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DEKORASYON MAGAZASI: Döı;emellk, Perdelik Kum:ış ve 
TOi Parçaları ile yalnız yQzO mütecaviz muhtelif biblo, Porse
len ~a. bebek masa lfunbası ve Abajurlardan murekkep blr 
stoku, hnrikuliıdc bir gelinlik yatak takımını yllzde ondan elliye 
kadar tenzl~tla satmaktadır. 

SATIŞ 12 MART'a kAdır dev11m edeceırtlr. 

r ........ _.YE .... Nl--VE-RGl--i~A M LA R .. i. ·-Finler, So yeti erle 
a 

1 ihr~k ye Muamele Viborg Kapılarında 
g ıerı Arttırılacak 1 Hala DövUşüyorlar 

Memur ve Müstabdemlerden Alınar:ı 
Vergilerin Arttırıf maması Muhtemel 

Finler, alen Garp e Üç .. nc··, 
Şarkta Biri ci Müd fa Ha 

erkezde ikinci e 
Bulunuyorlar 

ANKARA, 2 (TAN Muhabiri Bil
diriyor) - 1940 devlet bütçesindeki muva
zeneyi temin etmek maksadiyle kazanç, mua-• 

Aldığım mütemmim malumata nazaran, 
yeni vergi tarhiyatı daha ziyade muamele ve 
istihlak vergileri üzerinde kendini göstere
cek, ticaret ve sanayi erbabından alınan ver
gilere bir miktar daha ilave edilmek suretiyle 
temin olunacaktır. 

VIBORG YANIYOR 
mele ve istihlak vergilerinin yüzde nisbetleri- Şehir 

Bugün 

Harabesinin 

Sovyetlere 
.nin arttırılması ve bazı alkollü içkilerin fiyat
larına yapılacak zam miktarı etrafında tet
kiklere başlanmıştır. 

Mevsuk olarak öğrendiğime göre, kazanç 
vergisi nisbetinde yapılacak zamdan devlet 
memur ve müstahdemlerinin maaş ve ücret
leri ya müstesna tutulacak, yahut bunlardan 
alınmakta olan vergiye yapılacak zam nisbeti 
gayet cüz'i miktarda olacaktır. 

j 
Geçmesi Bekleniyor 

Arttırılacak vergi nisbetleri miktarının 
hangi meslek ve sanat erbabından ne suretle 
kesileceği hakkında bir kanun projesi hazır
lanmaktadır. Esaslan tesbit edilmekte olan 
bu kanun layihası yakında Büyük Millet Mec
lisine tevdi olunacaktır. 

Londra, 2 (Hususi) - Sov
yet kuvvetleri, Viborg'a doğru 
ilcrlemiye devam etmekte, şeh
rin ccnubuna varmış bulun
maktadır. Müdafilere leva -
zım yetişmemesi için Sovyet tay 
yareleri yollan mütemadiyen 
bombardıman etmekte ve Fin
ler, yollan mütemadiyen tamire 

--------------------········-·-------.. -----.............. .._.._ ...... ___ _ 
~ 940 Bütçesi 
Yazan: Sadri ERTEJl 

Devletin iç ve dış siyasetini 
ve bütçe prensipini Başvekil 
Refik Saydam radyoda izah e
derken Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı da gazetecilere yeni yıl büt-
esinin hangi sebepler altında 
~ el~ U\ b -

ni anlattı. 
1940 bütçesi bizim lçJn fdP.aJ bir 

bütçe değildir. Dünyayı kaplayan 
hadiseler ortasında imkanlan ifade 
eden rakam!ardan, tedbirlerden, bazı 
tasarruflardan, bazı zamlardan mü. 
rckkeptir. 

Haziran ayında başlıyncak olan ye. 
nl mali senenin zaruretlerini b:rkaç 
prensipe irca ederek mütalaa edebi
liriz: 

ı _ Dünyadaki harpten doğan ik
Usadi tesirleri karşılamak, 

2 _ Düynda hasıl olan einniyetslz. 
lik havası içinde devlet emniyetini 
daha iyi bir şekilde korumak inıkiuı. 
lannı elde etmek, 

3 - Türkiye Cümhuriyetinin an-
anesi halini alan imar ve ~ faali. 
yetine devam etmek. 

Geçirdiğimiz sene ~ibl geçl~ği.. 
DUz ve sayısını şimdıden tayın et. 
mek pek müşkül olan ı:eneıer yalnız 
bizim için değil, dünya .ıçın anormal 
§artlan ihtiva etmektedt.r. 

Harbin seyri, ablok lar, deniz 
harpleri, emniyetsizlik havasının bü
tün ruhlara sirayet etınJş o1.ınası, bu
günden yarının tahmin edilemez. ~~r 
hal alması ticaret münns~betlerı u. 
zerinde gayet açık bir şe.~ilde tcs_ir 
yapmıştır. Bir taraftan mubadelenın 
güçlüğü, bir taraftan devletlerin ve 
fertlerin harp karşısında al:°'ıy~ m~
bur oldukları ihtiyat tedb•r1~:ı rıeu
cesi o!arak, beynelmilel .. muba?el~ 
hacmi gitgide küçülmuştu~. V~ıa 
harp sanayii bir inkişaf, b~r _hacım 
arttırma faaliyeti göstermıştır. Fa
kat bu hacinı iriklşafı bir çok saha. 

(Sonu: Sn: 6. Sü 3) 

r===::::::...----, 
Belçika Üzerinde 

Almanlar İki 
• Belçika Tayyaresı 

Düşürd .. er 
Dün Alman tan·nrcleri B~l~ 

çika üzerinde ucnıuşlnr ve ıkı 
Belçika tayyaresini düşürmÜfe 
terdir. Belçika hariciyesi, kcy. 
fiyeti protesto etmiştir. Buna 
ait tnfsilut üçüncü sn~famızda.. 
dır. 

ltaiıa. lngiltereyi 
Protesto Ediyor 

çalışmaktadır. 
İki tnraf arasında göğüs gö~üse 

muharebeler vuku ouluyor. Fin
ler bu dakikaya kadar Viborgu mu. 

............. 
~ 

T aymis, ltalyaya Yapılan istisnai Muamele Diğer 

Bitaraf Devletlere iyi Kar ılanmadığı lc;in 

hafaza ediyorlar. Şehir ile şehir ha. lflanncrlıeim hattı içinde cereyan eden harekatı gösteren harita 
rlci arasında bir tek denıiryolu hattı. ,
birkaç defa harap olduktan sonra, 
Finler tarafından tamır olunmuş ve e e Gorüs e 

Roma, 2 (Hususi) - ftalya
ya deniz tarikile gönderilen Al
man kömürlerinin müttefikler 
tarafından musaderesine karar 
verilmesi, İtalya tarafından bir 
protesto notası ile karşılanmış
tır. Bu nota yarın İngiltereye 
verilecektir. 

Roterdamdan kömür ynklü olarak 
hareket eden dört İtalyan vapuruna 
hareketlerini tehir için emir veril
miştir. 

ecour ı.q:.u.l.IMU~~.._..&b-tirilm tir 
snla,>ı bozmıya çal şan bir SO\ryct 
bombardıman tayyaresi d'.i§üriılmuş.. 

Fakat bundan başka Holandanm tür. 
Rotterdam limanında Alınan kömü. • 
rü yüklemekte olan daha 15 İtalyan Gece yansından sonra gelen ha. 
vapuru vardır. Bunlar en kısa biri berlere göre, Viborg kapllarında 
müddet içinde hareket edeceklerdir. harp göğüs göğüse, bütün şiddetile 
Ancak hareket zamanı gizli tutulu- devam ederken, Finler de yeni hat.
yor. lanna çekilmektedirler. Şehir hara-

İntıba şudur: Müddetin hitamın. , besinin. yarın . kam ilen Sovyetlere 
dan evvel kısmen yüklenmiş oldu. geçme.s~ beklenıyor. • 
ğundan İngiliz filosu şiddetle hareket / Dıger cephelerde vazıyet 
etmiyecektir. Bundan sonra da İtal.

1
1 Mannerheim hattının diğer tarafta. 

yan kömür vapurlarının artık Rot.. nna vukubulan taarruzlar bertaraf 
tcrdama gidecekleri zannedilmiyor. edilmiştir. Ladoganın şimah şarki 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4' (Sonu Sa. 6. Siı 4J 

I 

Hitler, Almanyanın 
Hegemonyasını Nasıl 
Kurabileceğini Anlattı 

Berlin, 2 (Hususi) - Amerika Hariciye Müsteşarı Mister 
Sumner Welles bu sabah Her Hitlerle görüşmüş ve mülakat 
bir saat bir çeyrek devam etmiştir. Mülakatı müteakıp neşro
lunan tebliğde şu sözler söyleniyor: 

BALKAN GÜRESLERİ DÜN BASLADI • • 

"Hitler, bu sabah Sumner Welles'i \ 
kabul etmiş ve mumaileyh ile uzun 
müddet görüşmüştür. Amerika mas. 
lahatgüzan Kirk, Von Ribbentrop 
ve bazı Alınan ricali bu müliıkatta 
hazır bulunmuşlardır. 

Şehrimizde 

Dün Şeker 
Sıkıntısı 

Görüldü 

Yedi Müsabakadan Dördünü 
Tuş, Uçünü Sayı ile Kazandık 

. .... Balkan aüreşlerinin başlamasından önce !Jlilli ~ı ar. lar dinlenirken.. . 
(lUüsabakalar hakkındaki tafsil at 7 inci sayf amızdadır) 

"Protokol şefi Doinberg, Sumner 
Welles'i alınak üzere mumaileyhin 
indiği "Adlon,, oteline gitmiştir. Hü. 
cum müfrezelerinden bir kıta selam 
resmini ifa etmiştir.,, 

Gayri resmi malumata göre, bu 
mülakat sırasında Mister Welles, 
Her Hitleri mütemadiyen dinlemiş.. 
ve Her Hitler, Almnnynnm hege. 
monyasını nasıl yapmak istediğini i... 
zah etmiştir. 

Welle8 ~arise gidecek 
Mister Welles, yarın Mareşal Gö. 

ring ile görüşecek ve akşamleyin Pa. 
rise gitmek üzere Berlinden aynln
cakbr. 

Mister Velles, Mister Roosevelt'e 
malumat vermek üzere tahkikat yap
tığı için seyahatin neticesi hakkında 
ileri sürülen bütün tahminler dedi. 
kodu mahiyetinde sayılmsktsdır. 

Roosevelein telgrafı 
Baltimore Sun gazetesine göre, Re

isicümhur Roosevelt Ayrupada bulu
nan Sumner Vclles'e bir telgraf çeke
rek şu suale c vap istihsal etmcsmi 
istemiştir: 

"Yakında veyn uzaktn, iki m4ha. 
rlp tarafından biri harbi kazanma
dan bir anlaşma ümit edilebilır mi?,, 

Gazete devam ediyor: 
"Roosevelt barış dikte edilen bir 

barış mı olacak, yoksa anlaşma su
retile bir barış akdine ımkan olacak 
mıdır? Bunu bilmek nrzusundadır. 

Bu ikinci takdirdedir ki, Reisicüm
hur yalnız veya Vatikıınla birlikte 
dostca tavassuta amade olacaktır. 

Dün öğleden sonro şehirde şeker 
sıkıntısı haş~östermiştir. Bnzı emt. 
lerde bakkallara milrncnat eden hnlk 
şeker kalmadığı cevabiJe karşılnıımış. 
br. Bu haber, derhal şehrin en hile. 
rn köşelerine kadar yayılmış ve halk 
şeker tedariki için ul!ra mıştır. Fn
kat ancak birka~ bakkal çok eski 
miiştcrilerine, istenildij!inden daha 
az miktarda şeker verebilmiş, diğer 
bir kısım esnaf da, beş on kuru faz. 
lasile sabş yapmıya teşebbüs etmi§
tir. 

Geç vakit yaphğımu: tahkikata 
ıröre, mesele şundan ileri gelmiştir. 
Piyasaya her giln lhtb•acı olan şe. 
keri "'ermekte bulunan şeker irketi, 
<filn toptancılara mal vermemi tir. 
ToptancıJar da k.-ndilerine mfirncnat 
t-den perakendecilere irkctten mal 
alamadık1nn dhetle ı;atıs vnpamı •a. 
cnklarını hilflirmi fordir. Ru vn7.İyet, 
nerakendecil-rdc. şeker fiyntlannın 
nrtacnğy hakkı11da hi" kanaat uvnn. 
-fırmış ve hundan istifaıfevi dlidinen 
hazı csnnf elinde mevcut malı sak-
1am1c::tır. 

Hiiki'ımetin hu sıkıntıyı tevlit eden 
oıt-bcpleri sflrntlc tetkik Pttircrck icap 
eden tedbirleri alacağında üpht' 
voktur. 

AUikadar maknmlann ehemmiyet • 
le nazan dikkatlerini celbederiz. 
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GÜNÜN RESİMLERİ: Sehrin Dünkü Manzarası 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazg1e; 

Babamın 
Mirası: 

Kıymetli Bir 
Kütüphane 

- 24 _: 
Sen, babamın rahatsızlığını za

ten dilfünmüyor değildim: Fakat 
onun, o küçücük çıbana, benim o 
zamana kadar tahmin ettiğimden 
çok daha fazla ehemmiyet verdiği
ni anlatan bu sözler, yüreğime büs. 
bütün işledi. Hem ne yalan söy li
yeylm, o günden sonra babamı, 
çektiği azaptan kurtarmak isteği. 
nin yanıbaşında, altın bir saatle, 
mükemmel bir çifte kazanmak ar
zusu da derhal ve hatırı sayılır bir 
7er almı~ı. 

Bu konuşmamızdan iki gün son.. 
ra, hocam operatör Hayreddin pa
pya gittim: Yalvardım, yakardım, 
bana mutlaka bir akıl öğretmesini 
rica ettim. Nihayet, onun verdiği 
talimata uyarak, ~ok koyu bir ce. 
bennem taşı mahlülü hazırladım. 
Ve bu mahlülü, bir §ınnga ile, ba
bamın fistül deliğine boşalttım: 
Bu işi yaptıktan sonra, derhal ya. 
mndan aynldığımı, sıvışıp ltay. 
bolduğumu söylememe lüzum var 
mı? 

Çünkil, bu şırınganın, zavallı 
babama, ne katlanılmaz bir acı du
yuracağını bilmiyor değildim. O 
müthif ve delirtici acı arasında, ba 
bamm herşeyi unutması, ve kalın 
bastonunun tedipkar kudretini, 
bir de benim başımda denemesi 
bile muhtemeldi. Vakıa müşfik a
damdı, zarü adamdı, efendi adam 
dı, fuydu, buydu ama, ben, onu 
tanıdığım kadar, cehennem taşı.. 
nm ne olduğunu da biliyordum: 
O körolası mahlıilün müthiş azabı, 
mazlum bir kuzuyu bile, müteca
viz bir kurda, hattA sırtlana çevL 
reblllrdi. Nitekim, 1<>nradan dinle
diğim havadisler, beni tahminle. 
rimde hiç yanılmadığıma inandır
dı: Ve iş "ttim ki, yaptığım şırın. 
ganın acı.ı, zavallı bab3cığımı, iyi
ce çileden çıkarmıı. ve o: 

.. _Nerede o hain ... Bu iş bana 
yapılır mı? Bu körolası iğne, bı.. 
~aktan da, usturadan da betermiş! 
Eğer böyle olacağını bilseydim, 
ben ameliyata can ve gönltldcn 
razıydım! Nereye gitti? Arayıp 
bulsanıza! Ne duruyorsunuz? Onu 
bulup getirsenize,,, Diye haykır. 
mış, ve etra!ındakilere adeta in. 
safsızca çıkışmıf. 

Fakat bereket ki, bu müthiş ve 
biberli acı, çok sürmemiş. Babam, 
yavaş yavaş kendine gelerek ra
hat bir nefes almış. Ve neticede 
de, beni affetmiş. Hatta iki gün 
sonra, sözünn yerine getirmeyi, ve 
bana, saati de, çifteyi de almayı 
unutmamıştı. Fakat bu hed iveleri 
verirken, gülümslyerck şu sÖzleri 
•öyledl: 

.. _ Şu sizin doktorluk mesleğine 
imreniyorum doğrusu: Bir Fransız 
muharriri: "Hastaları her zaman 
yaşatamıyan, fakat her zaman 
hastalar tarafından yasatılan in.. 
sanlar doktorlardır!,. Demi§. Ben 
de diyeceğim ki: 

•-Yer yüzünde, insanlann can 
lannı yaktıkları halde, hediye ve 
teşekkür kazanan yegane bahtL 
7arlu doktorlardır!" 

Mesela sen bana, koskoca bir çu. 
Yaldız soktun. Buna tnukabil, ben
den hediye ve teşekkür aldın. Hal. 
buki, ben Abdülhamidi bir neb1,e 
iğnelediğirn için, Fizanı boyluyor. 
dum. Bundan da belli ki, doktorun 
~esinde bir keramet var. 

"Ah, ne olur, fU kerametten bi
razı da bizim zavallı kalemlerimize 
ılirayet etse! O zaman, 1stediğimiz 
makamı, dilediğimiz gibi iğneler. 
dile!., 

B abamın bitlere bıraktığı en 
kıymetli mirııslard:ın birisi 

de ktitüphanesldir: Çerke1çe, arap
~a, fars ve fransızcayı kendi ana 
dili gibi konuşan, okuyan ve ya
zan Ahmet Mithat, ingiHzce, ital-
7anca, bulgarca, latince ve yunan.. 
cayı da okur, anlar, fakat sadece, 
iyi konuşamazdı. Buun içindir ki, 
onun kütüphanesi de, bütün bu 
dillerde yazılmış eserlerle doluydu 
Bir çok kütüphanelere aboneydi: 
Ve her hafta ona, dünyanın muh
telif 7erlerinden, kocaman paket.. 
Jer b•llnde kitaplar, mecmualar, 
1 td= pUnlL O 1la kit&~ 

bir çok yerlerini çizer<>..k, dikkatle 
okur, sonra onları numaralarla. ve 
bir ev kadını itinasile, kütüphane
sinin raflarına yerleştirirdi. Kl
taplan, hayatta en çok sevdiği şey
ler arasındaydı. İcap ettiği zaman, 
herhangi bir mevzu etrafındn arn. 
dığı ma!Umatı ihtiva ede"l kitabı 
şaşılacak bir sürat ve kolaylıkla 
bulurdu. Kitaplarına çok dü~kün • 
olduğu, onları hfç kimseye verme
mesinden belliydi. Beiki kendileri. 
ne binlerce lira emniyet edebile
ceği dostlarına bile, bir tek kitabı.. 
nı emanet veremezdi. Bir kitap ta
lebine muhatap kalınca gülümser, 
ve: 

Bir kar gündenberi devam eden güzel havalar evvelki gün ge
ce yarisından sonra değişmiş, ve dün sabah tipi halinde kar yağ
mıya başlamıştır. Dün rüzgar saniyede 5 - 7 metre hızla esmiş, 
hararet aılırın altında 1 dereceye kadar düşmil§tür. Mevsimin en 
bol kan dün yağmııtır. Karın iki, ür gün deı·am edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Dünkü Kar tipisiyle beraber Karadeniz ve JJlarmarada fırtına 
ba§lamış, keyfiyet bütün denizcilere tamim edUmi§lir. 

"- Ben kütüphanemden kitap 
çıkarmam: Çünkü, siz geriye geti. 
rlnciye kadar, zihnim o kitapla 
meşgul olur ve benim başka işler
le uğraşmama imkan kalmaz. Eğ~r 
okumak istiyorsanız, buyurun, kü.. 
tüphanem emrinize amadedir. is
tediğiniz kitabı çekip okuyun: Fa
kat alıp götürmemek ~rtıl~!,, der
di. 

Hatta bir gün, tanıdıklarından 
birisi, Ahmet Mithatın bu cevabın. 
dan alınmış ve: 
"- Demek, bize bir tek kitabı 

bile emniyet edemiyorsunuz?,, d~ 
mi~. 

Babam, o zata, yine gülümsfye. 
rek şu cevabı vermiş: 
"- Hayır .. Bu hususta bana gü

cenmiye hakkınız yok. Çünkü ben, 
size değil, bizzat kendime emniyet 
edemiyorum. Mesela, herhangi bir 
k imse, bana iadeten kıymetli bir 
kitap verse, ben, o kitabı iade e. 
demem: Buna elimin ve içimin bir 
türlü varmıyacaimd~ eminim. 
Ne yapayım? K itapoa sınaeooy-

leylm. Ve herkesin de, kitaba be. 
nim kadar aşık olduğunu, kıymet 
verdiğini umduğum için, iare ede
ceğim kitabın geri gelmemesinden 
ürküyorum. Binaenaleyh kitap ver. 
meyişim, dostlarıma emniyetslzli
ğimden değil, bilakis, on\ann ki. 
tap sevgilerine karp duyduğum 

emniyetten ileri geliyor!,, 

B u cevap karşısında akar su
ların durduğunu tahmin e. 

dersiniz .. Onun kitap sevgisi hak
kında bir fikir edinmenızi kolay. 
!aştırmak için, şu kadar söyliyeyim 
ki, ben babamdan en ağır hakaretL 
ve muameleyi, kendisinden ha~r
sizce aldığım ve mektebe götürdü. 
ğüm bir kitabı kaybet~iğim için 
görmüştüm. Bundan da antaşıl:.r 
ki, o her kitaba karşı, kuranına ta
pan bir müslüman taassubu ve 
bağlılığı gösterir. 

Ahmet Mithat için: 
"- O tevazuu, bir kusur sayı. 

labllecek dereceye vardırmıştır!,, 

diyenler mevcuttur. Ve Ahmet Mit
hatı, yakından tanıyanlar, onun 
hakkında verllen bu hükmü, hiç te 
mübalağalı bulmazlar. 

Bir giın, köprü üstünde, ciğerci 
Arnavudun dükkanında piyazla 
karnını doyuran Ahmet ~.Uthat, 
başka bir gün, Beykozda, balıkçı 
Nuri dayının kahvesine girer, talı. 
ta peyke üzerine bağdaş kurarak, 
acı kahve içerdi. • 

Onun, Beykozun, Akbaba köyiln
de bir çiftliği vardı ve babam, Ak. 
baba köyündeki çiftliğıne şu ara. 
balanndaki fıçıların üzerlerine o. 
turarak gidip gelirdi 
Zamanın zenginlerinden, ve Ah

met Mithatın dostlarından birisi. 
bu seyahat tarzını babama ya.kıştı. 
ramamış, hatta bir kaç defa: 
"- Efendim. .. Sen bu hareke

tinden vaz geç .. Tevazuun, kalen. 
derliğin bu derecesi fazladır. Seni 
böyle, seyis çırağı gibi, su fıçıları 
üzerinde gidip gelirken görseler, 
otoriten iki paralık olur. Herkes, 
imzanı görünce: 

.. _ Canım, bırak fU hırpanlyL 
Yük arabalanndan lnmiyen ada
mın sözü mU dinlenir!. diyerek 
dudak büker. 

Sen koskoca bir gazetl!, koskoca 
bir matbaacısın. Memleketin her 
tarafında sevilen, sayılan bir adam
sın.. Şöhretin ve mevk:Unle mü.t&
Jlıllip bir 6alOr liinene!. 

CDn 

Akşam üzeri Karadeniz Boğazında kar tipisiyle beraber alil te 
bastırmış, münakalat imkanaızlaşmıştır. Bütün deniz seferleri 
intizamını yeniden kaybetmi§tir. -Resimler şehrin dÜlıkü kar_. 
dan sonra iki manzarasını göstermektedir. 

300 Vagon: J Yeni Yapılacak Resmi Binalar j 

58 Lokomotıf lstanbu da Yeniden 7 5 
Alıyoruz 

Zeytinyag 
İhracatı 

Menedildi 
lngiltereden alınacak lokomotif ve 

vagonlar için bir müddettenberi Lon
drada temaslarda bulunan Devlet 
Demiryollan cer dairesi reisi Sedat 
ve ticaret işleri müdürü Rüchan 
dünkü ekspresle şehrimize dönmüş.. 
ler ve hazırladıkları raporu Vekalete 
arzetmek üzere Toros ekspresile An. 
karaya gitmişlerdir. İki taraf arasın. 
da hasıl olan anlaşmaya göre bu se. 
ne sonuna kadar İngiltereden 300 va. 
gon ve 58 lokomotif getirilecektir. 

Kömür İşleri 
Ticaret Vekaleti, kömür tevziatını 

vaomak. il.umı!! F.tı"hankla. Beledj.v~ 
den ibaret olmak üzere tesis ettıgı 
teşekkülde Beldiyenin vazifesini tes. 
bit etmek maksadile bir talimatna. 
me hazırlamaktadır. Bu talimatna. 
me ile, bilhassa fstanbuldaki kö
mür tevziatında Belediyenin oynıya. 
catı rol gösterilmektedir. Ancak bu 
talimatnamenin tasdiktndan sonra 
Belediye lstanbuldakl kömür tevzL 
atına müdahale edebilecektir. Maa. 
mafih ocaklar 1 Marttan itibaren 
Etibank namına kömür istilual et. 
meğe başlamışlardır: 

LllUANDA: 

Ballkçı Moförlerine 

Başka Yer GösterUdi 
Balık almak üzere Umanımıza ge. 

len ecnebi motörlerinln sayısı çoğal. 
mış, Sirkeci rıhtımı bu motörlerle 
dolmuştur. Bu vaziyet karşısında va
purların rıhtıma yanaşmalan imkan
sızlaştığından liman reisliği yeni bir 
kararla Sirkecide yediden fazla mo. 
tör bulundurulmasını menetmiştir. 
Diğer motörler Kabataş civarında de. 
mirliyeceklerdlr. Bu kararın tatbiki
ne dünden itibaren başlanmıştır. 

Liman kontrol memurları vapur
an kontrol ederken telsiz şifre ki. 
taplannın bulunup bulunmadısını da 
araıtırmak emrini almışlardır. 

lngUtereye gönderllecek 
talebeler 

Devlet Denlzyollan tıl~mesl na
nuna İngfltereye tahsile gönderilme
si icap eden orta mektep ve lise me
zunu 34 talebenin dün hareket ede.. 
cekleri evvelce blldirllmlş ise de, bu 
hwsusta Veklletten henüz emir gel
mediğinden, talebenin harekeü tehir 
edilmiftir. 

---<ı~-"""' 

Belediye Kooperatifi 
Belediye kooperatifi muamelAtını 

tetkik eden murakıplar heyeti, koo
peratifin yalnız evvelki senelere alt 
muamelltını değil, son zamanlara alt 
muamelltını da tetkik etmi§lerdir. 
Bu tetkikler sırasında kooperatif 
rnuamelAtının fena gittiğini ve l\Y 
zumsuz bir takım fuzuli teşebbüslere 
girifilmek suretlle kooperatif serme.. 
yesinin dağıtıldıjını görmü~tür. Böy. 
le bir netice, kooperatif müdürü 
Hilmi Azizin kooperatif müdürlü
ğünden çekilmesini Uiıumlu göster
miştir. Hilmi Azizin yerine kimin ge.. 
tirileceği ve kooperatirın faaliyetine 

ilk Mektep Yaptırılıyor 
Şehir mütehassısı Prost, son gllnlerde Ayaspaşa ile Taksim arasın

da yapılmakta olan 85 metre genişliğindeki biiyük caddenin orta kısmı. 
ntn alacalı ıckli tesbit etmekle metıul olmaktndır. Burada tulani bir 
havuz yapılacak ve havuzun içi de renkli elcktr:klerle tenvir edilecektir. 

Yeni mekteplerin yerleri 
Belediye imar müdürlüğü, Maarif 

idaresine, sıhhat müdürlüğüne ve 
delterdarlığa müracaat ederek ileride 
bu müesseseler tarafından yaptırıla. 
cak olan binaların yerlerinin tesbit 
ed ilerek, imar müdürlüğüne bildiriL 
mesini istemiştir. Bunlardan maarif 
~~ _., ..... __ --- ., -r"'9- -

lan 75 ilkrnektebin semtlerini tesbit 
ederek, bir liste halinde belediyeye 
bildirmiştir. Maarif, ortamekteplerin 
semtlerini de tesbit etmişse de. bu 
liste henüz Vekaletin tasdikinden 
çıkmamıştır. Bugünlerde Vekaletin 
tasdikinden çıkacak olan bu liste de, 
imar müdürlüğüne bildirilecektir. 

Maarüin, ilk partide yerlerinin 
tesbit edilmesini istediği mektepler: 
Nişantaşında Emek apartımanı civa. 
nnda, Ayaspaşada, Sürpagopta, eski 
Talimhane civannda, Osmanbeydc, 

Sıhhiye Vekili 

Vali ile Görüştü 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş dün, 

şehrimize gelmiştir. Vekil, belediye. 
ye giderek vali ve belediye reisi Lut. 
fi K.ırdarla görüşmüş, şehrin sıhhi 
vaziyeti hakkında izahat almış, bıl
hassa, temizlik hususunda en esaslı 
bir unsur olan su işlerinln, ne suret
te halledileceğini sormuştur. Sıhhat 

Vekaleti, bugün gayri sıhhi telakki 
edilen kırk çeşme sularmı:-ı büsbütün 
kesilmesine taraftar d.:?ğildir. Ancak 
bu suların ıslah edildikten, yolları. 
nın temizlendikten sonra akıtılması. 
na taraftardır. 

I zmir Belediyesinin temasları 
İzmir belediye reisi Behçet Uz da 

valiyi ziyaret etmiştr. !İzmir beledi
ye reisi, bu konuşma esnasında be
lediyenin İstanbulda tesis etmek is
tediği daimi fuar meselesinin tahak
kuk edip edemiyeceğini sormuştur. 

.Jehçet Uz. salı günü Ticaret oda
' .ııda bütün sanayicilerle bir toplan
tı yapacaktır. Toplantıya vali Liıtfi 

KurtulUJta ve Mecidiyeköyünde ola
caktır. 

Sıhhiye müdllrlüğü de Vek~letle 
temas ettikten sonra, mevcut hasta. 
nelerin ileride inkişaf vaziyetlerini 
gözönünde tutarak, bir liste yapıp; 
imar işleri müdürlüğüne bildirecek
tir. 

• J)..tt .. -'19rlı]Q.-" da i'X'Ul.l;v~:.!!_·•~ı....__ 
nnın yapııacagı semtler surUJ.IDUi.ur. 

Adliye Sarayı 
Adliye Vekaleti, Belediyeye müra

caat ederek, adliye sarayı yerinin bir 
an vvel tesbit edilerek bildirilmesini 
istemiştir. Halbuki saray yerinin teS
bit edilebilmesi için, sarayın planla
rını yapan mimarın tafsilat planları
nı da imar rnütcha~sıstna vermesi i
cap etmektedir. Tafsilat planlan, 
şimdiye kadar Prosta verilemediği 
için sarayın yeri tesbit edilememek
tedir. 

Dün 4 Matbuat 

Davasına Bakıldı 
Matbuat davnlanndan dört tane!ll

ne daha dün asliye 6 ;ncı ceza mah
kemesinde saat 12 den 14 e kadar de. 
vam edilmiştir. Bunlardan biri Cum. 
huriyet gazetesinde muharrir Peya
mi Safanın Afrodit meselesi dolayı
sile yazdığı yazılardan birisi yüzün. 
den açılan davadır. Bir gün evvel yi. 
ne ayni mahkemede Peyami 3afaya 
ait davaların tevhidine karar veril
miş olduğu için bu dava da diğer da
vaların tevhiden görüleceği 6 mart 
çarşamba günü saat 16 ya bırakıl
mıştır. 

Gazeteci Osman Münir aleyhine 
açılan dl\va da, Osman Münir mah
kemeye gelmediğinden dolayı kal
mıştır. Diğer ilci dava da gazetemiz 
için açılnuı davalar idi. • 
Kırdarın riyaset etmesi muhtemel. 
dir. Toplantıdan maksat İzmir fuarı 
için bu sene daha geniş ölçüde işti. 
raki temin eylemektir. 

SUAL CEVAP 
6 - Orıa okuldın ılının bir tardı 

muvakkat cez111 bir talebenin lıtlkba• 

llne mini olıblllr mlT Bu ceudın ıon• 
ra okulu bitiren tılebe farua tlnıendl• 
fer memuru olımaz mıT 

lınan muvakkaı tarci cezıw kabul edil
mek veya edilmemekte mQealr olmaz. 

• 
. 1 - letanbulda talal• telgraf mektebi 
nerededir! 

• 
1 - 1tll Cle AıııkaN tem)'t2 Matıke· 

m .. ı baımOddelumumf maavlnl olan 
Arif Çankaya timdi hıngl vazifededir 
va nerededir! 

C - 1stanbulda aSllye altıncı ceza hA
devam edip edemiyecejl beAüz ma.. , _____________________ _. 

C - Muvakkat tard eezaa talebenin 
iatlkballne mlnJ olmu. Ancak mektep
teki ahlAk numaruı tlzerine mae.tr o
hır. O cezadan 90Dl'a ;,ine a1Di mektebe 
devam ederek tahall bitirildikten nah
llkını dOzeltUkten 90nra ceza h01dlm
.Oz kalmıl olur. Şimendifer memuru ol
malı: için Demlryollan idaresinin actıll 
mQsabaka lmtnıanını kazanmak lAnm
dır. Bu imtihan kazanıhna mektepte a- ktm.fdlr. 

l6m +tl"dk 

İzmir zeytinyağ ihracat birliği Ve. 
kaletin emrlle İzmir mıntakasından: 
yağ ihracını muvakkat bir zaman için 
durdurmuştur. Fiyatlar derhal 1-1,5 
kuruş düşmüştür. 

İngiliz iaşe nezareti İzmir p!yasa
sından otuz bin ton kuru üzüm almı§ 
ve son parti sevkedilmiştir. Fransa ve 
İngiltere piyasaları için alınacak on 
bin ton kuru üzümün fiyatlarını 
meyva ihracat birliği tesbit edecek
tir. 

İhracat birliklerinin lhtiyaC1 olan 
malların kolaklıkla temini için müs. 
dan ·tırer.satış birlıği yapılması ka. 
rarlastınlmıştır. Satış birlik leri ya1. 
nız iracatçılara mal satacaklardır. 

Tiftik ihracat birliğinde yapılan 

toplantıda İngiltere, Fransa ve İtaL 
yaya gönderilecek mallann fiyatla. 
rının tesbitlnde tüccar serbest hıra. 
kılmıştır Yalnız diğer memleketlere 
yapılacak satışlarda fiyatı Ticaret 
Vekaleti !l:yin edecek ve permisi& 
ihracat yapılmıyacaktır. 

POLiSTE r 

Refik Ahmedin Kızı 

Fatuşun Bacağı Kırıldı 
Vakit refikimizin neşriyat müdü. 

rü Refik Ahmedin 11 yaşındaki kızı 
Fatuş mliessif bir kaza keçirmiş, sağ 
bacağı kınlm1ştır. 

Fatuş, mektepten cıkarak evine gt. 
derken Halnskargazi caddesinden 
geçtiği esnada bir otomobilin geldi.. 
ğini gi)rmüs, otomobilin geçmesi için 
yol iistünde durmuştur. Şoför Niyazi 
idaresinde bulunan ve 2294 numara.. 
yı taşıyan otomobil birdenbire dura.. 
mamış ve yol üzerinde bulunan Fa.. 
tuşun üzerine gitmiş, kızcağızı yere 
düşürmüş, bacağının üzerinde dur. 
muştur. 

Fatus, hemen çocuk hastanesine 
nakleqilmiş ve derhal bir ameliyat 
geçirmiştir. Fakat yavrucuğun ba.. 
cağı hurdahaş olmuştur. 

Şoför hakkında takibat yapılmak. 
tadır. 

• Şoför İbrahimln idare ettilf 
1840 numaralı otomobil Galata köp. 
rüsünden geçerken Nişantaşında o. 
turan Kazım oğlu Vasfiye carparak 
başından ağırca yııralamıstır. . 

Kuyuda Boğuldu 
Haliç Fenerinde Tabak Yunus ead. 

desinde 23 numarada oturan Lutfi. 
· nin oğlu 2 yasında Yaşar, kuyuya 

üsüp bolhılmu!rtur. 
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Welles'in Hemşireler: Seyahati 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

A ınerikn Cümhurrcisi Mister 
, Roosevclt namına AYrupanın 

\'azı-.·ct' . b' k h " ını ır bnkıstn anlaşılaca 
I alo getirmek için, t~hkikııt yapma. 

iTALYADA 
Son Askeri 
Tedbirler 

Belçika üzerind Çok 
rbi 

Düıen iş! 
Yazan: 8. PET .. BT< 

Eskiden kan koca nrnsındn, ka. 
dının adına garip garip şeyler a memur edtıen l\li ter Welles, Ro

hladan sonra Berlini de ziyaret etti 
\'e ~lmanya Hariciye Nazırı. Alman. 
fı• te!i~.c, ~c nihayet Mareşal Göring 

Şiddetli va derlerdi: 
- Kaşık düşmanı! 
- Ev uşağı! 
- Bizimki, gibi! .• .c llÖru tü. Bu nkşam Bcrlindcn ı•n

rıse gitmek iizcrc hareket edecektir. 
. 1\11 ter 'Vclles'in Roma ve Berlini 

lıyaretten edindiği intıba, diinyanın 
~er tarafında mcrnk edildiği halde i 

unu öğrcnmcğc iml•an bulunma. ' 
hıaktadır. Onun, Romnda öğrenmeğe 
alıo;acağı bircok meseleler vardı. 

Roma, 2 (HUSUSi) -
/lal ya hükümetl askeri ha
zırlıklarına devam etmekte 
ve geni tedbirler al.makta
dır. En son tedbirlerin biri 
1911 ile 1911 doğumlular a
rasındaki sınıflara mensup 
olup evvelce vaziyetleri as
kerliğe uygun sayılmıyan 
kimseler askeri hizmetlerlrta. 
ifa için yeniden davet olun
muşlardır. 

Dlin Belçika Hariciye Nazırı Alman Elçisini 
Hadiseyi Protesto Etti 

Bunların o zanumki telakkileri L 
fade edip, etmediğini kanştırmıya. 
lım oma, pek te güzel şeyler olına. 
dığı meydandaydı. 

A 1ınanl anın Polonyayı lstiln etmesi, 
1ftalya tarafından tasvip edilmemiş, 
falya hu istila hnrekctiııi beğenme. 

diğini gösteren bir vaziyet alm1 tı. 
bu vaziyetin içyiizü neydi? Alman. 
.Ya ile Sovyet Birliği orasındaki an
la mn İtalyadn nasıl karşılanıyor? 
Sovyet • Fin harbi hakkında ltalya. 
nın noktai nazan ne merkez.dedir? 
İtalyanın Akdenlzde takip ettiği si. 
)'aset, onun Akdeniıde mahpus ol. 
duğunu öylemekle takip ettiği mak. 
"'at nedir? İtalyanın Balkanlara kar
§1 vaziyeti ve her ihtimal karşısında 
tutacağı hattı hareket ne olabilir? 

Bunlar yakında vuku bu
lan davete icabet edece/der
dir. 

* Mezuniyetler Kaldırıldı 

Kabul Ederek 

Garp CephesEnde it i 
Alman Tayyaresi 

Düşürüldü 
Brüksel, 2 (Hususi) - Bugün BeL 

çika üzerinden geçen Alm:.ın harı: 
tayyareleri, kendilerine karşı çzkaıı 
Belçika tayyarelerile harp etm:şlcr, 

1 
ve i~i B~~çika tarı:aresini düşürmüş· 
lerdır. Duşen Belçıka tayyarelerin

! den birinin pilotu paraşüt kullanarak 

Bugün, hamdolsun, \•aziyet öyle 
değil ... Karı koca nrno;ında;'kndın le. 
h'ne büyük bir inkılap oldu. Kadın 
şimdi kocasından daha fazla hak \'C 

imtiynzlara sahip bulunuyor. Hatta 
bir bakımdan bu hak ve imtiynzlar. 
da biraz miibaliiğa bile vur. Snnıyo. 
rum ki, ev\'elki tefr'tin bir aksülii
meli olan bu ifrat yakın, uzak bir is
tikbalde itidale ynklaşır. 

Ben, i~ln bu tarafını inceliyecek 
değilim. Hatta böyle bir zaruret kar .. 
şısındn bulunmak bile istemem. Zira 

1 cinsi Iiitifc mensup hemş'rclcrimizin 

1 
bu gibi hususlarda ne kadar alı~gan 
ve hattli ne kadar dövüşken oldukta. 

1 rını bilirim. 
l\fesele şudur: 

Amerikanın anlamak i tediği bü. 
tiJn bu mc~ele1er hakkında :Mister 
\Veltes'in aldığı ee,·nplar her halde 
ınühlmdir. Fakat bu CC\•aplann ma
hiyetini kestirmek inıkfinı henüz 1 
ıncvcut dcl:'ildir 

Roma, 2 ( A.A.) - Kışın 

orduya verümiş olan bütün 
mezuniyetler Harbiye Ne
zaretinin bir emriyle tama
men kaldırılrmştır. 

kurtulmuştur. Hadisenin vukuu üze. 
rine Belçika Hariciye Nazırı, AJman 
elçisini kabul ederek hadiseyi şiddet. 
le protesto etmiş ve Belçikanın h~up 
başladı başlayalı buna benzer bir te
cavüze uğramadığını söylemiştir. 

Berfin üzerindeki uçuşlar 

ı Bugünkü cemiyet dünkilne benze. 
'mez. Her aile toplantısında ve her 

1 

komşu sohbetlerinde, kadınla erkek 
bir arada oturuyor ve kadın erkek. 
ten fazla konuşuyor. Üstelik kadın. 

ı lar, giindüzün işi giicile meşgul o. 
, lan erkeklerin çalıştığı saatlerde bir. 

Almanyaya gelince: 

Mister Wellcs'in Almanyada CSğ. 
renmek istediği ıneııeleler, daha az 
ehemmiyetli değildir. Bir Amerikalı 
diplon1atın A \'rupayı bu şekilde :ı.i. 
)'areti Almanyayı sinirlendirecek bir 
hadi e sayılabilir. Çünkii Amerikada 
diktatör rejimi aleyhinde çok id. 
detli cereyanlar vardır \'e bizzat 
Mister RooseveJt de, nutuklarında 
diktatörliiklere karşı ağır iltüatlan. 
nı esirgemrmi~tir. 

Btt yflzden Almanyada l\fi~ter 
\Vetles'in zlnırctt, geç:cn hnrp esna. 
sındn .Amerika Cllmhurrcisi Mister 
WHson tarafından Avrupnya gönde. 
• .;1-- -A .ı,., ... :1 ... -·- -::u.,r;ız.ıet hP 
ıabın luu be irmesine muka<tcıcme 
teşkil cd.cn l\tirnloy Uouse'uo ziya. 
retine benzetilmjştl. 

Halbuki iki seyahat arasında bii. 
~·tik fark \•ar. :l\lister llousc, muha. 
rip1crc teklifler getirmişti. 1\Jistcr 
\'.'clles lolnız Avrupadaki \'aziyet 
hakkındn maltımat alnınk üzere gel. 
rnl§tir. Bu nınlCtnıatın hakkile top. 
lanması için, yapılmnsı lazım gelen 
!eylerin hirl, mesela; l\listcr Welle. 
11ln Çekoslo,·akyayı ''c Polonyayı zl. 
yaret etmesiydi. Çünkü bu harbin 
asıl sebebi, bu ıncıulckctlcrln istila. 
aıdır. 

Her hnlde l\lister Welles, bu ba. 
hisler üzerinde Alman makamatının 
noktal nazarını ör,rrenmiş olacaktır. 
İngiltere ile Fransa, Polonya ile Çe. 
ko ıo,·ak.yanın istiklfıli üzerinde ıs. 
rar etmektedir. Almanyanın bu ba .. 
his üzerinde vcrceği cevap Her Ilit. 
lcrln son nutkundan anlaşılmıştı. A
~aba Almanva bu meseleler iizer'nde 
daha müsait· bir cevnp ''ermiş midir? 

Sonra Amerika tarof ından merak 
edilen noktalan tenvir etnıiı midir? 

Bugün bu bahisler üzcr'nde bir ııil. 
r1l tahminler yürütülüyor. Fakat 
bunların birine de inanmak doğru 
değildir. Çünkü l\fistt-r Welles, her 
ne öğrendiyse, Mister Rooscvelte bil. 
iirilmek üzere öğrenmi tir. Ve onun 
bu yaptığı tetkikat üzerinde her han. 
ri bir kimseye bir ey söylemesi, y:ı. 
~ut bir şey çıtlatnıası bekleıımez. 

lngiltere ile Fransa: _.;;;..__ ____ -
Mister Wellcs'ln Fransa ve tn. 

gilteredc geçireceği . gün lerdc 
ıki memleket harp Jıedeflcrı hakkın. 
fa malumat alacak ve ondan sonra 
mlnşılnn yine Romn yoli1c memleke. 
tine dönecektir. 

Se,·ahatin ikinci afhnsı, onan l\J's. 
!er Roosvclt ile görii ıncsinden sonra 
tebarüz edecek ise de, bu seynhatln 
~\'rupa suUıü bakımından. miisbet 
bir netice vermesi beklenmıyol'. 

Arkadaşımız Aka 
Gündüz 
Verilen 

Şerefine 

Ziyafet 
Bükreıı, 2 (Hususi Muhabirimiz.. 

den) - Arkadaşımrz Aka Gündüz, 
bugOn EkaUiyetler Nnzırı Grogonis 
ile görüşmüştür. 

Romanya muharrirler cemiyeti 
reisi Heresko tarafından Sina palas
ta bir öğle ziyafeti verilmiş, bu zi
~f ette tanınmış bütün edip, muhar. 

ve gaıt:~'C\.ucı uar.u 'l. ... ıuuııı u9~\.u., 

Aka Gündüz, yann (bugün) Ekal. 
llyetler Nazırlle birlikte Transilvan. 
yaya gidecektir. 

Şimal Devletlerinin Yaptıklan 
Yeni İkrazlar 

Vaşington, 2 (A.A.) - Federal is
tikraz şefi Jess Jones, ithalat ve ih
racat bankasının Finlanda, İsveç ve 
Norvc~e sırasile 20, 15 ve 10 milyon 
dolar borç verdiğini bildirmiştir. 

Danimarkaya da pek yakında ik. 
razda bulunacaktır. Bu borcun 10 
milyo~ dolar alınası muhtemeldir. 
Amerikadan askeri olmıyan malzeme 
satın alınmasına tahsis edilecektir. 
Bundan başka Danimarka yolcu ve 
posta nakli için tayyare de sipariş e
decektir. 

Londra, 2 (Hususi) - Dün İngiliz 
tayyareleri dördüncü defa olarak 
Berlin üzerinde uçtu ve şehre var
dığını göstermek için beyann:ımel<.>r 
ııttı ve küçük paraşütler bıraktı. Bir 
e.ralık Berlinin tayyare dafi topları, 
İngiliz tayyarelerine karşı faaliyete 
geçmiş lse de hiçbir babet vukubul
mamıştır. 

İngll\z tayyareleri bundan başka, 
Şimali Garbi Almanya, Almanyanın 
Baltık limanları, mayin faaliyetinin 
üssü olan Alımın adaları üzerinde de 
uçmu§lar ve ancak bu sabah fecir 
vakti geri dönmüşlerdir. 

İngiliz tayyarecileri Almanyanzn 
he"° tarafını geceleyin seçmek imka
n mı Ulra.% ermtş '\Juluuu,;yvıli.l , Duu• 

lnr .gecenin her anında, Almanyanm 
her tarafında uçmıya hazırdırlar. 

Bu uçuşlar Almanyayı izaç ettiği 
halde, mühim hiçbir mukabele gör. 
memektedir. Bazı müşahitlere göre, 
bunnun sebebi, Almanyanın bilhassa 
benzin sarfetmek istememesidir. 

Garp ceplıesinde vaziyet 
Bugün Garp cephesinde iki Alınan 

tayyaresi düşürülmüştür. Bazı Al
man tayyareleri, İngiliz sahillerine 
taarruz etmişlerse de, İngiliz aveıla. 
nnın bunları karşılaması üzerine 
kaçmı~lardır. 

Alman tayyarelerinden bnzılan İn.. 
glliz balıkçı gemilerine taarruz et. 
mişlerdir. Gemiler mukabelede bu. 
lunmuşlar ve Alman tayyarelerinl 
kaçmıya mecbur etmişlerdir. Gemi. 

Romanya üe Fransa arasında aktedile,1ı gizli bir 
anlaşmıya göre Fransa Roma11yaya tayyare, 
mühimmat, top ve sai.r harp maJ.zemesi verecek
tir./ ngiltere aimdiue kadar 50 taggare görıder· 
miştir. 

• * R •· oman~·a ıle Almanya arasındaki iktısadi anlaşmaniıı 
tatbikinde yeni mü~küller baş göstermiştir. Romanya, 
Almaııyaya giden eşyanın nakliye tarifesini % 12 -
% 40 nisbetinde arttınmştır.Sovyct Rusyadan veya Ro. 
ınonyadan Almanyaya gidttek petroller için Rumen 
\•agonu veremiyeceğinl bildirmiştir. Bunun iizerine 
Eükreştc bulunan Alman iktısat müşaviri Klodius, 
derhal Berline dönmOştilr. 
~l~nnyanın, Romanyayı tehdit ile tekrar ısıkı~tırmak 

Garp Ceplıesi11deki /ngiliz toplarından biri •• 

ler, hiçbir zarara uğramamıştır. 
Almanlara göre 

Aruba açığında bir İngiliz kruvazö
rünün dur emrini vermesini müte. 
akip kendi kendini batırmıştır. Va. 
pur, Holanda Guyan'ından 29 şubat. 
ta hareket etmişti. Mürettebatı, vıı

puru, yakmıştır. 

hirlerile hulusup, muhabbet lrnyna
ı tırlar. Bununla şunu demek i tiyo. 
ruın ki, kadınlar gerek mizn~lan, go. 
rek ifyatları itibarile dnhn commu. 
nicati\'e'dlrler. Yani hislerini ve hal. 
lerini daha çok ve kolay neşir \'e iz
har ederler.Hatta doktorların iddiası. 
na göre, mesela; yüz nez.le vokasının 
yetmiş beşi kadınlardan gcçermi} 
O da ayrı bir bahls.-. Alınan tayyareleri dün bir deniz 

kafilesine karşı büyiik muvaffakıyet. 
ler kazandıklnnnı iddia ediyorlar. 
Alman tebliğine göre, bu kafileye 
mensup bir vapur batmıştır. Diğer 

bir vapurda da yangın çıkmıştır. 
4 vapur bombalarla hasara uğramış. 
tır . 

MıuuruU.ih İngiliz resmi mak:ımatı 
bu iddialan tekzip ediyorlar. 

Bundan başka Haydclberg adlı ve 
6500 tonluk Alman vapuru bugün 
İngilizler tarafından yakalanmıştır. 

5000 tonluk İngiliz vapuru Solf. 
gate'ın hiçbir tehlikeye uğramadığı 

laşılmışbr. 

Şimdi, bu, böyle olunca; kadınla. 
rın propaganda bnkmundnn ne bil
yiik bir kuvvet olduğunu izaha IU. 
zum yok. 

Erkekler, snbnhtan aksama kndnr 
çalışıp, yorulurlar. Karakterleri, kn. 
dmlarrnkinc nnınran daha az şnlt. 
raktır. Daha ağır bn lıdırlar. Onların 
yorgunluk \'C bezginl'kten mütevel. 
lit kınkhğını kdınlar okşnmlnrı, no. Fransız tebliğl 

Parls, 2 (A.A.) - 2 Mart tebliği: 
Mosellenin şarkında keşıf müfre

zelerimizden biri adetçe faik Alman 
kuvvetlerinin taarruzuna uğramış. 

tır. Müfrezemiz mufavvakıyetli bir 
müsademede bulunmuş ve düşmnna 
zayint verdirmiştir. 

İsviçre hududuna Ardennes'lere 
kadar artan bir hava Cnnliyeti olmu~
tur. 

Batan gemiler 
Deniz harbi hakkında en son mn

himata göre, ltalyaya giden Cylia 
vapuru ibatınlmıştır. 

2390 tonluk Troya ismindeki Al. 
man vapuru Venezuella civarında 

Almanyanın kagzpları 

Berlin, 2 (A.A.) - Bugün neşreai
len bir tebliğe göre, Almanya 6 ay
lık harp esnasında bir zırhlı, iki tor. 
pito muhribi, 6 devriye gemtsl, 11 
deniznltı, yani vasati olarak ayda ;ki 

denizaltı kaybetmiştir. 
Hava kuvvetlerinin zayiatına ge. 

lince garp cephesinde ve İngiltere Ü· 

zerinde diişürülen 35 ve ınecburi i
niş vesaire suretile hnrap olan 43 
tayyaredir. 

Buna mukabil 285 Inglliz ve Fran
sız tayyaresi düşürülmüştür. Bunn 
bir İngiliz tayyare gemisile birlikte 
tnhrip edilen 50 tayyareyi de ilave e
mek lfızımdır. 

Almanlar Romanyadan fazla miktarda petrol 
alabilmek için f aaliyelleri11i arttırmışlardır. 
Petrol kuyularında Alman mütelıassıslar çalış
tırılmaktadır. Petrol kumpallyalarımn bir çok 
lıisseleri Almanlar tarafından salın alınmakta
dır. Tuna çözülür çözülmez petrol sevkiyalına 
elıemmiyet verilecektir, Alma11lar şimdilik Ro
manyad<lll ayda J.10,000 ton petrol alabilmekte, 
fakat nakliyat güçlüğü11de11 dola111, b1111u11 an
cak 50 bin tonunu sevkedebilmektedirler. 

* I>aily Sketcl•'in yazdığına göre, Amerika Ilariciye müs· 

elerJ, güzelliklerl ve erkcklcrlncı 
karşı dökecekleri tatlı dillerile ho. 
men giderebilirler. 

B'r memleketin mnnc\'İyntıno er. 
keklerden ziyade kadınlar hfıkiıudi~ 
Hemşirelerimiz bir araya toplandık. 
ları zaman daha iki giin evvel muh. 
terem Bnş\•ckilimizin işaret ettiği t~ 
melııiz ve manasız sözlere katiyen n. 
ralannda yer vermemeli \'e her bid 
(mış!J ile biten bir takım dedikodu. 
lııra katiyen kulak asmnmalıdırlar. 

"diyorlar ki,, , diye bnslıyan, ne. 
reden gelip, nereye gittiği \'e neden 
SÖl lcndiği malfıın olmıl an bir sürü 
rl\'ayeti nakletmekte memleket he. 
sabınn zarar vardır. Bu ded'kodular 
istemiyerek ve fnrkına \'arnuynrnk, 
mane\'İ ku\'vetimizi yavaş ;> avaş ı:n. 
aCn uğratabilir. 

Bu tehlikenin öniine geçmek ve bL 
zlm, yani erkeklcr'n mnneviyntını 

ku,·vetlendirmek, size düşer heınşl. 
reler! 

Siz, şnl<raklığını7.la, tatlı dilini:ı:le 

ve Türk kadınına has vakarla menı.. 
le ketin manevi kuvvetini da 'ma a. 
yokta tutan \'e sinir harbinin en ön. 
de gelen kahramanları olabilirsiniz. 
Bunu sizden bekl'yoruz. 

İnanmadığını7., hakikatini bilmedi. 
ğinlz §eyleri, liıl olsun, diye birbiri. 
nize söyliyccek yerde, bunlan öyli. 
yenleri ikaz etmekle: erkeklerinizi, 
çocuklarınızı ne elendirmek ve niha. 
yet memleketin fıtisine IUvık olOul:"u 
emniyetle bakmakla yurda edeceği. 
niz h'zmetln ucu bucağı )•ol tur. 

Biz, sizden bunu bekliyoruz. 

* ıstıyecel'i zannedilmektedir. 

teşarı Mister Sumner Welles'in Uomada bulunduğu 
sırada kendisine, Naz·zm aleyhtarlarının en ku\'\•etll 
gruplarınd&n biri tarafından gizli bir rapor takdim edil. 

.. miş \'e hu raporda Nazizm aleyhtarlarının kuvveti hak. 

Almanyada vesika ile verilen eşyanın kıtlıi1ı YÜ· kında geniş izahlar ''cr'lmi~tir. Nazizm ale) hhm bu 

Okuyucularımızdan Erenk6yl0 Bay Zl-
ynyn: • Ü d 

&ruı>un reisi Snxe • Cohurg diikasıdır. 

z n en halkla dükkancılar arasında hergün bir * 
~ok kavg~lar olmaktadır. Bu kavgaların çoklu- O Daily Sketch gazetesinin verdiği maliimata gö-
ou hasebıylt!, lıükümet bu ilıtilô.fları Tıalletme1' re, Alma11yanın ticaret murahhnsı Doktor Clo-

Fin diyarının ndı, Finlnndlva d~ğll, Fın
landndır. Holnndn, lrlıındn, Zclanda, 1ı.
landa gibi. Galat olarak Finlandiya, di
yorlar. Biz doğruda ısrar ediyoruz. 

İstnnbulda cUn kilosu 45-55 kuruşken. 

üzere hususi mahkemeler armıya mecbur ol- dius, Romanya ile Almanya arasında gümrük 
İsviçre Nezaretlerinde Yeni mu§tur, • birliği teıisi için çalışmaktadır. Uoman11a, bu11a 
Yapılacak Deği~ikli)<ler t * muvafakat etliği takdirde Almanya, Romanya-

ErcnköyOndc 60 - 70 kuruşa satılm:ıc:ınm 
c;ebeblni ne siz sorun, ne ben s6~llyeylm 
Cilnkü bunu kimse bilmiyor. Y.:srıırını fü.ş 

etmeden bu m~ele g6mülilp, gidecek ga
liba! HUrmeUerlm. 

Berne, 2 (A.A.) - Fcdernl Konsey • ngUte", Almanya etratında ablokayı kuvvetlendirmlJ ya Sovyet Birliği ile /llaearistan re Bulgari8fan 
bugün muhtelif nezaretleri konsey. olmak için, Almanyanın mOnasebette bulunduğu bita. tarafından lıerlıangi bir tecavüze uğramamak 
yeler arası.ndn tevzi ctıniştır. raf memleketlerle ticari mukaveleler akteder·"' bu için teminat verecekmiş •• 
Mottanın yerine hariciyeye Pillet ın 1 k --, Golaz geçmekte, onun yerine de pos. cm e etlerin bütnn lstDısalMını inhisar altına al. Fakat Almanyanın ayni zamanda Alacarisfa11a, 

ta ve şimcndüer nczarctıne y~ni 6.. maktadır. Geçen hafta içinde bu bitaraf memleketler- Romanya aleylıi11de müzalıeret içi11 teminat ver-
za~".:'rı:~ıc;:..:;!:u~::'e~:;'!'.r g.,ı_ den yedi tan .. Ue mukaveleler imzalomnıştır. Bunların mekk meşgul olmsı Romanyayı bu gibi teklif-

me.ktcdir. ~==---~-a_1_10_d_a_:ıs __ v_ef_,_N_o_rv __ e:~ .. D~a-n~i:nıa.r::~ka:..ve:.:.:H:o:lan::d:•~v:ard::a.:-:_ __________________ _:.le:r~e~k~·a:p~r~l~m~a~k~·t~a~n~m~e~n=e=d~iy~o=r~m:.::u:ş·:· ____________ _J 

B. F. 

İzmirde Bir Yangın 
İzmir, 2 (A.A.) - Bu sabnh ~Mt 

beŞ'e doğru Cümhııriy<'t <'RcM,..c:inrlr 
bir tütiin deposunda yan"ın cıkmı"
tır. Saat 8.30 dn iUaiycnin büvük 
gayreti ile şiddeti azalan yangın de. 
vam etmekte idi. Zarnr ve ziyan 
mldtan henüz anlaşılamamıştır 
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- MEMLEKETİMİZİN EN KIYMETLJ SNA'ATKARI 

ERTUGRUL MUHSiN'in Yarattığı 

Sinemasmda Y almz 4 Gün Daha Gösterilecektir. İPEK 
'--•••••••••• Seanslar saat: 10 • 12 • 2 • 4.15 • 6.30 ve 9 da 

_______ , 
,...~--~~-----------------------, Dünyanın en ~th sesi JEANETIE Amerika sahne hayatının 

ve kıymetli yıldızı MAC DONALD en büyük artisti 
Sinema dünyasının bugüne kadar yarattığı 

LEV AYRES 
En Muhfe$em, En Nefis ve Harikalar Filminde ·- - . .. .. "' . ~ .... . . .. ~ \ "' .. .. 

. t .. ·- ·. . " ··. 1 • • • • . . ~ ~· ~ • 

A: ICl·N ."S E·.S,i. 
• 1. • ~ "' • • , ..... 

. . . . . . . . . 

jJeK Yakanda 

• SARA y ve MELEK Sinemalarmda Birden 

Bugün harbin ar. B •• 1 b • dında nasıl çalışıL utün stan ul TA K s i M Sinemasında 
L dığıru anlamak Gösterilmekte olan 

için 1 
E ~ Boğaziçi Şarkısmdan 
M Bütün dünyayı L 1 ~ab~ediyor. Güzel şarkılar - Nefis ve Fevkalade hissi büyük aşk 

heyecana verm.i~ 1 filini - Kadınların, genç kızların ve gençlerin hatıralarına zevk D olan ve neş'e verecek mevzu. 

L j Türkçe Sözlü ve Şarkıh 
A Bütün-;::bul'un 1 Yıldızlar: GÜSTAV FRÖLİH ~ JARMİLA NOVOTNA R akın akın -1 ) Bestekar: Ferruh Arsunar 

seyrettiği Bugün saat 11 ve l de tenzilatı matineler 

CEBELÜTTARIK 
CASU'SU 

Türkçe Sözlü 
filmini mutlaka görünü.ı 

2 inci HAfT.ANIN 
son günleridir. Aynca: 

Başlıbaşma bir program olan 
LORETT A VUNG ve W ARNEF 

BAXTER'ln yarattı.klan 

1 ZORLA GÜZELLiK 
1, OLMAZ , 
YENJ NEŞRiYAT: 1 

1 

iNANÇ - Ayda bir cıkanlan bu sanat. 
fikir ve •ktOaUte mecmuasının 1 Clncii 
!!a1\S1 intişar etti. 1 

, __ 
MÜHiM 

lstiyenlere: 
Galatada. Yoleu Salonu karşısın· 

1a, altında bQyQk mdazayı ve ar· 
1<asında her şeye elverişli ve gaye 
üyük depolan muhtevi. 

• 

Radv,,dirth:yon Postalan 
Rad~·o~u Ankara Radyoaa 
Dalga Uzunlujtu 

1 

r A. P. at.? ın D48~ Kes. tn tıtw. 
111411 m tR1 ıc- 120 Jtw. 

ı Pazar, 3. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket uat .,..n. 

'2,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.SO 
l'ürk mOzlği: Fasıl heyeti (Kanşık Pl'OI• 
am), 13.30 - 14,00 Milzlk: KQÇ(lk or-

~·--------------------------' rıamlle maruf emlAk Beyoğlu dllr· 1<estra (Şef: Necip Aşkın): 
1 - Puecinl: La Bohem operasından 

''FRENKY AN" Han 
H•ft.tnın en gDzel fllml olan 

VATANSIZ KADIN 
O .. un .. Bugün... Y arm ve Daima 
Salonlarında dünyanın en güzel filmlerini gördüğünüz 

.-LALE--. 

dilncO sulh hukuk mahkemesi tara· Fantezl. 
rından satılığa çıkanlmıştır. Sabı 2 - GanglbeTger. Benim lnlçQk Tedd,y 
önOmQzdekl Çarşamba gilnO (6 Mart ' ayını (Saksofon parcası) . 
~at 10 da mezk1lr mahkemede ya· 3 - Franz Lehar: Klo Klo operetinden 
oılacaktır. potpurl 

EmlAk almak istlyenlerin bu fır- 4 - K . RJl5e1ger: Enterm~ BDyDk Aı:ık ve LDkı dr•mı 

Bu hafta SARAY Sinemasında 
&lh1llmemls bir muvaf!aklyetle devam ediyor. Bas rolde O)'?U)'lm 

EDWİGE FEUİLLERE 
batan fIUmlerden daha ll1lzeJ daha eazlb ve daha aevlmUd.lr. 

Sahne Arkadaşı: J E A N C H E V R j E R 
Bir ma9uk•nın hay•tına- Atkın zaferine ald bDyDk bir fll"' 

lııvoton : l'olce Jurnel eon dOnya ve harb havadlılul 
BuoOn aat 11 ve 1 do tanz.ıtath m8'1ftol .. 

~-----~-

Size bu hafta günlerin ateşli va.katarından mevzuunu alan 
hakiki bir şaheser hazırladı 

Fransanın Şark ordula nnın iştirakite yapılan 

ı···ti··~····j.f ··~··ii··~··ı··~·-~·-~··i···ı 
! .................................................. ! 

Milletlerin sıcak kucağında fışkıran bir gençlik volkRnı. Aşku. 
sonsuz ufuklarını aşan bir gönül seU bayatla ölümün. .• Aşkla .ıztıra. 
bm mücadelesidir. 

tıiveten: Renkli Mtıd vP Pa.r;nnunt .JurnaL 
....... Bugün saat 11 ve r de tenzıUıtu maflneJer. 

TEŞEKKÜR ÖLÜM HABERLERi 
_İstanbul imar Planının İlk Muhteşem Binası 1-----------

A 1 

Osmaiılı Bankası Meclisi ltlaresi 

M R M A R A azasından mütekaid Erkanı Harbiye 
t<.aymakamı Konyalı Bay Hayri Er
man bir senedenberi müptela olduğu 

Senelerdenberi safra kesesinden 
muztarip bulunan eşi:n KUDRET 
KOSLÜNÜN emri tedavisinde gös
terdiği dikkat ve ihtimamından do. 
layı dahiliye mütehassısı DOKTOR 
EMlN ŞÜKRÜ KUNT ıle Alman has
tahanesinde ameliyatını muvRffaki
yetle yapan memleketimizin müte
hassıs ve alicenap operatörü PROFE.. 
SOR ORHAN ABDİ ve sayın mua
vini Operatör CEMİLE, hizmetinde 
bulunan şefkatli hemşirelere sonsuz 
minnet ve şükranlarımızı al~nen su. 
nanz. 

SİNEMASI 

PEK YAKINDA 

ISTANBUL HALKINA AÇILIYOR 
İstanbul da ,, 

kalp hastalığından kurtulamıyarak 

vefat etmiştir. Cenazesinin bugün 
saat on birde Taksimde Topcular cad. 
desinde Sakız Apartmanından kal
dınlarak namazı Teşvikiye camiin. 
de kılındıktan sonra Feriköy kabris
tanına defnedileceği kendisini tanı. 
yan aile ve ordu arkadaşlarına bildi
rilir. KOSLU AlLESt namına eşi 

Basri Köslü 

•Attan istifade etmeleri ııtın olunuı lS,OO Pl'oRram ve memleket saaı ayan. 
' 6 IB,05 M!lzik: Radvo caz orkestrası. tll.30 

' Cocuk saati, 18,55 Serbest aut. 11.10 
.. •. ;ı, Memleket saat ayarı, ajans Vı? meteoroloji 

BUYUK GECE EuLENCESİ haberleri. 19.30 TOrk mOzffl. C•l1tnl•r: 
ŞlşU Halkevi Sosyal Yardım büyük ko- Kemal N. Seyhun, Vecihe, Cevdet Kozan. 

mitesl heT gün sıcak yemek vermekte ol- Reşat Erer. 
duğu yardıma muhtaç ilk okul talebesJ- •) Okuyan: Necmi AıH Ah11ken 
nfn elbise ve ayakkabılannın temini için 1 - Bayatf peşrevi, 2 - RahmJ Der. 
15 Mart cuma akşaını Makslm salonundıı Bayati sarkı <Gül hıırln aQnbOl perl .. n), 
büyük bir gece eğlencesi tertip etmlıstir. ~ - Mustafa Cavuş: Bayati aŞl"kt (Canım 
Bu eğlenceye MnksJm, Turan, Londra, tezdir), 4 - Ttımburf Ali Efendi: Bayati 

basadör salonlarının en güzel numarala- ·~n{ "fr'.!! ııl ttırkUstı CYıldii),T - Biık 
rlle Bayan Safiye ve arkada~lan iştirak tfirk<lsO (BUlbOl). 
edecektir. b) Okuyın: Semıhıt Örden._ 

BORSA 
2 • a • 140 

Londra 15.24 
Nevyorlt 130.19 
Pans 2.8875 
Ml!Ano 6.7625 
Cenevre 29.355 
Amsterdanı 69.1611 
Brüksel 22.11 
Atına 0.97 
Sol ya 1.60?5 
Madrld 13.435 
!:!uda peşte 23.55 
Bükr~ 0.6175 
8eJgrad 3.0825 

1 - Lemi: Rast sarkı (Yok mu ctna I· 
sıka hlc mOrveUn), 2 - Arif Bey: Ruf 
'arkı CZ:th!Ti hale balan), S - Lemi: fil· 
caıkAr şarkı (Son aşkımı \anlAndırduı). 

c) Okuvan: Mahmut Karınd•t 
l - Halk tOrkOsO (Ay doltar sini dnf)ı 
2 - Halk HlrkOsO (Hııtkem ea~llınnı), 
3 - Halk UirkOsQ (TJrfıılı1lm ezelden), 
2n. ıs Konuşma (Tarihten ııayfıılıır), 

20.30 TOrk mO:z.lltJ (Fasıl heyeti), 21.00 
Tilrk müz.itf: Halk tilrkOlm. İnebolulu 
~arı Recep ve Azize Tözem. 21,15 MQzllc 
Ferdi Statıer tarafından Piyano rmbJJ. 
'!2,00 MOzlk: Melodiler (Pi.), 22,15 Mem.· 
leket saat ayan, ajans haberleri: ziraat, 
~ham - tahvtıııt. kambiyo • nukut bor
'ltlsı <Fi:vat), 22,30 Ajıın.s SJ>"T servisi, 
22,40 MOtlk: Cazband (Pl.), 23,25 • 23,!C 
Yıınnkl prol?T'nm ve kıınıınıs. 

Avrupa ve Amerika ' 
Sinemaları yakından 

incelenerek 
Modem Üslupta 

yapılmış 

Mumaileyh, Harbiye mektebinin 
yetiştird.ği güzide kumandanlardan 

olup beynelakran hüsnü ahlakı, bil· ı T I Y A T R O LA R 
hassa nezaketi ile temayüz etmiş or· 

1 
dunun kırmetli bir şahsiyeti idi. ___ _ 1 

Yokohama Sl.355 
Stokholm 31.0975 

CSRAM VE TABVILA1 

HALKEVLERlN DE: 

Betlktat Halkevlndon: VOc:ude «etfrlten 
resim ve fotoıraf sergileri her ıQn aaaJ 
12 den 19 a kadar bQtUn halk• açık bu· 
lundurulmaktadır. Tamamen amatör TUrlı 
gentlerlnln kıymeW eserlerlnl lhtiva et· 
mektedlr. 

iLK SiNEMA 
I\alkan muharebesinde. Harbi umu. ~ehir Tiyatro.u Erıanl 19.94 

1 

mide ve istiklal mücadelelennde de- Dram Kısmında • 0 KADIN e <:ıvu-Erzurum n 19.40 

\m ------ I ğerll hizmetleri sebkat etmiştir. Zi. Komedi kısmında 
-------------------~ yaı vatan için büyük bir acıdır. • HERKES YERLi VERINO! • ~------'" 

Kapıcının kendisini hürmetle selAm.ladığıru görme
den, asansön· binmeği bile düşünmeden, merdiven
leri çıktı. Bir an evvel evine ginnek, alışık111 old.ığu 
e~aları görmek, kendi muhitınde olduğunu bısse
dcrek muvazenesini bulmak istiyordu. ~'akııt acele 
adJınlarla yazı oaasına doğru ilerlerken salonun açık 
kapısından ıçerisini görmek onun için y"!ni bir darbe 
oldu ve bu ~vı kendi kendisine bile itiraf etmiye ce
saret edemediği kadar gizli bir duygwıun sevkile 
Ay§'! için aöşetip süslediğini müthi§ bir hakikat hıı
linde gordü. Oııun sevebileceğuıi tahm..n ~mğı eşya. 

lan büyüit •'lir itina ve sevgi ile tane tane seçmiş yine 
onun h.:>~lanccağını zannettiği bir tarzda ve sade cnu 
düşünerek geniş odalara yerleştirmişti. 

Bir ha~1. bir biblo, bir abajur yok~u ki. onu şu 
veya buraya koyarken hayalinde Ayşeyi görmeıoiı 

olmasın. 

- füıyır, Mehmet. bu halıyı fçerki odays koysnk 
daha müna~1p olur, rengi oranın eşyaların:.ı daha 
uygun. 

- Bu bibloyu katiyen şu köşeye koymam, ona 
kendine göre küçücük bir etajer bulmnlı! 

Genç kızın hayali kendisile birlikte b!r odadan 
ötekine dolaşarak fikrini söylemiş, itlrazlard.ı bulu
narak, neşesi ve gençliğile burasını şenlcndirml~ti. 
Sonradan, l:Pr şey yerU yerine konup normal hayat 
başladı·;ı 7.ı>man da yine Mehmetle beraber ouraya 
yerleşmiş, ouun günlerini ve gecelerini ümitle dol. 
durmuştu. 

Şimdi yıkılan büyük ümit dünyaslle birhkte bu 
güzel şeylerin de öksüz kaldığını anlıyordu. Göğsü
nfın içinde, hıçkırığa benziyen bir kahkahıt hırılda
yarak omuzlarını sarstı. Yazı oduına girerken. kar. 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 43 
11.smda duran birisine hitap ediyormuş gibi yüksek 
sesle konuştu: 

- I>eıi, deli! HAlA saadete kavuşacağına inan'llllş, 
hAli bu u.mıtle yaıamıştın, öyle mi? 

Kulağında boğuk bir davul sesine benziyen 
muttarit birahE'nk bir düzüye: 

- Yirmi sekiz ya§ıncla.. Yirmi sekiz yaşında ... 
Diye tekrar ediyordu. 

Kenrusini bu kabustan sıyırmak arzusile pençe. 
reye yaklaştı, fakat dışardaki beyazlık da onun batı.. 
rasile dolu ıd~. Harici bayatla alakasını kesmek için 
koyu muşamba storlan sıkı sıkı kapadı, masasının ü.. 
ı.erindeki liu:ıbayı yaktı, sabahleyin sokağ:ı çıkarken 
yarıda bıraktığı yazısını bir kenara itti, dirseklerini 
masaya dayadı ve başını avuçları arasına alarak göz. 
lerini kapadı. 

Şimdi tamamile kendi kendine idi va ıtendl ha· 
yatına dflnmliştü, uzaklan çok uzaklan görüyor ve 
eski günler, pı.rça parça levhalar halinde karşısında 
tecessüm ediyordu. Bu levhaların başında Miınircnin 
hayali. sonunda Ay§8 vardı. Hayatını bir çember lf:i. 
ne alan o •• Ve kızı._ 

Biri~iain.l diifüııilrken ,trm! yqmııı bilyük be-

lcranını, tecrübesiz ve toy bir de!lkanlının hasta de. 
necek kadar mubalağa.lı hassasiyetini hatırlıyor ve 
Münıreyi ne kadar ü.rmtsız bir aşkla sevmış olduğunu 
ve bu aşkın bütün omür yolunda, itiraf edemıyecl-'ği 
kadar kuvvet ve sebatla kendisinı takıp ettiğinı, bat
tiı başka kadınlan seviyorum zannettiği zamanlarda 
bile yıne Münıreyi düşünmekte devam ettiğini acı, 
acı itiraf ediyordu. Bu ümitsiz aşkı ancak Ayşenin 
yanında ur.utabilmişti. Ayşe ... Onu düşünmemek, yi.. 
ne bugünkü vakayı hatırlamamak için zihııinı başka 
noktalara bağ1arnak istedi ve Münireden kaçtıktan 

sonrakı hayatını düşünmiye daldı. Fakat o günlere 
ait sal:neler kopuk bir filmden başka bır şey değildi. 

Bu filmın baıında. ötiımü bulmak istiy<•n hasta 
bir ruhun mücadelesi ve dalgalar arasında çırpınan 
genç bir vücut vardı. Sonra sırasile keoiik par~alar 
halinde şu sahneler gözünün karşısından geçti: Olüm
le göğüs göğüst' boğuşma:ı basta bir adam itaat ve 
inkıyadile babasının yanında sanatoryoma ~idiş. k~
lı dağların karşısındaki zayıf çocuk ıstırabı ve acı 
gö~ yaşları. uykusuz geceler. sağlam iradeli doktorun 
telklnlerile yavaı yavaş maddi ve manevi istirahate 
ve &ıhhate kavuşma, yeniden bayatı seven ve ölümün 

gc>l~esile karsılaşmış bir adamın vahşi ve hayvani lıı
siynJule dünya zevklerine hücum ..• 

Tekrar hayata avdetinden sonra, babasının bü
yük servctındcn istifade ederek ne kadar memleket 
gezınış. nerelere gitmiş, nasıl kadınlarla tanışnuşU! 
Bu, adeta, U7.Un zaman sıkışık kalmış olan bir cismin 
birdenbıre hava ile temas ederek yayılması, açılması, 
bir zincirın bpşa!ması gibi bir şeydi. 

Sanatoryomdan çıktıktan sonra tam iki sene, 
Avrupanın biıtün eğlence şehirlerıni dolaşmJş, ora. 
lardaki nihayetsiz zevk membalarına dalmış, çılgın 
bir ınirasyt;d• gibı kendim kaybederek para sadet. 
mişti. 

Fakat bir gün, bir İngiliz lordundan satın aldığı 
hususi yat· ile, Akdenizde seyahat ederken bırden
bire hnyatının boşluğunu, etrafındaki kimsel~rın sa. 
de parnsı ıçu kendisine iltifat ettiklerini an!arnış, bu 
serseri hayctını tanzim etmek ihtiyacını duymuştu. 
lşte bu sebepten ayni gün gemisini Ingiltere ıstika. 
metıne çevı.rmiş ve orada mühendislik Lansıline bat
lamıştı. 

Omrünün sefahatle geçen bu iki senesi Mehmet 
~in çılgın manasız bır rüyadan başka bir ş-:y değiıcil. 
Çünkii tabiaten ağır başlı ve ciddi olduğundan ha~ta.. 
lığını takıp eden o aleliıcaıp aylan ancak bır ı üya 
gibı uıvsiı edebiliyordu. Gözlerini açıp durgun ve sa. 
kin bir şekilde düşünmiye başladığı zaman artık in· 
gilterede. mühendis mektebinde talebe ıdi ve yine 
Istanbuloaıd Mehmet avdet etmişti. Şu farkla ki, 
şimdi daha olgun ve tecrübeli bir tarzda rr.uııak.eme 
edebiliyor, bısleriııe haklın olabiliyordu. 

(Devamı var) 
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Mllletlerarası pcırta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli mOdJet suraslyle so. uı. 9. 
S.5 liradır Abone bedeli oesındlr 

Adre1 değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruş1uk 
pul tlllvesl l~zımdır 

GÜNUN ~~MESELE'LERI" 
• ' .1 ........ • .. fi ....... '· ) . 

Çocuklarımız için 

Onifcrmanın Lüzumu 
T emlz, ve pfirilzsüz llslt1p sahi. 

bi milne\•ver bir okuyucumuz, 
bize çok ~yanı dikkat bir mektup 
göndermiş. 1\1. Çaka imzasını taşıyan 
bu mektubu, - ihtiva ettiği orijinal 
temenniye tnmnmile iştirak ettiğimiz 
için - sütunumuza Qynen, ve fada 
söz ilavesine bile lüzum görmeden 
geçiriyoruz: 
"- Bizde Mettir: Her hangi bir 

hôdise üzerinde umulmadık bir has
aasiyet gösteririz. Fakat, maalesef, 
bir alev gibi parlayıp, sönen bu has. 
sasiyet, yerini derhal, müsamahakôr 
bir atalete terkedcr. Geçenlerde, bir 
kaç talebenin, uygunsuz bir yerde, 
zabıtai ahHikiye tarııfından yakalan. 
nıası, bir mesele oldu. Bunun üzeri. 
ne siltun sütun yazı yazıldı. O zaman 
.-hnması istenilen tedbirlerin, müsbet 
bir netil'e doğurduğunu hiç sanmı. 
yoruz: Nitekim, hemen her gün 
_ gazete sütunlarına aksetmese bi. 
le _ çoğumuzun gözlerine batan ve 
hepimizi mUteessir eden bazı uygun. 
suz hallere şahit olup duruyoruz. 

Biz, bunu ortaya atmakla, bütün 
bir zlimreyl istihdaf etmyioruz. Yal. 
nız bunlnrın içinde öyle hôdiselet' n; ki, tedbirlerinin ihmal olunması, 
bizi büyük zararlara sokabilir, 

Bu neden böyle oluyor? 
Bizce bunun asıl sebebi, çocuiun. 

_en çok ihtimam lstiyen - mektep 
dışındaki hayatını layıkile kontrol e
deıneyişimizdir. Ve mektepli ile mek. 
tepşiil tefrik edemediğimiz müddet. 
çe, bu h 1, böyl c uru 'dec ktir. 

Elimizde, talebe llc diğerlerini n. 
yırdcdebilmem'ze yarıyabilccek bir 
farika var mı? Yok. Çünkü yalnız bir 
kasket, talebe sanılmak istiyenler ta. 
rafından kolaylıkla edinilebilen ve 
talebe olduklarını gizlemek i~tiyen. 
Jer tarafından da, kolaylıkla bastan 
atılabilen b'.r alamettir. 

O halde ne yapalım? 
Bizce. yapılacak şey, taTCl>eye yek. 

nesak bir üniforma giydirmekten f. 
barettir. Bu suretle, mektep karak. 
Jarını, ahlaken memnu yerlere girip, 
çıkanlan, kılık kıyafetleri bozuk 0 • 

lanlan miimkiln mertebe anlar, tnnır 
\'e bir çok kötü vakalnn önleınek 
fmktınını buluruL 

Esasen davamız, cezalandırmak 
t • t: 

değil, suç lşlen~~s~ne mani olmak. 
tır. Yeter ki, bu unıforma tedbirini 
de kasket meselesine dondürrniyo. 
W:,; ve ciddiyetle takip edelim. 
Vakıl bugiin, çocuğunu mektepte 

okutabilen her bahtiyar ana, baba, 
evladını iç çnmnşın ile gezdirmiyor. 
Fakat çocukların sırtlarına giydiri. 
len esvnplann tedarikinde çek.len 
gilçlükler düşünülürse, bir üniforma 
lüzumu dahn kolay kabul edilir. He. 
Io zengin çocuklarından sirayet eden 
pk giyinme mcrnkını~ fakir bütçeli 
ailelerde yaratbğı facıayı da tasav. 
vur eylersek, üniformanın ne kadar 
faydalı olacnğını derhal teslim ede. 
riz Toptan yaptırılacağı için ucuza, 
)'a~ her keseye uygım bir fiyata 
ınal edilebilecek olan bu üniforma. 
lardan bi:ı, şu f 8 ydalnn gıire b' liriz: 

ı _ Sevgi ve vahdetin artması, 

2 _ Cemiyet hisle~inin kuvvetlen. 

1 3 _İzzeti nef s ve vakar duy. 
mes ' · · 4 - İçtimai · gularının gebşmesı, s~ 
viyc farklarının kalkma 1

'. 
5 - Onı. 

formaların cazibesi sayesındc, mck. 
teplcre karşı rağbetin ço~alı:"a"ı, 
6 _ Fakir, ve hatta orta hallı aılele. 
• nh t b' nefes almalan. 7 -nn r n ır 

Y 1. k snrfiyatınıu artması, er ı umaş .. . 
8 T J b 1 ·n ınumkun mertebe 

- a e c erı b"l 1 • 
kolaylıkla kontrol olunn 1 me erı .•• 

B 
.. • • "zerlerinde dalıa tifz 

ugun ıçın, u ilknıkteplcrin 
davranılması şartlte, . 
üniforması vnr deınelttır. 

ı:: 'lh 'tibarile, en ele nvtt. 
ı assa yaş ı • k 

b
. Uınreyı o utan, orta. 

en sığmaz ır z . . e uniformaya 
mektep ve Jisclcrın 1~ ~ d 

. . l fac kar ır. 
§fddetle ıhtıyaç an " . . 

.. te tere gelınce, hır 
Yuksek mek P ~ b kisve icin. 
k ı · · esmı ır 

ço sene crı.nı ~ . . altında geçire. 
de ve sıkı hır d sıplın ,·~dar iste 

d mana""' ' -cek olanlar n, o za. ıJdlc teşekkül 
diğimiz hasletler lnY 

tır-

TAN 

.:L. o • • "• ,f ta • 

Haftan o ını [i'o~g'fd 

Afrodit Rüyam di 
Suınun BeKçıst 

Türkiyedir 3 . '3 · ~~ 

Yazan: Sabilıa Zekeriya Sertel 
Doktor Refik Saydnm, geçen ak-

şam radyoda millete yaptığı 
hitabede, Türkiyenin harbe g'rıne
mek için verdiği kararda sonuna ka. 
dar dayanacağını, ancak kati ve za. 
ruri bir ihtiyaç baş gösterdiği zaman 
bu karan bozab:Ieccğini bildirdi. Ka
ti ve zaruri ihtiyaç, ancak hudutla
rımızın tecavüze uğraması, milli is. 
tikltılimizin tehlikeye nıaruz bırakıl. 
masıdır. Böyle bir vaziyet karşısında 
Türkiyen'.n de kendini müdafaa için 
harbe girmesi gayet tabiidir. 

E vet, fakat bunu hemen 
Freud nazariyesine 

uydurarak tatınin edileme
miş cinsi meylin derinden tep 
mesi ve uy kumda tecellisi 
şeklinde alimcesine, daha doğ 
rusu ukalacasına tefsire kal
kışmamalı, bir "psychosexua
lite,, mevzuu yapmamalı. Af
roditi şu sırada rüyada gör
mekten tabü ne olabilir? 

Değil bir hüsün Uahaesf ftln 
Nemrud veya Haccac'ın bile ısmt 
her gazetede onunki kadar yer tut
sa, duvar ilanlarına geçse, aylarca 
süren atışma ve duruşma vesi!esl 
olsa ıdi uykumda pek tabiidır ki 
efsane ve tarihh, bu sevimsiz v~ 
zalim simalarile de karş·laşabilir. 
dim. İyi ki, müstehcen davasına 
Afrodit sebep oldu. YokS'l hayaJi
me güzellik perisinin zambak ve 
Um~n çiç~ği neşreden rayihalı vü
cudu yerıne Nemrud'un av eti ve 
fena tabaklanmış deri, Haccac'ın 
hacıyağ ve deve kılı kokan vücut. 
Ia_rı girecek, fikrime ve yatağıma 
kumes ve ahır havası ~fnecektL 

l&.Adt 1 
Kitabın muellifıne, muLerc•m, 

tabi, bilhassa davacısınn teşekkür
lerimi arzederim. Çoktandır uy
kumdaki ziyaretçiler biç te becUt 
güzellikte, latif ve cana yakın ol
mıyan dünya devlet adamlarıydı; 
Kah Bay Hitler kulağımın dibinde 
"Hayat sahası!,, diye hnykırıyor, 
kah Bay $talin pos b:yıklarının al
tından bir şeyler homurdanıyor, 
kfıh Chamber!ain dişlek ve zoraki 
tebessümü ile başını sallıyor, kah 
Daladier yorgun çehresile mehil. 
melul yüzüme bakıyordu; dördü 
de keyfimi ve uykumu ka~ırıyor
du. 

Zaten Matbuat heye-ti Fransa.. 
dnn dönüp te yazılarda Majino hat
tı tasvirlerine gayret göstereli ge
celeri yeraltı seyahatlerinden 1Jh
nimi kurtaram:yordum. Bir delik
ten öbürüne giriyor, bir asansör
den ötekine atlıyor, bir vagondan 
başkasına sıçrıyor, acaip acaip ma. 
kinelcr arasından geçiyor, başları
nı göke uzatıp ateş püskürdiikten 
sonra, yine toprağa gömülen top
larla, yuvarlana yuvarlana, çelik. 
ten çığ gibi insanın gözünde mü
temadiyen büyüyüp irileşen tank
larla, tanklarııı kanatlanmı~ tay. 
yareler!e haşır, neşir oluyor, kan 
ter içinde kalıyordum. 

Q ün gece, nihayet bu tun IJU 

politika ve harp manzara
larından kurtuldum, bir de bak
ı~ .~i, Egenin durgun suları göke, 
goku denize benz'yen masmavi, ıı. 
paydınlık, yeşil yamaçlı bir uf ak 
k?.y?.ndayım. Enginden yana bir 
k.opükliı dalga, bir kocaman isti
rıdye getiriyor, bu istiridye kıytya 
yanaşıyor, üst kapağı usulcacık a
çılıyor ve içinden ~edim gibi "A
ma.n, elaman!,, diye lnllyeceğim 
g~lıyor - bir Afeti can zuhur ediyor. 
Nıyetim onu adamakıllı tarü ve 
tasvir ise de zaten bin bir matbuat 
davasile başını kaşımıya vakti kal
mamış olan adalet makamlarını 
yormak ve üzmek istemem, vazge. 
çiyorum, işi hayal k:ıvvetinize bı
rakıyorum. 

İşte bu, bedeninde sırma saçın
d.~n başka libası olmıyan malı~tik 
şoyle bi~ . silkiniyor, geriniyor, 
kumsala ınıyor ve bir sabah bu. 
ğusu gibi süzülerek bana doğru ka-
yıp ı· . ge~yor. Artık karşımdadır; 
dıkkat ediyorum, hafifçe üzüntülü 
ve pek yakışmakla beraber olduk
ça da küskündür: 

- Beni tan:dın, değil mt, cllye 
başlıyor. el ve kalem bırliğile ta
n~nmaz hale soktuğunuzAfrodit be
nım. Beni Pier Luis'in romanile 
veya müdafilerimle basımlarımın 
leh ve a!eyhte yazıp söyledikleri 
m~kale ve nutuklarla anlatmak 
istıyenlere, anlattık ve anladık sa
nanlara dargınım. Sizler beni en 

1 ._ _:r;_a_z_an_:_R_e f_i_k_H._a_lı_·d_ı 
sümde yer alabilsin diye... Bah
çelerde neden tıı.rhlar ince kum 
döşeli, kameriyeler, çardaklar, per
gola'lar, havuzlar ve fiskıyelerle 
süslenmiştir? Dolaşacağıın düşünü. 
!erek ... Neden lavanta şişelerint' 
bin gayret mahsulü o lıoş rııyihalur 
konmuştur, neden içkı!er tesirli, 
lezzetli ve sarhoş edicidir? hüsnü. 
mü açması ve bana karşı duyulan 
arzuları kamçılaması için! Saray. 
lar ve sahilhaneler, endam aynaları 
ve yaldızlı sedir1er, çüt atlı llın
dolar ve dört çifte kay•klar, Boğa. 
ziçi ve Sadabat, uzun eteklı clbl. 
seler ve elpençe divan duran Ne
dimeler, bütün tabiat ve sanat ih
ti~ı. ziv,. 0 t benim ;erçevel'T'~ 1r. 

ıta1>arık ve cismani tarafımdan, 
göğsümden, kalçalarımdan, kolla. 
rımdan ve karnımdan, maddi gü
zel1.iğimden tanıyorsunuz: '{itien, 
Velaskoz. Botticelll ve Cabanel'in 
tablolan veya Milo kasabasında bu
lunmuş heykelinde.. ben sadece, 
hüsün ve şehvet timsali değilim, 
hem Uranla'yım, yani ilahi aşkım, 
hem de Pandenos, yani süfli aşk._ 
İzdivaç fi.abesi olan l\lenf'dia rfa 
benim; fahişeler ham!sl Hetera 
da yine ben! Pontia ismtle deniz
lerin ve Nika!or adıyla zaferlerin 
ilahı olduğum gibi... Dalgaların i
çinden çıktığım için bana Anadi
men de derler, deniz köpüğünden 
yaratıldığım için Afro da! Bir is
mim de Floradır: Çiçek açış: bir is
mim de Feronia'dır: Feyiz ve be
reket! Libentina da benim: Zevk; 
Gentriks de: Ana. .• Zafer demek o.. 
lan Viktrlks yine benim bir ismim
dir. 

G ~rüyorsunuz kl, ben yedi 
kat gökyüzünden yedı kat 

yer dibine kadar hükmü yürüyen 
bir varlığım. Aşkın her çeşidinde 
beni buluyorsunuz; geçici 01.anında 
ve ebediyete erişenindc; bir fahişe 
gönülünde ve bir ana yüreğinde! 

Baharda ağaçlar çiçeklenince her 
dalda ben duruyorum, yazın ekin
ler sararınca her başakta yine ben! 
Dalgalarla kıyılara vurup seslenen 
ve köpüklerde oynaşıp hışıldnyan 
benim musikim, benim cilvemdir. 
Zafer uğultusunda benden bir nağ. 
me, zevk ve sata coşkunluğunda 
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yine benim sıhrımden bır beste 
vardır. Her "Aman!,, ve her "Oh!,, 
da beni arayınız, aşk açlığında ve 
karın tokluğunda! 

Arının balında, gül yapnğ1nın 
alında, şeftali ağacının dalında yi. 

ne ben vanm; ben tad, renk ve
meyvayım. Nar tanelerinin yaku
tunda, olgun incirlerin dolgunlu
ğunda, kehribar ayvaların oyukla
rında, duvarlara tırmanan sarına
§ık!arın cesaretinde, bülbülün ya. 
nık sesinde ve çamların iç çekişin
de bana benzeyiş, beni hatırlatış 
bulacaksınız; bana bir varmak is
teyiş sezeceksiniz. 

Bir kuyumcu en hünerli ve de. 
ğerli eserini, en seçme taşlarla 
yontup işlerken benim boynuma 
yakıştıracakmış gibi ıyalışır; hey
keltraş, ressam, mimar, şair de be
ni memnun etmiye c:alışır. Beni 
düşünür. Asıl ilham kaynağı be. 
nim. La Joconde'un tebessümüne 
de Vinci beni koymuştur; Dante'ye 
Beatris suretine girerek aşkı ve de. 
hayı ben verdim. Goeche'nin ebedi 
Verther'irıdeki Charbtt~. Daudet'
nin Sapho'su, Lamartine'hı E'vfr 1 
benim başka başka siretlerimin a
kisleridir, şulem1n oynaşan gölge. 
!eridir. Derin, melül, çılgın, h·rslı 

veya ilahi her türlü aşk, benim bü.. 
yük aşkımın ayrı ayrı cins toprak
ta yer b~r~kmış izleridir. 

D imya tarıhını bagruıoa taşı-
yan da benim: Antoine be

ni sevdi; K.leopatra ismi nltinda ... 
Napoleon'u da başka başka isim
lerle hükmüne alan da bendim. Ar
zın hatıra defterini karıştırınız: 

Yüz çeşit isimle ben yaşadım ve 
yaşamaktayım. 

Medeniyet benim yüzümden ke
mal derecesini bulmıya çal:şmıştır. 
Çiçekler neden böyle, göz nuru ve 
alın teri dök' üren himmetler ve 
"ıstıfa,, larla katmerleşmiş, çeşit
lenmiş, kokularını baygınlaştırmış, 
renklerini kadifeleştirmiştlr? Goğ. 

.JV p,4~)11 
~~~ 
~ 

NEDEN DEVAM EDER? 

her gu""uık benim, her gu;t~tlık
te ben mevcudum: Ocakt.ı kıvrılan 
kızıl alevde, engine süzülen beynz 
yelkende, sedef dişli tebessümde 
ve erimiş billıiru andıran göz ya. 
şında, elmasın mavi şimşekli ış•k 
oyununda, denize vurn.ı ay selvi· 
sinde, şeftalinin diri etinde, yase
minin nazlı teninde, incinin hareli 
kabuğunda, he1..1 ' nde!Fakat ben yal 
nız dişe dokunan, göze görünen ve 
avuca sığan bir maddi unsur de
ğilim. Ben fikirleri işletııı sanat e
serlerine can veren kudsi ruhum, 
anasırın ve nesillerin can eviyim; 
daimi hareketi yaşatan çağlayamın. 
İnsanlar böceğ'n ağzından ipeğ: be
nim için çaldılar, samurun kürkünü 
benim omuzlar:ma koymak jçin nl. 
dılar. Top, tüfek yapan ameleden 
fazlası benim süsüme, keyfime, 
saltanatıma çalışıyor. Diinyada 
renk, rayiha, tenasii.p, her ince 
mahsul ve sanat beni hatırlatır. 
Bir pudra lrutusu :ıçılırken hava
yn serpilen güzel kokulu toz şize 
beni düşündürmez, beni istetmez 
mi? Bahar manzarasile karşılnşın· 
ca yine hatıra ben gelmez miyim? 
Eziyetimin bile zevki, veiasrzlığı. 
mın bile lezzeti vardır. Yalnız be
nim uğrumda can fedn edenlerin 
dudaklarında keyfe benziycn t.aUı 
bir ölüm kırışığı görebilirsiniz. Hat
ta çoğu defa, demez misiniz: Sen 
olmasaydın e~er, öksüz knlırcJ• a· sin: V: 

ldrann çoklu~ devamlı olun
ca ve ıerçekten çok olduğu, yal
nız göz kararile değil, ölçil ile 
de anlaşılınca onun neden ileri ıel. 
difini tayin etmek, tabit, tahlil ra
poruyla birlikte müracaat edeceği
niz bek.ime aittir 

Bununla beraber, ldran devam
lı olarak artbran sebepler hakkin
da kend'ni:ı de bir fikir dinebilir. 
siniz. Bu sebepleri bilince insan 
hekimine gittiği vakit daha iyi ma. 
itimat verir ve teşh'sin daha ~abuk 
konulmasına yardım etmiş olur. 
Bazı ailelerde, idrarın çokluğa 

irsi bir hadisedir. Bir anadan ve 
bahadan dolan kardeşlerin bir ka
çı fazla idur ederler ve bu hn.<ı!la 
onlann çocuklarına da geçer. tdra. 
nn çokluğu pek uzun sürmekle be
raber pek te merak edilecek bir 
şey değiJd'r. Yalnız, çocuklukta 
başladığından, anneler için, dadı. 
lar l~in şüphesiz pek sıkıntılı bir 
iş olur. 
İdrann devamlı surette artması 

bilhassa ~kerli diyabet hastalığı
nın alametidir. Bu hastalıkta su
suzluk hissi 1drann çoğalmasından 
önce duyulduğu için insan susuz
luk hissine ehemmiyet vermeı5e 
idrarın çokluğunu içtiği ruyuıı 
çokluğuna atfeder. Bazıları da su.. 
suzluk duyırusuna ehemmiyet ver
mfyerek çok su içmekten çek'nlr. 
ler. Halbuki idrar ~ok su içenler
deki derecede değllse de -y:nl" bi
raz artar. Çünkü kanmda şeker 
nisbeti faıla olan insan çok su iç
mese de kandaki fazla şeker nesiç. 
terdeki suyu çeker ve idrar gene 
artar. 

Bir de ~ekersfz divabet hastalığ'ı 
vardır. Bunda kanda şeker fada 
olmadığı halde in!lan pek çok idrar 
çıkanr (15 - 20 Utreve kadar) ve 
onun yerine pek te çok su içer. 

Diyabet hastalığı --sekerli ol
sun, şekersiz olsun- idran «öze 
çarpacak dPrecede arttırdığından 
idrar çoklutwıun o hastalıktan 

ileri geld"ğini tahmin etmek ko
laydır. Bir taraftan da idrarın çok 
olmakla heraber açık renkte ol. 
ması tahlil raporunun bir tın önce 
alınması lüzumunu haher verir. 

idrarın artmasına dikkat etme
nin ehemmiyeti bijhrck hasta1ıklnn 
için daha büyiiktür. Bu hastalık. 
larda idrann fazlalığı pek ziyade 
bil~·ük olmadı2'ından d'kkat et. 
mek daha J?iic;tür. Mesela normal 
olnrak iki litre yerine giinde ilç 
litre su çıkarmak ı:röze çarpmn·a
bilir. in~an huna dikkat etse bile, 
kendini iiş.üttüğiine, yahut çok. 
ça sn ittiğine atfed,.b'lir, halhnki 
böbrek ha~tah~ sık sık ve çokça 
fdrat' cıkarmakla bac:lar. Onun 
için. kırkından sonrı. idrann sık ve 
çokça gelmesi herkesin gözilne 
çunması Jii,.ım gelen bir şe~·rllr. 
Daha yaşlılıkta sık ve tok idrar 
prostatın şişmiye baiiladığım ha. 
her verir. 

Bu ışe dikkat etmelcfr.n l!encler 
de müstaini kalamaz. Çünkii -be. 
rek~t versin, nadir olan- böbrek. 
lerde veTem ve cer~hat1i höhTek 
hastahklannın da ilk atAm~tleri 
fdrann ço~almac:Hhr. Hele insan 
geceleri sık !'lk idrara kalkınca, 
hangi ~,.aşta olursR olsun, huna e
hemmivet Vf'rerek lrf""rı hemen 
tonlayıp tahlil ettirmel' dir. 

idrar rfaha bir ('ok h11c:talıklnrda 
çoJ!a1ır. Fakat onlar id,.an arthr. 
marfan önte insam vatağa vAtırıh. 
iından lrfrarın çoP.nlın ('ol!almadı. 
ğın1 <f i;.;iinmek hfüıhiifii"' h"kim 
işirfir. Burarfa sövlem<'k lstetfil!'im 
avaktR l! .. 7.•rken sa~Jıkl1tnnı kon1-
~nvı diicfinr.T>1Pre. onun hn?.nfmnk 
ı;,. .. re hnt .... tfu!!ııru1 haber vA"''" 
nlAmetJcri bild'rmektir. 

o 
' 

Mektupla reçete fstiyen yahut 
ilAç soran okuyucularıma -mek
tuplarında cevap kJn pul olsa da
cevap yazamıvacnğımı bir kere 
daha haber vermiye mecbur olu-
voruın. 
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axat ben, zııun~dlldiği gibi 
r yalnız yataktaki inilti deği. 

lim; beşikte?? gelen sesim de! Yal. 
nız içki meclisinde rübab çalmam; 
salıncak başında da ninni söylerim: 
Tanıdın mı şim~i beni? 

Afrodite b:ıktım, ta:.dikle başımı 
salladım: 

- Evet, dedim, tanıdım. Sen de
diğin gibi her şeysin, fakat demin 
saydlğın isimlerin en kestirmesini, 
en kısa ve doğrusunu söylemedin: 
Sen "Kadın,, sın! 

Hüsün ilahının yüzünde bir te
bessüm belirdi, eğildi, verdiğim 
şerefli isimden dolayı olacak. nl. 
nımda dudakların·n temas•nı duy. 
dum ve uyanıp Fin harbine dair 
son tebliği okumamak için sımsıkı 
gözlerimi yumdum. 

lstanbul • Anftara 

Otomobil Yolcufuğu 
Kızılcahamamda Gerede şosesinin 

inşası için güzergahın tesbitine baş
lanılmıştır. Bu yol, bir sene sonra ta. 
mamlanmış olacaktır. İzmit. Hendek, 
Düzce, Bolu ve Geredenfa Ankara 
ile muvasalasını temin eden bu yolun 
yavaş yavaş tstanbula kadar temdit 
edileceği ve Karabük fnbriknsında 
istihsal edilen katrandan istifade edi. 
!erek katranlı şose haline getirilec<.>ği 
haber alınmıştır. Bu yol. fstanbula 
kadar uzatıld·ğı takdirde güzergahta
ki kasabalarda ticari hareketin arts
cağı. İstanbul • Ankara otomobil yol
culuğunun da 5 - 6 ~aate ineceği u
mulmaktadır. 

Fakat kulak gazetesi, gerek mem
leket dahilinc'ı, gerek haricinde, 
Türkiyenin dalın b' çbir taarruz viıki 
olmadığı halde dahi harbe girmcğe 
hazırlandığını itiın ediyor, bir çok 
misaller de gö teriyor. Açık neşriyat 
ile yapamadığı propagandayı, mem. 
baı meçhul haudisler veren ajans. 
lar ve uydurma havadis yaymakla 
mükellef propaganda teşkilôtlnrile 
kulaktan kulağa yaymakta, gazete
lerin. ve matbu neşriyatın kat kat 
fevkine çıkmaktadır. Bu yanhş ha. 
vadislerin nıemlekct dahilinde yaptı. 
ğı akisler, hariçte yaptığı akisler, 
Türkiyeyi hiç te niyet etmediği hnl. 
de bir harp taraftan gibi gösteriyor. 

Halbuki, Cümhurreisimiz İsmet t. 
nönü, daha ilk Ciimlıur riyasetine 
geçti[.'1 gün SÖl lediği nutukta, sulhii 
miidafaa için göstereceğimiz azmi i. 
zah ettiği gibi, bundan sonraki nu. 
tuklan ve bntti yaptığı muahedeler. 
le de bu azmini göstermiştir. Doktor 
Refik Saydamın son nutku, bu kıı. 
rarda küçük bir inhiraf dahi vôki 
olmndığını, harp karan vermekte 
gösterilecek titizlik, büyük bir irade 
ve ısrarla bildiriyor. 

Türkiye, istiklal l\lücadelesinden 
sonra kendine yalnız hir hedef kabul 
ctm'şti. Bu hedef, istikliili sağlam te
meller üzerine oturtmak için. asırla. 
rm bıraktığı geriliği önlemek, ana. 
yii, ziraati, kültürü yüksek bir millet 
olarak insanlık <'nmiasına katılmak. 
tı. On nlh senelik Ciimhuriyet de\•. 
rinde yeni bir Türk devletinin esas
ları kuruldu. Bunun en feyizli seme. 
relerini toplıyacağımız güne eri f k. 
Yaptıklarımızı daima az bularak, 
gcıdcrfmizi daima daha ileriye çc' ir. 
dik. Son<ıu7. lı "r hızla koştuğumuz tc
klimiil yolunda hhi durdurncnk an. 
c:ık harp \•ardı. Onu i temcdik. iste. 
miyoruz, istemiyeccği7~ Harpten bek. 
lediğim'z hicbir menfaat yoktur. Bu 
kemali ancak sulhün bize temin etti. 
ği huzur ve siikiin içinde bulacağız. 
Harbe karşı millet olarak. devlet o
larak nefretimizi zaman zaman gös. 
terdlk. Türkiye mi11ctlf'r ora ında 
sulhiin en hiiviik miidafiirlir. Faknt 
lınrp 7aruri bir ihtiyaç olarak kapı. 
mun da,·anıp IZ'<"lirse. ver('cci?imiz ce. 
np şiirhe yok ki, müdafoadır. 

Jlarlıin hu kapıya ~elip, dayanma. 
mnsı için ::rapnhilrceğimiz çok seyler 
vardır, doktor Refik Saydam, hnrbe 
karşı biitiin tedb'rlerin alınacağım, 

fakat gelmesi muhteme.1 bir harbe 
kar 1 da hazırlanılncağını ~övlrmelc. 
le, Tiirki~·rnin ulhü nnsıl hiiviik bir 
azimle müdafaaya hnzırlnndığını bil. 
diriyor. 

Tccaviiz olmnrfıkça hıtrp efmivece. 
ğiz. Sarkta ~nlhü muhnfnzn hi7.'m c.. 
l'mizrledir, fakat tccavfü:ii durdurmak 
elimizde dcğilrlir. S"mdilik ufuJ<lnrdn 
hiç bir tN"n\•iiz alAmetl olmadı~ına 
rröre. Tiirkiyedf! cınlh emniv('t ııltın. 

da drmktir, sulhün bekcisi de Tür. 
k'yedir. 

:Mehmet Hamdi Hala 
Konuşamıyor 

Birkaç e:ün evvel Ege vapunınuı 
2 numaralı ambarında, muhtelil 
yerlerinden dır yaralı olarak bulu. 
nan ve Beyoğlu hastanesinde tedavi 
edilmekte olan Rizeli Ruşen oğlu 
Mehmet Hamdi henüz ifade vert'me. 
mi!:'tir. Bunun için kendisinin kaza 
neticesinde mi, yoksa ba .. kn birisi 
tarafından mı bu hale getirİıdiği an. 
lasılamamıştır. 

Yaralının elleri ve r!Özleri ile yap. 
tığı bir takım isaretlerden onun baş. 
ka bir'si tarafından ambara atıldığı 
nn laşılmaktadır. Mehmet Hamdiyi 
tedavi eden doktor. onun ancı:ık üç 
'?iin sonra konuşabileceğini söyle. 
miştir. 

Sinemalarda Yeni Tarife 
Belediye daimi encümeni yeni tes

hil edilen tarife etrafıntla sinemacı
ların yapt k.Jan ıtirazlan tetkik et
miye başlamıştır. Encümen henüz bir 
karar vermemiş olma!da beraber es
ki kararında ısrar edeceği söylen
mektedir. Maamafih sinemiıcılnra ve
rilen mühlet dün bitmi~tir Bugun
den itibaren yeni tarifeyi tatbik et
meleri icap etmektedir. 
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1940 Bütçesi 
(Başı 1 incide) 

larda yapılan normal istihliıkin azal. 
ması bahasına mevkiini işg:ı.l edebil
miştir. 

Umumiyetle dünya ticaret hare
ketlerinde, sulh zamanında hasıl o. 
lan buhran, harp haline göre olduk
ça normal telnkki edilebilir. 

Sovyet erle Finler 
Viborg Kapılarında 

3 - 3. 940 

Karısını Yaraladı ... 

KayınbiraderEni 

Öldürdü 
Van - Askerlikten yeni terhis c-

Riayet Edenler Çoğaldı Her devirde muharebeler iktısaöı 
faaliyetler üzerine müessir olurdu. 

Do•• vu•• şu•• yorlar dilmiş olan İskele köyünden Dursun 
Bahadır, karısı Yakup kızı Firdevsi 
kendi babasının değil, kayın birade-

Yazan: Hürriyet İstasyonunun Londra Mümessili 

- 5 - ı Alman işçilerine dilşen vazife el bir· 

Polonya işgal edilmişti. İngiltere liği ile hareket etmek, ve mücadele. 
ile Fransa, Almanyaya harp le başJamakt~·r"". 

ilin etmiş bulunuyorlardı. Harpten A lıruın. hurnyet istasyonunun da 
kısa bir zaman mukaddem, hürriyet Nazıstlerle mücadele için on 
istasyonu çalışamıyacak hale gelmiş· maddelik bir programı vardı. Ve bu 
ti Acaba yenıden çalışabilecek program hergün şu suretle tekrar 

Fakat Büyük Harptenberi, harpledn 
mahiyeti tamamen milli bünyelere 
istinat etmiye başlamış ve milletler, 
bütün kuvvetleri ile, bilhassa iktı
sadi membaları ile karşı karşıya gel
mişlerdir. 

(Başı 1 incide) 
cephesinde Sovyetlerin bir kolu im
ha olunmuştur. Bu tank kolu, müşkül 
bir vaziyette olan bir Rus kolunu kur 
tarmıya geldiği halde kendini de kur
taramamıştır. 

Viborgun sukutu ile de Manner
heim hattı yarılmam•ş olacaktır Çün 
kü Jt"inlcr burada üçüncü müdafaa 
hattına geçeceklerdir ki, bu mevki. 
ler de son derece kuvvetlidir. Bu su
retle Finler garpta üçüncü, markez
de ikinci ve şarkta Taipale'de birinci 
hatta bulunuyorlar. 

miydi? ediliyordu: 
Milyonlarca Almnn, hep bu suali l - İşçiler a!ır çalışmalı, grevler 

soruyor ve radyosunu karıştırarak tertip etmeli, icap ederse sabotaj yap 
bunu öğrenmek istiyordu. Fakat is. ınah, işçi askerse, silah atmamahdır. 
tasyon yeniden faaliyete geçmiş, haL 2 - Nnzistlerln bütün hasımlarile 
ti kuvvetlenmişti. Ohun yine faali. hirleşmelidir. 
yet esasını, Nazist hükümetini de. 3 - Naı:istler aleyhinde ne söyle
virmeyi istemek teşkil ediyordu. İs· mck mümkiinse söylenmeli ve haki
tasyon, cephedeki askerlerden alınan kat herkese bildirilmelidir. Çünkü 
mektupları okuyor, muhnlefetin harp hakikat, nasyonal • sosyalizm ile mti
prtlan içinde nasıl çalışacağını izah cadelede kullanılacak en büyük si. 
ediyor, harbin hakiki hedeflerini teş. lahhr. 
bir ediyor. Hakiki harp haberlerini 4 - Nazistlerin yalanlanna inan. 
veriyor, ve hergün Almanyadaki mamahdır. Bilhassa Nazist gazete
sulh temayülünü takviye ediyordu. lcrine ve radyolarına katiyen inan
fstasyon, bundan başka kimlerin ih. mayınız.. 
tikiır yaptığını bildiriyor ve bu yüz.. 5 - Soyulmnmak için elinizden 
den muhalefet gittikçe kuvvetleni. geleni ~·apınız. Bankalardaki para. 
yor. Gerçi, harp ilanı muhalefetin nızı çekiniz ve tasar.ruf sandıklarına 
faaliyetini güçleştirmiştir. Fakat is· para yatırmayınız. 
tasyon bu güçlüklere galebe çalma. 6 - Irk ve din arasında fark gö. 
run çarelerini anlatıyor ve Alman. zetmem.-k gerektir. 
yayı demokrasiye kavuşturmak iç:n 7 - Nazizm kurbanlarına yardım 
yapılacak herşcyi yapıyordu. ediniz. · 

İstasyon, 29 Eylül 1939 dan başlı. 8 - Naz
0

zm aleyhindeki mflcade. 
yarak bilhassa siliı.h fabrikalarında lenizi metot Ye sistem dairesinde ida
çalışan işçilere, harbin sinir merkezi me ediniz. 
olduklarını, Nazizme karşı muhale. 9 - Casuslnn, tahrikçileri. ajan
fetin onlara dayandığını, ona göre lan, teşhir ediniz. Sahte dostlardan 
vaziyet almaları lazım geldiğim an- sakınınız. Bir ~nrus keşfett"nlz mi 
1atıyçrdu. Bundan başka istasyon, derhal bütiin dostlannıza bildirlni7.. 
bilhassa bazı liderlerin i~zü hak- 10 - Elinb:dekl hiltün kuvvetleri, 
kında izahat veriyor, Avusturya hal. Nadstlerle miicadele için kullanınız. 
kını kıyama ve halas cidaline davet Alman kfiltüriiniin en kıymetli ele. 
ediyordu. Avusturyalılara hıtap e- manian mahvedilmlşfr. Alman mf"
den beyannamede bilhassa şu sözlere sai hayatının en kıymetli un!'l11Tlan 
tesadüf olunuyor. hapse atılmıştır. Alman çiltçiliği e. 
"Almanynnın kapltal"st liderleri, saret hayatı yaşıyor. 

1914 te olduğu gibi, Alman milletini İstasyonun bu Evamlrl A~reslne 
tekrar harbe silrilklcdi. Bu harp, hak riayet edenler pek çoktur. Çünkü 
h bir harp değildir. Vatan namınn bunlara riayetle hürriyete kavuşa.
yapılan bir harp te değildir. Halas caklanna inanıyorlar. • 
harbi de değild"r. Ayni zamanda bu • 
harp, haklı bir Jıarp defildir, çünkii 
hedefi, başkalarmı esir etmek ,.e ya. J shısyonun yaptığı bir vazife de, 
hancılara ait topraklan ele geçirml'k h;ıriçteki Alman dostlanrun 
tlr. Alman hükumetinin maksadı, mesajlarını, Alman milletine bildir. 
sermayedarlan için yeni iptidai mad- mekti. Bu gibi mesajlar İsveç aya. 
de kaynaklan bulmak, yeni piyasa. nındnn George Branting, Norveç işçi 
lb temin etmek ve para yatırmıya hareketi lideri Olaw Weghelm. Ame
milsait yeni snlıalar açmaktır. lfat". rikanın liberal liderlerinden Gar
bin hu ç~idi halk alcvhindedir. Ve fild Hays ve Fransa işçileri liderle
emperyalistik bir harptir. rinden George Buisson tarafından 

Nazist hükumetin harp hedrCleri, gönderiliyorilu. 
Alman milletinin yaşayışını yüksel- 1940 yılba~ gecesf. İngiliz maden· 
tecek malıiyette değildir. Nazist hii- cileri teşkilatı reisi Will Lawther'in 
kiimet Avusturyayı zaptetmiş, Çe· bir mesajı okundu. Mister Lawther, 
koslovakyayı ilhak etmiş, faltat Al. <600.000) İngiliz işçisi namına Al
man halkının yaşayışı düzelmem"ş, man amlesine hrtap ediyor ve onları 
bilakis büsblitün fenalaşmıştır. Bu zulümle mücadeleye çağırıyordu. 
filtuhat siyaseti, Alman halkına yeni Buna benzer kuvvetli mesajlar pek 
yUkler yüklemiş, ye11i fedakarlıklar çoktu. Ve bunlar Alınan milleti üze. 
ve yeni vergiler tahmil etmiştir. rinde çok iyi tesir yapıyordu. 

"Hitlerln Praga gird"ği gün, A1. Elhasıl, hürriyet istasyonu Al. 
man isçilerinin mesai saatleri uzatıl- manyada mühim bir rol oynamıştır, 
dı. Elhasıl Almanya hiiyüdükce hal. ve bu rolünü oynamıva devam et-
ktn yoksulluğu artmaktadır. Ô ha1Jc mektetlir. -BİTTİ-

Bu hal, muharipler ıçin olduğu ka
dar, yann için kendisine bir harbı 
ınukadder görmese de onu karşıla. 
mak için tedbirler almıya mecbur o
lan bitaraflar için de. ehemmiyetli 
bir mana ifade etmekt.aclir. Çünkü 
bitaraflar da bitaraflıklarını rr.uha
riplerin vücude getirdikleri harp 
şartlarına uydurmak zaruretinde
dirler. 

Memleketimiz, harp halinde ol-
mamakla beraber harbin dün

yaya bıraktığı iktısadi tesirlerden 
kendine düşen hisseyi almıştır. Bu 
itibarla, Türkiye bütçesinde ithalat 
gümrüklerinde ve ithalat maddelerin 
den almmnkta olan muamele ve is
tihlitk vergileri geliri sulh senelarine 
nazaran hissolunur derecede bir te-
nezzül kaydetınjştir. 

1940 mali senesi için bu miktar 40 
milyon lira tahmin olunmaktadır. 

Bütçenin bu gediğini kapatmak için 
alınacak tedbirler arasında bazı dev· 
let hizmetlerinin kısılması, mesela 
geçen seneye nazaran :;ivil bütçeler
den yüzde on derecesinde bir tenki
hat yapılması bir çare olarak ıleri 
sürülmektedir. Fakat bu kafi değil
dir. Gediği kapatmak için vatandaş
ların fedakarlığına ihtiyaç bissolan
maktadır. 
Bazı vergilere zam yapılması bir 

zaruretin ifadesi telakki olunabiJir. 
Bilhassa dünya vnziyetini yalnız ik
tısadi inhldamlarla değil, fakat bey. 
nelmilel emniyetsizlik havasının do
ğuracağı ruhi, siyasi, askeri netice
lerle mütalaa etmek iktıza eder. O 
zaman· bütçe rakamlannın arttırıl. 
ması, devlet•hazinesine fazla varidat 
temini en büyük vatan vazifesi ha
lini alır. Dünyada emniyetsizlik ha
vası eserken memleketin istiklalini, 
hürriyetini korumak ancak sullı za
manındakinden daha m11sranı bOtçe 
ile mümkündür. Milli müdafaa mas
raflarını. en aziz bir vatan borcu o
larak temin etmek biztm için elbette 
ki bir zarurettir. Hiçbir demagojiye 
düşmeden hakikatleri açık olarak ko
nuşabiliriz: Kuvvetli silahı olnuyan
lar cesaretlerine ve vatanseverlikle
rine rağmen davalarında muvaffak 
olamamışlardır. 

Y eni yıl bütçesinde milli müda-

faayı bu bakımdan hesaplıya
cağız. Bunun içindir ki, milli müda· 
faa bütçesi, mühim bir kısmı fevka. 
iade tahsisattan olmak üzere 150 mil. 
yona çıkanlmıştır. _ . 

262 milyon 312.140 liralık bütçeyı, 
harbin dünyayı kapladığı sene için 
mümkün olan bir hesap diye kabul 
edebiliriz. Biz bu hesap içinde mem
leketin imar ve inşa faallyetini de 
devam ettireceğiz. Tabii bu imar ve 
inşa faaliyeti dünyanın içinde bulun-

SAF GIDA 
ve Nasıl Yapıldığı Belli Olmıyan Karışık 

Bayat Çocuk Gıdalarile Yavrunuzun 

Sıhhatini · T ehlik"eye KoyarsmıL 
Saf ve tabii hububattan yapılmış 

ÖZLU 

duğu şartlar göz önüne alınınca ken. 
diliğinden bir tasfiyeye tabi tutula
caktır. Ancak onun hudutlarını aklı
selim tayin eder. 

j Ateş hattının ~ar.tcinde ?1ma~la 
beraber geçireceğımız senenın dun
yanın iktısadi faaliyetinde, müdafaa 
işlerinde daha yenl ne gibi tesirler 
yapacağını bilmiyoruz. Yalnız şuna 
inanabiliriz ki, martın birinci günü 
Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş 
olan yeni sene bütçesi, güclükler için
de hesap edilmiş, prensipleri sağ am 
bir bütçedir. Temenni edelim ki, 
dünyada sulh çabuk avdet etsin ve 

·HASAN 
UNLARINI 

VITAMlt 
KALORi 
KUVVET 
SIHHAT 

ÇOCUKLARINIZA YEDiRiNiZ. 

.,iRINç 
iULAF 
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PATATES 
MISIR 
rÜRLÜ 
MERCİMEK 
BEZELYA 
BADEM 

ENERJi ÇAVDAR 

ÖZÜ Dünyada Mevcud Çocuk Gıdalannan 
En Mükemme6dir. 

Cümhuriyet tarihinde bu bütçe tek 
olarak kalsın! 

İngilterede Siyasi Mülteci 
Addedilen Ecnebiler 

Londra, 2 (A.A.) - Avam Kama. 
rasinda beyanatta bulunan Dahiliye 
Nazın, husust mahkemelerce va.. 
ziyetleri tetkik edilen düşman mem. 
leketleri tebaasndan 60 bin kişiden 
takriben 57 bin kişinin siyasi mülte. 
el addedildiğini söylemiştir. Nazır, 
İngilterenin en mühim askeri mer. 
kezlCrlnden biri olan Aldershot civa. 

HASAN DEPOSU: Bahrebpe Beyolla TramvaT nnla karpsmda j nnda oturan ecnebi tebaası hakkın. 

'--•••• .. •••••••••••••••••••' l:_ tahkDrat JÇJlacalmr ilAve etmiş. 

Finlerin knrşılaştıklan tehlike, Vi. 
borgun sukutundan sonra, Sovyetle. 
r.in, Viborg körfezinden geçerek 
karaya varmaları ve üçüncü müda. 
faa hattının arkasına geçmeleridir. 
Bu yüzden Finler, körfeze mütema. 
diyen top ve mayin atıyor. Ve düş. 
manlannın buz üstünden geçmeleri. 
ne mani olmak için çalışıyorlar. 

Son hadp tebliğleri 
Sovyetlerin bir mart tarihli tebliği 

şudur: 

1 martta So\ryet kıtaatı Kareli her. 
zahındaki taarurzlarını muvaffakı
yetle inkişaf ettirerek, Vuoski nehri 
üzerindeki Paakkolanpkoski cağla. 
yanı bölgesini, Heinjoki şehrini, Man_ 
nikkla köyünü, Viipuri • Serdobol 
demiryolu üzerindeki Tali istasyo. 
nunu, Viipuri şehrinin Cenup ve dış 
mahallesini ve Viipuri körfezinin 
batı sahili üzerindeki Keihsn.emi 
burnunu işgal etmişlerdir. Düşman 
Viipuri şehrini yakmaktadır. 

11 şubattan l marta kadar Sovyet 
kıtalan 922 müstahkem noktayı .iş
gal etmişlerdi. Bunun 235 i betonlu 
topçu yuvalandır. Düşmanın zayiatı 
506 top, 2732 mitralyöz, 19 tank, 20 
bin obüs, 10 bin tü!ck ve 14 milyon 
kurşundur. 

Cephenin diğer bölgelerinde mü. 
him hiçbir hadise olmamıştır. 

Sovyet tayyareleri düşman kıtaa. 
tını ve askeri hedeflerini bombardı. 
man etmişlerdir. 11 düşman tayyare. 
si diişürülmii§tür. 
..1~ j!JlAı:to kcuJ:ır ....l.S)L 

düşman tayyaresi düşürülmüş, ayni 
müddet zarfında Sovyet hava kuv. 
vetleri 21 tayyare kaybetmiştir. 

• 
"Kareli berzahında düşmanın Vii. 

puri körfezile Vuoski arasında yaptı
ğı mevzii taarruzlar Muorda ve Ay. 
ropao istikametlerinde düşman ağır 
zayiatla püskürtülmüştür. Finlanda
lılar, Sainio Perojoki ve Hainjoki is. 
tikametlerinde çekilmişler.dir. Berza. 
hın Şark kısmında Talpake üzerinde. 
ki düşman taarruzlan tardolunmuş 
ve 4 tank tahrip edilmiştir. 

"Ladogruun Şimali Şarkisinde 18 
inci fırkaya yardım için gelen 34 
Sovyet tank livnsı muhasara edil. 
ml§tir. 

"Finlandalılar 29 şubatta düşma. 
nın son istinat noktasını da ele ge. 
çirmişlerdir. Dün nihayet bulan te. 
mizliğin bilançosu şudur: 
Aralarında liva kumandam ile 18 

inci fırka kumandanı da olmak üze-

İtalya, lngiltereyi 
Protesto Eiti 

(Başı 1 incide) 
Tnymis gazetesinin başmuharriri, 

İtalyaya Alman kömürü nakleden va
purların araştırılması hakkında şu 

satırları yazıyor: 

"İngiltere bu tedbiri almaktan uzun 
müddet istinkiıf etmiştir. Bunun se. 
bebi 1talyaya karŞ'l olan dostluğu ve 
Roma görüşmelerinin İtalyan malı 
mukabilinde İtalyaya, lngiHz kömı.irü 
verilmesini derpiş eden bir anlaşmı. 
ya müncer olacağı ümidinde bulun
ması idi. 

Bu anlaşmanın imzası geciktiği i • 
çin diğer bitaraf memleketler "İn
giltere İtalyanın Almanyadan itha
lat yapmasına müsaade ediyor da 
neye bize mani oluyor?" diye pro.. 
testoya başladılar. 

Bu hususta Avam Kamarasında 
hükumete birçok sualler sorulmuş ve 
sabırsızlıkla cevap istenmiştir. Bu. 
na binaen hükumet İtalya hakkında 
daha fazla müsamahalı davaranamı. 
yacağını anlamıştır. İngiliz hüku. 
metl İtalya ile anlaşmayı bir an ev-
vel imzaya ~.alışacaktır... ~ 

• Roma, 2 (A.A.) - Bazı ec'fte?>r ga. 
zeteleri tarafından 1talyanm Ame. 
rikadan kömür almak üzere müzake. 
relere giriştiğine dair verilen haber
ler salnhlyettar mabafilce tebip e. 
ctilmekted1r. 

re, 2050 ölü, 105 tank, 12 zırhlı oto. ri lsmailin yanında bulmasına ve bir 
mobil, 6 top, her biri dörder topu 5 çok dedikodulaı;dan sonra karısının 
hava dafi teçhizatı. 200 kamyon, 28 boşanma davası açmasına kızın ştır. 
otomobil, 25 cephane arabası ve di. Firdevs ve İsmai~, ma~~emeye gi. 
ğer malzeme. Bu Stinno noktasının derlerken. adlıye bınıısı onunde Ba • 
zaptı, Finlanda müdafaa mvzilerini 1 hadırln karşılaşmışlar, aralar nda bir 
çok kuvvctlendirm~ ve Finlandalı. g~rüşme olmuştur. J?ursun, b:rden
lar harbin başındaki mevzilere var. bıre talj>oncasını çekıp kayın bırade-
mışlanlır.~ rini öldürmüş Firdevsi de yaralamış. 

o tır. Bunu bir nnmus icabı yaptıgını 
Stokholmdan bildirildiğine göre, söyliyen Bahadır tutulmuştur. 

Sovyet tayyareleri tarafından İsvc. 
çin şimalinde Pnjala köyünün bom. 
barclımanı neticesinde 75.000 İsveç 
kuronluk hasar olduğu tahkikat neti. 
cesinde tesbit edilmiştir. 
Filılanda mutlaka hürriyete 

kavuşacaktır 
Sovyetlcrin Finlan.claya taarruzu 

hakkında dün Londrada bir nutuk 
söyliyen Canterbury baş peskoposu 
ezcümle demiştir ki: 

"Halen dünyada hakim otan tema
yül şudur: Kuvvetine güvenen her 
devlet. diğer devletlerin hürriyet ve 
istiklallerine kendi nefine olarak ha. 
lel verebilir. Finlandahlar bilsinler 
ki. müttC'fikler muzaf!er olacaktır ve 
Avrupada 'zorbalığın hakimiy~ti ni
hayet bulacaktır. Netice ne olursa ol
sun, Finlanda hürriyet ve istiklaline 
kavuşacaktır.,, 

Almnnyada Çocuklara Vitamin 
Komprimesi Verilecek 

Berlin, 2 (A.A.) - Taze sebze te
dariki yüzünden çekilen sıkıntı dola. 
yısile yaşları 10 ile 13 arasında olan 
çocuklara, mart. nisan ve mayıs ay. 
lan içinde her gün genç bünyeler için 
elzem taze sebze vitaminlerini ihtiva 
eden birer komprime verllmesi düşü
nülmektedir. 

-<>--
İtalyan Şairi Danonzio .. nun 

l\lontevideo 'da Yeni Bir 
~f uharebeye l\'.leydan 

V eremcmck İçin 
Montevidco, 2 (A.A.) - Muhtemel 

yeni bir muharebeye meydan verme.. 
mek ve emniyet mıntakasının ihlali
ne mani olmak üzere Punte de L'est 
civarında dört Arjnntin kruvazörü 
demirlemiştir. 

Lüksemburg Dükalığı ve Ani 
Taarruz İhtimalleri 

Brüksel, 2 (A.A.) - Lükseıcl)urg 
Büyük Dükalığının Hariciye Nazın 
Bech, şimdi Brükselde bulunmakta. 
dır. İyi haber alan mahfıllcrde gayri 
resmi bir membadan gelen malüma. 
ta göre, Bech ani bir taarruz esnasın. 
da Büyük Dükalık halkının tahliyesi 
im.kan !arını araştırmaktadır. 

Brezilyadan Ayrılmak 
İstemiyen Almanlar 

Rlo de Janeiro, 2 (A.A.)- Alm~ 
yaya dönmekten imtina eden beş AL. 
man bahriyelisi, Alman konsoloSU
nun talebi üzerine Pernambuc'da 
tevkif edilmiştir. 

Bunlar mahkemeye müracaat ede. 
rek, naz.i rejimine muhalif oldukları. 
nı ve buna binaen Brezilyadan ay
rılmak istemediklerini bildirmişler
dir. 

Ölüm Yı1dönürnü Basın Birliğindeki Konferans 
Roma, 2 (Hususi) - Meşhur pir Dün, Basın Birliği binasında Hii. 

Gabriel d'Anonzio'nun ölümünün i. seyin Cahid Yalçın, gazetecilerle Ma. 
kinci yıldönümü münasebetile bu- jino hattını ziyaretine ait samimi bir 
gün büyük bir merasim yapılmıştır. konuşma yapmıştır. 

--o- Hüseyin Cahid Yalçın, bu konuş. 
ChoJ>inJ.n .Kalbi__,,==,..,-ın.cı~ ~ .,d.ı:w~lptn 

Beme, 2 (A.A.) - Varşovanın bugünkü siyasi ve iktısadi vaziyetle. 
bombardımanı esnasında içinde Cho. rini anlntmış, ondan sonra Majino 
pin'in kalbi saklı bulunan kiliseye de hattının harp kabiliyeti hakkında ge. 
bir Alman obüsünün düştüğü teey. niş izahat vererek, Fransız halkının 
yüt etmektedir. Kalbin bulunduğu Türk milletine olan derin sevgisinJ 
kap patlamıştır. ifade etmiştir. 

T. IS BANKASI 
' 

194 O Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAl\IİYE PLA.Nı 

1 adet 2000 liralık = 2000.-lira 

3 " 1000 .. = 3000.- .. 

6 " 500 • = 3000.-- • 
12 .. 250 • = 3000.-- • 
40 • 100 • = 4000.-- • 
'75 • 50 • = 3750.-- • 

210 .. 25 .. = 5250.- .. 

Keıldeler: 1 ıubat. 1 mayıs, 

1 aOuato., 1 lklnoltqrla t&rlll· 
a.rıade ~apıW-. 
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G==8 ü K !A V E 
PEÇELi Ç EN G 1 

p aris camiinin kahvesinde 
Cezayirli bir Kaid ile dost 

olduk. Benim bir dindaşı olduğu 
tnu anlayınca ne türlü ikram ede
ceğini bilemedi. Tönbekisi tüke
nen nargilemi tazeletti, naneli çay 
kadehleri birbirini takip etti. Hat. 
ta son derece israr ederek akşam 
yemeğine de alıkoyup yine camiin 
lokantasında bana "Kuskus,, ikram 
etti. Ağzım yana yana şimali Afri. 
kanın bu biberli salçalı yemeğin. 
den iştahla yedim. Yemekten son.: 
ra ben de Kaidi anlıyablleceği bir 
tiyatroya götürdüm. Bembeyaz 
giyinmiş, ganduralı, çekme potin
li misafirim, "Seksen günde dev
rialem" i çocuk gibi neşve ile sey. 
retti. Pasaportunun tuhaflıklarına 
güle güle bayıldı. 

- Allah seni kahretsin! Cümle-
Bile aktörü alkışladı. Tiyatrodan 
~ıktan sonra Şatle meydanında 
bır kahveye girdik. Birer kahve ic;
tik. Yeni dostum Araplarda adet 
olduğu üzere bana "sen,, diye hitap 
ederek sordu. 

- Daha Pariste kalacak mısın T 
- Şimdilik öyle. 
- Cezayire seyahat f'ıkrin yok 

mu? 
- Bilmem. Takdir.-
- Tamam. Eğer Cezayire gelir-

sen "Oran,, a mutlaka uğra ve ora-
~ 

da Biirülcunud" u sor, "Oran,'' dan 
otokarlarla bir saatte varırsın. Ben 
Biirülcunudun kaidiyinı. Eşşeyh 
Süleyman İbni İbrahirnülbinhasa. 
nülcercanl. 

Bu kadar uzun ismi hatırımda 
tutanuyacağımı anlamış gibi gan. 
durasının kıvrımlarının arasından 
küçücük bir kurşun kalem çıkar
dı. Cüzdanından da bir sayfa yırt.. 
tı; bana uzattL Bu isimleri Arap 
harflerile de yazdığımı görünce 
daha ziyade memnuniyet gösterdL 
Aldı, okudu. Yazımın güzelliğine 
hayran oldu. Birbirimize veda ede. 
rek ayrıldık. 

B ir sene geçti. Cezayirden 
Frarusaya kesilmiş koyun 

nakline ait bir iş için yerinde tet.. 
kikat yapmak üzere iki arkadaşla 
Cezayire gittik. Bir~ok şehirleri 
gezdik, tetkikatı.mızı bitirdik. Dön. 
mek üzere (Oran) a geldiğiıniı; za. 
man aklıma geldi: · 

_ İşimiz bitti, dedim. Sizi bir 
kaid ile tanıştırayun. İster misi. 

niz? 
Arkadaşlarım uysal adamlardı 

kabul ettiler. Oturduğumuz ote~ 
kahvecisine sordum: 

_ Bürülcunudun kaldinl tanır 

mısın? 
- Elbette. Şeyh Süleymanül. 

cercant. 
_ Buradan uzak m.ıdır1 
_ Hayır, yarın otokar sizi alır, 

inşallah bir kaza olm~a .bir saat 
sonra Biirülcunuda gotw"W'. 

- Ne kazası? .. 
_ Yollarda uçunımlar, yokuş. 

lar, inişler vardır· Şoförler bazı 
dikkat etmezler. 

Gideceğimiz yerin dümdüz bir 
çöl olmaması daha . ziyade beni 
şevke getirdL Ertesı sabah uf~ 
bir el çantasile otokara yerleştık. 
Biirülcunuda kadar yol hakikaten 
güzeldi. (Oran) dan çıktıktan bir 
çeyrek saat sonra dağlık bir arazi. 
ye giriliyor, yolun her !°vrımın. 
da başka bir manzara goze çarpı. 
yordu. Arabanın horul~usundan 
ürken maymunlar, çıglıklarla, 
kahkahalarla ağaçlardan kaçışı. 
yorlardı. 

B iirülcunuda geldik. Otokann 
etrafı derhal yerlilerle doL 

du. Başınıızdaki kolonyal !apka. 
Jar, ellerimizdeki fotograf aletı:. 

.1 b" . yyah zannederek bahşış 
rı e 17..ı se 

km k . ın· birkaçı pabuçlarımızı çe e ıç , .. . d .. 
siliyorlar, satıcılar t~zer.ın. e yuz 
b. . k uşan tepsılerını uzatı. 
ın sıne uç b. . be 

yorlardı. İçlerinden ınne ş 
frank uzatarak sordum: _ 

_Kaid Şeyh süleyrnanülcerc~ 
ni burada mı? 

Arap: 
- Sen onu tarııyor? d~dL 
- Ben onun misafiriy~m-: 
Bunu anlar anlamaz ikı ehnl a~-

t aflarına koyarak tız 
zının yan ar dı C 
nevadan bir feryat kopar · eza. 
yir ve Fas lehçesini anlam~ mu. 
hal denecek dereccd~ guçtur. A
rabın gırtlağında ayınler, kafl~r, 
halar bir nargile gurultusu gıbi 
b

. b. . . t k·p ediyordu. Derhal et.. 
ır ırını a ı . . 

raf d 
k .1 r değiştıler, bıraz ev. 

ımız a ı e . ·ne bir 

Yazan: N. ULUNAY 

de uzaklarda hunna ağaçlarının 
arasına gömülen türbe kılıklı be. 
yaz bir binaya doğru döndü: 

- Ya Abdüllatü! Ya Abdüllatif! 
diye bağırdı. Biraz sonra uzaktan 
beliren isim sahibine karşı da yi.. 
ne gırtlağındaki ayinli kaflı. nargi. 
leyi tokurdattı. 

Abdüllatif geldi, heptmtzi Ceza. 
yir usulü ile, yani elimizi sıkıp 
salevat parmağını dudağına götür. 
mek suretile selamladı: 

- Buyurun! dedi. Önümüze 
düştü. Hurma ağaçlannm arasın.. 
dan, ufak patikadan ilerledik eve 
yaklaştık. Uşak, mukavva kal~ tak. 
!itlerini andıran beyaz bir duvarın 
orta~ında büyüc~k bir kapıyı aç. 
b, yıne hurma agaçlı geniş bir av. 
luya girdik. Avlunun içinde ayn 
bir duvar ile çevrilmis kubbeli bir 
ev daha vardı. AbdüllAtifin harem 
dairesi olduğunu zannettiğim bu 
duvarın yanından bizi geçirterek 
avlunun yan tarafında bir binaya 
götürdü. Ayak seslerimize birkaç 
adam daha koşuştular. Hepimizi 
ortası açık geniş bir sofava altlı. 
lar, minderleri işaret eder"ek: 

- Buyurun ... dediler. 

y orgun olmadığımız için kil. 
lot pantalonlarımızın müsa.. 

ıı.de edebileceği bir vaziyetle min. 
derlere iliştik. Beş dakika geçme. 
di. Seyh Süleymanın beyaz gandu. 
rası göründü. Evvela beni gördü 
koştu, iki elimi sıkb. Sonra bire; 
birer arkadaşlarımı seHlmladı: 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz .. de
di. Sandıklarınız nerede? 

- Sanpıklanmız yok.. dedik. 
Biz nihayet akşama döneceğiz. 

- Gelmek sizden. göndermek 
bizden ... 

- Mümkün değil Zira hiçbir 
ıeyimiz yok. 

- Neye lüzum varsa burada 
mevcuttur. 

Uşaklar etlerinde naneli çay 
kadehleri dizili tepsilerle geldiler. 
Çaylan içtik; kadehi uzatırken ı.. 
kincisi geldi. Şeyh Süleyman: 

- Niçin otokarla geldiniz? dL 
yordu. Bana (Oran) dan haber 
gönderseydiniz size arabamı gön
derirdLrn.. 

Çaylardan sonra hurma şerbet. 
leri geldL Ondan sonra meyva teP
sileri getirildi. Ufak oymalı is.. 
kemlelere kondu. Şeyh Süleyman 
eli ile soyuyor, hepimize ayn ay. 
n ikram ediyordu. 

- Buyurun size bahçeleri gös
tereyim.. dedi. Önümüze düştü, 
her tarafı gezdirdL Zaten görecek 
fevkala~e b~r şey yoktu. Tabii pek 
beğenmış gıbi davrandık. O gülü. 
yor, her köşeye bir ad takıyordu: 

- Burası Tuvileri bahçesi, bu. 
rası Lüksenburg ... Burası Versay._ 

Tekrar selamlığa avdet ettiği. 
miz zaman sofralar kurulmuş, ge. 
n~ bakır tepsiler içinde irmikten 
hır ~pe üstüne kocaman bir ko. 
yun uzatılmıştı. 

Yemekler yenildi Kahveler L. 
çildL Nargileler geldi Şeyh Sü.. 
leyman: 

- Kardeş! dedl Sen beni Pa.. 
~te bir tiyatroya götürdün. Be. 
nun seni burada götürecek bir ti
yat:om yok. Seni ne ile eğlendire-
ccğun? Düşun-du.m·· B. . k .. . . ızım ço gU-
zel .dansözlerimiz vardır. Bunlara 
Evlat Nail derler· bütün kabilel · 
bu i · ' en 

şı yaparlar. Hatta deniz kena-
tındak· h. l . k ı şe ır erm kale içlerinde 
B apanan. kanlar da bunlardandır. 

1 
u ~en.gıleri getirteceğim; sizi eğ. 
e~dı~~ınler. Sakın' aşık olmayın. 

Junku yaman şeylerdir ha! .. Şim-

ed
i .~şanı yemeğine kadar istirahat 
ınız. 

H eplmlzl ayn ayrı bulunduğu. 
muz evin avlusuna bakan 

~dalara götürdüler. Divanlara u
andık. Uyumuşum. Uyandığım 

zaman .OC:aya giren uşak: 
- Sızı bekliyorlar! dedi. 
Arkadaşlarım benden evvel 

k~lkm1...şlar, çay içiyorlardı. Ceza. 
yıre has kırmızı bir gurup ufku . 
kızıl bir renge boyuyordu. Tekrar 
yemekler haz1rlandı. Yine dağ 
spşto~ulan gibi kuskus tepelerini 
8 

' ellerim.izle but kemiklerini 
cilaladık. Yemekten sonra kahve. 
lex içildL Ev sahibi: 

- Hazır olun, dedi. Şimdi ti. 
yatroya gideceğiz! 

Önümü7.e düştü. Uşaklar ellerin.. 
de fenerler yolumuzu aydmlatı. 
yorlardı. Geniş bahçenin yumuşak 
!:p~aklı yollanndan ilerledik. Hur. 

tu. Hepimiz oturmak ile uzanmak 
arasın~a bir vaziyetle yerleştik. 
Çardagm direklerine fenerler asıl. 
mıştı. Derhal nargileler getirildi. 
Şeyh Süleyman uşaklardan birine: 

- Gelsinler! dedi. 
Ayak sesleri işitildi. Çardağın 

ik! ayak merdiveninden başında. 
kı bornozu gözlerine kadar inmiş 
kısa ve beyaz sakallı biri girdi, ar. 
kasından ayni kıyafette dört kişi 
daha geldi. Ellerindeki darbuka 
zilli maşa ve birbirine bitiştirilmi~ 
uzun kamışlardan orkestra heyeti 
olduğu anlasılıyordu. Çengileri 
daha görmedik ... Çalg-ıcılar selam 
verdiler, hasırlann üstüne cömel. 
diler. Birdenbire bu intidaf alet. 
lerdcn vahşi bir musiki yükseldi. 
Musiki Arap tarzına benziyor, fa. 
kat ne Bağdadın "Yaba ... Yaba ... " 
nakaratlı türkülerine, he de Asya 
Arabistanının mavallerine benzi. 
yordu. Musiki durdu. Çardağın ya. 
nında bir kumaş hışırtlSI, bir hal. 
hal çıngırtısı işitildi. Musiki tek. 
rar başlağı. Birdenbire ortava bir 
kadm atıldı. Çevik adımları~ rak. 
sediyordu. Başındaki sıra sıra aL 
tınlı hotosun yanlarından altm 
örgülü saçlar sallanıyor; açık ger. 
danmda yedi sekiz sıra kaba ger. 
daniıklar birbirine carpıyordu. 
Yan beline kadar çıplak vücudun. 
da yalnız göğüslerini örtecek bir 
bluz vardı. Açıkta kalan karnı ve 
göbeği musikinin temposile titri. 
yor, darbukanın her gürültüsünde 
çenginin kamı kopup fırlıyacak 
r:annolunuyordu. Dans biter bit. 
mez kadın çalgıcıların yanın• o. 
turdu. Bir ikincisi geldi, onu bir 
diğeri takip etti. Dansözlerin ade. 
di dördü buldu. Şimdi artık çeh. 
relerini tetkik edebiliyordum. Şa. 
kaklarında, kaşlarının araSinda ve 
çenelerinde dövmeler vardı, ku
laklanndan geniş halkalar salla. 
myordu. İstisnasız hepsinin göz.. 
1erl güzeldi. Bu ürkek· bakıı;ta çö. 
le yakışan bir vahşet vardı. Ka. 
dmlar evvela birer birer dans et. 
tikten sonra yere oturarak şarkıla. 
ra iştirak ettiler. Musiki daha sür. 
atleştL Artık etrafta hizmet eden 
uşaklar f:?.ile ba~larile Ahenge i§tJ. 
rak ediyorlardı. 

B irde~bire asab! bir baThal 
sesı işittilc. Ortaya beşinci 

bir kadın çıkh. Büründüğü siyah 
tüller vücudunun beyazlığını mey. 
dana çıkarmıştı. Kalçalanndan ay. 
ni renkte bir şalvar bol kıvrımlar. 
la dökülüyordu. Kadının elbisesi 
diğerlerinden farklı değildi. Yal. 
nız gözlerinin altından itibaren 
yüzünde siyah bir peçe vardı ve bu 
lüzumsuz örtünme merakımı cet. 
betmişti. Raksedcrken bize doğru 
yaklaşıyor, kınalı parmaklı ayak. 
lannın ucunda birden dönerek vii
cud ünün üst kısmını titreyişlerle 
geriye doğru atıyor ve siyah ipek 
örtünün müşkülatla zaptedebildiği 
sert göğüslerini hepimizin iştihalı 
nazarlarına daha rlyade arzetmek. 
ten sanki zevk alıyordu. Bu esra. 
rengiz kadının göbek dansı da di
ğerlerine benzemiyordu. İki elile 
göbeğini zaptedemiyormuş gibi tu. 
tuyor ve kınalı parmaklannın ara
sında karnı kıvrılıyor, titriyor, ta. 
şacak zannolunuyordu. Yanıma 

kadar geldiği zaman alnında di. 
zilen altın paralann mevzun kaŞ
larını biraz sakladığını ve onların 
altında siyah, sürmeli gözlerinin 
birer pırlanta gibi parladığına 
dikkat ettim. Siyar ,gözün bu de. 
rece güzeline tesadüf etmemiştim. 
Sinema artistlerinin yapma kir. 
pikleri kadının tabii kirpik
leri yanında güzelliğe karşı bir 
isyan telakki edilebilirdi. Kadını 
çağırdım; geldi. Oturmasını işaret 
ettim. cesaret edemedi, karsrmda 
diz cöktil; elimi peçesine doğru 
götürdüm. Hemen geri çekildi. 
Yüzünü göstermek istemiyordu. 
Onun bu ihtirazına hürmet ettim. 
Gözlerine bakıyordum: Ne derin 
manalar vardı. Hayat taşan bu si
yah nazarlarda hazan arzu simsek
leri çakıyor, hazan da siyah bir 
kadüe yumuşaklığı beliriyordu. 
Benim bu güzellik karşısındaki 
hayretimi anladığı zaman nazar. 
lan kahkahalar saçıyordu. Ağzı
mızla bir kelime konuşmadan ede. 
ta gözgöze konuşuyorduk. Ben göz
lerimle: 

- Ne kadar güzelin ... diyordum. 
O da yine ayni tarzla cevap veri
yordu: 

Yedi Müsabakadan Dördünü 
Tuş, UçünüSayı ile Kazandık 

Altıncı Balkan güreş müsabaka1a. 
n dün Çemberlitaş sinemasını doldu .. 
ran binlerce meraklının önünde açıl
dı ve başladı. 

Saat 14,30 da evvela 01impiyad 
merasimi yapıldı. Balkan marşı ça. 
lındı ve ayakta dinlendi. Bunu, sıra. 
sile Yunan, Rumen, Yugoslav ve 
Türk Milli Marşları takip etti. 

Valinin açış nutku 
Marşlan müteakıp, vali Lutfi Kır

dar, mikrofonun önüne geldi ve kı. 
saca şu sözlerle Balkan müsabaka. 
larını açtı: 

u_ Sayın arkadaşlar; yüksek hu .. 
zurunuzla altıncı Balkan güreş şam. 
piyonasını açıyorum. Bu temaslar, 
Balkan filemi için en büyük kuvveıt 
kaynağıdır. Balkanlı kardeşlerimi 
selamlarım.,, 

Vali Lıltfi Kırdardan sonra. BaL 
kan kongresi reisi Burhan Felek, Be. 
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü na. 
mına hulasaten şu sözleri söyledi: 

"- Beden Terbiyesi Genel Direk. 
törlüğü, Balkan güreş şampiyonası. 
nın altıncısını da bugün tertip ede
rek, Balkanlı sporcu kardeşleri bu 
vesile ile buraya toplamıya muvaf
fak o~duğundan dolayı bahtiyardır.,, 

Burhan Felekten sonra Yurıan, 
Rumen ve Yugoslav kafile reisleri 
nutuklarını söylediler. 

Delegelerle Türk delegesi Burhan 
Felek arasında bayraklar teati edil
di ve müteakıben müsabakalara baş. 
landı. 

56 Küoda 
İlk güreş, 56 kı1oda Yunan Gro. 

gatos ile Rumen Harvat arasında ot. 
du. Hasmına nazaran daha faile bir 
güreş yapan Rumen, 2 dakika 46 sa. 
niyede tuşla galip geldl 
İKiNCİ MÜSABAKA: Yine 56 ki. 

loda Hüseyin ile Yugoslav Hupek a. 
r.asında yapıldı. Bu güreş, çok seri 
başladı. Her iki taraf ta atak güre.. 
şiyO!'du. Fakat çok geçmeden Hüsc.. 
~ h~iyeti aldı. Nihayet Hüse. 
yuı guzel bir kafa kolla 8 dakika 13 
~iyede rakibinin sırtını yere getir
di ve galip geldi. 

61 Kiloda 
. 61 kilonun ilk güreşini Türk Suat 
ile Yunan Mirapolos yaptı. İlk daki
kalar birbirlerini denemekle geçti. 
Ve iki!lci dakikadan sonra Suat üs
tünlüğü aldı ve 20 dakikalık güreşte 
Suat sayı hcsabile müttefikan galip 
sayıldL 

JJI üsafJukalara başlamadan önce "!lüreşÇllerinıiz ve miıaf& • 
Yugoslav takımı birarada .. 

Mustafa, Yugoslav Silagi ile güreşirken .. 

61 kilonun ikinci müsabakası d .. Rume T · ·1 y 
1 

M 
1 

k fJUTe§'s·uerurıız sı.ırıyırı u11unue .. 
n aJar ı c ugos av aga ya 1 

tafa ile Silagi yaptı. Mustafa daha ilk 
dakikada hasmına saldırmağa ba1la.. 
dı. Fakat Rumen bu saldırışlara mu. 
kavemet ediyordu. Ve nihayet Mus
tafa Rum.eni bastırdı. Ne ka.. 
dar uğraştı ise de salto yap. 
mak sevdasına düşmesi yüzünden 
tuş yapamadı ve müsabakayı sayı he. 
sabile kazandı. 

arasında ya~ıldı. İstanbul~ çok iyi 1 günün en güzel güreşini yaparak en 
tanıdığı e~ki ~alkan şaınpıyonu Ru. güzel galibiyetini kazandı. Galibiyet 
men tecrubesıle, Yugoslav da ener. azmile hasmının üstüne saldıran Ce. 
jisile çok zevkli bir müsabaka yaptı. lal, kravat oyununu tatbik ederek 3 
lar. dakika, 37 saniyede Yunanlının sır. 

Saltolar a~~ası arkasına yapılı... tını yere getirdi. 
yordu. Bu musabakada birçok oyun. İk' . .. · 
lar t tb'k ed'ld' ı· d R ıncı gureş, Rumen Petso ile Yu. 

ha ı. ı .1• ne ıce e umen sa. goslav Deluko arasında oldu. İlk on 
yı csabile galıp s~yıldL dakika canlı fakat beraberlikle bitti. 

66 f(ıloda Ve ikinci on dakikanın ilk sekizinci 
66 kilonun ilk güreşini Türk Ya. saniyesinde Yugoslav künde lltarak 

şar Doğu ile Yugoslav Markas yap- tuşla galip geldi. 
hlar. Yaşarın kuvvet farkı daha ilk 79 Kiloda 
dakikadan belli oldu ve 5 dakika 23 
ı;aniyede Yaşar hasmının kolunu ya. 
kalıyarak sırtıru yere getirdi ve ga. 
lip geldL 

66 kiloda ikinci güreşi Rumen 
Harvat ile Yunan Filips yaptı. Bu 
müsabaka cansız başladı. Yunan bir. 
kaç künde yaptı. Faile bir güreş ya. 
pan Yunanlı sayı hesabile galip ilan 
edildi 

72 Kiloda 
72 kiloda ilk müsabakayı Türk Ce. 

lal ile Yunan Pekmezos yaptı. Celal, 

Süleymam güldürüyordu: 
- Kardeş! diyordu. Sana dik. 

kat et dedim. Aşık olacaksın. Kız 
oradan çekil.. p eçeli kadın hemen çalgıcı}a. 

nn yanına çekildi. Fakat 
benim için ondan gözlerimi ayır
mama imkıin yoktu. Güzel kız, 
şimdi şarkılara kanşmıştı. Söyle. 
diği türkülerde benim meylimi 
anlamış gibi işaretler ediyor, yine 
gözlerile bütün arzularıma cevap 
veriyordu. Artık yanındaki çalgı. 
cılar da anlamışlardı. Ben bu hal
de iken hanendelerden biri bana 
karşı merhametli bir nazarla bak
tı. Kız "ruh, kalb, garam,, kelime
lerini karıştırarak bir nağme tut. 
turmuştu. Yalnız şarkıyı lisanı ile 
söylemiyor, gözleri ile de bin mA. 
na anlatıyordu. Birdenbire yanın. . . . 

79 ·kilonun ilk müsabakasmı Yu. 
goslav Yuvaniç ile Rumen Gagas 
yaptı. Rumen 6 dakika 29 saniyede 
salto ile tuş yaparak galip geldi. 

İkinci güreş Mersinli Ahmet ile 
Yunan Kafajidis arasında oldu. Da. 
ha ilk dakikada hakimiyeti ele alan 
Ahmet, hasmını ezmeğe başladı. Her 
dakika yenebilecek vaziyete soktuğu 
halde bir türlü tuş yapamadı. Ve 
yirmi dakikada sayı hesabile galip 
geldi. 

87 kilonun ilk güreşini Türk Mus-

süne doğru inen peçesini aşağıya 
doğru çekiverdi. Ne gördüm? Hat
larını bin türlü güzellikle süsledi. 
ğim o çehrenin ortasında bir siyah 
delik vardı. Zavallının burnu yok. 
tu. Peçe derhal yerine gelmişti.Fa. 
kat ben görmüştüm. Zavallı kadın 
butün emellerini bir anda yıkan 
adama karşı bir şey söylemedi; fa
kat gözlerinde artık hiçbir mana 
kalmamıştı. Biraz evvel bana aşk, 
ümit, visal vadeden nazarlar san
ki bir ölünün ruhsuz, fersiz gözle. 
rine dönmüştü. 

Biraz sonra yorgunluğu bahane 
ederek kalktım. Herkes de benim. 
le beraber kalktı. Uşaklar fener. 
leri yaktılar; çalgıcılann yanından 
geçerken bir kere daha siyah göz. 
lere bakhm. Kirpikler bana doğru 
kalktı. Siyah pırlantalardan sessiz 

. w.at. 

İkinci müsabaka Yugoslav Çuk ile 
Yunan Karavias arasında oldu. Yu. 
goslav 2 dakika 17 saniyede kafa koL 
la tuş yaparak galip geldi. 

Ağır Sıklette 

Ağır sıkletin ilk güreşini Yugosln 
Otta ile Rumen Susa.va yaptılar. Yu. 
goslav hasmından 22 kilo eksik ol 
masına rağmen güzel bir güreş yapt 
ve 20 dakikada sayı hesabile galiı 

ilan edildi. 
Günün son güreşi ağır sıklette Ço. 

ban Mehmetle Yunan Pukamizas ara. 
sında yapıldı. Coban derhal saldır. 
mağa başladı. Bir iki ataktan sonra 
hasmını bastıran Çoban, 7 dakika 54 
saniyede hasmının sırtını yere ge. 
tirdi. 

Dünkil mfisabakalarda yedi kilo 
da yedi galibiyet elde etti. Bu galibi. 
yetlerin dördü tuş, üçü sayı hesabile 
kazanıldı. 

Müsabakalara bugün saat 14 de 
devam edilecektir. 

M. Kemal 
Geri kalan marlar 

Dün yapılması icap eden mektep. 
liler TAN kupası futbol maclan ha. 
vanın müsaadesizliği dolayısile telı iı 

edilmiştir. Bugünkü Bahar kupas> 
maçları da yapılmıyacaktır. 

• Herekede Bir Maçta 
Kavga Çıktı 

İzmit, (TAN) - Akyeşil spor klü. 
bü, bir maç yapmak için Herekeye 
gitmiştir. Müsabaka esnasında kavga 

er biıihirlerini dövmüş· 
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. İŞTİHA TE.MİN ETMESi ve ilk kullananlarda hHe te!lirini derhal gösterme!lidir... . 5 
KAN 

1 
KUVVET 

1 
1 S T 1 HA S UR U BU Sıhhaı Vekaletinin resmi müsadf'.sini haizdir Her e<'Z&oede bulunar. § 

~nmmnıııııııuıı111ımnıırı11111rı111111111111111111nı11n11111111111uıırıı11n«ıuıııı1111111111111tııının111111111nmnnnmuımıınrnınınmın11111111111111111mnııııuıııııınııınııııınıııın1111111nınn1nnımmın11~ 
GRİP - NEZLE - NEVRALJİ 
BAŞ • DİŞ • KIRIKLIK 

Muhİmmın % 7.5 Tı· 
a. ..,ınat 

Cinai 'Mlktan Lira Kr. Lira K•. 
Ekalltmınln 

Oıkll S1atl 

Makkap ve dese.er- 89 kalem 1508. 78 111 Açık 14 
Makine Kolası ıo.ooo Kg. 5475 410 ,. 15.30 
Fıçı Tapası ~0.000 1512. 50 '5. 9f • 15.30 
Oz.allt ktıadı 28 top Müteahhlt hesabına • .&arhk 16 
KAal dllz.eJtme makinesi 1 adet • • ,. 18,30 

J - ldarem.1% \çln 7U'karda :yazılı (4) kalem malzeme satın alınacaktır. 
ıı - Muhanuncn bedel ve muvakkat temlnaUan h!zalanndlı pterllmlfUr. 

nı - Eksiltme 20/III/940 Çarşamb eOnQ Kaba~ta Levazım ve Muba-
,ut Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - $artnameler her gQn sl\zD geçen Şubeden parasız olarak elmabDlr. 

V - lat.eklllerl.D ek.siltıno lçhı t.ayhı olunan gün ve saatte ınezldlr Koınls)'ona 
gelmelerL (1592) 

Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma 
• yse ı 

Fabrikalan Müessesesi 

ez ra ri as ndan: 
85 santimlik D. tipi kaput be:ıl topu 800 Kr, 
'15 " ,, ,, ,, ,, ,, 750 " 
Dril Karteli tl ve 14 ten mctnsi 22 " 
" " ız ~ 13 " - " - zz.2~ ,. 

J'akarh Dril 25 • 
Kazalina _ 25 " 

A~mt 5 balyayı g~emek üzere tabruta teslimi satılmaktadır. 
Slpar~ vermek lstiycn müşteriler fabrikaya müracaattan rics 

>lunur. Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil 
1lunur. 

WWWWWilllMUimlUüiiiilLiA18 1 

a ili Bas a F • 
rı G dan: 

Nazilllnin 22 tip yazlık basnıaıan perakende satmak prtile tüc. 
cara Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satılmak. 
tadır. Satın almak istiycn müşterilerin Nazillide Yerli Mallar Satış 
evine müracaatlan rica olunur. 

BAKIRKÖY BEZ FABRİKASINDAN: 
90 santimlik G tipi knput bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 kuruş

tan satılmaktadır. Fiatlarımız fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı 
aynca alınır. Sipariş vermek isteyenlerin azami b~ balyayı geç.. 
rnemek üzere siparışlerini kaydettirmek ve bedelini tediye etmek 
üzre Birinci Vakıf baruod:ı birinci kat Pamuklu Fabrıkalar Müesse
sesine müracaatları rica olunur. 

.. ~. • "';... - .,. 4!9 .....-.,. , . t• t •. ... ~- . 

r Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE~. al\ 

Hakkı Katran Pas~illeri de vardır. J 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Ko

misyonu Riyasetinden: 
Heybeliada Verem Sanatoryomunda kD mOrlük duvan lnsaab isi acık Wlltm~e 

konulmuştur. 
Eksiltme 18-3-940 tarihinde Pazartesi f{lnQ saat l:S de Cağalo!lunda Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Müdürlilğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Ke$1f bedell 4867 Ura 49 kuruştur. İlk teminatı 388 Uradır. 
1stekWer şart.name, keşli ve buna bağlı d.ltcr evrakl her ıcın lcom.h:yonda 11're

bllirler. 
İstekliler 1040 7ılı ticaret odası veslkasne 2490 sayılı kanunda 79zıb vesikalar 

ve bu ise yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublle blrllltte en az bir 
taahhOdde 3000 liralık l.ş yaptığına dair ld arclerlnden almış oldu klan vesikalara 
istinaden eksiltme t.arlhlnden 8 gün evvel lstanbul vtltıyeUnden almış olduklan 
vesikalarla birlikte bclU ~ ve saaUe komisyona •elmelert. 1667) 

SOÔUK ALGINLIKLARI 'lr. SUPHI ŞENSES 

l idrar yolları hastalıktan mOtehas 1 
... 151 Beyoğlu Yıldız ıtneması ltal'fısı 

'rRmV'll"' ı!uratı LeldeT ımsırtimil"' 

AGRlLARI 

• 

TESKiN EDER 

·--• ,.e1 : 439? 1 
KAYIP - Eminönü malmüdürlü· 

ğünden almakta olduğum mHaş cüz.. 
danı lle bcraL, hüviyet cüzdanımı 
ve tatbik mühürümü kaybettim. Ye· 
nilerini alacağımdan P.s!tilerinin hıik· 
mü yoktur. Mütekait Bınbaşı Nuri 
eşi Vasfiye Öngen 

..................................... lllm, 
RADYO 1\-fERAKLILARJNA M(}JDE ! ! ! 

Bütün cihanda tabil ve temiz sesi ile tan~ 

o R N G 
RADYOLARI Gelmiştir. 

NECiP ERSES: Galata - Zülfarüs sokak, Sesli han 
Telefon: 41453 

HEP. AYIN YEDiSİNDE 

I 1' 

Mitli 
PİYANGO 

Süyük ikramiye 100,000 Liradır 
ıı pllnlarında da ymzıldıOı gibi 2. inci keıtde blletlerlnl herkea 

Martın 4. üncü Günü Akşamına 
Kadar Değiştirmelidir. 

Akal t•kdlrde bu numara Ore,.ı nde hiç bir h•k iddia edilemez. 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dısından 1000 llA 1500 bae top beygfrf 8 - Mart - 940 Cuma gQnQ saat 

14 de A.nkıırada M. M. V. Sahn alma kom lsyonunda pazarbkla sab.n alınacaktır. 

A~kadar firmalar daha evvel komisyona mOracaaUa senılU 6ğreneblllrlcr. Paza.r

lıl!a lştlrak edecekler teklif edecekleri son fiat Ozcıinden kntJ teml.ruıtlıın ve diğer 

knnunl vesikalarlle birlikte pazarlık gQn ve saatte komisyonda luızu- buluruna-
lan. ( 18"78) 

İstanbul Belediyesine Müsabaka İle Dört Müfettis 
Muavini Alınacaktır. 

!mtDıana girebilmek için : 
1 - TOrklye Cümhurlyetl tebaasından olmak. 

2 - Sinnen 35 den yukan olmamak. 
3 - Her türlil sıhhi ve bedeni Arıuılatdnn salim bulunmalc, (beleaJye ıan

tından tayin edilecek olan sıhhi hey'etten rapor alınacaktır.) 
4 - Hüsnühal eshabından olup. fena bir şöhreU haiz bulunmadığını pol1a 

tahklkatlle tevsik etmek. 
5 - Askerllk vaz.ifeslnl nnen ifa etmiş olmak. 
15 - Askerlik vesikası ile nOfwı tezkeresinin ve hfümOhal vamk111:1nm ııın11a

rını veyahut belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 ebadulda ilç adcı .fototral ver
mek. 

'1 - YOksek bir mektep mezunu ol ma'lt. 
Yukanda zikredilen vasıfları haiz olup imtihana girmek arzusundıı bulunım

Lar 2/3/940 tarihine kadar istida ile lstan bul belediye reisliğlne müracaat etme
lidirler . 

İmtihan 3 ve 7/3/940 çarsıımba ve perşembe gQnlcrJ saat 14 de İstanbul umu-
'Tll mecllsJ salonunda yapılacaktır. 

lmt.h1n programı : 
1 - •Hukuki ve lkbsndt malômat, 
2 - Devlet ve belediyelere dair m:ıl! mevıaıın. 
S - Belediyelerin ,ahstyeU hllkmlye lerl ve hııklo ıtll7l'llln, 
4 - Şehirclllkten maksat ve cnye, belediyeci ıöz.ile şehir ~lerl baklandaki 

iUş{ln<'eler. 

(3 Sual tahrlrl, dl5rd0ndlsil sllzlOdOr .) 
İmtihanda muvaffak olıınlar arasında mOsuvın nıı=a geımp ı:ıutaırae "m'P 

lisanların~ vukufu olan tercih edilecektir. 
Milfetti' muavlnllğlne tayin edilecek olanlardan ikisine maaş ve dller ndslne 

de Qcrel verilec-ekUr Maas ve Ocret mlk tarlan devlet memurlan aybklannm 
tevhit ve teadOlüne dair olan 2656 numaralı kanun hükilmlerine l(Öre tesblt edl· 

lT. ~\rZŞ) 

TÜRi<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASl 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

ZirAI ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat PA,,ka'!ınd• kumharah ve ihhar<ı:ı2' ta!'iarruf be!"aplanndıt "11 

u SO hrası buJunanlara '!enede 4 def• çekile('ek kur'a ile cljllğrnald 
plana görf' ikramiyl' da!ıtılacaktır. 

' ' ' 40 
100 
120 

Adet 

• 
• 
• 
"" 
• 

1 000 Liralılı C.000 
soo • z~oo 
zso • ı.cıııo 

100 • 4.flOO 

• 
• 

5.1100 
4.~oo 

Lln 

• 
• 
• 
• 
• 

tGO • zu • 3.200 • 
OtKKAT· Hemıplanndaki paralar btr '!ene tefndP 50 ,Iradan aşağı 

duşımvenlerE' iknımıye çıktı~ t&kdırde cı;:. 211 fazlasıvle verıl~t>ktu. 

Kuralar <ıenede 4 defa. 1 Eylül. 1 8mociknnuo. 1 Mart ve l lluztıan 
tarihlrrindr c-rkUM"f'ktir 

..... • ,.. " 1 • .. 1 • ,. . . • • 

Or HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat Cl 4 30 dar 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karava Dlvanvo1u No l04 

Sahibi ve Neşrıvat Mitdfirü HaW 

LOtfl OÖRUÜNC() 

Gazete('ilik ve Nesrfva1 T L. Ş. 
Basıldığı yeı TAN mathaası 


