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Siyasi Ziyaretler Mareşal F. Çakmak 
Führer _ile Stalin Ankarada Türkkuşu 
GörüşeCeklermiş! Teşkilatını Teftiş Etti 

Molo+o·f ·un 
Cla Berlinde 
Beklen.diği 

Söyleniyor~ 
. 
· Müttefiklerin Yeni 

Hedefi Sovyetlere 

Harp İlan Etmekmiş! i 
Brenner millakatındanberi 

Avrupanın muhtelif merkezle
rinden türlü türlü haberler. ya
yılmaktadır. Birkaç ~den e
ri devam eden bu havad.15 sag-

1 nağı., bugün d devam etmiştir. 
U3u liaberlere göre: 

1 - Berl:n g:ızctelcri, mJ~~d.kle
'!".in Sovyetle'"c harp ilan etmek siy-.ı. 
ıset4ni tuttukların: yazıyorlar. 

2 - Sovyet _ Alma:ı hududu üze
"l'inde bir Hitler - Stalin müliıkatmın 
tertibin calışılm.ış, Iakst Sfalin bu 
tc;ebbilsii bbul et.memıştir. 

3 - Molotof yann Berline gide
cektiı" ve bilhassa Balkan vaziyeti ü. 
zerinde müzakereler yapacaktır. 

4 - Alınanyanın Romanya üze
rin tazyiki artmaktadır, fakat Ru
:ınen mukavemeti gittlk!l~ sertle~ 
lllektedir. 

Muhtelif kaynaklardan gelen VC! 

bir kısmı henüz teeyyüt ctmiyen bu 
haberleri sırasile veriyoruz: 

Müttefiklerin yeni hedefi 
Sovyetlere harp ilanı imişi 
Berlin, 27 (A.A.) ·- Stefani Ajan

sı bildiriyor: Berlin matbuatı, Fran .. 
sız - İngiliz siyasetinin yeni hedefi 
Sovyetler Birliğine karşı bir harp .i. 
lanı , Q]~ğunu iddia eylemektedir. 
ııatb~t Re,e'in ve Ma.D.§'ın öbür ta.. 

1 ~ '4 , ...... , '\ (Sonu; Sa: 6; Sü 3) 

Souritz, Fiil meselesinin müzakeresi sırasmda Cenevrede 

Souritz Geri 
/Çağrılıyor 

Sefirin Staline Çektiği Bir Telgraf Dolayısııe ve 

Fransanm Talebi Üzerine Souritz Vazifesinden 

Affedildi, Münasebetler lnkıtaa Uğramıyor 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass ajansı bildiriyor: 19 Martta, 

Fransanın Moskovadaki maslahatgüzarı Payart, Hariciye Halk 
Komiseri Molotofa, Fransız hükumetinin Sovyet - Fin sulh mu-

• 
ahedesinin akdi münasebetile Paristeki Sovyet Büyük Elçisi , 
Souritz'in, Staline çekilmek üzere telgrafhaneye tevdi ettiği tel-

Genel Kurmay Başkanımız Diyor ki: "Gedikli 
Hazırlama Yuvasının Verdiği ve Ver:eceği Has.ta, 

Hava Müdafaamızın Kuvvetli Bir. Zımanıdır 11 

Maresal 
f 

r eftisten 
1 

Memnun 
Ankara, 27 ( A.A.) - Genel 

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, bugün saat 9 da ilk 
devresini bitiren "Türkkuşu 
Gedikli Hazırlama Yuvasın 
gençlerinin orauya iltihaklan
nın yaklaşmış olması münasebetiyle 
Türk Hava Kurumunu şereflendir. 
mişler, planör meydanında her tip 
planörler üzerindeki çalışmaları ve 
paraşüt atlamalarını, Etimsut Mey· 
danında gedikli t~ebelerin uçuşları. 
nı, inşaatı bitmek üzere bulunan bü· 
yük hangarla planör atölyesini ve ta
mirden geçen tayyareleri gördükten 
sonra "Türkkuşu Okulunu,, teftiş bu. 
ytı.rmuşlal!, Mı:ıdelcilik laboıa~uva
nnda, paraşüt ve motör salonlann. 
da saat 12 ye kadar kalmışlardır. Sa

/ 

ı · 

! 

Genel Kurmay Başkanımız. manevralm·da yın Mareşal, Etimesut meydanından 
ayrılırken gedikli talebeyi ve öğret. \
menleri şu sözlerle taltif buyurmuş
lardır: 

işçi Kızın :Şikiyeti 
Uzerine Yapılan Adli 
Tahkikat Neticelendi 

"Arkağaşlar; 
"Bugün yaptığım teftişten ve Türk 

Hava Kurumunun göklere hakim bir 
gençlik yetiştirmek yolundaki mesa
isinden çok memnunum. Gerek sizin 
gibi genç, dinç vatan evlatlarının 
gösterdiği gayrete, öğretmenlerinizin 
sarfettiği himmete ve gerek kuru . 
mun vatan müdafaası yolunda verdi
ği emeğe bilhassa müteşekkirim. 
Girdiğimiz yol, şeref ve kahraman. 

graiı, Fransanın dahili siyasetine bir müdahale telakki etmekte lık yoludur. Burada gösterdiğiniz ŞikcSıyetçi, Mektubu 
ld ~ b.ld" · ı· gayreti gideceğiniz hava okult!nda 

. 

Ken.disinin Yazmadığını 
O ugunu ı ırmış ır. ......... · · ve hava ordusunda da göstereceğini 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ ~~rlQ~~ma~a,&ryclB~ recm~~-Mem~kctinsclimetiha 

B M h b • D •• 1 yük Elçisinin imzasını taşıyan bu vacılığımızın çok kuvvetli olmasına 
. L:_ .... • u ase ecı un . telgraftaki bazı üadeleri, Fransız hü. bağlı bulunduğu için sizden bekledi· Jr · kiımetinin dürüst telakki etmediğim ğimiz hizmetler büyüktür. Asil bir 

Söylüyor, Fakat Fabrikadan Ayrıhşı Hakkntda 

Toplanan Malumat Birbirini Tutmuyor 
de beyan eylemiştir. millete mensup olduğunuzu düşüne- Muharrirlerimiziden Sabiha r.ııcıd•ğını gorc-r.?l{, bu neticeden g 

Ç 1 t v M •• • Payart'ın mevzuubahis ettiği ifa- rek gayretinizi taı:'if _edeceğinize e. Zekeriya Sertele gönderilen ve zetEmizi de hl">ı:!rc! ., r etmiştir. a iş lgı Uessesen)fi deler şunlardır: minim. Bugün gördüklerime nazaran Ancak, müddeiumumilik ve iş b 
"Sovyet hükfımetinln kiyaseti V(> Türk Hava Kurumunun "Gedik!; ha. bir işçi kızın şikayetini anlatan rosu tahkikata giriştikleri günler 

kahraman Kızıl Ordumuz sayesinde. zırlama yuvası,, nın verdiği ve vere. mektup etrafındaki adli tahki- matbaamıza birkaç müreıcant yap 

Kasası,DJ Soydu Avrupanın Şimali Şarkisinde bir ceği hasıla, bizim memleketin hava kat dün neticelenmiştir. mıştır. Tahkikatın neticesi alındı 
harp ocağı tutuşturmıya çalışan müdafaasının kuvv:tli bir_ z~ı.na~ı- ,... . . .. ., • • . . na göre, bu müracaat sahiplerin 

Munasebeci ve Suç Ortağı Görülen Hemşiresi 
Cürmü Meşhut Mahkemesinde Tevkif Edildiler 

Fransız ve İngiliz harpçilerinin dır. Arzu ve talebım hepınızm ıs· ı 1ı1•1ddeıum :1mu :, ~ı rnvf',,.ıvı n1~k· bize verdikleri izahatı bura,·a ka 
-Payart1m verdiği metinde bu kelL tikbalin birer hava kartalı ob:ı.anız. tupta göstad .:11 adreste bdınuş, ma- detmeği ve alakadarlann • naza 
melerin. altı çizilmiştir- planları ye- dır. _ . . . .. 'lı'.ımatına mü;.ıc .\.at e~nı i:-ı \.e f"kat J dikkatine arzetmeği fay•lalı buluyı 
ni bir muvaffakıyetsizliğe uğramış. (Sonu, Sa, 7, Su 3) adl.ycce yap: . .:cı.:.~ bır mı.:amele ol- ruz. ısonu Sa 6 Sü· 5 , 
tır.,, 

'.'Sovyetler Birliği, geçilmez bir 
kale olarak kalmaktadır ve bu kale 
öniinde, Sosyalizm ve bütün dünya 
işçileri düşmanlarının -bu kelime. 
]erin de altı çizilmiştir- menhus 
planları istikbalde de kırılacaktır.,, 

ALEMDAGINDA 
Büyük Bir~ 

Orman Y an91nı Sansür bu telgrafın gönderilmesinı 
menetmiştir. Bununla beraber. Fran 
sız hükumeti, Souritz'i "Persona Dün akşam saat 17 45 te Alem da. 
Grata,, telakki edemiyeceğini bildir. ğı ormanlarında büyük bır vangın 
miş ve Souritz'in Sovyet hükumeti çık~ış ve ateş süratle genişliyerek 
tarafından geri çağırılması arzusunu . 
izhar eylemiştir. bir kaç koldan Ömerli istikatnf'tine 
~u münasebetle, Hariciye Halk doğru yayılmıya başlamıştır. 

Komiser Muavini Lzovski, 20 Martta Hadise yerine derhal ıtfaiye grup
Payart'a Sovyet hükumetinin aşağı. ları sevkedilrnıştir Fal{at gece saat 
daki cevabını vermiştir: . 21 de yangının çok teh likeh b!r hal 
· "1 - Sovyetler hükumeti, Mosko· aldığı haber verilmiş ve bunun üze. 
vaya gönderilmek üzere çekilip. Sou. rine Alemdağına yeniden yardımcı 
ritz'in imzasını taşıyan ve içinde itfaiye grupları gönderilmiştir. Cs

(Devamı Sa, 7 Sü, 1 de) küdar kaymakamı İhsanla Ka-:ııköy 
kaymakamı Sadettin ve jandarma 

i Fon Papen Ankarada kum·andanı~n ~~eşin sira~etine mani 
' olacak tedbırlerı almak uzere Alem 

Bir kaç · gündenberi şehrimizde bu- dağına gitmişlerdir. 
.__._~.__~------~~~~~~~.....-ma.;-....,_... ______ ~-~~~-.----LL .. ~~-....~~~~--~~~-..;ıJ~ .• ~ o ••• •o 

Roma Mülôkatının Neticesi: 

Macar-it al yan Dostluğ 
Alman Menfaatleri il 
Tamamen Telif Edilmiş 

Roma, 27 <Hususi) - Bugün Ma. 
caristan sefaretinin verdiği ziyafette 
Kont Teleki iJe Kont Ciano ve faşist 
hükumetinin erkanı hazır bulur.muş. 

lardır. Kon~ .Telekinin dün Sinyor 
Mussolini ile iki saat devam eden 
mülakatından sonra su resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 

"1\IussolW ile Kont Teleki arasın· 
da yapılan görüşme pek samimi ol. 

umumi hatlarının tcsbitinc karar ,. 
rilmiştir. 

"Bu dostluk İtah•a ile Alman,·a 
Alman:va ile l\la<'aristan arasında 
İtalya i1e Yujloslavva ar:.sındaki m 
nasebetlerle miikemmP) surette 
'bili teliftir İki hükumrt. TlmA ha 
7.as1nda ve Balkanl.ıırda culhlin m 
haf azası için eaYTPtJerini birleşti 
mek Arzusundadırlar ., 

Bir Macar azetesinin makale 
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llHAI CASUllADI 
1JtUlf_.&_~ .. 

Tefrika No. 11 Yazan : Theodore Fclstead 

Günler Geçiyor, Ha a 
lngiliz erden Ses Yok 

Weisner, harp planını alarak 
lVIister Green'i aramağa gittL Ve 
buldu. İkisi karşı karşıya geçerek 
konuştular: 

- Ziyaretinizin sebebini anlı.. 
:ya bilir miyim? 

Weisner anlatmağa başladı: 
- Size bir harbin kopmak üze. 

:re olduğunu söylersem, ne dersi. 
. ? 'n!Z. 
- Olabilir. Siz onu bırakınız da 

'teklirnizi ileri sürünüz. 
- Sfze Almanyanın harp pla

:rwu getirdim. 
- Almanyanın harp planı mı? 

EII"J'l misiniz? 
- Katiyetle eminim.: 
~ Yanında mı? 
Wcisner, elini cebine uzattı ve 

bir kağıt çıkararak: 
- Bunlar, dedi, planın hulasa. 

sıdır. Fiyat üzerinde anlaştıktan 
~onr:l bütününü takdim ederim. 

- Kaç para istiyorsunuz? 
- Yirmi bin sterlin. 
- Bir hayli para. Fakat bu ma.. 

lumatı nasıl aldınız? 
- İtalyan erkanıharbiyesine 

mensup bir zabitten istifade ettim. 
- Fakat bu planın sahte olması 

ihtimalini hiç düşünmüyor musu. 
nuz? 

- Sahte olmadığını derhal ~ 
lıyacaksmız. 

- Pekfila. Bu İtalyan zabiti ne
.rede? 

- Burada, Londrada. 
- Onu da görmek isterim. Bir 

iki gün içinde sana haber gönderi. 
ı·iın. Bu haberi bekle! 

Mükaleme bitmişti. Kalktılar ve 
ayrıldılar. 

W eisner, memnundu. Fakat 
Marinelli, onun memnunL 

yetine iştirak etmedi. Ona göre işi 
bır mülakatta bitirmek gerekti. 

Birkaç gün geçtiği halde Mister 
Green'den bir haber gelmedi. f_ 
talyan, Weisner'e her gün uğru. 
yor, fnkat yeni bir haberlç karşı
laşmıyor ve içerliyordu. O kadar 
ki üçüncü gün, kafayı çekip gel. 
miş, cebinden bir tabanca çıkara. 
rak kendisini iğfal ettiği takdirde 
canına kastedeceğini söylemişti. 

Weisner, onu teskin ederek: 
- Bana bı:.k! dedi, yarın, sana 

bir haber vermeyi umuyorum. 
İtalyan küfrederek gitti. 
Onun gitmesi üzerine Weisner, 

bir tezkere yazarak İtalyanın sa. 
bırsızlandığını anlattı. Ve tezkere. 
yi gönderdi. 

Ayni gün cevap geldi ve Mister 
Green ertesi sabah kendisini bek
lediğini, İtalyanı birlikte getir. 
mesini, İtalyanın pasaportunu da 
unutmamasını bildirdi. 

Marinelli, ibu talebi evvela red. 
detti. Fakat Weisner onu ikna hu. 
hususunda güçlük çekmedi. 

Ertesi .e:ün ikisi de Mister Greeni 
ziyaret ettiler. Ve Mister Green, 
İtalyana bir sürü sualler sordu. O
nun İtalyan istihbaratındaki mev
kiini tahkik etti. Sonra vesikayı 
nasıı' kopye ettiğini anlamağa ça. 
lıştı. Anlaşma hasıl olduğu takdir
de ne yapacağını sordu. Ve niha
yet İtalyanın pasaportunu istedi ve 
ikisini de savdı. 

İtalyan, fena halde sinirlenmiş. 
ti. Mutcmadiyen soz söyleniyor, 
sual soruluyor, fakat bir karar ve
rilmiyordu. Bu iş böyle sürüklene. 
mezdi. Onun için, bu işi doğrudan 
doğruya başaracağını söyliyerek 
kağıtlarını istedi ve Weisner ile 
çekişmeğe başladı. 

Weisner, bir taksiye atlıyarak 
hareket etti ve arkadaşını sokağın 
ortasında bıraktı. 

Günler geçiyor, f'nkat Mister 
Greenden bir haber gelmiyordu. 
Hatta İtalyan zabiti de kendisine 
uğramamakta idi. Weisner, İtalya. 
nı bulmak üzere gitti ve otelin ka. 
pıcısını bularak sordu: 

- Mösyö Marinelll burada mı? 
- Mösyö Marinelli dün sabah 

hareket etti. Sabah saat sekizde iki 
kişi geldi. Hesaplarını ödediler ve 
onu bir taksiye aldılar. Hatta içle:. 
rinden birinin "Croyden hava li. 
manına!" dediğini i~ittim. 

Weisner bütün bunları sükünet. 
le karşıladı. Yalnız sordu: 

- Mösyö Marinelli hasta 1111 gö .. 
7Cinüyordu? Son günlerde v~e. 
tini be~enmly0rdum.. 

- Hasta değildi. Fakat ren~i 
bozuktu. 

- Evet, rengi bozuktu. 

Ayni gün Mister Green, Weis. 
neri çağırttı ve ona şunları 

anlattı: 

- Vaziyeti tetkik ettik. Fakat 
size \<erilecek havırlı bir haberim 
yok. Sizin harp pltını, baştan başıı 
uydurma! Anlaşılan arkadaşın da 
bıı işte faka basmı~. Galiba geri 
dönecek olursa, hiç de iyi karşı
J:ınm1yacak. 

Weisner bir şey söylemedi ve 
ar::Cadnşının, Romayı bovlamıc; ol
duğunu anlatmaktan cekindi. Çün. 
kü kendi basına gelecek olanları 
düşünüyor ve i in içinden çıkmak 
jç"n çare anyordu. 

Mister Green, mülakata son ver. 
mek için ı5U sözleri söyledi: 

- Galiba arkadasınız, Romaya 
dönmüş olacak. Ve her halde iyi 

, karşılanmıyacak. Vaktinizi boşbo
şuna zayi ettiğim için affınızı di
lerim. 

Welsnt:r, suKUnetle cevap verdi: 
- Bir sey değil. 
Sonra Mister Green'e veda ede. 

rek çekildi. Fakat kararını ver. 
miştı. Geri döndüğü takdirde akı
beti fecidi. Ve muhakkak ki celliı
dın baltasına boyun eğmekten baş
:ka hir şey yapamazdı. 

Yavaş yavaş'yürüdü. Ve bir de. 
niz kumoanyasma l!irerek bir bi. 
let aldı. Bu biletle Buenos Aires'e 
gi'3ebilecekti. 

Baltanın Gölgesi Altında 
N azistler ile Polonyalılar ~ra. 

sında, dış gorünüse göre, 
gerçi dostluk hüküm surüyordu. 
Fakat muhakkak olan nokta Po
lonyalılar, istilıiya uğramadan beş 
altı sene önce de başlnnna ne gele. 
ceğini anlıyor ve bu hususta zerre 
kadar aldanmıyordu. Polonyalılar 
da vaziyeti anlamak icin casus kul
lanmakta ve bunları Berline gön. 
dermekte idiler. Bütün bı.iyük dev. 
letler de ayni şekilde hareket edi· 
yor ve vaziyeti anlamıya, işlerin iç 
yüzünü kavramıya ehemmiyet ve. 
riyorlar, ve Alınanyadaki rejimin 
aleyhinde olan unsurlardan istifa. 
de ediyorlardı. 

Mesela Alınanyada, Nazizm düş. 
manı olan yüzlerce asil kadın var
dı. Ve bunlar hükumet da relerin. 
de iş güç sahibi idiler. Bunların 
mensup oldukları aileler rejim yü. 
zünden yoksulluğa uğramışlardı. 
Bu ailelere babalarından intikal e
den maaşlar, ya kesilmiş, yahut kı
sılmıştı. 

Bilhassa mütekait zabitlerin o. 
cağı olan Potsdam, bu çeşit örnek
lerle dolu idi. 

Kayser Wilhelm devrinde şöhret 
sahibi olan babaların kızları, yeni 
rejimin tazyiki yüzünden daktılo
luk öğrenmiş ve bunlara Harbiye 
Nezaretinde vazifeler verilmişti. 

1933 te Harbiye Nezaretinde bil. 
ihassa iki kadın vardı ki sonu geL 
miyecekmiş gibi gorünen sefil ya
şayıştan kurtulmak için gece gün. 
düz düşünüyorlardı. Bunlar Baro. 
nes Benita Van Berg ile en yakın 
dostu olan Renite Von Natzer'di. 

İkisi de evli idiler. Fakat ikisi 
de Üçüncü Rayhin tesisi sırasında 
Almanyayı altüst eden buhranlar 
sırasında kocalarından ayrılmıya 
mecbur kalmışlardı. 

İkisi de kavuştukları yeni hür. 
riyet hayatından memnundular. 
Hergün Harbiye Nezaretindeki iş· 
lerlni bitirdikten sonra hürriyet ha
yahna kavuşmaktan zevk duyuyor 
ve şimdiye kadar tanımadıkları 
her aleme girebildiklerinden dola. 
yı sevinç ve heyecan hissediyor
lardı. Bu hayat Berlinin sayısız ge. 
ce klüplerinde, son derece modern 
gazinolannda geçiyor, ve burada 
bir masada oturan bir kimse, diğer 
bir masada oturana telefon edebi
liyordu. 

Bu hayatta tehlikeli bir cazibe 
vardı, ancak bu hayat son derece 
masraflı idi. Fakat, Barones Beni. 
ta ile arkadaşı Renite henüz otu
zuna varmamış son derece güzel 
kadındılar. Onlara kavalyelik eL 
mfye, onları Berlin hayatının ta. 
nımadıklan köşelerinde yaşatmıya 
can atan, yüzlerce kişi vardı. 

O>evamı var) 

Dürı l(adıl~öyürıde ve 1'1 ülıürdarda yapılan pasif müdafaa tecı·übelerinde sılılıi imdat ve yangın ekipleri çalışıyorlar 

Altın, Yine 
Yükseliyor 
Altın fiyatları iizerindc yeni

den biraz yiikselme olmustur. 
İki giin evveline kadnr 1870. ku. 
ruştan alınmakta olıın altın, 
diin 1885 kuruşa çıkmıştır. 

Sterlinin istikrarı 

Tat ıcının Katili Dün 
Akşain Tevkif Edildi 

Pastt Müdataa 
:::..-0-

D ün Kadıköyünde iki 

Tecrübe Y aplldı 
Şamlı tatlıcı Abdülkadirin evinde ölü olarak bulunmasın .. 

dan sonra yapılan tahkikat neticesinde Hacı Molla isminde bir Tramvay ve elektrik idaresi tara. 
gencin, ölüme sebep oldugu~ anlaşılmış ve suçlu Adliyeye veril- fından dün, Mühürdartla ve Kad·köy 

jskelesindeki depoda olmak üzere, i--
mişti. Dün Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Hakimliğinde ilk ki pasif korunma tecrübesi yap1lmış· 
sorgusu yapılan Hacı Molla şunları söylemiştir: tır. Bu tecrube ile yangın sondurmc 
"- Ben Sağanağa mahallesinde, kanç Mollayı tevkif etmiş, evTakı a- ve bir de sıhhi yardım ekiplerinin 

Mektep sokağında 3 numaralı ahırda ğırceza mahkemesine göndermiştir. mesaileri tetikik edı~mistir. Bunun i-
oturmaktayım. Sabri isminde b!.r Mahkum oldu çiq suni bir yangın cıknrılmıs, yan. 

Dıs piyasalarda Sterlinin do. 
lara nisbet1e bir miktar dii mesi 
iizerinc cnterşanjabl memleket. 
lere yapılan ihracat bedellerinin 
Sterlinin 481 kuruş iizcrinden 
ödenmesi tüccarlarımızı muta. 
zarrır etıni' \'e ilırncnt tcJclirlo.. 
rine cevap verilememi ti. Hükıl· 
met, muhtelif piyasalarımızdan 
vaki miiracant üzerine SterlL 
niıı i tikrarım tem"n için l\tcr
kez Bankasına emir \'ermiştir. 
Merkez Bankası, piynsnların ih
tiyacını temin ~ksadiylc bir 
Sterline 524 kuru fi:-,•at ko~·muş 
\C kcyfivcti aliikadnrlara hild"r· 
miştir, Banka dünden itihuen 
bu fiyat üzerinden tediyata baş
Jnmıştır. 

b · l d.. · k gın söndiırme ekibi, elde mevcut va. 

1 

g_enç, enım e uşup alkard~. Ma., Zincirlikuyuda Sabrinin gazino-
lum vakadan 2 gece evvel hır kah- sunda Nuriye ile eğleııen liacı, bah- sıtalarla bu yangını sondıirmeğe me· 

ed t d k s b d' w bJ mur edilmiştir. Bu e~nadn ekip efra· 
v e o uruyor u . a rJ, ıgcr r ceyc cık1.ıktan_sanra. kavca etmiş. 

j çoı;; ukh. . e- ylmnrnı~u ayrı aı- ler ve Hncınuı ~· .. ·in 1 ı bir dından iki kişinin yaralanuıgı farze-
1~~· O~l~rı tak~? e~tım. 'I~ ~cı ~b.. to a 

1 
uriycnin ornclnki bir kuyu •a dilerek, s-ıhhi oy~dım ekib1 de faali. 

1 

dulkadırın dükkanına gıttiklerır.ı diışerek boğulmasına sebep olmuş;. yete sevkolun u t :.ır. 
gördı.im. Ben de Abdulkadirin yanı- tur. ' '-'-'l'ecrub re bu i.in, arın ve U• 
na çıktım. Nihat adındaki tanıdık marte:.i un1f-n deoV~Ull cailec ·tir. 
çocukla baklava y:?dik. Dıt;er bir eh- Ağırceza mahk"m~sinde bi~n:i Bugün ilk tecrübe saat dl.ikUZ bu K 

suçl.u Hacı beraet. ~tmııj, fakat Nun- ta Aksaray tramvay deposunda, saat 
bap olan Hayri ile ben 'c benimle ycyı. Hac~ya tedarık eden arac~ kadın_ ı ı de Beyazıtta cle:.Ctrilt fabrikasın. 

·beraber olan Sabri, odama gittik.. Pakıze bır sene h~pse ve !'iO !ıra p~- da, saat 14 de Şişli trnmvay depo. 
Cinayet gecesi, dort tane 22 lik hk ~ ı t p ~ ra c.czasına ma ~ım 0 muş ur. •1 .. • sunda, saat 16 da d:.ı B <:iktaş tram· 

rakı içtiğini, sarhoş olduğunu söyli- b h k t b b 1 1 

z:nın u ~re .~ .ı. ~.zı sc ep er yu- vay deposunda yapılncaktır Yarınki 
)Cn Hacı Molla, şun!an anlatmıştır: zunden hafıf gorul.nus ve bu htıpıs tecrubeler saat 9 5 te Ayaspnc:ada 
"- Tatlıcının dı.ikkanm.l gitthn. k s · d" il · t· ' ' .. ' 

Memba Sulan 
--o-

Evkaf, Ta~delen için 

Y en5 Tedbir~er Ahyor 
Evkaf idaresi, vakfa ait memba 

s u l n r ı n ı n ·mrfiyatını nrttır

mnk ve bu sularla halkın aldatıl
masına meydan vermemek için bazı 
tedbirler almıya karar vermiştir. 

İdarenin halen istifa,ie ettiği Taşde. 
len ve Defneli membalarının 24 saat 
zarfında akıttıkları su miktarı 90 
ton olduğu halde, ıstifade edilen su 
miktan 20 tonu Taşdelen, 8 tonu da 
Defneli olmak üzere, ancak 23 to~ 

aran aya ın ır mış rr. saat ı ı de G::ıl::ıt;ı.:i::ı ~nı-::ı hcınındcı. 
Kn,pıyı ayağımla vu•dum. Abdülka- Şüpheli ölüm dır. Cumar esi gumi saa 10 da 'si-
dir elektrigi açarak, yanıma gekl!. 
Sabrinin yanında olup olmadığını 

Hacı Tahir isminde ôO lık bir ih- liıhtarağada elektrik fabrikasında ya. 
tiyar, Cibalideki <;!Vınde ölü olarak pılacak tecrübe büyük olacaktır 

sordum. Burada değil, dedı Beni bı. bulunmuştur. Kapı nçılınca, sert bir Billalartn allına yapılacak 
rakmasmı ve benıın bizzat odayı 
görmemi söyledim. :Mümanaat etti. alkol kokusunun gelmesi, ölümü şüp- olan sığınaklar 
Omuzlarımdan tuttu v2 silkeledi. heli göstermiştir. Tabibi ndli Enver Yapı ve yollar kanununu:ı bir 

· B Karan cesedin morga kaldırılmasına Ben de onu ittim. Ye•·e düştiı. en maddesine göre, yeni yapılacak bi-
yukarı çıkarken, bacaklarına yapı§- karar vermiştir. naların alt katında, matlup şeraite 
tı. Bu defa göğsünd~n ittim. Yuvar. A~tı a~ hapse ~ahkiim oldu uygun birer sığınak yapılması icap 
ll\ndı ve taşlığa uzandı. Snbri, hemen Sırkecıde Hasan oglu Yakubun la- etmektedir. Halbuki, inşaat sahiple-
koşarak çıktı. Ben art•k öğreneceği- knntasında Nuri oğl•ı Ah~et, .. arl.~a. rinin bu işi ihmal ettiklerı görülmüş
mi ögrenmiştim. Hacı Abdı.ilkadiri daşı ~arson. Kenanı bıça~la w oldur- ! tür. Kanunun neşrinuen sonraki in
sırtladım. Yatağına ~·5tiirdüm. Aya- milştu. Bır senedenbcrı ngırceza şaatta, eğer sığmak yapmıyanlar 
ğında pantalonu olup olmudığı ha- mahkemesinde devam eden muhake- varsa; bunlar da iki ny zarfında bi
tırımda değil!,, me, dün Ahmedin 6 ay hapis ve 500 nalarının alt katlarında ferni şart. 
Hacı Molla, kati1i'1 kendisi olma. lira tazminat ödemc•ğe ı"' ~hkiım ol. lan haiz birer sığınak inşa ctmeğc 

dığını soylemiş, hakim Rcsit, k s.. mıısile neticelenmiştır. - mecbur tutulacaktır. 

ihracat Faaliyeti 
B!rdenbire Arttı 

Ecnebi Sulardaki 

Gemilerimi: 
ihtikara Karşı 

Tedbir Ahnıyor 
kadardır. Kalnn sular ancak şişe ve Dün ihracat faaliyeti birdenbire 
damacanların yıkanmasında kullanr. artmış ve üç yüz bin liralık mal için 
lıyor. Boyle olduğu halde gerek şe- ihraca muamelesi yapılmıştır. Ro. 
hirde, gerek yakın sahillere işliyen manyaya külliyetli miktarda zeytin, 
vapurlarda ve gerekse Haydıırpaşa 1talyaya tiftik, arpa ve yumurta, 
ile Ankara ve Konya arasındaki tren 1 İngiltereye halı, kc:ndir, sivri fın· 
lerde, büfelerde satılan suyun Ta~r dık ve tiftik, Finlandnya ve Estonyn
delen ismıle satıldığı göri.tlınektedir. ya tütün, Çekoslovak)aya ve Al'X'an
İdare, Taşdelen ismı üzerinde her yaya yüz bin liralık ıütün, Amerika. 
hangi bir hilekarlığa meydan verdir- ya tilki derisi ve Kanadaya da yüz 
mcmek için (V. T. D.) harflerını tn. bin tavşan derisi gonderilmiştir. 

Türk bandıralı ge:nilerin yabancı 
sulara hususi miısaade ile sefer Yd
pabileceklerine karar verilmesi tize
rine, armatörlerin müracaatlarını 
tetkik etmek için 'iehrlmizcle kuru· 
lan komisyon, evvelki gün yaptığı 
toplnntıda verdiği kıırcrları Münaka. 
liıt Vekaletine dün bildirmiştir. Ve
kalet tasdik ettiği takdırde, bu k~
rarlar katiyet kesbedecektir. 
Yabancı sularda mukavele ile hk:

bir memlekete bağlı olm1yan Türk 
bayraklı dört vapur daha bulundu
gu anlaşılmıştır. KJmisyonun kara
rına göre, bunlar yüklerini boşaltın
ca limanımıza avdet edeceklerdir. 
Bundan sonra hariç m<'.mleketlere gi. 
decek vapurlar Türk sularından mü. 
saadesiz ayrılamıyacaklardır. 

Kahve ve çay ithalat birliklerinde 
Mıntaka Ticaret mi.idiiri.t Avninin re
isllğınde bir toplantı yapılmıştır. 
Kahve ve çay fiyatları üzcrıne vaze
dilecek yeni istihlak vergisi ve itha
laün fasılalı olması dolayısilc fiyat· 
lar üzerinde ihtikar yapmak istiye
ceklerle, ellerindeki malları saklıya· 
caklar hakkında hükumetçe çok şid· 
detli icraatta bulunulacagı tuccarla
ra bildirilmiştir. 

şıyan bir marka hazırlatmıştır. 
.Marka, kurşun ve alı.iminyumdan 

mamul kapaklara :Conuluyor. 
Bazı semtlerdeki sucuların da al. 

dıklan Taşdelen suyunun kabından 
tekrar istifade ederek, halka başka 
su sattıkları gcirülmüştür. Evkaf ;da. 
resi, buna mani olmak için, beledı
yeye müracaat etmiştir. Evkaf i::fa
resi, yeni belediye zabıtası talimat
namesi hazırlamrken, bu husus ha?.--
kında hiıkı.imler ila .. ·e edilmesıni dt: 
beledıyeden rica edecektir. 

Kömür Nakliye Tarifesi 
Koordinasyon heyeti kararilc tes

bit edilen tenzilatlı, .nuvakkat deniz 
kömür nakliye tarifesinin tatbik 
müddeti, 15 nisanda bitecektir. Ye
ni ve daha esaslı bir tarife hazırlan. 
ması muvafık görülınüş ve Münaka. 
Uıt Vekaleti, bu hususta tetkikat 
yapmak üzere şehrimize bir müte
hassıs göndermiştir. 

Dünden itibaren tetkiklere başlı
yan mutehassıs, armatörlerle de te
mas edecek ve bir nafta zarfında ye
ni tarife projesini hazırlıyarak, Ve
kalete arzcdecektir. Yeni tarife ihzar 
edilirken, ucuzluk birinci derecede 
2özönündc bulundurulacaktır. 

Ambalaj Kağıdı Yok 
Son günlerde piyasada sellüloz 

cinsinden olan beyaz ambalnj kfığıdı 
bulunmamaktadır. İzm~t fabrikası, 
mamulatı da açık gözler tarafındar. 
piyasadan kaldırılmıştır. Ambalaj 
için kullanılan diğer kağıtların fiyat 
ları kiloda beş kuruş artmıştır. 

.:§ ~-U : A · i : ·• · ·' C E V A P 
.. . . .. ' 

S - Ankara Halkevl resim ı~rglıl, 

her yıl hangi aylarda açılıyor? 
c - Açılış, muayyen zamanlara mün

hasır değtldir. Bu senenin katı ııçılış 
tarıhlnl Halkevi dircktörlUğünden öğ
renmek mümkündür. 

• 8 - Tan gazetesi ıahlp, dlrekU5r, ıef 
ve muharrlrlerlnln realmlerlnl na11I te• 
mln edeblllrlz? 

C - Arkadaşlarımıza müracaat eder
seniz arzunuz yerine getirilebilir. Mer
hum Turhan Tan'ın fotograllsi büyilk 
kırtasiye ma.;azalarındn vardır. 

• 
S - Buhar makinelerine alt kitaplar 

nerelerde satılır? Kimin eserlerlnl tav• 

siye ederılnlz'l 

C - Bu gibi teknik kltaplannı her 
kütüphanede bulabilirsiniz. 

• S - llkmektep mezunuyum. Şimdi· 

ye kadar hiçbir ite glrmeile tetebbUı 

etmedim. Devlet Dımlryollarına lntlaap 

etmek lıtlyorum. Ne yapayım? 

C - Ortamektep mezunu olmadılı
ruza gl:ire, maaşlı memur olamazsınız. 
Ancak müstahdem sınıfında çalıetırıla

blllrslnlz. Umum MüdürlOite tsUda ile 
mllr cnat ediniz. Sıhhi muayeneden son
ra tfıbi tutulacağınız imtihanda türkçe, 
hC' ap - hC'ndC'se, cograrya ve yurt bil
gi inden su JlC'r ~nnılacaktır. 

.. 

Öğleden sonra tonlannn ihtikar 
komisyonunda da, piyasalarda top· 
tan ve perakende fiy::ıtlar üzerinBc 
oynamak istiyecekler hakkında alı· 
nacak tedbirler etrafında ittihaz edi
lecek kanuni tedbirler te~bit edi1· 
miştir. . 

Hükumetçe düşünülmüş ve tatbı· 
kine bütün devlet mekanizmasının 
memur edilmiş bulunduğu bu tedb1r
ler arasında lüzum görülecek ma
ğaza, depo, ardiye ve fabrikalarla 
mal gizlenmiş olduğu haber alına
cak her yer derhal teftiş olunacak• 
araştırmalar yapılacaktır. 

TAK V 1 M 

'?8 Mart 1940 
PERŞEMBE 

3 üncü ay 
Arabi: 1358 
Safer: 18 

Giln: 31 

Gi.ineş: 5.50 - Ö~lc: 
İkindi: 15.51 - Aksam: 
Yatsı : 20.02 - im Ak: 

Kasım: lf2 
Rumf· t3!\8 

Mart: 15 
12.19 
ıs.so 

4.8 
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.BUGUNi : ........................ : 
Macaristanın 

Mukadderatı 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 
M acari~tan Başvekili Kont Tele. 

ki bir kaç ıündür Romadadır 
l'e İtalyan ricali ile görüşmektedir. 

Ziyaret, Bitler - Mussolini mü
lakatının akabinde '\·uku bulduğu 
için, ehemmiyetle takip olundu. Ger
~i, Kont Teleki'n'n Komada hangi 
:meselelerle meşgul olduğu hakkında 
sarih tafsilat verilmiyor, fakat neş. 
rolunan resmi tebliide İtalyan -
Macar doatluiu teyit olunmakta '\'e 
iki memleket araıındaki iş birl'ğinin 
inkişafından bahsolunarak Almanya, 
İtalya ve Macaristan arasındaki mü. 
Jıasebetlerle İtalya ve Yugoslavya 
arasındaki münasebetlerin armonize 
edilmit olduğu ve iki memleketin 
Tuna ve Balkanlarda sulhiln muha· 
f azası için ıayretlerini birleştirdik. 
(eri ilave olunuyor. 

Bunun manası nedil'? 

• 
Macaristanın Vaziyeti : 
' 
Kont Teleki'nin Romayı ziyareti, 

Brenner mülakatını müteakıp 
\·ullu bulduiuna ıöre, onun bu miili
l<attan kuşkulandıtı anlaşılıyor. 
kuşkulanmasının sebebi, Macarista. 
hın güvendiği kuvva muvazen~sinin 
altüst olmuş bulunması ihtimalidir. 
Macaristan, İtalya ile olan dostluğu. 
ha güvenerek, bir taraftan Sovyet 
Birliği ile teessüs eden hududunuu 
herhanıi bir tecavüze uğramasına 
mini olmak, sonra Almanyanın Bal. 
kanlara karşı yapacaiı herhanıi ha· 
reket sırasında çiğnenmemek isti. 
) or. Macaristan, bu sırada Yugoslav
ya ile olan münHebetlerini düzelt. 
hlİf iıe de, onun Romanya He ar a. 
ıındaki hudut da\· lan llaJlolunma. 
tnıştır. 

!Su v.-:re-ı dolayısiyle ı carista· 
11 en _sok e~ verdiği nokta

lardan biri İtalya ile dostluğunu sağ
lamlamak ve bu dostluğun yeni bir 
anlaşma uirunda feda edilip edilme. 
dlJlni göz önünde bulundurmaktır. 

Kont Teleki'nin Komada tahkik et. 
liti en,mühiın nokta bu idi. 

• 
l:lren:rı.er Mülakatından Sonra: 

Qnu bu mesele ile meşpl etmiye 
sevkeden fU imilleri göz ö. 

bOnde bulundurmak lizımdır: 
Brenner müllkahndan sonra Al. 

11\an kaynaklan gayet mühim bir ha· 
disenin vuku bulmak üzere olduğunu 
lleri sürmüş, bundan başka Balkan. 
1-rda mühim inkişaflar olacağı iddia 
edilmiş ve bir Alman - İtalyan -
~ovyetik müsellesinin vücude getiri
eceii söylenmi,ti. Bütün hunlar. 
~acaristanı endişeye düşürecek fı. 
bıillerdi. Fakat Alman kaynakları. 
~ın anlattığı gibi evvela, hiç bir mii. 
qinı hadise vuku bulmadı. Sonra 
llalkanlarda hiç bir mühim inkitaf 
toze çarpmadı, ve teşekkül edeC'eği 
~Ylenen müselles te teşekkül ebne· 
•i. Belki de teşekkül etmiyecektir. 

O halde Roma müllkatının, Maca. 
tiıtanı bir dereceye kadar tatmin ct
"ıif olması muhttmeldir. 

TAN 

HAVA FAALiYETi ARTTI 
Son İki Günde Yedi Alman 

Tayyaresi Düşürüldü 
Bir Alman, Bir lngiliz, Bir Holanda ve Bir Norveç 

Vapuru Batırddı, Bir Fransız Muhribi Battı 
• 

Londra, 27 (Hususi; - Garp cep-
hesinde, bilhassl hava faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Fransadaki İngiliz ha. 
va kuvvetleri, Almanların yedi keşü 
ve avcı tayyare;•r.oen mürekkep bir 
kuvvetli filosuna karşı gelmiş ve 
bunları keşif ytlpmaktan menetmi'°' 
]erdir. Bir İngiliz tayyaresi de bozul
muş ise de, pilot paraşütünü kulla· 
narak kurtulmuştur. 

Daha sonra bir fniliz tayyare dev
riyesi, 9 tayyareden mürekkep diğeı 
bir Alman hav'l filosuncf taaarruz 
etmiş ve iki Alman tayyaresi düş_ü. 
rülmüştür. Bu iki tayyarenin alev
ler içinde yere düştüğü görülmüŞ-

1 

tür. 1 
Dün Garp cephesinde İngilizler 1 

tarafından düşüriilen Alman tayya· 

1 

relerinin beş olduğu, bund.ın başka 

ikı Alman tayyaresinin daha tahrip 
edildiği anlaşılmıştır. 

Diğer tar:l!~ı. r, anaı• -,.,.al'fll• 
ff de Iaalivet~ ~..J .. ıumıı,ı..rcu.. f 
Fransız keşi! tayyar~lerlnin getir. 

alkleri malömata göre, Alınan ordu
sünun tahşida?ında geçen sorbahar
danberi hiçbir değişiklik olmamıştır. 
Yani Alman kuvvetleri mühim mik
tardadır ve 24 saa-: içinde harekete 
geçebilecek vaziyettedir. 

MÜTTEFiKLERiN 
i teı.r'den buz denırl:ıe kadar yeıronu 

beş milyon mil murabbaını bulan bir 
saha Ü1Jerinde istikşaf ve araştırma.. 
la? yapmışlardır. 

Bitaraflara 
Karsı Vaziyetleri 

-0---

Par!s, 27 (A.A.) - Havns ajansı bil-
diriyor: Parlsln akşam ıazetelerlnd.:m 
biri, ıayrl resmi fekllde :ıeşrettıtı bir 
yar.ıda, mütteflklerln, Norveç sulan 
bltarafiıtına hürmet etmemekTe ken- ı 
cHlerlni haklı ıördüklerlni söylemek· 
ted:r. 

Bu hususta sallhlyeW bir makam
dan hiçbir beyanatta bulunulmamıştır. 
Fakat müttefikler, bazı mernlt:ketler 
bitarafiığının Almanya tarçfından 

mütemadiyen fh!Ale uframasının ta
hammQl edflemtyecelt kanaatfle, bu 
8ularda inzibaU tedbır alnu)'a .karar 
verml gôrUntıyorlar. 

• Londra, 27 (Hususi) - !'ale'den 
gelen bir habere ıöre lmçrentn blta
raflıtına Azam.1 say~;yı ~termek için 
Fransızlar da, Almanlar da Ren üze
rinde ıayet kuvveW 111klar ;yakmala 
karar vermişlerdir. Bu sayed., her-
0hangl bir tayyare İsvlçrenln bitaraf
lığını lhlAl ettiği takdir.:ie kolaylıkla 

seç.llecektir. 

Geminin tayyareler! Alman deni
zaltılarına hücum etmişler ve bırçok 
denizaltıyı mahvetmişlerdir. 

Ark Royal, iki düşman torpilinden 
kurtulmu~tur. TorpiU atsn den!zaltı 
ta:yyare gemısine refakat eden bir 
torpito muhıibı tarafından tahrip 
edilmiştir. 

Bir Helnkal, Ark Royale 1000 ki
loluk bir bomh'l atmıştır. Bomba. 
geminin 18 kadem y3kuıına düşmüş 
ve infilak o kadar şiddetli olmu\ lur 
ki, geminin bezı parçalan kırılmıştır 

Amerika ''e müttefikler 
Müttefikle:'!n peşin para ile her is

tediklerini tedarik etmekte zorluk 
_çektiklerini nazarı dikkate alan bazı 
Amerikan mahaiili. demokrasinık 

galebe çalması için, eski harp borç
larım ödememelerine rağmen. müt
tefiklere tekrnr kredi açılması lüzu
mundan bahsetmeğe başlamışlard.r. 

• 
Almanlann halen ayda 3 bin tay-

Batan ve batırılan gemiler 
Bugün Şimal deni?.inde bir Alman 

devriye gemisi İngilizl~r tarahndan -------··· .. ··-··"--................ _ 
yare yapmakta oldukları ve yakında 
6 bin tayyar~ de yapabileceklerini 
duyan Amerika hilkiımeti, müttefik
lere verdiği tavyal"4!1erin adet ve ka.. 
litelerinde, müttefikler lehine bazı 
dejifiklik yapmıya lüzum görmüt
tür. 

batırılmıştır. 

Bugün Norve.yin Cometa adlı ve 
4000 tonluk gemisi batırılmıştır. Ho

be§ aylık bir seferden ıonra 1ngilte
reye '6önmü§tür. Geminin tayyarele
ri denizler ve Okyanuslarda Egua-

landanın küçük devriye gemisi Savo ============================= 
da batınJmııtır. 

Fransız Ammılliği "Rayyos,, muh. 
ribinin bir infüak neticesinde battı. 
ğını bildiriyor. 

6574 tonluk lngliz b:ındrralı Cart. 
lemoa vapurund:ın çok zamandanbe
ri haber alınamaaığmdan, bu vapu-
1"un battığına hükmediliyor. 

G&lapagos adalan civarında Al. 
man tahtelbahirlt?rinin görüldü~tine 
dair çıkan bir habe; üstüne, "Mau
retama,, ismindeld İngiliz vapuruna 
refakat etmek üzera Büyük Okya
nusa İngiliz 4arp gemileri gönderil
miştir. 

Ark Royal /ngiUerede 
Alman propagandasının batırdığı 

lngıliz tayyare gemisi, Ark Royal 

Tren Biletlerinde 

Tenzilat Y apdacak 
Ankara, 27 (TAN) - Devlet De· 

mlryollannda yapılacak yalnız gidiş 
ve gidlt - dönüı aeyahat ücretle. 
rinde bir miktar tenzilat yapı1ması 
için tetkiklere başlandığı haber ve
rilmektedir. Nakliye vergisil'le ya. 
pılınası mukarrer zamlar dolayısiyle 
birinci mevki ücretlerinden alınacak 
miktar % 15, ikinci mevkide % 10, 
üçüncü mevkide % 6 ya varacağın. 
dan demiryol tari!esinde yapılacak 
tenzilatın şimdiden hakiki miktarı 
malum değildir. Alınacak vergi mik
tan malum olduktan sonra tenzilat 
nisbetl tayin edilecektir. 

lımirde Tecavüze 

Uğrıyan Muallimler 
İzmir, 27 (TAN) - İzmir kız lis~si 

muallimlerinden Sabahat ile Manisa 
ortamektebi muallimlerinden Kema! 

tehir yakınında Kançe~me clvannda
ki kırda gezerlerken tecavüze ujra. 
mışlardır. Mütecavizler Sabahat! gö. 

türmek istemişler, Sabahat ve Kemal 

mukavemet edince Sabahatl g6zUn.. 
den yaralamıılar ve KemaU de iyice 

dövdükten sonra ayağından kurşu..!1-

la yaralamışlardır. Suçlular yakalan

mıştır. 

FRANSADA 
Harp Kabinesi 

Toplandı 

Hariçteki Sefirler P arise 
Davet Edildiler 

r-aris, 27 (H ıs.ı .{) - Frans·z hı>rp 
kabinesi, bugün Paul Reynaud'nun 
riyaseti altında ikinci toplantısını 

yapmıştır. Alikadar bütün nazırlar 
içtimada hazır bulunmuşlardır. 
Diğer taraftan Reynaud'nun. ha

riçteki Fransız sefirlerile şahsen te
mas etmek için bunlan Parise davet 
ettiği bildiriliyor. Fransanın l 'lndra 
Sefiri, geçen hafta sonu Parise git. 
miş ve Reynaud ile görüşmüştür. Di
ğer sefirlerin muvasalatı da bekle
niyor. Bilhassa Roma ve Brüksel se
firlerinin bugünlerde gelecekleri an.. 
!aşılıyor. 

Dünkü nutuk iyi kartılandı 
Reynaud.ou11 diln söylediği nutuk, 

P.uiR ve Lo.,drada ~ok iyi kar· 
şılanmıştır. Parıs gazeteledn~n dü
şünceleri, Epoqn'l gazetesinin bu 
mütallasını hulAs:ı ecHyor: .. M. Rey. 
naud, Fransız mmetının ruhuna hi· 
tap etmiştir.,, 

Londrada Reynaud'n un, Fransız 

milletinin azmini ffade ettiği kanaa.. 
ti hüküm sürüy:>r. Nazistler, hüku
met tebeddülü n~tıcesinde bir zaaf 
görmeyi ümit ettiklen için, Rey. 
naud'nun sözleri böyle bir düşün
cenin varit olmııd(~lr.ı ispat etmiştir. 

Londra gazetelerinin mütallalannı 
da Daily Telegrapb'ın fU mütalhsı 
icmal ediyor: "M. Reynaud'nun te
z;., harekettu. Ve bu nutuk Fra."lSa· 
nın ruhunu temsil ediyor.,, 

Daily Sketch eazete5inin nskeri 
muharriri de ~yle yazıyor: 

"Fransadan ve Romanyadatt iyi 
haberler geliyor. Fransada Reynaud, 
heyecanlı bir nutu:C söyledi. Roman
yada ise müttefi'.t!er Almanyanm şid 
detle ihtiyacı olan 200.000 tun petro
lü elde ediyorlar. 

---o-
Roosevelt, Welles De 

Derhal Görüşecek 
~evyork, 27 (Hususi) - 'MıHer 

Sumner Welles'in yarın muvasalatı 
bekleniyor. Mister Roosevelt tatil 
yapmıya çıkmayı tehir etmiftir. Roo. 
.sevelt, W elles ile görüştükten sonra 
tatil yapacaktır. -

Menemencioğlu Bugüı 
Şehrimi7.e Geliyor 

İzmir, 27 (A.A.) - Hariciye Ve. 
klleti Umumi Kitlbi B. Numan Me
nemencioilu bugün Aksu vapuru ile 
lstanbula hareket etmiftir. Bir hal. 
tadanberi şehrimi7.de istirahat et. 
mekte olan Numan Menemencioğlu 
yarın akşam İstanbulda kalacak ve 
Cuma günü akşamı Ankaraya hare. 
ket edecektir. 

a 

CifK 
Ne Zaman 

' 

Pahallla11r7 
Yazan: B. FELEK 

B ilfnmez o efendim. Ne zaman 
pahaWa1tıtını ne alan bilir. 

ne satan. 
İki gün evvel et en ucuz altmıı be. 

şe satıldı. Sordum: 
- Ermenilerin yortusu var? De. 

diler. 
Balık yükseldi. Adeta kavala pk. 

tı. Sordum: 
- Rumlann yortusu var. Dediler. 
Daha evvel yine bir pahalılıkta 

sormuştum: 

- Havalar fena! Hayvan ıelmt. 
yor. Dediler. 

- Ayol! Koca koca ıemil• fırtına. 
dinler mi? Dedim. 

- Kuzu daha ziyade kayıkla ıe• 
lir. Onun için ... Cevabını verdiler. 

Balık yülueldiii zaman da: • 
- Gemiler ıeldi. Satın alıyorlar. 

Cevabını verdiler. 
Ve böylece umulan, umulmıyan 

bir takım sebeplerle bunlar yükse. 
lirler. 

Halbuki bunan da bir mevsimi ol
mak lbımdır, hatti bir takvimi bile 
olmalıdır: 

Leylik ne zaman açar, manıJ ne
zaman çıkar, erik ne zaman olur, ü
züm ne zaman pife~ nasıl biliniyor
sa et ne zaman pahalılanır, balık ne 
zaman yükselir, yai ne zaman fiyat.. 
tanır, peynir ne zaman düşer, bir 
mevsim baremi yapmak çok faydalı 
olur. 

Ona ıöre hepimiz kesemizi, efYL 
nın ve ııda maddelerinin fiyatlanna 
görer ayar ederiz. Kimse yadırgamaz. 

Meseli hep biliriz ki; aiaç k&mil
rU kiraz vakti ucuz olur. Bunun ne. 
den böyle oldutunu kimse ara1hr. 
maz. Kıtın kömilriln pahabbpndan 
bir ıikiyet olmaz . 

HattA dostlanmdan hesabını bllen 
bir muallim vardır. Gilntln birinde 
"mesleki tedris,, ten uzaklatırsa ya. 
pacaiı it yazın kömür ve sojan alıp 
kıtın yüzde ıeben klrla satmak ol. 
duğunu söyler. Onun bu sözilnfi işit
tim işiteli her yaz ve kış bu iki mata_ 
hın fiyatlarına bakanın ve kendisine 
hak veririm • 

Velhasıl efendim, hikmeti Hüda 
sinek ap11 fiyatlar :rtlbellJ'Or. 

Benim sibl ba pabalılıfın hikmeti· 
ne varamıyan bir kariim §Öyle yazı. 
yor: ... 
"Bilin~ ve blllnmey~ sebeplerden do. 

layı fstanbula kasaplık sıtır ve koyun ıeı
mlyor dlye fiyaUarın yükselmesinde ne 
gibi mantıki dQşQnceler olabilir? Yani clQ
şünelim ve nasıl tevil edelim ki; sıfır ve 
koyun gelmlyor diye fiyatların yükselm~ 
sini tabii ve normal bulalım. Ticaret ka
nunlarında acaba piyasada mevcudu azalan 
sureti! umumlyede her maddenin ftyatl 
arttınlır diye bir hüküm var mıdır?" 

Şu Nasrettin Boca fıkrasını dinle. 
yin: 
H~a bir ıün bir bostana girip li. 

hanalan toplarken yakalanmtf. 
- Nedir o yahu! Ne yapıyonun 

orada? Diye sormuılar: 
- Biç! Fırtınadan düştüm ••• De. 

miş. 

- Ya ba lihanalan kim kopardı? 
- Fırtınadan dedik ya! 
- Peki! Ya bunlan çuvala kim 

doldurdu? • ~acaristan ve Balkanlar 

esmi teblifde iki memleketin ! 
ı_ Tuna hanasında ve Batkım. 
~ tda sulhjln idameslne çahşac .. klan • 

HADİSELERİN İÇYUZU 
Müttefik memleketlerde harbi. canlandırmak 
irin baf göatern cereyan, ukeri müteluusıalarr 
ve muharrirleri en çok dil§ündüren meaeledir. 

olmadan kullanmı)a imkin yoktur. 
Türkiye ise Boğ~zlan ancak şu ıartlar dahilinde açar: 
(A) - Sovyertlerln Balkanlara tecavüz etmeleri, 

- İşte ben de onu düşilniiyordam. 
Dem it. 

Bütün bu sualleri soranlara vere
ceğim cevap ancak şu fıkradır. 

)lendiğine göre, Macaristanın Ro. 
~.nyaya karşı iddialannı tahakkuk 

•rmek için Romanya ile harbe gir. 'it ıibl bir vaziyeti ihtiyar etmiye
ii anlaşılabilir. 
ihtimal ki Almanya, Macaristanı 
btanya aleyhinde tahrik etmek is. 

.Aı • Fakat Macariıtanın bu husu!-ta 
~an mlizaheretinden fazla, mese

l sulben halletmeyi tercih eden t. 
ıt•n mlizaheretine güvenmek iste. 

.röze ~arpıyor. 
~O halde, Balkanlarda, bu yüzden 
lflhim bir hadisenin vukuunu bek. 
~e mahal kalmıyor. 

Elim Bir Zıya 
~bdurrahman, Yahya, Ali ve Asa( 
~ ta ile Emine ve Münevver Telci. 
~ babalan, Bayan Hayret Maltanın 
~· Bay Talat ve İbrahim Tclcinın 
tl~Pederi ve merhum Halil, Derviş 
~ ve Yahya Maltanrn kardeşleri 
~~rn.izin kazm.ir tüccarlarından 
,,uri Abdurrahman Malta 
lfaıtkın rahmetine intikal etmiştir. 

'tlaıeıinin 28 Mart Perşembe günü 
~t 14 de Nişantaşında Teşvikiyc 

desindeki İmren aparhmanından 
~ll'ılacai;mı ailesi teessürle bildt.. 

l', 

• 
• 

• 

• 

• 

* Bu miiteha~sıslar da harbi canlandırmak lehincledirler. 
rakat hl'psi de ''nasıl?., sualini soruyorlar. 

* Londra gazetelerinden birinin aakeri muharriri 
bu suale ıu cevabı veriyor: 
"Napol.yon veya Ma/.borough gibi aakeri dehi. .. 
lar da bugün ıağ ol.saydılar, yapılan ıeyden faz .. 
la veya baıka bir tel/ yapamazlardı.,, 

* Ayni muharrire gi•re, buıiln de milttef:klerin ordulan 
fevkalade bir adama muhtaçtır. Yalnız bu adamın bu· 
Junmaması, askeri idarenin fena oldutunu ıöstermez. 

Çünkü Almanlıara kati bir darbe indirilememesi askeri 
ıefierin kabahati delildir. ,,,. 
Bu böyle olduğuna göre müttefikler, 'Alman gagı 
nerede ve naaıl mağlfıp edecekler? 
Dail11 Sketch gazetesinin ukeri muharriri bu 
•"'Jlk ıu cevabı veriyor: 
"V akalan, objektif bir gözle tetkik etler.ek he· 
ınen kazanılaaılc büyük bir zafer bulunmadığı. 
ııı anlarız. 

• 
• 

(8) - AlmanJann Romanya aleyhinde askeri faaliyete 
geçmek için Bulgaristan ve Macaristana müzaheret eL 
meleri, 
(C) - Bu iki hidisenin birden vukuu. ... 
"Bu gibi h&Jiaelerin vukubulup bulmıuacağı 
belU değildir. Fakat vukuu takdirinde mütt~fik
IB l>u IUidiaeleri karıılamıga hazır bulunacak
lardır. ,,,. 
"O zaman mUttt<fikler ıunlan yapabilirler . 
(A) - KaradeniR ıirerek burada abloka yaparlar. 
(8) - Baki ve Gromy petrollerini yan&ın bombalarile 
tahrip ederler. 
(C) - Sovyetlerin Almanyaya yardım etmelerine lm
kin bırakmazlar. 
(D) - Balkanları milttef'Jder lehinde faaliyete ıeçl. 
Tirler.,, 

istihlak Resmine 
' Zam Yapdacak 

Maddeler 
Ankara, 27 (T.ın Muhabirinden)= 

İir.bsat enoümcnı, yeni vergı layiha· 
l•"mJ müzakereye devam ediyor. Ka. 
nun. haziran 940 tan itibaren tatbik 
mE.vkiine kaııuiı&eaktır. Kanunun 
rer.mi gazetede ·ıeşrıni takip eden 
Us iki gün !çincle, stok snhıplcrilc, 
f~bı ikalar, n~zdlerintleki mamul ve. 
ya yan mamu· eşyay1 bir bı?ynıma
m! ile hükılmeto bıldıreceklerdir. 

lstihlik r~mi fazJalaştınlan bır
Ç?a etya mevamn.!a keten :rensuca. 
tmın kllosun>t 40, sicim, kendir. ke
ten ve jdtun kilosuna :-tO, lastik m9d 
de'er namı a!tında ~planın tarak * v~air gibi eşyanın kilosuna 30 -

Dally Sketch'in askeri muharriri, mütaUalan- 80, bazı ka~ıtlarla mukavvalara 
it) - 20, muhte!ii cins muşambt.lara 

na fU ciimk ile niluıyet veriyor: 1nıe kilo başınd~ 3 - 5 _ 10, ıi~e-
w Almanlann muvalfakıuet umarak milttelikk· lere 2, canuan. :-1, 1G'8 zücaciye eı-

,Te taarruz edecekleri ~bir aaha 1101dur. Müt- yas10a 15 - 20, daha kıymetli eşya.. 
tetikler de aneak, Almanların tlal/GIUlıldan ha- ya da 50 kumy zam yapılmaktadır . 

.,. Serbest meslek erbabından tx!yan.. 
• Ayni razete denm ed1yor: 11atı bir noktadan kati bir darlJe 11emed.ikp mağ- nıme verenıC!fı~ kaıanç ver,::isıl'e 

''Gerçi müttefiklerin Yakın Şarkta bir mllyona yakı1 lup edilemezler. Bu hayati noktalann biri Sov- yuzde 50, iratt. gayri ıııaft ÜZt"rind~., 
r askerleri var. Fakat bu kuvveti Tilrldyenin müsaadesi yellerin petrol kagnaklarulır.19 kuanç vergı!I odeyenlerfn uld mü· 

---------------------------....;, __ .;;.. __ ..;.. __ __;;....;.;.;.~,;,,;.;.;..;,;. _ _.. ___ ....ııı...J te:Jefiyetl•:1e yü7.de U zam edil-
a·tur. 



URiYET11 

e Açllan 
al ra Dün de 

Devam Edildi 
Muddeiumumilik tarafından Cum

huriyet gazetesi neşriyat müdürii 
Hikmet Münif ve muharrir Peyami 
Sala, Salahattin Güngör ve Mcltki 
Sait aleyhine açılan neşir yolile ha
karet davasına dün ;ılt1rıcı asliye ce
.za mahkemesinde devar.-ı edildi. 

Muhakemede hakim mcvkiini Hn
lil Ceyscl, iddia makamım da 1\.follir 
Ülküsal işgnl ettiler. Suı;lu sanılan. 
Jarla avukatları İrfan Emin ve Suat 
Ziya hazır bulundular. 

Avukatın tahlilleri 
İlk olarak Mekki Saiuin vekfuet. 

ı:n&mesi mahkemeye ıbraz edildi. Mu. 
haketne, müdafanya kaldığı için, Su
at Ziya söz istiyerc-k, miiekkillerini 
müdafaa etti. Suç teşkil ettiği iddia 
edilen Peyami Safanın "Davacı Bi
ziz,, ve "İmtihan,, başlıklı yazılarile 
Server Bedi imzasile ys.zdığı bir fık. · 
:ta ve Saltıhattin Gungörun "Şehrin 
içinden,, röportajını tahlil ~ttikten 
sonra, Mekki Saidin muliıkatmdan 
bahseden Suat Ziy3, bu yazıların 
kül halinde nazara alınacağını, ve 
bu takdirde yazılarda suç teşR:ıl eden 
unsurların mevcut olamıyacağını 
b~ldirdi. yu~us NadiniJ "Afr9dit işi· 
nın mahıyetı,, başlıklı başmakalesi 
yüzünden neşriyat müdiirü Hikmet 
Münif aleyhine aç,ılan davayı cin e
tiıt eden Suat Ziya, bu yazının İbra
him Hakkı Konyalıyı istihda: ettiği. 
ni ve hakikaten ağır bir tenkit oldu. 
gunu kaydetllkten sonra. İbrahim 
Hakkının "Afrodit,, anlı bir kitap 
çıkarmak suretile yap.tığı mtıraba
hacılığın tenkide değer bir mnhiyt:f 
arzettiğini söylemekten kendini nla
mıyacağını anlattı ve bütün nesri. 
yatın inkılap prensiplerini korumak 
mııksadile yapıldığını ilave etti. 

1 ddiananıeye ceı·aplar 
Afrodit romanının kadmlarına be. 

lediye hakkı tanımıyan hır memle. 
ket olan Fransada müstehcen görftl
medikten sonra, kadtru vazıı kanun 
mertebesine yükselten bir memle
kette takibata uğramasının asla doğ. 
ru olamıyacağını da söyliyen avu. 
kat, müddeiumuminin geçen celse
de serdettiği esas hakkındaki iddia
namesine teker teker cevap verdi ve 
müddeiumuminin kanun metinlerin
deki tabirleri yanlış kullandığım, 
kanun şcrhçisi Manyodan alınan par 
çaların cevabını yin'! Manyonun 
bir diğer sayfasile vereceğini bitd:r. 
di ve sözlerini bazı misaller ve fık
ralarla bitirdi. Müteakıben İdan E
min müdafaasını yaptı ve matbuat 
hürriyetinin mana ve mefhumu ve 
insanın tefekkür tara!ıle sozlerine 
ba§ladı. 

Maddenin hayvanc!n yürüdüğünü. 
nebatta büyüdüğünli, insanda da dü. 
şündüğünü, söyledikten sonra. dal
kavukluğun, midenin vazifesi oldu. 
ğunu kaydettL 30 sene evvel konu
şulan ve yazılanların bugünkünden 
ileri bulunduğunu ve halbuki bi7.iın 
daima terakkiye doğru ilerlememiz 
lazım geldiğini, "Cem,, ınccınuas.n
da çıkan dokuz karikatürü ayrı ay
rı izah etmek ve göstermek suretilc 
ifade etti. Matbuat hürriyeti hak
kında temyiz mahkemesınin muhal
led bir karnnnı da mahkemeye tevdi 
eyledi. 

TAN 

SPOR: 

Çamlıca Kız Lisesi 
Şampiyon Oldu 

SULAMA 
i,ıerimi% 

--0---

G. Ali Fuat Cebesoy'un 

Milli Küme 

Sinirlerine 

Maçlarında Bütün 

Hakim Olmalar. 
Oyuncularm 

Tavsiye Edildi 

Gazetemize Beyanatı 
Aydın, 27 (Tan Muhabirinden) -

Nafıa Vekili General Al~ Fuat C'ebc. 

İstanbul mektepleri spor böl~esi 'b" ç l soy, dün Çivrilde ljıklı golünden 
gı ı, amlıca kız lisesi stanbul ~am- Nazilliye kadar olan sshadaki hu'tu" n 

tarafından, kız mektepleri arasın.in piyonluğunu kazanmıştır. • 
tertip edilen voleybol mac.hırı, dün V 

1 
sulama faaliyetini tetkik etmi.;, ak-

o eybol müsabak_tısını_n netice le- şam üzeri Nazilliye g_elınistir. A. udın 
sona ermiştir. Voleybol miisa~ka .. rini ·· t t 1 d ~ • J 

d b 
gos eren cc ve ı aşagı a yazıyo. \talisi, Parti rnüfett.işi ve daha b'ır. 

sın a u sene, evvele.? de yazdığımız ruz: 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lçok ~m~ ~rahnda~ karFlanan 
ı Nafıa Vekili, Halkevinde şer~fine ve-

c .. >. 
i: - >. .. .. .. Q. • - ., '!:' .. o .. - • E-'" E 

.. .... >Cll 
Q. :o 

:s - il " ftj .. -> .'!! < > E C:J ::!: 

Çamlıca K. L. 9 !) o 207 
Kız M. M. !) 8 176 
Kandilli K. L. 9 7 2 Hl 
Erenkôy K. L. 9 5 4 263 
İstanbul K. L. 9 5 4 254 
fnöna K L. 9 5 4 278 
Boğaı.lci L. 9 3 6 243 

COmhurfyet K L. 9 z 7 168 
lstıkUil L. 9 o 9 69 

Şl~li T. L. il 1 8 85 
Ytkün 90 ıs -45 2174 

>. • .. 
~ .., ., 
> 

118 
147 
174 
202 
223 
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239 
248 
270 
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11 
12 
15 
18 
16 

102 
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17 
16 

14 

14 

12 
11 
8 

6 
30 

l rilen ziyafette bulunmuş ve gece ya
rısına doğru Nazilliden ayrıimısur . 

~ {Ali Fuat Cebesoy, hareketinden ·ev . 
; vel beni kabul ederek, şu beyanatta 
0 bulunmuştur: 
1 "- Bugün Büyük Menderes hav-
2 zası sulama tesislerbi gördük. Bu 
3 ovalardaki bir milyon iki yüz bin 
4 dekar araziyi sulamak için günde 3;-,0 
5 metre mikabı suya ihtiyaç vardır. 

~ Halbuki yazın Menderesin suyu 8 -

8 
10 metre mikaba k3dar düşer. Bu
nun için bize liızım olan 350 metre 

9 
10 

mikabı suyu temin edt?Cek olan Isık-
h gölünde. yapılan tesisatı tetkik· et
tik. BÜ tesisat kışın Büyük Mende. 
resle Kufi deresinin feyezan suları

Jllilli küme maçları 'Vclıı maçını da Tank 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü tir. 

idare ede-cek- nı toplıyarak, yaz mevsiminde sula. 
maya verecektir. Bundan başka SJ
rayköy ovasını sulamak üzere Aksu 
uzerinde yapılacak regülatör mahalli 
ile Feslekten itibaren Menderesin iki 
tarafından Nazilliye ve Pirlebcy kö
yüne kadar devam ed€n kanalları 
Feslekte yapılım reg:ilatör kanalı ve 
köprü inşantını da te~kil~ ettik. Bu
ralarda faaliyet, me::nnuniyete şayan 

Cemil 'I'aner, di.ın mıili ki.ııne maçıa. Beşiktaş Klübünün Kongresi 
rına iştirak edecek olan Galatasa
ray, Beşiktaş, Fener ve Vefa kliiplc
ri futbolci.ilerile idarecilerini bölge 
merkezinde kabul ~dcrP.k, k~ndileri. 
le hıısbihalde bulunmuştur. Direk
tör, içtimadn futbolcıitcrc rr.illi küme 
maçlarında sinirlerine hüki:n olarak 
hnkem otoritesini ihlal edecek hare. 
ketlerde bulunmamalarını söylem:ş
tir. 

llölge billa.'u açıldı 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

binasının küşat resmi, dün akşam 
yapılmış, merasimde vali muavi i 
Hüdai, Genel DirektDr Cemil Taner 
hazır bu~unmuştur. Küşat merasimi. 
ni vali muavini, birkaç sözle yap. 
mış, Genel Direktör de mukabelede 
bulunmuştur. Davetüle;:- haı.ırlana:ı 
büfede izaz edilmiş1erdir. 

Hakemler seçildi 
Hakem komitesi, dün akşnm Böl

ge merkezinde yaptığı toplantısında, 
milli küme maçlarının hskemleriııi 
seçmiştir. Galatasaray _ Fener mü
sabakasını Ahmet Adem, Beşiktaş -

Beşiktaş Jimnastik Klubü Başkan· 
lığından: Klübümüzün senelik kon
gresi 30 mart cumartesi günü saat 
14.30 da Beşiktaşta Spor caddesin
deki lokalinde akted.ileccktlr. 

Ruzname şudur: 
1 - Kongre riyaszt divanının 

tihabı, 

iıı- bir şekilde devam ediyor. 1941 sene
sinden evvel, bu hov:ıarıın buraya 
kadar olan kısımları tamamen sulan. 2 - Mali ve idari rapqrun okun-

ması, mıs olacuJc••'I'· .".h'ia:r- \ıcn•ı;asına:>.h-ı 

3 - Tı!urakıp raporunıın okunma- araziyi sulamak üzere bu çay liira. 
sında yo.pılacak regi.ilfıtörle rulama 
kanalının da tetkikleri bitirildi . .Pro-

sı, 

4 - Gelecek sene bütçesinin mü· 
zakcresi, ' jeleri de bitirilmek Ü7.eredir. Bundan 

5 - İdare heyeti 
intihabı. 

ve murakıplar sonra Söke ovası sulam:ı tesisatını!l 
yapılmasına başlanacaktır. Ayrıca 
Baltan ovasını lsıklı gölünden ve Ci
ne 0\'8Slnı da Ctne çayından sula
mak kararındayız. ÖLÜM 

BAY YERVA.""T S. KARAYA. "ın 
\'cfat eylediği teessürle ilan olunur. 

Cenaze merasimi l\larbn :!9 uncu 
Cuma günü saat 141 da Bcyoğlunda 
Bahkpazarındaki Ermeni Kilisesinde 
icra kılınacaktır. 
Kansı, Bayan Lüsi Y. Karayan ve 

evlatları. 

Bir Sencdcnberi Kayıp! 

Yarın, in§aatı bitirH~n ve ay !er. 
siyatına başlanan Azi~iye tüneli hav
zasındaki ameliyatı işletmeye açaca
ğız Burada Cellat sölüııdcn başka, 
on dört göl kurutularak, feyezandan 
ekilemiyen 200,000 dekar en mün· 
bit arazi yer yer sürülmeye başlan
mıştır. Bu suretle, bu mıntakanın 
sıhhi, zirai, iktısndi vaziyeti düzeL 
miş ve bir refah devresi açılmış bu-
lunuyor.,, 

... 
BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parll 
MUAno 

27 • 3 - 940 

Cenevre 
A.mste.rdam . 
BrQlcıel 

Atına 

Sofya 
Madrld 
Budape~ta 

Bükr~ 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

5.20 
148,.!... 

2.9-i29 
7.4275 

33.1741 
68.8275 
25.1775 

0.9625 
1.71 

13.4375 
25.2175 

0.62 
3.3125 

33.1550 
30.77 

ESHAM VE TAHVlı.AT 

Ergani 
1938 7o 5 ikramiyeli 
Sıvas-En.urum 5 

20.01 
19.83 
19.49 

"ıvas-Erzurum 6 19.50 

1 

~--------" 
ASKERLiK iŞLERi: 

28. 3 - 940 

RA.D'Y"O 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzonlutu 
81.7 m. 1146~ Kes. 20 ıtw. 
1648 rn. 182 ft~ '11'1 ıtw. 

Perşembe, 28. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Müzik: Divan ve koşmalar. Okuyan: Mus
tafa Çağlar. Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke
mal Niyazi Seyhun, Hasan Gür, Fahri Ko
puz; 13.15 Müzik: Halk türküleri ve oyun 
havalan: Adanalı Aziz ve Sarı Recep. 
13.30 - 14.00 Müzik: Karışık program (Pi..). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı, 

l 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, UUO 
Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19.10 Mem
leket saat ayarı, ajnns ve meteoroloji ba
berle.rl, 19.30 M!lzik: Yeni şarkılar, Halk 
tilrkUlerl ve zeybek havaları. Çalanl~r: 

Hakkı Derman, Hasan Gür, Şerif İ\'li, 
Hamdi Tokay, Okuyanlar: Safiye Tokay, 
Sadi Hoşses, Mahmut Knnndaş: 20.15 Ko
nuşma (Sıhhat saati), 20.30 Müzik: Fasıl 
heyeti; 21.00 Müzik! Kaval ile çoban ve 
kır hnrnları. Çalan: Aziz Akbas; 21.15 

Beyo§lu Yerli Aekerllk Şubesinden: Müzik: Radyo orkestrası (Şcl: H. Ferit 
1 - Şubemize mensup ihtiyat eratın Alnar): 

kanuni ve mtitnd yoklamasına 20 Mart 940 l - A. Vivaldi: Concerto Grosso, No. 3, 
gününden itibaren şubemiz binasında ba§- Sol minör. · 
lanmıstır. 2 - W. A. Mozart: Senfoni, Mi bemol 

2 - İzdihama ve beklemelere mll!lf ol- majörı · 
mak icln yoklamalar, m!lteakip dört do- 3 - L. Van Beethoven: Egmont uver-
i;'UJll için aşağıda gösterilen günlerde sa- türü. 
bahtan akşruna kadar ve nüfus hüviyet 22.()5 Müzik: Melodiler (Pl.), 22.15 Mem-
cOzdıınına göre kayıtlı b\llunduk1nn nah!- lekct saat ayarı, ajans haberleri; ziraat, 
ye esası dah!llnde yapılmasına devam edi- esham - tahvllfıt, kambiyo - nukut borsa-
lecektlr. sı (Fiyat), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.), 
A - 313 dollıımıuıa~ 23.25 - 23.30 Yannkf pı-ogr:ım ve kapaııı~. 

3-N!san-910 gOnü Taksim, Galata ve Ecnebi lstasyonlanndı 
Şişli nahiyeleri. Türkt'e Ne,ri\'&t 

5-Nisan-940 gOnü Beyoğlu Merkez, Ka- Bclgrad: Saat IP da kısa dalga 48; Paris: 
sımpıışıı ve Hasköy nahi- Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta dalga 
yeteri. 1255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga ,0,55 

B - 314 doliumlufar: de; Roma: Saat 21,30 da orta da.Jsıa 250, 
8-Nisan-940 gUnü Beyoğlu ve Taksim Londra: Saat 18.55 de kısa dalga 20, 31,5; 

nahiyeleri. Bel~rad: Saat 22 ne kısa dııl~a 48. 
10-Nisan-940 gQnü Galııtn ve Şişli na-

hiyeleri. 
12-Nlsan-940 günü Kasımpaşa ve Has

köy nahiyclcri 
C - 315 do~umlulır: 

'5-. lsan-940 gun1l BeyoI?lu ve Ta"k11bn 

nahiyeleri. 
17-Nisnn-940 gUnü Galata ve Şı~ll na- t 

hlyeleri. 
19-Nlsan-940 günü Kasımpaşa \'C Has

köy nahiyeleri. 
O - 318 do~umlulu: 

22-Nlsan-940 günü bütün nahlyelerde. 
3 - Herkes, yoklamasını bizzat ve gU

nOnde .Y1'ııhracaktır. 
4 - Nüfus hüvlyct ef.zdanlarile terhis 

Meşhur Mııcnr Viyolonist! 

ALEX. VE G E 

ve ihtiyat vesikaları, so!ör olanlar da ay- verecektir. Biletler slmdlden Sara:r 
rıca ehliyetnamelr.rlla-bircr lk:ınw.t ı:<IDÇ- ı lQ~' JlJSClCl"Jndc sat.ılm.:ıkt:ıtiır 
dini beraberinde getireceklerdir. Koltuklar: 75 - 100 - 150 ve 200 

5 - İstanbul dışında ikamet edenlerin 

1 

Kuru~tur. 
bulundukları yerlerdeki şubelere müraea- '& 22 4 , 
at etmeleri veya yoklama defter numara-

mızı yıı~ak şartile şubemize mektup gön-~I Y AT R O L~R 
dcrmclerı llfın plunur. 

YE.Nl NEŞRiYAT; 
ŞAiR ZIYA PAŞAN iN ~DANA VALİ · 

LiGi - Taha TÔros tararından yazılmış 
ve Adanada kitnp halinde bıısılmıştıl'. 

Şehir Tiyatroau 
Komedi kısmında 

VANLISLIKT.AR KOMEDYASI 

mülakat yaptığı zatın birer millet 
vekili olduğunu ve millet vekilleri
nin diğer bir teşkilat adamına söğ. 
mesinin mümkün olam·yacağını, nı

hayet sağ elin sol iie kavga edcmi
yeceğini de anlattıktan son!'a, mah
kemenin matbuat hürriyeti hakkın
da geniŞ bir karar '/ereceğinden e. 
min olduğunu bildirdi. 

Resmini ı;:ördüğü

nüz Karahallı nahi
yesinden Bekten oğlu 
Hüseyin Gungör bir 
senedenberi kayıptır. 
Karısı ve çocuğu 

kendisini aramakta
dır. 5 - 6 sene evvel 
İstanbulda Knrtalda 
jandarma eri olarak 
da bulunmuştur. Ne
rede olduğunu bi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iil-:-L--::A 
1 L E ... ----~--------, 

Müddeiumuminin ceı·abı 
Müddeiumumi Mahi:' süz alarak, 

müdafaalarn cevap verdi. Peyami 
Safa, bu cevabın şahsml ait olan kı
sımlan üzerinde durdu ve müddeiu
muminin yazı ve sö:z:~erini tahrif ey
lediğini bildirdi. 

Müddeiumumi: 

lenlerin şu adrese bildirmeleri rica olunu
yor. Karahallıda tüccar §OY.rü Gencer 

TOrk Yükıek M imulır Blrll!ilnden: 

Şeref dolu hn.l'.talarına yeni bir zafer daha ilave ~diyor. San'ntın lüks \'e ihti~am.ln 
çerçevelenen en büyük mucizesi olıın 

Milyonerle·r Barı 
'Dilnyanın iltıhi güzeli Sevlmll yıldızı 

MADELEİNE CAROLL FRED Mac MUREY'ın yaratbğı 
, eşsiz bir eser; Paramunt Şirketine gurur veren bir sinema zaferidir. 

:Milyonlarla hazırlanan bir lüks ... San'atln süslenen bir fantezi... A:;kla güzelle~en bir hayat romanı olan bu harika 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
'Sağ el, sol el ile 
kavga edemez,, 

"- Tahrif etmiş değilim. Yanlış 
olarak söyliyebilirim. Nihayet bu 
kafadır, fakat mealincc söyledim. 
Ben hafızı kütüp değilim,, dedi. 

Muhakeme, karar için davayı 
nisan saat 16 ya bıraktı. 

Birllğlmlzin senelik toplantısı geçen 
hafta ekseriyet olmadığı için 29 - 3 - 940 
Cuma gtlnü saat 17.30 da AlayköakU blna
smda kati olarak yapılacaktır. Azanın teş- İlave olarak Renkli MİKİ ve en son Paramunt J umal 

Yunus Nadinin ve Mekki Saidin 

takdir edebıliyor musun? Küçiık elini, elime verir
ken, bunlar: <iuşundün mu? Benim için ne kadar 
acı ve elim olursa Olsun, • snna4>unları soylemeğe 
mecburum Ayşe; aramızdaki yaş farkı çok mühim
dir. Bunu duşunmeli ve kararını ondan sonra ver
.melisin. 

Bu sözleri söylerken, Mehmeclin yüzünde öyle 
cı ve zavallı bir bulut uçuyordu ki. genç kız kendi

ııi saran uyuşukluğu silkerek, doğruldu \'C birdenLL 
re kollarını onun boynuna doladı: 

- Geçen seneleri düşünme Mehmet; bundan 
ı;onra geçecek sevinç yıllarını yaşıyalım. B:ı.k; başı
mızın üstündeki yeşil ağaç, karşuruzdaki mavi de. 
niz ve uzaktaki mor ve kurşuni tepeli daglar ne gu
zel! Butün bu güzel şeyleri böyle beraber gormek, 
onların karşısında yaşıyarak sevişmek, ne bulun
maz bir saadet! Bunu sen duymuyor musun? 

Mehmet gr-ııç kızın kı'\lırcık bir. ıpek ç}esi tib: 
omuzlarına c~.:>külen kumral saçlannı okşadı. Kulak
larmdan ak::ırak, bütün benliğini dolüurcln l>u svz
ler, gözkrme yuş getirecek kadar tatlı. bir muzık gi
bi onu :::nrmışt:. Bu ses sustuğu znm r.ı da, b;.itun 
havayı dolduran ilahi müzik onun kulaklarında u. 
[!Uldauı. 

Cz:cıkta bir vapur, suları sesshcg yararak sü· 
zülclü, kat J>nL beyaz, yeşil, mavi köpükte:. dalga· 
larla beraber lı.Jyıya çarparak söndüler, geniş golgeli 
ac:acın yeşil yı:.prakları arasından ağuslo~ bocl!ideri
mıı çılg.n sesleri yükseldi. 

Ayşt!. ba~ıı1ı çevirerek, giden bey::z v:ıp1 ıra, kı-
yıya .;arpan Mpüklü dalgalara uzun ;ızun bt.ktı v.? 
yu1nıL kt :d'si İÇin soyli.ıyormUŞ gibi y.ıVU~ bil" fe.S)Q 

:mırıl landı: 

rl!leri rıcn olunur. ' '-•••••••••••••• 
YerlcrinW evvelden aldırın. Tel: 43595 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 67 
:_ "O,, 11u çok sevdiğin için ve senelere:-! "O,. 

mm hatırasını kalbinde saygı ile, vE: fa ile sakladı. 
gın 1çın, senı daha çok seviyorwn l\1ehmet Bunclaıı 
sonra :.enınle 'O,, ndan konuşacağız Jeğ•l mi·: Bana 
onun gençliginJen, onunla geçen h:ıyatınızdan, ona 
üit hrıtıralarınclan uzun uzadıya ~>lhst.'<leceksın de-

• ğil mi? 
;Mehmet Ayşenin sesinde, annesini aııarken sız

lıynn aı::ıyı ıtt.:ndi kalbinde hissetti "/C onun heyecan
dan ti~riyen çenesini tutarak, başrnı yukatı kaldır
dı. Guzler:i b!tbirinin içinde titredi: 

· -- Seninle her zaman "O,, ndaıı konuşacağız 
sevgilim; onu saygı ve sevgile yadcdcceğiz. 

·, Biraz evvel dalgalarını onlarıtt ayakları~a ka-
dar yayan vapW', şimdi ttı uzakta, beya:ı: bir nokta 
cibi kayboluyordu. Akşamın gölge:erile birlıltt.e or
talığa hafi! bir serinlik inmişti. Mehmet. yerde çl. 
menler üzerinde duran ince tülü, b:iyi.ık bir şefkat 
\'C itina ile bcııç kızın boynuna dol.:ıdı: 

_:_ Sakın üşüme Ayşecik. 
Bu aleiüde .kelimeleri söylerken, c;t>sinde o ka

):r ~ıı ~bir sc.vf}. vardı kJ., ılnsinin dıi hi.;r.. 

birine baka;ı ~özleri nemlendi, elleri birbirinin içine 
daha Slkı kilifü:ntli; da~arlarındaki kan daha kuv
vetle kay,uJ1, ate~ nefesleri bir alev gibi, l;irbirini 
yaktı. 

- Sew i'i, ne zaman evleneceğiz. 
Ayşe b::.ışır.:o kaldırarak. ona b;ıktı. O kadar mc

sultu ki. hemPn ona: 
- Ne ; s.man istersen Mehmet: artık ömrümiin 

sonu!la kaı:Iı:ı.r seninim. 
Diyecekti; fakat birdenbire gözünilıı karşısında 

kumral bit -.ocuk başı canlandı ve sen bir §Üphe ile 
k:;.lbı ço.rpar.tK. sordu: 

- Sarışın kadınla kumral çocuğu ne y&pacak
sın Mehmet? . 

Meh1hel . birdenbire geri çekılerek. J.aşlurmı 

ç&.ttı: 

- Hangi sarışın kadın? Hangi çocuk? 
Sesl:ıclc o kadar öfke vardı ki, Ayşe bir saniye 

içinde güt~nç şüphelerinden kurtu~du Onun metrc
sıne karşı değilse de, kendi kanındar. olan l>ir çocu
ğa kar~1 aıçali.ça bir harekette bulunmak. onu tnr
ketmiyc-ccğı tabii değil miydi? B:raz çekingen \e 
k•ırk:ık l>ir s::ıda ile cevap verdi: 

- Serıi otomobilde bir sarışın l:ıanımla beraber 
gcirınliştum. Yanınızda bir de çocUK vardı; senin, o
nun saçlnrmı büyük bir şefkatle okş:ıdıgını gön,jncc, 
araııızda bir bağ olduğunu zannettim. 

Mehmedın dudaklarında yarı acı, yarı müstehzi 
bir tebessürı dolaştı: 

- Demek beni anlıyamamışsm sen Ayşe; de
mek benin: .cendi kanımdan olan bir 1,jOCUğu bırakıp 
saadetimi başka bir yerde arıyacak kadar 'ilçak bır 
baba olacağım.: tasavvur edebiliyorsun. Ne yazık, 
sana emniyet v!! itimat telkin edemt->mişirn! 

- Hayır, öyle demek istemenı:.ştim Mehmet, 
yani·:? anlıy0rsun. 

O kadar müteessir olmuştu ki. ağlamamak için 
kendis\ni gflç tutuyordu; fakat l\Iehme~ onu daha 
uzun zaman bu şüphe ve tereddüt ııltır.Ja oırakma· 
nınk için, ııahat vermek mecburiyetini hisst!lti: 

Der:ı dinle Ayşe; senin beniınlP. evlenmene 
katiyen karar vermeden bu tereddiıdUnlı ve şüphe-

• ni de ortad,m kaldırmak istemeyi, benim için çok 
ağır bir ıtham olmasına rağmen, haklı ve mantıki 
buluy::>ruvı. I1k dakikadaki isyanım, diışüncesiz bir 
hiddetten ba~ka bir şey değildi. Ş~mdi ::ıana cevap 
veriyorurr. · 

O sarJşJn kadını, Şerrareyi ben tec;adüfen tanı
dım. Kocası ölmuş, bir çocuğile beraber yaşıyoul·J. 
Aramzda kolayca bir münasebet teessüs etti ve l:it
kaç ay onunla beraber yaşadım, ke.:ldi.sil<? ve çoc\1· 
ği!.e alakadar oldum. Belki de hayatıma sen g.irın~
seydin, onunla evlenirdim; çünkü, hele memleketi: 
me büsbü~i.ın avdet ettikten sonrıı, yalnı.ılık bcr.ı 

(Dc\·uını \·ar) 
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Milletleraraaı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıra.siyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lhımdır. 

(CSIJ: (1): iti Jj j ! j ! 4;) 1 
Sığınak Derdi 

Bir hayli zamandanberi, yeni 
yapılacak apartımanlarda bi

rer sığınak bulundurulması mecbu. 
~idir. 

Fakat, acaba, bu mecburiyete, ka
fi derecede riayet olunuyor mu? 

Biz dün, bu hususta bir fikir edin
mek arzusiyle, ve münasip bahane. 
ler · bularak, yeni yapJlmış apartı. 
manlardan bil' çoklarına girip çık. 
tık. Fakat, bunlardan yüzde doksa
nmda, o faydalı mecburiyete liyıkı 
ile riayet olunmadığını, teessüfle 
gördük. Halbuki o sığınakların ya. 
pılması, herşeyden evvel o bina sa
hiplerinin kendi hayati menfaatleri 
muktezasındandır. Fakat onlar çok 
uzak saydıktan bir tehlikeye karşı 
tedbirli ve ihtiyatlı davranmayı lü
zumsuz b-qldııkları içindir ki, bu hu. 
susta ihmalkarlıktan vazgeçmemek. 
tedirler. · 

Biz, belediyenin naza:r:ı dikkatiui 
bu nokta üzerine de çekmek ihtiya
cını yenemiyoruz: Belediye, inşaatı, 
bu bakımdan da daha büyük bir dik. 
katle kontrol etmeli, ve bu hususta 
ihmalkar dovrananlan, -diğer va. 
tandaşlara ibret olacak şekilde- ce. 
zalandırmahdır. 

Ancak bu takdirdedir ki, o vatan. 
daşlar, milli müdafaa davasında, his· 
selerine düşen küçük, fakat mühim 
vui!eyi layıkiyle benimseyecekler. 
dir. 

o 
İşliyen Hamamları da 

Temizlemek Lanın! 

B eklrlar için belediye tarafın

dan yapılan hamamlardan bi. 
tinin -yani ilkinin- önümü:ıdek; 
günler içinde açılacağını memnuni. 
Yetle duymuş bulunuyoruz. Öyle bir 
nıüessesenin açılması, sıhhi tedbirler 
almak yolunda atılmış bir adımın 
fiili semeresi olacaktır. Bunun a,ıl. 
nıasını, diğerlerinin takip etmesini 
beklerken, belediyemizin. bu arada, 
işlemekte bulunan hamamları dn 
daha sıkı bir kontrole tabi tutmayı 
Unutmamasını da temenni ederiz: 
Çünkü bugün işlemekte bulunan esk; 
hatnamlardan bazılarında yıkanan. 
luı temizlemiye, belediyemizin aça
cağı yeni hamamlar bile muktedir 
olamaz. 

Arsa Fiyatlan da 
Durmadan Yükseliyor 

EmlB.k fiyatlarında görülen yükse. 
liş, arsa fiyatlarında da hissolunur 
derecede artmıştır. Beyoğlu mıntaka
sında arsa fiyatları yüzde otuz nisbe. 
tinde fırlamıştır. 

İnşaat mevsimi geldiği için arsa 
Sahipleri satışta nazlı davranmakta-
cl.l?'lar. 1 

İstanbul ve Kadıköy semtlerinde. 
a.;i aı:saiarda yükseliş yüzde 15 nis. 
~tini geçmemektedir. Bankalann 
~lllliik üzerine kredi acmamal:m 
~ll:üak fiyatlarmın düşmesi~i icap et. 
tit'diği halde 5-15 bin lira arasında 
lı:ı:vnıeti olan binaların fiyatlarındaki 
~reffü devam etmektedir. 

Sovyetlere Satılacak 
Olan Tütik 

t Sovyetlere satılacağı söylenen 900 
Cll. tütik için Sovyetler birliği ticaret 
~~lllessilliği, bu malların lstanbulcla 
~Um şartlarma muvafakat etmiştir. 
~?~et bandıralı Svanetia vapu. 
• 4_lla dün Odesa için yapak yüklen. 
lllıştir. 

Darülaceze Menfaatine 
\r erilecek Balo İçin HazırlıK 

b llarülaceze menfaatine verilecek 
'13 a.Io için hazırlıklara başlanmıştır. 
'l.t'lo, Taksim bahçesindeki yeni ga.. 
~°:<la verilecektir. 20 Nisan, şehri-

uı bir şefkat gecesi olacaktır. 

l'uınurta Fiyatları Düşüyor 
1't ~evslın dolayısile yumurta milda_ 
d Çoğaldığından yumurta piyasasın-
tı~ nı~lın fiyat düşüklüğü başlamış. 
6oÖ İı:ıgıltere ve ltalyaya son satılan 

sandık yumurta 22--25 lira ara.. 
;1~dka verilmiştir. Fiyatların 19 lira.. 

adar düşeceği;, tahmin ediliyor_ 

Muharrir bu yazısında. medeni 

hem müstacel, hem de ucuz 

'I' AN 

memleketlerde elzem olan imar hareketlerinin 

suretle elde edildiğini anlatıyor: olarak ne 

o o o 

Hayat Ucuzluğu Ve 
imar Meselesi 

A ldanmıyorsam fikir ilk 
defa Amerikada orta

ya atılmış ve derhal tatbikine 
geçilmişti. Hatırımda kaldığı
na göre, sebep ve başlangıç 
şöyledir: 

Hergün artan işsizlere iş 
bulmak için çıplak dağları 
orman haline getirmek, nehir 
akıntılarına engeller kurarak 
elektrik santrallan elde et
mek, şehirlerde koca mahal
leleri yıkarak yerlerine yeni
lerini yapmak gibi muazzam 
imar işleri yapılmasına karar 
verildi. 

Çok geçmeden umulandan iyi 
neticeler elde edilmiye başlandı. 
Ve şu hakikat ortaya çıktı: 

Teknik medeniyet terakkisinin 
yarattığı hayat pahalılığı, alınan 
bütün tedbirlere rağmen yeni, ye. 
ni içtimai dertler yaratmaktadır. 
Bu dertlerle mücadele etmek mec
buriyetinde olan halk kütlP.lerinc 
hükumet ve belediyelerin yapabi
leceği yardımlar arasında memle~ 
kette ve şehirlerde yapılacak bü. 
yük imar işleri gelir. Çünkü hükü
met veya belediyeler tarafından bu 
işler için harcanan para muhtelif 
hallt tabakalarının ellerinden ge
çerek bunJara yaşamak ve kazan~ 
mak imkanını verdikten sonra 
muhtelif vergiler şeklinde te!~rar 
hükfunet ve belediye kasalanna 
giriyor. Yani para devridaim ya_ 
pıyor, ve bu devridaim neticesinde 
büyük imar eserleri de adeta be. 
davaya, kazanılmış bulunuyor. 

Bu "imar iyiliği,, hakikati 
çabucak etrafa yayıldı. Ve 

yine aldanmıyorsam Londra ve 
Paris bundan istüade ederek gü· 
neşsiz, rütubetli, dar sokaklı, kas. 
vetli eski mahalleler yerine geniş 
soka.klan çiçekli meydanlara açı
lan, şirin meskenleri bol ışık ve 
güneş alan yepyeni şehir par~alan 
vücude getirdiler. 

İtalyada, Sinyor Mussolini. bu 
usul sayesinde yalnız memleketi 
imar etmekle kalmadı. Fakat top
rak altından.....eski Roma eserlerini 
ortaya çıkararak İtalyanın o sıra_ 
da çok muhtaç olduğu ecnebi pa. 
rasının büyük bir kısmını turlst
lerden kazandirttr. 

Her Hitler ise Amcrikalıl::ı.rın 
ortaya koyduğu bu hakikati adeta 
Nazizmin prensiplerinden biri ola
rak kabul etti. 

"İşsizliğin önünü almak,, adı al. 
tında dışan parasına muhtaç 01: 
madan "yıldırım taarruzu,, için 
kullanılmıya müsait muazzam "o
tomobil yollan, vücude getirtti. 

• 
Ayni zamanda hem şehircilik 

hem iktısatçılık namına vuku bu. 
lan bütün bu inkılaplara biz, İs. 
tanbulda, gözümüzü kapad1k, ku· 
laklarımızı tıkadık, medeni dünya. 

Kanser hastalığının sebepleri 
henüz aydınlanamadığı için bir 
çok kimseler --esrar perdesi ar. 
kasında kalmış olan herşeyde ol .. 
duğu gibi- kanseri de anadan, 
babadan gelir diye sanırlar. 

Bilhassa kız kocaya verilirken 
yahut oğlan evlendirilirken bu 
mesele hatıra gelir. Gelin olacak 
yahut damat olacak gencin soyun. 
da bir .kanserli varsa onun da bir 
gün kansere tutulacağı, kendisi 
kurtulsa bile çoculdarında çıkabi. 
Ieceği düşünülür. Evlendirme iş. 

lerinde kanse.t hastalığı bir mesele 
olur. 

Vakıi, kanserli soylar vardır. 
Mesela Broka hekimin gösterdiği 
30 kişilik bir soyda 17 kişi kanser. 
den gitmiştir. Fakat böyle kanser. 
li soylar, içerisine ~irenlerdep ço. 
ğuı:m.n kansere tutulduğu iddia e
dilen kanserli evler gibi pek müs. 
tesnadll'. Soya çektiği bilinen kan
serler de hemen Jıepsinde, a-özdc 

Yazan: V. Bir son 1 
·--~------~------------~------------~~-1 

Bugün apartmanlarla dolınus olan \'e bir ucu Sürp Agop'la başlayıp diğer ucu 
Ayaspaşada Alınan sefaretinin aşağısında biten büyük saha, bırkaç yıl önce. her 
hangi bir şehir mütehassısının kalbini helecanla titreten bir yerdi. Çün kü, bunısını 

hem ucuz, hem modern bir tarzda gayet kolaylıkla lmaı· etmek imkanı daima mev
cuttu. Malbuki buralan plansız denilecek şekilde alelllcele yapılan apartmanlcırla 

doldurulmuş ve i~te bugün gördüğünüz garip manı:ara hasıl olmuştur. 

Ayaspaşayı süslemek için senelerce çalışarak yolun ortasına çalı çırpı d iktik. Şeh
rin en mühim. caddelerine bu çalı çırpı boyunca da dikenli tel çevirdik. 

Bir yıl önce baslıyan h~k,ikt ve yeni oelediyecilik zihniyeti ile kaldırımları asfalta 
çeviriyoruz. Çalı çırpı ve dikenli tel yerin de de böyle sade, fakat zarif olan yc~illik 
ve çiçek görüyoruz. Ana caddelerimiz şimdi şa~ılacak kadar az bir para sıırfile bu re
simdckinden daha güzel bir manzara arzed iyor, hatta til. Edirnckapı ve Aksaraya 

kadar da böyledir! 

ya sırtımrzı çevirdik. Çabuk ve 
bedava denecek derecede ucuz 
imar sistemine dünyada en müsait 
şehir İstanbul iken biz tamamiyle 

aksini yaptık. Şehrin istikbali için 
şehircilik bakımından milyonlar 
:kıymetindeki ve her biri birer şe
hir kadar büyük açıklıkları ve 

:. . 'L O K M A N H E K f M ·; ~ . Ö G .O T L E,R i . 

Kanser Hastalığı İrsi midir? 
olduğu gibi, pek nadir görülen 
cinsleridir. 
Kırk sene kadar oluyor, kanse. 

rin irsi olup olmadığı meselesine 
pek büyük ehemmiyet verildiğin. 
den, bir çok memleketlerde kanser 
re tutulnıuş hastaların kendilerin
den sorularak atalarında ne nis. 
bette kanser hastalığı bulunacağı 

hakkında istatistikler yapılmı!ltı. 

Atalarının hastalık tuihlni bilen 
pek az adam bulunacağından bu 
istatistiklerin hiç bir şey ispat et. 
miyeceği zaten belli olmakla bera. 
her, Almanyada Stutgart ~eh.rinde 
bu istatist'kleri tutmıya memur e. 
dilenler daha akıllı davranarak 
kanserli hastalardan kayınbabala
rında veya kayınanalarında da bu 
hstalığın bulunup bulunmadığını 
sormuslaroı ... Gelen ~evaplal'a · ı:ö. 

re öz analannda veya babalarında 
kanser olan kanserli hastalıırııı 
nisbeti binde 40, kaynanalarında 
veya kayınbabalarında kanser o. 
lan kanserli hastaların nisbeti 
binde 39 çıkmıştı... Kayna· 
na ile damatta kanser olması hu 
hastalığın irsi olduğuna delalet c. 
demiyeceği gibi, b:nde kırkla otuz 
dokuz arasındaki fark ta hesaba 
katılamıyacak kadar kü~ük oldu. 
ğundan bu istatistiklerin hiç bil' 
şey ispat edemediği anlaşılır. 

Hayvanlann b?r kaç nesli sırayla 
görülebileceğinden, hayvanlara 
kanser aşılanarak, laboratuvarlar· 
da tecrübeler yapılmışı-a da onlar. 
d:ı da bu hastahğın irsi olduğu 
meydana ~ıkınamıştır. 

Hayat sigortalan, kaydedecekk. 
ri kimselerin soyunu sopunu pek 

boşlukları demir ve çimento 1'1ok. 
ları ile doldurmak için halkın mil
yonlar harcamasına seyirci kaldık. 
Kendimize gelip gözümüzü açın
ca Maçkayı, Taksimi, Ayaspa5-:ı.yı .. 
ilah.. ilelebet için kaybettiğimizi 
esef ve hayretle gördük. 

Daha fenası var: Modern ~partı. 
man namı altında yedi katlı ola
rak yaptığımız bu beton blokları. 
nı iki katlı evlere göre düşünülmüş 
sokaklar boyunca kurduk. Bir tek 
sokağın, bir tek karış genişlemesi. 
ne bile bakmadık. Bilakis, Ayaspa. 
şa gibi oldukça geniş olanlarını 

ilk fırsatta yarı yarıya daraltmak 
için elimizden geleni yaptık ve 
hepsinden fena şu ki böyle plansız 
ve tersine "imar., hareketlerinin 
doğuracağı iktısadi vaziyeti hiç 
düşünemedik. İmarda aranan im
kanlar arasında başta hayatı ko. 
laylaştırmak ve ucuzlatmak ci
hetleri geldiği halde bizde netice 
ber'akis oldu. Hayat. alınan bütün 
tedbirlere rağmen pahalılaştı 

Hayat ucuzluğu sözle. emirle te
min edilmez, ve edilemez. Mezba. 
ha aykırı yerde bulunursa, ne 
tren, ne vapur şehir haline yana. 
şamazsa, şehir yolları ucuz nakliye 
sistemine müsait olmazsa hayat 
elbette pahalı olur, ve pahalı ola.. 
caktır. 

Bütün ümit bundan sonra yapa. 
cağımız bütün belediye ve imar iş. 
lerimizde bu cihetleri göz önünde 
bulundurabilmemizde ve ona göre 
tedbirler alabilmemizdedir. 

y ukardakileri yazmaktan mak-
sadım ne kimseye im3., ne 

de kimseyi tenkittir. Sadece Sf'ne. 
lerce gazete sütunlarında feryat 
ederkn gözümün önüne dikilen 
korkunç lavhanın ne olduğunu hu
lflsatan anlatmak istedim. İstan
bul, imar ve ucuz hayat imkanları 
'bakımından korkunç bir uçuruma 
doğru gidiyor?u. 

• 
Dr. Lutfi Kırdar, bundan on beş 

ay evvel Vali ve Belediye Reisi sı_ 
fatiyle İstanbula geldiği zaman, 
şehrimizi , yukarda dediğim gibi, 
belediyecilik ve şehirciı;k hakı
mından, fikrimce, uçurumun kena
rında buldu. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kırdar'ın bir kaç ay i<;ın. 
de yaptıkları meydanda! 

İyiliğe doğru hergün o kadar çok 
değişiklik oluyor ki kendimizi a. 
deta başka bir şehirde hissetmiye 
başladık. Bu temizleme ameliye
sinden f;onra belediyenin esas va. 
zifelerlııden olan imar ve teşkilat 
işlerine sıra gelmekte olduğuna 

şüphe yoktur. 

Artık belli olan imar progra. 
nıından ve başlanan eserlerden an
laşılıyor ki Dr. Lutfi Kırdar bizde 
de israf değil, bilakis, elzem, müs
tacel, fakat ucuz ve netice itibari. 
le şehre bedavaya mal olan imar 
tarzının en iyi misallerini en kısa 
zamanda gösterecektir. Bu kanaa
timi bir kaç misal ile bu sütunlar. 
da anlatrnıya çalışacağım. 

ince tetkik ettikleri halde onların 
da istatistikler1nden kanserin irsi 
olduğuna dair bir netice çıkarıla. 
mamıştll' 

Şimdiki halde, kanserin soya çek. 
tiğini ispat edecek hiç b:r delil 
yoktur. Kanserli bir annenin kızı. 
nın da kansere tutulması ihtimali, 
tutulmaması ihtimaliyle ayni de. 
recededir. Onun için evlendirme 

1 

işlerinde kanserin kız veya oğlan 
analarını, babalarını diisün~ül'mP. 
sine lüzum yoktur. . 

Gerçi, kansere tutulan bir kim. 
sede bu hastalığa tutulmak için ir. 
si bir istidat vardır. Fakat bu istL 
dadı veren şey o kim.senin soyun. 
da kanserli hasta bulunması değil. 
dir. Kendilerinde kanser bulunmı. 
yanlar da soylanna o istidadı vere
b!lirler. Bu istidadın ne olduğu 
fence bilinmediği gibi. bil' taraftan 
da, kansere tutulmak için yalnız 
istidat yetişmez. Onun meydana 
~ılunası için daha ba~ka kuv\·ctli 
sebepler vardır. 
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S@!t'?f i!til 
Dakt,ilo Kızın Şikc1yeti 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
(Mektubun tilrkçesi gayet bozuk oldllğu 

için esasları alıp yeniden .ıazdım.). 

1 
w • 2. y. 3. lı o 

A b acıgım, 
"Size yalnız kendimden de

ğil, benim gibi muhtelif müesseseler
de daktiloluk ve mağazalarda satı. 

eılık eden arkadaşlarımdan bahsede. 
ceğim. Siz de bilirsiniz ki bizi i5 ha
yatına sürükliyen en büyük tınıil, 
hayatımızı kazanmak mecburiyeti. 
dir. Bununla beraber evlenmek ilmi. 
diyle iş hayatına giren kızlar olduğu
nu da unutmamak lazım. Öyle dahi 
olsa bu anullerin hiç birisi suç de
ğildir. 

"Evvela bir kız işe nasıl kabul edi
lir?. İş istediğiniz zaman, size sual 
sormazdan evvel, yüzünüze, boyu
nuza posuııuza, giyinişin:ze bir defa 
bakarlar. Bu bakışın içindeki mana. 
yı siz hemen hissedersiniz. Eğer yü. 
zünüze bakılacak bir halde iseniz su
al ve cevap kısa olur. Eğer bu iti. 
barla bir kıymet ifade etmiyorsanız;, 
o zaman iş hususunda sizden ne de. 
receye kadar istifade edebilecekleri
ni anlamak için uzun bir istintaktan 
geçersiniz. Bir çok kereler red ceva. 
hı, hazan da kabul işareti alırsınız. 
Yani birinci kıymet güzelliktir. 

"İşe girdikten sonra daha kabili. 
yetinizi imtihan etmeden evvel, ya
nınızdaki ilk arkadaş size bir hami 
kesilir. Siz bu acemilik devrinde bir 
yardımcı bulduğunuza pek müteşek. 
kirsiniz. Bu ilk arkadaşlık yavaş ya. 
vaş hissi bir bağlantıya miincer olur. 
Beraber yemek yemeler, gerintile1 
size yalnız hayatınız için lazım olan 
parayı değil, hislerinize cevap veren 
bir arkadaşı da bahşetmiştir. l\lenı· 
nun ve bahtiyarsımz .. Hayalin ve ü. 
midin gen·ş cennet bahçelerinde hu. 
riler gibi ne tatlı hayallei . kurar, 
istikbal için ne l'enkli ' 'e çiçekli bir 
hayat düşüniirsünüz. Bu sırada size 
diğer taraflardan yapılan imalara 
dahi lıikayıtsııuz... Tecrübesiz, Hk 
aşkını yaşıyan bir genç kız saffefyle 
bütün ümitlerinizi, ruhunuzu, kalbi· 
nizi bu hamiye bağlamışsınızdır. Bu 
bağlantı sizi hayallerinizin tam so
nuna eriştirdiği gün, bozulur. Çün. 
kü siz artık izdivaç kapısına anahtar 
sokmuşsunuzdur. Aldığınız cevap ra 
şudur: 
"-İzdivaç mı, bunu hiç diişünme. 

miştim. 

"Yani siz sadece bir eğlence, hoşça 
vakit geçirmek için seçilmiş bir o. 
yuncaksınız. Can sıkıntısı tutmin e. 
dildiği gün sizin rolünüz de bitnlİ~
tir. 

"Bu, ilk hayal inkisarıdır. 
"Bundan soru:a haminin size karşı 

vaz:yeti değişmiştir. O güne kadar 
suç olmıyan herşey, artık affedil. 
mez birer hatadır. Soğuk muamele
ler karşısında siz isterseniz a~layı
nız, isterseniz is~·an ediniz hiç bir 
mana ifade etmez. 

"Bundan sonra, etrafınızda teselli 
veric:ler pe)·da olur. Siz bu ilk tec. 
rübeden sonr;ı biraz akıllanmış, fa. 
kat hissin ve ümidin elinden kurtul
muş değilsinizdir. İkinci arkadaş, ü. 
çüncü arkadaş, her biri hergün bir 
parça saffetinizden, bir parça şere. 
finizden, bir parça insanlığınızdan 
kopararak sizi uçurumun önüne ge
tirir, sonra bir tekme ,·urup uzakla. 
şırlar ... 

"Artık hayatta pişmişsinizdir. Bu 
defa kadınlık hilelerine baş vurarak 
bir tanesini elde etmiye çalı~ırsınız. 
Bütün bunlarda izdivaç hayali azdır 
amma, i.iınidiniz kesilmemişt;r ... 
Böylece birinden ötekine, bir rnağa. 
zadan bir başkasına, bir kuyudan ö
tekisine düşersiniz .. Ve hayatı böyle
ce kabul eders:niz. Her menfi ceva. 
bın neticesi, işten çıkarılmak oldu. 
ğunu bildiğiniz için artık hissinize 
ce,·ap vermiyenlere de evet dersiniz. 

"Bunun b:r de patron safhası var
dır. Onun metresi olabilmek dakti
lonun hayatında varabileceği son 
merhaledir. Ve bunu memnuniyeite 
kabul eder. Onun evli olduğunu, ço
hık çocuk sahibi olduğunu, evlen. 
mek ümidinin binde bir ihtiın.'llini 
bile hesap etmeden razı olursunuz .• 
Çünkü hem işiniz emniyet altıuJa. 
dn, hem de size ömrünüzde görme
diğiniz zengin bir hayatın kapıları 
açılmıştır. Bundan lazlasıın zaten ar
tık düşünmezsiniz. Daktilo denıek, 
oyuncak demektir. Bunu hayat acı 
dersleriyle size öğretmiştir. 

Bu arkadaşların içinde gü. 
zelliğ:ne rağmen haysiyet ve şerefi. 
ni ve ayni zamanda işini muhafaza 
etmiş olanları yoktur, demiyorum. 
Bunlar da işten işe dolaşmak, işsiz 
kalmak gibi bin bir çemberden ge~
ınişlerdir. Fakat biz, bu mecburiyet
lerin kurbanı olmuşuzdur. Bana fa
zilet ve namustan bahsetmeyiniz. o. 
na sahip olmak ve muhafaza etınek 
bizim ikt' darımızın haricindedir. Ev. 
vcla midemiz, sonra da hislerimiz 

{Lutfen savfovı ceviriniz) . 
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F ührer ile Stalin 
Görüşeceklermiş! 

"O Halde, Ana, Söy e 
Neler Yapayım?,, 

maşı 1 incide) 
rafındaki gazetelerin R·ısya aleyhin· 
de kullandıkları lısaı-ıın bu iddiayı 
teyit eylediğıni kaydetmektedir. 

.................................................. -.. (Başı 1 incide) disenin kıymeti yoktur. Biz işin iç~i • 
mai cephesi üstünde durduk. Ve ala
kadarların dikkat nazarını çektik." 

.Şaver cevabını alınıştı. Eğildi ye-ı - Azid ne olacak? 
ri öperek salondan çekildi; atına bi- - Ncsnas ortadan kaldırıldıktnn 
nerek süratle konağına dönerken ken sonro, Azid'i hal'etmeli. 
di kendiJ!e: - Memlekette fena tesir eder di.. 

- Biraz daha ısrar etsem beni ta.. ye korkuyorum. ' 
mamen Adilin eline bırakacak! di- - Sana Fatımilc~i ortadan kal. 
yordu. dırmalı demedim Azid'i hal'etmeli 

Konağının harem dairesine girc':i; dedim. Yerine ~i'iullarmclan birını' 
carlyelerde~ bir!n,7: , 1. hatta en iktidars:zını geçireceksin'. 

- Ümmulfatın ı çağır. O, tahtta oturacak. Fakat sen hüku-
Ümmülfatin, küçük yaşında iken met edeceksin. 

~nnesi vefat eden Şavcrin süt anası - Evet, ben de başka çare göre-
-ıdi. Son derece akıllı ve malUmatlı miyorum. 

"Nachtausgabe,, gazetesi, mütte. 
fiklerin harbin Garp cephesinde mev 
zii bir halde kalmaması için her tür: 
lti tehlikeleri göze alacaklarını yaz. 
maktadır. 

Şark ordusu 
Beyrut, 27 (A.A.) - Asya cephe

sinde tetkikat yapaa muahrrir Je
rome ve Jean Tharautl "Paris Soir,, 
gazetesinde Genernl Weygand'ın ku
mandan bulunduğu Şark ordusunu 
tasvir ediyorlar. 

Kahire Civarntda 
Manevralar Başlad~ 
Kahırı, 27 (Husus!) - Mısır, İngi

liz ve Hint kuvvetleri bugiln Kahire- : 
nın ccnubundaki çöllerde manc·.rral.ır E 
yapmağa ba lamışlard:.r Lord :::;,rr,u~l : 
bu manevralar dolayısPc şu f.Özl .. rl 5 
söylemiştir: : 

"V. th : azıye er an değ•ı;ebillr. F .. kat : 
milttefikler tam man-ı~i•c sağlam stra- 5 
tejik vaziyet almışlardır. Bug:!n Y:ı- i 
kın Şark, harp içinde iPğıl, suıh ıçb.- ! 
dedir. Ve sulh devrinde yaş;;ıdı~ı sı...lh- ! 
ten daha kuvvetli bir sulh dcvrl'sl ge- 5 
çirmcktcdlr. Muhakkak olan b!r şey, S 
hiçbir totaliter d<'vlet nüfuzunun Ş:;ır- $ 
ld Akdenlzdc nil!uz sahibi olıımıyaca- i 
ğıdır." - 5 : .......... -............ _ .......... _ ........... --.: 

İki gün evvel idarehanemize gelen 
bir vatandaş, bahis mevzuu olan fab
rikada çalışan ve kız tarafından mek. 
tupta şikayet edilen zat hakkında bi
ze su malUmatı.verdi: 
"- Gazetede bahsettiğiniz gibi, 

hakkın.Pa şikayet edilen memur fab. 
rikanın patronu değildir, oradaki iş 
amirlerinden biridir. Bunu yazılan. 
nızda tavzih etmenizi rica ederim. 
Fabrikada bu gibi hadiseler olduğu. 
nu ben de duydum. Fak:ıt bunu nasıl 
isbat edebilirsiniz, bilmiyorum. Lut. 
fen kızın size gönderdiği mektubu 
ve imzayı görebilir miyim?." 

Mektubu kendisine göstereceğimi. 
zi vaadettik. 
Fabrikamrı avukatı anlatıyor 

"-Hayır ... Sizi bu hareketinizden 
dolayı tenkit etmiyoruz. İsimlerden 
bahsetmeyişiniz şahsi bir endilie ile 
hareket etmediğinizi sarahaten gös. 
teriyor. Bu mektup size gelmemiş ol. 
saydı, haberdar olmanıza da imkan 
yoktu." 

Avukat gittikten sonra meseleyi iş 
bürosundan tahkik ettik. Aldığımız 
malumata göre, müfettişlerin, gerek 
kızı isintak surctile, gerek fabrikada 
yaptıkları tetkikat ile müsbet bir şey 
elde edemedikleri, kızın meseleyi ta. 
mamile inkar ettiği anlaşılıyordu. 
Müddeiumumiliğin gôndcroiği tez. 

kere de tetkikatın bir netice verme
diğini göstermiştir. Müddeiumumill. 
ğin bu tezkeresini aşa~ıya alıyoruz: 

Ta11 Gazetesi Neşriyat :bir kadın olduğu için pek müşkül uı- - Nureddinin kuvvetleri gelme
manlarda vezir onun Nylni sorardı. den Nesnasa galebe ç::ılarsan, .o za. 

1 htiyar kadın içeri girer gir. 
mez, vezir: 

- Nesnas yine tecavüze be.!\ladı! 
dedi. • 
Şaver rakibine N esnas, yani may. 

mun lakabını vermişti 
Kadın sordu: 
- Ne yapmak fikrindesin? 
- Mukavemet edeceğim. 

man Halep sultanını asayişsizlik ba
hancsile Mısır işlerine müdahale:len 
belki vaz geçirebiliriz. Bu, yardım 
için göndereceği ,ku\•vetin başına ta
yin ettiği adamlara göre değişir. 

- Zannıma gore, bize yardım et.. 
mek üzere gelen kuvvetler{' Esedud
din Şirkoh kumanda ediyor .• 

Ümmütfatin düşündü: 
- Eseduddin iyi bir askerdir. Fa

kat işin inceliğini kavrıyamaz. Nes
nas'ı ortadan kaldırırsak; MtSırı kur. 
taracağımızı zannediyorum. Mısırı 
kurtarmak demek, kendini kurtar
mak demektir, dedi. 

Sovyet matbuatının ve Alınan 
matbuatının istihza ve endişe ile 
mevzuu bahsettikleri ordu, birinci 
sınıf unsurlardan mürekkeptir. B:.ı 
unsurlar her tarafa müdahalede bu
lunabilecek bir tarzda yerleştirilmiş
lerdir. Bu ordu Balkan milletleri a
rasında hiç değilse, Yunanistan ve 
Romanya kadar bir rol oynamakta
dır. 

İngiliz - Fransız - Türk paktı ki, 
bu teşebbüs dahi Atatürkün eseri
dir. İngiltere ve Fransanır. teşkil et
tikleri Şark ordusunun kuvvetini a
zim derecede arttırmışt.r Bu ordu 
modern ve kuvvetli Jl"\alzeme ile teç
hız edilmiş bulunmaktııdır. 

rinde ısrarla iktısacl! bir tazyik icra 
ettiğini yazmaktadır. Bu gazete, Ru
menlerin Almanların hiddetini cel
betmemeğe çalışmakla beraber Al. 
manyaya iktısadi bir inhisar vermek 
niyetinde olmadıklarını yazmakta 
ve yakında bir Rumen iktısat heye. 
tinin Londrayı ziyaret edeceğine da. 
ir verilen haberi de bu şekilde tef
sir eylemektedir. 

Bu müracaatin ertesi günü fabrika 
nın avukatı matbaamıza geldi. O da 
ayni şekilde gelen mektubu ve imza. 
yı görmek istedi. Avukatın bize ver
diği izahat şudur: 
"- l\fcvzuubahs ettiğiniz kız bi. 

zim fabrikada çalışıyordu. Fakat 
bundan bir miiddet evvel müracaat 
etti. Evleneceğini söyledi, izin iste. 
di. Hatta fabrikanın miidiirii kendi. 
sini düğüne çağırıp çağırmıyacağını 
sordu. J{ız: 
"- Benim fakirhaneye gelmeğe 

tc-nczziil eder mis!niz? 

lfl üdürlüğürıe 
" .. • • caddesinde • . • numaralı evde O• 

turan B ... imznsıle muharrirlı-rdcn Sabiha 
Zekeriyaya gönderilen mektup üzerine 
memuriyctlmlzcc celbcdilcn B ..... nin ifa
desi eklıcc göndcrilmi~tir. 
"Mcmurlyctimızcc halen yapılacak bir 

muamele olmadığı s::ıygı ile bildirilir." 
C. 1\1. U. :\luavini 

Müddeiumumilikte tutulan zabıt 
varakasının sureti de sudur: 

- Nesnasla başa çıkabılcceksen 
dayanmak doğrudur. 

- Başka ne yapabillrlm'! 
- Başa çıkabilirsen eliyorum. Zi-

Stalin - llitler mülakatı 
Londra, 27 (A.A.) - KopenhaP,

dan "Daily Telegraph,, gazetesine 
bildiriliyor: ra mağlup olursan konağın, bütlln 

servetin yağma edileccx, emlakin 
zaptolunacak, çoluk çocuğun kaçını
ya vakit bulamıyacaklar. Senin de 
c:lerini yüzerler. Azid ne dedi? 

Fakat ikisi de bilmiyorlardr :Yl, 
Şirkoh yanında mü.;avır ve erkanı
harbiye reisi sıfatile Şarkın büyük 
dehasını beraber getıriyordu. ı 

"Üç haftadanberi Von Ribentrop, 
Polonyaya yeni Almaıı • Sovyet hu
dudunda bir Stalin - Hitler mülaka
tı tertip etmeğe uğraşmaktadır. Sta
lin'in bu projeyi kati surette reddet- Hiçbir şey söylemedi. Sözleri

me yalnız esnemekle cevap verdi. 
Akıllı kadın: 

- Halifeden hiçbir şey bekleme. 
iUbeydullahülmehdinin tesis, Muizid
dinullah'ın tevsi eyledıği bu devlet, 
bugün Azid gibi bir adamın elinde 
kaldı. Korkuyorum Fatımi hılafeti 
son devirlerini yaşıyor, sana evveıce 
verdiğim nasihatleri takip eyleıne
ıdin. Bugün bunun cezasını çekiyor. 
ıSUD. 

A dil'in müsellah kuvvetleri Ni- tiği emin b'fr membadan bildirilmek-
lin kenarında toplanmışlardı. tedir. Diplomasi yolile Berline gön

Oradan Ezher civarındaki evlere bö- derilen bu husustaki Sovyet cevabın
lük bölük dağılıyorlar, rast geldikle- da Stalinin Hitlcri Moskovada gör
ri dükkanların kapılarını kırarak, mekle bahtiyar olacağı, fakat Alman 
ellerine ne geçerse, yağma ediyor- devlet reisine Berlin ib Moc;kova a
lardı. Adil, ihtilali konağından idare rasında yarı yolda mülflk olmak im. 
ediyordu. Şaver'in maiyeti, rakibinin kunmı göremediği lıildiri!miştir.,, 
adamlarından adetçe dnha azdı. Fa- 111 olotof Bcrlinde 

- Nasıl takip eylemedim? Her 
t;özüne harfiyen riayet ettim. 

- Nesnasla ittifak et. Azidi h:ıl'e
diniz, oğullarından birini icliı.s ediniz, 
dedim. Sen ise bilakis Nesnasla mu
hasama edip halifenin mcvkiini tnh
Jrim ettin. 

- Sonra Nesnastan nasıl kurtula
ıcaktım? 

- Tarihten ibret değilse de ders 
te almadın mı? Abdülmeiık Bin Mer
.c.lan saltanat şerikinden nasıl kur
tuldu? Şimdiki vaziyet karşısında 
ı;en de, Nesnas ta zayıf kaldınız. Bun. 
dan ,bilmiyerek istifade eden Azid oL 
du. Siz biribirinizle uğraşıyorsunuz. 
O da zevkinde, safasında ... 

- Yakında Nureddinden gelect-k 
kuvvetle N esnası ezeceğim. 

- Bu da yanlış. Nureddin gibi 
kurnaz bir adam senin !'akibini orta. 
dan kaldırdıktan sonra seni, hatta 
Azidi kaldırmakta tereddt'it eder mi? 

- O halde ana, söyle ne yapııyım? 
- Nureddine, sana yardım içm 

haber gönderdin mi? 
- Evet, Ebu Cazimi gönderdim. 
- Bu adamdan emin misin? 
- Elbette emimm. Benim çok 

lutfumu görmüştür, hatırına gelmi
yecek kadar ihsan verdim. 

- Sana olan merbutiyeti verdiğin 
paradan dolayı ise; Ebu Cazimi satın 
almak N esnas gibi kurnaz bir herif 
için güç iş değildir. Ben katiycn 
hükmediyorum ki, N esnasın bu iş
ten haberi vardır. 
Şimdi söyliyeceğimi i~i dinle: Der

hal adamlarını toplayıp, başına geçe
ceksyı. Mümkünse Nesnas'ın adam
larını para ile itma et. Açıkça hü
cum eyle. Nureddi:ıin kuvveti yeti~
meden bu iş halledilmeli. Mısırcl~ ya 
o, yahut sen kalmalısın. Bir kında 
iki kılıç olamaz. Zaten sen yapma· 
san, Nesnas sana hücum edecek. 

konuşuyor. Buna verilen cevap bu 
ise, biz ne yapalım?,, 

(Bu mektupların ve meselelerin cevap
larını toptan verecdlm.) 

• HAMİŞ - Müddeiumumiliğin ve 
lş Burosunun tetkikatı bu münferit 
hadise üzerinde müsbet bir netice 
vermese dahi, ben gelen mektupları 
içtimai ehemmiyeti itibariyle neşre 
devam edeceğim. Beni ala.kadar eden 
münferit hadise değildir. Bu hadise, 
üzerinde durulması ve konuşulması 
icap den bir mevzuu incelemek fı~
satını vermiştir. Bu itibarla bu ha
disenin ortaya çıkması içtimai ba
kı.mdan faydalı olmuştur. 

ıJ_ ı ~ \AÔ s. z. 

kat vezir kendisine meşru bır hü- bekleniyormuş! 
kumet süsü verdiği için, te~kjlfıt•nı Kopenhag, 27 (AA.) _ "Natio· 
sağlam temeller üzerine kunnuştu. 
Evvela Adilin lronsğına bir adam nale Tidende,, gazetesi, Molotofun 
göndererek, beyhude kı.ın dökulme- yarın Bcrlini ziyaret. edeceğini zan
mesini ve bu asay!şsizliğe bir niha. netmektcdir. Bu gazeteye göre, BaL 
yet verilmesini, biraz ~ert bir lisar kanların vaziyeti goriışmelerin baş. 
ile söyletti. Adil, gelc.-ı adama: lıca mevzuunu tcşkıl edecektir. Ayni 

_ Efendine söyle! dedi. Mısırın zamanda Bertin hükumeti Avrupa
hakiki veziri benim. Kendisine böyle nın Cenubu Şarkisind~ sıkı bir teş· 
süs vermesini kabul etmem. Ona, bu riki mesai temini ıç\n Berlin - Roma 

ve Berlin - Mosk:>Va mihverleri ara. 
akşama kadar müsaade ediyoruıo. Çoluğunu, çocuğunu alsın, Mısırdan sında bir yakınlık husule getirmeğe 
çıksın, gitsin. Hiçbir çöpüne, hatta çalışmaktadır. 
Mısırdaki emlllkine de dokunmıya- Balkanlar hakkında iyi haber alan 

m~hfillerde hnstl olan k:ın:ıate gürt! .. 
cağım. Verdiğim bu mühlet zarfm- Berlin Romanya' statükosunun mu. 
da dediklerimi yapmazsa; pazar ye- hafazası için Sovyctlerden teminat 
rinde çökertip boynunu vurduraca- F .a~n·cyı ümı~ etmektcdır. C'i~:ıt 
ğım. Ve bir daha bana haber gönde-
rirse gelen adamı geri göndermem. Sovyetler şimdiye lrndar bu teminatı 

vermekten imtina etmişlerdir. 
Şaver, Adilin bu tarzda bir cevap 

vereceğini tahmin etmiştı. Mciyetı'7.- Biitün tekziplere rağmen 
deki zabitleri topladı: Roma, 27 (A.A.) - Moskovanın 

- Bizim kuvv::;timi7, Nesn:ısın son tekzibine rağmen, İtalyan mat
kuvvetinden çok azdır. Mümkün buat\, Molotofun yakında Berline 
mertebe kendimizi tehlikeye atma- seyahat etmesi ihtimalinden bahset. 
malıyız. Eğer mağlt1p olmaktan kor- mektedir. 
kuyorsaruz, mücadeleye girişmiye- Kont Cianonun niışiri efkarı olan 
lim. Sizi tamamen ::ıcrbcst bırakıyo. Tlegrafo gazetesinin Berlinden aldı
rum, dedi. 1 ğı bir habere göre, Alman ziın::ım-

Zabitler Şaver'e teminat verdiler. darlar mahafilinde, Scvyet Hariciye 
Vezir kuvvetlerini muntazam bir tes- Komiserinin ziyareti muhtemel gö
kilata tubi tuttu. Kendi'>ine tabi ~- rünmekte ve Mo1~tofun birkaç gür. 
lanlann bir yanlışlığa kurban ola- zarfında Berline gelerek mülakatlar 
rak, birbirlerini öldürmemeleri için, yapacağı SQylenmektedir. 
hepsinin görülebilecek yerlerine be- Alma11yanm Romanya üzerinde 
yaz bez parçaları bağ".attı. Şaver'in ilk l d f · · r 
adamları sokaklara dağıldılar. Çar- · ıe e ne ımış. 
pışma başlamıştL Amsterdam, 27 (A.A.) - Alman-

S 
irkoh, Şamdan ufak, fakat pek 
muntazam bir ordu ile çıktı. 

Salahaddin (Cedranlye) ye binmişti. 
Amcasile at başı beraber gidiyordu. 
Şirkoh, eğerinin yacı torbalarından 
çıkardığı bir avuç hurmayı yeğeni
ne uzattı: 

- Acve hurmasının üzerine ben 
hurma yemedim. Bu:ıu halüe, Bağ. 
dattan. sultan Nureddine ı;öndermi§. 
Tatmaz mısın? 

Salahaddin: 
- Hararetimi ortt~ıyor, dedi. 
- Susuzluktan mı korkuyorsun? 
- Hayır, biliyorutn ki, su tulum-

lan dolu ... Bizim için buzlu şerbetler 
bile var. 

Şirkoh, ordu hareket etmeden ev
vel, Salahaddinin sultan tarafından 
kabul olunduğunu biliyordu. Yeğeni
ne sordu: 

- Efendimizle görüştün mü? 
- Evet. Hareketimden evvel hu-

zurlarına kabul edildim ve. veda et
tim. Bana ÇOk iltifat etti. 

(Deva."llı var) 

yadaki bitaraf gazeteciler, Mussoiini 
ile Hitler arasında bir yakınlık tesisi 
için yapılan teşebbüslerin bir v&kfe 
geçirc'lıği muhakkak olduğunu kay. 
dediyorlar. 

Algcmen Handerb1adet gaze!esine 
göre, Berlin siyasi mahafili bu vak. 
feyi Romamn tereddütlerine ve l\Ius. 
solininin Hitler kadar eıtıstiki "e ida 
rei maslahatçı olmıyan Bolşevik a
leyhtarlığı karakterinden müt:vcllit 
prensip itirazlarına hamletmektcdir. 

Resmi Berlin mahafJi, Brer.ner 
mülakatı hakkında sü'dı.tu muhafa
zaya devam ediyorlar. 

Berlindeki bitaraf mahfiller, AL 
man, İtalyan ve Sovyet Hariciye Na
zırlarının yakında bir mülô.kat yapa. 
caklarına ihtimal vermemektedir. 
Ier. Bu mahafil, müzakeratın bilva. 
sıta yapılacağını ve ilk hedefin Ber. 
!inle Roma arasmda, Macaristan hak
kında bir anlaşma yapılması olcıuğu. 
nu tahmin etmektedirler. 

tazyiki devam ediyor 
Londra, 27 (A.A.) - "Times, ga

zetesi, basmakalesind:! Almanyanm 
Balkanlar ve bilhassa Romanya üze-

Rumen mahfillerinde hasıl olan 
kanaate göre, İngilizler Rumenlere 
ihraç maddelerine mukabil ecnebi 
dövizi temin ettikleri takdirde Ro
manyanın. vaziyeti daha emin olacak
tır. 

Hitlerin Alman - İtalyan - Sovyet 
garantisi ile Balkanlarda sulbü te. 
min edeceğine dair Berlin tarafından 
işaa edilen haberler Rumenlerde pek 
kuvvetli bir intiba bırakmamıştır. 

Bu teklü esasen İtalyada da bü. 
yük bir memnuniyet uyamlırmamı~ 
tır. Balkanlarda ve Tuna havzasında 
bir dereceye kadnr Almanyanın ra
kibi olan İtalya bu -nıntakaların Al
manyanın veya Rusyunın nüfuzu al
tına girmesini ısterr.emektedir. Rus
yanın Besarabyay, eline geçirmek is. 
tcdiğinden şüphe edilemez. Bu iti
barla Balkanlnrd.l sulhün zaman al
tına alınması, Rusyanın bu ihtirası
nı teh' edecektir 

Tim s, Hitler lle $talinin Avrupa. 
nın Cenubu Şarkisinde daha faal bir 
şekilde teşriki mesaı etmek üzere 
anlaşmaları ihtimalı mevcut olduğu
nu yazmakta ;ve müttefik hiikıimet
leri bu ihtimali nazan itibarll almı
ya davet eylem~ktedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Rumen tica
ret heyeti, gelecek hafta Londraya 
gelerek iki memleket arasındaki ti
caret mübadelelcrinin takviyesi ve 
tediye anlaşmasının harp şeraitine 
uydurulması meselelerini görü§e· 
cektir. 

Roma 
Mülakatı 

(Başı 1 incide) 
Macaristan hiçbir devletin 

hiçbir nüfuz rnıntakasına ait değiL 
dir. Macaristana sormadan kendisi 
hakkında kanır vermek zamanı ge~
miı:tir. 

"2 - Macaristanın İtalyanın mü. 
zaheretini istemesine lüzum yoktur. 
İtalyan • Macar dostluğu o kadar sa
mimi ve o kadar sağlamdır ki, bizzat 
İtalya, Macaristanı, k ndisine bu 
şekilde müracaat etmesine mecbur 
bırakacak bir vaziyetin tahaddüs ~t
mesine muvafakat ctmiyecektir. İ
talya, Macaristanı ma~fı.m mutedil 
isteklerinden vazgeçirmek veya bun. 
lan talik ettirmek için aı::la nüfuzu
n\,\ kullanmak istememi~ir. 

"3 - Bütün Macar _ İtalyan mü. 
lfıkatlnrının tek hedefi dünya hadi
selerini müşterek menfaatler zaviye. 
sinden ve iki memleketin yapıcı ba
nş siyasetlerin'in müşterek ruhu da. 
iresinde tetkik eylemektedir. Bu muo; 
lihane siyaset barışa. fakat, devamlı 
ve sağlam bir nizam üzerine d&yanan 
yapıcı barışa hizmet arzusundadır. 
1şte Romada yapılan şimdiki mülıi. 
katlar da bu hedefi takip etmekte ve 
iki memleket efkarı umumiyesinin 
ve gayelerinin tam anlaşmasını tem. 
hir eylemektedir." 

Roma radyosuna göre 
Roma, 27 (İtalyan radyosu) -

DüPya efkarı urr..umiy~sının dikkati. 
B~lkanlara çevrilmiş :>ldugu halde. 
Balkanlarda hic;'.>lr hadise \i u:nıb11l
nıamıştır. Gı\v.l Brenncr mti.IP.katı
nın neticesi ol~ :-ak buraJa bir surü 
r.~01seler vuku-, ılacaktı. Guva ı:taı
k.ı;ı mcmlekcilcrinin her bin' keııdı
ne göre bır akıbete uğrayocaktı. 

Halbuki böyle b~r şeye imk:ın bu!ı.n. 

"Deyince ıniidür de kendisine: 
"- Ne demek, ben de gelirim, ka. 

rımı, rocuklarmu da getiririm .• CC• 

vahım verdi. 
"Kız böylece hüsnü suretle, ken

di arzusile, evlenmek üzere fabrika
dan ayrıldı." 
Avukatı dinliyen muharririmiz, 

kendisine bir sual sordu: 
"- Biz gazetede ne ~zın ismini, 

ne fabrikanın ismini, ne de gayri ah.. 
lfıki harekette bulunduğu iddıa edı. 
len şahsın ismini yazmadık. Bu va
kanın sizin fabrikanızla alakadar ol
duğunu nerden anladınız?" 

"- Gazetenizde Sabiha Zekeriya. 
nın "llukukçulnr huna ne der?'' ya. 
zısı çıktığı giin biz hiıdisenin hize ait 
olduj:;ruuu anladık. Çiinkii, ayni tarih. 
te fabrikanın miidürüne de bir mek
bıp geldi. Bu mektuplardan on gün 
C\'\'el de me\'zuubahs amirin akra. 
basından olan tanınmış bir zata da 
ayni mektup gönderildi. Zaten hu a. 
danı, fabrHmda amir !ilün da değil. 
dir. Ustaba~ıdır." 
"- Bize gelen mektubun tarihini 

ncrden biliyorsunuz?" 
"- Mektuba bakınız, 18.3-940 de. 

ğil mi?" 
Mektupta hakikaten ayni tarih 

vardı. 
"- Şimdi sizden ricamız, bu mek. 

tubun imzasile hhc gelen mektupla. 
rın iınznsını karşılaştırmaktır. Çiin. 
kii bu kızın mektuplarından !'ionra, 
fabrikaya daha iki mektup geldi. Bu 
nicktupların imzası erkek imzası idi. 
İkisi de ayrı ayrı imzalardı." 

imzalar bfrbirini tutuyor 
Avukat dosyasını açtı, bu dosyada 

bu mesele etrafında fabrikaya gelen 
mektuplar vardı. Bize gele'lı. mektu
bun imzası ile, kendilerine gelen 
mektupların imzasını karşılaştırdık. 
İmzalar ayni imza idi. 'Avukat devam 
etti: 

''- Biz bu imzaları kızın para a. 
lırken kasn defterine ath~ı imza ile 
karşılaştırdık. Bunlar ayni imza de. 
ğil. Şu halde hu mektupları kız yaz. 
nınmıştır. Biz şöyle bir netice çıkar
dık: Fabrikada mcvzuubahs edilen 
şahsı istirkap eden diğer bir zat \'ar. 
dır. Bu mcktuııları o tasni edip gön. 
dermiştir." 

"-Belki... Bizce münferit bir ha-

nı&dığı Kont Tcleki'nin f{')ınayı :d
yarE"ti ile de tahakkuk et!Tuş \'e dun
ku resmi te':>! ğ, bütıin bu vnziyE.ti 
ayc.ınlatını~t.l'::. İtalya, sulhun iria· 
mesini istiyor. Ve her mc.sdımın de 
bu şartlar daıresi.ı.ılf; hnl!ctl ilccc.•ğine 
inanıyor. H.al'a italy::ı, bi.tg•in!<i.ı har 
b:n tamamen lüzumsuz olduğu:ı:ı. ka. 
n•thr ve on•111 ic:in bu harbe iştira'< 
etnwmiştir. M:u "lnkkak olan nokta 
fü•,l;anların sulh içinde yaşıyncak
lruıdır. 

lf1 acar lıava kuvı·etleri 
kumalldanı Romaya gitti 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Macar ha
va kuvvetleri kumandanı refakatin
de erkanıharbiye reisi ve İtalya se
fareti nezdindcki hava ataşesi Genı:-. 
ral Mattei olduğu halde bu sabah 
Romaya hareket etmiştir. 

Bu ziyaretin hedefi İtalya hava 
müsteşarı General Pricolo'nun ziya. 
retini iade etmek ve iki memleket 
havacılığının işbirliği hususundo 
hizmetleri göriilcn gen\!ra1e Naıp 
Horti tarafından tevcih <?dilen Mac:ır 
Mcrit nişammn Grand Croix rütbesi. 
ni tevdi etmektir. , 

,. ••• caddesinde .•. numaralı evde o• 
turmakta iken ÜC ay kadar evvel buradan 
ayni yerde • • • numaralı eve tasındığını 
ve on beş giln kadar evvel de ••• oturan 
kocasının yanına glttlginl söyllyen 18 ya .. 
sında B .•• Uadesinde: Göstcrdığiniz mek
tup örneklerini ben yazmadım. Sabiha Ze- · 
kc-riyayı da tanımam. Kcuı , •• fabrikası• 
nın müdurü .•••. da tanımıyorum. Ev
velce mektupta yazılı olduğu vcchilc •••• 
fabrikasında çalısıyordum. Fabrikada hiç
bir erkekten sulmuamelc veya fenalık 
görmedlm. Fabrikadan, e\lendiflm için 
istifa ederek ayrıldım. Fakat Ankaraya 
gıttlğlm1 söyliycrck istifamı yazdım. Çün
kü evlendiğimi sôyleme~e utanmıştım. 
.••. Beyi ~nırım. İslttiğime göre bekAr
mış. Bu adamdan hiçbir vechUc müşteki 
dcgilim. Hakkında dii?er tsı;l kızlar tara
fından bir sikôyct veya dedikodu da islt
medim. Her halde bu mektuplan benim 
isim ve adresimi yazarak ba5kası yazmış
tır. Benim hiçbir ecyden malumatım yok
tur, dedi. İfadesi okunarak imza ettiril
di." 

Üzerinde durulacak noktalar 
Yalnız iki nokta üzerinde durmak 

isteriz. Avukat, muharrirlmize ver
diği izahatta kızın fabrikadan evlen
mek üzere ayrıldığını, müdürün dü
ğü e gitmek arzusunu gösterdiğini, 
kızın bunu bir tenezzül addetmesine 
karşılık karısı ve çocuklarile gelebi
leceğini söylemesine rağmen, kızın 
müddeiumumiliktc verdiği izahat, 
fabrikadan Ankaraya gitmek üzere 
istifanamesini imzaladığını, evlene
ceğini söylemekten utandığını göste
riyor ... Bu, ikisi birbirini tutmuyor . 

Keza avukat mevzuubahs şahsın 
amir filiın olmadığını, ustaba~ oldu
ğunu söylediği halde, kız ifadesinde 
bu zatın müdür muavini olduğunu 
söylüyor. Bu ikisi de birbirini tut
muyor. 

Bu müphemiyet akıllara bir şüphe 
irasrndan hali değildir. Ya ortada ha
kikaten bir istirkap ve sahtekarlık 
var lır, yahut kız korkmuş, susmuş, 
veya susturulınuştur. İkinci ihtimali 
kabul edemiycceğfrnize göre, ortada 
bir sahtekarlık var demektir. Bunu 
da meydana çıkarmak zabıtanın va
zifesidir. 

Gazeteler, memleket davalarına; 
içtimai davalara ait, böyle isim ve 
adreslerile mu~arrah bir vakadan 
haberdar oldukları zaman isim ve 
yer tasrih etmeden vakadan bahse
derler. Bu suretle halkın dertlerine 
karşı bir alaka göstermiş ve vazif ~ 
terini yapmış olurlar. Fakat her va· 
tandaşın da gqzetenin haysiyeti ve 
manevi şahsiyeti ile oynamağa hak
kı yoktur. Eğer gazete efkarı um~ 
miyenin bir mümessili, balk davala
rının teşrih edildiği bir halk kürsüsü 
ise (biz böyle kabul ediyoruz) bu kür
siide bize kendi hesaplanna konuş· 
mak salahiyetini veren, kendi dertle
rini izah vazifesini yükleyen vatan.
daşlann da davalarını bizimle bera
ber müdafaa etmeleri liizımdır. Şi
kayetlerini yazmadığımız zaman, 
"Korkuyorsunuz, susuyorsunuz, bi
zim dertlerimizle alak:ıdar değilsi
nfz" diye §ikayet edenler, mesuliyeti 
gazetecinin sırtına yükleyip saklan: 
dıklan zaman, haklarını kendilcr'l 
inkar etmiş olurlar. Bu meselede bi
zim rolümüz, içtimai bir mesele üze
rinde, bizden yardım isteyen bir va• 
tandaş hakkında alakadarların dik· 
kat nazarını cclbetmekti. Biz vazif a.
mizi yaptık. Gerek iş bürosu. ~erek 
müddeiumumilik, ve di'ğer alakad:ır 
makamlar teşekküre lfı.vık bir alıik!l 
ile işi benimsediler, tetkik ettiler··· 
Bizim vazifemiz burada biter. 
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SOURiTZ 
Geri 

Çaijırılıyor 
{Başı 1 incide) 

'hatta Fransız hükumetinden bile 
bahsedilmiyen telgrafın me!adından 
-dolayı Buyuk Elçi Souritz'in Fransız 
hükumeti tarafından "Persona Gre-
1a,, telakki olunamıyacağı hakktnda
'ki sebeplerin esasını anlıyamamakta. 
!dır. 

"2 - Bununla beraber mademki 
::Fransız hukumeti Souritz hakkında 
itimat meselesini ileri surmekıedir, 
Sovyetler Birligi hükumeti, Sourıtz'e 
Sovyetler Birlıginin Fransadaki bu. 
Yük elçilik vazıfesinden affedilmiş 
olduğunu bildirmiştir.,, 

Fransa, kerıdi haklarına 
hürmet ettirmek azmindedir 
Paris, 27 (A.A) - Havas Ajansı 

;}>ildiriyor: Moskova nezdinde yapı. 
~an ve Paristeki Sovyet Buyük Elçi 
Einin geri çekilmesi ile neticelenen 
d iplomatik teşebbüs, Fransanın ken. 
di haklarına şiddetli surette hürmet 
ettirmek azminde bulunduğunun 
Qelıli olarak telakki edilmektedir. 

Pariste şurası tebarüz ettirilmekte 
ıclir ki, Fransa, biıtun bıtaraf devlet
'lerle iyi münasebetler idame etmek
tedir ve iyi münasebetler idame ar. 
~usundadır. Fakat, Fransa, bu, bita
l'aflık perdesi altında pratik surette 
:kendi aleyhine muteveccih harcket
Jcre musaade etmiyeccktir. 

Sovyctler Birliği ile normal müna 
~e-betler, her şeyden evvel pratik se-
3'ep1er dolayısıyle idame edilmekte 
bırakılmı tır. Fakat Fransa, oyun. 
ıcak olmak niyetinde değildir. 

Souritz'in, Staline, Sovyet - Fin 
f\ulh muahedesi münasebetiyle çek 
iliği telgraf, itimatnamesini verd i ği 
~aman itimada layık b "r misafir gibı 
l<abul edilen bir diplomatın kalcmı 
altında gayri caiz telakki olunan ifa. 
Qeleri ihtiva etmekte idi. 

Şurası da tebarüz cttirılmektcdir 
iki, bu telgraf, şifresiz yazılmıs ve 
hususi bir mesaj halinde verilm!c; ve 
lbu bakımdan hakiki bir Fransız a. 
~~htarı bir propaganda hareketi teş 
111;ıl eylemekte bulunmuştu. 

Fransız hükumetinin derhal ve e. 
l'ıerjik bir surette harekete geçmesi, 
~rf enternasyonal bir mahiyeti haiz 
'1JUlunmaktadır. Bununla beraber bu 
hareket, dahilde müttefiklerin dava. 
sına muhnlif bulunan hcrşeyi bas 
11ıınak hususunda alınmış olan muh. 
teUf tedbirlerle ve bılhassa dünki.ı 
lıutkunda, büyük milli gayrete engel 
~acak herkesin ezileceğini söyle yen 
. a§Vekil Reynaud'nun bu cümlesi 
.Jle :rnünasebettar görülmektedir. 

Sovyet - lngiliz münasebetleri 

Londra, 27 (A.A.) - Paristeki Sov 
~<_:t .Buyuk Elçisinin geri alınması 
adısesinin İngilız - Sovyet miına

jeb~~ını müteessir edip etmiveccgi 
ngılız hukumeti erkanından birine 
Sorulmuş ve şu cevap alınmıştır: 
~···~uyuk Britanya ile Sovyetler 
h~rlıği arasındaki münasebatta hiç 
ır degişiklik yoktur. Mezkur hadise 

a~cak Fransız - Sovyet hükumetle
lıyı~. bizzat Souritz'i alakadar eder 
tıgılız hukumeti hiç bir suretle bu 

J e karışmış değıldir.,, 
. Diğrr taraftan Reuter Ajansını 
~~r~ndigine gore, Paristeki Sovyet 
~~inin gonderdiği telgraf, diplo. 
it tik bir telgraf addedilemez. Çim. 
n u Fransadaki Sovyet kolonisi namı. 
r a Souritz tarafından Fransızca şif
a~it olarak çekilmiştir. Ve binaen. 

1, eyh Fransız sansüründen geçmcsı 
~lln gelir. 

b ~u hadiseyi mevzuubahis eden 
~~y Express diyor ki: 

k li'ransa hukumetı sansasyonel bir 
'i arar ittihaz etmiştir. Hukumet Sov
d etler Birliginin Paris sefiri tarafın. 
":: Stalin'e çekilmek istenilen 
Ro rfın.dan .mahrum., b ir telgrafın 
ta llde~ılmesıne mani olduktan son. 
bu s~!ıre de yol vermiştir. Moskova 
ıtı adise üzerine protestoda bulun. 
uş, Souritz'i geri çağırmıştır. 

Sovyetler Amerikadan 
Petrol Alıyorlar 

~ 

t 
1
" 0kyo, 27 (A.A.} - Japon gazc 

c t•ri . 
ba 1 nın V1 d"vostok'u .T3pon~·aya 
,, 1.:. •Yan F!rlb .>t hattının münteha 
"OJ-ta bıı sı olnn 'fsuruga'd:ın aldıkları 
,.. telgrafa g.): ?, Sovvct!C'r Bırlı"ı 
vı d' . ö 
t<t~ .. ıvostok yolu iie muazzam mık-
~ca Amerı.c·ı:ı pctro1ü ithal etmek 
ta'kıı . Bund ın başka 5nryetlerin U
laıt . Şarktaki pcc:ol tlepolarını da 
eh: vıycye Ça!·1tıkları bilclirıl!X'~:kte. 

l'ı\ Jııpon mah~i'"eri. telgrafta Sovyet 
/\./rol istih!la\ı\tınm veya Cazlas.nın 
dı ?1anya taraf.ndaı! çekilip çc!d!mı:· 
~ ~ hakkında bir sarahat mcvcı.:t ol-
~ lğuu kayd_dıyorlar.. 
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Bir Muhasebeci Dün 
Çalıştığı Müessesenin 
Kasasını Soydu 

Muhasebeci ve Suç Ortağı Görülen Hemşiresi 

Beyoğlu Cürmü MeŞhut Mahkemesine Verildi 
Dün sabah Galatada Voyvoda cad. 

desinde Elektron müessesesinde bir 
hırsızlık vakası olmuş ve müessese
nin muhaı:ebecisi idnrenm kesasını 
soymuş ise de biraz sonra suçlunun 
kendisi oldugu anlaşılmıs v~ muhıı
sebcci çaldığı paralarla beraber ya. 
kalanmıştır. 

Vaka şoyle olmuştur: 
Elektron şirketi veznedarı F.ltrem, 

sabahleyin saat 9 de. mr1gazuya gel
mış, knsaııın yanına gı~tiğı zaman, 
anahtar kapağının yukarı kalkmış ve 
ve tokmağın amu<li olarak durması 
lazım gelirken ufki bir \azıyette ol. 
duğunu gorerek, arkadaı:brım çağIL'. 

mış ve ,·a·riyt:ti onlara da go~termi~ 
tir. Bundan sonra şirket müdurü Be. 
kire haber goııderilerek mağazny.:> 
gelmcsı rica edilmiştir. Ya .. ım sa:ıt 
sonra müdür mağazaya gelm.~, onun 
huzurile kasa açılmak istePmiştir. 

Fakat Ekrem daha tokmAğa dokunur 
dokunmaz kapı açılınca hırs!zın kı:
sayı açık bıraktığı anlaş1ımıştır. Bu
nu goren müdür, soyulduklarını an. 
lamış, ve derhal telefonla zabıtayı 
haberdar etmi~tir Memurlar mağa. 
zaya gelinceye kadar müdürle vez. 
nedar hırsızın almıya tene:zziAl etme
diği bir miktar gümüş parnyı say. 
mışlar ve yapılan hesaplar neiicesin. 
de çahnnn para miktarmın 3..113 lic.ı 
olduğu anlaşılmıştır 

Zabıta işbaşında 
Son günlerin en müh1m hırsızlık 

vakası olan bu hadise, mnh~Hi zabı. 
tadan başl·a emniyet mudürluğünün 
de nazarı dikkatini celbctmiş, ikincı 
şube mud.ir muavini A •vfik Doğan. 
oğlu ile başkomiser Alıdur·ahman 
hadiseyi tahkike memur e:dihniştir 

Bira:; sonra mağazay:ı gı·J~n me
murlar etrafı tetkik c~meğe başl;ı . 
mışlardır. Mağazanın biııün kGpı ve 
pencerelen birer birer mu;ıyene e. 
dilmiş ise de hiçbir zorlı:tnma ala\
mine tesadiıf edılememi~tır . .Bır ar:... 
lık celbedlen bir çilingire kasanın 
nasıl açıldıgı sorulmuş, ao.amcağız, 
kasayı inceden iticeye mur.ycne eL
tikten sonra bunun yine .l{erıdi anah. 
tarı ile açJldığını soyleıni~tir. Bu. 
nun üzerine hırsızın mağaza müstah. 
dE:mlerınden birisı olması ihtimali 
düşimulmuş, 13 kişiden ibaret ol:ın 
müstahde:nınin vaziyeti .srkı bir to.
rassut altına alınmıştır. Mcmurl:l\ 
gelinceye kadar kasanın açılması, 

mevcut parmak izlerinm boımlınas~
na sebep olduğundan zabıta oldukç<ı 
müşkül bır vaziyette kalm•~tır. 

Bır aralık ~irket muh::ısel cdsi Al, 
Rıza Pakcrin bazı sinirlı ve glyri ta. 
bil hallerini goren Tevf.k ~oğano3. 
lu, ondan şüphe etmeğc ha!l'l.amış ve 
şirketin müdürü Bekirc so!t. tarak· 

- Muhasebeciniz pelc sinirli blr 
adama benziyor. Ben adeta kendisin.. 
den şüphe etmeğe başladın.., demiş
tir. Fakat müdur buna -tiraz etmi§ 
ve: 

- O, bu kadar zamandır bu mÜı?S
sesenin adamıdır. Namu.ı:JuJur. :Bina
enaleyh ondan şüphe ~trneklc haksız. 
lık ediyorsunuz, demiştir 

Miıdı.iriln bu sözlerir:e rağmen 
Tevfık Doganoğlu Ali 

0

Rızısyt yanına 
çağırmış ve şu sualleri st-rrnıı~tur: 

- Siz bu sabah eaa~ ka~ta geld\. 
niz 

Henüz kimseye bir şey .surulmad~. 
ğı halde isticvaba keııdisincl\o'n ba~
landığını gören muhasebeci tirdc:ı~ 
bire şaşalamış ve kekeliye. ek: 

- Bugün biraz erken ğelmiştim 
Ben geldiğimde mağa:t:ayı süpürü. 
yorlardı. Elbisem tozkıı1ciığından 
tekrar eve gidip değ:ştirm·~k mecb•ı. 
riyetinde kaldım .. demiştı.·. 

Muhasebeci sıkıştırılıyor 
Şüphelerinin iittikçe kuvvetlen 

diğini gör~n ikinci ı~be müdiir mu 
avini, Ali Rızay:r §lrket müdürünün 
odasına çağırnuş ve büyük bir ıoğ'.Jk 
kanlılıkla: 

- Bal Ali Rıza, demt~tir. parabr. 
nereye giıdedinse bize derhal haber 
ver. Boş yere bizi de, kendini de üz. 
me. 

Bu sözler karşısında tekrıır afallt
yan muhasebeci, polisin clindE:n ya. 
kayı kurtaramıyacağını anlaymca: 

- Efendim, ben paraları çalma· 
dıın. Saba.'ıleyin geldiğim zaman Jta. 
sanın açık olduğunu gördüm. Başka 
birisi çalar endişesi He onları eve gö. 
türdüm. Bunu unutmu~tum, şimdi 
hatırladım.- demiştir. 

Bunun üzerine Al! Rız.-ının Boğaz. 
kesen caddesindeki evine gl.1ilmiş. 
kendisi de beraber götiirüımüştür 
Kapıyı çalan Ali Rıza, hemşlrf'si Sll-

aY'a: 

- Demin sana bıraktığım paketi 
getir! 

Demiştir. Fakat paket açtlıp muh
teviyatı sayılınca paranın anca/': 1700 
lira olduğu görülınü~tür Ust !.arafı. 
nın nered~ oldugu sıJru:unca .=>aliha. 

- Müsaade ediniz de ben noks'ln' 
tamamlıyayım, demi~ ko~ koşa 1~ 
Bankasına giderek kenr.lı m:?vduatı 
olan paradan 1500 lira almış ve g~tı. 
rip kardeşine vermİitir. Memurlar 
gene paranın noksan olduğunu, e\'~ 
aramak mecburiyetınde kalacakln. 
rını söyleyince, Salina · 

- Müsaade edinıı d~ ben b.r cfo. 
fa arayayım. Belki bır yere dı.i~mti~· 
tür, demi~tir. Fakat onun geç kal1ı. 
ğını gören memurlar içeri gırmişl~r. 
paraların iist tarafını evin komürlil. 
ğünde bulmuşlardır Runun Uzerme 
Salihanın 1500 lirası kendisıne iade 
edilmiş, ağabeysi il~ b.'.?rabcr kara. 
kola götürulmı.iştür. 

1 ki kardeş mahkemede 
Bu vaziyet karşısında iki kardeş 

de dün cürmü meşhut nöbetçisı olan 
Beyoğlu asliye ceza m:ıhkemesiı:ıe 
verilmişlerdir. Hakim Emin Ult1y, 
suçluları gece geç vaKte kad:ır ~orgı.. 
ya çekmiş, şahitleri dinlemişıir P.u 
arada muhasebeci poli;teki ıfadesini 
burada da aynen tekrar ctmi:ıtır. 

Saliha da: 
- Ben ağabeyimin getirdiği pa1cc

tin içinde ne olduğunu b!lmiy')rdum 
Onun memurlarla beraber gediğini 
ve paketteki paraları saydıktan S'Jr.. 

ra noksan diye üzüUüğiııtiı gorünce 
bankaya gidip kendi !)3ramdan 1500 
lira aldım ve kendisir:ı2 verdim Me. 
murlar gittikten sonra yukarı çıktı. 
ğım zaman paraların hir k1snLının şu. 
raya buraya dökülrnü~ olduğ111~u 
gördüm. Ve memurl.:ıra yalan söyie
diğim iç"n korktum, ,mları toplayJp 
kömürlü~ attım ... demi~t:r. 

Fakat şahitleri dinleven F.mir U1. 
tay, Ali Rıza ile hemşiresinin suc.;1u 
oldukları kanaatine \'ormış, ancak 
maznunların avukat tutacaklttrından 
bahsetmeleri üzerine hcır ikisinin de 
tevkifi ile duruşmanın bugiir. SJU1 

14 e talikine karar verrr.iştir. 

Mareıal F. Çakmak'ın 

Türkkuıunu Teftiıi 
(Bap 1 incide} 

"Türk Hava Kurumu Başkanına 
teşekkür eder, muvaffakıyetler dile
rim. Allahaısmarladık.,, 

Mareşal, Türk Hava Kurumundan 
avrılırken: 
·"Gördüğümüz intizama ve kuru. 

mun büyük hizmetlerine müte~ekki. 
rim,, sözlerile memnuniyetlerini bir 
daha izhar eylemişlerdir. 
Türkkuşu filosunun turnesi 
Ankara, 27 (TAN Muhat.irin. 

den) - Türkkuşu pilot1arı, her sene 
olduğu gibi bu sene de bir turne ya. 
pacaklardır. Bu turneler önümüzde. 
ki ay içinde yapılacak ve bir fılo iş. 
tirak edecektir. 

Ticaret Vekili Bu Akşam 
Beyanatta Bulunacak 

Ankara, 27 (A.A.) - Ticaret Ve. 
kili Nazmi Topçuoğlu yarın akşam 

saat 19.15 te radyoda "Tütün müs. 
tahsillerine istihsal kredisinde goste. 
rilecek kolaylıklar,, mevzuu üzerin
de bir hıtabede bulunacaktır. 

-<>-
y unan H üktimetinin 

Teşekkürü 
Ankara, 27 (A.A.) - Yunan Büyük 

Elçisi Ekselans Refacl Hariciye Ve. 
kili Şükrü Saracoğlunu ziyar,.t ede
rek Yunan istiklalinin yıldönümü 
münasebetiyle yapılan tebrikata hü. 
kumetin teşekkürlerini iblağ eyle
miştir. 

Irak Maliye Nazınnın 
Katili Asıldı 

Bağdat, 27 (A.A.) - Geçen Kanu. 
nusanide Irak Maliye Nazın Riıstem 
Haydan öldüren eski polis müfettişi. 
nin idamında binlerce kişi bulunmuş 
tur. 

Katil Bağdatın umumt bahçelerin
den birinde sabah saat 4 de asılmış 
ve cesedi idam sehpasında4 saat bı
rakılmıştır. · 

İstanbul Deniz Kumandanı 
İstanbul Deniz Kumandam Albay 

Cevat Ülmen, Tuğbaylığa terfi et
miştir. 

YENi FiN 
Kabinesi 

Dün Kuruldu 

Mannerheim, lsveçfil ere 

Teşekkür Etti 
Londra, 27 fHusu:;i) - Yeni Fin 

hükumeti te1ekkih etmi~tir. Hüku
met,. bütün partıled temsil eden bir 
koalisyondur. Yen. htikumetiu vazi 
fui, memleketi imar etmektir. Cum. 
hureisi, eski hüküm'?ti u6urlıyan 

mesajında, ezcümle -iiyor ki: 
"Bugün mcnıteketimizin kuvveti, 

harbin başındııkinden daha büyük
tür. Harp esnasındak~ mesainizin 
sar!ettiğiniz kuv\·eti, küçtlk milleti. 
m;zin imhasın'l meydan vermemek 
i~iıı sulh imz'i ederken de snrfettlniz. 
Sulh şartlarıo~J ne kadar ağ:r oldu
ğunu biz biliriz. Fakat millet ve 
Parlamento, ağır şartlı bir sulhun 
b11den daha kuvvetli bir dü~mana 
karşı yapılan vı- neticelerini tahının 
imkflnı bulumnıy:ın kanlı bir harbe 
mu:eccah olduğunu anlamıılardır. 

.Memleketimizden parçalar kopa. 
rılmıştır ve bu çok acı bir şeydir. 
Fakat milletimiz ve kahraman ordu. 
mm. yaşıyor. 

Bundan sonr..t Cümhurrcisi, merıı
leketin imarına başl:ımıya hazır ol· 
duğunu söyllyen Ryti'ye bundan do
layı teşekkür etmiştir. 

'leni kabm·1 de eski Ba~VC'idl R v 
tı'.n.n riyaset! altın':ladır. Hariciye 
Nnzırı Tanncr. ıçtimai muavenet ne
zaretine geçmiş ve M. Vikin dt> IIa
ricıyeyi deruhte f>tmiştir. s.ılh mü
zu!<erelerinde mühim hir rol oynıyan 
raasiviki kabtneyl' dahil değıldir. 

Finlandadıaki İsveç gönüllülerı bir 
veda geçidi yapmış!a: -.·c Mare§al 
Mannerheim, bu=ıla·ra nitaben söyle
diği bir nutukta, ~erek kendi ve ge. 
rek Finlanda ord ı~u namına İsveç 
gc.rıüllülerine mücadeledeki kardeş. 
li!< hareketin-:ic:ı dolayı teşekkürle. 
rmi bildirmı<jtir. 

Finlanda kıtaatı, yeni hududun 
gc:i."isindeki :nev:r.ilerini işgal etmiş
lc:tdir. Dahil~Y'? Nezareti, bu arazı) e 
gırmcyi yasa~t etmiştir. Yabancılar, 
zabıtadan bir müsaade almak şartile 
bu araziye qir?hılece.klerdir. Aal:ın 
adalan mıntakası da b u yasağa da
hi!dlr. 

SERVETIFÜNUN 
50 YAŞINDA 

Mart 27 de elli yaşın~ gire1:1 S~~e-1 
tifünun bu hafta fevkalide bır nusha 
çıkarıyor. Gazetenin eski dostları 
yazılar yazmışlardır. Halid Ziya U
şaklıgil, Hüseyin Cahid Yalçın, Cemil 
Bilsel Fazıl Ahmet, Refik Halit, A. 
li Ca~ip. Abidin Daver, Hakkı Tarık 
ve daha bir çok kıymetli zatların ya. 
zılarile süslüdür, tarihi vesika ve re. 
simlerle doludur. 

Anadolu da Bir İSTANBUL İKİNCİ İCRA DA.. 
İRESİNDEN: 

Çuval Fabrikası 

Yapllacak 

Kurdoğlu Hü.seyinin Ibrahimden 
borç aldığı paraya mukabil birinci 
derecede ipotek gösterdiği Kasımps. 
şada Sinanpaşa mahallesinin Yumuk 
ve Mumhane sokağında eski 10 - 10 

İzmir, 27 (TAN Muhabirinden} =- mükerrer • 10 mükerrer yeni 2, 4, 12 
Memleketimizde Türkiyenin ~uval 14 numaralarla murakkam iki tarafı 
ihtiyacını tamamile temin ett\kten yol bir tarafı camiişerif bir tarafı kah 
başka harice de mal sevkedebil~ek ristan ve diğer tarafı yine yol He 
genişlikte büyük bir çuval fabrikası mahdut kayden mumhane ve kotra 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu ve dükkan halen ahır ve samanlık 
fabrikanın ya Kastamonu veya İz. ve hane açık arttırmaya konmuştur. 
mirde yapılması muvafık gürülınüş.. E t A t·· vsafı: nek ahırı, kargir yemlık. 
ur. li ve ittisalinde samanlık vardır. 
. Fabrikanın bu iki yerden hangL Hane: Toprak bir avlu üst üste iki 

sınde yapılm~sının daha 'TIUvatık o-

1 

oda ve zemini toprak bir mutbak ve 
lac~~ını ~etkık~ m~mur edı~.en Ka. bahçede bir hela var ve kargırdir. 
rabuk muhendıslerınden murekkep Dükkan yıkılmıştır. Bahçenin etrafı 
bir heyet bugün bunya gelmiştir. duvarla muhattır. Ahırın sokağa na. 
Mühendisler, ilk olarak Tire havali. zır cephesinde etrafı duvarla mahdut 
sindekj kendir zeriy'ltını görmüşler. avlusu vardır. 
dir. Çuval imaline yarıyan servet'in Umum mesahası 1800 metre mu.. 
memleketimizde istihsal edilmesine rabbaı olup bundan 300 metre mu. 
kadar bu maddenin Hindlstandan rabbaı ahır ve samanlık 16 metre mu 
getirilmesine karar verilmiştir. rabbaı 01ahallini hane işgal etmekte. 

Sosyete Şilep'e Ait Kanun 
Tatbik Ediliyor 

Ankara, 27 (TAN) - Sosyete Şıle
be ait olan gemilerin hükuınet~e sa
tın alınması hakkındaki kanunun 
tatbikma geçilmi§tir. Bu gem.ler 3 
tane olup halen biri İst3nbulda. diğe • 
ri İtalyada ve bir tanesi de Akdenız. 
de bulunmaktadır. Hissedarlara ve. 
rilecek bonolarla bu iş kısa bir za. 
manda ikmal edilecekti!'. 

ELEKTRiK 
Fırtınası 

Londra, 27 ( A.!\..\ - (Reuter~ 

Ş 1 ıt &l fecrbin sebep olduğu .rnikna 
tis fırtınası, büyii:C bir vlisat g<-ster. 
rneoktedir. Ueı:tt•r Ajansının gerek 
radyo ve gera.ı: kablo ı;ervi~leri s?.at
krce bozu!muşt;u:-. Mütehassıslar, 
rr.Umatis fırllnas•ııın hem ani ohr.n
sı. hem de şı-:!d ~:ı itib.ırile kayda Jl
yan olduğunu söylı.iyorlar. 

İngiliz Astronomu. Spencer Jones. 
r.ıı.ssthanede fırtınanın yakla~tığının 
kısa, fakat çok şiddetli bir darbe ıln 
haber alındığ•nı bildirdikten sonra, 
şu izahatı ve!"mi~tll': 

"Fırtına~ı ney~ hamletmek Hızım 
geleceğini bilmıv wı7. Şiınai fecri bu 
f fftınaların bir remzi ->l:nakJa bcra. 
her, doğrudan doğruya sebebi d<:i;ll
d•r Amer;kslı Astronnm Wıl,Jcım 

Barton, mi::Cnatis fırtınllSının gün. 
ü:crinden kopan bir elektrik fırtınti
sır.dan ileri ge!diğini müdafaa ct
nıektedir. T"''~s~ofı güneş iızerind~
ki lekelerin gerıi~lediğin~ gc'::;:crmPk
tetl1r.,, 

dir. Mütebaki kısmı bahçedir. 
Muhammen kıymeti : Heyeti umu.. 

miyesine 2650 lira kıymet takdir e.. 
dilmiştir. Bu gayri menkule ait şart. 
name 29 - 4 - 940 tarihinden itiba. 
ren herkesin görebileceği icra divan. 
hanesi açık bulundurulacaktır . .Bt. 
rincl arttırma 9.5.940 tarihine mü. 
sadif Perşembe günü saat 10 dan 12 
ye kadar İstanbul ikinci icra dairesin 
de yapılacak ve muhammen kıymetl:n 
% 75 ini geçtiği takdirde en çok art. 
tırana ihale edilecektir. O gün böyle 
bir bedel elde edilemezse son arttıra.. 
nın taahhüdü baki !kalmak şartile 
arttırma on beş gün temdit olunaral! 
24.5.940 tarihine müsadif cuma güm.i 
ayni mahal ve saatte icra olunacak i. 
kinci arttırmada en çok arttmının 
üstünde bırakılacaktır. ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların ba 
gayri menkul üzerindeki haklanru 
hususile faiz ve masarüe dair olan id
diasını ilan tarihinden itibaren yir. 
mi gün içinde evrakı müsbltetlerile 
daireye bildirmeleri aksitakdirde hak 
lan tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satıf bedelinin payla§tTlasmdan hariç 
kalacaklan ve taliplerin dosyadaki 
bütün malUmatı alarak şartname 
münderecatını kabul etmiş ad oluna. 
caklan ve müşterinin yalnız 20 se. 
elik taviz bedeli ile ferağ harcı ve i.. 
hale pulu vermeğe mecbur olduğu 
diğer vergilerin borçluya ait olmak 
üzere müzayede bedelinden ödenece. 
ği ve arttırmaya iştirak edenlerin mu 
hammen kıymetin % 7 .5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir banka temi. 
nat mektubu ibraz etmeleri icap ede.. 
cf>i?i fazla malumat almak istiyenlerin 
37 / 1520 numara ile her zaman dai4 
remize müracaat edebilecekleri ilaıı 
olunur. (25593) 1 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : _ 
ı - 3 adet yeni motör makinesi kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Mec .. 

muunun tahmin bedeli 8350 lira % 7,5 teminatı muvakkates! 626 lira 25 kuruıtur4 
İhale 30-3-940 Cumartesi g{lnU saat 11 dedir. 
İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplan ticari ve mall vesaiki mut~ 

berelcrJle ihale sııııUnden bir saat evveli ne kadar teklif mektuplarını Gala tada 
rıhtım üzerinde İstanbul mıntRka liman rcisliğınde müteşekkıl komisyona tevdi 
etmeleri ve şartnameyi almak isteyenlerin de idare ~ubesine muracaatları flln 
olunur. (203!!) 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ 
VAZiYETi 

BANKASI 
23 MART 1940 

A K T 1 F. Lira PASİ F. 
KASA:· Sermaye: 

ALT. SArt KLG. [1.721.214 100.881.8115,23 
ihtiyat Akt esl: 

113.252.4911,49 Adi ve fevkalAdt 
Husus! 

BANKNOT 
UFAKLilt 

Dahildeki Muhabirler 

Tilrk llra!1 
Hariçteki Muhabirler.· 
Altın: San kilogram fl.808.338 

Altına tahvili kabil serbest 
d3vtzler 
Diier d6vlzler ve borçlu kllrlnf 
bakiyclerl 

Hazine Tah viller i: 

10.493.742.-
1.907.112.20 

S10.4S3.06 

9.1171.471,49 

20.141,36 

32.4nll 23fl.13 

310.433,oe 
Tedarilldeld Banknotlar: 

Deruhte edilen evraln nakdiye 
Kanunun il - 8 lncf mııdd~lerlne 
teVfikıın haz.ine tarafından vAkJ 
tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
42.003,648,98 haktyesl 

4.217.134,25 
fl.000.000.--

158.748.553,-

18.2041.308.-

140.542.165.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.513,

karşılıtı 

Karştlılı tamamen altJn olarak 
Ulveten tedavüle vazedi1en 
Reetı'kon\ rnukabW Ulveten teda 
vaud. 

17.000.000,-
153.500.000,-

Kanunun ft - 8 !ncl madd!!!lerl• 
ne tevfikan hazine tarafından 
vAkl tediyat 

Senedat Cüzdanı 

TfCART SENEDAT 

Esh~ ·ve Tahvlllt CUzaanı 
(Deruhte edllen nrakı nalr 

A - (diyenin kartılılı Eaham V6 

Tahvlllt Cltlbart lnymetlel 
B - Serbest esham ve tahvilllt 

Avamlar: 
Hazineye kısa vlıfell •••!d : 
Altın •e D&vts 0zertne 
Tahvillt Qzerlne 

Hissetl arlar: 
Muhtelif: 

111 'l!tM 3'ft>,-

t35.870.155.22 

50.214.844.H 
8.3911.982,01 

..840.000,-
10.809,53 

7.&0IJ.722.-

MEVDUAT I 
140.542.1115,-TUrk LlrHt 

Altın s. Klo. 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 

235.870.155,22 

51.1110.126,37 

n.e5t.H1,53 

4.500.000.-
11.~9. 702.71 

Attma talivDJ bbD 88vtı.ler 
Diler dOvtzler n alacaklı kllrlnt 
ba ktyelerl 

Muhtelif: 

4fl.181.310,18 
78.124.1117.90 

17.014,79 

99.0111.8&3,0S 

YekO.n 12•.804.9112.1& YekWı 

ı Temmuz ı 938 tanniatlen ltilWen: laonto 
haddi % 4, altm CberiDe aftnl .% & 

Lira 
15.000.000,-

10.217.114,2!!; 

311.042.1115,-

124.805.47&,o• 

39.078.917,8. 

124.6S1..267,2f 
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Yavrunuz, Saadetinizdir ... -, B 1 R PUDRA 

Onun gürbüz: ve sıhhatli yeti imi; tahiahn tıpkı bir yavru gibi sine. 
sinde yet i tirdiği saf \ e normal ı:ıda ile miimkü ndür . Her an ne tablamı 
insanlara bahşettiği bu kudret güzellil:rinden i tifadeyi geri bırakma· 
nıalıdır. 

M 1 1( 

De\'lct Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Nisan - 1940 tarihinde posta ve bağnj nakliyatına 15 - Nisan - 1940 tarihin-

den itibaren de muntazam yolcu posta ve bagaj -seferlerine ba~lııyacak olan tayya-
:tclcrı.ıniz &ıiagıda yazılı saııUerde hareket edecektir. 

"Pazardan rnida her gUn" 

Ankaradan hareket 
Sut Dakika 

00 

1stanbuldan hareket 
Sut Dal<lka 

8 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 50 

~danadan hareket 
Saat Dakika 

8 05 

Ankaradnn nareket 
Saat Dakika 

7 30 

izmirden hareket 
Saat Dakika 

ıo 30 

1stanbuldan hareket 
Saat Dakıka 

8 15 

jznurden hareket 
Sut Dakika 

10 40 

r 

İstanbulıı muvasalat 
Saat Dıklka 

17 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dal<lka 

10 10 

Adan aya muvasalat 
Saat Dakika 

17 00 

..Anktır.aya muvasalat 
Sbt Dakika 

10 15 

İz.mire muvasalat 
Saat Dakika 

10 15 

Ankaraya muvıısalat 
Saat Dakika 

13 15 

İzmire muvasalat 
Saat Dıklka 

10 05 

istanbuli muvasalat 
Saat Dakika 

12 30 

Fazla ızahat almak içın A entelere ve meydan .Mildilrİüklcrlne milracaat edll-
m ı. (2318) 

Bakırköy Kazası İtirazları Tetkik Komisyonu Riyasetinden: 
M Okellefln lamı Adre9 Verglal Seneal 

B:ıkırköy Çimento Turk A. S. Osmaniye Kazanç 936 
Şırket nanuna 936 malt yılı içfh tarh ed llen kazanç vergisine vuku bulan itiraz 

fizerine 935 tak\ im yılına alt Ucart de!terlcrln ve vec;alklnın tetklkıne lilzum hasıl 
olmuş ve hali fnıkstn olnn şirketin defa tır ve vesa!klnln bulundusu yerin tıllln
mediği bilmuhabere anlasılmıs olduğ4nd an 936 takvim yılı defter \ e vesaıkiı\in 
ntın tarıhinden ıtibarcn 15 ün zarfında Bakırköydc dalrci mahsusasındakl komi -
,.ona getirilmesi 3692 N. kanunun hülcümlerine tevfikan illin olunur. (2402) 

Karyola Mı.deni Eşya Fabnkası 
Muhtelif cins karyola ve divnnlıırla madeni moblelcr fabrlJrnnın :sa· 
}onlarında teşhir cdpmektcdir. Bir de~a .~alları~zı gormeniz. meni~. 
atiniz iktizasındandır. Sirkecı Salkımsoğud, Demırkapı caddesı No. ' · 

el: 21632 

İstanbul l\fıntaka Liman Reisliğinden : 
Limanlar için 5 adet işaret direği yapbrılması açık eksiltmeye korunu~tur; 
Tahmin bedeli 2200 lira % 7,5 teminab muvakkatcsl 165 liradır. 
İhale 30-3·940 Cumartesi saat 10 dadır. 
lstekWerln teminat makbuz veyn banka mektuplarile ve diğer mali ve 'ticari 

ki mutebereleri ile mczkür gün \ e saatte Gala tada Rıhtım \jzerınde İstanbul 
;~;taka Lıman Reisli~i Satınalm:f Komisyonuna ve şartnameyi almak isteyenlerin 
ft İdare Şubesine murac tları ilan olunur. (2037) 

Tecrübesi Karşısında 

10.000 

KADININ 
Hayre~i 

BAŞ, DlŞ, NEZLE 

GRiP, ROMATiZMA 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

~. 

\'e bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

lstanbul Valiliğinden : 

Semti \hhalfeal ve ıokaöt No.su 

Üsklidar Tenbcl hacı 3 

Daha 
,. 5 

Genç ve 

Cinai 

Zemin katı ktığir birinci 
ve ikind katı ahsap ev. 

u 

Sahibi 

Fatma Melek 

Mehmet, Mehmet ıı:ız
la.rı LOtfiye, Ferdane 
ve MürüvveL 

Takdir ol unaıt 

bedel 

1500 Lira 

1600 Lira 

daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i Bugün bu 

TECRÜBE 

Yukarda semt, mahalle, 90kak fsimlerile kayıt ve numaraları ve sahipleri yaz.ılı evlerden 3 numaralı eve takdtr olu• 
nan 1500 lira bedelin arttırılması için !ahibl Fatma Melek ve 5 numaralı eve takdir olunan 1600 liranın arttırması hak
kında Ülfet Çiçekoğlu tarafından verilen itiraz istidaları şehir umumi meclisince tetkik edllnılş ve evvelce takdir olunan 1500 
ve 1600 lira bedeller bu evlere kafi görül düğilnden itirazların redde karar verllmi ştir. 

BiR TECROBE 
Pudra alf'mio de 

Bundan dolayı mal sahiplerinin müracaatla takrir verecek lsUhkaklnnnı almaları aksi takdirde 1295 tarihli karnrnam&
nin 98 tarihli !ıkrai mahsusası hükümleri tatbik olunaca~ı bu kararnamenin 13 ilncü maddesine te\'!ikan iUın olunur. (2Ul) 

• 
bir keşif·- CİLDi 

yeni, cazip ve son yi yapınlZ. 

GÜZEl~LEŞTf. 
KAYIP - Kabataş lisesi orta' ,••••••••••••••••••••••••••9' 

kısmından 928/ 929 senesinde almış 
olduğum tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisini!l hük
mü yoktur . Sultan Ahmet tevkifha. 
ne karşısında Cihat Gündoğdu. 

KAYIP - Seyrüseferden aldığım 

motosiklet ehliyetnamemi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük. 
mü yoktur. Bürhnn Eralp. 

KAYIP - Fen fakültesinden aldı-1 
ğım hüviyet varakanu kaybettim. 1 
Yenisini alacağımdan eskisini.ı hük. 
mü yoktur. 4064 numnrada kayıtlı 

Bülent Artuner. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat <14.30 darı 

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

T;aş bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

Fabrikaları İçin 

ROJE: 
KIREMID • TUGLA yapmak için, yerinde keşif ve fikir vermek, 
KİREMfD _ TUGLA ve att_ş topraklan tahlil ve provalar yapmak. 
KIREM1D • TUGLA fabrikaları meydana getirmek için (inşaat, tesi. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Rıyaset için 30 adet dosya dolabı 12 adet kanape takımı 23 adet yazı masası yap-

tırılması açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 4440 lira % 7,5 teminatı muvakkatesl 333 llradır. 

İhale 30-3-940 Cumartesi gilnü saat 9,30 dadır. 

İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplan, ticari ve mall vesaiki mute

berelerl ve ibu Werle iştigal etUlderi hakkında 5000 liralık ehliyet mektuplarlle bir

likte ihale günü G~latada İstanbul Mıntl ka Liman Reisliğinde müteşekkil komis
yona ve Şilrtnameyl almak isteyenlerin İdare Şc.fliğine milracaatlan ilAn olunur. 

(2048) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halli Lôtfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş Basıldıtr yer: T A N Matbaası 

Her al len in 11adetl bakımından okunmaaı llzım bir eaer 

Bu mevsim sonu Şehir Tiyatrosunda ikinci defa olarak temsil edilen ve çok 
bc.;enllıp alkışlanan: 

) 
Piyesi, mecmua büyukfüğiınde tabcdllerek satışa çıkarılmıotır. Kitapçılardan, 

tütüncıilerden isteyiniz. Ankaraya gön derllmiştir. Fiyatı (20) ku ruıtur. Taşra

dan bedeli mukabili posta pulu gönderilerek aldırılablllr. Püsta ücreU alınmaz. 

Bayilere tenzil~t yapılır. ( Lll tlf Dlnçbaı Matbaası • Babıill) 

'i--------------------------~ 

0$M~NILI B~NK~$1 
r oRK ANONi M Şi RKETi 

TESiS .TARfHi 186~ 

)tdtıilerı ve Türkipe Cıimhuripeti ile mün;ıkit muk1111rlename, 
2292 N11m4ralt J0/6//933 fdrih/i kanunla fdsdik edilmistiı 

I 24/611933 farth!i 2435 Numaralı Resmi Oazeıe / 

Sermayesi ~ 

ıhtlyat akçesi: 

10.000.000 inglll2: Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. K IBRIS, YUNAN1STAN. 1RAN, IRAK. flLI STIN 
ve MAV ERAYI ERDÜN'df' 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVYA, RUMANYA YUNANiSTAN, SURiYE, t 0 I3NAN 

oıı::;i l ya ll e ri ve bütün lJunyada Acenra ve Muhabirleri vardır 

H er n evi Banka Mua me leleri va oar 

H ('~ahı cari ve mPvrlual hesapları küsad .. 
TıcCH"İ kredılt•r VP vesaıklı krediler kuşadL 
Tur kiye ve Ecnebi mt!mlekeı ler üzcrı nc keşide sepedat ıskonıosu 
Borc;a cıııırlerı. 

Esham vP tahvil.lr, altın ve cmıaa Ozerın c avans. 
Scn('dat lahsilaı ı ve saire 

En yüksek e mniyet şartldrın ı liaiz kır~ l ık 
Kasalar Servısı vardır. 

ı' ıvasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veva 
kumbarasız} tasarruf hesapları açahr· 

lstanbul Belediyesi. llcinları 
. . 

İtfaiye müdürlilğil için lüzumu olan bir adet komple Projektör açık ek$lltme su· 
retllc satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1230 llrn \"e ılk teminatı 92 Ura 25 ln1rut • 
tur. Şartname Zabıt ve Munmel{ıt MildUrlüğil knlemlnde görlllcce.ktir. İhale 12 - 4 
- !HO Cuma günil saat 14 de doimt encümende yapılııcııktır. Taliplerin ll'k tcmJ• 
nat makbuz veya mektupları ve 940 yılı na alt ticaret odası vesikalarile ihale gO• 
nü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (2405) 

İstanbul Mmtaka Liman Reisliğinden : 
Üç adet yeni motar teknesi açık eksiltme ile yaptınlacaknr 
Tahmin bedell 4500 liradır. % 7,5 teminatı muvakkate 337 lira ~o ınıruotur. lbaUI 

30 - 3 - 940 Cumartesi günil saat 10.30 dadır. 

İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektupları ve mall ve tfcarl -nsatld 

mutcbcrelcrl ve MUnakalAt Vektııetinden olacakları ehliyet vesikalarile b irlikte 
yevmi mczkôrda Galatada rıhtım Qzerlnde İstanbul Mıntnka Liman Rclsllallnde ınll
tesekkil komisyona ve {iartnamcyi almak isteyenlerin idare şubesine mllracaaUarı 
iltın olunur. (2036) 

• 


