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5 KURU$ GÜNLÜK SIYASi HALK G AZETESi 

Ç O C U K ANSiKLOPEDiS i 
Mualllmlerln ve mektep tale'fııeslnln en lruvveW yar~ 

dımcuı. çocuğun en zengin kiltilphanesfdir. Coc:utunu se

ven her babanın yavrusuna verebllecetf eı:ı gQzel hediye

dir. Müessesemiz ~dan cesrcdllm1ştlr. Evinlzdo bir 
tane bulundurunu:r. 

Molotof '' Harbe Girmiyeceğiz ,, Dedi 
'' Besarabya, ihtilaflı Bir 1 

Meseledir, Fakat Harp Yolu 
ile istirdadı Düşünmüyoruz,, 

Komedi Franse:a 

ilk Temsilini 

Dün Gece Verdi 
Komedi Franscz s:ınatkArları dün 

gece ilk temsillerini vermişler-

dlr. Resimlerde, ''Andromaque,. piye-

sinden bir sahneyi ve s..ı.na· ı.tır Marle 

Belle'i göruyoruz. Tafsıltıtı 4 ünc:ü say-
famızdadır. Heyetin gelişine ait tafsi-

ltltı ve Katrin Fonten~ ile yaptığımız 

konuşmayı dôıdimcü sayfomızda bula-

Abloka 
Karada da 
Tatbik 
Edilecek 
Konseyin, Harbin Sevk 
Ve idaresine Dair Çok Sovyet Başvekili Iran 1 

Ve Türkiyeden de 

------------------------------------~ caksınız. 

Şu Şek!l~r~tI~ahsetti 
' Bu Devletlerle Olan Münasebetlerimiz Ademi 
l J'ecavüz Paktları Dairesinde Tesbit EdUmiştlr. 

Biz de Taahhütlerimizi ifa Etmek Azmindeyiz 
Moskova, 29 (Hususi) - Başvekil ve Hariciye Nazırı B. 

Molotof, bugün Sovyet Yüksek Divanının açılışı dolayısile uzun 
bir nutuk söyliyerek Sovyet Birliğinin harici siyasetine ait bü
tün meseleleri izah etti. B. l\folotof, Fin harbinden, neticelerin· 
den, Sovyetlerin İsveç ve Norveçe karşı siyastindeı:ı, Almanya 
ile münasebetlerinden bahsettikten sonra Türkiye, Iran ve Ro
manya gibi Sovyet Birliğinin cenup komşularından bahsederek 

lJlolotof 

su sözleri sövledi: 
• - cenuptaki ·komşularımızdan nan-
sedeceğim şu sırada bir noktaya işa
ret etmek isterim. O da Suriyede bir 
~Lirü Koloniyal askerlerin General 
Veygand'ın kumandası altında top
lanmış bulunmalarıdır. Bunların her 
hangi şekilde ateşle oynamaları ih
timaline karşı uyanık davranmak, 
mütecavize karşı tedbir almak ve a
teşle oynamanın çok tehlikeli oldu
eunu göstermek lazımdır. 

MiLLi SULHOI 

"Türk iye ve İran ile aramtıda 
ademi tecavüz paktları \"ardır \.'C 

bu paktlar, bu de,·letlerle aramız
daki münasebetleri tesbit etmek_ 
tedir. Biz de taahhütlerimizi ifa~·a 
azmetmiş bulunuyoruz. Geı:enlcr

de İran ile bir ticaret muahedesi de 
imzaladık.,> 

Ve istiklali 
Koruma Yolları 

Y azan: Sadri ERTE.U 

Başvekil Refik Saycl..am, 29 şu. 

Besarab"ya Meselesi 

"Cenup komşularımızdan olan Ro
manyaya gelince; onunla aramızda 

bir ademi tecavüz paktı yoktur. A
ramızda ihtilaflı bir mesele olan Be
sarabya meselesi var. Fakat Besa~ab
yayı, harp yolu ile istirdat etmeyı 
düşünmüyoruz. Gerçi uzun bir za
mandanberi Bükreşte elçi bulundur
muyor ve oradaki işlerimizi bir mas_ 
lahatgüzar eliyle idare ediyoruz. Fa
kat bunun sebebi 1938 de vuku bu
lan hadisedir. Mallım olduğu üzere 
o zaman Bükreştcki Sovyet Elçisi 
esrarengiz bir şekilde kaybolmuş ve 
Romanyada bir izi bulunamamıştı. 
Romanya makamatının bu cinai ha. 
dise ile alakadar olduğu fikrinde de_ 
ğiliz. Fakat medeni bir memlekettf> 
böyle bir hadisenin vuku bulmama
sı gerektir. Bu da bizim Bükreşte bir 
elçi bulundurmak istemeyişimizin se
bebini izah eder.,, 

Finlanda Meselesi 

bat akşamı Ankara radyosun
da milletin meselelerim, milletle haş
haşa konuşmll§tu. Realist devl~t ada
lllı kati, vazih, sarih bi: üadc ile a
teş ve kan içinde yüzt?n dünyanın en 
tnesut köşesi olan Türkı:renin bu ha
diseler karşısında neler hissettiğim, 
:nasıl makul tedbirler aldığını söyle
lnİ§ti. Başvekil Refik Sayllaın, o ak
§<ım hakikati butun çıplaklığı ile ol. 
aı.:ğu gibi anlattL Memleketi ateş hat
tı:ıdan hariç tutmak ıç.n ne gibi tcd. 
birler alındığını ve bu dunva faciası 
karşısında memleketin mı;;Ü bünye
ıiodeki inikasları da ıfade etti. Mu
t"!vazin bir butçe yapmak için milJe· 
tın yeniden mali fedakarlıklar" kat
laıunası bir zaruı-etti. Şimdi BLiyük 
ııuıet Meclisine rnu~evazın bir but- B. Molotof Fin harbinden mufas
Çt1yi temin etınek için hukume~ bir sal bir surette bahsederek bilhassa 
takım tekliflerle gelmış bulunuyor. Finlandanın haricten teşvik gördüğü 
Cüınhuriyet Ttirkiyesi harp hancı- için harbi göze aldığını anlatmış, in_ 

<ıır. Fakat Türkiyenin etrafınd 1 ce- giltere ile Fransanın Finlandayı 
l'~Yan eden hadiseler oııu sqlh dev- harbe teşvik ettikten başka fskandi
rınde olduğundan far:dı bir t"kım navyayı da harbe sürüklemiye uğ. 
~.~birler alıruya icbar etmekted:r . rastıklarını izah etmiştir. 
CUnıhuriyet idaresi, yirmi senedir Molotof, daha sonra hu bahis üze-
teıatsız bir §ekilde tatbık ettiği ınilli rinde şu sözleri söylemiştır. 
•ulbü ve istiklali koruma davasını "Bizim maksadımız, Lenf ngradın 
iine tezatsız bir şekilde inkişaf et- emniyetini temın etmekti. Bu yüzdc:n 
llbıek emelindedir. Dunun için Tıir- müzakerelere giriştik. 1''inlanda, ha-

(bonu: Sa: 6. Sü 3) •Sonu Sıı H :-:>u : 4ı 

---------------------------------------:------------------
MESSALİNA'N··~l KIZ KARD~Şi 

. - ---=-- ......- .Jtfl. ~ lo,.. 

Mübadil Bonolannı 
Taklit Ederek Otuz 
Bin Lira Çekmişler! 

Ziraat Bankası tarafından ı çıkma~ı üzerine, Maliye .. y ekaletin
ödenen mübadil bonoları ile d_en Zıraat Ban.kasını.n bu~un şub:le-

" . ,. . nne derhal verılen hır emırle. muba-
alak:alı hır sahtekarlık hadıse- dil bonolarına mukabil yapılan tedi-
sinin tahkikine başlanmıştır. yat durdurulmuş ve bu emre göre. 
Öğrendiğimize göre, bu bonola- müracaatçıların ellerindekı bonolax, 
nn sahteleri tanzim edilmiş ve Mali!.e V~kaleti .tahsilüt müdürlüğü-

. n~ gonderilecektır. 
b_u s~retle Zıraat Ba~asından Taklit edilen bonolar, mübadillere 
şımdıye kadar 30,000 lıraya ya- istihkaklarına mukabil v<µ"ilmiş oJan 
kın bir para çekilmiştir. bonolardır. Bunlar üç kupondan iba-
Sahtekarlık hadlscsıuitı meydana {Sonu Sa. 6 Sil: 5) 

Mühim Bazı Kararlar 
Verdiği Bildiriliyor 
Londra, 29 (Hususi)- l\~üt

tefikler Yüksek Harp Konseyi
nin dün yaptığı altıncı toplantı, 
şimdiye kadar yapılan toplantı
ların en mühimi sayılmaktadır. 
Bunun sebebi müttefikleri ala
kadar eden bütün meselelerin 
bahis mevzuu olması ve her me
sele hakkında bir karar veril
mesidir. 

Müttefikler, Göbelsin ''Harbi ç:i
riıtiıp kokutmak" planını akiın bırak
tıracak vasıtalara malik bulunuyeır
lr.r. 

Meselenin ön safında ablokanın şı:I 
detlendirilmesi gelmektedir: Muttc
fıkler kontrolü, bitaraflan sıkıntı;a 
auşürmemek için icap ettiği şiddetle 
tatbik edilmiyordu. Bu bitaraflardan 
baııları nezdınde Almımya ortaklık 
veya mwnaptkirlık buluyordu. Mut-

* (Sonu Sa. 6 Sil: 1) 

1Müttefikler, i).onseyde 
Balkan Meseleleri için 
Nihai Karara Vardılar 

Teleki, Romadan Memnun Dönüyor 
Londra, 29 (Hususi) - Bugün, gazetelerin neşriyatından 

anlaşılan sarih bir hakikat, dünkü Yüksek Harp Konseyinin 
Balkan meselesini, bu mesele dolayısile Sovyet Birliğinin ve 
İtalyanın hattı hareketini, Almanyanın Balkanlara karşı tatbik 
ettiği siyaseti uzun uzadıya tetkik ettiği ve bu bahse dair karar
lar verdiğidir. Gerek Londra, gerek Paris gazetelerinin neşri-
yatı bunu ifade ediyor. ----------
Yapılan neşriyata gorc, Balkanlar 1 -~-------~-

nazizm tahakkümüne karşı mütte
fıklerin tam müzaheretmdcn ıstifacie 
edeceklerdir ve bu y:.ızden nazistlerin 
Balkanlarda dikiş tutturmaları, Bal· 
kan devletlerıni teker teker avlama. 
lem ihtimali son derce zayıftır. Beı
ki bu ihtimal külliyen bertaraf cdııe. 
cektir. 

Elçilerin toplantısı etrafında 
Bugunkü gazeteler yakında, İngil

terenin Türkiye ve Balkan rr.u~essil- j 
lerinin iştirakile yapılacak konferans. 
tıın bahsedıyorlar. Tınıes ;le Dııily 
Telegraph, bu konferar.sın Almanya 
tarafından Avrupanın hu mmtaknsın
da bu yakınlarda sariedilmi~ olan 
diplomatik ve iktısadi faaliyetin ne
tıcelesi olduğuna ehemmiyetli! işaret 
etmektedirler. 

Reuter'in diplomatik muharrıri. 

İrıgilterenln Ankara büyük elçisi v~ 
Sofya, Atina, Bükreş, Belgrat ve Bu. 
dnpeşte elçileri ile istişgreleTdeo bu
lunmı~ karar vermesındc hayret e
dilecek bir taraf b~lunmadığını t<:
barüz ettirmektedir. 

(Sonu; Sa: 6; SU 2) 

Türkiıe Post Kapatddı 
Ankara, 29 (Tan Muhebirinden)

Istanbulda çıkmakta olan "Turkişe 
Post" gazetesi, memlekctın siya~l 

menfaatlerine aykırı neşriyatından 

dolayı Vekiller Heyeti kararı ile ka
pntılmıştır • 

Sulh Ümidi 
Çok Zayıf 

Vaşington, 29 (A A ) - Ml-;ter 'R.:>
osevelt, Hull 'le Welıcs l,'i S"'at göruş
milıılerdir Welles, '>!'V a~nllni'1 netıce
lerıne dair izahat ver•rıştir r-~ .. Cüm
hurreJslnln, ne Harlı· :r~ Narırının. ne 
de Welles'in bu oı.ısı~ta hlc:ı,Jr beva
natta bulunmıync::ıkl·.rı DUP:ln uısrlh 
edilmiştir. Fakat. b'Jrada ·'l fil olan 
kanaate iÖre, A vrupPd:a S'.ılhl\n tesısl 

1 ihtimalleri çok zayı!•.r. 

'---------~ .... ..._.._ __ ~-""'"'-==-' 
Berlinde Birtakım 

Vesikalar NeıredUdi 
Londra, 29 (Hususi) - Bugi.ın 

Berlinde yabancı matbuat :nümessil_ 
lerine 48 sayfalık vesikala:- verilmış 
ve bunların Varşovanın işgali sıra
sında Polonya Hariciye Neznre.:inde 
bulunduğu iddia edilmıştir Bu vesi
kalara ~öre, müttefikler ile Mister 

Roosevelt, bir müddettenberi Alman
ya aleyhinde harp açmak için nıeş_ 
gul olmakta ve buna göre bir takım 
hazırlıklar yapmakta :diler Londra. 
da bu vesikaların uvdurma oldu t:u 
zannediliyor ve Berlinin Mistet Ro
osevelti düşürmek emelile bu vesi. 
kalan ortaya attığı ~hmin olunu-
yor. 



AlHAI CASU11ADI 
~tU>d'.--11' l~I .. 

Tefrika No. 13 Yazan : Theodore Felstead 

Kızının Hali Anasının 
Gözünden Kaçmamıştı 

Fakat kendisi gayri m~mnunlar ·• Fakat Polonya, Almnnyadn 
arasında idi ve küçük bir ücretle casus kullanan biricik mil. 
yaşamak ıstırarından kurtulmak is. Jet değildi. D ğer milletlerin ca. 
tiyordu. suslan da Berllnde harıl harıl ça. 

Bu yüzden kont, muzaffer oldu. ~ lışmakta idiler. 

• Polonyalı Kontun kurluğu ve 
Kont ne istiyordu? calıştırdıği şebeke, hiçbir şüphe u. 
Gayet basitti: Yazı makinesi yandırmadnn çalısmağa devam e. 

:tıe yazdıklannın bir suretini de ona diyordu. Fakat günün b"rinde Re. 
vermekti ki, kendisi bunlan çan. nitenln anası Berline gelerek kı. 
-:tasına koyup Konta getirebilir. zının nereden para kazandığını ö~-
di. rehmek, onun refaha nasıl kavuş. 

Baroncs sordu: tuğunu an'amak istedi. 
- Bu iş, ne zamana kadar de..- Renite eski bir Prusya ailesine 

vam edecek? mensuptu. Fakat sevmed'ği bir şey 
Ve bu sualile Kontun talebine mu aile hayatı idi. Çok genç yıışında 

vafakat ettiğini anlattı. evlend ği halde boşanmış ve fena 
• • şartlar içinde yaşamağa başlamış 
Birkaç hafta zarfında Baro. tı. Mütemadiyen borç alıyor ve 

nes, tam manasile bir vatan borçlarını ödeyemiyor. harbiyedeki 
haini olmuştu. Çünkü her gece memuriyetinden de atılmamak !çin 
aşıkına devlet esrarını getiriyor, itibarının ancak dış yüzünü koru. 
o da ona bunların bedelini takclim mağa çalışıyordu. 
ediyordu. Baronesin eline, biner Günün birinde anası, onun o. 
biner marklık nakdi evrak geç.. turduğu daireye gelmiş, ve büyük 
mekte, senelerden beri sırtında bir değişiklikle karşılaşmış, nasi. 
görünmeyen pahalı elbiseler gıy. hate başlamıştı. 
meye başlamıştı. Anası sordu: 

Baronesin Harbiye nezaretinde. - Bu elbiseleri nasıl buluyor. 
ki arkadaşları göz kırparak gülü. sun, bunların bedelini ödeyecek 
Jiiyor ve güzel bir kadın olan Ba. parayı kazanabiliyor musun? An. 
ronesin güzelliğini takdir edecek lasılan yanlış yola sapmışSın. 
ve ona yakıpn elbiseyi temin ede.. Fakat Renite anasının dahi işle. 
ıeek bir aşık bulduğuna inanıyor. rine karışmasına tahammQ! edemi. 
lardL yecek tıynette idi. Onun için ana. 

Hdtta \arkacıaşlan, onun ne diye sına sert sert mukabele etti ve: 
.çalıpnağa devam ettiğini hayretle - Sana ne? Dedi. Ben kendi 
kar§llıyor, ona bu yolda sualJer so. kendimi idare edecek yaştayım! 
ruyor, fakat bir türlü ikna ed~ci Bu sözleri kavga takip etti. Ve 
-cevap alamıyorlardı. ana, kızını kurtarmak niyetile ha. 

Polonyalı Kont, ikinci adımda da reket ederek kalkıp gitti. Ve kızı. 
Remte Von Natzner'l elde etmişti. nın çaliştığı dairenin başında bu.. 
Kont onunla da kolaylıkla anlaş.. lunan binbaşıyı ziyaret ederek kı. 
mış ve o da yaıdıklarının bir kop. zının nereden bol p:ıra buldı.ı-
yesini Konta götünneğe ve ücre. ğunu sordtı. 
tini almağa başlamıştı. 4 Renite ise bu sıreda kontun ver .. 

Artık bu iki kadın sefalete veda diği ziyııfetlerin birinde eğlen yor. 
etmiş, ve müreffeh bir hayat ~ür.. du. 
meğe, istedikleri gibi yaşamajta 
koyulmuşlardı. 

Fakat iş bu kadarla da kalmadı. 
Barones ile arkadaşları harb;ye 
nezaretinde çalışan diğer kadınlar. 
dan da istifade etmekte idiler. Altı 
ay içinde, bilyük bir şebeke Polon. 
ya hesabına çalışıyor ve Kont bu 
yüzden büyük bir muvaff.ıkiyet 
kazanıyordu. Onun Varşovaya ver. 
diği raporlar da Almanya ile Po. 
lonya arasında mutlnka bir harp 
olacağını katiyetle tebarüz ettir". 
yordu. 

Mimarlar Birliğinin 

Dünkü Toplantısı 
.. Mimarlar Birliği İstanbul şubec;f, 

dun yıllık kongresini yapmıştır. Eski 
ldare heyeti reisi mimar Arif Hikmet 
toplant.ıyı kısa bir hitabe ile açmış, 
sonra ıdare heyetinin v~ Ankarada 
toplanan umumi kongrenin senelik 
faaliyet raporları ok:.nımuştur. Bu 
raporlarda başlıca şu noktalar vardı: 

Etıbba odası ve baro gibi bir mi
marlar odası kurulması ve bu suretle 
mimarların daha esaslı bir teşkilata 
bağlanması için hazırla.:ıan kanun pro 
jesi. Nafıa VekAletine verilmiştir. 

Mimarlara mükemmel çalışmayı 
temin için mesleki imkanlaı ın vt. 
rilmesi, 

Ecnebi mimarların hadsiz hudut
suz çalısmalarına mani olunması. 

Bundan sonra yeni idare heyeti se. 
çimine başlanmış ve netıceric Arif 
Hikmet. Tarık Zeki Sa"/ar, Sedat Çe
tintaş, Behçet Önsay intihap edilmiş
lerdir. 

----o-

Gümrük Depolan Tutuldu 
Nisanın birinci gününe kadar güm

rüklerden alınması icap eden takaslı 
mallar faaliyetle gümrüklenerek çı. 
karılmaktadır. Bu yüzden şehrimiz
deki bütün depolar tutulnıuştur. Bil
hassa manifatura eşyası çok çekilmiş 
ve depolara yerleştirilmiştir. 

Satışlar Durgun 
İthalAt ve ihracat satışları durgun

dur. Bazı mallar üzerinde satış ya. 
pılmıyor. Durgunluk sterlinin va
ziveti ile alakadardır. 

0

Mensucat fabrikaları da her sene 
bu aylarda aldıkları siparişi bu sene 
~amışlardır. 

• D airen'n başındaki binb::tşı, Re. 
nitenin anasını teskin eder k 

vaziyeti tahkik edeceğ"ni söyl dı. 
Alınan ilk tedbir Reniteyi gizli 

'Zabıtaya havale etmekti. Ve ~·zu 
zabıta memurları Reniteyi tııkibe 
başladılar. 

Renite i1e arkadaşı Benita her 
geceı sefahat yerlerine devam c. 
diyon yeyip içiyor, esrareng:z bir 
takım adamlarla düşüp kalkıvor .. 
lardı 

(Devamı vıır) 

Deniz Komisyonu 
Toplandı 

Türk vapurlarının y11b.1ncı sulara 
çıkmaları müsaadeye tabi :utul:luk
tan sonra vapurcuların bu husustııkl 
müracaatlarını tetkik etmek üzere 
kurulan komisyon, dün de Liman re
isliğinde toplanmıştır. ArmatörlerdPn 
bazısı komisyona müracaat ederek va_ 
purların yabancı sulara seyahatine 
müsaade istemişlerdir. Komisyon hu 
müracaatları tetkik etmiş ve keyfi
yeti Münakaliıt Vekaletine ~ildirıniş
tir. 

Karadeniz hattı tarifesi 
Denizyollan idaresinin Knradenız 

hattı yaz tarifesi pazartesi g~nündcn 
itıbaren tatbik edilecektir. Mudan· 
ya - İstanbul yaz tarifesi de bir ma
yısta tatbik mevkiine konacaktır. Ye
ni tarifey~öre cumartesi günleri 
s:tat 14 te, pazar günleri de akşam 
geç vakit Mudanya ile İı.tanbul cıra. 
sında karşılıklı seferler yapılacak, bu 
suretle halkın pazar tatilinden isti
fade ederek gezmesi mürnkiin olacnk. 
tır. 

İstinye Yolu Yüzünden 
Yeni İhtilaf Çıkıyor • 

lstinye - Bebek asfalt yolu inşaat 
müddetinin mayıs nihayetinde bit
mesi icap etmektedir. Eu yol güzer
gahındaki istimlakler henüz Mtmedi
ği için, yol inşaatının ikmaline im.. 
kan görülemiyor. Bunun için Nafıa 
Müdürlüğü, inşaat müddetin· bir se
ne temdit etmiştir. Müteahhit, bu 
temdit işine itiraz etmis ve bu tak
dirde zarar ve ziyan istiyeceğini bil
dirmi~ir. 

TAN 3U. 3. 940 

f;J imal"lar llirliğiuill loplanlısmda lıazır bulunanlar Ankarada toplanan iş l1ankll8ı umumi heyeti 

İLK TAHSİL 

Çağındaki 

Çocuklar 
28 'Nisand-a Umumi 

Bir Tahrir Yapılacak 
Maarif müdürlükleri talimatname. 

sine göre, maarif mtidiirlerinin ner 
sene, mıntakaları dahılir'.!d:! Lulunan 
ilk tahsil çağındaki .;ocul~:..rı tcsbit e
derek mektep ihtiyacını buna göre 
düşünmeleri icap etmektedir. 

Maarif Vekaleti büliin vi'nyetlerdc 
ilk tahsil çağındaki çocukların t:ıhri
r;ni yapmıya karar veı·miştir İstatis
tik umum müdürlüğü bu tahrir için 
tıuimatname hazırlamıştır. 

Her vilayette bu tahririr. yapıla
c:ığı tarih, vali tarafından tesbit edi
lecektir. Vali ve Beledıye reisimiz İs
tanbul için bu tahririn 28 nisan pa
zar günü yapılmasını muvafık gôr
müc:tür. 1st.nnbulda va civaı kazalaı-
da tahrir, bülten usulile y3pııacu1<tır. 
Tı.hrir gününden iki giın evvel bek
çiler, biıtün kasabalar halkına matbu 
cedveller tevzi edece'derdir. Aile re
isleri bu cedvellerd~ki sorgulara :a 
zım gelen cevapları yazaral: hazıriı
yncaklnr ve tahrir gı.imi evleri dola
şacak olan memurlara vereceklerdır. 

Köylerdeki tahrir ıçi':l köy mual
limleri, muhtarlar, nshiyc müdürle
ri ve ilk tedrisat müfettişleri sefrrber 
eclilecektir. Vazifedarlar 23 nisanda, 
kendilerine verilen köyleri dolaşarak 
tahsil çağında bu1unan bütün çocuk
ları ve bunların halen mektebe gidıp 
gıtmediklerlni tesbit edeceklerdir. 
Böylece ilk tahsil çağındakı çeıcckln
rın tahriri bittikten sonr:.ı cetveller, 
alakadar maarif mcm:.ırluklarıın ve
rilecektir. Cedveller maarıf memur
luklarında tasnif edilecek, her yan· 
daki çocuklara mahsus olmak üzere 
umumi bir cetvel hazırlanacaktır. Bu 
c<.tvellerde mektebe devam ctıniyen 
çocuklar için şerh verilecektir . 

Hazırlık maksadile Ö'lilmüzdı;akl 
çnrı::amba günü kaymakamlar ve ilk 
tedrisat müfettişleri toplanarak mü. 
zakerede bulunacaklardır. 

N. Menemencioııu 
Ankaraya Gitti 

İki gündenberi şehrimizde bu1ıın. 
makta olan Hariciye Vekaleti Umu!ni 
Katibi Numan Meneme.ncioğlu, dun 
tıkşamki ekspresle Ankaray:.ı dön
müştür. Menemencioğlu jstasyandrı 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

Antalya Valisi, Dün 
Ankaraya Gitti 

Antalya valiliğine tayin edilmiş o
lan Erzurum valisi Haşim İif,.an ş;h
rimize gelmiş, dün Ankaraya hare
ket etmiştir. Haşim İşcan Ankarada 
bir kaç gün kaldıktan sonra Antalya. 
ya gidecektir. 

Dolar Düşüyor · 
Dolar fiyatları dün bir miktar düş

müştür. Evvelki gün Nevyork borsa. 
sında açıktan sterlin iizerinde spckii
la&yon yapıldığı anlaşıbmstır. Ilu sl"
beple yüz dolar 153 liraya k?dar yük
selmiş ise de dün geç vakit doların 
142 liraya kadar düştı.igLi bildirilmiş
tir. 

Besim Ömerin Büstü 
Besim Ömer için yapılaca.ıc büstün 

knıdesinde bir kadın ile gürbiiz bir 
çocuk kabartması vticudc getirilecek, 
bu suretle merhumun mesaisi sem
bolik bir şekilde tebarüz ettirilxck
tir. 

lngilterede Yapılacak 1 Llitfki Kırdar 
Ol Y . G .1 i An aradan 

an enı emı er : Şehrimize Geldi 
Ankarada Cereyan Eden Müzakereler Bitmek 1 .. 

Üteredir., Esas itibarile Anlaşmaya Varıldı Usküdar Tramvaylarının 
lngiltereye siparişi mukarrer 11 vapur için Svan Hunter 

firması ile Ankarada cereyan eden müzakereler bitmek üze
redir. lki taraf arasında esas itibarile anlaşma hasıl olmuş
tur. Tali müzakereler bittikten sonra inşaata başlanacaktır. 

Vaziyeti Belli Değil! 

Yirmi giindenberi Ankarada bu. 
lunan Denizyolları işletmesi U
mum Müdürü bugünlerde Ankara_ 
dan şehrimize gelecektir. Umum 
Müdür yeni vapurların ısmarlan. 

ması meselesinden başka Denizyol
lanna ait bir ı(Ok işler üzerinde 
Münakalat Vekaletine mufassal 
izahat vermiştir. Miihim direktif. 
lerle döneceği bildirilen Umum 
'\fildilrfln avdetinden !IOnra 0enİ'7.. 

yolları idart:si işlerinde bazı yeni 
likler yapılacaktır. 

Yaz Tarifeleri 
Adalar, Anadolu hattı, Kadıkö) 

ve Yalova yaz tarifesi hazırlıkları_ 
na başlanmıştır. Bu seneki tarife
J~de bazı yenilikler yapılacaktır. 
Bu maksatla halk tarafından gön
derilen mektuplard~ki temenniler 
f,.tkik rdilmrkfedir. 

Üsküdar tramvaylarının vaziyeti 
etrafında, Ankarada toplanan kom's. 
yona izahat vermek üzere Ankaraya 
gıden Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar, dün şehrimize dönmüştür. 

1 Belediye reisimiz Ankaradaki te
masları sırasında Milli Şef İsmet İnö
nü tarafından da kabul edilmiştir. 

Cümhurreisimiz Valitlen, İst3n~ulurı 
imarı etrafındaki faaliy::t hakklltcla 
b.ahat almıştır. 

1 Belediye reisi, Ankaradakı temas
hırı sırasında, Üsküdar tramvay ıı;;ı_ 
ni tetkik eden komisy.:ınla da göriiş
müştür. Şirketin yarım mil) onu e\'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- k~fa, bir milyonu da be!~dlyey~ aıt 
olmak üzere bir 'bu5uıt milvon l'ra Gençlik H mucı:.ı,ıın 

Muhakemesi Basladı 
Dünkü Duruşmada Neşriyat Müdürü iddianame 

Esasları~a Karşı itirazlarda Bulundu 
Gençlik mecmuasının 29 Şubat ve 39 numaralı sayısında 

çıkan bir karikatür, Müddeiumumilik tarafından hakare~amiz 
görülmüş ve mecmuanın müessisi ve neşriyat müdürü Ihsan 
Orhon, Dördüncü Asliye Ceza Hakimliğine verilmişti. 

Afrodit davasını muharrirler ve ı--
müddeiumumilik cephesinc.len gl"işte· ı-·-•-••••••••••••••••••ı 
ren ~u .. ka~.ikatur, üzeıı~e. Su~t~nah- : Kccd.köy Vapurları 
met uçuncu sulh ceza bakımlığı reı.- • 

s~m Şevket Da~ı .?h_ii . vukuf. ola~ak i D:ı Sabah Bir Saat $ 
dmlemiş ve karikatuı un muddeıu- • $ 
rr.umiliği irticaı temsil ve bu zıhni- $ 1 I • k • 
yetle hareket eden, ayni zamanda sa- : ş emıyece : 
nat eserlerini de parç~Jı:•yun bir şah- : B .. ..wled ı ı· $ 

l ak ·· · t' . • ugun og en C\'Ve ımarıı- • si) et o ar gosterdıgı ne ıcesınc • . k • 
varılmıştı. • mızda hava hücumuna uşı • 
Diınkü duruşmada ilk iddianame i deneme topçu atışları yapıla

okunmuş, suçlu sanılan İhsanın ne t caktır. Atışlara saat 10 da baş. 
diyeceği sorulmuştur. Maznun, ırari. • )anacak, 11 de nihayet veriJe. 
katüriın tahkir maksadih neşredil- : cektir. Bu miinasebetle saat 10 
mediğini ve ehli vukufun bir ressam. •ı dan itibaren Adalar, Haydarpa. 
dan değil, muhtelif sanat grupuna şa, Kadıköy, Harem - Sala"'ak 
mensup kimselerden teşekkül etm1.:si hatları vapur seferleri bir saat i 
ıazım geldiğini, Matbuat kanununun t için tatil edilecektir. Diğer bii· ı 
27 ve ceza kanununun 273 ve 480 in- • yük, kiiçiik bütün merakip te 
ci maddelerine temas eden bu suçun t saat ondan on bire kadar atış 
mevcut olmadığını söylemiş. mevzu- t mıntakasından eeçmiyecekler- S 
ubahis karikat~rü.n mana ve mefhu- : dir. Keyfiyet d.iin. liman r~islilri l 
munu izah etmıştır. S tarafından denızcılere tamım c-

Mahkeme, suçlu &aı"uliının evvel~e • dilmiştir. 
bır mahkumiyeti olup olmadığı:ıın S--·---•••-•••••••• • 
sorulmasına ve müdafa::mamenin yo.. 
zılı olarak ibraz edilmesine karar 
vermiş, duruşmayı 5 nisan cuma gü
niı saat 14 e bırakmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesine 
Ait Duruşma 

Cumhuriyet gazetesinın neşretl"ğ; 
bazı vesikaları şahsına hakaret ma
hiyetinde görerek gazete aleyhine İQ
rahim Hakkı tarafından açılan dcıv6, 
karar için düne bırakı~mışlı Hakim, 
dosya muhteviyatı okundugu halde 
karar suretinin yazılıımadığım bildi
rerek duruşmayı 3 nisa\'l çr.rşamba 
glinü saat 11 e bırakmıştır. 

Bir Çocuk Cesedi Bulunau 
Eyuptaki Otakçılar mezarlığında 

ölü olarak bulunan bir çocuğun ce
sedi morga kaldırılmıştır. Cesedın 
kimin tarafından bırakıldığı ayrıca 

tclıkik edilmektedir. 

Lodos Fırtınası 
Son günlerde havalar güzel gcçL 

yor. Hararet derecesi artma~~tadır. 
Dün lodos fırtınası çıkmı~ ve öğ

leden sonra şiddetini arttırmıc-tır. Fır 
tır.& yüzünden denizde ufak tefek ka
zalar o).rnuş, bu arada Salih oğlu Meh 
met ile AH oğlu Saidin idarcsındcki 

balık kayığı Kızkulesi açıklal":nda 
batmıştır. Bu esnada or:.tda 1 geçmek
te olan Altay motörü ikı kazazedeyi 
kurtarmıştır. 

Geliboluda 
Gelibo1u, 29 (Tan Muhabirinden) 

Dün gece saat 24 te ~ıddetli bir lodos 
fırtınası başlamıştır. Fırtına, h:\1~ 
butün siddetile devam ediyor. Bu 
yüzden, bir çok evlerin cam ve çer .. 
çeveleri kırılmış, kiremitleri uçmuı
tur. 

uv ... ~·w tıJW.i.W4.ı.w-o-• _.,u.u .,.., ua ıı.w • 

ğer 700 küsur bin lir.ılık bo:-çtan dc
layı da kefalet suretile beleJ:ve\C 
borçlandığı an1aşılmıştır. 8u vaziv"'t 
üzerine komisyon, "şirket hakkırda 
bir karar verememiş, meselemin hu
kCımete arzedilmesine lüzum göster
miştir. 

Lutfi Kırdar, tstanbultı'1 otobiis i
şilc de meşgul olmuştur. Teklifte bu
lunan İngiliz firmasının fiyatl3rında 
tenzilat yapması hakkmcl:ı İstanbul 
İngiliz konsolosluğu vasıtnsile yapı
h.:n müracaata da mü,,bet cevap gel
diğinden otobüslerin bu İngilız 
firmasına sip~işi alakadar dairel 0 re 
arzedilmiştir. Ingiliz firması evvelce 
her otobüs için 2230 İngili?. lirası tek
lif etmiş iken son müracaat üzerine 
230 lira tenzilile 2000 istemiştir. O
tobüsler takas suretiic alınacaktır. 

---<>----
lngiliz Sefiri 

Ankarada bulunmakt.:ı olan İngll· 
tere büyük elçisi Knachthul HugE;ı;. 
sen'in bugün veya yarın şehrimize 
gf'lmesi beklenmektedir. Bl.iyı.ik eıçi, 
buradan Londraya hareket edecektir. 
Büyük elçinin bu seyahatinin sebebi, 
!r.gillz Hariciye Nazırı Lord Hali fak
sın davetidir 

Sanayi Teşekkülleri İçin 
Ayn Birlikler Kuruluyor 

Koordinasyon heyetinin teklifi mu 
cibince icra vekilleri hevetiııce itha
lat ve ihracatçılarla san;yi f:eşekklil· 
leri arasında ayrı ayrı birlikler kt~ 
ru!ması kararlaştırılmıştır. 

Birlikler tamamen kurulduktan 
sonra, Sanayi birliğinin de bir kor
pı,rasyon haline getirEn1esi ve yurt
ta ki ticari ve sınai faetliyetlere yeni 
istikametler verilmesi düşüni.ılüyor. 

Dün pamuk ipliği ve makara it· 
ha!atçıları toplanarak bir limited sır. 
h.et kurulması için görüsmiişlerdlr. 
Fakat limited şirket kurulmıyacaktır. 

30 l\1art l 940 
CUMARTESİ 

3 üncil ay 
Arabt: 1358 
Safer: 20 

Gün: sı. 

Gilncs: 5.47 - Öğle: 
İkindi: 15.52 - Akıam: 
Yatın : 20.04 - imstlk: 

K&Slm: 144 
Rumt: 13~6 

:Mart: 1'1 
12.19 
111.32 

4.4 

tın 

:re 

cnı 

:za 
:m 
A 
hi 
§a 

ıtq 

rt 
'b 
oa 



i 

30. 3. 940 

Müf tefi!deri:'J 
Son Kararları 

Yazan: Öme1· Rıza DOGRUL 

M ütte!iklcrin son yüksek harp 
Konseyi çok mühim kararlar 

('\.·erdi. Gerçi geçen harp sırasında da 
müttefikler buna benzer kararlar 
·vermişler Ye ayrı ayrı sulh yapına. 

mayı ve mütareke akdetmemeyi, ka· 
;rarlaşıtrmışlardı. Fakat bu defa ve
rilen kararlar daha ileri ve daha şU. 
mullüdilr. 

Bu kararlara göre müttefikler, a. 
J"alarında tastamam anlaşmadıkça 
sulh yapmıyacaklar ve bu şart için. 
de yaptıkları sulh ile de evvela ken
di emniyetlerini en mües!iir ve en 
sürekli surette temin etmeyi istihdaf 
edeceklerdir. 

Müttefikler bu kadarla kalmıya_ 
.rak, sulbü bu şekilde başardıktan 
sonra da "her vadide müşterek faa. 
.liyete devanı edecekler ve milletlerin 
Jıürriyetini, beynelmilel kanuna hür. 
.ıneti temin edinciye kadar müıte. 
;reken hareket edeceklerdir.,, 

Bu suretle anlaşma, harp zama
ın.ına münhasır kalmamakta ve sulh 
:-zamanına da uzamaktadır. Yani 
;müttefikler, harp bittikten sonra da 
Avrupayı inşa için, A vrupada yeni 
hir nizam kurmak için birlikte çalı.. 

§acaklar ve bilhassa bu safhada di~er 
milletlerle teşriki mesai edecekler. 
Fakat bu kararlar, yalnız iki milletin 
biribirine karşı taahhütlerini ifade 
eder. Yoksa müttefiklerin bir sulh 
teşebbüsüne giri~eccklerini iiade et. 
nıez.. 

ı:Pam İttiliat t 
Bundan başka bu kararlar, İn. 

giltere ile Fransa arasındaki 
rtam ittihadın şahididir. Muhasım ta· 
'raf, iki müttefik arasındaki ahengi 
bozmak istedikleri için bu kararlar. 
1&.radaki bağWığın kuvvetini ve pro. 
pagandalarm bu bağlılık üzerinde te. 
ısir edemiyeceğini gösterir. 

Yüksek harp konseyi bundan baş. 
ika da bir takım kararlar vermiş bu. 
lunuyor. Bu kararların bir kısmı as
lkeri mahiyette oldu~u için gizli tu
tulmaktadır. Fakat arada yeni l'C 

mühim bir hattı hareketin de karar. 
laştırıİdığı anlaşılıyor. Bunun mahi. 

,re!ÜÜı .. ll.PJi~.\,i\!Pİk§f.rlbÖflfifS~~~Wrı 
de tetkik ettiği siyasi mahafilin ileri 
sürdüğü ınütalfıalardan anlaşılıyor. 

Siyasi Meseleler : · 

Bu meselelerin birincisi Sovyet 
Rusya ile İtalyanın , ·aziyeti. 

dir. Bir aralık müttefiklerin Sovyct
lerle miinasebetini kesmiye doğru 
hareket ettikleri iddia edilmiş ise de 
bu iddianın hakikate mutabık olına_ 
dığı anlaşılmaktadır. Hatta mUtte. 
fiklerin Sovyetler ile iktısadi miina. 
sebetlerini ilerletmek için hazırlan. 
dıkları da haber veriliyor. 

İtalyaya gelince, yüksek konseyin 
bu mesele ile de meşgul o]duğu ve 
İtalyanın vaziyetini tasrih etmesine 
sebep olacak bir takını tedbirleri 
'derp\i ettiği tahmin olunuyor. Bu· 
günkü vaziyet İtalyanın Balkanlarda 
ve Cenuhu Şarki Avrupada sulhü il 
tizam ettiğini ve statiikonun bozul. 
nıamasına en biiyük ehemmiyeti ver. 
diğini gösteriyor. 

Konseyde bitarafların, bilha<iSll İs. 
kandinav devletlerinin vaziyetine 
de ehemmiyet verildiği göze çarp· 
nıakta, Balkan vaziyetinin en önemli 
bahisler arasında yer tuttuğu an]a. 
şılmaktadır. 

Müttefiklerin Balkanları Nazi ta. 
lıakkümüne karşı takviyeye karar 
'Verdikleri gayet sarihtir. Bu da Bal
kanlarda ımlhün devamını temin e. 
iecek bir müeyyidedir. 

- !\o ı'Z..~ 
Fransanın 5urıye 

Ali Komiseri 

Ankaraya Geldi 
.Ankara, 29 (Tan Mııhabiri B:Ldir"

)or) - Fransanın Surıve ali komise
li Gabriyel Punux bu~i.in saat 11 30 
ete. tayyare ile şehrimize gelmiştir. 
Ali komiser, Türkkuşu Hava meyda
:tı:nda Fransız sefiri ve sefaret erktını 
ile Hariciye Protokol daires!. men.ur-
arı tarafından karşılanmıştı!'. 

Fransanın tanınmtş diplomatJann
dan olan ve büyük elçi rütbesini haiz 
bl!lunan Puaux, burada kaldığı müd
d.etçe Fransız sefarethonesind~ ıka
l'rıet edecektir. 

Ali komiser, bugün öğleden sonra, 
s::ıat 1 7 de Başvekilimiz Refik Say. 
~anı tarafından kabul edilmi~tir. Bu 

abulde Fransanın Ankara büyük 
'lçisi Massigli de hazır bulunmuştur. 

T 4 .N 

Yedek Subay Yakın Şarktaki Müttefik 
l(anununda K _ ti . T 1. . V 

veni Tadili!+ uvve erın a ım e 
Meclis~evkaıade Tensikleri Tacil Ediliyor 
Haller İçin Hükumete 

Saf Shiyet Verdi 
Ankara, 29 (Tan 1\.Iuhabirinden) - · 

Millet Meclisi bugün toplandı. Ye. 
dek subay ve askeri memurlar hak
kındaki kanunun 3 ve 14 üncü mad. 
delerinin tadiline ait kanun layiha. 
sının birinci müzakeresini yapmıştır. 
Kanun liıyihasının 3 ve 14 üncü mad
delere eklenmesi istenen fıkralarla 
"yedek subay mektebini muvaffakı. 
yetle bitirdikten sonra 6 ay berayı 
hizmet kıta ve müesseselere verilen
lerin bu hizmet müddetlerile, ha
zarda, manevra ve tatbikat, atış ,.e 
konferanslar gibi tedris ve tallın 
maksadile davet edilen yedek subay
ların talim müddetlerinin lüzumu· 
kadar uzatılması hususunda VekiL 
ler Heyetine mezuniyet verilmesi is. 
tenilmekteydi. 
Layihanın müzakeresine geçilmesi 

üzerine, söz alan Fuat Sirmen (Rize) 
mevzuu bahis hükümlerin ilavesin
deki lüzum ve zarureti kabul etmek. 
1e beraber, ne gibi ahvalde bu müd
detin uzatılacağı tasrih edilmemiş 
bulunduğunu ileri sürerek, hükumet 
esbabı mucibesinde de kaydedildiği 
bu temdidin "fevkalade hallere,, 
hasredilmesini istemiş ve fıkralara 
bu kayıtların ilavesini gözeten bit· 
takrir vermi~tir. 

Milli Müdafaa encümeni mazbata 
muharriri Şükrü Koçak, mevzuu ba
his fıkralarla günden güne artan o:ı·. 
du teçhizatının fevkalade tenevvüü 
ve tekemmülü karşısında bunları 
öğretebilmek için olduii,n kadar. ta
llın ve terbiye hususunda da zikre. 
dilen subayların silah altında kala. 
l"Alrl .. .,.,. .,.,..;;.dilotı:ı u.,.ı,;n ... ~VAtİ'pt':> 
uzatılması saıaniyeti istenilmeıde 

olduğunu bildirmiş ve Fuat Sirmen 
tarafından ilavesi istenilen bende lü. 
zum görmediğini, hükumetin esasen 
bu temdidi icap ettirecek fevkalade 
haller görmedikçe böyle bir karara 
gitmiyeceğini bildirmiştir. 

Bu mevzu üzerinde s0z a.!an muh. 
telü hatiplerden sonra, Fuat Sir
menin takriri kabul edilerek "fey. 
kalade hallerde,, kaydı ilave olun
mak suretile bu fıkralar tasvi~') oıun
muştur. 

Kredi Anlaşmalarının 

Tasdikine A!t Layiha 
Ankara. 29 (Tan Muhabirinden) -

Türkiye, İngiltere ve Fransa ara
sında aktedilen, 8 ikincikanunda im. 
zalanan kredi anlaşmalarının tas:!i. 
ki hakkındaki kanun layihası bugün 
hükumet tarafından Meclise veril
mi~tir. 

Sahradaki Bedevilerden Mürekkep Yeni Kurulan 
I 

Disiplinli Alaylar da Manevraya İştirak Ediyorlar 
Kahire, 2~ (A.A.) - Yakın Şarktaki müttefik kuv • 

V('tlcrin talim ve tcnsikleri tacil edilmektcd'r. Bu 
arada İngili;r., Mısırlı ve Hintli askerlerin müşterek 
nıanevrclerine dün başlanmıştır. Bu ınanevreler bir 
hafta silrecektir. İlk defa olarak, Emir AbduUahın 
Arap ordusu da, Maverai Erdün hududunda tahaş
!}iit eden kun etlerle bu nıanevreyc iştirak etmek. 
tedir. Manevrcler bül.ün Maverai Erdüne şamil ola. 

caktır. 

tirilmİ§tir. Askerlik hizmetlerini Fransada yapmak 
iizere scvkedilecek Filistin Yahudilerinin adedi l\rt· 
uıaktadır. 

Talim ic;iıı Filistine gitgide daha fazla miktarda 
İngiliz al~~·ı gelmektedir. Memleketteki sükunet, iki 
l!lenclcnbeı·i ilk defa olarak, hakiki talimler yapılma. 
Gına imknn vermektedir. 

Jngiliz - Mısır manevralan da başladı 

Salnadaki bcde,·iler de şimdi disiplinli alaylar teş· 
kil dınişlerdiı". Bunlar da, ilk manevrelerini İngiliz 
askerlerile birlikte yapacaklardır. İngiliz subaylar'4 
na mahsus olmak üzere, Filistinde muvakkat bir er. 
kanı harp mektebi acılmıshr. Dersler tekemmül et. - • I 

Diğer taı aftan Mısırda ~ölün şarkında başlıyan 
ln1,1"iliz, - 'Mısır manevraları dört gün devanı edecek. 
tir. Harekatn İngiliz, Hint ve Mısır kıtaları i~tirak 
etmektedir. l\fotörlü Mısır kıtalan yakında ~ölün 

Garbinde nınncvralara başlıyacaklardır, Harekat 8 
gün sürcccktil'... -" 

ALMAN · RUMEN MÜZAKERELER[ SOVYETLER 

Almanlar Taleplerini Finlerle _Yine 

Kabul Ettirmekte H~!:.?9~!:~!0~:~v•-
dn cereyan etmekte olan Sovyet -

lsrar Edl•yorlar Fin müzakereleri mü~kül bir safha-
ya girmiştir. Görüşmelerin yakında 
inkıtaa uğraması mümkündür. Müş
külat Sovyetlerin Finiandada bir ti. Bükreş, 29 (A.A.) - Havasın bil. 

dirdiğine göre, Alınan iktısat eksperi 
Dr. Clodius dün Rumen Ticaret Na
zırını ziyaret etmiştir. Alman heyeti 
bati har~ket etmekle beraber AL 

ticeler almıya çalışmaktadır. Fakat 
Rumen murahhasları vaziyetlerin. 
den inhiraf etmemektedir. 

Dr. Clodius'un teklifleri arasında 
bilhassa şunlar vardır: Rayişmark 

piyasasını 60 leyi bir marka tekabül 
edecek derecede yükseltmek, W ahl
tat muahedesine bağlı nebatat zeri
yatı sahasında harfiyen tatbik et. 
mek, ay çiçeği ihracatını tahdit et
memek, ve Almanyaya Soya faı:;ul
yesi gibi ay çiçeğinde monopol ver
mek. 

Salahiyettar mahafil, Alman -
Rumen müzakeratmm ne vakit sona 
ereceği hakkında hiç bir tahminde 
bulunamamaktadır. 

Çünkü Alman eksperler adım ba
şında ehemmiyetli mukavemctler 
göstermektedir. 
Diğer taraftan Romanya hükfımeti, 

d&hilde sükun ve asayi~i temin nıak
sadile tecrit kamplarında bulunan 
Demir Muhafızlardan 323 kiııinin da
ha hürriyetlerini iade etmi§tir. 

Belgrattaki Alman ajanlarr; ya
kında Alman ve Yugoslav iktısat he
yetleri arasında yapılacak olan mü
zakereler esnasında Alman heyetinin 
Alm:ı.n markı piy.:u ... :mnn y ~Hlden 
yükseltilmesini istiyeceğine dair or-
taya bir şayia atmı~tır. Bu şayianm 
gayesi, Yugoslav tacirlerini kendile
rine daha yüksek kazanç ihtimalleri 
arzederek Almanyaya ihraca: yapma.. 
larını teşvik etmektir. 

Slovakya - Macaristan 

ihtilafı ve Almanya 
Slovak hududu, 29 (A.A.) - (Ha. 

vas) - Slovak matbuatının Macar 
aleyhtarı yazıları Almanyayı telaşa 
düşürmektedir. 

Slovakyadaki Alman kıtaatınm 
kumandam General Von Lehr, Slo
vak ordusu başkumandanına tebli. 
gatta bulunarak, bu mücadeleye ni
hayet verilmediği takdirde, Macaris. 
tanla Slovakya arasında zuhur ede
bilecek ihtilatlarda Slovak ordusu
nun Almanyanın müzahcretine gü. 
venemiyeceğini bildirmiştir. 

cari mümessillik ihdas etmelerind<:'n 
doğmuştur. Fin murahhasları, Sov
yetlerin bu husustaki taleplerini ağır 
bulmclttadırlar. 

Diğer cihetten Sovyetlere terkcdi
lecek olan Hangoe m1ntakıısı hakkın. 
do.ki müşkülata tesadüf edilmektedir. 
Henüz teeyyüt etmiyen bir habere 
göre, hududun tahdidi meselesinde 
dt.! iki taraf uyuşamamaktadır. 

Hükumet beyannamesini okudu 
Yeni Fin hükumeti, dün mecliste 

beyannamesini okumuştur. Hükl'ımc
tin programında esas, memleketi i
mar ve onu harbin bütün fecayi ve 
tahribatından kurtarmaktır. Hükı'.L 
met, imarı süratlc btışarma'lt içın hu 
yardımdan ., ifade ed~cek, fakat bi'
hassa Fin milletine giivcn::cektir. 

İsveçli gönüllüler, mer.ıleketin i
marına yardım için Fin landada kal. 
mak istedikleri için bunların arzusu 
isaf olunacaktır. 

İşletilecek Petroller 
Moskova, 29 (A.A.) - Knrad~niz

de Kerse yarımadası ~ıı.hilinjp 1:nı
lunan zengin petrol damarları ya. 
kında işletilecektir 

H A D i s· E L E R, i N i Ç Y 0 Z 0 . 
.. 

O Jlitler, Brenner mülakatından avdeti üzerirıe en 
yakın müşavirlerini toplıyarak şu beyanatta bu.
l unmuştur. 
''O çle1·den müteşekkil teşebbüste, Almanyamn 
tek başına muharip olarak kaldığını unutma
mak lazımdır. 
"Sovyetlerle ltalyanlar siyasi iktısadi bakım
lardan, hatta stratejik bakımdan bize müzahe· 
ret edecekler, fakat hiçbiri de askeri müzaheret 
göstererek planlarımıza müdahale etmiyecektir. 
"Bu suretle iki cephede harbe girmekten kurtu. 
lacaiiız ... 

~ 
8 Ru münasebetle Ft>n Rihbentrop'un 1937 de Şuşningo 

söylediği şu sözleri hatırlamak gerektir: 

"Biz Amerikaya mütemadiyen sulhten bahset
mekle onun, müttefiklere kredi açmasına yahut 
onların lehinde harbe girmesine mani oluruz.,, 

* llitlerin sulh ı•ropngandasından tahakkukunu umduğu 
başlıca hcdeflcrclen biri de Fransa \'C İngiltcre~,:i i!lhilfı. 
1t- uğrafhrmak ve !'ovyet Birliği ile İtalyadan azami de. 
recede iktısadi yardımı temin etmektir, 

* Her Hitleı·, müşavirlerine bunları anlattıktan 
sonra güııün birinde Amerikanın Almanya için 
müsait bir rol almasını da umduğunu ilave et
miştir. 

Çünkü ancak Almanyamn sulh şartlm-ını kabul 
ile Amerika ticm·etini yükseltmiye imkan ha
sıl olduğu kendisine anlatılabilecektir. 

Yazan: B. FELEK 

Yol vergisi işleriyle meşgul olan· 
lar, bu verginin tahakkuku 

ile, tahsilatı arasında her sene gi>Ze 
çarpan açığın sebeplerini araştırır. 
larkeıı yeni bir ke~ifte bulunmuşlar, 
Görmüşler ki; bu verginin tabak. 

kuk defterlerini fanzim eden mahal. 
le mümessillerinden bir kısmı ın.H. 
kellef başına şu kadar kuruş hesabiy· 
Jel aldıkları ücret fazla olsun diye 
evlerde Pamuk, Sarınan, Tekir gibi 
kedi; Fındık, Bobi, Miki gibi köpelı 
isimlerini de beni adem olarak def. 
tere kaydetmekte ve bu yüzden ye. 
kunu kabaran defterlerdeki tabak. 
kuklann tabii bilahare tahsiline iıu· 
kim bulunamamakta imiş. 

Hay\'anattan ''ergi alınmakta is4 
de kediden yol vergisi alınacağın~ 
dair ne bir kanuni kayıt, ne de bir ma 
liye tamimi mevcut olmadığı içiıı 

tahakkuk etmesine rağmen tabii b• 
paraların tahsili müyesser olama. 
mış. Zaten kedilerden vergi almalı 
lazım ~else, bir dam ,·eya kiremit 
vergisi almak gerektir ki bunlar da 
beylik olmadığı ve eşliası hususiye. 
nin hayvanata vergi tarhı haklan da 
tanınmadığı için kedilerden yol pa. 
rast almanın yolu bulunamıyacaktır. 

Yol parası tahakkukunda yeni 
keşfedilen bu sistemin bir diğer şek. 
li daha vardır ki onu ben duacınız 
bu siitunlarda kerrat ile yazmışun~ 
dır. ' 

Efendim! İşin hastalığı bu vergi_ 
nin tahakkuk ettirileceği mahalli~ 

tesbit edilmemiş oluşundadır • .i! ... ; 
Meseıa ben: 4W•~ 
1 - Bir mektepte nıuallimlm~ 

Mektebin bulunduğu şubeye mukay• 
yedim. Benim yol vergim bir kere o~ 
rada tahakkuk eder. 

2 - Sonra gazeteciyim, Bir uc 
matbaanın bulunduğu semtin şube" 
sinde tahakkuk ediyor. 

3 - Yazın Çamlıca ch·arında otU.. 
ruyoruz. Bir de orada tahakkuk edi" 
yor. 

4 - Kışın Beyoğlu taraflannda 
oturuyoruz. Bir de burada tahakkuk 
ediyor. ı. ı 

İki ayağımla günde bir kaç kilo· 
metre yol ancak kateden zavalh beni 
bu dört tahakkukla sekiz ayaklı biı 
mahluk şekline sokuyorlar. Her ta. 
hakkuk eden yer benden her sene 
makbuz sorar. Her sene mekteptcıı 
kesildiğini söylerim. Ertesi sene ,.j. 
ne bu dört yere beni yazarlar, çünkü 
yol vergisi miikelleflerinin defterini 
yapanlara isim başına para verirler. 
Yumurta satın alırmışçasına. Böyle 
olunca bir adam dört beş deftere 
~irdiği gibi, kedi ve köpekler de miiı 
kellefler arasına karı. ırlar. 

Bunun önüne geçmek için yol ver. 
gisinin mutlaka ikametgah iizerin. 
den, hatta kışlık ikametgah iizerin· 
den tahakkuk ettirilmesi en salim u. 
sul gibime geliyor. Herkes memuı 
olmaz. Herkes bir müessesede çalı5· 
maz. Herkesin bir dükkanı olmaz. \'c 
herkes yazlığa gitmez. Fakat herke. 
sin mutlaka bir meskeni \'ardır. O. 
nu yol veı:gisine esas tutunca di!er 
fer'i tahakkuklar ortadan kalkar. 
Hem maliye beyhude i~lcrle uğra~. 
maz. Hem mükellef, parasını verıJığl 
halde takibata maruz kalmaz. Üste. 
lik ha:vvanatr ehli:re tahakkuk def· 
terinde bizimle bir hizaya dizilmez. 
ler. 

Tarihi Bir Günün 

Yı~dönümü 

Merasimle Kutlanacak 
1 Ankara, 29 (Tan Muhabirinden) -

1 

Ankara Halkevi ikinci İnönü zaferi. 
rrin 18 inci yıldöni.imü münasebetile 
büyük ve geniş hazırlıklara başla-

' 

mıstır. 

Önümüzdeki 31 mart pa!artesi gü_ 
nüne rastlıyan bu tarihi günde milli 
mücadeledeki büyük zaferi.mizin ilk 
müjdesini veren ve Miıli Şefimizin 
yüksek ve dahiyane sevk ve idaresi. 
le düşmanı müthis bir hezımete uğ • 
ratan İnönü meydan muh::ırebcsir in 
tarihi safahatı anlatılacak ve o gü. 
ne ait mukaddes hatıralar yadcdüc
cektir. "Bir harp duha \'uku bulduğu zaman İtalyanın bizimle 

l)irlikte harbe girmesine miisnade etmiyeceğiz. Çiinki.t 
oııun harbe girmesi bizi askerlik bakımından zaafa u~
ı·atır l ' C iktısat hakımından aksatarak Fransa ile İngil. 
tereye kolaylıkla kazanılacak zafer temin eder. 

• Fakat c:öhcls, bütiin bu beyanata karşı, bütUn bu a. 
millerin Alman~·a aleyhine dönebileceğini ve Amerika. Yakalanan SOVYET 

"İtlya bitaraf k&hnakla Fransanın Balkanlara erişmesi
ne mani olur ve Almanyanın burada hakim olmasına 
hizmet eder .... 

yı miittcfikler lcMnde harekete de sevkedebil('('cğini 
SÖl }emiş, Ilitlcr de mülakatı şu sözlerle neticelendir. Vapurları Fransızlara 
ınişfü: 

''Aınerikada harplere manevi hedefler bakımından de- Teslim Ediliyor 
ğil, ancak iş zaviyesinden bakılır.,, ' Londra, 29 (A.A.) _ Resmen ha-

li- .- Jt/. ber verildiğine göre, Pasifik deni. 
O Her Hitler bu sırada sulh yapılamıyacağmı bil.. • Parisin, Almanlar tarafından yapıları sulh ta- zinde İngiliz gemileri tarafından tu. 

mekle beraber müşavirlerine §U sözleri söyle- arruzuna mukavemet için tedbirler alacağı an- tulan Selenga ve Mayagofski isimli 
miştir: [aşılıyor. j Sovyet vapurları Fransaya teslim e-'l--------------------------------------..;...-·--------------------..: diiecektir. Gemiler kaç:ak kontro~ü-

nc t5bi kalacaktır. 



TAN 

Komedi Fransez Geldi 

Sanatkarlar Dün ilk 
Temsillerini V erdiler

1 

Ji.I 

,_, _ Fransız Banat•·arları, Sirkeci islasuunundarı cıkarlarkerı 
. Hafta1ardanberi büyü.it bir al5.kn 
ıle beklenen Komedi Fransez artist.. 
leri, dt.in sabah şehrimize geldiler ve 
diin akşam saat 21 de 'l'epebuşı ti
~~tr~su~dp _Corncil'in Andromııquc 
ısımlı pıyesilc ilk temsillerini verdi
ler. 

. Dun akşamki temsil, halk tarafm
d~ buyuk takdirle karşılanmıştır. 

istasyonda istikbal 
. Az:tistleri getıren tr-::o, muayyen 
"aktınden dôrt saat ;eç olarak, saat 
on biri on geçe istasyona girdi. JS
tasyonda kalabalık lıir meraklı küt
lesi, bUhassa, artistler arasında ut.İu
:nan Marie Belle'in, on bir sene evv~l 
şehrimize yaptığı ilk ziyaretinin ha
tırasını muhafaza eden tanıdıklnrı 
}·ransız başkonsolosu Binet, konso~ 
losliııt ve sefaret erkanı ili! eski Frsn
s·~ askeri ataşesi Geneı·al Sarraut v~ 
f:ehir Tiyatrosu nrtistlcrı, Frnnsız ~r
tıstleri karşıladılar. Kalabalığı e,-_ 
velden hesap eden zaoıt.n, istasyonrl::ı 
sıkı tedbir almıya merbur olmuştu. 

Katarın ilk vagonunda bulunc.ın 
artistlerden ilk olar<ık Jermen nuer 
fodi. 933 tenberi Komedi Fransezde 
oynayan bu kadın artist eski Fr'lnsız 
Hariciye Nazırı Yvon D~lbos'u11 refi
ks.sıdır. Artistleri şehtr namına kar
şılıyan Belediye Turmn Müdürü Se
muh, kendisine kırmızı lalelerden 
mürekkep pir buket takdfrn etti ve 
artist hararetle teşek~:i.i.r etti. Bun
<fan sonra, diğer artistler de indiler. 
Fakat aralarında herktsin merakla 
beklediği Marie Belle yoktu. Biraz 
evvel Marie Belle'in vagonun, önün
de: kalabalık bulunmıyan diğer kapı
sından sessizce inip otomobile do~ru 
gittiği göruldü ve gözlerine kalın si
ysh bir gözlük takmış olmasına rağ
men derhal tanındı ve t>trnfı merak
lılarla çevrildi. Kendisinin fazla he
yecanlı olduğu göze çarpıyordu. Bu 
arada kendisini on bir sene evvelin
drn tanıyan takdirkiırları artisti çi
:ek yagmuruna tuttul.:ır ve bir ~:ok 
buketler verdiler. 
ı ft-1 arie Belle'irı sözleri 
' Kalabalıktan adeta koşarcasına ka
~ıp otomobiline binen artist, orada 
ke:ndisile konuşan gazetecilere kısaca 
~unları söyledi: 

''-Ne kadar heyccaolı olıluğumu 
görüyorsunuz. On bir sene e\'vel cok 
güzel hatıralarla ayrıldığım Türki
:ycyc tekrar gelmiş olmakla çok 
bahtiyarım. Türk halkının beni ve 
arkadnşlarımı böyle tezahüratla kar. 
şılamış olmalarına cidden rnlitcşek. 
kirim. Tilrkiycye ait olan hislerimi 
bir tek kelime ile ifdc edebilirim: 
Sevgi.., 

Parkotelde kendilerine ayrılan da· 
irE:ye yerleşen artistler sekizı kadın 
olmak uzere 18 kişidir. Kendilerıne 
Fransız Başkonsolosu Binct. dün ak
şam saat 17 de Ünyon Fransczde bir 
çay ziyafeti vermiştir. Pazartes1 gü
nü de şehir nnnuna bir ziyafet veri-
lecektir. 
Fransız artistlerden bazıları dün, 

şehirde gruplar halindi? gezintiler 
yapmışlardır. 

Artistler, pazartesi akşamı Anlrara
"P hareket edecekler ve orada da üç 
~ın kaldıktan sonra Suriyeyc gece. 
klerdir .. 11 nisanda Toros ekspresi 

" tekrar şehrimize dönerek, ayni nk· 
n Parise hareket edeceklerdir. 

JI adam Gertn'aine Rouci 

Madam Katrin F ontene 
ile Bir Mülakat 

A çık sarı ~açları, cevval, zeki 
nazarlarıle Mndam Katriı: 

Fon~ene. karşımda duruyor Bluzun~ 
dukı LeJyon Donör 
kurdelası bu büyük 
memleketinin canlı 
nesi... 

nişanınıa inct:. 
artiste, büyuk 

bir takdir oi~a-

Henüz yorgunluklarını aımadan 
bu vakitsiz ziyaretimden dolayı özu·· 
diledim. r 

Madam Fontene: • 
- Büyük memleketinizde gördü

ğüm güzel kabulden sonra yorgun
luktan bahsetmiye dilim varmıyor 
dedi. , 

-Sormak istediğim suale kendiniz 
cevap verdiniz, dedim. Fak:ıt bu h~
susta daha ziyade ihtisasatıruzı anla. 
mak istiyorum. 

- Ben Türkiyeye, 191!l tc, dah:ı 
yeni artist olduğum zaman gelmi~
tim. Bursayı, Eskişehiri, Konyayı 
gördüm. O zamanki ~eyahatimirı ben
de husule getirdiği tesir hiçbir za
man kaybolmamıştır. Memleketinizi 
tekrar gördüğüm zaman yadırga;na. 
dım. Zaten bizi tanıyabilen bütün 
nazarlarda gördüğümüz samimıvet
ten mütehassis olmamak kabil ~i·~ 
İnanır mısınız? Ben, siz Turkleri ba
kışlarınızdan anlıyorum. Ne dürüst, 
ne temiz, ne vakur ve kuvvetli ba
kışınız var. Ruhunuzu gözlerinizle 
ne güzel anlatıyorsunuz. 

Yüksek milletimin bu samimi se
nasını illemşümul bir edP.biyatın bü
yük mümessilesinden dinliyordum. 

- Müsaade ederseniz, dedim. Bi
raz da sizden ve sanatınızdan bahse
delim. Temsil ettiğiniz piyeslerde en 

Madam K. Fontene 

çok hangi rolü seversiniz? 
- Şüphesiz. Puval dö Karot'da 

Madam Uipik rolü en sevdiğim rol. 
lerden biridir. 

- Fakat Madam. Ne kadar nankör 
bir roldür değil mi? 

- Şüphe mi ediy.:>rsunuz? Zaten 
ben sa~ne hay.atında müşkülat ile uğ
raşmagı severım. 

- Büyük şairinizin dediği gibi: 
"Tehlikesiz galebe çalan şerefsiz mu
zaffer olur!,, 

- Tamamen öyle. Madam Löpik, 
çok sevimsiz bir roldür. Benim gibi 
bir kadın için bu rolü oynamak sanat 
hayatının garip bir :ilvesidir. Çünkü 
bilseniz çocukları ne kadar severim. 

- Puval dö Karot'da l\Iösyö Lö
pik'i Leon Bernar ile gôrmüstüm. 

- Evet zavallı arkada~ımızın ve. 
fo~n~aı; sonra bu rolti Lödu oynadı. 
Bılırsınız ki, bütün münekkitler Mös-

Dilnyarun en büyük Filini._ Dünynyı hayrette bırakan hD.rika-

G UN G A • D i N. 
(FEDAİLER ALAYI J 
rransızca nüshası .l'ilrk~c nilshası 

ve 

SU M E ı· -- -TAKSİM 
~in~malannda cidden görülmcmlŞ bir muvaUakıyctle devam ediyor. Mev
sımın zaferi olan bu ~ahcscri yı:ıra tanlar : 

GARY GRANT • DOUGLAS 

FAIRBANKS • VICTOR MAC· LAGLEN 
BugUn saat 12 ve 2 de tenz.ilfıtlt matineler 

Aylardanberi beklediğiniz ve senenin en muazzam ve müthiş filmi geldi 

BUGÜN 

İPEK 
Sinemasında 

TYRONE 

HENRI FONDA 

POWER 

NENCY KELLY 

gibi 3 BÜYÜK Yıldız tarafından Harikulade bir surette yaratılan 

SEViMLi HAYDUT 
Büyük heyecanlar - Harikulade Maceralar_ Nefis bir Aşk ve Sergüzeşt 

Şaheseri 

F R A N S 1 Z C A S Ö Z L Ü ve R E N K L I 

SAFiYE K ONSERI 

Londra 
Nevyork. 
Parl.s 
Mllllno 

29 - 3 - 1940 

Cenevre 
Amsterdaııı 

Brüksel 

Son Şarkdar 

3 Nisan 
Çarşamba Akşamı 

Ayrıca: 

10 kitllik Macar Orkeıtra• 

Beyazıtta 

Sinemasının muhte~cm salonlarında 

biletler ;;imdiden sinema gişesinde 

satılmaktadır. 

5.24 
146.20 

2.9675 
7.4325 

29.2725 
77.6156 
22.18 

ÖLÜM HABERLERi 

Ö L Ü M 
Ahseniilkasas, Sırrı Kur'an :sım 

Fürkan, Şerhi Akayıt gibi tefsire ve 
tevhide ait kıymetli eserleri ile Türk 
Maarifine büyük hizmetlerde bu. 
lunmuş ve Anadolu'da, Ankara, Sı
vas, K~yseri, Yozgat, Kırşehir ... gibı 
daha hır çok yerlerdeki lise binala. 
rını ve binlerce kilometrelik sose 
yollarını ve Iraktaki "Hille,, K~na
lmı yaptırmış ve açtırmış olan Os
manlı vezirlerinden Kandiyeli Sırrı 
Paşa Merhumun kızı, Profesör Meh. 
met Ali Ayni'nin eşi, eski Şehremin. 

Vcdad'ın -hemŞire~i, Sıhhiye :Veka
leti Müsteşan Doktor Asım Arar ıle 
tüccardan Muzaffer Halimin kayın
validesi eski Maliye Müsteşan Hasan 
Tahsin Ayni'nin yengesi iyilikleri 
seven ve fakirleri gözeten Feride 
Ayni pek kısa bir hastalıktan sonra 
Martın 28 inci Perşembe günü saal 
beşte cemali mutlak alemine intika) 
etmiştir. Cenazesi ayın otuzuncu Cu. 
~~rtesi g~nü Kızıltopraktaki köş. 
kunden Sırkeci iskelesine getirilecek 
ve oradan saat on bir buçukta hare. 
ketle Beyazıt camii şerifine gidile
cek ve orada öğle ve cenaze namaz. 
ları kılındıktan sonra Edirnekapı. 
sındaki Şehitlikte rahmet toprağına 
emanet edilecektir. Cenabı Hallftkı 

AUna 
Sof ya 
Madrld 

0.97 
1.8375 

14.1625 
27.0525 

0.6325 

Bugün ----· I Kerim ona mağfiret ve ailesi erkanL 
na sabırlar ihsan eyliye. 

Tiyatrolar Buda peşte 
BU kreş 
Be.Igrad 
Yokolıama 

Stokholm 

3.565 
35.31 
31.005 

Şehir Tiyatrosu 

~SHAM VE TAHViLAT 

Komedi kısmında 
YANLIŞLIKLAR KO!\IEDl."ASI 

TUrk borcu ır. p~ln 19.50 Sinemalar 
Ergani 20.02 
~ıvas - Erzurum 5 19.50 

AL KAZAR 

~ -- ·- "" SARAY 

yö Löpik rolünün müşküliı.tından MELEK 

bahsetmekte tamamen müttefiktir- iPEK 

l<:r ... Tas~v~ur ediniz: Bir artist için 
b...ıtun hıssıyatını yalnız nazarile ev- TAKSİM 
zaile ifade etmek ne demektir? ' Bu 
gibi rollere "Şahane rol,, denir. SUMER 

. . 
; 

. • 

«Gece kıl3\'UZlan• ve 
Mahalle kızı iş arıyor 

«Bir gecelik sevgili• 

cMİKADOD 

cMİKAD011 

GUNGADlN: 
11Fcdaitcr Alnyı• 
GUNGADİN: 
cFcdailer Alay111 

TEŞEKKÜR 
Ailemizin reisi merhum Bay Yer

vant S. Karayanın cenaze merasi
minde bizzat bulunmak veya mek
tup ve telgrafla taziyede bulunan 
muhterem dostlarımıza şükranları
mızı beyan ederiz. 
Bayan Liisi Y. !{arayan ve Evlattan 

TEŞEKKÜR 

- Şehrimizin nere.sini gördünüz 
diye sormıya cesaret edemiS>o!'um. ' LAL~ 

- B~n. söyliyeyim. Bugün Ayasof. 
yaya gıttım ve yanıma hiçbir rehber şıK 
almadım. Kendi kendime uzun müd. SAKARYA 
def o muhteşem sükuneti ihlal etmek-

cMilyonerlcr Barı11 

O uHarbe Hnzırlıkl 

Se\•gili eşim ve annemiz Zekiye 
Tarhan'ın ebedi ayrılışı dolayısiyle 
cenaze merasiminde bulunan, bizzat 
veya telgrafla büyük elemimizi pay-

\'c laşan akraba ve dostlarımıza ve İs· 
tanbul Jandarma Mıntaka Komıı
tanlığına derin teşekkürlerimizi ar .. 
zederiz. 

cÖlilm GeçldJn ve 
cDamgalı Kadınlan 

11Şimal OtcliD 

ten korkar gibi yav<ış adımlar!~ dv- TAN 

lnştım. Çıktığım zaman ruhumda his.. 

cKadrlb ve cKaplıın 
1 Kraliçe1> 

cBırakılmış kızlar. ve 
«Clınller Peşinde• settiğim derin tesir, ha~a benden zail MARMARA 

olmadı .. Bu akşam tatilim, oynamıyo-
b d t 

cŞc\'het Kurbnnl'I ve 
rum, ır os um uz bizi Bonaziçine ALEM DAR 
davet _e~ti: Oraya gideceeim~ Fakat, «Madam Buter!lay~ 
Boğazıçını o mnvi seması, daima de- TURAN cSon Bcs•eD ve cıBen 
v• •• 1 d c bir pranga kaçağıyım» 
gışen guze enizi ile gündü~ görmek isterdim. «Çingeneler Barııı, 

M ··ı·k t b ÇEMBERLITAŞ •• t1Gece yarısı şarkıcısıo 
u a a ın urasında konservatu ve cPastırmacıyan ve 

Eşi: Şakir TARHAN. 
Kzları: Belkis ,.c Feriha. 
Damatları: N. Gündüz, B. Ayg{in 

TEŞEKKÜR 
Ebedi aynlığı ile gerek bizleri ve 

bütün ailesi efradını ve meslekdaş· 
larını derin teessürlere garkeden e
şim, Babamız: 

Nuri Abdurrahman l\lalta'nın 
var talebesinden Jak Saron geldi. Şurckfısı. 
Madam Fontene genç artisti bana cŞevhet Kurbanı-. ve Cenaze Törenine gelmek, çelenk 
takdim ederek: , MlLLf c göndermek ve ı::ifahi, tahriri taziyet. cMadam Ruter!lııy11 ~ 

- İşte bizim genç yavrumuz'. derli. KadıklSy OPERA: cO Kadım !eriyle sonsuz acılarımızı teselli ey. 
Kendisine teşekkür ettim ve ayrı. lemek suretiyle elemleri.mize ortak 

1 k b
. • · t şal "k ...,~ • .._..__........_, olan zevata ayn rı teşekku"r ır en ırısı sana ıı asının en yük ay e acı. 

sek zirvesine çıkan ve diğeri de her Konferans mız mani olduğundan minnet hisle-
halde bu istikbale nam.7.et 

0
1an 'ki Bu akşam saat yirmide değerli mual- rimizin iblağuıa sayın gazetenizin 

sanatkarı tak"dirkar nazarlarımla 'bir llmlerimizden Hayreddin Öı.llhan tarafın- tav~ssutunu dileriz. 
daha selamladım. ı dan Beşiktaş Halkevinde "Dilimiz ve ede- ıESI: Hayret Nuri Malta. Oğulları: 

U l UN AY bt ~serlerlmiz,, mevzulu bir konferans Abdurrahman, Yahya Ali, Asaf Mal. 
.J verılecektlr. tn. Kızları: Emine, Mün~r Telci. 
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30 MART 940 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• .. 

' Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 
• 
" 
• 

Millctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan mcmlekeUcr için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 111, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli ~ndlr. 
Adres değiljtirmek 25 kunllitur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilfıvesi lizımdır. 

(CjlJ: (1): 1t1\1494'4;j1 
Gprip Reklam 

Aşağıdaki satırları, dünkü ga
zetelerde okuduk: 

"- Zabıtamızın büyük bir mu. 
vaffakıyeti: İstanbul zabıtasını se. 
nelerce işgal eden, ve bir çok kaçak
çılık ''akalarının faili olan şarap 
tüccarı Haydoviç çetesi, bütün ave. 
nesiyle tevkif edilmiş, ve Rumelihi. 
sarlı güzel Öjeni'nin katili yakalan
mıştır. Bu hususta, meşhur (Yılmaz 

Ali) nin ve gazete zabıta vukuatı 
muhabiri Hayriyenin ''e foto muha. 
biri Aşirin şayanı hayret hizmetleri 
görülmüştür. Tebrik ederiz!,, 

Bu garip satırları okuduktan son. 
ra, hayretle öğrendik ki, bunları 
yazanların maksatlan: ''Yılmaz Ali,. 
.adındaki filme reklam yapmakmış. 

Vilkıa, klasik reklam usulü dışın

da bir orijinalite gösterilmesine biz 
de taraftarız. 

Hatta, bu hususta, Amerikada, 
Jl'ransada, lngilterede, ve dünyanın 
daha bir çok medeni memleketle. 
rinde, çok ince bir sanat haline so. 
kulr.uş olan reklamcılıkta, çok geri 
kaldığımızı bu sütunlarda, muhtelif 
vesilelerle tekrarlamış, bu sahada. 
bizden çok ileri gitmiş bulunanları 

ıtaklit etmek mecburiyetinde olduğu
~uzu da yazmıştık. 

Fakat, yazımızın başına koyduğu. 
muz "reklam", gösterilmesini istedi. 
ğimiz orijinalitenin değil, orijinal 
reklam yapmaktaki acemiliğimizin 
en acı bir nümunesidir: Çünkü, dün. 
yanın hiç bir yerinde, bir film rekla. 
mı yapmak istiyenler, zabıtanın ismi
ni istismara kalkışmak hafifliğini gös 
termezler: Bu hareketin mahiyetini 
ifade edebilecek olan en hafif keli
me: ~jLiiübalillk,, 1ir. Ve havltdis 
~linde reklam yapmanın usulü, bu 
değildir. Her zabıta havadisi üzerine, 
halkın şüphesini toplıyabilecek olan 
bu garip "reklam,, ı, zabıtanın nasıl 
karşıladığını bilmiyoruz: Fakat bu 
vesileyle hatırlatalım ki, bizim iste. 
diğimiz şey, reklamcılıkta biivle mu. 
zır bir garabet ''e liübalilik değil, 
tiddi bir "tekamül,, dür. 
• ,,,.. 
Sanat Susuzluğu 

Komedi Fransezin gelişi, mem. 
lekette çok büyük bir alaka 

ı11yandırdı. Verilecek temsillerin bü. 
tün biletleri, çoktan satılmıştı. Hat
ta, gazetelerde okuduğumuza göre, 
bUJ açık gözler, beşer liraya aldık
ları biletleri, yedişer, sekizer liraya 
satmışlar, ''e bir nevi "bilet spekü. 
Jıisyonu,, yapmışlardı. 

Fakat, sade o rağbetin değil, bu 
:sahtekarlığın bile, bizi sevindiren bir 
manası ''ardır: Çünkü, biz, bütün 
bunlardan anlıyoruz ki, memlekette, 
ekmek ihtiyacı, su ihtiyacı kadar ha. 
yati bir ihtiyaç mertebesine varını 
büyük bir sanat susuzluğu, büyük 
bir sanat iştiyakı vardır. 

"Komedi Fransez,, biletlerinin, a. 
deta ekmek ''esikası gibi kapışılma· 
ımın aşikar sebebi de budur. 

Tiyatromuzun, -yokluklar ic;inde 
gösterdiği bütün şayanı takdir feda. 
kArlıklara rağmen- münevver züm. 
renin sanat ihtiyacını tatminden cok 
tızak kaldığı da, ) ine bu rağbetten 
anlaşılmaktadır. 

Biz, temenni ederiz ki, "Komedi 
Fransez,, in gelişinden aldığımız bu 
iki mühim ders, muhtaç bulunduğu. 
:nıuz hare}setlerin ha lamasını hı:r.. 
landıran bir vesile olsun. Ve yine te· 
nıenni ederiz ki, "tiyatro., ihtiyacı. 
tnızı kendi kendimize tatmin edebi. 
leceğimiz güne kadar, "Komedı 
li'ransez,, gibi he~ etlerin, memleke. 
ıtinıize sık sık gelmeleri temin olun. 
•un: Çünkü, bu ziyaret \'esilesiyle 
lnevcudiyetini sezdiğimiz sanat su
Stuluğunun mane,·i acısı, diğer ha. 
)'ati mahrumiyetlerin acısından hir 
te daha hafif değildir. 

Mavacllık. mesleklerin en şereflisi 
""e en zevkllsidlr. Tayyareci olmak için 
Ortaokul tahsili kA!idir Türk Hava 
Iıeurumu'nun (Gedikli Yuvası) 16 -
20 yaslarındaki bütun gençlerimize a
~ıktır. 

Muharrir, bugünkü makaf esinde tekniğin medeniyet üzerinde oynaalrıg1.ı~--~ıı•~·~~·-~i~ ..... _.._..,r ...... ., ] ----:-
rol dolayısile beşeriyetin ge<;irdiği buhranın izale <;arelerini izah ediyor: c-=.... I:'!f 11& 
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Beşeriyetin Geçirm~kte 
• 

Olduğu Buhranın 
G eçeii makalemde, za .. 

manımızın tanınmış 

alimlerinden P. Langevin'in, 
beşeriyetin geçirmekte oldu
ğu buhranın mahiyetleri, se
bepleri ve izale çareleri hak~ 
kındaki düşüncelerini bildir .. 
miştim. 

Bugün de, Fransanın meş~ 
hur edip ve mütefekkirlerin .. 
den Andre Maurois'nın, ayni 
mesele hakkındaki görüşleri
ni, yedi sene evvel açılan bir 
ankete verdiği cevaptan öğ
reneceğiz: 

1 - İlk çağlard:ın itibaren !n
sanlar kendi zahmetlerini azalL 
mak için, tabiat kuvvcticrinden is
tifadelerini mümkün kılan ftletleri 
ihtira etmişlerdi. Bir kaç bin sene. 
lik medeniyetin meydana getirdi
ği bugünkü dı.i.nyayı taş devrinde
l:i insanların tanıdıkl3rı dünya ile 
mukayese edecek olursak, sanatkar 
insanın, esas noktalard,t rot.biti ar
zularına göre değiştirciiğini gorti
rüz. Bugün insan, evhıİ'l i·;ind.? ha. 
rarete, şehirlerinin sokakları.1da ı~ı
ğa, ormanlarda vah5i hayvanlara 
hakimdir. Bugün, daimi bir korku 
endişe ve teyakkuz içinde y::ışıyan 
Allahların gazabından korkan zayıf, 
aciz insandan çok uzakta bulunuy0-
ruz. Bu asrın başl.ıngıcmda, ınsa
nın muzaffer olduğuna lıiıkmedi
lebilirdi. 

2 - Zaaftan hakimiyete doğru 
olan bu yüriıyü§ devaınlı olmadı. 
Her yeni ihtira, insanların ura!a
rındaki münasebederi değiştirere!<., 
e-vvelki muvazeneyi bozdu. Ameri
kanın keşfi, deniz ticarctinb mer
kezini değiştirmekle, Vencdi!c i 
mahvetmiş ve Ak-:lcniz gemicileri 
arasında bir işsizlik buhranı tevlit 
etmişti. Dokuma makines~nin ihti. 
raı, binlerce el dokuyucularım yurt 
ceğiştirmiye mecbur etmiş, topun 
icadı, kralların kuvvet ve lcudret
lerini temin ederek ve derebeyle
rinin hakimiyetlerine son vermişti. 
Her seferinde beşeriyet, ihtir&ları
nın gayrikabili ictinap neticelerini 
görmeden evvel, terketmişti. Fakat 
her seferinde, az çok uzun siiren bir 
kargaşalıktan sonra, insan cemi. 
yetleri, değişen şartlara i:ıt1l:ak et
mişler ve hayatın devam etmesi 
için zaruri olan müesseseler. bul
muşlar, sonra kabul etmişlerdir. 

3 - Yüz elli seneder..beri tabi
rıt kuvvetlerine hakimiyet, biıtün 
diğer tarih devirlerinden çok daha 
süratle teessüs etmi~ii. Yeni b:ı 
metod, tecrübi ilim metodu o ka
dar büyük muvaffakıyetler kazan
dı ki, insan kuvvctini.1 kullonılına. 
sı daha az zaruri bir hale geldi. Bu
har, sonra elektrik, eskiden birkaç 
c.l işçisinin yaptığı işi b r umelenın 
yapmasını mümkü:ı kılan makire
leri işletti. İlk itimatsızlık harcke
tınden sonra beşeriyet, on doku
zuncu asrın sonların,l. doğru, bu 
mihaniki hayata intıbak etmiş gö. 
rünüyordu. Servetler çoğalıyordu. 
Sefalet, tamamile yenilmi;: olma
makla beraber, geriliyordu. !ş saat
leri azalıyordu. İktısadi buhranlar, 
şüphesiz, bu muzafferene yürüyü~ü 
iııkıtaa uğratıyordu. Fakat bu buh
ranlar bir kaç sen.? sonra sükunet 
buluyordu. 

(1860 _ 1900) seneleri :ırasında 
ihtilalci partilerin azası - ki miktarı 
çok değildi- hariç o!.mnl: üzere, 
garp medeniyetine mensup insanla
rın, müesseselerinin istikbaline ;ıi
matları vardı. 

4 - 1914 harbi, bu zahiri 
muvazeneyi bozdu. İngilte

rede harpten evvel başlıyan işsiz. 
lik buhranı neticesi, binlerce ame
leyi, devletler bes~miye mecbur 
kalmıŞlardı. Amerika, yüksek üc
ret, rasyonalize istihs:ıl siyaseti ile 
servetini hudutsuz ~oğaltacağını 

zannetmişti. Makinelerinir. mah
sullerinin, bunları ıstihlfık edemi. 
)en fakirleşmiş bir alemin gözleri 

Mahiyetleri 
YAZAN: 

Sadreltin Celal ANTEL 

önünde yıkılıp kaldığını gördü. Se. 
!aletin bollukla yanyana bulunm:ı
sı; bir çok insanlar açlıktan muz
tarip oldukları hald~ mahsullerın 

tahrip edilmesi, ço.!uklar yalın a
yak gezerlerken kundurn imalfıt
haneleri mahallesinın çalışmıı.mıya 
mecbur edilmeleri, hır çok zavallı
lar barınacak bir yurt bulamadık_ 
ları halde evlerin boş kalması. fik
ri isyan ettiren vaz.ıyetlerdi. Bazı 
cihetlerden, harpten evvelki devri 
buhranlara benziyan ~u buhran 
hakkında daha devıımlı ve daha de. 
rin görünmekted!r. Bir \Ok müte
fekkirler bunun bir 'medeniyet ':>uh
ranı olup olmadığını sormaktadır
lar. 

5 - Bu buhrandan makineyi it
ham etmek, insanların bizzat ken
di kollarının kuvveti ilE. aletleri ~s
letmiye mecbur oldukları zaman
farı teessüfle anmak, haksız olduğ!J 
kadar faydasızdır. l\Iakine gayri
mesuldür ve beşeriyet.i!l en oed-

baht kısmı için, faydalı olabilir. 
Makineyi mahküm edenler, ame. 
leler değil, mütefekkirlerdir. El ıle 
kumaş dokuyan ve gundP. on ıki, 

veya on dört saat .;alışan insan, hıç 
şüphesiz, bugtinkti amelenir. gıptP 
edebileceği bir hayat ya amıyordu. 
Makinenin icadı daima, fikrin mad
de üzerine galibiyeti o!muşttır. Mnh 
sullerin bolluğu bir nimettir. Fa
kat şüphesiz, bu zaferlerin b izi, ou 
günkü hezimete nasıl götürdi.ıkle
rini araştırmak Iazımdu·. 

6 - Anlaşılıyor ~i. zamanımız, 

insanların büyük hataları. servet
lerin istihsaline, tevziinden çok 
daha ziyade c:hemmıyt-t \"ermele
ridir. Buyük bir zeka ile P-elir fi. 
yatları azaltılmıya, daha az siıy ıle 
ciaha çok şey hasıl etmiyr.: çalışıldı. 
Fakat böyle mahirane tedbirleri~ 
istihlak mahsullerini cogaltan m
sanlar, mi.ıstehliklcrl::ı kabiliyetlcrı 
meselelerile o derece meşgul ve 
alakadar olmuyorlard:. Bu mese-

--ı 
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KANBURLARA DA 1 R ••• 
Kendi hesabıma kamburları pek 

severim. Sebebini, tabii, takdir c. 
dersiniz: Kamburluk insana kihar 
bir tavır verir. Bir kambur, sadece; 
koltuk üzerinde oturduğu vakit 
değil, sokakta dilendiği vakit hi
le, daima kibar görünür. Ki. 
barlık ta, fikrimce, bütün fazilet
lerin iistündedir. 

Bununla beraber, yıllardanbc
ri yazılarımı takip etmek liıtfunda 
bulunan okuyucularım şahit olur
lar ki burada kamburlardan bah
setmekten miimkün olduğu kadar 
çekinirim. Çünkü, her nedense, 
kamburlar kendilerinden söz aı;ıL 
masını istemezler. Okuyucuların_ 
dan hiç birinin canını sıkmamak 

ta bir muharririn vazifesidir. Hele 
canının sıkılmasına ihtimal veri
lecek okuyucu kibar olursa ... 
Bundım başka, gazetede her 

muharririn bir vazifesi de arka
daşlarmın ihtısasına hürmet göster 
mektir. Vakıa, kamburluk hekimlik 
mevzularından biridir. Fakat bu 
gazetede kamburluk bahsinin, söz
leri gibi endamı da dosloğru "e pek 
zarif olmakla beraber her &Ün ii. 
çüncü sayfanın sağ köşesinde ki
mine kavun, kimine de kelek ye. 
diren, genç üstadımın ihtisasına 

girmesi pek tabiidir ... 
Öyle olduğu halde, bugünlerde 

mektuplarını aldığım okuyucula
rımdan biri, kendisinin kambur o. 
lup olmadığını haber vermiye Hı. 
zum görmiyerek sadece: 

- Kamburlardan hiç bahsetmi. 
yorsunuz ..• 

Diye bana kabahat buluyor. O
kuyucularımın hepsini elimden 
geldiği kadar memnun etmiye ~a
lıştığım için, bu zatın da arzusunu 
yerine getirmek bir borç oldu. 
Borcumu ödemiye çalıştığımdan 
dolayı kambur olan okuyucuları. 
nnn gücenmiyeceklerini umarım. 

Zaten, kamburluk her insan oğ
lu için, tabii bir haldir. Mektepte 
okuduğunuz vakittenberi, elbette, 
bilirsiniz ki belkemiği büsbütün 
doğru, dünyada hiç kimse yoktµr. 
Herkesin, normal dediiimiz her 
insanın, belkeıniğinde tabii olarak 
üç inhina vardır: Biri belkemiğinin 
ti yukarı kısmında ve öne doğru
dur. Bundan dolayı erkekler daima 
başlarını öne doğru eğerek yürü
dükleri gibi, bayanlar da yüksek 
ökçeli iskarpin giymeyince öyle 

yapmıya mecbur olurlar... İkinci 
inhina bclkeıniğinin ortalarında "e 
arkaya doğrudur ve her kimin ar. 
kası okşanalırsa hissedilir. Onun 
için yalnız kamburların arkası sı. 
vazlanırsa uğur getireceği sözii 
hoş bir şeydir. Bu söz doğru olsn~·
dı, herkesin arkasını sıvazlamak 
uğur getirirdi. Zaten bundan dola
yıdır ki her istiyen büyüklednin 
karşısında kolayca eğilebilir... Ü. 
çiincü inhina helkemiğinin en a. 
şağı kısmında olur ,.e insanların 
insanlıktan önceki ecdadını hatır

latır. 

Kamburluk dediğimiz hal, be!kc
miğinin ortalarında ve arka~ n doğ 
ru inhinanm fazlalığından ha lrn 
bir şey değildir. Bunu bilmi~·enler 
o hale kamburluk derlerse de he. 
kim dilinde ona sifoz derler. Yağ_ 
murlu günlerde iizerimize sıçrayan 
şeylerin adı zifos olduğundan S ve 
Z harflerinin yerleri dikkatle ayırt 
edilince bu tabir kimse~ i gücen
diremez. 

Bu inhinanın ifratı pek fazlaca 
olursa Pot hastalığı denilen ve 
belkemiğinde olan bir hastalıktan 
ileri geldiğine pek çok ihtimal bu. 
lunur. Bu hastalıktan bir giin ay. 
rıca bahsedeceğim. Fakat sifoz ha-
linin hafif şekli çok defa gençlerin 
tam bülftğ yaşlarında iken, mek. 
tepte yahut evlerinde, öne doğru 
fazla eğilerek oturıııalnrmdan He
ri gelir. 

Bunun gene gen~lerde göriilen 
ve arkalarını pek ziyade tiimsek 
gösteren bir şekli vardır. Bu tiir
Hisüniin hayat ilminde manası 

pek biiyiiktür, çünkii in anın bcl
kemiği bulunan hayvanlardan da. 
ha önceki ecdadında onun ~erini 
tutan jelatin maddesinin belkemi
ğinin arasına karışarak kemiği za· 
yıflattığına del&let eder. Sifozun 
bu türlüsü biraz istırap vermekle 
beraber sahibi ilme hizmetinden 
dolayı tebrik edilmiye değer ... 

Genç olmıyanlar da işlerken öne 
doğru çok ve devamlı eğilirlerse 
onlar da sifoza tutulurlar: Çif tsi
ler aibi ••• 

Onun bir türlüsü de -bilirsi
niz- ihtiyarlarda olur. Fakat ih. 
tiyailıkta insanın belkemiğindeki 
arkaya doğru inhina fazlalaştıkca 
ona kambur demezler, toprağa bu. 
kıyor derler 

lc-,yi hiç düşünmedikterinl söylemek 
doğru olmaz. Amerikanın yi.ıkse!t 

ücret siyaseti, istih:u•d -;oğaltmak 
gayesine matuftu. Fa'.rnt tahmin. 
de yanılmış olunacak ki, hakikatte 
buhran, Amcrikada da, hiç olına7-
s:ı Avrupadaki kadar vahımı.Iir. 
Dünyanın rasyonaliıasyon ifratın

dan muztarip olduğunu iddia etmek 
doğru olmaz. Dünya. munhnsır.:ın 
iüihsale tatbik edilmiş olun bir te>ş
kilatın muvazenesizli~ıı"?.dcn ibaret
tir. 

7 - Fenalıklara. tabiattan bir 
çare beklemek hayalperestlik olur. 
Serbest ve spontane bir ekonomi. 
nın, planlı bir ekonomiye muhalc
ıcti, anonim şirketlerin tcşckkülun
den evvelki zamanlarda makul ve 
meşrudu. Anonim ~~rketir. icadı, 
büyük bankaların inidşaıı, kütleler 
tarafından biriktirilf'n :>crmayele
rı bir kaç adamın elind.? t .. playa
rak, serbest ekonomiyi bilfiil orta
dan kaldırdı. l\Iua'.!zam sen·etl('r 
teşekkül etti. Öyle ı:.ervetle.!' ki, sa
hipleri, eizzeden yah.ıt dfıh~ dahi 
olsalar, onları içtimaiyen faydalı 

bir surette kullanamazlar. Ç~nk:.ı, 
onların satın alma :tudrotleri, istih
lak, tahmin ve idare kuvveterir.ı 

asmaktadır. Doğru.:ia.1 doğruya is
tihlak için sarfedilmiycn her Fervet 
zaruri bir surette, veni istıhsal va
sıtalarının yaratılmasmd:ı kullanı
focaktır. Bu, bazı hudutla:.- d:ıhhin
de çQk jyidir. Bu. hudut a;-ıldıktan 
sonra, normal mübndc!e seyri in. 
kıtaa uğrar. Fabrikalar mamul eş
ya ile dol~ müstahslller, duran 
makinelerin başında açlıktan ölür
ler. 

8 akı vaziye.. 
tin ikinci bir hususiyeti, e.. 

konomik bir enternasyonal ile si
y asi nasyonalizmlerın beraber bu
lunması keyfiyetidir. Bugi.i.nkü ı:ı
nai alem kadar mudil olan bır 
alem, ancak ekonomik istiraki me
sai ile siyasi itimat beraber bu
lunduğu zaman yaşayabilir. llüyiik 
sınai devletler gibi, bazı mahsulle
rin yetiştirilmesinde ihtisaslaşmış 
olan Z:raat devletleri de mübadele 
cereyanları bir takım manialara 
tesaduf ettiği takdirde, havasızhk
tan ölürler. Halbukı, hudutların ço. 
ğalması ,.e \11rp zamanında zaruri 
elan mahsullere malik olmamak 
korkusu, hemen bütün Avrupa dev
letlerini garip bir ~konomi siyaseti 
takibine sev ketti. 0111.ar, ithalatları· 
nı azaltmıya çalı~•ılar, ayni ıa
manda ihracatlarını da oyni sevıye. 
de tutacaklarını ümit ettiler. 

9 - Fenalık teşhis edilince, de
valar da akla gelmektedir. Fakat 
bunları kabul ettirm::k, basitlikleri 
nisbetinde güçtür. Evvela lstihla
kin daha ciddi bir tetkikini ynpmak 
lızımdır. (Fransız • Almar.' kom is. 
yonu gibi bir teşekkül, yapılman 
mumkün olan şeylere nit ılk miss.1-
dir. Eğer fakir memleketlerin sa
tın alma kabiliyetleri çoğaltılmaz
sa, ihracatçı memlcl;:etlcrin istih. 
salfıtının, ihtimal bizzat alfıkadar 
korporasyonlar taraf1r.dn11 tahdit 
edilmeleri lcap eder. Sanayi adam
larının anlamaları lazrmdL· ki, ken
dileri ya mahvol~aklardır. yahut 
siyasi fikirlerini iktısadi projeleri. 
ne intıbak ettirmek mecburiyetin
dedirler, eğer büyük Avrupa istih
salinin idamesi icap ediyorsa, bu 
ancak, yatışmış ve ) a!<t11 istikbali. 
ne nisbi bir itimadı olan bir Avru. 
pada olabilir. 

10 - Eğer emniyet ve tevzi me
seleleri halledilirse, makine, mane
vi medeniyetin düşmsnı 6lması söy
}(' dursun, onun tanakkuk vasıtası 
olacaktır. İş saatleri azaltılabilecC'k 
ve bütün beşeriyet, bugün ancak 
müreffeh zümrelerin imtiyazı olan 
bir hayat seviyesindı? yaşıyabile
eektir. Böyle bir değişiklik, müsbet 
bir iyilik olduğundan şüphe edile
mez; zira buna muktedir olanlar, 
böyle bir hayat tipini seçmekte
dirler. Şüphesiz Hmdey, tam mu
vazeneye vasıl olmu~ olan bir "!:>e. 
şeriyetin feci halini gösterd: ve 

(Devamı 6 ın:::ıda) 

Bu Şartlar Altında 
Ben Kızunı Nasıl 
Çallıttrırım? '30. ~ . '1° 

Yazan: Sabiha Zekeriya Serte1 

Diğer bir mektuptan çıkardığın 

,·aka, ve sual: 
''Yakasını yazacağım genç kız 

müdafaa etmiyeceğim. Yalnız cere. 
yanın, zayıf iradeli, cahil bir kızı ne 
relere kadar sürüklediğini hikaye e. 
deceğim. Bu kızı işe ben yerle~tir. 
dim. Eski bir dostumun kızıydı. Ba. 
bası ölmüş, annesi üç çocuğu fü 
meydanda kalmıştı. Kız görgüsüz. 
zeka tarafından fakirdi. Yüzü güzel· 
di. işe girdikten bir müddet sonr:ı 
geldi, bana nişanlandığını müjdele. 
di. Sevindim.. Bu çocukla ayni dai. 
rede çalışıyorlardı. Alb ay berabeı 
yaşadılar. Sonra nişanın bozulduğu· 
nu haber aldım. Bu yüzden kızı da 
işinden çıkarmışlardı. Tekrar kıza 
bir iş bulduk. Bu defa yine bir nL 
şanlı ile beraber geldi. Hem de ni. 
şanlandığı adam çalıştığı müessese. 
nin müdür muavini idi. Ben bu ni 
şanlara hep inanıyor, kızın bir güı: 
evlenip kurtulacağını ümit ediyor. 
dum. Sonradan öğrendim ki, bu ni. 
şan yüzüğü, serbestçe dolaşabilmel! 
için parmağına geçirilmiş, cemiyet 
aldatarak çalınmış bir müsaade idi. 

''Bir zaman sonra kızın diğer bir a. 
damla bir rande\·u evinde basıldığını 
ve eline bir de vesika verildiğini ha. 
ber aldım. Bundan sonra kızı bir da. 
ha arayıp sormadım. Bir akşam kızı 
çalgılı kah,·elerden birinde şarkı 

söylerken gördüm. Bu kızın musiki. 
den haberi yoktu. Sırf güzelliğinden 
istifade etmek için onu sahneye çı
karmış, okutuyorlardı. Tanınmış bir 
dostun kızı olduğu için içime kan 
damladı, duramadım, çıktım. 

"Üzerinden biraz daha :ıamRn gec· 
ti. Kızın bir evde resmen fahişelik et
tiğini öğrendim. Benim için artık bu 
kız tamamiyle kaybolmuş bir kız ol
duğu için teessür de duymadım. Her 
cemiyetin böyle kustuğu zehirler 
olduğunu bildiğim için, bunu da o 
sınıfa ithal ettim, yalnız ölen baba. 
sına acıdım. 

"Bir akşam Sirkeci kahvehanelerin 
den birinde oturuyordum. Pis bir saz 
çalıyor, pejmürde kıyafetli, boyalı, 
iğrenç mahlUklar sözüm yabana şar. 
kı söylüyorlardı. Bu kızların masa
ları dolaşarak aldıklan liübali tavır, 
erkeğe zevk değil, tiksinti verecek 
Itadar bayağı idi. Bu kızlardan bir 
tanesi bizim masaya da geldi. Aman 
Yarabbi. .. Bu mahlükun genç oldu. 
ğunu vücudünün inceliğinden, ka. 
dın olduğunu üzerindeki elbiseden 
gayri ispat edecek bir delil yoktu._ 
\f üzü buruşmuştu; bu buruşuk JÜ· 
zün üstündeki boyalar, yağlı bir mu. 
şambaya sürülmüş cila gibi parlı. 
yordu. Nefretle yüzüne baktım ..• iJı. 
tiyanmı kaybederek: 

- A ..• M ..• Sen misin diye haykır. 
dım .•.. 

O vakte kadar o da beni tanıma. 
mıştı. Sesimi duyunca anladı, elinde 
para toplamak için tuttuğu defi ma· 
sanın üs~üne attı, bir külçe gibi san. 
dalyenin üstüne düştü. Yüzüme bak. 
madı, başını iki elinin arasına aldı; 
hüngür hüngür ağladı. 

''Böyle bir kadının ağlamasına bel
ki hayret edeceksiniz ... O kadar şaş. 
mayın... Bdnlardan ne kadar iğren
sek, bunlar. ne kadar küçük görsek, 
insan denen mahluktan doğdukları-

' 

nı unutmamalıyız... Sonra başını 
kaldırdı, gözlerinde hiç bir insandan 
farkı olmıyan bir istırabın, bir ezili. 
şin acısı vardı. Bunu diğer erkeklere 
gösteremezdi, fakat bana, babasının 
dostuna, himisine, ilk çocukluğunda 
baktığı gibi şefkat ve hicapla baktı •.. 
"- O sebep oldu, dedi. 
"O, belki ilk nişanlısı, belki son ni

şanlısı, belki de bunların lıepsi idi. 
Belki hepimizdik. Sebep kim ve ne 
olursa olsun, ortada temiz bir aile 
çocuğunun bugünkü felaketi bütün 
acılığı ile sırıtıyordu. Onu kurtar· 
mak aklımdan geçmedi mi diyecek. 
siniz? .. Geçti, fakat insanlan uçuru. 
mun kenarından kurtarmak müm· 
kün olduğu halde, uçurumun dibin. 
den çıkarmak mümkün olmadığını 
biliyordum. O zaten ölmüştü... Bu. 
gün yaşıyan onun iskeleti idi. Bu is
keleti cemiyete kazandırmanın ne 
faydası vardı? ..• 
"Şimdi sorarım size: Bu şartlar al

tında ben kızımı nasıl iş hayatına 
salar, kendi ellerimle onu uçurumun 
içine yuvarlıyabilirim?.. Diyeceksi. 
niz ki bunlar münferit hadiseler_. 
Öyle amma, itte çalı§81l lazımın p· 
refi, haysiyeti, yapmak hakla, in. 
sanlık hakkı emniyet altmda olmaz. 
sa, ben bir baba adetiyle buna cesa
ret edemem ..• Muhakkak ki ortada 
bir ahlaki huzursuzluk vardır, hu. 
nun sebeolerini tahlilden acizim ... 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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b ·k Edilecek 

(Başı 1 incide) 
(BaşL l ı:ıcide) 

tefiklerin tek bir hedefi vardır ki, o 
da zaferdir. Binbenaleyh bazı millet.. 
ler için mahzurları mucip clabilecek 
tedbirlere dahi tevessül olunmu§tur. 

Ablokanm kara saf hası 
Ablokanm yalnız deniz safhası de

ğil, kara safiıası da tetkik edilmiştir. 
Bu hususta da çok mühim kararlar 
verilmiştir. Bunun t?n göze çarpan 
misali İngiltere Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks tarafından Balknnlnrdaki 
İngiliz elçilerin Londraya davet edil. 
miş olmalarıdır. 

Alman. Sovyet mtinasebatı ve ke
za diğer büyük bitaraf1.arın Almanya 
ile olan ticaretleri müzakere edilmiş 
ve kati bir hattı hare~~et tesbit edil. 
:ıniştir. 

Hiç şüphe yok ki, bı.ı tedbirlerin 
tevlit edebileceği aksülfımeller hesa
ba katılmamıştır. Eğer harp icraatı, 
bu gibi ihtilatlnr çıkarır.,a Pariste 
olduğu gibi Londrada da hiç kimse 
bunlara karşı koymakta tereddılt et.. 
miyecektir. Bütün askeri saflıalar na. 
zarı itibara alınmıştır. 

Bittabi, merkez cephesind~ harbin 
sevk ve idaresi de Londrada m:iznke
re edilmiştir. Bütün sahalarda muta. 
ibakat olmuş ve müsbet t~klifler, tel
kinler derhal karar halıne getirilmış
tir. 

Fransız Başvekili Reynaud, bu 53-

bah Fransa Cümhurreisi ile görüş
müş ve konsey kararları hakkında 
malumat vermiştir. 

Dünya matbuatında akisler 
Bütün dül!_ya matbuatı, konsey ka

rarlan ile meşguldür. Londr~ gazete
leri kararın ehemmiyetini tebarüz et
tirmekte ve geçen harpte ) apı1an ha
taların tekerrür etmiyeccğinı söy lc>
mektedir. 

Times gazetesi, in~cl ı·n bu seferki 
içtimaına bundan evvelki içtimalar. 
dan daha büyük bir eh('mmiyct atfet
mekte ve bu tebliğin bilhass.l sulhün 
nasıl aktedilebileceğini açıkça tarif 
ettiği için mühim bir vesi!c.ı mahiye. 
tinde olduğunu kaydeylemektedir.Bu 
gazete Şllnlan ilave eylcrr.ektedir: 

"Bitaraf bir devlet bir sulh proje
si tevdi edecek olursa iki müttefik 
emniyetlerini zaman altına almı:ık 1-

BEŞER YE iN 
Geçirdiği Buhran 

(Başı 5 incide) 
natırlattı ki, insanların hakikaten 
büyük olan eserleri, onların ıstll"ap. 
lanndan, şüphelerinden doğmuş
tur; muvazene ölümdür. Buna su 
suretle cevap verilir: Beşeri işle~
de tam muvazeneye asla vasıl olun
maz, tam bir hal sureti, ancak çek 
kısa bir zaman dev:ı.m edecektir. 

11 - Sınai medeniyeti, ihtilalsiz 
düzeltmek mümkün mtidiır? Bu 
hususta her nevi kehnnet, manasız 
olacaktır. Zira, tesadı.ifler ve fert
ler, tarihte umumi sebeplerden da
ha büyük rol oynamaktadırlar. E
ğer 1770 de bir filozof kendi kendi. 
ne (Monarşi ıslah edılebilir mi?) 
sunlini sormuş olsaydı, fazla nik. 
hinliğe kapılmaksızın "Evet,, ce
vabını vermiye salıihiyettar olurdu 
Kral tarafından tutulan ~urgot, o 
zaman, pek iıliı ihtilalin i>nüne ge
çebilirdi. Garp iılemi, refah ve sa
adeti temin edecek olan c<..saretli, 
şeniyetçi ve .hasbi bir zümre bula
cak mıdır? Bu zümre iktidar me,·
kiine geçecek midir! Önümüzdeki 
yirmi sene bize bunu öğretecektir. 
Her halde kurtuluş, esasen mam
kün olmıyan geriye dönüşte değil. 
tlir. Fakat, müesseselerimizi ihti. 
ralarımıza intıbak ettirmek için ya
pılacak cehittedir. Bu intibakın E'r· 
seç tahakkuk edeceğini, gaçmış ih~ 
liraların tarihi bize temin etmek
tedir. Devlet adam~arının vazifesi, 
bu intıbaka takadd:i;n eden ıstırap 
devresini kısaltmaktır. 

çin ittihazına lüzum gördükleri ted. 
birler hakkında tamamil~ mutablk 
kalmadan bu projeyi tetkik etmiye. 
ceklerdir.,, 

Fransa gazeteleri de bu yolia mü. 
talfıalarda bulunuyorlar. • 

Romadaki ka1ıaat 
Romadaki kanaat :mütte!ilı:!Prin 

sulh müzaker~sine girmiyer;:Pklcrl 
merkezindedir İtalya s;vaı,1 l"'l::ıhfil. 
terinin mütalaasına gi.ı:-e, S11mner 
Welles'in misy.:ınu sulh telrlin1?rinin 
ka~ul edilelbilir ml\hiyette olduğuna 
daır en ufak hır alfıme~ gö:;ters"ydi, 
müttefikler bu kada:- k-ı1i bir bC?yan. 
name neşrini akla geti~ezlerd •. Bü. 
tün cihanın korktuğu seyin tahak
kuk etmesine mani olunaınıyacağı 
intibaı gitgide artm~kta :lır. İlkba. 
harda, cephede kanlı •nüsade!-:ıcler 
olacak. ordular çaro1şarnk+rr. 

l sııcç gazetelerine göre 
Stokholm, 29 (A.A ) - Harbi şid

detlendirmek ve hal için olduğu ka
dar ati icin de, sarsılm'lz ve mi.:tcca. 
nis bir kütle te kil etnıek hususun
daki Frnnsız • İn~iliz !aırarı, İsvC'c 
efkarı umumiyesi tara.ın~an biiyük 
ehemmiyeti haiz bir ı.uctise olarak 
karşılanmaktadır. • 

Stokholm Tidningen g~zctcsinin 
Paris muhabiri Reynaud'nun ,.adyo. 
dn söylediği nutuk ha".kınc'aki bir 
yazısında, bu nutkun, Alll'al'yaya h~
kiki bir ilanı harp ol "uğu1'1ı: ve di.l
şündüğünü söyliyen Jır.defini miıd
ri:k bir insan karı;ısın.:la bu!unduğu. 
nu kaydebnektedir. Frn ısız kararı. 
na İsveçte verilen mina, Avrupanın 
Cenubunda ve Simalir. ;p daha ener. 
jik bir harekete geçileceği merke
zindedir, 

Kopenhag, 29 (A .:\.) ~ Danimar
ka gazeteleri, Fransıı • İnrriliz yük. 
sek konseyinin kararları'lı ıri bus-
lıklarla belirtmektedir. -

Berlinske Tidende '!azetPsi, Bnl. 
kanlarda müttdikler t<ırcıfın~an bü
yük bir diplomatik taar;uz vukuun:.ı 
tahmin ediyor. 

Politiken gazet~si, rrıüttefiklerin 
bir harekete teşebbiis ede' P'<:lc:ri tnh
mininde bulunuyor ve as~eri g"lzetc
ler ablokanın şidd<'tı.-l'mesi ihtima. 
lini ileri sürüyorlar. 

Müttefikler ve 
Balkan I şleri 
1914 - 1918 harbi e:masındn da 

İngiliz hükumeti, yabaucı memleket: 
!erdeki diplomatik münas<?betlerinı 

mümessil bulundukları memleketle: 
ri alakadar eden meseleleri görüş. 
mek üzere birçok defa Londraya 
davet eylemişti. ,, 
Balkanların ve Yakın Şarkın g:.in 

meselelerinin ilk safmd:ı bulunduğu 
bugünkü vaziyette, İngilterenin bu 
mıntakadaki mümessillerinin Harici. 
ye Nazın ile fikir teatisi için davet e
dilmeleri, makul bir harekettir. Bu 
münasebetle, Fransız hükumet:run 
de son zamanlarda yabancı memle. 
ketlerdeki diplomatik :niimcssilleı He 
istişare kararı almış bulunduğu te. 
barüz ettirilmektedir. Bu cümleden 
olarak Fransamn Rom:ı ve Brüksel 
~iiyük elçileri Reynaud ılc görüşm~k 
uzere Parise çağınlm,ştır. 

Teleki memnun dönüyor 
~?dra, 29 (Hususi) - Macar Baş-

vekilı Kont Teleki gen' d.. ·· ı·· . . , onmuş ur. 
Kendısınin akrabnlan nezdinde bır 
kaç giın kaldıktan sonra Peşteye gıt.. 
mesi bekleniyor. Lonurnda hasıl 0 _ 

lan kanaate göre, Kont Teleki mem
leketine çok iyi intıbalarla dönmek. 
tedir. Çünkü İtalyanın, Alman plan. 
larınn boyun eğmediğini görmüş ve 
buna inanmıştır. İtalya, c~ubu sarki 
ve merkezi Avrupada Alman plttnına 
göre hareket etmiyecek, statükonun 
muhafazasını temin edecek ve on•m 
için bu havalide sulh ve sükunet hiç 
bir veçhile bozulmıy[lcaktır. Daily 

e!!!~~~""!""""'!!!'~~---~~~~- Express'in Roma muhabiri tarafın
dan verilen malumata göre, Teleki, 

Fakat hayat ve hakikat budur.,, 

* Bir dostunuz lmznlı mektubun snhlblnc: 
Bundan evvel banıı gönderdiğiniz "ga

rip mektup,, ismini verdığim yazınızda, 
bıına ukalalık ve ahlfık hocalığı sıfatım 
bafisettinlz. Size tesekkilr etilin. Bu mek
tubunuzda da "yine yeşil sarıklı bir dersi
am elendi az::ımeUle kursünUze çıkmış, 1a
zllet dersi veriyorsunuz,, diyorsunuz. Ben 
§imdilik sadece vakaları kaydediyorum. 
Mutalfıalnnmı daha söylemedim. O za
man dersiam e!endisi kim, yeşil sarık ki
min basında anlarsınız. Eğer bu snrık si
ı:.in başınızda çıkarsa şaşmayınız. Eğer 
mektubunuzdaki öbür yazılar, sütunumun 
cıddiyetini bozmamış olsnydı, aynen ko· 
yardım. Fuzuli vari bır hıcivlc cevap 
la verirdim. Mektubunuzu okurken kız
madım, kahkahalarla ı::uldüm. Fakat yaz-
bllım scylcr acıklıdır. s. z. 

~c.~.110 

Peşteye iyi müjdelerle dönecek ve 
İtalyanın harbe girmıyeceğini, Bal
kanların bitaraflık siyasetim takioe 
devam edeceğini ve bu yüzden Maca. 
ristanın da hiçbir tazyike uğramıya
cağını, yahut hiçbir tazyike boyuı1 
eJ?mek mecburiyetinde kalmıyaca~ını 
bildirecektir. Bütün Macarların bek
ledikleri haberler de bunlar olduğu i. 
çin Teleki'nin seyahati tam bir mu
vaffakıyetle neticelenmiş sayılabilir. 

Böylece Alman siyaseti, mühim 
bir sademeye uğramış ve nazist pro. 
pagandanın Brenner millükatından 

sonra çok büyük ve kati mahiyette 
inkişaflar vuku bulacağına dair yap. 
tıklan neşriyatın boş olduğu anlaşıl
mıştır. 

(Başı 1 incıde) 
kiye Cümhuriyeti milli istiklali ko
rumak hususunda normal s~neleı e 
naznran fazla masraf yapmıyn. milli 
müdafaa tedbirleri almıya mecbur. 
dur. Harp hallnde bulunan dünyanın 
ne harikulfı.de masraflar;:ı katlandığı
nı anlatmak için biıyük misaller ver
mjye ihtiyaç yoktur. İngilız ordusu
nun bir günlük seferber"ik masrafı

nın 6 milyon sterlin olduğunu düşün
mek, milli müdafaa davasının mnli 
bakımdan neler ifade ettiğini hatır
lnmıya kafidir. Dünyada milli müd:ı
fna masrafları "mütevıısıl knpıarclaki 
sular,, gibidir. Bir mem1eketin silah 
masrafı seviyesi yüks\.'lince diğ~r 
devletlerin de silah ma:ıraf'nrı fırlar. 
Hele bu vaziyeti harp halinde tasav
vur edin: Bir gün sabahn karşı adını 
kaybeden devletlerin henüz yeryü
zünde bulunduğunu, tarih\n kavdetti
ği bir devirde milletlerin istiklallerini 
hürriyetlerini korumak için nastl fe
dakarlıklar yapmak r.ıec1>urivetincle 
kc.ldLklanru hatırlama!~ mUşkül ol. 
maz. 

Kendini ateş hattının dışında tu
tan Türkiye de bu dünyanın içinde 
ve tehlikelerle karşı karş1yadır. 

Cümhuriyet Türkiycsi, yalnız harp 
harici kalmak, sade memleketin istık
lalini korumakla iktifa edemez. Çün. 
kıi Türkiyenin sulh davası bir ysn. 
<lan mell"leketin istiklalin~ kornmak 
manasın\ ifade ettiği gıbı, diğer ta
raftan da, şıarları Teşkilatı Esasiye 
Kanununa da mal olan inkılap pren. 
siplerini hakikileştirmek, bu prensip
lere göre kurulmuş bir vatan hnlket
mck manasını da ifade eder. Mazinın 
enkazını temizliyerek bir yer.ı vatan 
kurmaktayız. Bu vatanın imar ve :n
şası işi ne kadar tenklha~n tabi tutul. 
sa, bizi yüzde yüz yeni tesisler vü
cude gctinniye icbar eden hadiseler 
hPr gün her saniye karşımıza çık
maktadır. Vatanın inşa ve imarı işi
ni bir lüks meselesi saymıya imkan 
yoktur. Memleketteki im.a ve imar 
faaliyeti bir milletin inkirmfı ve mev
cudiyeti bakımından hir takım zaı u
retlerdir. Bu zaruretleri nac:ıl ıhmnl 
edebiliriz? Bu şartlnra göre, Türkiye 
Cümhuriyeti bir takım znmri mas. 
raflar yapmak mec°!)ıınyetlndLd \ı. 
Bunlan nereden temin edebiliriz?Bu
nC' cevap vermeden önce, geçen sene
lere nazaran harbin iktısa:li !;artlar 
bakımından maliyemize ne gibi tc
sırler yaptığını realist bir :ı.dam gibi 
görmekte fayda vardır. 

Harp. dünya mü:ıasebetıerı mu. 
dil haller nldıkça tesirlerini 

daha geniş bir mikyusta yaymaktn
dır. 

1 

939 hnrbi, yalnız muharipler üze
rinde değil, bitaraflar, hatta harpten 
ha beri olmıyan memleketle: üzerinne 
bile iktısadi tazyikini hissettirmekte
dir. Hnrbin iktısadi orı,Janizasyonlıır 
üzerinde yaptığı tesirler netice:::.inde 
hariçten gelen eşya fiyatları fırl::ı
mıştır. Yollar tehlike ile dolup boşal
d?kça sigorta masrafları başta olmak 
üzere nakliyat eşya fiyatlarını fırlat
mıya sebep olmuştur. Vasıtalann az
lığı da eşya fiyatları üzerinde mües. 
sir olmuştur. Harpten btHade ederek 
başım kaldıran muhtekir de dünya
da müsait bulduğu sahalarda kendi 
kazancı hesabına yeni yeni karlar 
kaydetmiye başlamıştır. İstihsal için 
ç:ılışan müesseseler harp dolayısile 
ya istihsallerini azaltmışlar, yahut ta 
kendilerini harbin bünyesine göre ~Ş
ler bir hale koymuşlardır. Dunun ne:
t!cesi olarak eşya azlığı da fiyatları 
bir miktar daha yükseltmiştir. 

Harbin fiyatlar üzerine yaptığı te
sirlere bir de harbin psikolojik tesi
re.tını ilave etmelidir. Normal hayat. 
tn tenevvüden tenevvüe geçmekten 
ibaret olan alış veriş hayatı, yerine 
tenevvüden sarfınazar eden ihtiyaç.. 
ları kısan bir hayat tarzı hakim olur. 
Hulasa istihlak iki sebepten dolayı 
düşer. Harbin tesirini hisseden her 
memlekette olduğu gibi bizd~ de is. 
tihli'ık temposu bu seyre tabi olmıya 
başlamıştır. 

. Harbin vücude getirdiği bu tesir!er 
bızde her şeyden once gümrük vari
datında istihlak muamele vergilerin. 
de 40 milyon lira kadar tutan bir a
çık vermiştir. Türk milleti için yapı
lacak fedakarlık mali r.(edi{;,tı kapa
maktır. Hükumet, Büyük Millet M\!c
füine sevkettiği yeni vergı kanunları 
Ut bu gedikleri kapamıya çalışmak
tadır. Bu projeye göre, ticari ve sı. 
mıi teşebbüslerden alınan kaznnç ver· 
gisi bir miktar arttırıldığı gibi, şirn. 
dıye kadar kazanç vergisine tabi ~u
tulmıyan müesseseler de mükeilefi. 
yet hududuna girmektedir. Nakliye 
vergisinin hududu geni;?letilmcktt'.! ve 
nisbetleri arttırılmaktı:dır. 

Damga resmine, tütün ve içkiler
den alınan müdnfaa vcı"gilerinc zam 
yapılacaktır. 

TAN 

• '' lVTolotof Harbe ız 

Girmiyeceğiz ,, Dedi 
'Başı 1 incide) münasebetlerimiz inkişaf ediyor. A. 
(Bası. 1 incıdcl ramızda ticaret, mütekabil istifade e. 

riçten teşvik görmeseydi ve bu te:ş. sasına istinat ederek ilerliyor. Faknt, 
vike boyun eğmeseydi harp olmıyu- İngiltere ile Fransa bu vaziyetten 
ccktı. Çunkü metalibiınız ~sgari had· hoşnut değildir ve bu hoşnutsuzlu. 
di temsil ediyordu. Finlandanın Le. ğunu intikamcuyane hareketlerle 
ningra~ı başka bir taraf hesabına göstermekte ve suni bahanelere baş 
tehdit için en modern tahkimatı yap. vurmaktadır. Nıtekim Suriz Yoldaşı 
tığı gözönünde idi ve maksat emper- Fransadan geri çekmemizi ıstemek 
yalistlere hizmetti. ~~o.kat Kızılordu. için: bir takım suni bahanelerden is
Mannerheim hattını imha etti ve em- tüade edilmiştir. 
peryalistler tarafından kullanılacak Bütün bunlar, bizim Almanlara 
bütün üsleri bertaraf etti.,, ticaret yolile yardım etmEmizden i-

Molotof. bunu mütcak!p f;arp me- teri geliyorsa, buna hayret etmemek 
deniyeti şampiyonluğun.ı yaptıklaıı-' mümkün değildir. Çünkü, Romanya. 
nı iddia eden Finler tarafından irti. nı.n Almanya ile yaptığı ticaret, 
kap olunan bir çok mezalimı anlat- Sovyetlerin Almanya ile yaptıkları 
mış, İngiliz ve Fransız ynrdımına da- ticaretten daha çok fazladır. Fakat 
ir verilen rakamları göstermiş, İsv'1. müttefikler, Romanyanın Almanya 
çin Finlandaya yaptığı askeri yardım ile ticaret yapmasını hasmaı~e bir 
hakkında izahat vermiş ve nıhayct hareket saymıyorlar ve Romanyanın 
şu sözleri söylemiştir: blfı, tica.reti k~smesini istemiyorlar. 

"Mesele Finlerle harp etmek de. İngıltcre ıle Frans:ının ıı1aksadı, 
ğildi. 1\füş~erek emp2ryalis~ dev'l.etle- Scvyetleri ke~di ~siyasetlerine alet 
rin toplu nisbetlerile mücadele idi. e~m.c:_~se buna ımkan ~oktur:. Sovyet 
Kızılordu şerefli bir zafer kazandı.,. bırlıgı, Almanya aleyhmde yuklemek 

Harp Ne 'C Mal Oldu? istedikleri s~yasete ve emperyalist 
~ emellere katıyen filet olmamı~tır ve 

Molotof harbin neye mal olduğunu 
anlatarak Sovyetlerin 40,i45 maktul, 
1:58,853 mecruh, Finlerin de asgari 
tahmine göre, 60 bin maktul ve 250 
bin mecruh verdiğini, bu suretle Fın 
ordusunun şöyle böyle yarısını kay. 
bettigini söylemiştir. 

Molotof "Harbe ne lüzum vardı?,, 
sualini irat ettikten sonra İngiltere i. 
le Fransamn küçük milletlere yardım 
iddiasında olduklarını, fakat bu ;ddi
anın boş olduğunu anlattı ve şu söz. 
kri söyledi: 

"Öyleyse İngiltere ile Fransa niçin 
Arnavutluğun yardımına koşmadı
kr? Maksat Sovyetlere taarruzdur. 
Ve küçük milletler, emperyalistlerin 
ellerinde ufaklık para gib!.dir. Bm
peryalistlerin asıl heıiefi, Leningraaı 
tehdit idi. Çünkü Leningrat, .Mosko. 
vanın anahtarıdır.,, 

Molotof, sulhün nasıl yspıldı~ın
dan ve sulh şartlarından bııhsederek 
sözlerine şöyle devam etti: 

"İngiliz gazeteleri, sulh neticesin
de Finlandanın parçalandığını iddia 
ettiler. Bu iddia, yanl'ı;tır. Çünkü 
bugünkü Finlanda ~acaristanın 
dört mislidir ve İsviçrenin sekiz mis
lidir. Sovyet kuvvetleri Petsa:noyu 
işgal ettiği halde, bu !imanın Fin
landaya lüzumunu tn'cdir ederek, 
buradan cekildiler. Yoksa Sovyet 
ordusu, Fin ordusunu imh:ıdnn son. 
ra bütün Finlnndayı işgal edebilirdi 
ve Finlandadan askeri tazminat ala. 
bilirdi. Fakat böyle yapmadı. Çiınkü 
hedef, Leningrad'ın, Muımansk'ın 
ve Mormans'ın demiryolurun emni
yeti idi. Bu hedefler tahakkuk et. 
miş ve Finlandanın ıstiklali tanın
mıştır.,, 

İsveç, Non1eçe İhtar 

M. Molotof, daha sonra :Pin landa -
İsveç ve Norveç arasında tedafüi it
tifak akdi meselesinden b!lhsetti ve 
böyle bir teşebbüsün ancak Sovyet 
Birliğini istihdaf edcbilecPjini söy
liyerek, "bu gibi teşebbüsler, ancak 
askeri intikam esasına miistenittir,, 
dedi ve bu gibi teşebbüc;leraen çekin
mek Uızım geldiğini söyledi. 

Molotof, bu sırada s~vvetlcrin İs
veç ve Norveç aleyhinde hiçbir ta. 
lehi bulunmadığını anlattı. 

"Siyasetimiz Bitarailıktır,, 

Molotof, müttefiklerin Sovyct Bir
liğine karşı has.mane bir hareket ta
kip ettiklerini söyliyerek bunu tc. 
barüz ettiren Finlandn harbine işa
ret ettikten başka Fransanın, Paris
te Sovyet tiracet delegPsinin ikamet. 
gahını zabıta marifetile araştırdığını, 
İngilterenin Uzak Şarkta Sovyet ge
milerini zaptettiğ'Uıi söyledi. Daha 
sonra şu beyanatta bulundu: 

"Bizim Avrupa harbine karşı \'n. 
ziyetimiz gayet sarihtir. Sivasetimiz, 
bitaraflıktır. Almanya ile ~demi te. 
cavüz paktı yaptığımızdanberi mli. 
nasebetlerimiz inkişai etmektedir. 

1940 şubatında imzaladığımız ti
caret muahedesi dolayısilc iktısudi 

Muamele vergisinin usuller1 ıslah 
olunacaktır. Bazı maddeler~ yeniden 
istihlak vergisi konacaktır. Bazıların. 
dan alınmakta olan vergi nisbcti art
tırılacaktır. 

Türkiye için 940 mali yılını Avrupa
daki harp şartları dolayısil~ normal 
bir sene saymıyoruz. 

Onun, en kısa zamanda bizim nor. 
mal hayatımıza avdetini temin eL 
mek emeliınizdir. Bu, nncak emel ve 
tı:menni ile olmaz. Dünya hadiscl<'ri
ni kahraman süngüler gibi müteva
z ın bütçe ile karşılamakla miimkun 
olt:r. 1kisi de milletten fedak5rlık 
bekler. 

olmıyacaktır.,, 

Nihayet Molotof, Sovyet birliğinin 
harici siyasetinden şu şekilde bahset
ti: 

"Harici siyasetimiz m;lletlcr ara
su~da sulhü idame etmek ve kendi 
emniyetimizi korumak~ır. Biz bitaraf. 
lığımıza devam edcc<!ğiz. A vrupanın 
büylik devletleri arasmdaki harbe 
karışmıyacağız.,, 

Mühim 
Sahtekarlık 

.B.ı~ı 1 incırfo) 
rettir. Bu üç kuponun her biri istih
kakın üçte birine tekabiil etmekte ve 
her kuponda Maliye Vekilinin imza,.ı 
bulunmaktadır. Kuponların Ziraat 
Bankası tarafından ödeneceği de ay. 
rıca yazılıdır. 

Ziraat Bankası, şimdiye kadar bu 
kuponlardan bir numaralısının tama
mını, iki numaralısının yüzde 20 si. 
ni tediye etmekte, üç numaralı kupon 
da hiç ödenmemekte idi Evvelk? ak· 
ş~m gelen emir, bütün bu tediyau 
derhal durdurmuştur. 

Sahtekarlar, bu bonoları ve Mali
ye Vekilinin imzasını mahirane hir 
surette taklit etmişler ve bu suretle 
Ziraat Bankasının muhte!if şubelerin
den 30 bin lira kadar para çekmiş. 
lerdir. Tahkikata Ankarada ehemmi
yetle devam olunma!<tadır. 

Ziraat Bankası Umum 
Müdüriinün izahatı 

Ankara, 29 (Tan Muhebirinden)
Eski Maliye Vekili A~diilhalik Ren. 
danın imzası taklit edilerek sahte mü 
badil bonosu tanzim edildiği ve bu 
suretle 30 bin liraya yakın bir para· 
nm çekildiği hakkındaki haber üze. 
rine alakadar zevatla temas ettim. Bu 
hususta Ziraat Bankası Umum Mı.i· 
dürü Nusret Meray, şunları söyledi: 

"- Maliye Vekiıleti miihndil ho. 
nolarından bazılarının tahrif edildi
diğinden şiiphelcnmiştir. Bu mevzu 
tahkik edilmektedir. Hiikumctin vr. 
miiddeiumumiliğin yaptığı tnhkikn. 
tın neticesi belli olmadık!;&. bir scy 
sij ·lemcğe imkan yoktur. Bu haber, 
hclki doğ-ru, lrnlki de ynnlıs olabilir.,, 
Diğer taraftan öğrendiğı!lıe göre, 

banka bonoların şimdilik tediye edil. 
memesini bildirmiştir. 

Fransadaki Sovyet Propaganda 
Risaleleri Toplandı 

Paris, 29 ( A.A.) - P~rıs ,lOlisi, 
Librarie des Editions ismindeki kitap 
mağazalarında araş~ırmalar yapmış 
ve mühim miktarda Sovy~t propa. 
gandası risaleler müsade~e edilmiş. 
tir. ' 

Köseivanof İtalyaya Gidiyor 
Sofya, 29 (A.A.) - Eski Bul~ar 

Başvekili ve Hariciye Nazın KösE:>İ· 
vanof ailesi ile birlikte istirnhat t>t. 
mek üzere bugün İtalyay.ı gidecektir. 

Ankara Barosunu Altüst 
Eden Bir Adam 

Ankara, 29 <TAN) - E:skidenbcri 
akıl hastalığı ile l'r'alUl bulu:ıan ve 
sokaklarda kendi kendi.,.,e konuşarak 
gezen, elli yaşında Ahmet Karafol
lukçu isminde bir adam. bu sabah 
tehevvürle Ankara barosuna girn·iş 
ve delice hareketleri ile ornda bulu
nan 20 kadar avukatı korkutup ktl. 
çırmıstır. 

Ahmet Karafollukçunun bu avu. 
kat düşmanlığı,' karısının açtığı bo. 
şnnma davasını bir avukatın keudi 
aleyhine i:'ıtaç etmesidh. 

Bu hadise üzerine Armet Kara
follukçu bir kaç kişi tarafından y.a
kalanarak miıddeiumumilige teslim 
<i?dilmistir. 

30 - 3 - 940 

Cumartesi, 30. 
13.30 Program ve Memleket sant ayarı, 

13.35 Ajnns ve Meteoroloji haberleri 
13.50 Miltik. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 
İzzettin Öktc, Vecıhe, Reşrıt Erer. 

14.30 Milzık: Riyascticümhur Bando u 
(Şef: İhsan Künçer), l - Tsehakowsky: 
Marş, 2 - B. Godard: Sekizinci Vals, 3 -
F. Suppc: Şair ile köylü (UvertOr), 4 -
Snint - Seans: Ö!Um raksı (Senfonik par
çn), - Vfocent d'Indy: Fen•aal operasın
dan fantezi. 15.15 - 15.30 Muzik: Karı.ık 
Mi.ızik (Pl.). 

18.00 Program ve memleket saat ay:ırı, 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 18.40 
Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket saat ayarı, 

Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19.30 Mü
zik: Fasıl heyeti. 20 10 Konuşma (Gilnüu 
meseleleri), 20.25 Milzik. Çalanlar: RuF 
Knm, Fahri Kopuz, Cevdet Çağla, İzzet .. 
tin Ökte. 

21.15 l\lütik: Küçilk orke tra (Şef: Ne-
cip Askın), 1 - Karı Komzak: Vıyanada 
Gece, 2 - Lalo: Fantezi. 3 - J. Strauss: 
Vlynnalı kanı (Vals), 4 - J. Brahms: 
Macar dansı, No. 3. 22.15 Memleket saat 
ayarı, Aj:ıns haberleri, Ziraat, Esham .. 
Tahviıtıt, Kambiyo - Nukut Borsası (Fi
ynt), 22.30 Konuşma (Ecnebi dillerde -
Yalnız Kısa - Dalga postasile), 22 30 Mu .. 
zik: Cazband (Pl.) (Saat 23 c kadar ynı .. 
nız Uzun - Dalga postasllc), 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

Gri. Gamern··n 
Tef işleri 

General Gamelin, refakatinde Ge
neral Edmund İronside olduğu baldo 
Aldershot mıntakasında Kanada kıta. 
larını ziyaret etmiş ve müheyyiç bir 
hitabe iradt ederek KanadalılarJa 
Fransızları birleştiren bağları hatır .. 
latmıştır. 

Almanyada yeni hazırlıklar 
Almnnyadan gelen nınlumata gö

re Alman donanmasında mühim ha. 
zırlıklar yapılmaktadır. 48 yaşına ku. 
dar olan ihtiyatlar sılfıh altına çağı· 
rılmıştır. Almanyanın Norveç suları
n::: gemiler göndereceği ve bunların 
hava kuvvetlerinin de müzahcreti'e 
İngiliz filosuna mahsus bir dıırbe in.. 
dirmiye çalışacakları bildirilmektedir 

Düşürülen tayyareler 
Dün de Garp cephesinde iki taraf 

hava kuvvetleri oldukça büyük faa
liyet göstermişlerdir. Fransız tebliği
ne göre, iki motörlü bir Alman tav. 
yaresi ile bir Alman keşif tayyaresi 
düşüriilmüştür. 

İngiliz Amira1liği, Şimal Denizinde 
bir Alman tayyaresinin bir ln~il'Z 
gemi kafilesine taarruz c>ttiğini, faknt 
hiçbir şey yapmıya muvaffak olamn· 
dığmı bildirmektedir. Alman Başku
mandanlığı ise ayni haberi ,•ermekte, 
fakat altı tüccar gemisine bombalar 
isabet ettiğini ve bir vapurun da b!l 
yüzden battığını bildirmektedir. 

Bir Alman tayyaresinin hücumun<? 
maruz kalan İnverneıll balıkçı gemisi 
mitralyözlerle mukabelede bulunrnv; 
muharebe 250 dakika sürmüştür. Ge. 
mide ehemmiyetsiz hasar mevcuttur. 

-o-
1\ladcn İancsi 

Berlin, 29 (A.A) - .Hşrp saNwıD 

için Berlin halkı arasın.la nç:lan na. 
den ianesinin dün L'<it ... ci günü idi. 
Halk madeni eşya ile madeni rr.ut
fak takımlarını da vermekte~=r. lJ!in. 
kü ikinci gün 6000 k.•ntal bakır, 
tunç, kalay, pirinçi ve diı?c~r maden .. 
ler temin eylemişt 

Emniyet Umum l\füdürlüğünde 
Yeni Nakil ve Tayinler 

Ankara, 29 (TAN) - E?l"niyet u .. 
mum müdiirl:.iğü Basm ve Yı:ıym 
tetkik mütehassıs muavini Nazmi 
Sırrının ikinci sınıf emniyC't mildi. r. 
lüğüne, yerine polis n~üfet:işle!İ'ı· 
den Haşim Enveri Sedı.:ner, birinci 
şube memurluğuna Ar~iv müdürü 
İhsan Sabri, ikinci şube mü.hir11ğli. 
ne birinci umumi mi.ıfctti~lit<: y::ızı 
müdürü Hasan Topçu, üçiCıcü rubc 
müdürlüğüne yedinci ~ub~ .müdiırü 
Mithat, dördüncü c;ube mfü!.tidü?•ınc 
altıncı şube mi;di.irü İzzettın, alhncı 
şube müdiirlüğiinc 9 utı.'.'U ~ube ır U
dürü Hüsnü, yedinci şube m'ıdu!·1ii. 
ğüne muavinlerden Saıt. 9 urıcu şu
be müdürlüğüne 4 Ü'lcü şube mudü. 
rü Tevfik, Arşıv müdürlü~iine Prin
ci şube müdürü Ken:ın hym cdıl:nış
tir. 

Amiral l\f ourcn. Düfl 
Şehrimize Geldi 

Pasü korunma mütehassısı Amiral 
Mouren, diin gece İzmirden şehri
mize gelmiş, rıhtımda ı;eferberli~ 
müdürii ve emniyet müdür muavinı 
tarafından karşılanmıştır. Amlrrıl 
Mourcn'e bu seyahatinde Dahilive 
Vekaleti seferberlik umum müdürü 
refakat etmektedir. Amiral bu sabnh 
10 da valiyi ziyaret edecek, daha 
sonra beraberinde emniyet ve sefer· 
bcrlik mlidürleri olduğu hıılde şel-ıir
de tetkiklerine başlıyacaktır. Bu 
tetkikler bir hafta, on giin kadar 
dı::'vam ed<'cek ve Amiral tekrar An
lrıırava aidecektir 



JO. J. 940 

SPOR: 

Milli Küme Maçlarına 
Başlarken Birkaç Söz 
yarın milli '.küme maç1arının 1 

başlangıç haftasıdır. Bu kü
mede yer alan dört klüp sporcuları /" 
lig maçlarında gösterrukleri muvaf- J 
fakıyetle bu kümeye girmek hakkı- ı• 
ru ve şerefini kazandılar. 

Sporcu halkımız mensup elduğu 

Zaruri--·, 
Bir Cevap 

B udapeşte B~d.c~ Terbiyesi 
Mektebi Alısınden me. 

zun eski Balkan Güreş Şampi. 
yonu l\Iuallim Abhasın kütüp
hane memurluğunda kullanıL 
dığı hakkında Cumhuriyet ga
zetesinde inti~ar eden hab<"rin 
doğru olmadığı Bedt•n Terbi:rc
si Genel DircktörHiğitnce tek. 
zip edilmişti. 

·ve kazanmasını istediği tarafı nezih 1 
bir şekilde teşci etmelidir. Bu spo- . 
run verdiği heyecan ve zevktir. Fa. 
kat bu zevk ve heyecanı tattıran dL 
ğer taraf oyuncularını da takdir et
mek ve oyunun idaresini üzerine a_ 
lan hakemin vazifesine müdahale et
memek icap eder. Şehrimize gelecek 
olan Ankara ve İzmir takımlarına da 
misafirperverane hareket cdecckle. 
rine emin olduğum gibi, bu sporun 
daha mütekamil bir hale gelmesin
de de sporcu halkımızın mühim bir 
rolü olduğuna kaniim. 

Sporcu arkadaşlarım pekala bilir_ 
ler ki; futbolde hazırlanmadan, ça
lışmadan ve bu oyunun tekniğini 
kavramadan kazanmak güç, hatta 
mümkün değildir. Her kazanç, bir 
emek, gayret, ve bilgi mahsulüdür. 
.Bunun için futbolde muvaffak ol
mak için, beden kuvvetinden ve lü
zumsuz asabiy\!tten, faydasız enerji
lerden ziyade süratli, mukavemetli 
ve oyunun tekniğini kavramış ol
mak lazımdır. 

Gerek şehrimizde, ger2k . İzmirde 
gerekse hükumet merkezımız olan 
Ankarada yapacağımız müsabakalar. 
da sporcu arkadaşlarımın Üzerleri
ne düşen vazifelerin ehemmiyetine 
işaret etmek isterim. 

İstanbulu temsil edecek olan arka
daşlardan yapacakları maçlarda yük. 
sek ve bilgili oyunlar, sportmenlikle 
ileride yerlerini terkedecekleri genç_ 
lere güzel örnek olmalarını temen
ni ederim. Büyüklerin ve binlerce 
futbol meraklılarının takdir ve mu
habbetlerini kazanmak, futbolün se. 
neden seneye daha mütekamil bir 
hale gelmesine çalışmak, arkadaşla
rımın uhdesine di.işen bir vazifedir. 

Sporda kazanmak, şampiyon ol. 
rnak, her sporcunun gayesidir. Fakat 
şampiyonluktan daha kıymetli bir 
kazanc olan sportmenlik vardır. BJ 
da civanmertlik, fedakarlık, fera
gat gibi vasıfları şahsında toplamış 
olmaktır. 

Cumhuriyet gazetesi hu habe
rin hend<'n cıktlğını iki giin 
en·elki ni.isha~ınıla yazmak ı-u
rcti;yle kendini ikind hir tckzL 
he maruz bırakmaktadır. 

Her birine pek htirmetkar 
olduğum Cumhuriyet j!azetcsi 
erkanı tahriri~·csinı:lcn hi<: kim
seye biiyle p-ayrivaki bir haber 
vermiş de~ilim. 

Yalnız lrn 11ek ehemmiyetsiz 
tashihi :rnparken isbu neşrh·at 
miinaı-eht?tiyle miisahedesini ik
mal ettiğim bir garip hRdic;eyi 
tebariiz ettirmekten kendimi a. 
lamadım. 

Cumhuriyet gazetesinde c;a
Iısan ve kendi hisleri bu mU
e~sescnin mesfok alemine ve he. 
punıze karşı beslediği tabii 
dostluk ve sevgi duygulariyle 
taban tabana zıt bir a~·kmhk 
\·e kekremsilik arzeden ceman 
bir, nihayet bir buçuk zatın 
mabza Bürhan Felek ismini 
Cumhuriyet gazetesine kendi , 
elleri:vle yazmıs olmak azabın. t 
dan kurt~lmak ·için Balkan gü- 1 
re<ıleri ve Balkan kır kosusu 
gibi mühim snor hadiselerinde 
yaziie icahı söylemiş olduğum ,1 

sözleri bile, hadiseleri okuyu. 
culara eksik olarak vermek ve 
haberde sadakat mefhumundl\ ... '1 1 
a~·rıJmak pahasına da olsa ya. 1 
zılanndan tay ettiklerini göre-
rek hallerine acıyordum. , 
Şimdi bana karşı teveccühle_ 

ri mi arth acaba bu bir buçuk 
7.atın ki; söylemediklerimi ve
sile ittihaz ederek tizkArı na. 
ınıma rağbet buyurdular? 

1 
i 

1 

TAN .. . .. i . . . .' . 1 

Ş i FA 

• 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya· 
kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbili 
ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir f!e
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı 
lariyle şifavap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit et~i
ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BIR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan ycrir 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla. 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re. 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelf'rde 27 bucuk kuruı:;tur. 

.. ,( •• • ' ' :- < ~ : ... t~ ~ " .. 

İst. Asliye Mahkemesi 9 uncu Hu
kuk Hakimliğinden: 

Eftalya tarafından Kadıköy Sö. 
ğütlü Çeşme sokak 85 No. da oturan 
kocası Yorgi İskenderidis aleyhine 
mahkemenin 940/ 228 N. su ile açmış 
olduğu İhtar davasında: Müddeia. 
leyhe ilanen tebligat yapıldığı halde 
duruşmaya gelmediğinden hakkında

ki duruşmamn gıyabet icrasına \·~ iş 
bu gıyap kararına beş gün zarfında 
itiraz etmesine ve tarafların 29 :4 ' 
940 saat 9,30 da mahkemeye davel 
edilmelerine ve davacı vekilinin ıd
diasını şahitle ispat etmesine ve 
müddeialeyhin de mezkur gün ve 
saatte bizzat veya bilvekale hazır 
bulunması lüzumu aksi takdirde 
mahkemeye gıyaben bakılacağına ve 
bundan bahisle yazılacak gıyap ka
rarının mahkeme divanhanesine ta. 
lik ve gazetelerle de ilanat icrasına 
karar verilmiş olduğundan olbapta. 
ki karar sureti tebliğ makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur. 

KAYIP - Şile şubesinden alınış 

olduğum asker tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur.- Şilenin Kızılca köyün
den İsmail oğlu Mustafa AKSU 

Müflis Koço Kzadinos'un Sıra Cetveli 
No. Alacaklrnın 

İsmi 
istl'diği 

Para 

L. 
1 Fins vekili 213 

A. İşmil 
2 Şaul Markos 3i0 
3 İzak Eskenazi 342 
4 İsak Ergas 150 
5 Viktor Benar-

K. 
00 

87 
!19 
00 

dcti 107 31 
6 Sapatay Karnhi 256 54 
7 Samoel Papa 192 00 
8 Hazine vekili 

Riza Nur 45 18 

16i7 56 

Kabul olunan l<abul olun. 
Para duğu S. 

L. 
213 

370 
342 
150 

107 
256 
Hl2 

45 

1677 

K. 
00 

87 
59 
00 

31 
54 
00 

18 

56 

6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

5 

İflas İdare azası : Avukat Alkivyadi 
lstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Rcd olunan 
Para 

L. K. 

Müflis Kadı.köyünde Manifaturacılıkla iştigal eden Koço Kzadino
sun alacklılanna ait tahkiki duyun işi bitirilerek tanzim kılınan sıra 
cetveli İflas idare Memurluğunca daireye bırakılmıştır. Alacaklılann i
kinci toplanma için 19 - 4 _ 940 Cuma günü saat 11 de Daireye gelme-
leri İdare kararile ilan ölunur. (25658) 

P. T. T. Umum :Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 190.000 metre tek mıkilli saha kablosu kapalı zarfla 

eksiltmeye çıkarılmı§hr. 
;.? - Muhammen bedel (16200), muvakkat teminat (1215) lira olup eksiltmesi 

26 - Nisan - 940 Cuma gıinü saat 16 da Ankarada P. T. T. umum mü
p.ürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle ka
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflannı o gün saat 15 e katlar 

. mezkür komisyona vereceklerdir. 
4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım ay

niyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. (1053) (178!;ı) 

-

l_stanbul · Bele~iyesi M llônları· 
. 1 ~ ... 

Keınerburgaz ile Keresteciler arasınia işlemek üzere iki adet otobüse ihtıyaç 
vardır. Belcdıyf otobüs imtiyazını istimal edinciye kadar devam etmek ve Bele
diye tebligat yaptığı andan itibaren otobüsleri sen:isten çekmek kaydil şartile 

mezkur hatta otobüs işletmiye talip otan ların 9.IV.940 tarihine müsadi! Salı gü
nü akşamına kadar taı;arruf vesikalarile birlikte \"c ist!dalarına ücret ve hareket 
tarifesi raptCderck Belcdıye Riyaseti,rıe müracaat etmeleri, gününde istida ile 
miiracaal ctıniycnlerın talep ve iddialarının naz:ırı itibara alumuyacağı ilan olu-
nur. (2501). 

M ahallesl 

Hacı Hesna hatun 
Selman ağa 
Rumi 1\Iehmet pasa 
İnkılap 

Toygar Hamza 
Solak Sinnn 
Kefçe dede 
Hayrettin ÇaVu~ 
T<ıvaşi Hasanaga 
lmrahor 
Salııcak 

6irn:ınpaı,;a 

İhsaniye 
Selımiyc 

Tembel H<ıcı Mehmet 
Hamza Faik 

* * Kendilerine doljrudan doöruya tebligat 
yapılamıyan mükelleflere alt Ullk 

varakalarının asılaeaöı yer 

C. H. Partisi Semt Ocağı kapısına 
.;cıman ağa camii kapısına 

Bıiyuk hamam kapısına 
·İnkılap M. Semt Ocnğı kapısına 
rogyar Hamza C. H. P. Semt Ocağı kapısına 

Solak Sin n cami kapısına 
Ahmediye cami kapısına 
Hayrettin Çavuş C. H. Semt ocağı kapı~ına 
Tm aşi Huı::ımağıı C. H. Semt Ocafı kapı.sına 
İmr~hoı C. H. Semt Ocat:ı kapısına 
Salacnk iskC>le S. 5 No. ev duvarı 
Sinan pasa C. H. Partisi S. O. Bina 
İhsııniye cami kapısına 
Sel!mlye cami kapısına 
J\fahıılle furunu kapısına 

Kaptanpnşa cami kapısına 

.. 
:r1ıik Tarih\ 

28/ 3/940 

.. 
" .. 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

'' 
" 

Çarkçı Hasım pa§a 
Ahmet Çelebi 
Ay:ızma 

Ayni mahalle SC'mt Ocağı kapısına merRcz r:ıtna 

Açık Türbe cami kapısına 
.. c. 11 .. 

Gulfrm hatun 
Gerede 

•Kandilli. 
Vaniköy 
Kuleli 
Beylerbeyi 
Apdullah ağa 
KupHi'c:e 
nurhaniye 
Kuzguncuk 
Çengel koy 
burbali 
Pazarbaşı 

Ayazma cıım! kapısına 

Yenkami kapısma 

" .. 
Kandilli vaour iskelesine 
Vanikoy vapur iskelesine 
Me"tep sokağında 9 No. kahve kapı~ıno. 
Çamlıca cnd. :!8 No. kahve kapısına 
Beylerbeyi vapur iskelesi C. kıble Ç. 

Bayır sokak 18 No. dlikkiin 
Abdullah aga cami kapısı 40 No. dükk:ı..,. 

Kuzguncuk vapur iskelesine 
Çengelköy vapur iskelesine 
Durhali camii kapısına 
l\liroglu S. !urun knr:ıısı 6 - 8 No. aükk5.n 

Murat reis Yeni maha11e 32 kapılı Furun du,·arı 
Arakiyeci Hacı Mehmet Zeynep Kamil hastanesi duvarına 

Tabaklar 
Validei atik 
Aşçı başı 

Kazasker 
İcadiye 
Kısıklı 

Altuni zade 
Bulgurlıı 

Namazgfıh 

Alemdar 

Cafer camii kapısına 
roptası cadde 328 No. mümessil ka,_ 
Atik Valdc camii kapısına 
Karaca Mehmet camii du\·arına 

Nuhkuyusu cad. 3 No. dükkana 
Çıftc bakkal meydaııın;ı 
Kısıklı tramvay bekleme mrıhalline 
Mümessil Arifin kahvesine 
Ta,·,ancılı Mehrnedin kahvesine 
Namnıgfıh camii kapısına 
Alemdar koyodası kapısını 

,. .. .. 
• 
" .. .. 
• .. ,, .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• ,, 
,. 

" .. .. 
" 
• 
" .. 

Çekmeköy Çekme köy odası kapısına ., 
Umraniyc Umraniye odası kapısına ., 

Üsküdar kazasının Üsküdar şubesi mahallfıtı içinde tahrir ediUp !:ahlplerinin 
ikametgah adresleri bulunamadığından kendilerine doğrudan doğruya tebligat 
yapılamadığından tahrir neticelerini ihtiva eden birer cetvelin hizalarında yazılı 
mahallere asılarak bugün kazada ilan olunduğu 2!l01 sayılı arazi T. ka, 8 inci 
maddesi mucibince ilan tarihinden itibar en bır ay iı;;inde \ aki tahrire itiraz ede-
bilecekleri alfıkadarlara tebliğ olunur. (2504) 

Bu münasebetle uhdemde bulu
nan futbol ajanlığı sıfatile sporcu 
arkadaşlarıma bir vaatte bulunaca
ğım. Muvaffakıyetli ve temiz oY:u
nile milli küme şampiyonluğunu Is. 
tanbula kazandıracak takun oyun. 
cularına hatıra olmak üzere kıymet
li biı:er hediye verileceğini bildirir 
ve muvaffakıyetlerini beklerim. 

Mahiyeti bir incir çekirdeği 
doldurmıyacak kadar ehemmi. 
yetsiz olan hadisede istiğrabı

mı mucip olan nokta budur. 
Bur/zan FELEK ).--------------------------------------------~----------~· """"" " ' .J 1 

tstanbul Futbol Aja~n 
Ilasan Kamil Sporcl 

• 
Tan kupası maçları 

Geçen hafta mekteplilerin tatiH 
dolayısile tehir edilen TAN kupası 
futbol şampiyonasına bugün Şeref ve 
Taksim stadlarında devam edilecek
tir. Ve yapılacak müsabakalar da 
Şunlardır: 

TAKSİM STADINDA: Saat 14 de 
"Vefa - Şişli Terakki, Hakem: Halit 
Galip. 15.10 da Hayriye - Kabataş, 
1Iakem: Şazi Tezcan. 16.20 de Sa
~at - Haydarpaşa, Hakem: Ahmet 
Adem. 
ŞEREF STADINDA: Saat 14 de 

Darüşşafaka _ İstiklal, Hakem: 'Ta. 
rik, 15.10 da Taksim _ Ticaret, Ha.. 
kem: Necdet. 16.20 de Yüce Ülkü -
lstanbul, Hakem: Tarık. 

Hayriye - Kabataş maçı, hakemi 
Şazi Tezcanın rahats1zlığı dolayısile 
bu müsalbakayı da Ahmet .Ademin 
idare etmesi kuV\•etle muhtemeldir. 
' JJ! e5hur Bulgar güreşçisi 

Dankalof öldü 
Sofya. 29 (Hususi) - Bütün dün

)aca tanınmış olan meşhur güreşçi 
bankalof, evvelki gece zatürreeden 
Ölmüştür. Kendisi bütün dünyayı 
dolaşarak güreşler yapmış ve dünya 
güreş şampiyonluğuna kadar yüksel
llıiştir. Dankalof, Türkiyeye vuku
hulan davetleri kabul etmemişti. 

Tanınmış tayyarecilerdeıı 
Düma öldü 

Dünyanın ve Fransanın en meş
~ tayyarecilerinden mösyö Düma. 

OSMANLI 

İST ANBUL ASLİYE İKİNCİ Tİ. 
CARET MAHKEMESİNDEN: 

İstanbul Balıkpazarı Taşçılarda 
No. 45 de Dimitri Kondopulos ve P . 
S. Polihronidis vekili avukat Yor
danaki tarafından Maçkada karakol 
karşısında subay apartımanında İg_ 
neadalı Haydar aleyhine, satmış oldu 
ğu iki vagon ot bedelind.en alacağı 0-

lan 417 lira 12 kuruşun masarifi mu
hakme, faiz ve ücreti vekaletle bir
likte tahsiline dair ikame olunan da_ 
vanın yapılan muhakemesi neticesin. 
de; Müddeinin da vasi tahakkuk et. 
miş olduğundan müddeabih 417 lira 
12 kuruşun müddeaaleyhten tahsilı 
ile müddeiye verilmesine rnahku
münbihe borçlar K. nun 72. M. mu
cibince dava arzuhalinin kayıt ediL 
diği tarih olan 17 Mart 939 tarihin. 
den itibaren yüzde beş faiz yürütüL 
mesine ve müddei vekili için % 5 ve
kalet ücreti takdirine masarifi muha 
kemenin müddeialeyhe tahmiline 
ittifakla kabili temyiz olmak üzere 
26/2/940 tarihinde karar verilmiş 
olduğundan müttehaz kararın ika
metgahı meçhul bulunan müddeaa. 
leyh Haydara usulün 141 inci M. mu 
cibince ilan yolu ile tebliğine ve ta. 
rihi ilandan itibaren kanuni müddeti ı 
içinde temyizi dava etmediği takdir
de işbu hükmün katiyet kesbedeceği 1 

keyfiyeti tebliğ makamına kalın ol. 
mak üzere ilan olunur. 

Eskişehirde vefat etmiştir. ,Cenazesi i 
yarın sekiz buçukta istasyondan as
keri merasimle kaldırılarak, Fransız I 
mezarlığına defnedilecektir. 

Düma, memleketimize büyük hiz. 1 

mc1lerde bulunmuştur. 

BANKASI 
i ı; A N 

25 M•rt 1940 tarihinde ke~ide edilen· 
-'AiLE SANOIGI,, plyangoıu netaylei 

1 adet T. L. 1000. - lık ikramiye: l7mir Şubemiz müşter~erlndcn birine 
4 adet T. L. 250. - lık ,, : İstanbul ve Balıkesir müşterilerine 
5 adet T. L. 100. - lık ,, : İstanbul müşterilerimize 
.5 adet T. L. 50. - lık » Ankara, İstanbul ve Taşra Şubelerimiz 

So adet T. L. 25. - 1ık ,, 
m ü~tcrilerine 

• Ankara, İstanbul ve Taşra Şubelerimiz .• 
müı:terilerino 

Banka Komersiyale ltalyana 'nın Gcılata Merkezile 1 NumeJrah lstcxnbul Bürosu ve 

İlkkCinun 1939 Tarihinde BilCinsosud1Jr. 2 Numaralı Beyoğlu Bürosu ve İzmir Şubes:nin 31 
A K T 1 F P .A S 1 F 

KASA: 
Banknot : : : : : ~ T. L. 1. 738.319.5t 
Altın • • ~ • • • : 
Ufaklık : • ~ • • : 
Çekler • • • : : ~ 
Ecnebi Paraları • ~ ~ 

/ 

10.423.03 
10.981.-

2.157.14 

. . . VADELERİ GELMİŞ KUPONLAR • ' 
DAHİLİ MUHABİR BANKALAR • • • • • • ~ 
HARİCİ MUHABİR BANKALAR • : : • ' 
nEPORLAR • • • • " : ~ : ~ : ~ 
HAZİNE BONOLARI : ~ • ~ • • : • • ~ ~ 
SENEDAT CÜZDANI: • • 

Vadesine üç ay kalan : . : 706.239.86 
Üç aydan fazla • • ; ~ 28.256.87 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI: 
Borsada kote olanlar • : 
Borsada kotc olmayanlar • 

560.801.25 
204.84 

AVANSLAR: 
Esham mukabili avanslar • • 91.525.99 
Emtia ve vesaik üzerine avans. 1.381.936.24 
Senedat üz. avanslar ~ ~ _,. 36.000.-

BORCLU HESABI CARİLER: 

' 
- Acık kredi • • • • 

Kefalet mukabili kredi 
821.183.78 
294.941.80 

SAIB MUHTELİF BORÇLULAR • • • ! • 
GAYRİMENKULLER Banka Binaları • • ~ : 
NAZil\1 HESAPLAR ! ~ '! ! ' • " : 

rıı 1 •. ı. 761.880.67 

SERMA YE : : : : : : : : : : : : : ~ 
İHTİYATLAR • • • • • • • • • • : 
MUHABİR BANTCALAR • • ~ ! • ~ ~ . : 
CARİ HESAPLAR • • • • : ~ • : ~ ~ 
TASARRUF TEVDİATI: 

Vadesiz • • • : ~ 1.186.197:25 
Bir aydan bir seneye G30.478.60 

1.404.681.24 TEDİYE E:\IİRLERİ : : : • • • • • • • : 
201.266.78 SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR • • : : ~ ; 

NAZIM HESAPLAR • • • : : : : ! 
664.147.90 KAR • • • ! __ •_. ! • . . . . . . . -
734.496.73 

5Gl.006.09 

1.509.462.23 

1.116.125.58 

153.873.16 
96.000.-

7.011.406.34 

15.214.346.72 

T. L. 

Banka Komerçiyale İtalyana'nın Galata l\ferkezile 1 Numaralı İstanoul Bürosu ve 2 Numaralı 
Beyoğlu Bürosu ve İzmir Şubesinin 31 İlkkanun 1039 Tarihinde Kar ve Zarar Tablosudur. 

1.500.000.-
19.606.58 

785.769.68 
3.169.940.89 

1.816.675.85 
23.261.88 

815.067.62 
7.011.406.34 

72.617.88 

15.214.346.72 

ZiMMET M.ATLÜP. 

lfASRAFLAR: 
MAASAT VE ÜCRE'T'LER 
İDARE MASRAFI ,ARI 
VERGİ VE HARÇLAR 
SAİR MASRAFLAR 

T. L. 270.596.:W 
44.056.47 

8.341.41 
18.403.64 

VERİLEN FAİZ : : : : 
VERİLEN KOMÜSYONLAR 
MUHTELİF ZARARLAR ~ 
KAR.'*•••48~: 

• 

........... -.- flı .. • 1 . . . . . . . . 
• 1 R • 1 • - • . . . . . . 
• • • • • • • • . . . . . . . . .. ,. . . . . "' . . . . . . . • .. 

T. L; 341.397.89 
Hl4.955.3t 

21.573.01 
7.123.42 

72.617.88 

637.667.56 

ALINAN FAİZ VE KOMÜSYON : :-:---::-: : 
MUHTELİF KARLAR . . . • • • • : • • : 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİNDE ALINAN 
ÜCRET VE KOMÜSYONLAR • • v • • • • • 

KAMBIYO KARI • ~ • • P : : ~ ; ; : : 

T. L. 474.216.03 
6.607.05 

144.918.-
11.926.48 
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Pirins Unu - Mercimek • Bezelya : · Yulaf 
~ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır .. ' 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT 
1\I. Nuri ÇAP X Kuruluş tarihi 1915 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 
ı - Nisan - 1940 tarihinde posta ve bağaj nakliyatına 15 - Nisan - 1940 tarihin

den iübarcn de muntazam yolcu posta ve bagaj seferlerine başlayacak olan tayya

;relerlıniz aşağıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

"Pazardan m~da her gün" 

:Ankaradan hareket 
Saat Da kika 

15 00 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

B 10 

/\.nkaradan hareket 
Saat Dakika 

50 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

8 05 

Ankaradan hareket 
S aat Dakika 

7 30 

İzmlrden hareket 
S aat Da kika 

10 30 

İstanbuldan hareket 
Sut Dakika 

8 15 

İzmirden hareket 
Saat Dakika 

10 40 

İstanbula muvasalat 
Saat Daklk a 

17 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

10 10 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 00 

Ankarnya muvasalat 
Saat Dak ika 

10 15 

İımire muvasalat 
S aat Dakika 

10 15 

Ankaraya muvasalat 
' saat D~klka 

. ı3 15 

İımire muvasalat 
Saat Dakika 

lÔ 05 

• İstanbula muvasalat 
Sa

0

at ' Da k ika • 

12 ıo 

Fazla izahat almak için Acentelere ve meydan Mudilrlüklerine müracaat edil-
me 1. (2318) ..................... 

Etı Bank Umum Müdürlüijünden: 
Krom Cevheri Müstahsillerine 

icra Vekılleri Heyeti kararile ~lemle ket dışına yapılacak krom cevheri satış
ları tarafımızdan tanzim ve icra edileceginden aşagıdaki malfunatın azami 
15/4/940 tanhıne kadar Bankamıza bilclirilmcsini rica eyleriz. 

1 - Müstahsil fıımanın Üfl\'Bnl 

a - Mektup adresi, 
b - Telgraf adresi, 
c - Telefon No. su 

2 - İşlettiği ocakların isimleri : 
a - İmtiyaz mukaveleleri sure ti : 

3 - İstihsal ettiği cevherin e\'sa!ı : 

a - Fiziki evsaf : 
b - Komple analiz. ı 

c - Granitleri 
er. o. 
Si 02 
Cr: Fe 

4 - 1936/37/38/ 39 ve 1940 seneleri zarfındaki 

a - İstihsalatı : 
b - İmraratı "Memleket ve miişteri itibarile,, mü~terilerinin 

ünvan ve adresi 
!> - 1940 senesi istihsal programı 2 • • 

a - Mevcut stoklar 
b - Aylık teslim edileb ilecek miktar 
c - Sene\ii istihsal previzy onu 

6) Tahmil iskelesi : 
a) Yevmiye tahmil miktarı : 
b) Tahmıl vesaiti : 

'T ) .Mer'i muka\•elelcrinin suretleri: 

TAN 

NED N 
Bütün müteliassıs diş tabiblerl 

R y L İN • 

Clit macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

dalına kullanınız. 

ADYOLIN 
Diıleri beyazlatır. Di§ etlerini 

kuvvetlendirir. Diılerin. 

çürümesine mani olur. ' 
Ağız kokularını 

defeder. 

Saba.il, Öğle ve Akşam lieı. 
yemekten sonra günde 
ü~ defa brça.laymız~ 

Muhtelif sergiler.den 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıttır 

GRİP - NEZLE NEVRALJİ 
BAŞ - DİŞ - KIRIKLIK 

Büvük İkramive .150.000 Liradır 

Adliye Vekaletinden :· 
Muhammen bedeli 11495 lira olan ı,ı kalemde 341 parça muhtelit cins ve ev

safta yazıhane, koltuk vesair mobilya 5 Nisan 940 Cuma günü saat 11 de kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • • 

İhale Ankarada Vekfılet binasında Levazım ve Daire Müdürlüğü odasında top
lanan Komisyonca yapılacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin muhammen bedeli yüz.de yedi buc:uğu muvakkat 
teminat mektup veya makbuzlo.rile kanunun tayin ettiği usulde tekliflerini vesi
kalarını ayni gun saat 10 kadar Komisyon Reisligine makbuz. mukabilinde ..:er
meleri lazımdır. 

Şaı·tnıımeler mczkıir Mudüriyettcn bedelsiz alınacağı gibi, nümuneler de görü
lebilir. 

Komisyon nakit veya nakit mahiyetinde kıymetli enakı muvakkat teminat 
olarak kabul edemez. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının teahhurundan dolayı K omisyon 
mesuliyet kabul edemiyeceğinden bu mektupların muayyen saatte yetişebilmesi 
için daha evvelinden taahhtitliı olarak postaya verilmesi lazımdır. (1271) (2101) 

İstanbul Delterdarlığından ~ 
Hocapaşa Maliye Şubesi mük

0

elleflerinden Hubyar mahallesi Ananyadl !lan 
9 - 10 No. da komisyoncu La~opulo ve Fetele : 

935 mali yılı verginizin kaldırılması hakkındaki 10 - 5 - 938 gün ve 38454 
sayılı itiraz komisyonu karan aleyhine şubece 25 - 5 - 938 gün ve 10862 numara 
ile temyiz edilmiştir. 

Keyfiyet teblı~ yerine geçmek üzere illin olunur. · {2470) 

30 - 3 ~ 940 

111111111 111111111111 llUI 11111111111 111111111111 111111111111 1111111~ 

AN İ T E s i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, R'1· 
MATIZMA, Soğuk Algınhğı 

.ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Sümer Bank Birleşik Yün ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden : 
Defterdar Fabrikasında mevcut iki buçuk ton kadar kısmen yanık 
Çuvallar 15 Nisan 940 Pazartesi günü saat onda Defterdar Fabrika
sında açık arttırma ile satılacaktır. Arttırmaya istirak edecekler in 
muvakkat teminat olan Elli Lirayı arttırma gününden evvel Katırcı 
oğltı hanındaki müessese veznesine yatırmaları. 

'--------~----------]------~ 
SOGUK ALGINLIKLARI 

ve AGRILARI 

• 
, . iLAN , 

Is tanbulda Havagazi ve Elek
trik ve Teşebbüsatı Sınaiye 

Türk Anonim Şirketinden: 

Tahsildarlanmızdan Salih İs. 
koranın şirketimizle hiç bir a_ 

lakası kalmadığı sayın abonele
rimize ilan olunur. 

------ Müdiriyet ... , 

~----------------------------, Yurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine : 
Muhtemel hava taarruzlarına karşı (Korunma 
Kanunu) nun kabul ettiği şekilde hazırlanan 

••PASiF KORUNMA TIBBİ 
S A N D 1 K .. ları ECZA 

Can laboratuan tarafından hazırlanarak 
piyasaya çıkarılmıştır. .. . 

Resmi, hususi biltün milessesatla ev, apartıman, mektep. mahalle, köy, kasa
ba, nahiye ve kazalarda sağlık korunma bakımından birer sandık bulunması 
behemehal lazımdır. Bu sandıklarlf hacim ve fiatı, aile nüfusuna göre değişti
ğinden bir kartla laboratiıarımıza aile mifusunuzu bildirdiğiniz takdirde der
hal katalog gönderilecek ve fiat hakkında malumat vel'ilecektir. Sandıkların 

üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

Umumi Deposu: CAN LA BORA TUARI 
İstanbul, Bahçekapı, İş Bankası arkasında No. 5. Telefon : 21939 ' , 

1,.. Sayın Müşterilerimize Müide:., il Sabık ŞAMLI ve yanan ATA ATABEK mağazasındaki fanila TRİ
I KOTAJ, Çamaşır ve sair TUHAFİYE çeşitlerimizi ayni sırada sabık 

Tayyare piyango müd üriyeti binasının sağ tarafında 47 • 2 No. da 
! bulabilirsiniz. HAYRİ KOYUNCU ., ~ ................................... . 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KKI: 
PERTEV 

' I 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 

vardır. 

......._~ .................... ~ 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü 8alil 

Lötfi OÖROÜNCO 
Gıuetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Bastldıi?ı ver TAN mathaa~ 

İTTİHADI MİLLİ 
Türk Sigorta Şirketinden : 

27 Mart 1940 tarihinde alelade o • 
larak toplanan hissedarlar heyeti u
mumiyesinde Şirketimiz hisse se· 
netlerinin 20 numaralı kuponu mu
kabilinde aksiyonerlerimize safi ola
rak -100- kuruş tevziine kara r 
verilmiş olduğundan 1 Nisan 1940 
tarihinden itibaren Galatada Ünyon 
hanında Şirketimiz veznesinden te. 
diyatta bulunulacağı sayın aksiyo
ııerlnimize bildir ilir. 

,... iHTiRA ILANI • 1 

"Yazı makinelerini:! şaryosu. 
nu ilerletmiye mahsus tertibat,, 
hakktnda alınmış olan 29.8.1934 
güiılü ve 1838 sayılı ihtira be. 
ratı bu defa mevkii fiile kon. 
mak üzere ahere devrüf er ağ ve
ya icar edileceğinden talip o.. 
lanlarm Galatada İktısat ha
nında, Robert Ferriye müracaat 
Ptmeler i ilan olunur. 

İstanbul Beşinci İcra Menıu.rlu. 
ğundan: 

Tan gazetesinin 23-3-940 tarih 
ve 1667 numaralı nüshasının 7 inci 
sayfa 6 ıncı sütununda neşredilen 
icra ilanında ilk ihale için daktilo ha
tası olarak 29/4/940 yer ine 22/ 4/ 940 
diye yazılmış olmasından tashihen 
ilan olunur. 

·-


