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AÇIK MEKTUP 
BJr m1lddet istirahat ve Seyahat etmek arzusunda 

bulunduiuJndan Takslınde 
K R ı S T A L GazinosundakJ seanslaruna nihayet ver

dim. Bu hususu teveccWıkAr dinleyicile

rime hürmeUerlmle blldlrlrlm. 
Her yerde satılır. Merkezi: lst. Ankara cad. 87 
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SiY ASI TEMASLAR Fransız Parliinenfosulıda 
Ribbentrop da Reynaud· Kabinesi .Zayıf Bir 
Yugoslavyayı EkSeriyetle itimat Kazandı 

Ziyaret Ede~ek 
BerRn. Roma. Moskova Arasında 3 Taraflı 
ittifak Yapılacağı Şayiaları Tekzip Edi~dj 

Lo!ldra, 22 (Hususi) - Al
man Hariciye Nazın Von Rib
bentrop'un yakında Belgradı zi
yaret edeceği söyleniyor. İtal
yan gazeteleri, Yugoslavyadan 
aldıkları haberlere istinaden, bu 
ziyaretin kısa bir miiddet içinde 
vuku bulacağını haber veriyor

lar. 
Diğer taraftan, Molotofun paskalya 

icinde Berline gideceği hakkında 
Stokho1mden gelen haber, dün ak
şam Avrupanın muhtelif merkezle. 
rinde tefsir mevzuu olmuştur. 

Brüksel radyosunun dün akşamki 
neşriyatına göre. Bertin siyasi mah
filleri Brenner mülakatım az zaman 
sonra büyük ehemmiyeti haiz yeni 
bir siyasi tezahürün takip edece~i mü 
taliı.aasındadırlar. 

lltrlini ziyaret edeceği söykncn Berlin, Moskova ve Rom11nın üç 
taraflı bir ittifak aktedccek!eri hak-

lflOLOTOF. kındaki şayialar. bir nazi şahsiyeti· 

HükômetBunaRağmen 
iktidar Mevkiinde 

Kalmıya Karar Verdi 
Reynaud Diyor ki: Vazifemiz Harbetmek,' 
Y enmelt, Nerden Gelirse Gelsin ihaneti Ezmek 
için Fransız Enerpsini Toplayıp Sevke"tmekt~r. 

Paris, 22 (Hususi) - Reynaud kabinesi bugün Parlamentoda 
beyannamesini okumuş, daha sonra vuku bulan bir müzakereyi 
müteakıp, kabine, 268 rey ile itimat kazanmıştır. Muhalifler 
156, müstenkifler 110 du. Reylerin bu şekilde tecellisi karşısın
da kabine, iktidar mevkiinde kalıp kalmamak meselesini müza
kere için toplanmış ve iktidar mevkiinde kalmıya karar ver-

Fransız Par~nlosu lopltınlı halinde Paul Reynaud, bugün parlAmento-
miştir. 

1 

Telel<i 
- 1 d~ ~kuduğu beyanamede şöyle de-ftom ada mı:~;~nsa. topyekun harbe girişmiş 

~ bulunuyor. Düşman, kudretli ve azim 

nln beyanatı üzerine zail olmuştur. ! 
Rl• • ...:ıh. .. iYı:L"'Ile>Jdka a.'lnnsmın m\1)1.i". 
t>trtne ooyıe-oır ~arazıyenın mevsım-

f alya. M:u~a1'iı:l2n.cl-.21:i 

Bütün Menfaatlerini 

Başvekil, lran 
Büyük Elçisi 
ile Görüştü kfır, galebe çalmak için beşeriyetin 

hütün faaliyetlerini teksif etmiştir. 
Sovyet ihanetinin yardımile mücade. 
"XC'J'T-utrtaıı bdnaıaıa gocaıııltiJRC" .._,1~94,:1~ra. 2.2 ( 
bütun darbelerini biriblrme uydur&· Refik Saydam, bugün öğleden evvel 
rak tahripklr bir deha ile vurmak· Bnşveklılet dairesinde lran bi.iyük 
tadır. elçisi Kfwmi'yi kabul buyurmuşlar• Oynamak 

istediği Rol 

slz olduğunu bildirmiştir. 

Sulh taarruzu etrafında 

Stokholm Extrabladet gazetesi. 
Brennerdeki sulh taarruzu hakkın. 
da diyor ki.: 

··~rnttefiklerin demokratik ve hür 
Avrupanın iıtisini ölüme mahkum 
eden bir sulbü kabul edeceklerini 
ancak Parisin ve Londranın ruhi ha-
letinden tamamen bihaber olanlar 
tahmin ederler.,, 

Bu gazete. ayni yazısında Finlan. 
danın uğradığı akıbetin küçük dev. 
lctlcre mukadderatlarının Garp de.. 
mokrasilerine bağlı bulunduğunu bir 
kere daha ispat ettiğini ve Sovyet 
sulhünün Alınan sulbü hak.kında bu 
küçük devletlere bir fikir verdiğini 
c;öylemektedir. 

Galebe her şeyt lı:urtaracaktır. Mağ dır. • • • • 
tCıbiyet her şeyi kaybettirecektir. Bu Amıral Jıfoureu lzmıre gıttı 

Al 1 D • gün parlamentonun önüne gelen hu- Ankara, 22 (A.A.) - Ba:$Vekıl Or. man ara evretmış kumetin tek bir hikmeti vücudü var- Refik Saydam. bugün, Bnşvektııet 
dır, o dn şudur: Muharebe etmek ve dairesinde pasif müdafaa teşkilatını 

· ı · yerımek ve her nereden gelirse gel- tetkik etmek üzere şehrimize gelmiş 
Roma, 22 {Hususi) - Macar Başvekili Kont Teleki, bugün sin ihaneti ezmek için Fransız ener- bulunan Amiral Moureu'yü knbuJ e. 

refikası ve kerimesi ile birlikte İtalyaya gelecektir. Macar Baş- jisini tahrik eylemek, to!Jb.mak ve dereb. kendısile bir saat kadar göruş.. 
vekili, bir kaç gün Triyestede kaldıktan sonra Romaya gelecek s?vdkeylemeük. ~i~in Yitlmacaadı_::z sE~g~·ee.r müştür Amiral Moureu. bu akşam, 

. . . . . _ .. sın e vaz emızı ap ;r;•... İzmire gidecek ve orada bir hafta 
ve Sınyor Mussolinı, Kont Cıan<? ile goruşecek, .Papa tarafından başka bir mü zahire ihtiyaç vars3 va- kadar kalarak tetkikat ta bulunacak-
da kabul edilecektir. Journal d'Italia gazetesi, Italyan - Macar tanın ve imparatorluğun muazzam tır. . 
dostluğu hak;kat ve işbirliğinin sağlam temell~.-ir.c dayandığ1 1 ıt.ay~~klarına daya.~ma~. müttefikle- Amiral tzmirden sonra 1stanbula 
. . ' .. .. · . . . . . . rımızın yılmaz gozlerıne bakmak, ge~ecek ve bu şehrin de pasü müdn. 
ıçın, yapılacak gonL5melenn iki mıllet arasındaki munasebetlcr-1 milletimizin kahramanlığına, orduln- faa teşkfüıtını tetkik ettikten sonra, 
de bir dönüm noktası teşkil etmesini beklememek lazım geldiği- ! (Sonu, Sa: 6; Sü: 4> tekrar Ankaraya dönecektir. 
ni yazmaktadır. Geçen Kanunusanide Viyanada Kont Ciano ile 
Kont Csaky arasında yapılan mülakatta A vrupanın vaziyeti 

l"azarı: 61. Zekeriya SER.TEL 

A lınanya ile İtalya arasında çe
bir . .lik ittifak ismi verilen askeri 
l:ı:ı. lttifak vardır. Buna ra{.rmen Al.. 
baıat;:a ile mütte!ikler arasında harp 
~ek ~ığı zaman, İtalya harbe gir
)e ısternedi. O vakit İtalya HaricL 
~9 l'iazırı Kont Ciano büyük faşist ve 
"aırp<>rasyonlar meclisinde İtalyanın 
:tlırt 'Yeti:ıi anlatan uzun ve tarihi bir 
% uk soyledi. Bu nutukta İtalyanın 
~~a~arından hiçbirinden vazgeçme
a~ büyük bir emperyalist devlet 
)a U iddiasında olduğu için Alman
bir}j ~ aralarında görüş ve menfaat 
lon ~ı bulunduğunu, fakat harbi Po
~~8. hudutlarına inhisar ettirmek 
)J tesıı~ şimdilik bir kenarda kalına. 

-------------------·-------~h~kında~i~rd a~sında ~~ş 

1 
birliği mevcut olduğu m:isahade e
dilmişti. O zamandanberi Macar - İ
talyan münasebetlerini doğrudan doğ 

Almanlar Son iki Gün 
içinde Yedi Bitaraf 

Gemi Daha Batırdılar 
n r~ih ettiğini bildirdL 
"u izahatın açıkça manası §U idi: 

~idi- Bu harp bir emperyalizm har. 
aıa{ Başkalarının davaları bent 
2ılQdadar etrnez. Fakat biz lddialan
taıa ~· istikbalde büyiik bir iınpa
\>e ~~ kurmaktan. Akdcnize sahip 
~ ırn olmaktan vazgeçmiş deği
~tti r. Yalnız davalarımızı tahakkuk 
~ğ~ek için münasip saati bekliye
Sı.ı}hı. Yannki sulh bizsiz olamaz. 
Ssterı~ında haklın rol oypamak 

"A ~!ın ~deniz bizim denizimizdlr. Bi. 
ta~in81Yasetımizi cografi vaziyetlmlı 
~tını e,_tnıiştir. Yalnız sahillerimizin 
ltt nı .~gu dolayısile değil, Afrlkada. 
Aık.de u~tcnıiekelerimiz dolayısile de 
ll't\ecb nız Yollarına hakim olma,ğn 
troı~ u:u~. MüstemlekelerLni3~.on- , 
~eh tabı olmaksızın, vergi vefinc~ ' 
~acın~ 0lınaksızıp, erişmek' ihtı-

•113 Yız. 
d~'-'le~~~an maada biz İVr Balkan 
l'rıağı ıyız. Balkanlarda bizim par
~e lrl ~ız olmadıkça hiçbir değişikU
ihlal usaade edemeyiz. Orada sulhü 

1 
••F' ~en her hareketle alakadarız. 1 

tıtnıza at bütün bu iddia ve nllıkala
Caktı son Şeklini sulh masasında ala_ 
~r. O vakte kadar harp hıricl 

o.vı tercih ccHyoruz. ·~ 

1 lalyn bu ana ~iyasetine dayana
rak.. had· 1 de Yolla ıse erden kendisine istifa. 

~ttır 11 arar. Znman olur antikomü 
, ~an olur So ·~lerl~ dost

<So~; , • ~ Sü 3) 

~~ 

·Fin Cümlzurreisl 
Müitef iki ere 

r 

ruya alakadar eden Tuna lıavza~ında 
ve Avrupanın cenubu ~arki:>ınd<ı:! hiç 
bir yeni tıadisc vukubulmamıştır. 
Vcnedikte cereyan eden Ciano • Csa
ky mülakatının devamı mahiyetinde 
olan Roma görüşme!e:i, sakin bir ha-Teşekkür Ediyor va içinde yapılacak ve iki dost mem-
leket arasındaki teşriki mesai siyase. 
tinin inkişafında ve Avrupanın cenu
bu şarkisindeki münase!>:tlerın sara
hat kesbetmesi yolunda yeni bir mer
hale teşkil edecektir. 

Mannerheim'e Hürriyet Nişanı Verildi, 

Hango Bugün Sovyetlere Geçiyor Gazete, İtalyan _ Macar dostluğu. 
nun hiçbir memlekete müteveccih ol
madığının ve bu dostluğun Avrupa

Helsinki, 22 (Hususi) - Bu- nın Tuna havzasile cenuoı.ı şarkis"n-

CUrnhurreisi KALLİO 

.. C""mh · · K ili M de geniş bir işbirliği yapılmasırıı ıs.. 
gun U urr~ıs~ a . o, are- tihdaf ettiğinin hatırlatılması fay-
şal Mannerheım e Finlandanın dalı olacağını ilave evlemektedir. 
en büyük nişanı olan Hürriyet Alman tazyiki karşısmda 
nişanını vererek Fin milletinin Times'in Peşte muhabiri. Kont 
kedisine karşı hissettiği hürmet Tcleki'nin seyahatinden bahseder-

ük anl ken şu malumatı veriyor: 
ve Ş ranı atmıştır. "Macaristanın Alman taleplerine 
M. Kamo, yabancı matbuat mümes- karşı mukavemet göstermekte olınn. 

sillerini de kabul ederek !'lnlandaya sı. Almanyada memnuniyetsiz.likle 
vuku bulan yardımlardan dolayı heP- karşılanmaktadır. 
sine teşekkür etmiş, f ngiltere ile Alman mahafiline göre. MncarlS
Fransanın Finlandaya en yakın kom- tan. ltalyadan gördüğü müzahııret 
şularındnn çok fazla yardım ettikle- dolay1$ile halen mukavemete d-cvam 
rini de söylemiştir. Finl;ınJDnın Mil. ediyor: 
letler Cemiyeti nezdindeki murahha- Bu yüzden. Ribbentrop - Ciano. ve 
sı da cemiyetin yardımlarını şilkran Hitler - Mussolini müliıkatları.nda cc. 
la kaydetmiş ve memle!tetın lml'n l- nubu şarki Avrupada nüf•ız mıntaka
çin bu yardımın devamını istemiştir., lan mese1esinin konuşulmuş ve ftal

Fin hükumeti, anlaşılan, ~alya- yanın Macaristan ve Romanyadııki 
· (Sona; Sa: t; Stl: 3) <Sonu Sa. 6 Su: t>J 

/ngiliz gemi ve tayyarelerinin himayesi altırıda seyreden 
• 

Bitaraf vapurlardan biri$L. 
(Yazısı üçüncü sayfnmızdadır) 



GÜNÜN RESİMLERİ: 
tefrika No. ~ Yazan: Thcodore Felstead 

lzmirde Pasif Korunma Tecrübeleri 

Almanların Verd"kleri 
Paralar Boşa Gitti 

Raoul, madamın teklifi üzerine. 
bfıdiseyi zabitine üşa ettiğini ve 
hükumetin malıimau dahilinde bu 
kadına :karşı lışık rolünü takındı.. 
ğını anlattı. 

Daha sonro Alphonse ta şahadet 
ett1 ve pltinların Sarbruka nasıl 
götürüldüğünü iznh etti. Bütün bu 
hareketin de amirlerinin nezareti 
ve muvafakati ile yapıldığını biL 
dlrdi. Hakikatte ise, Sarbruka gö_ 
türülen bütün planlar, sahteydi ve 
Almanları iğfal için hazırlanmıştL 

Nihayet madam Sofi, beş sene 
hapse mahkum oldu. Almanlar da 
verdikleri bütün paralann bosa 
gittJğini anladılar. 

Dir Casusluk Şaheseri 

Fransız işgal ordusu 1930 se· 
nesi ortalarında Ren hav

zasını tahliye ettiği zaman, burası 
gayri askeri bir rnıntaka halfnd& 
idi. Fakat bu tahliyeyi, mecnunane 
bir cinayet sayanlar da yok değ:ı. 
di. 

t 
O zaman, Fransanın Harbiye 

Nazın Andre Maginot idi ve ?\fa. 
ginot, Alman - Fransız hududu bo- , 
yunca Verdunden itibare:ı sağlam 
tahkimat yapmıya karar vermişti. 

Gerçi, bu tahkimat çok pahalı. 
ya mal olacaktı. Fakat Maginot, 
mühendis olduğu için, Fransayı is. 
tila tehlikesinden kurtarmanın baş
ka bır çaresi bulunmadığına kani 
:idi. Onun için uğraştı, didışti ve 
muvafakat kararını aldı. 

Karardan sonra faaliyet ı:essizJik 
içinde başladı. Sessizlikten mak-
5at, hem Almanyanın, ne yapıldı. 
ğını anlamaması, hem lüzumsuz 
sayılan bu masrafın bir kimse ta.. 
ra1ından tenkit edilmemesi jdi. 

Maginot, bir sene çalıştı ve ne
ticede muazzam müdafaa hattı ken
dini gösterdi. Hudut boY'.tndn bu. 
lunan Almnn casusları, Maginot'
nun ne yaptığını anlamak için uğ
raşıyorlardı. Bu casuslardan biri 
de Doktor Gottfrid Veisner'di. 
Kendisi Frankfurtta avukatlık e
diyordu. Onun emri :ıltmdn çalı. 
ınn casuslar, Frnnsada bir. takım 
muvaffakıyetler elde etmiJler ve 
nihayet ona Maginot hattı hakkın
da da malumat getirmişlerdi. 

Veisner, bu malumatı aldıktan 
sonra, derhal Berline gith. Fakat 
Berlindeki istihbarat dairesi, onu 
pek te dinlemek istemiyordu. 
Bununla beraber Veisner bir hay

li uğraşmış ve Maglnot hattının 
planını elde etmek için 100 bin 
mark koparabilmişti. Veisner, bu 
parayı alarak Frankfurta döndü ve. 
kimlerle beraber çalışacağını dü• 
,Unüp kararlaştırdı. 

B unların biri, bir iki sene ev. 
vel tanıdığı Polonyalı eski 

bir zahitti ve adı Stanislaus Kranss 
idi. İkincisi1 Avusturyalı bir Ya
hudi idi. Adı Anton Gel.ismann'dı. 
Bu adamın bir meziyeti de fransız
ca ve almancayı ayni kolaylıkla ko
nuşması idi. 

Ve!sner, bunların ikisini çağır. 
p,rak gôrüştil ve şu talimatı verdi: 

- Gelssmann, sen Belfort'a gi
decek ve bana bir zabit bulacak.
Jl!l! 

- Bu zabit, ne zabiti olacak; 
topçu mu? 

- Hayır, erkfuıı harp! 
Casus yerinden kalktı ve anlat· 

tı: 

- Buna imktın bulunamıyacağı. 
,m sanırım. 

l'üzbnşı Corc Froge ( solda ) 

!bulmaktır. 
Baş casus, sonra sabık Lehli za. 

bite döndü ve ona da anlattı: 
- Senin de vazifen, bu <.>srarın 

mahiyetini tetkik etmektir. . 
Eski Lehli zabit sordu: 
- Ne vakit işe başlıyacağım? 

r - Arkadaşımızın Fransız erKfı-
nı harbini bulması üzerine! 

- Ala .. Alacağımız mükMat ne 
olacak? 

- Sana 20 bin mark, Geiss
rnann'a da beş bin mark var. 

Alman casusu daha sonra şunları 
flfıve etti: 

- Arkadaşımız Belfort'a gide
rek teması temin edinciyc kadar 
burada kalacaksın, ve ancak te. 
mas temin olunduktan sonra faa
liyete geçeceksin! Gclssmann, ara
dığımız adamı, ynni, aldığı maaşı 
ile kendisini idare edemiyen :ıda
mı bulduktan sonra, sen faaliyete 
başlıyacnk ve bilinm,,si luzım ge
len esrarı oğrencccksin! 

C asuslar faaliyete geçtiler. 
Geissmonn, bir tacir kılığı

na girerek Belfort'n gitti. Ve bir 
otele indi. Çok geçmeden otelde 
ikamet edenlerin bir çoğu ile ta
nıştı. Otelde kumar da oynandığı 
için casus oyuncuların hüviyeti i
le ~eşgul olmıya başlıyarak içle. 
rinde kimin miralay, kımin binba
şı, kimin yüzbaşı olduğunu tah~i: 
ke başladı ve yüzbaşıların birını 
kendince tası:ırladı. Bu zat, orta yr.ş. 
lı bir adamdı. İsmi Hroge idi. Her 
gün bakara oynamakta idi. Onun 
hesapsız oyun oynaması, bilha!.sa 
gözüne çarpmıştı. 

Hroge ile tanışmak işten değil
di. ikisi barda birer kadeh içki i
çerlerken konuşmıya başlamışla~ 
ve Hroge, bilhassa tali::ıizliğinden 

§ikfıyet etmi§ti. 
Çok geçmeden bu iki zat. dost 

oldular. Greissmann'ın ilk anladığı 
nokta, Hroge'nin karısile ve çocuk
lari!e küçük bir köşkte yaşadığı i. 
di. Yüzbaşı, erkanı harp olduğu 
halde geçinemiyordu. Casus bun
ları anlamakla beraber askeri sır
ları satarak kolay kolay para ka. 
zanmanın mümkün olduğunu aç. 
mak istemedi. Hroge'un borsa 
oyunlarile de meşgul olduğunu biL 
diği için, güniln birinde ona Parise 
gideceğini söyledi ve oradıı borsa 
işlerine vAkıf bir dostu ile görüşe
ceğini anlattı. 

Geissmann, istifade edilecek a
damı bulmuştu. Yapılacak iş, eski 
zabit Krauss'un faaliyete geçmesi 
idi. - Sen bulursun? Onun için se. 

ııl seçtim. Bütün masrafını vermiye 
hazırım. Fakat bu zabiti bulacak
sın, biz de bu adamdan Belfort'tn 

O da Parlse gitti ve oradan 
Frankfurta dönerek raporunu ver. 
dl. 

olanı, biteni anlıyacağız. çok geçmeden Krauss ne Hro.. 
Geissmann, vaziyetin biraz dafui ' 

aydınlatılmasını istedi ve; ' ge arasında temas başlamış, 
- Bana, dedi, ne biçim adam a- yüzbaşı Hroge'un borsada büyük 

radığınızı biraz izah ediniz. Son. zararlara uğraması ona açılmıya 
ra Bclfort'ta neler yapıldığıru an.. imkB.n vermişti.. Gün~n birihde 
latmız. ÇilnkU ancak bu sayede ne Krauss, yüzbaşı Hro~ un ~ıkıntı 
yapacağımı kararlaştırabillrlm.. ve yeis içinde yüzdüğünü gorerek 

_ Pek altı! Meseleyi size a~ 
1 

§U sözleri söyledi: an 
makta beis yok. Nasıl olsa, ergeç ı - Sar aflardan borç .. almakt 
her şeyi öğreneceksiniz: Aldığım başka para bulmnk imkanları va.r-
malumata göre, Fransızlar, yeni d!1'. Sen e~~anı harp olduğ~n _içın 
b · müdafaa hattı inşa ediyorlar ve her şeyi biliyorsun ve bu bilgıden ib: hat, dünyanın en kuvvetli hat- . istifade edebilirsin! 
tı olacaktır. Senin vazifen: btı hat. Hroge: 
tın esrarlllJ. bilen bir erkanı harp 

..ti 

(Devam1 var) 

Evvelki gün lzmirde Pasif Korunma tecrübeleri yapılmı§lır. 
Bu tecrübelerin yapılacağı gün ve saat evvelden haber verilme
miş, birdenbire yapılmış, bunun l.çin tatbikat ve tecrübe rok 

esaslı olmuştur. Resimlerden soldaki lıükfımet konağında çıkllfl 
bir yangın söndürülürken, diğeri de Ankara Pal.as Oteline dü§e~ 
bir yangın bombası patlarken alınml§tır. 

Dün iki Su Şehri Kuruluyor 

Kisi Daha Y alovada isteyenlere 1

Te kif Edildi - • 

Şoförler 

Mekte 
jstiyorlar nenıeyoıınrı•d•glı•m•muru s .. Bedava Arsa Verılecek 

liıhaddln ve İsmet tevkif edildikten Şöförler cemiyeti idare heyetf 
toplanarak şöförlük hakkında bir 
proje hazırlamışlardır. Projede şö,. 
förlük mesleğinin beynelmilel kaid~ 
!ere göre ileri götürülmesi ve şöför .. 
lerin daha iyi şartlar altında yeUsti· 
rilmesi için bir mektep açılması hak
kında esaslı maddeler bulunmakta. 
dır.Cemiyet azasından vaziyeti mü· 
sşit olanlar projenin tatbiki için mad 
di yardımda bulunmağı taahhüt et. 
mişlerdir. Proje belediyeye verHecek 
ve belediyenin himaye ve yardımı 
da istenecektir. 

sonra devam eden tahkikat neticesin
de bir kaç memurun da bu altmış, 
yetmiş bin liralık suiistim:ıl:lc met
haldar olduğu tesbit edilmiş ve dör
düncü sorgu hakimliği, kontrol dai
resinden Ahmet ve İsmailin tevkifi.. 
ne knrnr vermiştir. Bunlar manües. 
to defterlerinde tahrifat yapmak su
retile ihtilas etmişlerdir. 

Sıhhat Vekaletine raptından sonra esaslı şekilde ıslahı takar
rür eden Yalova Kaplıcalarının bir Su Şehri haline sokulması 
için tetkiklere başlanmıştır. Evvelce, şehircilik mütehassısı 
Prost tarafından hazırlanan plan muvafık görülürse derhal tat
bikata geçilecek, halka kaplıcalar civarında parasız arsalar ve
rilecek, buna mukabil planda gösterilen şekilde ev inşası istene
cektir. 

Adli tahkikat de\ram etmektedir. 
Yeniden bazı kimselerin sorguya çe
kileceği söylenmektedir. 

Lion .l\1clba Hakkındaki 

Tetkikat 
Lion, Melba şeker fabrikası hak

kında şeker saklamak suçundnn yu. 
pılmaktn olan adli tahk'ka!a dün de 
Sultnnahmet üçüncü sulh ceza mah
kemesinde devam edilmiştır. Ehli 
vukuf olarak tayin edılen maliye 
mütehassıslarından Ferit, Lion, Mcl
ba müessisleri ile beraber defterler
de tetkikat yapmış ve netict•ye var
mıştır. Raporunu bu sabah mahke
meye tevdi edecektir. 

Adliye Mutemetlerinin 
Muhakemeleri 

Almış olduklarını avans bedelleri
ni, muddeti zarfında mahsup cttir
mediklerinden dolayı zimmetlerinde 
kalan paraları ihtilas ettikleri iddin. 
sile birinci ağır ceza muhkemesine 
sevkedilcn adliye rnutemetlerinden 
Emin, Hasnn, Necmi, Asım, Tevfik, 
İsmail, Şerif ve Fenninin muhakeme
lerine dün de devam edilmiştir. Ev
rak ve hesabatın ehli vukufça tetkiki 
neticesinde mahkemeye verilen rapor 
okunmuştur. Emin Köklen rapora i
tiraz ederek, ynptığı işleri amirleri 
olan hakim ve müddeiumumilerin is_ 
teğile yaptığını bildirmiştir. Müddei 
umumi tahrifat olup olmadıgı mese
lesinde ve suçlulann muvacehesinde 
yeniden ehli vukuf tetkikatını iste
mişt ı. Mahkeme bu talebi reddetmiş 
ve tahkikat dosyası memurunun cel
b ine karar verilerek davayı bnşka 
güne bırakmıştır. 

Yeni Liman TesisaTı 
Devlet limnnlan işletme umum 

müdürlü~ü yenı sene bütçesinde sa
hillerimizdeki iskelelerin inşa ve ta. 
mirat masrafları için 900 bin lira 
tahsisat ayırmıştır. Cer kuvveti yük
sek 6 romorkör mübayaası için de 
300 bin lira ayrılmıştır. Bu romör
körlerin Haliçteki fabrika ve havuz.. 
lnrda inşası düşünülmektedir. 

Ayrıca, halen Galata yolcu salonu 
olarak kullanılan binanın karşısın
da da 290 bin lira sarfile bj.r antrepo 
inşa edilecektir. 

Vapurların tahmil ve tahliye işle
rini süratlendirmek için bir saç du. 
ba üzerinde büyük bir vinç tesisatı 
yaptırılmak üzere 200 bin lira ay. 
nlmıştır. Umum müdürlük bütçeıl 
tnmamen hazırlanmıştır. 

Bir Köylü Değirmende 
Öldürüldü 

Ayancık, (TAN) - Ala köyünden 
Demirel oğlu Mehmet, gece saat on 
ikide değirmende buğday öğütürken, 
çifte ile vurularak öldılrülmüştür. 
Kürt oğullarından Mustafaruıı katil 
olduğu sanılmaktadu:. 

Bu zengin kaplıcalarda 24 saat zar. 
i'ında 1,700,000 litre su akmnkta oL 
duğundan kurulacak su şehri hariç. 
ten gelecek bütün ziyaretcilcrin ih. 
tiyaçlannı karşılaya bilecektir. 

dır ve bunların hiç biri sıhht şeraiti 
haiz değildir. 1negöldeki Aylat kap
lıcalanndnn işe başlanmıştır. Buna 
göre diğer kaplıcalar da ıslah edile
cektir. 

Vcktılet memleketimizde adedi 
Sıhhat vekfıleti Yalovadan ba~ka 

diğer bütün kaplıcaların mütekamil 
bir vaziyete sokulması için faaliyete kırk dördü bulan içme suları ile 54 
bc ... ıulyLJ • • 

Memleketimizde 176 kaplıca var- miş ve işe başlamıştır. 

S+e~ i 
Teşe 

Düşünce Tüccarlar 
üslere Giriştiler 

:Merkez Bankası tüccarlarımızın Sterlin olarak alacaklarını 
481 kuruştan ödemiye başlamıştır. Tüccarlanmız İngiliz lirası
nın beynelmilel piyasalardaki sukutundan evvel satılmış veya 
taahhüt edilmiş olan malların bedellerinin 521 kuruştan öden
mesi için icap eden teşebbüslerde bulunmuşlardır. Her ne kadar 
dış piyasalarda İngiliz lirası düşmüs ise de İngilizler memleketi
mizden aldıklan ma11ara yine eski fiyatı vermektedirler. Ancak 
bu usul piyasalarımızda bir fiyat u- şürmüşlerdir. Trakyada da zayiat nis 
cuzluğu tevlit edebilir. Tüccarlar, İn- beti yüzde 15 tir. Ege mıntakasında 
gillere ile iş yapmanın gı.içleşmemesi feyezanlardan yüzde on, zelzele mın. 
için şimdiden tedbir alınmasını 'rica- taknlarında ise yüzde kırk kadar htıy 
ret VckAletinden istemişlerdir. van zayiatı olduğu hesaplanmıştır. 

Bakırköy Fabrikası Türk - Yunan Ticaret . 
Genişletiliyor Anlaşması 

Sumerbank umum müdürlüğü Ba
kırköy Bez fabrikası mamulatının pL 
yasalarda iyi bir mevki tuttuğunu 
nazarı dikkate alarak fabr1kanın ge
nişletilmesine karar vermiııtir. Şim
diden fabrikada bazı servisler tevsi 
edilmiştir. Mamulatın ihtiyaç nisbe
tinde arttırılması için lüzumu olacak 
ham maddelerin de mübayaasına baş.. 
!anacaktır. Sumerbank yeni mamula
tın ucuza mal edilebilmesi için de 
tedbirler almaktadır. 

Koyunlarda Telefat Fazlaca 
Bu sene kışın şiddetli olmasından 

dolayı Konya ve havalisindcki koyun 
Iarda ve keçilerde yüzde 15 - 25 ara~ 
sında telefat olmuştur. Bazı mınta
kalarda ise hayvanlar yavrularını dil-

Türkiye - Yunanistan ticaret an
laşmasının tatbikatına başl!:ınmıştır. 
Yurdumuzdan Yunanistana ithal e
dilecek peynir ve hububattan gayri 
mallarımızın bedellerinin yüzde 25 
şi Merkez Bankasının tayin edeceği 
bir dövizle bankanın emrine nmade 
bulundurulacak ve mütebakisinin 
yüzde 65 şi kliring A, ve yüzde onu 
kliring B hesabına geçirilecektir. Kli
ring A bedelleri Yunanistandan Tür
kiyeye ithal edilecek malların bedel
lerine mahsup edilecektir. Kliring 
B bedelleri de seyahat, talebe vesair 
masraflara karşılık tutulacaktır. Yu
nanıstana ihraç edeceğimiz pirinç ve 
hububatın bedelleri serbest dövizle 
ödenecektir. . 

5 U '../~· L . : C E V A P 
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8 - Pollı enıtltOıOne na.ıl giril lrf 
C - Polis enstitUsOne girmek için ev

ve!A polis olmnk lAzımdır. Ortamektcp 
mezunu olanlar polis olduktan aonra 
polis mektebine giderler, bu mektebi 
bitirdikten sonra da 3 sene meslekte 
hizmet ederler. Bu müddet zarfında 
mesleklerinde llynkat gösterlrl~e ens
titüye giderler. Ortamektep mezunlan 
polb olmak için lmUhana t!bt tutulmaz
lar. Bunlar bir istida ile mahallin en 
büyük mülkiye Amirine müracaat eder
ler ve polis olmak istediklerini oildirir
lcr. Bu istidadım sonra muamele tc
kemm01 eder ve potlsllite girerler. 

8 - Bulgar Sadık tefrlkHı kltıp hı• 
Jlnde çıktı mı, nerede ve kaç paraya u· 
tılıyorT 

C - İnkıUp kfltQphanest tanfJndarı 
ne~edllmiştir. 100 kuru, fiyatla satıl
maktadır. 

I .. , 
a - Mıttr l'tldyoıunun programını 

muntazaman alablllr miyiz. nereye mU·, 
racaat etmeli! 

C - Mısır koruıoloshancslne bir mek
tupla müracaat eder ve sarih adreslıılzl ı 
g6nderirscnlz muntazaman program a 
lnbnlrsl1'b:. 

POLiSTE: 

Kaymbiraaerınt Uldürdü 
Gedikpaşadaki evlerinde kayın br 

silP,1ô!,Mar§üw.ııl&erI"'l.m· cım.Jiş~ 
lemış ve Mardirosu bıçakla yarala· 
mıştır. Yaralı kaldırıldığı hastahar.e. 
de ölmüştür. Haçik dün sorgu hakiJ1l 
liğinde tevkif edilerek ikinci ağır ce
za mqhkemesine gönderilmiştir. 

Bir Kaptan Yaralandı 
Fenerde Draman caddesi Astarcı 

sokak 7 numarada otur:ın Çankaya 
vapuru üçüncü kaptanı Rnsim, Ay
vansaraydaki Kalafat yerınde bir ka• 
yığa motör yerleştirirken sağ elini 
motöre sıkıştırarak yaralanmıs v"' 
dcrhnl hastahaneye kaldırılnu~tır. 

Vitrine Düştü 
Beykozda Kavakdcre caddesinde 

67 No. da oturan Kamil oğlu Refi1' 
Halit, dün Beyoğlu caddesinden ge
çerken birdenbire ayağı kaymış ,.e 
130 numaralı dükkanın vitrini üzeri
ne düşmiiştür. Bunun neticesi vitrirı 
camı kırılmış, Refik Halit te muhte
lif yerlerinden yaralanmış ve Be
yoğlu hastahanesine kaldırılmı:ıtır. 

OtomobiJ Çarptı 
Beyoğlu belediyesine ait şoför MuS 

tafanın idaresindeki kamyon, İstik
lal caddesinden geçerken Ağahama
mında 50 numaralı apartmanda otu
ran Scrkis kızı Dürkine çarparak: 
ayağından yaralanmasına sebep ol: .. 
muştur. Yaralı Beyoğlu hastahanesı 
ne kaldırılmış, suclu şoför vakalttil"' 
mıştır. 

Trakyada Tütün Satışları 
Başladı 

Edime (TAN} - Yeni tütün ınalı
sulünün satılmasına başlanmıştır. İ11-' 
hisarlar idaresi, bnş müşteri ve na; 
zım sıfatile hareket etmektedir. :MU 
telif firmalar da küçÜk mikyas .. t: 
mübaynatta bulunuyorlar. Bütıı 
Trakyada mnhsul bir milyon kilOY'11 

yakındır. Fiyatlar v~ati 40 - 60 ı:~ 
ruş arasındadır. Kalıte itibarile 
fiyatlar normal görülmektedir.~ -
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-

23 MART 1940 
tUMARTESİ 

3 OncQ ay G~ 31 

Arabt: 1358 
Safer: 13 
GOncş: 5.50 - Ol!le: , 
İkindi: 1MB - Akşam: 
Yatsı : 19.55 - İrnslik: 

Kasım: 137 

Rumt: ıssa 
mart ıo 

12.21 
ıa .24 

4.18 -



~ 23-3.940 

f B.TiG .. trN·i 
~ ...................... t 

R.eynaud'nun Bir 
Programı! 

'Yazan: Onıer Rıza DOGRUL 

F ransanın yeni kabinesi iş ba. 
şma geçerek Fransız parla. 

lne11tosile karşılaştı ve programını 
0kudu. 

lıir kahinenln harp sırasmdn prog. 
l'nç·~ hnzırlnması nisbeten kolaydır. 
~nkü hiitün milli gayreti, bütiin 
~1lli kaynaklan bir gayeye tev. 
tıh etmek liizımdır. O da harbi ka. 
2anmnk! Asıl mesele programı ha. 
~rlnnınk değil, fakat programı tnt. 
~k etmektir. Yeni Fransız kabinesi. 

bın kuvveti de, programını tatbik sı. 
!'u ında görülecektir. 
lı 'teni kabine Fransnda ve Fransa 
llricinde çok iyi kar ılnnmış YC o. 

bun harbi dnhn fazla cnnhhk ile ida
l'e edeceği intıbnını ve:rmistir. Harp 
~•rnsında teşekkül eden bir kabine 
için bundnn daha mükemmel bir ba • 
~ngıç tasa\'\-ur olunamaz. Hatta 

cynaud kabinesini, geçen harp sı
rasında Frnnsa:vı zafere ileten CJe. 
lll~ kabin~inc benzetenler de 
"fdır. Bu da yeni Fransız kabine i. 
bhn en geni~ itimat ile karşılandığını 
Ro teriyor. Bir kabine icin en bü:\·iik 
: 11\•aCfakiyet amili ise hünnet ve~ iti. 

llt telkin etmesidir. 

Askeri Vaziyet~ 
Yeni Fransız ka'bincs1, garp 

cephesindeki durgunluğun u
~Urnt bir rahatsızlık uyandırdığı sı. 
ltllda iş başmn geçiyor, bütiin milli 

llvvetleri zafer hedefine çevirmek 
:e hu hedefi tnhakkuk ettirmek iize. 
'Ye ltıemlckct mukadderatını ele alı. 
lı or. Yc.ni kabine acahn durgunlu(!ıı 
arekete çevirmek için ne yapacak? 

k Alrnanyanın zamanla dııha fada 
ll\'\•etlenmesine meydan '·ermeden 

~tın kuvvetlerini ke~irmck \'e erit. 
~ek İ!;in hangi hattı hareketi takip 

ecck? 

ı: ÇUnkn yeni kabinenin i~ başına 
) ~~İği sırada, zamanın müttefikler 
de ınde bir nmil olduğu nazariyesi 
r:~ tnUhim bir tahavvül gcçinni5 ve 
f Uttefiklerin artık zaman iımiline 
~~ ~~ivc_ncmiycceklcri, ç{inkii ny. 
gı iaayyün etmiştir. 

k Yeni kabinenin bu askeri şartlar 
arşısında, ihtısnsa dn dayanarak 

\'erce ~. 
l't. e~ı kararlar şüphe yok ki bii. 
it le hır ehemmiyeti haizdir, Ye bu 
.., ararlar, en derin merak ile bekle. 
.. CCck.tir. ' 

Sh·a~ V . ~ .,J. azıyet: 

)' eni kabinenin karşıla,fığt siya. 

lıinı l' sf vaziyet de son derece mii. 
flc"ıf ır. ~ebebi kiiçilk hüyiik Avrııpn 
\'ey ctlerınden birçoğunun bitaraf 
btı 8 gayri muharip kıılmalarıdır. 
llhJ ~Uıden Almanya, ciddi mnnasile 
tısa~·a edilemiyor ve Almanyayı ik
~I 1 harp ile yıkmak imkfınlan a· 

1Yor n • F k b" . . llttıJı : ı. enı 'ransız ·a ınesı gayrı 

aı., arıpleri ve bitarafları kazanmak 
"llSet' • 
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Alakalı Encümenlerde 

Layihalar Tetkik Edilecek 
Ankara, 22 (A.A.) - B. M. Meclisi 

Edecek Şimal ·Hattının Başlangıcını Teşkil 

Olan Arifiye ... ismet Paşa Hatt1n1n 

Yapıl.yor inşası için Hazırllk 
Ankara, 22 <TAN :\luhabirinden) - Bolu üzerinden inşası mukar-1.>ugün toplanmıştır. Celsenin açılma. t 

rcr olan Arifiye _ smet Paşa hattının etiidlerine başlanmıştır. Bu hat, 
sını müteakıp Maliye Vekili kürsüye 

Şimal hattının başlnngıcını te~kil edecektir. Nafıa Vekaleti, hu hattı 
gelerek gelen evrak arasında bulu:ıan Erzuruma bağlamak için hazırlanan projeler Ozerindeki tetkikler'ni hi-
ve Jevkalade vaziyetten dolayı bazı tirmiştir. Bu proje esaslarına göre, fsmetpaşadan ayrılan bu hat. Sam. 
vergi ve resimlere znm icrasına ve "un _ Sı\'as hattını, Amasya cİ\'arında Alevi istasyonunda katedecek. 
bazı maddelerin mükellefiyet mevzu. ondan sonra Kelkit vadisini takip oderck, Tercan civarında Erzurum 
una alınmasına dair olan kanun layi- • hattına miilaki olacaktır. 
halarının bir an evvel tetkikini temin i l\f eınleket iktısadiyatrnda bir döni1m noktası te kil edece"k olan hu 
için muhtelit bir encümende tetkiki- hattın yakın bir zamanda kuvveden fiile çıkanlmasınıı tcşcbbfüı olu. 
ni istemiştir. İ nacaktır. 

1 Ali Rana Tnrhan (İstanbul) söz ! ............................... --·----==·--·-------· 

·İki Arap 
Memleketi 

Y apllan Anlaşma 
iyi Karşdandı 

Kudüs, 22 (A.A.) - Suudi Arabis
tan ile Küveit prensliği arasında ak
tedilen dostluk ve iyi komşuluk mua
hedesi siyasi Arap mahfillerinde bü. 
yük bir memnuniyetle karşılanmış.. 
tır. 

' Bu mahfillerde tecavüz teşebbüsle! rine karşı Arap memleketlerinin iş
birliği çerçevesine giren bu hadisenin 
ehemmiyeti tebarüz ettirılmcktedir. 

N. Menemencioğlu 

lzmire Gitti 
nlnrak, bu gibi vergi kanunlarının N 
muhtelit bir encümende tetkikinin 6 Qanı·marka, ı . orveç 
muvafık olamıyacağıru ileri sürmüş, 
ve mevzuubahis layihaların allı.kadar Izmir, 22 (Tan MuhabirindcnJ 
encümenlerce ayrı ayn tetkik edil- v D h B ld Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu. 
melcrini istemiştir. apuru ' a a atırı 1 man Menemencioğlu, bugün buraya 

Meclis muhtelit encümen teşkilini geldi. Bugün Vali ve Belcdiy\'? reisini 
ziyaret eden Mcnemencioğlu, şehri-

kabul etmemiştir. mizde bir hafta kaldıktan sonra An-
Ayni sureile meclise tevdi ediL 1 ·ı· 1 s· Al v B t d 1 T karaya döne<:cktir. 

miş olan köy enstitüleri teşkiline ait ngı iZ er ır man apurunu a ır 11 ngı iZ - ---o----
kanun layihasının da muhtelit bir Alman Tayyareleri Arasında Çarpışmalar Oldu Polonyalılar Kafile KafıJe 
encümence tetkiki hakkında Maarif Almanyaya Götüriilüyor 
Vekili Hasan Ali Yücel tarafından Londra, 22 (Hususi) _Bir İngiliz Çarşamba akşamı İskoçyanın şL Alman hududu, 22 (A.A.) - Hn-
yapılan teklif te kabul olunmamıştır. tahtclbahiri bugün Danimarka sa. mali şarki sahili açığında bir hava vas: Varschaner Zeitung gazetesi 

hillerinden sekiz mil mesafede Med- düellosundan sonra bir Heinkel Al. Podhale mıntakasında buluna!l 20 
Nafıa Vekili Sulama İşlerini 1 derheim adlı beş bin tonluk bir AL man bombardıman tayyaresi bulut- bin Polonyalının ağır işlerde kulla. 

• 1 man ticaret vapurunu batırmıştır. lara karışarak kaçmıştır. Dün, Alınan 

1 

nılmak üzere Almanyaya gönderildi. 
Tetkık Edecek Vapurun bütün mürettebatı kurtul- başkumandanlığı bir Heink:t. t~y?.'n- ~ini yazmak.tadı~. -~iman makamıa;ı 

İzmir, 22 (Tan Muhabi:inden) _ muşlardır. resinin üssüne avdet etmedığını soy. şımdi 120 bın kışıyı Almanya dahı-
Nafın Vekili Ali Fuat Cebesoy, refa. Almıınlann iki gün içinde batır. lemekte idi. Tayyare İngiliz hava lindcn Krakova mmtakasına gönder
katindeki zevat ile beraber bugün dıklan bitaraf gemilerin sayısı yedi. ordusu tayyarelerinden biri tarafın- mek üzeredirler. Her gün her biri 500 
buraya geldi. Merasimle karşılandı. ye varm1ştır. Bunlann altısı Dani. dan taarruza uğradığı sırada ticaret kişi nakleden 50 tren Polonyadan Al. 
Şehrimizde dört gün kalncnk olan ve- markaya, yedincisi Norveçe aittir. vapurlarına mitralyöz ateşi açmış manyaya gitmektedir. 
kil, bilhassa sulama tesisatının faali- Bu vapurlardan biri müstesna olmak bulunuyordu. 
yctlerini tetkik edecektir. General üzere hepsi, ihtarsız torpillenmiştir. Nişan alan tayyareciler 
Cebesoyun buradan Aydına gitmesi }'eni lıava harpleri Hava Nezareti, Sylt adası havn üs. 
muhtemeldir. :Aft:. fx;udl,f .. hDf.J~.rt O'l>mfıı:f ,.,.,_.. __ :.ftn .. --n••-- .... __ , __ 4 :i"U I. ':1 

..,---- oa gunu bır Alman tnyyaresile mu. olan üç tayyarecinin kral tarafındnn 
Yeni Heyclanlaı harebe etmiş ve tayyareyi aksatmt- nişan ile taltif edildiğini bildirmck-

Bursa, 22 (A.A.) _ İnegcilün Srr- ya ve kaçırmıya muvaffak olmuştur. tedr. 
naz köyü civarında bir tepe suların Bugün Holanda hükumeti tarafın. ıllüaefiklcrin Amerikadan 

dan neşrolunan bir tebliğde, bir İn- . • 
tesirile dereye doğru kaymış ve bu giliz tayyaresinin birkaç Alınan tay. taleplerı 
civarda bulunan bazı evleri de sürük-

yaresile Alman toprağında harbe gi. Vaşington, 22 (A.A.) - . Rcuter: 
lemiştir. Aynca Bedri köyünde de rerek, sonunda düştüğü bildiriliyor. İngiliz. Fransız mübayaa komisyonu 
bir heyelan olmuş, kayan toprak f_ 

Mürettebatın, paraşüt kullanmadığı uzun mesafeli askeri tayyarelerin negöle gelen içme suyunun künklc. 
için telef olduğu anlaşılıyor. derhal satılmasına müsaade edilme-

rini kısmen tahrip etmiye sebep ol- Almanlar'ın bir deniz kafilesine sini Amerika hükumetinden kati o· 
muştur. Hükumet icap eden tedbir· hücum ederek 42.000 tonluk 9 harp larak istemiştir. 
!eri almıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Arnasyada Zelzele 
Amasya, 22 (A.A.) - Dün gece 

saat 23.30 da Amasyada üc saniye 
süren siddetli bir yer sarsıntısı ol
muştur. Hasar yoktur. 

ve ticaret gemisi batırdıklarını iddia Nevyork Herald Tribuna bu hu. 
etmelerine mukabil İngiliz bahriyesi susta diyor ki: 
bu iddiaların kamilen esassız ve ya. İngiliz _ Fransız mübayaa komis
lan olduğunu ve Alman tayyareleri- yonu fabrikalara yaptıklıırı sipariş. 
nin İngilizler tarafından dt-rhal ka. lerde, zırhlı plaklar, kırılmaz cam. 
~ınldıklnrını ve içlerinden birinin de lar ve kurşun geçmez benzin depo.. 
düşürüldüğünü bildirm~ktedir. !arı istemişlerdir. 

Filistindcki Kıtant Arasında 
'syan Yok U.3 · '3-

LOn~. "'ZZ'\A. . - tfifOs v~ 

Yafa civarında Avustralyalılarla A. 
raplar arasında bir isyan ve bir kav. 
ga çıktığına dair olan Alman iddia. 
lnrını katiyen tekzibe Prcss Asoscin· 
tion mezundur. 

Avustralyalı kıtalann disiplini 
mükemmel olduğu ve Araplarla fev. 
kaliıde iyi ı;ıeçindikleri Londrada bil
dirilınektcdir. ---

Belçikada KomünisUcriıı 
Faaliyeti 

Brüksel, 22 (A.A.) - Bruges mbcı
deiumumiliği muzur risal<.>ler dağıt&n 
iki propagandacı komünisti tevkif et. 
miştir. Bu risalelerin büyük bir kısmı 
musadere edilmiştir. Yakında yem
den bazı tevkifnt yapılacaktır. 

a 

ELEK. 
YalnlZ Hayat Değ·ı 

Afiyet te Çok Pahah 
Yazan: B. FELEK 

S öylemeğe bilmem hacet var mı? 
Modern adam, daha bnsit ifa

de ile. alelAde bir şehirli için ilaç, 
artık gıda gibi tabii ihtiyaçlar nrnst· 
na girmiştir. Mutlnka hnstnhk anlan. 
mızda değil, ömrümüzün seyrini biı 
takım arızalardan korumak için biı 
\'İkaye \•nsıtası olarak kullandığımı2 
bu ilaçlan, zaruri ''e daimi ihtiya~ 
larımız arasına katmış bulunuyoruz.. 

Bu arızalan burada saymıyacnğım. 
Hepimize kah yatarken, kah yemek
ten sonra, kfıh yemeklerden önce. 
kah sabah aç karnına, ya bir hap, 
ya birkaç damla, veya bir güllaç 
yutmayı; ufiyetimizin bir zarureti o
larak itiyat etmiş bulunuyoruz. O 
sebeple: 

- ilüç pahnhlnnırsn, büyük keder 
dccil. Senede bir, ikJ defa hasta ola
nın beş, on kuruş fazln vermesi is.. 
tiksar olunamaz, gibi; zfığiirt teselli-
lerilc, ilaç pahalılığını kar.nlıyamn

yız. Gerçi, bugün ilaç dediğimiz her 
~ey, hemen hemen hariçten gelmekte
dir. Avrupa harbi dolayı ile bunln.. 
rın getirilmesi, belki birıız gilçleş.. 
miştir. Belki bu mııllar yerlerinde de 
bir miktar pnhalılanmışlıırdır. Luki1' 
m<'mleketimizdc, bilhassa bir kısım 
iliiçların iiç mi tinden fnzlnya yük
selmesini, ynlnız bu sebeplerle izah 
etmek kabil değildir. 

Ben, burada zikri abes olan bir 
s1hhi lihmm üzerine, aydn on gUn. 
bizmutlu bir toz ahnm. Bu ilıicı nor
mal zamanlarda 140 kuruşa ynptınr-
ken, ~eçen ay 27 5 kuruşa ve bu ny 
da, 325 kunı n yaptırclım. Eczacım. 
gelecek ay bu fiyatın yüksclmiycce
ğini temin edemedi. 

Şura~·ı işaret etmek isterim ki; al~ 
dığım ilfıç, bir spc..;iynlite değil, reçe
te ile hazırlanan bir to7.dur. Yani: 

- Efendim! lterlisini kullanın! de. 
meğe de mahal yok. 

Böyle her ny. yüzde on beş, yirmi 
artan ilfıç fiyatları nereye varacak? 

Bu münasebetle alakadar makam
ların dikkııt nazarını şu noktaya çe
keceğim: 

1ht:yaç. müşteriyi, pernkended ve 
topt•acıy:a ;pahahlı.lda ortak etmekte_ 
dir. Devletin fatura usulünü tesis et
mek için nrfcttiği emek. 'hu üç un
surun birle mesile akim kalıyor. 

Ben ilfıca muhtacım. Dostum lıir 
eczacıya r'ca ediyorum. Her ne pa
hasına olursa olı;un, iliıcı istiyorum. 
Çünkü pahalıdır, diye olmazsam, 
ha ka yerden daha ucuzn bulmama 
imkan yok. Onsuz da ihhatim bozu.. 
lacak. O sebeple, eczncımın istediği 
yiiksek parayı veriyorum. O da be.. 
nim ı:ibi, toptancıya gidip falan mad-
deyi i!'>tiyor. 

- Vnr ama, kilosn yirmi lira. Fa
tura da ''eremem, canın isterse, cc
vnhını alıyor. 

Müşterilerini geri çevirmemek i
çin eczacı, buna razı oluyor ve fah1-
T'asız olarak mal alıyor. Belki mesu. 
liyct yükleniyor ama, mü terisinin 
acil \'e sıhhi bir ihtiyacını tatmin eL 
miş oluyor. Toptancıya gelince; o harp ını mi takip edecek, yoksrı 

ltın Yaparak harbi kazanmak yo. 
"t·.'.ı nıu tutncak? _ 

H A D i S .E L E R i N i. Ç Y U Z U --------I anormal yollar \'C vasıtnlarla tedarik 
~ etti~i için, pahnlı~·a mai olduğunu 

~ut .. 
l'a un bunlar yeni kablne.nin prog. 
ca.~ıtıı tatbik etmesinden anlaşıln. 
i~iıı ~0ktalardır. Ve bunlan anlamak 
'-,.-eklemek lazımdır. 

JJ!adanı Tabouis yazıyor: · 
ller Jlitler Martın 11 inci günü mesai arkada'4 
larını ansızın dauet ederek beyanatta bulundu 
ve §U noktaları anlattı: 

Alman iktisat 1- lJ!üttefikler, Almanyamn uzlaşma teklifini 
N kabul etmiyecekleri için harp uzayacaktır. 
azrrı Değiımiyor 2 - Onun için Almanya herşeyden evvel, Sovyet 

81 ~:rlin, 22 (A.A.) _ D. N. n. ajan. Birliğinde, l sveçte ve Balkanlarda iktısadi üs-
'1.11diriYor: ler vücude getirmeli ve ltalya ile yaptığı ticareti 

~etc~s~erdamda çıkan Teıegrar ga· idame etmelidir. 
reqit~nın ~avas ajansı tarafından neş 3 -Almanyamn iktısadi vaziyeti böylece takui-
~ııtırı n.:ır haberinde Alman İktısat 
)llktnd ... ~nk'un sıhhi sebepten dolayı ye edildikten sonra yapılacak iş, lsveç, Dani-
icıi. ıt a ıstifa ede<:eği bildirilmekte marka, Norı·eç, Holanda, Romanya, ve Macaru-
l'asındeza Funk ile Mareşal Göring a.. tanda kara, deniz ve haı•a üsleri temin etmek ve 
huıun; noktai nazar ihtiliıfları da 

llu uğu söylenmektedir. buralara sulhen yerleşmektir. 
dtığu ha!>e;Ierin külliyen asılsız ol- '1- Alman11anın muvaffakıyei onun maıze.me 
~e~:lahıyetli bir kaynaktan bildi- stokları yığmasına bağlıdır. BilhaBBa 30 milyon 
heri h edtr. Funk, şubat ortasından. 

• 

sayesinde Almanya ı:Jll senesinde /ngccrereye 
karşı büyük bir taarruz yapmasuıa imkan bula
caktır. 

JI.. 
Almıınya ile ltaJyıı, Amerika mcnfaaflerinl de alaka. 
dar eden ve doktor Şaht tarafından hazırlanan bir ik. 
tısadi pli'ınn istinaden bir muhtıra yazmışlar ve Sum
ne.r Wclles'e vcrnıişlerd:r. .. 
Doktor Şaht diyor ki "Amerikanın geçen lıarbt 
iştirak etmesinin sebebi, müttefiklerin mağlu· 
biyeli takdirinde Amerika menfaatlerinin yıkıl. 
masından korkulması idi. Bu defa ise, Ameri· 
ka harbe iştirak etmeden lıerşeyi kazanabilir. 
"Amerika, sulh taarruzunda totaliter devletlerE 
yardım edecek olursa Almanya da, Amerika lıü· 
kümeli tarafından müdalaa edilen ticaret esa· 
smı kabul eder. Ve bunun için Almanyanın da 
fethettiği yerleri azami derecede istismar et
mesi ldzımdır.n ~ileş~~t~ bulunuyordu. Fakat şimdi ton petrol depo etmek zaruridir4 

rıonra ştır. Paskalya yortlarından Jıf. Jf.. 
tekrar ~zaret işlcrile meşğuı ol.mıya tf) Der. llitlerln bu izahatı vermesinden sonra, Almanla: a Bunu mütcakıp Almanyanm kabnl edebneceği sulh 
"-- aşlıyacaktır. rın mRlzeme yığmak işine en büyük ehemmiyeti ver.. ~ şartlarından bahsediliyor. Şartlar berveçhiatidi:r: 
- ....... _________ ;;_ ._ dikleri J:Ö:.ı:e çarpmı;jtır. 1 - l\Iüttcfikler Şimali Şarki ve Avrupa, Şarki Avru. 

1 Z M 1 R 
~ Jıf.. ~ J>a ile alôkadar olmıyacaklar, Bundan başka Tuna dev. 

O Onümüzdeki haftalar içinde Sovyetlerin "Alan"d Jetleril, Balkanlarla ve l\lerkW Avrupa ile de her ili-
ENTERN Adalarını tahkim için Finlandaya bir ültimatom tikliklerini keseceklerdir. 

F ASYON~ göndermeleri bekleniyor. Sovyetler arada lsve~ % - Almanya müstemlekeler meselesinin tesviyesi sı. 
llarına Hazırlanınız ramld.., Afrikadaki mu.stemleketerini istirdat ede-2 ten Lulea deniz ÜBaünü almıı olacaktır. ecktir, 
O Agu"' sto 20 E ı!'.1 Bu hadisenin vukuu sırasında Almanya da faa,. S - Y w Von Ribbentrop, Papnnın hu ımlh şartıanna mnzahe-

1 9 4 O liyete girişecek ve N orveçten deniz ve hava ÜS- :otlidnai bteı"rm~o~zevt~rmek~~ı:tmı"ri.ş ise de, anla~ılan Papa, bu 

1 

söylediği hu maddeden pek az ktır 
ettiği iddia.,ındadır. Ve biitün hu pıı. 
halılık, şu h

0

kı"ıyct ettiğim ~rift şekil. 
de ink"şnf edip gidiyor. Bunun sonu 
nereye ''nT'acak? Bizim gilıi, sıhhati. 
ni hiraz pahalı\'a da olsa, korumaya 
muktedir olanların yanı başında hu 
ilaç pahalılığına karşı boynunu bfik. 
mektn başka çaresi knlmıyan acizler 
\'ar. Hem pek çok ..• 

Meseleyi heniiz erken iken halle 
haşlamak iyi olacak. Çiinkü böyle, 
her ay yiizde 15 - 20 artan fiyatla. 
nn yilk.,eliş sebeplerini salahiyetli 
birinin t~tkiki hile faydadan hali de
ğildir. Biliyorum, muttn ıl hunlan 
vazmnkla, belki bazılarının hoşuna 
gitmiyecek bir hareket yapıyorum. 
Lakin ne çare ki; vaziyet hatıra, gö. 
nüle baka<"nk ~ekilde değildir. Buna 

l 
acil ve keskin bir çare bulmak ıa.. 
:nmdır. 

İngiltere - Holanda Arasında 
Anlaşma 

Londra, 22 (A.A.) - Harp do1ayı
scrıe meydana çıkan ticaret meselele
rinin halli için bir kaç zamandanberi 
Londrada yapılan müzakereler neti
cesinde İngiltere ile Holanda nrastn
da bir ticaret anlaşması dün imzalan
mıştır. 

Filistin Komiseri Suriye 
Komiserini Ziyaret Ediyor 
Kudüs, 22 (A.A.) - Filistin ve 

Şarki Erdün İngiliz yüksek komiseri 
Harold Macmihael ile refikası, bir 
hafta Suriye ve Lübnan Fransız yük-

1 

leri koparm1ya bakacaktır. Bu stratejik hareket .r .. .. ...... ,, ..._ ________ .:__ ____________________________________________________ ~ sek komiseri Puaux'in misafiri ol
mak üzere bu sabah Beyruta harelr..,. 
etmiJlerdiL 



SPOR: 

"Kır Koşusu,,na iştirak 
Edecek Yunan Ve 

Yu5roslavlar Geldiler 

Misafir takımlar Taksim abidesine çelenk koyduktan sonra .. 

Heybeliadada yapılacak Balkan 1 Fenerbahçe: Mehmet, Vasfi, Cihat, 
Kros şampiyonasına iştirak edecek O- Macit, Suat, Murat. 
lan Yunan v.e Yugo~lnvlar dün 1s.. Hakem: Naili Moran. 
~bula gelmışler v~ ıstasronda orga- Oyun başladı. İlk dakikalar Fe-
n~z:asyon ko~.tes.i azalarıle, meraklı nerliler mütereddit gözüküyordu 
bır sporcu kutlcsı tarafından karşı- Bundan istifade eden Galatasaraylı. 
lanmışlardır. lar, arka arkaya beş sayı yaptılar. 
Y~an ~e Yugoslavl~ dörder atlet Fakat bunu Fenerliler kapatmıya 

ve ~ırer ı~areciden mu!ekkep beşer muvaffak oldular. Tekrar iyi bir an
kişilik kafılelerlc gelmışlerdır. Ta laşma ile oyuna devam eden Galata. 
kımlar şu atletlerden mürekkeptir: saraylılar, birinci Seti l 5 - 7 ka. 

Yunan takımı: Vareakis, Ragazas, zandılar. 
Rallis, Mavropulos. tk· · s 

Yugoslav· B ·· Kı Gl- ıncı et, çok heyecanlı geçtl Sa. 
Gatn.ik. • ruean vas, umar, yılar karşılıklı oldu. Ve bu Setten 

Misafirler için bilhassa Karaağaç. 
ta büyük tezahürat yapılmış, Umu
mi Müfettiş General Kiızım Dirilt 
sporcu gençliği istasyona göndermiş
tir. 

Bugünkü maç 
Fenerbahçe _ Gal:ıtasarııy B tn. 

kımlan bugün Taksim stadında kar
şılaşacaklardır. San _ Kırmızılılar 
Fener karşısında Beyruta gidecek 
takımı tecrübe edeceklerdir. 

Galatasaraylılar Fenerlileri 

l' oleybolde mağlup eltiler 

de Fenerliler 15 - 13 galip çıktılar. 
Üçüncü Sette, Fenerlilerde yorgun_ 

luk alameti başladı. Galatasaraylılar 
bu Sette de 6 ya karşı 15 sayı yaparak 
müsabakayı 3 Sette kazandılar. 

Ping • Pong müsabakalan 
Galatasaray klübü kendi lokalin

de beşer kişilik takımlar arasında 
Ping - Pong turnuvası tertip etmiş
tir. l\Iüsabakaya 30.3.940 Cumartes 
gür.il saat 14 de başlanacak ve tur. 
nuva galibine bir kupa verilecektir 
Kayıt muamelesi 27.3.940 Çarşamba 
akşamı saat 21 e kadar yapılacaktır 

Müsabakaya iştirak edecekler. iki 
Daha henüz iki haftadanberi faa- resim ve bir de esami listesi vere

Jiycte geçen Fenerbahçe volybolcü. ceklerdir. Fikstür tanzimi ve hakem. 
leri, dün akşam Galatasaray lokalin-
d ik" Ü ·· - b. . . k-t- lerin tayini lcin, müsabakaya iştirak 

e .1 _ı, _ Ç yuzu aşan ır scyırcı u edecek takımların murahhaslan 28 
lesı onu.nde ~ala~rayla karşıla.5tı: 3 940 Perşembe günü saat 18.30 dı:ı 
lar. İkı ezeli rakı~in. bu sahadakı 1 Galatasaray klübünde yapılacak iç
karşılaşması da, scyırcıler tarafından tim:ıa gelmeleri rica olunuyor. 
heyecanla takip edildi. __ ---

Galatasarayın anlaşmış ve çok kuv. Bir Gardöfren Ezildi 
vetli takımı karşısında, Fenerbahçe
dc ue birinci sınıf voleybolcülerden 
Mehmet, Macit, Vasfi, kaleci Ci
hat bulunmaktaydı. Her iki takım 
karşılıklı olarak şu kadrolarla saha. 
da yer aldılar: 

Galatasaray : Vahdet, Lcuandr, 
thsan, Popof, Musta!a, Feyyaz. 

Burdur (TAN) - Karakuyu - Eğ. 
ridir arasında çalışan gardöfrenler. 
den Burdurlu Mehmet, t r c n 
istasyonda manevra yaparken, iki 
vagonun tamponlan arasında knl
mış, göğsü ezilmiştir. Birkaç saat 
sonra ölmüştür. 

lst. Defterdarlığından: 
Bocapaıa Mal.iye Subcst mfikellefierlnden Hocapasa rnahallesl Aşir efendi cad

desi 9 No. da Avrupa oteli müsteciri Nlyaziyc: 
932 mall yılına nlt senelik ve kıstelyevm verginiz hakkındold itiraz komisyonu 

karan matrahlıınn neye milstenJden lndlrı'ıdlğl zlkredilmedlğinden dolayı, temyiz 
komisyonunun 27-11-939 gun ve 8864 sayılı kanırlle bozulınustur. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine 
geçmek üzere ilfın olunur. (2052) 

- Aman Allnh rızası için bundan bahsetmeyin; 
kız delinin biri, yine inadı tutar da ... 

Mehmet gülüyordu. 
• - Biz bir defa faka basarız Hanımefendi. Ayşe·' 
nln niyeti böyle inatlarla bızden bir kaç kıymetli he
diye koparmak galiba; yağma yok! 

BELEDiYEDE ~ 

Sütçüler ve 

Lokantacllar 
Son zamanlarda dört sınıf üzerı· 

ne tasnif edilen lokantalara ait ta.. 
rifeler hazırlanmıştır. Lokantacılar 
cemiyeti bu tasnif üzerine belediyeye 
müracaat ederek son senelerde süt 
ve mamullitile birlikte tavuk, pilav, 
çorba, ciğer gibi yemekleri satan 
mahallebicilerin de lokantadan adde
dilerek dördüncü sınıfa ithal edilme
lerini ve ayni zamanda bu gibi yer-

1 lerde mutbah alcit ve edevatının ik. 
malile hıfzıssıhha kavaidinin yerine 

ı getirilmesini istemişlerdir. Belediye 
ı iktısat müdürlüğü bu talep üzerir.e 
keyfiyeti daimi encümenden sormuŞ
tur. 

Sebiller Tamir Edilecek 

1 
Şehir mütehassısı Prost, imar mü

dürü Hüsnü ve müzeler idaresi mil
i messilinden ibaret üç kişilik bir he. 
. yet şehri gezerek cami, medrese se. 
j bil gibi tarihi ve bedii lı;ıymete ma-
1 lik eserleri tesblt etmişlerdir. Tesbit 
edilen binalar üç neve tefrik E>dil
mektedirler. Bunlardan birincı katt>-

'ı goriye ithal edilen1er mutlaka mu
hafazası lazım olan binalardı!". Oun
lardan plana göre yerleri yola giden
ler tarihi ve bedii kıymetine h:ılcl ge. 
tirilmeden gerilere ahnacaklard1r. 
Yerleri yola gitmiyenler de tamir e
dilmek suretile muhafazalarına dik-
kat edilecektir. · 

ttk partide tamir edilecek o?anlar, 
Zeynep Hanım konağının karşısında
ki Hasan Paşa medresesi ve sebili. 
Çarşıkapıdaki Kara Mustafa Pa~ 

medresesi. Soğukçeşmede Hamiclive 
sebili, Şehzadebaşındaki lbrahim Pa. 
şa sebili ile Dolmabahçcdeki sebil.. 
dir. 

Dolapdere Uığımlan 
Dolapdere ile Kasımpaşa arasında 

oturan halk, belediyeye müracaatla 
senelerdenberi üstü açık olarak akan 
ve civar mahalleleri, tahammül edi
lemiyecek bir kokuya boğan lağım
ların kapatılmasını rica etmişlerdir. 
Belediye, bu şikayetler üzerin~. mev. 
zuubahis olan lağımları tetkik ettir
miş. filhakika. bu scmtl"?rde üstü a
çık bir kaç litğım mev.:ut olduğunu 
görmüştür. Lağımların böyle, üstü a
çık bırakılması, şehrin sıhh:ıti bakı
mından mahzurlu olduğu anla..Şıldıj'{ın 
dan bunların tamir cdilP.rPk üstleri_ 
nin KDpııtıJmttaı İgİn yon; hiit~";J'P 

tahs:t.:ıt konulması kararlııştırılmış
tır. 

TAN 

Çanakkalede Zafer 

Ylldönümii 
Çanakkale (TAN) - 18 mart 1915 

Çanakkale Boğazı zaferinin yıldönü. 
mü, çok hararetli bir şekilde tes'it 
olunmuştur. Sabahleyin müsta:ıkem 
mevki kumandanlığına gidilerek teb. 
rikatta bulunulmuş, sonra CümhurL 
yet meydanında toplanılınıştır. Müs
tahkem mevki kumandanı, ateşli nut 
kunda, Türk milletinin bundan sonra 
dsha pek çok 18 martlar yaratacağı. 
nı söylemiştir. Askerin resrnigeçıdı, 
coşkun bir heyecanla ve alkışlarla 
seyredilmiştir. 

fekirdağında Bir Adam 
Öldürüldü 

Teltirdağ CTAN) - Köse İlyas ve 
Gazi koyler1 arasında. Hnsanağa de
resi civarında, 40 yaşlarında bir a. ı 
dam öldürülmüş, cesedi soyulup çır
çıp~ bırakılmıştır. Maktül ve katil
ler şimdilik meçhuldür. 

Bir MahkUm Kaçb 
Ve Yakclandı 

Elbistan (TAN) - Kııramngara 
köyünde kardeşini öldürm':!k suçun
dan 22 seneye mahkum bulunan E. 
sat Taş. hapishaneden kacmış. fakat 
üç gün içinde yakalanmı~ir. 

TEŞEKKÜR 
Dört gün fasıla ile bizleri ÇUA de. 

rin kederlere garkederek aramızdan 
ebediyen ayrılan annemiz Raziye ö. 
GÜTMEN ve kardeşimiz Şişlı Terak
ki Lisesi Doktoru OSMAN MlTHA T 1 
~GÜTMEN'in cenaze merasimlerine 
iştirak etmek ve bizleri taziyette bu. 
lunmak suretile acılarımızı paylaşan 
akraba ve dostlarımıza ayn ayn te
şekkür etmeğe derin ve büyük acımız 
mani olduğundan muhtereın razete· 
nizin tavassutunu dileriz. 

Öğütmen cllesl. 

BORSA 

Lnndra 
NevyorJc 
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.rKURBANI] 
nı görenler' 

350.000 kişiyi buldu... ' 

Görmevenler 
için ancak ve son 

4 Gün Kalmnstır 
Hu tı'ılın şerefine ayrıca 
ROBERT TAYLÖR ve 
WALLACE BERRİE 

in ilk muazzam filmi 

23. 3. 940 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
1 fürkiye 

r A. P. 

Radvodiffrz:von Pmıtalart 
Radyosu Ankara Radyosd 
Dal~a Uzunlu~u 
il '1 m Sl4~ Kes. 21) it"'• 

1"411 m IR? ((re ,.,.., ııc.-. 

Cumartesi, 23. 3. 1940 
13.30 Program ve memleket saat ayart. 

13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. ıs.50 
\1U:ıik. Çalanlar: Reşat Erer. Vecihe, Kii" 
mal Niyazi Seyhun, İzzetUn Ökte. 

a) Okuyan: Radife Erten 
1 - Lemi: Rast şarkı (Sazın gibi), ı ~ 

S. Kaynak: Neveser şarkı <Hicranla har•P 
')ldu dal. 3 - İbrahim Ağa: Mahur ~arıcı 
CSabah olsun), 4 - Rahmi Bey: KQrdUi .. 
'ılcazklır sarkı CYetmez mi sıına). 

b) Okuyan: Mustafa Ça!llar 
1 - Şevki : KOrdilihlcazkt'ır ısıırkl <sen-' 

de acep uşşaka eziyet mi eoğaldı), 2 -
Cemil: HlcazkAr şark1 (Uyık mı sana), 
3 - Hüzzam tOrkü (Sana da yaphrayıııs 
Naclyem aman), 4 - Arlf Bey: Huuaıı' 
şarkı CBııhar geldi beyim evde durulmaz>• 
5 - Udi Ahmet: Karcığar şarkı (Beni bl .. 
·t'ıne mi sandın) . 

14.30 Milzik: RlyaseUcfunhur bandosıJ 
ı ŞP.f: İhsan Küneer): 

1 - Sousıı: Mıırıı. 
2 - Fontenelle: Çingene kızı (Val•l'. 
3 - Rnsslnl: Sevil berberi operuı.ndaS' 

uvertar. 
4 - Pucclnl: La Bohem operasıncW' 

fantezi. 
S - Meyerbeer: İhtifal marşı. 
15.15-15.30 Müzik: Karışık mQzlk (PL)• 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müz.ik: Radyo caz orkcstrasi. tR.40 
Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi). ıs.55 
C)erbest saat. 19.10 Memleket saat ayarı. 

<1jans ve metenrolo)I haberleri. 19.30 Mil .. 
·-.. ···-··•••••••••·-···-····-·-···• ,lk: Fasıl meyetl. 20 10 Konuşma CGOnOll i E s ı R i 'lıeseleler(). 20 25 Mfü:lk. Çalanlar: Ru~ 
i 

1 
Kam, Vecihe, Reşat Erer. Cevdet Kozan. 

"! a) Okuyan: Müzeyyen Senar 

=. Tüccarları 
1 

ı - serit t<:H· Hıcnz şarkı merdıml 
• • ummana d5ktüm). 2 - Şevki: Hicaz pr .. 
·---· .. ·- • - .. _............. kı CFirakınlo zalim). 3 - Hicaz şarkı (A .. 

İlave edilmiştir. Pazar c;ık oldum yavrucağım). 4 - Taksim, S -
~ (10) dan itibaren matineler J 

1 

Hncş Arif Bey: Muhayyer şarkı (İttim~ 
l!tmeye y~re), 6 - M. Cemalettin PaŞS' 

Karcı~ar şarkJ (Vah meyusu vlsallndlt)ı 
- 1\ 1 7 - Saz semnlsi. 

BEYOG 
.... LU b) Okuyan: Mefharet 8ııftnak 

t - Nişaburek şarkı (Görmek tsıer dS .. 

lmn), 2 - Ziya paşa: NISllburek şarkı (BiO 

H A L K .. eban söylersin). 3 - Ziya paşa: Nlşabu .. 
.. ek şarkı (Mesti nfızım kim bfiy{ltttı). 4 -
A.11 Rıfat: Nişaburek sarkı (Meyledip blt 
..,OJlzara). SİNEMASI 

Daima iki fllm ve ~llKI 
Açılış fiyattan: Koltuk: 15, 

21.15 MO:dk: Kfiçfik orkestra (Şef: Ne"' 
~ıp Aı;kın) 

Parlı 

5.21 
130.19 

2.9~25 

7.1375 
ı Duhuliye 10; Localar 75 ı - Sehebek: ft.ılyan serenadı. 

2 - Tschalkovsky: Senerad (Vııls). MilAno 
CeneYTe 
Amıırerdanı 
oru"acı 

29.ı875 

69.1811 

3 - Bucnlos. I: Glrlblribln (Pesl.a1Q1: .. 1 Buı;in Açıldı 

1 
:ı:anın bir şarkısı). --------------'""":! yol entermeu.osu). Atına 0.965 ~ 1 5 - Paul Llnckc: Mizııhı mıırcı, 

SOrya 1.6925 T 1 y AT R O LA R 6 - Becthoven· fskcıc:ya ha\'alan. 
Şehir Meclisi Nisanda Madrfd 13·4625 

1 

7 - Caludt· Romans (Keman ve orkcS .. 
t:Sudapeşte 24.6675 

Toplanıyor tra tçin). 
1:50kre$ 0.62 Ti 8 - Lenpold: Yu~n~lıl\'YD fncllerl (YU .. 

Şehir meclisi yeni !çtima devresi- ı:seıgrad 3.2575 Şehir ıyl\trosq goslnvya nnlk fante1Jsll. 
ne bir nisanda başlayacaktır Mec. Vokohama 32·675 Dram Kısmında 22.15 Memleket saat ayan. ııJans hııbcr-
11 • Stokholın 30 92 sin bu içtima devresin1e tetkık ede- · e PEMBE SOKAK • leri: ziraat. esham - UıhvllAt. kambiyo ... 
ceği en mühim işler bütçe ile şehir ESHAM \'E TADVILAT rıukut borsıısı (Fiyat). 22.30 Konuşma <F..C .. 
imar planının tasdikidir. Bunun için Komedi kısmında nebi dillerde - Yalnız kısa dıılcrıı poı:tasi .. 
daimi encümen bütçeyi ay başından ~rganl 20.- ÇOCUK OYUNU le), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.l. csııııt 
evvel hazırlamak kararıocindı:-. Mas- ~ -----------"" O HERKES YERLi VERiNDE e 23.00 e kadar yalnız uzun dalga posUıı:fte}, 
raf bütçesinde yapılan t83arrufl3 a- ---------------------------- 23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanı~· 
çık miktan 668 bin linya indiri1miş # ') Ecnebi hta~'·on111nnda 
b l kt d B .. t · ·· • 1 B •• T • • 1 Tlirk~e Neşrivat 

u unma a ır. u çenın mııtevazın ugun A K s 1 M Sınemasında Relgrad·. Saat tP da kısa dalga 48; partS: 
olarak meclise verilmesi için bazr 
masraflardan daha fazla tenzilat ya. 1 Saat 19.45 de kıso dıılga 40. orta daı.g• 

pılacaktır. POL TA VA MUHAREBESi. ı~~~;R~~a~: ss::.t :~31: :: k~~~ d~~=-~ 
Şehir Sulun Hakkında Londra: Saat 18.55 de kısa dahıa 20. sı.5• 

Bir Rapor ( D ~ L 1 P ET R O' n un Sonu ) <Jell!Tad· ~ant 22 de kısa dıılaıı '4R. --
YENİ NEŞRiYAT; İstanbul Terkos ve E\•kaf suları T . . R. E s o· . z L u·. 

hakkında tetkiklerde bulunan İstan. U K Ç 
SARI ESiRLER - 1938 Nöbel mQlrAfr 

uru kazanan ve Cin hayatını göstereO 
bu roman, İbrahim Hoyu tarafından t.et"" 
cOme ve kil.ap halinde neşredllmlsUr. 

bul mebusları bu huss hakkmda bir 
rapor vereceklerdir. Şehir sulan ve Muazzam Meydan Muharebeleri • ,. • En dehşetli deniz çarpışmala-
vakıf suları hakkında meclise \'erıle- n · .. 300.000 kişinin iştirakile çevrilen harikalar filmi 
cek olan kanun layihası için bu ra- Bugün seanslar: 11.30-2-4.20 - 6.40 ve 9 da 
por esas olacaktır. "1111••••••••-••••••••-••ı•••••mw, 

VENi ADAM - 273 il.ncil sayısı, doııuıı 
bir şekilde çıkmıştır. 

vet, belki de hayır, bunu anlayacak halde değildi, 
şimdi. l•;ın.·_uı taşan bır huziınle başını onun diz.lerıne 
dayamak ve hıçkıra hıçkıra ağlamak .suyordu. 

- Ne gi.ızeısın Ayşe .. Sana bakmakla Kanamı
yonım. 

Genç kızın göz kapaklan ağır ağtr açıldı. bula
nık bakışları Mehmedin yuzunae do!aştı. Bu gece a· 
lay ctmıyordu onlar ... 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 62 

- Al benden de o kadar. Bu defa otomobil is. 
tedi. ikincisinde kim bilir bir astragan manto diye 
tutturmnz lnı? Artık onunla iddiaya girişir mıyim? 
iyisi mi, o böyle kaprislere kalkışınca hemen işi ala.. 
ya bozmalı: 

- Evet, kürek çeke çeke Karadenize kadar gt· 
de bilirsin .•. 

- Ala, ben de şezlonga uzanıp Boğazın serin rfü: 
giınna karşı bir güzel uyku çekerim, saba.-ıtanbcri 

bana göz kırptırmadıruz. 

tün düşüncelerden tecrit etmiş, kendisiJll tatlı gır gev 
§eklif;P. bır~mışu .• 

Uzaktan Mchmedin kendisine bakan ateşli gözle
rini !arketmedi onun ayaldapnm ucuoa basarak 
gelip yanına oturduğunu görmedi. 

- Ço!r yaşadın, çok gezdim, çok kadın tanıdım 
Ayşe; fakat bu kadınlar benım gençlik hulyaou ol• 
dürecek kadaı kudretli olamadılar, hepsi geçici he.. 

veslerden ibaret kaldı, yalnız sen ..• Sende ı:vveliı ilk 
scnelerunin temiz olduğu kadar dcrlJl duygusunu 
buldum, sonra. bu gençlik seneleri de dahil olmak 
üzere her şey silindi, yalnız sen kaldın. Şimdi haya
tıma hakim olan bir sen varsın Ayşe ve S<:!ni oıguıı 
ka.bımin b:.ıtiın ateşile seviyorum. Buna inandığmı. 
seni sad'?e Ayşe olduğun için, sen olduğun ıçın ser 
digıme emin olduğunu ıstiyorum. 

- Evet, damın tepesinden aşağıya atlayabilir-
mı. .. 

- Evet, denizin altından yüzerek Büyüknd:ıya 
kadnr gidehıJırsin. 

Diyerek tehlikenin önünü almalı.." , 
Genç kız kahkaha ile gillüyordu. 

• - Merak etmeyin. Bugün için böyle bir körku 
yok. Mehtapta kotra ile dönmek varken kürek çeke 
çeke Bostancıyı:ı döner miyim ben? Hatta bir ııp:ırt. 
man vandets:miz bile bunu yapmam. 

Fakat blr nokta üzerine nazan dfükatinizi cel· 
betmek ıstiyorum; hava kararmıya başladığı halde 
ufukta kotı·ayn benzer bir şey göremiyorum. Yoıtsa 
muhterem Amiral cenapları vaatlerini unuttulgr mı? 

- Merak etme Ayşecik, Amiralin sözü sözdür. 
Zaten ayın çıkışını buradan seyrettikten sonra yola 
düziılmiye karar vermemiş miydik? Beni dinlerseniz 
akş:ım yemeğıni erkence yiyelim, kotra ile Marmııra· 
da ve Boğazda bir cevelan yaprruya vaktimi.z kn1sın. 

Bu progr~m Arifin pek hoşuna gltm~ti. 

- ısterser. kamaraya girip uyu. biz mehtabı 
seyredeceğiz. 

lltıhi bir geceydi, Ayın denize döktüğü nltın ışığı 
sırmalı bir etek halinde beraber sürükliyco kotra, 
esatiri bır kayık gibi suların üzerinde gürültü yaP
madan kayıyor gerilen yelkenleri şeffaf kanatlı cesim 
bir kuş bafifliğile rüzgan yarıyordu. 

Dütüo günün yorgunluğundan sonra hepsine btr 
sükunet. garip bir ıJurgunluk çökmliştü. Seniha Ha.. 
nım geceni. serinliğinden kaçmak için umaraya gir-
miş, Aril Bey bir köşeye çektiği şezlong lizerindt! de· 
rin bir uykuya dalmışu. 

Sessizlik o kadar derincıı kt, arada bir geçen va. 
puron çıkardığı gürültü kulaklarını tahnş ediyordu. 

Ayşe mücadeleden yorulmuş, mağlup o.muş bir 
tavırle yere uzanmış, başını bir direğe dayayarclt 
gözlerini hafifçe- kapamıştı. Aralık kirpikleri arasın
dan etrafı bir rüyada gibi seyrediyordu. Yalnız o da
kikaların güzelliğini içine sindirmek için başını bü-

Mehmet ona bakıyordu. Ay ışığında parlayan 
saçlan, gökten bir şey yalvarıyormuş gibi }.la.tı!çe 

havaya battan ince yüzü, dizlerınin lizeri!lde Kilit
lenmış in~e E;llerile o, bu akşam eski bir iunan hey
keli kndar gt~zeldi Uzur kıvırcık kirpıkleri yanakla.. 
ruu hafilçt- gölgeliyor, yarı açık kızıl dudakları ara.. 
sından gôrüuE:n dişleri sedef gibi parlıyordu. 

Gökten düşen gümüş yağmuru altıncıa bu gPnÇ 
kız öyle neiı:s bit tablo teşkil ediyordu ki. Mehmet 
güzlerinı ondaı. ayıramıyor, baktıkça içinın heyecanı 

ve ateşt nrtıyc.rdu. 
Acat>t Ayşt: haltı onu anlamıyor muydu? Acaba 

yine ondan kaçacak, onunla zalim bır çocuk lakayt
liğile alay E;decek mıydi? 

Korkak. çekingen bir tavırla elini uzatarak onun 
dizlerı i.ızc:ıİıdf kilitli duran ellerini tuttu. 

-· N güzelsm Ayşe! 
Söylemek istediği sözler bu muydu? Belki e. 

Fa.kat korkuyorum Ayşe. senin gençtığtnden, be" 

nim arkada bıraktığım uzun yıllardan korKuyorum. 
san~ yaıtlaşmıya cesaret edemıyorum. çılgın huıya
larımın tahakkuk edeceğini ümit etmek kÜstanuğuı ... 
da bulunamıyorum. 

Gene Kıl hayret ve heyecanla büyfiyen ıtözl~rile 
ona bakıyor bir kelime söylemeden. bir hareket et· 
medcn C'nıı dinliyordu. 

- Çok ~cnçsin. çok güzelsin Av-se, ı;enin genç
llğinden ve jZÜzellığindcn korkuyorum. 

Oertnliğ!ndf' yıldızlar parlıyan gôzler!.n bakı$! e
riyormuş gioi yumuşadı. hafifçe solan ve tltrıVCJl 
dudakların arasından beyaz bir çizgi gör'Uıdıi. AY..8 

(DevatnJ var) 
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~"'AN 
ABONE BEDELi 

TD,.klye Eonebl -
1400 Kr. t lene l800 Kr. 
?50 • 1 Ay 1500 • 
400 • 8 Ay 800 • 

-.!_&o • 1 Ay aoo • 

IWletlerarası posta ittihadına dahU 
Obn~an memlekeUer için abooe 
bedeıı müddet sırasl.yle ao, 11. ı. 
l,g liradır. Abone bedeli peslndlr. 
Adres deliıtlrmek 25 ku~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kun;şluk 
PUl llAvesl IAzımdır. 

GONON · MESELELERİ 

kadınlar1n1ız Niçin 
Ço~ Çocuk 
Doğurmuyorlar? 
G ueteler hlll, çok çoeukla anL 

1..,. lara verilecek mlllifattan 
-.ısetn,ektedirler. 
~~vletin üzerinde hassasiyetle 
..._.ufaı mühim ve mllzmin dertle
~bden biri de nilfua •iyuetidlr. 
~-~vrupanm, Buşyadan sonra, en 
~~ araziye sahip olan milletiyiz. 

""USUmaz ise, on sekiz mDyona he. 
~Yaklaşıyor. Bunun içindir ki, bu 
~ta harcanacak her gayreü ne 

ar hızlandırsak yeridir. 
.. ~~ menua temas eden bir doktor 
~umuz, f1I teYanı dikkat 88tır
-.ı Yazmaktadır: 

• .. -Bagfln, tehlrde dolumu, köy. 
L~lse, ölüm fazladır. Şehirde, zengin 
~· bir baı derdi saydıtı, kendisi. 

BfisOnden, zevkinden alıkoyma. ::dan. -Ostelik de endamını bozma. 
•-Ldan çeklndiii içindir ki, çocuk 
~amayı tercih edu. Orta -halli 
~ııı, ekseriyetle, zenginin makal-

dir. Fakir kadın, çocatuna baka. 
~t-atını. okutamıyacafuu diiştln. ,q için. ana olmaktan kaçınır. 
1...~1Ullann haricinde, evli olmıyan 
;;nııar da, muhtelif enditelerle ço. 

Yapmaktan korkarlar. 
.._!_~yet böyleyken. dizi bir para 
-.ıatı. yol vergİBlnden muafiyet, t'8 madalya cfbl teşvtkUr yardım. 
~ bizi. istediğimiz kadar mesut ne. 
~ lere kavuşturamaz sanınz. Ancak 
q •~tin, bilhassa fakir bdınJrnmı· 
11 

1 U111a genış bır yaraım-vaaaetmee 
.. :~ealndedir ki, biz, nüfusumuzun 
.._:ıthntz süratle çofaldıjnn gör. 
~ zevkini tadabilim. Kasabaları. 
~ a bile cocuk bakım evleri, do. 
1-ı evleri ~e yatıh, ilk, orta okul. 
U.. ·~•blldiilmb cfln, bu memleke
... en hayati ve en bilyilk divalann. 

birisini başarmış olacağız. 
Jlt ltaye ıelince, orada kadm, bir u. 
~ libi evlenir. Onun için çocuk bu. 
-._.mu bir hazlnedir. Doğunnıyan 
botı' köylü için makbul değildir. 
"'!ıtea an çocuklar erkek oldukça evin 
~artar. Dolan yavrular, evveli 
~ Yetle sapsajlam, ııhhatU, gür. 
~ tlr. Fakat. ya tarlada, ya bar. 
)a da olan kadın, çocupna ekseri· 
~•ıında ta,ır. Tapmua bile, ço.. 
tbad ıerek bakım, gerek ~da cihe. 
ltıt en ihmale ufrar. Köyün ııhhl 
b ~ uyııuyan muhitinde yaşamı. 
>et •ıhyan yavru, zamanla, büyO. 

efine kilclllilr 
fitıell&ıbuki, köylil: ~k muazzam ktll. 
._ re delil, mahdut bir ihtimama 
ı.~~~tır. llkmektep, temlzlik, ucuz 
ı.~ dtln, müşfik bir sıhhi kontrol, 
~ e, hutasmı kapı kapı dolaşma· 
~' uzun milddet beklemeden ka. 
'eat!~tirebUeceji bir kasaba hasta. 

~l, bitin kCiylerlmlzl bu say. 
~la, z nimetlere kavuşturmak, çok 
b.:-1' bir 1! delildir. Fakat bu sayede 
~YllŞacatunız neticenin ve kazana. 
tfiıa ~ canlı servetin bOyUklülü 
lba" 11ilne getirilirse, bunlan ba,ar. 
~1~ muhtaç bulundup her feda· Ok bize basit, küçilk görünür!" 
,._ 'll)'ucumuz, bu satırlarlle orta. 
t~eııl blr dava lıoymaı olmuyor. 
t~.,:_!ok çocuklu analara madalya 
laat -.uıası veaileaile, cok mühim 
'- h~emleket davasının ana hatJan. 
._ di defa daha çizmlı oluyir. Biz, 
"" va llzeriode, • bu davayı kaza. 
ı. ~ız Kine kadar • her vesiley· 
~~ ISrarla durulması lüzumuna 
~ ~ Çok ~ak yetiıtlrecek ana. 
"'1ııQ rer madalya Ue milklfatlandı. 
taaı. · Ş&pheaiz, bu da • kilo: ilk mik· 
~ .da olsa • faydumı ıörebileee. 
~bir teıvlk harekeddlr. Fakat. 
~ daki tedbirleri mtlmkln mer. 
~ratle almanın fal'elerine de 
... 

0 
adıtım.ız müddetçe, korkans 

t11r1ı lll•dalyalara liyakat usanacak 
!'tek -;•lannın sayısı, bizi sevindi· 
la111ı erecede )'ilkselemlyeeektlr. 
'-tb arı ltlndir ki, bir defa daha tek. 
~:~ O madalyaları daiJtalım, 
~ 

0 
taraf tan da, Ttlrk anaları. 

._... IDadal:raJara k•zagmak fmkı\n-
~ 

TAN 

Muharrir, 

Olduğunu 

Du Yazısında Medeniyetin 'Derin ve Şümullü Bir 

Sebeplerini 

Buhran Geçirmekte 

Etrafivle Anlatıyor:. izah Ederek Bunun lktısacli ve içtimai 

O .OJ O 

KlYlırltaıroco D~öm 

E vvelkl iki makalenin birlıı. 
cisinde, beşeriyetin tekA. 

mülünde tekniğin insanı tabiatın 
esaretinden kurtaran ve ona namü. 
tenahi istihsal imkinlan temin e. 
den müterakki rolünü tebarüz et. 
tlrm;f, ikincisinde ise, teknik sa.. 
yesinde tabiatın esaretinden kur. 
tulan insanın bizzat yarattığı tek
nik esareti altına girdiğini ve me. 
deniyetin, tarihte misli görülme. 
miş derin ve şumullü bir buhran 
geçirmekte olduğunu, bütün me. 
deniyetin göçmek tehlikesine mal. 
nız bulunduğunu göstermeğe ça. 
lışmıştım. 

Bugün de, dünyanm tanınmıı 
mütefekkirlerinin, bu buhranın 
mahiyeti ve bundan kurtuluş çare. 
leri hakkındaki noktai nazarlarını 
bildireceğim: 

Fransanın büyük fizik alimlerin. 
den profesör P. Langevin 1933 se. 
nesinde intişar eden bir yazısında, 
bu buhranın mesuliyetini tekniğe 
ve ilme yükletmek doğru olmadı. 
lıru, bilikis iUm ve teknik save. 
sinde be~riyetl sulha ve r~~a 
kavu,turmak mümkün olacaAuu ld 
dia etmJ!ktedir. 

Bunun için, ilim adamlıınnın da 
liboratuarlanndan ç-Jtank, içti... 
mat hayattan mütecerrit vssıfian.. 
na nihayet vererek, hakiki ilim me. 
todlannı cemiyet meselelerinin 
tetkik ve halline tatbik ctmclt su.. 
retile, milletlerin içinde ve m;ııet. 
lerin arasında içtimai adaletin te. 
•isine çalıpnalan lizımdır. 

S'mdf. binat profesör Lan2e
vfn'l dinleyelim: 

_Bugün llhıin ve üi'b':katınm ~ok 
ıuraW inkijafı neticesinde insan. 
ıanırmıyat şantannpa nmr oran 
derin değltiklik birçok mfttefek. 
kirleri endi§eye sevketmektedir. 

Onlar, bu vikıa karsısında nastl 
bir vaziyet almak lazım geldiğ:ni 
ve bunun, hakiki medeniyete fay. 
dalı mı, yoksa zararlı mı olduğunu 
ara§tırmaktad:rlar. 

Asırlardanberi d~rln bf,. fT'l~L 
~· insanı, kendini ihata eden l. 
ı.mi anlamağa, zihnin mütezayit 
kuvvetlerini şeniyetin insicamlı 
bir zihni tasvirini yapmak için 
kullanmağa; gittilcçe daha çok ve 
daha iyi tanınmıs olan vMr111lan 
bir tasnifin muntazam kadrolan 
içine sokmaJa ve bunlan kanun. 
larla birbirlerine bağlamağa sev. 
ketmektedir. 

Bu faaliyet · esnasında, mahdut 
bir sahada muvaffak olan idrak şe. 
killerini yeni sahalara teşmil et. 
meğe, meçhulü mallim ile izah t
df'rek malümrlan meçhule doğru 
gitmeğe çalışılm:ştır. 

Bu ceht, bilhassa ~Ön-"••"~"" 
beri, tabiatı gittikçe daha sıkı SOT'. 

guya çeken tecrübenin kontrolu 
altında devam etmektedir. 

p u cehtJn saiklerl nelerdtr ve 
bunun insanlara ne gibi 

faydalan ve hizmetleri dokunab'
lir? 

Bu cehtin fnsan1Pra temin ede. 
ceği fayda, onlann maddi ve ma.. 
nevi kurtuluılannı hazırlamaktr. 
Burada maddJ kurtuluş, asıl haki. 
ki gaye ve hedef olan manevi kur. 
tulU§Wl vasıtasıdır. 

llmin gayesi, insanlann zahmet 
ve ıstıraplarını azaltmaktır. Ilim 
bu neticeyi, insanları tabiatın sır. 
1anna nüfuz ettirerek tabiat kuv. 
vetlerini sevk ve idare edecek bir 
vaziyete getirmek, tahminler ya.. 
pabilmek için anlamak, ve hare. 
ket etmek_ için tahminler yapmak 
kudretini onlara kazandırmak su. 
retile temin etmektedir. 
Hayatın ldamesl için 1izun olan 

tnsan dyıni hudutsuz bir surette 
azaltan makinelerin, ıstıraba, ha.~ 
tahğa ve ölüme karşı mücadele .._ 
den kuvvetli vuıtalann keşfi ile, 

zamana ve mekana hlldm olan mu. 
habere ve nakil vasıtalarının hart. 
kulide inkişafı ile, bir kelime ile, 
hayatı zenginleştiren ve güzelleş. 

tt ..... n bfttün va11talarla, bu cihdten 
elde ~ neticelerin ehemmlye. 
U iDklr ec:Ulema. 

lYcırDm ü~üm 
[ 

YAZAN: 

1 
Sadreltin Celal Anfel 

Burada tebarüz ettirilecek mü. 
hlm bir nokta vardır: Bu tatbik&. 
tın bilhassa elütrik, kim~a ve bL 
oloji sahalann<Uı en mühim ve en 
tahmin edilmeyen neticeleri, ara. 
nıldığı için bulunmamııtır; belki 
sırf ilmin ortaya koyduğu me&t?lP.
lerin hallinden sonra ldeta kendi. 
liğiııden ortaya çıkmıtlardır. İd
dia edilebilir ki, en yüks'!k ve en 
hasbi araştırmalar, ilmin tatbika. 
tının en velud kaynaklarıdır. 

lnsanlann bu açılan yolda, bU. 
hassa 90n otuz kırk seneden beti, 
baş döndürücü bir süratle ilerle. 
meleri muvafık mıdır? Bu yol ha. 
kikaten en dobıı yol mudur? Git. 
tikçe daha ciddile,en güçlükler, 
iktisadi buhran ve ilmt b!lrJ> teh. 
didi, birçok klmaelerde şüpheler 
uyandırmıştır. 

Muhakkik ki evvell, dym miL 
tezayit bir surette mlhatılldlC!f
mesi ve rasyonalizasyonu, dym 
mahiyetini ve şartlarım derin bir 

surette değiştirmiştir; dyı zevk 
ve teşebbüsten mahrum bir vazife 
haline koymuştur ve insanı maki. 
nenin hakimiyeti altına IOknıU§
tur . 

Diğer cihetten, mak'nenln temJn 
ettiği kazanç hırsı, bu hareketi ya. 
Tatan insanları ve milletleri arkll .. 
111ndan sürüklemekte ve mütema. 
diyen yeni m~ler arama 
ı~Jt!tlii!ktedlr:· ı.ıtıStem e e ı 
seti ile, geri kalımı kavmlere, a). 
kol ve fotob'af gibi, hiçbir fhtL 
y~_ç duY.Jnadıklan şeyleri satmak 
için harici mahreçler tesisi; yahut 
memleket içinde, tatmini her biri. 

mizden fazla bir mihanikJ dy isti. 
yen ve o nisbette bizim hakiki kur
tuluşumuzu gerileten yeni ihtiyaç. 

1ar yaratmak suretile dahili mah
reçler temini. 

A yn1 hırs ve sarhoıluk, fazla 
istihsale, mamul eşyama 

ve mahsullerin kütle halinde ah. 
makça tahrip ve ifnasma ve me.. 
sal saatleri • makınenin mümkün 
kılmas:na rağmen • azaltılmadığı 
için, ipizlik buhranlarına götür. 
mektedir. Bu suretle ilim, eski ~
sa.reli ka,ldırmak isterken, iki yeni 
esaret şekli meydana çık.ırmı' o.. 
luyor: Ameleyi, ayni yeknasak ha. 
reketleri bütün hayatı müddetin. 
ce yapmaja; gittikçe genişleyen 

bir b:sizler kütlesi tüfeyli ve se
fil bir hayata mahkum etmek. 

En nihayet, ilmin harbin hlzme. 
tine koyduğu faaliyet vas:talan 
dolayısile bir harp, hiç şüphesiz 
bütün medeniyetin sonu ola~ 
tır. 

Bu neticeler karşısında bazı kim 
seler, bu büyük tehlikenin önüne 
ge_çmek için, fenal·ğın asıl kayna.. 
jını ve hakiki sebebini ar:unıık ve 
yalnız teknik ifratını değil, belki 
bizzat ilmi, cedani endlşelerin mab 
sulü ve insanlann bugünkü bnh. 
ranlı faaliyetlerinin anası olan iL 
mi mahkum etmek lazım geldi~ini 
aöylüyorlar. Nasıl ki bir Allah, 
Ka!kas daeları. üzerinrf,.. JTÖ~n a. 
te§irti insanlara vermek için çalan 
insanı cezalıındırmı~. bi7im de 

ldn. yeni Prometey~ flmi zincir. 
Iemem;z icap etmez mi? . 

D:ğerlerine göre fenal:k nt? ilim. 
.d..cfir, n~ de bize temin etti~i kııv. 
vetli faaliyet vasıtalarındadır. BeL 
ki bizim onları kullanış tarzım:z. 
dadır. Yapılan bütün tahribatı ta. 
mir etmek ve daha büyük tehlike. 

lerin önüne feçmek için, bilikis, 

..-- LOKMAN HEKIM _tN öGOTLERi · 

MiDEDE 
lnıan mlclesln41e kanser olclata

nu kendi kendine de teşhis edebi. 
lir. Fakat buna )'apabilmek için, 
meşhur Truuo kadar büyük ve 

tecriibeli hekim olmabdır. Çünkll 
midesindeki kameri fefhla edeblL 
miş kimse, tarihte yalnız odur. 

Kendileri hekim olmıyanlann 
yapabilecetı teY de kırk, elli yap
na ıeld .klerl vakit buı allmetlere 
ıöre, o hastalıjı hatırlıyarak, vak
tinde hekime muayeneye cfdlp yL 
ne vaktincle çareaiae bat vvmaJt. 
tır. 

Maalesef, bu laastabim ilk aJA. 
metleri pek te emniyetli (yani teş. 
h · • için emniyetli) 191ler dejildlr. 
Mide @eyce btlyilk bir uzuv oldu. 
jundan, kamerin bulanduiu yere 
ıöre, allmetleri de u, çok detlşlr. 
En ziyade bulundutu yer mide ile 
barsaldann arasındaki kapıdır. 

Orada çıktılı vakitte de, batlaa.. 
ııcında pek •inı'dir. hldn iftiha
sızlık görillilr. Da ela pek çok kim. 
selerde bulunur ve mutlaka kame. 
re delllet etmez. Fakat devam e. 
derse, bana hatıra ptirmelkllr. 
Yemekten aonra midede alırlık. 
ıetfrme, sula kay, bunlarla birlik· 
te .derin yorrunJuk, çabuk zayıf. 
lamak, arada urada alnJar. vaw 
bunların da hepsi olacan pyludir. 
Fakat kırk, ell' yaf!Da kadar mide. 
ıindea şlkiyetl olnu7aa birinde, 
hem de birdenbire meydana çılan.. 
ee. ne olur, ne olmaa, df7e o Ju.. 
talık hatıra gelmelidir. 

Midenin ba!lra taraflarıHa ""
tıtı vak't. allmetlerhıl 88)'11)Ü 
f ayduız olur. Çtbıldl hepsinde • 
BU kırk, elli yq m ... lealdlr. DL 
ha önce geldilt vana da, onlar pÜ 

mDstanL O yaşa plmlı bir adaın, 
kadın okun, •kek ollan - ml•e
slade her ae til'Ja ralalılmzl•"• 

KANSER 
çokça uyıftamıya baılarsa, zihne 
filphe gelir. 

Da fllpheyl hallebnek için ça
re, mideyi Röntgen ışıldarile mua
yene ettirmek, bakbrmak, aşafı. 
dan kan çıkıp çıkmadıl'mı gene 
kimya tahlili ile anlamak. Bu mu. 
ayeneler epeyce vak't alır. Mide
de kamer, başlanııcında çabuk 
teıhis edilemeyince, Uzillmemeli. 
dir. Hekimin lüzum gösterecefl 
türlü türlü mua7eneleri ka\111 et. 
mek lbımdır. 

Battl biltiln muayenelere raf. 
men, hekimin sihn'nde şüphe ka
lır da, iti yerinden aıalamak üzere, 
ameliyatla mideyi açıp, bakmıya 

llzum görürse, f'ıkrlmce, buna da 
ruı olmalıdır. Bu zamanda kaTın 
tlzerfnde operatörler'n yapbklan 
ameliyatlann o kadar hayırlı neti. 
eelerlne göre kati teşhis için ame. 
llyattan da çeldnmefe yer yoktur. 

Mide kanserine karşı ameliyatın 
fayduı. amel'yattan aonra .,.k ça. 
bak belli olur. 1'1ide bozuklutu ı• 
çer, lttah yerine gelir, insan kilo 
abr. Bu iyilik hiç olmana, ik\ sene 
ıilrer. Halbuki hutalıim ba~ında 
7apılan ameliyattan aonra yıllarca 
dalalı yaşıyanlar çoktur. EW yaşm. 
da ameliya,t yapıldıkty sonra yeL 
mit be! YB9'1Da kadar yapyanlar da 
slrOimüıtllr. 

Onan için m'de kanserinden şffp. 
J.elenmek. hastalık teşhis edilirse, 
•t7e; kederlenmek mlnasına gel
..._ Batta, ameli:vabn faydalı ol. 
duta samanda tefhls edilirse mem. 
aun olmalılır. 

Amellyattan sonra lkf sene ra. 
.. t ~Ylltff, bastalıtın tekrar 
selmeal ihtimali pek Halır. fkl se
aelJk rahat Umldi de bir amelin. 
ta elbette dler. Bele altı ywl ~~
t'ttea sonra, tekrar ıelmek lhtL 
..u artlk lilc uı.a-. 

daha iyi anlaıılan ve hakild gaye. 
sine irca edilen iline müracaat et. 
mek mecburiyetindeyiz. Yalnız 
ilimdir ki, herkeSln iyiliği ve re. 
fahı için bizi, getirdiği yeni hayat 
p.rtlanna ve tesisini mümkün kıl. 
diği yeni muhite intibak ettirebi. 
lir. 
nmı ve tekniği zlnclrlemeğe ıo. 

zum yoktur. Uzun zamanlar ve 
halk kütleleri için, umumi refahı 

istemek bir hamakat olduğu ve 
herkesin ihtiyaçlar:ru tatmine ki. 
fayet eden mahsuller elde edilemL 
yeceği filcri telkin edilmişti. Mal. 
tus iddia ediyordu ki dünyayı bir 
kanun idare ediyor: nüfus hendeıf 
nisbette çoğaldığı halde mahsuller 
adı-di nisbette çoğalmaktadır. 
Fakat bugün görüyoruz ki, teknL 
ğin namütenahi inkişafı sayesinde, 
bütün insanlann ihtiyaçlarını tat
min etmek imkanı hasıl olmuştur. 

unutmamalıdır k1, ilim, her 
şeyden evvel bir metotdur; 

fikrin vakıalara tabiiyetidir. Zih
nin şeniyete intıbakıdır. İlmin 
insani meselelere, insanlar ve mıl. 
letler arasındaki münasebetlere 
hakim olmaını istediğimiz adalPtin 
tesisine tatbiki henüz yeni başla. 
mıştır. 

Zamanımızm hayati meeletd, 
hakikatte, bir teknik meselesi de. 
ğil, bir adalet meselesidir. Bu me. 
sele, fuliyet vasıtalarının, kendi. 
terine kabule iyı haz1rlanmam!ı 
olan bir muhit içinde çok çabuk 
ink;~af etmelerinden, ve bu vası. 
taları!\ bütün insanlara faydalı o.. 
lacağı yerde, ferdi veya müşterPk 
hocihinlikler tarafından , istismar . . . 

He, Z811Jan olduju gibi Uim, a. 
daletten ileri gitmiştir. Halbuki 
ilim, hem metodu ile, hem de ne. 

. t !celerile adaleti tesis etmek için 
bize yardım etmelidir. 

Tooal diye tavzif edilen adaletin 
geriliği son zamanlarda çok teba. 
rüz etmiştir. Çi.:nkü. bizim mad'.ii 
6lem hakkındaki bilgilerimizin sür 
atle çoğalması, tekniği de hariku. 
iade bir süratle inkişaf ettinniştir. 
İşte, bugünkü buhranın iktisadi 
ve enternasyonal plandakı vah&
mP.ti bundan ileri gelmektedir. 

Bana göre, bizim kurtuluşumuz, 
adaletin çetin yolu üze~nde, il. 
min kendine uzattığı kardeı ele 
dayanarik yürümesi ile temin edL. 
lecektir. 

Yabancı Bir Dil 
Bilen Memurların 
imtihanları için 
Yeni Bir Tebliğ 
Ankara, 22 (A.A.) - Devlet me

murları ile bankalar ve devlet mües. 
&eseleri memurlarının yabancı dil im
tihanlanna dair Maarif Vak!lliğindcn 
alıp 20 mart tarihile dördüncü bülte. 
nimizde neşrettiğim'z ~bhğtn bir hk
rası eksik çıktığından mezkur tebliği 
&§Ağıda aslına uygun olarcU$. tekrar 
neşrediyoruz: 

Maarif V eldlliğinden: 
Dev!et memurlarile bankalar, devlet 

müesseseleri memurlarının 356 ve 
3659 numaralı kanunlar daireSL"lde 
yapılacak yabancı dil lmtihnn!a.rı 
hakkındaki talimatnameye göre, her 
sene mayıs ve ikinciteşrin aylannda 
açılması lizım gelen imtihandan iL 
kinin, 939 ilcincitep-in devresini! mah 
suben mart 940 ayı içinde yapılması 
İcra Vekilleri heyetinin 9 mart 940 
tarih ve 2/13007 karan icabıdır. 

Bu imtihanın gün ve saatleri. tAU. 
matnamenin birinci maddeaınin (b) 
fıkrasına uyularak •§Ağıda ılin olu
nur: 

Ankara Dil, Tarih - Cotrafya Fa. 
kültesinde: 

26 Mart 940 aalı. saat 9 da yazılı . 
29 Mart 940 cuma, "8at 9 da M>zlü. 
İstanbul Üniversitesinde: 
25 mart 940 pazartesi. saat 14 te 

yazılı <Konferans salonundal 
29 mart 940 cuma, saat H te aazıtL 

1 
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Buna Ne Der? 
Yazan: Sabiha Zebriua Serte. 

· ı· Ki bir kızdan mektup aldım. 
Kendi flmlııi ve adresinJ ver

dikten sonra, çalııbtı müessesenin 
isim ve adrealııi de vererek, içtimai 
bir meseleden bahsediyor, benden 
yardim istiyor. 

Bu ıenç kısın çabştıtı mDessesede 
ahllkı, lfrenç b:r tekilde zayıf biı 
patron vardır. Genç kızların saffe.. 
tinden. zaruret:nden, görgüsiizliiiün.. 
den ve irade zaafından istifade ede
rek, bunlan kendi iğrenç hevesleri. 
ne vasıta yapmaktadır. Bana mektu. 
bu yazan genç kız, buna tahammOl 
edemediii için çekildiğini, fakat bu
ıün ipizlite ve açlığa mahk6m oldu
ğunu, ötekilerin bir parça ekmek ba
tın için katlandıklannı yazıyor. 
Doğrudan doiruya içt:mai ahllb 

dayanan bu meselede, umumi mahL 
yette fikir söylemek veya· yazı yaz. 
makla davanın balledilemiyecetfnl 
bildijim iç"n, benim ne gibi bir yar
dım yapabileceğimi düşündüm. Bana 
bildirilen müessesenin ve patronun 
ism:ni teşhir edemem. Bu işin yeıL 
ne ıuçlusu patron oldutu halde, o 
cezadan vareste kalır da, benim hif
bir suçum olmadığı halde, onu teıhir 
ettiğim için, derhal •uçlu mevkiine 
dilıer, ceza kanununun bilmem ka. 
çıncı maddesne göre mahkôm da o
lurum- Her halde bu ıenç kız, ben. 
den bunu istemiyecektir. 

O halde isim ve mevki söyleme_ 
den, vikıa üzerinde fikir yürütmek. 
le, bu ıenç kızlara akıl öğretmekle, 
netice üzerine tesir yapmak mümkün 
det'Jdir. Bu phsi bir dava oldutu 
için, ilçilncll bir phsııı müdahalesi 
de kabil değildir. Amma, bu ayni za
manda bir hukuku umumiye davası 
değil mid'r? 

Ben hukukça detfllm. Kanan macL 
delerini bilmem. Fakat içtimai hak. 
1ar bakımından, hukukun felsefesi 
bakımından aosyal hadiseleri müta
laa etfğim zaman, bu gibi davalan 
şahsi huoi .1tlarin dışında görüyorum. 

Bir müessesede çalışan beş, on kız 
vardır, bayatın omuzlarına yükleditf 
en zaruri bir mecburiyetle, ihtiyaçla, 
bir parça ekmek hatırı için her türlü 
kahıra tahammül ederek, çalı,ıyor-

- JuJ.a. .... _ 
vetle, lsted il zaman, bu kızlan 
kapı dışan edebilen bir patronua 
sayini satın almak için ver.eliği par~ 

1 ile şerefini, namusunu, hays'yetini de 
beraber satın almıya kalkışbğı za.. 
man, her hanıi bir kanun karşısında 
mllttehem oldutuna filphe yok ... 
Bilhassa ahlak kanunları, so~yal ka. 
nunlar kartısında... Fakat davacı o 
kadar mutlak bir acis içindedir ki, 
kapı dlfUI ed"lmek tehlikesi. açlık, 
ipizlik tehlikesi, avukat ve mahkeme 
masrafmı ödeyememek endişesi, ses 
çıkaramamak kudretsizliği, bütiln bu 
acizler ve zaaflar onu, ya boyun ei· 
mele, veya açlıiı göze alarak, mek. 
tubun aalıibi ıibi çekilmeie mecbur 
eder. 

Şerefini; açlığa tercih eden kıza 
yaldızlı bir ahlü madalyası taksak 
bile, bu, davayı halletmez. Mütte.. 
hem ve BDçlu yerli yerinde, kurban
ları da mutlak bir aciz içinde z'llcte 
boyun eimektedirler. Benim bu kız· 
lan kurtarmada ne rolüm vardır? 
Fakat isim ve adresile gelen bu mek
tubu, milddelumumilije göndersem, 
acaba bu b 0r hukuku umumiye dava. 
sına mevzu olabilir mi? Müddeiumu
mi her hanJI bir yerde ıenç kızların 
fuhp MvkedildiilnJ haber aldığı za· 
man, dava açmıyor mu? Bunun ite.. 
kisinden ne farkı var? 

Ben içtimai haklar bakımından, 
müddeiumuminin bu mesele ile alA.. 
kadar olmuı kap ettiiine kaniim. 
Hukukçular buna ne der? 

Şavşat Müdürüne İşten 
El Çektirildi 

Artvin (TAN) - Şavpt <Merya) 
nahiyesi müdürü Müfit Günere vili. 
yetçe l§ten el çektirilmiştir. 

Posta ve Telgrafta Bir Nakil 
Ankara. 22 ('r AN) - Posta. Tel

graf ve Telefon levazım müdürü Şa. 
kir Gökdoğan Seyhan posta müdür
lüğüne, Seyhan müdürü Kenan Po. 
lak levazım müdürlüiüne nakil ve 
tayin edildiler. 

Kırşehir Belediye Reisliği 
Ankara, 22 ('r AN) - Kırşehir Be. 

tediye n!isliğine intihap edilen Şevki 
Süngünün reisliği tasvip olunm111-
tur. 

Bir Kadın, Eltisini Öldürdü 
Ayancık CT AN) - Cuma nahiye 

sine ballı Yemişem köyünde, ~akl. 
rin kansı Emine • .tayın biraderi Ta
birin bnsı Fatmayı bıcakıa kalbin. 
den vurarak öldürmüıtüı. Cinayete 
bir teDcere JOiun ... olmU§tur. 
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(Başı 1 incide) 
luğundan bahseder. Gün olur antide
mokrat olduğunu söyler, gün olur 
demokrasilerle anlaşmağa çalışır. 
Bazan İtalyayı reviziyonist görürsü. 
nüz, hazan statükonun devamını mü
dafaa eder. 

Reynaud Kabinesi Zaif 
Bir itimat Kazandı 

. 
Sultan Nureddin Büyük 
Kameryede Bekliyordu 

Çünkü İtalya, hakikatte ne odur, 
ne bu. O realist bir siyaset takip e
der ve o gün için kendi menfaatini 
nerde görürse o tarafa meyleder. 

maşı. ı incidcl 
nmıztn ımvvetınc, askerlerimizin 
tehalüküne ve şeflerinin kıymetine 
güvenmek ve nihayet Fransanın e
bedi dehasını hatırlamak kafidir.,. 

Londrada İngilizlerle ticaret mua. 
Seyislerden birine işaret etti. Atı ı temin ediyor, dedi. Sonra diz çöküp hedesi akdi için müzakerede iken. 

,ıırnrdılar. Yularından zaptetmek oturan iki biraderden Şirkoha: ortaya ibir kömür meselesi çıktı. O 
mümkün dcğildL Eyyup:. . - Eseduddin! dedi. Geçen gün sa. vakte kadar nntikomünist olan İtal-

- Serbest bırak! dedı. Seyıs yu- na bahsett:ğim gibi Mısıra askeri bir ya, birdenbire Sovyetlere karşı tatlı 

Bir takım münakaşalar oldu 
Ayni beyannameyi Chauternps ta a 

yanda okumuştur. M. Rcynnud'nun 
beyanatında en çok alkışlanan kısım, 
"Sovyetkrin ihanetli yardımından,, 
bahseden parça olmuştur. 

lar ipini çözdü. Hayvan şahlandı, ııv- kıta göndermek lazım geliyor. lisan kullanmağa başladı. Çünkü '!n. 
lının önü odundan parmaklıkla kapa. - İrade buyurursunuz. gilizlerin Almanyadan İtalyaya de-

Fakat beyannamenin diğer kısımla. 
n sükunetle karşılanmıştır. 

h olduğu için dışarıya çıkamıyordu. - Hayli zamandanberi Mıstr ah- niz tarikile giden kömürlerin nakline 
Siyah yelesi ürpermiş, iri siyah gı.iz- valini tetkik ediyorum. Fatımi halife mani olması, İtalyayı can damann
lerinden ateşler saçılıyordu. Olduğu Azıdinullah 0 derece memleket umu- dan vurmuş bulunuyordu. Bu hadise 
yerde yay gibi atılıyor, ince, narin runu ihmal etmiş ki, Mısır, adeta sa- f talyaya, Akdenize hakim olmamış 
kulaklanru oynatarak başım.çöle doğ- hipsiz kalmıştır. Vezirlerden Ebu bulunm-ının acısını bir daha duyur
~ çevircre_k horulduy~rd~. Seyisler Şacaa Şavcr, Mısırın bu gidişle haç- du. Ve İtalyayı Almanya ile daha 
Rihussahra yı tekrar ~uçhikle zapte- lılar eline düşmesinden korkuyor. do~tça konu~ağa sevketti. Şimdi 
derek ahıra koydular. Diğer vezir Adil bin zerik, Şavcre Almanyanın bu vaziyetten istifade 

Daha sonra vuku bulan müzakere
de radikal sosyalistler hi.ıkümcti 
tenkit etmişler ve beyannamedeki 
vuzuhsuzluktan şikayette bulunmuş
lardır. Reynaud kabinesi, radikal soS
yalistlerden altı azayı ilıtiva etmek
tedir. 

Saliıh~d~in, hayva~l~ra aliıka gös- galebe çalmak için memlekette dai. ederek İtalya ile Sovyetlerin arasını 
terMek ıstıyormuş gıbı: ma ihtilal çıkartıyor. Bu asayişsizliği bulmağa, hatta üç devlet hesabına 

Sağlar ise hükumetin sosyalistleri 
almasından memnun olmrunıslar, 
müfrit sağların lideri Marin hüku
mete itimat etmiyeccğini söylemiş. 
tir. Reynaud, bunlara mukabil sosya. 
listlerin vatanseverliğini hürmetle 
anmış, daha sonra bir harp kabinesi 
vücude getirmiş olduğunu anlatarak 
sözlerine şu şekilde devam etmiştir: 

- Yeni gelen kısrağı görelim! de- bastırmak lazım... müşterek bir beyanname neşrine ik.. 
dL Mısırdaki asayişsizliği vezirlerin naa çalıştıgı söyleniyor. İtalya da bu 

S eyisbaşı yuıarın(!an tutarak 
demir kın renginde bir hay

van getirdi. Buna bir kısraktan ziva
dc bir ceylan demek daha doğru ~di. 
Üzerindeki hnşayı kaldırdılar. Eyyup 
dolgunca sağnsını, mevzun kalçaları
nı, ince bileklerini, sinirli ve kuvvet
li göğsünü anlıyan bir nazarla süzdü. 
Sallıhnddin hayvana do4ru gitti. Ön 
ayaklanru sıvnzlıyarak bileklerine 
kadar indi. Kısrakta ufak bir kusur 
qoktu. Eyyup sordu: 

- Nasıl beğendin mi? ' 
- Beğenilmez mi~ hmi nedir? 
- İsmini sen koyacaksııı. 
Salahaddin düşünmede .. -ı: > 

- Cedraniye! dedL 

vaziyetten istifade ederek demokra
değil, Nureddinin çıkardığını iki bi- sileri korkutmak ve onlara İtalyayı 
rader pek güzel biliyorlardı. Hattô tazyik etmenin tehlikeli olduğunu 
Nureddin bile bundan bahsederken göstermel!e çalışıyor. 
tafsilat vermiyor, yalnız işe girişmek Hadiselerin alncağı şeki1 henüz 
zarr.anının geldiğini anlntıyordu. Bi- belli değildir. Fakat İtalyanın kati 
ribirlerine saldıran iki Mısırlı vezir, bir harekete yanaşacağı tahmin edi
Nureddinden ayn ayrı talimat alıyor. Jemez. O, sadece hadiseleri istismar 
lar, her ikisi de Nureddinin kendisi- ile ikt'fa edPcektir. 
ne yardım edeceğini ümit ediyorlar- =:-============== 
dıNureddin Şirkoha: Fin cümhurreisi 

-Eseduddin, dedi. Sen derhal teda • M ••tf j 'k/ 
rikfı.ta başlamalısın. Ne olursa olsun U (/! l ere 
Mısırda asayişi iade etmeli .. Hareke. Teşekk u··r Ettz• 
tinden evvel sana daha başka talimat l 1 

"Halihazırdaki haile ortasında, şa
hıslar üzerinde tercihler yapmak bir 
cürüm olur. :;vı:tızideki biitün fikirle
rimiz ve sözlerimiz artık snyılmaz. 

ffarici siyaset bahsinde, yegane düs
turumuz dostluğa dostlukla, düşman. 
lığa düsmanlıkla mukabele etmektir. 
Komünizme karşı mücadelemizde ez. 
mek istediğimiz sey bir fikir değil , 
bir ihanet teşekkülüdür." 

vereceğırn. Eyyup burada kalacaktır. 
Fakat oğlu Saliıhaddini birlikte ala

Sosyalistler namına söz söyliven 
M. Blum. radikal sosYalistlerin hüku. 
metle anlaşarak değil, fakat biitün 

(Başı 1 incide) Fransız kuvvetlerini bir araya getir. 

caksın. 
Eyyup baş seyise: 
- Abdullah Cedraniyeyl 

Kendin bakacaksın ha ... 

lki birader huzurdan çıktılar. Ev
götiir. !erine döndükleri zaman Eyyup der

dan sonra istifa edecektir. Yeni hü. mek istediklerinden hükumete işti
kCımetin ilk işi memleketin müda!a- rak ettiklerini söylemiştir. 
asını ve imarını temin etmektir. Şun- M. Reynaud. müzakereye son ve. 
diki Başvekilin yeni kabinede Mali- ren nutkunda bugün milli emniyetin 
ye Nazırlığı yapması bekleniyor.Ton- yalnız orduya değil, bütün millete 
ner'in Hariciyede kalıp kalmıyac.:ığı dayandı~nı söylemiş, dahn sonra 

Kısrağın püsküllü başını örttüler; 
2ıöcrelerden birine gö!ürdüler. Ahır 
dairelerinden çıkarken Eyyubun bi
:raderi Eseduddin'in kendileruıc dog. 
ı:ru geldiğini gördüler. 

Şirkoh kardeşi ile müsafaha ettik
tten sonra Sıılahaddine: 

- Nasıl? Gümüş burun kısrağı be
lğendin mi? Diye sordu. Salahaddin: 

- Böyle hayvan beğ .. nilmez mi 
ramca? Onda cins bir atın bütün gü
ızellikleri var. ŞirkCh gj.ılümsedt: 

- Kısrağı gönderen İb~ Saad ka. 
bilesinin reisi şoyle vasfctti: "Bu kıS
rakla düşmanlarımdan canımı kur
tardım. Ayağımın tozunu bile göre
mediler. Her hangi canavarın arka. 
sından koyuverdimse ,tetiştim " Sen 
de pek yakında bununla çölleri ge
&eceksin; düşmanlara saldıracaksın. 

Eyyup: 
- Bakalım Salahaddin kabul ede

cek mi? O, mehtaplı gecelerde havuz 
başlarında dostlarile şiir müsahabe
ı;ini, kılınç şakırtısına tercih ediyor. 

Şirk oh: 
- Biliyorum, fakat onun fik usta. 

lığını ben yapacağım. Yakında gll-
rürsün.. 
E~bun harem bahçesinin kapısı

na geldiler. Kapıyı açan köle, Eyyu
ba: 

- Saraydan haber geldi. Sultan 
Seyyidina Eyyubu davet ediyor! de-
di 

İki kardeş Salfı.haddini bırakarak 
~araya gittiler. 

Sultan Nureddin İranlı bahçıvan. 
lara tanzim ettirdiği has bahçede 
mağrıbi sanatkarların yaptıkları bil
yük kameriyede bekliyordu. Şirkoh 
Ue Eyyup içeri girdikleri zaman sul
tan dizine konan beyaz güvercinlerle 
eğleniyordu. 

N eşvell bir eda ne: 
- Bakın, dedL Şu güvercini 

görüyor musunuz? Bunun eşini ayır
dım, haliı yeni çifti ile uzla~amadı, 
ne zaman buraytı. gelsem, gelir, dizi
me konar, yaptığım haksızlıktan do
layı sanki bana şikayet eder. Adeta 
eşini ister. Hayvanlardaki vefa hav
ret edilecek şey-
Şirkoh: 
- Efendimiz! dcdl. Gnvcrcınler 

tek karılılardan oldukları için dişile
rine bağlı olurlar ve başka bir dişi
ve güç alışırlar. Arslan da öyledir. 
Halbuki horos, at, koyun gibiler çok 
k:anlılardandır. O kadar aldınş et
p:ıezler. 

Nureddin gülerek sordu-
- Ya insanlar? 
_ tnsan da çok kanlıdır. Bir dişi 

ne iktifa-edemezler. Ne yapsınlar? 
f abiat böyle emrediyor. 

Nureddin: 
_ Haçlılarla harp ettiğimizdenbe-

ri Müslümanların harem daireleri 
tabiatin bu ihtiyacını kafi derecede 

hal SalCıhaddini çağırttı: 
- Sultan, amcanı Mısıra gönderi

yor. Sen de amcanın maiyetinde bu.
lunacaksın. Şimdiden hazırlan. 

Saliıhaddin di.ıştindü. 
- Bu vazifeden affımı ist\rh:ım Q.

deceğim. 

Eyyubun kaşları çatıldı: 
- Neden? 
- Hakkile hizmet ed::?miyece~im-

den korkuyorum. 
- Senin ağzından korku kelimesi

ni bu tarzda bile işitmek istemem. 
Eyyubun oğlu korkar mı? 

- Düşmandan korkmuyorum. Hiz 
met edememekten korkuyorum. 

- Sefer heyetinin reisi amcandır. 
Harp ne demek olduğunu bilir. Sen 
onun maiyetinde bulunacaksın, de. 
dim. Seni bu rahavetten çıkarmak 
lazım. Eğer kabul etmiyecek olursan 
sultanın iradesine ve benim emrime 
karşı gelmiş olacaksın. s~nin üzerin
de babalık hakkım var. Son a sultan 
Nureddin gibi bize en'am ve ihsanda 
bulunan bir veli nimete ben ne cevap 
veririm? 

Salahaddin biraz dÜJiÜndÜ'. 
- Peki dedi. Kabul ed'yorurn. 

Fakat evvela huzura kabbl olunarak 
sultan ile haşhaşa görüşmek isterim. 

- Bütün şartların kabul edilmiş
tir. Fakat sultana yine bu vazifeden 
affını istirham ctmiyeceğini ümit e
diyorum. 

- Hayır, bilnkis teşekkür edece
ğim. Yalnız efendimizin behemehal, 
beni huzura kabul eylemesini iste
rim. Bazı noktalar hakkında fikrini 
soracağım. 

- Ne gibi noktalar? Bu hususta 
bclld seni ben de tenvir edebilirim. 

- Gerek siz, gerek amcam asker
siniz. Mısıra gönderilecek muavene
tin askerlik kadar maharete de :ih.. 
tiyacı vardır. Bundan dolayı sultan
dan baı:ı izahat istiyeceğim. 

Bu noktalan size sorsam bilmez
siniz ve bilmemekte de haklısınız. 
Fakat Sultan Nureddin öyle değil. 
Şnver ile Adil bin Zerik'den efendi
miz hangisini iltizam ediyor. 

Eyyup cevap veremedi. 
- Ne demek istiyorsun? dedi. 
- Gördünüz mü? Bilmiyorsunuz. 

Bütün malumatınız sultanın iki ve
ziri de iltizam eylemesinden ibaret
tir. Hatta bütün bu meseleyi çıkara
nın sultan Nureddin olduğunu da 
belld biliyorsunuz. F11kat Halep hü
kUmeti daha ziyade hangi tarafa yar
dım edecek? Açıkça Şaveri mi hima
ye edeceğiz? Yoksa Adili mi? 

- Siz oraya asayişsizliğe nihayet 
vermek için gidiyorsunuz. 

- Hayır. Biz oraya asayişsizlik 
bahancsile müdahaleye gidiyoruz. İ
cap ederse oradaki gayri tabiiliği de. 
vam ettireceğiz. Ben asıl bu noktnyı 
anlamak isterim.. (Devamı var) 

belli değildir. harbin iyi idare edildiğini anlatarak 
Tedafüi itti( ak ka.rşunnda selefi Daladier'yi hürmetle anmıı:; ve 

Diğer taraftan, Kremlin'in Pinlan.. bu beyanatı da alkışlanmıstır. Baş. 
da - i veç - orveç t dafiii paktı pro. v kll. daha sonra ar • m ntonun 
jesine muhalefeti, bütün Finlanda mühazeretini temenni etmiş ve: 
mahfillerinde görüşme mevzuunu teş "Fransada, uyuşmuş kuvvetlerin 
kilde devam eylemektedir. Sovyetler uyandırılması ltlzımdır. Meclis mü
Birliği, kendi aleyhine müteveccih saade ederse, hükumet bu canlandı. 
olacağını ve Sovyet _ Fin sulh mua. ncılık vazifesini ifa edecektir. Harp 
hedesi ile tezat halinde buiunacağını etmek istiyoruz, akdi miimkün ye. 
bahane ederek bu pakta muhaleiet ~ane sulhü, en kısa zamanda yapmak 
etmektedir. F'inlandada tebarüz etti- imkanını verecek olan, sizin harp hu. 
rildiğine göre, Bertin de bu pakt pro- susundaki azminizdir. Vereceğini1 
jesini Sovyetler Birliği aleyhine mü. rey. haricin muvacehesinde sağır bir 
teveccih telfıkki eylemektedir. reydir.,, 

Helsinkide şu mülahazalar ileri sü- Bunun üzerine reye müracaat cdil-
rülmektedir: İsveç ve Finlanda görü- mis ve şu netice alınmıştır: 
yorlar ki_, Moskova, yalnız tedafüi 268 muvafık, 156 muhalif, 110 
bir pakt mevzuubahis olduğunu an- müstf'nk'f. 
lamamıştır. Sovyetler Birliğinin bôy. [(abine bir toplantı yaptı 
le tedafüi bir pakta muhalefet dme. Nazırlar ve müsteşarlar, parliimen-
si için yegane sebep, bu paktın, e- tonun içtimamı müteakip, saat 20 den 
ğer varsa, Sovyetlerin emperyalist 21.30 a kadar Paul Reynaud'nun ri.. 
düşünceleri olabilir. Halbuki Sov- yasetinde toplanmışlardır. Bu top. 
yet • Fin sulh muahedesinin üçüncü lantının sonunda Nazırlar, Başvekil 
maddesi ile Sovyetler Birliği Finlan- tarafından bir tebliğ verileceğini ve 
daya herhangi bir tecavüzde bulun- kabinenin vazifeye devam ettiğini 
mamayı taahhüt etmiştir. Diğer ta- söylemişlerdir. 
raftan Sovyetler Birliği, İsveç ve Kabine tızası, mesai arkadaşların
Norveçe de teminat vermiştir. Bu dan bazılarının istifasına dair deve. 
vaziyette Krcmlin'in pakta muhalif ran eden şayiaların asılsız olduğunu 
hattı hareketinin sebeplermi anlamak gazetecilere beyan etmişlerdir. 
güçtür. ı Biraz sonra İstihbarat nazırı Fros-

HnngJ' bugün gece yansı Sovyet- sard aşağıdaki tebliği okumuştur: 
lere teslim olunacaktır. Mevkii tes. "- Nazırlar heyeti, Maliye Neza. 
lim alacak kuvvetler muvasalat et- retinde Rcynaud'nun riyasetinde top. 
mistir. lanmış meclis tarafından verilen rey-

Paris, 22 (A.A.) - Norveç, sefare- den mtitevellit vaziyeti tetkik et:niŞ
ti, Moskova hükumetiniı1 herhangi tir. Bütün nazırlar Başvekile balisa. 
bir Norveç limanında serbest mınta- ne teşriki mesai hususunda teminat 
kalar istediğine dair verilen haberi vermişlerdir. Bu şerait dahilinde hü
tekzip etmiştir. kumet reisi hali hazırdaki vahim va

ÖLÜM HABERLERi 

· Üstad lsmail Saip 

Dün Gece Vefat Etti 
Kıymetli ilim adamlanmızdan bi

rini daha kay'bettik. Beyazıt kütüp. 
hanesi eski müdürü ve Dariilfununun 
eski müderrislerinden üstat İsmail 
Saip dün gece vefat etti. Merhum, 
yüksek bir ilim adamı olduğu gibt, 
ahla.ki faziletin de canlı bir timsali 
idL Yalnız memleketimizde değil, 
Şark ve Garbın en büyük ilim adam
lan tarafından tanılan, sevilen ve 
sayılan bir şahsiyettL 

Merhumun cenazesi bugün, Koca
mustafapaşada, Davutpaşa ortamek
tebi hizasındaki 140 numaralı hane
sinden kaldırılacak, cenaze namazı 
ikindi üzeri Beyazıt camiinde kılına
cak ve Merkeze.fendi makberesine 
defnedilerektir. 

Merhuma rahmet diler, kederdlde 
ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

ziyet karşısında, meclisin mutlak ek. 
seriyetindcn rey alan kabinenin va
zifesi, mevkiini muhafaza etmek ol
duğu kanaatine varmıştır. Harp ko
mitesi, yarın toplanacaktır.,, 

Meclis te, 2 nisana kadar tatil et
miştir. 

Paris gazett!lerine göre 
Parls gazeteleri, yeni kabine ile 

meşgul olmakta, gazetelerin bir kıS
ml Reynaud'nun yeni Clemanceau O

lacağını ümit etmektedir. Mallım ol
duğu üzere Clemanceau geçen harp
te Fransayı zafere kavuşturan kabi. 
nenin başında bulunuyordu. Dala
dier'nin yeni kabineye iştirak etmiş 
olması umumi memnuniyeti kat kat 
arttırmıştır. 

Epoque gazetesinde Hanri de Ke
rillis yeni başvekili ~yle tavsif edi
yor: 

"Paul Reynaud'yu, dalma geniş 
bilgisini, bir devlet adamının esas 
meziyetleri olan cesaret, seciye, te. 
ennili atılganlık, mesuliyct hisst ve 
tehlikeyi göze alma vasıflanna ilave 
eden nadir şahsiyeUerden biri olarak 

tanıdık. Uzun zamandanberi iş ba. 
şında bulunan olgun tcknisien, bli
yük hatip ve kelimenin klasik mana. 
sile büyük parlamanter, şimdi tam 
şeftir. Reynaud'da Waldeckrousseau, 
Briand, Poincare ve Thers'in mezL 
yetleri vardır. Ahval ve şerait belki 
de kendisinde Clemanceau'nun me
ziyetlerini meydana çıkaracaktır. Ve 
memleket bunu bulmak istemekte. 
d 
... 
ır. 

lnuilteredeki intıba 
İngilterede yeni Fransız kabinesi 

çok iyi bir intı'ba bırakmıştır. Reu
ter ajansının diplomatik muhabiri 
şunları yazıyor: 

"Fransız kabinesi buhrandnn kuv. 
vetlenmiş olarak çıkmıştır. Daladier, 
orduda haiz olduğU muhabbet ve 
şöhret ve eğilmez azmi scbebile her
kesten ziyade liyakati haiz olduğu 
milli müdafaa nezaretini muhafaza 
etmektedir. Kendisi bu suretle har
biye nezaretine ait meselelerle işti
gale daha ziyade vakit bulabilecek. 
tir. Reynaud, kendisine maliye ncza. 
retinde hayrete şayan bir muvnffa_ 
kiyet kazandırmış olan enerjisile 
maruftur. Reynaud, maliyede çetin 
bir vazife görmüş, fakat, bunu sar
sılmaz bir cesaretle muvaffakiyetli 
neticeye erdirmiştir." 

Reynaud'nun iktidar mevkiine 
geçmesinin Almanyada husule getir. 
diği intıba ~özönüne alınırsa, ken
disinin Daladier'yi istihHif için en 
yerinde bir şahsiyet olduğu anlaşılır 

"Reynaud Hitlerizmi11 
baş diişmanıdır,, 

Reynnud'nun yeni kabineyi teşkil 
etmesi, Amerikada cok iyi karşılan. 
mıstır. New _ York Times diyor ki; 

"Fransa, Fransa demokrasisini te
vit eden ve müttefiklerin davasını 

kuvvetlendiren bir şekilde hükume
tini değiştirmiştir. Hiçbir anzaya U~
rarnadan yapılan bu değişiklik, f ngiL 
tere ve Fransa için bir kazançtır. Bu 
hal, "Fransanın faşizme kaçtığı., de
mokrasiden uznklaştığı iddiasını red 
ve cerhetmektedir.,, 

Gnzcte, netice olarak şöyle demek. 
e tr: 

"Reynaud, yalnız Hitlerizmin a. 
mansız bir düşmanı değil, avni za. 
manda sağlam ve ,ı?eniş bir zihnivetlc 
demiş edilen sulhiin şampivonudur ... 

New - York Herald Tribune de 
-şöyle diyor: 

"Kabine buhranı siiratle ve anza
va uğramadan iznle edilmiştir. Dala. 
dicr, faal bir şekilde Harbiye Neza. 
retile işbirl"ğine devam etmektedtr 
Kabinenin esası genişletilmiştir. Bu 
islerde bir bozgunluk ve nüak eseri 
yoktur. 

"Rcynaud, Fransız Maliyesinin ıs. 
lahı gibi güç bir işte iktidarını gös.. 
termişti. Yeni Avrupanın ancak de
mokrasilerin muzafferiyeti üzerine 
kurulabileceğine dair olan kanaati 
hakkında hiçbir şüphe bırakmamış· 
tır . ., 
İngiliz kabinesinde yapılacak 

tadilat etrafmda 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter'in 

Parlamento muhabiri yazıyor: 
Avam Kamarası, dün akşam, 2 ni

sanda toplanmak üzere paskalya ta. 
tiline başlamıştır. Muharip kuvvetle
rin büyük bir kısmının atıl vaziyette 
kalışı, memleketin her tarafında ol
duğu gibi, Parlamento mahfillerinde 
de fena bir tesir yapmış ve Sovyet -
Fin sulh muahedesinin akdi, mebus· 
lara, harp bahsinde hükumetin takip 
ettiği siyaseti tenkit vesilesi vermiş. 
ti. Bu tenkitler ise, İngiliz kabinesin. 
de tadilat yapılacağı hakkında mu· 
tat tahminlere yol açmıştı. 

Fakat, Parlamento bakımından, 
salı günü hükumet için iyi bir gün 
olmuştur. Chamberlaln'in iiddetli 
nutku Sylt adasına yapılan hava ta. 
arruzu ve Harbiye Nazırı Stanley'in 
Hava Nazın Kingslcy Vood'un VE' 

Bahriye Nazın Churchillin enerjik 
hitabeleri, salı günündenberl tenkit. 
leri azaltmıya başlamıştır. 

Kabinede tadiliit yapılması fhtl. 
mallerine gelince, bu meselenin pas
kalya tatilleri zarfında bir karara 
raptolunması pek mümkilndür. BaŞ
vckilin bu işte kararını çoktan ver. 
miş olması ve bu kararını gizli tut
makta bulunması da muhtemeldir. 
Fakat her halde, kabinede derhal ta
dilat yapılacağını gösteren bir ema. 
re yoktur. 

İyi haber alan Londra mahfilleri. 
nin fikrine göre, kabinede bazı de. 
ğişiklikler yapılacaktır. Fakat bu
nun, daha zamanı gelmemiştir. 

Hükumetin siyasetini tenkide mü. 
temayil olanlann ekseriyeti, yen! 
mahdut azalı harp kabinesinde mim 
müdafaa koordinasyon nezaretinin 
Winston Churchill'e tevdiinl gör
mekle tatmin edil • olacaklardır. 
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Pasif Korunma 

Ve Mütalaa 
~ende gnzctcler 1stanbulun pasrr ıc 

nınması için yirmi iki milyon lirnmn 
!edileceğini yazdı. Hilkümeiln vereceği 
para ile, 1stanbulda ahşap evletin mü 
kfısif bulunduğu semtler geniş adalar b 
Unde ayrılarak, caddeler nı;ılacnk ve b 
harp halinde yangınl:ı.nn sirayeti m 
kün olduğu kadar önlenecek bir şekle 
kulacaktı. Bugün için İstanbula sarfcdil 
cek bu para ile daha faydalı bir fi yapı 
lnbillr: 

1 - İstnnbulun dörtte üçünü ahşap 
ler teskil eder. 

2 - Bir harp zamanı bu mıntak 
geniş adalara taksim edılse bile, gene yarı 
gın tehlikesine ayni tnhrlpkfır bir ııeıdl 
de maruz kalacaktır. 

3 -Yıkılan evlerin ahnllslnt yersiz bl 
rakacağız., çlinkO onları banndırncak }(S 

dar klırgir evimiz yoktur. 
4 - Kira bedellerinin nrtmaruıa 

hayatın bir kat daha pahalılaşınnsmn s 
bcp olacniız. 

Ve gene yangınlardan doğacak te14' 
ve tehlikenin önlenmesi mühim bir uıt' 
seleyi fena bir zamanda ortaya atacakttt 
Eğer bl7. hilktlmeUn İstanbulun pasif k 
nınmaııınn ayırdığı bu para ile AnadolU' 
nun mOnakale yollarına yakın muhteııf 
yerlerine barınılac k şekilde baraka &~ .. 
linde binalar yapıp, bir harp zamanı ıs .. 
tanbul halkını bu köylere dağıtacak O
lursak hem Anadolunun imarına hizıneC 
etmlı;, hem de halkın hava hücumlnrıı:ı .. 
dan konınmnsını daha :iyi bir ~ckildc ti" 
mln ctmfs olacaj;ız. 

Hiç şüphe yok ki İstanbul. Anad01ıl 
klSylerinln uğrıyacağı taaarruzdnn dab• 
mOthlşine maruz kalacaktır. Bu ün fçil' 
İstanbul lt1niyc teııkildtını az bir para ue 
genişletmek suretile çıkacak yanıınI!ll'i 
mümkün olduğu kadar mevzil bıraknlııl' 
mümkün olablllr. 

Karahallılann İstedikleri 
' KARAHALLI - Halkevi başkanı g'O~ 

derdiği bir mektupt..ı, Karnhallının Kütıılı .. 
yadan alınarak, Denizli vllfıyctlne bal" 
lnnması için halkta bir istek olmadığıı:ıl 
bildirmektedir. Yalnız, Karahallının blt 
an evvel tam tcşkilfıtlı nahiye haline SC" 
tlrllme?Sl temcnnl olunuyor. 

Açık Jllulıabere: 

Edlrnekapıda Avcıbcy mnhnllcslnde 31 
numarada Salt BcnU oflun~: 

- Bakkal Şah hakkındaki ihbar Ye şi" 
kdyeUniz.I mahalle bele-diye rclsUğlne ''° 
vilôyct makamına yapınız. * Sultanahmet sıınat okulunda G!te-! 
sunlu Snlfıhaddin Ercana: 

- İstida hasıraltı edilmez. İsklln ıni.1' 
dürlOğOne tekrar istida ile müracaat edl' 
niz. İstidnnıza mOsbet, veya menfi blf 
cevap isteyiniz. NcUceyc göre, D::ıhUb'8 

Vekalc1ine müracaat edersiniz. * Cihangirde Sormngir sok l!ında ıc9 
numarada Fuat Tunalı'ya: 

- Sokağınızın çamurundan şlkfıyet e' 

den ikinci mektubunuz da gazetemııde 
intlsar etmiştir. Görmemiş olı:ıcıık•nnız. ıı 
mart salı ttırlhll gazetemizin yedinci f/JY

fnsma bakınız. * Yozgat orta okulunda Şevket GOç10'" 
ye: 

- Sualinize biz cevap veremeyiz. }3lf 
cilt doktoruna sormanız daha doğru ol\Jf• * Bilyükada Gilzcller sokağında sat>t1 
Karaya: . 

- Mektubunuz alakadar belediye d:ı.i"' 
resine tevdi edilmlstir. * Adana Kanlı Fnbrlkn caddesinde JJa .. 
san Karıncaya: 

- Adana maarif müdürlOğtlne morııc:ll" 
at ederek, mu!nssal malumat alabiUrslni'-

Teleki Romada 
ffiaş1 1 incide) 

menfaatlerini Alınanyaya devret:ıniŞ 
olmasından korkulmaktadır. 

Almanyanın, Romanya hudutları
nın değişmiyeceğine dair temintıl 
vermesi, dolaşan kuvvetli şayialst 
Kont Csaky'nin müttefiklerin siya .. 
seti aleyhindeki nutku, Kont Teleld' .. 
nin küçük milletlerin müşkiil vaziye
ti hakkındaki sözleri, hep bu kork~ 
yu teyit ediyor. 

Kont Teleki'nin yeni nüfuz mıntıı" 
kalarının kendine izahı için Roma)'• 
çağırıldığı, yahut onun vaziyeti t~"' 
kik için kendi arzusile Romayn gıt'"' 
tiği söyleniyor. 

Bazı mahfillere göre, Kont Telcki
nin Romaya gitmesi, Hitler - Musso.-
Uni mülakatının bir sulli taarruzu i' 
le değil, bilakis askeri taarruzu!.,~ 
alakadar olduğuna delalet cttigu~ 
söylüyorlar. 

Şüphesiz telakki edilen bir nolcfBı 
seyahatin Peştede asabiyetle karşılall 
mış olduğudur. 

İtatya, İngilterenin CcvabıJll 
Tetkik Ediyor 

Roma, 22 (A.A.) - Roma hüka,. 
meti, İngiliz deniz kontrolü hakkıJl-1 
daki protestosuna İngiltere taraf~ 
dan verilen cevap hususunda ne dil 
şündüğünü henüz bildirmemiştir. J3tı 
tetkik edilmektedir. 

Bununla beraber, Roma siyas! Tf\S
hafili, mezkur cevabın İtalyan pro
testosuna mevzu teşkil ('den mesele.
yi esas itibarile değiştirmediği :ınut.a-' 
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G r at iyeler,Nevyorkun 
Hem Servet Ve Gururu 
Hem de Şiir ve Edasıdır 
• J nsan, buyük dağlıı.n dibinden 

cı göremez.. Nitekim, büyük a
Z~rnian yakından tanıyamadığı gibi_ 
b~ işgnl eden teferruat, yekünun 

bı• ~Yuftlüğünün takdirine manidir. Bü
ıcıı• ~klüğü ancak dışından ve uzaktan 

ıssedcbiliriz.. Onun için, Nevyorka 
.. ;alnız içinden bakmak, onu anlamı

sEt' il a kufi değildir .. Ona hem dışından, 
t e~ de üstünden bakmalıdır ki, çeh
rl.eSi anlaşılsın, ve mahiyetine biraz 
l<!~a nüfuz edilsin .. Nevyork cadde-

~O" ~ onun ancak kan damarlan dır -
Yatının seyrini ve nabzının kuv

~~ti~i gösterirler- Nevyorkun haki
b f!zyonomisini, ve fizyonomisinin 
t-..~iki üadesini anlamak için, başka 
·~t noktalan bulmak icap eder. t 

oıu~ 

teUf 

4 lievyork ile zaten, onu dışından ve 
eııtıdcn seyrederek, ilk deia tanış. 
~ \>e Yeni Dünyanın yeniEğini il. 

l\'evyork §elu·inin bir kısmının gökten görünüşü .. 

i . 
i 
i 

a 

D 
1 
1 
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DENİZE DÜŞEN SAAT 

L oln saatini koluna takmak is 
tiyordu; fakat kayışını zor 

larken bu kayış koptu, saat nht~ 
mın taşlnrtna düştü ve gözden kay. 
boldu. 

O anda bir delikanlı genç kızın 
yanı Qaşında belirdi: · 

- Saatiniz denize mi düştü? 
- Evet .. Ama .. 

- Yok, hayır! lşte orada.: 
Rıhtımdan denize doğru uzanan 

kalın zincirin bir halkasına yerle
şip kalan saat, kırk isterlinlik bir 
saat gibi güneşte parıl panl par. 
lıyordu. 

Delikanlı nhtımın maniasını at., 
larken; 

- Gidip alıvereyim; dedi. 
Lola, onu bundan vazgeçirmek 

istiyordu. Ama delikanlı, ceketini 
.çıkardıktan sonra, deniz seviyesin.. 
deki çıkıntıya indi; denize girdi. 

Meraklı bir kalabalık toplanmış.. 
tı. Güneşe karşı parıldamakta de
vam eden küçük saat, oralarda. de. 
niz banyosu yapanların merakını 

çekmişti. 
Ağızdan ağıza söyleniyordu: 
- Bir küçük bayan pırlanta ı~ 

]emeli altın saatini düşürdü. 

İtalyancadan 

=-Ya, öyle mi?. Demek bir dal. 
ga geldi; saati alıp götürdü? 

Kahraman, sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Uzun burunlu adam devam em: 
- Sayın bay, ben sizin hareket-

lerinizi takip ediyordum: hem de 
dikkatle. 

Delikanlı, adamın burnuna so • 
kularak: 

- Siz başınızı alıp işinize gitse. 
nlze! diye haykırdL 

- Ben giderim; giderim ama, 
yalnız polis alıp getirmek !cin J?i. 
derim. 

• 
1 ki aaamın konuşmalannı 

şaşkın şaşkın dinlemiş olan 
Lola atıldı: 
- Polis mi? Ne demek istiyor

sunuz? 
- Şunu demek istiyorum: Bu 

adam saatinizi almıştır ve cebine 
koymuştur. 

Filhakika delikanlı saati cebin
den çıkardı: 

- İşte! .. Diye genç kıza verdi; 
sonra uzun burunlu adama döndü; 
bu sefer azimli bir sesle: 

- Haydi şimdi işinize!.: S Otıce onun siluetinde hissetmiştim.. . yazan • ri1e bir saray lüksün fi taşımaktadır .. 
b 0tıralan gratsiyeller arasında dolaş-~ • 1 Büyük gratsiycllcr nüfus ve teçhi. 

1~sa, kaidelerinden iyice göremedi. Z k• M Al zat itibarile adeta orta derecedeki 
katnı bu Yeni Dünya abidelerini yu.. e 1 es uf San bir şehri temsil ederler.. Bunlann 
~dan hep bir. arad~ seyrctı;ıek ~r- içinde yirmi bin ve daha ziyade nü. 

- Bakın, bakın, zincire nasıl da 
takılıp kalmış.O delikanlı saati al. 

mak için denize girdi. Bakın iste 
aldı. 

Dedi. Adamcağız nefesini bile tu .. 
tarak uzaklaştı. • 
Delikanlı Lolaya döndü, saati 
parmaklarının arasında çevirerek: 
- Anlıyorsunuz, değil mi, Dedi. 

s1 

di • şiddetli bır ihtıyaç haline gır- yorkun nüvesi ve kalbi olan Manhat- fus toplıyanlar, kendine mahsus e. 
c;_::Fırsat buldukça, Empire Stnte. nan bir odadır .. Ve binaenaleyh hu- lektrik santralı olanlar, ve hususi tü
~-Y~ler, R. C. A. gibi, Nevyorkun dudu muayyen ve sabittir .. Orada iş. neller ile bazı istasyonlara bağlı bu
lab l'üksek bild~~~eı:_ine çıkarak, ka- Jcr çoğalır, servet yükselir ve insanlar lunanlar vardır .. Ve ekseriyetle bun
ts alıktan ve gunıltuden uzak, onun durmadan crtarsa, icap eden saha- lar "Office Buildings., denilen bür0-
ıa: hatlarını, ve mümeyyiz vasıf. yı Manhatnanın hududunu genişlet- lar bildinglerldir. Sonra otel bilding
l'or-k 1 kavr~ağa çalıştım .. ~~er Nev_ mekle c}d<: etmek imkanı yoktur .. lerf gelir .. Onlar da lokantnlan, bar
tt , eski dunya insanlan ıçın, her Suların obur tarafına aşmak, iş ve lan ve hatta tiyatro ve sinemalan 
b~den evve} fant~stik bir şe?ir_ is~, f~nans nle1!1inin de işine gelmed~ği i- ve manzaralı taraçalan ile küçük bL 
hin u. mesela Empıre State bıldıngı- çın, genişlikten kazanılması kabıl ol- rer şehir teşkil ederler .. Amerika o-

zırvcsinde daha iyi anlarız... m\yan sahayı irtifadan kazanmak tellerinde, oda kıymeti, kat yüksel-
t! ~evyorkun güzel şehirler arasın. zarureti hasıl olmuştur.. dikçe artar .. Çünkii sokaktan yüksel. 
C~·i rnevkiini iyice tayin edemiye. Ancak Amerikalının bir taraftan dikçe, hem gürültü a1.alır, hern de 
~h~~·· ~akat b~ş~a _ ~ıç~ir büyük cüreti ve nefsine itimadı, diğer ta. hava ve ziya çoğalır ... 
~tı n gokten gorunuşunun Nevyor- raftan da te'knik ve mali imkanları Bildingler, Amerikada btr a5ansör 
ttıa~f kadar .güzel ve _cn~ere~a_n. ol. işin bu şekilde halledilmesini çok ko. h~yatı doğu:rnuştur .. Amerikada mer 
lo ğını katıyetle soylıyebılırım .. laylaştırmıştır.. Eğer Amerikada da dıven, sankı tevale mahkum bir şey 
>' "~dranın, Parisin, Berlinin._ Üstle. başka yerlerde olduğu gibi, taş taş olmuş, onu, binaların içinden tiyade 
'rd ..... a1' .. ri~~- ..ı-, ı..=---:•, ~ u::.lunc- :ıu:ıııu1arnx, uuıa yapıısayaı. -t..ıa1..-ıtcuııuu urşınaa goröum .. Kat kat 
tıa uvaz deryası, Nevyorkun seması- kimbilir gratsiyellerin inşası kaç se- inen bu demir merdivenler, galiba 
tlıU}ı~fı~im değ~ldir.. Manha~nanın ne deva~ ederdi? .. Fakat orada yeni bir yangın. ihti~aline _ karşı. yapı~
tlc l~f boydakı gratsiyellen, yek- bir teknik, yeni bir stil, zaman mese- mış ... Zemıne yakın muteharrık hır 
b~ak~ıgı izale ederek, göz icin .her lesini halledivermiştir ... Para mese_ merdivenle nihayetleniyor, ve zaten 
kQl:ı,b~rer incizap nokta:ı teşkil c?er- lesi ise, mevzuubahs değildir ... Nev. ~ski m~nzaralı o~an. h~n:ılara çir.!tin. 
~e nun sınırlarını vucude getıren yorkta seyredilecek en enteresan lık verıyor .. Yenı bıldınglerde goz ; 
ll~ :Y~ra Yer gü~üş ':eya altın akisleri manzaralardan biri de şüphesiz, bir l~. görünen m.e~diven yoktur .. Asan. 
b-ı~- zan eglendıren su satıhları gratsiyel'in inşası manzarasıdır ve sor, onun yerını tutmuştur._ 
-'<lllzaraya ki' b' (V · t ) b h ' ' §ed zev 1 ır arıye e a - eğer insan merak edip te mıınznra-
tı,..:_ı-.. Bir bildingin cesurane göğe yı birkaç gün sıra ile takip ederse 
ı. · '11<ın1şın d k "'t d b' ' 11.öPtün .. 1 seyre . er ~~· 0 e e ır onun ehemmiyetini, manasını, şiiri-
% uıı ince şerıtlcrı ıle Nevyor. ni daha iyi anlar .. Bina yapılmıvor .. 
L Yedek 1 b' b' · b - • '<ldığııu _ ~a~ça annı ır ırınc ag- Kuruluyor .. Binanın demir iskeletin. 

goruruz.. den, taşlarına ve diğer teferruatına 

G.. .. varıncaya kadar her şey evvelden 
0 ZUmüzün, görüş kabiliyetinin 1 hesaplrınmıs, hazırlanmıştır_ Şimdi 

~atı d hududunu aşan, bu şehrin ha. yerinde birbirine takılıyor, ve bir 
dığı a ~80 metre yüksekten bakıL günde bir kat yükseliveriyor .. Ame
Şcrit \'~1~, başka bir mana alıyor.. rikalı sadece bildinglerinin büyüklü· 
IJ.!akı gt~ı uuınan caddelerde irili ğünde ve yüksekliğinde değil, onla. 
)c k 1 hır takım cisimlerin hareketi nn inşası zamanında da dünya reko. 
*>lraz aYnaşrnı:ısı görülı.iyor.. Bunlar runu kazanmıştır.-
1le t h e':Vel bizi sürat ve kalabalığı 
la,r el dıt eden otomobiller, ve insan
S\Uı: 0 acnk ... Ne ehemmiyetsiz ve ku
~tıı §eylermiş! .. Ucu, bucağı olmadı. 
bttiy &andığım şu cadde, işte ileride 
deQ_Q:t'" Dünyanın en büyük gemisi 
gibı 

1 
crt,. Normandi, işte bir sandal 

Santr 'ludson'un kenarında yatıyor .. 
l!deı;ı ~~ Park, bir avuç yeşillik teşkil 
tıtall.Jn uce ağaçlarının manzarasından 
kat ?:! ış gibi, büzülmüs duruvor .. Fa. 
Babue~~rip duygu! .. İ~e bu· modern 
t>e h ~ulesini de şu aşağıda vücudü 
~ ... areketi ancak sezilen insan vno-

tq~~Celeyfn manzara değişiyor_ Da
t~k s ruyet ufkunda, muazzam bir 
ılcJtı <?nfonlsi başlıyor .. Gratsiyeller
S"a, ~%Yısız pencerelerden taşan zL 
~lit b.

1
1z.Iarla göz kırpışıyor ... Muh. 

lelttörı1 •• dınglerin zirvelerindeki pro
birbirJ u fenerler, dönüp dolaşarak, 
tlan \':ri~e ~ilveleşiyor.. Sönüp, ya
ll~ed turlu renkler ve hareketler 
için, ~~ re~lamlar, nazarları çekmek 
6sıo11d hır şekilde çakıyor.. Sular 
~ e san~~~aıunış hay~ller dolaşıyor. 

Bir taraftan gratsiyel ilıtiyacı, 
diğer taraftan hem caddelerin, 

hem de binaların ay.dınlık ve hava 
ihtiyacı gibi, birbirini selbeden iki 
ihtiyacın tclüi, yeni bir mimari tarzı 
doğurmuştur ... Gratsiyeller Avrupa. 
daki binaların havaya doğru daha 
çok yükselen şekillerinden ibaret kal
saydı, hem Nevyorkun bazı yerinde 
görüldüğü gibi, caddeler loş kalacak, 
hem de binalar çirkin birer kütleden 
başkn bir şey olmıyaca.ktı.. Onun i.. 
çin, 1916 tarihli bir kanun bu işi tan_ 
zim etmiş ve binalar yükseldikçe, 
katların sokaktan geriye çekilmesi 
suretile taraçavari bir inşa şekli vfi_, 
cude gelmiştir. Artık gratsiyeller, 
mimari tarzının bu ana hattı bulun. 
duldan sonra, Amerikan jenisi, A
merikan fantezisi, onun üzerinde is. 
lemiş ... Ve zaten mevcut olan birçO'k 
stılleri gratsiyeller inşasında tatbik 
etmekten de geri kalmamıştır.. Yu. 
nan, Gotik, Rönesans gibi mimari 
tarzlarını Jıatırlatan gratsiyeller az 
değildir.- Ve !bunların bazıları hem 
insa tarzı ve hem de malzeme itiba-

Her bildingin büyüklüğüne göre. 
muhtcµt vazifeli, müteaddit 

asansörler vardır_ Ekspres asansör. 
Rapid asansör, Lokal asansör .. Bun
ların içinde otuz. kırk kişiyi bir an
da çıkaran ve hattA iki katlı olan a· 
ansörler bile vardır ... Bir otelin, bir 
apartırnanın sakinleri ancak asansör. 
lerde 'birbirlerine rast gelirler .. Gün. 
de birçok kereler, bir asansör odası 
içinde toplanmak zaruretinde olan 
bu insanlar arasında, bir nevi asan. 
sör fıdet ve teşrifatı vücude gelmiş
tir,_ Kim kime yol verecek, katlara 
göre nasıl durulacak, kadınlara na. 
c;ıl selam verilecek, bunlan bilmek 
lazımdır.. • • 

Gratsiyeller, Nevyorkun yalnı7. 
servet ve gururu değil, ayni zaman
da şiiri ve edasıdır.. Günün ve ha
vanın her vaziyetinde onlardaki a
znmetli edayı, ve hayali gıcıklıyan 
şiiri okuyabiliriz .. Açık ve berrak bir 
havada onların mavi göğe doğru tır. 
manışlan nasıl hayrete şayan bir 
manzara teşkil ederse, sisli bir hava
da, bulutlar üzerine kurulmuş gibi, 
tercssüm eden hatlan da, o kadar ca
zip ve enteresandır.. Gece manzara. 
lan ise, insanı bin bir gece masalla. 
rının hayali alemine sevkeder_ Sayı. 
sız ışrkları, onların semaya doğru 
yükselen hayaletlerini canlandırarak, 
sanki esrarengb: bir şehir yaratır ... 
Ve hiç şüphesiz, bu korkunç hayalet
ler, yannki Amerikan medeniyetinin 
esrarını bize az, çok fısıldryarak, ve 
uzaktan, yakından, gece ve gündüz, 
her dakika dikkatimizi bağlıyarak, 
hayretimizi uyandırarak, büyük mS.. 
nalarını empoze ederler ... e, kend· evyork, mılyonlarca ışığı 

!le ayak 1 semasındaki yıldız ahengi. 
ben 0 s uydurmak istiyor.. Ancak 
rebilcce e:nayı başka yerlerde de gö. 
~e"'Yorf ını için, yıldızlardan ziyade 
M<lYaliıni un ışıklannı seyrettim.. Ve 

: . lnh~arlar U~~m· Müdürlüğü ·ilanları 

Onlarla islettim._ 

N e:i:'orkun - gökt~ görünüşünde, 
ba§lıca enuniyet Ve kıymet kaza?fan 
Cratsiy \11,arlık, onun gratsiyelleridir .. 
tik'lnın c Nevyork ile beraber Amc
~etini ':e hatta Amerikan medeni. 

Cinsi 

Serlt halinde çcllk sao 
• ,. 

" • 
• • .. -.. .. .. • 
" • • .. 
"' "' • • 

Mlk. Eb'adı Saati -
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L oıa; re<ıakar <ıelilrnnlı, iki 
penilik ganimeti getirme

den önce bu kalabalığın içinden 
sıynlıp kaçmak istemişti; fakat ya. 
pamadı. Kalabalık onu sarmıştı. 
Delikanlı kıpkırmızı kesilmiş yü. 

zü, rhtımın kenarından göründü. 
Halk kendisini bir kahraman ,2'ibi 
alkışladı. 

Rektcn renge giren Lola: 
- Çok nazik davrandınız. dedi. 

Teşekkür ederinL. Ama hakikatte .. 
Delikanlı: f 
- Çök müteessirim, diye atıldı, 

tam yakalıyacağım sırada bir dal. 
ga saati alıp götürdü. 

Lola4-s~vincini güç tuttu. B~
acnr haIK ayısız mUiabaZilarôa 

bulunarak dağıldı. 
Yalnız bir kişi, nevrestenik 

yüzlü, uzun burunlu biri kalmı~tL 

• . !'"' . ' : . . • , 

O kadar halka, bir teneke parçası 
için kendimi denize attığımı göste. 

rerek gülünç olmamak için sakla. 
mştım. 

Lola, şaşkın şaşkın ona bakıyor
du. Delikanlı devam cttL 

- Ama bu saat, üç gündür o 
kadar aradığım halde bulamadığım 
ille fırsatı teşkil ettiği için, bunu 
kaçırmak istemedimdi. 
J,ola, gülerek delikanlıya cevat> 

verdi: 
- Bunu bir serglde tombaladan 

kazanmıştım. Sizi arkamda görün
ce mahsu51. düşürdüm. 

- Mahsus mu? 
~-~-----

nhsus. Artık emin oJmuŞ-
tum, ki ben bu fırsatı size kendim 
vermezsem, onu sizin bulabilcceğL 
niz yoktu. 

TURi<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: ~888 
,Sermayesi : , 100,000,000 Türli Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR· 

Ziraat Rankuındı kumbaralı ve ihbıms tasarruf besaplanndı e11 
u SO 1.il'ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura Ue aıağıdald 

planı göre ikramiye dağıtılacaktır. 
' Adet J.000 lJralı1' 4,00~ Ura 
' • 500 • z.ooo • 
' ;; 250 ~ 1,000 ; 

co • 100 ;; 4,000 : 
100 ; .. , • 6.000 ; 
ızo ;; ıo ii 4.soo ; 
ıeo ;; ıu ; 3.200 ; 

DIKKA T: Hesnplanndakt paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincik.Anwı. 1 Mart ve 1 H.uiraD. 
tarihlerinde ef!kile~ektir. 

dekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
Dl - NOmuneler htt gün· sözü geçen şubede g8r0lebrur. 

7 

!Küçük Memleket Haberleri 1 
HAVZADA - Samsunun Havza 

kazası Çocuk esirgeme kurumu reisi 
Mustafa Çon, 2650 kitabı ihtiva e. 
den kütüphanesini Havza halkına te
berrü etmiştir. 

Bunların içinde farisi ve yazma ~ 
lantan da vnrdır.Yazmalann b!r ço
ğu 6 - 7 asır evveline nit ve pek kıy
metlidir. Yunus Emrenin Mısırda el 
yazısile yazılmış bir divanı dn bu µıe 
yandadır. 

Bny Mustafa Çon, kardeşi mer
hum Bayaram Çon'un başladığı ve 
bitiremediği Kamlık köyündeki bü
yük ilk mektep binasını da bitirmiş 
ve maarife hediye etmiştir. 
GİRESON - Pir Aziz nahi ~ 

yesinden gelmekte olan şöför Kadi.. 
rin idar.esindeki otobüs, Pazar suyu 
köprüsünden geçerken köprtl yıkı~ 
mıştır. Otobüs dereye yuvarlanmış, 
içindekiler camları kırarak dışarıya 
fırlamışlar ve kurtulmuşlardır. Yal
nız. Diyarbakırlı Cemil Paşa Zade 
Ziya Karakoç, otobüsten çıkamamış, 
boğulup ölmüştür. 

İst. Beşinci İcra Memurluğundan: 
Nusret varisinin Mişcl Mecı zimme. 
tinde olan matlübundan dolayı haciz 
edilip ehli vukuf tarafından tama... • 
mına 3600 lira kıymet takdir edil· 
miş olan Beyoğlunda Hüseyinağa ma.. 
hallesinde Hüseyinağa sokağında ve 
Tarlabaşı caddesinde sözü geçen bi. 
nanın altında 73 numaralı dükk8nın 
3/6 hissesinin yüz yirmi hisse itiba ... 
rile -yüz hissesi açık arttırmaya ko
nulmuş oldu[.'Undan evsafı aşağıda 
yazılıdır. 

Bodrum kat: Tarlabaşı caddesinde 
demir yaprak kepenkli ve camekan 
cepheli zemini çimento şaplı bir dük. 
kan ve arkada zemini çimento harap 
döşeli bir mutbah olup birinci kata 
bir merdiven vardır. ' 

Zemin kat: Zemini mermer bir an. 
tre üzerinde bir kiler vardır. 

Birinci kat: Sofa üzerinde bir hc-t 
la, bir oda. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde bili 
hela, bir kiler, ve iki oda vardır. 

Üçüncü kat: İkinci katın aynidU-; 
üst kat: Zemini çini bir sofa ve 

etrafı duvar korkuluklu bir tarasa. 
bir kiler, bir oda. 

Hududu: Bir tarafı Muradyan Mı· 
ğırdıç menzili, bir tarafı taşçı Vasil 
menzili ve taraf eyni tariki iım ile 
mahduttur. 

Sahası: Umum saha 45 metre mu.. 
rabbaıdır. 

Umumi evsafı: Bina kagir olup e. 
lektrik ve terkos tesisatı mevcut. 

Tarlabaşı caddesinde birinci kattan 
itibaren şahnişi havi ve bunun iızeri 
balkon olup bu sokakta No. sı 73 ve 
Hüseyinağa sokağında ise 4 tiir. 

Yukarda evsafı ve hududu ve sa
bası yazılan gayri menkal tapu kay
dında olduğu gibi açık arttırma) a 
konmuş olduğundan 22.4.940 tarihi. 
ne musadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttır. 
ması icra edilecektir. Artttrına bede
li, kıymeti muhamminenin yüzde 75 
ini bulduğu takdirde müşterısi iize
rlnde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kal. 
mak üzere arttırma on beş gün müd
detle temdit edilerek 1 \l.5.940 tarihi
ne müsadif salı günü saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci arttırmasında bedeli kıymeti 
.muhamminenin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde satış 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılacaktır. Satış peşindir. Arttır. 
mıya iştirak etmek istiyenlerin kıy. 
meti muhamminenin yüzde yetmiş 
beş nisbetinde pey nkçası veya 
milli bir bankanın teminat mektubu .. 
nu havi'bulunmalan lazımdır. Hakla
n tapu sicilli ile sabit olmıyan ala. 
caklılarla diğer alakadaran ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklan ve hu.. 
susile faiz ve masarifc dair olan id ... 
diaların evrakı müsbitelerile birlik
te ilan tarihinden itibaren nihayet 
yirmi gün zarfında birlikte dairemi.. 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicilli ile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin ;>aylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiye ve tellnl.i. 
ye resminden mütevellit bedeli rü.. 
sumu ve vakıf icaresi bedeli müzay~ 
deden tenzil olunur. Yirmi senelik 
vakıf karesi tavizi müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak istiyenler 
938/1019 numaralı dosyaya müraca
atla mezkiır dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. 

Üskiitlar İcra Memurluğundan: 
TAN gazetesinin 15 mart 940 ta

rihli nüshasının yedinci sayfasının 
beşinci sütununda satılacağı ilan o
lunan Zekeriya Ersana ait evin nısıf 
hissesinin satılacağı tashihen illln 
olunur • 

b~dny~te ılkb s:nıbolüdür.. Gratsiyel, 
lir ıa,... ........ :lk_ı de Manhatnanm tabii 

- """"t!LJlld.czı doemll§tw:.. Nev_ 

I - ısnJI/940 tnrlhfnde tılıöl bulunmıyan mlkdan yukarıda yazılı 1145 klh. 
çelik saç mOtcahhldl nrun ve hesabına yeniden paı.nrlıta konmuştur. 

r.v - İsteklllerln pazarlık için tayin olunan g{J,n ve saatte teklif edecekleri fi
,.at Oz.erlodcn S 7,5 ~venme l)llnlllfyle birlikte ıne:zldlr kom.lsyona müracaat-

KA YİP - Kadıköy Malmüdürlü
ğünden almakta olduğum maaşa ait 
tatbik mührimi kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan hükmil yoktur. 

İkbal Ut~ Il - Pazarlık. 5/IV/940 Cuma~ K&ba~t.a Lev~ ye J40J>uaa1 ~ ~ 



TAN 23 . 3 . 940 

1 
BAŞ, DIŞ ~ NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA, SO~UK 
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~e bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaıe alınabilir. 

ET 1 BANK .. ,~-... , .. -
Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesenin Soma, Tavşanlı, Değirmisaz İşletmelerinde 
çalışmak üzere 

Bir Maden Mühe disi 
ve 

Bir Makine Mühen.disi 
aranmaktadır. Talip olanlann Balıkesir Posta kutusu 

5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur • 

afıa Vekale inden: 
.. 24-4-940 tarihinde çarpmba gllnll saat 11 de Ankarada Nafia VekAlctl binası 
!ç!nde malzeme mlldilrlilğil odasında topla nan mıılzeme eksiltme komisyonunda 
3680 İngiliz lirası muhammen bedelli 1ııta nbulda Cif teslim ş:ırtlle 20 adet bitüm 
teshin kazanırun l:apalı zarf mullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcfcrrllatı bedelsiz olnrak mnaeıne mQdQrlQğQnden alı
nabfilr. 

Muvakkat teminat eksiltme gtlnl\ndeld kur Uzerlnd Tilrk r n vf1 e-
cınmis olarak 2490 sayılı kanunun 16 ıncı maddesine göre hesap edilerek 'c.rlle
cütır. 

isteklllerln tekllt mektuplarını muvo 'kkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve-
6lkalarla blrllkte ayni gün saat 10 a kadar mezktır komisyona makbuz mukabl-
llnde vermeleri llız.ımdır. (1683) (1005) 

ş 

Bay J O C. Vanyor: 
Ekseriya okuyoruz. Tedavi göreıı 

ılaçlar varmış fakat. ALLCOCK va 
kısından bahsedilince. kat 'iyen mu. 
balilğa değildir Bir zat akşam tatbılı 
ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir gc 
ce zarfında tesirini göstererek vt 
devamlı sıcaklık tevlit ederek a~rı. 
van mahalli teskin etmıştlr. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo. Siyat ik , d e likli ALLC-OCK yakı 
lar iyle şif yap olmuıs lardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit etU· 
ği sıhhi sıcaklık. OTOMA TİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerir 
etrafını kaplar. AJ....LCOCK yakıla. 
rındaki Kırmızı daire ve Karta l re 
simli markasına dikkat ediniz. Eczn. 
Ml')Prıiro '}7 hıı,..nk lnırm:tttl' 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : I 
1939 yılı it ibarile, ortaklarımmı temettü hissesi tcvziine ve mübaynnt • 

r isturnu icrasına bnşlanılmı~trr. Renksız 
1938 senesi nihayetinde şirketim fzfn ortaklık hakkını iktisap eylemfı. 

olanlarn hisselerine aynca %40 nısbetinde iliıve de yapılacağı cihetle An 
karada bulunan hissedarlanıruz.ın bizzat, Ankara har:icindekilerin hisse se. ve 
netlerini göndermek suretile şirket merkezine müracaat eylemelerini dL 
leriz. ,._ __ _ ETi BANK , 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Balıkesirdeki idare Merkezinde .Muhasebe kalem amirliği 
yapabilecek liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktadır. 

saça 

1 eıveda 
Xalip olanların Bal ıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahr iren müracaatları ilan olunur. saçlarınıza parlaklık ve güzel
•ae;:ı:•m•m:::a:waz:ı •••ıımm:mmıtm•••••••••••••ôlı=>ı lik verir, cazibenizi arttırır. 

aarif Vekilr ğinden: 
tııtnnbulda Maarif Vekil.llğl kltııp depo lan ve yayınevlerl nındnrlilfQnde çalış

mak Clzere, ayni zamanda fransızca yazm ağa , \•e muhabere dosyalarını takip ve 
tanzime muktedir bir daktllogrnt alınacaktır. Aylık ücreti 75 liradır. Stenografi 
bilen ve tahsil derecesi üstiln olan tercih edilecektir. 

Taliplerin hüviyet clızdanı. tahsil ves1k ası veya ınıretlerl. çalıştıktan yerlerden 
aldıktan iyi hizmet vesi kalan, ikişer foto graflan Wştirllmiş birer L!tida lle 
25-III-1940 pazartesi gQ.nil akşamına kadar (Maarif Vekllllğl neşriyat müdQrUl· 
sO - Ankara) adresine müracnat ctınclcrL (1257) (2102) 

Rumellhlsanndn Molla feneri mescidi enkazı 30 - 3 - 94p saat (11) de. 

Emckycmez mahallesi Sankçı solr.nk Yolcu zade cnmll 1 - 4 - 940 ııaat (11) de 

Yukarıda yazılı her iki mııhallin enka u hizalarında g15sterllen gün ve saaUer-

de bir heyet huzurlle bllrnClzayede satıla cağından taliplerin mahallinde bulunma-

lan llfın olunur. (2272) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat 04.~0 dar 

18 e Sah. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

B A H 
ve AK Ş A 1\1 

Her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman R A D Y O L İ N 

diş macunu ile fırçalayınız. 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede buıunuf 
f Posta kutuıu 1255) Galata, latan bul 

..... l'909' ........... 

-

Muhammen bedell 10950 lira olan 3000 metre idare monogramını hAvt perdelik 
kumaş 11-4-1940 Perşembe güni.I saat (15) on beşte Haydarpaıada Gar blnası da
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek isteyenlerin 821 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat. kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhte vl :uırflnrıru ayni &ün saat (14) on dörde 
kadar komisyon rclsllğlne vermelcrl lı\ z.ımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak daJıtılmaktadır. (2266) 

* * Muhammen bedeli 10950 Ura olan 3000 metre idare monoğramını hAvt perdelik 
kumaş 4-4-1940 Perşembe gUııü saat (15) de on beşte Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe &lrmek isteyenlerin 821 lira 25 lcurusluk muvakkat teminat, kanunun ta· 
yin etliği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde 
kadar komisyon reisliğine vermeleri !Azı mdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2164) 

:·f stanS~l~BeleCli.!esi~;:.·tıanları~:--
. - •••.. fi' . .. • . • .. ~-. "#> ~ ~ y ,. . .,:., . ~ .. ~.. .. ... ' ,.ı· .. 

' ..,,. • • .=:6· " ı ,.. ... . . • .. . . : • • .. 'V"'. ·: .• '., . 

Sencllk l lk tcmlnnt 
kl raaı (1 ) •enellk 

120,00 
12,00 

123,00 
12,00 
36,00 
24,00 

540,00 

9,00 
0,90 
9,23 
0,90 
2,70 
l,80 

40,50 

Kapalı çarşıda B'ltpazan 
" " G . llncik 

" " Kıılpakçılnr 

" " Ynrımtaşhan 

So. 190-192 No.lu dilkkı\n 
.. 27 .. " .. .. 11 

1 
" .. .. " 

,. " H ıcıhasan " 14 " " 
Kantnrcılarda Kepenekçi Sinan sokalında Kepenekçi Sinan 
Medresesinin 1 numaralı odası. 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinin Ebussuut cııddeslnde 113 
numaralı Matbaa binası. 

Yıllık kira muhammenlerl ile ilk te~inat mlkd{lrlan yukarda yazılı gayri men
kuller 1 ilA 3 sene mfiddtle ayrı ayn kira va verilml'k Clzere açık arttırmaya konul
muştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelfıt MüdUrlilğQ kaleminde görülecektir. İhale 
8-4-940 Pazartesi sruıt 14 de dı:Hnl encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları Ue lhııte gllnü muayyen aaatte dalml encumende bu-
lunmaları. (2286) 

* * Sarıyer ne Kilyt)S otobtls hattı için ı1eklz kişilik lld adet otobQ~ ihtiyaç vardır. 

Belediye otobüs imtiyazını istimal edinci ye kadar devam etmek ve Belediye teb
ligat yaptığı andan itibaren otobilslerl servisten çekmek kaydQ şartilc mezkur hat
ta otobüs işletmeye talip olanlann 4-4-9 'O tıırihlne milsadlf perşembe J?ilnll ak
şıunına 'kndar tasarruf veslkıılnrlle birlikte ve lstidalarına Qcret ve hareket tarl· 
fesi raptederek Belediye Rlyıı,.eOne milrncaat etmeleri. GOnilrıde istida ile mOra
caat etmeyenlerin talep ve iddialarının nn zan ltibare alınmıyacağı ll!ın olu-
nur. (2283) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankasından: 

TOrkiye Cümhurlyet Merkez Bankası İd ere Mtrllsl, hissedarlar Umumi HeyetinJ 
25 Nisan 1940 perşembe günü saat 14 de Ankarada B:ınka İdare Merkezinde nlc-
1.Ade iı:Umaa davet etmeğe karar vermlstlr. 

Hissedarların Bankadan gönderilmekte otan dAvet vnrakaıarlle birlikte toplan
ma saatinden evvel Bankaya gelmeleri rica olunur. 

A lelide Umumf Heyetin mUZ1kere r uznam esi: 
1 - Bankanın 1939 yılı İdare Meclisi rapt~runun tetkiki. 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun tasdiki ve teınettilabn tek-

11! vechile tavtlinln tasvibi, 
3 - İdare Meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten İdare Meclisi A.ı Mından! 

1 - B ve C sınıb hisselerine sa hlp bruıkalar De şlrkeUer tarafından iki 
Aza intihabı. 

2 - D sınıfı hisselerine sahip hl.uedarlar tarafından bir Aza intihabı. 
15 - Müddeileri biten milrakiplerden: 

l - B ve C hisselerine sahlp banknlar ve şirketler tarafından blr müraktp 
intihabı. 

2 - D sınıfı hisselerine aahlp hissedarlar tarafından blr milraklo lnUhabL 
(2287) 

MAGAZALARI 
Size, Gab:ırdln ve Tveed pardc

,merlni. Trcnch - Coilnn, en birinci 
tngillz ve Fransız kumaslanndaO 
spor ve fantezi kostamlerf her yer· 
den müsait şarUar ve ucuz tiatJ.arlıı 
tııkdlm t'fmektedir. 

Sahibi ve Neşrivaf MfidiırO oalil 
Lütfi UÖRUt'NC0 

Ga~et•rilik ve Nesri\'at T L. Ş. 
BasaldııtJ ver TAN mathaa~ 

INKIBAZ." HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

KULLANILABILIR_ TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK. ve YANMALARINDA EMNiYETLE 

Müferrih ve Midevidir h'IIDE ve BARSAKLARI temizler alışbrtnaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS marknStna dikkat. . .. 

NEZLEsiz, GRIPsiz, ÖKSÜRUKsüz, bir kış Pastilleri Sayesinde· ·Kabildir. 
HA.K1K1 PASTiL V ALDA ismi üzerinde ısrar edinİ7 .. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satış için 1\IAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31' 


