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iihim Kararlar Alınıyor 
Müttefikler, Balkanları 

Nazi Tahakkümüne 
Karşı Koruyacaklardır 

MAREŞAL 

F. ÇAKMAK 

AN KARADA 
TÜRK KUŞU 
Tesislerini 

Teftiş Ettiği 
• 1 

izahat 

DUnyanın cın marakh ve en heyecanlı 

D E K A M ' E R O N 
emsalsiz sah~ hlktıyclerl 

Maarif V ekAleti tercümeleri arasına girmekle, Türldyede, 
ancak bugün n~edllcbildl. 

Bcsimli ilk broşliril müvezzilerden isteyiniz. 
Tevzi yeri : latanbul, NDmune Matbaa11 
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KONSEY TO.PLANDI 
1 

Müttefikler Dün 
Londrada Yeni 
Bir Beyanname 
imzaladılar 

Balkan Merkezlerinde ı=--------tc 

Sırada 

Alıyor 

~*~~======·==~---_-_-.---~ Müşterek Bir Karara 

V ~rmadıkça ve Harp 

Hedefleri Tahakkuk 

Etmedikçe iki Taraf 
Bulunan lngiliz Sefirleri 
Londraya Çağırıldılar 

/ 
1 

Lord Halil ax 

_Pahahlanıyor 

• Y eni vergi kanunlarının tatbiki. 
lftk ne başlanır başlarım:ız. !ctih. 
y~ l'naddelcrinin fiyatlannda d:.•rnal ~ -
)lik e onla yüzde elli arasında bir • .. • • • • 

seliş görülecektir. Bu fiyat yük- . Tahtelbahırlerle mucadele eden mllırıplerden bırı, ınfilak 
(~o u; Sa: 6; Sü 3) 

1
. maddclcrile dolu bir cihazı denize alıyor (Yazısı 7 ncide) 

~ .~} 
.# 

Tütün Müstahsilleri 
rçin Açllan Kredi 

2 Misline Çıkanhyor 

------····-..................................... . 
Terfi Eden Hakim ve 

Müddeiumumilerin 

Tam Listesi 
200 hAklm ve müddeiumumi birer 

derece terfi etmişlerdir. Y'Jksek tllS· 

dlkn lktıran eden terfi listesin! tam o
larak bugün yedinci sayfamızda bula
caksınız. -----.......... ._.... ... ___ ,._. ...... 

"Türkiyeye gelmiş bulunan lngL 
liz ve Fransız harp malzemesi, Al. 

1 

manyayı ve Rusyayı, kanşıklığı Bal. 
kanlara veya Yakın Şarka get•rmek 

1 
hususunda çok düşündürec~k. ve 
Türk devletini son derece memnun 
edecek miktardadır.,, 

Bu memnuniyeti. dün. T;irkiye 
Hariciye Vekili Sükrü Sar:ı<'oğlu, 
bana bizzat izhar etti 

"Bugün Türk hariciyesinin başın
da bulunan Şükrü Saracoğlu mukte· 

<Sonu Sil 6 Su· .4 ı 

da Sulh Yapmıyacak 
Londra, 28 (Hususi)- Müt .. 

tefiklerin Yüksek Harp Meclisi, 
bugün altıncı toplantısını Lon
drada yapmıştır. Meclis, biri sa
bah, diğeri öğleden sonra olmak 
üzere iki defa toplanmış ve bu 
içtimada son derece mühim bir 
beyannameyi imzalamıştır. Neş
rolunan resmi tebliğde denili
yor ki: 

"Bir taraftan Fransa Cümhuriyeti, 
diğer taraftan İngiltere devleti her
hangi suretle tek başına bir mütare
k~ veya sulh müzakereslr.d~r! içtinap 
edecektir. Mütareke veya müsaleha 
ancak iki tarafın ittıfakiyle yapıla
caktır. 

"İki taraf ta emniyetlerini tam 
manasfylc korumıyııcak ve sürekli 
bir sulbü temin etmlyecek sulh mü
zakerelerine girişmiycceklerdir. 

"Dd tarafın müzakere edeceği 
sulh, bir taraftan emniyetlerini ko
ruyacak, diğer taraftan diğer millet_ 
lerin iştirakiyle beynelmilel nizamı 
teJnin edecek: bu sayede her millet 
hürriyetine sahip olacak. Avrupada 
kanun hüküm sürecek ve• sulhün de. 
varru temin olunacaktır. 

"İki memleket harpten sonra, bü. 
tün bu hedefleri tahakkuk ettirinci. 
ye kadar her vadide miiştereken ha
reket edeceklerdir . ., 
Toplantıda hazır bul.unanlar 
Meclisin içtimaına Fransn namına 

Başvekil Reynaud, Bahriye Nazırı 
(Sonu; Sa: 6; Sü 4) 

Şükrü Sarncoğlu 
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CA~UilARI 
ırefrika No. 12 Yazan: Theodore Felstead 

Lehli er de Almanyaya 
Casus Göndermişlerdi 
A nsızın vuku bulan davet üze

rine tanımadığınız bir a. • damla dansa kalkmak, yarını du.. 
.şünıneden yemek, içmek, bu iki 
!kadının görmedikleri ve hey.:can 
;duydukları bir yaşayıştı. 

1933 senesi Haziranının bir ge. 
ıcesi idi. Benita ile Renite, Kont 
Sosnowsky namında Lehli bir a· 
silzade ile Katya Berberiyan nn.. 
anında güzel ve kara gözlü bir ka.. 
dınln tanıştılar. Baronesin bir dans 
ıtan dönüşii sırasında kavalyesi o. 
aıa uzun boylu, sarışın bir zatı t:ık
dim için müsaade istedi ve: 

- Kont Sosnowsky! Dedi. Ve 
!lfıve etti: 

- Sizi tanımakla şeref Ciuya. 
ı:aktır. 

Kont eğilmiş ve vuku bulan da
~eti kabul ederek oturmuş kendL 
teriyle ~~ müddet konuşrn~ş, son. 
iI'a hepsını de kendi masasına davet 
~erek: 

- Yanımda, sizi tanımnkla bah· 
:Uyar olacak bir bayan da var! De. 
m.işti 

Barones arkadaşı Renite'ye bak
mış, o da gülümsiyerek muvafakat 
etmişti 

Kont misafirlerini alarak geniş 
ve gürültülü dans salonundan da. 
iha ötede bulunan bir masaya doğ· 
ru götürdü. Burada Şarklı olduğu 
-anlaşılan bir kadın oturuyordu. 
Kont bu kadının Katya olduğunu 
:;öylemişti. 

Bir kaç dakikalık konuşmadan 
iSOnra Kontun emrettiği şampan_ 
;yalar geldi ve hepsi de kısa bir 
~hbetten sonra can ciğer dost ol.. 
dular. ı 

Kont Sosnowsky'nin son derece 
ıcaz.ip bir arkadaş olduğu besbelli 
!idi Kendisi Benita ve Renite ile 
dansetmiş, onlara Harbiye N ezare
:tindeki memuriyetlerinden bahse. 
derek çoktanberi kcndilcrile tanzı>
mayı özlediğini anlatmış, fakat bÜ. 
tün bu sözleri son derece dikkat 
=ve itina ile söylemişti. 

Kontun söz arasında ehemmiyet 
verdiği bir noktn, asil bayanların 
yeni hayat şartlarını knrşılamakta 
gösterdikleri cesaret ve bütün güç
lüklere mukavemetti. Sabah s:ıat 
birde Kont bütün arkadaşlarını e
vine götürmeyi ve onları orada 
izaz etmeyi teklif etti. Çünkü ga
zinonun gürültüsü arttıkça artı· 
yor, çalgıcılann bir takımı sustuk. 
Ç~ iki~cisi başlıyor ve gürültü çe
kılemıyecek bir hale geliyordu. 

Hepsi de Kontun teklifini kabul 
ettiler ve beşi de bir otomobile gi.. 
rere.k Kontun konağına gittiler. 

G erek Barones Benita, gerek 
arkad:ışı Renite, Kontun • ancnk Leh ordusuna mensup zen.. 

Komedi Fransez 

Artğstleri Bugün 

Geliyorlar 
Balkanlar ve Suriyed2 turneye 

çıkmış olan Komedi Fransez artist
ileri, bu sabahki ekspresle şehrimize 
gelecekler, Sirkeci garında şehir na· 
mına karşılanacaklardır. Temsillere 
bu akşam Şehir Tiyatrosunun dram 
!kısmında başlanacaktır. 

Yann saat 16 da da bir matine 
ıverilecektir. Tiyatronun paradi .ttıs
mında üniversite talebesine HlO kişL 
!Lik yer ayn.lmıştır. Üçüncü temsil 
yann gece verilecektir. · 

Gençlik Gazetesinin 

l\f uhakemesi Bugün Başlıyor 
Gençlik gazetesinde çıkan ve Af

rodit münakaşasını gösteren karika
tür s}bebile İstanbul C. Müddeiumu
miliğı tarafından gençlik gazetesi 
müessis ve ne~riyat müdürü aleyhi
ne açılan davaya bugi.ııı saat 14 de 
dördüncü asliye ceza mahkemesinde 
J>aşlanacaktır. 

Sovyetler Tiftik İstiyor 
Sovyetler Birliği Ticaret Mümes

silliği memurları, dün 900 balya tif
tik almak istediklerini söylemişler
dir. Kendilerine kilosu 175 kurusteı.n 
111al verilebileceai bildlrilmistir. ~ 

gin bir asilzade olduğunu ve onun 
bitmez tükenmez servetini sefa. 
hatte yediğine inanıyoı lardı. AkıL 
lnrına başka bir şeyin gelmesine de 
imknn yoktu. Kontun ahbap'arı 
pek çoktu ve evi, sinema nrtic;tle
rine, tayyarecilere, muharrirlere, 
eski aristokratların çoğuna ac;ıktı. 

Mükemmel Almanca konuşuyor, 
her kesi iyi karşılıyor, ve her mi. 
safirini hoşnut etmek için her şeyi 
yapıyordu. 

Çok geçmeden kont ile barones 
içli dışlı arkadaş oldular. Bu miina. 
sebetin ilerlemesi göze çarpıyor, ve 
misafirlerin çoğu Kntya'nın bu yüz 
den gözden düşeceğini birbirlerine 
ima ediyorlardı. 

Fakat Katyanın aldırış ettiği yok 
tu. Onun İranlı olduğu ve bu gibi 
hadiseleri kayıtsızlıkla karşıladığı 
iddia ediliyordu. 

Kont, baronese, bir ay kadar de
lice aşkından bahsettikten st.nra o
na, tüylerini ürperten bir mesele.. 
yi açmıştı. 

Bir pazar akşamı idi ve ikisi ya. 
payalnızdılar. Kont Baronese sor. 
du: 

- Servetimin kaynaklarını ta
nıyor musun? 

- Her halde Polonyada büyük 
çiftlikleriniz bulunacak? 

- Hayır Polonyada zengin çif~. 
lik kalmadı. Çalışmadığım takdirde 
.sefalet içinde kalırım .. 

- Çalışmak mı? Nerede ve ne 
zaman? Ömrünüzü zevk ve sefahat 
içinde geçirdiğinizi görüyorum. 

- Bununla beraber maişetimi 
kazanıyorum. Ve onu en tehlikeli 
surette elde ediyorum. 

Barones onun alay ettiğini :ımn. 
netti. Fakat kont mükalemeye de
vnm etti ve onun Berlindeki ya a. 
yışımn bir örtüden ibaret olduğu. 
nu, hakikatte Polonya erkanı har. 
biyesinin hizmetinde olan bir giz. 
li ajandan başka bir şey olmadı~. 
nı anlattı. 

Barones sordu: 
- Polonya hesabına yaphğımz 

iş ne? 
Kont ta izah etti: 
- Polonyanın bütün korkusu, 

Almanya tarafından istilaya uğra. 
maktır. Bu yüzden Polonya ihtiyat
lı davranmak, Nazistlerin plfınla. 
nndan haberdar olmak, bunlarııı 
mukabilinde her fedakarlığı göze 
aln\ak mecburiyetindedir. Siz de 
harbiye nezaretir."n siyasi kısmın. 
da çalıştığınız için bana bu husus
ta yardım edebilirsiniz! 

B arones Benita Von Berg ... ın 
bu teklif karşısında bayılıp 

'bayılmadığı malCım değildir. 
(Devamı var) 

Kızdcahamamda 

Çok Şiddetli 

Kış Var 
Kızılcahamam, (TAN) _ Taham

~.m .. edil~~-iyecek ·derecede soğuklnr 
?ı:kum ~uruyor. Bu yüzden birçok 
ışler tatil edilmiştir. Barometre sıfı· 
rın altındn 11 - 12 arasında dolaşı
yeır. Sobalı odalarda sular bile don
maktadır. 

Mahrukat boldur, odunun kilosu 
18 paradan, kömürün kilosu da üç 
kuruştan satılmaktadır. , 

Her yıl bu günlerde seferlerine 
başlıyan Bolu • Kızılcahamam • Ge
rede - Ankara otobüsleri, işl~yeme. 
mektedir. Bu halin bir ay dsha süre. 
ceği sanılıyor. 

Erkek • Kızı Yaralıyan 
Adam l\lahkiım Oldu 

Ortaköyde oturan ve iki numaralı 
"Erkek _ Kız,, adile tanılan Vedi Ve.. 
d!a, kahvede otururken, boyacı Yu. 
nusun fena tekliflerilc karşılcışmış, 
cevap vermediği için hiddetleneo 
Yunus elindeki jilet l.nçağı ile Vedi 
Vedianın yüzünü ağır surette iz bı
rakacak şekilde pnralamıştı. Birinci 
asliye ceza mahkemesınde muhake
me edilen Yunus 9 ay 12 gün hapse, 
50 lira manevi tazminata ve 20 lira 
avukat ücreti ödcmeğe mahkum ol
mustur. 

T A N :_::::=::========================================= 29 - 3. 940 

A.ksarayda dun yapıları pasif müclafaa tecrübesinde 
yangın söndürme eldpi çalışıyor 

J)üıı Belediye Kooperatifi içlimama davet eclile11lerder: 
bir kısmı mürakıp raporlarım tetkik ediyorlar 

Halkın Dilekleri 
Bunların infazı için 

Harekete Geçiliyor 
Cumhuriyet Halk Partisi kaza ve 

nahiye kongreletinde tesbit olunan 
halka ait dileklerin füteleri yerine 
getirilmek için alakadar idare ô.mir
lerine gönderilmişlerdir. Bu dilek. 
lerden bir kısmı, tamamen kaymo
kamlara aittir. Dilekler arasında Ka
dıköyde Kurbağalıdcrenin, Kr.sım
paşada iskele meydanının temizle. 
tilmesi, Lalelideki yangın yerlerinde 
bulunan eski cami ve kilise duvar 

Belediye Kooperatifi 
Umumi HeyetJçtimaı 

Gene T el1ir Edildi 
Bir senedenberi bir türlü kongresini aktedemiyen Belediye 

Kooperatifi umumi heyeti, nihayet bu kongre için dün akşam 
saat 17 de, Kooperatif Lokantasında içtimaa çağırılmıştır. Fa
kat ekseriyet olmadığı görüldüğünden yeni idare heyeti tara
fından hazırlanan muamelata ait rapor tevzi edildikten sonra 
kongrenin akdi 12 Nisan _çuma gününe tehir edilmiştir. 

artıklarının yıktırılması, Fatih seJl'I- Bu tarihten bir sene evvel ayni 
tinde son günlerde çoğalan gayri şekilde aktedilen kongrede 193ô sc· 
sıhhi ve gayri fenni apartıman inşa- nesine kadar kooperatifi idare eden 
atına mani olunması, ikametgah ola- heyete ait hesapların tetkiki için üç 
rak kullanılacak inşaatta hıfzıssıhha kişilik murakıplar heyeti seçilmiş ve 
kavaidinin tatbiki, so.n zamanlarda bu hesnplar, murakıplara verilıni~ti. 
Eyüp mezarlıklarında mezar açarak Dünkü toplantıda ımırak1pların, bir 
ölülerin ağızlarındaki altm dişleri sene devam eden tetkikattan ~c nra 
çalnn hırsızların takibi ve tanzinıi, 125 sayfayı mütecaviz bir rnp-r ha. 
Karacaahmet ve Erenkôyiındeki zırladığı anlaşılmış, rapoprun ortıık
Sahrayıcedit mezarlıklarında r=,ıu gö- lara dağıtılmasına liiıum gbsteı~l. 
mülecek yer kalmadığından, yeniden mi tir. Dün ortaklara tevzi edi!ıon ve 
mezarlık yeri gösterilmesi, Büyük- 12 nisan cuma giinkü toplantıd:ı mü
derede kibrit fabrikası civ'lrında o zakere edilecek olan yeni idare he. 
semt halkı için bir mezarlık tesisi, yeti raporuna göre, eski kool'<-t arif 
Büyükderede Çayırbs:-;ı :nevkiindE'- idare heyeti muamelunnm muva2e. 
ki ahşap evlerin kaldırılınas.ı gib: 

1 
nesiz ve istinatsız hesaplar yüzii.n

meselelcr vardır. Bu temennılerden den karışık olduğu anlaşılmıstır. 
bir kısmının infazı belediyeye aittir. Kooperatif idare heyeti, bir ~ra 

dile bazı iktısadi teşebbiis1ere gırış. 
miş, ter1Jhane, gazoz, ve yağ fabri. 
kalan açmış, tesisat masr:ıfı o1o.:-ak 
büyük fedakarlıkları goze almıc:sa 
da, bunların yaşayabilmesi için de 
aynca bir sermayeye liizum olduğu· 
nu, halbuki kooperatif kasasında ser. 
maye bulunmadığını görmüştür. Bu
nun üzerine kooperatif ic:İare heyeti 
"zararın neresinden dönüliirse, kiır
dır,, kaidesine uyarak, gazoz fabrika
sile terzihaneyi kapam1ştır. 

Yeni idare heyeti, eski borçlardan 
'!!evren teslim a'ı'ıan muaccel 12731 
lirasını eski alacaklılara d".!vretmeğc 
çalışmıştır. Eski idare heyeti, ye"li 
idare heyetine 70903 liralık bir bor~ 
ile kısmen gayri kabili tahsil 496">6 
liralık bir alacak devretmiştir. 

"CUMHURiYET .. 
Al yhindeki Dava 

İbrahim Hakkı tarafından, gön. 
derdıği tekzipnameyi neşret:ncdiği 
için Cumhuriyet gazetesi ı eşriyat 

müdürü Hikmet Münif aleyhine açJ· 
lar. davaya dün de yedınci asliye ce. 
za hakimliğinde bakılmıştır. 
Davacı, ve~Jli Ethem Ruhinin hts. 

ta olduğundan gelmediğin~ ve mah. 
kemeye ibraz edeceğinı vaadettiği 
yeni harflerle yazıL"llış tekzipnarne 
suretinin de kendisinde kaldığlnı 
söylemiştir. Geçen celsede müdafa<:ı 
şahidi olarak gösterilen Nahit Göksu 
ile Ahmet Eser de gelmediğinden, 
mahkeme, bunların ihzaren ve birer 
lira para cezasile celplerine karar 
vermiş, duruşmayı 3 nisan çar~am
ba günü saat 14 e bırakmıştır. 

Garip Şey! 
Belediye muhasebesinin yapuğı 

tetkiklere göre, mahalle mümessil. 
leri mnrifetile tahakuk ettirilen yol 
paralanndan mühim bir kısmı, tah. 
sil edilememektedir. Muhasebe, bu 
işin sebeplerini araştırırken, mahal. 
le mümessillerinin belediyeden fazla 
ücret almak maksadile tahnkkuk lis
telerine evlerde beslenen kedi ve kö. 
pek gibi hayvanlara ait isimleri de 
dnhil ettiklerini gormüşti.ir. 

Mümessillere kati tebligat yapıla. 
caktır. 

l\ıilano Sergisi İçin 
Nümuneler Hazırlandı 

~.isanın onunda iştirak cdeccğimjz 
Mılano sergisine gidecek nümuneln 1 
hazırl~nmıştır. Bunlar, üç gUne l<"a. 1 

dar gonderilecektir. 

Batan Taka 

lık bu hesapları düzeltmek maksa. 

N. Menemenclcğlu 

Şebrimizde 
Hariciye Vekaleti Umum! Katibi 

Numan Mcnemencioğ'u, dün Aksu 
vapurile İzmirden şehrimize p,elıniş. 
tir. Hariciye Umumi Katibi, bu ı:.ık
şam Ankaraya gidecektır. 

Tehir Edilen Pasif 
Müdafaa Tecrübeleri 

.r.;Iektrik depolarınrla bugün yapıl. 
ması mukarrer pasif mü1nf<la te:c1·ü. 
heleri tehir edilmiştir. Büyük tecrü· 
be, yarın Silahtarağa fobrikasınd.ı 
yapılacaktır. 

Vali Yann Geliyor 

Türkkuşu, Talebe 

Kaydına Caşl~dı 
Türkkuşu plfınör kampı için lis~

lerden talebe kaydına başlanmı~hr. 
Kamplar, lise imtihanlarından son
ra açılacaktır. Kamplarda A, B ve 
C brevelerini alan talebeler, An. 
karadaki moötrlü tayyare kampına 
gönderllecek, pilot olarak yetiştirile
ceklerdir. 

İnönü kampında •c brevesi alnn· 
lar, yüksek askeri ehliyP.tnamr:! almış 
sayılacakları için, yedek :.ubay oku
lundaki tahsil devresinden sonra is-
terlerse tayyare zabitJığindc Kalabi
lecekcrdir. ---Ha\'a Seferleri Başlıyor Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır. 

dar, Ankaradaki işlerıni ikmal ede
rek, yann sabah şehrımize gelecek- Ay başından itibaren !stnnbulla 
tir. Belediye reisi, Amerikan firma· Ankara, Adana ve İzmir arasında ha. 
Jarının otobüs işi hakkında verdik- va seferlerine başlanacaktm. Nisanın 
leri son cevap ta kendisin~ evvelki on beşine kadar yapılacak tayyare 
akşam bildirildiği için, bu husus hak seferleri yalnız eşya nakliy:ıtma tah
kında alakadar dairelet'l.:ı temas et- sis olunacak ve havalar müsait o. 
miştir. Lütfi Kırdar eğer 'ibviz işini lursa 15 Nisandan sonra yolcu nak. 
de halledecek olursa; ihale tarihin. llyatına da başlanacaktır. 
den itibaren bir buçuk ay zarfında Yolcu tayyareleri Yeşilköyden An
Amerikadan İstanbula otobüs celbe- kara ve Adanaya sabahlan 8.1 O da, 
dilebilecektir. 1 !zmire 8.15 te harek·et ettirilecektir. 
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S - Ortımektebln ıon sınıfında 3 ay 
okuduktan aonra hastalık dolayııllo 

mektepten ayrıldım. Sene sonunda orta 
mektebi bitirme imtihanını glreblllr mi
yim? 

C - Devamsızlık sülOsnn milddetlnl 
dolduruyorsa giremezsiniz.. 

• 
S - Piyade •ınıfında kıta çavuıu· 

yunı. EQltmen olmak lıtlyorum. Nereye 
mUrıcaat edeyim? Bu mUracaatl kıtıdı 
iken mi, yok11 terhisten aonra mı ya• 
payım? Kura devreal kaç aydır? Çıkın
cı ne kadar muıı verllecektlr? 

C - E ıtmcn olmak itin terhis edildi
ğiniz zaman bulunduğunuz vilfıyctln 
ma rıf müdbrlüğune mıır c-aat cdcc-ck· 

siniz. Kurs devresi 6 aydır. Ayda 10 11-
ra ücret alırsınız. Tenvir, teshin, ika· 
met ve lascnlz vazife alacağınız: köy ta
rnfından temin olunur. 

• 
S - 1 lkmektebln dlSrdOnco sınırına 

kadar okudum. Bu sınıftı kıldım. Dört 
•enedenberl de mektebe devam etme
dim. Şimdi, yalnız beılncl •ınıfın lmtl· 
hanını vererek ortımektebe geçebilir 
miyim? 

C - Ortamcktebe devam edip edeml
ycceğlnlz, yasınıza gBre anlaşılır. An
cak, ilk tnhsil diploması almanız mOm· 
kundUr. Bunun için bulundugunu:ı: yerin 
maarif müdur \cya memurluğuna mü· 
r caat edlnı:ı:. 

Rıhtımda bulunan İzmir vapurun. 
dan dün sabah demir yüklemekte er 
lan Rıza reisin idaresindeki takaya 
vincten frrlıyan büyük bir demir 
kütlesi düşmüş, takayı d~lert"k bat-1 
masma sebep olmuştur. Insanca za. 
yiat yoktur. Tahkikata baslanmıstır. -----------------------------

·- -· --
Altın, Dolar ve 1 

= 
Liret, B~rdenbire • • 1 

i 
Yükseldi 

: 

Türk nltını, dolnr \'C liret fi
yatları dün birdenbire yüksel
miştir. Altın 19 lirnyn farlamış. 
tır. Kiilçe nltmın bir gramı g<'r.en ! 
Birincitcşrinde, 197 kuruştu. Dün ; 

;5 bir gram altın 247 kuruştun sa· 
tılmıştır. Yüz dolar fiyntı dn 142 1 
lira iken 148 liraya çıkmıştır. ; 
Doların yiikser şi Amerika pi ya. i 
salarında fiyatlar üzerine tesir : 
etmiştir. 100 liretin 1.4275 Jira~·n ! 
yiikselmesinin de pi~·nsnmızd:ı i 
müessir olacağı anlaşılıyor. ; 

• ..._ ................................ -...... ___.. . . 
Stok Yapanlar 
Takip Edilecek 

Milli korunma kanununun tatbı· 
katı için Mıntaka Ticnret müdi.ırlti
ğünde faaliyet artmıştır, Veknietten 
gelecek yeni talipıat.namcye ıntl2a. 

ren verilmiş yeni kararlar alakac!ar· 
lara bildirilmiştir. Bu kararl:ıra gö
re, her hangi bir tüccar, esnaf, 
veya komisyoncu tnrafmdun kendi 
iştigal mevzuu haricinde başka mal
ları toplıyanlara veya hiçbir tıcn
retle iştigal etmediği halde, ::nal sa· 
tın almak istiyenlere mal vcrılmıye
cektir. 
Bazı perakendecilerin muhtelıf 

toptancılara giderek, her birın:fon 
mal almak istedikleri ve verilmedi
ği takdirde polise şikayet edec.ekl<>ri 
yolunda tehditlere ba~ladıkl:ıı ı an
laşılmıştır. 

Kanunen yapılacak z:ımlnr hak
kındaki Btiyük Millet Meclısi i.srarı 
çıktıktan sonra yalnız toptancılara 
değil, elinde zam görecek az vo~ a 
çok miktarda mal bulunan her satı
c•dan birer beyanname alınnraktır • 
Yeni ve eski satışları kolaylıkla kon
trol etmek için mallar üzerine t.ti
ketlcr konulacaktır. 

Ambalaj kliğtdı bulıram 

Piyasada ambaHij kağıdının bu .. 
lunmadığını yazmıştık. Ellerinde 
fazla kağıt bulunduranlar. tonıma
dıkları perakendecilere kağıt vı:or:ni
yorlar. Bazı toptancı t'iccnrın elle
rindeki stoku saklamak için sahte 
faturalar hazırladıklan haber alın. 
mıştır. Bu faturala:, uydunna ad· 
res ve namlar için doldurulmlktadır. 

Harp Rizikosu Sigorta 
Bede11eri İndirildi 

İngiliz vapur sigorta kumpanya
ları Atlantik sularına gidip gel(;c-ek 
vapurlar için arttırılmı~ olan harp 
r•1ikosu, sigorta beclcllcrlm yüzde 
yirmi beş nisbetinde indirmi~lerdir. 
Bu karar Atlantik için tehlikenin 
nisbetcn azalmış old,,."?gunu goı;ter .. 

I mektedir. 
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Balkanlar 

lalkanblarındır 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

L ondra radyosu, J.ord Hali. 
fax'ın, Cenubu Sarki Auupa 

ne Türkiye ve Romadaki tngiliz se
firlerini Londraya da\ et ettiğini an
lattıktan sonra, İngilterenin Balkan· 
larda takip ettiği siyasetin b"r ciinıle 
jle anlatılabileceğini söyledi. Cümle 
ışudur: 

"Balkan Balkanlılannd1r!,. 
Bu cümle, şüphe yok ki, bütJn 

'Balkan milletlerinin şıarıdır. Ve 
.Balkanlılar bu şıara hünnet eden her 
milleti dost, bu şıan tanımıyan, ya
hut ona tecavüz edenleri diişman sa
yarlar. Müttefikler de bu esasa ne 
derece riayet gösterirl.crse Balkan. 
lıların emniyet ve itimRdını o nisbet. 
1e kazanırlar ve bu yüzden Balkan
lılar, müttefikleri samimi ve gü\'e
ınilir dost tanırlar. 
Bu Esası Kimler Tanımıyor 

Müttefikler "Balkftn nalkanlıla. 
nnclır,, esasına hilrrnct ve ria. 

~et sarihtir. Balkanlılar sulh içinde 
blak niyetinde olanlan karşı şüphe 
)'ok ki Balkanlılara mc-snet .>lmak 
•e Balkanlılan takviye etmek ister. 
ler. 

Balkanlarm bugünkQ va:dyeti ga. 
)'et sarihtir. Balkanla" sulh içinde 
)'apmak ve Balkan sulbünü bozmıya 
letebbüs edenlere mukavPmette bu. 
lunmak azmindedirler. Ş"mdiye ka. 
dar göze çarpan bir şey ,·arsa, o da 
Almanyanın Balkanları bir levazım 
"9 iptidai madde deposu sayarak o
nun kaynakl(lrını inhi'Jar nltına al. 
inak istemesidir. Balkanlar ise Al. 
lnanyaya ait bir yan m;istemleke ol
hladıiuıı, iktısadi miına~hctlerini 
kendi menfaatlerine göre idare etmek 
istediğini, iktısadi mukadderahnı 
)'alnıs bir tarafa bağlıyarak o tarafın 
aiyasi tahakkümüne boyun eemek 
\'aziyetini kabul etmediğini gösteri
:tor. 

Vadyet bu merkezde oldufuna ~ö
:te, Balkanların mukadderatı ile miit. 
ltefiklerin siyue~ arasında tam bir 
~henk bulundu(unu ıörmcmiye im· 
~an yoktur. · 

l..ondra Konferansı -----------------0 halde İngiltere sefirlerinin 
Londrada toplanmHlannın "e

'h.bi bu ahengi takviye etmeyi istih. 
daf edebilir. 

Gerçi bütün ba sefirler İngiltere 
1'ariciyesi tarafından idare edilmek. 
1e ve hepsi de tam bir 3fıenk içinde 
~alışmaktadırlar. Fakat dün' anın bu 
1-ııntakası ne alakadar ol<tn bütün sc
~rlerin bir araya .relerek '·aziyeti 

e.. bakımdan tetk"k f'fmclrri, her
\alde, ahengi daha fa7.h tak,•iye eder 
\e takip olunan siyasetin daha bolu 
•ınleler yapmasına imknn verir. 
Bu bakımdan Londra konferansı. 

tenubu Şarki Avrupa ih.• İngiltere 
\tasındaki irtibatı tak\ 'v"'"e t.i:zmet 
\~- . 
...:t:ek ve Cenubu Şark' A 'Tupa da. 

lıa kuvvetli bir sulh rephesi teşkil 
eclebilecektir. Çünkü bu cephe her· 
lıangi bir tecavüze uğrndı~ı tnkdirdc 
e\'\re}i kendi kuvvetine, sonra nıiit. 
~iklerin yardımına v.Uvcnerek her 

avüze karşı gelehilf!f'ekfir. 
~'!!!"""'!!!'!"'!'!!"!!!!'~'!!!""""""'!!'~---------~ 

Yedek Subaylar 

Haklllnda Bir Karar 
~>..nkara, 28 (Tan Muhabirinden) -
~ek subaylar kanununıa iki fıirra 

~lenmesi hakkındaki layıha Meclis 
t ııtamesine alınmıştır. Layihanı,1 

llcumende aldığı son şekil şudur: 
"Y ~ edek subay mektebi:u oitirrfik-
~ sonra, hizmet içb kıta ve mues
~ . l~re verilenlerin hızmet muddet. 
ltıl'ı ile hazarda manevra, tatbikat, 
•· 1 \'eya konferanslar gibi teftiş ve .... ı· 
·~~rn maksadile davet edilen yfl!de~ 
~ayların talim muddetleri Vekil-
~ lieyeti kararile luzumu kadar 

lılabilecektir .,, 

Askeri Ceza 

kanununda TadilCit 
ıı~~ara_, 28 (Tan Muhabirinden) -
ltaı Mudafaa Vekileti askeri ceza 
Jı:ilt'Ununda tadilat yapan yeni bir 

ih•Un layihası hazırlamı~t1r. Bu li
~~ fevkalade ah .ral dolayısile 
•at) r dığı bildirilmekte .. e ask~i 
~ arı ifşa edenler hakkında yeni 

A·Uınleri ihtiva etm~ktedir 
'"lSkeri cı le ceza kanununun d=grr mad 

l>ıJ ... rınde de buna benzer tadilat ya. 
'"•ktadır 
Pr · . l:aJ QJe fikirleri sorulmak üzere Ve. 

:.ıe::;re _gönderilmıştir. Yakında 
e goru§Ülecektlr. 

TAN 

• 
mareşaı (Ja1ema1c, 7·urıucuıunu evvelki gtlnkü ztyaretı esnaında UÇUfları tetkik ve TürkkU§U talebeılni teftiş ederken 

İngilizler, Sovyetlerin Bir Macar Hava 
• • Kumandanı 

Vapurunu Tevkıf Ettıler RomayaGit+i 

So~etlerin Londra Elçisi, Lord Halifax'la Görüştü 
Roma, 28 (A.A.) - Papa ile Kar

dinal Maglione, Teleki'yi kab:ıl et
mışlerdir. 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter'in öğrendiğine gö
re, "Vladimır Mayakovski,, ismindekl Sovyet vapu
ru, halen harp kaçağı kontrolü muayenesi için, 
Hong • Kong'da alıkonulmaktadır. Gemid2 Makui
karun Manzanillc limanından yütr!enmiş bakır ile 
S.m - Pedro'dan yüklenmiş molibden vardır. Gemi, 
Vladıvostok'a ır.;mektedir. 

Times, bu mülakatta, gemi meSP.lesinden ba~ka 

şeylerin de mevzuu bahsedildiğini knyd.:?dereTt, di
yor ki: 

Teleki tarafından bir ziyafet ve
rilmiştir. Kardinal Maglione ile My
ron Taylor ve birçok Vatikan ricali 
bu ziyafette hazır bu!unmuşlardır. 

Londrad~ tEbarüı; ettirildiğine göre, Hong • 
Kong resmı bir kontrol üssü olmam:ıklıı beraber, ha
liharp kanunları, muharip bir devlete her lıangi bir 
vapuru hamulesini tetkik için kendisine ait bir li
mana götürmek hakkını vermektedir. 

"Rusya, ge~en sene kendisine çok fayda temin 
edan ananevi siyaseti, Avrupada :l:ı hra.f arruıında 
muvazenede dur111ak olduğu halde, harici münase
batının, AJmanyaya münhasır kaldığını görmekle e
za içindedir. 

Macar Ajansının bildirdiğine göre, 
Mr.car hava kuvvetleri ku:nandanı 
Albay Ladislas Hary yanında Macar 
hava kuvetleri Kurmay reisi ve 1. 
talyanın Budapeşte hava Ataşesi Ge
neral Mattei olduğu halde Romaya 
gitmiştir. 

Sovyetlerın Londra Elçisi Maiski, dün Lord Ha
lifax'la bır mülakat yapmıştır. Bu 1lıü18katta tevkif 
e·:iilen Sovyet gemisi meselesi de ko"luşulmuştur. 
Sefir, bu geminin Sovyet cevletin!? ait olduğunu, 
bu itibarla hususi şahıslara ait va_t>u":"lardan daha 
başka !ürrn munmeleye tabi tutulması icap ettiğini 
ve hamulclcrlnir Sovyet arazisinden dışarı çrkmı
yaca[!ını sıiyler.ı:~tir. 

Finlanda lıarbi bittiğinden, Rı.~sycı Avrupaya 
değer vermek ist~mekte ve Şimald~i maceralardan 
vaz geçerek sa:iece tedafüi ileri karakollarla iktifa 
ettiği ic.Jdiasında bulunmaktadır.,, 

Bu seyahatin sebebi, İtalya hava 
Müsteşarı General Pricolo'yu ziyaret 
ve kendisine liyak3t nişanının bü
yük haçını vermektit". 

Times r.a:ıe~esi, Molotofun ~rline geleceğini 
umit eden Ribentropa, Stalin tarafından ağır mua-

mele yapıldığın: ruevzuu bahsediyor. 1\foskova, üç 
taraflı pakt projesı hakkında sükutu muhafaza ve Kanadada Harp Kabinesi 

Kuruluyor Sovyetlerin yer~nE: memleketi idar? etmek ı.izere 

Fusya) a müteha&sıslar yollamak lıusunm~ki AL 
man tcklifıni ~abulden imtina etmektedir. 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Express 
gazetesi, Kanada intihabatı neticesin
de tekrar iktidar mevkılne gelen 
Mackensie King'in bir ha:-p kabinesi 
hazırlamakla meşgul olduğunu haber 
vermektedir. Bu intihapta liberaller 
177 mebusluk kazanmışlar, muhafa. 
zakarlar 38 mebusluk alm1ş1ardır. 

Amerikadan Bize 

Mal Getiren Gemi 

Serbest Bırakıldı 

Tokyodaki lngiliz ve 

Amerika Sefirleri 

Amerikaya Gidiyorlar 
Londra, 28 (A.A.) - Reuter Ajan- Tokyo, 28 (A.A.) - (D. N. B.J --

sı bildirıyor: Harp iktı.>adı Nezareti, Tckyodaki İngiliz Biıyük Elçisinin 
Cebelitarıkta mevkui tutulduktan, Amerikaya seyahati hakkında Do
sonra serbest bırakılan Exhilinta i. me' Ajansı tarafından neFedilen bir 
sıır..li Amerikan gemisinin, Türkiye- telgrafta bu seyahatb hususi mahı. 
ye demir gotürmed;ği haber veriL 
mektedir. Vapurun Türkiyeye gö- yette olduğu bildirilmesine rağmen, 
tiırdüğü hamule gliserin, otomobil siyasl bakımdan mühim bulunduğu 
yedek aksamı, çelik çubuk ve teker- kaydedilmektedir. Bahusus ki, Tok
lek liıstiğidir. yc.daki Amerika Büyiık Elçisi Grew, 

da mezunen Ameri!<aya gidecektir. 

Vekiller Heyeti Toplan<ll Craigie'nin Doğu Asyası vaziyeti 

Ankara, 28 (A.A.) _ İcra Vekil- hı<kkında Roosevelt '."e Hull ile gö
lt"rı Heyeti, bugün öğleden sonra rüşmesi muhtemeldir. Belki de Uzak 
Başvekalette, Başvı:ıki! doktor Refik Doğudaki vaziyet hakkında ittihaz 
Saydamın riyasetinde bir toplantı 1 edilecek İngiliz - Amerikan hattı ha. 
yapmıştır. ~ketine dair kararla: verilecektir. 

Fransa ile Sovyetler 

Arasındaki Hc1dise 

Kapanmış Sayıllyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Reuter: Öy. 

le zannediliyor ki, Fransız hükume
tınln Suriç hakkında itirazları şahsi 
rr.ahiyette olduğunda:ı Büyük Jo;lçi
n•n geri çağırılmasile hadise kapan
mıştır. Şimdi Sovyetler Parise yeni 
büyük elçi mi tayin etmek, yoksa 
elçilik işlerini bir m1slahatgüzaria 
mJ idare etmek hususunda bir karar 
vereceklerdir. 

Welles, N evyorktar. 
Vaşingtona Hareket Etti 

.Nevyork, 28 (A.A ı - Cü.:nhurre. 
isı Roosevelt tarafından sureti mah
susada Avnwaya gönderilen Sum
ner Welles, İtalyan bandıralı Conte 
dı Sovaia vapur ile bugün N evyorka 
avdet etmiş ve derhal trenle Vaşing. 
tcna hareket etmiştir . 

Sumner Welles, neyanatta bulun.. 
rr.&mıştır. 

--... Yasak Edilen Neşriyat 
Amiral Mouren Geliyor Ankara, 28 (TAN) - Milli tarihı 

b.mir, 28 (TAN) - P~sif korun- tahrif ve milli emniyet bakımından 
ma mütehassısı Fransız Amirali Mou zararlı olan neşriyatın .;aptırılma
ren Nazillideki tetkiklerını bitirerek ma.sı hakkındaki kanu:t layihası ad. 
şehrimize döndü. Amiral yannki cks., liyE encümeni tarartndan kabul e-
presle İstanbula gidecektir. dilmiştir. 

HADİSELERİN iÇYOZU 
e Macar Başvekili Teleki Alman düımanı ve /tal· 

yan dostudur. Almanyaya karşı /talyanın hı 
mayesine 8lğınmak ıiyaaetinl takip etmektedir. 
Bu defa Romaya gidifi, Brenner mülakatından 
1Jonra Macaristanın Almanyaya terkedilip edil. 
mediğini anlamak içindir. ... 

• Macar Jlari<"i:re N.ı-wm Kont Csaki ise Alman taraftarı. 
dır. l\lacaristanda Alman nüfuzunun artması Başvekili 
rahatsız etmektedir. Almanya İtalyayı Macaristaıu hi~ 
nıayeden vaz~eı;irmiye çalışmaktadır. Fakat Macaris.. 
tanla ltalya ıırusındo bir Alman istilisına kartı durmak 
için gizli bir nnlaş:-ıuı vardır. İtalya bu defa da anlaşma.. 
ya sadık ka!mıstır. 

• • Macariatanda Brenner mülakatı büyük endi,e 
uyandırmııtır. Billıa88a bu mültiakattan evvel 
H ark iye N aıırının tın8ızın AvUBturyaya gitme· 
ıd, orada Nazi ricalile görüşmeıi bu endifeyl 
arttırJIUftır. Maeariatanda Almanlar idareye 
vanyet etmek isterlerae, dahilt bir Milise rık. 
maBı ihtimali vardır. 

* • Dcnwkrasiler, Balkanlarda siyaıl faanyete başlamışlar. 
dır. Alman ikh,adi taarruzuna karıı müttefikler fiddct. 
li bir harbe giri~mişlerdir. 

• 

• 

Almanyada briç oyunu menedümiştir. Göbels 
bu oyunun bir J? ahudi oyunu olduğunu ildn et. 
mi~tir. 

.... 
RomanyR 1.oıııtraya büyük bir ticaret heyeti gönder
miştir. nu heyet lnııltere ile Romanya arasındaki tic:ı. 
ri münasebıelleı in inkitafını temin için yeni muahede
ler ukdf'dr.cektr. Heyete Yıaliye Nezareti MUstesan, 
bunka miicliirlf'ri, \•e mühim mütehassıslar iştirak ede_ 
ccktir. Heyete verilPn ehemmiyet, akdedilecek fcar~t 
mııaht•d(•sinin dt> nılihim olacağını, ve Adeta Almnn ik. 
hsadi rıiifıu:unu bertaraf edecek bir şekil ala('ağını gös. 
terrıu~ktedir. 

lf.. 
Felemengin Bitleri sayılan Muasert'in son gün
lerde Almanyaya geçtiği ve bir vize almıya lü
zum görmeden hududu aştığı ve Almanyaya 
girdiği söyleniyor. Bunun ona ve arkadllflarına 
mahBuı bir imtiyaz olduğundan bahaediliyor 
ve esaen Balanda lqistlerinin Duaeldorf'ta bir 
kararg8h/.an bulunduğu bildiriliyor. 
Bir rivayete göre, Muuert, Maearlann Oldu 
Salip adını taııyan NaziBt partisi lideri Baron 
Kemedy Ue Berlinde göriifmüı ve sonra ikisi de 
Alman Hariciye Nezaretinde bulUfmuflardır. 

EifK. 
Bir Kariin Serzenişleri 

Yazan: B. FELEK 

Q olar bizi hergün okumak kül
fetine, uhmetine, hatta istı. 

ı rahına katlandıkları için biz de kari
lerin ara sıra bize karşı sinirlenme. 
terini hoş görür, \'e sinirlendikleri 
zaman onlarla pes perdeden konuşu. 
ruz. 

1
1 Dün böyle sinirlenmiş bir okuyu
cunun gönderdiği şu mektubu aldım. 
Her sinirli adamın yazısı gibi biraz 
sertçe amma samimi ve hele nükteli 
j olmak meziyetleri mevcut. Bakınız: 

1 
"Azizim Felek! 
Okuyoruz diye habire önümüze 

'ı unduğunuz şeyleri bir ke.e de ken· 
diniz okuyor musunuz? 

1 "AUah kuluna götürdüğü kadaı 
vermesin!,, diye bir ata sözü var • 

Bunu "gazeteciler, okuyuculann 
tahammül ettikleri kadar vermes· 
ler,, şekline sokabiliriz. 

Politika aleminde Avrupa gazete 
ve ajanlarından aldığınız malumatı 
kendi mutfağınızda biraz sulandır 
dıktan sonra bir cennet taamı imi; 
&ibi bize sunuyorsunuz. 

Ne kendimize, ne komşulanmızı 
dair edna bir tahmin bile yapmıy 
cesaretiniz mi eksik dirayetiniz mi 
Hazan hatır ve hayale ıelmiyece 
mevzular üzerinde o mertebe ağ 
makaleler yazıyorsunuz ki, her fır
satta kerametine sığındığınız Nasret 
tin Hocanın şu fıkrasını batırbyoruzı 

Bir &iin Hocanın süt emen çoc 
ğunu anası bir türlü uyutamamı 
Kadın o derece naçar kalmıı ki; k 
casına müracaat edip: 

- Efendi! Şu çocuğa bir nefes 
te belki uyur. Ben bir türlü uyut 
madım. Demiş. Hoca da hemen raftı 
duran (Kudtiri) ismindeki Arapça k 
tabı alıp yüksek sesle kıraate ba.,ıa 
mış. Karısı, .kocasının camide tal 
besine tedris ettiği bu kitabı nede 
beşikteki bebeğe de okuduğunu s 
runca Hoca: 

- Yaşlı başlı adamlar bile bu k 
taba on dakika dayanamayıp uy 
yorlar. Merak etme! Şimdi bizim o~ 
lan da uyur. Cevabını vermiş. 

Gerçek! Bazı dostlanm, bir km 
nıakaleleri yatağa sakhyor \'e eller 
ne saseteyi alır almaz, kendiler: 
ilemi hiba dalmıt buluyorlar. 

Lakin halkı ikaza mahsus bir ne 
neye bu nisbette narkotik koynı 
maksada münafi olmaz mı? Ya o v 
zıların boyları nedir efendim? He 
biri bir kale bedeni gibi sayfa say 
yazılar, servendam sütunlar. IJa('C 
giden Rumelilinin: 

- Abe kalafat dağı derler bir dn 
dan lebbeyk deyi bağırdılar mı i 
kimde din iman kaleyri? 

Dediği gibi böyle şeddadi makal 
teri görünce hangimizde takat 
lıyor? 

Ayôl, herkes şimdi 100 kilomet 
yürüyen treni ağır buluyor da 
kilometre giden tayyare ile seyah 
ediyor. insanların yegane tahamm 
ettikleri uzunluk ömür uzunluğud 
Uzun boylu adama bile yan yan b 
kıyoruz. Her şey kısalı~·or görmüy 
musunuz? Etekler, saçlar, sakaU 
bıyıklar ve -bizzat sizin pek iyi hl 
meniz lazım gelen- diller. 

Bütün bu kısalmaların acısını m 
kalelerinizle mi çıkarmak istiyors 
nuz. 

Hele o bizi her~ün mahrum bır 
madığınız resimleriniz yok mu? İç 
acısı. 

Ya bir avuç yavranun karnı dn 
ruldu diye çekilmiş grup resimle 
ya karısını kesip pırasa tarlasına 
men katilin portresi veya Fransız 
lngiliz mecmualarının herkesin eli 
de dolaşa dolaşa yıpramış fotoğ 
kopyaları . 

Riu ederim samimi olalım: siz 
resimlerin bizim hoşumuza gittiğiı 
cidden inanıyor musunuz? Böyle 
safhfınıza gıpta hatta haset etm 
mek kabil olamıyacak. 

Hulasa, üstadım! (Size bu va 
efendim makamında kullanıyoru 
Bir rütbei il"m ifade için değill 
gün yerlerimizi değişsek te siz ok 
yucu olsanız biz de yazıcı! O zam 
sizden ne beklediğimizi ve ne bı 
dutumuzu anlardınız. 

Sizi rahatsız etmiş olduğumd 
dolayı tizürleriml ve hu fı~atla 
rin sa)gılarımı kabul buyurun. 

'lkuyucularınızdarı 
M. A. Keten 

Asllna mutabıktır. 
B .F. 

Peynir İhraç Karamames" 
Ankara, 28 (TAN> - İhracı iT 

nedilmiş olan her nM pcyniri.n 
tiysçtan fazlasının ihracını temin 
peynir ihracının lisansa tabi tut 
ması hakkındaki ka.rarname Vekil 
Heyetince kabul ol:ınmuş~. 
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SPOR! 

Spora, Mahallelerdeki 
Meydanlardan 

Başlamak Lazımdır 
Yazan: Zeki Rıza Sporel 

B undan evvelki yazılarımda, mak teşkilatımızın birinci vazifesi 
memleket sporunun kurtul- olmalıdır. Işte o zaman teşkilatımız 

na yoluna girmesi ve kalknma:>ı için muvaffakıyetin sırrını bumu~ ve ken 
alınması lazım gelen tedbirler ara- di kendine sporcu yetişm ~sini temin 
csında mahalli ihtiyaçlara gore şch:r etmiş olacaktır 
ırneydanlarına ihtiyaç olduğunu bil- Bu küçük sahalar yaptlırken dai
[hassa kaydetmiştim. Bu nokta üzerin. ma bir mektep civarı olmasına da 
·de durmayı çok fayds.lı bulduğum- dikkat edilirse bir taşla iki kus \'U-

dan bu yazılarımı da buna lıı;.sredi- rulmuş olur. • 

yorum. Zeki Rlza SPOREL 
Tahsil nasıl ilk mekteplerden baş. • 

tarsa, spor da mahalle ar.ılarmdaki '/tJ illi küme maçları 
mgydanlardan başlar, sporun ilk ınek p .. .. 
tebi bu küçük sahalard1r. İst:ınbul es k "" azar gunu . ~aşlıy_ac_ak .~lan milli 

k
.d t b .. b" kild l · ı . ume maçJatı ıçın mıllı kume or<ta. 
ı en a ıı ır şe e :.>n·çor; ÇlYt" · "' 

lı sahalara, ufak meydanl.ıra nıa.Hkt~~ n_ızasyon ~~.mitesi tarafın~an gönde. 
Bilhassa Kadıköy bu cihetten cok zen j rılen tebligı aynen aşaşgrya alıyo. 
gindi. Bu sayede de fütbol ı(adıko. ruz:.. ~ 
ründe daha toplu bir şekilde başl _Bolge başkanhgmın evvelce ver. 

dı Futbole çok yakın o'a i ·ı · la- mış olduğu Yeşil renkteki hüviyet 
· n .ngı ız e- varak 1 b l · · t b 

rin daha ziyade bu semtte obrmaları .. a an u maç ar ıçın mu e er. 
f 1. . k 1 l aır. bu aa ıvetı o ay a~tırdr G 

Ça ır "sahalarda to e .ind . azete spor muharrirlerine tevzi 

1 
~ d .. ~P 1P ş e koşan. , edılecek olan serbest duhuliye vara. 

ar gun en gune çoga ıyordu. Az za- kalarmın B'"I S S .. 
man zarfında ekseri eti b' 1 . o ge por ervısındcn a. 

. .. Y ecne 1 0 an lınması rıca olunur 
hır çok kulupler tesekkül etti. Kuc: . . · .. 
dili Kurbag~ alı y ğ. t C .. :. Stad gışelerı saat 11 den ıtıbaren 

.. ' . .' . 0 ur çu. evzılık, acık bulunacaktır. 
Kordere, şımdikı Fener stadının bu- • B "kt . v f t 14 I-T k . 
J d 

~ p esı aş - e a saa . :-:ıa em. 
un ugu apas ç "b' t b" • .. .. ayın ~· ! a u v~ Tarık Ozerengin. Yan hakemler: Ncc. 

çok guzel çayırlarda her akşam yüz- det Gezen - Samih Duransoy. 
lerce ?en~. koş~r, top oynardı. Galatasaray - Fenerbahce, saat 16 

Tatı~ gunlerınde de mahalle ara- Hakem: Ahmet Adem. Yan hakem. 
sındakı takımlar portatif kalel?r kıt- ler: Kemal Hallın - Nuri Bosut: 
rarak bu çayrrlarda birbirlerile mü Genel Direktör Ankar 
.sabaka yaparlardı. Zamanın futbol aya 
yıldızları, meşhur Has~n. Hüsevin, döndü 
Galip, Arap Feyzi, Hikmet bunlardan Balkan kır koşusu şampiyonasında 
sonra da Bekir, Alaettin, İsmet, Cafer h.nır bulunmak üzere İst:ınbula ~e
Kadri, Sabih, Bedri gibi kıymetli le Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
r~:bolcüler hep Kndıköyünün bu ta-1 General Cemil Taner dün sa~ahki 
~ıı _saha~arında kendi ke. ndilc.rine y~-, ekspr;.sıe Akaraya avdet etmıştır 
tıştıler. Istanbulda Yenibahı;edc, Be- 1 Nısanda toplanacak o~n merkez 
yoğlunda Talimhanede. Üsküciarda istişare heyeti ictimamda bulunmak 
Şemsipaşada yetişen bir çok kıymetli j üzere heyet azaları bugünlerde An. 
oyuncular futbol yıldızlan arasına kara):a gideceklerdir. 
karıştı. Yenibahçede yetişen Arap ikinci küme lig maçları 
Hüsnü, Rahmetli Arif, Badi $ükrü, İkinci küme lig maclanna da Pa~ 

8 Sene Sonra 
Yakalandı 

932 senesinde İzmirde, karısı Fat. 
mayı tabanca ile öldürüp, kayın va
lidesi Emineyi de ağır yarR.ladıktan 
sonra firar eden Şükrü, dün yaka
lanmıştır. 

Aslen Azerbaycanl.ı olan Şükrü, 
bu cinayetleri bir kı.;kançlık netice
sinde işlemiş, Anadolunun muhtelif 
şehirlerinde dolaşmış, 8 s~nedenbe
ri yakalanamamıştır. 

Birkaç gün evel şehrimiz~ geleıı 
Şükrü, Sirkecide bir otele inmiş, dün 
sabah dördüncü şulıe müdürlüğüne 

müracaat ederek, Bulgaristana git
mek üzere bir pasapoı t almak iste. 
miştir. Fakat onun bazı hareketle
rinden şüphelenen ınem1.1rl.1r, hüvi
yet cüzdanının fotoğ!"'af:>ı'.! oiduğunu 
görünce, Şükrüyü sun~uya çekmi~
lerdir. Nihayet bu mifus kağıdının 
kendisine ait olmadı~ı ve kendisin;ıı 
yıllardanberi aranan bir katLl oldu. 
ğu anlaşılmıştır. Şü:uu müddeiu'ı1U- ' 

miliğe teslim edilmiştir. 
~ .. , .... il. ay, ......... ._ ..... _1••-......... - .. _,...... ~ 

1 
1 
; 
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BORSA 
L<ındra 

NE.'Vyork 
Paris 
!Vlı!Ano 

Cenevre 
Am~terctam 

Brük~eJ 

Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Buda peşte 
BOkreş 

Belgrad 

28 - 3 - 940 

5.2-i 

150.80 
2.9647 
7.7050 

29.2737.) 
69 3575 
22 18 
o 97 
1.7950 

13.:H 
26.;i'.l'.!5 
0.625 

1 Yokohama 
f Stokbolm 

3.47 
32.58 
31.005 

1 

ESHAM VE TADVILA'f 

Ergani 20 02 
C::ıvas-Erzurum 5 19.50 

~---·---···- · _ .. ___ P" 
HALKEVLERlNDE · 

Fatih Halkevindeki 
Resim Sergisi 

5 , 
Bugün SAKARYA ----~ Sinemasında 

Büyük, Kuvvetli, Zengin ve muhteşem bir Film: • 

ŞtMAL OTELi 
Okna;nmlar: ANNABELLA. LOUJS JOUVET - J. P . AUMONT 
ve ilaveten: KLU. KLUX. KLAN'ın bütün esrarını faş eden 

l'd AS KEL i V AT AN H A İN L E R İ 
• Filmi. Bas Rollerde: NOEL MADISON ve J-TT ·>\İlllİLiİEiİEİİ•,--ınıll" ., ....... iiiiiİIİİİıiilliiiilıiıiiiıiiiiİlllıiıiilii ......... ~ 

ASKERLiK IŞLb'Rl: 

1 - 939 ve daha evvelki Ylllarda mezun 
oldukları \-e askerliklerine karar verildiği 
halde her hangi bir sebeple, şimdiye ka
dar askerlik ödevini yapmamı:> olan yük
sek eh!iyetnamelilerin. 

2 - Geçen sene yedek subay o~uluna 
geç iltihak ettiklerinden dolayı okulca ge
ri çe\'rilenlerin. 

3 - Yedek subay okulu devresinin üçte 
birinden fazlasına devam edl'medik1eri i
çin terhis edilip müteakip devreye bırakı
lanlann. 

4 - Askerliklerini tam hizmetli olarak 
yaptıkuın sonra tahsll1erini lise ve daha 
yukarı dereceye çıkaranlardan yedek su
bay olmak isteyenlerin 1 Mayıs 940 tari
hinde yedek subay okulu ile Giilhane \'e
teriner tatbikat mekteplerine gönderile
ceklerdir. Bunların nüfus cüzdanlarile 
mezuniyet, ehliyetname gibi vesikaları 

birlikte olduğu halde hemen şubeye mü
racaatla muamelelerini ikmal ettirmeleri 
lazımdlr. Aksi takdirde haklarında as
kerlik kanununun ceı.a maddeleri tatbl k 
olunacağı ilan olunur. 

• 
• EmlnönU Yabaneı Aakerlll< Şubesinden: 

1 - Her sene mütad olan ihtiyat yok
lamasına 21 Mart 940 perşembe günü baş
lanacaktır. 

2 - Yoklamalar doğum doğum yapıla
cağından her mükellef yoklamasını bizzat 
kenrlisi yaptıracaktır. :Yoklama Cumarte
si günü hariç olmak iizere her gün sabah 
saat 9 dan 12 ye kadardır. 

3 - İzdihama meydan vermemek ve 
mükelleflerin işlerinden geri kalmaml'!ları 

için müracaatlar ilan edılecek günlerde ol
malıdır. 

4 - Bir doğumun yoklaması bitmedikçe 
diğer doğumun yoklamasına geç1lmiye
ceğinden herkesin doğum sırasını göıel

lemes~ lazımdır. 

6m ______ , 

1 Nisan Pazartesi Akşamı saat 8.30 da 
Kadıköy 

OPERA 
Sinemasında 

Şehir Tiyatrosu Artistleri farafından 
bu sene 57 de!a oynanan 

o KADIN 
Piyesi oynanacaktır. 

Biletler pek mahdut ltaldığından 

lütfen acele ediniz. .,.. ______ , 
Bugütt 

'!'iyatr~lar 

Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmında 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

Sinemalar 

AL KAZAR 

SARAY 

MELEK 

iPEK 

TAKSIM 

SUMER 

LALE 

ŞIK 

ASRİ 

SAKARYA 

TAN 

MARMARA 

ALEM DAR 

uGece kıhvuzları" ve 
Mahalle kızı iş arıyor 

«Bir gecelik sevgili» 
cMİKADOa 

u!\!İKAD011 

GUNGADİN: 
ııFedailer Alayı» 

GUNGADİN": 
«Fed11iler Alayı-o 
«Milyonerler l3C'lrı11 \'e 
cHarbe Hıızırlık• 

<ıÖlüm Geçidllt ve 
«Damgalı Kadınlan 

«RİN - TİN - TİN 
Casuslar Peşinde• 
«Çıkmaz Sokaku 
«Kadril» ;re «Kaplan 
Kraliçeıı 

«Bırakılmış kızlar. ve 
«Caniler Peşindeıı 

«Scvhet Kurbanı» ve 
«Madam Buterilayu 

5 - 313 doğumluların yoklama ııünleri: 

1 Nl~an 940 Pazartesi, 2 Nisan 940 Salı, 3 
Nisan 940 Çarşamba. 314 doğumluların: 

4 Nisan 940 perşembe, 5 Nisan 940 Cuma, 
8 Nisan 940 Pazartesi, 9 Nisan 940 Salı. 

315 doğumluların: 10 Nisan 910 Çarşnmba. 
11 Nisan 940 Perşembe, 12 Nfl'an 940 Cu
ma, 15 Nisan 940 Pazartesi. 31 6 doğumlu
ların: 16 Nisan 940 S'llı, 17 Nisan 940 Çar-

Fatih Halkevinde on amatörün 5::> re- TURAN !;amba, 18 Nisan 940 Perşembı>, 19 Nisan 
«Son Beste/' ve «Ben 
bir pranı;:a kaçagıyım» 

Diğer doğumluların yoklama günleri 
ayrıca Uiın edilecektir. ÇEMBERLiTAŞ ı 

simle i~tirak ettiği güzel bir resim sergisi 940 Cumadır. 
açılnu~tır. 

• 

.RA.D~C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tmkiye Radyosu Ankara RadYOS11 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. 846~ Kca. IO gw. 

1648 m. 182 K~ l20 Kw. 

Cuma, 29. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoroloji tıaberlerl, 12,:10 
Müzik: Muhtelif şarkılar (PL), 13.30-14.00 
Müzik: Hafif müzik (PL). 

1 

18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.05 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, Re-o 
fik Fersan. Fahire Fersan, Fahri Kopuz. 

Okuyan: Radife Erten: 
1 - Gülizar peşrevi, 2 - Rıfat Bey: HU .. 

seyni sarkı (Vaslı.nla c~na). 3 - J'aiz.e: 
Uşşak şarkı (Niçin narendesin böyle), 
4 - Taksim; 5 - Türkü (Şu dağları del~ 
meli), 6 - Gülizar tüı·kü (Sinemde bir tu .. 
tuşmuş), 7 - Gülizar türkü (Esmer bugün 
ağlamış). 

18.40 Müzik: Saz eserleri (Üc nay, iki 
tambur, bir kUddüm ile). Çalanlar: Basri 
Üfler, Halil Can, Nezih Yanık, Refik Feı·., 
san, İzzettin Ökte, Nuri Halil Poyraz. 

19.00 Serbest saat, 19.10 Memleket saat 
ayarı, ajans \'e meteoroloji haberleri, 19.25 
Konuşma (Milli kahramanlık menkıbele-
ri), 19.40 Müzik. Çalanlar: Reijk Fersan. 
Fahire Fersan, Fahri Kopuz, Cevdet Çağla.. 

a) Okuyan: Mefharet Saönak 
l - Sel. Pınaı-: Kürdilihicazk!r şarkı 

(Nereden sevdim o zalim kadını), Z ~ 
Sel Pınar: Kürdilihicazkar sarkı (Bir giz
li yalan söyle de söyle); 3 - Rakım: Kür
dilihicazkar şarkı (Demedim ona hiç kim._ 
sin ve nesin). 

b) Okuyan: Semahat Ördenseı 
1 - Şevki Bey: Hicaz sarkı (Affeyle 

suçum) 2 - Refik Fersan: Hicaz şarkı 

(Cihanda biricik sevdiğim), 3 - Lemi: 
Hicaz ~arkı (Sorulm~ın ban'll yeisim). 

c) Okuyan: Necmi Rıza Ah ıskan 

1 - Taksim, 2 - İbrahim efendi: Hi• 
cazkar ı:arkı (Yok hiltıfım), 3 - Suzln!ık 

şarkı (Ben gülseni aşkında), 4 - Fııhri 

Koouz: Hüzzam sarkı (Sunar blr camı 

nemlü), 5 - Tatyos: Hüzzam sarkı (SılyJ 
Kah tanede). 

20.15 Konu~ma (Bibliyografya), 20.3() 
Temsil: THAİS. Yazan: A. France; Tercü• 
me eden: Ekrem Reşit. Piy:ınoda Cem.al 
Reşit Massenet"nin THAİS operasından 
oarı;-alarla temsile refakat f'decektlr: Or• 
han Borar kemanla ayni operanın mfllhur 
MEDITATION pare-asını çalacaktır. 

21.30 Müzik: Bülent Tarcan - Keman ve 
Piyano ı:onatı. Çalanlar: Bül0 nt Tarcan ve 
Cemal Reşit: 21 .50 Müzik: Küçük orkestra 
(Şef: Necip A~kın): 

1 - Rachmaninof!: Prelü!1. 
2 - S. Kortkiewicz: Kapri" ((i;;v )t). 

3 - Zikoff: Romrıneska (Fante;:;i) . 
4 - J. Raf(: Kavatin. 
5 - Delibes: Memba (Bıte+ su!~') Kaleci Nedim, Sol açık Zeki, Orhan, zar günü Seref ve Fenerbahçe stad. 

:Kel Kenan, Göbekli Hayriı Hüseyin, larında devam edilecektir. 
Hikmet ve tİsküdarın yetiştirdiği Fe. Şeref stadında: An<ıdcJ•.ı - Davutp:ı 
fok Burhan'ın katdeşi Hüdai yerleri- sa. Eyüp-Alemdar. Fener stadında 
ne konmayacak futbolcülerde.1di. da Kurtuluş - Şişli, Anadoluhisar--

Beyoğlu Halkevinden: 6 - Yoklamaya geleceklerin nüfus hü-

«Çingeneler Barıft, 

uGece yarısı şarkıcısı" 

ve fPastıı:macıyan ve 
Şürekası• 

22.15 Memleket saat ayarı. :ıjans !vıbeı'
leri; ziraat, esham - Uıhvilfıt, kambiyo • 
nukut borsm;ı (Fiyat). 22 30 l\'fiizlk: Caz• 
band (Pi), 23.25 - 23.30 Yarınki program 
ve kapanıs. 

29 Mart 940 Cuma, günü saal 18 de Evi- ' viyet cüzdanları, askerlik ettiklerine dair 
mizin Tepebaşındakl merkez binasında ev res;mJ vesikaları .ve oturdukları mahal za- M j LLİ 

c$evhet Kurbanıı> ve 
«Madam Ruterflayft 

Görülüyor ki: Meydan olan yerler. Pera karşılaşacaklardir. 
de oyuncu kendi kendine yet1şmekte, 

triyosu aylık konserini verecektir. bıtasmdan musaddak fotograflı ikamet se-
• netlerini beraberce getirmeleri meşruttur. 

Ecnebi lstasyonlannda 
sporcu adedi çoğalmakta, yani saha. TEŞEKKÜi 

Kadıköy Halkevlnd~n: O 

lar ve meydanlar o civar gençliğini 
.spor yapmıya teşvik etmektedir. Bu. Aile reisimiz, sevgili b:ıbamız Dr. 
gün ise :rpaalesef sporcu kaynağı o Prof. Hüseyin zade Ali Turanın biz. 
eski meydanlar ya park ve yah:ıt leri elem ve kedere garkeden ani zi
bo::.tan olmuş ve bu suretle gençliğin yamdan doğan çok derin acımıza iş. 
spor yapabileceği meydan kalma. tirak eden, gerek bizzat, gerekse 
anış gibidir. Bu yüzden de hareket çelenk göndererek, mektup ve tel
azalmış ve yalnız rcs:nl maçlara in. grafla taziye llıtfunda bulunan ze
.hisar etmiştir. vatı kirama ayrı ayn teşekküre te. 

. Sporun her gün biraz daha düşme. essürümüz mani olduğundan şükran 
sıne, oyuncu yetişmemesine ha~- ve hürmetlerimizin iblağma muhte
~c~ sebep olarak bunu gösterebi- rem gazetenizin tavassutunu rica e
lınz. Demek oluyor ki, sporun teme- deriz. 
li sahalardır. Dikkat edilirse nerede Haremi ve evlatları 
saha ve meydan varsa spor yapan ~ 
sporcu adedi orada çoğalmı::ıtır. ÇOCUK MiLLETiN EN KIYMETLI 

Bu misalleri gözönünde tctarak İs- HAZiNESiDİR! 
tanbulun saha ihtiyacını semt, semt Yoksul, kimsesiz yavruların sağlığı-
tetkik ile ve ufak bir himmetle muh. na erişebilmek için yılda bir lira vererek 
telif semtlerde gençliği spora teşvik ı üye olma~ızı Çocuk Esirgeme Kurumu 
edecek küçük sahalar teminine ça. =-g~~er...:.... __ ___ _ __ _ 
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c\aha çoJ b0ğmıya, ömrümün serserlliği v~ maksat. 
sızlığı beni büsbütün sıkmıya başlamıştı. Serrare 
neşeli bir kc:.dın olduğu için, bazı kusurlar;na rağ~ 
T.ıeıJ, benı tutmıya muvaffak oluyo<dn. 

31 Mart 940 Pazar günü (4000) metre
lik mükafatlı bir kır ko;ıusu yapılal!aktır. 
Birinci, ikinci, üçüncüye spor eşyası he
diye edilecektir. İştirak etmek. isteyenler 
mezkür günde sabah saat 9.30 da Fener
bahçe stadında hazır bulunmalıdırlar. 

Beşiktaş Halkevinde Müsamere 
Yarın aksam Beşiktaş Halkevinde bir 

müsamere verilecektir. Bu müsamerede 
"Vazife" piyesi temsil olunacaktır . 

Kızılay Beykoz Kongresi 
Kızılay Beykoz şubesi senelik kon

gresi 31 - 3 - 940 Pazar günü saat 11 de 
Beykozda Parti merkezinde yapılacaktır. 

Fen Şehitleri İhtifali 
Aakert Veteriner Tatbikat Okulu Mü· 

dürlilOUnden: 
2 Nisan 940 Salı günü saat 14.30 da mek

tebimizde toplanılarak veteriner bakteri
yoloğ fen şehitlerinin ihtifali yapılacağın
dan meslekdaşlarımızın iştirakleri rica o
lunur. 

EmlnönU Yabancı Akerlll< Şubesinden; 

1 - Aşağıda bildirilen kısa hizmetliler, 
Mayıs 940 da mektepte bulunmak üzere 

yedek subay okuluna. Gülh:me ve \•eteri
ner tatbikat mekteplerine sevkedilecekle-
rinden: 

A - Askerliğine karar verildiği halde 
herhangi bir ~ebeple simdiyı;! kadar sev
kedilmemiş olan yüksek askeri ehliyetna
meliler. 

Komedi Fransezin 
Resmi Temsilleri 

i L A N 
Muhterem halkımızın, tiyatro antresin

de müşküıı'ıta maruz kalmamaları için bi-
!etlerinin üzerindeki temsil sırasını gö;
teren büyiik kırmıı.ı numar<ıların, aşağıda 

gösterildiği gibi hangi oyunlara ait ve han
gi tarihlere müsadif olduğuna dikkat et-

Türkçe Neşriyat 
Belgrad: Saat 1ll da kısa dalga 48; PariS: 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta dalga 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga l'0,55 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250. 

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31,5i 
Belgrnd: Saat 22 de kısa dalga 48. 

B - Geçen sene vaktinde !'evkedileme melerini kendilerinden rica ederiz. 
dikleri için yedek subay okulu tarafından 
kabul edilemeyip geri çevrilen yüksek o- Cuma 29 Mart Na. 1, Cumartesi 30 Mart 

ZABITAMIZIN BÜYÜK 
Bir Muvafiakıyeti 

11stanbul Zabıtasını senelerce işgal 
eden ve bir çok kaçakçılL1< valr'alaiı• 
nın faili olan Şarap tüccarı m~~·do. 
viç çetesi bütün avenesiie tevkif e
dilmiş ve Rumelihisarlı Güıe:l Öje. 
ninin katili yakalanmıştır. Bu bu. 
susta meşhur (Yılmaz Ali) nın ve 
gazete zabıta vukuatı muhabiri H~ .. 
riyenin ve Foto muhabiıi A~r'ın p• 
yanı hayret hizmetleri görilhnüştiir• 
Tebrik ederiz. 

kul mezunları. 
C - Yedek subı'I;,· okulu dervesinin üçte 

birinden fazlaı;ına devam edemedikleri 
için terhis edilip müteakip d.:?vreye bıra
kılanlar. 

D - Askerliklerini tam hizmetli ola
rak yaptıktan sonra tahsillerini li~e veya 
yukarı dereceye çıkardıklarını resmi bir 
vesika ile ispat ederek yedek subay olmak 
isteyenler. 

2 - Yabancı olarak bulunan bu gibi 

Matine Poetik No. 2. Cumartesi 30 Mart 
Suare No. 3, Pazar 31 Mart Matine No. 4, 
Paıar 31 Mart Suare No. 5. 

Matineler saat 16 da ve suareler saat 
21 de baslar. 

okul mezunlarının 10 Nisan 940 gününe 
kadar ikametgah senetlerile oirlikte şube
ye gelerek kayıtlarını yaptırmaları ve bu 
tarihten sonra gelenlerin hakkında kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

- Çok ala, biz bir şey demiyoruz kızım; yalnız 
frnni mükalemcler bitip, tam manasile şoförlük ve 
mskinistlık öğrendikten sonra senınle yola çıkaca.. 
ğız. 

Ancak, seninle ilk defa karşı ~ar~rya gddiği.miz 
ıdakıka, onun üzerimdeki ufacık nüfuz ve tesiri ta
mamile silindı ve ben tekrar maziye döndüm. o gü .. 
De kadar hı!:bir kadını sevemediğim gibi, :}errareyi 
de s<.vcmiyt·ceğimi, onun yanında mc'm• olamıyaca .. 
ğımı, rnü~tereh. hayatımızın pamuk ipliğik bağlı ..>., 

lacağını ve ilk fırsatta ondan baş çevire~eğimi anla· 
dım. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 68 

- Siz bilirsiniz, öyle ise amiralle giderim;' 
Genç kız konuşurken, sabırsız adımlarla bah4 

çede dolaşıyor, Mehmedin gelmesini bekliyorda. Sa., 
at dörtte randevu vermişken, henüz görünmemişti. 

- Dayı, saatiniz kaç? 
- Beşe çeyrek var kızım. 

Sen: göı-dükten sonra, artık başka bir kadın 
benim için mevcı.ıt olamazdı. Bu.1•1 heme.-ı düştln

dürn ve .kararımı vermekte gecikmedim. 
Se.ni Bostancıda, dayının evinde ilk gördüğüm 

gitn, Şerrarc ile olan münasebetim tamamile kesıl
m!şti. Bugün c, benim kendisine verdiğim olriukç;ı. 
mühir.ı bir para sayesinde, başka bi::- adamla evleı.,_ 
di ve Anado1uda yaşıyor. Onu bir d!lha görmedim 

\'e görmiyeLe[;im. 
Mchme~ susmµştu. Ayşe dudaklarında mcsüt 

bir güli.ışle on:1 baktı: 
- Scmden şi.iphe etmekte haksız olduğumu iti. 

raf ediyorum Mehmet. Bana biraz evvel sordugun 

suali tekrarlar mısın? , 
Mehme~ l:ir saniye bu suali hatrrlamak istiyo•· 

rr.uş gibi. k; ~!arını çattı; fakat birdenbire gözleri _v: 
biıtiin vodığı saadetle titriyerek, genç kızın ellcrmı 
tuttu: 

- Sevg:1i, ne zaman evleneceğiz'! . 
- Ne zaman istersen Mehmet, bundan sonra. 

h::ı •atım senindir. 

~Nişanlandığımızı dayınla yengene ne zam<ın 
haber vereceğiz? 

- Bi:::- hafta sonra, senin evinin açılış bayrarnı
nı yapacağımız gece ... 

- Bizim evimizin Ayşe... O yuvayı ben aşkı
mızı içinde yaşatmak için kurdum; orası benim de-
ğil.. Bizim... ' 

Genç kız derin bir saadetle titriyerek nişanlısı~ 
nın sözle:-rini tekrar etti: 

- Bizir:ı evimiz Mehmet .. Bizim aşk yuvamız .. ~ 

• Ayşe bahçeden seslendi: 
- Yenge otomobille gezmek istemiyor musu~ 

nuz? 
- Hayır kızım; sen ~förlüğü iyice öğrenme.., 

den bir otomobile ayak basmam artık .. 
- Niçin? Dün çok mu korktunuz? Darılmayın 

arr:a, pek cesur değilmişsiniz yenge ... Maamafih bu
gün ders yapmayız, amiral bizi gezdirir. !sterseniz 
Yakacığa, yahut Pendiğe gideriz, dilerseniz• Moda 
gazinosunda bir çay içeriz. 

- Olmaz kızım; bütün bu sözlerin beni kan~ 
dırmak için olduğunu biliyorum. Bir defa arabaya 

b;nince, yine için dayanmaz, volaria geçmek, araba
yı kullanmak hevesine düşersin; Mehmet te yufka 
yüreklilik eder, razı olur 

- Peki, ne olmuş? Dün bir kaza mı yaptım? 
Bana karşı bu emniyetsizliğiniz neden? 

- Korkuyorum kızım, başka bir sebep yok . ." 
Genç krz yengesini razı edemiveceğini anlayın· 

ca; dayısına döndü: . 
- Oyle ise siz gelin dayı. 
- Ben de gidemem bugün yavrum. Yazılacak 

yazılarım var. Mehmet g~lince; sen yalnız gidersin. 
- Yoksa siz de korkuyor, benim şoförluğüme 

güvenemiyor musunuz? 
- O değil ama, doğrusunu istersen; bu gezin. 

tilerin pek zevki yok. Adım başında duruy~rsunuz, 
motör, dinamo, fren, karbüratör liı.fı ediyorsunuz. 

- Handiyse- bana ,otomobil aldığınıza· pişman 

olacaksınız dayı? Halbuki zevki bir tarafa, onun ba
na öyle faydası oluyor ki... Bir defa sizinle burada 
ka.abiliyorum. Artık sabahleyin tramvay, veya tren 
beklemek külfeti yok, vapur saatine birkaç dakika 
kala evden çıkıyorum. Akşam da öyle, han.~i dakika
da istesem gelebiliyorum 

- Amiral dörtte geleceğine dair söz verdiği 
halde vaadinde durmadı. O da galiba sizin gıbi, o
tomobille gezmekten hoşlanmıyor, bunun sarasını 

hakkile çıkarmadığı için, veya hocalık etmekten bık· 
tığ' için, beni atlatıyor. Halbuki ben başkasından 
ders alacakken, bana otomobili idare etmesini öğ .. 
retmeyi kendi teklif etmişti. 

- Haksızlık ediyorsun Ayşe; çocuk v:ızifesini 
canla başla yapıyor, bir gün biraz geç kalmışsa; hır· 
çınlaşacak ne var? Belki de bir işi çıkmıştır. 

Ar:: bey balkonun kenarına dayanarak, Ayşeyi 
seyrediyordu. Onun sabırsız ve sinirli tavırl.anI11ı 
bahçe kapısına kadar gidip ayaklarını vura, vura; 
geri döndüğünü görünce; gülmekten kendini aıanıa
dı ve onu kızdırmak maksadile karısının son sözle
rine itiraz etti: 

- Kızın hakkı var. Ben de şu Mehmede Ç?ktf&• 
cağım. Insanı böyle aldatmak olur mu? Ayşe iddia. 
yı kazandığı için. ben cezama razı olarak ot0mo~ili • 
aldım. O h~nüz bir şey getirmek şöyle dursun, böY· 
le ihmallerile de onu üzmekte devam ediyor. Her 
gün "yakında Ayşenin çok sevineceği bir sürpriz 
yapacağını,, söyliyerek, onu aldatıyor. (Devamı vaJ') 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1,ı400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
760 H 6 Ay 1500 .. 

400 "' 3 Ay 800 " 
160 '" 1 Ay 300 " 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
1,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 1 o kuruşluk 
pul UAvesi laz.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Orman Y angınlarr 

Daha Heybeli yangınının du
manları sönmeden, "Alemda

ğı" da tutuştu. Kim bilir hangi iıviı. 
renin attığı izmarit, bu ormanın kırk 
bin dönümünü, korkuns bir yangın 
,,erine çevirmiş. Memleketin yemye.. 
şil ormanlarını, birer kokmuş yara
ya çeviren bu kızıl tabiat "saç kı
ran" ını tedu•i edecek merhemi, bil
meyiz, ne zaman bulabileceğiz? , 

Cümhurreisimiz, memleket dahi. 
Hnde yaptığı bütün seyahatlerde, or. 
man işlle alakadar oldu. Ormanları 
koruyan kanunlanmız var. Bu ka. 
nunun tatbikına memur butunan \'a
tandatların sayısı, Alemd11g ormanı
nın kırk bin dönümü i~inde yanan 
ağaçlann y e k u n u kadar ka. 
banktır. Ağaç bayramları yapıyoruz. 

Ağaç seveisini aşılama yolunda, ge
ni§ bir propaeanda faaliyeti gösteri. 
liyor. Bu maksatla, sade ağaç sevgi
sini terennüm eden §iir kitapları bi
le bakıyoruz. Fakat bir tek salyalı ız. 
ınarit, bütün bu "hüsnü ni ·et" eser
lerile birlikte, bütün bir ormanı. ve 
ağacın kadrini idrak etmiş bir kütle. 
nin canını yakabiliyor. 

Niçin? Her gün yaptlmnkta olan 
"pasif veya aktif korunma denemele
ri" nln, bu şehirdeki bütün yangın 
söndürme teşe~küllerinin dikkatini 
alabildiğine uyanık bulundurduğu 
bir sırada bile, bir "Alemdağ" yan. 
gını, bize dağ kadar heybetli bir za. 
rar vermeden bastınlamıyor. 

Bu eidişle; maalesef, ormancılığın 
karanlık istikbaline yazılan: 

"Bir aiaç, bir insan kadar kıy
nıetlidir!", "Ormansız memleket, va. 
hasur: çöle benzer!", "Ağacı sevmi
yen, hayatı sevemez!'' kabilinden ve. 
cizeleri, daima ç.rman yangınlarının 
korkunç ışığında okumak, çok acı na. 
siplerimiz arasında yer alacak de. 
ınektir. 

• 
Eminönü Halkevi 

Eminönü Halkevl için yapılacak 
binanın planı çizilmiı. Bu plan, bir 
jüri heyetinin ince tetkikinden ges
tikten sonra kabul olunmuş. Ve inşa. 
sına başlanan bina da, bn yakınlar. 
da tamamlanmak üzereymiş. 

Fakat, daha bina tamamlanmadan 
evvel, kusurlan meydana çıkmış. 
Çünkü, bina cephesinin, cadde üze. 
tlne gelmesi ve binanın da, caddeye 
muvazi olması luımmı~. Halbuki, 
şimdi, binanın ahaliye küskünmüş 
ıribi, caddeye arkasını çevirdiği görü. 
lüyormu§. Edası da, caddc~·e yanpu
ııı geliyormuş. Hele binanın en üst 
katındaki pencerelerin bi~imsizlik. 
leri, binanın, manzaraya ''e gözlere 
•ykın kalan manzarasını biisbütün ta 
lriam.lıyormuı. Bu biçimsizlik ne Va. 
li Lutfi Kırdann; ne Tevfik Sıla~'ln, 
ile de diğer alakadar zevatın gözle. 
tinden kaçmamış. Tenkitlerini jüri 
heyetine bildirmişler. Jüri heyeti su 
cevabı vermiş: 
"- Siz, teknığe vakıf değilsini.-.. Bina

ıun durumu biçimsiz delildir. Bina blr 
!tere, kendisine tam çeki duzeninl verip, 
lkf dirhem bir çekirdek, meydana çıksın 
d-. o zaman seyredin siz onu!" 

Bina ortaya çıkınca, o zevatın te
l'Qln ettikleri gibi beğenilecek mi, 
l'ok5- beğenilmiyecek nıi? Orası 
tiındilik meşkuk. Fakat, eğer bina 
~enilmezse, işlenilen hatanın tas. 
hibi için, ya yeni Halkevlnin yıkılıp 
l'eniden yapılması, yahut da, cadde. 
lliıı başka bir biçime sokulması lazım 
lelecek. 

Bunlar, öyle hatalanmızdır ki, za. 
..... lanndan kurtulmamız için, işlen
lrlelerinden başka çare yoktur: Nite. 
IUrn, timdi, bu işten en az zararla 
ltaıtulmanın bir tek çaresi kalıyor: 
Biııanın kusurlnnı eönnemezlikten 
lelnıek! 

~~======================= 
Noksan Deri Davası 

lfoksaıı deri sattığı iddia edilen 
{ ako Oskar fabrika:;ı müessisleri a-
8Yhine açılan hukuku amme dava
llJıa dün de devam edilmiştir. Ehll
\'ukUf profesör Fransua dinlenmiş. 
t~. Profesör verdiği raporu izah et
lrllf ve ölçü makinesinin şayanı mü
satn~a hatalar yapabılettğini söyle
rnlftır. Muhakeme baska 2anc kal
lluftır. 

Muhtelif lrklar1n 

Tek Gaye Uğrunda 

Kaynaşflğı Memleket 
Hiç bir vakit Avrupa bugünkü 

kadar karışık bir manzara 
göstermemişti. Muharipler bir iş 
göremiyor, şiddetli hareketlere ge. 
çemiyorlar, bitaraflar hususiyle 
harp halindeki memleketlere civar 
bulunanlar her an daha büyük sı
kıntılarla karşılaşıyorlar. İsvec, 
Norveç, Danimarka ve Holandanın 
Almanlar tarafından batmlan gc_ 
milerinin sayısı hergün biraz daha 
artıyor, Belçika ve Holanda A J_ 
manlar büyük taarruzlarını yap
mak için acaba bizi mi çiğneyip 
geçecekler diye bekleşiyorlar. Ay
ni tereddüt ve intizar icinde olan 
memleketlerden biri de İsviçredir. 
Garbi A vrupanın göbğinde ve bü. 
yük devletler arasında çok mühim 
bir vaziyeti olan bu küçük ülke, 
toprağının çok arızalı olmasına 
rağrrıen halkının çalışkanlığı ~aye. 
sinde Şimal ile Cenup ve Şark ile 
Garp m~mleketleri arasında çok 
işlek bir yol olmuştu. Yüksek dağ
ları delip geçen tünelleri, en ücra 
köşelere kadar sokulan elektrikli 
haUarı ve dişli şimendiferlerile bi.L 
tün ticaret yollannı kendine doğru 
çektikten sonra istenilen tarafa 
çeviren bir "döner plaka,, olmuş, 
bundan başka A vrupanın güzel 
manzaraları, kış sporları ve sıhhat 
müesseseleri ile her sene yüz bin
lerce seyyah ceken bir köşesi ha
lini almıştı. Fakat bugün turistler 

!ı.vl,..renin bir 1-:ontonundn rey vermek için toplanan halk. Herkes Tey pımılnsı 
)Crıtıe kılıcını y:ınına alır ve askerlik vazıfcslnl ifa ettiğini gosteren bu iş ırı.::t 

olmadıkça kimse reye i:;tlrak edemez 

artık İsviçre hu. 
dutlanndan içeri 
giremiyorlar. yük 
ltatarlan artık o
nun tünellerin
den aşmıyor, 
harpten evvel vi
zesi? girip çıka. 
bildiğiniz bu mem 
leket şimch kapı.. 
larını sımsıkı ka. 
pamış, dişine ka
dar silahlanmış, 

AVRUPANIN 
Döner Plikası: 

hadiselerin inki
şafını bekliyor. 

Şimalden ve 
Şarktan Alman. 
ya, Cenuptan İ
talya, Garpten 
tan Frans2 ile çev 

E t s v i c -rilmiş buluna.1 
İsviçre düşmanını arkadan vur. 
mak istiyecek bir muharip için çok 
müsait bir vaziyet gösteriyor. Nor
mal zamanlar için İsviçrenin c;elü
meti ve emniyeti temin edilmiş 
bulunuyordu. Dört asırdanberi bi. 
taraf bir mıntaka sayılan Avrupa. 
nın bu köşesi, Napoleon muhare
beleri zamanında hafif bir istilaya 
uğramakla beraber İsviçre istikliı. 
lini muhafaza etmiş ve Waterloo'
dan sonra büyük devletler onun 
daimi bitaraflığını tanımıya s()z 
vermişlerdi. Birinci Cihan Harbin
de İsviçre hudutlşrı etrafında dô
vüşülmüş olmasına rağmen muha. 
riplerden hiç biri bu bitaraflığı 

bozmıya teşebbüs etmemişti. Fakat 
bir kaç senedenberi Avrupa hasta
dır, normal vaziyette değildir, 

YAZAN: 

ı- F,_a_i_k __ s_ab_r_i_D_U_R_A_A __ ı 
harp alet ve vasıtaları çok ilerle. 
miş, kuvvetli tayyareler karşısın

da yüksek dağla:- boyunlarını eğ
mişlerdir, beynelmilel hukukun, 
verilen sözlerin, kondurulan ima-
ların bir kıymeti kalmamıştır: Uu 
vaziyet karşısında yalnız bitaraflı
ğa güvenmenin büyük bir hata o
lacRğını takdir eden İsviçre hüku. 

meti 1936 danberi kesesinin ağzı
nı açmış, bütün kuvveti ile hazm 
lanmıya başlamıştır: Şu derecede 
ki son senelerde bütün dünyada mil. 
li müdafaası için nüfus başına en 

çok masraf yapan memleket İsviç
re olmuştu. 

I• s\'içre küçük bir ülkedir: 
Mesahası 41 000 km.2 Kon. 

ya vilayetimizden kücük Dört mil 
yonluk ta nüfusu var. Fakat şimdi. 
ye kadar Avrupa sulh ve sükunu 
için nümune olacak bir dereceye 
varmıştı. İsviçre Garp medeniye
tiııin asil bir ziyaret yeri sayılırdı. 

Büyük devletler bir türlü kavuşa. 
madıkları rahatın örneğini orada 
bulabilirlerdi. Halbuki İsviçre da-
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Çarpıntının Sebebine 
Yürek çarpıntısından şikayet 

edenler pek çoktur, hemen hepsi 
de çarpıntı hissedince kalb hasta. 
lıfını hatıra getirir. 

Vakıa, kalb hastalıklannın ipti. 
dasında çarpıntı ve nefes darlığı 
olur. Fakat çarpıntı çekenlerin 
çokluğuna karşı kalb hastalığına 
tutulmuş olanlann sayısı o kadar 
azdır ki yürek çarpıntısı olduğu 
vakit kalb hastalığı en sonra hatı
ra gelecek şeydir. 

İnsan yürek çarpıntısınd.ın sık 
sık ve devamlı surette rahatsıı o
lunca, hekimine eiderek bir kere, 
bir kaç kere kalbini muayene et. 
tirmek iyi ohır. Ancak hekime gi. 
dinciye kadar yürek hastalığını 
merak ederek değil. Hatta hekime 
gitmeden önce vücudünü kendi 
kendine fikrinde yoklamak hem 
merakını teskin eder, hem de he
kimin teşhisini kolaylaştınr. 

Yürek çarpıntısı pek çok defa 
mide· ve banak bozukluğundan 

ıelir. İnsan çokça yemek yiyip te 
hazmedemediği vakit daha ba~ka 
rahatsızlıklarla gelen yürek çar. 
pıntısı bunu ispat eder... Fakat 
müzmin hazımsızlıklar da sık sık 
yürek çarpıntısına sebep olurlar: 

Midenin ''e barsaklann tenbelliği, 
devamlı inkıbaz, midenin ve bar. 
sakların dil üklüğü ... Gece yatakta 
gelen, insana haylice merak ve te
li§ veren yürek çarpıntısı midede 
ekşiliğin fazlalığından gelir. Bi· 
raz karbonat çarpıntıyı dindirir, 
merakı da teskin eder. 

Mide ve barsak bozuklukların. 
dan gelen çarpıntının önünü alnu. 
ya çare, tabii, makul bir perhizdır. 
Karaciğerde kum hastalığı, ken

disine mahsus şiddetli sancılarını 
meydana çıkarmadığı vakitlerde 
bile, devamlı çarpıntıya sebep o. 
lur. Karaciğerde kum bilhassa kn
dın hastalığı olduğundan, muay. 
yen günlerde ~·ürek çarpıntısı o
lunca, yürek hastalığından ziyade 
karaciğerin safra yollan hatıra 
gelmelidir, o vakit ılık su banyosu 
safra yolundaki kumlan çıkartır, 
çarpıntıyı geçirir. 

Barsaklara davetsiz misafir ola. 
rak gelen kurtların, bilhassa 9erit. 
lerin çarpıntıya sebep oldufımu 
şüphesiz b'lininiz. Çokça salata 
~·iyenler, yürek çarpıntısı çektik
leri vakit bunu da hatıra getirir. 
ler. Kahve, çay, sigara çok içildiit 
vakit. onlar da. vürek carnıntuu 

Göre ••• 
verirler. Bilhassa, sabahlan üstüs. 
te bir kaç fincan çay içmeyi seven 
bayanlar, yürek çarpıntısı çekince 
bir kaç gün -tecrübe için- çay 
içmekten vazgeçerlerse çarpıntıla
rı da geçiverir. Devamlı alkol is
menin de yürek çarpıntısı verdiği 
şüphesizdir. Onu da, tecrübe için, 
bir kaç gün bırakmak mümkün ol. 
saydı, yürek çarpıntısı çeken -ta. 
bii bayanlar değil- erkeklerin sa
yısı haylice azalırdı. 

Sinirli olanlar da hemen daima 
yürek çarpıntısından şikayet eder. 
Yirmi gün, bir ay kadar de\'amlı 
surette ılık su banyosu yapmak, 
banyo bulamayınca, ılık su dökiin
mek onların hem sinirlerini (es_ 
kin eder, hem de çarpıntılarını ge. 
çirir. 

Yürek çarpıntısı, bir de, kansız
lıktan ve onun en büyük sebebi o
lan müzmin göğüs hastalığından 
ıelir. İştahsızlıkla, hafif öksürükle 
birlikte gelir ve göz göre zayıfla. 
tırsa hemen göğsünün Röntgende 
fotoğrafını çıkartıp hekime gitmeli 
ve hastalığın baslangıcında oldu
ğunu haber verdiği için yürek çar. 
pıntısından adeta memnun olma. 
Jıdır. 

hili güçlüklerin tohumu sayılan 
ırk, dil ve din ayrılıklarına rağmen 
sırf istiklal ve hürriyetine verdiği 
kıymet sayesinde asırlarca bir sa. 
adet ve huzur diyarı olabilmişti. 
Bu memlekette hiçbir ırk birliği oL 
madığı halde bir İsviçreli ideali 
doğdu, büyüdü. Halk Fransızca, 
Almanca, İtalyanca veya Romanş
ca konuşur, kimisi protestandır, 
kimisi katolik fakat herkes bir !s. 
kimisi katolik, fakat herkes bir İs. 
viçreli idealine sahip olmuştur. 
Dört asırdanberi bitaraf olan ve 
serbestisine son derecede bağlı bu. 
lunan İsviçreli Germen veya Latin 
ırkından olsun İsviçreli kalmak iS
ter. 

İsviçre ahalisinin üçte ikisi Ger
men ırkındandır, bunlar arasında 
İsviçrelilik ruhu diğer Fransız ve. 
ya İtalyan fsviçrelilerinkinden az 
bir kuvvet ve mahiyet göstermez, 
hususiyle Almanların Avusturya
yı istilalarındanberi. Geçen Birin. 
ci Cihan Harbinde vaziyet böyle 
olmamıştı. Memleket bitaraf ol
makla beraber İsviçreliler arasın
da Alman veya Fransız taraftarı 
olanlar görülmüş; Bale, Zürih ve 
Beme'in düşünüşleri her zaman Ce 
nevre veya Lausanne'inkine uyma
mıştı. Böylece Almanlar İsviçrede 
kendileri için hazan çok müsait ze. 
minler bulabilmişlerdi. Bundan 
başka bir çok fitne ve fesatçılar, 
sergüzeştçiler, casusundan hileka
rına kadar her türlüsü lsviçrede 
kolayca yerleşmişler ve orasını şu 
veya bu taraf hesabına bir fesat 
ocağı haline getirmişlerdi. Bu defa 
Beme hükumeti Avrupa ufukları 
kararır kararmaz aldığı sıkı ted
birlerle bu gibi hallere mani olmus. 
bu işte efkan umumiyeifen büyük 
bir müzaheret görmüş ve memle. 
ketin diğer köşcleirnde olduğu gi. 
bi, Alman İsviçresi • de bu kara:ı 
pek iyi karşılamıştır. 

Bütün tarihi hep demokrasi pren 
sipleri içinde birliğini ve istiklalini 
temin ve muhafaza etmek cidalle
riyle dolu olan İsvçre 1291 de Lu
cerne gölünün kenarında kurulu 
üç küçük kanton ahalisinin Habs. 
burg hanedanının istibdadına kar
şı açtıkları hürriyet isyanları ile 
başlar. O gündenberi bu dağlılar 

bir kere ellerine aldıkları hürriyet 
bayrağını bir daha bırakmadılar, 

etraflannda kendileri gibi istiklal. 
}erine aşık olan halkı birer :,ırer 
etraflanna topladılar. Böylece 
kantonların adedi 22 yi buldu ve 
bunların konfederasyon şeklınde 

bir araya gelmelerinden İsviçre 
hükumeti doğdu. Demokrasi, halk 
idaresi demekse bunun en tabii 
şekilde ve en geniş mikyasta tatbik 
edildiği memleket İsviçredir. Kan
tonların bir çoğunda zamanın 

icaplarına göre idare sistemlerin. 
de bir çok yenilikler yapılmış ol
makla beraber kantonlardan beşin
de umumi işler bugün yine "Land
sgemeinden,, d~nilen halk toplan. 
tıları ile tedvir edilir. Senede bir 
veya iki defa şehrin büyük mey
danında erkekler reylerini vermek 
için toplanırlar. civar köylerden. 
bazan kilometrelerce uzaklardan 
gelenler olur. Teklif edilen yeni 
kanunlar, iş başına getirilecek ye
ni memurlar hep halkın ellerini 
kaldırarak rey vermeleri sureüle 
tasdik ve tayin edilir. İsvıçrede 
kadmlann bu işlere kanşmamala
nnın sebebi rey verme hakkının 
muharip olan erkeklere ait olması. 
dır. Herkes rey vermiye gelirken 
kılıcını koltuğu altına alacaktır. 

İsterse şemsiyesini de beraber ta-
(Devamı 7 incide) 

Bu Cinayetin Baıka 
Ortajı Yok mudur? 

'2.. ''I. r;,ı, lı ö 
Yazan: Sabiha Zekeriya Serteı 
"Size kim olduğumu bildirmiye. 

ceğim. Fakat içyüzünil bildiğim biı: 
vakayı yazacağım. 

"Bir genç kız tasavvur ediniz. Ba
bası yoktur, annesi kötürümdür, bü. 
yük ağabeyisi İstiklal Harbinde şe
hit düımüştür. Kızın hiç bir taraftan 
bir varidatı da yoktur. Eğer bu kız 
bir i~ bulup çalışmazsa bu kötürüm 
ana ölüme, genç kız da kim ~ilir 
belki fuhşa sürüklenmiye mahkum· 
dur. 

"Genç kn pzeldir, yüksek bir 
tahsili olmamasına rağmen herhangi 
bir büroda katiplik yapacak kadar 
yazıp okuması vardır. Bu genç kız 
bir dostun tavsiyesiyle serbest mes
leklerden birine mensup bir vatan
daşın yanına yerleşmiıtir. Patronn 
evli ve çoluk çocuk sahibidir. Genç 
kızın yaşı 18, amirinin yaşı 58 dir. 
Buna rağmen genç kız, erkekten 
gördüğü iltifatlara kim bilir hangi 
ümitlerle cevap vermiştir. Hatta 
kendisine yanlış yola eittiğini, ba ·
adamdan ona hayır olmıyacağını 
söylediğim zaman kızıyor. 

" - Ben ıencim, pzelim. O ya~1ı. 
dır. Beni sevmemesine imkan voktur. 
O kailar çok seviyor ki, kansını boıa. 
yacak ve benimle evlenecektir. di
yordu. 

''- İnanma ... Bu izdivaç vaatleri, 
kuşu vurmak için avcının avına 
döktüğü yemdir. Dedim. Fakat o 
inanmadı. Neticesinde ne oldu? Genç 
kız ismini devlet siciline eeçirtemi. 
yeceii bir çocuğun anası oldu. Bun. 
dao evvel çocuğu düıürtmek için 
tedbirler alındı. Fakat doktorlar kı· 
zın kalb hastalığı olduğu için buna 
razı olmadılar .•• Çocuk daha dünya. 
ya eelmeden hidise §ÜYU buldu. Pat. 
ronun kansı km İ§ten çıkarttı. Bir 
ailenin bozulmaması için bütün dost
lar faaliyete seçtiler. ıenç kıza lddL 
ale.nndan vazgeçmek için para tek. 
lif ettiler. Hem de mUhimce bir meb
lat ... 

" O zaman kız ağlıyarak bana 
geldi: 

"-Ben ne yapayım? ••. Beni satın 
almak istiyorlar. Bu teklifi reddet
tiğimi farzediniz, o zaman ne ol.ı. 

cak? Ben bir çocukla sokağın orta
sında, aç işsiz kalacağım, kötürüm 
anam ölecek. Açtığım davayı ispat 
etsem dahi, kanun bu adamı benim. 
le evlenıniye mecbur etmez. Çünkü 
evlidir. O zaman da bana verecekleri 
bir tazminat değil midir? .. O halde 
mahkemelere düşmeden, büsbütün 
rezil olmadan bu davayı halletmek 
daha doğru değil mi? ••• 

"Belki bu kız mantıkla konu"1-
yordu. Ve belki de ilk defa hayatın
da mantık yapıyordu. Fakat ben ka. 
dınlığını, analığını, şerefini satılık 

meta eibi pazara çıkaran bu kadına 
baktım, yüreğime kan damladı. 

"Üç ay sonra duydum. Bir pce 
yarısı, on bet günlük çocuğunu yan. 
gın harabelerine atan, ve polisin tah
kikatı ile hüviyeti tesbit edilen bir 
kadını mahkemeye vermitlerdi. Bu 
cani ana, iıte benim size bahsettiğim 
genç kızdı. Gazeteler ''katil ana,, 
"katil ana,, diye yazıp durdul'lr! Fa. 
kat, bu cinayetin ikinci failind~n hiç 
bahsetmed:ler. 

"Genç kız mahkemede cürmünü 
itiraf etti. Ayni zamanda cürüm or. 
tağını da meydana verdi. Fakat o, 
mahk~mede cürmünü inkar etti. İki 
kiti arasında geçen, bir üçüncü tahi· 
dl olamıyacak olan bu vakada kız 
davasını ispat edemedL Battl ba 
muhterem zat kızın başka erkeklerle 
de gezd'ğini iddia ederek, mahvettiği 
bir hayatın, bir şerefin önünde yer. 
lere eeçeceii yerde, yüzüne bir kat 
daha çamur sürmekten utanmadı. 

"lşt şimdi devlet siciline geçme. 
den yangın harabeleri üstünde ölen 
çocuiun babası bu cemiyetin içinde 
ne şerefinden, ne hayatından, '1(' mad 
di, manevi ıahsiyetinden bir şey kay. 
betmeden kollannı sallıya sallıya ge. 
ziyor, fakat o on sekiz yaşındaki ka
til ana, ahlilsızhğın zavalh kur. 
hanı genç kız, hapishanede yatıyor. 

"Katil ana .•• DoğrtL. Fakat hu d· 
nayetin başka bir ortala yok mu! ... 

"Çocuklann Hazreti Meryem gibi 
Allahın ilflediği ruh olduğunu ka. 
bul etmediğimize göre, bu cina:vet.hı 
bir faili hapishanede yatar, ötekisi 
insanlık tereflerinden sıynlmadan 
ortalıkta boy göeterirse, bu hldise 
hangi morale sıiar?,. 

(23 Nl&AN - ÇOCUK BAYRAMI) 
23 Nisan Çocuk bayramı ve Cocuk 

halt.ası çocukların yalnız ellenmesi lcin 
delil. en mühim yurt dAvalaruıın tahak
kukuna hizmet maksadile tesis ed.llmiı
tı ... 

Cocuk ~alrgeme Kurumu 
Genel Merkat 
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Or u, Suriye - Mısır 
Y o unu Süratle Geçti 

bir şey söylemedi mi? başladı. Şaver: 
- Sana memuriyetin hakkında 1 Birdenbire avluda bir gürültü 

- Memuriyetim, sizi~ ma!~e~i~iz- - Nesnası adamlarile getiriyor-
de bulunmaktır. Ben muşavırınızım., lar! dedi. 
~~na ~orduğunuz takdirde, reyimi ün:mülfatin ile birlikte avluya na. 
soyl_erun ır bır odaya girerek, pencereden 

Şırkoh: _ _ _ baktılar. Mızraklı, kalkanlı askerle-
- Şaver hakkında ne duşunuyor. rin ortasında vezir Adil Bin Z 0 rik i

sun? Bu adamı Adil Bin Zerik•tetı le adamları. elleri arkalarma ... bağlı 
kurt~ak lazım. ~i~ açıktan açığa, olduğu halde duruyorlardı. 
şaver ın_. tar.~fını iltızaın edeceğiz. Muhafızlar hepsini soymuşlar, kıy. 
Oyle ?egıl ~ı. .. .. . v .. _ metli elbiselerini altn6Şlardı. İpekler 

.. Salah:ddın duşund:tgtır.'.ı derhal içinde salınan vezir, paçavralara bü-
soylemege cesar~t edc~cdı: . ... rünmüştü. Srska, kıllı bacakları, sap-

. - Am:a,. dedı, bu bapta şımduik sarı siması ile bir vezirden ziyade di-
?.U:. şey soy~~~·eı::ıem. Ancak Kahire lenciye benziyordu. · 
onu.ne ?eldı~ımız zaman, Şavc;'hı Şaver hasmını daha yakından gör-
vazıyetı bellı ~lacak~. mek istedi. Pencereden çekildi. Ha. 

.-:; Şaver bızde~ _ımdat. istemedi rem dairesinden seliı.mlığa geçen ko-
mı. O ~alde .h.ed.efımız malum. ridoru takip etti. Selamlıkta bütün 

- Bız ehli ıslamrL. Fakat :Mısıra odalar zabitlerle doluydu. Maiyetin
yabancı bulunuyoruz. Bir vezir ke:ı. deki kumandanların bekl0 clikleri o 
di me~·kiini. tahki1:1 !çin yaban~ı bir daya girdi. İçlerinden biri~e: -
devletın. hımayesını tal~p derse; - Süleyman burada mı? dedi. Bir 
~enfaatıne muvafık gelmedi[.ri tak- ses cevap verdi: 
dırd~, on~an da yüz çevirir, gider. - Buradayım efendim. 
!3aşka bır devletten de muavenet Zabitlerin arasından meşin e1bise-
ıster. li, uzun boylu bir adam ilerledi; dir. 

- Ne demek istiyorsun? seklerine kadar sıvadığı kollarının 
- Şimdilik bir şey demek istemL şişkin adalatı görülüyordu. Elinde 

yor~m. !akat demin söyledığim gibi geniş ve yalın bir kılıç vardı. 
Kahırenın önünde göründüğümüz Şaver: 
zaman, Şaver'in bizi hü.snük~ıbul et- - Sü1cyman, Adilin ys.nmdakile-
me~esinden endişe ediyoruın. rini şimdi Ezher meydanına götür; 

Şırkoh başım salladı: boyunlarııu vur. 
- Zannetmiyorum, dedi, :;ıa~cr Cellat, eğildi: 

bize derhal şehrin kapılarını açacak- - Adili ne yapayım'?' 
tır. - Buraya getirsinler .• 

- Ya açmazsa?.. Süleyman göründüğü zaman, a-v"-

- O zaman harben girer1z: ludan bir feryat yükseldi. Adilin a-
- Karşımızda yalnız Şaver'i bul.. damları bağınşıyorlar, kesik kesik 

sak çok iyi. Fakat daha başka kuv- cümlelerle yalvarıyorlardı. İçlerin
vetlerin bulunması hatırıma geliyor. den bazıları, daha birkaç gi.in evvel 

Şirkoh: huzurunda yer öptükleri efendileri-
- Buna ihtimal veremiyorum, ne küfrediyorlardı. 

dedi. ;-- Allah sana lanet etsin! N csnas 
Salahaddin~ İbni Nesnas ... 
- Buna ihtimal veremiyorsunuz. MağlUp veziri ayırdılar. Muhafız-

B~ı müdebbirane davranmalıyız. Şa- Iar, kalanları döverek, mızraklarla 
vere böyle bir ihtimal için vakit bı- dürterek, sürükliyerek; konaktan çı
rakmamalıyız. Mısıra son süratle ye. kardılar. 
tiimemiz lazımdır. 

Şirkoh, yeğeninin bu reyini kabul 
etti. 

Ordu, Suriyeyi Mısırdan ayıran 

çölü, süratle geçiyordu. 

Adil İle Şaver J ki vezirin çarpışması pek kanlı 
olmu.~tu. Şehir içinde başlıyan 

mukatele gunlerce, kah birinin, kah 
diğerinin lehine cereyan etti. Şaver 
bu mu.kateleyi muıüazarn bir harp 
şekline soknuyacak olursa; partiyi 
kaybedeceğini anladığı için, maiye
tinde kendine sadık kalanların tec
rübelerinden istifade ederek, Adil 
Bin Zarik'i şehirden harice ı.~kebiL 
mek için bütün maharetini kullandı. 
Topluca bir çarpışmada mağlup ol
muş gibi görünerek, Adilin önünden 
kaçtı. İbni Zerik, derhal hasmını ta. 
mamen imha etmek için takibe ko. 
yuldu. Şaverin askeri, harekatı güç
leştiren dar sokaklardan kurtulur 
kurtulmaz, saffı harp nizamını al~
rak, düşmanlarına hücum ettiler. I
ki saat içinde Adilin kuvvetleri mağ
IUp olmıya yüz tuttu. Bi.itün Kahi
re, artık şimdi Şaverin muvaffakı· 
yetini temenni edıyordu. Hab<>r, şeh
re akseder etmez, halk ::.ilahlandı, 
Adilin taraftarlarına hücum ettiler. 
Kurnaz vezir kaçamadı. 

Şaver, konağına döndüğit zaman, 
evvela helecan içinde kendini bekli
yen Ümmülfatini gördü: 

- Ana, dedi, Nesnası mahvettim. 
İhtiyar kadın sordu· 
- Öldürdün mü? 
- Hayır. En mühim ele ba~larile 

getiriyorlar. Biraz sonra buradalar. 
- Bütün maiyetinin derh:ıl bo

yunlarını vurdur. 
- Ya Nesnas? .• 
- Onu başkalarına misal o1mak 

için, işkence ile öldürteceksin. Nes
nasa katiyen merhamet etmiyecek
sin. Saraya gittin mi? . 

- Hayır, şimdi gidiyorum. 
- Halife Nesnası sever. aŞyet sa-

na öldürülmemesini söyliyecek olur
sa ne yapacaksın? 

- Kabul etmiyeceğim: 
- (Azid) in iradesine karşı ~ele-

mezsen, saraya gitmeden evvel Nes. 
nası öldtirt. Eğer halifenin ısrarına 
dayanabilirsen, onu ölümü bin defa 
temenni edecek bir şekilde geberte
ceksin. Unutma ki, eğer sen onun e. 
line diişmüş olsaydın, şimdiye kadar 

A dil, lıasmmın huzuruna ;etiril
mek için merdivenlerden çı

karken, bir iki defa ayakları takıla
rak sendeledi. 

Şaver, ayakta duruyordu; Ariile: 
- Allaha hamdolsun ki, dedi. Se

ni bu halde bana gösterdi. 
Adil sükunetle cevap verdi: 
- Harp ettik. Mağll.ıp oldum. Ben 

bu hale düşmesem, sen düşec~ktin. 
İkimizden birinin mağliıp olr.rnsı la
zımdı. Tabii beni öldürteceksii1 de-
ğil mi? , 

- Bundan şüphe mi ediyorsun? 
- Ölümüm sana hiçbir şey temin 

etmiyccek. Bendekileri ber:ıber gö
türeceğim. 

- Neden bahsetmek istiyorsun? 
Servetinden mi? 

- Hayır. Bildiğim çok şeyler 
var. Onları kastediyorum. 

- Sana onlan söyletecek vasıta
larım var. 

- Süleymanm işkencefori beni 
korkutamaz. 
Şaver düşünüyordu. Adil, hasmı

nın ruhunu bildiği için, rica ile, zil
let ile hayatını kurtaraınıyacağını, 
olsa olsa Şaverde bir şüphpe uyan. 
dırmak suretile bu vartadan yakası
nı sıyırabileceğini anlamı§tı. Şaver, 
sordu: 

- Teklifin nedir? Adil: 
- İkimizin de ne olacağımızı biL 

mediğim zaman, sana ettığim teklifi 
hatırlıyorsun değil mi? Yine ayni 
şeyi tekrar ediyorum. Faka: bu se
f e!' o teklifi yapan b-!n olacagım, sen 

değil.. 
- Yani?. 
- Hayatımı bana bağışla~ Çolu. 

ğumu, çocuğumu alıp; Mısırı ter~e~ 
deyim. Bütün emlakimi ve servetımı 
zapt et. 

- Bunun mukabilinde bana ne 
veriyorsun? 

- Sana, bunun mukabilinde Mısı
ra tamamen sahip olmaklığın için 
mühim esrar vereceğim. 

Adil, bütün şeytanlığını kuı!;;.nı. 
yordu. Şaver adamlarına: 

- Aşağıya indirin. Emrimi bek
leyin! dedi. 

İbni Zeriki indirdiler; fakat Adil 
merdivenleri çıktığı gibi inmiyordu. 
Kendinde canını kurtarabilmek Ü
midi hasıl olduğu için adımlarını bi
raz daha kuvvetli basıyordu. 

(Devamı var) 

HAYAT 
Pahahlanıyor 

selmesi, hayatın pahalılan:nasını ın
taç edecektir. 

Fevkalade zamanlarda hayatı~ 
normal seyrini muhafaza edemiye
rek, fiyat endeksinin yüks<:!lmesini 
tabii görmek lazımdır. 

İtalya harp haricidir, fakat bu
günden İtalyada kahve, çay, odun ve 
kömür yoktur. Yann bu mahrumi
yet sahasının nereye kadar genişliye
ceğini de tahmin mum~ün değildir. 

Romanya bitaraftır, ve llarpten 
sonra hariçle en çok alış verış yapan 
memlekettir. Böyle olduğu halde, 
Romanyada haftada iki güa et ye
mek yasak edilmiştir. Bnı_garıstan da 
ayni tedbiri aimıya mecbur olmuş
tur. Yunanistan daha büyük bir sı
kıntı içindedir. 

Binaenaleyh harp içinde pahalılı
ğı, hatta bazı maddelerde kıfüğı ta
bii görmek lazımdır. 

o 
F akat. tabii gör3miyeceğimiz 

şey, bu fırsattan istifade ede
rek ihtikara sapmaktır. 
Şeker fiyatlarına on kuruş zam e

dilir edilmez, derhal halkın gıdasın
dan ve boğazından para kazanmak 
istiyen muhtekirler türedi. 

Bu defa vergi kanununun çıkmak 
üzere bulunduğu şayi olur olmaz, 
derhal harp muhtekirli?ri başlarını 
gösterdiler. Bazı eşyalar ortadan 
yok oluverdi. 

İşte tabii ve mazur görcmiyece
ğimiz ve af!edemiyeceğimiz hal bu
dur. 

TAN 29 - 3 - 940 

Saracoğlunun Beyanatı Tütün M üstah
sillerine Kredi 

Türkiye Harbi Tahrik 
Edecek Bir. Harekette 

Bulunmıyacaktır 

(Başı 1 J!lcide} 
Dış ticaretimizin ihracat kısmında 

yüzde 25 gibi en ehemmiyetli mev
kii işgal eden tütün mahsulünii, ke
miyet ve keyfiyet cihetinden büyük. 
bir itina ile takip etıııemiz, istihsal 
ve ihracat siyasetimız bakımındarı 

b~r zaruret teşkil ocmektedir. l~tc 

bı.mu gözönünde tutan hükumet, tii
tüı:; istihsalatımızın öntimiizdeki yıL 
kin azami randımanlı bir hale gir. 
mesini temin etmek hususunda esas
lı bir takım kararlar almış bulun ... 
mr.ktadır. 

(Başı 1 incide) 
dir bir hukukçudur ve daha önce 
Türkiyenin Adliye Vekili idi. 

"Beni bu sabah kabul ettl. İngi. 
liz - Fransız malzemesinin muvasa
latı Türkiye için çok mühimdir. Çün 
kü, Saracoğlunun da işareti vc.~hile. 
Türkiye, coğrafya ve siyaset b;kını. 
larından Bal.kan devletlerinin belke
miğidir. 

"İngiltere ile Fransanın Türkiyeye 
karşı dürüst hareket edip etmedikle. 
rine dair sorduğum suale gülümsiye
rek cevap verdi ve: 
"- Evet, dedi, biz Büyük Britan

yanın, ve Fransanın bize yaptığı 

yardımdan son derece memnunuz. 
Silahların teslimine taalluk eden 
yardımı, -iki miittefik memleketin 
de hali harpte bulunması yüzünden 
daha fazla kıymetlenen- bir inti. 
zamla başardıklarını söy]iyebilirim. 
Sizin hakikaten kuvvetli bir bahri
yeye sahip bulunduğunuzdan emin 
olabiliriz. 

''FHvaki, gemiler hazan hhaz ge<' 

geliyor. Fakat aralarında, vaktinden 
evvel gelenler de var. Asıl miHıinı o. 
lan nokta, -biraz erken de olsa. hi. 
raz geç te olsa- daima muvasalat 

ilave ediyor: 
"- Hiç bir şeyden emin oluna. 

maz. Biitiin ihtimallere karşı hazır
lanmak lazımdır. Muhakkak olan şu 
ki, Türkiye, harbi tahrik edecek niç 
bir şey yapmıyacaktır!,, Bu kararlar arasında. sizlere ve 

"Saracoğlu, Balkan milletlerinden bilhassa alakadar mütehassıslara şiın 
birinin, aralarında Balkanları pay_ diden bildirmeyi faydalı gordüğüm 
laşmayı kararlaştırdıkları takdirde, h;tihsal ~red~si hakkında maltımat 
Almanlara, Ruslara, yahut İtalyan- vermek ıst.~r.~m. .. . . 
lara, hatta üçüne boyun eğmesini Bu y~l tutun. 1?ust.ahsıllerıne d.ah . .ı 
gayrimuhtemel görüyor ve diyor ki: · gen1ş bır kredı ımka.:-ı .. v~rm~k :stı-

''- Bunun manası harp olur. Ve yoruz v_e .bu su_retle tutur:.un bı~.h::ıssa 
harp burada patladı mı mevzii mabi. nefasetını temın hususunda mı~stah
yette kalamaz. Bize gelince, b"z. cm- sillerimizin azami gayr~t sarfedcıek 
niyet ve istiklalimizi miidafaaya az- daha müsbet netice almasını hedef 
mettik. Balkanlı müttefikleJ"inıize, tı::lakki ediyoruz. 
İngiltcrcye, ve Fransaya kar'jt taah- Şimdiye kadar kreıii kooperatifle., 
hütlerimizi de, harfi harfine yerine rir:P dahil bulunan mu:ıtahsillere tah
getircceğiz: Bu hususta, hiç bir şüp- minen dekarda 15 şer liradan 20 de-
hcniz olmasın!,, kara kadar kredi verilebılirdi. De .. 

"Sordum: mek ki, tütün müstah.silinın lıu yol. 
"- Şayet Rusya, !ranı istila eder- dan elde edebildiği kredi hacmi, a

se Türkiye ne yapar? Gerçı Rusya, zami 300 lira ile mahdut bulunu .. 
müttefik orduların çok yakında ol- yordu. Bu sene bu kredi haddini 
duklarını bildiği için böyle bir isti- tahminen 40 dekan kadar çıkarnıak: 
laya teşebbi.is etmek istemez. Buna suretile her çiftçiye 600 liraya ka .. 
rağmen böyle bir teşebbüse giriştiği ci<.ır kredi verilebile~ektir. 
takdirde Türkiye ne yapar? 

11 
Kredi kooperatifi bulunmıyan yer 

• ettikleridir.,. 
• 

1
• • • j "Sordum: 

"Saracoğlunun verdiği cevap iyi lerde de tütün istillsal kredisinde, 
hukukçuların iyi diplomat ta olabile müteselsil kefaletli kredi n:ekaniz
ceklerini gösterdi. Dedi ki: mnsım basitleştirmek kararınday1z. M ib korunma kanunu bu gıbı- "-Almanların ifa etmedikleri sL 

lere karşı gayet şiddetli ted- lah ve mühimmat mukaveleleri _ıe 
birler alınmasını emrediyor. Bu ',ed- oldu? Vaziyet normal olmakta de
birleri alacak teşkilatın şimdid;:-n ku- vam etseydi, Almanlar da ayni tesli· 
rulup derhal faaliyete geçmesine matı yapabilirler mi idı?,, 

"- Komşularımızdan ikisi arasın. Müteselsil kefalet ile birbirlerine 
da böyle bir hadisenin vuku bulaca- bağlanacak olan müstahsiller adedi. 
ğını düşiinmek için bir sebep yok. ni. birbirini tanıyan ve birbirine iti., 
B~. ilci komşumuz arasında en iyi ma~ eden üç kişiye innisar ct.~i.rmek 
munas~~ctl.c~in hüküm sürdüğünii suretle kredi açılma ameliyesini k'>' 
ga;re.~ ıyı bılıyonız.,, .. • • laylaştıracağız. Bu kreC:i nevinde d2 şiddetle ihtiyaç vardır. Kanun çık- "Saracoğlu suallerimi hayretle 

madan evvel fırsattan istifade ede- karşıladı. Ben de sualimi tekrar et. 
rek, ortalıkta suni bır buhran ve kıt- tim. 

Turk - Sovyet muzakerelerı kredi kooperatifleri kanalile açılacak 
"Bir sual daha sordum: kredilerdeki hadleri tatbik edeceğiz. 

lık yaratmak istiyenlere ~imdiden "Sorau: 
bu fırsatı vermemek için lazım ge- "-Ayni teslimatı mı? Biz Almanlar 
len tedbirler alınmalıdır. dan alabilmeyi umacağımızdan daha 

" "- Geçen Teşrinisanide yarıda Kredi kooperatiflerinin bulundu 

• B u hususta valimize düşen vazi-
feler de vardır. 'Şehrimizde bir 

çok gıda maddelerinin fiyatları şim
diden % 50 ye kadar yi.i~sclmiş bu
lunuyor. Fiyatlar üzerinde sıkı bir 
kontrol yapılmıyor. 

Vilayetin bu teşkilata ehemmiyet 
vermesini, halkın gıda ve zaruri ih
tiyaçlarını sıkı bir kontrol altında 
bulundurmasını, lüzumstı'Z ve mana
sız fiyat yükselmelerine imkan 1•er
memesini dileriz. 

Yeni Kararlar 
Alınıyor 

(Ilac;;ı. t inclae) 
"Balkan Balkanlılarındır,, 

Müttefiklerin Balkanlara kar~1 si. 
yasetini ifade eden düstur şudur: 
"Balkan Balkanlılarınclır .,, mütte
fikler, bu düsturun tam ve kati bir 
bakikat olarak yaşamasını istemekte 
ve bu yolda Balkanlılara her yardım. 
da bulunmayı kararla~tırmış bulun
maktadırlar. 

Bu sayede Balkanltlal'.', istiklal ve 
lıürriyetlerine karşı VJ!ku bulacak 
her teşebbüse daha fazla emniyetle 
mukavemet edebileceklerdir. 

Londrada toplanacak İngiliz sefir_ 
leriyle Orta Elçileri Cen~bu Şarki 
Avrupayı aliı.kadar ed<:!ll her mesele. 
yi tetkik edecek ve buradaki devlet
lerin Nazizm tecavüzi.inden uzak ka. 
bbilmesini temin ede~ek careleri a
raştıracaktır. Bu say~de dünyanın 
bu bölgesinde çalışan bütlin İngiliz 
elçileri, bu bölgeyi alakadar eden her 
rr.eseleyi birlikte tetkik etmek ve bL 
ribirinin malumat ve mesaisinden ıs. 
tifade etmek imkanını elde edecek
lerdir. 

Rumen heyeti Londraya 
gidiyor 

Bü~reş, 28 A.A.) - Yorga'nın ri
yasetı altında bulunan Rumen iktuat 
h~yeti, ~u ayın 30 unda Londraya 
gıdecektır. Heyet. iki memleket ara
sındaki mübadeleler hacmin\ arttır
mağa matuf yeni bir tediyat itilafı 
akdi için müzakerelerde bulunacak
tır. 

• 
Bükreş, 28 (A.A,) - Yugoslav Ti-

caret Nazırı B. Andres'nin Bükresi 
ziyaretinin kati tarihi 31 Mart ol~. 
rak tesbit edilmiştir. 

Bu miinasebetle Rumen .::.. Yugos
lav Ticaret Odasıııın küşat resmi ya_ 
pılacaktır. 

"' ... 
Belgrat, 28 (A.A.) =Alman ve 

Macar ekalliyetleri ve hükumet ara
sında yapılan müzakerele: neticesin
de iki Alman ve bir Macar Senato a. 
.ıalıklarına tayin edilmişlerdir. 

fazlasını İngiltere ve Fransadan alı. 
yoruz. Fakat Alman mukaı·elesinin 
senclerdenberi tatbik olunduğunu u. 
nutmamalı. Almanlardan d:ı. İn~i1-
tere ve Fransadan aldıklarımıza 

kıymetli bir zamime teşkil etlen ;na 1 
zeme almış bulunuyoruz. Göı-ijyorsı• 
nuz ki, Türkiye Jı'ç te fena hareket 
etmiyor.,, 

kalan Türk - Sovyet müzakereleri ğu yerlerde kooperatiIJer~ dahil bu
yeniden başlıya bilir mi?., lunmıyan müstahsillerin de krediden 

"Saracoğlu, bu sefer sarih bir ce. istifadesini temin tçın kanunun mu
vap verdi; sacıde ettiği imkanları harekete r~~ 
. "- Bu noktaya gelince, (geçen t:rc>ceğiz. Ve bu gib:lcre de maddi 
Ilktcşr'nde) l\loskovadan ayrılışını. karsılık mukabili olmaK üzere v.: ay
danbcri vaziyet değişmeden devam nı hadlere ve nisbetlere uymak şar
ediyor. Siyasi mahiyette bir anlasma tıJ~ kredi verilmesini temin edcc;?-
yı intaç için, bir temas veya mÜza ğiz , 
kere vuku bulmamıştır . ., M üstalısile bazı tavsiyeler 

Harp 1:arşısında Balkanlar 
''Kendileriyle konuştuğum diğer 

mühim Türk şahsiyetlerinin hepsi 
gibi, Saracoğlu da, harbin Balkanla 
ra yayılacağını muhtemel gönni.iyor. 

"Saracoğlu, İtalya - Türkiye mü. Ônümüzdeki yıl tüti.in istihsalinin 
nasebetl~rinin normal olduğunu söy- taıızimi bakımından kredi mevzı;u
ledi ve Italyanm bir Rus tecavüzüne nun bu esaslar dahiEnde yürütülme
karşı Türkiyeye yardım edeceğine si için Ziraat Bankasına icap eden 
dair yayılan haberin "külliyen ya_ 

Fakat bunu kaydettikten sonra da 
lan., olduğunu anlattı. Böylece ko- tolimat verilmiştir. 
nuşmamız son buldu.,, Tütün müstahsilleri, 

Konsey Toplandı 
. .i3aşı 1 inc.ıJe) ve bu stoklar ne geniş bir nisbet da. 

Campinichi, Hava Nazın Eynac'dan hilinde Sovyetler Birliği tarafından, 
başka, Fransanın Londra sefiri Cor. ne de faydalı bir nisbet dahilinde t_ 
bin, Lejer, General Gamlin. Amiral talya tarafından tekrar tesis edile. 
Darlan, General Villeman ve Kertz miyecektir." 
iştirak etmişlerdir. 

I. il Bir tayyare daha düşürüldü 
ng tere namına Mister Chamber-

lain. Lord Halifax, Mister CJıurchil. Dün Garp cephesinde Almanların 
Harbiye NaZlrı Mister Stanley ve Sir beş tayyaresi düşürüldi.ikten ve ikisi 
Kingsley Wood içtimada nazır bu. de tahrip olunduktan sonra bugün 
lunmuslardır. de İskoçya sahillerinde bir Alınan 

Mister Chamberb.in, yeni Fransız tayyaresi düşürülmüş, biri de ~ahrip 
Başvekili Reynaud'yu Londl'ada kar_ olunmuştur. Tahrip olunan tayyare. 
şılamaktan son derece memnun oldu- , nin ger~ dönemediği tahmin olunu. 
ğunu bildirmiştir. yor. Bu suretle İngiltere sahillerinde 

Resmi tebliğde bahis mevzuu olan imha olunan Alman tayyarelerinin 
?ir nokta da yeni anlaşmanın, geçen s::ıyısı (~8) .. e. ta~rip olunmak yüzün
Ilk.kanunda Sir Jon Seymon ile M. den gerı donemıyen ta.\'yarelerin sa. 
Reynaud arasında anlaşmayı geni~- yısı da (11) e varmıştır. 
!etmiş olmasıdır. Seymon-Reynaud İngiliz hava kuvvetleri dün de Al
anlaşması iki memleket arasında manya üzerinde bir keşü uçuşu yap. 
mali ve iktısacli teşrikı mesaiyi te- mışlardır. İkf İngiliz tayyaresi döne. 
min etmişti. memiş, bunlardan biri Holandada ye 

Nihayet resmi tebliğde iki tarafın re inmiyc mecbur olmuştur. Bir ha
stratejik vaziyeti de tetkik ettikleri bere göre, Holanda avcı tayyarelerL 
ve müstakbel hattı hareket hakkında nin açtığı ateş bu tayyareyi düşür-
karar verdikleri de bildiriliyor. müş, fakat tayyarenin içindeki beş 

8 
kişi kurtulmuştur. 

Paris 28 (A.A ) _ H b. • N . Almanlar da Şimal Denizinde bir 
Daladie'r geçenle. rd atrt l) ed .. ·at ~:.X:~ Ingiliz tayyaresini düşürdüklerini 

, e a o.n uş ugu b"ld" . 
ve henüz iyileşemediği icin bugün ı ırıyorlar. . 
Londrada toplanan yüksek harp kon .. Po1onyaya aıt h.ava kuv~etleri bu. 
seyine iştirak edememiştir. gunk ~arp Cephesınde. faalıyete geç-
Başvekil Paul Reynavd saat rn.BO me uzere cepheye gitmişlerdir. 

de Londradan dönerek Champticrcle Amerikadmı alınacak 
R.ibs. il~ birlike Hariciye Nezaretinc- tayyarele1· 
gıtmıştır. 

Teslihat Nazırınm sözleri 
Teslihat Nazırı bu ak<iam sövledi. 

ği bir nutukta ezcümle d{?mişti~ ki: 
"Davamızın haklı olduğuna kati. 

yen kaniiz. Bütün kuvvetlerimizi te
razinin kefesine koymıya amadeyiz 
ve kahraman müttefiklerim1z Fran. 
sızlar gibi biz de kendim.ize bütün 
man.asile v~ bütün neticelerile top
yekun harbı gaye edinmiş bulunu. 
yoruz. Almanya muhasara edilmiş
tir. 

"İthalat kesilmiş. ihracatı ise kom. 
şu memleketlere olanı müstesna ol
mak üzere asgariye indirilmiştir. 

Ham madde stokları tükenmektedir 

Nevyork, 28 CA.A.) - Hükumet, 
İngilizlerle Fransızlara en yeni mo
del tayyareler satmıya karar vermiş 
olduğundan tayyare fabrikatörleri 
derhal İngiÜzlerle Frans1ılardan bir 
milyar dolara baliğ olaC'ak siparişler 
almak üzere hazırlıklar .yapmışlar. 
dır. 

Şimal denizinde vaziyet 
Paris, 28 (A.A.) - Diplomasi ma

hafili, su beyanatta bulunmaktadır: 
İngiliz donanmasının 8imal denL 

zindeki son faaliyetleri, Alman gaze
telerinde infialli mütalfıc.lar serde
dilmesinc sebebiyet vnmi~tir. AL 
man gazeteleri, bu faaliyetlerin mü. 

Hadiselerin yürüyüşüntt :?n yakın
ean ve salahiyetle takip eden bir 
kmıse sıfatile, önümüzdeki yıl içi.il 
sizlere sarih olarak şu tavsiyeyi yap
m&k isterim: 

Tiitiinlerinizı daha zi tnde nefi!J 
mahsul yetiştirebilecek hrlalara has 
retıneniz ve inhat kuvveti daha yü'c .. 
sek olan tarlalarımızı daha ziyade 
pamuk veya bugiin kısmetleri, yeni 
dünya şartları dolayısile ~ok yüksel· 
miş olan diğer yaz mah~ulleri içiıı 
kullanmanız, hem sizilı hC'm de mc?ıtı 
leketin umumi ekonomik menfaatle. 
rj iktızasından olduğunu unutmayıntJ 

Bu yıl tütün mah~ulünün satışı 
bc:~lamadan önce, sizlere söylediğim 
sozleri dinliyenlerin, yaptığım tavsi., 
yeleri takip edenlerin, bundan bu· 
gün pişman olmadıklarını zanııede
rirr,. Şimdi söylediğim söze ve yap
t1ğım tavsiyeye de itima~ ederseniz 
hem kendinize, hem de memlekc.ti
nh:e bj.iyük hizmetler ifa etnıiş olur .. 
S!l?IUZ.,, 

essiriyetini kabul etmekte ve geçen· 
!erdeki iddialan hilafın.ı olarakŞimaJ 
denizinde hakimiyetin Almanyaya. 
ait olmadığını teslim eyl~mek mec
buriyetinde bulunmaktadırlar. Şim
di müttefiklerin Almanyanın bahri 
münakalatı için bitaraf suıcırı iltica 
mmtakası olarak kullanm'lsına manf 
olmak için enerji ile hareket edecek
leri aşikar surette görünmektedir. 

• 
Londra, 28 (A.A.) - B:ıhriye Ne• 

zaretinden verilen bir emır üzerine 
Grimsby ve Hull'de bulunan vapur
lara nöbetçi ikame edilmektedir. Ya
bancı hiçbir bahriyeli karaya çıkına .. 
makta ve dışardan da hi<;bir kimse 
vapurlara girmemektedir. 

Almanya lıesabına casusluk 
yapanlar 

Stokholm, 28 (A.A.) = A1manY!1 
hesabına, iktısadi ve askeri gizli mD
lumat vermekten suçlu dört casus 
muhtelif hapis cezalarına mahkCı.!ll 
edilmiştir. 

Bunlar arasında, Stokholm'deki 
Alman elçiliğinde bir müddet h('kinl
lik etmis olan Dr. Gerog Wilhelnı 
Miehael-de vardır. Dr. Michacl 10 aY 
kürek cezasına mahkum edilmiştir. 
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Dün iş Ve Emlik 
Bankalarının Umumi 
Heyetleri Toplandı 

Dünya Harbinin Memleketimizde de .Tesirlerini 

Göstermesine Rağmen, Her İki Bankamız 939 

Bilan~olarmı İyi Bir Gelirle Kapattılar 

Ankara. 28 (A.A.) - Tlirkiye İş 
Bankası umumi heyeti bugün saat 
16 da Bankanın umumi merkezinde 
ve idare meclisi reisi Ahmet Nesimi 
Saymanın reisliğinde toplanmıştır. 
Ruznameye dahil maddelerin görü. 
~ülmesine geçilerek idarP meclisi ve 
mürakiplerin raporlarilı:- 198!) yılı b~. 
lf&nçosu, kar ve zarar h.~sabt okun
muştur. Bu münasebetle ilk sözü alan 
Süleyman Sırrı Tiftikçi, Bankanın 
,:ıehrimizde Yenişehirde bulunan şu. 
besine lüzum olup olmadığını ve bu 
ı~ubenin masrafını karşılryacak ka
dar muamele yapıp yapmadığını sor. 
muş ve banka tarafından kurulan 
bazı şirketlerin idare meclislerinin 
hu şirketlerin masraflarını kabart_ 
mıağa sahip olduğuna işaret eylemiş
tir. Banka umum müdürü Salahat
tin Çam söz alarak bu münasebetle 
ıdem.iştir ki: 

"Şuhe ve ajanslarımızın vaziyetle .. 
Tile esaslı surette meşgul oluyoru2.. 
Yenişehirde bir ajansımız vardır, şu. 
be değildir. İstanbulda da bazı semt
lerde olduğu gibi Yenişehir ajansı
nuz tasarruf tevdiatını kabul ve bu 
işi teşvik maksadile açılmıştır. Bazı 
şube ve ajanslar1mız noktai nazara 
göre karlı, noktai nazara göre zararlı 
olabilir. Zarar edenlere gördükleri 
hizmet noktasından daha müsaade
kar davranryoruz. İşi kul halinde mü.. 
talaa etmek lazımdır. İçlerinde de
t>amlı surette zarar görf'n1t'r varsa ve 
ilerde de kar temin eylıö>mcleri ümi
di görülmüyorsa, mesela Milas şu. 
bemiz gibi, bunlann tabiatile ilgası
~a gidiyoruz. Milası kapadık, yerine 
lskenderunda bir şube açtık. Bu mev. 
zu üzerinde hassasiyetle durduğu_ 
tnuza emin olabilirsiniz.." 

Verilen takrirler 
Malatya mebusu Abfilmuttalipin. 

Sigorta şirketlerinden bankanın ne 
tniktarda kar temin eylediği hakkın
daki sualine cevaben de Salahattin 
Çam. şirketlerden temin edilen karın 
1939 bilançosuna geçirilmediğini, 940 
Yılı içinde hesaplara gececek olan bu 
karların bankanın 1940 bilancosunda 
€Österildiğini ifade eylemiş{ir. 

Müteafkiben Mümtaz Ökmen, İs
kender Artun. Cemal Yeşil imzalarile 
'-'erilen dört takrir okunmu~tur. Bu 
takrirler 1939 bilançosu ile kar ve 
Zarar hesaplarının tasdikı ve idare 
l1'ıeclisinin ibrası, 1939 vrlında temin 
edilmiş kann tevzi şekÜ hakkında i
<:lare meclisinin raporunda teklif ey. 
l~diği şeklin kabulü ile 15 numara
lı kuponlar mukabilinde tamamı Ö

denmiş ve her 10 liralık hisseye net 
<>!arak bir lira ve her müessis hisse
:Sine gayri safi olarak 17 .89 lira ö. 
denmesi ve tevziata 15 Nisan 1940 
tarihinde başlanması, münhal bulu
llan idare meclisi azalıklarına idare 
l'lleclisince seçilen yeni fıza 1 arın me
~uriyctlerinin tasdiki, rn40 yılının 
~Ürakiplerine Ekrem Ergun ile A 
lı Barlasın seçilmesine dair bulunu. 
J'ordu. Bu takrirler ittifakla kabul e. 
deldikten sonra Ankara mebusu 
~ümtaz Ökmen muvaffakiyetli me. 
~ailerinden dolayı idare meclisine, 
lı.?num müdüre ve arkadaşlarına u. 
~Umi hey.etin takdirlerini beyan ey
~~iştir. Idare meclisi reisi Ahmet 

esimi Sayman şahsı ve arkadaşla
l'ı namına umumi heyetin iltifatla. rl'la şükranlarını ifade eyliycrek top. 
<ıntıya nihayet vermiştir. 

939 muamelatı 

l fş Bankasının 939 daki muamela
b'.tıdan 93.278 lira kar eld~ ettiği tes-
ıt edilmistir. 

ı· '!-Irnumi heyette okunan idare mec. 
'.J~ı .raporunda 1939 senesinde dünya 
s·aııyetinin arzcttiği istikrarsızlık, 
y''Yasi emniyetsizlik ve nihayet mil
e 0nlarca insanı istihsal sahasından 
clePhelere nakleden harbin ham mad_ 
:ıer fiyatlarında husule getirdiği 
~selişlerin tesirleri işaret edilmek. 

111 .. ve dünya memleketleri üzerinde 
Yall?inı. iktısadi tesirler icra eden si
d,. sı emniyetsizliğin memleketimiz. 
cti~?e tabii olarak tesir!ı:rini göster. 
b;~ Ve 1939 daki banka faaliyJtinin 
ifol akımdan mütalaa edilmesi liızım 
n_ cceği kaydolunmak(adır. 
tekP<>rd~ zirai mahsulfıt hakımmdan 
dı.i~ten.ın gecen yıl 1938 den aşağı 
halt ernış, olduğu, bazı mahsuller 
<lıı~ırntndan ise 1938 i geçmiş bulun. 
l'ıi ~u ~c muadil istihsalfıtında da ay. 
:tildı~kkışafın görüldüğü tebarüz etti. 

ı ten . 

Is Bankası Umum ~lüdürü 
Sal<ihattin Çam 

kında da izahat verilmektedir. 
Em.lak ve Eytam Bankasında 

Emlak ve Eytam Bankası umumi 
heyeti de bugün bankanın umumi 
merkezinde toplanmıştır. Bu toplan
tıda, umumi heyet, bankanm 12 nci 
hesap senesine ait idare meclisi ve 
mürakipleri raporları ile bilanço kar 
ve zarar hesaplarına ıttıla peyda et. 
miş ve bunlan tasvip eylemiştir. 

Banka senelik raporuna nazaran, 
bankanın geçen Yll içindeki çalışma. 
larınrn mühim bir kısmını, yine mem 
leketin imarma matuf mesai teşkil 
eylediği i~aret edilerek ~enenin se. 
kizinci ayında Avrupada zuhur eden 
harp sebebile ipotekli ifraz muame
leleri için bazı tahdidi tedbirler alın
masına zaruret hasıl olmakla bera. 
ber ipotekli plasmanların geçen yıla 
nazaran 1.249.030 liralık bir fazlalık 
gösterdiği bildirilmektedir. Raporda 
bundan başka vatandaşı mesken sa
hibi etmek için çalışmaJl Esas gaye 
edinen bankanın geçen yıl içinde de 
yurdun muhtelif yerlerinde bı,ı mak
satla kurulan tesekküllere. koopera. 
tiflere ve imar işlerine yardımda bu. 
lunulduğu gibi, emekli, dul ve ye
timler maaşlarının temlik mukabilin 
de yapılan muamelelere, imkan da. 
hi1inde olan her türlü kolaylrklara 
müracaatla devam olunduğu ve bu 
ise ait banka plasmanının 3.150.810 
liraya vardığı kaydoluıımnktadır. 

Bilanço kar ve zarar hesaplarına 
nazaran gecen yıl rnuamelatından 

bankanın elde ettiği kar 601.349 li
radır. 

Umumi heyet bu miktardan banka 
statüsü ve bankalar kanunu mucL 
hince ihtiyat ve fevkalade ihtiyat ak
çalarile yine statü mucibince verile. 
cek ikramiye karşrlı~ı cılrnrıldıktan 
sonra geri kalan 464.159 liranın 

muhtelif mahiyette şüphPli alacak. 
larla ipotekli gayrimenkul!crin kıy
met tenezzüllerine karşılık olarak 
tahsis edilmesine karar vermiş ve bu 
suretle bankanın vaziyeti ilerde daha 
miisbet netice elde edecek derecede 
sağlamlasmıstır. 

Köylüye Dağıtılan Pulluk 
Ankara, 28 (TAN) - Kombinal:ı

rın halihazırda ellerinde mevcı1t 
bulunan 50 kadar traktö,. _nakinesi, 
Ankara civarında ve Polatlıda l:öy
li.ınün emrine tahsis edilmiştir. Çok 
küçük bedel mukabilinde tarlalar sü. 
rülmektedir. 
Diğer taraftan Tokat ve Erbaaya 

göı;derilmiş olan traktörler hali.V'e
tc geçmiş bulunmaktadır. Ziraat Ve
kaleti diğer zelzele mıntakalarmda 
d.ı faaliyete geçmek için hazırlıkla
rma devam etmektedir. 

-<>-----

Yeni Çin Hükumeti 
F~aliyete Geçiyor 

Londra, 28 (A.A.) - rıeuter yazı
yor: Vangşingvey'in riyaseti altın
dı·ki ye'ni Çin hüktır.ı.eti Nankin'de 
31 martta iktidarı el~ alacaktır. 

Bu hükumetin birb~rine zıt iki va
zıfesi olacaktır. Ecnebilerin hususi 
imtiyazlarını ve htıkukunu ilga et
rrıe-k ve bizzat kendi r"jimini kuv
vetlendirmek için de ecnebi müzaha
n:tini ve yardımını t.?min eylemek. 
Bızzarure Çindeki ecnebi menafii 

· cektir. İn iltere kati-

1' A N 

BİR ALMAN 
Denizaltısı 

Tevkif Edildi 

Birer 
Eden 

Derece Terfi 
Ve Hikim 

Londra, 28 {Hususi) - Norveç hü_ 
kumeti ibir Alman tahtclbahirini tcv_ 
kif etmiş ve bu münasebetle şu teb. 
liği neşretmiştir: Müddeiumumiler 

"Salı gecesi ~ U. 21 • işaretli Al
man tahtelbahiri, Vestagclor mınta. 
kasında, Ryvingen fenerinin şarkın
dı.ıki kayaların çok göze görünür bir 
noktasında karaya vurmuştur. 
Çarşamba sabahı, Alman tahtelba_ 

biri sahilden görülmüştür. Bahrl ma. 

l'kamat, kaza mahalline bir tayyare 

1 ve birkaç kontrol gemisi göndermiş-

! tir. 
Öğle üstü, 9ir Alman b:ılrkçı ge_ 

1 
misinin yardımile yüzdürülen tahteL 
bahir, Mandals koyuna götürülmüŞ-

1 tür. 
l Alman elciliği tahtelbahirin ser. 

1 

best bırakılmasını istemiş Ye Norveç 
karasularına girmesi, denb:ır. dalga_ 

ılı olmasından ve t?errıinin bir takım 
1 hasarlara uğramasından ikri geldi_ 
ğini söylemiştir. 

Norveç bitaraflrk kanununa göre, 
vabancı devlet tahtelbahirlerinin 

1 Norveç karasularm8:. llirmelerin~ a~-

1 
cak bu iki halde musam1'1ha edılebı
lir. Halbuki tahtelbahir kumandanı_ 

1 
nın verdiği ifade neticesinde. makL 
nelerden bir tanesinin gemi ancak 
karaya vurduğu zaman zedelendiği 
sabit olmuştur. 
Diğer taraftan deniz, tah telbahirin 

Norveç sahiline sığınmasını kap et
tirece~ kadar dalgalı de~lcli. 

Ankara, 28 (TAN Muhnbir! bildiri
yor) - İki yilz bakim ve müddeiumumi-
nin birer derece terfi etmeleri yüksek tııs
dika iktıran etmiştir. Listeyi aynen bil-
diri yorum; 

90 liraya terfi edenler 
Afyon hukuk hakimi Hilmi Samsun re

isliğine, Çorum reisi Afif Tekirdağ rcis
ligine, Bilecik hakimi Mustafa. 

80 liraya terfi edenler 
Kırklareli reisi Tahsin, Tekirdağ reisi 

Cala.J.ettin Çorum reisliğine. 

70 liraya terfi edenler 
Elbistan hakimi Necati, Kay~eri ceza 

hakimi Sırrı, Fethiye hukuk nfıkimi l\Ieh
met, Maraş hukuk hakimi Nuri Mustafa
kemalpaşa hukuk hakimliğine, adliye mü
fettişi Kazım, Vezirköprü 1-ıukuk hfı.J(imi 

Ali, Hendek hukuk hakimi Faik, Gebze 
hukuk hfıkimi İsmet Kırklareli ıı~liyc ha
kimliğine, sulh h:'lkimi sulhi Çanakknle
ye, hukuk hakimi Fatin, Mustııfakemııl

paşa ceza hakimi Burhancttin, Şibinkara
hisar rei-;i Tevfik, Alanya bakimi Te-vfik, 
Jl.'luğla müddeiumumisi Saffet, Divrigi 
müddeiumumisi Fahretlin, Siirt müddeiu
mumisi Sabri, Denizli müddeiumumisi Şe
refettin, Erzincan reisliğine Konya müd
deiumumisi Haydar, Karadeniz Ereğllsi 

hukuk hakimliğine Uşak hakimi İ!'mail, 
Bilecik hakimliğine Ağrı reisi Agfıh. Ce
belibereket reisi Ram .z, b:,~m;jddeiumumi 
muavinliğine temyiz raportörlerinden Llıt
!i. 

60 liraya terfi edenler 
Ankara hukuk hflkimi Tahir, sulh htiki-

U. 21. işaretli tahtelbahirin Nor
veç karasularına havamn fenalığın_ 
dan yahut hasara uğradığından değil, 
yanlış yol takip etmek yüzünden gir
diği Norveç makamtınca tesbi edil. mi NazlC, Giresun hukuk hiikimi Kamil, 

Cebelibereket flzası Salahattin, İstanbul 
miş ve gemi bu sebeple tevkif olun. icra muavin hılkimi Refik, Kırıkhan ceza 
muştur. hakimi Ragıp, Ödemis hukuk hakimi E-

Vaziyet bu şekilde tes'bit edildiğin_ min, İzmir icra muavin hak!mi Mehmet. 
den mürettebatın silahtan tecridi ve Amasyn azası Muammer, Çarsamba hu
tahtelbahirin tevkif için emir veril- kuk hfıklnıi Fahri, Ankara ağır ceza fı
misir. Bir Norvec muhribi, Norveç zası ~bip, Gııı:iantep sulh hi!klmi Cev
hükumetinin emirlerim bu sabah ye- det, Tokat h:ikimliğine İstanbul tic:ıret 

fızasından Tahsin, İstanbul sorgu hakimi rine getirmiştir." 
Kaşif, Bayındır cez.a hakimi Vasfi, fzmir 

Tevkif olunan tahtelbahir dört se- asliye ceza hflkiml Ali, Ad•ına tızası Ke
ne evvel yapılmıştır ve 2!'>0 tonluk- nan, Görele hflkimi Zihni, Ala~ehir hukuk 
tur. Mürettebatının sayısı 23 tür. hakimi Mustafa, Zonguldak hukuk hfıkl-

-<>- mi Hakkı, İzmir sorgu hakimi Basri, A-

lr'k Asker
"ı dana icr:ı hakimi Tahsin. Gemlik ceza ha-

kimi Vahit, Ağrı azası İbrahim, Rolu fı-
c:'j t~ t <;'.)\..._() zası Hakkı, Demirköy sulh hfıkimi Tevfik, 

tf eyeti San'ada Burdur ceza hılkiml Halil, F:ıt.~a hakimi 
. 1 Mustafa, Aydın azası Tahir, Bolu hakimi 

Kahire, 28 (Hususi) _ Irak hükft- Avni, Koyulhisar hl\kiml Vehbi, Araç ha
meti tarafından Yemen ordusunun klml Fahrettın., Seferihisar cezo hliklmi 
t ·1· t b' ·ı ı· k d olm k J\rocit, Manisa ceza hakimi İhsan, Develi a ım ve er ıyesı c a a a ar a h'k· . L' r· D .. h~k· . .. . 

i a ımı ut ı, emırcı " ımı Ahduşşekur 
ve Yemen ordusunu muasır sev yeye 1 İ t b 1 Ih h"k' u·· E · "d' . . s an u su a ım gıne r7.ıncan mu -
vardırmak ıcın Yemene g1den Irak de· um'ıs· t t M -ad 1 • . : .. ıum ı zze , araş mu e umumısı 
askeri h~y~tı bugun S~n~ya.~uvasa.. İhsan, Çankırı müddeiumumisi Gültekin, 
lat etmıştır. Adendekı Ingı.ız mah- basmüddeiumumi muavini Suphi, Tunceli 
filleri Iraklı askeri heyetin muvasa- mliddeiumuınisi Hakkı, Artvin nıüddeiu
latını memnuniyetle karşıl:ımakta ve mumisi Hakkı, Kızılcahamam mfiddeiumu
bunu Yemen namına bir uyanıklık e- misi Cevdet, Orhangazi hakimliğine İs
seri, Araplık namına bir v~hdet ala- tanbul müddeiumumi muavıni Cevdet. 
meti saymaktadır. 50 liraya terfi edenler 

Sovyet • Fin 
Münasebatı 

Helsinki, 28 (A.A.) - Finlanda ile 
Sovyetler Birliği arasmda pek ya
kı,da diplomasi münasebetlerinin 
yf·niden teessüs ed.:?ceği haber veril
mektedir. 

Öğrenildiğine göre, Rexholm'u ış
gal eden Sovyet kı~:ıatı, orada ~ alnız 
üç ihtiyar ve hasta Fi~landalı bul
mı.::şlardır. 

Son istatistiklere naz ıran Finlan
dada 1000 köprünün, 1250 sanayi bi
nasının tahrip edilrni~ olduğu ve zi
raate salih arazinin yüzde 15 i ile 
bir~ok elektrik kuvveti membaları. 
mn ve sanayi merkezlerinin Sovyet 
Rusyaya bırakılmış obrı araziye geç
m1ş bulunduğu öğrenılmiştir. 

-0-

Metaksas Beton 
lstahkamları 

Atina, 28 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, Metaksas hü
kCmetinin orduyu t~nsik ve memle
ketin müdafaasını temir. sahasında 
başardığı işleri ehemmiyetle kaydet
mektedirler. Bu arad:ı, 1036, 1937 
bi.ttçe yılından bugürıc kadar Harbi
ye Nezaretinin ve teslıhat pli:nınm 

tatbikini adi bütçenin dışında olarak 
tahsis edilen para attı milyar 616 
milyon drahmiye oalı.~ olmuştur. 

1936 yazında Metaksas hattı ismi 
VE"rilen daimi tahkimatın inşasına 
başlanılmıştır. Bu hat. hepsi beto. 
narme olmak üzere 3000 istihkam. 
dan ibarettir. 

--0--0 

Tütün Satışlan 

Temyiz raportörlerinden Orhan, Yozgat 
hukuk hakimi H<ılit, Düzce sulh hakimi 
Mehmet, İzmir ticaret azasından Hikmet, 
istıınbul ticıırc' az:>sındıın Ali, Tavas ceza 
hakimi Fazıl, Boyabat ceza hakimi Yusuf, 
Çal hukuk htkim!F~lne İstanbul icra me
murlarından Hilmi, Ordu asliye hakimi 
Abdurrahman Sami, Fatsa ceza hakimi 
Hikmet, Balıkesir fızıısı Rıza, +stanbul sulh 
hakimi Veli, Adana hukuk hakimi Niyazi. 
Denizli azası Rıza, Akdağ M~dP!!i hakimi 
Abdullah, İstanbul sulh hakimi Ekrem, Sı
vas azıısı Ali, Menemen ceza hakimi Ke
mal, Kozan azası Şuuri, Tosya h1lkimi Ra
gıp, Adana sulh hakimi Nilzım, Y;ılvaç hu
kuk hakimi Hakkı, Ulukışla htlklmi Nu
ri, Adana hakimi Cemil, Havza hfıkimi E
dip, Elbistan hukuk hakimi $Pvki, Mer
zifon ceza hakimi Hakkı, Dikili sulh hıl.

kimi Celiil, Antakya ceza hfıkimi Haydar, 
Kayseri sulh hakimi Sulhi. Karapınar hil
kimi Hüsnü. Akçııkoca hiıkimi Abdullah, 
Tokat sulh hfıkimi Hakkı, l.Vlanyas sulh 
hakimi Hüsnü, Darende hakimi Suphi, ö
demiş fizası Hakkı, Diyarbakır azası Hus
rev, Bolu sulh hakimi Tııhsın, Merzifon 
hukuk hakiml Ethem, G11ziantep sorgu 
hakimi Hamdi, Foca hakimi Hilmi, Van 

mir mUddeiumuml muavini Fzll'ni, İstan
bul müddeiumumi muavini Kemalettin, 
Karaman Ereğlis! müddeiumuml~i Necati, 
Söke müddeiumumisi Adil, Elmalı hakim
liğine Elmalı müddeiumumisi Saim, Zara 
milddeiumumisl Cehdi, Kasa!:ıa müddei
umumisi Alfıettin, Karamürsel müddeiu
mumisi Tahsin, Niksar mllddı-iumumfsi 

Avni, Yozgat hakimliğine Yozgat azası 

Suleymıın, Yozgat Azalığına sulh hAkimi 
Rıfat, Ünye müddeiumumlliğine Koyulhi
sardan Hikmet. 

40 liraya terfi edenler 
Ankara sulh hakimi Hnyrümıisa, Ankara 

ııulh hAkimi Celiıl, Ankara ı:o~gu hakim! 
Ltitri, Suruç hakimliğine Gazl:ıntep miid
dciumumi muavini Kemal, Cebelibereket 
Aza muavini Sekip, Sıvas sulh h!ıldmi Mu
kadder, Bulvadin ceza hfıkimi Galip, h
t:ınbul sulh hfıkimi Liı lfive, Usak sulh 
hAkiml Mıinire, Eskişehir !lzalığına Reşa

diye hfıkimi Sezai. Antıılya sulh h:ikiml 
Snit, Vat.şe sulh hakimi İhsan, Torul sulh 
hakimi Rıza. Kula ecza hakimi Tnlfıt, Te
kirdıığ sulh hakimi Nebihe, Andrin hakimi 
Azmi, Bandırma sulh hakimi Feyzi, Di
yadin sulh hfıkimliğine Varto hakimi Zi
ya. İstanbul icra memurlarından Rasim. 
Ankara sulh hakimi Süreyya, Ankara sulh 
hakimi Vehap, Bursa icra me..'Tlurlarından 
Fahrünnisa, Ankara icra memıırlarından 
Abidin, Siirt ııorgu hakimi Silkrü, Eski
şehir sorgu h5.kimi Hikmet, Tğdır hflkiml 
Zeynelfıbidin, Burçka sulh hakimi Tahir, 
Yaş miiddeiumumt muavinlerinden Meb
rure, İstanbul müddeiumumi muavini Or
hıın, l\feddöı\i müddeiumumisi Nlldir, An
talya miiddeiumumt muavini Haürettin. 
İzmir müddeiumumi mu:n;ni F.them. TJce 
ıntiddeiumumlsl Lt'.ıtn, İstııni:>ul müddeiu
mumi muavinlerinden İshan, İstanbul 
müddeiumumi muavinlerinden Necati, 
Burdur muavini Remzi, Ada?:ızarı miid
deiumumiliğine muavin Zeki, İstfınbul 
müddeiumumi muavinlerinden Sezai ve 
Sıtkı, Erdek müddeiumumisi Zeki, Erga
ni .:\fac!eni miiddeiumumisi Süreyya, Nizip 
miiddeiumumlsi Salahattin, Acıpayam 
mündelumumisi Müstak, Tekirdağ müd
deiumumi muavini Hi<iayet, Karaman 
miiddciumumi munvfni Osman, Beh!sni 
müddeiumumisi Rasih, Aksaray müddeiu
mumisi Saffet, Urla müddei11mumisi Nec
det, Ceyhan müddeiumumi<:i Kl'rim, Şar
kikaraağaç müddeiumumisi tbr:ıhim. An
kara hakimliğine Hendek Mkimi Necati, 
İııtanbul ticaret azalı,ğına sulh hı'ikimi Fa
zıl, Tavşanlı hakimliğine Plümer müddei
umumisi Hadi, Urfa fıza1ığıll3 Tavsanlı ha
kimi Salih, Rutvadin hakimli.~ine Çal h5.
k!mi Zıya, Emirdağ hakimliğine Çal baki
mi Fikri. 

3.:; liraya terfi edenler 
Ak~ehir hfıkirni Kemal, Gürün sorgu 

hfıkimi Avni, Eşme sorgu h"kimi Sami. 
Tirebolu sorgu hakimi Sall\hı:ıttin, Lapse
ki hakimi Feyzullah, Mecidözü ı;orgu ha
kimi Doğan, Mudurnu sorgu hakimi Fa
ruk, Çıımlca sorgu hakimi Bahuettin, Tire 
sorgu hllkimi Ziya, Ordu s!lrgu hfıklmi 

Memduh, Merzifon sorgu hilk!mi İhsan. 
Bandırma sorgu hakimi BahrıPttin, İnegöl 
sorgu hakimi Nazif, Hekimhan sorgu ha
kimi Abdurrahman, Kırklareli iıza mu
avini Hatice, Babaeski hakim muavin111U
ne Giresun sorgu hakimi l\·Iuammer, So
ma müddeiumumiliğine İsparta h~kimi 
Mithat, Soma hakim muavinliğine Kemal
paşa hakim muavin! Cahit, Aynın müddei
umumi muavinliğine Tavşanlı sorgu haki
mi Enver, Aydın hakim muavinliğine Fla
lıkesirden Melahat, KııysPri lıakimllğine 
Manisa hakimi Nurullah, Manisa muavin
liğine Balıkesir mua\'ini Nigar, Erzincan 
müddeiumumi muavinliğine Keyfi sorgu 
hakimi Kemal, Kütahya hfı'd!TI muavini 
Nezihe, Kütııhya aza muavini Bergüzar, 
Eliizığ müddeiumumi muavinll~lne EUızığ 
flza muavini Ahmet, Elazığ aza muavinli
ğine Palu müddeiumumi muavini Faruk. 
Konya müddeiumumiliğine Kütııhya müd
deiumumisi Cemal, Bozdoğan hekimliğine 
Eskişehir 11zası Mehmet, htanbul müdde
iumumi muavinliğine hukuk doktoru Hik
met. Gaziantep müddeiumumi rnua,;nliği
ne Kemahtan SeUımi, Sütçüle:- Mklm mu
avinliğine Hassadan Hüseyin, !\l!açka sorgu 
sakimliğine hakim vekili Murtaza. 

Nafıa Vekili Balıkesire 
Hareket Etti 

İzmir, 28 CA.A.) - Nafia Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy bugün 
Bandırma trenine bağlanan hu,susi 
vagonla Balıkesire hareket etmiş ve 
istasyonda merasimle uğurlanmıstır. 

Balıkesir, 28 (A.A.) - Nafia Vekili 
Fuat Cebesoy İzmir trenine bağlanan 
hususi vagonla şehrimizden Bandır
maya geçmiştir. 

Cebesoy geceyi Bandırmada geçi. 
recek ve Manyas gölü civarında tcL 
kikatta bulunduktan sonra Bursa -
Karacabey arasındaki su işlerini tet.. 
kik etmek üzere Bursaya gidecektir. 

Karabük Haddehaneleri 
İşletmiye Açıldı 

Karabük (TAN) - Demir ve çelik 
fabrikalarının haddehane kısmı da 
merasimle işlctmeğe açılmı!?tır. 

'l 

Avrupanın Döner 
Plcikası : iSVIÇRE 

(Başı 5 incide) 
şıyabilir, iakat kılıcını getırn1iyen 
reye karıştırılmaz. 

z aten her İsviçreli bir ac;ker_ 
dir. Yirmi yaşında askerli

ğini yaparak evine dönerken üni. 
formasını, kasketini, kılıcırıı ve 
tüfeğini beraber götürür ve bunla.. 
rm muhafazası ile mükellef bulu
nur. Ara sıra talim için hizmete 
çağırıldığı vakit hemen üniforma. 
sını giyinir ve dünkü çiftçi bır ça
vuş, dünkü bir banka katibi bir 
subay olur. Sulh zamanında b11 top. 
lama ve talim işlerine küçül!: rüt. 
bede subaylar bakar, fakat hitkıi
met lüzum görür de. bu defa oldu
ğu gibi, bir seferberlik ilan ederse 
o zaman İsviçre ordusunun ba~ına 
geçecek bir general seçilir. Yüz se
nedenberi İsvıçre dördüncü defa 
olmak üzere bir general seçmi~ bu. 
lunuyor: 1846 da General Dufour, 
1870 de General Herzog, 1914 te 
General Wille ve nihayet Eyllıl 1, 
l 939 da General Guisan. İsviçre 
1929 da bütçesinin yüzde lô sıni 
milli müdafaasına ayırmış bulu. 
nuyordu. Bu nisbct 19~9 da yüzde 
22 ye çıkmıştı; bundan başka bu 
küçük memleket 1930 ile 1939 ara
sında istiklalinin müdafaası hazır. 
lıkları için aynca 648.000.000 ts.. 
viçre frangı sarfetmiş, 1936 danbe
ri milis ordusunun mahiyeti, teşkL 
latı değiştirilmiş, evvelce hiç mev. 
cut olmıyan bir askeri sanayi ya
ratılmış, hudut boyunca miidafaa 
hatlan yapılmış, hasılı İsviçrede. 
Garbi A vrupanın diğer bitaraf 
memleketleri gibi her türlü sürp
rizleri karşılıyacak surette hazır. 
lanmış, vukuatın inkişafını bcklL 
yor. 

Mütekait, Dul ve 
Yetimlerin Maaşları 

Ankara, 28 (Tan Muhabirinden} :::: 
Mütekait, dul ve yetim maaşlarına 
yapılması mukarrer zam hakkında
kı kanun layihası Ra~vekalete veriL 
miştir. Mütekait, dul ve yetimlerin 
aldıkları ·maaş, fevkalad~ tahsisat ilE 
yüzde onlar yekunu üzerine yüzde 
3;) zam yapılması surctile arttırıla. 
cak, 25 lira alanlann maaşı 31 lira 
25 kuruşu bulacaktır. 

YENi NEŞRİYAT; 

FEN VE TEKNiK - Bu :ıylık mecmu~ 
nnın 3 üncü snyısı çıktı. 

:Mahdut l\Iesuliyetli 

İstanbul L!man 
Kooperatifi Şirketi 

Tasfiye Hey'cti Reisliğinden: 
İstanbul Liman Kooperatif Şirket? 

Hissedarlar Umumi hcy'etJnin 
29 - 12 - 939 tarihinde yaptığı Fev ... 
kalade toplantıda Şirketin feshile 
tasfiyesine karar verilmi.stir. 

Şirkette alacağı olduğunu iddia e.:. 
denlerin, Üçüncü ilan tarihinden iti. 
baren bir .sene zarfında !stanbulda 
Yolcu salonunun ikinci katındaki 65 
No.Iu odada tasfiye Hev'etine müra
caat ederek alacaklarını isbat 
etmeleri. T i c a r e t kanununun 
(445 ve 482) nci maddeleri mucibince 
ilan olunur. 

Tasfiye Hey'eti Reisi_ 

İstanbul İkinci İflas l\Iemurluğun .. 
dan: 

Müflis Mehmed Evrim Masasına 
gelen alacaklı Nobar Bohorun istedL 
ği 127 lira 43 kuruşun kabul ve 6 ncı 
sıraya kaydına İflas idaresince ka· 
rar verilmiş olduğu bilinmek üzere 
ilan olunur. (25637) 

İstanbul İkinci İilas M!!murluğun. 
dan: 

İstanbulda Sultan Hamamında 
33 No.lu Mağazada Manifaturacı İh.. 
san Evrimin terki emval suretile ala.. 
caklılarile akdettiği Konkordato Malı 
kemece tasdik ve hükmün katiles.. 
mesi üzerine İflasın kaldırılması;a 
28-3-940 tarihinde karar verilmiş ol. 
duğu ilan olunur. (25638} 

İstanbul İkinci İflas l\foınurluğun'! 
dan: 

Müflis Salamona ve ve J. Bensa .. 
son Şirketi ile Şahısları İflasının ka
panmasına Mahkemece karar veril.. 
miş olduğu ilan olunur. (25639) 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yolları hastalıkları m!ltehas- ' 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması karsısı 
tramvay durağı Lekler :mRrtımanı 

' Tel: 439' I 
Erbaa, (TAN) - Niksar ve Tokat. 

ta tütün satışları gittikçe hızlan· 
maktadır. Bunda, Türk-İngiliz tica. 
ret anlaşmasının büyük tesirleri ol
mu tur. Pi asa a eniden bir kaç fir. 

/hakimi Kemalettin, Kayseri aı:alığına 
Kayseriden Fuat, Kemalpaııa l:ıfıkimi Ce
mil, Kulp hakimi Tahir, Lice ı-,ii.kimi Fuat, 
Samsun ağıscaza azası Tevfik, Sıvas sor
gu hakimi Nuri, Kargı sulh hi'ıkimi Rem
t.i, İstanbul sulh hakimi Nail, Uzunköp
rü ceza hakimi Şefik, Kırklareli azası Tah
sin, Sinop azalığına Sinoptan Asım, Po
latlı hfıkimi Hultisi, Tirebolu ceza hakimi 
Şevket. Of hakimi ismet, Haran suU'ı hil
kimi Tahir İnebolu Ceza hakimi Vehbl, 
Ankara müddeiumumi mmıvini Kemal, 
Gerede müddeiumumisi Hikmet, Ankara 
müddeiumumi muavini Halit, Ayvacık 

müddeiumumisi Hikmet, An~arn müddei
umumi muavini Kemııl, Gerede müddei
umumisl Hikmet, Ankara miiddeiumumı 

muavini Halit, Ayvacık müddeiumumisi 
Hayrettin, Çatalca müddeiumumiı:i Nec
mettin, Bartın müddeiumumiı;i İbrahim, 
Ankara müddeiumumi muavini Zeki, Gire
sun müddeiumumisi Süreyya, Havza müd
deiumumisi Cevdet, Kemalpaşa müddeiu
mumisi Seyfullah, İstanbul m~ddeiumumt 
muavini Feridun, Seydişehir müddeiumu
misi Reyhı:ın, Ödemiş müddciumumisi Sır
rı, Ankı:ıra hakimi N1lrlir, Al~n~·a müddei
umumisi Asaf, Akhisar müddc>iumumtsi 
Zeki Zafranbolu müddeiumıımlllğinc Üs-

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
Fr:ınsızca bilir kcrübcli bir daktiloya ih tiy::ıç vardır. İstckl!lerin Fakülte dekan 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 TürlC Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR 

Ziraat Ban'ka ındn kwnborab ve ihbarsız tasamı! he!aplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a iJe .ışağıdaki 

pldıın göre ikramiye dağıtılacaktır. 

& Adet ı .ooo Liralık 4,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 

.. 4 ;; 2so • ı .ooo • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • -1 • 5.000 .. 
120 • 40 • 4,800 " 
180 • 20 • 3,200 .. 

DlKKAT: Hesnplanndaki paralar bir sene tçinde 50 Uradan aşağı 
.iüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kurnlnr senede 4 d e fa. ı Eyliil. 1 Birlncikanun. 1 IUart ve l ffazırao 
tarihlc rindP Cf'ld lr.rekti r . 
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Böbr eklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastnlıklnrm mikrohlarını 
kol,iindcn temizlemek için JIEI..l\tOBLÖ ku llanını :r.. 

Böbreklerin çalışmak kudretini nrttınr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsogukluğunu, mesane iltiha'bını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

ldrarda kumların, ma~nede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELl\lOBLÖ idrarınızı tcmizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HRR ECZANEDE BULUNUR. 
- ... . ,, -- ~· . -- . 

·_Devlet Oemiryoiları v.e ~imanları i~letme U. ·idaresi·· ııaril~r·ı 
Muhammen bedeli 3000 Ura olan 12500 tabaka yeşil, 12500 tabaka kırmızı ve 

ıdoooo tabaka beyaz zamklı kiığıt 16-4-1940 Snlı günü saat (10.30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tra!ından açık eksiltme usulllc 
satın alınacaktır. 

Bu fse gl.rmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesnikle bırlikte eksiltme gunü saatine kadar komisyona milracaatlan lftzımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komısyondan par asız olarak dağıtılmakt.ndır. (2435) 

* * Muhammen bedeli 10950 lirn olnn 3000 metre fdnre monogramını hftvl perdelik 
kumaş 11-4-1940 Perşembe gunü saat (15) on beşte Haydarpaşnda Gar binası da
hfllndcki komisyon tarafından kapalı zarf usulilc satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 821 1ıra 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanunlın 
tayin ettı~l vc'.Ilk tarla tekliflcdni muhtevi znrllarını ayni gUıı saat (14) on dörde 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Uizımdır. 

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

Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Okulumuzda ycniql'n fenni tesisatı haiz bır bulaşıkhancnln yapılması ve mevcut 

mutbafın da esaslı bir scklldc tamir edilmesi eksiltmeye korunustur. 
fhalesi 9-4-1940 Salı gllnil saat 14 de Liseler muhasebeciliğinde yapılacalttır. 
Kesif bedeli (3376) lira (75) kurus ve muvakkat teminatı (253) lira (26) kuruş

tur. 
İsteklilerin husust ve fenni şartname ve keşif hulasasını tetkik etmek üzere Cımı

lıca kız lisesine müracaaUarı, belli gün ve saatte bu gibi insaat islerilc m~gul ol 
duklarına dair Nafia .MildfirlüğUnden alınmıs vesikaları ile birlikte liseler muha-
sebeciliğinde teşekkül edecek komisyona gelmeleri !Mn olunur. (2219) 

Sahibi \ 'C Neşriyat ıüdürı.i J.:aJll Lfitfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik \'e 
Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N l\latbnası 

~ ..................................... 11m1 .. mmm:aı111m .... a.~ ı 

Her türlü yanıkları'. 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarını, 

Dolama, aknelcr, 
Ergenlikler, 
Traş yaralarını, 

Meme iltihaplarını \'C 

Çatlaklan1 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihapların\ 

1 l{AYIP - 327 senesinde Malkara 
rüşdiyesinden almış olduğum şaha
detnamemi kaybettim. Yenisini ala.. 
cağımdan eskisinin hükmü yok tur. E N ERKEN VE EN L'lt.~ TEOA VI l':OER 

VİROZA PATI, mikropların yaşamasına mani olur: ••••-• Malkarada Terzi Şükrü Şeber 

T. iS BANKASI 
19 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAlUİYE PLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000.-lira 

3 .. 1000 " = 3000.- .. 
6 .. 500 .. = 3000.- .. 

12 • 250 

40 " 100 
75 .. 50 

210 " 25 

.. 

" 

= 3000.- " 

= 4000.- " 
= 3750.- " 

= 5250.- .. 
Ketlde ler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 aOustoa, 1 lkl nclteırl n tarih· 
!er inde yap ılı r. 

De-·lct Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Evvelce Almanyadan cclbcrlilen ve hal en Sirkecide 4 No.lu antrcpadn bulunan 

idaremize ait 214 balye ıçersınde safi "ot uz bin yedi yUz iki" kilo sahife halinde 
gazete kafıdilc bunlara mahsus üı; yüz ki !o siyah ve seksen beş kilo kırmızı mü
rekkep kkpalı zarf usulile ve yolnız ardiye UcreU idaremize ait olmak ve gümrük 
rcsmıle dığer vergi ve masrafları mu&terl tarafından ödenmc.k şartlle sif istnnbul 
satılacaktır. 

İhalesi 15-4-940 tarihine rasthyan pazartesi günü saat on beste Galatada Umum 
mUdUrluk binasında toplanacak olan alım satım komisyonunda yapılaC"aktır. Kd
~ıt ve mürekkeplerin muhammen bedeli (6025) lira (88) kuruş ve muvakkat te
minatı (451) lira (94) kuruştur. Satış şartnamcsıni görmek ve malların cms ve ev
safı hokkıncln fazın malumat almak için her giin sözU geçen komisyona müracaat 
olunabilir. Teklif mektuplannın bildirilen vakitten en gec bir saat evveline krıdar 
komisyon reislii!inc tevdi edilmeleri lAı.ı mdır. (2424) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Tıp Fakültesi ikinci cerrahi kllniJU içın 50 lira ücretli iki Hemşire alınacaktır. 

Evsafı ltızımayı haiz olanların Nisanın on uncu Caf§amba günü aksamına kadar 
dekanlığa müracaaUarL (2350) 

Romatizma, Siyatik, Bel, Diz, Kalça ağrılarına _, 

Pi 
Müessir bir ilaçtır. Soğuktan arkalara giren sancıları 

.. _____ _. .. iyi eder, vücudu kızdırır. 4 ______ .. 

. -

· ıstatibuı ~·::•e.•Et~iye~i : · uanıarı 
• . ' t . ' 1 

Mezbaha Sığır bekleme mahalli zemininin harçlı parke kaldırım ile tefriııl ve 
dahiUnde tuğla duvar inşaatı kapalı zar! usuuıe eksiltmeye konulmus\ur. Keşlt 
bedeli 10174 lira 43 kurus ve ilk teminatı 763 lira 82 kuruştur. Keşif ve şartname 

, Zabıt \'e muamelAt müdUrlüğü kalemlnd e ıörülecektlr İhale 15- 4-940 Pazartesi 
günü saat 15 de .daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdi.lrlilğ{lnc müracaatla alacak 
lnrı fenni ehllyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 2490 numaralı kanu
nun tarlfatı vcchlle ha1Jrlayacnklnrı tek lif rnektu.ı;ılarını ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri. (2454) 

* * Zeynep Kamil Doğum Evi it"in lüzumu olan 3 adet Çamaşır yıkama makinesi 
temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. T ahmln bedeli 660 lira \-e Hk teminatı 49 
lira 50 kuru~tur. Şartname Zabıt ve Mua melCıt MüdUrliığU kaleminde görülecektir. 
İhale 8-4-940 Pazartesi günU saat l4 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplnrı ıle ihale günU muayyen saatte daimi en-
cümende bulunmaları. (2457) , 

Sümer Bank Birleşik Yün ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden : 
Defterdar Fabriknsındn mevcut iki buçuk ton kadar kısmen yanık 
Çuvallar 15 Nisan 940 Pazartesi günü saat onda Defterdar F abrika
sında açık arttırma ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak edeceklerin 
muvakkat teminat olan Elli Lirayı arttırma gününden evvel Katırcı 
oğlu hanındaki müessese veznesine yatırmaları. , ______ ._ ............................. ..,. 

Kapah Zarfla Münakasa ilanı 
Belediye Sular İdaresinden : 

İdaremiz aboneman servisi it"in bastırılacak evrak ve detterlcı· kapalı zar.t tıe 
m!lnakasaya konulmuştur. 

1 - Bu is için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden parasız alı
nabilir. Ve numuneler ayni serviste görillebıllr. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihıı.lc günü olan 
10 Nlsnn 940 Çar~amba günU saat 15 e kadar Taksimde idare merkezinde mUdii1'-
1Uğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (2419) 

O i\tANLI BANKASI 
TORK ANONiM Ş i RKET i 

TESiS TARIHi -1863 

Sı,1ııilerı ve Türkiı't> Cümhuriı•t>Iİ ile münakit mukaııPtendmesl 
2292 Num.ıra lı J0/6// 933 tarihli kanunla tasdik edilmıştiı 

( 24/6/ 1933 f,mlı/i 2435 Numualı Resmi Gazete 1 

Sermayesi: 

ı htlyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lngillz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA w MANÇESTER~c 

MISIR. K!C3RIS , YUNAN1STAN, IRAN, IRAK. flLISTlN 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. ROMANYA. VUNANISTAN, SURiYE, t013NAN 

Filvall erı ve bütün Uünyada Acenta ve Muhabırıerı 

. Her nevi Banka Muameleleri vaoar 

fiec;,ıtıı cari ve mpvclual hec;a pları küsl) d ı . 

Tıcari krcdıll'r ve vesaık l ı krediler kusadL 
Turkiyc ve Ecnebi ml!mlel<etlcr iızerıne keside senedal iskontosu 
Borsa emirleri. 
Esham vı> tahvil.il, a llı n ve emtaa ozerınc avans. 
Sencdaı tahsila tı ve saire. 

En yüksele emniyet sarllarını haiz J<ıralık 
Kasalar Servisi vardır. 

1 • Piyasanın en mOsait şartlarile ( kumbarah veya 
~ kumbarasız ) tasarruf hesapları açılır· 
l 


