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5 KURU$ GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

Reyn·aud Diyor ki 
"Vazifemiz, Her· Sahada· 

il 

• \ 

• 

Harp Etmek Ve Harbi 
Mutlaka Kazanma.ktır,, 

Chamberlain7in Bir 
Harp Kabinesi Teşkil 
Edeceği Bildiriliyor 

Paris Gazeteleri "Almanya, Bütün Maharetine 
Rağmen Türkiyenin imzasını inkar 
Temine Muvaffak Olamamıştır .. 

Etmesini 
Diyor.tar 

Paris, 26 (Hususi) - Baş-ı Kabine dahilinde dokuz azadan 
vekÜ Paul Reynaud bu akşam mü~eş~kkil bi~ harp k~~lites~ ~·~cude 

. . ' .. . . getırdım. Muzakere ıçın kafıdır ve 
radyo ıle hır nutuk soylemıştir. harekete geçmek için de azla dcğil-
Reynaud, kabine buhranının dir. Yaşadığımız an, ~ati bir andır. 
bertaraf olduğunu anlattıktan Vaziyet sarihtir. 19~6 martında, Al-

. . . , . . man ordusu Phenaru'ye girdi, 1938 
sonra, selefı Daladıer nın ıcraa- martında Viyanaya, 1939 martında 
tını takdir ile anmış ve işbaşına Praga, sonra Memele giı-di. 1939 ey. 
gelmekten istihdaf ettiği gaye- lülünde, Sovyetlerin ortakhğile Po. 

Ghamberlain ninen kuvvetli bükfuneti teşldl lonyayı parçalıy&ral•, Varşova1a gir. 

ed k F h b
. k di. Nihayet Finlandıı haifesini gör-' - r ere ransanın ar l azan- dük. 

BALKANLARDA ı mak husu~undaki azı:ııni ta- Şimdi de Balkan istiklaline kas
hakkuk ettırmek oldugunu te- tedilmek istenildiği p-0ze çarpıyor. 

lktısadi Harp 
Başladı 

tazan: M. Zekeriya SERTEL 

B alkanlar şimdiye kadar iktısa
tı den Almanyanın inhisan ~1-
ll'ı ll.da idi. Macaristanın buğdayını Al
" anya alıyor, Romanya::un petrol 
g c hububatını Almanya çekiyor, Yu
~ osıaryanın madenlerini Alınan sa.,a .. 3-0fli yutuyor, Bulgaristanm % 70 

acatı. Almanyaya gidiyordu. 
l\t~lın~nya bu kadarla iktifa etmedl 
l> üt tef ıklerin kendisine Balkan ka. 
d 18ltıı kapaması ihtimaline . karşı, 
i erhaı Sovyetler ve İtalya ile anla. 
c atak, burada müşterek bir iktısadi 
ı:~he kunnıya teşebbüs etti. Sovyet
l'i ~n son ticaret muahedesile Bulga
ll'ıs an.dan alacağı mevaddın bir kıs!:!: alınıya talip oldu. İt~lyaya 
tı anlardaki siyasi nü!m:una ve ile. 

Sa.eli .• f y nu uz ınıntakasma dokunrn.ı.. 
13 acağı hakkında teminat verdi. 
b~enner geçidi mülakatından sonra, 
thğı llıeselede İtalya ile mutabık kal. 

l3 ilılaşılıyor. ' 
)'a ~ anlaşmaları takiben de, Alman· 
dllJt~e c.7nubu Şarki Avrupası arasın. 
gen. lllunakaie işlerini arttınnak ve 
lat l§letınek maksadile derhal teşki-
. -rf 8Prnıya teşebbüs etti. 

lti ~ suretle Almanya~ Cenubu Şar. 
lti h .vr.up.anın iktısadiyatı üzerinde
l'rıi akinı.tyetini takviye ve tarsin et-

ş Oldu. . 

• 1\1 üttefikler şimdiye kadar· Al-

Paul Reynaud 
barüz ettirmiştir. Düşman zaferlerinin daha ileri git.--------'-------

,Reynaud, daha sonra sözlerine şu mesine, büyük bir KÜtkyi '.:ıoyle blr ı 
şekilde devam etmiştır: rejimin nizam altına ajmasına mey. 

1 "İttifak temini için bütün partile. dan bırakırsak, hürriyetin akıbeti ne 
rin mensuplarına müracaat ettim. olur? Ve Fransanm akıbeti ne olr.ır? 
Ye kabineye iştiraklerlnı +.emin et- Harp gerçi kolay değildir. Fakat 
mek istedim. Fakat icraat:mızın ne- ne kadar güç olursa olsun, onu mut. 
ticesi, her halde ittifal{ ile karşılana. laka kazanacağız. 
caktır. Sık değişen hükumetlerin ik. Şimdiye kadar vuknbulan birçok 
tidar mevkiine g~lmeleri, düşman harpler, Fransız topraklarının istila
propagandası için çok müsait bir ze- ya uğramasile baş~:ı.mıştır. Fakat 
mindir. Bahusus, zayıf bir hükume- bu defa böyle olmariı ve Fransarun 
tin iktidar m~vkiine geçmesi, düş- bir karış toprağı istilaya uşramadı. 
manrn beklediği şeydir. O zaman, Fakat yalnız istilaya mukavemet te 
düşmanın beklediği an, hülul eder. kafi değildir. İstilayı bertara: etmek 
Fransarun böyle bir manzara arzet- te lazımdır. 
memesi lazımdır. Bu tehlike berta. Eskiden harp ordular arasında vu
raf edilmiş ve hükumet icraata geç. kubuhırdu. Bugün milletler arasın-
miştir .,, (Sonu Sa. 6 Sü: 4> 

TİFTİKÇİLER 
Birliği .vaziyeti 
İzah Ediyor 

. Tiftik İhracat Birliğine ~ensup 
iki tüccarın tiftik satrşlan h.akkında 
Sovyet ticaret mümessilliği ile yap_ 
tıkları temasların birlik namına vu
ku bulduğu ve neticeden birlik aza . 
larının da haberdar edildikleri anla. 
ş1lmıştır. 

Birliğin reisi ile umumi ltatibi 
tüccarlar arasında bazı dedikodulara 

(Sonu ~a .. ti Stı : tiı 

Matbuat Davaları 
Başmuharririmizin Yeni Sabah Aleyhine Açtığı 
Davada Gazetenin Mesulleri Mahkum Oldular,· 
lbrahim Hakkı • Cumhuriyet ~avası Karara Kaldı 

... 

iDEAL BÜ R O 
~mı~~t~~n GASSON 

Diyor ki: .. Az masrafla tyı iş yapmak. para kazan. 
cn~Jr. ıstıyorsanız. "İDEAL B'ORO., yu okuyunuz.,. 

Satış yeri : TAN • İstanbul 
Ftstı 50 Kr 

Anit-- Kabir 
Münhasıran Ebedi . . 

Şefe · Ait ·eir Abide 
inşası K8rarlaşb 

Dr. Refik Saydam, Müsabaka Talimatnamesinin 

Ve Teknik Programın ~azırlandığını Bildirdi 
Ankara, 26 (A.A.) _ C. H. duğu veçhile evvelemirde bu binu

Partisi Büyük Millet Meclisi nm münhasıran A~atürkı:? ait bir [\-
bide mi, yoksa ayni zam:ında mem.. 

Grupu bugün "26. 3. 940,, saat leket milli büyükler!n° mahsus "Pan. 
15 de Parti Müstakil Grupu ile tebn,, şeklinde bir yer mi olması i 
birlikte Grup Reis Vekili Hilmi cap edeceği hakkında Partiden bh 

karar istediğini bildirmi5 ve bu mev· 
Uran'ın başkanlığında toplan- zu etrafında söz söylıyen müteaddit 
mıştır. hatipleri mÜteakıp, reye müra~aat 

Celsenin açılmasmı müteak1p kür- edildikte inşa edilecek binanın mün
süye gelen Başvekil doktor Rdik ha:sıran Atatürke ait bir abide ol. 
Saydam, Atatürk Amt _ Kabri 'çin ması şekli kabul edilmi~tir. 
şiıpdiye kad~ 28Q bin metre .murab- Bunu müteakıp Parti Grupu arhk. 
baında bir sahanın istimlaki muame- mfistakil grupla müşterek olmaksı. 
lesi hemen bitmiş olup, abidenin şe- zın ruznamesine geçerek Amerika 
refi için bu sahaya ilaveten j_.ha 230 s~gisinde neler teşhir edilmiş ve 
bin metre murabbaında bir yerin dl;! sergi için ne sarfedilnıı., olduğu hı:ıkd 
istimlaki cihetine gidilmis "llduğun- kıhdaki sual takrirıni müzakere et
dan. bugünlerde artık abide projesi- miştir. Bu vadide bırçok hatiplerle 
nin yaptırılacağını ve mılietleraraı:u birlikte İktısat ve TiC'o.ret Vekiller~
mimarlar nizamnamPSlne &Öre ffiİiSa- nt!l izahatı dinlenmiş Ve fUZnamede 
baka talimatnamesinin ve teknik başka madde olmadığınöan riyaset
programının hazırlandığını beyan i~ı;, ı çe saat .19 da celseye nihayet vı:rll.. 
Partiye daha evvel de arzcJiluıiş nl- miştir. 

Sef eroğlii. 2 Sene 
2 Ay Kı~şehire 

Sürgün _Ed·ilecek 
120 .Çuval Şeker Sakllyan .Seferoğlu, Ayrıca 

f 

750 Lira Para Cezası Ödemiye Mahkum Oldu 

Seferoğlu, duruşmadan sonra Adliyeden çıkarılırken 
Yazısı ( 6) ncı sayfamızda 

Mussolini Koni 
Teleki ile Görüştü 

l'rıe 
1 

tnanyanın Tuna ve Balkan 
rrı eketıerini iktıs-'.ld~n istismar M~car Başvekili, Balkan~arda ve Tuna Havzasında 

(SoıJU; Sa! 6; Sü: 3) 

~--·-=-=-=-=,===== Henüz Halli icap Eden Meseleler Vardır, Diyor 
Meslek-Kcrd.n;~;-i Roma 26 (Hususi) - Macaristaıı [kesin görebileceğim., ancak bunun, 

i Başveıdli Kont Teleki, bugün Sinyor halli icap eden me:selelet bulunma-

ş.kG t• 1 Mussolıni ile görüşmüştür. Kont Te~ dıgı manasını taı.ammun etmediğini 
1 ye P · 1 lekl, gazetecilere, müzakere için de· söylemiştir. Kont Telekı demiştir ki: 

Yazan: Sabihiı. Zekeriya Sertelı . ğil, fJkat fikir mübadelesi için gel- "Macaristan. Avrı...panın halihazır 
81 

, . diğini, arada bir ihtilaf veva bir me. vaziyetıne uygun bir durum muh::ı-
kik .r ı~çı kızın adli ve idtU"İ tah_ sele bahis mevzuu olmadığı için mü- faza etmektedir. Bazı 3cil mesele-
doı:ta _mevzu olan ~on ş1kayeti Dünkü matbuat davalarına bakan 'Asliye Altıncı Ceza hakimi Halil, müdafaaları dinliyor zakere yapılmadığıru söylemiştir terden kabil olduğu ı-.ada.r az bahset.. 
lf' Yısı~Ie bir meslek ~a~~1 . Teleki, Balkanlaı·d:ı ve Tuna sah~ mek çok daha iyi olur.,, 
ll1°~derdıği ~i.kkate değf't ·'tiır JlUn ı\sl.ye Altıncı Ceza Mahkemesinde, iki m:ıtbuat davası kara>a ba*lanmıştır. İbrahin1 Hakkının Cunıhu. sında mevcut vaziyetin ne merkezde Kont feleki, Amiral Hortinin gön.. 
nı~7.~~bu bugün Görüşlel" .siUunu· I dav,p,sına b:.ıkılnıış ve bunlardan Başmuharririmiz l\'.I. riyet ııazef Psi nieyhine açtığı dava ise karara kalmıştır. olduğu sualine cevaben, bu mınta- derdiği bir mesajı da Kr:.r--: venm;§· 
-·---!!!!~·unuz. : Leker~a S<'t ü•lin Yeni Sabah ale·vhinc açtığı ha]~arct Bu husustaki taf!'lilat~ yedinci sayfamızda bula~aksınız. katla sulhün haleldar olmadığrnı bl!'r tir. 

......... -..... ti? ..t.. .. ·~ı .. • • . 
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refrika No. 10 Yazan : Theodore Felstead 
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manyanın 1-Iarp Plan 
lngiliz ere Satı acak 

' 
ay ve 

KT iK 
r ında 

Bugün Pasif Müdafaa 

Tecrübeleri Başlıyacak 

Dün ihbar Edilen 
Feci Cinaıet 

Zavallı Bir Amelenin Karısını Öldürerek 

Evlerinin Bahc,sesinde Bir Çukura Gömmüşler! 

işçi Kız 

Tahkikatı 

İlerliyor 
---o-

Dün de Adli ve idari 
Weisner, yerinden kalkarak 

kapıyı nçtı ve koridorda bir kim. 
senin bulunup bulunmaclığmı tcL 
kik etti. Sonra kapıyı kapadı. Ya
vaşçacık kilitledi ve İtalyanın ken
disine uzattığı evrakı okudu. Bu 
kağıtlar Fransızca yazılı idi 
ve Weisner,•fransızcayı gayet ıyı 

bildiği için bunları okumıya baş. 
ladı. 

Wcisner, gerçi asker değildi. A .. · 
vukattı ve ceza miıtehassısı idi. 
Fakat casusluk işlerile meşgul ola 
ola, meleke sahibi olmuş ve elin
deki kiığıtlann, sahte değilse?, ci
hanşümul bir kıymeti hai~ oldugu. 
na hükmetmişti. Bu takdirde, bu 
kağıtlnr, onun üzerinde bulunacak 
olursa, idam hükmünü muhakkak 
giyerdi. 

Wcisner düşün~e1erini hissettir
meden kağıtları okumağa devam 
etti. PUında Çekoslovakya hudu
duna gönderilecek fırkalardan, 
tayyare kuvvetlerinden vesaireden 
bahsolunuyordu. Ayni sırada, is. 
viçre hududunda ve Belçika hu. 
dudunda da büyük kuvvetler tah.. 
şit o!unacnktı ve Weisner bunları 
okurken kaşlarını çatmaktan ken.. 
dini alamadı. 

Weisner, planı okuduktan sonra 
sordu: 

- Bunun bir haritası da yok 
mu? 

- Derhal çizebilirim. Harita ta
~ak tehlikeli bir iş olduğu içiD 
taşımadım. 

- Ya bu kağıtlar tehlikeli de. 
ğil mi, ne ise, bunları kime teklif 
ettiniz? 

İtalyan anlattı: 
- Pariste istihbarat dairesinlıi ' 

bir memurile temas ettim. 
- Netice? 
- Harp çıkar da plan tahakkuJC 

ederse bana bir milyon frank vP~ 
receklerini söylediler: 

Wefaner, ,Eiildü ve: 
- Fransızlar böyledir, dedi, yaL 

nız vaadederler. O halde bu planı, 
ya Rusyaya, yahut İngiltereye sat
mak gerektir. Bence 1nciltere mü
reccahtır. 

- Ben de bu fikirdeyim. Acaba 
İngilizler 20.000 1n2iliz lirası ve. 
rirler mi? 

- İngilizler gerçi çekişe çekişe 
pazarlık ederler. Fakat verdikleri 
sözü tutarlar. Asıl mesele, bu ev. 
rakın bir arızaya uğramadan İn.. 
gi\tereye götürülmesidir. Bu me. 
seleyi düşündünüz mü, sonra ala
cağımız parayı nasıl paylaşaca. 
ğız? 

- Siz bana bu kağıtlar muka.. 
bilinde 100.000 mark verir mist. 
niz? 

Weisner güldü: 
- Bir netice almadıkça hiçbir 

şey veremem. Her ne alırsak yarı 
yarıya paylaşmayı kabul ediy.:>r 
musunuz? Kabul ederseniz kağıt
ların yansını pen, yarısını da siz 

Vilayet Bütçesi 
Yeni vllltyet varidat bütçesi geçen 

Jeneki bütçeden 110.998 lira fazlasi. 
le 5.554.408 liradır. Bütçedeki bu 
:.fazlalığın bina ve buhran vergilerin. 
;deki inkişaftan ileri geldiği anlaşıl
?mıştır. Masraf bütçesi, adi ve fevka
~ade masraf ve muhassasat yekiın
lları da dahil olmak üzere geçen se. 
ırıekinden 153.130 lira fazlasile 
14.699.079 lira olarak tesbit edilmiş.. 
~r. Bunun 87.579 lirası Nnfıaya, 
t2.122.857 lirası Maarife, 105.831 li
rası ziraat müdürlüğüne, 55.040 lira
,sı veteriner müdürlüğüne, 180.428 
Jirası vilıiyet sıhhat işlerine, 

Cl..012.737 lirası muhtelif içtimai ye 
hayır müesselerine tahsis edilmiştir. 
Bundan başka fevkalade bütçe ile 
birlikte 507. 700 lira vilayet yolları
na, 195 bin şehir ve köy mektepleri 
inşaat ve istimlaklerine, 300 bin vi
liiyet namına, Şişlide· yapılacak has-
tane işine, 64.314 lira beden terbiye
J)i genel direktörlüğüne, 67.596 lira 
pıütcferrik işlere ayrılmıştır, 

Daimi encümen dünden itibaren 
belediye bütçesinin tetkik ve tesbitl. 
ne başlamıştır. 

Yol inşaatına 500 bin; mütempdi 
bmirata 300 bin, tenvirat işlerine 
~00 bin lirası ayrılması muvafı1~ gö-
tülmü~ür. 

İngiltP.reye götürürsünüz. Londr:ı
da adresin\ vereceğim yerde birle
şiriz. Ve bir hafta sonra. Kabul 

'•? mu. 
- Kabul. 
Ve anlaşmayı birer kadehle tesit 

etmek istediler. 
Weisner sordu. 
- İngiliz viskisı mı, Fransız 

şampanyası mı, yoksa Alman bi
rası mı? Hepsinden var .. 

- Viski olsun. İş yapacağımız 
memleketin İikisini içmek gerek. 

İçtiler ve ayrıldılar. Ayrılma
dan önce, I..ondrada nerede bulu. 
şacaklannı kararla!':tırdılar. 

Marinelli, plfınının yarısile Pa
rise gidecek ve oradan Londra:ra 
hareket edecekti. 

Tramvay ve Elektrik İdaresi pasif 
korunma ekiplerinin tatbikattaki ka
biliyetlerinin tesbiti için bir tecrübe 
serisi y:lpt1ncak1ır. 1lk tecrübe bı.:ıgiin 
saat dokuzda Kadıköyünde. Mühür. 
dardaki elektrik deposunda. ikinci 
tecrübe .saat 11 de Kadıköy iskelesin • 
deki depoda yapılacaktır. Tecrübele. 
re yarın da devam edilecektir. Ya
nnki tecrübeler, saat dokuz buçuktn 
Aksaray tramvay deposunda, saat 
11 de Beyazıtta Elektrik Fabrikasın
da, saat 14 te Şt lideki tramvay de. 
posunda, saat 16 da Beşiktaş tram· 
vay deposunda yapılacaktır. Büyük 
tecrübe Cumartesi günü saat 10 da 
sfüıhtarağa Elektrik Fabrikasındn 
yapılacaktır. 

Feshnne mensucnt fabrikasının dokuma kısmındn çalıştığını söy. 
liyen llolu'nun Tire knzasından Hüseyin Açık isminde birisi, dün 

• 
müddeiumumiliğe miiracnat ederek şöyle bir iddinda bulunmuştur: 

"- Memlekette bıraktığım karım Ay• 
şeden son günlerde mektup alamamağa 
başlamıştım. Dün akrabalarımdan biri
si, AY6enin bn_ldmm Emine ile kocası 
Abdullah tarafından öldürülüp evin 
bahc:<>ı:lndc kazdıkları bir çukura göm
düklerini bildirdi. Abdullah bacanağım
dır, halen Feshanc fabrikasında çalış

mal:t:ıdır. Abdullah bundan iki ay evvel 
20 gün müd:letle lzln almış, memlekete 
gltmiştl ncmek orada karımı öldilr
dükten sonra buraya dönmUş olacak!" 

Emniyet müdürlüğilne ccUrilen Ab
dullah, ilk defa suçunu inkar etmek is
temiş, bluz sonra itiraf mecburiyetin
de kalmı~, GUnlan söylemiştir: 

"- HU!eyinin kansı ile karım Eml· 
ne, ana oabıı bir kardeştirler. Son glln-

lcrde bir tarla taksimi meselesinden ik! 
kıırdeşln crası açılmı.ıı, sık sık kavga ct
meğc başlamışlardı. Nihayet karım bir • 
gece onu bizim eve çağırdı. Ayşe içerı 
girer girmez evvelce haı.ırladığı bıçağı 

onun kalbine sapladı. Baldızım aldığı 

yoranın tcsirlle öldü. Hemen kanmın 
yanna kostum: "Alçak kan ne yaptın"" 
diye çıkıştım. Fakat Emlnenin gözQ 
dönmüııtü: "Sesini çıkarırsan seni de öl
dürürüm" dedi. Korktum. Kimseye bir 
liCY s5ylemedim. Bundan sonra karım 
bahçeye bir çukur kazarak Ayşeyi ora
ya gömdü. Benim kabahatim yoktur." 

Abdullah sorgu htıkimllğlnce tevkif 
edilmiştir. Tire milddeiumum1liğine tel
graf çekilerek bahçenin kazılması ve ce
serlın meydana çıkarılması istenmiştir. 

•••••••••••• .... ••-••••••••••-••••·-----···---····•--•aaaaeaaea•eaa•aaeaeaaeaaea•a•••••N•••••H•a 

Tetkikler Devam Etti 
Patronunun çirkin arzuları karşı

sında çalıştığı müesseseden ayrılmı
ya mecbur olduğunu söyliyen Vedia 
ismindeki işçi kız, dün müddeiumu. 
miliğe celbedilmiş ve hadisenin tah .. 
kikatını yapan müddeiumumi mua
vini Cevattan sonra Başmüddeiumu.. 
mi tarafından dinlenilmiştir. 
Mıntaka iktısat müdürlüğü tahkf..; 

kata ehemmiyetle devam etmetkedir. 
Dün işçi kızın çalıştığı müessesedeki 
amelelerin rnallımatlarına müracaat 
edilmiştir. Tahkikaın safahatı, göril
len lüzum üzerine gizli tutulmakt~ 
dır.İktısat müfettişleri bugün de bazı 
işçilerin ifadelerini alacaklardır. Tet
kikat ve tahkikatın süratle intacın~ 
çalışılmaktadır. 

Weisner ise Roterdam ve Har. 
wich yolunu tutacaktı. Çünkü O:ı. 
tena ve Dover yolunu tutmak işi. 
ne gelmiyordu. Burada kendisini 
tanıyan birçok kimseler vardı. 

W isner, temmuzun sonlarına 
doğru Londraya muvasalat 

etti. Avrupa ufuklarını tehdit eden 
harp bulunları henüz çok karar
mamıştı. Fakat muhukkak ki ka
raracaktı. 

Ecnebi Sularda Seferde Bazı Eşya Satışında Bir 

Weisner, mahut evrakı, iş haya
tına ait bir sürü evrak arasına 
koyarak çantasına yerleştirdi. Ve 
Londrada mütevazı bir otele ine. 
rek kendisini arayan bir kimse bu
lunup bulunmadığını sordu. 

Aldığı cevap mi.isbetti: 
Kendisini bir zat aram1s ve te. 

lefon numarasını bırakmıştı. De
mek ki Marinelli de hiçhir iınzaya 
uğramadan Londraya varabilmiş. 
ti. Verilen numaraya telefon ede
rek yemeği birlikte yemeğe karar 
verdiler. 

1tnJyan sordu: 

- Hi\bir tehlike ıyokt mu?-
- Asla. Bu akşam buluşuruz. 

Siz de bana plfının elinizdeki par
çasını verirsiniz. Ben yarın faali
yete geçerim. 

Weisner Londrayı:ı önceden gel. 
diği için nasıl çalı~acağını ve ne 
yapacağını çok iyi biliyordu. 

Onun için temas edeceği yere 
telefon etti ve İngiltere hükumeti. 
ni alakadar eden çok mühim bir 
mesele için geldiğini anlatarak er. 
tesi gün saat on ikide Westminis
terde Mister Green ile görüşmek 
üzere randevu aldı. 

İki casus karşı karşıya geldik. 
leri zaman Marlnelli, Alınana re
fakat için ısrar etti ve planın ya. 
nsını ona tevdi etmiyeeeğini söy
ledi. Münakaşa, bir hayli şiddetli 
oldu ve nihayet Weisner bu işle 
bütün alakasını kesmeğe hazır ol. 
duğunu söyllyerek bütün müzake. 
releri tek basına idare etmesi la. 
zım geldiğini anlattı. İtalyan da 
razı olmaktan başka care bulama
dı. 

mevamı var) 

Dün Gelenler 
Marsilya Başkonsolosumuz Basri 

Danişman merkeze tayin edildiği i. 
çin, dün sabahki konvansiyonel tre
nile şehrimize gelmiştir. Açık kalan 
Marsilya Başkonsolosluğuna Roma 
sefareti müsteşarı Nebil tayin olun
muştur. 

Basri Danişman yeni vazifesine 
başlamak üzere bu akşam Ankaraya 
gidecektir. • 

/ ngiUz lliJJtik ve kağıt 
fabrikaları mümessUleri 

lngiliz kağıt fabrikaları mümessil. 
lerinden Basil Batbay ile İngiltee 
18.stik fabrikaları mümessillerınden 
Fonders, şehrimize gelmişlerdir. İki 
mümessilin Ankaraya giderek te
maslarda bulunacağı ve kağıt mü. 
messHinin İzmit kağıt fabrikı:ısını da 
ziyaret edeceği anlaşılmıştır. 

Beract Ettiler 
Gümrük satış ambarlarına giren 

Kaol etiketlerini imha etmiş gibi 
göstererek sattığı, bu suretle devle
te intikal eden mallan zimmetine 
geçirmek suretile ihtilas yaptığı id. 
diasile mahkemeye sevkedilen güm
rük memurlarından Abdüşşcklır ve 
bu mallan alan müessesenin muha
kemesi bitmiş, suçluların bernetleri
JlC karar vcrilmi~tir. 

Bu unan Gemilerimiz Durgunluk Başladı 
Müttefiki er 

Sulardaki 
Tarafından 

Şilepler 

Kiralanan Yabancı 

Geri Çağırılmıyor 

Ellerindeki Mal Stoklarını Sakrıyacak Olanlar 

Tecziye Edilecek 
. 

Ağır Şekilde 

Türk bandıralı vapurlann ecnebi sulara sefer yapmaları 
hususi müsaadeye tabi tutulduktan sonra alakadarların müra
caatini tetkik etmek üz~re şehrimizde kurulan komisyon, dün 
öğleden sonra Liman Reisinin başkanlığında toplanarak mühim 

Bazı maddelerin Muamele ve İstihlak Vergilerinin arttınla· 
cağı hakkında gelen haberler üzerine toptancı piyasalarda pa• 
muklu, yünlü, züccaciye ve saraciye gibi eşyanın satı~larında 
umumi bir durgunluk başlamıştı"' 

--ı kararlar vermiştir. 
Boynu Ustura ile Mıntaka Ticaret müdilr~Oğıi, 'l'i~R

ret Odası v~ Denizyblları ,~lclmesın. 
·ı . e· den birer murahhasın iş!.irak etti~i 

S iŞ ır bu toplantı, fasılasız olarak 2,5 saat 

d B 
dev~m etmiştir. Müttefiklere kiraC!m u undu lanmış olduğundan, yabancı sularda 
bulunan beş vapurları için ne gibi 

Dün Bakırköy Emrnzı Akliye vt muamele yapılacağı hakkında komis
Asabiye Hastanesinin cüzzamlılar yona evvelce müracaat etmiş olan ar 
koğuşunda boynu ustura ile kesfüp matörler, dün içtimadan önce, liman 
öldürülmüş olan bir adaı:n bulun reisliğine çağırılmış ve müracaatları 
m~ştur. Bu zavallının aynı koğuşta etrafında görüşülmüştiir. 
mustahdem ~ 40 yaşında Emin oğlu. Bundan sonra komisyon bplnn. 
Ahmet oldugu anlaşılmıştır. Ceset mış. armatörler bu içtiınaa alınma. 
morga kaldırılmıştır Mu··dde·ıumum· 

• • • • 
1 mışlardır. Toplantı sonunda arma-

muavını İhsan Yarsuvatla zabıta .. · ı 
tahkikata başlamışlardır. torlere,. ya?ahnckıksuldarkdiaki .vkapur.a. 

Tren cilt d k l k rın vazıyetı a ın a yenı ararın 
lll a a ara bugün tebliğ edileceği bildırilmiştir. 

parçalandı Sıkı bir ketumiyet muhı:ıfaza e. 
Makinist Arüin idaresindeki ban- dilmekle beraber, müttefikler tara. 

liyö treni Zeytinburnu ile Yedikule fından kiralanan ve hal~n yabancı 
arasından geçerken 55 - 60 yaşında sularda bulunan vapurların geri 
bir ihtiyara çarparak vücudünü ikiye çağırılmasma lüzum olmadığı netice. 
ayırmıştır. sine varılmıştır. 

İhtiyarın teşhis edilmesi için cese
din morga kaldırılmasına ]tarar ve. 
rilmiştir. 

Ekspres bir makasçıya çarptı 
Evvelki gece saat 19 da Haydar. 

paşadan kalkan 2 numaralı Ankara 
ekspresi, Maltepe istasyonundan ge
çerken, makasçı Yusufa çarpmıştır. 
Yusuf başından ve belinden ağır su
rette yaralanmış, Haydarpaşa hastn
ncsine kaldırılmıştır. 
Azılı bir hırsız dün yakalandı 
Beyoğlunda Küçük Hendek soka

ğında 46 numaralı apartımanın Ma. 
dam Maryaya ait dört numaralı dal. 
resine tırmanıp pencereden içeri gir. 
dikten sonra 330 lira para ile binler· 
ce lira kıymtinde altın ve mücevhe. 
rat aşıran azılı bir hırsız dün yaka
lanmıştır. İsmi Şükrü olan bu adam 
çaldığı eşyaları Kapalıçarşıda satmı. 
ya çalışırken suç üstünde tutulmuş· 
tur. Eşyalardan bir kısmı sahibine 
iade edilmiştir. Şükrü bugün adliye. 
ye teslim edilecektir. 

Kömür İşleri Tanzim Ediliyor 
Etibank kömür işleri bürosu şefi 

Macit, dün şehrimize gderek İstan
buldaki kömür işlerinin tanzimi için 
belediye iktısat müdürltiğilc temasa 
başlamıştır. Macit, belediye iktısat 
müdürü Saffet Sezenle beraber Ku
ruçeşmeye gitmiş, oradaki kömür 
depolarını görmüştür. 

Kenar semtlerde açılac:ık tali de. 
polarm yerleri sonradan belediye ta. 
rafından tesbit edilecektir. Şehrin 
ihtiyacı olan 76 bin ton kömürün 
depo edilmesine haziranda başlana
caktır. 

Almanyaya Susam 
Gönderiliyor 

Ticaret Vekaleti yüz bin liralık bir 
susam partisinin Almnnyaya gönde
rilmesine müsaade etmiştir. Bu parti 
İzmir ve Mersin limanlarından 35 
şer bin liralık ve İstanbul piyasasın
dan 40 bin liralık olacaktır. 

Yeni kanunun hazırlandığı bir sı. 
rada Ticaret Vekaleti bazı malların 
fiyatlarının arttıJitlacağını dii~'üne
rck, memlekette muhtelif rrıadtle]e. 
rin mevcut stoklfirını tesbıt ettiI. 
miştir. Hükumet spekülasyon yapa
cakların, veya ellerindeki stoku'sak
lıyacak olanların milli korunma ka
nununa göre en ağır ~ekilde cezalan. 
dırılmasına karar vermiştir. 

Sınai müesseseler için 
yeni mükellefiyetler 

Teşviki sanayi kanunundan istifa
de eden sınai müesseselerin kazanç 
vergisine muadil nisbette milli mü
dafaa vergisine tabi tutulmaları hak
Jondaki kanun sanayicil.'.!r arasrnd.a 
m~sait karşılanmıştır. 

Bütün fabrikalar ve imalathane
ler bu kanun hükümlerine tabi tutu. 
lacağı için, sanayi müesseselerinden 
imalat kudret ve kabiliyeti bulunan. 
lar ve on beş senedenberi az, çok in
kişaf ederek, randıman veren mües
seselerin sahipleri faaliyetierıne de
vam edeceklerini ve memlekete fay. 
dalı olmaktan çekinmiyeı::eklerini söy 
lüyorlar. Küçük sermayeli ve iptidai 
vaziyetten kurtulamıyanlar ise, faa
liyetlerine devam edemiyeceklerini 
iddia ediyorlar. Teşviki sanayi kanu
nunda makineler için verilmiş olan 
gümrük muafiyeti de kaldırılmıştır 
İthal edilecek makineler, kıymetleri
nin yüzde beşi nisbetinde gümrük 
resmine tabi tutulmuştur. 

1Jla11if atura fiyatlar;, 
İstanbul manifaturacılar birliğin. 

den dün şu mektubu aldık: 
"Son günlerde manifatura ith~la..,. 

tının azalmış olması dolayısile pıya
sada manifatura üzerine yeniden 
bazı hareketler göze çarpmıya baş. 
ladığı yazılmaktadır. Manifatura pi
yasa ve fiyatlarında anormal bir hal 
yoktur. 

Piyasa satışları birliğimizce daimi 
bir kontrol ve murakabe altındadır.,, 

Çeltik Zeriyahnm 
l\fcncdilcceği Yerler 1 SUAL CEVAP Görülen sıhhi lüzum üzerine, bu 

6?ne Bursa, Kemalpaşa ve Orhanga. 
zı .. mıntakalannda çeltik ziraatine 8 - Okudulium kitap ve gazetelerde C - Lise edebiyat tarihi kitaplarında 
musnade edllmlyeceği alakadı:ırlara bazın yabancı kelimelerle kartıtaııyo• bu sairler hakkında marnmat vardır. 
tebliğ edilmiştir. Bu mıntakalarda 1 rum. Elimdeki kOçOk IOgatıarla bu ke- Ancak, ncsredJlcn ayrı ayrı risaleleri de 
bu sene şiddetli sıtma mücadelesi 

1 

llmelerden bir kıamının karııtıliını bu· kilnpçılardıı bulabll.irslniz. 
l ak lamıyorum. Daha mOkemmel bir IOgat 

yapı ac tır. Çeltik mantinin bura. kitabı yok mudurf 8 - Halen Jandarma olarak aaker· 
larda yasak edilmesi, pirinç istihsa· ı C - ŞemsetUn Snmlnin Iôgatl çok i· ll!ilml yapıyorum. Hizmetim yakında 
18.tımızın nzalmnsınn sebep olacak- şinize ynrar. Fakat mevcudu kalmamış- bltocektlr. Jandarmalıktan terhis edl· 
tır. Bu mıntaka çeltiklerini işliyen 1 tır. Mebus İbrahim Alfiettinin ha7.1rla- len bir kimse, alvll hayatta hangi işlere 
çeltik fabrikaları, şimdiden 36 kuru. 1 dıfı yeni !Clgatıarla da m!iııkfillcrinW girebilir? 
şa kadar yükselen pirinçlerin, daha ı halletmeniz mllinkUndür. C - İlk tahslll bltfrdifinize ı:öre, k5y 
fazla yükselmemesi ve memleketin 1 e efltmen kurslarına girer, alb aylık bir 
pirinç ihtiyacının karşılanması için, s - Halk pirlerimiz hakkınilakl ki- tnhsil dc\Tcslndcn sonra eğitmen olabi-
Mısırdan eelti.k ithali için hükumet. ._t_•_P_1•.rı-ne.r.ed_e_b_u1_•_b_ııı_,._1z_1 ______ ıı_rs_ı_nı_z. ___________ _. 

ıen müsaade istemişlerdir .. 

Kaçakçıhğa 
Karşı Ciddi 

Tedbir Ahnıyor 
Memleketimizde kaçakçılık htıdi

seleri bilhassa son aylarda nazarı 
dikkati celbedecek kadar azalmıştır. 
Cenup hududumuzdaki teşkilat ıs 
ipekli kumaş kaçakçılığının hemen 
hemen tamamen önüne geçmiştir· 
Ayrıca Suriye ve civannda kumaşla
rın eskisine nazaran hissedilir dere
cede pahalılaştığı ve ipekli kaçakçı .. 
lığının karlı bir iş olmaktan çıktığı 
anlaşılıyor. 

Döviz kaçakçılığının da tamamen 
önüne geçilmesi için sıkı tedbirler a· 
lınmıştır. Bundan sonra yolcular da
ha esaslı şekilde aranacak ve suçlıJ 
görülenler derhal tevkif edilerek 
mahkemeye sevkolunacaklardır. son 
zamanlarda geldikleri yerlere avdrt 
eden yabancılar ço~almıştır. Evvelce 
İstanbula gelmiş ve yerleşmiş bir 
vaziyette olan bu yabancılar şehri
mizde neleri varsa satmakta ve merıı 
leketlerine gitmekttdirler. Bunlar: 
dan bazılarının vaziyetleri şüphclı 
görülmüş ve takibata başlanmıştır. 

--o--

Be)ediye Kooperatifi 
Islah Edilecek 

Belediye kooperatifi müdürlüğüne 
tayin edilen Ahmet Şükrü, koopl:?rıı• 
tif hakkındaki tetkiklerini ikmal & 

derek, idare heyetine verilmek uze.o 
re bir rapor hazırlamıştır. Yeni mü
dür kooperatifin ıslahı hakkında ba. 
zı tedbirler tavsiye etmektedir. Y~ 
rın akşam saat 17 de toplanacak <> 
lan kooperatif heyeti umumiyesindf 
bu tedbirler de mevzuu bahsedile
cektir. 

Yeni Zamanlar Tarihi 
Doçentliği 

rtçık bulunan edebiyat f aküıtesf 
yeni zamanlar tarihi doçentliğine ftl" 
rih dil fakültesi doçentlerinden Ce" 
mal tayin edilmiştir. 
=======================~ 

TAKViM 
-

27 Mart 1940 
ÇARŞAMBj\'. 

3 üncil ay Gün: 31 
Arabt: 1358 
Safer: 17 
Güneş: 5.52 - Öğle: 
İkindi: 15.50 - Akşam: 
Yatsı : 20.01 - 1m~!ık: 

Kasım: 141 
Rumt: ıs!i6 

Mart: 14 
12.19 
ıa.29 
4,10 --
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lngiliz Kab!nesinin 

Tadili Meselesi 
razan: Ömer Rıza DOGRUL 

Bazı İngiliz gazetelerinin istih. 
barma göre, İngiltere Başve. 

kili Mister Chamherlain de kabine· 
sini tadil etmeyi diişünmekte, iş par
tisine mensup bir kaç lideri kabine. 
Ye almak ve harbi daha iyi idare et. 
rnek için üç beş ki.,iden müteşekkil 
bir harp kabinesi \'Ücudc get:rmek 
istemektedir. 

l\lfittefiklerin başladıklan işi ne. 
ticelendirmek i~in ileri adımlar at· 
tıkça vaziyete uygun tedbirler aldık. 
ları aröze çarpıyor. 

• 
Harbi Canlandınnaf Lüzumu 

J lk miihlm mesele, gc-.rck f ngil. 
tere, gerek Fransada harbin 

idaresine karşı hissolunan ho nut. 
Suzluktur. Bu hoşnutsuzluk, kendini 
açığa vurdu vuralı iki memlekette 
de hiikumct:n tadili bahis mevrnu. 
dur. Fransada hükumet dcği mi , fa. 
kat heniiz Fransızları hosnut edecek 
bir hiikum4tin iş başına gelmediği M. 
lteynaud'nun parliimento ile kar~ı
lnştığı zaman aldığı reylerden anla. 
§ılrnıştır. 

İngilterede matbuatın en belli baş. 
lı nıev:ıulnrından biri tam minasiyle 
bir harp kabinesinin viicude getiril. 
tnesidir. Ve bu gazetelerin verdiği 
hlalumata göre, Mister Chamberlain 
de bilfiil bu işle meşguldür. Hattfı o. 
ııun kendisiyle, Lord Hat:fax, Sir Jon 
Seymon ''e Sir Samoel Hor'dan mii· 
teşekkil bir harp kabinesi vücude 
R'etirrnek tasavvurunda bulunduğun. 
dan bahsediliyor. 

İki memlekette göze çarpan bu ce. 
t'eyan, bir zaaf alameti değil, bir kuv. 
"et alametidir. Çünkü nıemleketin 
bütün kuvvetlerini seferber etmek 
~Uretiyle ve bütün kaynaklarımlan 
·~~İfade ederek kati neticeye doğru 
~Uratli ve emniyetli adımlar atmnyı 
15tihdaf ediyor. Bu nokta üzerinde 
§~Phe götürmez fikir birliği hükiinı 
slll'nıektcdir. 

o 
Iredef Birliği 
--------B u Hedef birliği - muhakkak ol. 

makla beraber bu hedefe var
ttıak iç:n tutulacak hattı hareketi ka
~~rlaştırmak kolay değildir. Mesele. 
ın ihtısasa dayanan taraflara vardır 

~e bu \'adide ancak ihtısas erbabının 
t arariyle hareket edilebilir. Diğer 
araftan ihtısas erbabının kararını 
~:taıni kolaylıkla tatbik etmeleri için 
i (>ı~ncak bir çok işler vardır .• Ve hu 
aş erı başarmak için hiikumetin, ihh
bas sahipler'lc hemahenk mesaide 

1 tılunrnnsı kap ediyor. Gerek ingil. 
here, gerek Franc;ada bu me elelerin 
h~lliylc vaıiyctin deği mesi n har. 
. /". canlanması bekleniyor ''e vnzi· 
e~ın bugünkii şartlar içinde devam 

P gitmesine ihtimal verilmiyor. 

~· 
Bunun bir sebebi de zaman nmi

l'rıil lidir. Çünkü, şimdiye kadar 
' ~tefikler lehinde sayılan zaman 
rt\.ili • ili .~ı, ayni derecede değilse de, ge· 

7AN 

ve 

LüksemburgUstündeDün 1 

Yabancı Tayyareler Uçtu 

Yazan: B. FELEK 
Hitler, Harp Deveye sormuşınr. • 

:--- İnişi mi se,·ersin, yoklL 

Levazımı §Umu? 
- Düz yola kıran mı girdi? Cc\'a 

Bulmak 1 r.ı•n 1 hını vermiş. 
3' Bana da sorarsanız hayatın iniı 

U v çıkışlarından hoşlanmam. Belki ynı 
graşıyor ilerledikçe insan birteviyeliğin sükun 

----"--··-
Alman ve Müttefik 

. Tayyareleri Yine 

Keşif Ucsuşu Yaptılar 
Londra, 25 (Hu.ı:u .. ~ - Carp cep. 

hesin.le bilhassn ha.,•a folnli~·etinden 
bahsolunuyor. Fa'..at iJ:i t:mıf arasın. 
da musademe vu!nı buldu"una dair 
henüz haberler alın.•mam:~tır. 
• Asxeri vaziyet n ... :~:<ınıl:ı Havas a .. 

jansı şunlRn bild:,.iyoı·: 

Sarre ile aşağı Vosgcs~cr arasınia 
yani 40 kilometr~ ir•ıtidndında bir 
cephe üzerinde oldut.~a şictdetll ve 
devamlı topçu a•eill kayclc:dilmiştir. 

Her iki tarafın hav~ kuvvetleri bu 
topçu faaliyetine ı~t!r ::it etmiştir. 
Tayyareler topçu att!şlcrini. tanzim, 
keşif, fotograf ve avr.ı faaliyetlerin
de bulunmuşlardır Ct:giliz tayyare. 
leri Şimal Denizir.~e, ı.~rnnsız tayya. 
releri Almanya ti:>C'rinde ve Alman 
tayyareleri de Fn!lsanın şark rnın. 
takası üzerinde uçn-.usl:ır ve faknt 
geceleyin derinlere girememişlerdir. 
25 Mart günü .AJm:m tayyareleri ı HlUcr _ Mussollnl _ stalin mOscllcsi 
cephede Sarre ile Vos~eslcr ve Lau. h:ıkkında verilen ve birbirlnl tutmı-
ter ile Colmar nrasında, keza Fran- yan haberler Almanyanın harp mıılzc-
sanın şimal ve ~nrıt mıntakal:tn, şi. mest ve ııda maddeleri tcınlnl i~in 
mal denizi ve ınglliz sahil!crinde u. uğraşhğını göstdyor, Bu maddeler 
çuşlar yapmışlardır. sunlıırdır: 

Karada bazı h~diselcr olmuştur. Rusya, 'Rbmanya ve Sovyet i5gnlln-
Bir Alman devriyesinin \\'arndt O!'· deki Polonyadan petrol., Macaristan 
manı cenubundakf bir F'ransız posta. ve Romanyadan ve R!.15 Ukrar.yasın-
sına yaptığı hareket akim kalmış ve dan buğday, ttalyeda:ı meyvo, zcytln-
Fransız piyadesi. Almnnlnnn band- yağı ve nebjlU ynğ 1·~gosl:ıvy:ıd:ın '..a-
lar, beyannameler ve hoparlörlerle j kır ve krom, Bulg:ırıst:ınd:ın tUtOn. 
teşebbüs ettikleri propagund:ı tcc. 
riıbelerini bastırmışiardır. lerine karşı Aiman tayyare dafii ba. 

D. N. B. de şu mal(:mntı ·ıcriyor: tAryalannm ateş açması üzerin~ Re
Sarr~ ~ıntaka;ında 

1

C Alman ~es- mich şehrinin sokaklarına ve ederin 
serchmıtt ı He 8 1' ro.mı 7. Morrane ı a. damlarına obüs parçalan dilc;müstür. 
rasında hava muharebesi olmuş, J • . • ) 
Fransız avcılarından bazılnrı h.ı c;ara ngıltere ıle Norvaç arasında 
uğratılmış ve bi!I dü3üri.ilmüştür. İngiliz tayyarelerinin Norveç hi-
Alınan hava kavvdlcri Fransa, taraflığını ihlal etmelerinden dolayı 

şimal denizi ve İng~ltcre sahilleri ü. Norveç hükümti tarafından Londrn. 
zerinde keşü uçuşlarına devam et- ya verilen nota ile Britanya bahriye· 
mişler ve düşman ::lyyarcleti de ye. :;inin Norveç kara sulan bitaraflığını 
niden bitaraf toprakları ihlal eder~k ihlalinden dolayı verilen jkinci pro. 
Almanyanın şimal ve cenubu garbisi ~esto notası, İngiliz matbuatında ha. 
üzerinde uçmuşlardır. raretli mütalaalara mevzu teşkıl et-

Lüksemburg üzerinde mektedir. 
yabancı tayyareler Tirnes gazetesinin diplomatik mu-

Lüksemburgtan da şu malu:nat ve. 
riliyor: 
Öğleye doğru 20 kadar t"t'nebi 

tayyaresi iki grup halinde Lü!tsem. 
burg arazisi üzerinden pek yiiksek • 
ten uçmuştur. Lüksemburg şehri ahn 
Iısi şehrin şarkında havn dafii batar
yalarının atışlarını sarnhatcn işit
mişlerdir. 

Evvelki gece saat 22 de ve l!abaha 
karşı saat 2 de hüviyetleri meçhul 
bıyyareler memlketin üzerinden u~. 
muşlardır. 

Diğer cihetten Mo!ıelle nehrini ta. 
kibt?n uçmakta olan Franc::ız tayyare. 

harriri, Norveç protestolaıının layık 
olduktan derecede tetkik edHeceklc. 
rini söylüyor. 

Bir çok gazeteler, İngi1iz Jıalıriye. 
ı;inin, ablokayı şiddetlendirnı~ye \"e 
Almanyayı' Norveç sularını istediği 
gibi kullanmaktan mcnetmiye karat 
verdiği mütalaasındadır. 

Holandaya karan Almanlar 
Havasın bildirdiğine göre, Südct'li 

iki Alman askeri ve bir tayy~re çav11 
şu Holanda topraklanna kaçmıştır. 
Bunlat ifadelerinde Almanya'lın kıı. 
tiyen harbi kazanamıyacağı mlltala. 
asında bulunmuşlardır. 

1!1!!1!11111!1•-..ı••••••••••• ve sükunetini arıyor da ondan böyle 
temennide bulunuyor. Halbuki; 

ı- S "'I o· aracog u ıyor k •• 1 • 

Türkiye, Müttefiklerine 
Karşı Taahhütlerine 

Harfi Harfine Sadıktır 
Balkanlarda Nüfuz Mıntakası Tesis Etmek istemek 
Harp Demektir, istiklalimizi Müdafaaya Azmettik, 

Taahhütlerimizi Tamam en Yerine Getireceğiz 

Paris, 26 - Türkiy~ Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Ankarada
ki Paris Sair ve Daily Express gazetelerinin muhabirlerine beyanatta 
bulunmuş ve Türkiyenin gerek İngiltere, gerek Fransa ve gerekse Bal. 
kan müttefiklerine karşı taahhi.idatı na harfi harfine sadık kalacağını 
söylemiştir. 

Londra, 26 - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Daily Ex
press gazetesine beyanatrnd:ı demiş tir ki: "Bir Balkan hükiımetinin 
her hangi bir devletin veya üç devletin birden tazyikine &yun eğmesi 
muhtemel değildir. Balkanlarda nüfuz mıntakası tesis etmek istemek • 
harp demektir. Emniyetimizi, istik!alimizi müdafaaya azmettik, taah. 
hütlerimizi tamamen yerine getireceğiz. 

Tekirdağ İskelesi Yapılıyor 
Tekirdağ, 26 (A.A.) - Tekirrla. 

ğmda yarım milyon lira sarfilc 7 ay. 
da yapılacak olan büyük iskelenin 
inşaatı ihale edilmiştir. Jn~aata bir 
nisanda başlanacaktır. Bu inşaat i· 
çin 27 ev istirnlfık olunacnktır. 

İsviçrede Casusluk 
Berne, 26 (A.A.) - Askeri vesai. 

ki hamil olarak, Almanyaya gitmek 
üzere hududu geçerken tevkif edilen 
Albay Von Jalfaz hakkında takibat 
yapılmasına federal konsey tarafın
dan izin verilmiştir. 

mümkUn mü böyle bir düzliik. 
Dünyaya bakın! Kafi. Dağ, dere, 

tepe, ova, yayla .•• 
Ve insan bütün bu iniş çıkıştan 

takip için ne tehlikelere atılmıyor! 
Himalaya tepesine çıkmak için 

kendini feda eden, Kutbu ke:ıü için 
ölüme atılanlu meydanda. 

Beşeriyet bunlan ilim kahran1an. 
ları arasında sayıyor. nu iniş çıkı~ 
kahramanları arasında timdi en çok 
adı geçen zat Belçikalı Profeı:.ör 

(Piccard) tır. Hatırınızdadır: Bu a. 
dam bundan evvel 12 bin mi, 14 bin 
mi hulasa biiyük bir irtifnn çıkmak 
için icat ettiği bir kapalı balon sepe. 
tine girdi ve balonla o irti!aa yük. 
seldi idi. 

Şimdi de, denizde 8,000 metre de. 
rinliğe inmek için hazırlıklar yap. 
makta olduiunu öğreniyoruz. Gaze.. 
telerin bu bapta '\·erdiği izahata göre 
bu 8,000 metre derinliğe inmek çok 
cüretkarane bir harekettir. Çünkü en 
kabadayı tahtelbahirler bile 150 met.. 
reden fazla derinliğe inememektc.. 
dirler. Madde aleminde bu kadar teh. 
likeli ve müıkül olan bu yükseliş \'C 

İDİ§ler, ne eariptir ki, hayatta böyle 
makinelere, dalgıç kulelerine ve ba. 
!onlara hacet kalmadan yapılıyor. 
İnsan yükseliyor ve alçalıyor. Hatta 
kendi. bile farkına ''arınıyor. Sadece 
etrafındakiler çok defa: 

- Maşallah ne kadar yükseldi! 
Diye gıpta hazan da: 

- Amma yükseldi be! Diye ha .. 
setle bakıyorlar. 

İnenlere ise: 
- Vah vah, neden bu kadar alçal. 

dı? Diye teessüf ediyorlar ve bUtiin 
bunlara bir hüner kıymeti vermek 
kimsenin aklına gelmiyor. Sadece 
hayatın cilvesi, insanların yükselme 
ve alçalma kabiliyetlerinin tahakku. 
ku ve nihayet yilkselme ve alçalma 
için herkesin kullandığı ayn vasıta
ları ve göz önünde tuttuğu gayeyi 
ibret alarak bir mütalaa mevzuu ola. 
rak görüp geçiyorlar. 

• 
Ankara Merkez H11ın0Alın k6y0nde lllt· 
retmen Bay Bekir Turguda: 

"Bahsettiğiniz tablo kopyasını tetkik et
tik. Dikkatli bakılırsa resimdeki ellerin 
beş değil, dört olduğu görilluyor. M~cle 
sadece Frenklerin errcur opliquc dcdikkıi 
galatı rilyetten ibaret. Saygılar efendim." 

B. F. 

Bulgaristanda 
Sivil Seferberlik 

Hazırhkları 
Sofya, 2fl (A A.) - Harbiye Nazı. 

n, sivil seferberlik hakkındJ. mecfüe 
bir ka:nun layihası vermiştir Layiha 
harp ve S!Ilh zamanlannd:ı istthsa
Lin sefrrber edi!mesi içın bir mi;dt" r. 
lük ihrlks.nı derpiş ve halkm ve or. 
dunun iaşesi, ask<:re alınanların l!.i. e '· 0 Içüde Almanya lehinde de mii

g~sır olduğu söyleniyor. O halde bu 
ttı llkü durgunluğun sürüp gitmesine 
~eeYdan \'ermemek için, faaliyete -----------
Ya Çtnek l'e yapılabilecek herşcyi 

HADİSELERiN İÇYUZU 
, lelerine yardımda bulunulması ve 

bunlara ait ar11zinin işletilmesi P.ibi 
hususları L'ıtiva etmektedir. Mi.iec;sı::-. 
selerin Urları tahdit edHecek v~ fıa~
la kir devlete kalacaktır. jtnnk icap ediyor. 

het1 ngiJtere l'e f'raıısada 2Özetilen 
~te hudur. 

Fin Kabinesi 
Çekiliyor 

lli~cbinki, 21 (Hususi) - Kabine· 
~or Ya?n istifasını vermesi bckleni. 
1işa'r Cumhurreisi, fırka rücsasile is. 
'kili ~ etmiş ve yeni kabinenin l<'Ş· 
ttuti ususunda bunlarla mutabık kal. 

:t•lr. 

•• lin~vyeoı kıtalan Finlandnnın ştma-
~illl:ıe: ~ekilmeğe başlamışlardır. Çc. 
~ets ınkıtasız devam etmektedir. 
ltıtalıunoda tahnşşiit etmiş olan bu 
binrnar Şarka gitmek üzere vapura 

ek için sıra bektemektcdirlcr. 

?ı.to k • Sovy: ova~a 19 • .ıra.~ta başlayan 
'-'arn t - Fmlanda muzakereleri de. 
<ı.ras etrnektcdir. Her iki memleket 
~ası 1~da ik:ısadi münasebetlerin ih. 
teşkn ~~ynı zamanda tetkik mevzuu 

Al Yor. 
'tığra;any~, harp emasmda !aStlay:ı 
l'rıikt an Fınlanca ihracatının az3mi 
land arını çekmek is~edi!Hnden, Fin-

a na 'k b' v bulunrn zı ır mesele .ıtarşısında 
f\ikcıı aktadır. Alm:ınya, :Pinlanda 
d:ırrıır. ve bakırı ile bilhassa aiaka. 

• 

• 
• 

llalu""il müthif kömür sıkıntısı içindedir. Deniz 
tarikile Almanyadan getirtmekle ol.duğu kömü1 
yüzünaerı 1 ngiltere ile çıkan ihtUôlın halledil
miş olmasına rağ111en kömür nakl.igatı durmU§-· 
tur. /ngiltere henüz kfıli derecede kömür ı·ere
memektedir. Almanya da kara sevkıyatını kafi 
derecede arttıramamıştır. Bu yüzden ltalya bü
yük bir ııkıntı içindedir. Resmi, gayriresmi bü
tün müesseselerde, otellerde, lokantalarda, hat
ta eıılerde kal,orifer, soba, ateı yakmak yasak 
edilmiştir. ltalyan yolcu vanurlarında bile kalo. 
rif erler ı,1ememektedir . 

• >l-
Ilom3nyada lmrLin ilk tesiri, ha!tada iki defa et istihta • .' 
kinin yasak edilmesiyle görünmüştür. Mart yirmiden. 
beri Uoınan:rada Çarşamba ve Cwna sriinlcri et yemek 
yasaktır. 

JI. 
'Almanya, Bal,kan ve Tuna memleketleri ile olan 
münakal,e işlerini tesri ııe tevsi irin tedbirler al· 
mıya ba§lamf.flır. Bu cümleden olarak Cenubu. 
Şarki Avrupası Ue Almanya arasında demiryol .. 
ları servisinin bafına General, Şell getirilmiı· 
tir. Bu zat, müteha18ıları toplıyarak Cenubu 
Şarki Avrupadan ithal edilecek mevadın ithali .. 
ni üç misline rıkarmak irin tedbirler alacaktır. 

• 

nrenner ~e!:idi mülakatından sonra Mussolinlnin, Hit. 
lcrin Balkan iktisadi projesine müzahereti kabul ettiği 
tahmin edilmt-ktedir. Almanya ile Yuııoslnya arasın· 

daki ikhsadi nıiinAS•betlcrin arttırılması kararlaımı~

tır. İlk hıınıle cJIU'ak Almanya Yuıroslanadan 1.000.000 
kilo tiitün satın abm~tır. 

• Londrada rıkan Daily Sketch gazetesine göre, 
bir Sovyet askeri heyeti Alman silah f abrikala
rını ziyaret etmektedir. Sovyet heyeti, ıiltih. 3a
tın almak istediği halde, buna ait müzakereleri 
fO!hire karar r.ı·ermiıtir. Sebebi, heyet reisi Gene
ral Sarotchenko'tıun JJf oskoı:aya verdiği rapor
lardır. 

* Sovyet Geııcralj, Alınanları, birinci sınıf silah fiyatı ile 
jkind sınıf silah satmak istemekle itham etmiıtir. Sov. 
yet hc)·eti, bu yüzden Alma~lar tarafından teklif olu
nan tayyare dafii toplarını, tanklan vesaireyi reddet. 
ıni~tir. ÇünkU Almanların, Polonya harbinde işe yara • 
madığı anla~ıhın silahları Sovyetlere devretmek iste
c?ikleri ı:öze çarpmı~tır. 

JI.. 
'Almanlar, Sovyetlere Krop ile SkOda fabrikala· 
rının birçok taraflannı göatermek itJtememi~
ler ve Alman kuvvetlerinin halihazırda kullan. 
makta oldukları silahları göstermekten .de çe
kinmişlerdir. 

Spekulasvon yapanlar hakkında 
takibat yapılacBk ve 500.000 lt'vıtyı 
geçen kazıanç ka~kçılığı idc-m C'.?Z<1-
sile tecziye edilecektir. 

Buraya Amerikadan 

Serbestçe Demir 

Getirebileceğiz 
Londra, 26 (A.A.) - Rcutcr Ajan. 

sı bildiriyor: 4909 tonluk Amerika 
bandıralı Ekhibltor yük gemist, Ma 1-
tada tevkif edildikten sonra, Türki· 
yeye mahsus olan demir yükÜ ile yo. 
hına devam etmek üzere Sl"rbcst bı
rakılmıştır. 

Müttefikler, Birleşik Amct'İkadan 
Türkiyeye yapılan demi:- scvkiyatınıı 
badema müdahale etmemcğe karar 
\'ermişlerdir. 

Sovyet • lran 
2..tı3!.~ l@ 

Ticare Muahedesi 
Tahr1tn 26 (A.A.) - HRticive Na. 

zın B. Alam ile Sovyetl .. r ·Fırli~i 
büyük clc:isl Filimenof dün veni 
Scvyet. İran ticaret muahe-:lesinf iııı. 
zalamışlardır. Muahede parlanıt"nlO· 
nun tasdikine arzedilecektir. 
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M.'iKA~D ö~i 
Gözleri Kama§tıran bir Lüks ve İhtişam Harikulade Zen. 
gin Sahneler - Orijinal bir Mevzu_ Nefis şarkılar. Güzelli
ğine doyulm.ıyacak bir Şaheser. Aynca 

Dünya Havadisleri. Bal~an Krr Koıusu 
ve 

En Son FOKS MODA, GAZETESt · · 
(Renkli ve en son Tuvaletler) 

DIKKAT: Bu Akşam için Loca kalmamtşttr. Nu.maralı Kol 
tuklar Bugün Sabahtan itibaren satılmaktadır. 

~ı---------------•-••••-•Telefon: 40868 --------•r 
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BRODVAY GDLO 
Baı Rollerde: TYRON POWER ALiCE FAYE - AL .JOLSON 

BUGÜN :Matinelerden itibaren 
KADIKÖY OPERA 

'-• .. ml!l .. 1111!11••••••• Sinemasında başlıyor Telefon : 60 : 821 11/J-------•• İstanbulda Milli Bir Filmin~ Mucizesi 4 .. _______ , 

Şimdiye kadar 550.000 kişinin görülmemiş bir akın ve Taşkın bir takdir ve tehacüinle alk_ışladızı A 
Dehakar Mübdi ER T u G R u L M u·H'S ·ı N ~in L 
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3 ÜNCÜ HAFTA Göstermeğe mecbur kaldığımızı ilan ederiz. 
Geri dönmeden seyretmek için biletler behemehal vaktinde alınmalıdlr. AYRICA ı 

Mutad müşterileriıni.zin seyredebilmeleri için Programa 

MEŞHUR MADAM BATERFLA Y 'ın 
Büyük filmi ilave ed ilıı.iğini iti.zarla bildiririz. 

ASKER L ·i K 
EmlnönU A•kerllk Şubeainden: 1 
1 - Şubemize ka11tlı ihtiyat eratın se-

11elik mütad yoklamalan için 20 Mart 940 
gününde yapılan ilana ektir. 

2 - Yoklamalar saat dokuzdan 12 ye 
kadar devam edecek, saat 12 den sonra 
,gelenlerle kendi doğumlarına ait günlerde 
&elmiyenlerin müracaatları kabul edilmi
,;yecektir. 

9. Nisan 940 .Salı günü 
10 Nisan 940 Çarşamba günü 
11 Nisan 940 Perşembe günü 
3p ila 312 doğumlulardan olup mazereti 

dolayıslle gelmiyenler: 
12 Nisan 940 Cuma günü. 
D - Diğer doğumların yoklama günleri 

ayrıca ilan edilecektir. · 

• 3 - Yoklamalara nüfus cüzdanı8rı, as- Fatih Askerllk Şubesırı...,n: 

!kerl vesi.ka.J.arile behemehal her şahıs ken- İhtiyat Yoklamasına Davet 
.disi müracaat edecektir. Muhacir ve sair 1 _ Her sene mutad olan .ihtiyat yok-
suretle şubeye kayıtla.tını yaptırmamış o- laınasma 20 Mart 940 Çarşamba gününden 
lanlarla yoklama kacatı. bakayada kal- itibaren başlan~tır. 
nuş olanların da kendi doğumlan günün- 2 y 1 1 1 d w d w ı 
de müracaat etmeleri. - ot am_~ ar ogu~, ogum yapı a-

cak ve her mukellef bızzat yoklamasını 

A - 313 doğumluların yo~la.~a ""rıleri: ı yaptıracaktır. 
28 Mart 940 Perşembe gunu 3 - Yoklama (haftanın cumartesi gü-
29 Mart 940 Cuma günü nü harit olmak üzere) Pa:z:artesi, Salı, 

1 N'"ısan 940 Pazartesi günü. Çar~amba, Persembe ve Cuma günleri sa-
B - 314 doOumluların yokıariı"a günle ri: at dokuzdan on ikiye kadar devam ede-
2 Nisan 940 Salı günü cektir. 
3 Nisan 940 Çar_şamba günü 4 - Öğleden sonra şube kendi işlerile 
4 Nisan 940 Perşembe günü meşgul olacağından her ne sebeple olur· 
5 Nisan 940 Cuma günü sa olsun yoklama için müracaat kabul e-
~ - 315 doğumlulımn yoklama günler!: dilemez. 
8 Nisan 940 Pazartesi günü 5 - Şubede izdihama meydan verme-

- Seni karşımda, hayır kollarım arasında gör
düğüm ve viicudünün sıcaklığmı damarlarımda hie.. 
settiğim h~de hala inanamıyorum Ay~e, Mla bir rü~ . 
ya gördüğüme zahip oluyorum. 

Genç kız başmı ha!üçe kaldırarak gülümsedi. 
Göz bebeklerinde ışıklar yanıyordu: . 

1 
mek ve mükellefleri ut:un müddet işinden 
alıkoymamak için vuku bulacak müra
caatlar gazetelerdeki ilana göre yapılacak
tır. 

6 - İ1An olunan doğumlardan başkasmın 
müracaati kabul edilmiyecektir. 

Muayene Günleri:. 
313 doğumlular: 

l-Nisan-940 Paz:artest 
2-Nisan-940 Sah 
3-Nisan-940 Çarşamba 
4-Nisan-940 Per~embe 
5-Nisan-940 Cuma 

314 doğumlular: 
8-Nisan-940 Pazartesi 
9,.Nisan-940 Salı 

10-Nlsan-940 Çarşamba 
11-Nlsan-940 Perşembe 
316 doğumlular: 
12-Nlsan-940 Cuma 
15-Nisan-940 Pazartt.ut 
16-Nisan-940 Salı 
316 doğumlular: 
17-Nisan-940 Çarşamba 
18-Nisan-940 Perşembe 
19-Nisan-940 Cuma. 

%AN 

r,~ Çem b~rlit:e1.ş 
SİNEMASI Tel : 22513 

1 • GECE YARISI ŞARKICISI 
TİNO ROSSİ 'nin Rakibi Paris Radyosu Başmüfettişi 

JEAN LUMIYER'in 
Fevkalade musikal, senenin en muvaffak eseri ; : ; ' 

Seyircileri gaşyedecek güzel ses, 
Ahenktar muzik, cazip bir Aşk m~u • ; • 

2 • Pastırmaciyan ve Şürekası 
MAK BROTHİS KARDEŞLERİN R. K. O. Film Şirk~ti hesabına 

en son çevirdikleri fevkalade komedi •• , 

Türkçe Sözlü ve Taklitli 
Kahkaha ve ıneş'eyle geçirüecek iki saat 

3 • ÇINGEN~LER BARI 
Melodi • Dam ve Revülerle dolu büyük fantazi Film'• 

İSTANBULDA İLK DEFA OLARAK 

Üç Film Birden 
fALEBELERİN NAZARI DİKKATİNE : 
Gişemizde, Talebeler için tenzi tatlı biletler satılmaktadır: =-----.. --------""!'---- .. . .. .................... . 

Gelecek Çarşamba l A y Ş E 
FERAH sinema i ı Türkçe Sözlü ve 

ile beraber i Türkçe şarkılı 
İMPERİO ARGENTİNA' ın en büyük Filmi ·------,--------------·--·-······ .. ········· 

~-----------------------------' ~ Yar.ın Akşam ·SARAY Sineması_ 
Viyana neş'esinin pek sevimli Filmi ...... 

r aşamak zevkini ve A§kını uyandıran bir film ... 

Bir Ge·celik Sevgili 
Neş'eli, Eğlenceli ve Gülünçlü Şaheseri Takdim Ediyor. 

la§ · Rollerde: THEO LINGER • PAUL 

HÖRBIGER • HiLDA KRÜGER 
'----• 2 saatlik kahkaha ve neş'e Filmi. 

___ , 
TEŞEKKÜR 

Kıymetli kardeşimiz Dr. Besim ö. 
mer Akalın'ın bizleri elem ve kedere 
garkeden ani ziyamdan doğan çok 
derin acımıza memleketimizin her ta. 
rafından gerek bizzat gelmek ve ge. 
rek bilvasıta taziyede bulunmak ve 
gerekse çelenk göndermek suretile ış 
tirak buyuran bilcümle büyüklerimi.. 
ze ve meslek arkadaşlan ile üniver. 
site profesör ve talebelerine ve diğer 
bilUm.um müessese ve teşekküllerle 
dost ve akrabalarımıza minnet ve şük 
ranımızı ayrı ayn sunmağa derin te. 
essür ve kederimiz milsait olmadı-

TEŞEKKÜR 
Ailemizin reisi merhum emekli general 

Ali Muzaffer Ergün'ün ufulü münasebeti
le merhuma son ihtiram vazifesini yap
mak ütere bir m!irettep kıta göndermek 
lt'i.tt mda bulunan İstanbul komutaıılığır.a 
ve bir krsım talebeleri merasime iştirak 

ettiren KuleU askeri lisesi müdürlüğüne. 
merhumu11 ve ailemizin dostlarından ge· 
rek bjzzat, gerekse telgraf ve mektupla 
tii.zlyede bulunarak acımızı paylaşan Rayın 
zevata teşekkürlerimizin ve "ı'nüşterek min
nettarlığııruzın iblağına muhterem gazetc
nizln del5le!ıni rica ederi?... 

Oğulları Kain biraderi 
Cevat ErgOn, E.mekll Deniz Yarbavı 

ğından teşekkürlerim.izin iblağına Zevcesi 

muhterem gazetenizin tavassutunu ri Nurıye Erg ün 

Silreyya Ergün KAmil Solo-ğlu 

ca ederiz. !---------------
Kardeşleri: 1 YENl NEŞRiYAT 

Macide Besim Tek. Agah Ömer A. ; 
ta~ ve oğulları Akalın ve ailesi G O B İ N (, 

Toplantılar, davetler: 

Akıl Hıfzıss1hhası 
Cemiyetinin Kongresi 

Akıl HıfzIMıhhası Cemiyetinin yıllık 

kongresi nisıının 12 nci Cuma günü saat 
17 de Cağaloğlunda Etıbba Odası salonun
da toplanacaktır. 

Eyüp Kızday Kongresi 
EyUp Kızılay Kaza Şubesinden: 

Eyüp Kızılay kaza şubesinin senelik u
mumJ heyet toplantısı 31 Mart 1940 Pa
zar günU saat 11 de Eyüp Halkevi salo
nunda toplanacağından a:z:anın teşrifleri. 

Fransız mütefekkirlerinden Comte de 
Gobineau'nun ırk nazariyesinin esaslarını, 
müellifin kendi eserinden hulasa olarak 
ihtiva eden bu eser, Adana muallim mek
tebi müdürü Naci Ecer tarafın,dan tercü
me edilmiş ve kitap halinde çıkarılmışhr. 
Kitapta bundan baska, muhtelif Fransız 

muharrirlerinin Gobineau hakkındaki dü
şünceleri de vardır. 

~ATROLAR 1 
Şehir Tiyatrosu 

KomedJ kısmında 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

27. 3 - 940 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyoso Ankaya Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T, A. P. 31.7 m. 114615 Kes. 20 ~"'• 

1648 m. 18? KC't'I 1'-n K.w. 

Çarşamba, 27. 3. 1940 
J2.3Q Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Müzik: Muhtelif şarkılar (PL), 13.30-14.00 
Müzik: Küçük orkestra 'Şef: Necip Aşkın): 

1 - Franz Liszt: İkinci Macar Raı:>so"' 
disi. 

2 - Carl Robrecht: Tez;at (Potpuri). 
18.00 Program ve memleket saat ayarlı 

18.05 Müzik: Fasıl heyeti, 18.40 Müzil.: 
Halk türld.ileri: Malatyalı Necati ve Sadi 
Yaver Ataman; 18.55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayarı, ajans ve me~oloji 
haberleri, 19.30 Konuşma (Dış politika ha .. 
diseleri), 19.45 Müzik: Halk türküleri ve 
şarkılar. Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazi Seyhun, İzzettin Ökte, Fahri Ko .. 
puz. 

a) Okuyan: Meflıaret Sağnak 
1 - Asım Bey: Hicaz şarkı (h- .....,..,.. 

ciğer suze), 2 - Udi Ah.met: Hicaz 53l'kJ 
(Recayi vaslicin ol güllıare), 3 - Kemani 
Nobar: Hicaz şarkı (Ağlamış gülmüş), 

4 - Mustafa Çavuş: Sehna:z: şarkı (Fırsa• 
bulsam). 

b) Okuyıın: Mahmut Karındas 
A ..._ Halk türküleri; 
B - Mayalar. 
c) Okuyan: Radife Erten 
1 - Lemi: Ferah.feza şaı·kı (Dinl~dl 

başım), 2 - Dede: Ferahfeza şarkı (El 
benim için). 3 - Santuri Etem: Sultaniye• 
gah şarkı (Bu gülizarın yine bir nevbaha• 
rı), ~ - Hacı Arif· Sul tani..Yed.li saz sc• 
maisi. 

j 20.30 TEMSiL:. 
(1) Bir Ter.ikkl Mesele~. 

(Yazan: R. U. Joyce), 
(2) Taksit 

(Yazan: A. B. Vllllamı). 

Piyesleri nakleden: 
( L. Nezih M anyu). ' 

21.00 Serbest saat, 21.10 Konuşma, U.30 
Müzik: Riyaseticümhur Bandosu (Şef: itı-• 
san Küncer) 

1 - Cemal Reşit: Denizciler mar:ıı. 

2 - R. Korsakov: Altın Horoz operıi"" 
sından Günes şarkısı. 

3 - Mendelssohn: Bir Ya:z: Gecesi Rii
yası'ndan uvertür. 

4 - D. Georges: Axel'den prelild. 
5 - Saint - Saens: Samson ve ~ 

operasından fantezL 
--o-

Ecnebi istasyonlarına .. 
Türkçe Neşriyat 

Belgrad: Saat lP da kısa dalga 48: Parls: 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta da]g• 
255; Tiran: Saat 20..l.5' de kısa dalga lJ0,55 
de; Roma: Saat 21.30 da orta dıılga 1150. 

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31,5; 
Belgrad: Saat 22 de kısa dalga 48. 

~ •·ııı·~ı~llllı .. ™ .. ' "' 11 .. 1<1111•11- ........ ..,.. ... ......,_~ 

BORSA ~ 
Londra 
Nevyork. 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Brüksel 
Ati na 

26 - 3 - 940 

5.24 
141.-

2.9647 
7.2275 

29.2725 
74.8727 
24.0154 

0.97 
Sofya 1.702~ 

Madrld 13.54 
Buda peste 24.81 
Bükre~ 0.62S 
Belgrad 3 .27:50 
Yokohama 32.8625 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 
<:;ıvas-Erzurum: 

~-----'-

20.01 
19.49 __ r 

küp atamıyordum. 
Bu ümit benimle beraber . yaşadı, benimle be

raber olgunlaştı. Fakat ben, hayalimin en çılgın an
larmda bile, karşımda ancak tekrar beyaz etekleri· 
ni sürüyerek, geçecek bir gölgeden başka bir şey 
göremiyor, bu ümidime bir hakikat şekli veremi, 
yordum. - Bu «·~iz saatler bır rüya olmasın Ayşe, bu

nu istemiyorum, buna artık tahammül edemem. Bir 
defa seni, bu kadar yakınımda hissettikten sonra, bir 
daha kaybedersem deli olurum. 

Yaİan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND . No. 66 
Bunun için karşıma sen çık.tığın zaman, birden 

bire sarsıldım. Sen, canlı ve güzel sevgilım, bir ha· 
yal, bir gölge olmaktan çok uzaktın. Sen bil.akis bü
tün gençliği, bütün ateşile yaşıyan ette:ı ve kemik
tf'1ı bir msı:.ndın. Işte bu sebepten, seni görür gör
mez, ı.çımcte senelerdenberi silik bir gölge halin~e 

yaşıyan o hu.yal canlandı, senin gençliğın, neşen. 

tatlı ve :.wnlt hallerin beni tamamile ih:ı.ta etti, var .. 
lıgımda b<l~ bir nokta bıraknuyacak şeıtilde beni 
sardı. 

:- Rüya değil Mehmet, güzel, tatlı bir hakikat 
bu..: 

- Hakkın var sevgilim, artık birbirimizden ay
rılmryacağız, bundan böyle, senin güzel başın her 
2aman göğsümde dinlenecek! Bu, ne büyük saadet
tir Ayşe! Demek sen de, beni uzun aylardanberi sev .. 
meğe başlamıştın; demek sen de, benim kadar ıstı
l ap ve acı ~ckiyordun! Birbirimizden uzakta ve ma~ 
nasız üzüntülerle dolu geçen o günlere, şimdi ne ka
dar acıyorum bilsen! Fakat senin gibi güzel, hayat 
ve neşe do!u, dünyanın en bahtiyar bir kadıru olını
ya layık bir genç kızın gözlerini ta yerlere kadar 
indirerek, benı görmeğe tenezzül edeceğini nasıl ü
mit ve tahmin edebilirdim? Etrafında yüzlerce de
likanlı vardı; b"i.ınlardan bir~oğu sana dilediğin sa~ 
aö.eti verebilecek iktidarda idiler; senin onları bıra• 
karak, bakışlarını bana çevireceğini beklemek benim 
için, bir çılgınlıktan başka bir şey mi olurdu? 

Fakat bilsen seni nasıl sevdim, bu yüzden ne 
ka-:Iar a~ı duydum, seni ne kadar kıskandım. Bunla. 
rı bugün sana itiraf etmekten, derin bir zevk duyu
yorum Ayşe ... Oyle saatlerim oluyordu ki, seni uzak
tan takip c.c!iyor, senin arkadaşlarmla b~raber üni-

versiteden1 ~ah ut yazıhaneden çıktığını, neşeli adım
larla yan yana yürüyerek konuştuğu11uzu1 hazan 
birlikte bır lokantada yemek yediğinizi görmek ve 
~eni kendi muhitinde, kendi yaşındaki insanlar ara
sında bularak, benden kilometrelerle uzakta olduğu· 
nu hissetmek için, senin arkandan gidiyordum. Bu 

takip esnasında ümitsizliğimi içime sindirnıeğe pı
lışırken, ne kadar derin bir kıskançlık ve ıstırapla 
çırpındığımı kabil değil tasavvur edemezsin. 

Bir ciela da seni, birkaç arkadaşınla beraber 
Beyoğlund~· bir sinemaya girerken gördüm ve bila 
ihtiyru ben de arkanızdan girdim. Uıaktan sana ba
kıyordum. Yanında bir erkek vardı, filmln heyecan
lı sahnelerini seyrederken, sana doğru eğiliyordu. 
Senin başınin ona hiç dönmediğini ve sadece filmle 
meşgul olduğunu gördüğüm . halde, yine lÇimde ku
duran bir lı;yan duydum ve o dakikada yarundaki 
o adamı itip. sana yaklaşmak arzusile yandım. 

Bunları bugün sana uzak bir zamana ait alela
de vaka:lar halinde anlat:ı,.rken bile, kalbim çarpı
yor, yine o günkü acımt hatırlıyorum. Halbuki ha .. 
yatımdan birçok kadınlar geçtiği halde, hiçbiri ben· 
de bu kac!ı..r kuvvetli bir ıstırap yaratmamıştı; hiç-

biri, bekar bir erkeğin hayatından gelip geçen zevk 
kadınlarından başka bir şey olamadı; hiçbiri bana 
bu d~rece derin bir ümitsizlik vermedi. Hakiki sev
giıni, canımdan kopan biricik aşkımı l>en sana ve>r
dım Ayşe; çünkü sen, benim senelerdenberi aç gbz
lerle beklediğim kad;nsm. 

Genç kız. bu sıcak sözlerin tesiri altında yarı 

se1·sem bir haıöe başını kaldırarak. Mehmede baktı, 
kirpiklerımn ucunda yaşlar parlıyordu. Ağzından 

bila ihtiyar bu sual döküldü: 
- Ya o? Onu unuttunuz mu? 
Hiç beklemediği bu sual karşısında1 Mehmedin 

yüzü sararcl~ ve Ayşeyi hafifçe iterek. bakışlarını 

onun neml' gözlerine dikti. 
- Çok sene oluyor, yirmi yaşında ya. var, ya 

yoklumj iJ.lt 'gençlik ateşile güzel bir hayale aşık ol
muştum; takat o hayal, beyaz eteklerini sürüyerek. 
önümden geçti. uçtu gitti. Senelerce ben o uçan 
gölgeyi be:niiği.mde sakladım, onu yaşattım, onu 
kendimde gizledim. !çimde kuvvetli bir duygu bana, 
onu bh gün tekrar bulacağımı söylüyordu. Bu garip 
hisle ne kadar mücadele ettimse, yine mağlCıp olu
yor, bir _gün onu bulacağım ümidini kalbimden sö-

Senelerden sonra "O,, nun hayali bir hakikı:ı.~ ol .. 
muştu; "O,. tE-krar hayatıma giriyordu. Fakat J:iu 
defa bir gölge gibi değil.. 

Seni tanıdıktan sonra, bilsen ne kadar ıstırap çek· 
tim, nas.:.l gimlerce, gecelerce çırpındım, nasıl her 
şeye isyan ettim bilsen! Elimden gelse, senı benden 
ayıran seneleri bir hamlede yok edecek ve sana ko
şacaktım. · Aramızdaki yirmi yaş, aşılmaz bir dai 
gibi, beni kcrkutuyordu. 

Niçin oyle yarını kapalı gözlerle bana bakarak, 
gülümsüyorsun Ayşe? Bu yirmi sene, beni hila 
korkutuyor. Bugünleri değil, birkaç sene sonrasını 
düşimüyorum ve bu düşünce ile üzülüyorum. Dil· 
şün bir kere Ayşe, ben yaşll bir adam olduğum za: 
man, scıı henüz genç kalacaksın; bunun Icca.ltjnı 

(Devamı var) 



t:: :!7. 3. 940 

27 MART 940 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Ki\ 
760 
400 
150 

.. 
• .. 

1 Sene 
il Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 15, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kw-uşluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

L&ğım Suyu ile Sulanan 
Bostanlar Meseles; 

• J stanbul civarında, 2000 aen 
fazla sebze bahçesi ve bostan 

vardır. Bunlardan bazılarının, öte. 
denberi lağım sularile sulandığı mn. 
hakkaktır. İstanbulun müzmin sıhhi 
dertleri arasında, bu vakıanın dn 
ınühim bir yeri vardı.r. Senelerden. 
beri, ııazeteler bu derdi sık sık orta· 
Ya sürmü~lerdir. 

Nihayet, öğreniyoruz ki, Beledi. 
Ye, evvela, şehir dahilindeki bütün 
sebze bahçelerini, çok sıkı kontrole 
tabi tutacak, bu husustaki memnui. 
Yete m u h a 1 i f davrananları 
Yıldırım cezasına çarptıracaktır. Son. 
ra da, mahalle aralanndaki sebze 
bahçelerinin şehir haricine çıkarıL 
tnalannın mümkün mertebe süratle 
tenıinine çalışılacaktır. 

Bir doktor olan Ltitfi Kırdarm, en 
isabetli icraatı arasında, sıhhi ted
birlere dalına ilk planda yer vennP. 
•ini de sayabiliriz. Bugün, liğım su. 
Yile sulanan bostanlar, ve sebze bah. 
Seleri, bizce, bu şehirde ya~ıyanların 
sıhhatlerine, birer bataklıktan bile 
daha muzırdı.r. 

Bu tedbirler sayesinde, İstanbul 
tdırinin sıhhatini tehdit eden tehli. 
keü mikrop yuvalanndan mühim bir 
ktsnu daha kurutulmu~ olacaktır: 
l>oktor L\'itfi Kll'darın İstanbulun 
her pyden evvel ''tedaviye muhtaç 
hJr ph.ir" olduğunu liyıkile kavra· 
l.lıan, bize sıhhi bakimdan huzur ve
ren çok isabetli bir teşhistir. Çünkü 
le§lıisin konuluşundan soııra tedavi 

~~ 

• 
~ Otomobiller 

R esml otomobillerin adetleri a. 
. zaltılacak, ve kimlerin emrine 
Otomobil verileceii tayin edilecek ..• 

Bir mebusumuz, geçen sene, bütçe 
bıiizakereleri esnasında da, bu mev. 
tQa dokunmuş ve resmi otomobillerin 
~l?şıya, pazara öteberi almıya gön. 
derildiklerinden bahsederek: 
"- Bu beyhude benzin sarfiyatı 

l'iizfinden, milletin parası israf olu
llnyor!" demiısti. 

Biz, bu sözleri, o zaman da bu 5Ü

t~dau alkışlamıştık. Dün, bu hu. 
S~ta verilen yeni ve isabetli karaı-
!aıı bahseden bir arkadaşımız diyor. 
"11 ki: 
f "- Bu resm1 otomobiller cidden 
h~~adır. Otomobile ihtiyacı olmıyan 
}l"çok kimselerin emirlerine de ve
tı~i~tir. Halbuki, biz, zengin bir 
2l:tillet değiliz. Buna rağmen, büyük 
~eınurlara verdiğimiz para, hiç de 
aşka memleketlerden aşağı sayıla. 

~i!. Üstelik de benzin israfına mü. 
~a:tlıaha etmem.ize lüzum yoktur. 
\>aldı ki, ortada, otomobilden başka 
~sait kullanan müesseseler de var· 
eseıa deniz müesseseleri!.," 
Bütün bu fikirlere iştirak etmt>me1• 

,.e bu sonuncu nokta üzerine bütçe 
~tiinıeninin dikkatini çekmek iste
'ek mümkün değildir. 
d llenı, o yüksek zevatın otomobil. 
~ innıeleri bizi maddeten değil, 
s en de karlı çıkaracak: Çünkü o 
;Yede onlar, halka daha ziyade ka. 
ln~ak imkanına kavuşmuş olacak-

•• 
~fakıyetli Bir Eser 

' 
Ş İnıdi önümüzde, Arkitekt mec. 

y nıuasının son nilshası duruc:r. Bu ınecmua, tiu nüshaslle, 9 un. 
keJ'ı:~ına basmış bulunuyor. Memle. 
ttı ızde, ciddi sanat ve meslek 

111 
ecınualannın uzun milddet tutuna. 

h:dıklan yolundaki bütün iddialan, 
fiil nıuvaffakiyetile topyekU.n ve bil. 
d~ı cevap veren bu giizel eseri tak
hu e karşılıyoruz. Hiç şüphe yok ki. 
ıaınnıecınua, bu muvaffaklyeüni, hr.r 
'il an d~lgun ve istifadeli yazılar 
h~debılınesine ve bir ihtiyaca bi. 
llıed~ mukabele eyllyebilmesine 

TAN 

1 BALKAN MEKTUPLARI 
\.. =- - -

Yanlış Romanya, DoğrJJ 
Romanya ve Balkan 
Ş u Balkanların ne garip 

tecellileri var. Başka .. 
larırun Balkanları tanıma
dıkları şöyle dursun, biz, An .. 
tantlılar bile birbirimizi he-. 
nüz tanıyamamışız. Bu vazi .. 
yette en talihsiz Romanyadır. 
Bilinmez ağızlar, gorunmez 
müessirler Romanyayı etra .. 
fa, bilhassa dostlarına bam ... 
başka anlatagelmişler. 

Nis, nasıl ki, bütün Fransa de.. 
ğilse, Lido nasıl ki, hütün İtalya 
değilse, Büyükada nasıl kı, bütün 
Türkiye değilse, Mamaya ile Bük
reş te bütün Romanya değildir. 

Yanlış Romanya. Bunu izaha 
ne lüzum var? Yanlış Romanyayı 
herkes kendi doldurulmuş kulağı
na göre bilir. Böyle bir Romanya_ 
nm doğrusunu öğrenmek isteme
yenlere bir şey denilemez. Gaflet.. 
!erinde serbestçe devam, onların 
hakkıdır. Fakat biz? Biz ki, Ro
manyarun maddi, manevi dostu, 
komşusu ve müttefikiyiz. Biz doğ
ru Romanyayı öğrenmeğe mecbu
ruz. Milli vazifemizdir. Kiminle ve 
kimlerle ak ve kara gün dostu ol
duğumuzu özünden bilmemiz ge
rektir, Yalnız Romanya mı? Bü
tün komşu ve antantlılanmızla da
hi öyle. Gözü kapalı dostluk, ve 
hatır için hakikatleri saklamak 
devri çoktan geçti. 

y unanıstanla neden bu kadar 
ölesiye birbirimize bağlı

yız? Birbirimizden aynlmaz bir 
yekparelik vücude getirdik? Düşii. 
nülecek ve sorulacak m eseledir? 
Fakat cevabı çok kolaydır. GeçmL 
şin ve halin realitelerini cesaretle 
mütalaa ettik, cesaretle kararlar 
aldık. Ve birbirimizi özümüzden, 
içyüzümüzden tanıdık. Onun için. 
Yunanistanda bir yanlış Türkiye 
yoktur, Türkiyede bir yanlı~ Yu
nanistan olmadığı gibi... 

Biz, bir "Doğru Bulgaristan,, J 

öğrenmeğe de mecburuz. Milli va-

Antantı 
• 

Yazan: Aka Gündüz 

Bir Rumen köylüsü tipi ve milli kıyafetleri ile iki Rumen kızı 

zifemizdir. Göğüs göğüse bir kom
şuluk bize bunu emreder. Ve bu 
vazifeler, komşular ve dostlar a
rasında karşılıklıdır. 1912 tarihi. 
nin üstüne bir nargileli bağdaş 
kurup oturan ancak bir "Yanlış 
Bulgaristan,, bilir. 1~40 m dina..r" 
mildiği içinde modern bir duruşla 
doğru Bulgaristaru arayıp bulmak 
1.8.zımdır. Oniar içi.İı 'de öyle. • , 

İtiraf etmek hiç te zuç saytl
maz ki, beş ytiz yıllık samimi 
komşuluğa rağmen, bugün, Bel
gratta bir "Yanlış Türkiye,, ve 
Ankarada bir "Yanlış Yugoslav
ya,, bilgisi var. Bu. >'üzden de her 
noktada anlaşıyoruz diyemi~oruz. 
Kendi payımıza "Doğru Yugoslav-

ya,, yı bilmek vatan! bor'?umuz .. 
'dur. Boş valtitlerinde onlann da 
bir "Doğru Türkiye,, öğrenmeleri 
kendi 1:.!.lecekleri ~ştir. 

Söztin· kestirmesi şudur ki, Ro
manyanın sempatik Hariciye Nazı
rı ekselans Gafenkonun üzerin
de ısrarla durduğu {Balkan ensti
tüsü}., mull]lasmd;J. acele istiyeıı 
bir wüessesedfr. 

Balkanlar, parçalanma kabul 
eden· bir diyar olsaydı, herkes iki 
el hır baş için deyip geçebilirdi. 
Fakat iş öyle değil. Balkanlaı· öy
le bir vücuttur ki, her hangi 'Qir 
tarafına bir iğne ucu batırılsa, a. 
cısı bütün vücude çöker. Hem baş
ka türlüsünü düşünmek, doğma-

' ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA j 
\... __,, ... .,..,_, __________________________ _ 

• ., . 
Oyle ise Mesele Yok 

' H Miseleri analiz etmeyi Met 
etmiş bir dostum var. Ge

çende rast geldim. Hoş beş, ne gö. 
rüşülebilir ki? 

- Harpten ne haber? Diye sor. 
du. 

- Görüyorsun! 
- Evet, görüyorum ve anııyo. 

rum. 
- Ne anlıyorsun? 
- Şunu anlıyorum 'ki; mtıtteilk 

devletler harbi hızlandırmak isti. 
yorlar. 

-Evet. 
Şu halde ıxı şık var. Harbl ya 

Garp cephsinde yapacaklar, ya • 
başka cephe kuracaklar. 
Eğer Garp cephesinde yaparlar. 

sa mesele yok. Başka cephe kurar. 
!arsa iki ihtimal var. 

Bu cepheyi ya Şimalde kuracak. 
lar, ya Balkanlarda kuracaklar. 
Eğer Şimalde kurarlarsa mesele 

yok. Balkanlarda kurarlarsa iki 
ihtimal var. Ya Selanikten ihraç 
yaparlar, ya Karadenizde bir ha.. 
reket. 

SelBnikten bir ihraç yaparlarsa 
mesele yok. Karadenizde harekete 
geçmek isterlerse iki ihtimal var. 
Ya Romanyaya bir ihraç yapacak. 
lar, yahut Kafkas tarafından hare. 
kete geçebilirler. 

Eğer Romnyaya ihraç yaparlar
sa mesele yok. Kafkasyadan hare.. 
kete geçerlerse iki ihtimal var. Ya 
Baku istikametine giderler, yahut 
Batum istikametine. Eğer Baku is.. 
tikametine giderlerse ... 

' · üsaad et' .. 

ger fikrini izahta devam edersen 
iki ihtimal var. 

- Ya sen çıldırırsın, yahut ben. 
Sen çıldırırsan mesele yok. E

ğer ben çıldırırsam iki ihtimal 
var. Ya senin gırtlağını sıkar işi. 
ni bitiririm, yahut canını kurtar
mak için sen beni temizlersin. 
Eğer ben seni gebertirsem me. 

sele yok! Lakin sen beni öldürür
sen bana yazık olur. Gel şu hika. 
yeden vazgeç te aklım başına top .. 
la! 

Dedim ve bu ihtimaller· şampJ .. 
yonunu savdım efendim başımdan. 

Biz içeriden, O Dışarıdan 

Bir gün Nasrettin Hoca eşeği_ . 
ni satılığa çıkarmış. Tellal 

hayvanı gezdirirken: 
- Bu merkebin eşkini açık, 

rahvan yürürken üstünde kahve 
içilir. Başı yumuşak, genç, dinç, 
kıl kadar ayıbı yoktur. Diye met
hettikçe herkes başlamış biribiri 
ardından pey sürmiye. Hoca da 
karşıdan eseğinin bu meziyetlerini 
i§itince: 

- Vay, benim hayvannn bu ka.. 
dar güzel imiş te, ben niçin kendim 
almıyorum? Diyerek kendi de pey 
sürrniye başlamış. Nihayet son pey 
üzerinde kalınca araları tellala 

sayıp kendi eşeğini satın alarak e. 
ve götürmüş ve hadiseyi kansına 
anlatmış, kansı da hocaya karşılık 
olarak şunu nakletmiş. 

- Aman efendi! Bugün bir tu.. 
haf iş yaptım. Kapıdan kaymak a
lıyordum. Herif kayr.nağı tartrrken 
ağır çeksin de ziyade kaymak ala.. 
yun diye o görmeden yavaşça altın 
bileziklerimi terazinin .. 'dirhem 
kefesine koyuverdim . ve hemen 
kaymak tabağını elime alıo kaoıvı 
kapadım. 

Karısının marifetini kendinin. 
kinden daha baskın gören Hoca: 

- Hadi bakalım yahu! Sen içe. 
riden, ben dışandan el birliği ile 
şu evin idaresini yoluna koyalım!. 
Demiş. 

Dünyaya bakınca, Hocanın bu 
fıkrasını hatırlamamak kabil ol. 
muyor. Bir tarafta üç muazzam 
devlet biribiriyle harbe tutuşmuş. 
lar. Tepeden tırnağa kadar silah
lanmışlar, milyonlarca adamı hu. 
dutlarına yığrmşlar. Biribirlerini 
nereden vuracaklarını düşünüyor_ 
lar. Cihan bu maceranın tazyiki al
tında kıvranıyor. Buna bakan 
tabiat te şurada bir zelzle, ötede 
bir su baskım, beride toprak kay
ması, bütün Avrupada müthiş bir 
soğuk, yanar dağlarında indüalar, 
fecri şimali, elektrik fırtınası, kar 
fırtınası hulasa bütün tahrip kuv
vetleriyle har~kete geçiyor. Baka. 
lım insanlar içeriden, tabiat dışarı. 
dan şu dünyanın icabına ne zaman 
bakacaklar2 

tik hükümlere saplanmak hakika. 
te aykırıdır. 

Türkiye mağrurdur, bırak. Yu.. 
nanistan Türkiye demektir, geç, 
Bulgaristan çekingendir, yanaş
ma. Yugoslavya nobrandır, aldır~ 
ma. Romanya zayıftır, yanaşma .. 
Böyle şey mi olur? Bunu böyle 
düşünmek, Balkan dfr~manlarının 
vesika ekmeğine taze tereyağ sür. 
mektir. Balkanlarda hiç kimse, 
.. günü birlik,, değil, "'günü istik
ballik,, düşünmeğe mecburdur. 

J yi bildiğimi sandığım BaL 
kanlarda bu sefer, her se

ferden uzun ve içten dolaştım. 
Birçok yeni, yeni fikirler edindim. 
Şu söylediklerim, onların yüzde 
yarımıdır. Ve burada birbirimizi 
doğru taraflarımızdan bilmekliği.. 
miz lizım geldiğini tebariız ettir. 
mek istiyorum. 

İşe, "Yanlış Romanya,, bilgisini 
atarak, "Doğru Romanya görgüsü 
ile başladım. Ötekiler için de gör
gülerimi, bilgilerimi ve fikirlerL 
mi yazacağım. 

Evet. Şimdiye kadar bize söyle
nenler yüzünden biz. bir "Yanlış 
Romanya,, bellemişiz. Doğru Ro
manya bambaşka bir memlekettir. 
Onu Köstenceden Drad' a ve Din
vestr'den Tunaya lcadar dolaşıp, 
görmelidir. Durarak, görerek, so
rarak, konuşarak ... 

Romanya samimi bir Türk dos.. 
tu memlekettir. Romanya Türke 
inanan ve Türke güvenen bir ül
kedir. Romanya her bakımdan 
kuvvetlidir: Kültür bakımından; 
~aat bakımından; küçuk, büyük, 
ağır sanayi bakımından; askerlik 
bakımından.... Dedim ya, her ba. 
kundan .. 

Romanyanm iki talisizliği daha 
var. Birincisi: Eski dostları ve ye
ni düşmanları tarafından dünyaya 
yanlış tanıtılmış olınası. İkincisi: 
Zengin oluşu. Üçüncüsü de: Neşe
si. Paranın kaç tane tanrısı varsa, 
sulh sever Rumenin topraklarına 
bol bol ikramlarda bulunmuş. Bu, 
bir kıskançlığa baş sebep oluyor. 

Sonra zengin oluşuna rağmen, 

neşeli yaşayışı mesele. M altım ya, 
zengin adam neşeli olmaz. Para.. 
sını saklamak için somurtur du
rur, iyi yaşamaz, hastalıklar icat 
eder. "Param yok,, diyebilmesi ve 
başkalarını inandırması için ...• 

H albuki Romanya zengin olu.. 
şuna rağmen, neşelidir. Bi

liyor ki neşe, hayat mücadelesirı.. 
de muvaffak olmak için, ıa. 

zım gelen kuvvetin ana kay
nağıdır. O n u n için, bütün 
Romanya gece, gündüz çalışıyor, 

İnanınız ki, size dedikleri gibi, yer 
yüzünde bir tembel Romanya yvk· 
tur. Bu çalışkan ve neşeli yaşayış, 
Rumen servetini daimi bir sirkti.. 
lasyon halinde bulunduruyor ve 
milli bir servetin bu kadar dina
mik kaynayışmdan halkın her ta. 
bakası hissesine göre istifade edi
yor. Vay efendim vay! Öyle ise, 
batır Romanyayı! Birinci umumi 
harpten sonra insanlık ne kadar 
düşmüş. Şu ikincinin sonu ne ola. 
cak bilinmez. 

Herkes gibi bize de, düne ka
dar belletmeğe muvaffak oldukta. 
n "Yenlış Romanya,, yı doğrula
mak için, birkaç mektup daha ya.. 
zacağım. Fakat şimdiden söyliye. 
yim ki, Romanya her bakımdan 
özlü, köklü ve kuvvetli bir mem. 
lekettir. Bilhassa kuvvei manevi
ye tarafından. 

Diyorlar ki, Bulgaryasrz bir 
Balkan birliği olamaz. Evet, ben 
şahsen buna inanmışlardarum. Yi· 
ne inanmışımdır ki, bu birlik Ro
manyasız da olamaz. Ve hakikat 
bakımından bu haşmetli birliğin 
meydana gelmesi için Romanya -
Bulgaristan arasında bir (kati an
laşma) n.m meydana gelmesi ıa. 
2lllldır. Bizim.le Yunanlılar nasıl 
anlaşmış isek, Rumenle Bulgar 
birbirlerile ve ikisi beraber bizler
le öyle anlaşmalıdırlar. İki mem
leketi de biliyorum, akıllılan ve L 
leriyi görenleri çoktur. İkide bir 
ayaklanan sinir yerine aklı selim 
ve itidal hak.im olursa, her lmkln· 
sızlık ortadan kalkar. 

t§•t:lm~ 
Meslek Kadınının 

Şikayeti 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
[İşçi kızın melttubu ve ortaya çıkan hA

dise etrabnda birçok kadmla.rdan mektu:ı; 
aldığım gibi. birçokları da şahsan şlkAyet
lerini söylediler. Bu §ikayetleri ayn ayrı 
meseleler halinde yazınağa karar verdim. 
Meslek kaduunın şikAyeti, bizzat lisanın
dan dinlediğim şikayettir.) 

* - Memur değilim. Biç bil' lml. 
rim, patronum yoktur. Hukuk mek. 
tebinden, aldığım şehadetname ile, 
her erkek meslekdaşım gibi ben de 
serbest olarak bayata girdim. Haya
tımdaki ilk tecrübemi size anlata. 
yım. Genç olduğum, ayni zamanda 
kadın olduğum için hemen bir yazı_ 
hane açıp avukatlığa başlamayı teh. 
likeli buldum. İşe memuriyetle baş
lamayı tercih ettim. Bir makama 
müracaat ettim. Beni nezaketle kar. 
şıladı, mfiracaatintl dinledi, sonra 
bana dedi ki: 

- Size kadro dahilinde 300 liray:ı 
kadar maaş verebilirim. Ancak ka .. 
biliyet ve iktidarınızı tecrübe etme
den miktar üzerinde konu.c:mak 
mümkün değildir. ~ 

Sonra oturduğuın kanapeye yak_ 
taştı, kolunu omuzuma yaklaştırmak 
istiyen bir vaziyet aldı ve ilave etti: 

- Şunu da unutmayınız ki bu 
tecrübede şahsınızın şahsım üzerinde 
yapacağı tesirin de büyük bir dahli 
olacaktır. 

"Derhal kalktım, kolunu ittim. 
- Böyle bir tecrübede muvaffak 

olacağıma ·kani değilim, ben kabili. 
yet ve iktidarım üzerinde konuşmL 
ya geldim, şahsımın şahsınız üzerin. 
de yapacağı tesir beni alakadar et. 
mez. 

Dedim. 
"Bundan sonra serbest çalışmıya 

başladım. Hayatın her merhalesin. 
de, hatta müekkillerimi bile beni 
davasını müdafaa edecek bir veki) 
değil, ancak cinsiyetimi ist:smar e. 
decek, bir alıcı vaziyetinde gördüm. 
Diyeceksiniz ki bu gibi hadiselerin 
hayatta olması gayet tabiidir, kadın 
kuvvetli bir şahsiyet ve irade ile 
bunlara karşı koyabilir. Kadının 
irade \'e şahsiyeti çok büyük rol oy. 
namakla beraber, memleketteki mo .. 
ral seviyesinin ehemmiyeti daha bü.. 
yüktür. Kadın bir istihsal unsuru de. 
ıl'il, istihlak edilecek bir unsUJ' ol. 
dukça ve bu z;hniyet devam ettikçe 
kadının iradesi ya hayatta ve mesle.. 
ğinde muvaffa.kıyetsizliğine amil o. 
l~r, Y8:11ut ta evlenip meslekten çe. 
kılmesıne. Halbuki biz meslek
te erkekle müsavi şartlar al
tında çalışmak isf yoruz. Mesleğe 
girmiş bir kadının cinsiyeti mevzuu 
bahis değildir, olmamalıdır. İki ar. 
kadaş gibi çalışabilmek için yalnız 
kadının iradeslni kuvvetlendirmec;i 
değil, erkek arkadaşının da ayni 
kuvvetli irade ile onu bir meslek ar. 
kadaşı olarak kabul etmesi lazımdır. 
Eğer bu arkadaşlık bir aşka ve izdL 
vaca müncer olacak bir mahiyet alsa 
diyeceğ:m yok. Fakat ekseriyetle 
karşılaştığımız hadise, sadece bir 
cinsiyeti ·istismardan ibarettir. Ve 
bu istismara varabilmek iç!n kadının 
önüne her türlü müşkül, hatta hazan 
gizli tehditler bile konmaktadır. Bu 
şartlar altında kadın meslek hayatın. 
da nasıl tekamül edebilir ..• 

''Geri bir zihniyetle, kadın eve 
dönsün mü diyeceğiz... Asla... Kadı
n~n hayata, mesleğe girmesi içtimai 
hır zarurettir. Hayat ve içtimai teka .. 
mül kadını nasıl bir istihsal unsuru 
olarak istihsal ve kültür şubelerine 
çekmişse, memleketin kanunları da 
bu sosyal ihtiyacı kanunlaştırmıs, 
kadına içtimai ve siyasi haklarım 
vermiştir. Bu kanunların hayattaki 
tatbikatında karşılaştığı en bilyi.ik 
engel, kadını cinsiyeti haricinde gö. 
renıiyen zihniyettir. Kadın hala sa
dece dişidir. Erkek ve cemiyet onu 
sadece dişi olarak kabul etmiştir. 
Kadın da h.313 ancak disi olmak, ve 
dişiliğini satmak mecburiyetinden 
kurtulmamıştır. Meslek sahibi ol. 
mak, iktısıJdi istiklaline sahip ol .. 
mak, hayat mücadelesinde istihsalci 
bir unsur, cemiyetin tekamülünde 
müstakil bir fert gibi kültüre, fenne, 
ilme hizmetkar olabilmek imkanları 
mahdut kalmıştır. Bu hudutları ge. 
nişletmek için yalnız siyasi ve içti. 
mai haklan kanunla almak kafi de.. 
ğildlr, bunu ameli hayatta yfüüte. 
bilmek için hala kadının çalısmasına 
mani olan, kadını iş hayatında da di. 
şi sayan ve istismar eden zihniyeti 
öldürmek, moral seviyesini, dJişüniiş 
seviyesini yükseltmek lazımdır. Bu 
kudreti kadından evvel erkek göster_ 
melidir. Çünkü kadın pasif vaziyet_ 
tedir. Hayatla milcadeleye rıtıl
mı$ bir kadına, bir de cemivetin mo. 
rali ile mücadele yükünU ;.uklemire 

l ne hakkımız vardır. Atatfirkifn dedi_ 
ği gibi, e~er eemlyetfn tekamtil,iindo 

(Liı.tfcn sayfayı çeviriniz) 
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da vukubuluyor. mcs, rady~da verdiği konferanslar 

Hükumetin vazifesi de her sahada serisinde şu mevzuu teşrih etmekte. 
harp etmektir. Kuvvetli bir tedafüı dir: "Kendimizi, zamanın lehimizde 
tahkimat, askeri şeflere, vatanı si. işlediği gibi kolay bır filozofiye kap
yanet ve askerlerlmia.ı kanını bey. tırarak, harbi kazanamayız,,, 
hude dökmemek imkanını vermekte- Holıncs diyor ki: 
dir. Fakat, bu gayret, büti.in saha-· "Her istikamette mii.teşebbis ol-

• 
rı e a ip O an 

Faa ·yete .. 

(Başı 1 incfde) 
etmesine karşı ciddi bir tedbir alma
dılar. Yalnız Romanya petrollerinin 
tamamen Almanlara verilmemesini 
temine çalıştılar. Bunun için de Ru-
men petrol işletmelerinden bir k-ts
mırun İngiliz ve Fransız sermayesilc 
işlemesinden istifade ettiler. Roman
yaya harp malzemesi satarak, mu. 
vazeneyi temine çalıştılar. Fakat di
ğer Tuna ve Balkan memleketlerinin 
iktısadiyatı iızerinde müessir olabi
lecek hiçbir teşebbüs yapmndılıı:-. 

larda yapılmalıdır. malıyız. ;Bütün teşebbüslerin bizdeıı 
Bunun içindir ki, herkeı; vazifesi-! çıkması ltızımdır. Keza Tredünyon

ni ifa etmelidir. Hiik(ımct, herkesi 'larm barış zamanında gibi, yurdu iç. 
yerli yerine koyacaktır ve milli gay. timai fela.ketlcrdeu ve içtimai haks1z 
rete iştirakten imtinn edenler çiğne- lıklardan kurtarmıya devam etmesi 
neccktir. icap eder. Dahili cephe sağlam olm::ı-

Başımızı dik tutarak, imtihana lıdır. Fakat, nazizm insanlar arasın
doğru yürüyelim ve boyun eğmeğe da namuskarane münasebetlere da. 
değil, bir muharip ruhu, bir galip ru· yanan prensiplere zarar verdiği 
hu ile, o imtihanın hakkından g~l- müddetçe memleketler dahilinde hiç 
mek için hazırlanarak yür:.iyelim.,, bir cephe sağlam olamaz. Tredün.. 

Sai, çekilirken Şaver: 
- Dur! Dedi, duvara oyularak 

yerleştirılen dolabın kapağını açtı, 
kırmızı bir kese aldı ve Ebu Cazim~ 
doğru fırlattı. • · 

Sai, konaktan çıktıktan sonra doğ. 
ru devesini bağladığı kervansaraya 
gitti. Hicin, katedeceği merhaleleri 
düşünerek yorgunluk çıkarıyor gibi 
çöktüğü yerde gözlerini süzerek ge. 
viş getiriyordu. Devenin eğerini al
mak için ahıra girdi. Halkadan ağır 
eğeri indirmekle uğraşırken yanında 
bır ses: . 

- Fi Emanillnh! Ya Ebu Cazim. 
ıYine yolculuk mu var? dedi • 

Sai dondu. 
,Alnına doğru inen geniş sarığına 

rağmen kervansaray sahıbini tanı
mıştı. Parmaklarını dudaklarına gö
türerek susmasını işaret etti. Ahırın 
daha karanlık bir koşesine çekildiler. 
Ebu Cazim: 

- Birazdan yola çıkacağım, dedi, 
hancı: 

- Başka bir şey söylemedi mi? 
- Hayır eski talimat daıresinde 

nnreket edeceğim, şimdilik emir bun
dan ibaret. 

Ebu Cazim, hecinine binerken kcr. 
vansaray sahıbi de Adil Bın Zerik'in 
'conağına koşuyordu. 

Ş aver'in rakibi olan .aan Bin 
Zerik, kısa boylu, ufak tefek, 

kcskın nazarlı bir adamdı. Bütün ha
disat kar~asında derhal kararını ve
rir, tasavvuru kuvveden fiile çıkın
cıya kadar fikrinde ısrar ederdi. Ha
lifenin zaafını o da biliyor, her ne 
pahasına. olursa olsun Mısırın mu
kadderatına sahip olmak istiyordu. 
.Azid'in zevk ve safaya düşkün oldu
ğunu bildiği için hüktimdarın mem
leket ile alakasını tamamen kesmek, 
maksadıle saraya güzel cariyeler, kö
leler takdim ediyor ve ne zaman ha
lifenin huzuruna çıksa Şaver gibi e
fendisini sıkmıyarak eğlencelere ışti. 
rak ediyor, şairlere, hanendelere, sa
zendclcre caizeler verdiriyordu. Ga
yet kurnaz olduğu için sarayda ha
lifenin bütün etrafına kendi adamla
rını yerleştirmiş, bu sayede rakibinin 
bütün teşebbüslerinden vaktile ha. 
berdnr olmak çaresini temin etmiŞ
ti. Sultan Nureddinin kendisi kadar 
Şaver ile olan ırtünasebatını biliyor. 
du. Hatta son zamanlarda Nureddi
nin kendisinden ziyade rakibine mey
lettiğini de haber almıştı. Şaveri, ta.. 
mamen yalnız bırakabilmek için Nu. 
reddini tatmin cylemeği düşünmüş. 
fakat Türk sultanı kurnazlıkta ken
disinden aşağı kalmadığı i~in Adilin 
tekliflerine: 

- Mısır, bir İslam beldesidir. Be
ni yalnız bu itibarla aliıkadar eder. 
Bu güzel memleketi düştüğü varta
dan kurtarmak her Müslümana farz. 
dır. Sizin de bu hususta edeceğiniz 
himmet indullah makbuldür gibi baş. 
tan savma bir cevap vermişti. 

Şaver'in ortadan kalkması Nured. 
dinin işine gelmiyordu. İki vezirin 
ınümkün olduğu kadar uzun müddet 
"'arpışmnlnrı, ikisini de zayıflatacak 
~e meydan tamamen kendisine kala
caktı. 

Saverl Adile ezdirmek te işine 
geİmiyo;du. Çünkü Adllin r~ibin
den daha kuvvetli ve dahu m:ıhır ol
duğunu anlamıştı. Ebu Cazimin ha
reketinden biraz sonra kervansaray 
sahibi Adilin huzuruna girdi. Şave
rin Nureddlne haber gönderdiğini • • söyledi. Kurnaz vezir bu haberı a-
lır ulınaz harekete geçmiye karar 
verdi. Adil için Şavere karşı bir ta
arruz hazırlamak işten bile değildi. 

kadın '\'e erkek iki müsavi tckfımül 
unsuru ise, bir taraf atıl kaldığı za. 
man makinenin öteki kısmı da sakat 
kalacaksa, her şeyden evvel, makine. 
nin bozuk olan bu' tarafını dü:ı.clt. 
mck liızım. Bu itibarla sizin işçi kız 
münasebetiyle ortaya· ot tığınız dll\"a 
J1epimizin, yalnız kndınla~ın değil, 
kadın erkek bütün yaşndıgımız CC. 

ıniyctin tekamülünden mesul olan 
vatnnda~ların, hepimizin d ~asıdır. 
Bu dava kadınların bir yarası ıse, ce
miyetin de tcknmiilüne engel olacak 
bir mikroptur. llununla mücadele et. 

Derhal adamlarını toplıy:ırak lazım 
gelen emirleri verdi. 

Bir kaç saat sonra sokaklarda vu. 
ruşmalar başlamıştı. Adilin silahlı 
çeteleri, Şaverin adamlarının evleri. 
ni bastılar, bunu haber alan şişman 
vezir saraya koştu. Ha!ife yine Kas
rüliıcemi'de idi. Şaver, içeri girdiği 
zaman şimdiye kadar bu yo1da gordü
ğü manzaralara alışık olmasına rağ
men hayretler içinde kaldı . Geniş sa. 
!onun ortasındaki lacivert somaki ha
vuzda cariyeler, köleler çınl çıplnk 
oynaşıyorlar, biribirlerini suya atı

yor }ar, havuzdan çıkarak koşuşuyor
lar, etrafa sular saçıyorlardı, içtiği 
şarabın tesirHe kendini kaybetmek 
derecesine gelen Azid, çocuk gibi te
piniyordu. Hanendelerinden birinin 
elbisesi ile suya atılmasını işaret et
tiği için köleler, cariyeler adamcağızı 
yakalıyarak zorla havuza doğru sü. 
rüklüyorlar, o da bu mecburi banyo 
daloyısile alacağı cnizenin miktarını 
arttırmak için güli.inç vaziyetlerle 
mukavemete çabalıyordu. 

Müttefiklerin, bilhassa İngiltere. 
nin bu lakaydi ve nlakasızlığının 
muhtelif sebepleri vardı. Fransa v~ 
İngiltere şimdiye kadar Tuna ve 
Balkan memleketlerile iş yapır.ıya 
ehemmiyet vermemişlerc.li. İngiltere 
Ottava muahedesi ile müstemleke ve 
dominyonlarına bağlıydı. lktısadi ve 
ticari münasebetleri başka istika
metlerde inkişaf etmişti. Bu sebeple 
Tuna ve Balkanlar ticaret bakımın
dan onları fazla alakadar etmiyor. 
Almanyarun bu sahayı istimar etme
sine ebcmiyet vermiyorlardı. 

Clıanıberlaitı kabi11esinde yonlar bu prensipleri ve ferdi hürri-
tadilata h~zırlanıyor yetin muhafazasını beşeriyet. için 

hayati olarak telakki etmektcdır. ,, Londra, 26 (Hususi - Mister 
Chamberlain'in, kabinede tadilat Üç taraflı pakt etrafında 
yapmak üzere olduğu bildiriliyor. ileri sürülen mütalaalar 
Daily Mail gazetesinin istihbaratına Fransız gazeteleri, Almanya ile f. 
göre, Mister Chamberlain kabinesin-
de bazı tadilat yaptıktan başka, beş talya ve Sovyetler arasmda üçüzlü 
kişide~ müteşekkil bir harp kabine. bir ittifak akdi meselesi ile meşguL 
si vücude getirecektir. Bu beş kişi dürler. 

• 

Mister Chambcrlain'in kendisi, Ha- Epok gazetesi, Sovyet - Alman 
riciye Nazırı Lord Hali!ax, Mahye işbirliği sıklaştığı takdirde, İtalya· 
Nazırı Sir Jon Simor. ve mührü has nm Hitlerin kuca~na düşeceğini, 
Nazın Sir Samuel Hore'dur. Ayni Mo!:ıkova ile Bert" birbirlerinden 
gazeteye göre, Koordinasyon Nazırı 
Lord Canfeldin bahyiyeye, ve Mis- ayrıldıkları takdirde ise, İtalyanın 
ter Churchill'in Koordinasyon Nıı- demokrasilere temayül edeccğinı 

zırlığına getirilmesi muhtemeldir. yazıyor. 

Harpten sonra vaziyet değişti. 
Müttefikler sıkı ve şiddetli bir ablo. 
ka ile Almanyayı ham madde ve 
grdn maddesinden mahrum etmeğe 
teşebbüs ettiler. Ablokanın tamam
lanması için bütün kapılarıtı kapan
ması liızıİndı. Bu kapılardan en mü
himmini Sovyet Rusya, ikinci dere
cede mühimlerini de Alrnanyanın et
rafında bulunan "bitaraf memleket
ler teşkil ediyordu. Almanya tehdit 
ile bütün bu bitaraf memleketleri 
kendisile ticarete mecbur ediyordu. 
Bu bıtaraf memleketlerin en mühim
lerini de Balkanlar ve Tuna memle
ketleri teşkil ediyordu. 

Bu suretle Mister Churchill, bütüh Le Jour gazetesinin diplomatik 
müdafaa kuvvetlerinin başına geç- muharriri ise, üç tarafa pakt hak
miş bir ba§kumandan vaziyetini ala-
caktır. Hava Nazın Sir Kingsley kında şunları yazıyor: 

Şaver, salona bu gürültü arasm. 
da girmişti. Azid içtiği şarap 

humarının bulutları arasında vezi
rinin çehresini farkeder gibi oldu. E
lile işaret etti. Köleler havuza dnlmı. 
ya hazırlanan hanendeyi yere bırak
tılar. Her şey durdu. Azid salondaki
leri çrkartmıya lüzum ~örmeden 
sordu: 

- Yine ne var? 
- Efendimize arzı::ttiğim veçlıile 

yağma, kıtal yine başladı. 
- Ne yapalım? S"ze bu gibi şey

lere mani olunuz! dedim. 
- Memlekette ikide birde vukua 

gden asayişsizlfklcrin sebebi veziri
niz İbni Zeriktir. Elimdeki kuvvetle 
bunları tedip cdemiyeceğimi söyle. 
dim. Şehirde kan gö,.rdeyj götürüyor. 

- Ebu Şüca! Sen biraz milbalai!a 
ediyorsun. 

- Dükkanlar kapanmış. Herkes 
evlerinin kapılarının arkasına de
mirler vuruyorlar. Mısır büyük blr 
felakete doğru gidiyor. Mülkünüzün 
başına geçiniz. Memlekette bu nsa
yişslzllğin önü alınmazsa ..• 

Azid çene kemiklerini ~atırdatarak 
esnedi. Şaver devam etti. 

- Efendimiz! Eğer şu anda ya İb
ni Zerik'i ve yahut beni tercih hu
yurmazsanız bendeniz rnesuliyeti üs
tüme alınam. 

Halile gözlerinden yn~lnr akıtarak 
bir daha esnedL 

Kİ 

a 

(Devamı var) 

LE 
da 

At 

üttefikler bu kapıları kapamak 
için deniz yollarını kestiler, 

ktıCi gelmedi. Sovyet - Finlanda har. 
binden istifade etmek istediler, mu. 
vaffak olamadılar. Bitaraf memle
ketlerle ticaret mukaveleleri akdet.. 
tiler, müessir olmadı. 

Nihayet şimdi Alınanyaya karşı, 
bu bitaraf memleketleri elde etmek 
için, iktısadi bir harp açmıya karar 
verdiler. Bu maksatla Londrada fi-
caret nazırının :riyaseti altında dört 
kişilik bir iktısadi harp komitesi vü
cude getirdıler. Bu komiteye "İktı. 
sadi Erkanıharp,, ismini taktılar ve 
harp müddetince bütün İngiliz sana
yiini ihracatı arttıracak, bütün bita. 
taraf memleketleri iktıbden fethe-
decek surette organize etmek için, 
her türlü salahiyeti verdiler. Bu ko
mite, en saliıhiyettar kimselerden 
mürekkeptir. Bütün giin ıçtima ha
lindedir. Verdiği kararlar, derhal 
tatbik sahasına geçer. Ticaret Naı.ı
rı vasıtasile hükumetin umumi siya
setini takip ederek, kararlarını ona 
uydurnuya çalışırlar. 

Wood'un milli istihsal na1Jrl ğını 
deruhte etmesi ihtimullnden de bah
sedil!yor. 

Amele partisi rüesasmdnn birka
çının yeni kabineye alınması ihti
malinden bahsediliyor. 

Reuterin Parlamento muhahiri, 
bu bahse dair şu malumatı veriyor: 

"İşçi muhalefet partisi şeflcrind0n 
bir ekalliyetin kabineye girmek ar
zusunda bulunduğu söylenmekte i. 
se de, Parlamento partisi, işçi parti. 
si organizasyonuna tamamile mer
butt ur ve bu organizasyona Trade -
Union'lar ve mahalli işçi komiteleri 
dahildir. Bu sebeple parti şeflerin
den bnzılarırun yeni kabineye dahil 
olup olmamaları lüzumunu kurar al. 
tına almak üzere içtima etmek zaru
retindedir. 

"İşçi partisinin gelecek içtimaı 
Pantakot'da yapılacaktır. Fakat par
tinin, bilhassa harp dolayısile mühim 
bir hadise vukua gelmediği takdirde 
hususi bir içtima yapması muhte
meldir.,. 

il olmcs'in konferansı 
İngiliz Trcdünyonların reisi Hol-

Seferoğlu 2 Sene 2 Ay 
Kırşehire Sürülecek 
Şcke!' ihtikarı yapm:ık maksadile 

120 çuval toz şeker stok eden ve 
bunlardan bir kısmını kaçırırken ya
kalanan Scferoğlu Nikolakinin ml!-
hnkemesi dün, sekizinci asliye ceza 

Bu komitenin ilk harp sahası Bal- mahkemesınde neticelenmiştir. Di.ın

kanlardır. Şimdi Romanynyı Alman. kü cels<!de suçlu vekilleri müdafaa
ların eline düşmekten, Balkan ve lannı vapmışlar ve cürmiin milU 
Tuna memleketlerini Alma:ı inhisn- korunma kanununun 32 ve 54 iıncü 
rından kurtarmak için tedbirler ve maddelerine temas etmediğini ilerı 
kararlar ittihazile meşguldür. İngiliz sürerek beraet kararı verilmesini js. 
sanayii organize edilerek, Balkanla. teml~lerdir. 
rm bütün ihtiyaçlarını tatmin ede. İddia makamını temsil ı>den :'nÜd· 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) - cek şekilde bu mcmeleketlcre ihrn- deiumumi muavini Orhan, Sefcroğ. 
Hakimler kanunu:ıun bazı maddele- cata başlıyacaktır. lunun 22 marta kadar şeker th.::can 
rini tfıdil eden ve yeniden bazı m::ıC.:. Almanyanın bugün Cenubu Şarki olmadığını. Eminönü tahakkuk şrl
deler ı·ıa·ve ed n kanun ı.:.yı'lıasını Avrupadaki siyasi faaliyeti, bu ik-

e " .. liğinden g2len tezkerede de kendi. Adliye Vekaleti, Buşvekfılete günder. tısadi harbi karşılamak gayesini ta-
miştir. Bu layiha esaslarınıı göre, kip etmektedir. İngilizler Balkanlara sinden toptan mal satıcısı orarak 
hakim namzetliğine kabul olunacak geldikleri zaman pazarlan kapalı bahsedildiğini söylemiş, fakat bu +a. 
mektep mezunlanııın yaş haddi 30 bulmazlarsa, şiddetli bir iktısadf rihtc 120 çuval birden toz ~eket ala
dan 40 a çıkanlmaktııdır. Hfıkim harp başlıyacaktır. Ve bu ikt.ısadi rak bur.lan depo ettiğini ve bu ha. 
namzetlerinden askerliklerini henüz harp belki Balkanların siyasi mu- reketin mılli korunma kanununun 
yapmamış olanlardan stajyer olarnk kadderatları üzerinde de müessir o. 
çalışanlara namzetliğe tahsis edilen lacaktır. 32 nci maddesi delnletile 59 uncu 
maaş' U··cret olarak verilecekt"ır. V k·ı· . . b" maddesine uygun olduğun1J, bu iti. Çünkü Hariciye e ı ımtzın ır 1 · d'ı · · · 

Hu• kimler, temviz mahkemesı"nı·n . d d"ğ" . barla suç unun teczıyc e ı.mesını ts. 
J ecnebi gazete muhabirıne e ı ı gı. . . 

kaza·ı mu-rakabesinc tabi bulunma] .. _ · • temıştır. " bi, Balkanları iktısadi, veya sıyası hk s f yl .., ı"tı"barı"le daima bir imtihan karşı. k lk Ma eme, e erog unun su::unu 
... nufuz mıntakalarına ayırmıya "' - ·· 'k • · dd t 
Sında kalmakta oldukl:mndan bu sabit gbrmuş, ı i sene iKi ay mu· e • 

mak, harbi davet etmektir. K h ·· ·· cd"lrn · 750 
layiha hükümlerile namzethk ve !hti. =-============ == le ırşo ıre surgun ı esınP, 
sas imtihanlnn kaldırılmaktadır. - lira para ~ezası ödemesine ve me,:-
Mnlıkcme kararlarının, temyiz lzm•rde Pasif kufiyetin\ mucip bir hal olmadığına 

mahkemesi tarafından temyiz v~ göre serbest bırakılmasına karar 
nakz nisbeti üzertntieki terfi esas bı. K T db• 1 • vermiştir. 
rakılacak bu kararlardaki ilmt kud- orunma e fr erı Lioıı Melba fabrikası 
ret ve kabiliyetler gözönünde tutuL İzmir, 26 (A.A.) - Kontr Amiral hakkındaki adli tahkikat 
mak suretile sicillerine işaret oluna. Mouren, dün vali ve kumandan ile 102 ~ın kilo ~ker saklamak sure. 
caktır. belediye ve Parti reislerini :naknm- tile ihtikara teşebbüs etmekten suç. 

Layihadaki muvakkat maddeye larında ziyaret ettikten sonra şehrin lu Lion· Melba şekerleme ve çlko-
görc iki sene namzetlik yapmak pasif korunma pltmlarını ~anzim için lata fa':inkası sahipleri hakkındaki 
mecburiyetinde olan hakim namıe~ iktiza eden tetkiklerine devam et- ndlt ıahkL1<at n('ticelenmek uzeredir. 
!erinin Vekaletin göreceği lüzum ~- miştir. Amiralin bu tetkikleri bir Fabrika müdürii Konstantil" Mölpo. 
1erinc daha kısa bir znmania ha- müddet daha devam edecektir. ro ile diğer müessis Yo'"gi Amesrıfü
kimlik yapabilmeleri yolundaki hü- !zmir, 26 (TAN) - Pasif korunma nin mllii korunma kanununa muh.a. 
kilin üç sene daha temdit edilmek- işlerini tetkik eden Amiral Mure, lefet ettikleri anla:!ıldığı iç111, müd. 
tedir. • • Kültürparkta koruma teşkilatına deiumurnilık, tahklknt evrakını bu 

Halen hiıkimler kanununa tabı t S ~ k l ı'ddı"a il"'. a.•tıncı aslı"y"' ceza h"'kimlL tecrübeler yaptırıru~ ı:ı. ıgına o a. '"' .. u 

''Pnsknlya ~cnliklcrl milhlm hıçoır na
d!seyc ve.sile olmaöıt"ıı için Almun propa
gandası Doğu Ccnl•p Avrup:ısı htıkkmrl::ı 
ü~ taraflı bir Sovyct - İt:ılycn - Almrn 
p:ıktının imzn edi1m~k flıcre oldn~u hn~
kındakl gürültülü şuylaLw :ı:ı nfü:ıyet ver-
mlsUr. 

"Almanya bilto:ı mııhıırctine rotmcn 
Türkiyenln imzasını inl.'ır etmeı-lni temi
ne muvaffak olamamıştır. TCrklyc Harı
cive Veklll Saracogl•Jnun beyanatı. Tür
ki0yenin Alman vaatlerfnc k:ıpılm:ıl:tan u
zak old~unu ve mütkfiklere lr:ırsı ta:ıh
hUtıerlnl tutacağını k5.fi dcı e·~edc :::~s~er

mcktedlr. 
" Romanya, Almsnv~ ile Is •:ıp:ın kll

çük devletlerin moru~ but11ndu.su '~hll
kcyl tnmamen mildriktlr. Di~er ··raftan 
Rcmanyanın, hudut tfıdillcrındeki usulü 
Flnlandııdıı sabit ~la.-11 k•>rkunç .., , vyet 
komşusuna da !Um:ıdı kıt1..mamı<;tır. Bdk
restn, :Almımyanın şlc\<Jetll taz.vik J\O mu
halefet ettiği enh~hyor. · Krnl Kn~ol!ln, 
Rumen lsUklAl 'btit!.lnllik ve blrlillnl te· 
yit eden ve bunlan sll:'ıhla mildafan"n aı
metınls olduğunu bild ren son beyana•ı 
bunun parlak bir delilidir 

"iııte, Alman pro9ag:mdası tarafı:-.ct ıın, 
trampet ve boru Uc Uı\n cd!lcn üç tar:ıflı 

aulasmanın sonraya knlmı:ısıns sebep o
lan zorluklar bunlar olacaktır." 

DENiZ HARBi 

Bir aftalık 

Bilanço 
Londra, 26 (Hnsusil - Amiraıugin 

deniz zayiatına dair neşrettiği rapor, 
geçen hafta mutlefiklere ait hi~bir 
geminin düşman tarafından batırıl
madığını göstermektedir. Bu h5dise, 
ilk defa vuku buluyor. Fakat, Alman. 
lar, geçen hafta 6 sı Danimarkalı ol
mak üzere 8 bitaraf vapur batır.rr.ış. 
!ardır. Bunlar 16.500 ton tutmakta. 
dır. Bu bitaraf gemilerin heı:!'i de si· 
liıhsızdı ve kafile hnricindc seyahat 
etmekte idi. İngiliz tahtelbahirleri 
geçen hafta iki Alman vapuru batır
mış ve bu suretle Alman zayiatı 300 
bin tonu bulmu~tnr. Dün de DanL 
marknya ait Britta vapurunun bcıitı
rılması. Danimarkadn derin bir iniial 
uyandırmış ve hadise qugün Dani. 
marka meclisinde hahis mevzuu ol
:nuş ve Başvekil derin tr>esürlerini 
anlatmıştır. Bu münasebetle Haune 
Yell adlı Norveç vapurunun da se. 
yahati esnasında Altonn tayyareleri. 
nin dört kere taarruıuna uğrad:ğı, 
bir defa da bir Alman taht~lbahiri 
tarafından torpillcndiği. fakat bü· 
tün bunlardan kurtularak yvluna 
devam ettiği anlaş1lınıştır. Alman 
tayyareleri vapuru alçaktan mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. 

• 
Panama. 26 (A.A.l - Nevyorktan 

ayrılarak bugün ?annmn kanalınılım 
geçmekte olan lngiliz Mauretania 
vapuruna karşı bir suikast yapılma. 
ması için kanal makamatmca fevka. 
lfıde ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

Bu vapur diin gece Christob..ıl ll. 
manında demirlemtştlr. 

mck lazım.,, .• 
Bu ikaycte ve bu mütalaalara ıla

,.e edecek benim hic bir sözüm yok. 

bulunmıyan kad:ıstro h~k~mleri .d.c rak is tifade edilm~si düşünülen ye. ğine gondcrmiştir. 
bu kanunun mcriyeti tanhındcn ıtı- raltı harabeleri buıün Amiral tara· Sucl•ılarm muhakemelerine bu 
haren ayni hükümlere Hıbi tutula- · hafta iclnJc baslnnacaktır. 
caklardır. fmdan tetkik cdilmı~tır. 

Beş aydanberi S<'yahatlPr yaomaııt. 
ta olan İngiliz zırhlısı Ark Roynl, 
bugün Anavatan 'Sularına döndü. Al. 
manlar, b.u zırhlıyı batırdıklnnn 

mükerrer dcfnlor Hiın etmişlerdi. 
rm. 1.. 1' ""~ t,c 

'r:l • ~ - ~'lU 

Mussolini ile 
Kont Teleki 
Görüştüler 

(Başı. 1 incide) 
Golf Club'de Kont Teleki ile tn. 

g!lterc sefareti müstcşan Sir Noel 
Charles arasında vuku bulan mülfı.. 
katın tnmnınile tesadüfi olduğu ve 
bu müliıkat esnasında hiçbir siyasi 
meselenin görüşülmediği beyan edil. 
mektedir . 

JJlacar malıfilleri endi§ede 
Romada hüküm süren telakkiye 

göre, Macar Başvekili Kont Teleki. 
n!n Romayı ziyareti, son Avrupa ha
diselerile bilhassa Brenner mülaka. 
tı ile sıkı surette alakadardır. Bu .. 
dapeşte kabinesinin Avrupa hadise.. 
lerinin aldığı seyirden endişe duy. 
ma.K:ta oldugu göziıküyor. Bertin ile 
l\Ioskova arasında her gün daha zi· 
yacie fiili bir mahiyet alan işbirliği 
Vt' Tuna ve Balkan Avrupası üzerin
de oir İtalyan - Alman - Sovyet an
laşınası ihtimalleri, salUhiyettar Ma. 
car mahfillerinin endişelerini arttır. 
makta ve bu mahfiller, Macar me~ 
fa.atJerinin nihayet Roma - Bcrlio 
mihveri menfaatlerine kurban git. 
mesinden korkmaktadır. Bu sahada 
rr.esela, Budapeşt..., t~ • lyn ve Alman. 
yanın, Macaristanın Romanyada.lcl 
isteklerini harp sonuna kadar tehir 
etmesi için halen yaptığı tazyikın 

taktik sebeplerini anlıyamamakta. 
dır. Her halde Kont Teleki, Musso. 
lini • Bitler mülakatının hakiki şü. 
mulünii Romada şahsen öğrenmek 
istemiştir Faşist hariciye nazırının, 
dünkü görüşme esnasında, Macar 
Başvekiline İtalyanın siyasi faaliyeti 
hakkında izahat vermiş olduğu ve 
Avrupanın cenubu şarki mıntakasın
da vaziyetin milstakbel inkişafları 
hakkında Macar Başvckilinip endişe. 
terini izaleye çalışmış bulunduğu 
c:üphesizdir. · 
/falyanın JJfacarislana teminatı 

Corriere del Ticino, Macar Başvc. 
kili Kont Tclcki'nin Roma ziyareti 
hakkında şöyle yazıyor: 

"Haber alındığına göre İtalya, 
Macaristanın metalibatı hususunda 
bazı taahhütlere girişerek Macaris
tana teminat vermekte ve fakat bun
ların tahakkuk ettirilmesini umumi 
Avrupa hudutlan ,tadilatı yapılacağı 
zamana tehir eylemektedir." 
Diğer tar.aftan ayni gazete, Bük· 

reştcn aldığı malCımatn istinaden., 
Alman _ Rumen ticaret mübadelele. 
rlnin ağırlaştı(tını, bunun da s~babi 
Romanyanın İngiltere ve Fransaya 
karşı giristiği yeni taahhütler oldu
ğunu yazmaktadır. 

Ti/tikciler 
(Başı 1 in('irl('l 

yol açan bu mesele hakkmde biı 
rr.uharririmize şu izahatı vermişler
dir: 

"Sovyet ticaret mümessilliği ııe 
yapılmış olan temas, Birlik ve biiti.in 
tiftik ihrncat~ılnrının müşterek me
nafii hakkında Birlik Reisi ve TJntJ
mi Kiıtibi ile idare heyeti azasından 
Mehmet Ali Yasin tarafından yapıl
mış umumi bir görüşmedir. Yoksa 
hi~ bir zaınnn nıünfcrid firmnların 
sntışı mevzuu bahis olmnmışur ,.e O• 

lnmuz. Çiinkii; biitiin satış1arın Bir. 
liğin mnlUmatı tahtında ysptlmns~ 
ve Birliğin tasvibine iktiran etınesı 
mc<'huridir.,, 

Bu beyanat vaziyeti kfıfi derecedeı 
tavzih ediyor. v~ Birlik Reisi ile Bir
l!k Umumi Katibi tarafından Birli.le 
namma yapılan bu temasın, belki de 
azaların vaktinde haberdar ed lernC
yişi yüzünden, bir suite!elıhümc yol 
açtığı anlaşılıyor. 

Türkiy_e - Suriye 
2_7,3 ,~LcO 

Hudut Anlaşması 
.ttahire, 26 (A.A.) - Beyruttarı 

Mısri gazetesine bildiriliyor. TürJd· 
ye ile Suriye arasında hudut mesele. 
!erinin halli hakkında bir anlaşma 
aktedilmiştir. Yeni anlaşma, nissıı 
1939 da aktedilen nnhışmanın ycrinE 
kaim olmaktadır. 

İlk Kömür Almanyadan 
İtalyaya Gönderildi 

Brüksel, 26 (A.A.) - "Vingtie.ıtl~ 
Siecle., gazetesinin Bertin muhabir 
İtalyaya Alqıan kömiirü nakledcll 
ilk trenin Brenner hududundan ge~· 
tiğini bildirmektedir. Tren. nehir yer 
lile kömürün geldiği MannerheiJ11· 
den hareket etmiştir. 

İngiliz - İtalya Ticaret 
4\1üzakereleri -

LOndra, 26 (Hususi) - İngiU~. • 
İtalyan ticaret ko'luşmnları bujtiiJl 
yeniden başlamışt:r. 

YoJ Kesen Haydut .
11 İzmir, 26 (TAN) - Balıkesirl 

Karacaodun köyünden Mehmet çağ· 
lar, Bergama clvarmdü otomobil 5°' 
yup, vol keserken vakalanmıstır. 

l 
' 
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, Amerika Notları ____________________________________ ,,) 

Amerikanın Şerefli Bir 
Hadisesini N evyork 

Sergisi Tes'it Etti 
Yazan: Zeki Mesut ALSAN 
S ERGlLER, umumi:rçtle nıo- telakki edilmiştir. Bu fikirler nihayet 

dern hayatın, muhte. Nevyork sergisınin dovizi olan "the 
!analarda, teşhir ve propaganda World of Tomorrow" yani "Yarının 
gayesini güden biıyük tezahür. Dunyası" formülüne vücut vermiştir. 
leridir. Her cephede tenevvü ve muğ- Şu hale göre Nevyork sergisi hem 
lakıyet gösteren medeni hayatın esas maddi gayret ve fedakarlıklar, hem 
lı hatlarını bu sergilerde sezerız .. O de dayandığı fikir ve gayeler bakı. 
derecede ki sergiler, yalnız bu gu. mından, muazzam bir teşebbüs ve e. 
nun değil, yarının hayat şekilleri ser ol3rak meydana çıkmış ve Ameri
hakkında da bize ifşaatta bulunurlar. kan medeniyetinin en ·mütekamil bir 
Bu bakımdan sergiler biraz yorucu nümunesi olmak iddiasile kapılarını 
da olsa, zevk ile, tecessus ile okunan butun dünyaya açmıştır .• 
ve bir hamlede bitirilmek istenilen "Yarının Dünyası" formülü ile 
eglenceli ve heyecanlı bir kitaba Nevyork sergisi bugün kadar, istikbal 
benzerler .. Öyle bir kitap kı, insanı ile de meşgul olmuştur .. Ziyaretçile
tamanın uç çeşidinde de dola~tırarak, rine bildirmek istediği tasavvur, ve 
binbir gece efsanelerini yaşatır .. Fa- yaptığı hıtap şudur: "Amerikan hiir
kat efsane zevkile yaşadığımız şey, rJyeti.Amerikan demokrasisiı işte nü 
bir hayal, bir tasavvur degil, bir ha- munelerini gördüğünüz şu teknik ve 
kikat ve bir vakıAdır. Bır tıyatro sah- terakki devrini açmıştır.. Ayni yo1-
nesinde görduğümi.Jzü sandıgımız bu da devam edildikçe, terakki de mü. 
§eyler yann hayatımıza girecek, ve temadiyen artacaktır .. lşte fikir, işte 
lallimize tesır yapacaktır. Onun için kuvvet. işte alet .. Bunları isediğiniz 
bir sergi içindeki seyahat, seyahatle- gibi. kul~a?~ak v~ yannın dü~yası
tin en kıymetlisi en faydalısı sayılır. ~a. ıs!;cı.ifinız sekli vermek sıze a. 
Çunkü burada azami zaman ve me- ıttır .•• 
kan tayyederek, yapılan seyahat hn
rikulide bir seyahattir. 

Yeni Dünyaya Nevyork sergisi i
çin gitmedim .. Bununla beraber Nev 
York sergi'1nin böyle bir ~eyahati i. 
tap ettirecek kıymette olduğunu da 
artık inkar edemem.. Amerikan şe. 
birlerinde dola§Jllak yeni dunya hak. 
kında beni az çok trınvir edebilirdi... 
li'akat Nevyork sergisinin mütekasif 
helağati hangi şehirde bulunabilir? •. 
Ve Amerikan tekniği ile Amerikan 
Cilret ve hayalinin eserleri en müte
lcarnil şekillerinde, Nevyork scrgi-
8~nden başka nerede toply olarak gi)_ 
l'ulebilir? .. Onun için, Amcrikaya, 
lergiyi görmek maksadile gittim di. 
l'enlere de hak veririm.. • 

Seyahatlerim esnasında bir çok ser 
iller gordüm .. Ve bunları hep ayni 
dikkat ve ayni telakkiyi taşıyarak 
~e?.dim .• Tabii, hayatın bütün teza. 
11lirlerinde ve hatta hayatın bizzat 
~tndisinde olduğu gibi sergilerin de 

Of, sun'i, geveze ve sahte olan taraf
ları. vardır.. Onların da makyajları, 
Çt~ırtkanları, reklamlanı hakikatale
l'i oldukları gibi değil istedikleri gi. 
~l göstermeğe çalışırlar .. Onlarda da 
lllkın inanmak, şaşmak, veya eğlen
~ek arzularını körükleyerek bundan 
il:fdalanmak gayesini gudcn unsur
~a tcsaduf olunur.. Madalyanın bu 

1 ersı onun umumi kymetine ha
}ıel getirmez .. Sergilerde ihtiraslara 
~tap eden şeyler kadar, zekaları 
cşgul eden, dimağları düşünceye 
~an mevzular da çoktur .. Ve kimbi
. • belki de ciddiyat ile havaiyatın 
~tizacı serglerin bir nevi talim ve 
ötrbiye metodudur .. Can sıkmadan 
!et etmek, sergilerin ilk evvel hal. 
tQ llıek mecburiyetinde bulundukları 
b tsaslı meseledir .. Nevyork sergisi 
le~ ~eseleyi de muvafiakiyetle bal-

N evyork sergisinin ziyaretçnert. 
ne yaptığı bu hıtap resmi bir 

dilin hıtabı değildir. Onda ne devlet 
otoritesinin kat'i emri, ne de resmi 
bir propagandanın iğfal arzusu sezi
lir .. Çünkü Uevyork sergisi hususi bit 
teşebbüsün mahsulüdür .. Ve belki de 
yalnız Amerikada, hususi bir teşeb. 
büs ile bö,yle bir sergi vücutla getiri
lebilir .. 
Başka memleketlerde görülen ser. 

giler hep hükumetlerin ve belediye
lerin büyük mikyasta yardım ve hi
mayeleri ile açılırlar .. Bu itibarla ifa
deleri rcsmt, gayeleri kat'idir .. On
lar bizi kendi kendimize düşünmek 

kendi kendimize m ana çıkarmak 
zahmetine sokmazlar... Dikkatimizi 
derhal kanalize ederek istedikleri 
mecraya alırlar, ve bize hazır ve ko
tarılmış kanaatler sunarlar •• 

N evyork sergisi, tebarüz ettirmek 
istediği gayelerden biri olan demok
rasi umdesine, nisbeti itibarile de 
sadık kalmıştır .. O, resmi bir teşek
külün değil, hususi bir teşebbüsün 
mahsulüdür.. Sergi için ıarfedilon 
yüz altmıı mflyon dolann mühim bir 
kısmı Amerikan sanayi ve ticaret 
alemi tarafından temin edilmiştir .. 
Nevyork şehri kendisinin sergiye ile 
tiraki masrafile beraber ancak 26 mil 
yon dolar sarfetmiştir .. Nevyork dev
leti ayni suretle altı milyon iki yüz 
bin dolar, federal hükumet te üç mil. 
yon dolar masraf yaparak sergiye iş.. 
tirak etmişlerdir .. Ecnebi i§tiraklerin 
masrafı otuz milyon dolar tahmin o.. 
lunmaktadır. Onun için Nevyork ser
gisini, inkişafını ve belki de hayatını 
Amerikan hürriyet ve demokrasisine 
borçlu olan Amerikan finans ve sa
nayi &leminin serbest bir eseri olarak 
tel8kki etmekte hata yoktur .• 

lllıştir .• Sergi açmak ve ıerginin h~m 
maddi, hem manevi muvalf akıyetini J 939 N~~ork sergts~, dün~~ın temin etmek kolay bir lf değildir .. 

~il b~ _en buy.uk ve zengın şehr~ ~le, Sergi ihtisası ve sergi tekniği bugün. 
ll'l UYiik teknik kudret memleketıne 1 kü hayatın en lüzumlu unsurları 
eıısub · · · · · · · a-terı ı~etı. ıtıba~ıle de~esını za- rasına girmiı,ve her millet bunları 

t .. _ kendı bunyesınde, doğmadan da . . . . •. 
;t•ınakta bulunuyordu .. 1939 tarihi- temın ıçın, elınden gelen gayre.ı s~r-
c lll, ~na tevelhit tarihi olarAk tevec- fctmek:en geri kalıtı~mııtır .. S~rgı L 
t~\1 de başına bir şeref halesile be- sınde luzumsuz taklitler, Iuzulı Pı:c>
da,her yüksek bir mesuliyet kaygısı pagandal~r, farkına. van~adan . ıS
d dolamıştır .. Bu tarih Amerikan tıhdaf edılen gayenın aksL"le netıce. 
~~lctinin banisi Jorj Vaşingtonun ler verebilirler.. Sergi başlı başına 
b~rkta Amerikanın ilk reisiciim- küçük bir alem teşkil ettiği için, 0-

l'l\bn ··seçilmesinin yüz ellinci yıldö. rada mühendisler, mimarlar, artistler 
>ı.ıtı U~e rastlıyor.. Şu hal le ser~ kadar psikoloğların da işleri vardır .. 
~.~rık~ tarihinin en şerefli ve en Sergi bin bir çeşit anasın ile tam bir 
Rıh· ~tlı bir hadisesini tesit etmek ahenk teşkil etmelidir ki güzel ve 
ror~ ir gaye de gütmektedir .. Nev- tatlı bir ' orkestra ahengi 'gibi önce 
birrıa scr~isi bu suret~e Vaşingtonun teshir, sonra da telkin etsin .. Sergi 
ru1ts!ı:5ı al~ına. geçınce hem onu~ tekniği ve sergi ihtisası bakımından 
rett şahsıyetı ve hem de bu şahsı- Nevyork sergisi belki de en muvaf 
~ıy~ t~n:ısil olunan yüksek fikirlerin fak sergilerden biri olmuşt!.ll' • 
fll~tı ıle mütenasip bir mahiyet .. 
ftıu . zaruri görülmüştur. Ve ser1ti 
tl!t;881sleri de bu ciheti göz önünde 
ltlış(ak PÜlnlannı ona gore hazırla. A.: "~ona gore tatbik etmişlerdir. 
ile u erika Jorj Vaşingtonun işareti. 
\>~ d Yarat hürriyet umdesile doğmuş 
~ille ernokruı umdeslle buyıimüştür _ 
'-'e t ?ikalılara gore, bugünkü refah 
bu i~~akkinin baılıca Amilleri olan 
e.rıa f~ ~rndeyi de Nevyork sergisinin 
)o}da ~~leri arasına almak ve ona bu 
llerızı ~r ~kil ."~ . mahiyet vermek, 

llıuessıslen l.Cın. esaslı bir eave 

Fakat her sergi, her bakımdan 
tam bir muvaffakıyet elde e

demez .. Nevyork sergisi sırf paraka-
zanmak için açılmış bir sergi olsaydı, 
belki de iflAs etmiş sayılırdı.. Su. 
gılerin antre hesapları çok kere yaıı
lıt çıkar .. Nitekim Amerikalılar da 
a!tmış milyon antre tasavvur ettik
leri halde hakikatte bunun ancak ya 
rısı tahakkuk etmiştir .. Antre hesabı 
muhtelif AmUierin tesirine tibidir .. 

(Devamı var) 

TAN 

'' Yeni Sabah ,, 
MahkômOldu 

Başmuharririmiz Tarafından Yeni Sabah Gazetesi 

Sahip Ve Neşriyat Müdürü Aleyhine Açılan 

Hakaret Davası Dün 6 ncı Cezada Sona Erdi 
Yeni Sabah gazetesi, 19 BirincL 

teşrin tarihli nüshasında Başmuhar
ririmiz M. Zekeriya Sertelin hakaret 
amiz bir karikatÜrÜnÜ neşretmi~ \'C 

bu karikatürün •!tına yazdığı yazılar 
da da yine Başmuharririmıze haka
rette bulunmuştu. 

Bunun üzerine Başmuharririmiz 
tarafından Yeni Sabah gazetesi sahip 
ve neşriyat müdı..irü aleyhine açılan 
dava dün nihayet bulmuştur. Altın. 
cı Asliye Ceza Mahkemesi hakaret 
suçunu sabit görmüş ve suçlulardan 
Yeni Sabah gazetesi sahibi Cemalet· 
tini dört ay iki gün hapia ve 66 lira 
60 kuruş para cezasına, dığer ı;uçlu 
neşriyat müduril Macidl 3 ay 11 gün 
hapis ve 55 buçuk lira para cezasına 
mahküm etmiş ve cezalarını tecil et
miştir. 

Mahkemenin kararı 
Mahkemenin bu baptaki kararını 

apğıya aynen yazıyoruz: 
"~eni Sabah gazetesinin 19.10.39 

tarihli nüshasındaki karikatürlerle 
makale Türk Ceza Kanununun 482 
inci maddesinin cürüm saydığı un. 
surlan tesbit edilmiş olduğundan fıdi 
hakaret fiilinin bütün şeraitini cami. 
dir. 

Yine ayni makalenin altında inti. 
şar eden yazı mezkıir kanunun 29 un 
cu maddesi hükmünü ihlal eder ma 
hiyettedir. Teşkilatı Esasiye Kanu. 
nunun 75 inci maddesi her \'atancla. 
şın felsefi içtihat, din ve mezhep in. 
tihabında serbest olduğunu tasrih et. 
tiğine göre, Mehmet Zekeriyanın ko 
milnist, misroner veya Amerikan. 
perver olarak gösterilmesi kanuna 
muhaUf bir hareket olduğu iddiası 
zihne tevartlt edebilir. Fllhaldka Ye. 
ni Sabah raaetesinde, mulaarrir Meh. 
met Zekeriya sadece komliniıt veya 
herhanıi blr felsefi lçtibadın mUnte_ 
sibi olarak gösterilmeyip davanın 
şekil ve manzarası değişir. Halbuki 
karikatür ve yazı ile Mehmet Zekc
riyaya biPiblriyle uyuşması amelen 
ve içtihaden bugilnkü şartlar dahi
linde mümkün olmıyan muhtelif ~ı. 
fatlar izafe edilmiştir. l\fumaileyh 
Mehmet Zekeriya bir taraftan ser. 
maye esasına müstenit ictimai ni'za. 
mın tasfiyesini şiddetle iltizam eden 
komünist mesleğinin müntesibi, di· 
ğer taraftan başka sermaye hareket
lerinin en geniş ölçüde inkişaf r.tıne. 
ıi için bütün şartlann müsait bulun. 
dağa Amerika ülkesinin misyoneri 
gibi göster:Imiştir. Bu böyle olmakla 
beraber Mehmet Zekeriyaya hi~ bir 
zaman iyi nazarla baktlmıyacak jur_ 
nalcılık sıfatı vernmiştir. Bu itibarla 
Mehmet Zekeriya muayyen bir hu· 
ıusi karakteri ve yine muayyen bir 

Hayır Cemiyetlerine 
Hük-Qmetçe Bu Yıl 
Yapılacak Yardım 

Arrkara, 26 (TAN) - Hükılm~ 
Kızılay müstesna olmak üzere, mu~ 
vazenei umumiyeden yardım gören 
müesseselere önümüzdeki mali sene 
içinde yapılacak yardım miktarla
~ında tenzilAt yapmıştır. Bu tenzi. 
lattan sonraki yapılacak yardım mik_ 
tarları şöyledir: 

"Darünafakaya 50,000, Çocuk E
sirgeme Kurumuna 16,000, Kızılaya 
15,000, Beden.Terbiyesi Genel Direk
törlüğüne 572,000, Milli İktısat ve 
Tasarruf Cemiyetine 9000, Anadolu 
Ajansına 100,000, Evkafa 80,000, 
Türk Tarih K\ll'Wlluna 118,000, Türk 
Dili Tetklk Kurumuna 115,000, Bal
kan Birliği Cemiyetine 18000, Hava 
Yollanna 405,000, Türk Maarif Ce
miyetine 25,000, Ağaç Koruma Ce
miyetine 2,500, Yarış Islah Cemiye
tine 33,000, Ankara şehri imar mas
rafı olarak Ankara belediyesine 
115,000, 2871 numaralı kanun mu
cibince hususi idarelere 1,200,000 
lirL 

Havayollan Teşkilifm'da 
Değişiklik 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) -
Devlet Hava Yollan umum müdür
lüğü teşkilatı hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren layihayı 
bükfunet Meclise vermiştir. Layiha. 
da idare memurlannın derece, adet 
ve maaşlan barem kanunu hüküm
lerine göre, yeniden tesbit edilmek
tedir. Layihanın bir maddesine göre, 
pilot, makinist, telslzd vesair müs
tahdemlerin tekaüt sandı~ı ile olan 
alAkaları eskisi gibi devam edecek
w. 

lctimai nizamı bir tarafa atan ve yal
n'"ız menfaat ve diğer saiklerin tesi. 
riyle itikadı, hareket tarzı değişen 
bir ntandaş gibi tasvir edilmiştir. 
Buna binaen Yeni Sabah gazetesinin 
karikatür ve yazısı cürüm mahiyetin 
dedir. Hakaretin mevsuf olduğuna 
taalluk eden iddia yerinde değildir. 
Çünkü mütecavizialeyh olan Meh
met Zekeriyaya isnat ohman haUer 
zaman ve fiil bakımından umumilik. 
ten tecrit edilmiş değildir. 

Yine Yeni Sabah gazetesinin Meh. 
met Zekeriyaya ait apartıman ve bu
nun tefrişinden bahsetmesi Matbuat 
Kanununµn 29 uncu maddesi ile me
nedilen memnu bir fiil tetkil eder. 

Maznun Cemalettin ve Macidin 
Matbuat Kanununun 27 ve TUrk Ce
za Kanununun 482 inci maddesinin 
son fıkrasına tevfikan altıtar ay ha
pislerine, her birinden yilz lira ağır 
para ~ezası alınmasına, Macidin ya. 
şından dolayı hapis müddetinin beş 
aya, ağır para t'ezasının da 83 lira 30 
kuruşa tenziline, Ceza Kanununun 
59 uncu "maddesi ile mahkemeye ve
rilen takdir salahiyetine ve daha ev
vel Tan gazetesinde müntetir yazıla· 
ra göre maznunların- takdiri esbabı 

muhaffefeden istifadelerinin lazam 
geldiğinden Cemaleddinin hapis ce
zasının 4 aya ''e para cezasının da 
66 lira 60 kuruşa ve Macide ait hapi~ 
müddetinin 3 ay 10 güne para "eza
~nnın da 55 lzu~uk liraya tenziline, 
keza Matbuat Kanununun 29 uncu 
maddesine istinaden maznunlann 
3 er gün haplı ve'ltlrft lira pata ceza
sı ile tecziyeleril\,e, Macidin ya~ıodan 
dolayı hapis müddetinin 2 güne, pa. 
ra cezuınıa da 80 kanıp tenziline 
ve 29 uncu maddenin son fıkrasında 
mevcut qlan bükme ıöre takdiri tab· 
lif sebebinin bu sonuncu cenlara 
teşmil edilmemsine cürüm ve cczal:ı
rın içtimai kaidesine göre 2 giln hap. 
sin üçte ikisi olan 1 poiln Macidin 
cezuına ve 3 Pil hapsin 3 te 2 si o.. 
lan iki sünün Cemaleddine ait hük· 
me ilavesine, para cezalannın aynen 
infazına ve 29 uncu maddeden dohn· 
IUacit aleyhine hükümlerinden ağır 
para cezası asgari haddin dunundR 
olduğundan bu cezanın lskatiyle 
kendisine tevbihi adH yapılmasına, 
sabıkalan olmadığından cezala~ının 
teciline, 150 lira saran manevi ,.e 30 
lira vekalet ücretinin mazaunlanlan 
müteselsilen alınarak müştekiye ve
rilmesine 850 kuruş muhakeme mas. 
rafiyle 360 kuruş nisbi harcin sevi~·
yen taksimine ve 20.10.39 da münte· 
şir karikatürler hakaretamiz olma. 
dığından 80 inci maddenin ademi 
tı.tbikine karar \•erildi.,, 

1 
Askere Alınanlann Yerlerine 

Konulacaklar 
Ankara, 26 (Tan Muhnbiril"den) -

Askere alınanların yerlerine akraba. 
lannm alınması mecburiyetinin kon. 
ması hakkında General Kazım Kara. 
bekirin kanun teklifini tetkık eden 
Milli Müdafaa Encümeni bu teklifi 
Milli Müdafaa Vekilinin huzurile 
görüşmeğe karar vermiştir. Encü
men yarın tekrar toplanacaktır. 

Mezunların Hepsine 
Diplomaları Verilecek 

..,oiversite rektörlüğü, üniversıte
den mezun olanlara birden diploma
lannı dağıtmıya karar vermi§tir. 
Diplomaların hazırlanması için ala
kadar fakültelere emir verilmiştir. 

Tevziat haziran avı lcinde yapıla
caktır. 

~ 

Mahmut Saimin Muhakemesi 
Galatasaray - Fenerbahçe lirmasi

le müteaddit kimseleri ve muhtelif 
Anadolu şehirlerindeki tüccarları 

1 
dolandıran ve muhakemesi ayn ay
rı üç mahkemede görülen Mahmut 
daim Altındai hakkındaki davaya 
dün bakılmış, müddeiumumi iddia
namesini okuyarak, suçlunun teczL 
yesini istemiştir. Mahkeme, kararını 
29 martta bildirecektir. * Tatlıcı Abdillkadlrl boğarak, 

8ldüren Molla, bugün adliyeye veri
lecektir. * Galata kör.rüsü altında müvez. 
zilik yapan Hasanm gazetelerini ça
lan Mehmet Yeni, dün birinci sulh 
eeza mahkemesinde bir ua mahkfun 
olmuştw 
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Cumhuriyet Aleyhine 
lbrahim HakkınınAçtığı 
Davaya Dünde Bakıldı 

Cumhuriyetin Vekilleri, Konyalı Aleyhindeki 

Vesikalara Dair Müdafaalarını Yaptılar 
Turahmi Hakkı Konyalının, :ııımdi 

hakkın:la nep-edilen bazı vesl1cal:ır
dan dolayı Cümhuriyet eazetesi aley_ 
hine açtığı davaya dün asliye altıncı 
ceza mahkemesinde devam edildi. 

Dünkü celsede Cumhuriyet fa?e
ıtesi neşriyat müdürü HikT"let Münif 
ile avukatlan İrfan Emin. Sudt Z!. 
ya, ve İbrahim Hakkı Konyalı ile 
Vekili .Ethem Ruhi buh•ndular. 

Evvela söz alan müdafaa vesi!: İr
fan Em!n, en çok al8ka duyduğl! oir 
davanın müdafaa:.ını y&phğını söy_ 
lemekle söze başhdı ve hulasaten 
şunlan sövledi: 
"- Bu dA\•aya gfrfılldiğf z:ı-nıın, MJla 

rruık1rnı neşrettllımlz veslkat"rın neden 
daha evvel ncşrcdılmemlş oldutu'lu Sl'rdu. 
Bu sual bu vesikaların neşri lüzumuna 
işarettir. Bıı vesikalar için dAv·.cı. J!~.;en 
celsede bu ve"ikaların tarıhl oımalığın1, 

çünkü er. a~tı 35 sene ıeı:mlı nlması lft
um old1Jfunu söyledi. Biz 20 ıene S1Jnra 
neşrettik. 15 sene eksiğimiz var demelt~ir. 

Bu noktrda da, bu işte tarihin lıaltkı ol
duı.nınu dOşilnerek ısrar et nezJe"r ınNrlm. 

Biiyük AtatUrk, inkılôbı y'lratırken, 

bOyük hedefine doğru yUrUyordu. Dl\şmrı

nır içerırlen, dışarıdan muhtel!! '!ıü• :uml:ı

rı vardı. Atatürk her cephede bntün dü$
manl1>rır.1 ezdi. Biıyük nutukla, tnkıll\bın 
tarihini anlatırken ıhanetler, ıahaiyetlerl 

ve veslkclan ile ~hir olundu. Curkıl or
tada tanh me\rzuubahsti. Klml:ı ls"IH ve 
hangi ihanet vesikası l:\zımsa l!ne sfırOl

dil. Bu, kanuna mugııyir hare~<eı: değfidL 

Çünkü .Atatürk de bir kanun &dt.m.y,h ve 
kanuna tlbldl. O, S!.!ltan al,.yhlnc! ve 
memleket menfBAti yolunda Sıvıtııh kon
gre toplP.mak için cemiyetler kanun.ana 
tevfikan vilAycte istida ile mÜ"3Cll3! et
mişti." 

İrfan Eminin sözlerinin bu l"okta
sında müddeiumumt, avukatın sadet 
dahilinde konuşmasını talep -etti. 

İrfan Emin: 
- Söylememiz lazım:iır, ha Kon. 

yalı susturmuş, ha idıiia rm\kAmı , 

dedL Konyalının vekil\ EthelX' R u. 
hi: 

- Bizi tahkir etmesinler, dedi. 
Bize .Oyletmlyorsunuz, o:ılarll söy
letiyorsunuz .. 

Hakim Halll: 
- Maznundur, daha çok sl'ylcr!. 
Cevabını verdi. 

Afrodilçi kimdir?. 
İrfan Emin devam etti: 
- Biz Atatürkün mukAddes vazi. 

fesine devam ediyoruz. Onu.1 yap. 
mak fırsatını bulma•hğını biz yap. 
tık. Ortada bir Konyalı Hakkı vıır. 
dır. Musaade ediniz de Af'roditçi 
Hakkı diyeyim. Koca bir Kon ayı o
nun ismine bajlamıyahm. 

Konyalı, oturduğu yerden söylen_ 
di: 

- Afroditçi ben değilim, onlardır. 
Hakim Konyalıyı susturc!u. İrf&n 

Emin devam etti: 
- Bizi bu meseled4' harekete ge

tiren vatan m~sel~sidir. 
Ethem Ruhi, yine sözP kıın~tı: 
- Vıttan meselesi d~~n. para ve 

şantaj. 

Hakim, Ethem Ruhiye ıük\ıt ('t7 
mesini şiddetle ihtar ettı. İr!nn EmJn, 
sözlerine tekrar basladı. 

Biz de ihnnet tarihinde ismi "T!ILllııc:ak 

olan ndamlardan birini gösterdlr... Tur.c 
çocı.ıklar.nın bu sayfaları rlınll'!n "~c hnk
lan vardır. Bugün bu gibi hndisllrn ses 
çıkarmazsak, bir Kubilfl:v hMıscsl, b r Şeyh 
Salt isyanı daha çıkabılir. Çün'tU fhnnC't ın 

ve lrUcaın itleri htılA mevcuttur, ft>nnetin 
membaını gı>sterellm ki bu.:ıa J;:ır~• tedbir 
alınabilsin. 

16 Mart &chltlerlnin ka'll tı:lm17:le hM 
zaman s:zlamalıdır . .Elimizde Şllf'ıh. l ıkıhip 
nöbetinde bulunmalıyız. 

Suçun kanuni unBurları 
Suçun kanuni unsurbrı'la ~elince· 

DAvacı sanat müddilerir.l. ohlaksı1_ 
lığın müdafii olar:ık gö~t<?rdi. Dava. 
cının ne~ttJii kitabın :,g inci say. 
fasında Cumhuriyet gazeiC'sinin bü. 
tün tahrir heyetP1e hakar~t vardır ... 

İrfan Emin, burada kıt.ıptan biı 
parçayı okudu. Konyah hir iki satır 
daha a~ağısını okumasını istedi. fr. 
fan Emin: 

- Müsaade erlin d". 'kitabınızın 
hepsini bir başka zatr.an okuynnm, 
dedl Ethem Ruhi söze karıştı: 

- Bekta§i hika)'esi gibi, dedi, ha-
ni Bektaşiye sormuşlar nkln namal 
kılmıyorsun, ve li takrebüssalfü.e. de 
miş ...• 

Hlkim Halil. söıilnü kesti: 
- Otur efendim, bnnJarjn burada 

yeri yok. 
Ethem Ruhl oturdu' 
İrfan Emin de. müdafaas:nı su söz. 

lerle bitirdi: 

••fnkılAp k&111sınds bf?-.ok ihanC?t 
v~sikalan gördük. Fakat Tutk aske. 
rinin göğsüne süngü ~apJr.nmğt za
man, (Haza min fadh r:~bbi) diyen 
bir' ihanet vesik.!sı görü!mcmiştir. 
Bunu tarihe mal t!tmc~de v3zifemizl 
yaptık. 16 Mart S"'lıitlPri bi7:imle bc
rAberdır. Ümit ed~!im ki tıdület de 
b~imle beraber olsun." 

Suat Ziyanın müdaf aaıı 
İrfan Eminden sonra söz 11lan dltcr mO

dalaa vekili Suat Zıya da ceza :icıtr..ınune 
da, hakarette ızrar kasdlnin t'Sas oldutuflu 
halbuki bu vesikaların neşrıle Konyabya 
hakaret e.trnek maksadı detll. :;ad~~ tari· 
he ait olan vesikaların ammeye tı'"1.~ mak· 
ııadı istihdaf edildillnl söyl~. 

Bunun üzerine ~rldia m.ıl<amın1 i~
gal eden müddeiu:nutr.i ınunvini -g_ 
dip, müdafaaya cevap ~·eı-eccğini 
si'yledi. 

Bu arada Ethem Ruhi siiz aldı: 
- .Bize isnada~•a 1)111tı:ıdulıır. Bu 

isnatlar hukuku ~ahsiyemize taalluk 
eder. Bazı isimleri de i:ıtismsr edı. 
yorlar. Rica eder•r. bunu yapmaSJn
lar. Burada vatan •neseksı yok, men~ 
faat davası vardır. 

Reis, vekilin sö·dinü tao;hih etti: 
- Hakaret davası v:irdır, 
Ethem Ruhi devam etti: 
- Evet. Diyorb" ki lbrnhim bıılta. 

ret görmemiştir. H!lll).ıkı bunları 

netretmek suçtur. Tarihe hızmct ""~· 
selesine ~elince: K~m tıaın kim de
til, yakında anlaşı!acakhr. Hem da 
bunlan hükQ.met meydnn:a çıkara
caktır. Sadinin me~hur beylinde ae .. 

"- Btkll;rorduk ki. dAvacı mllhk •meye 
gelince dAva arzuhııltnde yazdıkltrı'lı bu
rada da söyJesfn. Vnlkalar iCl'l uhtedlr, 1 
demislerdl. Bu sureUe mGekktbme bir 
sahtekArlık attolunuyordu. Bu 11alıtekAr· 
lı~ın lsbab IAzım ıellrdl. Buna ya!'11rma
dılar. Bu yazılan yazmaıtıtını ~-:lC'rne
tiydi. Bnnu da s!Sylemfdı, Sadece, hatır-

diJI ıfbl: 
"Ol uman me&hud ol.ar me-1t klnf, 

hılf)'.•r kim." 
Konyalıyı ızrar et::nedik, ;!":?diler. 

Daha ne yapsınlar. B·i•lin Jt37.C'teler 
onun yazısını koyma~a korkuyor. 
Zaten Yunus Nadiden herkes korkar, 
yaln~ ben korknta111 " lamıyorum, dedi. ı 

Bu yazı, d6rt defa memur olırua bir a
damın yazısıdır. Babımq'hat hu!efılıfına 

tayin ed'lmlı, villyetln kendla1M ı'bıder
dlği kAiıttan anlıyoruz kl ml1U dfvaya 
ihanet etmla bir d6rdüncll 1Ube mPmuru
dur. Afıodh dlwaında sanat h!lrrlyetlni 
mQdafaa edenlere bfmahaba hücıına elti. 

Neşriyat ısı bir Amme hlzml!tldir Du
liln Basın Birliği haysiyet diva .. ı.. Jo:onya
h aleyhine takibata bı§lamııtır." 

Ethem Ruhi: ' 
- Yalan, dedi, uydUP\1yorlıır. 
İrfan emin, doğrudur. ciye ısrnr 

etti. 
Hikfm Ham d~~ 
- Okuduk. efe:-ıdl?if. deif. g:ııete. 

ler de yazdılar, radyoı:b. dıı dinle
dik. 

İrfan Emin, sözüne devdm Ptti" 
''- İddia makamı, bu veslk:ılıı:-ı.ı unu

tulması lAzım geldillnl söyledil& Bunu 
mOddeiumuml unutabilir. Fakat bb: unu
tamayız. Bunların tarih huzt.ırunda u11ulul
ması kabil delildir. 

Tarih, bir takını sahıslarclan ve bunların 
tlillerind•n bahıeder. Tarfhte 40 ltl'tde,ı

ni öldüren padbahlar vardır. tıtlbdsıt z:a
mımının tarthdleri hile. bu bir O:;manlı 

padişahı oldulu halde bunu yıızm:ıktan 

ceklnme:hler. Yazdılar ve bize de okuttu
lar. Demek llt in ... ı. tarihi balwndcn tet• 
kik olımmak )Azımdır. 

M üddeiumumı muavininin 
cevabı 

Bundan sonra müddt•lumumt mu
avini cevabını yn:r.dın•ağa ba~ladı. 
Avukat İrfan Emfn kr.ndt rıfirfa. 
faalarır.da olduğ•J flbi ml:ddeiumu. 
minin de, evveü\ :fülnrini söyleme
sini, on~an sonra lı:ıla~o~!n zap,!a ge. 
çırilmesini istedi Mü::'!dı•iur.rnmi n"U.. 

avinl böy!e bir hlepte bu~unulamı. 
yacağını, icap ederte yirr.i !=•at vaz.. 
dırab:leceğini söyledi \'e lrfnn Emi91 
nln bazı aö.ılerine cev:aı> \•erdi. 

HAkim de evrakın t.kun•ıp karar1rit 
verilmesi için divwı ~W mart Cum!lJ 
günü saat 16 ya Ulik ..!İti. 
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A M· ı 
BAŞ, DIŞ, NEZLE~ 

GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi 
K 1 R 1 K L ·I K 

İnh~sarlar: Umuİn Müdü.rlüğü ilanları 
Cinai Mile. Eb'uh Saati 

Şerit halinde çelik saç •Ul Kg. 56X02 m/ro f .. .. ,. ,. 
170 " 60X02 " ' "" .. ,. • 44 .. 95X02 • : • ,. .. ,. 
250 .. ıooxoıs • : • ... .. • 152 .. 150X015 • 

•ı • .. • 118 .. 115X020 .. : 
.r - 18/III/940 tarihinde talibi bulı.ınmı yan mikdan yukarıda yazılı 1145 kilo 

çelik saç müteahhidi nam \"e hesabına yenİden pazarlığa konmuştur. 
il - Pazarlık 5/IV/9i0 Cuma günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazatlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fi

yat üzerinden 3 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkfu komisyona müracaat-
ları. (2281) 

Devlet Demiryolları _ve Liman ları işletme U. idaresi ilari lar·ı 
Muhammen bedeli 10950 lira otan 3000 metre idare monogramını havi perdelik 

kumaş 11-4-1940 Perşembe günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar- binası da
hilindeki komisyon tarafından kapalı zar! usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 821 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesfkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde 
kadar komisyon reisliğine vermeleri IAnmdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır, (2266) 

* * Bedeli Türk - İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek Qıere mübayaası te-
karrür eden takdiben 1.043.747 kilo lokomoU! bandajı pazarlık suretile münha
nran İnailiz firmalarından satın alınacaktır. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan şartnameler Londra'da Türk Ticaret Ataşeliğin
den ve Ankarada Devlet Demiryolları Malzeme dairesinden tedarik edilebilir. Şart• 
name almak isteyenlerin bu kabil malzeme imal eden bir İngiliz fabrikasını temsil 
ettiklerini firma ismini vermek sureıile bildirerek, tahriren veya ~ifahen yukarda 
sözü geçen yerlere müracaatları l:iz.ıındır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 8-5-1940 tarihine kadar Ankarada Devlet De
:ıniryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme komisyonuna tevdi edilmiş olması 

TAN 
. lllİİ 

ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser •. 

Lüztimunda gfuıde 

3 Kaıe AhnabUir. 
.... 

l ÜSKÜDAR HUKUK HAKİMLİ. 
GİNDEN: 

1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. 'fedavi gören 
ilaçlar var~ış fakat. ALLCOCK yıı
kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik, delikli ~LCOCK yakı 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit etti
ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla. 
nndaki KırmtZ1 daire ve Karta 1 re. 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 bucuk kurustur. 

İsmet Sevinç tarafından . Kocası 
Çengelköyünden Kulellmektep soka. 
ğında 22 numarada sakin ·Mustafa ÜSKÜDAR HUKUK H.AKİMLİ-
pehlivan aleyhine açılan boşanma CiİNDEN: 
davasında müddeialeyhin ikamet Şinorik tarafından Mıgırdıç ve Me. 
gahmın meçhul bulunduğu posta ida- lina aleyhlerine açılan kayıt tashihi 
resi adli tebliğ memuru meşrubatın- davasının yapılan muhakemesi neti
dan anlaşılarak ilanen tebligat icra • 
sına karar verilmekle müddeialeyhin cesinde Kadıköyünde Cafer ağa ma-
tarihi ilandan itibaren davaya karııı hallesinde Bülbül sokağında mükcr. 
bir ay zarfında cevap vermes\ ve tah- rer iki sayılı müfrez arsanın nısıf his.. 
kikat günü olarak muayyen olan 30. sesinin davacı Şinorik namına kaydı-
4.940 salı saat 14 te ' mahkemeye gel. nın toıshihine 4.3.940 tarihinde karar 
mesine dair yazılan davetiye varaka. 
sı ve arzuhal sureti mahkeme divan- verilriıiş olmakla müddealeyhlerin i-
hanesine asıldığı gibi keyfiyet, tebliğ metgihlannın meçhuliyeti hasebile 
makamına geçmek üzere ayrıca gaze tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet 
te ile ilan olunur. 1 gazete ile ilan olunur. 

1 r '.>ksürenle~e :· KA'.fRAt'!I . ,HAKKI EKREM •ıııı. 

'- Hakki Katran Pastilleri de v~rdır. J 
- -

ı~tanbul Belediyesi llCinla~ı 
Kadıtciy Kaymakamlttı vı aeledlye tu beel M tıdürlüiu-.Jen: 
Kadıköy İbrahim a~a mahallesinin Ko ~u yolu mevkilnde 126 sayılı arsa içinde 

polis tahkikatına ıöre sahibi billnemlyen aiz.ı açık gelip ı~enlerle çocuklar için 
tehlikeli olan l\uyunun ilAn tarihinden ltib aren bir bfı.tta zarfında etrafına (0,75} 
me~e duvar selfllmek veyahut 

0

aiıına fen ili kapak yapılmak ıuretlle mahıüru iza
le edilmediit takdirde Vali ve Belediye Ri yasetl Yüksek makamının bu gibi kuyu
lar hakkındhltl 19-Ş-938 tarih \I<! 4'?89 sa yılı emrine göre Selediyeoe toprakla dol
duruımak suretlle rtıahzu~urı izale ıed11ec eil kanuni tcbll.kal yerine kaim olmak 
üzere ilin olunur. (2375) , 

T. IS BANt(ASI 
19 4 O Küçük 

Cari ,'Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

, 1 adet 2000 liral.ık = 2000.-lira 
3 .. 1000 .. = 3000.-
6 " 

500 .. = 3000.-

12 ,, 250 .. = 3000.-
40 .. 100 

" = 4000., .. 
75 .. 50 " = 3750.- " 

210 .. 25 
" = 5250.- .. 

il :p Keşldeler: 1 ,ubat. 1 mayıs, 

ii 

1 a§uıtoa, 1 lkineite;rin tarih· 
lerlnde yapılır. 

Orman Umum l\'.Iüdürlüğünden: 

21. 3 - 940 --

Lüzumlu görülen Devlet orman işletme revirlerinde kurulacak olan kereste fab• 
rikalarında kullanılmak üzere katrakt lokomobil ve sair fabrika malzemesine lü
zum vardır. Müceddet veya az kullanılm ıs makine ve malzemesi olup da satmalc 
isteyenlerin ileri sürecekleri şartlar ve makinelerin markası evsafı fiyatı ve sair 
mallımatla birlikte Orman Umum Müdürlüğüne müracaatları. (1338) (2289) 

LfER AYtN YEDiSiNDE 
lwm geleceği ilan olunur. (2096) 1 
-------' 1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli 

TÜRKİYE · CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

Kunılut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türr< Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERİYOR 

Ziraat Bankasınd• kumbaralı ve ihbarsız tasarrul besaplannda ~n 
m 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kUf'a iJo ıı1şağıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. . 
& Adeı ı.ooo Ll.rahk 4,0~0 Lira 
' ,. 500 ,. 2.000 • 
' • 250 • 1,060 • '° • 100 . .. c.ooo • 

100 • -1 • 5,000 • 
120 • 10 • 4.800 • ' 
t80 • ZU ;; · 3.ZOO ., 

UIKKAT: Heıuıplanndakl paralar b!r sene itinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazJaslyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyliil, 1 Birinciki.nmı. l Mart ve 1 Uazuao 
tarihlerind,. r•ldlttektir. 

1 

Fevkalade güzel, zarif ve göz kamaştıran bir harika olan bu saatler en 
müşkülpesentleri dahi tatmin edebilir. Gayet makbul ve ayni zamand<l 

faydalı ol?lası itibarile en iyi hediyedir. 

No. 27/A 108 Elmaslı ve 8 Pırlanta 230 Lira 
No. 27/B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE G.ARANTİLİDİR -

Adie~: SİNGER SAAT MA~AZASI - fstanhnl Rmlnönii rad >ı 
' . 

Tiftik · ve Yapağı thracatçllcirına 
İstanbul ' Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 

Tiftik ve yapağı balyalarının üzerine konulacak resmi marka ve işaretlerin şe

kil ve eb'adı ile balyaların mühürlenme tarzl Vt!kAletçe tekarrür etmiştir . 
.Hu hususta iıahat almak isteyenlerin, Sirkecide' liman hanında ihracat başkon-

tr'olörlüğümüze müracaatları itan olunur. (2377) 

Tıp Fakültesi Dekanlığındatı : · 
1 

Tıp Fakil!tesi ikinci cerrahJ klinli:l için 50 lira ücretli iki Hemşire alınacaktır. 

Evsafı lazımayı haiz olanlann Nisanın on uncu Çarşamba günü . akşamına kadar 
dekanlığa müracaatları. (2350) , ....................... -............. . 

lç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur, 
memelerinin · her türlü iltihaplarında, CERA· 
HATLENM1Ş FlSTOLLERDE~ kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 

TEM l N EDER 
. .. .......... ., 

İST. ASLİYE 9 UNCU IlQKUK HAKİMLİCiİNDEN: 

J 1-

M 1 . 1 

D'YANGO 
Büvük İkramive · 150,000 Liradır 

Z~Yİ: Şile şubesinden almış oldu
ğum 316 tevellütlü asker cüzdanımla 
nüfus kağıdımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
ttir. - Şileli Ali Onat 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat Cl4.30 dar 

ıa · e Salı, CumartesJ 12 ye kadar fı, 
k8,:avı:ı Oivı:ınvolu Nn 104 

Ali ~?lmaz .. ta~ından Galata A-ı ligat yapılmasına ve müddeialeyhin 
rapcamıı Uskub~ı sokak 4 No. da 0- ı mezkılr davaya karşı 20 gün zarfında 
turan kansı lsmaıl kızı $e+üe aley. 1 cevap vermesine ve tarafların 24.4. 
hine mahkemenın. 40/308 No. su ile 1940 saat 9,30 da mahkemeye davet 
açmış olduğu. tescıll . ~k dav~ın~ e~ilmelerine ve istida sureti ile dave-
ya .>ılan tahkikat netıcesmde muddeı tıyenin mahkeme divanı hanesine ta. Dr. Hay.ri Ömer 
'":~yhin gösteril~n mezklµ' ad:esten l lik ve gazetelerle de ilanat icrasına 1 ._.-
dorl s:n~~~vells.ı çıka.rak semtı me~- karar verilmiş olmakla ol baptaki ka-ı Zilhrevi ve elit hastalıkları mütehaa- 1 · 11 
lıule gıttıgı teblığ mazbatasına verı. rar sureti tebliğ makamına kalın 01_ ••••· Öğleden sonra Beyoğlu A~aca- ! Sahibi ve Neşriyat MOdOrO Haltı &.Oıf 
len şerhten ·anlaşılırtakla.ilB.nen teb. l'!'ak üzere ilan olunur. . ilillm• i •k•ar•q•ış•ın•d•a•N•o•. •13•3•T•el•e•follnll: •4ll3il!581ı15rJİİ DÖRDÜNCÜ. Gazeteclllk ve Ne1rh''
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• •T . L $. Basıldıliı ver T /lı. N M :ttbıoıo•• 
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