk nıilletinin teyit ettiği e
ıı~slara dayanır. Ve bu esaslar üze. 
rınde bütüıı Türk nıUleti müttefik. 
tir. 

• Q nun için dün muhterem Uaşve. 
kilimizin Türk milletine hıta. 

ben söyledi/ti nutku d'.nliyen her 
1:ü~k, Başvekilin, kendi diişüncele· 
nnı, kendi hislerini, anlattığını gör
~iiştür., Balk hükumetinin siyaseti 
ıl~ Türk halkının hissiyatı arasında. 
ki bu tetnbuk, Türkiyede hükumet 
\'e halk birliğ'ni tebarüz ettirmiye 
:;rs~t. vcr?iği cihetle bütün memle-

et ıçın hır şerefti. 
.. Sayın Başvekilin temas ettiği bü

tun nıevzular, hayati kıymeti ha.zdi. 
Hayati kıymeti haiz meseleler kar
şısında tutulması lazım gelen hattı 
hareket, sarahattir. Sarahat ise Tür. 
idin en belli başh vasıflanndan biri
dir. Onun için Türk hükumetinin bi
ti açık, biri gizli iki siyaseti yoktur. 
Onun yalnız bir sivaseti vardır. Ve o 
siyaset açıktır, s;rihtir, ve katidir. 
Ve Türk milleti bu siyasete vakıftır. 
Bu siyasete müzahirdir, ve bu siya. 
setten ayrılm.ıyncaktır. 

• S ayın Başvekilimiz lıerşeyden 
evvel, bizim sulh siyasetinden 

flYnlmamızı icap ett'recek bir deği. 
Şiklik vuku bulmadığını bildirdi. 
Sovyet Birliği Uc vaziyetimiz bu 
nıerkczdedir. Il'zim Sovyet Birliği a
leyhinde herhangi bir harekete işti. 
l'ak için asla tcmnyülümüz yoktur. 
Ve bizden böyle bir istikameti tut· 
rnnyı ist'yen de bulunmamaktadır. 

.uııım '1azıyenmız bn merfiezde 1)(. 

du~u halde karsı t.arnfm va.ziv~ti ne 
llltrkezde? 

Sayın Başvekı1imiz hona da gayet 
Sarih cevap veriyor ve karşı tarafın 
da aleyhimizde bir hattı hareket tu. 
facağına inanmadığını bildiriyor. 

O halde Knfkaııyada ~öyle oluyor, 
böyle oluyor, diye çıkan şayialar? 

Hepsi yalan ve hepsi de hususi 
hıaksntlarln yapılıyor, Ve Türk ef. 
karı umumiyesinin bunlardan korun. 
ınası lazımdır. 

o Biz, kimseye diişın:ın olnın'mak. 
Ja kalmıyoruz. Herkesle, kom. 

Şnlanmızla dostluğumuzu daima 
kuvvetlendirmek istiyoruz. Ancak 
Seli'imctimizi.n tehdidi kar!iısında har. 
be gireriz. Milli sclfimetimizi tehdit 
edecek hadiselerin hep5f de malö. 
nıunmzdur ve diinynnın matQmudur. 
Bu selimeti tehdit edecek bir hadise 
lrukubulmadıkça, bizim hesahm11za 
harbe girmekten bahsetmek abestir. 

Fakat biz de her tehlikeden ko
l'tınmak isteriz ve korunmak için her 
tedbiri alırız ve alıyoruz. 

Bizim vaziYetinıiz işte, budur ve 
sayın Başvekilimiz hunu en sarih he. 
lağotlc, en kati ifade ile, her Ttirkiln 
\re her insanın azami kolaylıkla an
lıyaca!;'l en pürüzsüz ve ~n dürüst 
lisnnla nnlatını-:?tır. 

Bu nutuk, nefse itinıadm salim 
düşiinüsiin, emnivetin \ ' C kudretin 
en güze] ni'ınuncsidir. 

Bay rH a ve Develide 

Ze zele Ordu 
Ankara, 29 (Tan Muhııbirinden)

l3uraya gelen haberJ.ere göre. dün/ 
sabah Bayburtta 5.10 ve 7.30 da iki 
§iddetli zelzele olmuş, üç duvar yıkıl
mış ve Kısank ve Tahsint ·öylerinde 
bir ev, üç ahır çökmüştür. Diğer köy
lerden haber nlınrunamıştır. lnsanca ' 
znyint yoktur. 

Diğer taraftan Develide de dün ge. 
ce biri 21.10 da sıkı, diğer' bu sabah 
5.35 de oldukça şiddetli olmak üzere 
iki zelzele olmuş ve bu zelzcla Kay. 
seriden de hissedilmiştir. 

Sılılıi yardım ekibi 
şehrimize döndü 

Blr buçuk ay evvel Sıhhat Veka. 
Ietinin emriyle İstanbuldan zelzele 
nuntakasına gönderilen Doktor Fa. 
hir Surel'in riyasetindeki sıhhi yar
c1ım eki lcri, çalışmalannı bitirmiş, 

• 
TAN 1 

Mr. Welles e çika e Holan a il 
• 

Havayı 

Elek ri le di 
Hacet Yokl 

Yazan: B. FELEK ugün Serline 
Varacak 

Welles, Almanyadan 

lsvic;reye Geçecek 

Alın ya 
udutBugün 

asın a 1 

a anyo 
M uhariı9 devletlerJn şimdi en bü-

yük tasası memleket dahilin
deki normal havayı bozmamak \Te 
harbi halka mümki.in olduğu kadar 
az hissettirmektir. Hatta cephedeki 
askerlere bile ateş teatisi zamanların
dan baska saatlerde hnrp olduğunu 
dilşündllrmiyccck tedbirler nlmııkta, 
eğlenceler tertip etmektedirler. Londra, 29 (Hususi) - Mister Ve!. 

les bugün Zürihe varmış ve Bern'
den hareket ederek Zürihte kendh:!. 
ni bekliyen Amerika sefiri ile görüş
müştür. Mister Velles, Mussolini ile 
görüşmeleri hakkında bir şey söyle. 
memiş, Almanyadan dönüşünde Is
viçreden geçeceğini anlatmakla ikti. 
fa etmiştir. 

Londra, 29 (Hususi) - Garp cep- .~ 
besinde Vosges'in garbinde temas 
müfrezeleri faaliyeti olmuştur. Rer. 
üzerinde iki taraf arasında topçu ate 
şi kaydedilmiştir. 

Bunun sebebi• şudur: 
Tarih gösteriyor ki; m·ııctler, yal

nız silah iistünlUğü ile hr!rp kazan. 
mıyorlar. Ondnn daha mühim bir ta
kım manevi ku~·etler \•ar ki; bir 
milletin mukavemeti ve zaferi üze. 
rinde yüzde yüz nmil oluyor. Bu kuv. 
vctleri kırmıya matuf olan hareket• 
lere son znmnnlnrda "sinir hnrbi,, a· 
dını verdiler. 

Alman matbuatı Velles'in ziyare
tinden ancak bugün bahse başla. 
mıştır. Vel!es de öğleden sonra Ber
line gitmek üzere Zürihte.ri hareket 
etmiş olup, yarın Berline varacaktır. 

Fransız gazeteleri Almanyanın bu 
ziyareti istismar ederek bir sulh ta
arruzuna girişeceğini anlatmakta ıs
rar ediyor. 

-·---o----; 

YUGOSLAVY ADA 
Büyük Bir Casus 
Şebekesi Bulundu 

Belgrat, 29 (A.A.) - Havas Ajan. 
s1 bildiriyor: Yugoslavyada, Liubli
anada, harpten sonra Almanlar ta· 
rafından vücude getirilen büyük bir 
casus sebekesi meydana çıkarılmış. 
hr. Şi~diye kadar 28 kişi tevkif e. 
dilmiştir. Bunlar, Yugoslavyadaki 
Almanların nazi teşkilatı olan Rul. 
turbund'a mensupturlar. Zabıtanın, 

bugün doğrudan doğruya Almanya. 
dan gelen bir Almanı tevkif ettiği 
ve mevkufun, casus şebekesinin en 
bü.vük şefi olduğu söyleIUJ"'!kteclir. 

Alman Müdafaa 
eclisinin Kararları 

Berne, 29 (A.A.) - Gornikin ri. 
yasetinde toplanan Almanya müda. 
faası nazırlar meclisi, bütün Alınan 
endüstrisinin, harp dolayısile kapı. 
lannı kapamak mecburiyetinde ka. 
lan sanayi müesseselerine yardım te. 
şekkülünün sernıaye1endiri1mesine 
iştirak etmesi karannı vermiştir. 

Basler Nachrihten gazetesinin 
Berlin muhabiri, müteaddit sanayi 
müesseselerindeki ataletin sebebi. 
bilhassa iptidai madde ve işçi fıkda
nından ileri geldiğini tasrih etmek. 
tedir. 

Brükselden buraya gelen haberle • 
re göre, Belçika hududu halkı, hudu
dun bir l\farttnn itibaren kapanaca. 
ğını haber almışlardır. Holanda res. 
mi mahafili, ayni tarihte Alman -
Holanda hududunun kapacağı zannı
nı uyandıran hiç bir haber almadı.1t. 
!arını beyan etmektedir. 

Diğer taraftan Havas şu haberi 
vermektedir: 

Almanya - Belçika ve Almanya • 
Ho!anda hudutları bir marttan itiba
ren kapanacaktır . 

Achen Polisine bir kaç gün evvel 
hususi yol vesikası için müracaat e
den Eupen mıntak::ısı halkına bu ve. 
sika verilmemiş ve kendilerine ya
kında hudutlar kapanacağı için bu
na hacet olmadığı söylenmiştir. 

Diğer taraftım her gün için AL 
manyaya gitmekte olan şark kanton. 
lan amelesi de bu tedbirden haber
dar edilmiştir. 

• 
Belçikada inmiye mecbur olan b:ı .. 

zı İngiliz tayyarecilerinin kaçtıkları 
bildiriliyor. Bu tayyareciler kaçmı. 
yacaklanna dair söz vermemişlerdir. 

Kati netice meselesi 
Havasın Berlinden bildirdiğine 

göre, Viesbaden'de Alman gazeteci .. 
lerine beyanatt~ bulunan matbuat 
bürosu şefi, bu senenin kati netice 
senesi olacağını söylemiştir. 

~1 onteviedo' da yeni bir harp 
Nevyorktan bildirildiğine göre, 

... . .. " _ _ ... -S-1._ .., _ _ b ---t.-....:. .... :.... .. !.<- ............ ~ 

deo muhabiri gazetesine şu haberi 
vermiştir: 

"Cenubi Amerika sahilleri civarın. 
da yeni bir deniz çarp:şması vukua 
geldiği hakkında kuvvetli şayialar 
dolaşmaktadır. Ingilterenin cenubi 
Atlantik filosunun Rio Plitta civarın
da toplandığı öğrenilmiştir. Ingiliz 
Havkins krovazörü, zikzak yollar. ta. 
kip ederek dün Montevıdeo'ya gel
miş .ve acele surette petrol aldıktan 
sonra derhal denize açılmı~tır. Hav. 
kfns krovazörü mürettebatından hiç 
kimse bu esnada karaya çıkmamış
tır. Diğer taraftan bir Amerikan ge. 

Alman ricalini işgal eden en mühim meseleler
den biri, l sveç ve N orveçteki demiri elden kaçır
mamaktır. lngiltere de bu iki memleketten de
mir alıyor. Fakat /ngiltere bu demirden müs
tağni kalabilecek lıalde ise de Almanyamn mut
laka bu demire ihtiyacı olduğu anlaşılzyor. 
Çü11kü Almanlar, Amerika, 1 spanya ve galıut 
Afrikadan demir alamıyorlar. Demir alabilecek· 
leri biricik yer / skaııdinavyadır. Ve bu demiri, 
lıer ne baha,.sına olursa olsun ele geçirmeleri, on· 
lar için, lıayati bir zarurettir. 

Madam Tabouis, 
§Unları anlatıyor: 

* bu bahsi ileri süren bir yazısında, 

• 

So\ryet Birliği. Finlande. harbini tamamlndıktan son. 
ra, N orvcçin kara ve deniz üslerini iş~al etmek niye. 
tinde bulunduğunu Berline bildirmiştir. Finlanda har. 
binin ilkbaharda bitmesi beklendiğinden, Noı:veçe bu 
yolda bir ültimatom verilecektir. ... 
Gerçi Sovyetler, Berline bu üsleri maııza ınuU· 
tere aleylıinde kullanmak için istediklerini te
min ediyorlarBa da, Almanya hükumeti bu üs
lerin, icabında kendi aleyhinde de kullanılaca
ğını nazarı dikkate almaktadır-

·"* Almanya ile Sovyet Birliği arasında geçen Son. 
teşrinde gizli bir anlaşma imza edilmiş, o zaman 
'Amiral Raeder Ue Alman erkdnıharbiyesi Bal
tıktaki Alman mevkilerinin terkedilmesinden 
dolayı hiddetlenmişler, fakat Bitler bunlara §U 
sözleri söglemifti: 
"Bu imtiyazlar, yalnız kağıt üzerindedir. Vakti 
gelince burıların hepsi de geri al.ınacaktır. Şim· 

işte muharip milletler bn sinir 
harhinde nrnğliıp olmamak için har. 
bi knbil olduğu kadın az hissettirmi. 
ye uğraşıyorlar. Ba harp ba~larken, 
büyük şehirlerden çocuk ve ihtiyar
ların cıkarılması gibi bir takım ted.. 
birlerin de faydadan ziyade milletin 
manev'yatı i1zerinde menfi tesirler 
yaı>tığı g(iriildüğföıden bu yanlışlığı 

·da tashih ederek gönderilenleri yer
lerine inde ettiler. Şimdi İng11tere vo 
Frnnsada hattfı çoeukları cepheye 
"'itmiş olan aileler de dahil olduğu 
b • 

halde herlces normal ve tabii baya-
tını sürmc.'ktedir. Eğlenceler, toplan.. 
tılar, calışmnlar ve gezmeler. Hepsi 
ve.riııcfe. Ancak hu suretJedir ki; 
~eml<'ketin manevi kuvveti ayakta 

, durabilir. 
1 Muharip memleketler böyle olur. 
' sa. bizim gibi harpten uza}, ve harbe 
girmesi bait olan b'r memlekette ha. 
vanın ne kadar sakin ve endi esiz ol-

"Graf Spee,, ile lıarbeden Jngiliz Ajaks zırhlısının ması liızıın geldiğini bulmak pek 
"Plimut,, da karşılanmasına ait bir intıba giiç değildir. 

misi dün gece Monteıvideo'nun 50 cevapta gecikmiyeccktir. Şu halde başta devlet memnrlan 
mil açıklarında birlikte s~yreden beş İngilizler, haklı bir dava için çar· \'C otoriteler olduğu halde manevi 
lngiliz harp gemisi görmüştür.,, pışıyorlar. İngilizlerin arzusu, ah. ve maddi hiitün eşhasın hugiinkü ilk 

• nan taahhütlere ihanet edilmemesı v~zife~l normal hayn!ı bozacak, sü-
V t' 1 b' lhtür kunetı ve huzuru kalbı sekteye uğra-

Alman ajansı, Korvet kaptanı er- şarLlıy e ır su .'" 'h ı· f l t tacak söz ve hareketlerden saknı .. 
ner Hartmanın kumancia31 altında oyd George, ıstı sa ı az aşır- ak l\ır l k t "d r aft 1 ak f ı t ~ f d d" k l" d · t 1 · m ·tar. ıem e e mu n ansına ..... a. 
uz mesa e ere y~~ ıgı s: er en o- ~a: uzumuna a ışar~ ey ernış ve

1 
itik eden tedhirlcrin alınması ~ihi 

nen bir tahtelbahırın 4 ... 00 ton ge- bılahare Sovyet Rusya ıle muhteme l "k. t 'f 
1 

. . ·r b -k 
· ~ . · · ah d k f ıu mn<' \'azı c crının ı asını u a. mı batırdıgınr ve bu tahtelbahırın hır anlaşmazlıktan b se er en az. • V• .. 

batırdığı gemilerin yekunu BO bin la tehlikelere maruz kalmamak için ~ıl ·~~r~~ct;rdcn d~c~;~·~.'uz?~lu.1:"0 tona baliğ olduğunu bildiriyor. ihtiyatlı hareket olunması lüzumu. aykn / ışd'!~. en 3 

1 
c • ıg~m11 ıçın 1 zş-

nu tebarüz ettirmiştir. me • ste ıgım znrar ı anu er arnsın-
Lloyd George'un nutku • dnn hunlnrı istisna ederim. Lukin. 

Lloyd George, dün Dorchester Ho. Tokyo, 29 (A.A.) - Asama Maru mesel~ bir:si ?ir ev. ynptırmıya, bir 
tel'de bir nutuk söylemiş ve ezcümle vapurundan alınan Alm~nla_r a:asın- taahlıud.e gırnuye, ._lnr s~ynhate ~ı~-
demiştir ki· da bulunan Alman bahrıyehlerı, bu mıya, bır spor musahaknsı tertıbı-

"K tı·· b' h l v b 1 sabah Yokohama açıklarında bir In. ne. lıulôsa normal havatın hin bir te .. uvvc ı ır avac1 ıgımız u un . • .. .. 
1 

. ... d hl · · t h J-'·uk t 
b . · · · b' b · tt ' gilız muavin kruvazoru tarafından za ıiiı un en rının a a...,,, runa c-ması, ızım ıçın ır mec urıye ır. . . . . . ·::.: . 

Y 1 ·· ı· im k' ı· ·ı· Japon makamlarına 17erı verılmıştl!' şehhfıo;; ettı~, zaman ona. a nız şurasını soy ıyey ı ngı ız Q • • 

halkı eğer hava bombardtmanlarına Sanıldığma göre, Japon makamları. - Dnr bak~lım yahu! . Ne olu
maruz kalır ise bunun aksiilameli bu bahrfyeliJerf bugiin Alman baı:- vorsun! Hc1e ilkbahar gclsın! Ne o
derhal kendisini göstercek ve buna konsolosuna verecektir. lacnk b'liyor muyuz? Pek acele et.. 

diki hedefim, Sovyet Berliği ile askeri bir itti
fak yapmaktır. Başka bir şey değildir.,, ... 
Fakat Fin harbinin uzaması üzerine t'aziyet değişti. 

Ve Almanya do bu harbe karı~ınıya karar verdi. Du 
miid<ıhale, Sovyetlere yardım mahiyetinde olacağı i. 
çin Hitler, bunun mukabilinde tok mühim taleplerde 
bulunacaktır. 

Hazırlanan planlara göre, Alman askerleri, havaların 
düzelmesi üzerine Botnin körfezine çıkacak, Helsinki
ye kadar ilerliyecek ve buradan ileriye gitmiycektir • 

Ribbentrop ile başmiişaviri Weiszaker o zama
na kadar lsveç ile Norveçi, /rıgiltere Ue ticari 
münasebetleri kesmeğe, 011ları da Alma11 ekono
mi sistemine iltihaka mecbur edeceklerini tah
min ediyorlar. 

J/. t 

Almanya bunu yaptıktan sonra, Iskandinavya devlet. 
ferinin kendisine ne kadar tesl!miyet göstereceğini an
lamak için, Şark sahillerindeki deniz ve hava üslerini 
muvakkaten kullanılmak üzere Almanyaya vermeleri. 
ni istiyecektir. 
Almanya, bu talebi ileri sürerken, So"yet nüfuzuna 
karşı gelmek için ba~ka bir çare bulunmadığını anla. 
tacaktır. Ribbentr-0-0, İskandinavya devletlerinin hu ta. 
lehi kabul edeceklerini ve Almanyanın bu suretle, har. 
be girmeden. İskandinavyaya h:lkim olacağını tahmin 
ediyor. 

. * Fakat lskandlnnvya devletterlle müttefikler 
bütün bu projeleri suya düşürmek için lıazırla
nıyorlar. 

Nitekim Norveç ile lsveç de son vaziyetlerlle 
'Dakit kazanmak ve Blldlılanmak istediklerini 
göstermişlerdir. ÇllnkU onlar da Finlanda gibi 
lıauati /ıaklarını kurtarmak azmindedirler. 

mel Şimdi bunun sırası mı? 
Şeklinde menfi ve t'C'sarct kırıcı 

sözler söylemek ve onu kabuğu içine 
toplanmıya sevkeden tııvsiyelerdo 

bulunmak. halkın maneviyatını bo. 
zan, fstlkbııli tehlike ile muhat gös. 
teren şeylerdir. Bu gibi şeylerin fay. 
dası yoktur. Zarıırı iş Jıncminin ufal
ması, herkesin endişeye düşmesi, eli
ne iş almaması ve bu suretle kuvvei 
maneviyenin zanla uğrnması gibi 
şeylerdir. 

Gerçi biltiin dünya bir h;ıl'p teh
likesiue maruzdur. LU.kin bu, işi gü. 
cü bırakıp: 

- E~·vah halimiz ne olacak? Diye 
arpacı kumrusu gibi düşünmekle 
karşılanmaz. Bu şeraiti bile bile ha. 
\'atımıza devam edeceğiz, yiyeceğiz, 
içeceğiz, yaşıyncağız ve farzı muJıal 
harp gelirse, hnrp tc edeceğiz. 

Bir çok bakımdan olduğu gibi bir 
de bu noktadan dolavı İstanbul Va
lisini pek takdir ederim. s~hirde ya
pılaonk imar hareketlerinin hiç biri
ni geri bırakmadı. Stadyom gibi de
mir malzemeye Uıtiyncı olan bir bi. 
nayı bile, demirini kendi tedaı·ik et
meyi düstinerck inşnvn teşebbüs et
ti. Kendis"yle göriiştiiğiiın son gfüı
lerde bana şehrin inınrma. Taksim 
meydanına, şehir oteline, tivatroya. 
Eminrinii \'c Rolıkpnzarı taraflarının 
nasıl açılıp. nasıl ~iizclJestirilcceğine 
dair verdiği izahatı imrenerek ve ib
r~t nJarak dinledim. 

İcı:tnnhul Valisinin bu dü iiniiş vo 
eöriiş şekli kiiciik. hiiyiilc hepimiz 
için bir mcşkolmalıdır. l\femleket 
mancvivatınm korunması, an<"ak 
hövle diislinmek ve böyle hareket et. 
·11,.kl~ kah'ldir. 

Ayanhktan İskat Edilen 
Bir Fransız Komünisti 

Paris, 29 (A.A.) - Ayan Mecliı;i, 
Seine komünist senatörü Cnchinin 
hakkının iskat edildiğini iki müs. 
tenkife karşı ittifakla to~dik C'tmic:tir 
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SPOR ,...--------------------.------------------, Güzellik • Zevk • RA.D·YO 
Yunan Güreş . Takımı 
Dün Şehrimize Geldi 

BOGAZIÇI. 
.Aşk 

ŞARKiSi ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Poııtalatl 
Türkiye Radyosu Ankara RadyoSll 

Dalga Uzunluğu TÜRKÇE SÖZLÜ ~ ŞARKILI 
Genç bir kadının a~ macerası - Bir genç kızın tahassürü - Boğaziçinin harikulade güzellikleri 

Dillerde dolaşacak nefis şarkılar - Beste~er. 

T. A. P. 31.7 m. 046~ Kes. 20 it"'· 
1ft48 m 'R'l ~... 120 K"' 

Bahar Müsabakasrna, Fenerbahçe, Galatasaray, 

Beşiktaş ve Pe ra Arasında Pazara Başlanıyor • 

Bestekar: FERRUH ARSUNAR. Muganniye: MENŞURE Cuma, 1. 3. 1940 
12.30 Program ve Memleket saat ayarı. 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Türk Müziği (Pl.), 13.30 - 14.00 Mü
-dk: Neşeli müzik (Pl.). 

MUSIKI HEYET!: Viyolonsel Şeref • Kemani Demir Ali - Kem~ni Kemal - Kemani A. Kemal • Plvanist 
Feyzi - Kontrbas Klayzea - Kanuni Ahmet • Klarnet Şükrü - Udi Kadri _ Darbuka Hasan Tahsin 

Bugün Matinelerden itibaren T A K S İ M Sinemasında 18.00 Program ve Memleket saııt ayart, 
18.0~ TUrk Müziği. Çalıınlıır: Vecihe, Fa
hire Fersnn, Cevdet Çağla, Refik Ferssn. 

1 - Okuyan: Sadi Hope .. ~--------·llliııım----------------------------' 
................. ~,, ...................... a.. ................... ,. 

En son tekamiillerle Pek yakında Bevof!111nun iki hüviik sinPm~~mda 
1 - Suzinlık p~evl, 2 - Dede Ahmet

SuzinAk §arkı: (Nesin sen a gfü:cl nesin), 
3 - Sadettin Kaynak - SuzinAk §llrkt: 
(Kalbin acı bllmezse), 4 - Ktı:ı:ım Us -
Suzinak ııarkı: (Bir bakışla), 5 - Ahmet 
Rı:sim - Suzlnlik şarkı: (Pek revadır sev
diğim etUklerln), 6 - Knrcığar türkü • 
(Atımı bağladım ben blr ormana). 

yeni inşa edilen 

: j_MARM~~] 
:1 S İN E MAS 1 , 
1 Beya~ıttan inen Marrnaraya 

Istanb!.Ilun Sinema 
İdealine kavuştuğunu 
ilan eden 

, Dün deniz golile ıelırimize gelen J'unan güreş takımı 

Yugoslav kafilesinden sonra Yu. ğı, bilhassa Rumenlerin neticede mü. 
ııan takımı da dün deniz yoluyla İs. hinı rol oynıyacaklan muhakkaktır. ı 
tanbula gelmiş ve Federasyon erkiiru Bahar kupası maçları 1 
ile sporcular tarafından karşılan. Fenerbahçe, Galatasaray, Bcşik-
mıyştır. taş, Pera klüplerinin iştirakiyle ter. 

unan kafilesi, yedisi güreşçi, blr tip edilen Bah K 1 p 
başkan, bir hakem olarak dokuz ldşL ar. upası maç an a. 
den mü ckk ı· zar sabahı Taksım stadında yapıla-

r ep ır. caktır 1 
Yunanlılar da Tokatlıyan Oteline İlk k 1 misafir edilmişl rd. arşı aşma saat 9,30 da Fener-

e ır. bahçe - Pera arasında olacaktır. 1 
Yunanlılar aras~nda fstanbulun ta: Fenerliler Pera karşısında yeni bir 

mdığı ya:ınz 56 kıloda Balka~ şampı takım tecrübe edeceklerdir. İstanbul 
yonu Brıs bulunmaktadır. Dığerleri şampiyonunu tayin edecek Beşikta" 
yeni elemanlardır. Ve antrenörle maçına hazırlanan Fenerlilerin vap~ 
başkanları bu yeni güreşçilerden Ü- cakları bu maç alaka ile beklen~ck 
mitvar olduklannı söylemişlerdir. tedir. -

Rumenler de bugün İstanbula ge. Son oyun da 11.45 te Beşiktaş _ 
leccklerdir. R~e.n takımı Avrupa Galatasaray arasında yapılacakbr. 
şampiyonasına ~ştırak eden tam ta. Beşiktaşın Galatasaraya 4 - O mağ
k.ımla gclmcktedır. Ve bu sene Bal- lfıbiyctinden sonra bu maç revanM 
kan şampiyonasının çok çetin olaca- mahiyetinde olacaktır. ~ 

ASl(ERLIK iŞLERi : 

45 Günlük Stai IÇi .. 
Şubeye Davet 

Fatih Askerlik şubesinden: 
Şubede kayıtlı 316 (dahil) 317. 

318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 
326 (dahil) doğumlu olup rütbeleri 
halen asteğmen (yar subay) olan 
muhabere ve topçu sınıflarından bu
lunan yedek subaylar her sene ol
duğu gibi (45) günlük staja tabi ol. 
duklarından kıtalanna sevkedilmek 
üzere, muhaberelerin 8/Mart/940 
ve topçulann 12 Mart 940 günü şu-
beye müracaatları. -

• 
BeyoOlu Yern Aıkerllk Şubeılnden: 

l ·- Aşağıda adlan yazılı yedek subay
lann muamelel askcrlyelerini tesblt ve 
tevsik edilmek fiz:ere hilvlyet cilzdanlarlle 
birlikte hemen şubeye gelmeleri. 
ı - Bu subayları bilen ve tanıyan var

sa subeyi haberdar etmeleri IIAn olunur. 
Topçu Ölçme Asteğmen Hasan oğlu 

Rahm.1 Çoruh 322 (43158), İsUhktım As
~eni Tal!t oğlu Ahmet Avni İstanbul 
318 (1775), İstihk~m Asteğmeni Ahmet 
otlu MChrnct Fahri 318 (30560), lstlhkdm 
Asteğmeni Atıf o:lu İbrahim Halil İstan
bul 319 (32270). 

ŞARK İTTİHAT 
SİNEMA ve TİYATRO 
Türk Anonim Şirketi 

Suret l ka~echı -.ı.~- ~11_,.. 
hissedarlara son bilanço mucibince 
kalan mevcut üzerinden gelenlere 
verilmesi 18..zım gelen hisseler veril
miş ve fakat icabet etmiyen hisse
darlara isabet eden hisseler ~rilme. 
miş ve binaenaleyh bun1..ara ait his
seler kanunu ticaretin 450 inci mnd. 
desi mucibince Türkiye Cümhuriye
ti Merkez Bankasının Galata şubesine 
yatırılmış olmakla haklarını atmak 
için oraya müracaat etmeleri ilim o. 
lunur. 

• Tasfiye Memurları 

İstanbul Asliye 9 uncu hukuk ha
kimliğinden: Beyoğlunda Füruzağa 
ltalyan hastahanesi karşısında Meri 
apartmanında 10 No. da Yorgi kızı 
Eftalya lskenderido veklli avukat 
Yordanak.i tarafından Kadıköy Sö
ğütlü çeşme caddesi 85 No. da Ebe 
Fotika hanesinde Yorgi lskeuderidis 
aleyhine açmıg olduğu ihtar davasın
da müddeaaleybe gönderilen dava 
arzuhaline müdaaleyh yaz:lı ikamet
gahı 10 senedir terk ile nerede oldu. 
ğu bilinmediği cihetile tebliğsiz iade 

Mehmet daha fazla dinlemek istemedi. 
- Ali, mükemmel bir adam. Fakat biz geveze

İlk ederken vaktin geçtiğinin farkında olamadık, kal
kalım mı? 

Cevap \'ermeden garsonu çağırdı, parasını vereli 
ve ayakta durarak Ayşenin saçlarım düzeltmesini, 
yüzünü pudralamasını bekledi. - · 
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Halka açılıyor. ""' _____ ... ,,, 
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Mahdut Mesuliyetli 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikası Memurlar ,.e İşçiler 

İstihlak Kooperatifi 
İdare :Meclisinden : 

Kooperatifin 1939 yılı alelade his
sedarlar umumi heyeti toplantısı aşa
ğıda yazılı hususları görüşmek ve 
""hca.&"tı.a. &•M'l•a* c•ı••~A ... ~ ... ....,. .,v •U.QJ.1. 

940 çarşamba günü saat 11.30 da 
Beykozda fabrikasındaki idare mer
kezinde yapılacaktır. Ortakların mez 
kur gün ve saatte içtimada hazır bu
lunmalan ilan olunur. 

Ruzname : 
l - Idare meclisi ve murakıp ra. 

porlarının okunması, 

2 - Bilfınço ve kfı.r ve zarar hesap
larının tetkik ve tasdiki, 

3 - idare meclisi azalan ve mu
rakıpların ibrası, 

4 - Meclisi idare azalarile mura
kıpların seçlıni. 

5 - Karın tevzi hususu. 

edilmiş olduğu anlaşıldığından da\•a 
arzuhaline karşı yirmi gün zarfında 
cevap vermek ve mahkeme için ta
yin edilen 29.3.940 saat 9 30 da malı. 
kemeye gelmesi veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde muhakemeye 
gıyaben devam edileceğini bildirir 
davetiyedir. 

il .;1 ·XAA;Et;! i· t§ ,\ ! f ,tg j 
....... __ ................................................. r 
~--••••• Bugün matinelerden itibaren 

S A K A R Y A Sinemasında 
Güzel bir Fransız fılmi 

S A H R A Y 1 L D 1 Z1 (İstanbulda ilk defa) 
Germaine Rouer - J ean Servais ve Maxudian 
tarafından oynanmış kuvvetli, ihtiraslı ve büyük aşk filmi 

Aynca : Ç 1 L G 1 N B A K İ R E 
/RENE DUNNE ve MELWIN DOUGLAS 

tarafından Fransızca ;özlü gayet güzel bir komedi. Iliıveten: FOKS 
'9 JURNAL dünya ve harp hav:ıdıslc1 1 

KONYA VALILIGINDEN : 
Aksehlr - Konya yolunun 22 + 000 - 23 + 000 mcı kilometreleri arnsında

ki 18543 lira 68 kuruş keşi! bedelli 4200 metre tôl şose inşaatı 20 gün müddeUe 
ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l - Eksiltme 18/3/940 pazartesi ~nü saat (15) de villtyet Daimi Encümeni 
odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (1390) Ura (78) kuru~tur. 
3 - Bu iGe nlt keşif hususl ve fennl şartnamelerle milte!errijli fcnnt e\Tak 

her gün mesai santlcrl içinde Konya Na fJa m!ld!lrHiğünde eörfilebflir. Ve (3) 
lira mukabilinde isteyenlere gönderıUr. 

4 - Taliplerin Ticaret Odası kayıt vesikası ile (1390) Um 78 kuruşluk mu
vakkat teminat meklubu veya makbuzu rıu ve ihale gününden 8 gün evvel Kon
ya vlltıyet mnkomına müracaat etmek suretile alacakları ehliyet vesikaları ne 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarif ettiği ııekfldc hazırlıyacokları zarflarını en geç 
üıale sa3tinden bir saat e\•vellne kadar ve makbuz mukabilinde vilAyet Daimi 
Encümen rl.yııseüne tevdi etmeleri l.ii:ı:ımdır. Posta gecikmesi kabul edilmez. 
____________ ____ _ _ __ (1610) 

Cın51 Mık. Muhammen 8. 0 ' 
ıO 7.5 teminat Ekılltme 

l-lra Kr. Lira Kr. Şek. Sut 

Yamalık kanavice ıo.ooo kilo 3000.- 445 - A. Arttırma 14 
(skarta 10.000 • 1800.- 270 - • • 14.30 .. Çul S.000 .. • 960.- 144 - • • ıs 

• çuval 5.000 '" ROc• - 120 - • • 15.30 
• kınnap 5.ooo .. 1400.- 210 - • • ıs 

" İp 5.ooo • 1400.- 210 - .. • ıs.111 
Marka bezi 300 • 90.- 13 !10 Pazarlık 16.30 

J - İdııremf:rın Ahırkapı Bakım ve işleme evinde moternklm cins ve mlkdarlan 
yukarda yazılı kanaviçe, çul. çuval, kınnap, ip ve bez hiz.ılarında gosterilen .ısul· 

terle satılocaktır • 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları , pazarlık sanUerf hizalarında 

gösterilmi~tlr. 

III - Eksiltme 7 - 3 - 940 gilnü Kabıı taşta Levazım ve Milbayaat Subesindekı 
Alım Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Nümunclcr her gün Ahırkapı E:ı lcımevinde görülebilir. 
V - fsteklllt'rfn tayin olunan gun ve saatte ')'O 7,5 güvenme paralariıl' b'rllk-

le mezkılr komlr.yona gelmelerL ( 1252) 

+ 
I - Ş:ırtnamesl mucibince 20.000 kilo 70 X 100 fişe ambalaj kAadı açık eksilt

me ile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli 2700 lira, muvakkat teminatı 20i,50 liradır. 
III - Eksiltme 12 - 8 - 940 snlı gilnil saat 15 te Kabatastaki levazım \·e müba

yaat ~ubcslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözQ ıeçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin tayin olwtaD g{in ve s atte mezkur komisyona gclmelert. (131f~) 

11 - Okuyan: Semıhıt Ö:ı:denıeL 

1 - Lem'i - Uşşak şarkı: (Siyah ebru
ların), 2 - Şükril Pınar - Uşşak şarkı: 
(Gezer dolaşır), 3 - Lem'i - Uşşak şar
kı: (Neler çektim neler), 4 - Bimen Sen· 
Uşşak şarkı: (Bahar erdi) . 

18.45 Tiirk Müzlğl: Halk tnrkillerl. A
danalı Aziz ve Sadi Yaver Ataman. 19.00 
Serbest saat, 19.10 Memleket saat ayan, 
Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19.25 

1 Türk Müziği: Peşrev ve semailer. Çalan
lar: Ney, Basri Üfier, tambur: Refik Fer
san, tambur: tzzctUn Öktc, KüddQm: Nu
ri Halil Poyraz. 

19.40 Türk Müziği. Çalanlar: Vecihe, 
Fahlre Fcrsan, Cevdet Çağla, Refik Fer· 
$an. Okuyan: Necmi Rıza Ahısknn. ı -
Zekai Dede - Hisarpusellk şarla: (Vusla
ta nall de etse), 2 - Servet Bey - Hisar
pusellk şarkı: (Bir htıdlse var), 3 - Sa
dettin Kaynak - Buselik şarkı: (Saçlan
ma ak düştil). 4 - Şchmız pusellk şarkı: 
(Yandım deminden ağyar elinden), 5 -
Denizoğlu - Şehnaz pusellk ~rkı: (Yolu 
bulıım:ım gönlüm alamam). 

20.00 Kor.u.c:ma (Milli kahramanlık 
menkıbeleri), 20.15 TemsU: Aşk ve tesa
düf cllvcsi (Le Jeu de l'Amour et du Ha
sard), Yıızan: .Marlvaux. Nakleden: Saada 
Saylt. Ekrem Reşit temsilden evvel eseri 
ve müellifini takdim edecektir. 

21.45 Müzik: &dyo orkestrası (Şet: Dr. 
E. Praetorlus), Beethoven: (5 inci Piano 
konsertosu) (Mi bemol mojör). Solist: 
Ff<rdi Stat.zer. 22.15 Memleket snst ayarı, 
Ajıms haberleri, Ziraat, Esham - Tahvl
IAt, . Kam~lyo - ~ukut Borsası (Fiyat). 
22.35 Milz!k: Cazband (Pl.), 23.25 - 28.30 
Yarınki program ve kapa~ ... ~ .. . .-. -

Henüz sabavetinin onuncu 'Vlhn1 
ikmal etmeden ebediyete kanşa"n Jcı.. 
zunız Güler Çanganın ölümünün kır
kıncı gününe müsadif 3 / 3/ 940 pazar 
günü saat birde ruhunu taziz için 
Üsküdarda İhsaniye camiinde mev
lud okunacağından akraba ve dost
larımızdan arzu edenlerin tc~Tifleri 
rica olunur. 

MalfıI ve Şehit Yetimlerini 

Davet 
Beşiktaş askt-rlik ~besinde kayıtlı bt

h.imum mnlül subay ve erat ile {iehft ye
timlerinin senelik yokltımıılnrını yapbr
mak üzere l Mart 940 tarihinden 31 Mart 
940 tarihine kadar ikişer adet vesikalık 
fotograf ile nüfus hüviyet cüzdanı, resmi 
senedi ve ikramiye tevzi ctizdnnlan ile 
Pazartesi, Çarşamba \'C Cuma gQnlerf şu
beye müracaat etmeleri flfın olunur. 

Hastabakıcı Aranıyor 

Haydarpaşa a"kcrt hastanesi için hruı

tabakıcı. hemşire alınacaktır. isteklilerin 
Sellmlye kışlasındaki hastane baş tabip
liğine müı:acaatlnn. 

dönüyor, ruhunun derin ı:.tırabını da kendisile be
raber sürüklüyordu. 

-Haydi, çıkalım ... 
Dı~arırun soğuğu güzel bir sürpriz oldu; 
- Ne guıel bava değil mi? 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 42 

Birnz evvel, hiç bek!emediği bir 3nda Ayşe ile 
karşılaşmış olduğu yere gelince biliıihtiyar durdu. 
Onun top yapıp çocuklara atmak için alçak duvar ü
zerinde karıştırdığı karlar yine dümdüz olmuş, iki 
saat evvel.<i neşeli oyunun • kendi kalbini altüst eden 
saadet fırtınagı gibi • izi bile kalmamıştı. Gayri şuuri 
bir h~reketle elini uzatıp bir avuç kar aldı ve sinırli 
parmaklarile sıkıştırdık.tan sonra topu karŞ'lya fır. 
lattı. - Evet, insan rahat nefes aldığını hissed\Yor. 

T ekrar yürümek istiyor musun? 
-Hayır, dinlenince yorgunluğumu anladım, şura. 

dan bir otomobile atlayıp hemen eve .ioneı.:egim. 
- Sana refakat edeyim mi? 
Bunu kibar ve terbiyeli bir yabancı gibi ve 

sadece vazifesini yapmış olmak için söylc?mişti. Bu
nun için Ay~'e dt- nazik ve merasimli bir tarzda cevnp 
\'ereli; 

- Teşekkür ederim. Znhmet etmey:iniz. Yalnız 
gidebilirim. 

Otomobile girmiştim, fakat şoför kapıyı kapa· 
mad:m Mehm,et tekrar yaklaşarak onun elinı tuttu. 

- Senin ideal erkeğini bularak mesut olmanı 
can ve yürekten dilerim Ayşe ... 

Yüzü karma karı§ık, gözleri ateşli, fakat sesi 
çok samimi idi. 

- Teşekkür edeı:hu ... Esasen başka türlü olma
sına imk5.n da yoktur; boynumda taŞ'ldığlm tılsım 

beni elbetta bir gün saadete ula§tıracaktır. Size bu 
güzel Jıtpan kelebe~"İ için tekrar te~ekkür ederim. 
Allaha ısmarb!dık Amiral-

- Allaha ısmarladık kızım. 

Otomoba yürür yürümez Ayşe, yastıkl<ır ar:tsma 
gömülerek gözlerini kapadı. Oynadığı lakaytlık k~ 
medisi onu o kadar yormuştu ki, yanaklarının iki ya. 
nından sıuın sıcak yaşları silecek kuvveti bile ken. 
dinde bulamndan acı acı düşünüyordu: 

- Bana bokarken "Onu,, mu, yoksa beni mi gö. 
rüyor? Gl.iı. bebeklerinin derinliğinde titreyen resim 
hala "Onunki,, mi? Ah bunu bilsem, yalnız bunu bil
sem Allahıml 

"Onun,, annem olması ne feci şey! Annem, an
neciğim: Aralarında mühim ve kati bir vaka geçme. 
diğini, bu eski romanın yalnız, yirmi yaşındaki bir 
gencin hayalir.de yaşamış feci bir gönül acısı oldu
gunu, zavallı ıınneciğimin onu hiçbir zaman aşkla 
5?vmemiş oırluğunu bildiğim halde ona ait bir hatı
ra imiş gibi bu macera beni üzüyor. Onun bana ba
kan gözlerinde annemin gölgesini görüyor gibı olu. 
yorum. 

Halbuki bazı dakikalar bu gözlerde yalnız benim 
mevcut olduğumu, onun bana "Ayşe,, olduğumu bı. 
lerek baktığını, istiyerek ve yalnız benim için bana 
·yaklaştığını, benim yanımda mesut olduğunu, hatta 
benim yüzümden ıstırap çektiğini, benimle beraber-

ken onun için dünyada başka bir kadın olmadığını 
zannediyorum. 

Nasıl inanayım? Öteki şüpheyi göğsümden na~ıl 
atayım? O şüpheyi atabilsem bile onun o sarışın ka
dınla ve ç<'cukla olan münasebetinin d~reresini na. 
sıl an!!yayım? 

* Ayşeyi görüren otomobil Şişli meydanını dönüp 
beyaz yoldcı kaybolduktan sonra Mehmet birdenbire 
yorulmuş ve ihtiyarlamış gibi bastonuna dnyanarak 
ağır ağır yiırümiye başladı. Artık göide:rden düşen 
kelebeklerin güzelliğıni göremiyordu. Etraf kararmış 
haYnnın letafeti silirunışti. Hatta biraı: evvel vücudü. 
ne ince bir sıcaklık veren karlar onu ~imdi üşütü
yordu. Her şeyin manası değişmiş, bütün güzellikler 
Ayşe ile beraber uçup gitmiş, başında hain bir ağrı, 
göğsünde laliru bir yükten başka bir şey kalmamıştı. 

Ah şu küçük kız, ona ne kadar işkence edıyor, 
onun her zaman durgun ve muvazeneli duygularım 
nasıl altüst ediyordu! · 

İki saat evvel yine bu yolda çevik VC9 sağla.on a· 
dımlarla yürüdüğü halde şimdi bastonuna dayana. 
rak, etrafına bakmadan ve ayaklannı sürüyerek geri 

- Yirmi sekiz yaşında. esmer, kara ~(;ı;lü. siyah 

saçlı hır ni~&nlı! Zalim kız bu sözl~ri ne ka:i~ lfıkayt 
bir tavırla söyledi! Bunların beni ne der~ce müteessir 

edeceğini hiç düşünmeden... Yoksa beni tlzeceğini 

tahmin C'tmecli mi? Öyle ya, niçin ve 'neden tahınin 

etsin? Kırk } aşında, babası yerinde bir adamın ken
disini bir dosttan başka türlü düşündüğünii, ıtendısi
ne çılgın hulyalarla dolu gözlerle baktığını kızcağız0 

nasıl tasavvur edebilirdi? Yine gülünç bir mevkie 
dilşüyorum! Onun masum bir eda ile ve benı dost 
belliyerek söylediği sözlerden ne türlü manalar çıka. 
nyorum! ~irmı beşine gelmemış bir ınzın kendisi 
gibi genç bir erkekle evlenmek istemesıudcn daha 
tabü ne olab:lır? Bundan bana ne oluyor' Ayşcnin 
benım ı.-alb~mden geçen gülünç ve manasız bir ta.ltım 
hisler i, beynımı kaplayan acaip ve çılgın düşünceıen 

keş.fetmlş olmasına imkan var mı? Maazallah böyle 
bir keşifte bulunsa kim bil~ benimle nasıl alay e. 
dercllt 

Yavaş yavat yürüyerek apartmanına gclmiştı. 
(Devamı var) 
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--------~~~-=-~~·~:..;;..~~ 
MilleUeraraııı poı>ta ittihadın• dahil 
0lınıyan memleketler tçin abone 
bedeli tnildJet suraslyle so, 18, t, 
a,5 Uradır. Abone bedeli oesindlr. 
Adres değiştirmek 2& ıturu~tur. 
Cevap için mektuplara 10 ıruruşluk 
PUl 11tlves1 l!lzımdır. 

GÜNÜN . -MESELELERi 
... . . .,.rı .• . 

Şayialar Arkasındaki . 
Hakikat 

Ftilih Rıfkı :AT AY 

B elgrnt'ta Bnlkan Antantı A kon. 
seyinin son içtimaını iflas et. 

tlrnıek istfyenlerin kullandığı fes at 
•e tahrik silahı ~u idi: 'Ne Almanlar, 
ne de Sovyetler Balkanlara karşı 
herhangi bir tecavüzde bulunmak 
/!1İYetinde değildirler. Hnrp Balkan· 
IJara ancak Türkiye vasıtası ile sira· 
'l'et edecektir." Öyle telkin edilmek 
'tateniyordu ki, Balkanlar için hakiki 
ıenıniyet, Türkiyeden ve bu suretle, 
llalkanlarda bir harp cephesi açmak 
Jstiyen müttefiklerin tesir ve müda. 
halesinden uznklıışrnaktadır. 

Bütün ba gayretler bo a gitmişse 
de, Balkanlnr tesanüdünün ve Türki. 
)'enin, snğlam, emin ve arsılmaı: 

6iynsetinin devam ve istikrarından 
hoşlanmıynnlnr büsbütün ümitsiz. 
liğe d~müş de olmadılar. Iler gün 
kafkasya, Karadniz ve Baküye dair 
bir §nyia icat etmek, hudut hidisele. 
ti uydurmak, hulasa, Yakın Şark ve 
lıalknnları miitemadiyen bir harp 
tehlikesinin arifesinde bulunuluyor 
hissi içinde kaygılandırmak n sinir
lendirmek, muayyen propaganda 
merkezlerinin fıdeti olmu tur. Gnrip· 
tir ki bu rivnyetler, va7.iyeti pek iyi 
takdir etmiven bazı nıahnlli ve ya. 
hancı mntbı;atın da yet"li yers:ı: tefsir 
\Ye tahminlerine sebep olmaktadır. 

Ilakikııt odur ki Tiirkiye fle İngil. 
tere ve Frnnsa arnsındaki ittifak, ve 
nncal< bu ittifakın herkeı;çc malum 
ı..,nJ>hi.itletlna..teminnt .t.e.skil den ha. 
?lrlıklar, Balkanlnr ve Yakın Şarkta 
hugiine kndnr huzur ve emniyet a. 
ıııflj olmuştur. Bundan sonra da, bu 
lıtı7.ur ve sükima zarar vermek i!iti
~en, kolny , .e ucuz mn('craları binbir 
he~ap ile dii~ünmek mecburiyetinde 
lcaıacnktır. 

Royter Ajansının gazetelerde 
~ıkan bir tebliğinin de pek doğru ola· 
rak tekrar ettiği üzere, bu sinir har. 
binin Türkiyeye taalluk eden ciheti 
tamamen neticesiz kalmıştır. Bizim 
ittifnklnnmızn. dostluk ve mlinase. 
betlcrimize hakim olan ruh ve gaye 
asla değismemiş, ve şimdiye kadar 
takip ettiğimiz siyasetin isnbetinden 
!ite bizi, ne de bu siyasetin dürüstlU. 
i:ünden şüphe etmemiş olanlan te. 
teddüde sevkedecek hiç bir hadise 
de olmamıştır. Türkiye, A'\'rtıpa kıta
~nın veni bir mukadderat buhranı 
reçirdiği bu nazik devirlerde, tarihin 
hürmetle anacağı bir vazife görmek
te olduğu kanaatindedir ve bu ,•azi. 
fesini yapmakta devam edecektir. 
Boş tahriklerle telaşa düşecek. 

tııuhnkcme sağlığını knyhedecek saf
Vetleri Türkiyede aramak t n yorul
n11yanlara baznn acımak bile lstiyo
ı-uz. Fnkat bu gayretlerden hakiki 
tıınksa~ Türkiyede havayı bulandır· 
Jnaktan fazla, Tiirkiye komşularının 
hassnslyeti üzerinde tesir yapmak 
olduğunu dii ünerck, onlara ara sıra 
~cvap vermek kiilfetine katlanıyo~ 

'1.!z. Biz Tiirkiyede ve onun kara ve 
deniz emniyet sahası içinde iikitn ve 
istikrardan, ,.e ilerde hu siikun ve 
lstikrnrın muhafazasına lmknn vere. 
tek olnn bir Avrupa sulh nizamın
dan gayri bir şey istemiyoruz. Bir 
fecavilz emelinde bulunmıvanların 
türkiyeden endişe edecekleri hiç bir 
ey yoktur. 

Bir Doktor Afganistana Gitti 
- Zo;ğuldak (TAN) - K ömür hav. 

zası doktorlarından asabiye ve akll
Ye mütehassısı Cevat Zeki Bilen, 
'.Kabil darülfünununda bir vazifeye 
tayin ~dilmiştir. Hükumetin müsaa
desi üzerine doktor, Efganistana ha. 
re.ket etmistir. * İstanbul, Ankara ve İT.mirden 
sonra doktoru en çok olan vilayetin 
Zonguldak oldugu, yapılan tetkik
lerden anlaşılmıştır. 

- - - --c.....---• 
Üniversitede Derslere Başlandı 

Sömestr tatili bittiği için, Üniver
site ve diğer yüksek mektepler dün. 
den itibaren nçılarak yaz sömestri 
tedrisatına ba lamışlardır. 

TAN 

lngiliz askeri muharrirlerinden Liddell Hart, aşağıdaki yazısında baharda, Garp 

cephesinde bir taarruz olup olmryacağm ı tetkik ediyor ve şu neticeye varıyor : 

O· o ~uvaffak uamuş. 

Muhariplerden H
e bo a ilk Türk Filmi ~.3. 4~ 

Yazan: Sabiha Zekeriya SerteJ 

1 Ç 1 r ) E ~.~!':'.!. ıi'!:~~~~umf~'~!~ 

Garpte Büyük Taarruza 
geç gördüm. Eser:n me\•zuu, gayet 
dürüst bir aile reisinin, bir tesndüf 
neticesi karşısına çıkan bir kadın:> 
karşı gösterdiği zaaf, ve irade müka. 
vemetsizliğini, bunun netice i ola. 
rak ta bir daha evine \'e cemiyete 
dönemeyi§inin hikayesini \·ermekte. 
dir. Mevzuda harikulade bir şey -yok· 
tur. Fakat eserin filme çekilişinde, 
bazı küçük kusurlarına rağmen, f e\·· 
kal3de muvaffakıyet vardır. Şimdi
ye kadar çekilen filmler, ti)•atronun 
ilk Tiirkiye hudutlnrına girdiği gün 
geçirdiği iptidailik g'bi, bir de\'J'O 
geçirdikten sonra, bu eserde çok ile.. 
ri bir tekamüle mazhar olmuştur. 
Ertuğrul Muhsin, Türk tiyntrosunı.ı 
uzun mücadelelerden sonra nasıl bu. 
gün Avrupa ııyannda bir tiyatro ha. 
l'ne getirmişse, bu eserle de sinema
yı böyle hir tekamüle kavuşturaca· 
ğını müjBeliyor. 

•• 
O nümüzdeki ilkbahardc G 

Garp cephesinde bü- ' 
yük bir taarruz olacak mı? eı-emez 
r:~~:~!: ~iı~1~~~r= ~ • 
sızlar tarafından bir nebze ih
ıaı edilen sükfuıet devam edip 
gidecek mi? 
İlkönce göze çarpan nokta, iki. 

taraftan her birinin diğerine taar
ruza geçmek için beklemekte oL 
masıdır. 

Harbin ilk altı ayı zarfında vuku 
bulan hAdiseleri kısaca hülasa ede
biliriz. 

Harbin başlamasından kısa bir 
zaman önce Fransızların, Majino
daki müstahkem mevkilerdeki kuv 
vetlerinden başka 70 fırkayı sefer
ber ed~ekleri hesap edilmişti. Al
manlara gelince, onların da yüz 
fırkayı harp meydanına göndere
cekleri tahmin olunuyordu. 

Lehlilerin 32 fırkaları vardr. Se.. 
f erberlik ilan ederek bunu iki mis
line çıkaracakları sanılıyordu. Fa
kat bunların layıkile techiz edilip 
edilmiyeceklcrinden şüphe olunu
yordu. 

Demek ki birbirine karşı gelecek 
kuvvetler arasında tevazün vardı. 
Fransızlar garpta Zigfrld hattı ile 
karşılaştıkları halde, şarkta Al. 
manlar, kolaylıkla taarruza geçebi· 
lecekleri bir hedef k~ısında idi
ler. Almanlar bu cephede, tayya. 
re, tank ve top bakımlarından bü
yük bir üstünlüğe maliktiler. 

Harp başladıktan sonra Fran. 
sızlar, harpten evvelki hesapları 
.eeride bır.akan..birJaaliyei_ciisf.er 
dller. Fakat Lebliler, ilk tahminle. 
rln yarısını dahi taha.ltkuk c tire
mediler. Almanlarsa 70 fırka ile 
Lehlilere karşı taarruza geçmişler 
ve garpta yirmi fırka ile durabile. 
ceklerine hükmetmişlerdi. 

Fakat diğer taraftan Lehistan
la yapılan harp süratle bitirilmiş 
ve buradaki kuvvetler süratle garp 
cephesine nakledildiği için F ran. 
sızlarm muvakkat üstiinlüğü ber
taraf edilmiş ve muvazene Alman. 
ların lehinde teessüs etmişti. 

Bundan başka alınan malümata 
göre, Almanlar yeni fırkalar vü
cude getirmişler ve kuvvetlerini 
yüzde elli derecesinde ilerletmiş. 
lerdi. 

Vaziyet bu merkezde ise önü-
" 1 

muzdeki ilkbaharda Alınan kuv. 
vetlerinin müttefik kuvvetlerine 
faik olacağına hükmetmek lazım-

YAZAN: 
B. H. Liddell Ha1t 

İngilterenin En Tanınmış Askeri Muharriri, Yüzbaşı 

Garp cephcsi11del;i /ngiliz kıtalarından biri vazife ba§ında 

ciır. 

Fakat bu hesabın yanlış olduğu 
tahakkuk eder.se Gen °ral_.J;a.nııe. 
nin taarruz ederek, dah:ı çok de
rinleştirilen Ziğf rid hattına karşı, 

vaktile, yani Lehistan harbi sıra. 
smda kazanabileceği ınuvaffakıye
ti Kazanabilmesine ihtimal verile. 
mez. Ve bu hükmü vermek için a~
keri istihbarata ihtiyciÇ yoktur. 

Almanlara gelince, taarru1•a ~eç. 
rnek onlnr için daha iyi neticeler 
verebilir. Fakat yalnız sayı fa iki
yeti ile bu zamanda lam !aikiyct 
temini mümkün değildir. 

Onun için, ya yepyeni bir sila. 
hın keşfi, yahut karşı tarafta sevk 
ve idarenin son derece fena olma
sı Almanlara hakiki bir muvafln
kıyet temin edebilir. Aksi takdir
de Almanlar müthiş bir mukabele. 
ye uğrarlar ve bu da son derece 
mühim netice verir. 

Almanların stratejik vaziyetleri 
böyle bir maceraya atılmalarına 

saik olamaz. Çünkü Polonyayı is
t ila ederek ilk hedeflerim tabak. 

_Jmk..ettiı:milj bulunuyorlard Bu mu
vaffakıyeti korumak için yapacak. 
ları iş te 200 mil genişliğinde lıir 
hududu müdafaadan ibarettir. 

Görülüyor ki, vaziyet, harp y.ap. 
mak için hissolunan heyecanlara 
mağlup olmağa müsait değildir. 

O halde Almanlar garp cep
hesinin cenah1arına karşı 

mahdut bir takım hareketlerde bu· 
lunarak stratejik vaziy.!tlerini ılcr 
letmek isterler mi? 

Fakat gerek Isviçre, gerek Bel 
çika, bu yolda bir h3reket için 
müsait bir zemin teşkil etmemek. 
tedir. Holandadaki su hattı ile Is· 
viçredeki dağ silsileleri seri bir is
tilaya karşı set çekmektedir. Son. 
ra müttefik!erin bunlara kolaylık· 
la yardım etmeleri de mümkündür. 

Buralarda kazanılncnk nakıs bir 
muvaffakıyet müstevli hesabına 

" f MACAR İLİNDEN MEKTUP( 
~ ---------------------~----~ 

BeyaZ Atlı Baba Horti 
E ksel:ins Horti bir Macar a~ 

miralid:r. 
Gerçi herhangi bir denizde her 

hangi bir filosu yoktur. Fakat mil
li ıstırap \'e milli ideal deryasında 
ümitle kulaç atan Macar nıillet:nin 
mukadderatına dümen tutmuş bir 
"inanılan adam,, dır. 

Ekselfıns Amiral Horti bir l\la· 
car suvarisfdir. 

Gerçi herhangi bir dritnotun ve. 
ya ~affıharp kruvazörünün değil· 
fakat b"r (beyaz at) ın suvnrisidir: 
Öz milli topraklar milletine geç. 
tikçe o ata binerek ana yurdun 
parçalarını ziyaret eder. 

Yeşil Macar O\'alarında yetişen 
bu heyaz at, Hortiye yakıştığı ka. 
dar kime yakışır? 

Talih küskünü Macar milleti, 
Hortiyi; Türk milletinin Atatürkii 
ve İsmet İnönünü sevdiği kadar 
sever ve onlar gibi görür. 

O, bir devlet naibi değildir, bir 
milletin gönlünde, tarih:nde ve 
sarsılmaz imanında yaşıyan bir 
CBaba Horti) dir. Beyaz atlı baba 
HortL. 

Ba pembe 'beyaz ihtiyarın yü. 
zündeki asil çizgiler, mensup oldu· 

Yazan: 

Aka Gündüz 
ğu kahraman millefn ezelden ge· 
len tarihini kaydeden çizgilerin ta 
kendisidir. 

Atiliiının torunlan onu kendile
rine Baba Horti edeli tam yirmi 
yıl geçti. Bu yıldönümünü tesit et
mek istiyorlar. 

Fakat beyaz atlı Baba Horti 
şimdilik bunu kabul etmiyor. Çiin. 
kü ovalar kuru, dağlar kuru ve 
gönüller kurudur. Beyaz atım oy. 
natacak neresi var? 

Bunu, onun baha ve şövalye ru· 
hundan daha iyi d"nleyip anlamak 
için Başvekiline yazdıG"ı mektubu 
okumak kifidir. 

B aşvekile yazdığı adl hisler ve 
kahramanca ürn.ftlerle dolu 

olan bu mektubu aynen buraya a· 
lıyorum: 

"Azizim Kont Tele ki, 
"Mart 1 • de naipliğe ıntlhabı.. 

mm yirminci senesini doldurnıu' 

dluyorum. Bir çok kimseler tara· 
fından bugünün us'it edilmek is. 
tenildiğini tahmin .ettiğim?en. bun
dan vazgeçllmesinı ken~ılerın.den 
çok rica ederim. Ordu mu~essıll~ 
rinden mürekkep bir heyctm benı 
ziyaret edeceğini memnuniyetle 
haber aldım . Kassa'daki askeri 
tayyare mektebi ile Budapeş.t~'de
ki askeri mühendis akademısınde 
ikişer talebenin okutulmasına dair 
Budapeşte şehremanetinin teklüi
ne de mu,·afakat ediyorum. Bun-
dan maada bu yıldönümü müna. 
sebetivle Başvekili memnuniyetle 
kabul .edeceğim. Kendisinin te~:ı~. 
leri beni bu münasebetle duşu
nen,lerin tebriklerini de ihtiva ede
cekdir. 

"Ciddi günler yaşıyoruz: . Hepi· 
miz sessizce beraber sevınıyoruz 

ve beraber acınıyoruz. Şimdi tesit 
zamanı değildir. 

"Daha böyle bayram günlerinin 
geleceğine kanaat ve imanım var· 
dır ... 

Beyaz atlı Baba Horti'nin yük
sek şah<ıında kandaşlarımız Macar 
milletini -kendi içinde- selamla. 
makla bahtiyanm. 

istifadeler temin ed~ceğinc belki 
de zararlar getirebilir. 

Holanda kolay kolay ele geçiri. 
len bir hedef teşkil eder. Çünkü 
müttefiklerin buraya yardım etme
leri ihtimali daha güçtür. Alman
lar, buraya girerek Ingıltereye 

karşı kati bir hava harbi yapmayı 
düşünüyorlarsa onların bava üsle. 
rini Holandada tesis etmeleri son 
derece ehemmiyetli bir adım teşkil 
eder. 

Fakat bu hava taarruzu, muvnf
fakıyetsizliğe uğrasa da, uğrama. 
sa da, Almanya bir sürü stratejik 
istifadeleri kaybetmiş olur. Çünkü 
o da müttefiklerin hava taarruz
larına daha geniş ölçüde maruz ka
lır. Sonra Almanya bu şekilde ha. 
reketle, Ingilterenin iktısadi ablo
kas•na yardım etmiş olur. 

Bu yüzden Almanyanın Holan. 
dayı istiladan çekinmesi beklenir. 

H arbin ne şekilde bir kati ne
tice vereceği bahsine gelin

ce, bunun için geçen harbin res. 
rni tarihine bakmak lazımdır. Bu 
res!11i tarih, Ingiltere imparator
luğu Müdafaa Heyetinin nezareti 
altında yazılmışur. Burada depili. 
yor ki: 

"En yüksek kabiliyeti haiz olan 
orduların dahi, ce~nret gibi vasıf. 
larla, taktiklerinin yeniliği ve par. 
!aklığı ile, ayni hiineri, ayni amıi 
göstcrmiye amade olanlara gale. 
be çalmaları için hiç olmazsa bire 
karşı üç derecesinde f aikiyct te
min etmeleri lazımdır.,, 

Şimdi harpten çıkmak için bn~ 
ka bir çare düşünmiye imkan j'Ok· 
tur. 

Bütün muhariplerin bunu dü. 
şünmeleri ve ölçüsüz netic.?ler ve
recek sonsuz kıtallcrc başlamadnn 
evvel bu hakikatı göz önüne getir. 
rne!eri icap eder. 

Bu netice fevkalade mühimdir. 
Bununla beraber, müttefikler bu 

gün 1914 e nisbetle daha çok iyi 
bir vaziyettedirler. 

Geçen defa müttefikler, harbin 
başlangıcında Fransanın büyük bir 
kısmını, ve Belçikayı knybetmiş

ler, bu yüzden bir sürü taarruzlar 
yapmıyu mecbur olmuş ve nncak 
Amerikanın harbe iştirak etmesile 
Almonyaya karşı faikiyeti kazan
mışlardı. 

Bugün garp hudutlnnnı aşnnya 
imkan yoktur. Bu da modern mü. 
dafaa sayesinde mümkün olmuş
tur. Ayni sayede, ayni emniyet dl. 
ğer hududa da teşmil olunabilir. 

Ertuğrul l\fuhsin sanat dehasını 
imdiye kndar yalnız tiyatro sahne. 

sinde göstermişti. Fakat Ertuğnıl 
'Muhsinin sanatını sinemada da ayni 
kuv,•et ve ayni kudretle görmek 
miimkündür. İradesizl"ğin kurbanı 
veznedar rolünde Ertuğrul Muhsin, 
Hofü·utta, Almanynda, sinema iti. 
bariyle ileri herhangi bir memleket. 
te oynıyan artistin gerisinde değil, 
çok fevkindedir. Bu filmin yaln1ı; 
Türkiye dahilinde de~l, diğer mem
leketlerde de ı:rösterilmesi, Türkiye 
namına, Türkiyede sanatın ilerle· 
me~i namına yapılacak en kuvvetli 
pronat?andadır. 

Türkiyeyi A vruraya tanıtmak için 
neşrettii?'imlz I..a Turnule Kemaliste 
veya d'ğer ne riyat ile beraber bu 
filmin Avrupaıfa da gösterilmesini 
t.-min eder'l:ek. Cümhuriyet de\'rinde 
Uerliycn Türkiyeyi, ımat1n1 hariçte. 
kilere ~·alnız sözle dğil asariylc ispat 
etmiş olunız. 

Bu film Türk sinemacıhlc ôlemin. 
de en c:ok muvaffak olan filmdir. 

Romanyada Yeni 

lktısadi T eclbirler 
Bükreş, 29 (A.A.) - Bugün neşre. 

dilen bir emirname ile Oktanlk ben. 
zinin ve iç.inde yüzde 90 oktanik bu· 
lunan ham petrolün ihracı menedll. 
miştir. Ayni zamanda bir kısım cc. 
nebi dövizlerinin serbestçe alım ve 
satımı menedilerek bütün ecnebi dö
viz mübadeleler için sabit fiyat usu. 
lüne rücu edilmiştir. 

Bu tedbirin yalnız dahili piyasa i. 
çin değil, fa.kat Romanya ile müna
sebette bulunan bütün memleketler 
için istisnai bir ehemmiyeti vardır. 

30 Bin İtalyan İşçisi 
Almanyaya Gidiyor 

Berlin, 29 (A.A.) - 1940 yılı zar· 
fında 30 bin Italyan ziraat amelesi. 
nin Almanyada istihdamını derpiş e. 

1 
den Italyan • Alman anlaşması diın 

burada imza edilmiştir. 

L OK ~ A .. N .·..- H .E K' I ·~ .i ,N : . ~·~· Ü T L E R i 

İDRAR NEDEN ÇOGALIR? 
Hekimlerin, hemen her hastalık. 

ta idrar tahlili istemelerine bakı
lınca sağlık bakımtndan idrarın e· 
hemmiyeti pek kolay anlaşıldığı 
halde, hasta olmadan idrarını tah· 
lil ettirmek değ'I, onun miktarına 
hile dikkat edenler pek azdır. 
Miktarının azalıp çoğalması bile 
insana bir hnstahk başlangıcını, 
tam tedavi edilebilecek bir devre. 
de olduğunu ~aher verebilir. 

i\lutedil mcv'limde, idrarın m"k. 
tarını arttırmadan önce, sık sık çı
kartan höbrek hastalığı hatıra gel
melidir. Gençlikte sık sık gelmek
le beraber, onun geldiği yerde iğ. 
nelenmek. acı bulunursa mnna~ı
nı, tabii, bilir!liniz .. Bunların ehem· 
miyeti mutattan haska olur. a. Her 
vakit sık sık çıkan sinirliler de var 
dır. İdrarın çoğalmasına birçok se
bepler bulunabilir. Boka ve tuzlu 
b!r yemekten sonra çok su içmek 
elbette çok !IU çıkartır. Hele bira. 
nm tesiri meşhurdur. '" - · ....., 

Çokça tatlı yenildiği vakit iize
rine çok ta su içilirse idrann to
ğalması suyun fazlalığından deni. 
lebilir. Fakat şekerden sonra su 
içilse de idrar ~ene çofahr. Merak 
ed'lecek ~ey değil. 

Herhangi bir rahatsızlıkta yahut 
ha!ltalıkfl\ kullanılan ilaçların bir 
çoğunda, onlardan beklenilen hns. 
sadan başka idrarı arttırmak has· 
sası da 'bulanur/ 

Bir de nteşli hastalıkların so· 
nunda, bazısında hastnhk bittikten 
iki Uç giin sonra idrarın çoğalma. 
sı da merak edilecek bir şey ol. 
madıktan başka miijdeci sayılma. 
hdır. Bu hadise hastalığın bittiğini, 
nekahet denin:n başladığını ha
ber \'erir. 

Bunların hepsi geçici sebepler. 
İdrarın çoğalması devamlı olursa 
o zaman ehemmiyet peydn eder. 
Fakat çoğaldı diye düşünmeden 
önce onu ölçmek lazımdır. 

İdrarın normal miktarı erkek. 
lerde 1500, kadınlarda 1200 gram 
kadar olduğunu, tabii, hatırlarsı. 

nız. Bu m 'ktar mevsime göre, ye• 
nilen ~·emeklere ,.e içilen ~uya gö· 
re biraz artar, yahut azalır. Bizim 
gibi cok sebze yiye.n ve çok su içen 
memleketlerde cıkan su:run da 
çokça olması tnbiidir. Onun için 
yirmi dört saatte çıkan suyun 
miktnrı iki litreyi geçmeden çoğal. 
dı demek acele olur. 

İki litreyi bir araya getirdikten 
sonra bile gözle tahmin etmek, is. 
ten"lince yanılmak ihtimali (ok. 
tur. İnsan ~ağ-lığının miyarı olmak 
üzere tenekeden --daha iyisi ram· 
dan- bir litrelik hir ölçek alarak 
haftada hir giin i~tirahat ettiğ; va. 
kit çıkardığı suyun hepsini hir a. 
raya getirerek ölçmesi - hilhas a 
kırkından sonra- ihtiyatlı bir ha. 
rekef nlnl'. 



Başvekil Dün Mühim 
Beyanatta Bulundu 

{Başı, 1 incide) 
ancak milli menfaatimize ve TürK vatanının selametine uygun 
olmak şartile, üzerinde durulacak bir karardır. Bunu böylece 
tesbit ettikten sonra, hükumetçe, Milli Korunma Kanununa 
uyarak alınan ve sırasile alınacak kararlar, dünya buhranının 
~emleketimize yaptığı akisleri önlemek, sizlerin' halde ve is
tikbalde bugünlerin tabii olmıyan şartlan içinde sıkıntı çek
memeniz içindir. Bugün, sizinle hükumetiniz arasında hiçbir 
görüş ve düşünüş farkı olmadığını yakından bilmek şerefinin 
ve kuvvetinin verdiği kanaatle söyliyebilirim ki, Milli Korun
rnq Kanununun tatbikına geçilmesi kararını hükumet en son 
dakikaya bırakmış, yani normal vasıtalarla çalışmay~ uğraş
mıştır. Buna imkan olmadığı görülünce, fevkalade tedbirler al
makta da tereddüt etmemiştir. Bütün bu sözlerimden çıkara
cağım netice şudur: 

1\lilli Korunma Kanununun tatbiki bir seferberlik mukad
d~:mesi, veya bir harp hazırlığı olmaktan uzaktır. Bugünün 
d~nya şartların~. uymak ve yarının emniyetini kazanmak için
dır. Mantıksız sozlere, fena izahlara, güler yüzle telkin edil
mek istenilen ve altında hususi menfaatler kaynaşan ve iyi 
yerden ~lındığı söylenildiği halde membaı gösterilemeyen ha
berlere ınanmayınız. Hükumet, yapacağı her işi size kendi lisa
nilc her vakit arzediyor. Yalnız bu izahları hatırda tutarsanız 
fena haberlere teşhis koymakta asla yanılmazsınız. ' 

Her sınıf Türk vatandaşının en mühim vazifesi bugünkü 
milli birlik ve durumu herhangi bir tarafından behemehal 
sarsmak için ortaya atılan propagandalara kıymet vermemek
tedir. Bütün bu propagandaların nekadar esassız ve gülünç ol
duğunu, aylardanberi kulaklarınıza fıslanan, fakat bir türlü 
tahakkuk etmeyen haberleri hatırlayarak bizzat hüküm vere
bilirsiniz, kanaatindeyim, 

Türk .; Sov.yet Münasebetlerine Gelince -

Harici vaziyete gelince: 
ı Son zamanlarda bazı ajans Jiab'erleri ve Avrupadaki haoer

Ierin muhtemel inkişaflan üzerinde yapılan indi tahminler· 
bugünün gidişini, yarının sinirleri bozacak esassız haberlerin~ 
bağlayan dedikodular, memleketin içinde ve dışında söylendi 
ve yazıldı. Bu arada komşumuz Sovyetlerle olan münasebeti 
mizi birçok hadiselere bağlayan faraziyeler ve muhakemeler 
ileri sürüldü. Yukarda izah ettiğim sebeplerle Milli Korunma 
~ununun tatbik mevkiine konması da, bu yalan zincirinin 
hır halkası olarak bütün bu propagandalara eklendi. 
_ Sovyetlerle münasebetlerimizde altı aydanberi değişmiş 

oir şey yoktur. Her~esin niyetleri içinde saklı bulunduğu bir 
devirde yaşıyoruz. Insan bu esnada kendisinden başkası için 
fazla teminat veremez. Fakat ben cesaretle söyliyebileceğim: 
Bizim Sovyetler aleyhine herhangi bir harekete asla temayülü
müz yoktur. Esasen kimse de bizden böyle bir hareket istemi
yor. Sovyetlerin doğrudan doğruya bizim aleyhimıze bir hare
ketleri olacak mı? Bir ihtimali farzcttirecek şimdilik hiçbir 
delil görünmüyor. Görüyorsunuz ki, Sovyetlerle aramızda bir 
hadise çıkacağına dair son zamanlarda hareket peyda eden şa
yialar esassız ve hususi maksatlara müstenit mahiyettedirler. 

Bizim kanaatimiz şudur: Her ne suretle olursa olsun, ya
yılan ve fikirler üzerinde tesir bırakması istenilen bu haberler, 
Türkiye politikasına dokundukları vakit çok güç revaç ve 
ma'kes bulurlar. 

Çünkü bizim siyasetimizin ne ivicaçh, ne de gizli ve müp. 
hem tarafı vardır. Taahhütlerimiz sarihtir. l\laksat ve gaye
lerimiz muayyendir. Emniyet sahamızı açık ittifak muahede
Ierimizle çizmişiz, emniyetsizlik havasının bizde ne vakit do
ğacağını açıkça söylemiş ,.e göstermiş bulunuyoruz. Harp ha
rici vaziyetimiz, milli masuniyete dayanmakta, herhangi şe
kilde kombinezonlara filet olacak istidat göstermemektir ve 
göstermiyecektir. Dünyayı ıstırap içinde kıvrandıran muha
rebeleri esefle takip ediyoruz. llu muharebelerin şu yolda veya 
bu yolda inkişafından Türkiyemiz için bir iştirak hissesi çı
karmak, ciddi ,.e vahim hadiseleri, çok hafif tchikki etmek de
mektir. 

Siyasetimizin llu açıklığı, dürüstlüğü, vefakarlığı; kendi
mizi korumak için bize düşecek vazifeleri yerine getirmeğe ve 
lüzum göreceğimiz tedbirleri almağa mani değildir. Bunda 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bilakis, biz bu vazifeleri yapar
ken, biraz evvel izah ettiğim siyasetimizi teyit ettiğimiz kanaa
tindeyiz. 

Aziz vatandaşıanm, 
Esasen sizin de bildiğiniz bu hakikatleri hükumet reisi sıfatile bir 

daha tekrar etmekten ma~sadım, bu günlerin en revaçta olan habcrlcrıle 
mukayese ve muhakcmenizi kolaylaştırmak içindir. ... 

Yeni Yll Bütçemizin Vaziyeti 

:Aziz vatandaşlarım, 
,,, Hükumetin, bir ayda~bcri devam eden 1940 senesi bütçe 

hazırlığı bugün bitmiş bulunuyor. Teşkilatı Esasiye Kanunu
muzun emrine uyarak bütçeyi bugün Büyük Millet Meclisine 
takdim ettik. l\laliye Vekili arkadaşım bunu teferrüatile mat
buata bildirecektir. Ben, 1940 bütçesinin yalnız bir iki nokta
sından bahsedeceğim. 

Dünyanın içinde bulu.ıduğu büyük buhran, bizim de kapımıza gel
miştir. Yani gümrükler varidatı ve bu varidatla ilgili diğer vergilerde 
40 milyon Türk lirasına yakın bir azlık vardı.Buna mukabil, vatanımızın 
mudafaası için, bir seneden fatla zamandan beri alınan ve devam olunan 
fevkalade tedbirler de son3 ermiş değildir. 

Bu hal, bütçeyi denk yapmak için bizi çok müşkülAtla karşılaştrrdı. 
Acı. tatlı cok tecrübeler 2örm~ bir nesle mensubuz. Günün Jfecicl ko. 

TAN 

Baş vekilimizin 
Havayı Aydınlatan 

Dünkü Nutku 

Viborg Şehri önünde 
Çok Kanlı Bir Harp 

Cereyan Ediyor (Başı, 1 incide) 
girmesi için de hiçbir sebep mevcut 
değildir. İngiliz ve }'ranı;ızlarla yap. 
tığımız ittifak muahedesinde de, 
Türkiye~·i sovyet Rusya ne ihtilam Sovyet1er Şehre 4 l(ilometre ~1esafede 
se\1<cdccck her tlirlii hareketlerden ı 
içtinap edileceği tasrih olunmuştur./ Londr 29 (H ·) B-t"" F' n-
Binacnalcyh Türkiyenin müttefikler. ı;.nda h ar,b" . usuksı -ikl ut' uVn'b ın. uşman ~ok ağır zayiat vermekte. 
1 • • 1d a ının mer ez s e ı ı org dir. TaipaJe nehrinde üç Sovyet hil-
e hır!ıkt~ s_ovyetlcrc. karşı hareket üzerine vapılan taarruzdur. Sovyet- cumu tardedilmiştir. Ladoga gölü 
etmcsıne ıhtımal \'Crılemez. Şunu ler ş h • d"" t ·ı f kl · ı· d ' ·· ·· ·· d b 1 d k la e re or mı mesa eye ya as. şıma ınde, düşman taarruzları püs. 
aı~a ı~z~~~·~· e Yu~ın Şurmak d - mışlardır. Bu mıntakada harp. bütün kürtülmüştür. Kuhıno mıntakasında, 

~ım ır kı, ur .•Ye a. ı~ . ar ta a. şiddetiyle devam etmektedir. Ve bü- Finlfındalılar, Sovyet cüzütamla. 
ıma en U\'\'Ctlı sulh amılı olmus ve tün Fı"n h b" d h b" b d d • 11 • . . • • ar ı sırasın a ar ın u c- rının kuşatılması hareketine devam 
d?ıma~u 1 afı:nılı. kalma~ azmınd.c- rece şiddetlendiği görülmemişti. ederken, müteaddit müstahkem mev. 
~rj aam~dı.h. sızc t:v~ıycd ed~rı~, Finl~r, Mannerheim'in öbür ucu ki zaptetmişlerdir. Petsamo Cenu-

n rnrha?.'ka. gı ını~ vl~ . ogru nn odı;- olan Ta:pale'de üç taarruzu püskürt- bunda, Nantski nehri üzerinde mü-
ruya u umet rıca ı ıle temas e ı- tük" le · i b"ld" · 1 ..3 l ..3 . . . . rın ı ırıvor ar. saı•C'mP er 11evam etm:ştir. 
nı:: ~ '.:akıt ~~kıkatınk bundban ~ha. Resmi Sovyet tebliği Ingiliz Generali Gugh, "Anglish 
re 0 ugunu ogren<'cc ' ve n rıvn. Speaking Vorld"de neşrettig· i bir ına-
yetlcrin hususi maksatlarla ortava "~8 iUbntta Kareli bCI7.ahında Sovyet 
atılmış bir propagandadan bas,.ka bir kıtaatının taarruzu fnkişafta devam et- kalede Ingilterenin Buz denizindeki 

m!ştir. Dilşmanın taarruzumuzu durdur- Sovyot münakalatını kesmek suretile 
şey olmadığını göreceksiniz.,, mak için yaptığı teşebbtlsler akim kal- Finlandaya yardım etmesinia lü-

* mıstır. DUşman, büyük uıylaUn geri ~e- zumlu olduğunu kaydetmiş ve bu i. 
kilmeğe devnm etmiştir. şe lngiliz filosundan küçük bir kıs-

D ün akşam Sayın Başvekilimiz 
Refık Saydamın radyoda, mil. 

lete hıtabcn, hükümetin dahili ve 
harici siyaseti hakkında verdiği iza
hat, bütün bu fesatçı dedikodulara 
nihayet verecek -ve yerli, ecnebi bü
tün gazetecileri ve efkan umumiye. 
leri tatmin edecek derecede açık 
samimi, sarih ve vazıhtır. 

Hükumetin en salahl:ıettar ağzı, 
bize Türkiyenin hiçbir maceraya a. 
tılmamak, hudutlarımıza taarruz va
ki olmadıkça hiçbir harbe girmemek 
hususundaki siyasetinden inhiraf et
mediğini tekrar ve tekit etmiştir. 

Türkiye, Ingiliz ve Fransızlarla it. 
tüak aktederken kendisini Sovyetle
re karşı harbe sevkedccek hareketle
re cevaz vermiyeceğini tasrih etmiş 
ve altı aydanberl hükumetin bu gö
rüş ve siyasetini değiştiren yeni hiç
bir hadise olmamıştır. Müttefikleri
miz de bizden böyle bir hareket iste. 
memişlerdir. Binaenaleyh, Türkiye, 
altı ay evvel oduğu gibi, bugün de 
sulhcü siyasetinde devam etmekte
dir. Gerek Balkanlarda ve gerek Ak
denizde, hatta bütün Yakın Şarkta 
en büyük sulh amili olmak siyasetini 
muhafaza etmektedir. 

"Salmcnkojda nehrinin Şimal sahill ü- mının kafi geleceğini ilave ey~miştir. 
zerindeki mtlstahkcm bölgeleri işgal eden · S k d"/ •• ·· ·· 
kıtaatımız, Vuoks!jcrvl gölilniln Garp sn- ev e l en gonullu[er 
bili üzerindeki Rltasari ve mütenkıben de Londradaki Fin sefareti tarafın. 
Markeln, Hammarmlyevt ve Juroparjervl dan verilen malumata göre, Ingiliz 
gölünün Şimalinde Heşkurlla, Bejnljokl gönüllüleri yoldadır. 300 Macardan 
istasyonunun 4 kilometre Cenubu Şarki- müteşekkil bir grup ta yolda bulunu. 
sinde Kamaro ve VIJpurl'nln 6 kllometre yor. Hesap edilmiştir ki, her gönüllü, 
Cenubunda Alassomme mevkilerini zap- Finlanda bürosuna 200 Ingiliz lira
tetmlı;ılerdlr. Verilen muvakkat rakamlara sına mal olacaktır. Fin'!anda hüku-
gôre, kıtnatınuz 42 mUstahkem nokta zap- t" . b" F. 1 d d ·· u11··1 
tetmlştlr. me ının ızzat ın an n a gon u e. 
"C~enln diğer bölgelerinde mfihlm rin iaşesi için yapacağı masraflar, 

bir hAdlse kaydedilmemiştir. Havanın mu- bunun haricindedir. Bir gönüllü ay. 
halefeU dolayısile tayyareler sadece isUk- ni Finlanda askerinin maaşını alacak-
şatlar yanmışlardır . ., tır. Harpten sonra kendisine veya 

Resmi Fin tebliği varislerine ayrıca bir ikramiye verile 
Finlanda tebliği, Kareli berzahın. cektir. Demek oluyor ki, her gönüllü 

daki düşman tazyikininı. dün Viborg günde 2 şilin ala.~a~tı_:. Bundan bn.ş. 
gölü ile Vuoki şehri arasında devam ka sakatlanan gonulluye ayrıca bır 
ettiğini bildirmektedir. para verileceği gibi harp sahnsında 

Finlandalılar, muhtelif noktalar. ölürse ailesine de tazminat verile. 
dan, yeni mevzilere çekilmektedir. cektir. 

Maliye V ekiH, 
Bütçeyi izah 

Yeni 
Etti 

Hükumetin ta kapımıza kadar da- (Başı ı incide) l sterlinlik altın mukabilinde Merkez 
yanan buhran münasebetile aJri'lıya zaran bir milyon iki yüz elli bin lira Bankasından fevkalade avans ve Is-
..,..,..._ 9,Jd ... n C.·•k·lA.J• •••• :.ı ... t.~~,~---..,._,-"":7-.----~---- aa..-a~•• ._ ._ • 

suitefslre müsait hiçbir tarafı yok. üç yüz on iki bin lira üzerinden ve şünülmüşti.ır. 
tur. Başvekilimiz, bu hususta da v. al- · • b" t ·· h ı · el ~- • samımı ır evazun a ın e ""nzıme Hissi fedakari ve vatan severliktc 
mz Türk efkarı umumiyes!ni değil, muvaffakıyet elvermiştir. 
bütün cihan efkAn umumtyesini tat. mümtaz vasıfları herkesçe teslim o-
min edecek derecede açık izahat ver- Bütçellin umumi lıatlan lunan Türk vatandaşının bütün ça-
miştir. Bu bütçenin şimdiden tebarüz et- lışma ve istihsal kudretine dayanan 

Her vakit ve her fırsatta siyaseti tirilecek umumi hatları şunlardır: ... bu bütçenin de muvaffakıyetle tat-
ve yürüyüşü hakkında halkı tenvir 1 s· ·ı b-t 1 d .. d 10 . 
etmeği en tabii vazifesi telakki eden - ıvı u çe er e yuz e ıııs- bik edileceğini kuvvetle umarım.,, 
demokrat Türk hükumeti, bu defa betinde tenzilat yapılmıştır. 1 ================-====-
da ortalığı istila eden dedikodular 2 - Gümrükte ve ithalat sırasında ' 
karşısında açık ve samimi izahatı ile alınan vergilerdeki tenakus kısmen B A Y A N L A R 

ı. 3- 940 

1 Ş EVi 
Hüseyin Gökdcmir 

Merkezi: Eloğlu 
Şubesi : l\faraş 
Tel : Işevi 
Şimdiye kadar Okkeş Gökdemir 

ve adamları namına olan kolaylılr: 
komisyon evi muessis Okkeş Gökdc
mirin vefatile mezkur komısyon evi 
feshedilerek, ycrıne Okkcş · Gokdc· 
mir oğlu Ilıiseyin Gökdemır (lŞEVl) 
nnmile bilumum nakliye işlerile ışti· 
gale başlamıştır. 

Kolaylık komisyon evi isim ve fir. 
masında mefsuh müessese ile mer· 
hum Okkeş Gökdem.rin adamları a
rasında ihtilaf çıkması üzerine bu 
nam ve firma lnğvedılmiştir. 

Halen ko1aylık komisyon evi na· 
mına yapılmış olan muameJclerde 
müşküJata uğranılmakta ve bır çok 
muhaberatı icap eylemekte ve bu se
beple tüccaran mutazarrır olmakta
dır. 

Saygı değer müşterilerimizin zn· 
rardan vikayesi için merhum pede
rim Okkeş Gökdemirin kurduğu e
sas ve usul üzere eskisi gibi hare
ketle (!şevi) nam ve firmasile ır.ün. 
feriden işe mübaşeret ve teşkilat ge
nişlettirilmek suretile emniyet su
rat ve intizamla muameleye başla
nılmış olduğunu ve muhterem müş.. 
terJlerimizin her sahada memnun ka
lacaklarına kuvvetle emin bulundu. 
ğumu muhterem müşterilerimize ve 
iş sahiplerine arzeder ve derin say
gılarımı sunanın. 

HUSEY!N GOKDEM!R 

Eyüp Icra Memurluğundan 

Salahattin ve Abdurrahman ve 
Zehranın şayian ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Kemerburgazdıı 

Karaağaç mevkiinde eski273No.lı kıs
men ahşap ve kerpiçten önii bahçeli 
2 oda, bir ahırdan ibar\!t bir bab ha. 
ne ile Ayazma mevkiinde dört bin 
metre murabbaı gayri mezru bahçe 
ve eski Kemeraltı mevkilnde 2297 
metre murabbaı tarlalar izaleyi şüyu 
zımnında ayrı ayrı satılması takar
rur ederek müzayedeye vazolunmuş.. 
tur. Ev ve bahçenin 120 lira ve di
ğer bahçe 70 lira ve dört bin metre 
murabbalık tarla da 20 lira ki, ceman 
210 lira muhammen kıymeti vardır. 

Birinci açık arttırması 30.3.940 cu
martesi saat 1 O dan 12 ye kadar icra 
edilecektir. Kıymeti muhamminesi • 
uuı _ruz.ut: Jü ı uuı•.ıugtr ıuKUtraı;o 

gün iluı.lci katiyesi yapılacaktır. Bul

madığı takdirde en son arttır:ının ta
ahhüdü baki kalmak üzere 15 gün 
müddetle temdit edilerek ikincı açık 
arttırması 15.4.940 pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar icra oluna
cak ve o gün en çok arttırana ihale 
edilecektir. Ipotek sahibi alacakhlar

laı diğer alakadarların işbu gayri 
menkullerin üzerindeki hakların hu
susile faiz ve masarife dair olan iddi-halkı aydınlatmıştır. Başvekilimiz bu diğer membalarımızdaki inkişafla, 

izahatla halkın hükumete karşı bes- kısmen de tabii halin avdetine kadar 
lediği itimadın bir kat daha kuvvet. devam etmek üzere, kazanç, muame
lenmesine hizmet etmiştir. le, istihlii.k, alkollü içkiler ve diğer 

Hizmetçi ve Ahçı derdi çek- alarmı evrakı musbitelerıle 20 gün 
meyiniz. Yemeklerinizi ABDUL- içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi 

Türkiye, mecbur olmadıkça veya bazı vergilerde yapılan bir miktar 
mecbur edilmedikçe harbe girmiye- zam ve tevsilerle 28 milyon liralık 
cektir. Aksi, hükOmet tarafından iltın bir vergi alınması düşünülmiiştür. 
edilmedikçe, bu siyasetten inhiraf e- 3 - Adi bütçede ge~P.n seneye na. 
dildiği veya edileceği şeklinde orta- zaran yapılan zam'!ar, yeni kredi ve 
ya çıkarılan dedikodulara inanma- istikrazların faiz ve amortileri milli 
mak, bu kabil propagandalarla fena 
maksatlar takip.edenlerin silnhlarmı müdafaanın kadro tevsiotının icap 
ellerinden almak demektir. Başveki- ettiği moaş karşılı~ı ve köy muallim-. 
limizin dedikleri gibi, "Propaganda. leri yetiştirmek için açılacak enstitü
ya kapılmıyalım, dedikodulara inan. lerin istilzam ettiği teşkilat ile eski 
mıyalım!,, mütekait ve yetim maaşlarına hükıi-

•
•••••••••••=• ı metçe vaadedilmiş olan zammın kar. 

• "' şılıklarından ibarettir. 
Parls ve Londrada olduğu lfbi, j 4 - A vrupanın siyasi vaziyeti do. 

şehrimizin BAKER Mağazalarında da layısile Türk vatanının müdafaası i-
kadın manto ve robları için yOnlü çin alınması lazım gelen ihtiyati ted-
fantezl kumnşların ve kosttim tay- birlerle şimendifer ve yol inşaatının 
yörıer için Twecd kumaşlnnnın en istilzam ettiği l 00 milyon liralık fev-
zengin çeşitleri ve umumiyetle kadın kallide mahiyetteki masraflar a~ rıca 
ve genç kızlar elbiselerini alükadnr tanzim olunan fevkalade tahsisat pro 
eden yOnlOler teşhir edilmekte ve gramırrda derpiş edilmiş ve bu mas. 
her yerden müsolt şartlar ve ucuz rafların karşılığı da Ingiltere ve 
fiailnrln s:ıtılmaktadır. Fransa hükfımetlerile yapılan muka-

'iıl••••••••••mm ..._. ı velclerle temin edilen 15 milyon 

layhklarından ziyade, istikbalin sağ'!am olması için fedakiırlık istemek 
mevkiindeyiz. Bunu da, Tiırk miilcti asırlarca süren cidal hayatında 
sayılmıyacak kadar parlak misallerle göstermiştir. Devlet dairelerinde 
mümkün olan tasarrufu yapmak, bazı muvak~at vergiler koymak, en 
lazımından başka masraf kabul etmemek suretile bütçeyi deuklcştirdık. 
Milli müdafaa tahsisatını 150 milyon liraya çıkardık. Bunun bir kısmı
nı adi bütçe dahilinde, diger bir kısmını da fevkalade tah:;isat progra
mında tesbit ettik. Hepsi ayrı ayrı ilerleme yolundaki işlerimizin dur
mamasına dikkat etm~kle beraber, büyuk inşa ve nafıa programlarını 
biraz kıstık. Zelzele mıntakasınm inşasınr"da göz önüne aldık. 

Türk vatandaşının refahına engel olabilecek her hangi bir kayıt ve 
şartı kabul etmek istemedik. Yalnız istiklalimizin tamlığı ve vatanı. 
mızın selameti için elimizdeki her vasıtadan istüade etmek istedik. 

Aziz vatandaşlarım, 
Sözlerimi bitirirken, ·mesut ve büyük Türkiyenin şerefi ve 

selameti için, her vatandaşın hissesine düşen vazifeyi ve feda
karlığı yapacağına emin olduğumu bir kere daha tekrar et
mek isterim. 

Beninizi hürmetle selimlarım. 

LAH Ef. aile Mutbağından alı. halde hakları tapu sicillerile sabit ol-
nız. Harbiye mektebi karşısında madıkça satış bedelinin paylnşmasın-

295 No. Çok ucuzdur. tlan hariç kalacaklardır. Bilumum ;.,.•••••illi••••••-- vergiler hissedarlara, tcllfı.liye ile 20 
senelik taviz bedeli ve tapu masrtıf
ları ve ihale pulu müşterıye ait art
tırma şartnamesi ilan tarihinden i
tibaren mahkeme divanhanesine talik 
edılmiştir. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin yüzde 7 ,5 nisbetindc 
pey akçesini hamilen o gun ve saatte 
Eyüp sulh mahkemesi başkiıtibine 

1
940/81 No. ile müracaatları ilfuı olu-
nur. 

lslanl>ul Helediyesine .Müsabaka llc Uört l\lüfcttiş 
Muavini Alınacaktır 

lmtıh:ınn gfrt'!bilmek için : 
ı - Türkiye Cümhurlyctl tebnnsınd an olmak, 

2 - Slnnen 35 den yukarı olmamak, 
3 - Her tilrlU sıhhi ve bedeni tırıuı lardnn salim bultınmnk, (belediye tara

fındnn tayin edilecek olan sıhhi hey'etten rapor alınacaktır.) 
4 - HiısnOhnl cshabından olup, fena bir şöhreU haiZ bulunmadığını polis 

tahklkaUle tevsik etmek, 
5 - Askerlik vazifl!Sinl fillen lta etmiş olmak, 
6 - Askerlik vesikası ile nüfus tezkeresinin ve hUsnOhnl varnka!lltnın nsılla

nnı veyahut belediyece taşdikll suretlerini ve 6/9 ebadında ilı; adet fotoğraf ver-
mek, 

7 - Yüksek bir mektep mezunu olmak, 
Yukarıda zikredilen vasıfları hniz olup imtihana girmek arzusunda bulumın

l:ır 2/3/940 tarihine kadar istida ile istnn bul belediye reisllğine müracnat etme
lidirler. 

İmtihan 8 ve 7/3/940 çarşamba ve perşembe gilnlcri saat 14 de İstruıbul umu-
mi meclisi salonunda yapılacaktır. 

fmtihnn programı : 
1 - Hukuki ve iktısadt malömat, 
2 - Devlet ve belediyelere dair malt rneV%Uaı, 
3 - Belediyelerin şahsiyeti hükmlyeleri ve hakkı knzalnn, 
4 - Şehircilikten maksat ve gaye, belediyeci gôzlle ~chir ~lerl hakkındalı: 

dilştlnceler. 
(3 Sual tahriri, dördQnc{lsü sôzlüdOr .) 
İmtihanda muvaffak olanlar arasında masavat vukua geldiği takdirde Garp 

lisanlarına vukufu olan tercih edilecektir. • 
Müfettiş muavinliğine tayin edilecek olanlardan ikisine mnaş ve diğer ikisine 

de ücret verilecektir. l\lnaş ve ücret miktarları devlet memurları aylıklBrının 

tevhit ve teadülüne dair olan 2656 numaralı kanun hilkümlcrine g6rc tcsbit edi-
lecekUr. (1625) 
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Gazetemizle Son T e?graf Aleyhin el 
ç ı.an Davalar Dün Neticelendi 

Müddeiumumilik Tarafından Afrodit Meselesine Ait Neşriyattan 
Tan, Cumhuriyet ve Son Telgraf Aleyhine Yeni Davalar 

~r~it .meselesinden ~oğan dava• 
an uçune de dun asliye 6, 7 ve 

8 ınci c za mahkemelerinde devam 
e~ilılıiş, bunlardan gazetemiz aley
~ındeki dava ile Son Telgraf gazete. 
sı Sahibi Ethem izzet Beru1..-e aleyhine 
açılan davalar neticelenmiştir. 
Cumhuriyet aleylıindeki dava 

Cumhuriyet gazetesinin 12.1.940 
tarihli nushasının 3 üncü sayfasında 
muharrir Peyami Safail!Il (Davacı 
Biziz) Qaşlıklı yazısı üzerine müddei
umumilikçe açılan hakaret davasına 
dün asliye 6 ıncı ceza mahkemesinde 
saat 16 da başlanmıştır. 

Dünkü celsede muharrir Peyami 
Safa, Cumhuriyet gazetesinin neşri
yat müdurü Hıkmet Mtinıf ile müda
faa vekilleri irfan Emin ve Suat Zi
ya hazır bu1unmuşlardır. iddia ma-

Dolayı 

Açıldı 

kamınt müddeiumumi muavinlerin. Son Telgraf salıibi Benice Ue vekül ma/ıl~eme lıuzÜTÜnda 
den Mahir isgnl ediyordu. 1 

Evvela söz alan müddeiumumt id- yet edilmemesi lazımdır.,, at 16 da. 
dianamesini okumuştur. lddianamede Bunu müteakıp söz alan diğer mü. 2 - Ayni mahkemede yine ~aat 
§Öyle deniliyordu: dafaa vekili Suat Ziya da aynı şekil- 16 da, Afrodit meselesi dolayıs:ıe 

.. _ Muharrir Peyami Satanın yazdı!! de beyanatta bulunarak davaya de- Cumhuriyet gazetesi Başmuharriri 
Jnz:ının heyeti wnumiyes.i, matbuat kanu- vam için şikayetname v~rilıniş olma- Yunus Nadinin yazdığı bir makale 
nunun 30 uncu maddesinde tasrlb edlldlğl sının zaruri olduğunu söyledL dolayısile, gazete neşriyat müdürü 
eekilde l tıınbul ve lunit m~ddciumumt- iddia makamı tekrar söz aldı: Hikmet Münüin aleyhine açılan da-
lerinln isimleri tasrih edllmiycrek ve u- Müdafaa vekillerinin sözlerini bu. vaya. 
ındumtkınfınada müphem vahle suitzatennı d~;t lasa ederek 488 inci madde hükmünü 3 - Asliye yedinci ceza mahkeme. 
e ece mntecavlzane m ye yazı - . h · •,..; p k - b · · d Af d' k' b dan d t lm ki ber ber bu yazıda ıu. a gırıS'... e uzun suren u ıza- sın e, ro ıt ıta mın neşri dola. 
ifa e~~ uva~f~ena dolıı~ lıtanbul müd- hat sırasında temyiz mahkemesinin yısile Semih Lütfi ve Kenan aleyh
delumumlsi Hikmet onata cehalet, tau- de bir kararından bahsetti ve bu ka- lerine açılan müstehçen neşriyat da
sup ve rfc'l harekeUcr izafe ve madde! ran cerheden ikinci bir karar çık. valarına saat 16 da devam edilecek. 
mahsusa isnadı suretile hakaret ettiği madığı için, müddeiumuminin şika. tir. 
ınevzuu bahis yazı mllnderacatından anla- yetname vermesinin bu davanın açı- Yeni matbuat davaları 
fl]mıştır. Maznunların bir fiil ile kanu- labilmesi için zaruri olmadığı nokta- Dün yeniden müdd<!iumumilikçe 
nun mü~ ddit maddesini llılAl etmiş bu- sına avdet ve bu noktada ısrar etti. üç matbuat davası daha açılmı~tır: 
lunmalnn itibarile mezk<kr kanunun 79 Avukat irfan Emin tekrar söz aldı: ı _ Gazetemiz muharrirlerinden 
uncu maddesi indelmuhakeme nazara a- .. -Mu"ddeı'umuminin hazırlıklı o. 

M n Sabiha Zekeriya Sertelin "Geri zih-
hrunak nzere maznunlardan Hikmet - larak gelmesi memnuniyetimizi mu. ııifin ve Peyami Salanın harekeUeri mat- niyet, ileri zihniyet,, başlıklı yazısı, 
buat kanununun 27 ve 30 uncu maddeleri cip olmuştur. Mahkemeye bir tem- müddeiumumilikçe, miitldeiumumili
ile Türk Ceza Kanununun 480 lncl mad- yiz kararile gelmişlerdir. ~.,akat bu ğe hakaret mahiyetinde telakkı edi
deslnfn son fıkra ve 273 QncQ madde ve bir içtihat mevzuu olamaz. Iddiala- !erek, muharrir Sabiha Zekeriya ve '9 uncu maddeleri hilkmllnO mQstel:dm- nmızda ısrar ediyoruz.,, gazetemiz neşriyat müdürfı Halil 
dlr. Yunus N d nın BOYmt Millet Mecli- Mahkemenin kararı Lutfi Dördüncü aleyhine asliye 6 ın. 
m Azasınd n bulunması hueblle hakkın- Bu beyanattan sonra mahkeme ka- cı ceza mahkemesinde bir dava açıl. 
da icap eden mOsaadenln tstihsall zım- rannı verdi: mıştır. 
nında evrakı ayrılmış bulunup. diğer 
aıaznun Hikmet Milnlf ve Peyami Sala- "- Memur aleyhine işlenmiş ve 2 - Afrodit davası hakkında, Cum 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan Is: (23720) lira 89 kuruş keşifll Yozgat Jandarma oku

lu komutanlık binası i~atıdır. 
2 - Bu işe ald şartname ve evraklar ounlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nn!ia lşlerl genel şartnamesi 
D - Yapı işleri fenni p.rtnamesl 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cedvell tahllll fiyat metraj 
G - Proje. 

İstekliler Yozgat Nafiasında bu evnık ve şartnameleri gört>bf1frler. 
3 - Eksiltme 8-3-940 Cuma günQ saat 15 de Nafia mtıdürlüğünde toplanacak 

komi yon huzurunda kııpalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gfrebllmek fçln f tekli lerln (1779) llrn 67 kuru!! nıuvııkknt te

minat vermeleri ve bundan bı:ışka nşağıdnkl vcsaikl haiz bulunmaları rn
zımdır: 

A - Yapı inşaatını yapmış olduğu na dnlr vesnik ibrazı. 
B - İhale tarihinden sekiz gQn evvel milracaatla vilayetten eksiltmeye g1-

rebl1eceklerlne dair vesika a tmalnn şarttır. 
5 - Teklft mektuplan 3 Oncil maddede yazılı saatten bir .. nat evveline kndar 

Nafia dairesine ıetlrllerck komisyon reisliğine makbuz mukııb111nde veril~ 
cektir. Posta ile glSnderllecek mektupların nihayet 3 üncO mnddede yazılı 
sa:ıte kadar gelmiş olması ve dış :ı:arfın mfih!lr mumu ile iyice kııontllm~ 
olma!'! ı~,.1mc11r Po<:t11d11 olıı!'a'k l{e.-lkm!'ll"'I' knhul !!dilme'l':. (1~4 1) 

Telsiz ve Rasat Aletleri 
Barakası Y aptırdacak 

Y eşilköy Mıntaka Meteoroloji İstasyonundan : 
29.2.940 tıırlh perşembe günü saat 10 da Yeşilköy mıntnka meteoroloji is

tasyonu binasında (5113) lira 07 kurus keşif bedelli olan .Yesilköy mıntaka meteo
roloji istasyonu lı;-fn yaptırılacak tel iz. ve Rasat Aletleri barakası inşaatına vlıkl 
tcltllC hııddi U\yik görülmediğinden açık ekslltme on gün müddeUe 11.3.940 tarih 
pazartesi gilnil saat ona bırakılmıştır. Ta Uplerln en az 5000 llrabk bu işe bE"nzer 
iı ynptıklarma dair idarelerinden almıı olduktan vesikalara istinaden 1 tanbul 
villıyetine müracaaUa eksiltme tarlhlnden 8 glln evvel alınmış ehllyet ve 940 yı
lına alt Ticaret Odası vesikalarile aynı gün ve saatte Yeşilköy mıntnka meteo-
roloji istasyonu binasındaki komlııyona müracuuan ilAn olunur. (1623) 

.n.mtpw.arı .l>t!&CU.J)'~ınueıı : 
Ada pazarının şirin tenezzüh mahalli ol an Çark mesiresi ve büfest 1 - Nisan - 940 

tarihinden itibaren Qç seneliği kiraya verilecektir. Bedeli rnuhammenf 390, mu
vakkat tcminot 29.25 liradır. İhalesi 14 Mart 940 perşembe günil şnat 15 de yapı-
lacııi'hndnn bıl!nlPrln Bt-1rdlve t-ncı1mPnin de bulunmal<>n ilAn ol•mur. (1312) 

:ıu .. ı<Uırtı=:ıl.aruuıı icı:AS1 lcin ewak .QW Ceza Kanununun 480 inci ve 482 inci huriyet gazetesinde bir röportaj ya-
ousulası ile tevdi olunur.,. maaaeıerin«le nıunarrer cezayı istit- pan Salahattin Güngörün yazı~ı. Üçüncü İcrn Memurluğundan: 

Jrlan Eminin aözlerf zam eden fiillere müteallik davaya müddeiumumilikçe hakaretamiz gö- İpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 
duruıulmak bahsinde §iklİyetname rülmüş ve Salahattin Güngör ile (850} lira kıymet takdir olunan Kasımpaşada camii kebir mahalle. 

iddianameden sonra, muharrir Pe- verilip verilmemesinde serded'len Cumhuriyet gazetesi neşriyat müdü. sinde kasap sokağında 15 kapı numara ile murakkam bir tarafı Osman 
)aini Safa ve Hikmet Münüin sorgu- mabtelif ve mütezat noktai nazarlara rü Hikmet Münif aleyhine bir dava veresesi menzili bazen Mustafa veresesinin menzil bahçesi bir tarafı 
larına geçilecekti. Fakat bu ara9 a. - k · af k d kk. ·k· t . ~ 1 k gore yu antta nıwuaubahs edilen açılmıştır. Ferdane menzil bahçesi bır tar ı Ayşenin ahve Ü ·anı ve ı ı ara-
'\'ukat irfan Emın soz 8 ara sorgu- maddelerle bu maddelerin hükümle. 3 - Son Telgraf gazetesinin (Çer. fı tnr:kiam ile mahdut bahçeli bir evin dörtte üç hissesi açık artt1rmaya 
dan evvel maruzatta rd bulunacağını rini tefsir ve izah etmiı olan temyiz çeve) sütununda (Rapor) başlığı al- konularak 3/4/940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 den 
'öyledi ve şu suali so u: içt:hadı tetkik olunmak ve ona göre tında çıkan bir yazısı dolayısile mu- 16 ya kadar dairemizde birinci açık arttırması yapılacağı ve arttırma 

.. _ llihnıct Onat tarafından bir karar verilmek üzere duruşmanın harrir Necip Fazıl Kısakürek ve ga. bedeli takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde müş.. 
talep ve müracaat ''aki olmıq mu. 1.3.940 saat 16 ya bırakılmasına ka. zete sahibi Ethem izzet Benince a- tensi namma ihalesi icra kllınaca-ğı aksi halde son arttıranın taah· 
dur?,, rar veri1di.n leyhine hakaret davası açılmıştır. hüdü baki kalmak üzere arttırma (15) gün müddetle temdit olunarak 

Evrak arasında böyle bir kağıt bu- Son Telgraf a'leyhindeki dava Dün, Asliye yedinci ceza mahke- 18/4/940 tarihine tesadüf eden per~be günü ayni saatte dairemiz. 
lunınadı 1 cevabı verildL Bunun ü. Asliye 8 inci ceza mahkemesınde mesinde, Togo albümünden iki nüs- de nicra kılınacak ikinci açık arttırmasınd3 mezkur gayrl menkul h·s-
zerine Irfnn Emin: Son Telgraf gazetesi sahibi Ethem hanın müddeiumumiliğe gönderilme. sesi en çok arttıran üstünde bırakılacaktır. Satış peşin para iledir. ~rt-

.. _ Şu halde dava da yoktur ve Izzet Benice aleyhine açılmış olan, mesinden dolayı albümü neşreden tırmaya girmek istiyenler mukadder kıymetten satılığa çıkarılan h sse
muhakeme ancak Matbuat kanu. mahkeme kararlarına tesir icra edi- Karabet Keşişyan aleyhine açılan da- ye müship kıymetin yüzde yedi buçuk nisbet'nde pey akçası veya r.l'lli 
nunun 30 uncu maddesi ~ümulü dai- ci mahiyette neşriyatta bulunma da- vaya devam edildi. bir bankanın teminat mektubunu vermeleri iktiza eder. Hakları tapL' •A 
resinde devam edebilir.,, dedi. vasına saat 16 da devam edildi. Evvelce Karabet Keşişyana posta cilleri ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer ala,Jcad~rların ırt'fnk 

Söz alan müddeiumumi muavini Geçen celsede, Burhan Cevat, na- vastıasile yapılan tebligat "Olınüş.. hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife :Iair vuku. 
Mahir, iddianamede m ddeium~i mı müstaaruun Ethem Izzete ait olup tür,, kaydile mahkemeye iade edil. bulncak idd"alannı tarihi ilandan itibaren (20) gün zarfında evrakı 
Hikmet Onatın Afrodit s mll es~ın olmadığının tahkiki istenmiş ve miş, fakat bilahare Karabet Keşiş- müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hnkc 
toplanması suretile yaptıgı hizmetten muhakeme bunun için talik olunmuş yan, ölmediğini ve hasta bulundu~- lan tapu sicillerile sabit olmıynnlar satış bedelinin paylac:masından 
dolayı hakarete maruz kaldığın~ i~~ tu. Dünkü celsede gelen cevap okun. nu bildiren bir mektup!a mahkeme- hariç kalırlar. Mezkur gayri menkulün nefsinden doğan birikmiş bil-
dia etti ve ceza kanununun 273 uncu du. Bu cevapla Burhan Cevadm Et- .. tt b 1 tu 1 · 1 k ·· 
maddesi ile suçluların mahkemeye hem izzet oldu.ıh· tahakkuk etti. ye muraeaa a u unmuş · cümle vergi mükellefiyeti ile dellaliye resmi borç uya aıt o ma uzere 

S 
.. 1 . ,.. de M''d &"' Dünkü celsede Karabet Keşişyanın satış bedelinden istifa olunur. (20) senelik vakıf taviz bedeli illıcıya 

1eVkedi1divini söyledL oz crın... • u deiumumi eski iddiasını tekrar ölüp ölmediğinin tahkikine karar ve-
vamla dedi ki: etti. Müdafaa vekili, mahkemenin ka- rilmiş ve celse bunun için talik olun- aittir. 

.. _ Ccz3 usulü muhakemeleri kanunu- rar ve muameleleri mevzuubahis o. l\feskiir gayri menkulün e'V'!afı nmumiyesi. 
344 Ü 

" dd si d azıb tıkrada ı d .ıh. muştur. uesku· r gayrı· menkul mahallen (23) numarayı almaktadır ahşap ve nun ncu ma e n e Y un u6 ... nu, halbuki kendileri mah. .m 
bulunan ve Türk Ceza Ka u..,unun fSO kemenın· k muhtacı tamir vnziyettedir. 
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Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasına 
kullanıyorum r ... >;ı; _.....,,..... 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor~ 

* 
Son Modıı •e caıip bir co~ 
renlılen vo.rdır. 

* 
TanıdıRım bütün pudrala~ 
daha hafif ve daha incedir. 
Hakiki çiçeklerin nefis koku• * eunu percsb~ edı}orum. 
Bütün ~Ün sabıt lu.ldıtını aör* düm Bu sır. yani •Krema kö· 
pü~· hıç bır pudrada yoktur. 
Rüzgar ve ya:murda bile teni * tne. ncrmın ve gayet ae
vimli muhafua eder. 
Bundan daha ıyi pudra olıııt' * dıtıııa. kat'iyeıa eminim. 

"SLAVONYA,, 

MEŞE Par esi 
Birinci knl'tc mevcut stok 
'n .. rhr. Sinaric; kahnl edilir. 

Nll\:OLA DA VRANOF 
Kontr plfıke ve parke Jaluzi ti
carethanesi, Mahmudpaşa Büyük 

Yıldız Han No. 11 • 14 Tel: 
22870 Telgraf: Davrano İstanbul. 

Or. SUPHI ŞENSES 

' 

idrar yollan hast31İkl n miltehas-J 
sısı Beyo lu Yıldız sineması karşısı 

tr mvay durağı Lekler apartımıını 

ff ı Tel : 4392 

SÜ GERCILIK 
• arar ve muamelelerine te- H kuk incl ve 482 inci m ddelerl e uygun

1 
oıan sir edici mahiyette neşrivat yapma- Sultanahmet Sulh 3 ünci.ı u ZEMİN KAT: Kapıdan girildikte çimento döşeli bir methal mevcut 

işlerde §iknyet olmad n U.k at yapı am~- dıkl " · Hakimliğinden: olup işbu mahalde gömülü dört küp ve _methalin karşı~nd~ birinci Türk Anonim Şirketi 
-ca~ ,__... "dır. A -c~k tı me hizmeti- arını soyllyerek beraet talep etti. Davacı Aml"ıya vekı'lı' avukat Yer- ı ı 1 k ld - b rdi alt d İdare Meclisinden •• ~.. eo• U\.."U .n.ıı .. Mahk .. kata ahşap bir merdivene çıtı ma. ta o ugu ve u me. vcnın. m a 
hin ifasından, y nl vatlk n n ifasından M tb temke, mevzuubahis yazınm vant Lfıtif tarafından Asmaaltında bodrum mevcut olduğu ve methnlın sağından bahçeye bır kapı ıle çıkıl- Şirketimizin umumi heyeti 25 Mart 
:rnütevellit bu gibi h llerde kanunun es- a ua anununun 35 inci madde. d M · ğ 1 b' od d V 9 d il · · H f k 26 No. lu mağaza a sabuncu aı o - makta olup yine zemin .. k.a_trn_bahç~den. ka.pısı .. o .. an ır a var. ır.. e l 40 tarih ne musa ıf p :r.artesı gun 
babı muclb lnd n olan 277 ne! madde- sının 1 rasına uygun suçlardan lu Hristo aleyhine 940/101 No. lı d k 1 ~ b - d d l ük.mekt b t b 1 saat 14 de Gala tada Sümcrbank bina· 
nln tııtbıklnl gcreklcndlren hallerde ol- olduğunu na:ı:arı itibara alarak Et- dd işbu odanın sıvalan o u muş ag a ı erı goz • c ve u ı ı ar a 

ıd ıı-.. h ı dosya ile Galata.da Topçular ca e- ··h t i · cttedır' sındakı merkezinde a· dıycn toplan'"-kttyetnam ye ı ıum olmadı , ıılt o u..... em zzet Benice aleyhine 2=" lira pa- mu tacı am r vaz Y · ... 
lnn " sı'nde Camı' ı'tt salinde eski 278 ve · k tt dl ı k ı h' f f cağından sirket esas mukavelename-fasılda y zılı suçların de'lil t memur ra cezası verdi. BİRİNCİ KAT: Zemın a an mer vene çı a mca ır so a ve so anın 

b his bulun- G 278 m. yeni 262 ve 262/1 ve 262/2 f d d · ı lıkbır· ç·çcklı'k mahalli •• altı ç'ımento sı mucibince en az kırk ~isse'-·e ma1it aleyhine ı 1 nml ınıtlardıın :ı azetemiz aleyhindeki da•·a döşeli ve etra ın a emır parma t ı • e .; nı:ısına ve bu fiil de vı:ızi!e dolnyısilc vıız v No. lu dükkan ve odalarda V8Sllaki döseli etrafında demir parmaklık mevcuttur. Sofanın etrafında biri hissedarların mezkur gün ve saatte 
g ,,,.,.., k m uu b h1s olanu ac ğını, nl- Gazetemiz neşriyat müdürü Halil Maltezoplonun o;.lu Yorgi v~rbie- 1 k - ·· d b' h ı· b h l. şirket merkezinde as 1 tc~ veya ve. ........ Lutf' D · d' ~ o büyük ve ikisi küçük oma uzere uç o a ır e a ve u e anın ya. 
tekim vüuı k"nun, esbııbı m eddedelerln . ı or u~cü a~eynin~, 1 - Doyçe rinden klZl mumaileyh& Amalya his- nında matbah olarak kullanılan küciik bir mahal mevcut olup bu oda- kaleten hazır bulunmaları ve ıçtimaa 
ha ilerinin d lcc nl h f sılda ar. - Orıent Bankın bır tekzibini gazete- sesine 2 Mart 1295 tarihinde ihtiya- b d ı d k.. · b ed · b"' ··k takaddüm eden on gun zarfında ma-d 111 k !ardan dört kapı meydanına akan o a ar an oşeye ısa. et enı uyu 
n ayrı tlkr tm n bir e ı Y~. "?Ym .. a~ak, 2 - Gazete neşriyat ten mevzu haczin feltkl zımmnda a. k • b k d h ı d lik oldukları hisse senctl\;;rini Sümer mevzuu d ı ;,- d • olup bu oda ile Zekeriya so o~ı"a a an o a sa nıç ı ır. 
olm ı n ,. 277 n ~u ur ubun e vaki olan de!ii<•ikll- çılan davanın muhakemesinde.Iiris- b h k d tb h 1 k ·ı· a·ı Banka veya iş B:ınkasma tevdı ede-•-• ımıyacağını d ~ ır BAHÇE KISMI: B nanın a çe •smın a ma a o ara· ı ave f' en 
bahis oldu :u Y rl rde \u.., 0 '1 gın zamanın a ihbar edilmemiş ol- tonun vefat ettiği ve vnrislerinin de k b h 11' · 1 rck mukabilinde duhuli'-e varakası . T k ceza Ka- 3 11. ,,._ • (9) metre murabbalfk bir mahal vardır i u ma a m bağdadıleri çakı - J 

maz.nun v yı .. bir ması, - ru.ıodit meselesi dola ısi- ikametgahı meçhul olduğu polisç.e ~·· · L al.mala ·ıa l nununun 41l0 mel m dd m h!ur le K lı b Y mış ve sıva kısımları ise ikmal edilmemiş vazıyettedir. Bahccnin Zeker n ı n o unur. 
Ö al- on ya nın ir tekzibini gazet yapılan tahkı'kattan anlaşılmasına bı- uh d l\I · k R · .. ·ilde mu ı 11 a k nunı cevıu: g r k k eye e. ya sokaff>na isabet eden kısmı duvarla m at ol uğu ve sokaga açılır ka- uza ·ere uznamesı : 

~ ' • · oymamn SU"larından d 1 ı· naen davetiye 2.2.940 tarihı'nde ilu- 5 • nıemf r c:: n Y pıl nı ı terım.,, . ır o ay:ı as ıye 1 9 el h 

A. l:ıTıkal ısı·aı· ediyor 7 ı1n~i cdc~a mah~emesinde açılan da- nen tebliğ edildiği halde yevmi muha pıst mevcuttur. - 1 39 senesi muam e ve e-
te! ar va aıa un tevhıden bakılmış ve kn keme olan 

26
.2.940 tarihinde mahke- MESAHASI: Binanın umumi mcsahası (69) metre ~urabbaı olup bun- sopları hakkında idaıe meclisi ve 

Bunun üz ... rine irfan E?11~ tr rara bağlanmıştır. ... meye gelinmemiş ve vekıl dahi ~ön- dan bahçe kısmı (30) metre murabbaı ve geriye kalan kısmı binadır. murakıp raporlarının okunması, 
söz aldı ve huliisatan deh ~ı:. d Karara göre mevzuubahı'• iki t_,_ b ıcra Bahçe içinde bir kuyu mevcut ve bina ahşap ve muhtacı tamir ve için- 2 _ Mezkur '-•ıla ait bil"nço ve 

.ıoo ıncı ma • .. \:.1'1- derilmemiş olduğundan eıya en G nk 1 k d' · ih 1 ı k' .; "-Ceza kanununun ""'u • zfp gazeteye konulmadı~ içln & _,_1 de elektrik tesisatı mevcuttur. ayrime u en ısıne a e o unan ıın. \,.A h ı t tkik e 
d . t d ellerde mutazar-1 o• ga7.e- kılınan muhakemede bu hususti.:A .. hl t . i d h 1 k ! h ~ar ve zarar esap.arının e v 

esme em s e en ıı 1 d • temiz neşriyat müdürü Halil Lutfi 936/2129, No. lı dosyadaki vesaik o- se derhal veya verile"\ mu e ıç n e parayı vermezse i a e aran es kabulü ile idare meclisi azalarını.ıı 
rır ımhıs ve) n heyet. usu en ~' a Dördüncü aleyhine 25 lira a" k ın olttnarak kendisinden evvel en yüksek teklüte bulunan kimseye arzet- ibrası. 

k b · f d dir Ve yıne öır para kunarak muameleli gıya ararın 
nçmn m c urıye ın c.. . dd ı cezası verllmiı ve bu cezalar tecil e- ı·1a· nen tebliğine ve muhakemenin 25 miş oldujtu bedelle almaya razı olsa ona olmazsa veya bulunamazsa Cl5) 3 - idare m~clisine jntihap edil. 
ceza kanur. n n 273 uncil ma es dil · t' rtt ka 1 k k tt " t · d i mış ır. Mart 1940 pazartesi saat 10 8 tal~i. gün müddeile tekrar a ırma~a çı nara en _ço ~r ı~~ us un e mış olan muvakkat azanın tayWıi ve 
yalnız ~iddet bebini ta r h e:r:ı ~bol- Bugün görülecek d- lar "'e karar verı"lmi~ olduğundan tarıhi bırakılır ve iki ihale arasmdakı fark ve geçen gt· ıler ıçin yuzde beşten keyfiyetin tasd'~.i. 
lup, !':·kay t hususunda 1 'snw r .. .. .. ....,a •. ...,. 
byCı lht , a etmez. Bu i 'barla 488 Bugun gorulecek matbuat davalan ilandan itibaren beş gün zarfında hesap olunacak faiz ve diğer masar~ aynca hükme hacet kalmaksızın 4 - Şirket esas mukavelenamesi-
inci madd nin açık ib!ll'csinden bu da şunlard~: itiraz edilmediği ve mahkemeye biı- memuriyetimfzce eski alıcıdan tahs ıl olunur. nin yirmi dordiıncu madclesının son 
husus anlaşılmaktadır. . 1 - Asliy~ 6 mcı c7za mahkeme. zat veya bilvekale gelinmediği t~~- Daha fazla malOmat almak fsttyenler 2/3/940 tarihinden itibaren fıkrası mucibince kıdem ıtibarile çı. 

Binaen 1 yh Matbuat kınununun sınde ~~arrır Pe~amı Safa ve Hile. dirde gıyaben büküm verileceki iliı- 938/2346 sayılı dosyasına müracaatla icap eden malumat ve izahatı al- kan azanın yerme seçim yapılması, 
---...;.;._,~---=:------...ıL----~.1.n:ıet...Dtl.lil.D.iuL.leJüılıı:ı:iod.!aki....ı:ULY.a:v.a..aa::..lnen tebli olunur. mıs ve ötrenmis olacaklan iün olunur. 5 - Murakıp intihabL 

=--=~=---~~~~::::.==~-----~~~~~~~~~.:__ __ ~~ 



TAN 

J#.R. C. A."ıult· elektrlk ce,._. 

,r•nlle ve19 batarv- ile ı,ıer. 

İtam çe•tt redyolen vardır. 

ilk talepte muwauah ket.elo• 

,Ounıyz derhal bkdım edlUr. 

R. C. A. 11140 NEVYORK modelleiJnı ·g5ren nerlces•n •Ozınaa bu ·.ozıer ,,ardır 
Bu clhazlann asri tek111erl ve· güze!llQI derhal göze çarpar. fakat kulakların duyduğu ahengin 
cazibesi daha bDyDktDr. 

Bu ahize ne bir musikiyi verya herhangi ne,rlyab dlnlersenız behemenal takdir edersiniz. 

Makineyi çalıfbrdıktan sonra 5nDnOzdekl radyonun bugüne kadar sanat ve tekniğin vUcude' 

getirdiği en mDkemmeU olduOunu derhal anlayacaksınız. ' · 

Cihazın JOksek musiki evsafı kısmı harlclslnln gDzelll61nden falkUr. Bu netice herhangı a;,fr . ~ 

radyo merakhsının tahayyOI ettiğinin azamisini te,kll edet. 

Buna bizzat kanaat getirmek için sabo saıonlar1mıxa veyahuCtaŞradakl bayilerimize mnraca! 
atınız kAfldlr. 

, .. mlekeUn .._..._ ~"'~• R. C. A. NEVYORK modellerlnln bQyQk bir çetldlnl ve O-unları 
ılzo. memnuniyetle aOsterıo dfnletecek blrlsbü bulacaksınız . .,, ..... ... ~ 

'f<Cll NEVYDRH RADYOLAR/ 

Radyo devrinin şaheserı 

il0Uff L41 B ifl A Dffl Lffl iSTANBUL, - A~tc;ARA • jzJ~iR 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

NEDİME BIRSES 

Hakiki bir tiryaki için, alıştığı sigara ne ~ 
ağzının tadım bilenler için de : 

Hacıbekir Sekeri Odur. .. 
ALI MUHiDDiN HACIBEKIR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

TOPTAN SİPARİŞ İÇİN TENZİLAT YAPILIR. 
Bahçekapı lstanbul Hacı Bekir Ticarethaneainin merkezine müra-

caat edilmesi rica olunur. · ,... .. , -

l 

.................................... ., 

ESKi ve YENi ROMATiZMA, 
SİYATİK - OMUZ - ARKA 

BEL - DİZ - KALÇA ve 
Soğuk algınlıklarından ileri 

l!'P.IP.n ı;;itlrlPtli airnlar1nı 

ile temin edilir. Müstahzarın mayi olması dolayısile dlş ve di~ etlerin 
lll•men derin yerlerin'? kadar gir~rek antiseptik tesirini yapar .... 

Çamlıca Kız Lisesinden : 
Parasız yatılı talebenin elbiseleri l~ln lilrum olıın ve beher metresine 450 ku· 

nış fiat tahmln edilen 275 metre 1.Aclvert kumq 15/3/1940 cuma C(inü saat 14 de 
ihalesi yapılmak Qzere eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 92 lira 81 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler bu nevi kumaş imal ettiklerine dair Ticaret Odası ve
sikası ve teminat makbuzu ile Beyoğlu tstiklAl caddes.lnde liseler muhasebeclll-
tlne muayyen gün ve saatte gelmeleri il.An olunur. (1574) 

Sahibi ve Ne"1yat Mlldürl nam Lfitlil OÖRDÜNCO. Gazet~ılik ve 
Neeriyat T. L. Ş. 8asıldıtı yer: T A N Matbaaın 

ı. 3. 9!10 

HASAN ve NESRiN KOLONY ALARINDA 

SU ve BOYA YOKTUR 

• • 

KOLONYASINI 
Kullananlar kendilerini ruhneva:r v~ tAtif kokulu limon, portakal bahçe. 

!erinde dola§hklarmı hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 

veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztıraplan azaltan bu meşhur kolanya.. 
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye o. 
larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek 
milletlerin kolanyalarına faiktir. 

HE~ AYIN YEDiSiNDE 
< 

MiLLİ 
PiYANGO 

Büyük ikramiye 100 ,000 Liradır 
Biletler; he rayın dördüncü günü akşamına kadar değiştirilmelidir. 
Bu tarihten sonra müşterinin o numarayı tebdil hakkı sakit olur. 

·.Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanlar·ı 

Muhammen bed~ll 2000 lira olan bir adet ahşap fçln elektrik motl5r10 kesme 
ve delme tezgAhı 22.3.1940 Cuma f{inü saat (ili) on beşte Haydarpapda gar bl· 
nası dahilindeki kombyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe eirmek lstiyenlerln ı~ liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tlğf vesikalarla tekliflerini muhtevi zarllaruıi ayni ıün saat (14) on dörde kadar 
komisyon relsllğlne vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait ş."U"tnameler komisyondan parasız olarak daJıtıımaktad.ır. (181'1) 

* * Muhammen bedeli 1200 Ura olan 4 adet portatif eletrlklJ el zımpara motörr.: 
4-3-1940 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl 
komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 llrahk muvakkat teminat, kanunun tayin ettıli ve
alkalarla tekliflerini muhtevi zarflaJ'l~l •J'pi aQn aaat (H) on dörde kadar komfs
:ron reisliğine vermeleri J.Azımdır. 

Bu i~e alt prtnameler komisyondan,_.• elarak dalıtılmaktadır. (1003) 


