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H.arp, Finler için 
ok Tehlikeli 

Bir Safhaya Girdi 
Viborg Düşmek Üzere, 
Fin Kıtaları Şimalde 

de Cenuba Çekiliyorlar! 

Afrodit Beraat Etli 
Mahkeme Bu Eserin 
Müstehcen Olmadığı 
Kararına Vardı 

Sovyetlerin, Fin istiklalini Temin Edecek Bir 

Sulh Teklifine Razı Olacakları Ümit Edilmiyor ' 
Londra, 1 (Hususi) - Sov- paa, Heinjoki ve Pero istasyonlarını 

yet - Fin harbinde son vaziyet v~ muhtelif mevkileri işgal etmişler. 

§U merkezdedir: Sovyet kuv- ~:28 ve 29 şubatta Sovyet kıtalan 
vetleri Viborg'a ilerlemekte ve 270 müstahkem nokta işgal etmişler- , 
şehri üç noktadan ihatayı istih- dir. Bunlardan 70 tanesi betonlu top- ! 
daf etınekt di çu yuvalarıdır. 28 şubat tarihli teb-

e r liğde zikredilen müstahkem noktalar 1 
Sovyetler, bugün şehirden iki mil bu hesaba dahil değildir. Cephenin 

Pel81lmo'daki Fin Kumandanı mesafedeki bir köyü işgal etmişler- diğer bölgelerinde mühim hiçbir de.
General Wallenius merkezi clir. Bu yüzden kfunilen harap bfr ğişiklik yoktur. 

• • • halde olan Viborgun vaziyeti tehJi- "Sovyet tayyareleri düşman kıtsa- . 
ceplıeyı zıyaretı sırasmda kelidir, fakat ümitsiz değildir. Finler tını ve askeri hedefleri bombardımanı 

::l 
adım başında en şidetli mukavemeti etmiştir. Tayyare meydMlarında ve 

•• gösteriyor ve hasunlanna en ağır za. hava muharebelerinde 36 düşman 
Suçlu vekili Esat Mahmut, dünkü celsede müdafaasını okurken 

Tur k Vatandaşı yiatı verdirmiye bakıyorlar. Maama. tayyaresi tahrip edilmiştir.,, • 
fih Viborgun sukutundan sonra, yeni Fin resmi tebliği 
mevzilerine çekilen Finler mukavet- Fin resini tebliği de şudur: 
~deyam kl rdir ~yyetler "DilŞIPJUl.Xarcli ~-b!mıı ar-
uç ay~ muh~ebedc~ S&n~a reH- blnae·ve merk in · · uri tin
de 5 mil ilerliyebilmışlerdir. Şimal- metinde taarruzuna dün bü fin gün 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL deki muharebeler de, Finlerin cenu. devam etmiştir. Dilsmnna ağır zavi
ba doğru çekilmeleri ve Norveç hu- at verdirilmi tir. Dü~an. Tal~e·ü
tir • -- ..ıaVAJllllala.rW iQap ettirmi,s- ·-•-..ı.~ lr taarruza teşc'bb!is ey-~ u:ı:;:;;;:;;arl~~ Y~ 

~e Orta Şarka çevirmiş bulunuyordu. 
I>ost, müttef.ik veya düşman bütün 
gazeteler Yakın ve Orta Şarkta bir 
harp ihtimalinden bahsediyorlardı. 
Hatta bir ara fırtına yi.ızünden tel. 
&raf telleri kopup ta Avrupa ile mu. 
habere kesilince derhal Türkiyede 
seferberlik ilan edildıği ve Ynkın 
Şarkta harbin başlamak üzere bulun; 
duğu şayi oldu. 

Avrupa matbuatında bu bedbin ha
\.'aYı yaratan neşriyat şu kabil müta. 
leaıara istinat ettiriliyordu: 

Almanya, Sovyet Rusya ve Ro.. 
bıaııyadan aldığı ve alacnğı petrolleri 
llakil için geniş mikyasta organizas
yon yapmakla meşguldür . .Knrpatlar
da, Romanya hududuna kadar petrol 
boruıan ferşedilmektedlr. 

Köstence ve Varna Bntumdan ge. 
lecek petroller için birer ihraç iske
lesi haline getirilmektedir. Alman
ya, Romanyadan 2.000.000, Sovyet
lerden 6.000.000 ton petrol alabile. 
cektir. Bu petrolleri alabildiği zaman 
büyük bir taarruza geçmemek şartile 
ihtiyacını kısmen olsun karşılayabi. 
lir. 

Halbuki İngiltere, Almanya etra
fında çevirdiği ablokanın ooyle bir 
kaçak menfezi buluıınıasına müsaade 
•tnıiyeccktir. Ergeç bu petrollerin 
Ahnanyaya verilmesine mani olacak
tır. Bu maksatla bir taraftan .Roman
ya hükfunetini sıkıştıracak, diğer ta. 
laftan Karadenizde, Batuınla Kösten
ce ve V ama arasındakı münakale 
Yollannı kesecektir. 

Fin harbinin almakta bulunduğu 
§ekil de bu ihtimalleri kuvvetlen
dirmektedir. Müttefikler, Finlandaya 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

• ... • -· lemiştir. Ladoganı_n şimalinde topçu 
Sovyet resmı teblıgı düellosu olmuştur. Diğer mıntakalar. 

Son Sovyet tebliği şudur: da Finlandalılann lehine pusu harp. 
"29 şubatta Sovyet kıtaatının Ka. lerl vukubulmuştur. 

re~i ?erzahmdaki taarruzu devam et- "Finlanda tayyareleri düşmanın 
m~ştır. Sovyet kuvvetleri Viipuri • hava üslerini, demiryolu merkezleri
Vılkajervi demiryolunu zapt ve Vü- ni ve takviye kıtaatı nakleden askerl 
puri'nin 9 kilometre şarkında Ayra. (Sonu Sa, 6 Sü: lJ 

Macar Hariciye Nazırı 
KontCsakynin Yakında 
Çekileceği Söyleniyor 
Kral Karol Romayı, Gafenko da 
Sofyayı Resmen Ziyaret Edecekler 
. ~elgrat, 1 (Hususi Muhabi· /1 
nınız telefonla bildiriyor) -
Macar Hariciye Nazın Kont 
Csa_ky'nun istila edeceği haber / 
verilmektedir. Buna dair daha 
evvel de bazı şayialar çıkını~ 
fakat hiçbiri esaslı sebebe mü;~ 
tenit olmadığı için kendilikle
rinden tekzibe uğramışlardı. 

Baıvekll 

s n 2 G .. nde 
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Şimal Devletleri Ayrı 

Ayrı Muhariplere 

Müracaat Ettiler 
Londra, 1 (Hususi) - Deniz har

binde yeni bir canlılık göze çarpmak
tadır. İngllterenin 7000 tonluk Pyrr
hus adlı vapuru garp sahillerinde 
batmış, Fransızların 6000 tonluk (P. 
L. M. 25) vapuru bir infilak netice
sinde Şimal Denizinde karaya otur
muştur. 

D~ğer bir Fransız vapuru olan (P. 
L. M. 15) te torpillenerek batmıştır. 
Bu vapur "3400 tonluktur. İtalyaya 
ait olan 5340 tonluk :\ılirella vapuru 
da Şimal Denizinde bir mayine çar
parak batmıştır. 

lskandinav hükümetlerinin 
müracaatı 

İskandinavya hükUmetlerl gayri 
meşru denız harbine son verilmesi L. 
çin muhariplere müracaat edecekl~ 
rini bildiriyorlar. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 

ltalyan Emellerinin 
Tatmini Meselesi 

Gene Ortaya Çıktı 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyada Alman

ya lehindeki son tezahürler münase
betile Fransız matbuatının neşriya
tını mevzu bahseden İtalyan gazete. 
leri, buna hayret etmekte ve son ay. 
tarda Fransanın İtalyan hattı hare
keti hakkında hayallere kapılmış ol. 
masını anlaşılmaz telakki etmekte
dir. 

Resto Del Carbino gazetesi, İtal-
yanın İngiltere ve Fransadan başlıca 
metalibatını hatlrlatmakta ve bu iki 
memleketin İtalyan milletinin emeL 
lerlni tatmin yolunda hiçbir şey yap. 
marruş olduğunu beyan etmektedir. 

I ttılyaya gidecek kömürler 
müJJadere ediliyor 

Müddeiumumi Kararı 
ti 

Cumhuriyet Gazetesi Aleyhindeki Davalar 
Münakaşalar Oldu Görülürken Hararetli 

1 

"Afrodit,, eserinin müsteh-ı lerin iadesine ait karanın tef-
cen olduğu iddiasile Müddeiu- hinı etti. . 
mumilik tarafından açılan da- Son cel8ege başlarken 
vaya dün devam edildi. Evvela .Mahkemenin bu son celsesi şu su
suçlulann vekili müdafaada bu- retle cereyan etmiştir: 
lundu, sonra :Müddeiumumi Kalabalık bir dinleyici kütlesi sa
buna cevap verdi. Daha sonra at 14 ten itibaren adliye koridorlarını 
da mahkeme, İbrahim Hakkı doldurmıya başlamıştı , Müddeiumu-

milik muhakemenin selametle yap11. 
Konyalının bitaraf olmaması, masım temin için zabıta kuvvetlerini 
diğer ehli vukuf raporlarının da saat 15 te adliyenin girış kapılarında 
eserin müstehcen olmadığını beklemiy~ ~e~ur etmişti. · Polisler. 
. . .. . . saf, saf dızılmışler ve mahkemenın 
ılen sunnesı hasebıle, suçlula- yapılacağı dördüncü asliye ceza mah-

nn beraetlerine, toplanan eser- (Sonu: Sa: 6: Sii 2> 

Velles, Berlinde 
Ribbentrop 'la 

2, 5 Saat Görüştü 
Berlin, 1 (Hususi) - Ame

rika Hariciye Nezareti Daimi 
Müsteşarı Mister Sumner Wel
les, bugün buraya muvasalat et
miş ve Hariciye Nazırı Fon Rib
bentrop ile görüşmüştür. 
Görüşme ilci buçuk saat devam et

miştir. Mister Velles. yarın sabah. 
Her Hitler tarafından kabul oluna. 
caktır. Mister Velles, Züribte, Ame
rikanın Bern elçisi ile görüştüğü gibı, 
haber alındığına göre. Brükselden 
buraya gelen Amerikanın Belçika eı
çisile de görüşmüştür. Zürihteki si. 
yasi müşahitler. bu ziyaretin bir ne. 
tice verip vermiyeceği bususunJa 
şüphe içindedirler. İsviçre gazetelE'ri 
Almanyanın da bu ziynretten bir ne
tice bekliyemediğini yazıyorlardı. 

r 

Londra, 1 (Hususi) - İtalyanın 
A:lmanfadan deniz yolile ithal ettt. .Mister Y~!lc~, bugün Von R~b?en· 
ği kömürler, bugünd~n itıöaren, müt. f::op ile goruştükten sonra, mulakat 
tefikler ta.rafından m\.isnd~re edile- hakkındaki intıbaını soran gazeteci. 

F. Ribbentrop . • 3 (Sonu Sa. S, SD. S) • 
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aki Yalı Adeta 
ac·rhane idi 

GÜNÜN RESllllLER/:. Afrodit Davası 

"- Vnkayn tam zamanında mü.. 
dahale edenler, o palikaryalardan 
ziyade benim imdadıma yetişmiş 

oldular: Çünkü onlar, benim im
dadıma yctişmeselerdi, ben, hid
detime mağlup blmaktan kurtula. 
mıyacaktım: Bir kahve köşesinde 

bastonla adam doğecck derecede 
hiddete rnnğlup olmak da, bence o 
palikaryalara mağllıp olmaktan da 
ha az şerefsiz bir kayıp değildi!'' 

şit altltı kata ve cariha ile müsel
lah kimseleri bir araya getirip, hü. 
kıimete muhali! bir ordu tensik ve 
teşkiline gayret etmektedir. Key
fiyet, selfımeti saltanat namına 
arzolunur!,, Kabilinden garip jur. 
naller karalamışlar. Vakıa babam, 
bu jurnaller üzerine yapılan tahki 
kat neticesinde, ikinci defa sürül· 
mckten kurtulmanın çaresini bul
muş. Fakat o korkuyla, "Avcılar 
kulübü,, kurmak niyetinden de 
vazgeçmiş. Bu vakayı anlatırken, 
güler, ve: 

Muhakeme esnasmdcı alınan ilızı/Jati tedbirler JJlalıkemeye verilenler beraet kararını dillliyorlar 

Ahmet Mithadın Beykozdaki 
meşhur yalısı ve çütl ği adeta bir 
muhacolrhaneydi. Rumeliden gelen 
muhacirler: 

"- En §tc!,, Diyerek babnmı o
rnrlnrdı. 

Babam da, kendisine sığınnn bu 
biçare insanlara kapısını kapıya. 
mnzdı. Fakat, günün birinde, Bey
koz yalısına muhacır akını o ka
dar' arttı ki, evin içinde, nerdey
se kendimize yer kalmıyacnktı. Va 
ziyct böyle olunca, babam Bursaya 
gitmek, orndn bir miktar arazi sa
tın almakı ve Rumeliden gelen 
muhacirleııl o araziye yerleştir. 
m k mecburiyetinde kaldL 

Rumeliden gelen muhac'rlerin, 
bir tek iyilıklcri olurdu: Her mu- · 
hacır, gelirken, arabasının arkası. 
na, "Kopoy,, d nilen bir av köpe
ği bağlayıp getirirdi. Av meraklı. 
lan çok iyi bilirler ki, bu cins kö
pekler, avı seven kimseler için, 
birer canlı hazine kadar kıymet. 
lidir. Babamın en bilyük zevkle
rinden birisi de avcılık olduğu için 
bu köpekler, çok makbule gcçercll. 

Zaten d vrinin hemen her türlü 
sporile uğraşmış olan Ahmci Mit. 
hat gençliğinde mükemmel ve ku
sursuz bir binici, ve iyi bir stıcı 
imiş. Kaçan bir karacayı tek kur. 
şunla vurduğunu birçok kimseler
den duymuştum. 

Onun av arkadaşlarından birisi 
de "Keçeci Zade İzzet Paşa'' idi. 
Birçok defalar, birlikte ava çıkmış. 
lnr, ve neticede, bize mükellef zi.. 
yafetler çekmişlerdir. 

Babam: 
"- Dünyada hiç bir gıda insa. 

nın kendi vurduğu av eti kadar 
lezzetli değildir!., Der, sonra, bun
dan duyduğu lezzeti ballandıra bal 
landıra anlatırdı. Hatta Ahmet Ml 
tahdın: "Sayyadane bir cevelan!" 
isimli meşhur romanı; sık sık tek
rarlanan bu av eğlencelerinin mah
sulüdür. 

Bu av merakı yüzünden başın
dan geçen bir vaka neticesinde, 
Ahmet Mithata garip bir de Wkap 
takılmıştı: 

Babam, o av part'lerlnden biri
sinde, fakir bir köylünün kulübe
sine misafir olmu§. Fakat gece 
yatağında, elinde cıgarasile uyuya 
kaldığı için, kulübede yangın çık. 
mış. Kulube şoyle dursun, babam
la b·çare koylü, canlarını zor kur
tarmışlar. Babam, ertesi sabah 
Beykoza döner dönmez, yanan ku
lubenin bulunduğu yere dülgerler, 
kalfalar gondermis, ve kulübenin 
yerine ufak, fakat mükemmel bir 
ev yaptırmış. Bu haberin şuyuu 

üzerine, köyliıler de, 4hmet Mit. 
hada: 

.. _ Hızır Baba,. adını takmış-

lar! .. 
Bu llıknp, sonralan, lstanbula 

Jrndar yayılmış, hemen herkes ta. 
rafındun da duyulmuştu. 

"-Kafir hafiyeler, bizden daha 
usta avcı imişler: Biz 8'/a gidelim 
derken az kalsın, onlar bizi avlı. 
yacaklardı!,, derdi. 

Zavallı babam, yaşlandığı giln
lerdeı bu en büyük zevkini de 
tatmaya mahrum kaljnıştL O 
zamanlnr, avcılık zevkJnf, nefis ve 
heyecanlı av hlkAyelerl anlatarak, 
ve ihtiyar avcılan dinliyerek gi
dermeğe çalışır, sonra: 
"- Zaman olur ki, yAdı cıhan 

değer!,, mısramı tekrarlıyarak, ıtçl
nl çeker, hazin hasretini sevimli 
ve mas'um bir edayla izhar eder
dil 

Sine acı 

Fiyatı r 
itiraz Etti 
Belediye Daimt Encümeni tara 

fından tesbit edilen yeni sinema ta
rifelerinin tatbiki için sinemacıların 
istemiş oldukları mühlet bitmiştir. 
Sinemacılar bu mühletten istifade e
derek. Dahiliye VckAleti nezdinde i
tirazda bulunmuşlardır. VekUlet te, 
bu itiruı belediye riyasetine gön
dermiş, keyfiyetin bir daha tetkik e. 

Ahmet Mlthadın en nefret 
ettiği şeylerden birisi de 

hastalıktı. 

"- Canım, hastalıktan da nefret 
etmiyen var mı?,, Demeyin. Çün
kü Ahmet Mithadın hastalığa kar. 
ŞI duvduğu nefretin, büsbütün baş
ka bir mahiyttti vardı. O, hemen 
her vesileyle: 

. dilmesini istemiştir. Sinemacılar, bu 
itirazlarında, kazançtan tesblt edi
lirken, amortisman için bir şey ay. 
nlmadı~nı, halbuki. her iki senede 
bir makinelerini değlştinneğe mec. 
bur olduklannı, binaenaleyh bu nok
tanın da hesnp edilmesini istemek-

"-Ah ... Derdi... Ne olur? has.. 
talanmadan ölebilsem? Hiç hasta. 
lık çekınedcn ölm l'k için , m ukod
der ömrümün on beş, yirmI yılını 
feda etmeye hazınm!,, 

Böyle düşündüğü içindir ki, ufa. 
cık bir baş ağrısı bile, Ahmet Mit
hadın asabı üzerinde tahıipk<\r bir 
tesir ynpardı. Ve bu yüzden, kiL 
çücük sıhhi arızalar, onun mane
vi bünyesinde çok büyük sarsıntı 
lnr doğururdu. 

Mesela. benim mektepten he
nüz diploma aldığım sıralardaydı. 
Babamın arkasında, bir fistül çık. 
mı tı. Bu çıbanı muayene crlen 
doktorlann bila istisna hepsi, ba
bama şu cevabı vermi.:lerdi: 
"- Ameliyat Hlztm!,, 
Babam, bir kurbanlık koyun gt. 

bi bıçak altına yatmayı, nedense 
gururuna yediremiyordu: nu, Ru
melide gecen o uçan ilk g~nçlik 
günlerinden babnmın ruhunda ka. 
lan yegane ip~dai gururdu: Tıb
ba bile teslim olmak, boyun eğ
mek istemiyordu. Bu yüzden de, 
o ufar.rk çıban, babamı, derin ve 
geniş bir ruh yarası gibi sarsmış. 
tı. O sırada, bir gün bana~ 
"- Oğlum, dedi, mektebi bitir

diğini. adam olduğunu göster ba.. 
kalım! Eğer, şu çıbanı, beni bıçak
lamadan iyi edersen sana her hak 
kım helal olsun ... üstelik de, söz 
veriyorum: Eğer, bu arzumu yeri
ne getirebilirsen, sana altın bir 
saatle, sonmodel bir çüte hediye 
edeceğim!,, · 

<Devamı Var\ 

IPayango Bilet lerinde 

Spekülasyon Y apmıya 

Meydan Verilmiyecek 

tedirler. ı 
Belediye riyaseti sinemacıların i

tirazlarını Dnimt Encümene havale 
etmiştir. Encümen, meseleyi yeni
den tetkik ettikten sonra karar ve. 
rcceKtır. 

Gürültü mücadelesi 
Vali ve~e ea: ye e sı Dotn na~ 

dar, gürültü ile mücadele edilmesi 
hakkında kaymakamlara şiddetli 
tebligat yapmıştır. Bu tebligata gö
re, bugünden itibaren zabıta memur. 
lan sabahleyin saat 7,30 dan itiba. 
ren mahalle ve -ıokaklan dolasarak 
bu saatten evvel bağıranları derhal 
posta ederek, merkezlere sevkede. 
ceklerdir. Esasen saat 8 den evvel 
satıcılann mahallelerde dolaşması 
da' yasak l'dilmiştir. 

Hcııeki boyanıyoı 

Belediye, Haseki hastanesindeki 
eski pavyonların ön cephelerini bo
yatmağa karar vermiştir. Bundan 
ba~ka hastanenin ileride tevsi edile
bilmesi için, arkasındaki arazi de 
istimlak edilecektir. 

bl alıallelere su verilecek 
Kırkçeşme ve Halkalı sularının 

kesilmesinden sonra susuz kalan ma
halle ve evlerin tesbiti için alfıka-
4erlara emir verilmi tir. Belediye, 
sahip oldukları Kırkçeşme sularının 
kesilmesinden sonra susuz kalan 
mahallelere, temmuza kadar su te. 
sisatı yaptıracak ve Jmradaki evlere 
su verecektir. Bunun tein sular ida. 
resine de icap eden tebligat yapıl. 
mı~tır. 

Zabıtai Belediye teş1:ilatı 
Emniyet teşkilatile belediye zabı

ta teşkilatının birbirinden ayrı1aca
ğ'ı, bunun lçln de belediye zabıta teş. 
kilatına yeniden 400 memur alına
cağı hakkında bir gazetede çıkan ha
ber doğru değildir. Her iki teşkilat, 
bir kanunla birbirlerile birlestiril
diğinden. yeni bir kanun çıkmadık
ca: her iki teşkilat, simdiye kadar 
olduğu gibi, şimdiden sonra da bera. 
ber çalışacaklardır. 

Şelıir lll eclisinin son içtimaı 

311-1331 Doğumlulaı 
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amaya Çağrrı ıyo 

Ti ti ere 
Fiyat Tesbjt 

Ol du· 
Dış Ticaret Umum mUdürü Se~ 

33. Tüm. As. D. B:2k dan 311 + 331 Dol'umlu ihtiyat erat yok. 
nmnsı İ!;İn şu ilan gönderilmiştir: 

Adalar, Beykoz, Knrtnl, Üsküdar, Kadıköy, Şile ve Kadıköy _Y!:, 
hancı şubelerinde kayıtlı 311 : 331 
lora: 

doğumlu ihtiyat çafmda bulunan. 1 

Berkin, dün şehrimize gelmiştir. 
Servet Berkin, Galatada ihracat bir. 
tikleri merkezine giderek, Vekalet 

1 müdürleri ve birliklerin idare he. 
1 - 1111 sayılı askerlik kanu. 

nunun 33 üncü maddesi muci.. 
blnce 336 doğumlu erlerin yok. 
lamalarile beraber her sene ol. 
duğu gibi, yerli ve yabancı ihti
yat eratın da yoklamalan aşağı. 
daki tarihlerde yapılacaktır. 

2 - Bu yoklamalar ihtiyat era. 
tın şubelerine bizzat müracaatla. 
ri1e tesbit edileceğinden hükumet, 
devair, ve müessesatında ve fab
r ika, şirketler ve bankalar gibi 
müesseselerde müstahdem ihtiyat 
"rat doğumlıılarının yoklama gün. 
!erinde şubelerine gönderilecek-

3 - Yoklamaya gelmivenler ve 
~öndcrmlyen daire ve müesseseler 
naKJtmda muamele yapııacagı nan 
ôlunur. 

Yoklama günleri 

11/Mart/940 Pazartesi 
12 ,. ,, Salı 

Yoklaması 
yapılacak 
Doğumlar 
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Fatih Şubesindc"ll: 1/Mart/940 
tarihli gazete ilanına ektir: 

Staj için çağrılan yedek muha
bere ve topçu asteğmenler (Yar 
subaylar) 313 (dahil) den 326 (da
hil) kadardır. 

Tavzihan ilan olunur. 

yetlerile yapılan iki toplantıya riya. 
set etmiştir. İhracat işleri etrafında 
konuşulan bu toplantılarda, tütfk 
ihracına devam edilmesi kararlaş.. 
tırılınış ve tiftiklerin kalitelerine 
göre fiyatları tesbit edilmiştir._ 

Fiyatlar, piyasa fiyatlarından 
farksızdır. Susamlar için henüz fiyat 
bildirilmemiş ve sevkiyat müsaadesi 
gelmemiştir. 

İhrac:ıt için piyasamızdan alınan 
buğdaylann fiyatlarında/ yükseklik 
olduğu haberi teeyyüt etmeml~tir.Ha 
rice satılan muhtelif mallan yükle. 
mek üzere bu haf ta içinde ecnebi ------1-- -~1. -

Iakadarlar tarafından ihracatçılara 
bildirilmiştir. 

Türk - }'rman ticaret 
unta~ması 

Yunan1ılarla Ankarada yapılmak
ta olan görüşmeler bitmek üzeredir. 
Dün miiddeti uzatılan anlaşmanın 
c;on günü idi. Yeni anla manın bir, 

1 
iki giinde tntac edileceği tahmin e.. 
dilmektedir. Yunanlılarla yeni an. 

l 1aşma. henüz imza edilmemiş olduğu" 
1 için. kliring hesabın.dan. Yu~a~ista.. 

na kambiyo itasına ımkan gorulme. 
1 mektedir. Yeni Yunan anlasmasında 
ı her iki memleket ticari miibadele-

..----------------------------• lerlnin eski anla"1T13 nisbetlerinden 

Öv re~ 
• çn 

en Okulları 

eç e Şartı 
Maarif vekaleti, köy öğretmen o.. 

kullarına alınacak talebeler hakkın
da gönderdiği bir tamimde ezcümle 
şöyle demektcdır: 

Açılacak köy öğretmen okullarına 
vfüıyet niz köy, nahiye ve halkın 

çiftçilikle geçinen kasabalardaki ilk 
okulları bitirmiş çocuklarından tale
be alınacaktır. Bu talebenin halen 
çiftçilikle geçinen ailelerin çocukla. 
rından olması ve sıhhat durumları
nın bu işe müsait bulunması, istek
liler arasında en müstaitlerin seçil
mesi şarttır. 
Hastnlık roporlan hakkında Maarif 

vekaleti alfıkadarlara gönderdiği di-

Al+.n Merakhsı Bir 

Hırsız Yakalandı 
Bristol otelinde Hüseyin Hadi is

minde Suriyeli bir hırsız yakalanmış 
tır. Hüseyin, kendisini koyun tücca
rı olarak göstererek Bristol oteline 
gitmiş, geceliyin bir kolayını bulup 
~yni otelde yatan İzmir fabrikatörle. 
rinden Mahmudun odasından 750 li
rasını çalarak sabahleyin otelden çı
kıp gitmiştir. 

Buradan doğru bir kuyumcuya gi. 
den Hüseyin paraların bir kısmını 
yiizük vesaireye, bir kısmını da altı
na tahvil ettirdikten sonra bunları 
bir kunduracıda potininin içine yer
leştirirken suç üstünde yakalanmış
tır. 

r,er bir tamimde de bazı öğretmen riyct mahallerinden başka bir yerde 
ve memurların aldıkları hastalık ra- tedavisinde mücbir bir zaruret bu. 
porları ile memuriyet mahaller ni lunduğuna dair raporlarda sarih kn
terkederek mezuniyetlerini başka ta. ~rıt bulunmadıkça vazüelerinin bu. 
raflarda geçirdikleri, öğretmen ve ı lunduğu yerden ayrılmamaları icap 
memurların hastalıklarının memu- ettiği bildirilmektedir. 

~. - Evvelce ortamektepte bir sınıf· 
ta iki sene kalarak, tahslll terkettlm. 
Şimdi hususi surette çalıtarak, acaba 
ortamektebl bitirme imtihanına girebi
lir miyim? 

S. - llkmcktep tahsilim var. Torna 
cıyım ve 338 doOumluyum, GalcUk mU· 
esseıelcrine girmek istiyorum, nereye 
mUracaat edeyim? 

fazla olduğu bildirilmektedir. 

Dün getfrilcn e§ya 

Sovyet bandıralı Svenetia vapuri
le dün kimyevi ecza, kendir, sinema 
filmi makine ve aksamı, Bulgar ban. 
dıral~ Bulgrla vapurile karabiber, 
mevaddı gıdaiye, ham deri, kopra, 
ham Ifıc;tik karanfil. Felemenk bay-' ~ raklı Rhen vapurile de cam, kağıt, 
kimvevt ecza. pamuk memıucat, de.. 
mir· eşya, ham deri, elektrik malze
mesi, radyo ve ak.samı, fil dişi, sunl 
ipek ipliği, deri eşya, boya, vernik, 
çiçek soğanı gelmiştir. 

Petrol Anollim Şirketi 

Kurulmuş bulunan petrol llmitet 
şirketinin, petrol anonim şirketine 
tahvil edilmesine karar verilmiştir. 
Yeni ~irketin sermayesi, bir milyon 
lira oİacaktır. Bunun 50 bin lira!l 
belediye tarafından temin edilecek
tir. 

l\Iiinir Nureddin Konseri 
Sanatkar Münir Nurettin tnrafın.. 

dan Salı günü akşamı Saray sinema. 
sındn güzel bir konser verilecektir. 
Konser programı gayet güzeldir. 
Programda klasik eserler. bazı yeni 
bestekarların y<'ni eserleri ve seçil.. 
miş halk türküleri vardır. 

T A K v 1 M 

Milli Piyango fdarcsi, 2. inci ve 3 
üncü keşidelerde fiyat farkile bilet 

abamın avcılığa karşı bcs- satıc::ının ve spC'klilasyonun önüne geç 
ledlği derin sevginin bir de- mek için mühim bir karnr almıştır. 

llli de, yatak odasında druma, süs Bundan sonra bütün keşidelerde hiç 
olarak, bir Çerkes eğeri, ve dipçi- bir bayi, biletin üzerindeki yazılı fi
ği sedef kamalı bir çüte bulun- yattan fazla fivata bilPt satamıvacak 
masıydı. Diğer çüteler, harbiler, tır. Bunun için Milli Piyango idaresi 
saçmalar, vcsnir av aliıt ve ede- bir esas kabul etmiştir. Buna göre, 
vatı da, onun en sevdiği eşyaları bilet sahipleri her ayın ancak 4 üncü 
idi. Hatta şimdi ·adını hatırlıya- giinü akşamına kadar biletlerini teb
madığım bir zattan dinlediğime dil edebileceklerdir. Bu müddetten 
göre, babam, o devirde, bir de sonra o bilet üzerinde hiçbir hak id
"Avcılar kulübü,. kunnak istemiş, dia edcmiyeceklerdir. 

Şehir Meclisi, şubat ictima devre. 
sinin son toplantısını, dün Vali ve 
Belediye reisi Liıtfl Kırdann riya. 
setinde yapmıştır. Dünkü toplantıda 
Meclis, encümenlerden gelen muhte
lif teklüleri kabul etmi tir. Tetkiki 
ikmal edllemiyen zabıtnl belediye 
talimatnamesile seyrüsefer talimat. 
namesi, Meclisin nisan devresi top- C. - Eğer nrkndaş1annı~ mektcbt 
lantısına bırakılmıştır. Meclis mesa. bıtirerck cıkmış ve üzerinden iki sene 

c. - B1r lst.idn ne İ!!tanbul denlt 
komutanlığına veya bulunduğumu 

yerdeki aakerlik şubcalne müracaot e
diniz. 

2 Mart 1940 
CUMARTESİ 

ve maales f, bu yuzden de takiba- Bu suretle hem spekülasyona mani 
tn uğramı Çunku bu te ebbiısü olunacak, hem de her nasılsa evvel
hnber alnn h fiyclcr, yine :ffısit fn- ıki keşidelerde bilet alamamış olanlar 
aliyetlerlnc gırışınl ler, ve: ayın 4 ünden 7 sine kadar 2 lncl ve 
"- Ahmet Mithat Efendi, avcı 3 üncü keşide bllctleri:rıi iizerindckl 

lık bnhancsile, çütcler, ve ç«Ş.t çe fiyatla satın alabllectklerıUr 

isini bitirdikten sonra Lutfi Kırdar, eçmlş ise, imUhana girobillrslnlz, ta- e 
kat cvvelA Mnnri! VcktılcUnc isllda ile s r e k bl - n Meclis azalanna: . - ' an asına r DUÇUtC - e 
müracaat etmek ltızımdır. ad il t t 1 dl para "- Mesainiz çok verimli oldu. v .. e e para ya ırmııı ım, 'm 

ya ihtiyacım var, alabilir miyim? 
Çok faydalı kararlar verdiniz. Bu s. - Rcoat Enis nerede çalııın C. - Alablllnlnh. Ancak fals ala 
devredeki toplııntlmız hitam bul. c _ Hnher mı?.cl~ndr t"almr. tnıı~nm~. 
muştur,, demiş ve toplantıya :nihayet ı_..;;..;;~;.;;,;;,;~~;,;;,;.;,,;.---.---.-..--------------. .. 
verm1şt1r:. 

Glln: 31 

t h :UC'm: 28 
3 - ö;o;ıe: 

-llıil.:>.J5 - AkS m: 
O - trnsAk.: 

Kasım: 116 
ltumt: 1356 

• Şub::ıt: 18 
12.27 
18.01 
4.54 
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BU ON 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

S ovyet - Fin harbin'.n kati bir 
rü .. safhaya girdiği vüzuh ile gö
M luyor. Sovyet ordusu, Finlerin, 
h annerheim müdafaa hattını cep. 

Diyarbakır · f ran 
için Kısa Bir 

Yol T esbit Edildi eden zorlaınıya karar Yermiş ve bu 
kararını tatlı k ederek ilk müdafaa 
hatlarını zaptettikten sonra veni Fin Ankara 1 (TAN Muhabiri bildiri-
hıevkH · k k • k ' . erme nrşı hare et etme ·te yor) - Nafıa Vekaleti Dıyarbakrr -
gecıkın~mis, bilakis, hattın Garp kıs- İran hattını başka bi; yoldan inşa 
ınında ılcrli"e ·ı li V'b ' d . . .. ·a ·' ı er ye ı orga a· ettırmek içın etutler yaptırmakta. 
;ır:;:•ştır. , Bu satırları . ya~dığımız dır. Bu yeni hat, Elıizığdan başlıya. 

lngiliz Tayya.relerinin 
BerJin Uzerine aptıkları 
Yeni ve Büyük Bir Akın 

'. So\ Yet kuvvctlerı V borgtarı . cak Palo Muş Şehviran yoluyla 
a~c~.k ıkl mil mesafede idi. Şehir ger. Takvana 

0

g~çec~k oradan feribot1ar-
çı surekJi h b d ·· il d ' . 
h , onı ar ıman yuz n en la Vana ve daha sonra da !rana vasıl 

arap hır hal 1 · t' F k t · 
b , c gc nıış ır. a a onun olacaktır. Bu yeni hattın Takvarıa 

u vnzıyct d" · d k" · 

Mukavemet Görmeyen Tayyareler, Frisse 

Dökmekte Olan Alman Hava Kuvvetlerinin 

Adaları Üzerinde Mayin 

Faaliyetlerini Durdurdular 
kı . . e usmesı e mev 1 nm kadar olan uzunluğu takriben 300 ki-
Fi~~cn~ııı ihl{ıJ etmez. Çiinkii Viborg. I Jometre kadardır. Diyarbak!r üzerin.. Lonct:a, .. ı (Hususi) - 1~gi~.iz ~ay· ı İngiliz ta~yareleri bu uçuşlar sıra-\ bıtaS\, bu radyo istasyonunu bulmu~ 

,.nnın Şnrkıni. ve Cenubunu . 1 k yarelerı dun gece de Berlın uzerındc smda hiç bır mukavemete uğrama· ve onu işletenleri yakalamıştır 
biribirin b ~ • den transıt o ara geçen yola naza. B lin h lkı İ 
birlesmeen kaghydıan dBcnnrü~'odllarını~ ran 100 kilometre daha kısadır. Etüt uçm~ş .ve e~. .a ngiliz tayya- ~ştır. Uçuş es?asınd~ Berlinden 1: Göringin emri 11evmisi 
b ~ o tası r. u y z en Vı- 1.k . 1 . .. .. .. d ki relermın motorlerınden kopan gürül mıl mesafede hır demıryolu merkezı .. . . 
b org'un Sovyetler tarafından zaptı. ~~ a~ ı~asy~n 1~ e~·ıonu:uz e .. ~Y- tü ile uyanmışlardır. Bundan başka tesbit edilmiştir. Uçuşlar asgari 6. a· Mareşal Görm~ Alman hav~c~ıgl_: 
b Ü)·ük bir kıymeti haizdi ... Sonra Vi- ~ e a 

1 
ar ldma d~l~.~~e ve m~ et tayyareler Frisse adalan üzerinde zami 10 saat devam etmiştir. nı~ 1 Martta tesı~ edile? yıldo:ıumu 

b
org'un sukutu iizerine, Sovyetler, l~ır tnetbcel e e ketı ı en sonra aa- uçmuşlar ve mayn dökmekte olan Alman tayyarelerinin UÇUfları mut n~ste.betiyle bır emrı yevmı neş-
u hattan istifad d k h ıye e aş anaca ır. - re mış ır. 

Jniihiıwnat v ~ e erek d cep k~yc Diyarbakır • İrak hattının da Kar. duşman tayyarelerinin faaliyetini Bugün Alınan tayyarelri de Şimal Mareşal Görin~ diyor ki: 
d.U,., e os e: sev e ece er. talana kadar olan kısmında ray ferşi-, tatil etmişlerdir. İngiliz tayyarecile. Denizde bir İnglliz balıkçı gemisini "Hava kuvvetlerimiz Alman mil-

O yatına devam olunmaktadır. ri keza Baltık Denizi üzerinde Kiel bombardıman etmiş ise de mukabele Jetini havadan her türlü hücuma kar 
Diğer C h l d . Diğer taraftan Adapazan ilzerin- ve Lübeçk limanlarile Almanyanın görmüş ve ikisine de bir şey olma- şı müdafaa eden kalkanımız olduğu 
- ep e er e • den inşası mukarrer olan şimal hat- Şimali Garbisinde bulunan bir çok mıştır. Alman olduğu zannedilen bir gibi ayni zamanda barışı tahrip eden 

fakat harp yalnız Vihorga karşı tının da etütlerine başlanmıştır. Bu mühim şehirler ve bu meyanda Ham tayyare de Times nehrinin ağzında lere karşı tahrip silahımızdır ... 
vuku bulmu:vor. l\fannerheim hat, Arifiyeden başlıyacak, Gerede, burg, Bremen ve Hanovre Ü.Zerinde uçarken görülmüş, tayyare topçu a- Emri yevmi. tayyarecilerin Führe. 

fı.at_tının öbür uctındnki Taipale neh- Bolu üzerinden İznik • Filyos hattını de uçuşlar yapmışlardır. teşi karşısında kaçmıştır. re olan bağlılıklarım teyit etmekte 
nnı geçmek istiyen Sovyet kuvvetle- İsmetpaşa istasyonunda katedecek- İngiliz tayyareleri bundan başka Almanların bu tayyare akınlarını, ve hava kuvvetlerinin nihai zafer el· 
ti de mütemadi surette faali~·etted'r. tir. Hellgoland koyu ile Cuxhavn ve Holandada çalışan esrarengiz bir rad de edilinciye kadar hamlelerindeki 
ıı.ır k ,. Breunsbuttel ve Merlinide U",......uslar· yodan aldıklan ha l · 'dd t• 'd ed kl · bildi ·lın k •Yıa sat, nfı:ırtın buraJnra mahsus fır. M•ıllAı Ş f Amı·ral ..,...... va rapor arına go- şı e ı ı arne ece erı rı e -
tınalan başlamadan evvel nehri geç- e ı dır. re yaptıkları anlaşılmış, Hol.anda za. tedir. 
nıektir. 

Daha Şimalde de Finlerin geri çe. Hortiyi Tebrik Etti 
kildiklcrl ve Norveç hududuna ka
dar ricatlerini devanı ettird:kleri an· 
laşılıyor. 

Elhasıl Finler iiç av siiren muka· 
Vemetten sonra ciddi bir vaziyete 
diişınüş bulunuyorlıır. Vaziyetin ne. 
Zaketl umumiyetle kahul olunuyorsa 
da onun henüz fımitsiz bir safhaya 
r·rmediği ileri sürilliiyor ve Finle~in 
hariçten nlacoklı:ırı yardımlarla, ken. 
dilerini toplamnk, ve mukavemeti 
Uzatmak vaziyetinde oldukları söy. 
leni yor. 

o 
Yabancı Yardımlar 

F nknt bu ynbnncı yardımların 
w, da Fintandayı kurtarabilcce. 
iınl iddia eden bir k'mse yoktur. Bii· 

Ankara, 1 (A.A.) - Macaristan na
ibi Amiral Hortinin niyabete intiha
bının 20 inci yıldönümü dolayısile 
Reisicümhur İsmet İnönü, Budapeşte 
elçimizi sureti mahsusada saraya gi
derek arzı tebrikat etmiye memur 
buyurmuşlardır. 
Budapeşte, 1 (Hususi) - Hortinin 

20 inci Niyabet yıldönümü münase
betiyle kendisinin memlekete büyük 
hizmetler yaptığını tesbit eden ka
nun layihası Mebusan ve Ayan Mec
lislerinde tezahüratla kabul edilmiş.. 
tir. Amiralin merasim yapılmasını 

istememesine rağmen Macar milleti, 
kendisine karşı sempati tezahürlerin 
de bulunmuştur. 

Budapcşte, 1 (A.A.) - Naip Horty, 
niyabetinin 20 inci yıld3nümiı münn. 
-~-~:ı,. "'-'nis bir affı umumi ilan et

mıştir. 

Arkadaşımız Aka 
Gündüz. Bükreşte 
Tetkikler Yapıyor 

V elles Berlinde V on 
Ribentrop'la Görüştü 

(Ba~ 1 incide) 
lere: "Mülakatın son derece entere. 
san olduğunu,, söylemiş ve Almanya. 
da gördüğü hüsnü kabulden memnun 
kaldığını ilave etmiştir. 

Berlinde Mşredllen tebliğ 
Mister Velles'in ziyareti münase

betile bugün neşrolunan yarı resmi 
tebliğde, harbin başlamasından altı 
ay geçn;}esinden ~onra vuku bulan bu 
ziyaret dolayısile bir bililııço yapıl
maktadır. 

Bu bilançoya göre, Alınanlar harp 
içinde geçen altı ayın hadiselerini 
At:11aı ıenıerinde görmektedirler ve 
onun için memnundurlar. Harp, ma.. 
kul neticesine varıncaya kadar, yani 
Alman hayat sahası. denizden hür
riyeti tem.in olununcıya kadar devam 
edecektir. 

4 - Beklenilen olmuştur. İngilte
re milşkül vaziyetine Ç!kar yol gör· 
müyor ve ümitsizce, iki cephede de 
harp çıkarma imkanlarını araştırıyor. 
Bu inıkfuı Polonyada en seri bir şe. 
kilde imha edildiği zaman aklın kal
mıştı. 

"Nazi sisteminin belıemehal 
ortadan kalkması lazımdır,, 
Liverpool, l (A.A.) - Dominyonlar 

Nazırı Eden dün burada sijylediği bir 
nutukta e:ıcüm:le demiştir ki: 

"1ruıan ırkının yaşı;vabUmesi lçfn 
nazi sisteminin ortadan kalkması la. 
zımdır. Bu verilen söze sadakatsizlik 
devresi nihayet bulmalıdır. Her türlü 

1 Telif ve Tercüme 
İşleri Üzerinde 

Yeni Çahşmalar 
Ankara, 1 (Tan Muhabiri bildiri

yor) - Maarif Vekaleti, neşriyat kon 
gresi kararlan cümlesinden olarak 
telif, tercüme işlerini bir esasa bağ· 
lamak üzere faaliyete başlamıştır. 

Vekil Hasan Ali Yücelin riyasetinde 
yapılan ilk toplantıda komisyonun 
faaliyeti ve vereceği kararlar tesbit 
edilecektir. 

Dilimize çevrilecek olan düny a şa. 
heserlerinin nelerden ıuaret bulundu
ğu ve bu eserlerin tercUnıcsi için a· 
lınması Mzrm gelen tedbirler ayn, 
ayrı tetkik edilmektedir. 

Komisyon iki gündenberi Dr. Ad. 
nanın reisliğinde toplanarak çalışma. 
larına devam etmektedir. 

Komisyon azası arasmda şu zevat 
vardır: 

JflfK 
Mart! 
Yazan: 8. FELEK 

TaHsiz aydır; adı çıkmıştır. 

• Men:min dönüm ~·erinde bu· 
lunduğu için önüne gelen çatar. 

Karaktersizlik atfederler. Günii 
gününe uynııyan, sözüne inan olını
yanların huyuna: 

- l\lart havası gibi! Diyerek bu 
(alisiz ayı da ayni şekilde karakter. 
siz ve renksiz ~österirler; iftiradır. 
Nice Şubatlar, hattfı Nisanlar \'ar
dır ki; Marttan daha sert, Marttan 
daha değişken ve Marttan, şüphesiz, 
daha tatsızdırlar. J,ıikin onlara kimse 
131 etmeı de, herkes :ııı\"alb Marta 
~atar. 

Halbuki, o kısa ilk meydan olrn· 
yan bahar ayıdır. 

- Mart içeri pire dısArıl Ded'l:rimiz 
zaman soğuktan kimhilir hangi de
liklere kaçmış olan pirelerin Martta 
havaların nıiisaodesini görünce dışa· 
rı çıktığını itiraf ederiz de buna rağ. 
men, l\Iarh bir kış ayı olarak göster
mekten feragat etmeyiı; üstelik: 

- Mart dokuzu, iki dokuzu, üç 
dokuzu! Diyerek bir de kış şiddetinin 
Marttaki tak:ııit zamanlarını ilana ça.. 
lışınz. Haksızlıktır. Hatta: ' 

- Mart kapıdan baktırır; kazma 
kürek yaktırır! 

Diye dedelerimizden kalan bir sö· 
zU de onun aleyhine bir beyyine ola. 
rak istimal ederiz. 

Zavallı Martın adı çıkmıştır. Yok· 
sa o bütün bu iddialara rağmen ge. 
celeri biraz daha kısaltan, güneşi bi. 
raz daha ısıtan ve ağaçlara biraz yü2 
veren ilk aydır. 
Kapıdan baktırdığını itiraf ettik

ten sonra fikrimizden cayıp kazmayı 
küreği yaktıracak kadar soğuk yap· 
tığını iddia etmekte acele bir tezat 
gözünüze çarpmaz mı? 

Guya sertliğinden kinaye olarak 
adına (Mart dokuzu) denilen bir Üs. 
küdarlı bıçkın tanırdım. Biçare bü
tün hayatında bu ismin şöhretini 
bozmamak için başını dertten derde 
soktu. Şimdi ne olmuştur bilmem. 
Fakat o da bu isimden müşteki idi. 
Mart havasını beğenmeyişimiz itti. 
ratsızhğından dolayı ise bunun ka
bahati Marta mı düşer? Nisanda sı. 
fırdan aşağı soğuk, Mayısta kar gör
medik mi? Bundan on sene kadar ev
vel bir Polonya seyahafo:den avdet· 
te zavallı (Krakovi) şehrinden Bük
reşe geliyorduk. Gii7.el ısınmış trenin 
penceresinden seyrettiğim boram bo. 
ram yağan kar bize 1\Jayısın orta
sında olduğumuzu unutturacak biı 
manzara arzediyordu. Eğer mevsime 
göre beklcnmiyen havalara yer ver· 
diğinden dolayı Martın adı çıktıysa, 
Mayısta kar yağması Martta yağ. 
masmdan çok daha aykırı blr haldir. 
Ona neden çatınıyoruz? 

Mesele şudur: 

ltıası iizerinde topİtinii·c:;r:4:lfall~3~~: 
keri muharrir!er, İsveç ile Norveç'in 
1?üdaI1nlcsi takdirinde hnrh 'n geniş. 
hyeee~ini, Alınanyanın da belki har. 
he kotılacnğım, \-·e o zaman biitiin 
!skandinavynnın harp sahnesi olnca. 
gını, lakin bu sayede Finlandanın 
kurtanlmnsı bertarnf. diğer Şimal 
devletlerinin de telıl:kcye l!irccekle
rini söylüyorlar. 

• ~efiklerin Müdahalesi . 

Ayni yan resmt tebliğe göre, şim
diye kadar alınan neticeler şunlardır: 

1 - İngiltere, Fransa, ne iktısadi 
ne de askeri tedbirlerle Alınany:ıyı 
yenemiyeceklerini şimdi biliyorlar. 

topal sureti tesviye bizi bir kaç ay 
veya bir kaç yıl sonra daha vahim 
tehlikeler karşısında bulundurur ve 
o zaman da belki çok geç kalınmış o
lur. 

Talim Terbiye reisi Kadrı Yürü
koğlu, Halide Edip, Maarif Vekaleti 
Başmüfettişi Avni Başman, Sabahat· 
tin Ali. 

lstanbulda Zelzele 
İnsanlara bir (abalı) lazımdır. Da· 

vada, suda. karada, işte, güçte, ede. 
biyatta, sanatta, ticarette ve politi. 
kada. 

J ngiltcre ~le Fr~nsanın Fi~l~n-

Bükreş, 1 (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Budapeşteden buraya gelen 
ark~daşnnız Aka Gündüz, yarın E
kallıyetler Nazırı Dragovis ile görü
şecek, pazar günü de Nazırla bera
ber hükumetin misafiri olarak Tran. 
si.~vanyada ve müstahkem yerlerde 
~ı~ kaç günlük kısa bir tetkik gezin. 
tısı yapacaktır. Dönüşte Başvekil Ta
taresko ile görüşecektir. 

2 - İngiliz filosunun artan zayiatı 
gösteriyor ki, gayri meşru İngiliz ab. 
lokasma karşı Almanyanın yaptığı 
mukabele bilm.isil neticesinde İngil. 
terenin Almanyada ihdasına boş yere 
uğraştığı vaziyet İngilterede tahad
düs etmiye başlamıştır. 

"Harp bittiği zaman, barış yapmak 
için toplanacak olan devl!it adamla
rının vazifeleri müşkül olacaktır. Bu
nunla beraber bu vazifeyi Britanya 
camiasını teşkil eden milletlerin sıkı 
teşriki mesaileri ve Fransa ile İngil
tere arasında gittikçe sıkılaşan bir
lik kolaylaştıracaktır . ., 

İstanbul, 1 (A.A.) - Rasathaneden (Mart) ta havaların ve mevsimlerin 

da harbıne istırak ('tmclerı ıh. 
ti1ttaIJ cok uznktır: Bu ıki devletin 
tinJand~ya y~lnız yardımla iktifa e. 
~ecekleri anlasılıvot'. Ctinkii mfittc. 

bildirilmiştir: (abalı) sıdır. Önüne gelen ona vurur. 
Dün saat 18 i 9 dakika 28 saniye_ Vuranlardan hiç biri de: 

geçe oldukça şiddetli bir zelzele kay- - Bunun kabahati nedir acaba? 
dedilmiştir. Merkez üstünün İstanbul Diye sormaz. 
dan mesafesi 850 kilometre tahınlıı Dilşenin dostu olmaz, hele bir yol 

Eden, Finlandaya karşı yapılan taar- edilmektedir. ılUş te gör! Derler. Ne kadar doğru. 
ruzdan Almanyanın mesul bulundu- • dur. Mart ta dllc;miidilr. Dem nere· 

Müteakıben Finlandadan bahseden 

ğunu, Stalin'in mütearr1z, fakat Hit.. Ankara, ı (TAN Muhabirinden)- ye? Sormavın efendim! 
lerin müşevvik olduğunu ve her ıki- Kayseriye bağlı Pazarviran nahiye- Rhim dilimize! 

tkler, kendilerini, kfıfi dcrcc<lc me~. 
illi görmekte ve mesgul oldukları 
harbi bir netfceve • :ı1:-laınnk lii:rnmtt
Jl~ h'ssetmektedir. O halde Fin har
bınin kati safhaya girdiği sırada, hu 
harbin miihim ihtiJAtlnr vnnmnsı ih. 
finıa)i şimdilik mevcut dcğ.ldir. 

.R.omanya Muharrirler Cemiyeti 
reısı ve akademi azasından profesör 
~eres~o tarafından yarın şerefine bir 
oğle zıyafeti verileee1ttir. Bu vesil~ 
lerle Rumen gazeteleri Türk • Ru. 
men dostluğundan hararetle bahset
mektedirler. 

3 - Alman müsellah kt1vvetler1 
hazırdır ve kati darbeyi indirmeyi 
bekliyor. Bu darbenin ne zaman in
dirileceğini kimse bilmez. Fakat her 
kes emin olabilir ki, bu şimdiye ka
dar bilinen askeri yürüyüş kudretle. 
rinin hepsinden üstün olacaktır. 

sinin de bu küçük cesur millete karşı sinde, Develi merkezinde iki defa -:=============,.,.,.,-
suikastlerinden gurur ve ütihar du· şiddetli zelzele olmuş. Bu zelzele Macar H arıciye 
yabileceklerini söylemiştir. Kayseriden de hissedilmiştir. 

Nazırı Çekiliyor ita/yan Emelle-
... ininin Tatmini•-------

Meselesi 
(BnSl 1 incide) 

İtalya, Alrnanvadan 9 milyon ton 
Ötnür almakta ;,e bunun yansı de
iz tarakiJe sevkedilmek tcydi. Har

bin ilanı ü zer ine Alman'a, bu kö. 
h'ıürü Holandanın Röterdam limanı. 
na sevketmekte, İtalyan vapurlan 
da kömürü l;mradan yüklenerek İ
talyava götürmektedir. 

Müttefikler Almanvanın bütün 
ihracatını mü~adercve karar verdik
leri halde, İtalyan ;anayiinin sekte. 
Ye uğramaması ve İtalvanın başka 
Yerlerden kömür tedarik edebilmesi 
i"in bu Alm an kilmiirle ini müsade. 
re etmemişlerdi. Fakat bugünden i-
tibarn miisadere baslıyacaktır. Hali- ı 
hazırda Röterdamdan k ömür yük. 
lenmekte olan birçok İtalvan vapu
ru bulunmaktadır. Bunlar içinde 
gece varısından evvel h a reket ede. 
cek olanlara dokunulm1Val'nktır. 

Fakat İngiltere ile İl lva arasın. 
daki kliring anl ş'11asının tadili ile 
italyaya ıazım olan k ö um tngn. 

i.ınkfuı hasıl ola. 

Nevyorkta çıkan Times'in en bellibaşlı muha,.. 
rirlerinden olan Bayan AnM O'Hare Mc Cor· 

. mick, son günlerde Sof yaya gelerek'Balkan dev
letlerinin Avrupa lıarbini nmnl karşıladıklarım 
a11latan bir yazı yazmıştır. Bu yazıya göre Bal. 
k~nlılar, Almanyatun harbi §imdiden kagbct
mış olduğu kanaatindedirler. ... 
Amerikalı muharrir bunun sebebini şu şekil.de izah ecıı
yor: 

"Ilalkanlılnra göre, Alnıanyanın hamlell hareketi dılk"
muştu1'. BalkRn milletleri, İngiltere ile Fransanın BaL 
kanlarda ve Yakın Şarkta neler yaptaklannı görüyor 
v~ Alnıanyaya karşı açılan harbin tam manasiyle cid. 
dıyet kazaııdığını anlıyorlar.,. .. 
~yni .mulıarire göre, ikinci sebep de şudur: 
~ akı~i para kuvveti, Alman yanın geniı takaa 

sıstemıne bağlanan meml,eketlerde büyük bir 
kıymeti haizdir. Balkan memleketleri takas sis· 
temi denilen ekonomi tarzının bütü~ sıkıntıla
r~ııı ve zar~rlarını çekmişlerdir. Onla.ra göre, bu 
sıstem malı bir lıüner değil, bilakis bir zaaftır. 
Onun için bu devletler peşin paralı, lıür bir pi· 

o 

yasa bulunca Alman sisteminin 
met etmesine imkan kalmaz,, 

• 
buna mukave-

Amerikalı muharrir daha sonra şu malthnatı veriyor: 
"Bütlin Balkanlar, Alınan ikbsadiyatının uzun bir har
be dayanumıyncağı kanaatindedir. Almanyadaki gıda 
maddelerinin kıtlığı bütiin şiddeti ile hissolunuyor. 
''Üç verimli memleketi yuttuktan sonra dahi Almanla
rın, bir Balkan köylüsünün bile çekmed.ği sıkıntıya 

katlanması, Balkanlarda yaşıyım fakir milletler üzerin
de çok de:rin tesir bırakıyor.,, 

* Amerikalı, nihayet şu neticeye varıyor: 
"Tuna boyunca, donmuş bir vaziyette göze ça,.. 
pan nelıir, Bitler aleyhinde birleşen tabiat ile 
i11samn, yenümez bir kuvvet teşkil ettiklerini 
remzediyor,, 

Daily Ilera]d•ın aldığı haberlere göre, Finler. bir miid. 
dcttenberi Viborgun gerisinde müdafaa hatları kur
nrnkla nıeşgı.:ldUrlcr. Bilhassa İsveçtcn gelen binlerce 
işçi hu yeni lıatt. ln~a edlvorlar. Finlerin bu hath inşa. 
ya li.izmn görmelerinin sebebi, Viborg'u tahliyeye mec
bur knlacal.Inrını evvelden hesap etmeleridir. Yeni hat
ların ne derece muknvim oldui'ru belli değildir, 

1 

(Baş-r, 1 incide) 
malt1mat yoksa da Macar halkının 
zihniyet ve politikası bakımından bu
nu kabul etmiye mecbur kalacağı 
kuvvetle muhtemel görüimektedir. 
Kral Karolun Roma seualıati 
Roma, l (Hususi "Muhabirimiz

den} - Romanya kral.J Karolun İtal
ya krallık ve imparatorluk hanedanı
nı şu günlerde ziyaret edeceğine da
ir olan haberler burada yeniden ve 
ısrarla tekrar edilmektedir. Ayni za
manda iddia olunduguna göre, bu 
ziyaret iki devlet arasındakı eormal 
siyasetin inkişafına hizmet edecektir. 

Gafenko, Sofyaya gidecek 
Sofya, l (Hususi Muhabırimizden 

telefonla) - Rumen Har.ciye Nazırı 
Gafenkonun yakında Sofyavı ziyaret 
edeceğine muhakkak naıarile bakılı
yor. Fakat, ziyaret ta:-ıhı henuz ıı:atı 
olarak tesbit edilmiş değildir. 

Fransız Askerlerinin Cemilesi 
Fransız Sark seyyar kuvvtleri ku

mandanı General Massier'nin teşeb
güsü üzerine, bu kuvvetler efradı. a· 
ralarında vamlrm hir kn1ekt nf'ticı-· 
c;inde Anncfohı zelzeles ' " lakr,. zrd 
leri arasında bulun an ~q · arkıda:<: 

lannın ailelerine yardım olmak üze
re 1950 Türk lirası toplamıslar ve 
bu naravı Ankaraya ı?Öndermlslerdir 
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PETROL · 
Ye Benzin 
Fiyatları 

Arttırıldı ' 
Ankara, 1 (A.A) - Ticaret Veki

letinden: 
Romanyada petrol müştakları fi-

-tıannın yükselmekte devam etmiş 
nasına ve son defa ithal edilen 
alların ise, yalnız bu piyasadan te
ırik edilmiş bulunmasına binaen, 
•nzin, gazyağı, motörin fiyatları. 
m arttırılması zarureti hasıl olmuş 

ve aşai{ıda yazılı azami fiyatlar tes. 
bit edilerek, 2 mart 1940 tarihinden 
itibaren meriyetc konulmuştur. 

1 - Benzinı gazyağı ve motörinin 
İstanbul, İzmir ve İskcnderunda de.. 
po esas fiyntlan: 1 

Benzin, dökme kilosu: 21 87 kuruş 
benzin dökme litresi: 15,97, benzin 
çift büyük tene.kesi 611.97, gazyağı ı 
dökme kilosu: 16.71, gazyağı ~ift 
büyük teneke: 557.87, benizn tek 
küçük tenekede: 85.81 , motörin dök
me kilosu: 9.55, motörin çift büyük 
tenekede: 531.48 kuruştur. 

11 - Benzin ve gazyağının An. 
kara, İstanbul ve İzmir ve dökme 
olarak azami satışı fiyatları: 

Benzinin Gaeyağı 

litresi kilosu 
Kuru~ Kuruı 

Anlcara 20.60 
İstanbul 18.25 17.90 
lzmir 18.30 18.05 

3 - Ankara, İstanbul, İzmir, Mer. 
stn, Samsun ve İskenderunda tene. 
keli benzin ve gazyağı azami satış 
fiyatları; 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
Mersin 
Samsun 
İskenderım 
Guyağı çift 

bilyilk teneke 
K1ırll§ -------

Benzin 
Çift büyük teneke 

Kuru, 

750 
670 
670 
690 
680 
650 

Gazyatl tek 
iküçük teneke 

Kuruş 

"100 05 
590 91 
600 94 
640 97 
615 95 
590 90 

4 - Diğer yerterae "ğazyağı ve 
benzinin azam! satışı fiyatlan yu. 
kanda bir numara altında gösterilen 
depo esas fiyatlarına nakliye ve tes.. 
Ilın masra!larının, mahalll resimle.. 
rin, şirketlerin bayilerine verilen 
kAnn ve listesi Vekalete tevdi edilen 
yerlerde ise, perakende satıcı, komis.. 
yonunu.n ilivesi suretilc tayin ve 
tesbit olunur. 

5 - Her yerde halen cari motörin 
azamt satış fiyatlarına, dökme kilo 
başına 0,55, çift büyük tenekede 
22.28 kuru§ ilave edilmiştir. 

Fakültelere Hırsız Dadandı 
Bir haftadanberi Tıp Fakültesinin 

P. S. N sınıfıyla Hukuk ve İktısat 
Fakültesinin muhtelif sınıflarına bir 
hırsız dadanmış ve palto, pardesü 
çalmıya başlamıştır. Dün de hukuk
tan bir palto çalınmıştır. Zabıta hır
sızı aramaktadır. 

Üç Kişi Tevkif Edildi 
Adanada Romanya tebaasından o

lan Emına isminde 54 yaşındaki Al
man kadınının ölümü vakasında alil. 
kadar olmak üzere 43 yaşında Hozat. 
lı Arif ile Ulukışlanın Mehmet Paşa 
mahallesinden 16 yaşında Hüseyin 
ve 18 yaşında Tevfik tevkif edilmiş. 
lerdlr. Tahkikat devam etmektedir. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 
piyano, büfe, bir adet çini soba, ufak 
seccade, kanape, koltuk vesair eşya 
6.3.940 tarihine müsadıt çar§amba 
günü saat 15 ten 17 ye kadar Be
yoğ'!.unda Feruzağa hamamı caddesin
de 45 No. 1ı hanenin önünde açık art. 
tırma suretile satılacaktır. 

SPOR 

Balkan Güreşleri 
Bugün Başlıyor 

Müsabakalara iştirak Edecek Olan Rumenli 

Güreşçiler Dün Sabah Şehrimize Geldiler 

Jalkanlı g'OrcşçDer düıı Taksimde Cü mhuriyet abidesi,ne çelenk koyarkeh 

Bugün başlayacak :>lan Balkan gü. ~~~~!!!!!!~~~~~~~~i!!i· 

reşlerine iştirak edecek Ruınen!er de 6 ncı Balkan ı' 
dün sabah İstanbula gelmişler va kar 
şılanmışlardır. 

En kuvvetli güre§çflerden müre\:- Güreş Kongresi 
kep bulunan takımda dokuz güreşçi 1 

vardır. Bilhassa ss ve 61 kilodaki gü- Dün Toplandı ı 
reşçller beynelmilel şöhrete sahip 
bulunmaktadırlar. Altıncı Balkan ıüreo kongresi dQn 
Şampiyona için bütün tertibat a. saat on dokuz.da Tokatlı;yanda top-

lmmış, hazırlıklar ikmal edilmiştir. . lanmışb.r. 
Beden Terbiyesi Umum mQdO.rlQ-

Güreşler, bugün Çemberl\taş sine-. ıo. yüksek lstişnre he,-eti Azasuıdan 
masında vali Lutfi K.ırdarın bir nut- Burhan ll'ele!f.n başkanlıfında top-
ku ile başlnyacaktır. Validen sonra lanan kongre1e, Türki:yeden Ahmet 

da Beden Terbiyesi Genel Direktörlü ıl Fetkerlnln başkanlıiı altında Vehbi, 
ğü namına merkez istişar-a heyeti a· Tayyar ve Seyfjden mürekkep TQ.rk 

zasından Burhan Felek sôz söyliye. heyeti, Romanyad.an Dr. Kamel Ma-
cektir. Bunu misafir takımların ka- noll, Yugoslavyadan Rendea, Yuna-
file reislerinin sözleri takip edecek· niatandan Papadopulos ve mQsavir· 
tir. leri iştirak ediyorlardı. 

Valinin dünkü çayı ı 

Yunan, Rumen ve Yugoslav spor
cuları, dün saat 16 da Taksim abide. 
sine bir çelenk koymuşlardır. 

Misafir sporcuların kafile reisle.. 
ri, lbidenin defteri mahsusuna imza
lannı atmışlardır. 

Saat 17 de İstanbul Valisi, misaf'ır 
sporcular şerefine Parkotclde bır a.y 
ziyafeti vermiştir. 

Toplantı çok sam.im! geçmiş ve 
sporcular arasında içten gelen te. 
zahürata vesile teşkil etmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü geldi 

Beden Terbiyesi Genel Di."'e~dörü 
General Cemil Taner, Balkan güreş. 
lerini takip etmek üzere, Aııkaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Tan kupası futbol 
şampiyonluğu maçları 

Kongre, Burhan Felefl:n bJr nut
ku ile açılmıa ft eski zabıt okwı
mustur. 

Bunu mQtealap bQyQklerlm.lze ve 
doet Balkan devletleri reWerine tl
mn telgraflan ceJdlmesbıe karar 
verllmi1, 1941 pmpiyon.uının nere-

l de :yapılai:ağlnın ıesoıu geıeceıf ıç.; 

timaa bırakılm.ıştır. 1 ı 

ray • İstiklfil, Şeref stadında saat 14 
de Taksim - Yüceülkü ve 15,10 da 
İşı.lt • Kabataş karşılaşacaklardır. 

Voleybol maçlan 
Mektepliler arasında tertip edı1en 

voleybol maçlan bugün Bevoğ:u 

lialkevhıde oynanacaktır. Saat 14 te 
Pertevniyal • Darüşşafaka, 14,30 da 
da Vefa - Haydarpaşa \>ynayacaktır. * Yarın Heybelladada ayni za
manda Bal.kan kros pmpiyonasıno 
hazırlık olmak üzere yaptlacalt Tür. 
kiye kros birinciliğine iştirak edecek 

TAN kupası mektepliler futbol bölgeler atletleri lstanbul-ı gelmişler. 
şampiyonasına bugün Şeref ve Tak- dir. 
sim stadlannda devam edilecektir. * Beden Terbiyesi Eğitmen Kur· 
Taksim stadında saat 14 1.e Şişlı Te-\ sunun dokuz aylık ikinci devr~s~ 
rakkl • Ticaret, 15.10 da Galatasa- açılmasından sarh nazar edilmıştir. 

1 S ta~blİI · _B~le~iyesi llcin.IGrı 
Istanbul Belediyesine Müsabaka Ile Dört l\'lüfetti§ 

lUuavini Alınacaktır. 
imtihana glttbllmek !çlıı : 
1 - Türkiye Cümhuriyetl tebaasından olmak, 

2 - Slnnen 35 den yukan olmamak, ' 
3 - Her türlil sıhhi ve bedcnt Arızalardan salim bulunmak, (belediye tara-

fınd3n tayin edilecek olan sıhhi heyetten rapor alınacaktır.) 
4 - Hilsnilhal cshabından olup, fena bir ~etl haiz bulunmadığını poU. 

tahklkaWc tevsik etmek, 
5 - Askerlik vn:dfesinl fiilen ifa etmiş olmak, 
6 - Askerlik vcslkası ile niltus te:z:keresinin ve hOmOh~l varakııınnın amtıa

nnı veyahut belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 ebadında ile adeı totolraı ver

mek, 
7 - YO.ksek blr mektep mezunu olmak, 

Yukandn zikredilen vasıflan haiz olup imtihana girmek arzusunda bulunan
lar 2/3/940 tarlhlnc kadar istida Ue 1stan bul belediye rei&l.i~e müracaat etme
lidirler. 

imtihan 6 ve 7/3/940 çarşamba ve per~embe günleri saat a de İstanbul umu-
m! meclisi salonunda yapılacaktır. 

İmtihan programı : 
1 - Hukukl ve ikbsadl mııltımat, 
2 - Devlet ve belediyelere dair mal! mevzuat, 
3 - Belediyelerin şahsiyeti hO.kmlye lerl ve hakln ka:tnl:!n, 
4 - Şehirclllktcn maksat ve gaye, belecli;yeci gö:ı:ile &ehlr ~teri hakkındaki 

Birinci arttırmada muhammen 
kıymetin yüzde 75 (yüzde yetmiş be
~i) bulmadığı takdirde, ikinci nrttır
maya 12.3.940 tarihine müsadü salı 
günü ayni saatte icra ed.ile::eğinde:l 
Talip olanların mezkur günde maı ınl. 
linde hazır bulunacak memura müra
caat e;>·lemeieri ilim olunur. ..,., ...... ...._......,.. . ..,._ 

dQş{lnceler. 
(3 Suıll tahrir!, d5rdilnc{is{l ~zlildOr.) 
imtihanda muvaffak olanlar anısında mOsavat vukua ıeld.iil takdirde Garp 

Usanlnnn~ vukufU olan tercih edilecektir. 
Mil!ettls muavinliğine tayin edilecek olanlardan ikisine maaş ve diğer fklsine 

de Qcrct verilecektir Maaş ve ilcret miktarları devlet memurlar1 a;ylıklanmn 
tevhit ve teııdülilne dair olıın 2656 numaralı kanun hilkllmlerlne göre tesbi.t edi· 
ıecekUr. (1625) 

+ ... 
UskOdarda fcııdlye tnahalleslnde Mağazacı, Sıvao, D<lndar. MO.neccimbaşı ve 

Bağla.rbaşı sokaklıınnın bir kısmının ncll kaldırım. tamiratı açık eksiltmeye ko-

0 ve KIZI nulmu~. Keşi! bedeli 4471 Ura 43 kuruş ve ilk teminatı 335 Ura 36 kuruştur. 
Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelll.t Mildilrlilğ\1 kaleminde görülecektir. İhale 

2 N C i ve S O N H A F TA 
Görülmemiş bir muvaf fakyet: Fransız sinemacılık aleminin en büyük zaferi 

DON KAZAKLARI 
İçtima! yaralan deşen bir mevzu - Yaşamış bir aşk ve ihtiras romanı Bütün kalpleri titreten bir hayat 

faciası, Bu sene görülen bütün Süper filimlerin muvaffakıyet ve muzafferiyet rekorunu kırıyor. 

Programa Ek Olarak: PASiF KORUNMA The Varning 
Londranın Havadan, Denizden ve karadan düşman tayyarelerine karşı müdafaası 

Zehirli gazlara, tahrip ve yangın bombalanna karşı korunma tedbirleri 

S Ü M E R SINEMASINDA 
~------------ Seanslar 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da ------------

L·O-REL ... · · -HAR.Di 
.. . ·. 

. . 

ZA~·ER . D.tQNC.Ş>~ . 
,------------------------·---------------, B U G ü N Göz Kamaşhrıcı Bir ihtişam, Harikulade Zengin 

MELEK Sinemasında Sahnef er Arasında Nefis Bir Aşk Mevzuu 

BE:Y AZ F>~Rl 
Ba~ rollerde: JOAN CRAVFORD • JAMES STEVARD - LEW AYRES. Bu film.in en güzel ve en zengin 
sahneler tabii Renklidir. Filme ilave olarak FOKS JURNAL, en son Harp ve dünya Havadisleri ve 

TORK MATBUAT HEYETİ PARİSTE. Bugün saat 12.45 ve 2.30 daten.zilatlı matineler. 

, ~ ,,, .... mm ........................... ._.._~ 
REKLAMA NE HACET?·· ll.anlarımız, Reklamlarımız yalnız hakikatı ifade eder. 
Bütün İstanbul Beğenilmiyecek filme reklam yapmağı küçüklük telilkki ed~ 

2 BÜYÜK ŞAHESER - 2 BÜYÜK SİNEMA 
Beyazıtta 

Yeniden inşa edilen F E R A H • A Z A K 1 da 
il MARMA~' M hafAn tE mitakiyet D At.tGATri 

Sinemasının ZORAKi HAYDUT KADINLAR 
Muhtelif seyahatlerle :yalnız Avrupa 
delil, Amerika slııemalan dahi ,.a
kından incelenerek vücude ~etirilen 

lstanbul'un Biricik 

ideal Sineması 
olduiımtt.=~~~-= 

p 
E 
ö. 

y 
A 
K 
1 
N 
o 
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Görecektir! 

T Ü R K Ç E Günahkar kadmlann acı hayatı, 
Senenin bütün komik filmlerini ı Başkalarının ihtiraslarma kurban 
gölgede bırakan emsalsiz kahka- ı ı giden masum kızların feci 

ha Tufanı akibetleri 

~arşambaya ~e 2 Otel Emperiyal şöhreti dünyayı • · 
sınemada aynı zamanda ran büyük filin 

Bütün lsta~bul "t:,_.!JtŞ 1~ 

Boğaziçi Şarkısından 
Bahsediyor. Güzel şarkılar - Nefis ve Fevkalade hisst bilyük qk 
filmi - Kadınların, genç kızların ve gençlerin hatıralarına z.evk 

ve neş' e verecek mevzu. 

Türkçe Sözlü ve Şarkllı 
Yıldızlar: GÜSTAV FRÖLİH - JARMİLA NOVOTNA 

Bestekar: Ferruh Arsunar 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

~ ................. # ............... , , ______ _ 
Yalnız 5 gün kaldı. 

1 1 PEK 
Sinemasında 

1 Bugün seanslar saat: ı 
12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da ' , , 
MÜNiR NUREDDiN 

KONSERi 
5 Mart Salı Akşamı 

SARAY 

FEVKALADE BİR GECE q. 
BU AKŞAM TAKSiMDE 

KRİSTAL SALONUNDA 
Sabaha kadar C. H. P. Hüseyin ağa Ocağı menf~tine tertip edilen 

BÜYÜK MÜSAMERE . 

Bayan SAF 1 YE ve Arkadaşları 
SADİ SALONU ve BELER SAZ Hey'etlerinin iştirakile 

BUYUK KUME SAZI 
(Macar Orkestrası, Maksim, Sadi Salonu, Florya, Ayten, Londra, Tu. 
ran, Tokatlıyan) dan temin edilen VARYETE ve BALETLERİN i§üra
klerile büyük bir gece. Duhuliye serbesttir. Telefon: 40099 , ................................... , .. , 
_ lstanbul Defterdarhğından : 

~Senellk icar Muvakkat te• 
bede il ın inat 

Kadıköyünde Z!lhtOpaşada Fenerbahec 
mevklindeld Fenerbahce mesire mahal .. 

linin senelik ican 
Kocamustafapaşııda Arabacı Beyazıt ma-
hallesinin Kocamustafapaşa caddealnde 

264 numaralı evin lcan 
Boğazlçlnde Balta limanında Pire suyu 
mevklinde dutluk namlle maruf 4 hektar 

47 ar 45 metre murabbaı arazi. 

Fatih Takyeciler mahallesi Bayrampap. 

Lira Lira 

569 -
60 3 

135 35 

MDddlt 

-
1 

1 

sokalında on blr dönilm arazi. 80 1 1 
Yukarda mevkileri :yanlı ıayrimenkuiler bl.zalanndald muhammen icar b• 

delleri üzerinden kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Tefrikamızı bugUıa koyamadık. 18/3/940 Pazartesi günü saat 14 de Daımt Endlmende yapılacakb.r. Taliplerin 

Senelik kira bedelelrl üçer ay fasıla lle dört taksitte ve peşindir. İhale 14/3/ 

940 tarihine müsadif perşembe gQnil ııaat 14 de Mlll EmlAk mildürlil~nde milte

şekkil kimlsyonda yapılncnkbr. Taliplerin teminat makbuzlarile mezkıir gün ve Okuyuculanınızın bizi mazur "ör· ilk tcmınat makbuz veyıı mektuplan, ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri müdürlil- S in e m a s 1 n d a 

L---~m;e;l;erl~nl~rl~~;·~e;d~e;riz..~~~~~~~~ğiln~e~m~il~ra~c~aa~Ua~ru~acakl~~ıın~~fe~nnt~~clı~liy~·~cı~v~e~9~40~yılına!!_1~a~it~T~ic~are-t _Od.J!as~v~esJ~k·~·~i!~!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!!!ll!!!!!lllll ...... ~ ...... ııii.:...!:saD.~ttc~k~~on.ıımQracaaMtı!l!o..------~~~---~------~--....... ........,----~------~-........ ._...._.. ..... larilc ihale günil Dllla.J'J'ell saatte D:ıiml EncO.meDde bulunmnlan. (1698) 
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MilletieraraSJ poıota ittihadına dahil 
olm.ıyan memleketler için abone 
bedeli müdı.let ıru.rasiyle so, 16, 9, 
1,15 llradır. Abone bedeli oesindir 
Ad.rea değiştirmek 26 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara tO kuruşluk 
pul t1Aves1 ~zımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Yerinde Bir Tedbir 
S ömı'ltok, Gazhane, ve Karabük 

koklannın memleket dahilin
de tevzi 'Ve istihlikini temin etmek 
maksadiyle Etibank'la İstanbul Be
lediyesinden mürekkep bir teşekkül 
Jnıralınoş ve dünden itibaren, kok Is. 
tlhsal eden bütün müesseseler, istih. 
aallerini olduğu gibi, Etibanka tevdi 
ebııiye başlamışlardır. 

Kömürün, devlet eliyle sattlacağı. 
bJ anlatan bu haberleri, -delalet et
tikleri manayı düşünerek- mem
D.uniyeUe karşılamamak mümkün 
değildir. 

Hem kömür ihtfkinna, hem de 
kömUr israfına imkan bırakmıyacak 
olan bu tedbir, bizim, en fazla ihti. 
Yaç duyabileceğimiz günlerde, bu 
çok lüzumlu maddeden mahrum kal. 
mamıza imkan bırakmıyacaktır. 

~fi.nyayı kapkara bir gözlükle gör. 
ıttıyenler, bilhassa Başvekilim"zin 

dünkü teminatından sonra, Türk 
nıilletinin bir harp macerasına kapıl. 
maktan çok uzak bulunduğuna artık 
kaüyetle inanmljtırlar. Kömür İsra· 
fına meydan bırakılmaması kararı 
da, böyle bir niyetten çok uzak bu
lunduğu.mm halde, her çeşit ihtiyat 
tedbirinin alındığını gösteren küçük 
büyük bir çok alametler arasında
du. 

Bir harbe girmemiz ihtimalinden 
~k şilkilr uzak bulunduğumuz bir 
sırada, böylo en basit tedbirlerin bi. 
le alınması, milletin mukadderatın
dan mesul olanlann, her hususta ne 
kadar titizce bir dikkat ve ihtiyat 
gösterdiklerini anlatan huzur verici 
dt'Ulkr arasındadır. Böyle..J)üsündü 
ğtlınii:a: içindir ki, yuı:mmn b&§ına 
kaydettiğimiz havadisleri, gönlümU
zii dolduran emn•:vet ve huzurun büs
bütün kuvvet bulduğunu duya duya 
okuyuruz! • 
Milll Einniyet Yolunda 

Yine gazetelerde okuduğumuz ha.. 
ndislerden birisi de şuydu: 

"- Mart tyı içinde, halka pasl.f ko
rumna;yı 6Çetmek maksadile birçok nil
tnune evleri yapılacaktır. 

Bu nümune evlerinden. şehrin hemen 
her kazasında bir adet bulunacaktır. 

Hailt, bu evlere serbestçe girecek, ora
da gördüklerini kendi evinde de tatbik e
decektir!,. 

Biraz evvel bahsettiğimiz milli 
emniyet ve huzuru artbran sayısız 

' vesilelerden birisi de, bu tedbir. ve 
bu karardır. 

Bugün, muharebenin, cephe geri. 
lerinde de, cephelerdeki kadar, hat.. 
ti eephelerdekinden fazla tahripkir 
oldufu, münakaşa edileıniyeeek dere 
eede bedihi bir bak"kattir. Bunun 
içindir ki, bugün, Londra ve Paris 
gibi, bir çok şehirler, alınmış bir çok 
ted'f>irler saves:nde, binlerce bom
badan mümkün mertebe az mutazar
nr olacak bale sokulma lardu. Bil. 
bassa insanca, henıen hiç zayiat ol. 
maması icin, her çareye başvurul. 
ınu~, diyebiliriz. 

Biz de, ayni tedb!rJeri almak ihti. 
Jatuıı göstermekte haklıyız. Yalnız, 
bu vesileyle, bundan e~'Ve1 yapılmış 
olan "hava hücumlarından korun
ma", ve "Bir hava hiicumu vukuun
da ısıklan söndürme,, tecrübeleri. 
nin de imkan nisbetinde tekrar edil. 
mesi lüzumunu da hatırlatalım. 

Yann, çok bilyük zararlardan k0-
runmam1z iç'n, buıtün bu egzersiz
lerin bizden beklediği basit kiilfet
fore memnunivetle katlanmalıyız. 
Bnnun içindir ki, bahsettiğ'.miz tec
:rüheleri ne kadar fazla tekrarlıyahi. 
lirsek, kencfimizi, jc;tikbalin doğu:rahi. 
leceği tehlikeleri karşılaoııya o de
!'t"ee idmanlı sayabiliriz. 

Şarki Karaağaçta 

Demir Madeni Bulundu 
Şarki Karaağaç, (TAN) - Maden 

Arama Enstitüsü tarafından yapılan 
sondajlar neticesinde, Felebeli mev
kiinde külliyetli miktarda ve nisbeti 
fazla demir ınadeni bulunmuştur. 

Beyşehir kazasındaki maden kö
mürü havzasına pek yakın alınası, bu 

deninin ehemmiyetini art. 

TAN 

Muharrir, bu yazıda yeni hayatın esasfarını geniş halk kitlelerine telkin ve tamim 

makalesini veriyor: edecek olan vasıtaların ehemmivetini izah ediyor ve serinin son 

o o o 
•• 
Uç Büyük Teknik: 

I . 

Radyo, Sinema Ve 
Bundan evvelki yazılarımda., 

matbuatın, sinemanın, rad
yonun mahiyetlerini, mekanizma la 
nnı, fayda ve zararlarını ayrı ayn 
tetkik ve tahlil etmiştim. 

Bu meseleye ait olan bu son ya. 
zımda, -evvelki tetkik ve tahlil. 
lerime istinat ederek- bu teknik.. 
ler hakkında umumi hükümler ve 
neticeler çıkarmıya çalışacağım. 

~atb~atı, sinemayı ve radyoyu, 
bugünku bazı muzır tesirleri dola
yısiyle, mutlak cılara.k mahkum 
etmek, onlarla ıtlakayı kesmek 
-mümkün olsa dahi- doğru ol. 
m~. Çünkü bunlar, tam inkişaf 
halinde bulunan ve kendilerinden 
büyük faydalar beklenen teknik
lerdir. Diğer teknikler bunlan ta. 
kip edecektir. Bunların inkişafla
rma, hamlelerine mani olmıya te.. 
şebbüs etmek ve bunlan, ideal bir 
sanat ve ahlak namına mahkfun 
etmek, tevlit ettiği ıstıraplar ve 
sefaletler dolayısiyle makineye 
karşı yapılan hücumlar kadar ma
naSlz, tesirsiz ve zararlı olacakhr. 
Lazım olan şey, bu tekniklere 

karşı mücadele açmak değildir· 
beliti bunları, cemiyetin ve külti 
rün hizmetine koymak, halk kütle
lerine daha faydalı olacak hale ge. 
ti.rmektir. 

Bu üç tekniğin halk kütlelerl ü. 
zerindeki tesirleri tamamiyle ayni 
değildir; çünkü bunların mekaniz.. 
malan ve hıtap ettikleri halk küt. 
leleri tamamiyle ayni demektir: 

Matbuatın gelir kaynaklan kıs. 
men, sinemanınki hemen tamamen 
müşterileridir; bu sebepten dolayı 
matbuat kısmen, sinema da tama
men mü~trnlerinin teııir ve tabii; 
yeti altındadır. Matbuat ve sinema 
demokratik memleketlerde binna.. . . 
zarıye serbest ve müstakildirler. 
Fakat hakikatte, -bilhassa mat.. 
buat- ~üşterilerinden ziyade, bir 
takını nufuzlu şahısların, siyasi ve 
~t~a~i teşekküllerin tabiiyet ve 
ha.kınııyeti altındadırlar. 

. Bu bakımdan radyonun husus! 
bır vaziyeti vardır; çünkü radyo 
halka_ karşı diğer iki teknikten da: 
ha mustakildir. Radyonun inkişafı 
halkın k dis" ' 

v en me karşı göstereceği 
~agbetle 0 kadar alakadar değildir. 

akat b.una mukabil radyo, matbu. a: ve ~ınemadan ziyade, hükume
tı~ ~o?rudan doğruya kontrolü ve 
hakunıyeti altındadır. · 
~u üç t~lmiğin müşterek bir hu. 

susıyetlen vardır· Gı'ttik v 

l . · çe çoga-
an halk ktitlelen ;;.,.,. · aktan 

t 
. """""rıne, uz 

esır yapmalan 

M atbuatnı, sinemanın ve rad.. 
" yonun müşterileri olan halk 

~utl~ler~iı:z . gittikçe genişlemesi 
ey~ıy~tı, iki mühim netice tevlit 

etmıştır: 

1 - Bu tekniklere hakim olan 
kuvvetlerin, halk kütleleri üzeri
n:, .. bugüne kadar hiç bir devirde 
g?ru~~m~ş bir şekilde, muazzam 
hır hakımıyet tesis etmeleri· 

1 
~ - Diğer cihetten bu t~knik 

enn · .. ' • 
1 

. : genış halk kutlelerinin zevk-
e.rının, temayüllerinin istekleri.. 
nın ~--çok tesiri altına' girmeleri. 

. But~n bu bakımlardan, bu tek. 
~erın vaziyetlerini tetkik ede. 

Matbuat 
YAZAN: 

Sadreitin Celal Antel 

fade ederek, fikirlerin zahmetsiz
ce, kendiliğinden zihinlere yerleş.. 
melerini, adeta kafalara çekiçle 
kakılmalarını mümkün kılan her 
türlü tedbirlerden istifade etmek
tedirler. 

Çabuk ve satht okumak itiyadı. 
m kazandıran ve kökleştiren gaze
telerin taammümündenberi insan. 
lar bir kitap üzerinde günlerce 
durmıya tahammül edemiyorlar; 
fikirlere nüfuz etmek, onlan de
rinleştirmek, ve üzerlerlııde durup 
düşünmek ihtiyacını duymuyorlar. 

Burada, matbuatın muvaffakıye. 
tinin sırrı ve ayni zamanda hakiki 
kültüre yaptığı fenalığın mahiye
ti ile karşılaşıyoruz. 

Bugün gazetelerin büyük bir 
kısmı, bu hüviyetleriyle, zihni ata
leti tevlit etmekte, efkirı u.mumi
yeyi mutabakatçiliğe alıştırmak. 

ta,. t~nki!. ve muhakeme kabiliyet
lerını korletmekte, hakikati ara
mak arzusunu yosunlandırmakta
dır. Burada esas mesuliyet, mekte. 
bin ve terbiyenindir; matbu olan 
herşeyi, şüphe etmeksizin tetkik 
tenkit ve tecrübenin kontr~lünde~ 
geçirmeksizin olduğu gibi kabul 
etmek zihnt itiyadını tesis eden 
tedris sistemindedir. 

Gazetelerin, halkın atıştığı, hoş.. 
landığı, fikri cehit sarfetmeksizin 
k?layca anbyabilecği, iptidai ve a
dı zevk ve temayüllere hıtap eden 
yazılarla dolmalannı bazı mütefek.. 
kirler, gazetelerin -satış endişesi 
ile- halkın esareti altında bulun
malariy le izah etmektedirler. Biz 
bu noktai nazarı ve bilhassa gaze
tecilerin bu mazeretlerini kabul 
etmiyoruz. 
Halkın kültür seviyesini yük. 

se~ttnek ve siyasi terbiyesini te.. 
mın etmekten ibaret olan asli vazL 
feler~n! idrak eden bazı gazetelerin 
pek fila, halk tarafından benim
sendiğine ve yaşatıldığına ait mi
saller vardır. 

Matbuattan sonra, belki on.. 
dan daha müessir ve daha 

büyük bir telkin kudretine malik 
olan sinema, halk kütlelerini fet
hetmiştir. 
Sinemanın kudretini ölçmek 

için, onun terbiyevi ve talimi kıy
metini, edebiyatın, tiyatronun, 
plastik sanatların.ki ile mukayese. 
ye lüzum yoktur. 

Teknik terakkinin sabit bir ka
nunu vardır: Cehdi ve masrafı or
tadan kaldıran her ihtira muvaf. 
fak olur. Kültürsüz insana sinema, 
büyük bir fikri cehit tasarrufu te
min eder. Sabit bir işe ve bir yere 
bağlı olan fa.kir bir insan için si
nema, hemen hiç masrafsız, seya. 
hat etmek, alem değiştirmek ve 
hayalen başka bir hayat yaşamak 
imkanlannı verir. 

bir insan şöyle düşünür: (Ben de böy
le yaşamak isterdim). Fakat filmi sey
reden insanda, şu kanaat hasıl olur: 
(Bu fikir tatbik ediliyor; zevk ve fayda 
temin ediyor. Herkes tarafından kabul 
ve tavsiye olunuyor. Blnaenaleyh taklit 
edilebilir.) Ve gayri şuurl olarak yap
bğl bir muhakemeden, kendi hayatına 

ait amell neticeler çıkarır, taklide yel
tenir. 

Bugün kadınlann çoğu sinemaya, 
Parls glbi büyük ~ehlrlerde nasıl giyi
nildiğinl görmek için gitmektedir. Mu
tavassıt kültürdeki kadınların zevkle
rine' istikamet veren, sinemadır. Sine
ma yıldızlarının yaşayı§ tarzlle, en ele
aant kadınlar, :ıiddetle alakadar olmak
tadırlar. 

Sinemanın, insanların, bilhassa 
mutavassıt insanların fikir ve ya
şayış tarzlarına, içtimai telakkile
rine bu kadar büyük bir tesir yap. 
malan kolaylıkla izab edilebilir. 

Sinema, herkes tarafından ko
l.ayca anlaşılan muhitler ve tipler 
yaratır. Seyirci, bunlara nazaran 
kendi vaziyetini, kendi duyuş ve 
yaşayış tarzını ölçer ve mukayese 
eder. Ayni zamanda, sinemadaki 
vakalar, hayat sahneleri, maddi ve 
manevi b ir kıymetler silsilei me. 
ratiblne göre cereyan etmektedir. 
Sinema, memleketleri ve milletle. 
ri tasnif eder: Filan millet vahşi
dir, diğeri medenidir; filan şekil
d~ki e"! normaldir, başka bir şe.. 
kildekı ev, nefret veya merhameti 
tahrik eder. 
Haf~ada bir defa sinemaya gi. 

den hır genç kız tasavvur edelim. 
Sened~serisi Amerika manıu. 
latı olan- 50 film görecektir. İki 
üç sene sinemaya devam ettiği tak. 
dirde, dimağında bir çok basari 
tecrübeler birikmiş olacaktır. Hiç 
bir kuvvet, o kızın bunlardan ken
di hayatına ait ameli neticeler çı
karmasına mani olamaz. 

Halk sinemaya, ders almak, 
maltimat kazanmak için 

gitmiyor; eğlenmek, vakit geçir. 
mek, avunmak, başka yerlerde ne. 
ler olduğunu, neler yapıldığını ve 
nasıl yaşandığını görmek için gi
diyor. Halk sinemaya tehalükle, 
fakat, zihnini yormamıya karar 
vermiş bir vaziyette koşuyor. Bu 
vaziyt, halkta tenkit hissini ve mu. 
kavemet kudretini azaltmak için 
kafi sebeptir. 

Bundan dolayıdır ki bazı müte
fekkirler sinemanın, halk kütlele
ri için bir nevi uyuşturucu madde 
tesirini yaptığını, seyircileri, ce .. 
bitsiz ve şuursuz reaksiyonlara a.. 
lıştırdığını, onları zehirlediğini id
dia etmektedirler. 

Bundan dolayı sinemaya, tivat
rodan daha az kıymet verilmekte
dir. 

Iddla edebiliriz ki sinema, tiyatroyu; 
ona yaptığı rekabet dolayı.sile, kendi
sinden ayrılmıya ve hakiki tiyatro ha
line gelmeğe sevk ve mecbur etmek do
layı.sile - bilvasıta - hakik1 tiyatro
nun inkişafına hizmet etmektedir. 

İlk film, 28 birincikAnun 1895 de gös
terilmiştir. Sinema ancak Umumi Harp
ten sonra inkişaf etmiştir. İstikbaldeki 
inkişaf ihtimalleri nAmütenahldlr. 

Bu hususta bir fikir verebilmek için, 
Fransada nüfusun yüzde yedisi sinema
ya gitmektedir; Amerikada bu nisbet, 
% 75 dir. Avnıpada halkın, Amerlka
dan daha az ırinemaya gittiği anlaşılı

yor. Fakat bu halk, şehirlerin hemen 
bütün çocuklarını. ve gençlerini ihtiva 
etmektedir. 

Memleketimize ait istatistikler 
elimizde yoktur. Fakat kuvvetle 
tahmin ediyoruz ki, bizde de, bil. 
hassa büyük şehirlerde nisbet, A. 
merikanınkine yaklaşmaktadır. 

Bu demektir ki, sinema istikba. 
le hakimdir. Amerika filmlerinin 
aksettirdikleri hayat tarzları, te. 
mayüller, zevkler istikbale ha. 
kimdir. 

R adyo, sinemadan çok daha 
gençtir. Fransada Eyfel ku

lesinin ilk konserleri, 1922 senesi 
şubatında dinlenmiştir. 

Radyo da, sinema gibi, ilk ham. 
lede kütleleri kendine celbetmiş. 
tir. Müşterilerini bilhassa amele
ler, orta burjuvazi ve kücük şe. 
birler halkı arasından top1~m1stır. 
Münevver sınıflar ve büyük ien. 
ginler, evvela onunla hic altıkadar 
olmamışlar. onu istihfafla karsıla
mışlardır . Fakat en nihayet rad. 
yo, onl arı da tesiri altına almak. 
ta gecikmemiştir. 

Radyonun taammümünün esa. 
sında da, ayni ruhi hadiseyi bu. 
luyoruz: 

Muayyen bir vazifeye. sabit bir 
yere bağlanmış olan bugünün in • 
sanının, doğrudan doğruya ııöre. 

miyeceği ve tanıyamıyacağı alem. 
lerle, cehtsiz ve az para ile. temas 
ve irtibat haline gelmej ihtiyacı. 

Radyonun, sinemada bulunmı. 
yan bir hususiyetine, geçen ma
kalemde işaret etmiştim: 

Radyo sayesinde kadın kocası. 
nı evde tutabilmekte, fabrikanın 
veya mağazanın gürültülü haya. 
tından yorulan erkek te, evinde, 
rahat koltuğunda eğlenerek isti
rahat edebilmektedir. 

Diğer cihetten. dalgalan ve is. 
tasyonlan aramak tecessüs hissini 
tahrik etmekte; istendiği zaman, 
istenen şeyi dinlemek iktidarı ha. 
kimiyet temayülünü tatmin et
mektedir. 

Radyo, sinemaya az, çok zarar 
vermektedir. Fakat, görme zevki 
çocuklarda, gençlerde ve kadın. 
ların ekserisinde dinleme zevki
ne hakim olmasaydı, ona daha çok 
zararı dokunabilirdi. 

Radyonun, sinemaya nazaran, 
esaslı zaaf noktası, - parazit gibi 
maddi kusurlann haricinde -
dinleyiciden, hazan seviyesini a
şan bir anlama cehti istemesidir. 

Kabildir ki, istikbalde radyo, 
televizyon ile birleşerek, sinema. 
dan daha büyük bir tesire ve nü. 
fuza malik olsun. 

td•!IJ@J 
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D V•ı 2 , ~ Lı.Q 
egı, Açık Verıbr,: 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B aşvekil Refik Saydam, evvelki 
akşam radyoda vatandaşları

na verdiği nutka şu cümlelerle baş. 
ladı: 

"Bu akşam sizinle konuşmak is
tediğim meseleler şunlardır.,,. 

Başvekilin bahsettiği meselelerin 
her biri o kadar mühimdir ki, bu 
küçük sütunda nutkun bütün muhte
va.sını ihataya imkan yoktur. Ben 
sadece nutkun bir noktası üzerinde 
duracağım. Memlekette kulak gaze. 
tesinin uydurduğu bin b:r şayia do. 
laşırken Başvekilin Millet Kürsü
sünden değil, bir gazeteye beyanat 
şeklinde değil, doğrudan doğruya va
tandaşlarına hıtap için mikrofonun 
önüne geliş"dir. Başvekili, bu şayia. 
larm dahil<le ve hariçte uyandıraca· 
ğı fena akisleri önlemek, yapılan iş. 
ler hakkında milletine doğrudan doğ 
ruya izahat vermek için mikrofon 
başına getiren ruh ve zihniyet, halk 
hükômefnin °zihniyetidir. ' 

Başvekil, şayialan tekzip ederken, 
açık, dür.üst, beliğ bir sesle milletine 
hıtap ederken diyor ki: 
"Vatandaşlarım, eğer hükılmet 

harbe karar verirse bu, gizli değil, 
Türk milletinin kendine mal ettiği 
siyasi istikametin icaplarına uygun 
olarak, Büyük Millet Meclisinin tas.. 
vibl ile alınacak bir kararla, yani a· 
çık olarak yapılır. Binaenaleyh sefer. 
berlik veya harp ancak milli men
faatlerimize ve Türk vatanının se. 
lametine uygun olmak şartıyle, üze. 
rinde durulacak bir karardır. Milli 
Korunma Kanununa uyarak alınan 
ve sırasıyle alınacak kararlar, sizle
rin halde ve istikbalde bugünlerin 
tabii olmıyan şartları içinde sıkıntı 
çekmemeniz içindir.,, .. 

Saltanat tarihinde girdiği harp
lerin sebep ve hikmet'ni sormıya sa. 
lahiyeti olmıyan, harp kararlannı 
ancak ilanından sonra öğrenen bu 
millet için, Başvekilin milletine iza. 
hat vermek için mikrofonun önüne 
gel"şi nasıl tekamül eden bir demok
rasinin işareti ise, harp kararının an. 
cak Millet Meclisinin kararından 

geçmedikçe, milli menfaatlere uy
gunluğu tahakkuk etmedikçe veril
miyeceğini tebşir etmesi de bu teka
mülün bir delilidir. 

Tarihi kanştıracak olursa1C. hangi 
harp bu m "iletin veya Millet Meclisi. 
nin kararı ahnarak llan edilmiştir. 
Hatta en yakın olan 1914 harbi da
hi dahil olmak üzere. 

Otokrasinin en müthişinden ge. 
çen, senelerce, asırlarca hürri~·et ke· 
1imesini telaffuzdan menedilen bu 
millet, ancak Cümhuriyet devr"nde. 
dir ki, bu mazhariyete nail oluyor .. 
"Harp karan gizli değil, apk verilir,, 
derken Refik Saydam, milletini ba:g> 
hakkında alıl'aeak kararlara iştirak 
etilren bir Cümhurreisinin kararını 
da bize tehliğ etmiş oluyor. Bu it]. 
barla Kefile Saydam, harp me~·zuu. 
bahs olduğu zaman, milletin kararı
nı alacağını söyliyen, bir hat'p muva. 
c:ehes'nde vatandaşlariyle açık açık 
konuşan ilk Başvekildir. Bir halk 
hükllınetinin Başvekiline yaraşan da 
budur. 

Artık tarihi ve maziyi doldunıla
mıyacak mesafeler ve uçurumlarla 
arkada bıraktık. Kafası kızdığı için 
harp ilan eden pad"şahın, kendi 
mantığına uygun cfüştüğü için mille
ti harplere sürük!iyen oligarşilerin 
tarihi ve devri kapanmıştır. Atatürk 
inkılilhınm sağlam temeller üzerine 
kurduğu. İsmet İnöniinün kuvvetlen. 
cUrd"ği halle hükumeti, işte bugün 
mikrofonun ha!}ına geliyor: 

- Sizin reyinizi, mümessillerini. 
zin reyittl almadan. kati ve zaruri 
bir ihtiyaç eönneden bu karan ver
miveceğiz. diyor ... 

Bu millet, Cümhuriyet devrin. 
tlen, halk hiikfuneti idaresinden ev
vel. hangi Basvkili bövlP karşısında 
hulmuş, hu beliğ, ve yüksek hıtabı ıı:vvela matbuat üzerinde dura-

~· H.alkm mukadderatına bizzat 
hakirnıyeti esasına istinat eden de. 
mokra.~i rejiminde, günde iki mil
yon n.usha satan bir gazeteye ya. 
hb~t .?ır kaç gazeteye malikiyet 

Fabrikanın, mağazanın, büronun esi
ri olan bugünün işçisi, yolunun ve ma
hallesinin esiri olan küçük burjuva, en 
ziyade, muhayyilesini besliyen gıda 
yokluğundan muztariptlr. Onun, tabiat
le, tabiatın sırlan ve harlkalarlle he
men hiçbir teması yoktur. 

Bu fikir, bir hakikat hi<:seı;I tasımak
la beraber, oldukça mübal~ğalıdır ve 
sinemanın mahiyetinden ziyade. gö~te

rllen filmlerin mahiyeti ile alakadar
dır. Diğer cihetten, balkın en çok be
ğendiği ve zevkle seyrettiği tiyatro pi
yeslerinin halkta tevlit ettiği reaksi
yonlar, mutavas!ılt bir filmin tevlit et
tfö reaksiyonlardan daha yüksek de
ğildir. 

Radyonun diğer bir hususiyeti 
ve faikiyeti de, hazıri kıymetin_ 
dedir. Radyo vasıtasile nakledilen 
sözler, hasselerden ziyade, fikir 
üzerine tesir icra ederler. Bu se. 
hepten dolayı radyo, ani bir su.. 
rette geniş fikir harektleri tevlit 
edebilir. 

J 'in1em · ştir? 

uyük bir iktidardır. ' 

~azı ~iyast ve iktısadi menfaat. 
lerın müdafaacısı ve propaganda
c~s~ olan gazeteler, halka muayyen 
~~ırleri ve kanaatleri aşılamak 
ı~~· meşru veya gayrimeşru, ah
laki veya gayriahlaki b .. t .. t la .. u un vası. 
~. ra muracaat etmektedirler. Bü-

yük puntolarla bc.şlıklar, bol resim 
v~ fotograf, heyecan verici hava. 
dısler, rezaletler, cinayetler, bun
ların başlıcalarıdır. Hadiselerin.. 
~~ayyen menfaatlerin icaplanna 
gore. ~~sirini, vakalarm tagyir ve 
t.~ifını de bunlara ilave ettne
lidır. Halk, gazetedeki yazıları, fikrl 
cehit . sarf etmeksizin okuyup anla. 
mak ıstemektedir. Gazeteler, hal-

HattA, iç bayatlan az çok inkişaf et· 
miş, malô.matça zen$rln olan kültürlü 
insanlar bile değişiklik ihtiyacını duy
maktadırlar. 

Bugünün lruıanlannın yaşayış tarzla
n, edebiyattan, plastik sanatıerden zl· 
yade, bilhassa sinema perdesinin tesi
ri altındadır. 

Blr kitap okumak. bir tabloyu veya 
heykeli seyretmek, insanda bir takım 
ınülAhazalar, arzular ve hulyalar uyan• 
dırabllir; fakat kitap ve tablo, muta
vassıt insanı tamamile ikna edemez, 
hareket ve faaliyet ili:erine büYük bir 
tesir icra edemez. 

Halbuki, bir filmin muvaffakıyeti, 
kollektif bir muvafakat ve takdiri icap 
ettirdiği için, sinemanın telkin ve tkİıa 

Si.nemanın, tiyatroYU gölıtede bırak
tığı, öldürdüğü de iddia edilmektedir. 
Fakat tiyatro, sinema meydana çıkma
dan evvel kendi kendini öldürmeğe 
baslamıştı. Son zamanlarda, sanaUerin 
belki en eskisi ve en popüleri olan ti

yatroyu, eski menselerlne irca etmek 
suretile canlandırmak için bazı cesura
ne teşebbüsler yapılmaktaydı. Rakik!, 
modern tiyatro, ihtiınal bu teşebbilsler
den doğacaktır. 

Bu meselede hakikat şudur ki, tl
,.atronun en adi nevilerini kendine mal 
eden sinema, fena tiyatroyu tamim et
mektedir, ve bu suretle hareket etmek
le, evvelce ancak tiyatroya gidebilen 
mahdut insanların yerlne, da.ha geni:ı 
halk kiltlelerinin zevklerini bozmakta, 

Halbuki sinema. buna muktedir 
değildir. Gösterilen bir film,, ne 
kadar yeni olursa olsun, hali. ak
tüel vaziyeti değil, maziyi temsil 
ve ifade etmektedir. 

Bu üç bü.yük tekniğe ait yazdı. 
ğım yazı1arı, şu temennilerle bi.. 
tirmek istiyorum: 

Coğrafi ve siyasi hudutları aşa
rak, insanları birbirlerile yaklaş. 
tırmayı, tanıtmayı ve sevdirmeyi 
mümkün kılan matbuat, sinema 
ve radyo, beşeri sulhe hizmet e.. 
decek en kudretli vasıtalardır. 
Doğmasını sabırsızlıkla bekle.. 

diğimiz yeni havatın esaslannı 
geniş halk kütlel~rine telkin ve 
tamim etmek, bütün dünva mil. 
letlerini bu büyük ideal etrafında 

teknik bize yard1m edecektir. 
Mahiyetleri itibarile demokra

tik olan bu teknikler, - yirmi. o
tuz sene evvel mahdut bir zümre. 
nin inhisarında bulunan - beşe. 
riyeti en viiksek fikir ve sanat 
mahsullerinden eeni~ halk kütlele 
rini istifade ettirecek eşsiz kül
tür vasıtalarıdır. 

Birçok zamanlar. insanlar ara. 
smda kin ve nefret ve düsmanlık 
hislerini ya:ymağa, iptidai ve adi 
fikir ve hisleri tatmine alet olan 
bu üç tekniği. çok yakın bir istik
balde dünya sulhünün ve hakiki 
kültürün hizmetinde görmek, 
dünyanın bugünkü halinden. 
maddi veya manevi ıstırap çeken 
bütün insanların en büyük dile-
ğidir. 
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.. . (Başı, 1 incide) 
muhım miktarda yardım etmektc
dır!er. İsveç sahillerine İngiliz ve 
Fransız vapurlnn gonüllü. top, tlifek 
ve tayyare taşıyorlar. Müttefikler 
bir taraftan da Sovyetleri cenuptan 
tnzyık etmek ihtiyacını duyabilirler. 
Mıs.r ve Suriyede General Veygan
dın kumandası altında hazırlanan ve 
miktarı hakkında efsanevi rakamlar 
söylenen ordunun bu maksadı tem·n 
içın kullanılması mümkündür. Bu 
takdırde harp kendiliğinden Knradc
nize, Yakın ve Orta Şarka intikal e-

• • • . ~aşı 1 in~de) • r K~rakuri, bundan sonra diğer mu-
kemesının ışgal ettığı odaya kimseyı harrır ve ediplerin de Afrodıt mese-
bı:.akm.amıya . ~aşlamışlardı. Anc3k lesi münasebetile yazdıklarını birer, 
muddeıumumılıkçe hazrrlanan kart- birer okudu ve bütün b tı Af-

lJl~~deiumuminin cevabı ı Temyizin karan olsa olsa nit olduğu 
Bu mud:ıfaadan sonra müddeiumu. meseleye merbuttur.,, 

Müddciumumiliğin sanatkfırları ta
kip etmesi, inkılap ahlakına, içtimai 
nhliıka karşı bir harekettir. Halbuki 
müddeiumumilik beni, müddeiumu
minin şahsi ahlô.kına kar~ı tecavüzde 
bulunmuş olmak suçile mahkemeye 
verdi. Ben müddeiu:numinin şahsi 
ahliıkını mevzuubahis etmt:dim. O. 
nun için sarfcttiğim "Rec'ı,, sozü ir. 
tica manasında alınamaz. Bu iki ke
lime arnsındn çok derin fark vardır. 

dectktir. · 

la t l dl. b. u zeva n 
rı aş1y~n a~ a ıye ınas_ı~ın ikinci roditin müst:ehcen olmadığını iddia 

katındakı korıdora girebılıyorlardı. ettiklerini ve bu iddialarını isbat e •• 
.Mahkeme za~anına doğru mahkeme lediklerinf ilkve etti. ~ 
salonu ve korıdor tıka basa dolmuş Eh · · 
bulunuyor, diğer yüzl~rce dinleyici J lı hıbre raporları 
polis scddinin arkasında bekleşiyor- Bun~an son:a e]lli hibr~ raporları. 
du. • nı tahlıle geçtı. Fakat "bıri Üniver-

Saat tam 16 da yedinci ceza haki. site profesörlerinin, diğeri Talim ve 
mi İsmail Hakkı ile müddeiumumi Terbiye Heyetinin verdiği olmak ü-
Hikmet Onat mevkilerini aldılar. zere bizi ilzam edecek iki rapbr tanı. 

mi Hikmet Onat söz istedi ve Fran-1 Hikmet JJ/ünifin sorgusu 
sız muharrirlerinden tercüme edilen ı Hakim Halil, ceza muhakemeleri 
ynzı~_ann suçlu vekili tarafından iyi usulü kanunu hükümlerıne 488 inci 
terc~e e~ilmediğini bildirerek şun- j maddenin esbabı mucibesin~ ve tem
lan s?.yled~; .. yiz dördüncü ceza dairesinin karıır-

-: Şahıt olar~k gosterdikler:I Ali larına istinaden, avuırntların snhsi 
c.anıp l· Peya?'lı Saf anın da yazıda talep olmadan dava açılamıyacağı yo. 
yıne çev ılcn bır manevra ile ve ha- !undaki taleplerile bu davanın asli 
kikat saklanmak ~uretiyle yazılmış ye mahkemeleri s~ahiyeti haricind; 
ya~ılardan başka hır şey değildir.,, görüldüğü yolundaki iddıayı reddetti 

sat l\fa~mu~, ynzı~ın aslını oku- ve Hikmet Münifin sorgusuna geçtı. 

Bu tahmin ve mütalealan yürüten 
ecnebi gazeteleri, Türkiyeııin ehem
miyetli mevkii üz:erinde duruyor, ve 
Ankarnnın vereceği karnrın Cihan 
Harbine yeni bir istikamet vereceğini 
yazıyorlardı. Bu sebeple Türkiyenin 
vereceği karara fevkalade ehemmiyet 
aUediyorlardı. 

!Jlüdafaa vekilinin sözleri yoruz., dedi ve şu sözleri ilave etti; 

Hakim evvela, suçlu Semih Lutfi- lbralıim Hakkı Konyalı 
nin vekili avukat Esat Mahmut Ka- kimdir? 
rakurta söz verdi. "- Kitabımwn toplatılmasına esas~ 

24 sayfa tutan müdafaanamesini lan ilk rapor ise, indimizde hukukan, 
okumıya başlayan Karakurt, evvela mantıken ve kanunen mevcut değildir. 
müçldeiumuminin geçen celsede ser- Onun hOkmil kitnplanmız.ın toplanması ve 
dettiği iddianamesini hulasa ettikten sayın hAklmln yeni blr ehllhfbre tnylnlne 
sonra bunlara birer birer cevap ver- knrnr vcrmeslle bitmiştir. Bu başka torıa 
mlye başladı. Bu arada "iddia maka- olamaz, olamaz çünkO; ismini bile (iimdl 
mını, Frnnsız edebiyatını tetkik ede- telfttfuz etUğim uıman haşyetle tüyleri
rek MuharTir Piyer Luizin yazdığı mln Orperdiğlni duyduğum böyle: ehli
escrin bir eseri sanat olup olmadığını hlbre tayin edildiği d:ıvayı kendisine bir 
huzurunuzda konuşmıya ve hüküm istismar vıısıtas:ı yaparak, duvarlara nan
venniye salahiyettar addetmiyoruz,, Iar, sokak bnşlannn afişler y:ıpıştınp, 

Hm~ksınıt Omudtdeıumuıruden isteyince Hikmet Münif, yazının heyeti u-
ı me na · · " · _ mumıyesinde hakaret değil tenkit 
-. Burası Türk mahkemesidir... olduğunu ve müddeiumumini~ değil 

Ded_ı ve Grenguvardan tercüme edi Konyalı İbrahimin istihdaf edild'ğ' ! 
len bır parça okudu. Ve sözlerine şu ve yazı bitaraf bir ehli k f t ıtkı?kı 
suretle devam etti- . , . w • vu u a e ı 

_ "T .. k h · i 
1 

• ettırıldıgi takdırde bu noktanın te-
ur mu arr r er:ınden parça. barüz edeceg-i · - l d' A k ı 

lar okumıya ne hacet! Ge en iddi- . nı ~oy e ı. vu. at r. 
amda izah ettiğim eçh'l ç d. fan Emın de ehlıvukuf talebıne işti-

v ı e e ıp ve rak etti 
muharrirlerden mlirekkep Ankarada t d. · 

Bir çok mebuslar, ve mesela, Yu
nus Nadi, Necip Ali, Kazım Nami, ve 
ilfıh .. bile Afrodit a!eyhtarlanna ırti. 
ca atfetmiş1erdir. Biz istedik ki, inkı. 
liıp adliyesi, inkılfıp düşmanlarına 
karşı bizimle beraber olsun ve bunu 
yazdık; bu müddeiumumiyi, adliye
yi tahkir değil, onu tenzih ve tcbcil
d5r . ., 

Elılivukuf talebi 
Söz alan İrfan Emın, yine ehli vu. 

kuf talebinde bulundu; B u bakımdan Başvckfümiı Re. 
fik Saydamın evvelkl günkü 

nutku biıtun bu endişeleri bir ham
lede silıp supüren teskin edici bir te
k yapmış, ve kötü propagandalarla 
havayı bulandırmakta olanların si
liıhlarını ellerinden almıştır. 

Başvekilimizin beyaruıtı içinde şu 
cümleler üzerinde bılhassa durmakta 
fayda vardır: 

"Bizim SovyetJcr aleyhinde her
hnngi bir harekete asla temayülümüz 
yol tur.'Esasen kimse de bizden böy. 
le bir hareket istememiştir. Sovyct
lcrin doğrudan doğruya bizim aley
hilnlze bir harcktJeri olacak mı? Böy. 
le bir ihtimnli Inrzettirecck şimdi hiç 
bir deliJ görünmüyor.,, 

"Bizim Sİ) asetimiz'n ne ivica!:lı, 
ne de g·zu \'C miiphem tarafı vardır. 
Taahhütlerimiz sarihtir. Maksat ve 
gayelerimiz mun) yendir. Emniyet 
sahamız açık itillnk muahedelerimiz. 
le çizilmiş, emniyetsizlik havasının 
bizde ne ukit doğncnğını açıkça söy. 
lcmiş \'e göstermiş bulunuyoruz. 
Harp hnrici ''Dzİyetimiz rn 'ili masu
niyete dayanmakta, herhangi sckilde 
kombinezonlnra alet olacak .istidat 
göstermemektedir. Ve göstermiye
cektir. Diin) ayı isbrnp · çinde kıv
randıran muharebeleri esefle tnkip 
ediyoruz. Bu muharebelerin şu yolda 
Ve) n bu yolda inkişafından Türkiye.. 
miz için bir j!l;tirnk h·ssesi çıknrmak, 
ciddi ve ~n' im hi'ıdiscleri çok hafif 
tclükki etmek demektir.,, 

Bir hükumet reisi, bundan daha a
ç·k, bundnn daha vazıh konuşamaz. 
Bu sözler Ti.ırk.yenin vaziyetini ber
rok bir hale getirmiş, ve maksatla 
işae edilen propaganda ~c dedikc..du
lara yaşama imkanı bırakmamıştır. 

Türk vatandaşı, huzur ve emniyet 
içinde, kendi işi gücü ile meşgul o. 
labilir ve yarından @min olarak rahat 
uyuyabilir. 

Dedi ve FrallS17. edebiyat tarihinin ta- heyecan ve nlfıka ile beklediğiniz Afro
nınmış slmalanndan olan ve beynelmflel dit çıktı, diye halkı birbirine katan ve 
ilmi $Öhreti haiz bulunan Lanson'u mfid- kaş, gl>z arasında kesesini doldurmıya ça
deiumumlnfn layıkı · veçhlle tetkik et- 1~ bltnraflıktan mahrum ve en ba<rlt 
mediğinf ileri sfirerek. gerek bu zatın, cemiyet. kıı.idelcrini çiğnemekte tCTeddiit 
gerek diğer tanınmış tıllmlerln Piycr etmez bir adamm nasıl imanına, fikrine, 
Lulz hakkındaki yıwlannı hah ettt. ve b!taraflığına itimat eder de, onu ken

Grcnguvnr mecmunsmda ('ikan ve mild- dlmize hOküm verecek bir makam olarak 
dclumuml tarafından mild:ıfaa sadedln- kabul edebiliriz. Biz değil, hatt.'\ Tilrklyc 
de mahkemeye verllen yazının da meç- huduUan' dahilinde hangi müessese, hnn
hul miltcrclm tarafından iyi tercllme edil- gt merci ve hangi makam vardır kf, Mtıl 
medilUnl söyledi ve dedi ki: on sekiz milyon TilrkOn içinden n::ısılsn 

~1üstehcen eser olmamalı s~illp, karşımıza getirilen bu bedbaht a

"- Milddelumumlnfn müstehcen ve 
murıaylrl aru hnya neşriyata karşı mem
leket nhlfıkını korumak örf ve Adetleri
mizi muhıı!aza etmek i~ln şiddetle hare
ket etmek mccburlyeUnde olduğumuz 

bMıslndekl beyanlarına biltün kalbimiz 

damın, son neşriyatı da gördfiltten sonr:ı, 

sözOne inannJ>llmek cesnretlnf gösterebilir. 
Vatana karşı siyasi ve menfi cf'alinden 
dolayı devletin bir gaıo:cteye muhbir oh
rak girmesine mOsaade etmediği, böyle 
blr adamı biz nasıl ehli hlbre, diye knr
şunıuı alır, onun bitaraf fikir ve mntald

resmen toplanmış olan kongre ve o- d ıa makamı, _ehl~ vu~f .. talebi.nin 
nun listesinde çok müdafaa ettikleri yerı:iz .olduğu!lu ılerı surdu, bu ışte 
Afroditin bulunmyışı kevfiyetidir. ~Akımı~ t:1kdır hakkının. kafi oldu. 
Gösterilen müdafaa şahit! · . · d gunu soylıyerek bu talebın de reddi-

. en ıçın e ni istedi 
bır kısım mevcuttur ki taraflardan · 
daha fnzla asabiyetle bu davayı takip ~u noktada, f~an Emln ile müd-
etmi~ ve 'bitaraf kalmamış, adeta de!.umumi muavıni Edip .arasında 
kendjne benimsemiş kimselerin bu. m~nakaşa b~~adı. İrfan. Emın: 
lunduğu da unutulmamalıdır.,, - Yazı _ışı de bi: ıhtısas işidir, 
. Bundan sonra suçlu Semih LQ:tfi dedi, A:fro~ı~ davası ~~ defa ehli vu. 
ı1e Kt>nan Dinçman da müdafaalarını kufa gıtmıştır. Tenkıdın hudutlarını 
yaptılar. da tayin zarureti vardır. Bir neşriyat 

lflalıkemenin kararı meselesi ha~~ında, !anya.ı~a ~i mah

l\tiitenkıhl'n hnkim durusmanın 
hittiğ'ni bildirerek karnnnı ~kudu: 
Bu karnrda Üniversite profesörleri. 
~~ ve l\Iilli Tnliın ve Terhiye Heye. 
tının raporlarından Afrodit eserinin 
miistchccn olmadığı anlnsılmış bu-
undui;ru ve İbrahim Hnkkı Konyalı
nın dn b·tarnf bir ehli vukuf olma
dığından raporunun nazara alınma. 
dığı bildirilerek suçluların beraet et
tiği ve toplnttırılnn kitnplarm sahi
bine inde edileceği bildirildi. 

• Bu beraet kararından sonra Se.mih 
Lutri hiı.kime hıtaben şunları söy
ledi: 

kemeden bırı tenkıt, dıgen tahkir 
hükmü verebilir. O zaman davanızın 
verileceği mahkemenin numarasını 
piyango numarası bekler gibi bekli
ycceğiz, demektir. 
Diğer memleketlerde matbuat da

vaları için jüri vardır. Bunun bizde 
mevcut olmamasının bir noksan old•ı
ğunu Adliye Vekilimiz de itiraf et
miştir. Fakat bizde de hiç olmazsa 
matbuat davaları için hakime bir eh
li vukuf seçmek salahiyeti verilmiş
tir. Bundan istifade etmeliyiz. An
cak bu suretle bir yazının tenkidi mi, 
yoksa tahkiri m1 ihtiva ettiğini tef
rik edebiliriz.,, 

ve heyecanımızla işUrak ediyoruz. Haki- alanndan istifade ed~ hükmünO kabul 
katen çok doğrudur. İddia makamı kanu- edeblllrlz.. Ehllhlbre evveıfı vicdanına., ka
nun kmdlslne verdiği sallıhlyet ve şiddeti ranna inanılır, bitaraf, sonra vukufuna 
kullanarak memleket ahl4kfyatını mns- itimat edilir ve matbuat davalannda fs,. 
teh ı ttn k 1 .. b d ıı- ..., "32 senelik nesriyat hayatımda cen ncsr ya n oruma ıaır, u Os- en aıınğı elinde bir yfrksck mektep dlp-

d İ ted ·:ı.ı k d b sah d r:ördüğüm en büyu-k mükafat budur. 

Müddeiumwnt muavini cevaben 
dedi ki: 

ru ur. s ıt> a ar u a a §iddet tornası bulunur, tem.iz vatandaşlar ar.ı-
"'-t ı ı ı t-"fA k d b Teşekkür ederim. Eserin bu ve mu--"'"" ers n ('?', s .._" t>İ a nr u sahada Deri sından scçflmcsl ıtızımdır. 

Nlt 1 1 ~"tfi 1 k t a ı rinl teakıp tabılnnnın bütün has1latrnı 
ı;ı s n er, uu rı mem e e m nevver e , Kar$1mtza ehlihibre, diye çıkanlıın bu 
h k k 1 .......... erl 1, ... bflerln Erzincan fclfıkctzedelerine terkedı· -u u çu annı, gaze ... ""'' n ... 1 ar- adam hukukçu, edeblyattt. içtlmnfyatçı 
klllJlnda buloct1klnnna ı<lphe yoktuı-. Fa- dC'ğlldlr. Sad<'Ce nedir, biliyor musunuz" yorum . ., 
ka sadece ve huklkn\cn uıııawn- •ept.- xon;raaa~""' """"""""......ı "1= 1,_..,,.-1,~-~~l{a.rar fom11h._ nJilJI 
yatta.,. bık Babuncşilıat hOJetasmdan eski bir Öğrendiğimize göre, Mahkemenin 

Karakurt. bundan sonra bir eserin meyhaneci. Tasan'Ur buyurun şimdi, sa- beraet karan müddeiumumi Hikmet 
parça parça mütalaa edilcmiy2ceğini. ym haklın, fkl nydanbcri huzurunuzda Onat tarafından temyiz edilmiştir. 
ve eserin kül olduğunu an1atarak çekllğlm ııabru tahammülün derecesini, C h • .11. G 
müddeiumuminin Af.roditten ynlnız Dllnynnın meşhur sanatktırlanndan bir m UrayeT azetesi 
tcr.eddiye uwamış insan ihtirasındnn Fransız edibinin tOrk~eye çevrilmiş eseri 
p:lrcalar aldığını, fakat eserde güzel- fransızcamn (f> sını bllmiyen, elinde de- Aley İnde Iİ Davalar 

"- Sözlerinin sonunda, çok heye
cana kapılarak (Neşriyat hürriyetine 
hürmet etmek Uizımdır) dediler. Neş
riyat hürriyeti, hepimizin hürmet et
tiğimiz hürriyetlerin en başında f!e-
1.1ı. n:ııctlA u.ıa1.uua1o uu.ı.ı.ı-,eLY-Ut: l'!u-

dutSUZ, kayıtsız ve şartsız değildfr. 
Onun hududunu da ammenin ve bas
kalannın hudut hürriyeti tahdit e. 
der. Açılan davalarda neşir hürriye. 
tine hürmetsizlik yoktur. Bunu tav
zihan kayda mecburum.,, 

lik karşısı•da duyulan ilahi ve bedii ğll yükJıek mektep diploması, bir orta
heyecan lan tasvir eden safhaların mektep tıahadetnnmcsi bile bulunmıynn 
hakim olduğunu söyledi Miiddeiumu- eski bir meyhaneci tetkik ediyor. insan 
mi g'bi hareket edilecek olursa, İs- isyan etmemek için dudnklıınnı ısınyor, 

Reddedilen talep 
Afrodit meselesi dolny1sile Cumhu- Neticede hAkim, bertafsil yazdır-

"-Yazının tenkit icaplanna uy. 
gur olup olmadığını, btrakalım da1 

mütehassıslar tayin etsin,, dedi. 
Buna Peyami Safa da iştirak etti: 
"- Ben, dedi, yazımda sosyal ah

lfıkı mevzuubahis ettim. Ferdi ahl8.k 
ile sosyal ahlak arasındaki hududu 
ancak sosyoloğlar çizebilir.,, 

İddia makamı talebin reddini iste
di ve yalnız müstehcen vaziyette eh
li vukufa müracaat edilebileceği mü. 
taleasında bulundu. 

Hakim, bu noktadaki karannda: 
"Neşredilmiş olan yazının hakareta
miz olup olmadığını ehli vukufun tet• 
kiki mevzuubahis olmayıp nihayet 
bunu, yazının muharriri ile muasır 

olan, inkılabın esaslarına inanmış bu
lunan her vatandaş takdır etmek kud 
ıetinde olduğundan, ehli vukufun ta. 
yinine dair talebin rcddine,1 karaı: 
verdl. • 

Saat 18.30 u bulmuştu. İddia ma. 
kamı, aynı maznunlara ait davaların 
tevhidini istedi. Hfıkirn, 6 ıncı ceza 
mahkemesinde Peyami Safa aleyhine 
açılmış olan davaların tevhiden 6.3. 
940 çarşamba günü saat 1.J: te rüye
tine ve Peyami Safanın müdafaasın
da mevzuubahsettiği gazeteleri malı. 
kemeye ibraz etmesine karar verdi. 

• Bugün de, Peyami Safa ve Osman 
Münir aleyhlerine açılmış olan dava. 
lara devam .edil~clµir. 

on2 ünde 4 
gemi daha battı 

(Başı, 1 incide) 
Norveç Hariciye Nazırı Koht, Nor. 

veçln şimdiye kadar hnrpte ceman 
l J O bin tonluk 50 vapur ve 3500 !A
san kaybettiğini bildirmiştir. 

<===============- tanbul kütüphanelerinde tek eser kal- Konyalı neden ehli vukuf 
mayıncaya kadar aliikadarların mah- ' ol , 

riyet gazetesi Başmuharriri Yunus dığı müdellel esbabı mucibesi ile eh
Nadinin yazdığı bir başmakale dola- li vukuf talebini reddetti. Bunun Ü

yısilc mezkur gazete aleyhine açılan zerine, İrfan Emin, müekkilinin şah
neşren hakaret davasile, yine ayni siyeti hakkında mahkemeyi tenvır 
mesele dolayısile ayni gazete muhar. maksadile şahitler dinleteceğini söy
rirlerinden Peyami Safanın yazdığı Iedl. İddia makamı, bu meselede din. 

Nazır, demiştir ki; 
"- Elimizde bu vapurlardan do. 

kuzunun Alman kuvvetleri tarafın
dan batırıldığını gösteren deliller vnr 
dır. Diğer vapurlar ekseriyetle ma
yine çarparnk batmıştır. Norveç, İs
veç ve Danimarka muharipler nez.. 
dinde ayn ayrı teşebbüslerde buluna
rak harpte kanunsuz hareketlere nt. 
havet vermelerini istiyeccklerdir . ., 

'Fin Harbınde 
Son Safha 

(Başı 1 incide) 
trenlerini bombardıınan etmiştir. Sov 
y~t hava kuvvetleri sivıl halka karşı 
b~yuk b>r faaliyet göstermiştir. Şım
dıye kadar 14 ölü ve 16 yaralı tesbit 
edilmiştir. Sovyet tayyareleri pnra
şütler atmışlarsa da bunlcır n hepsi 
öldürülmüştür. Hatlar ü?.erinda cid
detli hava muharebeleri olmuştur. 
Düşmanın 14 tayyaresi muhakknk ve 
5 tayyaresi de muhtemel olarak diı
şüri.ilmiıştür. Finlnnd~lılar döı t tay
varc kaybetmişlerdir.,, 

Tavassut ihtimalleri 
Hels·nki, 1 (A.A.) - İyi haber a. 

lan mnhfillerde söylendiğine göre, 
Sovyet - Fin harbinde tavassut ;mcsc
lesınde iki nokta teeyytit etmektedir; 

1 - Almanlar n enrika çevirmiş 
olmaları miımkün olmak1a beraber 
şimdiye kadar bu hususta ciddi b'.r 
tetkik yapılmamıştır. 

2 - Bilhassa bir tulh memleketi 
olan Finlanda şimdiki harpten mesul 
de· 'ldir. Kabule şayan ~örülmiyecek 
şartlar lç1nde sulh yapı'.ım:ız. 

Londra, 1 (A A ) - Reuter ajansı
nın d·plomatik muharriri yazıyor: 

Öyle hissedilmektedir ki. Finlanda 
harbi bir çok milletler için vaz·yet
lcrini daha beter bir şe!de girmeden 
tekrar tetk'k etmelerini istilzam ede
cek derecede büyük whlikf'lerle c1olu 
bir safhaya girmiştir. Bugün bazı hı
tara f müc;ahitlerin fikri budur. Bu 
müşahitler Viborgun kapılarına ka
dar gckn ve bu suretle il'k arazi ta
leplerinin büyuk bir kısmını tahak
kuk ettirmiş olan Sovyetlerin Fin
landaya istiklalini temin edecek bir 
barış teklifine razı olacaklarını zan
n tmiyorlnr. Bu huc;usta bir ümit J§'ı
ğı ancak Stalin futuhnta devamın 
fayda ız olacağını na.zan itibara nidı
ğı takdirde parlayabilir. Finlanda 
baklı bir barış arzu ettiğini mütcma-
41lye aöylcmiştir. 

kemeye verilmeleri lazım geleceğini amaz · 
anlattı; l - Bihırnf ve sözüne innnılır bir 

Dini kitaplar ve eski eserler adam olmadığı için, 
2 - Bir mathunt davasına ehli VU· 

Bu arada Tevrat, İncil gibi dini kul seçilecek ımlnhiyet ,.e ehliveti 
kitaplarla Surei Yusufta ve meşhur haiz bulunmadığı için (l\f<'clis zabıt. 
şair Nedimin divanında Afroditte nameleri matbuat e.hli vukufunun en 
müstehcen telakki cdılen tasvirlere aşağı yüksek mektep mezunu olmnsr 
müşabih fıkralar bulunduğunu, icap lazımdır diyor.) 
ederse bunları mahkeme huzurunda 3 _ Sayın mnhkemenin, Usullin 
da okuynbileceğini, esasen bütün bu 76 ıncı maddesine istinat ettirdiğini 
kitaplardan başka bütün divan. ede- zannettiğimi7. da"•anın ikinci celse. 
biyatımızda da buna mümasil yazı- sinde, yeni bir ehli hihre tayinine 
lara pek iıla tesadüf edilebileceğini karar vermesi suretiyle ifrnzımrzı 
iznh etti. İcabında mahkemeye, mem- kabul ve bu raporu gayrikafi gör
lekctimizin bugünkü cd~biyatını ida- diiğii i~in, onu reddediyor, ''c rapo· 
re ve bugünkü siyasetini efkarı umu. ru ile knnunen, hukukan ve hilhnssn 
miye namına takip eden Büyük Mil- vicdanen ilznm cdilemiycceğimizi 
lct l\~eclisi azalarından bazılnrile ga- id.dia edh•oru:ı. 
zctc başmuharrirlerini, meşhur ve Esat Mahmut, bu uzun izahtan !:On

kıymetU ediplerimizi birer müdafaa ra üniversite profesörlerine sorulan 
şahidi sıfatile getireceğini söyliyen sualleri tekrar ve verilen cevnp'nrı 
Esat Mahmut Karakurt, ilk şahitle- izah eden müdafaa vekili, profcsörk._ 
rinin Yunus Nadi olduğunu söyliye- rin tam bir isabet yaptıklarını söy-
rck onun Afrodit hakkında yazdıih ledl. . 
yazılardan bazı parçalan okudu. Müddeiumuminin ikinci bir ehli 

JJ1uharrilerimizin noktai vukufa lüzum görmesi üzerine hasıl 
olan vaziyeti anlattı ve Milli Tal~m 
ve Terbiye heyetine eserin havale e
dilmesinin devlete havale edilmiş ol

nazarları 

Müteakıben Yeni Sabah gazetesı
nin başmuharriri ve mebus Hüseyin 
Cahidin, gazetemizin açtığı bir anke. 
te verdiği şu cevabı okudu; 

"Bence bu hususta bir knrnr vermeden 
evvel, mOtehassıslnn dinlemek elzemdir. 
Mesela bu hususu ihmal yüzünden bu se
rer de bir hatn f(ilenmls olabilir. Çünkn 
Afrodlt gibi edebi bir eseri mfistehcen, 
diye ortadan toplamakla her hangi çıplak 
bir heykele, mcsellı VenOs'ün heykeline 
derhal mugnyirJ edeptir, yaftasını yapış
tırm'.lk nrasında hiçbir fark yoktur.,, 

Karakurt, bundan sonra, muharrir 
ve mebus Sadri Ertemin şu yazısını 
da okudu: 

"MOstchccn, sanat eseri hudutlanna 
giremez, çQnkO sanat haddi z.ntinde ahl!k 
veya ah!Cıksızlıkln alAkalı değildir. Daha 
20 sene evvel resme bakmak gQnah, hey
kcll kırmak sevap sayılırdı. Böyle bir ha
va içinden sıyrılan blzler. bir taraftan e
ser yapar ve bir taraftan eserleri hudut
landınrk.ea. tJa laataJara 4Qpmmel17D. 

duğu neticesini çıkardı. 

Çocuklara okutmak mesel.esi 
Nihayet eserin çocuklara okutulup 

okutulamıyacağını da mevcut kanun
lara göre anlattı ve sözlerini söyle bi
tirdi: 
"- Son slizil söylemek, son hfikma 

vermek hakkı sizindir. Yalnız yüksek ve 
Adil hl'ıklm: Mndafaamı blUrmedcn bir 
dakika evvel (iUnu da s~ylemekten kendi
mi alamıyacağım ki, kafasında sank, sır
tında c(lppc, bir minderin Uzcr;ne bağdaş 
kurup, oturmuş, cahil ve zalim bir lsUb
dat htıklmlnln bile resme bakmnnın gü
nah, heykel kırmanın sevap sayıldığı bir 
devirde, mOstehcen g~rerck, cl uzatmadı
ğı beynelmilel bir sanat cscrlnf, dimağı 

ilmQ lrtnn ışığı ile yanan ileri Cümhurl
yet Mklmhıln mahkilm etmesine l.mkAn 
tasavvur etmiyorum. Bu iilbarln sizden 
lsted.illıDI& şimd1. sadcoo bcraet karan-

bir yazı yüziinden açılan davalara ek hitl d" A ı· 
1 

lence şa erin de ehli vukuf va. 
un suyc A tıncı ceza mahkemesin- ziyetlne gireceklerini ileri sürerek 

de başlanmış ve devam edilmiştir. bu t~ebin reddini istedi bu talep te 
. İlk olarak. saat 16 .da Yunus Nadi- , reddolundu. ' 

nın makalesı dolayısıle Cumhuriyet Bundan sonra müddel•ımum! id
ga.~e~esi ncş~iyat müdiirü Hikmet dianamesini okudu. Bu iddiana~ede 
Munıf alcyhıne açılan davaya başlan kısaca müddeiumumi Hikmet Onata 
mış, bir saat 45 dakika süren bu cel- cahillik taassup ve irtica atfolundu~ 
sede Hikmet.Münifle avukatları İrfan ğunu v~ Hikmet Münlfin .Matbuat 
Emin ve Suat Ziya hazır bulunmuş.. Kanununun 27 inci maddesi delnieti
lardır. Celse, avukat lrfan Emin ile le ceza kanununun 482 ve 273 üncü 
iddia makamını işgal eden nıüddeiu- maddelerine göre tecziyesini istedi ve 
mumi muavini E~ip. arasındaki mü- Hikmet Münifin müeccel iki defa ha-
nakaşalarla gc~mışti~. • pis ve bir defa da para cezası oldu-
Muha~em~nın tafsıl.at~ .şud~_r=. . ğunu söyliyerek bunların da infazı-
E~vclu, Hıkmet Munıfın huvıyeti na karar verilmesini tal~p etti. 

tesbıt olundu. Bunun üzerine avukat lrian Emin, 
Hakim, iddianameyi o!rndu. Bunda, mühlet talebinde bulundu. Hakim, 

Yunus Nadinin makalesinin heyeti Konyalı hakkındaki vesikn1arla İb
umumiyesinin İstanbul müddeiumu- rahim Paşa sarayına ait münakaşala
misi Hikmet Onatı, ifa ettiği vazife- rı muhtevi gazetelerin mahkemeye 
den dolayı tnhkir mahiyetinde oldu- ibrazı için celseyi 6 mnrt çarşamba 
ğu iddia ediliyor, Matbuat kanunu- günü saat 14.30 a bıraktı. Bu celse, 
nun 27 incı maddesi yoluykı Hik:nct bittiği sırada saat 18,40 1 bulmuştu. 
Münifin tecziyesi isteniyordu. 

Burada müdafaa vekili tr.fan Emin Peyami Saf anın mulıakemesi 
söz alarak dccli ki: Bundan sonra maznunlar safına 

"- Bu davada, ceza kanununun Peyami Safa dahil oldu. İddia maka-
488 inci maddesine göre alakadar mında da bir değişiklik oldu. Mua
şahsın talep ve şikfıyeti scbkat etme- vinlerden Edip, yerini Mahire bırak
miştir. Binaenaleyh dava ikame edil- tı ve bu defa da Peyami Safanın mu-
miş sayılamaz.,, hakemesine başlandı. 

İdd'a makamı, amme hizmeti ifa Hakim, bir gün evvelki celsede 
edenlere karşı gıyaplarında yapılan mevzuubahis olan davaya devam o
hakaret ve sövmeden dolayı şikayet- lunup olunnmıyacağı hakkındaki ka· 
name verilmesine lüzum olmadığına rarını okudu ve birinci davada oldu. 
dair temyiz dördüncü ceza dairesi- ğu gibi ve ayni esbabı mucibe ile 
nin 4581 ve 7681/211)6 ve 12157 /12 maznunların taleplerinin reddine ka
numaralı kararlarını ileri sürerek, bu rar verdi. 
meselenin temyizde hiçbir zaman ih- Peyami Salanın sorgusuna başlan
tilafı davet etmemiş olduğunü ve as- dı. Peyami Safa, on beş dakika süren 
!iye ceza davalarına taalluk eden hu- beyanatı sırasında ezcümle dedi ki: 
suslarda kararlarını tetkike dördün- "- Davaya esas olan yazıda, na
cü ceza dairesi memur olduğuna gö- musa, şerefe ve haysiyete tecavüzden 
re, bu dairenin kararlarının avukat- zerre kadar eser yoktur. Bu yazı, bu 
lan da tatmine kafi olması lazım gel- mevzularda şimdiye kadar yapılan 
diğini söyledi. tenkitlerin en hafifidir. Ben, bu ya. 

İrfan Emin ısrar etti: zıda meseleyi sosyal çer~evcsinre mü 
"- 488 inci maddenin sonuncu talaa ettim. Bu bir adliye davası de. 

fıkrası aşikar bir talepten bahistir. ğil, bir fikir davasıdır, dediın. 

Danimarka Hariciye . 
Nazırının beyanatı 

lıanimarka Hariciye Nazın Munch 
bugün Derlinske Tidende gazetesi mtt 
habirine yaptığı beyanatta demiştir 
ki: 

"- Danimarka hükQmeti, muharip 
lerden her iki tara(a da müracaat e
derek müttefiklerle Almanya arasın. 
da yapılmakta olan deniz harbinin 
Danimarka ticaret filosu üzerindeki 
tesirlerini kabil olduğu nisbette azalt 
malarını istiyccektir. 

Bu müracaat yalnız enternasyonal 
kanunun ihlal edilmiş olduğu son 
vakalara değil, deniz harbinin tama
mına şamil olacaktır.,, 

Danimarka ve Norveç hükıimetlc. 
rinin bilfiil müracaatta bulunduklan 
anlaşılıyor. İsveç te müracaat etmek 
üzeredir. 

Alman tayyareleri N orveçe ait 
Bros adlı vapuru bombardıman et
miş ve hasara uğratmıştır. 

Letonyayn ait 3000 tonluk bir va
pur da bombardıman edilmiş \'e mü~ 
rcttebatı mitralyözc tutulmuştur. 

llitlerin taltif ettiği 
do11anma kumaııdanı 

Berlinden verilen bir habere göre, 
kumanda ettiğı deniz harbinin basın. 
danberi 120 bin tondan fazla vapur 
batırmış olan Albay Schultze'yi bu
gün Hitler donanma kumandanları 

da hazır olduğu halde kabul etmiş ve 
bizzat Albnya demir <;alibin şövalye 
rütbesini tevdi etmiştir. 

Uzun bir seferden avdet ed,,.n htr 
Alman denizaltısı bu '>l:'fN:inde 45 bin 
tonluk vapur batırmıştır. Bu avni 
denizaltı şimdiye kadar yapmış oldu
ğu iki seferde 80 bin ton batırmıştır. 



Sat~ ık Hususi Binek Otomobi& 
Beyog1u 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar vernen Mü
hendis olü Vahit Akpaka ait Taksim Billlürcü sokak 15 numaralı ga
rajda bulunan İzmit bcleuiyesine mukayyet 11 numaralı husus~ 
otomobil mahkem~miz tarafından 6.3.940 tarihine müsadü çarşamba 
günü saat 14 de bilmüzayede satılacaktır. Satış bedeli yüzde 75 i 
bulmadığı takdirde ikinci arttırması 9.3.940 tarihine müsadif cu. 
martesi günü saat 14 de icra edilecektir. Otomobil Şevrole marka 
~apalı 4 kapılı taksiye elverişli binek otomobili olup 500 (beş yüz) 
lıra kıymet takdir edilmiştir. Satış gününe kadar garaj, rüsum tere. 
keye satıştan sonraki masarif alıcıya aittir. İsteklilerin yukarda gös
terilen gün ve saatte Taksim Büllürcü sokak 15 numaralı garajde. 

hazır bulunmaları ilan olunur. (20901)--

TÜRK l(Ö üet MADEt-.ALER ANONiM ŞiRKETi 
Türk Kömür Madenleri Anonim Şirketi hissedarlarınm 22 Mart 1940 

cuma günü saat on beş buçukta Ga latada Karamustala sokağında 149 
numaralı Ovagimyan hanınd:ı 4 üncü katta şirketin idare merkezinde 
aleliıde surette vukubulacak umumi heyet içtimaında hazır bulWlmaları 
rica olunur. 

RUZNAME 
1 - İdare meclisi rapo!.'unun okunması, 
2 - Murakıp raporunun okunması; 
3 - 31 Birincikanun 1939 tarihine ait bilan~o ve kar ve azrar he. 

sabının okunarak müzakeresi ve tas diki ve idare meclisi azalarının ibrası 
4 - 1940 yılı için murakıp intihabı ve tahsisatının tayini; 
5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince idare meclisi 

azalannın gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıslar namlarına bizzat ve
ya bilvasıta şirketle muamele yapması için kendilerine mezuniyet ve
rilmesi 

6 - Şirket işlerini tedvir için sureti mahsµsada memur edileceklere 
'Verilecek ücreti tesbit zımnında idare meclisine salahiyet verilmesi. 

Gerek asnletcn ve gerekse vekaleten umumi heyete iştira]5 edebil. 
nıek için hissedarların en az yirmi hisseye malik bulunması ve hisse se
netlerini 15 mart 1940 cuma gününe kadar şirketin idare merkezine 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Mali müesseseler tarafından verilen hisse senetlerinin tevdiini na
tık vesikalar hisse senetleri makamında kabul olunur. 

İDARE MECLİSİ 

+ 
TORK KOMU MADENLER ANONiM ŞiRKETi 

Türk Kömür Madenler Anonim Şirketi hissedarlarının 22 mart 1940 
cuma günü saat on altıda Galatada Karamustafa sokağında 149 numara. 
lı Ovagimyan hanında 4 üncü katta şirketin idare merkazinde Ticaret 
kanununun 362 inci ve muaddel 386ıncı maddelerine tevfikan fevkalade 
surette vukubulan umumi heyet iç timaında hazır bulunmalan rica olu
nur. 

RUZN Al\IE 
Şirket sermayesinin 2.000.000 Türk lirasından 3.000.000 Türk lira

sına ibliiğl hasebile dahili nizamnamenin 5 inci maddesinin sureti ati.. 

yede tadili: 

5 inci maddenin eski şekli : 5 inci maddenin yeni şekli : 

"Şirketin sermayesi iki milyon "Şirketin sermayesi üç milyon 
Türk lirasından ibaret olup beheri Türk lirasından ibaret olup beheri 
y rmı T rk lirası kıymetfnGc elll yirml Ti.ırk lira:n kıym~tinde yetmi~ 
bini adi, elli bini ise imtiyazlı yüz beş bini adi yetmiş beş bini ise im
bin hisseye münknsemdir. Mezkur tiyazlı yüz elli bin hisseye münka. 
elli bin imtiya~lı hl~s.e .senedatı iş- I semdir: Mezkilr yetmiş beş bin imti
bu nizamnameı dahılının 34 ve 40 yazlı hısse senedatı işbu nizamnamei 
numaralı maddelerile bahşolunan dahilinln 34 ve 40 numaralı madde
hukuktan istifade edecektir. Ancak lerile bahşolunan hukuktan istifade 
şurası derkfırdır ki, işbu imtiyalzı edecektir. Ancak şurası derkardır ki, 
hisse senedatı mezkur 34 ve 40 nu- işbu imtiyazlı hisse senedatı mezkur 
maralı maddelerde :n~ayyen imtj. 34 ve 40 numaralı maddelerde mu. 
yazatı mahsusa harıcınde ;ey. ve ayyen imtiyazatı mahsusa haricirıde 
sair bilcümle hususatta adi hısse rey vesair bilcümle hususatta adi his
senedatmdan farklı ve fozla hukulr.a se senedatmdan farklı ve fazla huku-
lllalik değildir. ka malik değildir. 

Sermaye bisse~aran hey~~i um~~ .ser?1aye h.issedaran heyeti umu-
.tniyesi kararile bır veya. muteaddıt 1 mıyesı kararile bir veya müteaddit 
defa tezyit olunabilir. Şırke: ~aşka j ~ef~ tezyit olunabilir. Şirket başka 
imtiyazlı hisse senedatı dahı 1hraç ımtıyazlı hisse senedatı dahi ihraç 
edebilecek ve her defası'1da hisseda- edebilecek ve her defasında hisseda
ran heyeti umumiyesi ~şbu yeni his. ran heyeti umumiyesi işbu yeni his
se senedatına bahşedıkc k hukı.:k se senedatma bahşedilP.Cek hukuk 
ve imtiyazatı tayin eyliy cektir. ve imtiyazatı tayin eyliyecektir. 

Şirket tahvilat ~a}1i i r~ç edebi- Şirket tahvilat 'Ôahi ihraç edebile-
lecek ve işbu tahvilat~ ırket .~m- c~k ve işbu tahvilata şirket emvali
valinin tamamı veya bır kısmı uze. nın tamamı veya bir kısmı üzerinden 
rinden ayni bir teminat ~ahşeyli- a.yni bir teminat bahşeyliyebilecek
yebilccektir. Hisse senetlcn koçanlı tır. Hisse senetleri koçanlı bir def. 
bir defterden koparılacaıc ve me~lı.. terden koparılacak ve Meclisi idare
si idareden iki zatın imza mı havı 0 • d~n iki zatın imzasını havi olacaktır. 
lacaktır. Hisse senetleri bir, beş, on, H.~sse .senetleri bir, beş, on, elli ve 
elli ve yüz hisse bir ara~a. olarak yuz. hısse bir arada olarak ihraç olu
ihraç olunabil~cek ve ~ahvıla:ta ~l- n~bılecek ve tahvilatta olduğu gibi 
duğu gibi bir tarafı t~kçe lı~anıle bı~ tarafı türkçe Usanile, dlğer tara. 
diğer tarafı ise ecnebı bır lisanla fı ıse ecnebi bir lisanla muharrer o-
nıuharrer olacaktır. lacaktır.,, 

Ticaret kanununun 385 inci l~a~desi mucibince her hissedar, hatta 
bir tek hissesi olan, umu mı heyet. ıç tımama i~tirak hakkını haiZ olup 
vereceği rey adedi, namahdut hır. surette, hısseleri nisbetinde artacak
tır. Gerek asaleten ve gere~se vekaleten ~mumi heyete i~tirak arzusun. 
da bulunan hissedarlar ınal~ oldu.k ları .hısse senetlerini umumi heyet 
içtima tarihinden yedi gun once şıı:ket ı~are merkezine tevdi etmelidir. 

Mali müesseseler tarafından verı len hısse senetlerlnin tevdiini natık 
\'esikalar hisse sene,tleri makamında kabul olunur. 

İDARE MECLİS! 

ı - Çamaltı Tuzlnsınd sahil nnbarlarımıza nakledilecek (40.000) Kırk bin 
ton tuzun nakli işi pazarlı 1 eksiltmeye konulmuştur. 

II - Paznrlık 9/III/910 Cum:ırtesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve 
'.:\iubııyant Şube lndeld Alım Komisyonunda yapılocaktır. 

III _ Şartnamesi her n sözü ge~en Ş~bede~ alınabilir. • • 
IV - İsteklilerin pazaı lı için tııyın edılcn giln ve saatte tekli! edecekleri fi

at üzerinden % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte mezklir Komisyona müracaat-
ları ilfın olunur. (1655) 

Heyeti Umumiyeye 
Davet 118..nı 

lrezilya Kahvesi 
Türk Anonim Şirketinden: 
Brezilya Kahvesi Türk Anonim 

şirketi hissedarlan umumi heyeti 28 
mart 1940 gününe düşen perşembe 
günü saat 15 (on beş) te İstanbuld~ 
Bahçebpıda 4 üncü Vakıf hanında 
kain şirketin idare merkezinde adi 
surette toplanacağından, şirket esas 
mukavelesi mucibince heyeti umu
miyeye iştirak edecek olan hissedar. 
ların hamil bulunduklan hisse senet
lerini veya bunu müsbit vesaiki içti
ma gününden en az bir hafta evvel 
şirket merkezine veya Türkiye İ§ 
Bankası İstanbul şubesine tevdı ede
rek mukabilinde hisse senetlerinin 1 
adet ve numaralarını mübeyyin birer 
dühuliye kağıdı almaları rica olunnr.

1 Müzakere Ruzıaamesi : 
1 - İdare meclisi ve murakıp ra. 1 

porlarının okunması. 

2 - 1939 senesi bilanço ve lrar ve 
zarar hesabile senei hesabiyı:? mua. 
melatı netayicinin tasdiki ve bu hu
susta karar ittihazile idare meclisi 

Gtizel 
Olmak 

için 
Her ,eyden evvel ııb

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil· 
de malik olmak lazımdır. 

sizin de cildinizi güzel
leştirir, guddelerini bes
Jiyerek canlandırır. 

...................................................... 
40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertip ve yapılıt tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin 
fazla yağlanmasına mani olur. yağsız olarak hususi tüp 

ve vazolarda satılır. ve mürakıbın ibrası. ı 
3 - Esas mukavelenamenin 26 m

cı maddesi mucibince vazifeleri niha. IJ••········•••ll•;.•••••••••••• • ••••• •••••• ••••••••••••• ••••• 
yet bulan idare meclisi azaları yer. 
!erine aza intihabı yapılması. 

4 - İdare meclisi a ~ ,ına verile. 
cek ücretin tesbiti hakkında karar 
ittihazı. 

5 - 940 senesi için murakrp inti~ 
habı ve tahsisatı hakkında karar it. 

tihazı. ı 
6 - Diğer idare meclisi azalarına 

olduğu gibi yeni seçilecek idare mec. 
lisi azalarına da esas mukavelenin 38 
inci maddesinde sayılan bütün izin 
ve salahiyetlerin verilmesl 

.f ' " ~·~ • '• r .. '...,.4 ; ' İ "" 

Bay J O C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. reclavı göre~ 
ilaçlat varmış fakat ALLCOCK ya· 
kısındarı bahsedilince. kat'iyen mü
balağa değildir Bir tat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK vakısı. bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı
van mahalli teskin etmıştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba
ğo, Siyatik. delikli ALLCOCK yakı
Iariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit etti
ği sıhhi sıcaklık. OTOMA TİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar ALLCOCK yakıla
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ecza-

' nelE>rrlı- 27 buç-uk kurustur .. •: , fft ,o • •l!:ı,:. ' L I 
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PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci ı:ıartıdır. 

va.a oeş senedenberi on binler. 
Ce kimse tarafından memnuni
yetle kullanılmaktadır. 

. .Ayda 3 lira Taksiti 
PERAKENDE Satış Yeri : Beyoğlu, istiklal 

Caddesi No. 48 - 1 ODEON Mağazası 

!' A. N 

N• fena tenvirat: 

Yeni JUNGSRAM KRiPTON ampullarını 

lıullanmalt suretlle. arnı para ile colt d•ll• 

bol ısılt elde edecetını Patron. neden •ııla• 
.. 1 ... ~ • 

malı lstemıvor r 
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BAYANLAR .--

Hizmetçi ve Ahçı dereli 
çekmeyiniz. Yemeklerinizi 
ABDULLAH Ef. aile Mut
baJ'indan almız. arblye 
mektebi karşısında 295 N o. 

"'-'"' Çok ucuzdur. ~ ,, 

iŞ EVi 
Hüseyin Gökdemir; 

Merkezi: Eloğlu 
Şubesi : Mara§ 
Tel : !şevi 
Şimdiye kadar Okkeş Gökdetnir 

ve adam.lan namına olar. kolaylık 
komisyon evi müessis Okkeş unkde
mirin vefatile mezkur komisyon evi 
feshedilerek, yerine Ok.keş Gökde
mir oğlu Hüseyin Gokdemır llŞEV 1) 
namile bilıimwn nakliye işlerile ışti
gale başlamıştır. 

Kolaylık komfsyo•1 evi isim ve fir. 
masında mefsuh müessese ile mer
hum Ok.keş Gökdemirin adamlan a
rasında ihtilif çıkması üzerine bu 
nam ve firma liğvedılmiştir. 

Halen kolaylık komisyon evi na
mına yapılmış olan muamelelerde 
müşkülata uğranılmakta ve bır çok 
muhaberatı icap eylemekte ve bu se. 
heple tüccaran mutazarrır olmakta
dır. 

Saygı değer müşterile.nmizin za
rardan vikayesi için merhum pec!e
rim Okkeş Gökdemirin kurduğu e. 
sas ve usul üaere eskisi gibi hare
ketle (lşevi) nam ve firmasi\e rr.ün
f eriden işe mübaşeret ve teşkilat ge
nişlettirilmek suretile cm.niyet siı. 

1 

rat ve intizamla muameleye baş!a
nılmış olduğunu ve muhterem mü~
terilerlmizin her sahada memnun ka
lacaklarına kuvvetle emin bulundu. 
ğumu muhterem müşterilerim.ize ve 
iş sahiplerine arzeder ve derin say
gılarımı sunarım. 

HUSEYlN GOKDEMIR 

T. IS BANKASI 
19 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.-llra 

3 .. 1000 .. = 3000.- " 

6 .. 500 .. = 3000.- .. 
12 .. 250 .. = 3000.- .. 
40 .. 100 " = 4000..-- .. 
75 ,. M ,. = 3750.- .. 

iSTAN8U(. 
,.,..KARA_r .. ~Mİll\ 

lstanbul Sirkecide Liman Hanı sıra
sında Yelkenli Hanında No. 8 Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

ı - Açık eksiltme suretlle ve İdaredeki ıekil ve nümunelere ıısre 38 takım ao- , ••••••••••• '\ 
för ve bademe elbisesi ile 40 adet işçi tulumu nptınlacaktır. 

210 
" 25 " = 5250.- .. 

~-----------1\ 2 _ Muhammen bedeli 1076 ijra olup muvakkat teminatı 80 Ura 70 kuru$tur. iHTiRA ILANI 3 - İhale 1~-3-940 Cuma günü saat 11 de Havayollan meydanında kAi.n Umum 

"Aksi istikamet ihrakb gaz mO
velliUerl için Karborasyon Ocağı,. 

Hakkında alınmış olan 18.6.1934 
günlü ve 1805 sayılı ihtira berab bu 
defa mevkii Fille konmak üzere a
here devrllferal veya icar edilece
ğinden talip olanların Galntada, İk
tisat hanında Robert Ferrlye müra
caailan UAn olunur. 

.. hlbl ve Netrlyat MOdOrO Halll LOtflı 

aöAD0NC0. Gazeteclllk n Nqrly•t 1 
T. L. a. 8U1ld11lı ;rer TAN Matbaaa 

Müdürlük binasında toplanacak komisyon tarafından icra kılınacaktır. 
4 - Bu ise aJd şartname ve mukavelename ile nümuneler her eüJl Umum Mü

dllrlük Alım Satım Komlsyonunda g15rüleblllr. 
5 - Talip olanların mezkOr tarih ve saatte Havayollan meydanında kAln Umum 

Müdürlllk binasında toplanacak koınlsyon da hazır bulıınma)an llln olunur. 
862) '1491'1) 

Türkiye iş Bankası A. Şirketinden: 
İtfa Olunan 1929 İzmir Belediyesi İstikrazı 

1929 senesi % 8 faizli İzmir Belediyesi İstikrazı tamamen itfa ediL 
• mekte olduğundan mevkii tedavülden kaldınlacak olan bu tahvillerin 

itfa bedellerile vadesi hulul eden 10 No: lu faiz kupona bedelleri Tilrld. 
ye İş Bankası A. Şirketinin İzmir ve İstanbul ıubelori &ift'lerindo tedi· 
ye ed.ileceii i1iıı olanar. 

BAKER 
MA~AZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed parde
sülerlnl, Trench - Cotları. en birinci 
t~ ve Fransız kumaşlarından 
spor ve fantezi k06tilmlerl her yer
den mllu.it şartlar ve ucuz fiatlarla 
takttlm etmektedir. 

KA YİP - Kabataş lisesi yedinci 
sınıfından 935 • 936 ders senesinde 
aldığım tasdiknameyi kaybettim. Ye. 
ııisini alacağımdan hükmü yoktur. 

'133 Tevfik Bqkaynak 

Ketldeler: 1 9ubat, 1 mayii, 
1 aöuıtoa, 1 lklncıt.,rln tarih· 
lerlnde yapılır. 

ADEMİ İKTİDAR -
HORMOBIN 

Tabletleri her eczanede bulunut 
.CPoeta kabın 1255) ~ata, latanbı:I 


