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BERUN .. BUKRESE NOTA VERDi Si,asi Temaslar 
Romanganın Ye~i Ticari Kont T eleki .R9maya· 
Siste~lerine Musamaha V d . Molotof 
-

Biraz lnsafh 
Ola hm 

f.azan: 111. Zekeriya SERTEL 

L. utfi Kırdar lstanbula vali 
tayin olunduğu zaman, 

hurada bir Hükumet ve Bele
diye Reisinin maruz bulunduğu 
güçlükleri anlatan bir yazı yaz
tnış, bilhassa matbuatın insaf
sız tenkitlerine göğüs gerebil
~ek için yılmaz bir azim ve 
llllana ihtiyaç olduğunu anlat
lnıya çalışmıştım. 
b Çünkü İstanbul şehri, derdi çok ve 

Oyuk olan bir şehirdir. Matbua: !S
ter istemez şehrin hayatı ile yakın· 
dan alakadardır. Bu alaka bazan en 
~~snü niyet sahibi bir beledıye ve 

Ükümet reisini şaşırtacak ve yıldı
racak tenkitlere müncer olnblHr. 

Lutfi Kırdar, İstanbula geldiği 
t!indenberi matbuat, onun bütiın fa
~Yetlerini, icraatını dikkat ve nlaka 
Ue takip cttL İlk günlerde tenkit e
decek fazla bir şey bulamadı. Çünkü 
L{lt.fi Kırdar hakikaten ilini ve son 
derece mnkul bir faalivct tarzı bul 

l!!vveıa bir kaç ay, şehrin dertlerl
lli ve ihtiyaçlarını tetkik etti. Müsta
~Yapılınası liızım gelen işlerle, ted-

n Yapılması lazım gelen işleri sı. 
ray.? koydu. Şehrin umumi imar pla
nı Uzerinde mütehassıs Prost ile teŞ
tilti nıesai etti. Sonra da bu işleri ba
~ için muhtaç olduğu varidat 

Ynaklıırını temin etti. Ve işe ancak 
~~dan sonra başladı. Derhal şehrin 

0
rt köşesinde kazma sesleri işitilml. :e• Yollar tamir edilmiye, şurad:ı, bu

b ada bu imar hareketleri görülm.iyc 
a§landı. 

iu!'akat iş, tatbikat sahasına geçince 
• aı sesleri yüksclmiye başladı: 

r· 'Gazinodan evvel hastahane iste. 
ıı,, denildL 

tı. llarp içinde pasif korunma tertiba.. 
alacağınuza paramızı meydan aç. 

~:Y-a, tiyatro yapmıya sar!ecliyoruz, 
Ye itiraz edı!di. 
l:>aJıa şimdiden belediye bütçcs!n-

"---... (Sonu: Sa: 8: Sil: 3) 

· · er ın e e enıyor 

ihtilafa ı·esile o.lan Rumen petrol kuyularından bir görünü§ 

Kral Karol •• I • 

1 
1 

Berlin · Moskova ve 
Roma Bloku için 

Yeni Tefsirler 
! Londra, 23 (Hususi) - Fon 
1 Ribbentrop'un Romaya yaptığı 
ı son seyahatten sonra Avrupada 
1 yeni bir siyasi faaliyet başgös
ı termiştir. 
j Bilhassa Almanyanın Moskova ile 
1 Romayı yaklaştırmak arzusunda ol
' ması ve Almanyanın Balkanlarla da
l ha yakından alakadar olmıya başla
. ması bu faalıyetlere yol açmıştır. 

Bu arada dün Helsinki radyosu, 
Molotofun bu sabah yanında diplo. 
matik ve askeri müşavirler bulun. 
duğu halde, Berllne muvasaiat etti. 
ğini ve Berlinde iki gün kalacağını 
haber vermiştir. 

Ancak bu haberi, ne Lond.rn, ne 
Berlin :c ne de Roma radyosu telit 

Biltıkis, Londra siyasi mahfillerin. ~ R ·bb i ' A 

R E • • J 7 de Molotofun Berline gittiğine dair LL en rop un, iman .. Sovyet anlQ.§mmlle neticelenen Omanya ne T'Jl I' e hiçb~ ?ab~r yoktur. A~ni_ mahfıller, . i!k JJ!oskova seyahatine ait bir intıba 
' bu hadıseyı son derece ihtımnlden u. -·------------...;..... ______ ...;..... ___ . 

Müdafaa Edecektir 
Azim ile Hudutlarını :~=7~~~?nf.Z;~·~!~::~ 1 Fransı·z Har~ 

tarafından tekzıp edılmcmekte ve .,, 

umumiyetle siyasi mahafil Moloto!un K b • • • 11< 
önümüzdeki hafta zarfınd_a Berl!11e 1 a 1 n e s 1 , 
muv~salatmı beklemektedır. ı 

Moskova ise, Molotof un Berline gf-

Kont Tel.ekı Romada 
Diğer taraftan Macaristan Başve

• Bük:reş, 23 (A.A.) - Parlamentonun açılışında söylediği kili Kont Teleki bu sabah flomaya 1 

(Sonu; Sn: 6: Sii 4) 
nutka Meclisin cevabını getiren ayan heyetine, Kral Karol, şu -====.--c:==-======= 

BÜKREŞ, ALMANYANIN ÜLTiMATOM 
VERDIGI HABERiNi TEKZiP EDiYOR 

!e;;~d~~bcrini tck.ı;ip ile iktifa et- ,.,,,·maın' ı- Yaolı 

sözleri söylemiştir: 
Bu içtimada, Daladier ile . Görüştükten 
Sonra, General Gamelin de Bulundu 

"Bugün Romanyadak.i bütün faaliyet, ordunun teçhizi üze
rinde temerküz etmelidir ve bugün Romanyada tek bir parola 
mevcut bulunmalıdır: Romanyanın birliğinin ve tamamiyetinin 

''Cumhuriyet,, Gazetesi 
Aleyhindeki Davalar · 

muhafazası.,, 
Kral Karol, bilahare Balkan -an

tantı azası arasında tesanüdün t:ık. 
viyesini memnuniyetle kaydetmiş ve 
sözlerine şöyle devam eylemiştir: 

"Romanya, herkes ile ve hassaten 
komşuları ile iyi mtinnsebetlerde 
bulunmak arzusundadır. Romanya.. 
nın, hudutları dışında hiçbir emell 

Paris, 23 (A.A.) - Yeni kabinenin harp komitesi bu sal:iali 
Reynaud'un riyasetinde, Maliye Nezaretinde ilk toplantısını 
yapmıştır. Bu celseye, Başvekil Muavini Chautepms, Milli Mü
dafaa ve Harbiye Nazın Daladier, Bahriye Nazın Campinchi, 
Hava Nazın Laurent Einde, Ahlaka Nazın Mannet, Maliye Na-

. zırı Lamanrcnt, Müstemlckat Nazın Mandel, Teslihat Nazırı 
Dantry, General Gamelin, ve Amiral Darlan iştirak etmişlerdir. 

Daladier içtimaa gitmeden evvel '-
General Gamclin ile uzun uzadıya 1 i• .:. • • • 

Peyami Safa, Dün Müdaf aasım Yaparak 
~ Müddeiumuminin iddialarına Cevap Verdi 

huı "CunıJıurlyet,, ua:e~ dünkü muhakemesinde . 
llnanlar avukallarzle beraber... Yaz1s1 (7) nci sa\•fada 

yoktur. 
Roman~·anm hudutlan, enerji 

ile müdafaa edilecektir. Bu, Ro
manyanın mukaddes hakkıdır.,, 

Almanyanın notası 

Reuter muhabirinin bildirdiğine 
göre, Alman hükumeti, Alman Eko.. 
nomi Eksperi Doktor Clı,<lius vasıta
sile Romanya hükUınetine bir nota 
tevdi etmiştir. 

Doktor Clodius'un son oylar zar. 
fında müteaddit defalar Bükreşe ge
lip gittiği malumdur. Bu ziyaretler, 
ekonomik imtiyazlar almak için Al
manyanın Romanya üzerinde tesirler 
icra ettiği şeklinde tefsır edilmişti. 
Romanya hükümetl bu ana kadar Al
manyanın müba!.liğalı taleplerıne mu 
kavemet etmiye muvaffak olmuştu. 
Almanların düşüncelerine göre, 

sabık Başvekil ve balen milli kal. 
kınma cephesi reisi bulunan Vaidt> 
Voevod. Alman taleplerini Tataresk0-
dan daha iyi karşılamıya mütemayil 
bulunmaktadır. 

Öğ'renild:iine ~öre, Almaııya, 
Romanyaya verdiği hu notada, 
'RomnnyanıD harict ticaretinde 

(Sonu Sn. 6 Sü: 4> 

goruşmüşıur. • c t!!!.. IS 1n1 
/ngilizlere göre ~ 3' Fuhşa 

Teşvik Eden 
Bir Patron 

Başvekil Ref ~k Saydam 

Başvekil 

Şehrimize 

Geliyor . 
Doktor Refik Saydam 
Trakyaya da Gidecek 

Kabine değişikliği İngiltere:ıin bü
yük bir liberal gazetesi olan Man
chester Guardian tarafından müsait 
karşılanmaktadır. Bu gazete kabine 
değişikliğini. harp fikrinin ilerlediğL 
ne delil saymakta ve Fransamn yap. 
tığı bu hareketin, crgeç lngiıtere ta
rafrndan da yapılması icap edeceği.. 
ni ilave etmektedir. 

Mezkur gazete Reynaud'nµn "Si
yasetimizin gidişi çok fazla katidir,. 
sözünü tekrar ve bu sözü takdir eL 
tikten sonra Reynaud'u ?:lesai arka
tikten sora Reynaud'nuô mesai arka. 
daşlarının, bundan evvelki kabınrdP 
dahil olanlardan daha iyi bir heyet 
teşkil ettiklerini söylemekte ve Mü. 
nih siyaseti taraftarları olduğu ımla. Ankara, 23 (Tan Muhabirin. ki 

. . kt R şılan bir azanın kabineden uza aştı. 
den) - Başvckılimız Do or c. rılmasını memnuniyetle kayd~tmek· 
flk Saydam, bu akşam 19,25 tre. t di 
niJe htanbula hareket ctmi~tir. e _t,:~ncbcster Guard1an Vazlsıoın so. 
Başvekil is~yonda Vekiller, me- nunda ha komitesinin° teşkilınJ tas.. 
buslar, Vekaletler erkfmı tara. . 

1 
t brp_ ttirl 

fı ~ 1 t K d' 1 vıp e e aruz e yor. ndao ugur anmış tr. en ıs ne G l le · kab• 
Husust Kalem mildilrü Hasıın ı aze e r ve yenı ıne 
Şükrü Adal refakat etmektedir. Bugün de Paris matbuau meclis 

Ba,vekilimiz, şehrimizde birkaç.... müzakerelerile meşgul olmakta fse 
gün kaldıktan 5onra Trakyaya de tefsirlerden daha ziyade her ga· 
~ideccktir. lSonn. Sn: 6; Sll: 4> 

A'dliye, Bu içtimai · 
· Davanın . Halli için 

Harekete Geçiyor 
Gazetemizin dünkü •'Görüşler,, sn .. 

tununda <Hukukçular buna ne der?) 
serlevhaslle ve arl.adaşımız Sabiha 
Zekeriya Sertel tarafından vazılan 
fıkra, meslekdaşlar ve bukuk~ula:- a
rasında büyük bir alaka uyandır .. 
mıştır. Sabiha Zekeriya Sertelin yaz.. 
dığı yazının mahiyetini. bul?finkü 
"Günün Meseleleri.. sütunumuzda 
bulacaksınız. 

Hadise §udur: 
Arkadaşımız Sabiha Zekeriya. pat· 

ronunun arzusuna boyun eğmedıği 
için müessesesinden çekilen bir işçi 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6' 
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Tefrika No. 7. Yazan : Theodore Felstead 

T ahkimahn Sırlarını 
Satan F rcinsız Zabitf 

::__ Evet, dedi, bir çok şeyler bi
liyorum. Sen kimin hesabına çalışı.. 
yorsun? Almanların mı? 

- Neye Almanlar olacak, belki 
Ruslar, belki İngilizler hesabına .• 
Mesele bu tahkimat inşasile alfıka.. 
dar olanlardan istifade etmek. 

Fransız zabiti şiddetli bir cevap ' 
verdi: 

- Şimdi seni zabıtaya Iıaber v~ 
receğim. 

- Niçin? Bundan ne kazanır
sın? Bana kalırsa, sen yarına ka. 
dar düşün ve bana cevap getir. Se. 
nl borçlarından kurtarır ve üstelik 
senin işine yarıyacak mühimce bir 
para veririm. 

Eski Lehli zabit ile Fransız yüz.: 
başısı anlaşmışlar ve beraber ça
lışmıya başlamışlardı ve bu mesai 
beraberliği bir sene devam etti. 
Fransız yüzbaşısı yeni tahkimutın 
sırlarını, teker teker satıyordu. 

Kendisi sır satmaktan çekindik. 
çe parası kesiliyor, parası kesildik.. 
çe 9ektiği sıkıntı, memleketine yap
tığı hıyaneti büyütüyordu. Yeni 
tahkimatın planları biribiri ardın
ca Krauss'un eline ge~iyor, o db. 
bunları Frankfurt'a gönderiyordu. 

P !anlar, Berline vardığı zıı.. 
man alakadar askeri mcha· 

fil, hayretten dona kalmıştı. Yer 
altında yapılan tahkimat, hariku. 
!Ade bir şeydi. Planları · görenl'!. 
rin ağzından dökülen bir tek keli. 
me vardı: 

- Müthl~! 
Yer altında derin hafriyat yapt-

ıyor, buralara müstahkem mevki .. 
Ier kuruluyor, villalar yapılıyor, 
hastahaneler inşa olunuyor, gıda 
mahzenleri, su teşkilfıtı, top mev. 
zileri, harikulade müstahkem mit. 
ralyöz mevzileri, telefon Şi!bekesi, 
elektrik tesisatı vücude getlrlliyor
du. Hulasa hiçbir şey unutulma. 
mıştı. Ve bu yüzden planı gören 
her Alman: 

- Müthiş! 
Diyordu. Hele bu müthiş seddin; 

mesulü her orduyu durduracak 
kuvvette olacağının anlaşılması, ye 
ni hattın Verdundan on kat kuv. 
vetli olmasının tezahür retmesi, 
Almanları büsbütün hayrete dü
şürmüştü. Fakat Fransızların bu 
icadına mukabele laZımdı ve Zlg. 
frit hattı bu mukabeleyi teşkil et. 
ti. 

Almanlar bu işte murada ermiş
ler ve bir kimse de işin iç yüzUnU 
anlamamıştı. Fakat birden bire va
ziyet değişti. Ve hAdiseye iştirak 
edenlerin biri sırrı faş etti. En kuv 
vetli ihtimale göre sırrı faş eden 
Giessmann'dı. Bu adam belki de 
his!estne dilşen milkfı!atın azlığın. 
dan şlkliyet edererk arkadı:ışlarına 
ihanet etti. İhtimal ki bu adam, 
Doktordan veya Krausdan bir mik
tar para istemiş, bunlardan bir şey 
alamayınca, Paris zabıtasının ikin. 
ci şubesine müracaat etti ve vozi.· 
yeti anlattı: 

- Size erkanıharp zabitleriniz. 
den binle teşriki mesai eden bir Al 
ınan casusunu haber vcrebillrlrn .. 

- Hay hay! 
Ve bu lhbarat derhal netice ver. 

di ve Krauss cürmümeşhut halin. 
de yakalandı. 

Krauss'un en çok merak ettiği 
nokta kendisini kimin haber ver .. 
diğini anlamaktı. 

Aldığı cevap gayet basitti: ~ 
~ Beraber çahşıığınız zabit! 

K rauss birkaç haftasını ha. • 
plshanede geçirdikten son. 

nı mahkemeye sevkolunc:lu ve beş 
sene hapse mahkum oldu. Fnkııt 
Krauss mahkemeye sevkolunarak 
mahkum olduğu halde şeriki :Fro. 
genin adını ifşa et?nedi. Ancak 
mahkumiyetten sonra ohdan inti.. 
kam almağa karar verdi. Ve ha. 
plshaneden ona bir mektup yazdı 
ve yine bir takım malUmat istedL 

Froge, cürüm ortağının yakala· 
:mp hapse atıldığının farkında ol
madı~ için cevap verdi ve istenen 
maliımatı da gönderdi. 

Zabit bu mektubu aldıktan. son.. 
sa bir müddet sabretti ve Frogeyl 
takip etti. Daha sonra darbeyi in
direli ve onu da tevkif etti. Fakat 
;J'roge, divanıharbe değil, Beliort 

sivil mahkemesine sevkolundu. 
Frogenin avukatı kırk şah!t gc. 

tirerek milekkılinin memleketi sa. 
tacak tıynette olmadığını ispata 
çalıştı. Fnknt bunlar karetınerli. 
ve yüzbaşı Froge beş sene ağır hııp 
se mahküm oldu. Ve on sene müd
detle medeni haklardan isk11t edil. 
di. Ceza ağırdı, fakat ayni cürüm 
için Almanya ile 1talyada verilen 
ceza ölümdür. Nitekim Fransa da 
bilahara ayni cezayı tatbike karar 
vermiştir. 

Gerçi l\fajino hattının ilelebet 
bir sır kalmasına imkan yoktu. 
Ve bu yüzden Froge Güyıını boy
balamaktan kurtulmuştu. 

Doktor Weisner'in itibarı son 
dertce yükselmişti. Nazistlere mah 
sus, casus teşkilatı da bir müddet 
onu takip etmiş ve en nihayet o
nun her şüphe fevkinde olduğuna 
kanaat getirmişti. 

Ona yeni bir vazife verilmek a. 
zere idi. Ve bu vazife onun hayıı.. 
tında deruhte ettiği vazifele~in en 
mühimmi idi. ÇünkU lngilterenin 
hava kuvvetinin iç yüzünü anlıva
cak ve lnglterentn bir milyar "tn .. 
giliz lirası sar/ederek müthiş bir 
hava kuvveti vücude getirmesi 
hakkındaki iddiaları tahkik ede
cekti. 

Almanyada rUesanın bir çoğu, 
İngllterenin bu yoldaki teşebbüs
lerini birer masaldan ibaret say. 
makta idiler. Fakat hakikati öğren 
mek icap ediyordu. Onun için dok. 
tor Welsner bu meselevi anlamak 
için ne isterse sarf ~debilecekti. 
Doktor, kendisine verilen tallmatı 
dikkatle dinledikten sonra vaziCe
yi kabul etti. Ve birkaç hafta son· 
ra Londraya hareket ederek faali. 
y ete girişti. Onun lngiftercye ger. 
mesinden sonra ortaya çık.ın ilk 
teşekkül, İngiliz - Amerlkan kar
deşlik cemiyeti idi ve bu -:emiyet 
Westend tarafından mükclicf bir 
daireye kurulmuştu. 

Bu cemiyetin merkezinde üç ki. 
~1 calı.sıyordu. Bir erkek k&tip, bir 
daktilo, ve bir odacı. Ve hedefi dün 
yanın en büyük milletlerinden iki
si arastnda en iyi anlaşmayı temin 
etmekti. Doktor Weisner bu i§i ga. 
yet mükemmel hazırlamıştı. Ve 
cemiyetin Nevyorkta da bir mer. 
kezi vardı ve Amerikamn en nü. 
fuzlu şnhsiyetlerinden birçokları
nın da cemiyete dahil oldu!!u söy. 
lenivordu. 
Y~rım İngiliz lirasr veren her 

şahıs da bu cemiyete aza olabili. 
yordu. 

Bu hazırlık yapıldıktan sonra 
faaliyet başladı Fakat alınan ilk 
neticeler hiçbir kıymeti h'oliz de. 
ğildl. Gerçi Weisner bu cemiyet 
snyesinde birçok zevatlarla temasa 
gcçnıişti, fakat istediği neticeyi a
lamamıştı. 

Onun bir takını gevezelerden 
anladığı lngiliz hava kuvveti dün. 
yanın en :!ena kuvveti idi. Genç 
tayyareci zabitler, hava kuvvetle. 
rine ait bahisler açıldıkça süktıtu 
tercih ediyor, yaşlılarsa bu bahsin 
açılmasına bile imkan vermivorlar
dı. Weisner'in buhlardan nnlıyabil
diği nokta, İngilizlerin de Berllne 
kadar gidebilecek birkaç yeni tay. 
yarelcri bulunduğu idi. 

W elaner hllva kuV\retlerl için 
sarfolunan paranın mikta. 

· rını da anlamak istemiş, tayyare 
tipl~rlne dair malümlıtı almağa ö
zenmiş, fakat buna imkan bula. 
ınamıştı. 

(Devamı var) 

~lüderris İsmail Saip 
Dün Defnedildi 

MQlga. Darillfilnun Edebiyat FakOltesl 
Arat> tarihi edebiyatı müderrisi ve Beya• 
zıt um.uml kütUphancıl müdürü bmail 
Saip te, bir rnilddettenberi mUptelA bu· 
lundutu anjin d6 puatrinden kurtulomı
yarak, vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 
dün, merasimle kaldınlmıştır. Cenaze 
naman Beyazıt camiinde kılındıktan son
ra Merkeze!endiye defn~tir. 

* İsmail Saip, Şarkın ve Garbın en y(lk-
sck ulemasından, bilhassa ilmi kllt11p mil
tclıassısıydı. Biltün 6mrün0 iline hasret
mişti. Zanıanı eahillyet divanlanndan 94 
dlvanı al.a:ı:uıc:J.711 tercilmc ctml~tir. 

l' A N 24 - 3. 940 

Metro Hanntd~ Dünkü Pasif Müdafaa Tecrübesi 

Elektrik idorec;i mcınuı lan, clün kendi pasif korunma ekiplerinin işti. 
rakiyle bir tecrübe yapmışlardır. Saat 15,15 te Metro Hanının içindeki 
canavar dildüğü çalmıya haşlaınış, çatı söndürme, sıhhiye, gaz temiz. 
leme, enkaz kaldırma ,ekiplt>ri CaaJiyete geçmişlerdir. 

Çatıya düşürülen bir )angın bombası Uzeri 60 santim kalınh~nda 
kumla öitülerek tesirsiz bırakılmıştır. Saat 15,35 te binanın sağ tara· 

fınn bir fnhrip homhası düştüğü farzolunarak enkaz kaldırma ekipleri 
koşmuşlar, yerde bir çocutun yaralı olarak yattığını görmüşlerdir. Ya. 
ralı, sıhhiye ckipi tarafından ha!ltaneye gönderilmiştir. İkinci kat salon. 
!arından birisinde, kôğıt ve talaşlar tutuşturularak yangın çıkarılmış, 
söndUrUlmiiştUr. Resimler, dü1Jkii tecrübede vazife gören itfaiye ile sıh .. 
hl imdat ekiplerini göstcrmektedh. 

Hamdullah 
1 

Suphi .Gitti 
Emlak Satıslarında Altın Fiatları 

6 

Bükreş büyük elçimiz Hamdul!ah ' 
Suphi Tanrıôver, dün akşam saat 20 

1 
de limanımızdan kalkan Romanya 
vapurile Köstenceye hareket etmiş- ı 
tir. Büyük elçi on beş gün evvel Bük
reşten gelmiş ve Ankaraya giderek. 1 
temaslarda bulunmuştu. Elçimiz bu 
son seyahatinin hiçbir hususi sebebe 
müstenit olmadığını ve bilhassa Ro
manya He memleketimiz arasındaki ' 
ticari münaseb.~tl~rin .Ya.km. bir ~a- ı 
manda daha buyuk bır ınkışaf gös
tereceğinden ümitvar ol:luğunu söy- ı' 
!emiştir. 

Yeni Bir Hile Yükseliyo·r 

Önürnuzdeki sene, Romanyadan 
yeni göçmen nakliyatı yapılmıpcak- 1 

tır. Bunun sebebi, imdiye kadar ge- J 
tirllmlş olan 104 bin göçmenin yer
leştirilmesi işinin henüz ikmal olu- j 
namamasıdır. Halen De!iorman ve 
Dobruca mın aka!arında yüz bln Mü 1 
luman Turk daha vardır. Bunlar an. ( 
cak müteakıp senelerde getirtilebilc. 
cektir. 

Besarabyanın cenup mıntakaların
da bulunan ve miktarı 300 bini buı.. 
lan Sırbistan Türklerinin <Gagauzla
rın) getirtilmesi meselesi de henüz 
tasavvur halindedir. 

Ekmek Narhın:n 
ilgası Düşünülüyor 

Belediye iktısat mtirlUrlilğü, bir 
tecrübe mahiyetinde olmak ü:ı:ere, ek 
mek narhını kaldırmağı düşUnliyor. 
Müdürlük, bu suretle ekmekçiler a
rasında bir rekabet b:ışlayncağını, 

bu sayede de ekmek kalitesinin ıyi. 

leşcbilcccği fikrindedir. Ancak. hıfzı!.!. 
sıhha talimatnamesine göre, ekmek
te yüzde 10 nisbetlnde kalori bulun
ması şart olduğundan,lktsıat müdür
lilğü narhın kaldırılmasile ekmekçi
lerin bu kaliteyi bozmamaları tein 
sıkı bir kontrol yapmayı da :arurl 
addetmektedir. 

Vali Ankaraya Gidiyor 
Vali ve belediye reisi Lôtfl Kırdar, 

yarın Ankaraya gidecektir. Belediye 
reisile birlikte Üsküdar tramvaylnrı 
müdürü Feridun Manyas, belediye 
muhasebecisi Muhtar da Ankartıya 

gideceklerdir. 
Üsküdar tramvay şirketinin vazi

yetini tetkik eden komisyon, şirket 
rnüdürile belediye reisinden izahat 
aldıktan sonra kati kararını verecek
tir. Üsküdar tramvayl~mnın İstan
bul tramvaylarile birleştirilmek su. 
retile tramvay idaresine devri me-v
zuubahis değild ir. Komisyonun Üs
küdar tramvayları için dü~ündüğü 
çareler, ya şirkete ait borçların te
clli, yahut e1ektriğin daha ucuz bir 
fiyatla verilmesidir. Şirketin kati va. 
ziyeti önümüzdeki hafta zarfında bel
lı olacaktır. 

İç Sokaklara Alınaca1' 
Elektrik Muhavvile Merkezleri 

Belediye, cadde ve sokaklar orta
sında bulunan elektrik muhavvile 
merkezlerini iç sokaklara nakletmiye 
karar vermiştir. İlk olarak Nişanta
şında Emliık caddesindeki muhavvi. 
le merkezi, yan sokağa alınmıştır. 
Harbiyedeki muhavvile merkezi de 
kaldırılarak yeri, etrafındaki mey. 
danla birlikte parka tahvil edilec~k
tir. Bu muhavvile merkezi için yan 
sokakta bir bina yapılacaktır. 

Bazı Tellalların, Para Kıymetinin Düşeceğini 

Söyliyerek Emlak Sathkları A'nlaşılıyor 

Bir kaç gün evvel l 770 kuruşa 
kadar düşmüş olan altın fiyatı dün 
yeniden yükselmiş ve 1880 kuruşa 
kadar fırlamıştır. Saraflardan muh
telif altın meskukat ile ziynet altını 
satın alanlar çoğalmıştır. 

Geçen Eyltilden itibaren Martin 
iptidnlıırına kadar geçen müddet 
içinde aknr olarıık kullanılan cnı. 
l:ikin fiyatları yüzde 40 - 50 n '9. 

hetinde yUk elmlştir. Bazı eml&k 
tellalları bu fiyat yükselişinden is
tifade ederek para sahiplerini ara. 
yıp bulmakta ve kendiler:ne para. 
nın kıymetinin düşmek ihtimali ol
duğunu ve her hangi bir nıiilk sa. 
hn alınırsa en aşağı yüzde beş bir 
nema temin olunacağını ~öyli)·e. 

rek emlak satı1llarını arttırmakta. 
fırlar. 

ESit'"'" bir kı<ıttTJ r.nı lak .~;ıhinlPri 
potekli olan miilklerıriJn borcunu 

(idiyebilmck zarureti ile mallarını 
ellerinden çıkarmak mecburiye-

tinde kaldıkları için bazı telllilla. 
rın hileli müracaatlarına çabuk 
kanmaktadırlar. Son günlerde sa
hipleri bu şekilde aldatılarak satı· 
şa çıkarılan ipotekli emlakin sayı. 
sı çok artmıştır. Hüktimet tarafın. 
dan Emlak Bankasına devredilmiş 
olan emllik vo arazinin satılması 
takarriir etmiş iken bu satışların 
geri bırakılması da hususi eshasa 
ait emlak satışlarında gayritabii 
hareketlere sebep olmu~tur. Milli 
emlak ile hanka emlfıkinin satışı. 
na başlnmldığı takd'rde ellerind<' 
l"\'t'<>•• hnlv17•nl~ .. ı.., .ri'hl A-•·-•lallp olacaK ardır. 

Son giinlerde apartıman satışla
" da hararetlenrnittir. 

İngiliz Lirasının Vaziyeti 
Bir kısım tüccarlara, Merkez Ban

kasından alacakları olan sterlin mu
kabilinde 481 kuruş üzerinden tedi
yat yapılmıştır. Maliye ve Ticaret 
Vekaletleri bu mesele üzerinde vaki 
müracaatları tetkik etmektedir. Rcs. 
mi kur olarak sterlin 521 kuruş iize
rinden muamele görmektedir. !\Ie.r
kez Bankası, esasen dolara naz3rnn 
sterlin ne kadar düşmüs ise. sterlinin 
de Türk parasına göre, fiyatı ona gö
re tesbit etmekte olduğundan İngiliz 
lirasının daha faz!a tcn~zzülü mubtc-

"" " 
Yapak Sah§lan 

Ecza Pahalılaşıyor 

Son günlerde deri, -;usam ve tiftik 
ihracatı ve ihracat sntışlı.ırı tamamen 
durmuştur. Yalnız yerli fabrikal ar 
yapak stokunu arttırmak maksadile 

mübayaata devam etmekted irler Dti n 

yapak birliğinin fiyatları ü:ıcrindE'n 
fabrikalarımıza 2500 baly..ı rı.p k 
satılmıstır. Toptancdar, Buna ilaç Çeşitlerindeki 

Azhğın Sebep Olduğunu ldd]a Ediyorlar Tavzih 
17 - 8 • 940 tadhll gazetemizde C'um~ 

Ecza fiyatları üzerinde yine bir 
yükselme görülmiye başlamıştır. Ec
za satıcıları ellerinde mevcut stokun 
azalmış olduğunu, ve bazı spesiyali
telerin de hiç kalmadığını iddia e. 
diyorlar. Eczahanelerde de fiyat te
reffüü devamdadır. Toptan ,.e pera· 
kentle satışlardaki bu tereffü ilaçla. 
rın cinsine göre bir kısmıııda yüzde 
40 • 60 ve diğer bazılarında da yüz.. 
de 100 nisbetindedir. Ecza depoları 
hususi malları istedikleri fiyat üze
rinden satmaktadırlar . 

Diğer taraftan toptancıJar ilaç it
halinin güçlüğünden şikayet etmek
tedirler. Fatura vermek mecburiyeti 

hakkındaki kanun htikilmlerinin ec. 
za depoları tarafından tatbik edilme
diği anlaşılmıştır. 

Ticaret Vektıletine evvelce verllen 
listeye göre, Almanyadan külliyGtli 
müstahzarın ithali beklenmektt?dir. 
Fakat daha ilk parti bile gulmemiş-

Çimento Fiyatlarının 

Yükselmesi Muhtemel 
Tonu on beş liraya satı!maktn olan 

çimentoların fiyatlarına yaniden zam 
yapılacağı söylenmektedir. Ve:ilen 
malumata göre, çimento ş'rketleri el. 
!erindeki malların nılkt:ı.rını hükCı· 

met& bildirmişlerdir. Bazı inşaat mıı.d 
delerinin fiyatları ithalatsızhk yiızün 
den arttı~ı için çtmcmto fiyatlarının 
ton başına ilci lira yükseleceği he.beri 
piyasada endişe uyandırmamıştır. A
lakadarlar i.~lerin açılınasını bekli
yorlar. 

Kaynar Su İle Haşlandı 
Nişantaşında Birinci Ayazma soka. 

ğında oturan Liman amelesinden İz
zetin oğlu iki yaşında Salih, kazaen 
üzerine dökülen kaynar su ile ha~ 
lanmıştır. Salih baygın bir halde Şişli 
Çocuk hastnhnncsi.ne kaldırılmıştır. 

tir. Toptancılar, fiyatların yüks':?kli. hurlyet gazetesi ile 1brahlm Hakkı 11r11sın
ğini malın azlığına ve yahut baz•la. da cereyan eden ve 6 ıncı cezada görül
rının bitmek üzere o!d tığuna atfcdi- mekte olnn dnvanm duruşması csnnsındıı 
yor, eczacılar ise depolardan malı avukat Ethem Ruhi Balkanın bir cUmle
pahalı aldıklarını ileri silrilyor1ar. s i; kalabalık ve gürultil arasında yon!ıa 

Bununla beraber fiyatları SıhhiyP. I :z.aptcdllml5tir. Avukat, gönderdiği blr 
Vekaletince tesbit edilmlt olan bazı mektupla a~alıdakl ıurette tavzih ot· 
ilaçların rayicinde tebeddül yoktur. mektedlr: 
Fiyat yüksekliği daha ziyade kilo ile "Muhterem gazetenizin 17 mart 940 ta· 
ithal edilmiş olan ilaçlarda görUL rlhll pazar gü.nkü nüshasının ikinci s:.tY
mektedir. Almanyadan gelmesi bek. fası dördüncü ve beşinci sütunlarında 
lenilen ilaçlar geldiği takdirde fiyat. (Cumhuriyetin ne:;re.ttiği vesikalar llzeri
ların birdenbire düşecegi temin e- ne açılan davalara dün bakıldı) sernarnell 
dilmektedir. muhakeme safahatını serdeden yazılar~• 

birçok: yanlışlıklar ve hntt! hiltıtı haki· 
Bir /nglliz mümessil kat ifadeler gördüm. Eğer şahsımı ııH\ka-

şelırimizde dar etmeseydi, bir sey demezdim. Bu kör 

t döğil~ilnde (adam sen de) der geçerdln1• 

n~iliz Pure Dru.qs, ecza fabrikala- Fakat ne ynl':ık ki, adli ve tarlht hoktkot-
rının bir mümessili şehrimize gel. ler! mugalataya u~atan bu yazılara be"' 
miştir. Bu fabrika İngilteren!n en nim kendi ıredeme atfen, benim de alnı"" 
büyük bir müesiesesidir. Ingiliz mü- ma bir kara damga yapıştırmak istiyordtı. 
messil, piyasamızın ihtiyacı olan ilaç- Meaea ben tarihçi tbrahlm Hakkı'Y' 
lardan bir çoğunu ithal etmek için müdafaaya başladığım zaman (ben canlı 
tetkiklerde bulunmaktadır. bit tarihim, vııktile Londra'da Osmanlılık 

Kilyos Civarında da 

Heyelan Baıladı 
Sarıyerle Ki1yos yolu ilzerinde Sa

rıkaya mcvkiinde, son yağan yağmur 
lar dolnyısile, bir heyetin başlarlılı, 
bilyilk bir toprak kütlesinin yolu ka
pattığı dUn vilayete bildirilmiştir. Vt 
lfıyet, tetkikat için bir heyet aönder
rniştir. 

Muallim Mektebi Doksan 
Üç Yaşında ... 

Muallim mektebinin 92 inci yıldö
nümü dün te11it edilmiştir. ÖA'leden 
sonra Parkotelde bir çay ziyaletl ve. 
ti imiş, ziyafette maarif müdürU Tev. 
fik Kut, müfettişler, mektep müdür 
ve muallimleri, Muallinı mektebi me. 
zunları ve kalabalık bir davetli küt. 
lesi hazır bulunmuşlardır. Toplantı, 
samimi bir hava içerisinde geç vakte 
kadar devam etmistir. 

·aleyhine çıkan bir gazetenin sekreteri i'"' 
dlın) demiştim. Bu yaııdakl garabeti ldı:tı 
okuna, ıillorl Bir adam kendi kendlslıÜ 
terzil eder ml? Yüzlerce samlin arasında 
ben ıunu ı6yledim: 

- Hikmet Münif İbrahim Xonya'lı1• 
tınat edllen \t'eslkalnrı tarihe mal otmUI'"' 
tur efendim. Gıızetenln esrarıdır, göııte"' 
remcylz, dedi. hte o znman ben (efen'"' 
dlm tarihe mill olan vcslkalnr matbu e'"' 
ıerlerle gazete koltekslyonlarıd ır. McııelA 
MalQmatcı Tahlr'ln, mnlOmat koUcksİ'"' 
yontan 313 ıene!l mart ve nlsnn nyla .. 
rında, Murat bey merhumun İstnnbultl 
geldiği ve T115kı5la mevkufiannın nef'O"' 
dildiitl umana tcsııdUt eder. O koUek•1 .. 
yonda bugün Cilmhurlyetln yegane ınU~ 
dafliyim, diyen klmııelerln Sultan Hornlf 
göklere çıkaran ve hürriyet mUcahıtıcr .. 
nl, tel'in eden y11Zıliirını okursunuz, be~ 
canlı tarih miyim meydana ~armıY• ba 
zırım. 

Unutulmaıın ld, ben o zaman Suttan 
Ham!Ue mücadele eden ve Londrada ınttn"' 

dıı"' teıtr Osmanlı gazetesinin ıekreterl ve dB 
ımı muharritl idim) dedim. Şimdi btr 
muhbirlnizin münasebet göstl!rllmedetı 
Ethem Ruhl ben Osmıınlılık olcyh!nd" 
çıkan bir gazetede muharrlrdlın) dedi. J)C"' 

mcslne bakınız.,. 
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Şark Aleminde 

l'azan: Onıer Rıza DOCRUL 

li indlstanın nıUhim \'e herhalde 
bUtiln dünya tarihinde mevki 

alaeak bilyük hadiseler arifesinde ol
:~ğunu tahmin etmek, zannederiz ki, 
l? hata teşkil etmez. 
llindistanın mukadderatına hA

kinı olan bilhassa iki unsur vardır· 
~iri llindular, diğeri l\lüslüınanlar. 

e bugünlerde bu iki büyük unsuru 
~il eden büyiik teşkilat içtima ha
"'lldedir. 

llindulann iddiası, bütün Hindis. 
llııın nıümeııs' li olduklarıdır. Onlara 
lliire yalnız bir Hindistan vardır. Ve 
bu 8indlstan Hinduların kahir elc;e
rıYet.i ve l\liislümanları~ büyl~ _ekal
iyetınden mlitcşekklldır. Bu ıkı un-
91ır ara~ında ayrılık yoktur, ikisi l>e
taher yaşamıya devam edeceklerdir. 
o1. hıtislUınanlann iddiası bambaşka. 
'Qr, O da evvela bir ekalliyet teşkil 
ef.nıedikleridir. Belki ayn bir millet 
te§kil ettikleri ve bir çok yerlerde 
~~eriyetlcr vücude getirdikleridir. 
. Uslümanlar, Hindulardan dil, din, 
~~~itnai ya,ayış ve daha başka ba
~lardan apayndırlar. Müslüman
'-rııı istemedikleri şey, Hinduların 
eJtseriyetine tabi yaşamaktır. O. 
b1ttıı için, İslam unsurlariyle meskfuı 
11 

llb. Hint eyaletleri ile Hindu un. 
~~la.riyle meskiın olan Hint eyalet-

llli ayırmak gerektir. 

~du - Müslüman İhtilafı: 
t---___~:----~~~~~~~-s on günlerde toplanan Hint 

Mim Kongresi ile Hint Müslü. 
:anlan Kongresinde ileri ııürülen 

ı.ler bunlardır. Gerci Milli Kon. 
r~de Hindularla tetrİki mesai eden 
bliislü.nıanlar yok değildir. Fakat 
, lltılann hedefi de Hindistanın birli
'1ııi koruyarak istiklaline kavuşma
~~!r· Sonra dahili meselelerle uğra~-
~tır. .... 1 

\' ll~na mukabil diğer tarafın kuv
~ ttlı bir iddiası vardır. MUslümanla. 
~ göre Hindistan meselesini, bir 
d ernleket mesele.'ii 11aymak doğru 

1 'tlldir. Çünkil H;ndistan bir mem-
41eltet değlldir, bir kıtadır. Bu kıtanm 
l tfiJ, bu kıtayı tetkil eden memle
ll~tlerin davaları vardır. :Binaenalevh 
ı lldistan mesele~inin halli, H'ndis-
aıı ltıtaım:ıı _tukil .• atn.u • .miJWJ"rjn 
l~~~un için ev\·ell\ Hindistan mese. 
~ ·nı halledelim de daha sonra dahili 
d ':_~elelere bakalım, demek do!ru 
h~gtdir. Çünkü bu meselelri ileriye 
ka':ı tnak, dahili miicadelelere VE' 

1eıı. 1 ınuharebelere meydan vermek. 
l-t· h~şka bir şey olama:ı:. 
lndıstan Birliği ı 
~ 
Vaziyet hu merkezde olduğuna 

ıı11~11 göre Hindistan Birliği bugün 
lf· duruyor? 

Lttg~ndıstanın milli rüesasına göre, 
~il nktı birlik zorakidir ve sun'idir. 
tııt Vaziyetin devamına imkan yok. 
tilt İhıglinkü ''aziyete nazaran, İn. 
lfııı.~~eye tabi Hindistan, Prensler~n 

l •atanı vardır. 
~h~rtltereye tabi olan Hindistan 11 
lel'd etten ınüteşekkildi.r ve bu eyalet· 
tlleve" her birin'n ayrı bir hükumeti 
itte]( t~ttur. Bunları birleşik göster· 
tııq§t ıçtn bir takım teşkilat kurul. 
ti h ~r. Fakat bu teşkilat bir kıyme
hd llız değildir ve bir 0 birlik,, ten zi-

'fj e bir irtibattan ibarettir. 

\>a~i'lt irtibatın temin ettl~t ş'mdiki 
tııe{etten bilistifade meseleyi hallet 

l:: lerektir. 

t'tıa~~~sıl Hindistan meselesi tam 
tllekt 81Yle mühim bir devir geçir
~eree 

1
""e biı- çaret halle bağlanmak 

tı~d.lerlemektedir. 
a •sen· h . • "== ın e emmıyetl aşıkardı.r. 

Welles 'in Vapurunda 

Doktor Schacht 
~andı, Bulunamadı 

~~tı\:dra, 23 <Hususi) - Mister 
lt'ıeı..teer Welles'i Amerikaya götür .. 
~Ük . olan İtalyan Traruıatlantiği, 
q •ıefıkı . 
~ te erın kontrol heyeti tarafıD-

'\>allu ftfş olunmuş ve araştırmalar 
beıı :: 13 saat bekletllme!ine se. 
tıe ~f' Uftur. Müttefikler nıaha.filL 
l~laore, bazı eşhasın sahte pasaport
~t ~Ya.hat ettiklerine dair malU
:tl-ıa.ıa~~tnlş olduğu için, bu araştır-

A- Yapıldığı bildiriliyor. 
·~er'k 

~a t~ı t ad_an gelen, fakat Londra. 
lt'ıüttef~ edılıniyen bir habere göre, 
h gt~er doktor Şahtın. Amerika.. 
:Ptı.ru kte olduğunu sanarak, va
tı \'aı::ı~:ştınr11şlarsa da, doktor Şah.. 
~ısıal'd Yolcuları arasında bulama.. 
111-~k.etır. Vapur, Am.erik.aya dob'u 

etını§tır. 

TAN 

Sovyet. Kuvvetle~i Dün 
GeceH angoyu işgal Etti 

Maaşları 30 
Lira Olan 
Muallimler 

İsveç Hükumeti, 1 O Bin Genci, . Yüz Elli Günlük 
Ankara, 23 (Tan Muhabirindenl

İlk memuriyete 25 lira asli maaşla 
tayin olunan yüksek mektep mezun. 
larının 30 liraya çıkarılması kararlaş
tırılmıştır. Ancak, bu vaziyet te bu
lunan muallimlerin. hepsin:n birden 
maaşlarının tezyidine büt<:e müsb.it 
olmadığından sıraya konulmuşlardır. 

Bir Talim Devresi için SilGıh Altına Çağırıyor 
Londra, 23 (Hususi) - Sovyet 

kuvvetleri dün gece Hangoyu işgal 
ettiler. Hango ile köyleri iFnler ta
rafından kamilcn tahliye edilmi§ bir 
haldedir. 

Yeni Fin kabinest 
Fin _ Sovyet barış muahedesinden 

tevelli.ıt eden meseleleri hal ve tes
viye edecek olan yeni Fin kabinesi. 
nin paskalyayı müteakıp hemen te
şekkül etmesi beklenmektedir. Şim. 
diki kabine Rus istilası esnasında an
cak muvakkat mahiyette olarak te
şekkül etmişti. 

Us Suomi gazetesine göre, Baş. 
vekil Ryti ile diğer bazı nazırlar yer. 
!erinde kalacaktır. 

J sveçte miidaf aa tedbirleri 
Stokholm, 23 (A.A.) - İsveç mü· 

dafaa vasıtalarına büyük bir inkişaf 

Nafıa Vekilinin Egede 

Yaptığı Teftişler 
İzmir, 23 (TAN) - N:ıfıa Vekili 

Ali Fuat Cebesoy, Bergamaya gide
rek Gediz sulama kanallarını, Mene.. 
men ovasının sulama rek:.ilator tesi
satını tetkik etti. Vekil, yarın Salih. 
liye gidecek, sonra Aziziye tünel in. 
şaatım, Denizli. Aydın ve Nazilli su
lama işlerini teftiş ederek çarşamba 
günü Küçük Menderes mecrası ıslah 
tesisatını bir nutukla açacaktır. 

Dr. İbrahim Zatinin 
Konferansı 

ıı,r. İbrahim Zati Öğet, dün gece 

zehirler hakkında alaka ile dinlenen 
bir konferans vermiştir. 

Zelzele Komisyonunun İçtimaı 
Ankara, 23 (A.A.) - Ba:şvekalet. 

te çalışmakta olan zelıele kornisyo. 
nu bugün öğleden evvel Başvekil 
Doktor Refik Saydamın riyasetinde 
toplanarak c;alı~mış ve bazı kararlar 
vermJştir. 

vermiye başlamıştır. Bu sahada alı.. 
nan yeni tedbirler §Öyle sıralanabi. 
lir: 

1 - "Yeni ve genç bir ordu baş.. 
kumandanı tayin edilmiştir: General 
İvar Halinquist. 

2 - Henüz aşkeri talim gönniy<m 
10 bin kura neferi 150 günlük bir 
tallın dey-resi iÇin silah altına çağı· 
rılmıştır. 

3 - Keza 1937 ve 1939 sınıfla. 
rına mensup bahriye efradından bir 
kaç sınıf seferber edilmiştir. 

4 - 1sveçin, Baltıkta kiHn Gotland 
mevkii eskisinden daha fazla tahkim 
edilmiştir. 

5 - Birinci aerecede sevkulceyşi 
ehemmiyeti haiz Boeden istihkamı, 
1sveçin salahiyetli askeri şahsiyetle-

Norveç. Almanyayı 

Dün Protesto Etti 
Londra, 23 (Hususi) - Garp Cep

hesinde yalnız devriye faaliyeti oL 

muştur. 

Deniz harbinin aldı~ mahiyet, bi
tarafları son derece rahatsız etmek
tedir. Daniınarkalılar altı vapurları
nın batır1lm1ş olmasından son derece 
müteessirdirler. Gazeteler çok acr 
makaleler yazıyor. Norveç bugi.i.n 
tekrar Almanyayı protesto etmiş, va. 
purlarının gayrimeşru bir tarzda ba
tırılmış olduğunu anlatmıştır. 
~ l.o ;ı.~~ _.~ - .._._ 

ka oo aeiıizcı - .Kaybetmişlerdir. Bu 
denizcilerden bir kısmı kurtarılmış 
ve İngiltereye getirilmişlerdir. 

Batan gemiler 
"Svinta,, ismindeki 1267 tonluk 

Norveç şilebi ile 1929 tonluk Chris
tianborg ismindeki Danimarka şile. 
binin tahtelbahirler tarafından tor~ 

pillenerek batırıldığı haber veril
mektedir. 

ri tarafından inceden ıııceye tetkik 
edildikten sonra, zaptedilmez bir ka· 
le olarak tavsif olunmuştur. 

Fazla olarak, dikenli tel örgüler, 
yeraltı istihk~mları ve gayet büyü.k 
hava da.fi bataryaları tesis edilmek
tedir. 

lsveç Velialıdinin nutku · 
Stohkolm, 23 (A.A.) - İsveç Ve. 

liahtı bu akşam. İsveçin Finlandaya 
yaptığı yardımın devamına dair rad • 
yoda bir nutuk söylemiftir. Veliaht 
bu nutukta ezcümle demiştir ki: 

"Bu harple münascbettar olan her 
şey, kalblerimlze ateşten harflerle 
yazılmıştır. 

Yüzlerce yıllardanberi, İsveç mil
leti tarafından, civanmertlik ve şef
katle !kanşık böyle bir hamle görül-

memiştir.,, 

Dünyanın En Büyük 

İlle olarak 51 muallim hakkındaki 
kararname hazırlanmıştı r. 

Maaşları 30 liraya çı !<arılan lise 
ve orta mektep mualltmleri şunlar
dır: Heybeliden Ratip , Diyarbakır. 
dan Nerime, Niğdeden Mevllıt, İz
mirden Zehra, Konyadan Orhan, Be
yoğlundan Hacer, Bursadan Cemal, 
Sıvastan Burhan, Kastamonudan Na.. 
ci, Edirneden Sabahaddin, Galatasa
raydan K. Villey, Tilkillden Cahit, İs. 
tanbuldan Efser, Konyadan Sait, 
Kumkapıdan Nezihe, İzmirden Sa· 
bahat, Sıvastan Fahriye, Samsundan 
Hatice, Ahunttan Nasire, Bursadan 
Mübeccel, Eskişehirden İhsan, An
kara.dan Bedia, Muzaffer, İzmirden 
Pakize, Taksimden Sıdıka, Adapaza
nndan Enver, Konyadan Melahat ve 
Nevzin, Nazilliden Hacer, Yozgattan 
Mustafa, Balık.esirden Mukbil, Es-

• 1 kişehirden Saadet, Ankaracbn Ha-
T ayyaresı yapı ıyor tice, Tireden Hafize, Denizliden Me

liha, Konyadan Aliye, Bursadan 
Nevyor~, 23 (A.A.) .-.. Associnted Hicriye, Kumkapıdan Hiıceste, Kır-

Press Vaşıngtondan bıldırıyor: h" d Mebrure İstanbuldan Ne-D .. b .... k t - l şe ır en , 
v un~.anın e~. uyu K alyy~~e~ı 0

70
- 1 bile, Süleymaniyeden Hasene, An

dugu soylenen Uçan a e., ıp t l d Mehmet Kudret Ankaradan 
tonluk yeni bir bom~ardım~n tayy_a. I r:e~m:"Kütahyadan Meh~et, Adapa. 
resinin halen Amerikada ınşa edıl- d n Memduh Ankaradan İbra. 

b 1 d ~ B' 1 "k A ik zarın :ı · 
mekte u un ugu ır eşı mer a htm Samsundan Efser Ankaradan 
ordusu tarafından bildirilmektedır. R ' 1 ' 

ıza mer. 
Bu tayyare, hicbir yerde durma. 

dan A vrupaya kadar uçup avdet e- Amerikadan ithal Edilecek 
debilecek, 28 ton bomba yükü ile Malların Bedeli 
saatte 200 mil yapacaktır. n. v. 19 
denilen bu tip tayyarenin bedeli tak
riben bi'r milyona yakın paroya mal 

ı\nkara, 23 (Tan Muhabirinden)
Amerikadan mübayaa edilen ve be
delleri akreditif açılmak suretile ser-
..... __ .. ..ı~ •• l-1- ~~--:..,. ı..a.lu.-a.n.....-..ı olmaktadır·---{>'----.....- _._. 

Ank U " K"t" ı.·__ • malların memleketimize vürutlarmda 
ara mumı U upwwesı takasa tA.bi tutularak bedellerinin A-

Dün Açıldı merikaya mal ihracı suretile ödenme. 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)- si icap etmekte ise de halen bu mal~ 

55 bin cilt kitaplı Ankara umumi lar mukabilinde mal ihraç etmek im
kütüphanesi bugün merasimle Maa. kanı olmadığı cihetle Amerik.adan ya 
rif Vekili Haııan AJi tarafından açıl. pılını' olan bu kabil ithalat için mu
mıştır. Birçok yazma ve basma. kıy- kabilinde mal ihracı yerine ton ba
........ t ıı .. ., ....... leri ihtiva eden bu kütüp. şına verilmekte olan muayyen bir 
hanede Erzincan felaketinden sonra prim alınmak auretile bu gibi mmı.
enkaz altından çıkarılan eserler de melelerin tasfiye edilmesi Vekiller 
vardır. Heyetince kararla§tınldı. 

HADİSELERİN İÇYUZU 
ı ı. ı\• .. ,1 1.ıı ıa ,u ,ııu'"·J· '.'tı. 

,, 1 . ... • • • • •• •.,· •••••• t ' 

• 

• 

• 

Şimdi yolda bulunan 'Amerikalı müşavir Sum • 
ner lVelles'le birlikte Avrupa payltahtlarını do· 
laşan bir Amerikalı gazeteci, M iater Rooıevel· 
tin müşavirinin intıbaları hakkında §U malU-
matı veriyor:. 

JI.. 
S - l\Iister Wdles sulh için bir imkan ve esas bula;' 
bildi mi? 
C - Hayır, gerek Milttefiklerl ve gerek Nazileri sonuna · 
kadar harbe karar verm.J~ buldu. ( 

• S - }/ ussolini bir sulh teşebbiilü yapaca1' 
mıdır? 
C - Zannetmem. MU8Botını ()(jyte t>ır te§etJbüse 
ijnayak olmak fikrinde değildir. 

S - l\tlhver eı:kislnden zayıf mıdır~ • 
C - M:hver zahiren zayıf görünmüyor. Fakat Ouçe'nin 
harbe girecek kadar mlh\rere sadakat göstereceğini 
zannetmiyorum. italyada efkan umumiye harbe girmi.. 
ye muhnlifür, ltalyaıılar açıkça Almanların aleyhinde 
bulunmaktan çcldnmiyorlar. 

JI. 
S - Alman milleti sulh lstlyor mu? 
C - Pek çok. Her tarafta Welles'in seyahatin. 
den bir sulh ümidi çıkıp çıkmıgacağını Boruyorı 
lar. .. 
S - Almanyada yaşama şartları hakikaten fena mı? 
C - Herhalde Franea ve İnı:Iterede oldtıiundan fena.\ 
Alman evlerinde haftada bir defa et, ayda blr iki defa 
yumurta yiyebiliyorlar. Kahve ve çay yok aibi. Fakat 
ekmek ve patates bol. 

J(... 

.., 'S - Du manrumıyetlere rağmen Atman mUletı 
- 1ı8lô. Bitlere bağlı mı? 

C - Evet. Göbel8in propagandası 'Almanyadi1. 
müthiş tesir yapıyor. Göbels, hariçten bir ıeg 

• 

• 

• 

işitmigen Alman milletini, /ngiltereyi yok et· 
miye karar verdiğine inandırmııtır. 

• S - Alnıanlar zaferden emin g~rünliyorlar mı'! 
C - Evet, Naziler hava kuvvetlerinin MUttef:kıerın 
hau kuvvetlerine fistUn oldufuna kanidirler. Ayni :ıa. 
manda hnı:üukü siyasi vaziyetin lehlerinde olduğuna 
inanıyorlar. so,·yetlerle yaptıkları mukavelenin büyük 
bir muvnllakıyet olduğunu söylilyorlar. ... 
S - Müttefiklerin hava ve deniz kuvvetleri 
Alman efkarı utnumiyeslnde hiçbir tesir yapı. 
yor mu?-

C - Pek az. H attfi. Graf Spee hddisesi bile Dro. 
paganda ile tahrif edilmiştir. ... 
S - Miitteflk tayyarelerinin Almanya üzerinde u~uş
ları da tesir yapınıyor mu? 

C - Bu uçuşlar da fazla tesir yapmıyor. İngilizler at
tıkları beyannamelerin fazla teııir yaptığını zannede. 
rek aldanıyorlar. B~Undekl İdgllizler Bertin tbe. 
rine gelen İngıliı tayyarelctb1bı beyanname attığını 
ilôn ettiler. Halbuki bi~ ne tayyare gördük, ne b~l"ann:ı
nıe gördük, ne de top sesi işittik, Orada bulunan Ameri· 
kalı gazetecilerin de flmdiye kadar hiç bir beyanname 
g(;rmediklerini öğrendim. 

Jf. 
S - Almanlar müstakbel harp pldnları hakkın
da bir şeyler söylüyorlar mı! 
C - Evet. ilkbaharda Garpte hakiki harbin 

~ başlıyacağım, o vakit havadan ve denizden il~· 
milere daha şiddetle hücum edüeceğini iftiharla 
aö11lü11orlar. 

~ 
S - Karadan. hava hilcwııu yapacllklanm s~ylDyorlar 
'DU? 

C - Maphem bir şekilde limanları ve sahilleri döve
ceklerini söylilyorlar 

1 

Yazan: H. FELEK . 
S ultanahmet camiinln karşısın. 

daki eski defterhane, yeni 
tapu idaresine hiç gittiniz nıl? 

Gitmedinlzse, doğrusu gitmenizi 
temenni etmem. E\'vela bina, bir 
buz dolabıdır. Ya:ı olsun, kış olsun, 
avlusunda adamın değil kanı, kari. 
hası donar. Arkası bir nemli yere 
dayandığı için olmalı ki; duvarlar 
rutubetten harita 'ibi olmuştur. 
Beyaz b~yaz küf ve küherçile pamu
cukları bu haritanın sınır 'e çevre. 
lerini çizerler. 

Ben temmuz a"ilnlerlnde bile ora.. 
ya girdiğim zanıun, tüylerim ürpe
rir. Bu binanın bu soğukluğundan 
sarfı nazar etsek bile, oraya gitme. 
nin sebepleri insanın Jıoşuna gidecek 
şeyler deii1dirlcr. 

Mal alacaksa, dert alacaktır. Mal 
satacaksa, varını elinden çıkaracak
tır. İntikal muamelesi yaptıracaksa, 
bir yakını öldii~Unden dolayı tces
siir içindedir. Velhasıl se,•imli bir 
yer değildir vesselam. 

Buna rağmen bencileyin bir do5. 
tuna, bir yakınına, mesela şahitlik 
gibi, bir iş yiiziinden oraya gidenler 
de yok değildir. Bu ise, düpedüz an
~aryadır. Paran ~ok5a, kefil ol, işin 
yoksa şahit ol, demezler mi? • 
Martın sureti nıahsusada ekstra, 

ekstra ıofuttuğu giinlerden biri olan 
di.in sabah, erken, erken oraya var. 
dık. Gerçi daireler dokuzda açılır 
ama. biz yarım ııaat kadar da bir 
temkin bıraktık. l\Iiibarek yer, ne de 
'>oğuk yarabbi! Ne ise, yapılacak a
lım, ııatım l!!tinin har<'ml yatırmak 
için vezneye gittiler. V cznc kapalı. 

- Canım! Bu adam nerede? diye 
veznedarı soruşturdular. Oralarda 
dolaşan odat'ımsı adamlar: 

- Simdi eelir, daha erken! di,\·e. 
rek, elinde parası, kapalı \'ezne ka. 
pısmda bekleşenleri intizara se,·ke. 
diyorlardı. 
Isınmak l~in otura<'ak bir yer yok! 

Bekliyenlcr otursun. diye: koridorla. 
ra koydukları sıı-alara oturmaya da 
dairenin içinde her ı;cyln fevkinde 
hlikilmferına olan so~uktan ötiirü 
imkan yok! 

Ne yapalım, diye diişiimliik. ta
~ındık. Soruşturınıya ba'iladık: 

- Canım, bu vnncdar gclme7. 
mi? 

- Gelmez olur mu? Jliraz snbre. 
din! Elbette bir işi ,•ardır·. 

- İyi ama, hurası rcc;mi dairndir. 
Herkes harç yatırıp, is ,\'aptnacak. 

- Biraz dahe hekl<"vin de, ycL 
mez~e: Eminönü mıılınildlirHiğ'i.inc 

yatırırıııınız! 

Oiizel nasihat, Ukln; biraz daha 
beklers<'k; pnra;yı yatırmadan soğuk 

hizi yatıracak. 
Nasıl edr-lim? Kalem odalarında 

durulmaz. İ"i olmıvanların içeri gir
mesi yasak. Dı. arıda ayu, son dere
ce önemli. Ne olacak halimiz, diye 
kanının öniine çıkıp; buzlu camdan 
':elir gihi, bulut altından hararet te
~e11lsi gönderen ~Une~ rivayetinde 
rlolaşmıya basladık . 

O sırada veznedarın mezun oldu
tu ha,•adisi ~ıkh: 

- Aman, tek başına ulışan adam, 
~işesini kapayıp gidehilir mi? Bu 
nasıl şeydir? diye tela!ilamrken, ci. 
varda bizim ~ibl J?Üneslenerek. ısın. 
mıya çalışan 'bir adamcağız ıokuldu: 

- Aman efendim! l\lüracaat e. 
dln. telefon edin! Bir ıı;ev yapın da 
mnl müdiirliiğilnil hnhe-rder edin! 
Veznedarın davası \'or. Bugiin ırele
miyecek. Yerine beni ııönderdiler. 

Lakin ' "eznedar gelmediği için, ne 
kapıyı afahildim, ne de işi devral • 
dım. Oolnsıp. duru:rorun1. 

- Siz malnılidiirlUğUne ıdtsenİ7.?. 
- Neden lıı;inden ayrıldın! diye 

muaheze ederler. 
Defterhane blna!lltnda telefon ara. 

mıya ba,tadık. Birisi: 
- Sokakta slitcil var. Oradan e. 

diniz! tavsiyesinde bulundu. Nlha .. 
yet, deftorhıncdekl miidUrlerden 
bir zatın odacıu halimize acıdı da, 
bize müsaade etti, malmildUrlüğiine 
telefon edebildik. Malmiidürü yok. 
Yerine kaim olan zat geldi. İşi an· 
tattık: 

- Evet! Evet! Şimdi anahtarla 
makhuzları odacı ile gönderiyorum. 
Gönderdiğimiz ,·ekil beklesin! Yan .. 
lışhk olmuş ta ondan ... 

Bu haberi beşaretaveri ellerinde 
para, nereye yatıracaklarını hllmi. 
y6ft ashabı masalihe ttlaştırdığınıız 
ıamıuı, her birinlh ırözlerinden "eş.. 
ki meserret,, taneleri şapır f81Hf 
rlöküldil ve saat onu çeyrek ııerf'den 
sonra da. veznenin. kapıları açıldı. 

Veznenin açıldı~nı isiten oranın 
memur ve ;,•ediklileri gibi, ahvaline 

(Devamı 6 ıncıda) 
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Bu hafta SUMER 
• 
sınemasının 

ı,. Bugün SAKARYA Sinemasında 
Ge9lrmektc olduCu muazzım flllm hakkındı fatanbul hılkı dOnya harikalarının 

dokuzuncusu aıfıt ve unvanını vcrdller 

BENHUR sessiz sinemanın en büyük eseri idi, fakat 

GUNGADiN 
( Fedailer Alayı ) 

Fransç "titt~r ,tz·ri 1 Y"i LnDür R tM 
con~~E~C~ln~ K l FR~K~ ~n~ ı~Jw~n 

ANNİE DUCAtTX f Gayet güzel bir sinema 
ROGER DUCHENNE tarafmdan ı harikası 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

~-------------------------' 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Posta~ 
Türkiye Radyosu Ankara Rad1"'" 

Dalga Uzunluğu 
T, A. P. 31.? m. 11465 Kes. 10 gı 

1648 m 1"2 Krc t!O it' 

Pazar, 24. 3. 1940 · 

Sesu ve wzııı stnemn tarlhının hiç şOphcstz en yüksek, en muvaffak. en ihtiras- A 8• z ı 
lı ... Hultı.sa en iyi filmi kabul edilmfşUr. Filmin fevkaIMe uzun olmasına blnaen cı ır ıya 1 NEW YORK ~ 
tam seans saatlerinde bulunulması rica olunur. Seans saatleri: 11 - 2. 4,30 - 6,30 . • • • • 

'~=~~~~===~~~~~~v~e~9~d;a~·;H:~~~:·:n~s:u:t~ll~~~:te:m:il:~:~~h:~:~m:n:&:~ ~~~Tu~~~ A' w dl • ti mudür muavını ve gazete muharrir- yagınız a . 

1:?.30 Program \•c Memleket snşt aYB 
12.35 Ajans ve Meteoroloj i haber 
12.50 Müzik: Yeni şarkılar. Çalanlar: Ce 
det Kozan, Vecihe, Ruşen Kam. Ou 
Muuıffcr İlkar. 13.15 Müzik: Hallı: tfit 

leri (Sadi Yaver Ataman) Okuyanıaıj 
Kadın kilincsl: MQzeyyen Senar, M~ 
Sıığnak, Melek Tokgöz, Azize Tö:tem, 1l' 
dife Ertem, semahat Özdenscs. ••••••m•• lerinden Süreyya .._ ________ _. 

Istanbulun dört bucağını seferber eden ... Halkı coşkun , bir sel gibi LALEYE çeken ... •1 Ergün ve Ankara 

13.30 - 1400 Müzik: Kil~k ork 
(Şet: Necip Askın), ı - Holmes • gel 
burg: Elektriklenmiş kız, 2 - Helnz Li 
Entermezzo, 3 - J. W. Ganglbergcr: "i 
ban güHl, 4 - Paul Dletr.lcb: Mars, 5 
Jos. K. Richter: Şarkı söyllycn arkadaşıat 
(Marş), 6 - Gllnka: Madrltte blr yaz g 
cesi hntırası, T - W. Lautensclıld ' 
Prlmavera (Arjantin Serenadı), 8 - JtO' 
bert Stolz: Viyana geceleyin güzeldlr, 9 
C. 1\1. Zfı;Jırcr: Il Cavalliere Della ı.uıı' 

Haftanın, senenin ı-e mevsimin biricik süper filmi. 'Ziraat Bankası ser. 
ı7is şeflerinden Ce. 

Be yazıtta 
1\Iodem tekniğin 
son sözü yeni 

'ıluhteşem A L B A G- R ı s ı ı vat Ergünün pe- ı 
Jerleri ve mahke. 
ıneyi temyiz aza
~ından merhum 

Güzel DANIELLE DARRIEUX' un yarattığı 
San'atından kudretini... Güzellikten ihtişamınL.. Aşktan 

hararetini alanen son filini... 

Bugün LALE sinemasııtd:ı 

Mustafa Sıtkı Er. 
güneyin kardeşi 
Cenup hudut ku

mandanlığından mütekait GENF
RAL ALİ MUZAFFER ERGÜN dlin 
sabah gözlerini hayata kapıyarak 

_ ,.,__- __ 

operetinden vals. 
18.00 Program \'e memleket saat 

Programa ifave: 1. En son PARA::\JUNT JURNAL 
2 • RENKLİ MlKI 

rahmeti rahmana kavuşmuştur. 1 
Bütün harplerde ve bilhassa mil

li mücadelede vatana çok 
0 büyük ve 

~ ••••••- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine kıymetli hizmetler ifa etmiş olan bü.. 

<:ilnemasında bu haftaki .nefis fillm
lcrl temaşa etmek, New - Yorkta bir 
sinema tcma~ından d aha nz. lilks 
değildir ... 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestrw.. 18 
Çocuk saaU, 18.55 Serbest saat. 19.10 ?Jıaı 
leket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji 11'' 
berleri, 19.30 Müzık: Yeni şarkılar 

halk türkiilerl. Çalanlar: Vecihe, Reşat ~ 
r~. Rusen Kam, izzettin Ökte. OkUYııll' 
lnr: Sadi Hosscs, l\Ielek Tokgör.. # 
TözCJ'l). 20.15 Konuşma (Tarihten 6J1Yf"' ~~·••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••ma' yük askerin cenazesi yarınki pazar 

BUGÜN TÜRKÇE sözlü nüshası FRANSIZCA nüshası günü öğleyin merasimi mahsusa ile 1 l lar), 20.30 Müzik: Fasıl heyeti. 21.00 :r.10; 
tik: Hnlk ti.ırküleri (Sarı Recep), 2111 
Müzik: Oda müziği - Beethoven: 2 obtJS 
ve Kor - Angle için Trio Wunscb (Bıri'~ 

Beylerbeyinde Çınar sokağında 32 

1.. p E K ve M E L E K sinemaıarında numaralı hanesinden kaldırılarclc 1 Beylerbeyi kabristanına defnedile-
c~t~ 1 

Daima fütre edümİ-§ te
miz haı·a • Lüks konfor· 

En mükemmel sesli ci Obua); Orhan Barlas (İkinci Obua)ı 
Efdal Günsray (Kor - Anglc). - S Senenin en muazzam Aşk - Arkadaşlık ve Kahramanlık §ah.eseri 

SERSER. KRAL 
Yeniden kurulan şehirler ve muazzam dekorlar içerisinde cevrllen Milyonluk füm 

Bas Rollerde: RONALD COLl\IAN - FRANCES DEE • BASİL BATHBONE 
\'e 10.000 Figüran 

~yrıca: Dünya havadisleri: En son harp ve dünya haberleri. 
DiKKAT: BugQn sant 11 de tenzllAUı matine vardır. 

Bu film 29/3 Cuma günü İZMİRDE ELHAl\ffiA sinemasında gösterilecektir. 

··Bu hafta SARA y sinemas11tda•r--:::_·:::-----
1

• 

Görülmemiş blr muvaffnloyeUe gösterllmt'ktc olan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tı~rz«ı 
(MAYMUN ADAM) 

fllminde gBrdQ.ğünQz fevknUıde ve mcıııklı mnccralan şimdiye 
dar hiçbir filmde görülmemiştir. BAŞ ROLLERDE : 

Johnny ll'eissmüller ve !t!aureen O' Suller;an . 
Afrlkanın bıılta görmemiş ormanlarının batan esrarı ••• Dünya hA-
kimlerl Filler ••• Bllyük Dev ve Goril Mnymunları. • • Vahşt Cüce
ler .•• Korku ••• Dehşet- Heyecan-. İl~vcten: Yeni FOKS JURNAL 
son dünya hnvadlsleri Bugün sant-10.30 da tenz.ilfı.ili mntine. Bu film 
27 Mart Çar§ambadan itibaren İzmirdc YENi slnemnda gösterllecckUr 

~m ................................................ .-;ı .. ~ 

Bugün J A K S İ M Sinemasında ,._ __ _ 
.POL TAVA J. MUHAREBESi 
( DELi PETRO'nun SONU ) 

TÜRKÇE SÖZLÜ · 
Muazzam Meydan mubarcbelcrL. En dchseW deniz çarpısmnlan.- 300.000 ldşlnln istirakllc çevrilen harlkaınr filmi. 

---------Bugün seanslar: 11 .30 - 2 - 4.20 - 6.40 ve 9 da 

bir şey söylemek istiyordu, fakat heyccnndnn ne!esi 
~utulmuş, !ıCSl boğazında tıkanıp kalmıştı. 

Mehmet onun helecanını anlıyor, onun yüzünden 
geçen saadet borasını görüyordu, bunun ı;in ona son, 
kati sözlerini söylemiye cesaret etti: 

, 

Cenabı hak merhuma gani gani ı 
rahmet, refikasile oğuUanna ve onu 
sevenlere sabırlar Uısan eylesin. ı 

' . - ~ .. . ~ .. 
IRTIHAl 

Senelerdenberi Beyoğlu Baker 
Mağazaları Direktörlüğünü yapan 

Bay DA VİT BORNSTEİN 
Muztarip oldu~u hastalıktan kur

tulamıyarak 23 Mart 1940 tarihinde 
vefat etmi~tir. 

Cenazesi 24 Mart 1940 tarihine 
müsadif Pazar günü saat J 1 de Yük
sekkaldınmdak.i Askenazit sinago. 
nunda icra kılınacaktır. 

Kendisini sever ve tamynnlara ay. 
n ayrı haber vermemize teessürü. 
_,ıı_ •4ıA4u.J: uı...s-bu.1..aw.a.- .. ,, __ •·--~• 

davcti~·e makamına kaim ederiz. 
Eşi Baynn Toni Boroştein ve oğlu 

llenri ve Steiner, Heilpern, Grünş
tein, Greif, Hason, Popcr, Gallcn
herg aileleri. 

ŞADİYE AliRALININ kizı Sa. 
mi Kazımın kız kardeşi ŞEU:\fİNIN 
ruhuna ithaf edilmek üzere ölümü

makineler 

Pro9ram 
LORETTA YOUNG ve .., 

RICHARD GREENE 1 
nm nefis hnrikıısı 

Kamilen renkli 

DÜŞMAN 
ÇOCUKLARI 

ile 
LEO KARILLE'nln gaz 

kArrısı~tırıeı muı:ı.z7.Am filmi 

'-'~7 nri ~OKAKt .. ı1 
Fatih Kızılay Kongresi 

Fatih kazası Kızılay kongresi, d\in ts
taobul 40 ıncı illonekteı>te toplarımı,ştır. 

İçtimada Ebedi Şef Atn'tOrkün hatırası a
nıldıktan sonra, blr senelik murııkıp rapo
ru okunmuş, idare heyetinin mesaisi tak
dirle knr~ılanmıştır. 

Eski idare heyeti tekrar inUhao edil
miştir. 

Nikah Törem 
nün kırkıncı gününe tesadüf edep Cümhurreisimiz İsmet lnönüniin 
24/3/ 940 bugünkü pazar günü ö"le hemşirezadesi ve Kozlu kömür işleri 
namazından sonra Nisantaşında Teş. Türk Anonim Şirketi baş murak.ibi 
vikiye camiindc mevludu şerif okut. Abdilrrazzak Okatarun oğlu tuz in. 
turulacaktır. hisarı memurlarından Bay Hüsamed-

~TROLAR 
Şehir Tiyatrosu 

Dram Kt!tnında 
• PEMBE SOKAK • 

Komedi kısmında 
e HERKES YERLi YERiNDi! • 

din Okatan ile Niksar askerlik şube. 

1 
si reisi merhum binbaşı:ı Bay Ahmet 
Hamdinin kızı Hazinedar zadelerin 
torunu Bayan Nermin Köksalın ni
kah merasimi Bay .Abdürrazzakın 
Suadiyedeki köşkünde icra edilmiş. 
tir. Nikah töreninde Vali Lutfi Kır. 
dar, Polis Müdüru Muzaffer ve bir
çok güzide zevat hazır bulunmı:jtur. 
Tarafeyne saadetler temenni ederiz. 

2İ.40 Milzik: Opera Aryalan (Pl.), 22.t 
Memleket sait ayarı, Ajans haberleri. ıt• 
raat. Esham - Tahvilat, Kambly~ • f\ıJ' 
kut Borsssı (Fiyat). 22.30 Ajans ,,pat 
servisi. 22.40 Mlizlk: cazband (PL). 2s.'5• 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

Ecnebi lstasyonlannd1 
TUrk\'e Ne,riyat 

Belgrsd: Saat tP da kısa dalga 48: ~ 
Saat 19,45 de kısa dalga 40. orta dııll' 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga ro.~ 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 'Z50. 

Londra: Sant 18,55 de kısıı dalga 20, 31,5ı 
Bclgrnd: Saat 22 de kısa dnlga 48. 

-; Ale'lc.":· VEGH' 
. .. 

. fn.eşh&,r' ' viyolonis't 
--------......-- __ ;:::::::_-.; 

iin_,.J,. .. ~.,. b'""fı~r''.:r.L jclI • 
... 1 c.::.a rc.u~m ıı C$ no y,w.uı 

etmlşUr. Beş senedcnberi lktısai:li ve ti' 
cari neşriyaWe memlekete devamlı .ı:ııı' 
metlerde bulunan refikimiz! tebrik ecl;!.! ------.------

23 - 3 - 10:10 
Londra 5 24 
Nevyork 130.19 
Parti 2.9675 
Mllano 7.1775 
Cenevre 29.2725 
Amsterdan1 69.1611 
Brüksel 22 1325 
Atına 0.97 
Sofya 1.70~ 

~:::~to ~!:~! 1 
BOkreş 0.625 
Belgrad 3.275 
Yokohama 32~ 
Stokholm 31.005 

~SHAM VF: TARVILA'f 

l 
Türk borcu I. peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 4. 
1 038 % 5 hazine tahvil! 

~-· 

19.20 
20-
19.40 

74.- f 

sı.! Ya daima kendi yaşını ileri sürerek bundan znü,. 
teessir olduğunu isbat etmesi! Ya samimi geçen gün
lerd~n sonra birdenbire korku ile gerisin ;gerıye gi• 
dip günlerce ortalıkta görünmemesi ve sonra daha 
büyük b.r şefkat ve sevgi ile avdet etmesi! 

- Yıpranmış ömrüme rağmen genç kalan kal. 
biini sana vermek, hayatımı ayaklarının dibine sere· 
rck sana "onu al, ne istersen yap, bundan sonra sen
siz ya~ıyamam artık!,, diyerek yalvarmak istıyoruın; 
gand: "Gençliğini ve güzelliğini bana verir misin? 
Bundan sonra ömrümü sana vak!etmeme müsnade c. 
der misin? Benim karım olur musun Ay~ı!?,, diye 
sormak istiyorum. !çimde kaynayan kuvvetli ateşi 
bilsen, seni dünyanın en mesut kadını yapmak için 
varlığımır. bütün kudretlle nasıl çalışacağımı rutla
snn beni redcictmez, aramızdaki yaş ~arkını unutur 
ve havatımda senden evvel geçen bütün kadınların 
bugün mevcut olmadıklarını anlardın. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND - No. 63 

Ayşe büti.ı.n bu geçen şeyleri birer birer batırJa.. 
dıkça kalbinin daha çok çarpmakta olduğun:.ı, heye
canının, saadetinin dışarı taşmak istiyorma~ gibi 
göğsı.iııw; üstünü tazyik ettiğim duyuyordu. 

Birdenbire Belkısı hatırlıyarak gülümsedi. Bl.r
kaç güı. evvel ondan aldığı mektupta, arkacbşı, ken
di saadetinden, resmi bir şekil alnn nişanınd:.uı. ys• 
kında yapılacak nikahından uzun uzun bahsettıkten 
sonra şu ciımleleri yazmıştı: 

Bebeklerinde yıldızlar iarlıyan gözlerin i~lnden 
lki yıldız e:riyerek yavaş yavaş yuvarlandı, genç kızın 
tiL"'Ck dudakları kapandı, bu kadar büyük helecanı 
taşıyamıyan başı ağır ağır eğilerek Mehmedin göğ
süne düştü, soğuyan elleri bir çilt sıcak el içine so
kuldu. 

Başlannın üzerinde göklere hakim olan ve par
lııklığı ile biıtür. ışıkları solduran ay. ayaklarının al
tlllda altın gölgeli deniz vardı, fakat Ayşe ile Meh· 
met, bu dakikada onları göremiyorlardı. ikisi de göz· 
!erini kapamııı. kendi içlerinde ışıldayan saadet ay. 
dınlı~mıı gomülmüşlerdi, bu aydınlık bütün dünyayı 
k:ıplıyor, t.trdlarını körletici bir nura garkediyordu. 

Kotra avdet için manevra yaparken gözlerini ac .. 
tıl r 'c biribirlerinc eülümscdiler: 

- Kendimi rüya fıleminde zannediyorum. 
- Ben de öyle Ayşecik, fakat bu ::aatlerin bir 

rüya değil bir hakikat olduğunu anlamıya Uıtiyacun 
var. Bir defa saadet üınidile sarsıldıktan sonra bunu 
kaybetmek çok feci olur. Söyle bana Ayşe, benimle 
evlenmek istiyor musun? Bunu ağzından işitmczsem 
inanrunıyacağun. 

Genç kız gülümsemekte devam ederek onun 
gözlcrlııc baktı. 

- Evet ... 
-Sevgili, öyle ise nişanımızı bu güzel secenin kar.' 

şısında tesit edelim, dudaklanru ver, gözlerini ver, 
Ayşe, l:>er.ım Ayşem ... Ne mesudum bilsen! 

Odasına girdiği zaman genç kız kapmnı ve pan.: 
curlannı iyıce kapadıktan sonra yatağına ~ırdi. Etra
fında hiçbir şey görmeden büyük saadeti:ıin derinli. 
ğine dalmak, kendi içine gömülüp kalmak istiyordu. 
Kalbinin telaşlı çarpmasına uyarak bir çok fikır ve 
düşüncc)i ayni zamanda zihninde yaşatıyordu. l'n
kat hepsinin üstüne haklın olan bir t.ek duygu icii: 
Mehmet onu seviyor, onunla evlenmek istiyordu. 

Aylnı·dc.r.bcri içini bir yara gibi sızlata:ı acı ve 

ümitsiz d-:.ıygularla o kadar hırpalanmıştı ki, yeniden 
o düşünce1er"ç dalacak kuvvet ve cesareti bulamıyor· 
du. Vakt.ill! a.nnesini sevmiş olan bir adamın bugün 
kendisini sev.mesinden ahliık ve hürmet bakunından 
ne gibi bir mahzur olabilirdi! Mademki, anncsı onu 
sevmemiş ve aralarında hiçbir suretle arkadaşlık dı. 
şma ç1kan b;r münasebet olmamıştı! 

Evet, belld de Mehmet, ilk görüştükleri günler, 
çok sevmiş olduğu bir kadına benzediği ıçin onunla 
aliıkadar olmuştu ama aradan çok kısa bir müddet 
geçtikten sonra maziyi değil, bugünü düşündüğünü 
blitün sözleri ve tavırlarile isbat etmemiş miydi! 

Ayşe şimdi onun kendisine karşı olan muamele
lerini. aralarında geçen sözleri, bakıştan ve ta llk ta• 
nıştıkları giındenberl geçen bütün vakalaraı, biri· 
birine karıştırarak hazırlıyor, bunların hepsinm bu· 
günkiı saadetini hazırladığını görüyordu. 

Mehmedin gözleri onu her zaman büyük bir af eş 
ve sevgile sarmamış mıydı? Onun en u!ak bır ıu-zuru
nu yerme getirmek için büyük bir tehalük gôstermi· 
yor muydu? Bazan onunla yalnız konuşur!ten sesinin 
titrediği. iradesine hiıkim olamıyacnk kadar heyecan
landı ı farkedilmi or mu du? Ya ses · :mm -

"E,·et çok mesudum kardeşim ve bunu herkd
ten evvel sana söylemek ihtiyacını duyuyorum: fakat 
öyle isterdim ki. sen de beni bu kadar samimi ve sa• 
na yakın bilerek hayatını benden gizlemiy·~sin. Maa
lesef öyle olmuyor Ayşe ve bunu sana yazarken bi. 
la ihtiyar sana kinaye etmek mecburiyetinde kalıY°"' 
rum. 

Kendimizi 'anlamıya başladığımız ~nlerdenberi 
devam eden arkadaşlığımızın üzerine nıçın bir bulut 
g.?rıyorsun Ayşe? On seneden fazla bir am.andsJı
beri. biribirlmizden hiçbir şey gizlemediğhnıı ve bil• 
tün düşi!llce ve duygularımızı birbirimizin RôzlerıD
rle okumıya alışkın olduğumuz halde, sen niçin bar• 
baknrken artık kirpiklerini örtüyor. aramıza pP.rd4' 

gererek gozlerinden hayatını ve hisleritıi ok.umııkl1-
ğt!Tla rnfııll oluyorsun? Benden gizlemek istediğin 
büvük sıni biliyorum Ay§e. Yom benim bunu anls.
madığımn zahip olarak sen kendi kendini htı!a a!datl· 

? r) 
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:ı--- A N 
ABON E BE D E L 1 

Türkiye Ecnebi 

f Haftc§lnon MlYl~ahalb>~~ü l 
'----------------------------------------------------------..) 

5 

M~!lfi!D 
1400 Kr. , Sene 2800 Kr. 

- 750 .. e Ay 1500 '"' 
400 • 3 Ay 800 • 
160 • 1 Ay soo • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler l.çln abone 
bedeli müddet sırasiyle SO, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
~Pul il!ve~i llzımdır. 

(C}I) :ıu: iti !1j9 j 9 j ;J i 
Bir Güıtdaliğe 

Bir Karakter 'Seyyar 
LABORATUVARI 

Sumner Welles'e 
Allah Selamet rıVersin 

/l.. ı., . •.;J "1 o 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

' 

Siye.set muhtelif menfaatler a. 
rasında bir entrika vasıtası 

olduktan, siyasi mütaiaalar, tahmin 
hudutlarını geçemiyen falcılığa inkı
lap ettikten sonra, 5İyasi yazı yaz .. 
mamıya karar vermiştim.. Fakat ha. 
diseler ve hayat o kadar siyaset ha.. 
vasıyla meşbu ki, insan ne kadar ka. 
çınsa, bir hadisenin cazibesine ka
pılıp, söz söylemekten kendini me· 
nedemiyor. Devletler arasındaki mU. 
nasebetleri, yıldıza bakar, kahve 
falına bakar gibi, keşfetmeğe ça· 
lışan siyasi müşahitlerin, günlük ha. 
diseler karşısındaki mütal8.aları tıp
kı fal gibi, bir hafta geçmeden tam 
aksine dönü)·or. Bir falcı mevkiine 
düşmemek için, dünya seyrinin dış 
manzarasına bakıp ta, mütalaa yürü. 
tecek değilim. Ateşin merkezde kay. 
nıyan bir volkan olduğunu, zahirde. 
ki görünüşlerin ancak bu volkanın 
!avlan olarak harice aksettiğini bil. 
diğim için, dünyanın alacağı seyri 
ancak yanardağın bUtün azametile 
patladığı gün göreceğimize, hatta is. 
tiyerek, \'eya istemiyerek, bu cere
yana bütün dünyanın kapılacağına 
kaniim. Bunu, böyle bilmekle bera. 
her, nedense şu Sum.ner Well.es'in 
Avrupa seyahati, beni cazibesine o 
kadar çekti ki, şimdi Avrupaya Al· 
laha ısmarladık deyip, Okyan119 yo
lunu tutuşuna, yine ltıkayt kalama. 
dun. 

Bir Ömür mü? Asla-. 
D ünkii nüshamızın- "Görüşler., 

sütununda, Sabiha Zekeriya 
Serte), cok mühim bir mevzua temas 
tdiyordu: 

Bir genç kız, arkada'.Şmııza bir 
lltektup göndermiş. Mektuptan öğ. 
tendiğimize göre, genç kız bir mil. 
essesede çalışıyormuş. O müessese. 
de, zayıf ahlıiklı bir patron varmış. 
llu patron, genç kızların saffetinden, 
~aturetinden, görgüsüzlüğünden ve 
ltade zaafından istifade ederek, on. 
ları iğrenç heveslerine vasıta yap. 
trlaktaymış. Bayan Sabiha Zekeriya 
Sertel'e mektup yazan genç kız, bu
lla tahammül edememiş, ve işsiz, aç 
kalınayı göze alarak, o müesseseden 
aY'tılınış. 

Sabiha Zekeriyanın, bu mektup
tatı bahis yazısı, gerek matbuat, ga.. 
l'ek adliye muhitinde çok geniş ve 
~o\ yerinde bir alaka uyandır. 
lllıştır. Bu alakanın mahiyeti hak. 
kında, diğer sütunlarımızda malfunat 
'\>eribnektedir. Temenni ediyoruz ki, 
hu alaka bizi, bu i~timai meselede, 
!rıiisbet ve hayırlı bir neticeye ka. 
\1ı~tursun. 

Çünkü bizim kanaatimizce, na
lrtuslarile çalışmak istiyen genç kız
la.rın, - batta genç çocukların - hi
ıtla;-(laiz ve muhtaç bulunuşlarından 
llpkı o bozuk ahlaklı patron gibi, 
lnUstefit olan baska vicdansızlar da 
"ardır. Ve bize~ "i" .. in bu şekli, 
~ . 
işsizlik,, ten çok daha fenadır. Ken. 

di hevesini tatmin için, bir ''kadın,, 
lll zavıf tarafından istifade eden .. ,, 
~bk1n.. l elbett.ıı ~ur sı:örmüyo. 
-~· Faka nele, aynı nayvanr neve. 
~ı tatınln için, namuslarlle çalışmak 
:ı:tiYen görgüsüz genç kızların için. 

bulundukları zarureti istismara 
~·eltenmek. o genç kızların sade if. 
etlerine değil, diğer beşeri haklan

?a da taarruz etmek sayılır. Bunun 
~Çİnder ki, kanun, inkıl~bın iş haya
kn~ ~ıkardığı temiz Türk kızını, bu 
abıI şeniğ taarruzlardan korumak 

lnechuriyetindedir. 
iliz kadnm, kendi vücudünü, para 

lttukabilinde ve kendi ihtiyarile sat. 
~a111na bile aleyhtarız. Çünkü bir 
dadının, kendi ihtiyarını bu şekiL 

e kullanmasını, yine bir takım içti. 
:~ \'e iktısadi aykırılıkların doğur. 

11.gu acıklı bir netice sayıyoruz. 
l'akat hele. bir genç kızın illetine, 

~ata kuvvetile, ve o genç kı.zın ihti. 
"l'lıa rağmen daha doğrusu masum 

"e biçare mukavemetine raimen, te
~iip olunması, hiç afiedemiycce
iılbıi.z bir cilrettir. 
t Vakıa, kendilerinde bu cüreti gö. 
it eble:r, kullandı klan kuvveti evı.:eJa 
l)ı asalarından, keselerinden. sonra da, 
llhataplannın aczinden alıyorlar. 

ta 1iü.nku patronunun o adi hevesine 
l'ıltJ:ı olnuyan ıı;enç kız, işinden çıka.. 
b ac.aktır. Vakıa, bu hareket iş ka. 
...._'Uııttna muhaliftir. Fakat patron 
~e !a~ı. muhal olarak - sorguya 
3'akildıgı takdirde, haklı çıkmasına 
d. tı~·acak hileli tedbirleri alabilecek 
;recede kurnazdır. Sonra, bir ek. 
it~~ Patası peşinde ko~an o zavallı 
ttı at, koca bir patrondan hesap sor. 

ak cesaretini nereden bulsunlar? 
'\' l'a~at biz, bö!•le düşünmüyoruz. 
d: hıı kaniiz ki, böyle düşünen, sa. 
''ı> ce, o cilrcti kencUsinde bulabilen 
d.tt'~ron." dur. Zaten, o patron, böyle 
ces§ bdüğü irin, öyle davranmıya 
..._ aret eder. La.kin, bu i~te, davacı 
"-le\>k" -
lllş llndc, koca bir patronla hesap. 
ltı~~ıya cesaret edemiyen, mahke
ollll erde harcanacak vakti, ve parası 
\ı~:Van zavallı bir kız de~il. Till'k 
l't ın iş hayatındaki maddi, mane
l>tı.ı hukukunu kontmakla mükellef 
~i :nan Cümhuriyet müddeiumumi. 

ardır. 

l't,~ltekinı, dUn, o mektubun intişa. 
ltı.n lt nıakanu, - ayni vaziyette bu
'1er~~ bütün Türk kızlanna emniyet 
c;i~.' bir - titi71ik1P }ııı•ek .. fe "'e
"ind ışti~: Ve piz kaniiz ki, kendile· 
~re;• hır gündelik makamında bir 
tlıak ' bir namus, bir ömür satın al. 
ıtliJ ~akkını vehmeden ahlak hara. 

erı Tü k ·nln Öttii d' r ceza mahkemelen 
ıa"~l~' huzurlarında titrettikleri o 
laıı ınasum mahluklardan çok 

a ter dökecekJerdir. 

Herkes aJ,eyhinde atıp tuta

dursun; inmesinden, binme
sinden; beklemesinden, gecikme
sinden; kalabalığından, kargaşalı. 
ğından; biletçisinden, vatmanın_ 
dan sızlansın, dert yansın, yaka 
silksin, elaman çeksin, batta fer. 
yat koparsın... Ben memnunum. 
Bence tramvay arabası insanlan 
dışından ve içinden görmiye en el. 
verişli bir tecrübe odası, seyyar 
bir karakter laboratuvarıdır. 
İm'an gözüyle bakmayı bilen.. 

ler için bundan müsait, faydalı, 
düşündürücü ve güldürücü bir eğ· 
lence ve bir ders bulunamaz. Ruh
larla huylaruı foyalarını meyda
na vurdukları yer, orasıdır; orası 

Şehir Tiyatrosunun hem komedi, 
hem dram kısımlarını bir araya 
toplamış şaheserler sahnesi, ibret 
perdesidir. Bir muharrir, bir ro_ 
mancı, bir fikir adamı, hatta bas. 
bayağı bir meraklı insan için tram.. 
vayda boş durmak, meşguliyetsiz 
kalmak imkanı olamaz sanıyorum. 
Evet, sıkışır, ezilir, hor muamele 
görür, belki işkenceye uğrar; lakin 
ezaya mukabil bir zevk ve isfüade 
ciheti çıkarabilir. Tramvayda sıkı. 
lanlar, kendi cinsinden mahlukla
n tetkikten haz alam.ıyanlar, bu is
tidatta olamıyanlardır; yani nıh 
gözleri miyop ve hayal keseleri 
tını, basit ve cevhersiz, sözde a.. 
damlardır, canlı mankenlerdir. 
Onlar bir tramvay arabasının, bir 
vagonun, bir lokantanın, bir kaL 
dırım köşesinin ne gibi ibret ve. 
rici karakter piyeslerine sahne o
labileceğini idraklerine sığdıra. 

mazlar; kapısında oyunun adı ya· 
zılmamış yerlerden başlı:asında ti
yatro oynanabileceğine akıl erdi. 
---' 

Ben tramvaya, kütüphanesinden 
yeni bir kitap çeken, mikroskopu_ 
na gözünü yanaştıran, hastasının 

çıplak sırtına kulağını dayıyan, 

maden nümunesine pertevsizini 
çeviren bir ilim ve fen adamı he. 
yecaniyle, "yine neler göreceğim, 
ne etütler yapacağım!,. D:ye gi. 
rerim. Çıkarken de şöyle söyleni. 
rim: "Yarabbi, ne insan örnekle
riyle tanıştım, nelere vukuf kes
bettim!,. 

Mesela bilet alışlar, karakter-
leri pek belirgin surette 

gösteren hareketlerdendir. Baka.. 
nm, biri, evvelceden tam olarak 
avcunda veya yan cebinde hazır. 
ladığı parayı hemen biletçinin eli. 
ne sıkıştırıyor. İşte o, dürüst, inti. 
zamlı bir adamdır; ne kendisi zah
met çeksin ister, ne başkası.. U
mumi nizamı bozmaktan ürker; bir 
inkılapçı, ihtilalci değ.ldir; her re. 
jime itaatli bir vatandaş nümune. 
sidir; apartıman komşunuz olmıya 
tam layıktır. Emin olunuz ki böy. 
lesinin evinde saat ondan sonra 
radyo çalınmaz ve duvara çıvı 
mıhlanıp tablo asılmaz. Bronşit oL 
duğu zaman, istırabından fazla yan 
odadakinin uykusunu kaçırmak. 

tan çekindiğine eminim. Sonra, he
saplarında da sağlamdır, bcrçlan
nı ay sonunda öder; yazıhanesinin 
çekmeleri istiflidir, evrakı sırasın.. 
da, elbiseleri düzgündür; traş bı.. 

çağını, sabun köpüklerine yapışmış 
iğrenç kıl parçalariyle yaş bırakıp 
paslandırmaz. Kızım olsa idi da. 
madımı muhakkak tramvayda, tet.. 
kikten geçirmeden izdivacına rıza 
göstermez ve böylesine rastgelir. 
sem yakasını kolay kolay bırak· 
mazdım. Kullanılmış biletleri du
rak yerindeki de.mirden sepetlere 
iner inmez atan medeni inRan n~ 
böylesidir. 

Bazısı ise biletçi kulak zannı 
patlatacak kadar yanında bağırma
dıkça, bu bile kafi gelmeyip omu.. 
zunu dürtüşlemedikçe Jmnıldan. 
maz. Kımıldanınca da yüzünde 
göreceğiniz ilk değişiklik bir bü
yük hayrettir. Sanki: "Bilet ha? 
Tramvayda bilet alınır mı? Tuhaf 
şey!,, diye düşünüyordur; sanki bi
let almak değil, almamak tabii bir 
şeydir de nasılsa, bir tesadüf, bu
gün tramvaylarda fevkalade vaka
yiden olarak isteniliyor! O adam 
için çantasını bulmak bir mesele. 
dir; her cebini yoklar, rast getire. 
mez; hatta yanındakilere bile göz 
atar; sanırsınız ki ceplerinize el 

.ı_~_a_za_n_:_R_ef_i_k_R __ a_li_d_. 
ya babasının mürekkepli kalemini 
kırmış çocuk gibi boynu bükük, 
yere bakıp duran o adam şimdi ka
ra gömlekliler çavuşu, Nazi bay. 
rakdan kadar sert. dik, gösterişçi 
\'e meydan okuyucudur; dokun.. 
mak nerede, göz atmıya gelmez. 
Bazısının ise biletçi kerpetenle 
ağımdan laf aıamaz; "nereye?,, 
diye sordu mu, "sonuna!,, mana. 
sına bir çene veya el işareti.. O 
kadarı Bunun bir manası vardır: 

atıp kendi kesesini sizin üstünüz. 
de arıyacak! Nihayet, en akla geL 
mez bir yerde, ceketin mendil ce. 
binde bulur; fakat bundan sonra 
da içinde para aramıya koyulur. 
Parmakları, acemi dişçi kararsız
lığı ile, titriyerek kah liraya, kah 
elli kuruşluğa, kah çeyreklere ya
pışır, birini bırakır, ötekini yaka. 
lar; biletçi lılhavle çeker; siz, şayet 
benim kadar sabırsızlardan iseniz 
elinizi çantasına uzatıp gözünüze 
batan on kuruşluğu çekmek ve 
onun yerine hesabı görmek arzu. 
sundan kendinizi güç alıkoyarsı. 
nız; sinirli iseniz de baygınlıklar 
geçirir, dişlerinizi sıkarsınız. Artık 
'bu adamın işleri, evi, aile geçimi, 
babalık ve kocalık hali nedir, ta. 
tasavvur ediniz! 

Kontrolör gelince her cebinden 
bir tane eski bilet çıkarıp itiraza 
uğrayınca da "bana verdiği bu idi, 
yalan mı söyliyeceğim?,, diye bö
bürlenen çocuk kafalı adamlara da 
çok rastlarsınız. İş masasındaki ev
rakının ve çekmecelerinin vaziye
tini göz önüne getirip lüzuınsuz 

kağıtlardan ve karma karışıklık
tan neler çektiğini ve başkalarına 
da neler çektirdiğini anlamak zor 
değildir. Binaenaleyh sade iyi da
mat değil, iyi memur da tramvay. 
da seçilebilir. Benim bir ticaretha. 
nem olsa idi alacağım katip veya 
kasadarı gizUce takip ettirip ah. 
valini tramvayda inceletir ve ka· 
ra.rmıı, gelen rapora göre emni
yetle verirdim. 

zira tramvayda kötü huylar 
kendilerini, iyileri gibi pek 

belli ederler. Mesela, bazısı, önce. 

den hazırladığı bozuk çeyreği sür. 
mek azmindedir; kafası sabahtan. 
beri bu ufacık işle -bir petrol 
trüstü kurmak için çalışan Morgan 
veya Karneci'nin beyni kadar
meşguldür. Biletçinin en zorlu za
manında, şöyle, kalp beşliği iki çil 
yirmi paralığın arasına sandviç 
yaparak uzatır. Muvaffak olursa 
sevincinden içi hoplar, bir tarafım 
ezseler değil a, o sırada gözüne 
parmak sokup nasırına bassalar 
sesini çıkarmaz, dudağından tebes. 
sümünü bırakmaz. O kadar neşe
lenmiştir ki, tramvay arabası ye
rine mahalle kahvesinde bulunsa 
idi, bütün müşterilere bol keseden 
kahye ısmarlıyabilirdi... Etekleri 
zil çalarak arabadan bir atlar, evL 
ne doğru bir gider ki uzaktan gö. 
ren tanıdıklar ecnebi dil imtiha. 
nında kazanıp Baremde bir derece 
yükseldiğine hükmedebilirler!.. 

"Biletçilerle sohpete girişecek a
dam mıyım ben? Benim ağzımdan 
hikmet ve cevahir çıkar, israf ede
mem!,, 

Bir kısmı ise acayip bir "hüsnü 
kuruntu,, içindedir; ister ki her bi
letçi kendisini tanısın ve ineceği 

yeri sormadan, zahmete sokmadan 
bilsin. Biletini aldıktan sonra, 
ikinci dolaşışta bir daha müracaat 
etti mi kızar ve dik dık yüzüne 
bakar: "Ben unutulacak şahıslar
dan, çehrelerden miyim ahmak! 
Bu göz. bu ağız, bu burun, bu ta.. 
vır, böyle şahsiyet kaç adama mü. 
yesser olmuştur?" manasına ..• 

Bazısı kıta farkını kazanmak 
maksadiyle biletçinin bir müddet Tramvaya giriş, oturuş, ayakta 
gözüne görünmemek için ne roL duruş gibi hareketleri de ka. 
Ier oynar... Cüce kadar küçülür, rakteri gösteren ehemmiyetli işaret. 
yerle bir olur, aynca bir şişmanın ler, alametlerden saymalıdır. Bazısı 
arkasına gizlenir, sahte bir dalgın- yaylı kapıyı lüzumsuz bir pehlivan 
lık hali takınır; sanki daha demin kuvveti sarfederek bir açar, hır 
acıklı bir telgraf almıştır, kendin- kapar, içerdekilere kabahatli arar 
den geçmitşir, dünyanın farkında gibi gazapla bir göz gezdirir, bir 
değildir; zavallı... La.kin kıtayı at- surat asar ki dördüncü Murat za-
lattı mı, yeni istihkam toplan gibi, manmda Asesbaşı tarafından basıl-
bir de bakarsınız o yerden yap. mış meyhanede bulunuyorlarmış 
ma, yere gömülü nesne kabarıyor, kadar hazırunu bir dehşettir kap.. 
önündeki şişman zatın. Majino 'f>i- lar. Gözüne görünmemek için, far. 
perinin arkasından uzuyor, hava. kında olmıyarak büzüldüğünüzü, 
ya doi?ru baş kaldırıyQr s,,,,i,_,yr_il._~~ıu· ~.....,k,..af..,.a.""'mzı omuzlarınızın arasına so. 
bir tendıtkar vazıyeta"tİyor.._ He- JranfljurJaştığınızı anlarsınız. 
le şimdi onu biraz dürtüşleyiniz Tutqlmuş yerlere de bakışı müt-
bakayım.. Sekiz, on metre geride hiştir; sanki gözüne kestirdiği kim-
iken halıya mürekkep dökmüş ve- seyi yakasından tutup bir tarafa 

fırlatacak ve boş kalan yerine ge.. 
çip kurulacak! 

VAKİTSİZ GELEN DEM 

Bir kısmı ise derse giren hoca 
çeşnisi alır; arabadakilerin, hep 
birden, onu görünce talebesi imiş 
gibi ayağa kalkmalarını bekliyen 
bir tavır... Nerede ise, kürsüsüne 
geçecek ve elinin kısa bir isare. 
tiyle: 

Her hastalık tabiatin bir haks1z. 
lığı sayılabilir. Vakıa b:r çoğu 

kendi ihtiyatsızhğımızdan, tedbir~ 

sizliğim.izden ileri gelirse de tabi
atin hastalık sebeplerini icat ede
rek h:zi onlarla mücadeleye mec. 
bur etmesi de bir haksızlıktır. Fa
kat bu haksızlıklar arasında en 
büyüğünün kadınlarda çocuk ya. 
tağına musallat olan kanser oldu.. 
ğu şüphesizdir. 

Tabiatin, neslin bekasını temin 
için meydana getirdiği kadınlığa 
karşı daima lutuf göstermesi \•e 
kadınlığı her till'lü hastalıktan 

müstesna tutması lbım gelirken, 
her ay kadmlann hepsini bir kaç 
gün rahatsız etmesi yetişmiyor

muş gibi, bir de, kadınlığın en ul. 
v.i uzvu olan çocuk yatağına kan
ser • hastalıjhnı musallat etmesi, 
doğru mu? İnsafa sığacak şey dc
ğild"r. Bereket versin ki medeni
yet, yani onun temeli olan ilim ta.. 
biatin büyük haksızlığını tamir et
mek için uğraşmaktadır. Gerçi hiç 
bir türlü kanserin büsbütün önünü 
almak çaresi henüz bulunamamış
sa da, çocuk yatağı kanseri vak
tinde teshis ediHrse bu zamanda 
artık pek te tehlikeli bir hastalık 
sayılamaz. Mesele onu ti iptidasın. 
da -alametine göre- hatıra ge
therek vaktinde miitehassıs hekL 
me müracaat etmekted'r. 

Onu hatıra getirmek için de, bir 
kere, çocuk yatağı kanserinin iki 
till'lüsünü bilmek lizımdır: Biri 
çocuk yatağının ucunda, öteki yu-
karısında. • 

Bunlan bilmenin liizumtı ikisi. 
nin avn ayrı yaşlarda olm.Umda.. 
dır. Birinci türlüsü daha gen~ yaş. 
ta mu!'=alJat olur. Kırk beşle elli 
arasında, fakat daha erken -yir
mi 1'"'~ yasında bile-;- geldill var. 
dır. Öteki tih-lilsti daha geç: Kadın-ı 
lığın son hah ar mevsimi 2elip bi
raz geçtikten sonra .•• 

:ikisinde de ilk ve en mühim L 
18.meti vakitsiz dem gelmesidir: 
O belli günlerden baska sıünlerde, 
yahut o günler kesildikten bir 
müddet sonra ••. Dem deyince hu-

nun mutlaka çokça olacağını zan
netmemelidir. Bazılarında sızıntı 

halinde gelir... Kadınlıkta vakit. 
siz gelen dem daima şüphelidir, 
m!itehassısına müracaat etmeyi 
hatıra getirmel"dir. 

Birinci türlüsiinde ehemmivetli 
bir fark ta olur. Hastalığın ilk za
manlarında, yani tam da tedaviye 
en müsait olduğu devrinde, dem 
kendi kendine gelmez de b'r yor. 
gunluk üzerine, yahut otomobilde 
veya arabada bir sarsıntıdan son
ra, yahut bir temizlik tuvaletinden 
sonra ... Böyle umanlarda gelme. 
sine dikkat edilmez ve ehemmiyet 
verilmezse daha sonra kendi ken
dine gelmiye ha~lar. O zaman teda
vi ümidi kesilmezse de vakit bi
raz gecikmis demektir. 

Bu hastalıktan siinhe edilince, 
daha doğrusu hastalık haıra e:eti. 
r'lince o şünheden kurtulmak icin 
çare -mesela mide kanserinde oL 
duğu ~ibi- büyüc0 k bir ameliyat 
değildir. Şiinhe edilip miitehassısa 
miiracaat olmıunca. hekim kanc;er 
bulunduğunu kendisi11in de şüphe 
etfği yeTden küçücük hir parca 
keser, çıkarır, onu miitehassı~ 1~
boratuvarında m;kroskou alhnda 
muayene eder, yahut ettirir. Siin
heden kurtnhrr ve kati teşhisini 

yanar, o kiicücük pa1'cay1 almak 
için cok defa onun alınarnih ;\'eri 
uyuşturmıya hil .. 1;;"'ltm görülmez: 
O kıHfar az acı verir. 

Mütehassıs hPkimin teshıst kati 
ve müsbet olduktan sonra da me
raklanmıya, telaşa Jfrmm yoktur. 
Hastalı~ l?'ecirmi'k icin amelivat 
pek cok favdalı olduktan bac;ka, 
Şi1"di o kan<ı;er radivomlsı. Röntgen 
l'ıık1ariy)P de tedavi eıHl'r. Bu te_ 
davi usulf .. rinin hanıric;ini tafh;k 
etmt>k. siinlıesiz. miarhrı•n<ı; heki
min 'h 'leceği şeydir: Her biri yeri
ne P'öre ... 

Sizin hi1Pcej!'btl?: Sf'V. vakitsb 
Ş!'elen dem""'" <'•kinm,.ktir. n•'k ı:ı7. 
da olsa, ır:ö?linitıı;te hir sebebi de 
bulunsa ''ı:ık'tsiz ve1P.n dem mii*"
hsts<111c; h,."k;me miirncl\at ettirmeli. 
dir. Bu kaide her kadının hatırın
da kalacak kadar basittir. 

- Oturunuz! 
Müsaadesini verecek ve siz de 

bunun üzerine, "gür!!", hemen yer 
lerinize çökecek ve ders takririni 
dinliyeceksiniz! 

Tramvay müşterileri arasında 
bir de keskin, kemikli suratlı, o. 
muzları geniş, pantalonlan koyu 
renkı ceketleri İskoçya kumaşlı ve. 
ya karyağdılı bir takım Amerikan 
tipi gençler bulunur; bankacı, ya. 
hut mefsuh bankaların bol maaşlı 
ve üç gün süren ikballi eski me
murları. .. Bunların yüzlerinde de
ğişmez ve çözülmez bir buz kesmiş 
gerginlik, bir dişlerini sıkma haU 
göze çarpar. Bizim gibi, zamaneye 
ne derece uymıya çalışsalar yine 
kıyafetlerinden babayanilik sırıtan 
yaşını almışları, ille şemsiyeli ve 
galoşlu olanları yukarıdan, bak
mıya tenezzül ettiklerine pişman 

bir süzüşlcri vardır, kendinizi zen. 
ci veya san tenli, onu müstemleke. 
ye gelmiş imparatorluk memuru 
sanırsınız... "Bunlara sürünmeme. 
li, yüz vermemeli, adamdan sayıl
mazlar!,, manasına gelen bir yük
sekten bakış! Yanınızda açık yer 
bile olsa oturmazlar; "oturursam on 
lardan, yerlilerden ve vahşilerden 
ne farkım kalır!,, Diye düşündük_ 
!erini belli edercesine bir o boş ye. 
re, bir size, bir de kendine bakıp 
kıyas edercesine ... Hem bunlarda, 
dikkat ediniz, iğreti bir duruş, yer. 
!erine bir ısınmayış ta sezilir: 
"Şöyle, biraz ötede iıl'eceğim, za
ten sizin aranızda ne kadar duru
labilir ki...,, Diyen hal! Oysa ki gi. 
decekleri yer, tramvayın daha ile. 
risine ~demiyeceği son durak, ter. 
minüstür. 

Ayakta dururken sünepe f(Örü· 

nen, fakat yer açılıp ta cam tara. 
fına yerleşti mi, beklemediği bir 
zamanda nezaret koltuğuna geç. 
miş ııibi birdenbire pürazsnıet ke. 
silen lere de rastlarsınız. Öyl~ bir 
kurulur, yerle~ir ki yeni bir vükela 
buhranına kadar mevkiini muha.. 
faza edeceğine emindir, sanırsınız. 

<Devamı 7 incide) 

Sumner Welles'in gelişi gibt, gl. 
dişi de muamma olarak kaldı. WeJ. 
les, Avrupada miirekkep faizli he
saplar üzerine yapılan siyaset pazar
lıklanna iştirak için mi gelmişti? A .. 
merikahlar bunu şiddetle reddetti
ler. Welles bir Mesih ııibi, insan ka. 
nı dökerek, sulhe varmak htiyen 
Avrupalılara, insani temeller üzeri. 
ne kurulacak bir sulhün esaslarını 
götürüvor, dediler .. Yalnız A"Tupada 
değil, dünyanın her kıtasında sarsı
lan bu insaniyet temellerini, Wel
les'in hangi mimari ile sağlamfaştı
racağı hakkında bir tek ~öz söyleme.. 
diler. Avrupahlar, siyaset kurnaz. 
lıklan içinde pişmiş, ustala~ş til. 
kiler gibi, Welles'i şehir şehir dolas
tırdılar, fakat onu bu temellere bal
ta vurmalı: delil. el dokundurmak 
zahmetine bile sokmadılar. Fakat 
pazarlıklar hakkında konuştuklarına 

hiç şüphe yoktur. Welles'in bindiği 
gemi, daha Okyanusun dalgalan ara. 
sında ~allanmıya va)dt bulma!lan, 
Avrupamn siyaset ha'\·asuıda sulbiin 
değil, kati ve seri olması icap ettiği 
söylenen harbin havası esmeğe bas. 
ladı. Her tarafta harp kabineleri ku. 
rulmıya, büyük devletler arasında 
menfaat birleşmeleri, siyaset bir. 
le:şmeleri gözükmeğe başladı ... Wel
les'ln seyahatinden sulh ümitlerine 
düşenler, ağızları açık, bu Anıerika
dan gelen biricik yolcunun arkasrn. 
dan mendil sallal'ken, bir daha 11!. 
dandık, diye salladıktan mendille 
göz yaşlarını kuruttular. Hele, dört 
bir taraftan iizerlerine lavlar dü~en 
küçük milletler, Diyojen gibi, kii. 
pün içine girmiş, "göle;e etme. başka 
ihsan istemem., demekten bac:ka bir 
şey yaoamadılar ... Zavallı Welles bir 
;kinci Vilson gibi, Avrupa seyahathı. 
den soo!'"a, Amerikalılara bir sulh 
beyannamesi neşreı'lemiyece~ine kim 
bilir ne miiteessütir. Hele Mister 
Roosevelt, Papanın manevi kudreti. 
ne bu kadar güvendikten sonra. ba 
hezimetin karşısında bir ikinci in9a• 
oi mesaj neşredenıedi~ine kimbilir 
ne keder edecektir ... Fakat Avrupa. 
lıların, hele küçük milletlerin hu in. 
sani mesajları, bir Hamaylı gibi gö. 
ğüslerine tako, maneviyattan me
det beklemediklerini Amerikalılara 
acaba nasıl anlatsak. .. 

• 
BİR TEŞEKKÜR: 
Dün yazdığım "Hukukçwar ljUD8 t'le 

Derler,, yazısında işçi bir kızın şikAyeHn
den bahsetmiş, bu mevruun bir hukuku 
umumiye davası olup olamıyacağıru sor• 
muştum. Bu sabah ıs bürosu müdürü Bay 
Halllk telefon etti. Bunun adliyeyi alAkıı· 
dar edecek bir mesele olduğu gibi. is bfi· 
rosunu da alakadar ettiğini, isim ve ad
resleri bildirmekllğlmi istedL 1s bürosu
nun gösterdiği bu al.3kaya teşekkür ede• 
rim. 

Melthat Evren lalmll okuyueuy•. 
Ayvalık haklçında gönderdiğiniz mese

leleri ben kendi Gütunumda yazmadım.. 

Fakat bu meseleler TAN'ın "Günün Me-< 
selesi., sütununda ne:>redildL 

Dükkina Çarpan Otomobil 
Aynalıçeşmede Mutavan apartma

nında oturan. Yorginin idaresindeki 
1708 numaralı otomobil Keresteciler 
caddesinden j?ec:erken 23 numaralı 
hırdavatçı dükkanına çarpmıştır Bu 
esnada içinde bulunan Yorginin ka
nsı Kiristina ve hemşi.reıadesi Yo
vanta ve bakkal Oimitri muhtelü ver 
!erinden yaralanm1şlardır. ~ 
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insafh 

(Başı 1 inr.1ne1 
de blr milyondan fnzla açık husule 
geldiği işaa edildi. 

TAN .::--====================~ 24. 3 - 940 

Berlin, Bükreşe Bir 
Nota Verdi 

\ 

göriişmcler büyük bir ihtimalle 
Pn kalya yortulnrından sonraya 
kadar sürecektir. 

İSTİMLAK 
Edilecek 

J 

Vakıf Yerleri 
Ankara, 23 (Tan Muhabirindan)_: 

Salihaddiö; Amcasile 
Beraber Mısıra Gidiyor 

Bu tenkitleri yapanlar davalarında 
hakh mıdırlar? Hayır. Çünkü Lutfi 
Kırdar gazinoyu yaparken hastaha
ne yapmıyacağım, demiyordu. Bila
kis ilk teşebbüs ettiği işlerden biri de 
Mecidiyeköyünde 800 yataklı muaz.. 
zam bir hastahane inşa etmekti. Yal
nız gazino ile hastahane yapmak ara. 
smdaki farkı unutmamak lfızımdı. 

800 yataklı muazzam bir hastahane 
inşası daha uzun ve ince bir tetkike, 
daha etraflı bir tetebbüe ihtiyaç r,ös
tc.rlyordu. Ve Taksim .. gazinosuna 
başlandığı zaman hastahanenin plan. 
ları da tamamlanıyordu. Şimdi hos
tahanenin planları ve hazırlıkları bit. 
miş, harbin ihdas ettiğl güçlüklere 
rağmen malzemesi temin edilmiş ve 
in_şaatm münakasaya konması zama
nı gelmiştir. 

(Başı 1 incide) 
ynptığı miltemndi değişiklikleri ve 
yabancı dövizler esası üzerinden 
iş yapması s:stcmini artık miisa
malıa ile karşılamıyacağını bildir. 
mckte ve Romanyanın bir kaç haf 
ta e\'vel tatbikine ba,ladığ'ı yeni 
ticaret sistemini şiddetli surette 
tcnk:t eylemektedir. 

Almanların beş tal,ebi 
Havasın bildirdiğine göre, Clodi. 

us'un Rumen hükumetim.len vuku bu 
lan talepleri hnkkında iyi haber alan 
mahfillerde bu talepler aşağıdaki 5 
maddede hulasa edilmektedır: 

Ültimatom verilmedi 
Havasın tahkikatına göre, Almanya· 
nın Romanyaya bir iiltimatom gön.. 
derdiğine dair dolaşan haber, Clodius 
Rumen İktısat Nezaretini.1 murah. 
haslarile temasa başladığı zaman 
Göbbels'in ajanları tarafından işae 
edilmiştir. 

Başvekalet istimlak işleri hakkında 
valiliklere şu mühim tam.imi gönder. 
mlştir: 

''Milletimizin insaniyet ve medeni
yet aleminde erişti,i yüksek mevkiin 
birer canlı şahidi olarak varlıklaı!le 
iftihar ettiğimiz abidelerin yaşatıl
ması Cümhuriyet hüku.nctinin en ön. 
de gelen vazifelerinden biridir. Bu 
itibarla bu eserlerin onarma işlerile 
vazifedar olan vakıflar umum müdü:ı: 
lüğüne her hususta muavenet edil.. 
mesi, evvelce de makamımızdan bil.. 
dirilmişti. Vakıflar umum müdürlü· 
ğünün abidelerin gerek korıınmıısma 
ve gerek daimi hizmetlerine karşılık 
gelirini teşkil eden vakıf gayri men.. 
kullerin hem memleketin iman ba
kımından, hem de iradın yükseltil
mesi cihetinden çoğaltılmasına çalı· 
şıldığı halde belediyelerce imar ka .. 
nunile yapı yollar kanununun 8 ve 9 
uncu maddelerinde imar pli\nlarına 
göre istinıliık edilecek vakıf arsala .. 
rın parasız alınmnsını takdir husu.. 
sunda lcrn vekilleri heyetine verilen 
salAhiyetin mutlak olarak tatbik et• 
tirilmok yoluna gld\ldiği ve üzerinde 
bina olan vakıf mahallerin hnll h~ 
zır kıymetlerile alınması bu madde
lerin sarnhnti icabından iken yalnız 
binaların enkaz kıymeti üzerinden 
istimlak edilmek istenildiği gelen ev
raRtan ve konulan kıymetlerden nn· 
laşılmnktadır. 

Eğer hizmetimde muvaflak olmak 
istiyorsam her şeyi etraflıca bilmek, 
ona göre düşünmek ve hareket et
mek lazımdır. Yoksa buyurduğunuz 
gibi sade beni mehtaplı gecelerde 
arkada~lanmın sohbetinden ayırmak 
için gönderiyorsaruz, gitmem. 

Eyyup hayrette kaldı. O, yalnız 
askerdi. Siyasetin incclikleri

ıne o kadar ak1l erdiremezdi. Fakat 
Saltı.haddin daha ilk harekette adı. 
ı:nını atacağı yeri bilmek istiyordu. 

- Peki, dedi. E.~cndimiz senı kabul 
edecektir. 

- Sizden de bir şey rica ederim. 
.Aramızda konuştuğumuz meseleler
den kendisine bir şey söylemcyinız. 

- Niçin? 
• - Sultan Nureddin, hilkOmdarla
rm en ince düşünenlerinden biridir. 
Benim vaziyeti tamamen kavramak 
istemekllğim belkl hoşuna gitmez. 
Baştan savma cevaplar nrir. Kendi
.sine huzura kabul olunmaklığımın 
yalnız teşekkürlerimi arz için oldu. 
,ğunu söyleyiniz. 

Eyyup, Salahaddini amcasile bir
likte gitmiye razı edebildiğinden do
layı pek memnundu. Derhal saraya 
giderek oğlunun heyeti scferiycye iş. 
tirak edeceğini, ve bunun için şiikra. 
mnı arzetmek üzere huzura kabul o
lunmak arzu ettiğini söyledi. Sultan: 

- Eyyubun oğlu ne zaman isterse 
gelebilir. Cevabını verdi. 

Salahaddin, ertesi günü sarııyn git
ti. Nureddin, yine bahçesindeki k&. 
ınerlyede oyma mermerli selsebiller· 
den süzülen suların fıkırtısıoı dinli
~ordu. Büyük meselelerle uğrr.ıştığı 
zaman maiyetine malôyani şeylerle 
meşgul oluyormuş gibi görünüyordu. 

Sallıhaddin, kameriyeyc girdiği zn
inan sultan be uş bir çehre ile: 

- Hoş geldin İbni Eyyup! dedi. 
Salfthaddin tekrar sultanın otur

duğu sedirin saçaklarına doğru eğil
diği zaman Nureddin yüzilklerie süs
lü ellerini uzattı ve oturmasıru işaret 
etti: 

- Eyyup amcana refakat edece~i
ni söyledi. Memnun oldum. !vlısır a
halisi asayişsizlikten perişan oluyor
lar. Kimse mallndan, canından emin 
değil. Bu hal boyle devam ederse .Mı
sırın düşmanlnr eline düşeceği mu
hakkaktır. Bunn mani olmak ve .iVtı
carda tabiiliği iade etmek istiyorum. 

Salahaddin eğilerek: 
' - İrade efendimlzindir! dedi. Ge
rek babam, gerek ben efendimizin A
:zat kabul etmez köleleriyiz. Hak:ka
ten Mısır iki vezirin rekabeti yüzün
den feüıket içindedir. Fntımi halife 
And iki cereyan arasında kalmış, 

Şaver ile Adilden hangi~inin daha 
ziyade İslam maksadına, yani efendi
mize hizmet edeceğini tayın etmek 
bu menllekete huzur ve siik(ın vcr
:ınek demektir. 

Nureddin muhatabına dikkatle 
lbakt1. 

- Bunu nereden anladın? dedi. 
- Efendimizin iradelerinden anla-

ilım. 
Sultan Hint ipcklilerile T>rtillü yas 

bkların birlnin üzerinden inci bir 
~sbihe uzanarak: 

- Snltıhaddin, sen oraya ynlnız 
ıamcana refa1rnt için gideceksin. Lfi
;ıım gelen talimat amcana verilccck-
pr. 1 1. tt 

S alMıaddin, sultanın ayakları

na doğru eğilerek: . 
:._ O halde efendimizin kölelerinı 

bu hizmetten af buyurmalarını istir. 
ham ediyorum. Bcndenizin Mısıra 
boy göstermek için gitmekliğlmde 
Jıiçblr fayda tasavvur etmiyorum. E
ğer sultan hazretleri kölenizde~ hiz
met bekliyorlarsa, ona başara bılece
ği bir vazife versinler .. Bahusus kul. 
lannn itimat buyursunlar. 

_ Ben Eyyubun oğluna itlmnt et-
:ınez miyim? 

yetll görduğü bir meseleyi düşünür. 
ken yaptığı gibi • tesbihin tanelerini 
çabuk çabuk çekerek: 

Bugün bana yalnıı; teşekkür için 
gelmediğini anladım, dedL Her veç
hile sana itimadım vardır. Fakat bü
tün düşüncelerini bana açıkça söyle .. 

Salahaddin: 

İstanbulda pasif korunma tertiba
tı almak hususunda alınan ve alın
makta olan tedbirJcri bilmıyenler, 
Taksim meydanının açılması için sar
fedilen paraya acıyor görundüler ve 
bu parayı umumi sığınaklar inşası
na ve sair korunma tertibatına has
retmek lazım geldiğini ~ddia ettiler. 

1-:· ıılbuki İstanbul pasif korunma 

1 - Reichsmark'ın leye naznrnn 
kıymetlendirilmesi suretile istira 
kıymetinin arttırılması, 

2 - Rumen ihracat mallarına 

konan resimlerin indirilmesi, 
3 - Almanyaya gönderilecek 

Rumen malları fiyatlarının indiril. 
mc i, 

4 - Alman - Rumen kliring 
sistemine Bohemya ile 1\loravya'. 
nın da ithali, 

5 - Tunadaki Alman romorkör· 
leriyle ga'Z '\'apurlnrınn Almanynya 
her ay ayrılan petrol miktal'ı hari
cinde mahrukat temini. 

Clodius, Rumen İktı!!nt Neıare. 
tinin mmahhn Jarile giirüc;mclcri. 
ne yarın da devam edecek '\'C bu 

Rumen ajansı da, bu ültimatom ha 
berini kati olarak tekzip etmektedir. 

Verilen malUmata göre, Almanya. 
nın Rumen petrol kontenjanı n.yda 
180 bin ton idi. Fpkat altı ay içinde 
Tunanın donması yüzünden Almanya 
bu miktarın ancak yarısını alabilmiş
tir. Bu müddet zarfında milttefik!cr 
yalnız kendi hisselerini değil, Al. 
manyanın da hissesini almışlardır. 

Bundan başka Türkiye, Yunanistan 
veya Yugoslavya son itilfıflar muci
bince daha çok miktarda petrol al
mışlardır. Romanya şimdi İtalya i
çin de bir kontenjan ayırmaktadır. 
Almanların Aşağı Tunada mühim 

hububat stokları var ise de bunları 
nakletmelç için ellerinde vesait yok
tur. Almanlar sonbahar rekoltesine 
kadar ellerindeki yağlı tohum kon~ 
tenjanını da hemen kfunilcn bitirını§
lerdir. 

- Efendimiz, dedi. Mısırda Azıd'
ın iktidarsızlığı yüzünden hiluf,et 
mevkii bomboş kalmıştır. Memlel-ct. 
te bir çok hırslar biribirlerile carpışı
yorlar. Bunların en kuvvetlisi Şaver 
ile Adilin mücadelesidir. Her ikisinin 
de maksadı hükumeti tam:lmen elle
rine almaktır. lki vezirde de evvelce 
böyle bir niyet yoktu. Bir müddetten 
beri onlara cesaret veren bir üçüncü 
cereyan var. Bu cereyan o kı:ıdar sti
ıel idare edilmiş. mcvva o kadar ma
haretle olgun bir hole getirilmlstir 
ki, artık sepete düşm"si kin ağacı 
sarsmak kifayet edecek. McY'·nnın 
olgunlaştırılmasındaki naznn nüfu
zuna baktıkça bahçıvanın .. 

- Ben olduğumu anlıyorsun de-
ğil mi? -

s alfıhaddin derhal kalkarak sul. 
tanın ayaklarına kapandı. 

- Cesaretimi affediniz. Bütün dü
{Üncelerimi açıkça söylemekliğimi i
rade buyurmuştunuz. 

Jı tedbirleri almakta bütüıı di
ğer vilayetlerden evvel harekete geç. 
miştir. İlk alınan tedbir hastahane
lerde sığınaklar vücude getirmek, 
hastahanelerin ihtiyat erzakını bir 
kenara koymak, itfniye ?evazımını o
na gore tamamlamak olmuş ve bu 
işler için şimdiye kadar 200 bin lira 
para sarfedilmiştir. Şüphesız bu ka
darı kafi değildir. Faknt bir tayyare 
hücumu karşısında İstanb1.tlun mıı
ruz bulunduğu en büyük tehlıke yan
gın felaketidir. Çunkü İstanbulun 
dörtte üçü ahşap evlerle doludur. Bu 
evlerden bir kısmının yılulması ve 
bu suretle iı!ç olmazsa yangının tah
didi için en aşağı yirmi milyon lira
ya ihtiyaç görülmektedir. İstanbul 
Belediyesinin bu masrafı yapmasına 
imkan var mıdır? Zaten şehirde mey. 
dan açmak ile pasif kor:.ınma tedbir
lerini biribirinc karıştırmftktn hntn 
vardır. Taksim meydanı, Belediyeye 
50 bin liraya mnl olmuştur. BcledL 
ye bu parayı da oradaki blnRlann 

Fransız Harp Kabinesi 
Ilk lçtimaını Yaptı 

- Evet doğrudur. Emirlerimi da
ha açık surette vereceğim ... 

- O halde efendimiz. Bu tığ:ıcı. 

amcam gibi kılınçtnn başka bir şey 
kullanmasını bilmiy~n bir adamın 
sert ellerine nasıl bırakıyorsunuz? 

Meyvnnın olgunlaştırılması kad:ır, se. 
pcte düşürülmesi de nazik bir iştir. 
Ağnç gnyet mahirone s.:ırsılmcılı .. I'fo 
az, ne çok .. Az sarsılırsa mcyva ko
pup düşmez. Çok snrsılırsa ~cpettcn 
dı nnya dü #er ve baş al;:ırına nasip 
olur. 

- Amcan yine benim tnUmabm 
dairesinde hareket edecekti. 

- Eğer efendimiz de birlikte ol. 
saydı kulunuz böyle maruzatta bu
lunmıyn cesaret edemezuim. Bu gibi 
fevkaltıde zamanhırda hadisat bir. 
çok değişiklikler gösterir. derhal o 
değişikliğe göre karar vermek icaF 
eder. O zaman efendimizi nerede bu
lup iradelerini telakki edelim. Am
cam, çok şedit adamdır. Yerimle kul
lanılmıyan §iddet maksada zarar ve-
rir. . • 

- Salahaddin! Seni zannettiğim
den daha kuvvetli buldum. Haklısın. 
Fakat askerin kumandanı Şirkolıtur. 
Onu senin emrine veremem. 

- Kulunuz bu derece haddini bil
mez bir adam değilim. Efendimizin 
kulunuza olan itimadından amcamın 
malumatı bile olmaz .. Ben onun ya. 
nında müşavir gibi bulunurum. 

',Devamı vnr) 

İtalyanın Yeni 
Kara Ordusu 

Teşkilatı 
-

Roma, 23 (A.A.) - Stefani bildiri
yor: Kara ordusunun yeni teşkilatı
na müteallik olan kanun liıyihası 
Faşyo ve Korporasyonlar meclisine 
verilmiştir. 

Ana vatan ordusu, 6 ordu kuman
danlığı, 18 kolordu, bir motörlü ko
lordu, bir zırhlı kolordu, bir seri ko. 
lordu, bir Alplı kıtalar başkuman
danlığı, 54 piyade fırkası, 2 motör. 
lü fırka, 3 zırhlı fırka, 3 serf fırka, 
5 Alplı f1rka, bir Zara - İsterya 
kıtalorı kumandanlığı, bir Elbe ada. 
sı kıtaları kumandanlığı, 16 kara 
mıntakaları kumandanlığı ve 10 ka
ra fırkaları kumandanlğından milte
!':ekkil 'olacaktır. 
':> Ordu cüzü tamlnnnın bu suretle 
arttırılması neticesinde, yilksek rüt
beli subayların da arttırılmıısı icap 
etmektedir. 

Muhtelif alaylar şu şektlde :ırttırı-
lacaktır: 

nk zından çıkarmak adır. Para s:ır

fedilmeden yapılan bir imar hn.reke
Hni durdurmak, pasif kor:.ınma içın 
sarfcdilen faaliyeti arttırmıya yardım 
eder mi? 

Bazıları da İstanbul belecliye büt
çesinde görünen bir milyon liralık o. 
çığın imar faaliyetinden mi.ıtcvellit 
olduğunu zannediyorlar. Böyle düşü
nenler aldanıyorlar. Bütçede görünen 
açığın sebebi basittir. Vnktıle hüku
met İstanbulda et fiyatlarını dılşiir
mek için mezbahadnki resimlerde ba. 
zı tenzilat yapmıştı. Bu tenzilat mez
baha varidatında 500 bin lirn bir a. 
çık yapmıştı. O vakit bu açığı devlet 
kapatmıştı. Bu sene fevkalade ahval 
dolayısile devlet bu yardımı kesmiş 
bulunuyor. Bu sebeple de mezbaha
nın açığını belediye çekmiy'1 ımcbur 
bulunuyor. 

Bir milyon liralık açığın yarısı bu
radan gelıyor. Ayni zamanda yeni 
barem kanununun belediyede tatbiki 
biltçeye 20 bin liradan fnzla bir mas. 
raf yüklüyor. Açığın bir kısmı da 
buradan geliyor. Üçünc{!_mühim se. 
bep te gümrük resimlerinden bele
diyeye verilen oktruvn payının bu 
sene fevkalade ahval dolayısile itha
lfıt ve ihracatın azalması yüzünden 
500 bin lira noksan olmasıdır. Bu su. 
retle belediye bütçesinde bu sene 
1 milyon 200 bin lira kadar bir açık 
görünmektedir. 

Fakat görülüyor ki, bu açığın şeh
rin imarı ile hiçbir alakası yoktur. 

Belediye Reisimiz, hesapsız iş ya
pan, imar yapacağım, rllye bütçe ha
rici masraflara girişen bir milsrif de
ğildir. Pltınlı hareket ettiği için bu 
kabil israflar yapmasına zaten imkan 
da yoktur. 

Onun için tenkltlerim\zde im:aflı 
olalım, ve şehrimizin güzellesmesinl, 
imarını, yükselmesini kendisine bir 
iman yapmış olan Lutfi Kırdarın ('e. 
saretini, azmini ve hamlesini kırmı.. 
yalım. 

Def erhcır.e e 
(Bam, 3 üncüde) 

\'nkf ve udatile rnchıf kiınesncler: 
- Biı demedik mi? İ§te geldi. Tc .. 

la ınız da beyhude oldu, dediler. 

ma~ 1 inr.idel 
zetcnin kendi dahili siyasete tema. 
yülü sızmaktadır. 

Bu kabine b u h r a n ı harp 
tenberi ilk buhrandır ve bazı ~aze
teler bazı mebusları bu işe kafi dere. 
cede ehemmiyet vermemiş olmakla 
itham etmektedirler. 

İşte bunun içindir ki, Petit Jour
nal'de Corio]an: "Dün bir kabine 
buhranı günü, fakat nyni zamanda 
bir harp günü idi,, dedikten sonra 
"Baylar unutmnyımz ki, harp içttri
~indcyiı:,, dc~cktcdir. 

Matin gazetesi başmak:ılcsinde di
yor ki: 

"Siyasi mesele şimdi hallcclilmiştir. 

Yüksek meclis, gizli komiteni!l 9 ni. 
sanda içtimaını temin etmi~'tir. Si
yasi mesele hiç şüphesiz bu komite
de dış vaziyet ve hiikümotin ilk ic
raatı bakımından nihai surat.te halle
dilt'ccktir.,, 

Ordre gazetesinde Bure, Paul Rey
naud kabinesinin parlamentoda iyi 

Siyasi Temaslar 
(Başı 1 incide) 

gelmiş, halk turafındnn alkışlarla knr. 
şılanmıştır. Kendisini garda Kont Ci
ano istikbal etmiştir. 

Macar Bijşvekilinin ziyareti hususi 
mahiyette olmakla beraber, Kont Te. 
leki, Duçe ve Kont Ciano He görüşe
cek ve Papa ile kral tarafından hu
zura kabul edilecektir. 

Kont Ciano, bu akşam, Kont Tele
ki şerefine bir ziyafet vermi~tir. 

Macar gazeteleri, Macaristan Baş
vekili Telekinln Roma seynhutinin 
ehemmiyetini tebnrüz ettirmektedir. 
Gazeteler, iki mcmle!{et arasındaki 
münasbetlerde fevkalade bir hadise 
beklememek lazım gidiğini, çünkü 
Mussollni _ Teleki _ Ciano göri.işme
lcr'nin iki dost memleket tnrafınnan 
takip edilen işbirliği siyasetnin in
kişafında ancak yeni bir safha teşkil 
edeceğini kaydeylemektedirlcr. 

IJelgradrn noktai nazarı 
Havasın Belgrattan öğrendiğine 

göre, Von Ribbentrop'un yakında 
Belgrada geleceği hakkında ısrarla 
dönen şayialar salahiyettar mahfil
lerde teyit edilmemekte ve mezkur 
mahfiller bu hususta hiçbir mallımat 
ları olmadığını bildirmektedir. Bu
nunla beraber Almanyenın diploma
tik ve ticari siyasetinin yakın doğu. 
da faaliyetini bir kat daha arttırmış 
olma ı ve Almnnyanın Brenner mü
lakatında mühim bir rol oynamı§ o~ 
lan Balkanları:ı ait düşünceleri se.. 
bebilc bu mahfiller böyle bir ziya. 
reti ihtimalden hariç add::ykmernck
tedirler. 

Piyade ordmm üç bombacı alayın-
dan, fırkaları teşklle mahsus yüz (bu
rada bir kaç kelime okuna~amıştır) 
piyade alayı, 4 motörlU piyade alayı, 
12 Bersaliyeri alayı, 10 Alpll alayı, 
6 hücum arabası piyade alayı ve bir 
Arnavut muhafız alayından ınüteşek. 
kil olacaktır. 

Bir onlara baktım, bir de kendime: 
''Hazreti Allfıh, efendi ftıUhül'ebv6pdır., 
"Bir kopuyi bcndedcrse bin kap\1 eyler 

küşad,, 

bir rey almadığını müşahade ederek 
diyor ki: 

"Fransada bir adam aranır, fakat 
bulununca da cesaretini kırmak için 
çalışılır. Milli birlik henüz ayaktadır 
ve Paul Reynaud'nun vazifesi ağır 

olacnktır. Ancak Clemenceau da 917 
de iktidarı eline aldığı zaman vazi
fesi bundan daha hafif değildi ve o 
zaman Almanya kendisini harbi ka. 
ıı:annıış zannedebilirdi, fakat kaybet
ti.,, 

Fignro gıızeteslnde Ormesson df
yur l\.J. 

''Hükumet iktidar mevkiinde ka~
mışttr. Mevzuubahis olan şey kAfi 
bir ekserlvet mevcut olup olmadığı. 
değil, harbe girilmiş olduğu ve ~a
h ut sndece Fransanın hayatı mevzuu 
bı:ıhis oldunu zaman parlamento o
yunlarınn alet olunup olımmıyacağı
nı bilmek meselesidir. Yegane ekse
riyet. memleketin kurtulmasını ist'
yen bütün Fransızların ekseriyeti
dir.,, 

rttnrılacak 

Vergiler, 
Ankara, 23 (Tan Muhablrinden)

Bazı vergilerin arttırılması hnkkın
daki kanun layihaları, Büyük Millet 
Meclisi encümenlcrince tetkik olun
maktadır. 
Evveıa kazanç vergisi kanununda 

tadilat yapılması istenmektedir. Bu 
tadilatla şimdiye kadar mi,ikelleliyet 
haricinde kalmış olan bav müesse
seleri de kazanç vPTgisi ınükcllefiye
tine tlıbi tutarak 3,681,000 lirn fazla 
vnridat temin etmek mlimkiln ohı
caktır. Ayrıca ticari ve sınai mües
seselerin de kazanç vergilerine bir 
miktar zam yapılması lstenmektedir. 
939 senesinin sekiz aylık tahakkuka
tı 10,969,285 lira, t3.hsiliıtı ise 
9,974,294 lira tutmaktadıt. Yapıla. 
cak zamlardan sonra bu vergi tah
silatının 16 milyon liraya baliğ ola. 
cağı tahmin edilmektedir. Hizmet ~r
babından alınan vergilerde bir deği
şiklik yapılması mevzuubahiş değU. 

dir. 

Defterdarlar Arasında 
Yeni Tayinler 

- Şim_ğiye kadar babamın ve am
camın eiendimize ettikleri hizmet 
kalenizi muhtaç olduğu itimattan 
mahrum etmez. Fakat bendeniz l\lı. 
sır seferi içln nrzediyorum. Amcam 

2 skerdir; Mısır seferinde askerlik 
kadar siyasetin de ehemmiyeti vaı·
dır. Hatta muvaffak olabilmek içill 
siyaset cihetine askerlikten fazla e
hemmJyet vermek icap eder. Bundan 
.Golayı itimadınızı istirham eyledim. 

Arslan kadar cesur ve tilki kad~r 
)urnaz olan Tı.irk sultaoı - chemnıı-

Topçu alaylannın sayısı 123 e CI

karılacak, yani, 1914 - 18 harbi ba
şındakine nazaran bir misli olacaktır. 

Beytini bilseler de, hilmc!iclcr de 
onlardaki tevekkül, soğ\ıkkanhlık ve 
:r.amnn meflıumile alış '\'erişleri ol
mamak nimeti bizler gibi yüzde dok. 
sanı sinirden mamul kim5clcrde hu. 
lunur :mu? Ne mutlu efendim, orılıı. 
rn :oc ıoutlu! 

Bclgrad gazetelerinin Berlln mu
haöirlerl Roma _ Berlin - Moskova 
anlaşmasını tahakkuk et:n\ş gibi gös
termelerine mukabil, ayni gazetele
rin Roma muhabirleri, İtalyan zimam 
darlar mahafilinin henüz bir karar 
vermek hususunda mütereddit olduk
larını, zira, Moskova ile blr anla~m,ı 
yapmakla ne kazanacaklarını dÜ§Ün
düklerini yazmaktadırlar. 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)
Hakktlrı defterdarlığına Burılurdan 

Mürşit, Burdura Erzincandan Veh
bi, Erzincana Sinoptan Hikmet, Si
nopa Çorumdan Salih, Çoruma Ça. 
nakkaleden Cemil, Çanakkaleye Z.:ın
guldaktan Hüsnü, Zong'.lldağa Anka
radan Remzi, Ankaraya İstanbuldan 
ınuavin Behçet, İstanbul muavinliği. 
ne muhasebe müdürü Vahit, Tokata 
Ordudan Abbas, Diyarbakıra Tokat
tan Cevdet. Orduya Diyarbakırdan 
Baha, Çoruha Kütahyadan Tahsjn, 
Kütahyaya Ankaradan muavin Ha
san Fehmi, Ankara muavinliğine Ço
ruhtan Turan naklen tayin olundu
lar. 

Vakıflar umum müdürlüğQ bütçe. 
sinin muvazenesini temin noktası:ıı.. 
dan vakıf gayri menkullerin istimla
kinde hususi mülkiyet hakkındaki e
sasların tatbiki muvafık olacıığrna 
Devlet şürasınca karar verilmiş ol
duğu gibi kanunda istimlak lüzumu 
icra vekilleri heyeti kararile tabak. 
kuk eden mahal ve arsaların parasız 
veya hali hazır kıymctlcrile abnabi... 
leceğini amirdir. Binaenaleyh yuknr
da yazılı hali hazır kıymetlerile n1ı~ 
nacağı gösterılen binalı vakıf ma.. 
hallerin enkaz kıymeti iiıcrindcn a
lınmasınn ibarenin sarahnti ınfıni ol· 
duğu gibi, lstnnbulda Eminönü mcy
dnnınrn istimlRkinP. Ait kanun da

1
bu

nu açık olarak gösterme)tte bu un .. 
muş o~duğundan 'bu gayri menkulle
rin de bina ve arsnsına usulcn koon· 
cak klymet üzerinden ıstunlak .. dil
mesi icap eder. 

----o--

işçisini Fuhşe 
Teşvik Eden 

maşı. J incide) 
kızdan aldığı mektuptan bahsetınfş, 
fakat şikayetçi kızın, dava masrafla-. 
rını verecek vaziyette olmaması do
layısile adliyeye mürncaat edcm~i· 
ğlni, halbuki içtimai bir dava halın .. 
de karşımıza çıkan 'bu mese!cıı!n hal. 
1i zamanı geldiğini yazarak alf.ıkadar· 
larm harekete geçmesini istemiştir. 

Jlüddeiunıuminin sözleri 
Bu yazı üzerine müddeiumumi Hlk 

met Onnt mesele ile alakadur olmuş, 
diğer taraftan İstanbul mıntakası ik
tısat müdürlüğü de §ikôyet mevıuu
nu İş kanunu hükümlerine göre, ta
kibe baş~amıştır. 

Dün, müddeiumumi Hikmet Onat. 
la görüştük. Kendisinin bizim sual .. 
lerlmizc verdiği cevaplar şunJardır: 
"- Meseleyi ben de alaka ile oltU"' 

dum. İşçi kızın gônderdiği mektubu 
görmek isterdim. Eğer C:eliller biıl 
bir hukuku amme davası açmıya tah
rik edecek mahiyetteyse, bu işin 
mahkemeye intikali için, o kızcağıznı, 
hiç bir masrafa girmesine lüzum yok .. 
tur. Maamaiih, hukuku amme dava; 
sı açılamazsa dahi, o genç kız, blZ 

bir istidayla da müracaat ederek da.
va açabilir. Eğer 16 kuruş pul parası 
dahi vcremiyecek vaziyetteyse, bunı.ı 
şahsen ben bile temin ederim. ona, 
kanunun verdiği salahiyetle, bar<>: 
dan bir avukat tutmak ta pek a~a 
mümkündür. Bu mesele üzerinde, cıd 
diyetle dü1ünmekteyiz!,. 

Hikmet Onatın bu cevaplan ve 8"' 

Iakası üzerine, arkadaşımız Sabihll 
Zekeriya Sertel, kendisinde bulunan 
mektubu müddeiumumiliğe gönder .. 

mlştir. d 
Bu mektup yüzünden, bugllnler e 

ortaya mühim ve içtimai bir dav~ 
nın çıkması çok muhte!lleldlr. 

Alp Mıntakasmda 
Çıkarılan Altın 

Roma, 23 (A.A.) - İtalynn rnade~ 
ofisinin reisi, bugün ltalya bankairı 
müdürüne Alp mıntakasında kfl 
Mont Rose madenlerinden çıkarılı:ıx> 
107 kilo altını tevdi etmiştir. 
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'C h . t G . t . SPORt 
_Um urıye " aze esı BalkanKırKoıusu 

Aleyhindeki Davalar Şampiyonası 
Bugün Heybelide 

Peyami Safa, 

Müddeiumuminin 
Dün Müdaf aasmı Yapar ak 

iddialarına Cevap Verdi . ' 
( ~rodit davası münasebetiyle yapılan neşriyat üzerine Cum-

llriyet gazetesi Neşriyat Müdürü Hikmet Münif ve muharrir 
!_eYami Safa, Salahattin Güngör ve Mekki Sait aleyhine açılan 
~\raya dün Altıncı Asliye Ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. Suçlu sanılanlarla avukatları İrfan Emin ve Suat Ziya 
lnahkemede hazır bulunmuşlard•ı:. 
'ftt.İdan Emin, Mekki Saidin de veka. 
.. _ini aldığını soylemiş, bu.qun üzerj
~ Peyami Safa yanm saat devam ;ten müdafaanameaini okumuştur. 
~ \l müdafaada, geçen celsede müd-
elunıwni muavini Mahirin, kendisi
~~iki suçlann varit olmadığını biL 
~ sekiz delilin yalnız bir tanesi 
:Ustesna, hiç bir mı.italaasına cevap 
ermediğini bildirmiştir. 
Peyaminin müdalaanameBi : 
l>eyami Safa, ilk müdafaasındaki 
~ delilin, müddeiumumi tarafın
~ cerhedilmediğini söyledikten 
~:1fa, evvela, o delilleri hulasatan 
~ladı, ve: 
• ıı..._ '":"' Ben, dedi, "Davacı Biziz,, adlı ya-
~; kara kuvveUe yaptığımız mucade
~ adalet kuvvetlerini de yam başımız
Ilı l!Snnek istediğimizi yazdıktan sonra. 
:ı....~leyi UAve ederek, adalet kuvvet
~ yani rnüddeiumumlleri, ve hfıkım
"'1:11 tenzih ettim: • .ı~ -Bu davada da ergeç öyle olacağın-

il tikim H alU, tlıitt · -
müdafaanameyi dinliyor 

Yapdıyor 
Balkan 1Qr koşusu şampiyonası bu. 

gün Heybeliadada 7500 metrelik me. 
safe üzerinde yapılacak ve bu mü
sabakalara Türk, Yunan, Yugoslav 
atletleri iştirak edecektir. 

Yunan ve Yugoı;lav atletl~r dün 
sabah Vali Utfi Kırdan makamın
da ziyaret etmişler öğleden sonra da 
yarış sahasını tetkik etmek üzere 
Heybeliadaya gitmişlerdir. Türkiye 
birinciliklerinde derece alan atletle
rimiz on beş günden beri Heybelia
dada kurulan kampta çalıf111aktadır
lar. !ürklyeyi temsil edecek takım, 
ı·Rıza Maksut (İstanbul) Hüsnü Al-

1 

bayrak (İstanbul) Mustafa (Ankara) 
Galip (İımit) olarak tesbit edilmiştir. 

Müsabakalan takibe gidecek olan 
davetlileri Heybeliadaya getirmek 

1 üzere hususi bir vapur bugün saat 

ı 
13 de Köprüden hareket edecektir. 
Proğrama göre, evvela Balkan 

•marşı çalınacak bunu müsabakalara 

ı 
ittirak eden milletlerin mar,lan ta
kip edecektir. Bu ma11lardan sonra 
da Vali LOtfi Kırdar bir nutukla 

'müsabakalan açacaktır. 
~ Beden Terbiyesi Genel Direktör
f,tiijü adına Atletizm federasyonu re. 
Is vektll Adnan Hün birkaç söz söy
liyecektir. 
Yarıştan sonra kazananlara mera. 

simle milklfatlan verilecek ve mh:ıa • 
firler Deniz lisesinde hazırlanan bü
fede izaz edileceklerdir. 
Akşam saat 21 de Balkanlı misa. 

firler şerefine Tokatliyanda Vali ta. 
rafından bir ziyafet verilecektir. 

~. eınlniz. İddia mak mına soruyonım: 
--um yazımı ne maks Ua. kime hizrn t 
'tırıe1t için, ne hakla tahrlt etmiştir?" 
aı:Üddelumuml Hikmet.Onat "Yeni Sa· 
'il ,, ıazeteslnde beni patronuna vlcdanı
~tan, ah1Ak8ıı bir adam ıibi •öster- zeteleri, o sahte operatörün eline ve
~· Bu surıetle bana hakaret eden rip kıtır kıtır kestirmeli mi?,, 

Li11 marlan 
Tehire uğrayan lig maçlarına bu

gün üç stadda birden devam edile
cektir. Günün en mühim ka1"71lapna. 
sı Şeref ıtadında 1'enerbahçe • Be. 

bıı... eiumuml olduğu halde, hakarete ut- Muharrir, burada, dijer demokrat mat
._ ... ıq libi aleyhime dava •çma ma ıdcüa bu•ttakl tenkit hUrriyetınden misaller 

ne buyuruyor. getirdikten, ve oralarda, başvekll1ere bile 
de onun aleyhine dava açabilirdim. türın türlQ sıfatlarla hitap edebılecek de

~~t 6nilnt ıeletı Türk münevverini mah recede ileri varıldıtındıın bwetUkten 
~e sürilkliyen o ıab suçlu .andalya- sonra, devam etti: 

şlkta9 arasında olacaktır. ,. 
Galatuarag • Fenerbalıçe 
B takımlan müaabakaaı. ~oturtarak, makamının prestijini dil- "- Ben Hdece, Hnıtklrlua, ... 18n&t 

~ ..... :'":* iltemfyordum. Bu da, •clalei ma· 8Hl"lerlne karp sistem halinde ,.apılan ta-

~.~mn itibarına, ha-ıyetine, gazete- 1 .. Fenerbahçe - Galatasaray B takım-
-T,,, kitabın rec'i b r m .. nası olduğunu yaz-

~ hakaretlmlz be,.arıat n~eden o dım! Buna mukabil, uğradığım ağır ha- lan dün Taksim stadında olduk<:a 
eiumumlden fazla riayetkAr olduju- kareli hazmederek: ''Mllddaiumuml na- mühim bir kalabalık kütlesi ününde 

bpat etmez mi?,, mu ıu. muht«em adamdır!,. dedim. Ne- karwlaıtılar. Her iki takım da saha~ 
Hafriyattan sonra zahatln bundan :fazlası, meılekl vazifemiz ya genç oyunculardan murekkep 

1!~, müddeiumumi ile, 0 yazım hesabına rezalet olur. İddia makamına so- kadrolarla çıkmışlardı. Yalnız Fener .. 
• ._ - .-... ..... 8 .,..,._,. - ----..· 'lt'aftll .. :hal.raıı•afl mi ftAeolA...A..uu---. -L L ;1 -1- • ------W -•••......,_ ._..,..p&' ~'Y*-

11J~lUn.da hakaret bulundugundan nezahati nu?,, ket, Bülent, Galatasarayda da Ltitfi, 
~bile etmemişti. Çünkü, o gün, Matbuatın tahakkümü meaeleıi Bedii, Bülent ve Süleyman bulun. 
ı. .. ~~ hakaret ihtiva etmediğine makta idi. 
~i Peyami Safa, burada müddelumu. 
~ · Fakat acaba, ondan on sekiz minin matbuatın tahakkümünden şi· Nuri Bosotun idaresindeki bu mnç 
~ IOnra, fikrini niçin değiştirdi de. kayette bulunmasına da şu cevaplan çok heyecanlı geçti. İlk on beş dalti
dııt: ~çtı? Ben.im yazımda .mevcut ol verdi: ka oyuna Fenerliler hAkim oldular. 
lllai ıddıa edılen hakaret, on sekiz ••- Matbuat tahakküm etmiş te ne Bundan sonra oyun mütevazin bir 
~ ' ıeceli gündüzlı.i hafriyattan son_ olmuş? Hikmet Onat hala yerinde <>- tekil aldı. Bir Galataaar•y hücumun. 
tibt !tı~ydana çıkarılabilen kesikbaş turuyor. Ve aleyhimize üstüste dava da Sağ açık Sabri Galatasaraya ilk 

iiZli bir suç delili midir? • açıyor. Hala, adliye çatısı altında, golü k~ıandırdı. !'evre sonlanna 
~llddeiumuml, geçen celsede, bütün bu haklarında talep edilen cezanın cinsi doğru bır Fener hücumunda karga. 
'lere cevap verecetlne, suç unsurlarfle ve mahiyeti bakımından, bir gazete_ fal.ık arasm~a ~alatasarayın ıı~ğ mu. 
~ arasındaki münasebeti tayın ede- cinin bir dolandırıcıdan, bir fikir a- a~ni sıkı bır §fitle topu kendı kale
' " e, sadece kanun tahlilinde ısrar et- damının bir hırsızdan, bir edebiyat- ııne soktu. Bu suretle devre 1 • 1 
'- he Y!llclek mahkemeye de, bize de ce- be ber bit i 
~L. Ukuk dersi verir gıbı, davanın lSzQ ne çının bir karmanyolacıdan farkı yok ra t • 
~ olmıyan teferruata lirdi. Afrodi- tur. Tahakki.ım eden kim? Matbuat İkinci devre daha ziyade Galata.. 
~edebi bir sanat eseri olup olmadıtını, mı? Hergün, bu suçlu iskemlelerine saraylılar hAk1nı bir oyun oynadılar. 
~adan aynen va tahrluiz tarcume memleketin münevverlerini oturtan, sa da gol kaydedemediler. Yaşar u. 
~D edilmeditlni, l'r•nıız edebly•tında hergun, saatlerce, ve bo' yere yük- zakt•n ve sıkı bir f(itle ikinci Fener 
-, olup olmadıtını anlamak için, Oe va· sek mahkemenizi oyahyan, devleti, golünü de yaptı. Maç ta 2 • 1 Fenerin 
~ '-'"ttır. ı - Edebiyatta lht sası olmak, matbuatı, ve muharrirleri bof yere gal1'lyetlle neticelendi. 
' ll'ran11ıea bilmek, 3 - Fransız ede- masrafa ve zahmete sokan biz miyiz? 
~tına ve tarihine vAkıf olmak. Kon- İddia makamının matbuat hürriye. ve mildafaanauıelinl fU cümlelerle 
~ bu ü~ vasıftan da tamamlle mahrum- bitirdi: 
11.. • .: l!ınaenale)'h, onun raponı, kltı bir t nden anladıtı bu mu? Herpn, bir İ 
~ değ ldJr. Bu delil. klfi olmak ~yle gazeteyi, hergüıı bir kaç muharriri "- ddia makamı, geçen celsede, 
ırı.:".~ hapse sokmak mı? TefkilAtı Esasiye· matbuatın toptan, tüfekten kuvvetli 
'~ne kadar ••)'fi kanuni oldutu, n n vicdan, fikir, tenkit hürriyeti de. olduğunu .. söyledi. Dünyanın fU ııra. l e kararile sabittir. d T k 
ııı...~en leyh, yapılan harekat p)'ri ka- diji ,ey, bütün memleket münevver. sın a, ur muharrirlerin! hapse 
~· Gayri kanwıt harekeUerin mat- lerınin bir zindanın demir parmak. sokmakla, ordunun ıililhlannı par· 
tı.. ... tarafından tenkit olunmatı da prt- hlı arkasından dillerini çıkarmalan çalamak, cephanelerini patlatmak a.. 
\ .... ._detnkt, iddia makamı muum va- nu?,, rasında ne fark vardır? 
lııt~ların mahkemeye aevkedllmelerinln .,Rec'i,, nin m8naa Dava açmak, bir sardalya kutusu 
~lsuzluk oldutunu itiraf etmiştir, ve p l Saf b d d açmaktan daha kolaydır: Bileği yor-
' ki, Atrodit mütercim ve tAblleri- ey~ '' .. u~ an sonrll a, mıyan bir el hareketi, iki satırlık ya-
9'1 ~kemeye aevkedllmeleri için kanu- ~aşk.~ bır ~okta uzerınde durdu, ve zı kafidir. Amma, mahkemeler, haf. 
llıt, ~ler mevcut deilldlr, iddia maka- rec ı,, kelimesini taanup ve cehalet talarca ter dökmüşler, amma mu
~ kendi Uadeslle A1rodit davaaının m~asında a.nl_amaltta ısrar eden harrirler hapse girmişler, ama mem
~~ ltanunı, yeniz ve eaauız oldutunu mud~eiumum!nın _ iddlanna cevap leket ve inkılap en kudretli müdafaa 
~ ~ demektir: Biz yuılanmızda, ver~ı. V c deliller gösterdikten sonra sJlilhlanndan mahrum edilmi§, kL 
~ sö71em ... ctlal'et edemeınlf· dedi ki: ınin umurunda öyle mi? 

~ • "- Görülilyor ki, (rec'l) kelime.~in Hayır Bay Hlklm, hayır ... Memle-
~ enldt ile ilemektlT1 de o mlnalar_y~ktur. Eler ben, 1;11ud· ketin vicdanlı ve aydınlık ~uğul 

-ı; 'fenıt Safa, lddla makamının deiumumtye u-_ııca ve taauup 1Sllat Senin böyle haksızlığa iştirak e~ 
~itte fahsiyat, katiyen mevzuu.. etmek lateseydım, bu kelimeleri .. do~. men ihtimalini batınından bile ge_ 
~ o~aınazl,, deditJ.ne lpret ede. rudan doğruya kullanırdım. Ç~kü ç':rmem. Memleketi ve adaleti, en 
"Cltdı ki: bu kelimelerin ktıllanılması bıle, yüksek irfan ve vicdan seviyesinde 

"-a "'. li'arzediniz ki, Tı Fakültesin- -gaye memleket menfaati olunc~- temsil ~en bir karar verecefini bilL 
''ıt'~Ploına almamı p bi latan hakfret tefkll etmez. Adliye Vekale· yor ve sı.ikWıetle bekliyorum!., 
~..;--tlıkıa bet d" ~ t r r~d ' ti yanlı§hlı:la ba§lmıza mürteci ve Diğer müdafaalar için 
~t 0 e ıye . as aı;ıe e en mutaasaıp bir müddeiumumi getirir. •• 
~~ bir ı::ator tayın edılmif. Her ıe, dilimizi yutup oturacak mıyız? O mühlet latendl 
~)tor 0ıJ .. ~vatlı hastayı keıfyor vakit, AtatürkÜn bize emanet ettiği Hakim, bu uzun müdafaanameyi 
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Seyyar Bir Karakter 
LABORATUARI 

30SENE 
denberi meıhur 

Bir Güzellik 
(Bap 5 incide) 

Yahut ta onda mebusluğunun ilk 
senesi çalımı vardır, güvenlidir; 
kaçan her aene bu çalımın derece
sini biraz indirdiği, yüreğine fl.İphe 
dü§iirdügü gibi bunda da atlıyan 
her durak, azametinden bir nebze. 
sini siler, götürür. Bazılarında ise 
cam tarafının ayn bir haysiyet ve 
kanunu olduğuna inanış :farkeder. 
siniz; muhakkak bir buçuk kişilik 
yer kaplar; yanına biri oturdu mu 
ona, Adeta: "Sen yanaşmasın, son. 
radan görmesin, iliştiğin yeter, a. 
yalda kalmadığına şükret!,, Dergi
bi bir tavır takınmıştır, kımıldan.. 
mıya razı olamaz. 

8 azı müşteri ise ne kadar na_ 
ziktir, tevazu sahibidir ... Siz 

kalkarken beraber kalkar, yol a. 
çar, yer verir; biri otururken top
lanır, paltosunun büklümlerini al
tına alır, ufalır. Bir nadir kısmı da 
vardır ki, hikmeti hüda, ezelden 
imme hizmetinde yorulmak için 
halk edilmiştir: Kapı yanında du. 
rur, otel kapıcısı gibi gelene, gide. 
ne sürmeyi çeker, ııkı sıkıya ör. 
ter, yine açar, yine kapar; kask• 
tini veya ppkuını çıkanp selim.. 
laması ve baı ejip yerlere kapan. 
:rnaaı eksiktir! Siz bu nezakete kar. 
§1 ne yapacağınızı bilemezsiniz: 
Bahşiş veremezsiniz, elini sıka. 
mazaınıa, sırtını okpyamazsınız, 
kayıtsız kalamazsınız. Bütün ıük
ranınızı bir tebessümle blldlrmlye 
çalıır ve bunu anlıyacağı şekilde, 
vuzuhla yapabilmek için Ertuğrul 
Muhsinden ders almadığınıza ilzli. 
lürsünüz. 

Bazıları da kadına yerini ver_ 
mek ister. Fakat kıh kırk yarar 
fıtrattadır, "ya kabul tmezse, ya 
başkaları zendostluğuma hükme. 
derse, ya gülünç mevkic dil§Cr
sem ... ,, Ba§ka tilrlü de dü~ünür: 
"Kadın pek genç ... Benim yaşımda 
bir adama bu düpnez.,, Yahut: 
"Belki, oturmak arzu etmiyor, ni
çin istemediğini zorla yaptırmış o
layım,, Bir kısmı yer vermek iste_ 
mez, amma utanır da ... Onun için 
başını pencereye veya gazetesine, 
hiç olmazsa duvardaki (Yağı yak.. 
mşyıruı.U livhı:ısına · · 
alevde karaauman ar sa ıveren 
tavanın seyrine dalmıı ı5rilnür. 

(Türkçe bilmlyen bir ecnebinin ne 
kadar kata patlats , mlına veremiyece
ğl bir afiş te budur. Tava illını olsa 
tavanın daha güzel, bembeyaz bir ma
denden ı&terllmeıl, :rat illnı iae, da
ha açık, lJtah verici renkte boyanma
aı. kömilr illnı t.e, aleve daıı. baıka 
bir revnak verilmesi JAzım."" Halbuki, 
hepat de çirkin ve ürkütücü. Cık i~ln
den bakayım!) 

Kadın düfman1an, yer verme. 
ylşlerinin kudi oldulunu anlat· 
mak lstiyen sert veya alaycı bir 
yüz takınırlar; "kadın delil midir 
memuriyetlere göz koyan, erkek 
iılne el atan? Kalsın bakalım fim. 
dl ayakta!,, mlnaaına ... O, ortada 
hırpalandıkça, sarsılıp sarsılıp ka
nape kulplannı yakaladıkça ve ta. 
vandan sarkan kayıflara can hevll
le aarıldıkçe beriki hain bir zevk 
içindedir, köteıinde intikam alına 
keyfinin adeta gevi§lnl getirmekte. 
dir. 

dan çıkar gibi bu nazik adamlann 
kolunuza girip "ıaatler olsun, ıfile 
güle kirleniniz,, demelerini hemen· 
hemen beklersiniz. Nerede ise lldsl 
birleıip ve işi fÜCÜ bırakıp sw, kar 
ga tulumba, yaya kaldırıınının ke. 
narına el üstünde koyacaklar! 

f akat aııl letafet arabalann 
içindedir. 

Kapıyı açtınız mı, Hcyoğhı ge. 
zintisi için süslenip püalenmi§ ba
yanların ııralandığı bu dar yer aL 
zi, henüz ispirtosu tamamen uçmı. 
ya vakit bulmamış bir !Avanta ve 
dumanı üzerinde çığırtkan bit 
pudra kokusu lle karşılar. Tram
vay değil, kadın berberi salonu, 
tuvalet odası, aktris locası, ıtriyat 
dükkanı! Orada, uzun müddet er. 
kek olarak tek bapna kaldığınız 

çoktur; hafifçe kızarır, bır utan
ma duyarsınız. Bütün bu hanımla.. 
rın, demin, evlerinde acele acele 
giyinişleri de gözünüzün önüne ıe. 
lir: Şurada bir eprp, burada ço. 
raplar, yerde bir teki yan çevril. 
miş, öbür teki "ürkek bir tavpn 
yavrusu ıibl karyolanın altına ka
çıp sokulmuf terlikler ... Elmastıraş 
pudra kabının kapağı açık kalmıŞ
tır; hup bir toz halesi içinde ke. 
narda perişan yatmaktadır ve şim
di, rayiha dolu bu karmakanşık o. 
dada hizmetçi kadın, kıskançlığın
dan homur homur söylenerek, iftL 
ralar "çiğniyerek eğile kalka dağı. 
nık eşyayı toplamaktadır! 

Bence tramvaya en fazla yakı§&n 
hanımlar, spor iskarpinli, renk 
renk muşambalı, baılarında bere 
veya kukulete, kürksüz kızlar, ye.. 
ni nesle mensup olan tazelerdir. 
Anaları gibi "otomobilim tamirde 
de bugün nasılsa tramvaya tenez. 
zül ettim,, manasına sahte azamet 
taslamazlar. Hallerinde "biz Cüm· 
huriyet ku:lanyız,, diyen bir ude. 
lik, hoşluk, dirilik, c\cmokratlığa 

alışkanlık ve halk ar4sına kanŞ
maktan bir zevk alış sezilir. Hatta 
bana öyle gelir ki tramvay Taksim 
Abidesi önünü bulunca bir sıraya 
dizilip hep birden İstiklal Marşını 

8Dnun--da "Şal Şa!,, diye haykırmıya ko-
yulacaklar .. 

Hulasa, tramvaylardan memnu_ 
num. 
Verdiğim paralara helll olsun 

diyorum ve çektiğim çileleri, aldı. 
ğım zevklere balıllıyarak affedi
yorum! 

Reçet esi 

KUSURSUZ 
BiR Ti NE 
Malik ol
mak için 
SEMERISI • 
NI VERMll 
BiR GOZ! LLIJC REÇITISI .. 

Sert ve eamer bir cildi yumuptıp 

beyazlatmak için tesiri lsbat edilmi~ 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 
siyah beQlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençlik balinl 
idame etmek için bu reç'!teyi kulla. 

nırdL Bu sayede 70 yaşlarında bile 
ıenç kadın rollerini oynamıya mu. 
vaffak oluyordu.(Pancreatine ile tas. 
fiye edilmiş) saf biraz süt kremuını 
yine tasfiye edilmiş biraz zeytinyağı 
ile karıştırınız. Sonra bunu iki klSlm 
saf krema ile tekrar karıştırınız. Ec· 
zacınız bu halitayı ihzar edebilir. Fa. 
kat az miktarda olacatı l çln pahalı
ya mal olur. Halbuki yağsız bey~ 
renkteki Tokalon kreminin terkibin. 
de musaffa zeytinyağı ıle istihzar e· 
dilmiş bu kremadan vardı:-. Cildhi. 
zi besler, beyazlatır ve gençleştir1r. 
Yukarda resmini görduğunüz g nç 
kadın bize ~~or: .. Tokalon kre. 
mJnJa 1 ıflnlük f.stimallnden sonra 
cildim açık, taze Ye gflzel oldu". Te. 
nln güzelltğt için yağsız Tok11lor. kre
mini tecrübe ediniz. Bu~ün milyon
larca kadınlar dünyanın her tarafın
da her sabah muntar.aman Tnk11lon 
kremini kullanırlar. Müımir .netice
leri garantidir. 

SULTANAHMET "OÇVNCÜ SULU HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Niko Karayanapolos ile EmlAkl Mil- bibi alacaklılarla diğer alakadarlı. 
Jiye idaresi ve EmlAk ve Eytam Ban. nn işbu gayri menkul üzerlnd~i 
kasının 98ytan ve müştereken muta- haklannı hususiyle faiz ve masrafa 
sarrıf olduldan İstanbul Kumkapıda dair olan iddialarını ev~akı müsbi• 
Bayram Ça,"Uş mahallesinde Taşçı- telerile yirmi gün içinde bildirmele. 
lar sokağında ffki (30) ve yeni (40) ri lazımdır: Aksi halde haklan tapu 
kapı ve (185) ada ve (34) parsel nu. sicilleriyle sabit olmadıkça satış be. 
maralı hanenin izalei şuyuu zımnın· delinin payl d h · k ıa .. 
d f .. ht t k .. ed k .. aşmasın an arıç a 

a uru u e arrur ere muzay~- caklardır: Müterakim bilumum ver. 
deye vazolunmuştur. Heyeti umumı. giler borçlan nisbetinde hissedarlara 
yenin .~ıy'?eti mu~a_m~enesi ({)00) ve DellAllye ve Vakıflar kanunu mu. 
Bet yuz liradır: Bırıncı açık arttır- • 
maaı (30/ 4/ 940) tarihine müsadif cibince verilmesi ı_azım gelen yirmi 
sah günü saat (14 den 16) ya kadar senelik taviz bedelı ve ihale pulu vo 
icra kılınacaktır: Kıymeti muha.oı. tapu masrafları milşteriye aittir: Art 
menesinin yüzde yetmif befini bul- tırma şartnamesi işbu ilin tarihinden 
dulu takdirde o eün ihalei kat'iyesi İtibaren mahkeme divanhanesi.ne ta .. 
yapılacaktır: Bulmadığı takdirde en lik kılınmıştır: Talip olanlann kıy. 
son arttıranın taahhüdü baki kal- meti muhammenesinin yüzde yedi 
rnak üzere on beş gün mtiddetle buçuğu nisbetinde pey akçasını ha. 
temdit edilerek ikinci açık arttırma. milen o gün ve satte İstanbul Divan• 
sı (18/5/940) tarihine milsadif çar. yolunda dairei mahsusasında Sultan. 
şaınba günü saat (14 den 16) yaka· ahmet üçüncü sulh hukuk mahkeme. 
dar icra olunacak ve o gün en çok ai ba§kitabetine 940/11 numara ile 
arttırana ihale edilecektir: lpotek sa- müracaatları ilan olunur. 

Maarif Matbaası Müdürlüiünden : 

Clıtıf 

'70 x 100 pasparto 

XAiıdı 

Mlktan 

.zooo tane 

M uham111eıt bede il 

eoo lira 

% 7,9 muvakklll 
pey akçaa1 

45 lira 

Matbaamız için ıaun aunacak olan evsaf ve dlier husuaıan şartnamealnde 
~azılı 2000 tane pasparto kliıdı 15.4.1940 Cuma sfinil saat ı5 te açık ekaJltmeye 
korunuftw'. İsteklilerin )'azılı gün ve ıaat ten evvel DeY akı:alannı yatırarak ko
ınisyona rnllracaaUarL 

eartnanıe paruız o1aru .ımıcmrmıcten tedarik edillr. (2195) 
' 

Kayı§& herkes ayni biçimde, 
hattA ayni ruhta tutunmaz. Kimi 
adam o ~ünç vaziyete bile bir a· 
salet ve kibarlık verebilir; kimisi 
sanki koyun, hindi, tavuk cinsin.. 
dendir; asılmış oluşunu gayet ta. 
bil telilli edersiniz; eski bir göz 
alıpklığı ile "tam yerini bulmuş!,, 
dersiniz. Bazısı yüzüne, çarmıha 
gerilmiş İsi tevekkülü geçirir, ya
nından ıeçerken Hıristiyan kadın.. 
!arının istavroz çıkarmamalanna 
ve günlük kokusu duymadığınıza 
şaşarsınız. Kimisi bir hevenk ayva 
ve üvez kadar hissiz, maddidlri 
sarsıldıkça meyvalardan bir olıu
nu, mesel& gözü, bumu dütccek
miş gibi içinize korku &clir! GiL 
zel bir kadın ise kayıpn altında, 
yan aaılmıt gerein vücudil ile bana 
ılnemalardald Afrika vahşllerinin 
eline düşüp işkenceye çekibniş bir 
İngiliz Misini hatırlatır; dört gözle 
Tarzan'ın filleriyle gelip onu kur. 
tarmasım beklerim; hem bekler, 
hem de uzamasından zevk ahrım. lbı.,l>aİını uruyor. Matbuata 9i~lyet inkılJ.bın müdafaa vuıtuı olarak or. hulhatan zapta geçirdikten sonra, 

~. ö f. G~zeteler de tahkik et.. tada ne kalır? Ellinize sopalan alıp, suçlu aanılanlardan SaWıattln Gün. E T ı B A N K 
~ı. irenmışler ki, bu adam, di~- müddelumumlnln üstüne nıi yürüye. gör ve Hikmet Münifln de ne diye- Z aten benim lstanbula inl§:y;nj ,••••••• 
~ı!an deli, yan şarlatan bır Hm? Halbuki, benim yazımda, irtica ceklerini sordu. Ve suçlu sanılanlar aruıra matbaaya gidiş saatim Gar L• •tı i j 1 f 1 d 
~ \lak. Bu ad~ın doktor olma.. ve taassup isnadı bile yoktur . ., da, müdafaalarını avukatlaruıın ikindi üzerine tesadüf eder. Ah o sa.. p ınyı er 1 8 mes n en : 
iA!I! Çl)cıı;!le nq defa Toptaşına "Daoa afntai iola dı yapacaklannı bildirdiler. Avukat.. atlerde Şlıll-Tünel hattının zevklnl Balıkeairdeki i dare Merkezinde Muhasebe kalem .a-•-nıu 
~1'lllü • hergün adam öldür- y r • larclan Suat Ziya miidat .. ıannı ha· ço#Unuz bilemezsiniz! Arabalarda Alllll ıaa 
~)' Yazmak, bir tabı• tenkidi. Peyami, bu davanın bir memleket zırlamak ı9tn dfu.t tün mehil veril. ayakta kalmak ihtimali yoktur; 18P8bilecek liJabtte 
lı.~. dı:1 bu yoldaki ihmalinden, davası olduğunu, ve haklı olduğu btr nıeai.Di talep ıttt. Müddıiumuml mu. durakta ıöründünü• mü, mahut ı• M h • A 
~'it ~tslzllğindep dolayı suçlu mahkeme karariyle tebeyyüıı etmif avinl Mahir bu talebin kabul edil. pliaell ve armonik körüklü demir lr U G51p ranmakfGdlr • 
~~ ~dı- btr flll tenkldiclir. Halbu. bir davada huıulyıt göıtenftlertn nıesinl istedi. - 1-....ı k bile 

.. !ll•k1ı111uıa . "tc-'-:tt __ , __ d·-'·--·-A sumıe4191"1 oşup . tçl açar veya rJ'alip o•--•--- n-ııL•lr P01ta .._tun ~ numara "'- ır~ ıore, "64 e, ce...uaıı w.w.uu,_ajını, iddia ma. Mulıakeme, diler mununların Tatman yudıma can atar. Girer. "'111•n11 U4I ..., •u u 
ilda.faaua.nn;t--Sıa.mra&111~..JclııL......,.;~•.xeıL..blr.....::itw.~u.mııı-..&aI.ıL..J1Aww:ıizl.~w--~~•~th~es~lne~ta~h~rır~·~en~m~ü~ra~ea~a~ü~a~n~l~IA~a~o~l~aamur!!r!._.~~-• 
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·Bir Komprime Hayat Karşdığıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

KBlori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve 
yüksek cvsaf ı haizdir. 

:Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi 
her yerde bulabilirsiniz. 

-, 
1 KIZILAY CEMiYETi 

Umumi Merkezinden : 
cemıyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eaen 
hastalıklarla yapılacak mücadele ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sı!atile çalışmak 
üzere lstanbulda Aksarayda kfiln: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER l\IEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccant olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasmda bulunmak, • 
2 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dt>rslP.r hakkında malumat almak istiyenler yu. 

karıda adresi ynz:ılı mektebimlze müracaat etmelidir. 
lkiııci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanlıınn 

tekrar müracaatla kaydolunmalarL 
Şefik ruhlu, hayırperver hcmşlrclcrimizin bu insani işe hcvesfo ko. 

şacaklanna kaniiz. 

lstanbul Maarif Müdürlüğür.dan : 
Maarif Vekllilği k5y Öğretmen okullan için asağıda cins ve miktan yazılı 

oattanıyeler kapalı zarf usulll ile ckslltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
54500 liradır. Muvakkat teminatı 3,975 ll radır. İstekliler bu battaniyelere o.lt şart
na.mcleri Maarif Mildilrlllğil Yardirckt5r lilfünde t:öreblllrler. İhale 4 Nisan 1940 
perşembe günO saat 15 de Maarif MildOrUlğünde toplanacak koı:nisyon marlfetile 
yapılacaktır. Teklif zar:tıan en geç saat 14.30 a kadar kabul olunacaktır. (2095) 

Bnttan~ye 

Eıyanın cinai Miktarı Beherinin fiyatı YekOn 

Beherinin asgarl sıklctı 500 18 9000 

3,800 kilo olan yıln battaniye 
Beherinin asgari sıkleti 3500 13 45500 

2,400 kilo olan battaniye 
54500 

r 
Garp Linyitleri işletmesinde~ : 
l\füessesenin Soma, Tavşanlı, Değirmisaz lşletmelcrınde 
çalışmak üzere 

Bir Maden Mühendisi 
ve 

Bir Makine Mühendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 

TAN 

· - KONFERANS ' I 
Türk Yüksek Mühendisleri 

l Birliği İstanbul Şubesinden: 
İstanbul Rasathane Müdürü 

Kıymetli profesör Fatin tara
fındnn "Zelzele hadiseleri ve 
memleketimizde Zelzele,, mcv. 
zulu ikinci konferansın, 25/3/ 
940 pazartesi günü saat on yedi 
buçukta, Yüksek Mühendis mek 
tebinde verileceği meslekdaşla-

\i ra bildirilir. , 

'>r. SUPHI SENSES 

1 tdro.r yollan hastalıktan miltehas· ı 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması ltarştsı 

tramvav durağı Lekler ooıırt1mıın1 

' 

Tel: 439? , M i 

tlSKÜDAR ASLİYE HUKUK llA
KİMLİÔİNDEN: 

BAŞ 

DIŞ 

NEZLE 

Romatizma 
Nevralii 
Kırıkhk 

Ve Bütün 
Aardarınızr 

Derhal 
Keser 

lüzumunda 

günde 3 ka· 
şe alınabilir 

'Üsküdarda Solaksinan mahallesi 
Tophaneli oğlu sokağında 55 sayılı 
evde sakin Sadüe Göksel tarafınd4n 
kocası Mestanoğlu Rıfat aleyhine 
açtığı boşanma davasından dolayi 
rnüddealeyhe ikametgahı meçhul 
olduğundan dolayı tebligat ifa edile
mediğinden 20 gün zarlında dava is. 
tidasına cevap vermek ve yevmi mu. 
ayyende mahkemeye gelmek üzere 
illınen tebligat icrasına karar veril
miş şve bu bapta tanzim edilen 20/5/ 
940 pazartesi saat 14 de daveti mu. 
tazammın davetiye varakası ile dava 
arzuhali sureti mahkeme divanhane
sine asılmış olduğundan miiddealeyh 
hin 20 gün zarfında davaya cevap 
vermek ve yevmi mezkıirda da mah. 
kemeye gelmek üzere keyfiyet ilin 
olunur. 

KA ·np - Sirkeci Gümrüğünün 

670 sayılı ve 23/2/1940 tarihli ihra
cat beyannamelerini zavi ettik. Ye

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SİNİR ağrılan ve 

GRİP, NEZLE, SOÔUK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 kat e alınır • 

nisini alacağımızdan. e~kilerin hük- -------------------------------------
mü olmadı~ını ilim ederiz. 

NURİ ALİ HAMA.,ICIOGLU ---
Dr. HAFIZ CEMAL 

lstanbul Maarif Müdürlüğü~dan : 
Maarif Vcldlliğl Köy Ögretmen okulları için aşağıda cins, miktar ve fiyaiları 

yazılı havlularla hamam cllcceklerl açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmlc edilen 
bedel 3130 lir:ıdır. Muvakat teminat 234 Ura 75 kuruştur. 1ııtckliler bu bnvlu \"e 
sileceklere ait şartnameleri Ma.ırif Miıdü· luğil Yardircktörluğunde görebilirler. i
halenin 5 Nisan 1940 Cuma günü saat 16 da Mnaril Mudilrlüğündc toplanacak 
komisyon mııri!etilc yapılocnğı ilfın olunur. (2172) 

Eıyının clnst 

Havlu 

Hamam Sileceği 

Havlu - Hnm am Sllcc:efi 
Miktarı Beherinin fiyatı 

4000 adet 

500 n 

47 Kuru:; 

250 ,. 

'r"ekOn 

1880 L. 

1250 ,, 

YelcOn 3130 

~-K• t 940 elmaalı ve oırlanta.lı Singer saat modeli 

Modayı takip eden her asri bayan için, kıymeill taşları ve nefis· işle. 
mesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade saa

te malik olmak adeta bir saadettir. 

No. 82/ A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 
- EMSALLERİ GIIsi ON BEŞ SENE GARANTİLiDİR -

Adrese Dikkat: SİNGER SAA1 MAC.AZASI - İstanbul Eminönü. ------r- ) ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREtl. ~ 

' Hakkı Katran Pastilleri de vardır J 

Dr. Hayri Ömer 

RADYOLARI Gelmiştir. 

NECiP ERSES•. Galata - Zülfarüs sokak, Sesli han 
Telefon: 41453 

----------------------------' 
HE~ AYIN YEDiSİNDE 

'\ .. 
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