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için Alınan 

Yazan: M.Zekeriya SERTEL 

Fransa Maliye Nazın Rey-
naud, Fransada son alı

~ iktısadi ve mali tedbirleri 
~d atmak . vesilesile geçen gün 
~oda ırat ettiği gayet mü
ladı ~utkuna şu cümlelerle baş-

"Hayafi ebeın 
kerj cephenin 

8 
';;1Yetı haiz olan as. 

cede hayati ehe r ~nıda ayni dere .. 
tısadt ve mali hlnıiyeti haiz bir ik
Alnıanyaıun biz:epbe Vardır. Bugün 
~hsadi harptir kar~ Yaptığı harp, 
~leri, sırf nıUtt~~nızl~rdeki teca. 
Jll.ini olnıak içind" ~klerın iaşesine 

K ır. 
kar eza ınüttefikle • 
.ilttı şı Yaptıkları h rın Almanyaya 

_ sa_?ı harptir. a~! ~ünhasıran 
~u gayeleri Aıı!'1uttefiklerin bu.. 
~aglup ederek te 1:8.!!Yayı iktısaden 
ı;.etrnektir. S4.1.1rı 0Imağa ınec. 
- ınaenaJeyh 1940 .• 

Yük hUsUSiyeu ik h~rbının en bü
tısacij oluşudur. 

• B ız harp iç· d 
harp har1: e değiliz. Fakat 

!Un içinde bul ı.n e bulunan dün zam ikt unuyoruz ya. 
ısacli harb. · Bu ınuaz.. 

:masun kalanuyoru ın B .. d~~galarından 
:~da.ki iktısadi\ıar~:uk d~vletler 

• 0rtınınak ı · ın tes.ırlerin. 
bır~er ahnağa rn~ın bugünden ted. 
le~ de t>eyde b~. Bu tedbir_ 
fmoa.n alınmak rpey hukumet tar 
luyonı2• ta olduğuna şahit ~ 

A vnıpa harb. 
devletin iktıs d~ başladıktan son 
rol o v a 1 teşebbüsle • ra 
• Ynanıaga ba 1 r<ie nazım 

lat ve ihracat bu-1~1~ olnıası, itha.. 
sı, döviz ak . . erınin kurulın 

d 
• redıtıf kll . a. 

nnın evlet kontr . .. rıng hesapla 
ve nihayet millik olu altına alınmas-
tatbik mevkiine ~runma kanunun~ 
retlerle ittiha o~ması, bu zaru 
tıs d

• zına luzum .. . • 
a ı tedbirlerdir. gortilen ik. 

Bu tedbirlerden tn 
tısadiyatımızı d ·· aksat, rnilll ik 
sirlerlnden m;;~kn~a buhranının te
k ..... ., un Old ~ • 

urtarmak, anonnal v ugu kadar 
leke ve sarian vu az1yetıere dev_ 
küIAsyonlara ve ~~~dahilde spe. 
tn.ak, Türk vatandas~nın a tnanl ol. 
den muzaffer çıkm . bu badire-
nıekct" asını temin t.. ır. e 

Görülüyor ki bütün 
de olduğu gibi,' bizde d;ıı~~eketl;r
ranının ilk neticesi h ya 'htlh. 

ayatın . .Pahalı. 

Bir Konferans 
ihtimali Var 

ltalya ve lngiltere Hükumetleri, Aradaki 

İhtilafı Vahimleştirmek Fikrinde Değildirler 

200,000 
Gönüllü 
Cepheye 
Gidiyor 

Londra, 5 (Hususi) - Fin .. 
-)ovyet harbine dair alınan son 
nalumat şu merkezdedir: Vi· 
>org,daki Fin külli kuvvetleri 
amamile çekilmişlerdir. Geride 
alan kuvvetler Sovyetleri meş· 

Londra, 5 (Hususi) - İtalyaya gitmek üzere Roterdam
dan hareket eden kömür yüklü Orata ve Olasa adlı İtalyan ge
mileri, kontraband devriyeleri tarafından tevkif olunmuşlar
dır. Gemilerin, Alınan kömürü taşıdıkları tahakkuk ederse kö
mürler müsadere olunacak, fakat gemiler serbest bırakılacaktır. 
Son dakikada öğrenildiğine göre, İngilizler, yeniden 3 İtalyan 
vapurunu claha tevkif etmişlerdir. Bu suretle hamulelerinin 
kontrolüne başlanan İtalyan gemileri beşi bumulştur. Halen Ro
terdamda kömür yüklemekte olan 6 İtalyan gemisi daha vardır. , 

Fin • Sovyct hududunu ve harekatın 
inkişaf ettiği Şimal ve Cenup cep. 
helerinde taarnız istikamet]<.'rini 

-='ul etmektedir. Ve şehir hala 
müdafilerin elindedir. 

Sovyetler. daha fazla Viborg kör. 
fezindcki adalarla meşgul oluyorlar 
ve Fin kıtaları bu harekatı mü'ikül. 

-----, Alman kömürü taşıyan her gemi. 

Y ı k 
1 nin göreceği muamele bu mahiyette 

apı aca olacaktır. ~ın:.anyadan. deniz t~ri~ile 
İtalyaya komur sevkıyatı kamılen 
durmuştur. 

· Şehrimizde 
•• •• 1 _ 1 ___ • İktısadi Harp Nazın Mister Cron, 

n :K a E ~ı bugün Avam Kamarasında bu yolda 
~ beyano•- b_l....,......u'l' ~:i.Aıt.iman ko 

Şimdilik Geri Kalacak :::~i~~~~::k::: :::::w-
Umumiyetle iyi haber alan Alman 

Vali, Bugünkü Faaliyet, Yapılması 
Elzem Olan ve Senelik Bütçelerin 

Derpiş Ettiği işlerdir, Diyor 
Şehrimizde Eminönü, Taksim, meydanlannın tanzimi gibi 

evvelden başlanan bazı imar hareketlerine devam edilmesi ve 
ayni zamanda stadyum, Şehir Tiyatrosu, gazino inşası ve Tak
sim kışlasının yıkılarak yeni bir meydan vücude getirilmesi gi
bi yeni imar faaliyetlerine teşebbüs olunması bazı gazetelerde 
itirazları mucip olmuştur. Bu itirazı yapanların iddiasına göre, 
dünya vaziyetinin gittikçe nezaket kesbettiği bir sırada büyük 

masraflara bağlı olan bu kabil iaali.. 
yetlere teşebbüs ediltnesi, hatta baş.. 
lanmış olanlardan geri bırakılması 
mümkün bulunanlara bile devanı o. 
lunması doğru değildir. 

Dr. Lfıtfi Kırdar 

Bu iddiayı öne sürenlerin kanaat
lerine göre, İstanbul Belediyesi, p~ 
sü korunma yolunda esaslı hiçbir 
şey yapmamıştır. Bugünkü harbin 
sirayet hudutlarını genişletmesi ih. 
timali karşısında diğer memleket
lerde bütün Belediyeler bilhassa 
"korunma,, planları tatbik ederler
ken bizim bu işi bir tarafa bıraka
rak imar p13..nını ön safa almamız 
yersiz görülmektedir. 

Yine bu noktai nazarı müdafaa e
denler, şimdi Belediyenin imar işle. 

--\ rine ayırdığı para ile şehirde olduk-

M 
• ça iyi bir "korunma,, pl3.nını tatbik 

acarıstanın edebileceğini söylemekte ve imar 
faaliyet ve teşebbüslerinin harp so-

E k• M •• f k•ı nuna bırakılmasını istemektedirler. 
S 1 US G 1 Valinin gazetelere beyanatı 

Vali ve Belediye Reisi Lli.tfi Kır" 
Devlet Adamı: dar, ~u yoldaki itirazlar karşıs~nda 

Bcledıyece yapılan ve yapılacak ışler 

mahfillerine göre Alman tayyarele. 
rine, İngilterenin şark sahili boyun. 
ca, kömür taşıyan yük vapurlarına 
yapılacak taarruzlarda daha şiddet. 
li davranın.alan için emir verilmiş
tir. Almanya, bu suretle, İskoç kö. 
mürünün İngiltere cenubuna git
mesine mani olmak ümidinde ve de. 
miryolu şebekesinin fabrikalarla hal. 
kın kömür ihtiyacını temine kafi 
gelmiyeceği zannındadır. 

Bir konferans ilıtimal.i var 
"Corriere Deltecino" nun Londra. 

dan öğrendiğine göre ne İngiltere. 
ne de İtalya Alınan kömürü dolayı.. 
sile çıkan ihtilafı vahimleştirmek fik
rinde değildir. Siyasi İtalyan maha. 
filinin kanaati şudur: İtalyanın pro. 
testo notası hasmane mahiyette de. 
ğildir. İngiltere, İtalyaya dostane te
min.at vermiştir. Hatta bazılarının 
söylediğine bakılırsa muhariplerin 
hakJannı gözetmekle beraber bita. 
raflara en az zarar verecek bir hal 
tarzınır. bulunması için bir konferans 
akdi d-" derpiş olunmaktadır. 
İngiltere zaaf göstermiyecek 
Gazeteler, İngiliz - İtalyan ihti-

13.iının dostane bir surette hallinin 
iyi karşılanacağını bildirmekle bera

(Sonu Sa. 6 Sı.i: 5) 

Bir Yabancı 
Dil Bilen 

Memurlar 

İmtihan Talimatnamesi, 

Dün Meriyete Girdi K B thl 
etrafında dün gazetecilere verdiği 

• e en beyanattı:ı e?ciimle demiştir ki: 
V minin beyanatı Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -

- İçinde bulunduğumuz dünya 1 Devlet memurlarile bankalar ve de~Arkadaşımız Aka Gündüz, Peş. 
tede, tanınmış Macar devlet a. 
da.mlanndan biri olan Kont Beth. 
len'le görüşmüştür. Kont Betblen, 
Macar halkının sevdiği, saydığı ve 
inandığı adamlar sınıfının en ö. 
nünde gelenlerden biridir. Bu es. 
ki Macar diplomatı, Türkiyenin 
ae çok yakından tanıdığı bir sima. 

vaziyeti münasebetiyle yapılan neş. let müesseseleri memurlarının 36;J6 
riyat meyanında. şehrim.izde bir imar ve 3659 sayılı kanunlara göre yapı.. 
hamlesi bulunduğu, fakat korunma lacak yabancı dil imtihanları hak. 
tedbirlerine lüzumu kadar ehemmi- kındaki talimatname, dün Vekiller 
yet verilmediği işaret edilerek İstan- Heyeti tarafından tasdik edilerek 
bulun harici alemle ve muhtemel meriyete girmiştir. 

dır. 

Bu 

tehlikelerle alakasızlığı tenkit edil.. Devlet memurlarile bankalar ve 
mektedir. devlet müesseseleri memurları aylık. 

İstanbul gibi tarihi eserler ve abi- lannın teadülü hakkındaki kanunlara 
delerle dolu büyük bir şehrin _iman nazaran. bulunduklan de:.eceden 

gösterir harita 

Reisicümhur 
Bul9ar Elçisini 

Kabul Etti . 
Ankara, 5 (A.A.) - Reisicümhur 

İmnct=- İiitintı, tiugcm öğleden sonra 
saat 16 da, itimatnamesini takdim e. 
decek olan yeni Bulgar Elçisi Ekse. 
Ians Kirofu mutat merasimle Çan.. 
kayada kabul buyurmuşlardır. 

Mülakat esnasında Hariciye Umu
mi katibi Numan Menemencioğlıı ha. 
zır bulunmuştur. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 5 (A.A.) - Heyeti Vekile 

bugün saat 10.30 da Başvekil Refik 
Saydamın riyaseti altında toplanmış 
ve saat 14 e kadar ruznameye dahil 
muhtelif mesaili müzakere eylemiş
tir. 

'* Ankara, 5 <Tan Muhabirinden) -
Nafia Vekili General Fuat Cebesoy, 
önümüzdeki günlerde memleket da. 
bilinde bir seyahate çıkacaktır. Ve. 
kil buradan Adanaya, Tarsusa, Kon
yaya ve bunu müteakip İzmir, Ay
dın ve havalisine gidecektir. 

l leştirmek için çalışıyorlar. 
Finler. Ladoga gölü civarında da 

mühim bir muvaffakiyet kazandık-

lannı ve gölün içindeki Voma mev .. 
kilni istirdat ederek Nansi ada.c;ile 
temas tesis ettiklerini bildiriyorlar. 

Finlanda Cümhurreisi, Mareşal 
Mannerheim'i Sovyetlerin 18 inci fır 
kasını ve 24 üncü Sovyet tank alayını 
imha ettiğinden dolayı tebrik etmiş.. 
tir. 

200,000 gönü!lü gidiyor 
Cenubi Afrika hükumeti, Finlanda 

salibiahmerine 50.000 sterlin gön.. 
dermiş, bundan başka İngiltereye si. 
pariş ettiği avcı tayyarelerinin Fin. 
landaya gönderilmesini istemiştir. 
Bu tayyareler Finlandaya varmakta
dır. Finlandaya bunlardan başka 
Fransa, İngiltere, Amerika, İtalya ve 
tsveçten de tayyareler gönderilmiş.. 
tir. 

3000 Amerika gönüllüsü yola çık
mak üzeredi:rler. İskandinavyada 
kaydolunan gönüllüler 150.000 İs
veçli, 50.000 Norveçli ve 4000 Dani
markalıdır. 25.000 Danimarkalı aile 
Fin çocuklarını kabule hazır olduğll
nu bildirmişlerdir. 

Bu sureUe kısa bir zaman zarfın. 

<Sonu Sa. 6 Sü· 4l 

T ARIHI TEFRIKAMIZ 
Saldhaddinieyyubi 

Yakında Tan 
Sütunlarında 
B ütün bir kıtaya karşı de .. 

basile dayanan Sa lfıhad· 
dinieyyubi'nin hayatı hakkında 
Avrupalılar ciltler dolusu eser .. 
ler neşretmişlerdir. Şark ile 
Garbin bu temasında iki tarafı 
da tahrik eden dini cereyanlar 
olmuş, fakat bu cerevanların 
altında ahlaki, içtimai. ı:;iyasi 
birçok hadiseler insanlığa yeni 
bir tarih, yeni bir devir açrmş· 
tır. Bu tarihte altın harflerle 
kaydedilen isim ( Salahaddini
eyyubi) nin adıdır. 

Birkaç Güne Kadar 
. . . 

~--· - ~~...--------~-- . 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgı<i · 

Kır Saf al arı, Bol Yemek 
_Ve At Gezintileri 

-27-
A hmet Mithadın hususi ha.. 

yatında, daha birçok ma
sum zevkleri vardı: Mesela, ona en 
fazla keyü veren alemlerden biri.. 
si, ikide birde tekrarlanan kır sa
falarıydı. Babam, zevceleri ıçın, 
Avrupadan hususi eğerler getirt
miş, ve ata binmesinı onlara da 
bizzat öğretmişti Türkiyede, ata 
binen ilk kadınlar da onlardır sa
runm. Maa aile yapılan bu kır ge. 
zintilerine, annelerim de ekserJya 
atlarile iştirak ederlerdi 

Babam, bu gezintiler için hususi 
çadırlar bile yaptırmıştı, arabalara 
atlara binerek, hep birlikte uzak 
su başlarına gider, çadırlarımızı 
kurarak yerleşirdik. Bir çoklarına, 
babamın damadı Şair Muallim Na
cinin de büyük bir neş'eyle iştirak 
ettiği bu kır alemleri, hazan çok 
uzun sürerdi: Çünkü, göçebe haya
tı yaşamaktan, masum, saf, hatta 
biraz da vahşi bir zevk duyan Ah
met Mithat her yaz, dağ başları.. 
na, su başlarına çadırlar kurarak 
yürükler gibi serazat yaşamayı a
deta itiyat edinmişti. 

Ahmet Mithatm. çok iri ya-
pılı olduğunu yazmıştım. 

Onun yemek iştahı da heybetli bo.. 
yu ile mütenasipti. Ve o iştahlı iş
tahlı yemek yerken: 
"- Ben, bu bol iştahı, yazın 

dağlarda su başlarında, geçirdi
ğim zamanlara borçluyum: Çün.. 
k:ü 111üessir iştah ilacı, yani en kes
kin hardal, bol, ve temiz hava i
le, iyi sudur!" derdi. 

En sevmedlği yemekler :ırasın
da, eti hatırlıyorum: 

"-Et yerken, kendimi sırtlan 
111nıyorum!" derdi 

Fakat, hamur yemeklerine bavı
br, pilavı sever, ve pilavdan b~ 
eederken daima şu cümleyi söyler
di: 

" - Yemek te, tıpkı insan gibi, i
kisin~ de yumuşağı seviliyor!" 

Da1ma yediği şeylerden birisi, 
pekmezle pişirilmiş ve üzerne bol 
bol ceviz ekilmiş bal kabağıydı. 
Bunu yerken de gülümser ve: 
"- Şu insanlar ne tuhaf! derdi, 

dünyanın en lez7.etll şeyinin ismi
ni, hazan dünyanın en yavan ~eyi
ne takarlar. Mesela, bir takım tat
sız budalalara, makamı hakaret
te: "Balkabağı!" denilmesi gibi!" 

Hatta onun bir gün, "TercüıY'.a
nı Hakikat" te, bu nüktesini biraz 
daha tevsi ettiğini, ve ·~alkabağı" 
serlavhası altında, iğneli, imalı 

' nükteli, zarif ve fantezi bir fıkra 
7udığını hatırlıyorum! 

B abamın, husus! hayalında 

meşhur olan şeylerinden 
birlsi de, su bardağıdır: Onun su 
bardağı, içine yanm surahi su a
labHecek kadar kocamandı, diye
bilirim. 

Biz, neşeli bir sırasını bulup bar 
dağının büyüklüğüne ilişince o, da 
vudi bir kahkaha savurur: 

.,-Tabii .. Derdi, Hergül kadar 
adam da, suyunu bülbül çanağın
dan içmez ya?" 

Boğazına oldukça düşkün oldu
fl.mu söylediğim Ahmet Mith~tın, 
devrinin en iyi profesyonel mu
harrirlerinden birisi olduğu gıbi, 
devrinin en iyi amatör aşçıların
dan birisi o}duğunu da iddia eder
.em gülmeyin: 

Hakikaten, biz, evde, onun öze
nip te, arasıra yaptığı gibi mutfa.. 
ğa girmesini adeta dört gözle bek 
lerdik. Çünkü böreği. pilavı, ve da 
ha bazı sevdiği yemrkl ri, Bolulu 
aşçılara taş çıkaracak bir nefaset
te pişirirdi. 

Sevdiği gıdalar arasında, sütün 
de mühim bir mevkii vardı. Hatta 
bu sevgisi yüzünden, bir aralık, 
sütçülüğe de merak sardırmıştı. 
Ben babamın, uzun müddet sü~ 
çülüJde de meşgul olduğunu ve ı~ 
tanbullulara sattığı süt kaselerinin 
de, gazetesinde ortaya attığı fikir
ler kadar rağbet bulduğunu ha
tırlarım· Çünkü onda, eline aldı
lı her işte nıutlaka muvaffak o1-
91ıak talil, v.,a ba•em ..,.1acak 
~ 

Hatta bir aralık, -nereden ne
reye diyeceksinız amma- Ahmet 
Mithat Efendi, cins tavuk yetiş
tirmeyi bile merak etmiş, ve bun
da da muvaffak olmuştu: Bu me
raklar yüzünden, Beykozdaki 
çiftlik, adeta bir "nümune çiftliği" 
halini alınıştı. Çünkü, mesela zira. 
atçil kte, hayvan yetiştirmek işin
de kullanılan bütün fenni vasıta. 
Iar o çiftlikte mevcuttu. 

Ve mesela, Türkiyeye ilk "su~i 
kuluçka makinesi" ni, ve ilk "fen
ni arı kovanı" nı getiren, ve bun.. 
ları Türk 'yede ilk tecrübe eden a
dam da, Ahmet Mithattı. 

O, Avrupadan, bunlarla birlikte 
birçok nadide meyva aşılan, ~~ 
çek tohumlan, fidanlar da getirtir 
ve bunları, tanıdığı ve tanımadığı 
köylülere bol bol dafiıtırdı. 

Beykozun meşhur kirazı, meş
hur vişnesi, meşhur elması, arrmı .. 
du ve cevizi, Ahmet Mithat Efen
dinin yadigarıdır. 

Bu merakları yüzünden. babam, 
ufak tefek kazalar da geçirmişti: 

Mesela bir gün, anlarını, yeni 
getirttiği kovanların icine naklet_ 
mekle mesgulmüş. Ô sırada. bir 
fırsat bulan anlar. bir sürü halin
de babamın yüzüne hücum etmiş.. 
ler. Zavallı babacığımın yüzü, da
vul g bi şişmişti. Fakat, bu kaza 
bile, ona neşesini kaybettirmedi. 
Şişmiş yüzünü elile yoklayarak: 
"- Nas1l? .. Yavaş yavaş iniyor 

değil mi çocuklar?" Diyerek bize 
sorar, sonra da, gülerek ilave e.. 
derdi: 

"- Sade gülü değil, balı . .;even 
de dikenine katlanmalı. Ben o ha
in anların bana ş"mdi duyurdııkla
n acıyı, sonra verecekleri balların 
tadile bol bol gideririm!." 

Yine o sıralarda, babam, tavuk 
cinsini ıslah içtn, Lögorn ~insin
den bir çok yumurtalar getirtmiş.. 
ti. Onun. bu yumurtalan suni ku
lucka makines:ne koyduğu günln_ 
deki hali görülecek şeydi. Gecele
ri uykusundan kalkarak makine. 
nin yanına gider. onun harareti
ni kontrol eder, gündüzleri, ba.. 
zan, sırf bir an evveJ eve dönmek, 
ve "suni horoz" unu yoklamak i
çin, işinden erken çıkardı. 

Nihayet, yumurtaları suni ku
luçka rnakinesine konuluşundan 
tam 21 gün sonra, piliçler kamilen 
meydana çıktılar. O gün babam, 
-teşbihte hata olmazsa- bir yı
ğın çocuğu birden doğurmuş bir 
ana g ibi seviniyordu. Ondan sonra 
yeni doğa~. piliçlerin yemlerıni, 
sularını, gunlerce kendi cIIerile 

verdi ve o ki.içlik, ş"rin mahh1klnra 
gönüllü bir lala ihtimam ve itina
sile baktı. O günlerde, elinde daima 
tavukçuluğa, piliç yetiştirmeye, pi
liç hıfzıssıhhasına müteallik ltitap_ 
lar görülüyordu. Bunları dikkatle 
okuyor, ve piliçk.rine ona göre ba
kıyordu. 

Tuhaf değil mi? O kuş beyinli 
mahlCıklar da babamı tanımışlar
dı. Biz kümesin etrafında dolasır
ken, hiç seslerini çıkarmazlar.~ bi 
rer köşeye sinerler, yaklaştığımız 
takdirde kaçarlardı. 

Fakat babamı görür görmez 
hepsi de cıvıldaşa cıvıldaşa 0~ 
sokulurlar, hatta ötesine, berisine 
sıçrayarak, hazan üstünü başını 
kirletirlerdi. Fakat. babam bu mn
zır şımarıklıktan hiç şikayet et
mez, bilakis: 
"- Bakın kaiır mahltıklar, be

ni yine ne hale koydular!" diye gü
lerdL 

O sıralarda bir gün, arkadaşla
nndan birisile tavukçuluktan 
bahsediyorlardı. Bir aralık babam 
güldü ve sakalını sıvazlayıp göz 
kırparak: 

"- Neylersin? Dedi, bu yaştan 
sonra, bizim yapabileceğimiz de 
ancak böyle "sunt horoz" luktur!" 
Babamın masum zevklerinden bi 

risi de, ağaçlarla. çiçeklerle, biz
zat meşgul olmaktı; kendi çiftliğin 
de ırgatlardan fazla çalışıp yorul. 
duğu. hatta bazan, cezalı mahktim 
tar gibi ... ııerce dinlenmeyi unu
tarak toprak umıiJ çok valddil 

Vm 

TAN =-============================================~ı~~. 

GÜNÜN RESİMLERİ : Ticaret Odasında Dünkü Toplantı 

Sana~·i erbabı dün Ticaret Odasında Vali Lfüfi Kırdarın riyasetinde 
bir toplantı :yapmışlardır. Bu toplantıda İzmir Beynelmilel Fuarına İs
tanbul sanayicilerinin işt"raki meselesi konuşulmuş, İzmir Belediye 
Reisi Behçet Uz izahat vermiş, Türkiye müesseselerinin geçen sene. 
lerden daha geniş ölçüde Fuara iştirakler:nin faydalı olacağına işaret 
etmiştir. Behçet Uz bilhassa şu sözleri ilave etmiştir: 

(etmemiz Hh:•mdır. Hükömetimlz bu hususta sanayicilerimize her tnr. 
lü kolaylıkluı l'Österecektir.,, 

- "l\fcmlcketimiz geniş bir sulh ve sükun içinde bulunuyor, bu sulh 
ve sükün devam edecektir. İzmir Beynelmilel .Fuarına ehemmiyet at· 

Bundan ıinra Mmtaka Ticaret Müdürli Avnlnin reisliğinde bir Fuar 
komitesi teşkil edilmiştir. Toplantıdan sonra Vali ve Belediye Beial 
Lutfi Kırdar Sa~ayi Birllifne sitmiı ve birlik erkim ile daimi seql 
hakkında hasbihalde balunmuttur. lstanbulda yapılacak daimi seqp 
hakkında imar planına göre alınacak tertibat ta derpl§ edilmiştir. 

Resimde toplantıda bulunanlar ve Behçet Uz görülmektedir. 

Yataksızlık 14m~rikaya Amerikan Fıshğı Sattık 1 Sinemaların 

Yüzünden 
Ölenler 

Bu Yıl 12Bin TonŞeker ~iyatları 
istihsal Edilecek indirildi 

İstanbul hastahanelerinde kMi de
recede yatak bulunamamasından do
layı vuku bulan hadiselerden ikisine 
dün bakılmış ve bunlardan biri Ye
dinci Asliye ceza mal;ı.kemesiııde ne
ticelenmiştir: 

Yedinci Asliye ceza mahkemesinde 
neticelenen dava şudur: 

Alpullu Şeker fabrikası Trakyada pancar müstahsilleri ile 
Pancar yetiştirme taahhüt mukavelelerini imzalamağa başla
mıştır. Pancar ziraati için tefrik edilen arazi tamamen sürdürü
lerek hazırlanmıştır. 

Taksimde oturan apartnıa!l bekçi
si Vartan hastalanmış ve gece saat 
21 de can kurtaran otomobili ile Be. 
yoğlu hastahanesine götürülmLiştür. 
Vartanı muayene eden <io~tor Cahp 
Eral: "Boş yatak yoktur,, diye has
tayı hastahaneye almamıştır. v~rtan 
da sonradan kaldırıldığı Sürpagop 
hastahanesinde ölmüştür. Hastaya 

Tohum ek\lmesi ıçın havaların ikinci nevi beyaz peynirlerin stoku 
müsaadesi beklenmektedir. Bu haf. 25 ·• 40 bin teneke kadar tahmin e. 
ta içinde zeriyata başlanması ümit dilmektedir. Birinci nevi Edirne 
edilmektedir. Trakya pancar mınta- peynirlerinin tenekesi 620, Uzun. 
kasında hazırlanan arazi vasati yüz köprü ve Lüleburgaz peynirlerinin 
nı.ilyon kilo pancar istihsaıatı yapa. tenekesi 500 - 550. İstanbul buzha
bllccek geınişllkteaır. zıraat' veıaıı - natn~C'ltı Anadohı J>Cn:Jtrlcrlnınıet 

ti pancarın kilosuna ~eçen sene bir de 450 - 475 kuruştur. 
kuruş ~iy~t takdir ~tmişti, bu sene Susam lhrar edilemiyor 
de aynı fıyatı takdır ederse AlpuL :ı-

Müddeiumumi muavini Hicabi, 
Vartanın ölümünde doktoru!'! ihmali 
olmadığını, ancak ilk sıhhi tedaviyi 
yapmadığından bu hususta inzibati 
cezaya çarpılmasını istemiştir. 

Mahkeme, doktor Galip Eralın in
zibati cezaya çarpılması için müddei. 
umumiliğe müzekkere yazılmasına 
ve ihmali suçundan beraetlne karar 
vermiştir. 

ikinci dava 
Yine ayni mevzuda bir davaya da 

Altıncı ceza mahkemesindı:! bakıl. 
mıştır. Bu davanın suçluıarı Hikmet 
isminde bir polisin ölümüne seoep 
oldukları iddiasile mahkemey~ ve:i
len doktor Cevdet, Celal ve Galipt~r. 
Müdafaa şahidi olarak .Mazhar ÜS
man dinlenmiş, diğer "Şahitlerin din
lenmesi ve Tıbbıadli müdürtüğiı ile 
Sıhhat müdürlüğünün yazılan tez!<e
relere cevap vermesi için muhakeme 
başka güne kalmıştır. 

Dünkü Matbuat Davaları 

lu fabrikasına bir milyon liralık 

pancar satılm1ş olacaktır. Trakya 
pancarından vasati yüzde 12 şeker 
alınacağına göre yalnız bu fabrika 
bu sene vasati 12 bin ton şeker istih. 
sal edPCektir. 

Amerikaya futık sattık 
Dün piyasamızdan yüz elli bin lL 

raltk ihracat olmuştur. Amerikan 
fıstığ1 dediğimiz yer fıstığı ilk defa 
olarak memleketimizden Amerikaya 
ihraç edilmiştir. 42 kurustan 45 bin 
kilo fıstık bir elde ~~hlmıc:tır. 

Beyaz peynir stoku 
Muhtelif merkezlerin buzhanele. 

rinde yüz bin teneke kadar beyaz 
peynir stoku mevcuttur. Bu sene 
fazla ihracat yapılmadığı icin fiyatlar 
düc:iiktiir. Yunanistanm ithal ettiği 

Lodos Fırtınasından 
Vapurlar işleyemedi 
Marmara ve Ege de11izinde evvel. 

ki akşam baslıyan lodos fırtınası dün 
Yeni Adam M~~1:1'ua~.mın 259 uncu c.ıabah şiddPtlenmistir. Bu yüzden 

sa!."ısı ~tişar .e:~ıgı gu.~de~ . son~a, öğleden sonra Kadıköy ve Haydar. 
mu~deıumumılıge ve:dıklerı ı~ın Is- pasa postalan ile Ada postalan bir 
maıl Hakkı Baltacıoglu aleyhıne a-, müddet yapılamamışbr. Boğazici va.. 
çılan Ma.~buat ~an.unuı:ıa muhalefet 1 purlan da Köprüye dönüş seferle. 
davası. dun yedıncı aslıye ceza mah- rinde gecikmislerdir. 
kemesın~e neticelenmiştir. Mahkeme Dün sabah Florya ile Yeşi'köy a
Baltacıoglunun beraetioe kar.:>r ver. rasında sahil kısmında dalgalar ta. 
miştir. rafından atılmış ver yer kereste yı. 

• ğmları görülmüstür. Bunun bir de-
Mizahi Açıkgöz gazetesinin dör- niz kazasmdan ileri gelip gelmediği 

düncü sayısında intişar eden bir kü.- araştırılmaktadır. Diğer taraftan fır. 
rikatür ve yazı müddeiumumilik ta- tına yüzünden bir geminin kereste 
rafından müstehcen mahiyette görül. hamulesini boşalttığı ve bu kereste
düğünden gazetenin neşrıyat müdür \erin bu yüzden sahile vurduğu da 
ve sahibi Salih mahkemeye verilmiş- tahmirı n<lilmekt,.dir. 
tir. Dün yedinci Asliye ceza mahke- Bir vapur bosaltıldı 
mesinde, sorgusu yapılan Salih, ken. Dün sabah Kadıkövünden kalktık. 
disinin gazeteci olmadığını., bu işler. tan sonra tarife harici olarak Hay. 
den anlamadığını, hatır için neşriyat darpasaya uğrayan Heybeliada va. 
müdürü olduğunu ve gazetenin yazı puronun. fazla yolcu aldığl i<:in Hay. 
işlerile asla meşgul bulunmadığ•nı darpasadan hareketine liman reisi 
söylemiş, o resim ve yazının bir Av- tarafından müsaade edilmemistir. 
rupa mecmuasından alındığıru bil- Liman reisliğinin izdihama , mani 
dirmiştir. olmak icin seferlere ilave yapılması. 

Birinci asliye ceza hakimliğinde nı istiyec<'i!i söylenmPktedir. 
ehli vukuf olarak dinlenen ressam Donarak ölenler 
Şevket Dağ, karikatürün sanat eseri Yalovanın Cengiler köyünden İb-
olmadığını ve çok çirkin mahiyette rahim Evci, Yalova pazarından kö. 
gördüğünü anlatmıştır. yüne dönerken, e~el:tile beraber do. 

Müddeiumumi suçlunun tecziyesini narak ölmüştür. Yalovada şiddetli 
istemiştir. Mahkeme Salibin bir ay soğuklar hüküm sürmektedir. 
hapsine ve 15 Ura para cezası ödeme. Bergamada da Turanlı nahiyesine 
sine karar vermlt, mahkılmiyetinl bağlı Muratlar köyünden Ayşe, kö. .. .. - -

Ellerinden lisans müsaadeleri alın~ 
mış olan susam ihracatçılarına hala 
ihracat için müsaade verilmediği gi. 
bi susam fiyatları da henüz tesbit e
dilmemi~tir. Sovyet Rusya ve İskan. 
dinav hükumetleri piyasamızdan kül
liyetli miktarda susam almak için 
tüccarlarımıza müracaat etmişlerdir. 

I ngiliz kliringi 
Türk - İngiliz ticaret anlaşması 

mucibince iki hükumet arasındaki 
kliring muamelelerinin hesap baki
yelerinin tasfiyesine ba!':lanmıştır. 

Numara sırasile Merkez Bankasın. 
daki muameleler neticelendirilmek
tedir. Bundan böyle İngiltere ile ta. 
kas suretile ticari muamele yapıldığı 
için artık klirink usulü tamamen 
kaldırılmış bulunmaktadır. 

Hisarlann Vaziyeti 
Tetkik Edilyor 

Belediye, Belediyeler Bankasın
dan alacağı 5 milyon liradan şimdi
ye kadar 1,960,000 lira alm:ştır. Fa
kat son vaziyet dolayısile bu para 
henüz tamamile sarfedilememiştir. 

Hiaarlann vaziyeti 
Anadolu ve Rumelihisarlarının 

mü.:.takbel vaziyeti hakkında şehirci
lik mütehassısı Prost tarafından hr:ı
zır lanacak olan plana esas teşkil et. 
mek üzere İstanbul beledıyesı Arke. 
oloji müzeleri umum müdürlüğüne 
müracaatla eski eserleri koruma en
cümeninin mütalaasını sormuştur. 

Bunun üzerine müzeler idaresi Hi
sarların tarihi ve bedii kıyıneti etra. 
fında, burada yapılacak işlerin ma. 
hiyeti üzerinde bir rapor hazırlaını
ya başlamıştır. 

• Nafıa Vekileti, Belediye tarafın-
dan hazırlanan Mecidiyeköyü planı. 
nın bazı noktalanna itiraz etmel{te
dir. İmar planının Karaköyle Topane 
arasındaki sahaya ait kısmı üzerinde 
de tadilat yapılmasına lüzum hasıl 
olmuştur. Yapılan tadilata göre, Ka
raköyden Liman hanına kadar de
vam edecek olan cadde, sahil kıs -
mmdan uzanacaktır. Cadde Liman 
hanından itibaren içerden devam e. 
decektir. Yolcu salonunun önünde 
de büyük bir meydan bulunacaktır. 
Taksimden Boğazkesen caddesini 
takiben inecek olan cadde bu mey· 

Belediye daimi encümeni, sinema
cıların itirazları üzerindeki tetkikini 
bitirmiş, son kararını dün vermiştir. 
Encümen eski karannda ısrar et
mekte ve sinemacıların yeni sinema 
fıyatları hakkında itirazlarını gayri 
varit görmektedir. Encümenin tesbit 
etmiş olduğu fiyatların tatbikine 
başlanmıştır. Bazı küçük sinemalar 
da kendilerinin birinci sınıf sinema 
addedilmesi için müracaatta bulun.. 
muşlarsa da belediye bu müracaatı 
.r~,:aoı.r }o_..,..:_.: ... 

Otobüs tıgatlan 
Otobüs komisyonu dün otobüsçü. 

lerden bir grup · celbederek kendile
rinden izahat almıştır. Otobüsçüler, 
yedek malzemesinin yükselmesinden 
ve benzin fıyatlarmın artmasından 
dolayı hali hazır fiyatlarla servis ya
pamıyacaklarını beyan etmekle be. 
raber otobüs fiyatlarına zam yapıl
masına da taraftar olmamakta, sa
dece, belediyenin otobüslerden al
makta olduğu hisseden 'razgeçmesini 
istemektedirler. Komisyon bu hus~c:u 
tetkikten geçirecektir. 

Yeni ortamektepler 
Kartal orta mektebi 11 marttan L 

tibaren açılacaktır. Pendik orta mek
tebindeki talebelerin bir kısmı, bu
raya nakledilecek, böylece Pendikte
ki orta mektepte çifte tedrisata ııL 
hayet verilmiş olacaktır. 

Bir Köşk Yandı 
Dün sabah saat 10 da Kadıköyde 

Neşet Paşa sokağında Ankara Ziraat 
Enstitüsü müdürü Nesibe ait 15 nu. 
ınaralı köşkte yangın çıkmış, bina 
tamamen yanmıştır. 

Yangını ilk defa .Beyazıt kulesi 
görmüş, Yangına Kadıköy itfaiye 
grubundan başka Üsküdar grubun
dan da takviye müfrezesi gönderil· 
miştir Yangın ancak iki saatte sön
dürülebilmiştir. 

Ateşin mutbah bacasmdakl kurum.. 
ların tutuşmasından çıktığı anlaşıl· 
mıştır. Köşk Ankara Sigorta şirke
tine dört bin liraya sigortalıdır. 

İtfaiye grupları bu yangından dö. 
nerlerken Kadıköyde Yeldeğirmenl 
caddesinde Dimitriye ait 117 numa. 
ralı evde de yangın çıkmı~. ayni grup 
tar bu yangını da söndürdükten son
ra dönmüşlerdir . 

Kuyuya Düştü 
Silivrinin Sayman köyünden Öme

rin kızı 2 yaşında Vasfiye ağzı açık 
kuyuya düşüp boğulmuştur. 

T A K y 1 M 

6 Mart 1940 
ÇARŞAMBA 

3 QncO ay 
Arabi: 1358 
Muharrem: 28 

GOn: 31 

GOneş: 6.27 - Ö~le: 
İkindi; 15.38 - Akşam: 
Yatsı : 19.34 - !msAk: 

Kasım: 120 
Rumf: 1356 

Subat: 22 
12.26 
18.06 
4.48 
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~GüNI 
Şark Alemi e 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

B nğdattan gelen arapça gazete- ı 
. ler, Irakta \'uku bulan son ha- ı 

dısclcri aydınlatan müteaddit ,·csi- ı 
knlnn ne retmektedir. Bu vesikala. 
rın en miihinımi. Başvekil Nuri Sait 
pasanın kral naibine ''erdiği istifa. 
namedir. istifaname Jrak'ın son , e. 
ne~erde ya adığı siyasi hayatı icmal 
edıyor \'e irak'ın siya i buhranlar. 
dan kurtulma ı için taUip edeceği 
hattı hareketi, bu gibi resmi v,.sika
larda c ine nadiren tesadüf edilecek 
bir sarahatle anlatıyor. 

l\iühiın Bir Vesika : 

Romanyanın 

Ankara Sefiri 

De vişiyor 
--<>-

Rumen Harici Ticareti 

Y e'lİ Zaruretlere Göre 

Tanzim Ediliyor 

Nuri Sait paşa son senelerde bir. 

Garp cephesinde bıgUiz topçu kuı:vetleri dii§mana ate§ ediyorlar 

biri ardınca İrakta vuku bu- • 
lan hükunıet dnrbclcrinden bnhsede- ı 
r~k evvela "bir tııkım scrgiizc tc;ile. 
rın suikast ve darbei hi.ikumet yn-1 
parak iş başına geçtiklerini" SÖ;\'liİ. 
Yor. Onun bu sözlerle Bekir Sıtkı 
ı>nşa tarafından yapılan hi.ikl'ımet 
dnr~esine i aret ettiği gayet sarihtir. 
B.e~ır Sıtkı p şanın iş başına geçir. 
dığı hükumetin ne yaptığını anla
tan satırlarda da onun "memleketi en 
bfiyiik tehlikelere maruz kıldığı ve 
nıemle eti birçok kıymetli adamln
nndan m hrum ettiği" kaydolunu- Mister Velle-;-ı Garp Cephesinde 

Almanlarla lngilizler 
Arasında Bir Temas 

Bukrcş, 5 (Hususi Muhabirımız

denı - Milli propnganda naz ·rı Ra. 
dıan'ın ıstıfası üzerine propaganda 
mızırlığına milli kalkınma cephesi 
nazırı Giurescu ve bu nezaret müs
tcsnrlığına dn Romanyanm Ankarn 
büyük elçisi Sto

0

ca. Rom.myan1ı1 e!"
ki Moskova bıiyük elçisi Gregorce'un 
Ankara elçilieine tnyin eclılıncsi muh 
temeldir. 

• Rumen harici ti.;:aret rejimtni ta-
dil eden kraliyet kararnamesi, bugün 
neşredilmiştir. Kararnamenin başlıca 
gayesi memleketin sınai faaliyetıni 
milli menfaatlere ve inki~af eden Av
rupa vaziyetinin tahmil ettiği zaru
retlere göre idare etmektir. Karar. 
name bilhassa spekülasyona maruz 
kalan ve Romanyn için bir gün müb
rem bir ihtiyaç sırasına ge~ecek olan 
bazı iptidai maddelerin kullanılması 
işinin bir nizama bağlanmasını istih
daf eylemektedir. 

or ve daha sonra memleketin 'bun
lardan kttrtanlması üzerine maziyi 
unutmak siyasetinin takip olund~
ğunu ve bununla milli birliğin ve 
milli Yükselmenin temini istihdaf e. 
dildiğini söylüyor ve şu sntırlan ilB.. 
ve ediyor: 

1eFakat hu slyasctbı yanlış oldu;,ı 
sfirntı.~ anla ılmı , çünkü iktidar 
:ın~vkuni ele geçirmek için yeni bir 
suıka t hanrlanmıs ve bu ımikasdi 
haı;ırlayanlar, mat.iyi unutmak siya. 
sctıni icap ettiren aiklerl anlnmn
dıklannı göstermişlerdir." 

Suikastler ı 

J kinci suikııscli hnnrlıyanlaTa 
karşı gnyet miilfıyim davra

nı1mı::J verilen cezalar hafifletilmiş 
ve böy1ecc ndil ve ih an siyasetinin 
takibine devam edilmi ise de, bunun 
da verdiği netice, bütün dünyanın 
buhrnn içinde ~ üzdü~'Ü bir sırada 
suiknstlerin yeniden başgöstermesi ve 
""~"' q, li .... • ...... --lte b ~ 
dn iildürülmc i olmuştur.'' . 

:Nuri Sait pnşa vaziyeti bu şekilde 
hulasa etmekle, lrak'ın son seneler
de Ya dığı hayatın; darbei hiiktt
nıet, darbei hükumete mukabil ha. 
reket, suikast, suikn tlere miilayim 
ınuka.~elc içinde geçmiş olduğunu 
~,c~aruz ettiriyor ve bilhassa İralt'ta 
sıyn i ınu- . ı·k . .. cnm ı " cereyanının alıp 

Ybrumcsine mlini 1 k . • h yl o ma ıçın er c. 
yapmak 167.nn ld•v• • i h ed. yor. çr kr gc ıgını za ı-

çilme.zs~n .,
1
1 ht1 cercvnnın öniinc ge. 

leke.ti d rn tıfet köklesir, ve mem. 
n e uçunırna slirlikler" diyor. 

u Yüzden N • 

Bu Akşam Parise 

Gidiyor 
Lozan, 5 (A.A.) - Dün Lozana ge

len Sumner Vellcs, doğrudan doğru. 
ya oteline gitmiştir. Kendisi yorgun d Almanların Oüşürdügv Ü 
gözüküyordu. Velles, çarşamba akşn- Belc;ika Meclisin e, 

Sofya Elçimiz 
Şehrimize Geldi mı Parise hareket edecektir. O zama.. H"'t T · Ed"ıld"ı 

z1 · hakk d Bel~ikalı Tayyarecinin a ırası azız 
na kadar Berllni yaret1 ın a ~ :sofya elçimiz Şevki Berker dün 
Amerikan Hariciyesine raporlarını Londra, 5 (Hususi) - Garp cep- tin, maddi ve bilhassa manevi taz- sabahki semplon ekspresUe şehrimize 
yazncaktır. .. dıl besinde kayda değer bir hadise vuku minat istediğini izah etmiştir. gelmiştir. Elçimiz Parkotele inmi~-
Şahtı Amerikaya çagır ar bulmamıştır. Fakat Garp cephesin. Harbiye Nazın, ilk ateşin, Belçika tir. 
N ational Zeltung'un Berlin muha- den hareket eden İngiliz hava kuv- tayyareleri tarafından açılmadığını Mezun en gelen Şevki Berker, bu. 

birinin zannettiğine göre, Almanya. vetleri §imali Almanya üzerinde, tasrih etmiş ve Henrardm, sadece ta- rada bir knç gün kaldıktan ve Anka
nın Amerika ile ik.tıs?di mü~aseb~- Fransız tayyareleri de hudut hatu ü. arruza mukabele ettiğini ve bu esna- raya gittikten sonra Sofyaya döne-
lerde bulunması ıhtımallerme daır . d Alın la da Fransa üzerm- da, kalb nahiyesinden müteaddit kur cektir. 
Velles ile Dr. Schacht arasında yapı. zderıkn ~·f anlanryapmı "'"rdır şun yarası aldığını söylemic:tir. Sofya sefirimiz, kısaca •:n beyanat-
ı .. .. d ,, 11 D e eşı uçuş il- · :ı :ı-
an goruşme esnasın a e es, r. G hesinin İngiliz kısmında ta bulunmuştur: 
Scbacbt'ı Amerikaya davet etmiştir. Jlk::{P ~ebır fnciliz_ınryJtline.J.aar- vy + _ im it '~Türk _ Bulgnr münasebetleri 

Roma, 5 (A.A.) _ Birleşik Ame- ~.z ~n Afm~iifar, bir :u-aıık bu m<:v çok iyidir. Aramızdaki dostluk git-
rikadan a\)det eden ..A'llerikanın Lon. kı~ ışgal etmışlcr ve bır kaç .t?gilız Hududu işaretlendi tikçe daha fazla inkişaf ediyor. Bul-
dra elçisi Kennedy Rom3ya uğramış esıri almışlarsa dn burası bılahare garistandaki son kabine tebeddülü, 
ve Amerikanın Roma elçisi Phillips istiraat olunmuştur. _ . . Moskova, 5 (A.A.) _ Sovyet _ dahili sebeplerden ileri gelmiştir. 
·ı - - - ı·· Lord Gord, bugun kuvvetli bır IAlriıan merkezi hudut komisyonu 8 _ Bulgnristanda askere çağmlanlar, 
ı e goruşmuş ur. k •. ı t h · d bi • • 

Kennedy Sumner Welles'in yalan. Alman me~ ~ın . ~ n~ e _en r şağıdakı tebliği neşretmiştir: her sene .olduğu g~~ı. muayyen ve 
da İngiliz ricaline vaki olacak ziyare. ~ransız. 1 ~ferını İngilız mşanıle tal- _ Takriben 1500 kilometre uzunlu- mutat ~alım devresı ıp~ nlın~nlardan 
ti esnasında kendisile görüşmek ü. tif etmıştır. gunda Alman - Sovyet hududu bo.. ibarettır. Bunun harıcınde bır hazır. 
zere o tarihte Londrada bulunacaktır. Belrika JJleclisinde yunca hudut işaret dirkleri tesisi işi, lık yoktur., 
lVelles'in getireceg ... i malumat 27 Şubat 940 tarihinde bitmiştir. İtalya Elçisi Geldi 

'Brüksel, 5 (A.A.) - Mebusan Mec 2820 işaret direği dikilmiş ve yeni • : .. 
lisi içtimaının başlangıcında, reis hududun heyeti umumiyesinin topog İtalyan büyük elçısi. D~ Pepo, ~u_n 
Van Canvelacst, bütün mbuslar aya- rafi haritnsı çıkanlmıştır. sabah Ankaradan şehrımıze gelmıştır 

RUMEN - BULGAR 
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içkiye Yüzde Y .. z ! 
Yazan:. 8. FELEK 

Fe\'kıılCıde holler, fevkalade tcd. 
birleri icn,p eder. Geniş ölçülü 

hadise ihtiınatlcrini küçiik boyda 
çarelerle kar ılamak halık ağile ça
dır kurmıva benzer. 

Onun itin dünynd'aki {evkaliide 
nhvnlin bizdeki muhtemel tesirlerini 
karşılamak iizere hükumetimizin al
dığı tedbirleri hepimiz tnsvip ile kar. 
şılarız. 

Bu arada vergi ve tckfılife dair o. 
lan zamlan da ayni nnlayıc;la hlisnil 
telakki ederiz. Lakin bu pek tnbii o
lan tasvip ve teniç hareketlerimiz 
bizi bir nokta iizerinde ısrar ile dur. 
maktan menedemez. 

940 yılı biitçesinde 28 milyonluk 
bir a~ık var. Bunun sebebi Avrupa 
harbi dolayı ile giimriik ve diğer va
ridatta görülen eksilmedir. Bunu 
kapnnıak icin hiikumet bir takım mn. 
1i tedbirle; alıyor. Bunun ilk teza. 
hürlerinden biri şekerin kilosuna ya. 
pılan 10 kuru zamdır. Lakin bu on 
kuruş bütçe açığının kapanmasına 
kiifi değildir. Geçenki nutkunda dn 
Sayın Başvekilimizin işaret ettiği 
gibi muamele, kazanç ve istihlak gi. 
bi diğer bazı ,·ergilere de birer mik. 
tar :r.am yapılacaktır. 

İşittik ki; bu meynndn ispirtolu tç. 
kilere de yiizde sekit. zam olacakmış. 

A7.dır efendim! Nisbetsizdir. Şe.. 
kere yiizde kırka yakın bir zam ya. 
parken muzır bir keyif maddesi olnn 
ispirtolu içkileri yiizde sekide bırak. 
mak olamaz. İçkilere yüzde yüz zam 
yapılmasını isteriz. 

Bunu içenler de, içmiyenler de, 
hele içmiyenler pek yerinde bula. 
cnklnrdır. Böylece bir taraftan içki 
iptilasına knr ı bir tedbir, dii!'er ta
raftan da hlik(imete keyif yolile bir 
varidat temin edilmiş olur. 

Zaten bu zıkkımı içenler: 
"İç blldc, gOzel sev, var ise akla şutınm'" 
"Dilnya var lmlş. ya ki, yok imiş ne 

umdrun" 
Demiyorlar mı? 
İçerler ve içerlcrlcen dünyada o. 

lup biteni unuturlar. Böyle gilzel 
nisyanlar da, buglinkü şerait içinde 
pek ucuz olamaz. 

İçkilere yi\ulc -yüz zam, şekerden 
kalori alncnk iken bunun pahalılaş. 
mn ı yiizlindcn bazılnnnın ispirtoda 
kalori aramalarına da miıni oldufu 
gibi, sarho hık yiiziinden birçok aile 
ocaklnnnda lmvbolmu olan dirlik 
dü:r.enlil:<in avdetine ve ile olur. 

Ben, ötedenberi oldul.ru gibi hn c. 
fer de, bu fır nttnn istifade eder 
i<:kiye aj!ır \'er~i konulma5tnı ehem. 
mivetle ileri siiriivorum. Bu yanın 
hclki i ret miiptelfılarının hoşuna 
!!İtmez. Fakat eminim ki, geri kalan 
azim ekseriyet benimle beraberdir. 
Zaten nmanım: l>İr mantık da bizi btı
nn ichar etmektedir. 
Şekere yflzde kırk zam ettiren f. 

caplnr, 1~kiden yüzde yüz almadan 
lnrnkmın:. keti hern d urı Sait pasa memle. 

lere nıa a;m, hem hıırici tehlike
ccreyaııı:~: k ırak~cak olan im gibi 
ve bu sur tl ati hır darbe indirmek 
lann 5 rr~ : meml keti bu cereyan
dh·. irak ı; en ~urtermak lehinde. 
klinurnuın· nş~e~ıll, bütün frak ef
de hulun~v v •nın de tıYni düşünce. 
muhtelif Ye~t"ll~u, istilnnamesinin 
dlr. erı.ndc t<'.lunr etmekte. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Sumner 
Vcllcs'in seyahatindeki mana ancak 
Vaşingtona döndükten sonra anlaşı
lacaktır. Filhakika her şey Roosevelt. 
in Vellcs tarafından getirilecek ma
lumattan istifadesi tarzına bağlı bu
hınmaktadır. Roosevelt, Velles'in av
detinden sonra Avrupa harbini dur. 
durmak imkanlarının kullanılacağını 
beyan edebilecek ve bu suretle siya
si muhasımlanna karşı va:ciyeli kuv. 
vctlenebileccktir. 

ğa kalkmış olduğu halde, bir Alman 
tayyaresinin taarruzuna kurban gi
den mülnzim Henrardın hatırasını 
yadederek, Belçika bitaraflığının, Al 
man tayyareleri tarafından mütema. 
diyen ihlal ediliş tarzındaki kasdı te
barüz ettinniştir. 

300 Milyon Sterlinlik 
Harp İstikrazı 

Londra, 5 (A.A.)- Sir Con Simon, 
Avam Kamarasında, 300 milyon 
Sterlinlik bir harp istikrazı ihdas e.. 
dildiğlni bildirmiştir. 

Hududunda Bir Hadjse Müttefikler Boğazdan 

Başvekilin Azını . 

Nuri sait -
t 1 Pn anın bu VCS1kada 
nsvır ctf'"l 

Yok ki, hii'"On 1~ manzara, iiphe .. Vera ·d· 
umuz lrak'ın i cı ır. Çiınkü kom. 

t t"'- ' s vn 1 1 s ı.~ral'Sızlıklar ~i • sarsıntı ar ve 
vakti hulunmaın ks•nde geçirilecek 
ket, hilha n büy~k g~rc~tir. Memle. 
n ve tam bir iikun hır.·~ a siyaseti. 
hu inşa Progr ve ~ tıkrar içinde 
rnetle tatbikuı anımın büyUk bir him. 

Nuri Sait nıuhtnçtır. 
met teşkil et~~ a;°ın Yeni bir hiiklı
:rnrsıdıktnn " .' onun İrak'ı istik. 
kurtarınağa ·e. ıyasi ar ıntılardan 
mumlycsinln a~ırn ve İrak efklln u. 

- t . u nznıı tey•t •v· go cn,·or. Bu Yold ı ettıgıni 
muvaflakiYct İ k a kazanılacak her 
l·nzançtır Ve. ~ rn. Snamına en büviik 

· urı •t p · 
en _büyük nıuvaffak~1 • as~ bn yolda 
mnga naın:zettir. l etle.rı kazan. 

Belçika. Kralının iühim = 
istişareleri 

Brüksel, 5 (A A ) K 
· · - ral d-

neral Denis ile, Bnşvekil Pıer ~n ge- ı 
bul etmiş ve Harici lot u ka. 
Milli M'"d f ye Na:ı:ırı Spaak u n aa ve Sıhhiy .,.., • 
\c görüşmüştür. e .. ,Ci7.ırlarj. 

---fl')..>---

Romaya Giden Bir 
Alman Prensi 

.Roma 5 (AA.) - Prens Otto Von 
Bısmark. Almanya büyük el iliğinde 
mühim bir mevki işgal etmek üzere 
t.lırayn muvnsnlat etmiştir 

• 

Bundan sonra Başvekil Bapterlot, 
memleket şerefi ve memleket huku
kunun sıyaneti namına, hükume-

Bu istikraz tahvilleri l O ve 19 sene 
vadeli olup yüzde üç faizlidir. 

Bükreş, 5 (A.A.) - Bulgar komi. 
tacılan Romanynnm hudut civarın. 
daki Kilitaki köyünü basmışlardır. 
İki hudut bekcisi yaralanmış, iki ko
ınitncı ölmüştür. 

e Zaman Harp 
Gemisi Geçi ebilirler? 

H A D i S E L E R i N lÇ Y O z: U 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter bildi

riyor: 
Avam kamarasında işçi mebu 

Henderson, Türk • Fransız - !ngiliı 
karşılıklı yardım muahedesinin, şi~ 
diki harbin ihtimalleri dahilinde ola. 
rak, İngiliz ve Fransız harp gemile-
rinin Boğazlardan geçmesine müsait 
olacak surette Montreux mukavele-
sinin 19 uncu maddesi hükumlerine 
uygun olup olmad1ğını sormuştur: 

lsı·içredeki Nazist teşkiUitı, reislerinin tevkifi 
üzerine, fesholunmuştur. lsviçre Nazistlerinin 
reisi olan Tobler, bir müddet mukaddem bu teş
kilatın başından istifa etmiş ve bir Alman ca· 
sus şebekesinin başında çalı§mağa başlamrştz. 
Çok geçmeden Zürih zabıtası bu adamı yakala
dı ve onun lsviçrede kendi ilıtiyarilc sürgün ha
yatı sürüyormuş gibi görünen Almanlarla dü· 
~üp kalktığını tesbit etti. Bu ihtiyari sürgiin
ler arasında eskiden Berlin polia müdürü olan 
bir zat bulunuyordu. Londra gazetelerine göre 
bu ihtiyari sürgünlerin vazifesi, /ngiltere ı'e 
Fransa aleyhinde çalıımaktır. 

• Daily Sketch gazetesinin verdiği malümata göre Jngll-
terede bazı hükfunet daireleri, resmi vesikalara karşı 
ihmal göstermektedir ve bu yüzden hiik(ımcte ait bir 
~ok e\'rak :uyaa uğramaktadır. Harbin ha lamasından. 
beri, hükumet evrakını ihtiva eden 17 çanta ı:nyi olmu -
tur. Bunların ekserisi otomobiller içinde bırakılmış, ' 
otomobilin sahibi döntince çantasının yerinde yeller es.. 
tiğhıi gönnfiştUr. Fakat İngiliz gazetesi, bu çantalardan 
çoğunun ehemmiyetsiz evrak ile dolu olduiunu söy. 
lüyor. 

• Vaştngtonun siyası mahfilleri, Amerika (,"iim-
hurreisi Mister Roosevelt,in Avrupaya gönder
diği Müter Welles'in getireceği cevabı şimdiden 
tahmin ettiğini söylüyorlar. Bunlara göre Ro() 

1 
1 

• 

Bevelt, müttefiklerin Naziliği 
lıarbedecckleri kanaatindedir. ,,. 

ezinciye kadar 

Fakat l\fister Roosevelt, Berlinden hu usi bir takım 
nıatumat nlmış ve bu malUmnttnn Nazistlerin, şiddetli 
bir harp vukuundan önce harbe son vermek fikrinde 
olduklarını anlamıştır. 

Mister Roosevelt'in biitiin ümidi de hu nokta fö:crinde 
tcmerkiiz edi~ or. Amerika Ciimhurreisine göre mütte 
fikler gevşeklik göstermiyeceklerdir. Fakat Nazistlerin 
fırsattan istifade etmeleri miimkiindür. Avrupa diplo. 
masisi ise Roosevdt tarafından vuku bulan teşebbüsün 
hiç bir netice vermiyeceğine kanidir. ... 
Son günlerde, yeni bir Alman Cep zırmısmm 
Cenubi Atlantiğe vardığı ayi oldu. Hatta bir 
mulıarebe vukubulduğu birkaç kere söylendi. 
Biitiin bu şayiaların ortaya çıkmasına sebep, 
Lalın namındaki Alman levazım gemisinin JJ!on· 
tevideo'ya uğrıyarak petrol ve levazım aldıktan 
sonra siiralle hareket etme idir. Onun bu hare
keti, son şayiaların rıkmasına sebep olmuştur. 

• Son zamanlarda Bitlerin 15 Marttn büyük taarruza g~ 
çeceği hakkında bir şayia çıktı. Londra gazetelerinden 
birine göre bu şayia takip olunmuı ve onun en nihayet. 
bazı bitaraf memleketlerdeki Alman sefaretlerinden 
çıkmış olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden bu habere pek 
te inanılmıyor. Fakat bu haberi y ymnktıın ne gibi 
maksatlar gözetildiği de henüz anlnşılmamış bulunuyor. 

Butlcr, bu sunle şu cevabı vermiş
tir: 
"- Yardım muahednsi tatbik mev 

kiine konulduğu takdirdı>, Türkiye 
muharip olacaktır Ve binaenaleyh 
Montreux mukavelesinin 19 uncu 
maddesi mucibince İngiliz ve Fran
sız harp gemilerinin Boğnzlardnn 

geçmesine, eğer istenilirse, müsaade 
etmekte serbest bulunacaktır. 

Binaenaleyh, Montreux mukavclcsı. 
nin 19 uncu maddesinin karşılıklı 
yardım munhedcsile hiçbır alakası 

yoktur." 

İki Arap Şeyhi Arasında 
İlftiliıf Çıktı 

Şam, 5 (A.A.) - Şimali Arabıs 

tanda Neveit'den bildiriliyor: 
Diabni Emiri Şeyh Malik ile Din· 

bal Valisi Şeyh Rasit bin Mektub a. 
rasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

Şeyh Malik şehri muhasara etmiş
tir. Vali 200 suvari ile karşı çıkmıştır. 
Bir musndeme olmuştur. Bir çok ölü 

1 

ve yaralı vardır. Her iki taraf dost
larından imdat istemişlerdir ve şeyh 
Malike, Maskat sultanından yar. 

_ dımcı kuvvet gelmiştir. Mubasam 
devam etmektedir. 



SPOR 

Balkan Güreşlerinde 
Ka·zananlara Bugün 
Mükif at Verilecek 

Şehrimizde -bulunmakta olan Bal
kanlı güreşçiler şerefine Vali Liıtfi 
Kırdar, dün akşam Tokatlıyanda bir 
ziyafet vermiştir. Dört müttefik dost 
milletin sporcu gençlerile bir arada 
geçirilen ziyafet, geç vakte kadar 
neşe içinde devam etmiştir. 

Bugün mükQfatiar verilecek 
Beden terbiyesi genel direk!orlü.. 

ğü adına güreş federasyonu da bugün 
yine Tokatlıyanda misafirler şerefi
ne 120 ki§ilik bir öğle ziyafeti vere
cektir. Bu ziyafette Balkan güreş 
müsab8kalannda derece alanlann 
millfatlan verilecektir. 

Sipahi Ocağındaki 

Ath Müsabakalar 

İkinci müsabaka ocak talebeleri 
arasında yapılmıştır. 

Bayan Kinke ocağın zafer isminde 
ki atile birinci, Bayan Rujye Efekızı 
ile ikici olmuştur. 

Kolay katagorl Dressaj müsabaka
sında da Bayan Cahide, Yılmaz ile 
birinci, Kemal ikinci gelmiştir. 

Son müsabaka hafü katagori Dres. 
saj müsabakası olmuş, Bayan Kinke 
kendi atile birinci, Müller zaferle i
kinci gelmiştir. 

Müsabakalara gelecek ayın ilk cU
martesi günü devam edilecektir. 

·-------------------,------------
.__.~uhteşem Bir Hafta ;--, 
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Dehşet Verici 
--<>--

Filine çekmek için insanlann öldüğü 
-0--

1\..frikamn korkunç esrar dolu vahşi 
insan]an ve vahşi hayvanlar dünyası 

A Blnlerce filler... Yüzlerce arslan.- Binlerce 

M 
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l 
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R . vahşi canavar ... Afrikanm görülmemiş -, 
binlerce vahşi hayvanları arasında geçen 

TOCCAR HORN 
(TRADER HORN) 

Türkçe Sözlü Filmi 

BUGÜN BAŞLADI~ 
Aynca 

FREDtktCH MARCH ve KAROL LOMBARD ' m 

...... , YALANCILAR ŞAHI I ı 

TAN 6 -3. 940 

,.----------•Marmara Filın İstüdyosunun Büyük Muzafferiyeti----------
Bugüne kadar fstanbulda yapılan bilumum türkçe filmlerin en mükemıpeli, en fevkaladesi 

sevtmD ve Dilber 

İspanyol Yıldızı 

Bu Akşam 

S 0 M ER' de 

KAHKAHA 

KAHKAHA 

CÜMHURREİSİMİZ 

IMPERIO ARGENTINA nın en son yarattığı büyük bir 

aşkın romanı 

Güzelliğin.. Kadınlığın_ Aşkın.. lhti rasın .• Kadın ve Erkek hislerinin 
en canlı ifadesi. 

AYŞ·E· 'l'ÜRKÇE, tSPANYCl 
CA ŞARKILI ve 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Gözler kamaştırıcı dekor. Lüks ve ihtişam dolu sahneler - Kızgın çöllerin esrarlı ha
yatı • Dünya destan ve efsanelerine karışan sahraların korkunç sırları • 10.000 lerce 
figüran - Emsalsiz bir temsil heyeti - herkesi coştu raca.k orijinal Arap havalan ve 

rakslan, memleketimizin şarkı ve gazelle ri. 

Seref Galası Olarak 
Bu Film Pek Yakında lzmirtle 
TA YY ARE Sinemasında Gösterilecektir. 

8 Mart Cuma matinelerde 

KRALLARI 

YARATICILARI 

BU AKŞAM MELEK ve SARA y Sinemalarında 
Sinema dünyumın EN BUYUK ŞAHESERINl 
görecek, DITIŞAMINA - GUZELLlGINE ve HA· 
RIKULADE MEVZUUNA AŞIK OLACAKS.lı\1Z. 

A$KIN SESi 
Bu, sesli sinemanın bugüne kadar yarattığı 

En Nefis ve En Mükemmel Filmidir. 
Baş Rollerde: 

JEANETTE MAC DONALD 
ve 

LE W AYRES ..---1 Bayazıtta ı----. 
lstanbul'un İmar Plinına göre yeni inşa edilen 1 

ilk muhteşem binası 

FiJme ıave oıarak: Dünya Havadisleri 
DiKKAT: l.OCA KALMAMIŞTm - Numaralı 

.koltuklar kapıplmaktadır. MELEK ve SARAY 
Gişeleri bugün sabahtan itibaren açıktır. Telefon: MELEK 40868 - SARAY 41656 

MARMARA 
s 
İ 
N 
E 
M 
t\ 
s 
I 

r - Fennin en son tekemmülleri, tekemmül gözönüne 
alınarak en son üslupla inşa olunmuştur. 

2 - En son sistem filtreden geçme soğuk ve 
sıcak hava tertibatı, dünyanın en büyük 
'llransatlantikleri KUİN MARI ve NOR· 
MANDİ ve dünyanın en büyük sinema
lannda vardır. 

3 - Sesli makinalar, dünyanın en meşhur ~AEKN • 
ELEKTRİK MİROFONİK Cihazlandır. 

4 - İstanbul'un imar tarihine ilk iftihar 
olunacak eseri vermektedir. 

J//IA .............................. lllllİI... ~ 

1 ·OTEL EMPERY AL 
Rus musikisinin en ateşli nağmeleri. .. En kaynak danslarile süslenen 
aşktan kuvvet .. İhtirastan heyecan.- Entrikalardan esrar toplayan si

nema lleminin yıkılmaz kalesi.. Edebiyat 8.leminin sanat güneşi 

2 Go··rünmeyen Haydutlar CHESTER MORRls 
• BRUCE CABOT 

Bugün Matinelerden BOYUK GALA OLARAK 
itibaren 

F E R A H • AZ A K 'da 

YENi NEŞRIY AT ı 

Hukuk Gazetesi 
Türkçe ve Fransızca olarak altı sene

denberl Cevat Hakkı Özbey tarafından 
netredllmekte olan Hukuk Gazetesinin il· 
çünc:O didinin 41-42 numaralı nilshalan 
daha mükemmel ve dolgun bir liekilde ln
tifar etmioUr. Bu nüshada Rize Mebusu 
Ord. Profesör Salın Ali Dilemrenln İngl
Uzlerln neşrettlti BeYaZ Kitaba, Pro
feelir Mustafa Reştdin İsviçr:ede Fe
deral Mahkemesi kararlarına, Profesör 
Schwarz'ın Medeni Kanuna, Profesör Dob
retsberger'in İktısadl bahislere, Cevat 
Hakkı Özbey'in Ceza Kanununa dair ya
zıla.rlle, Konya mebusu Galip Gülteklnin. 
Profesör Cevdet Ferldin, mütehaSSls En
getmann•m ve daha sair dderli zevatın 

makaleleri, etüdleri vardır. 

- Jandarma Umum Kumandanı Kor- Yeni Adam 
BALKEVLERINDE : l Jandarma Umum Komutanı 

l:mln15nD Hatkevlnden: 1 C ·1 T d mir d- bah 
CaJalollundakl salonumuzda Perıembe g~nera emı oy e • un ~ . • Yeni Adam'ın 270°lncl sayıaı her zaman-

Ecnebi latasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden -
18,55 de; Paris 40 metre üzerinden 1Ut 
20,25 de; Roma 31 metre Qzerlnden ve orta 
dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

TEŞEKKÜR 
Vefatile ailemizi derin acıya sokan 

Fırka Kumandanlığından mütekait 
Osmanlı Bankası İdare Meclisi aza
sından Konyalı Hayri Ermanın cena. 
ze merasimine iştirak eden ve beya. 
nı taziyet suretile elemlerimize ortak 
olan bilcümle arkadaş ve ahbaplarına 
ve son vazifei teşyii ifa için İstanbul 
Kumandanlığının ve Osmanlı Baıı
kası Direktör ve Erkanının g&ter
diklerl yakın allkaya ayn ayn te.-L 
küre teessüriimüz mini olduğundan 
bu vazifeyi ifaya muhterem ga7.ete. 
nizin tavassutunu rica ~eriz. 

Ailesi ve Yeğeni Dahiliye Veklleti 
Husus! kalem memurlarından Sabri 
Erman. Yeğeni: Fethi l:rman. 

,ann aaat 18.JO da Ord. Profesör Dr. Mu- ki ~resle Ankaradan §ehrı~ze ki gibi dolgun bir 1ekllde çıktı. Bu sayıda 
har Uzman tarafından (Sıhhat dosyan ve J gelmıştir. İsmail Hakkı Baltacıollu, Hilaamettin Bo

beldl terbiye) mevmlu bir konfer8Illl ve-ı · -------------., ıok, Rüştil Şat.dal, Zahir Sıtkı, Abidin 
rllecekttr. Davetiye yaktur. T 1 y AT R O L A R Dtno, Mahmut Cuda, Yunus IUzım, Cahlt 

Cuma ,onn saat 18 de Lokman Helcim Salfet imzalı yazılar ve resimler, muhtelif P.!!!!!!!l!!B!ll!!!ll!!!!l!l!!!!!!I _ _. _____ _ 

(Mekteplilere mahsus çok zararb ldetler Avrupa dillerinden yapılmış terco.meler A.nkarada ÇocUk Esirıeme Kurumuna bD· 

ve tehlikeli hastalıklar) mevzulu bir kon- Şehir Tiya~u vardır. dlrmek kAficlir. 

eril kUr Bu k nf -·-·- ÇOCUK 110v0TME81NI ÖGRETIN IKTllADl vOROvOe - 8 ncı sayısı. 
ferans v ece • o eran.sa Y'iUU.Uo Dram Kı.snunda e o KADIN e '-ekl ,~bnı- OGOTLER - Çocuk Esirıeme Kurumu daha miltekAmll ve daha Unıin bir fe-
el'A er •e..., uu. Komedi kısmında 

CUma CUm 
_ _.__. .. ,_ .. 1 at Genel Merkezi tarafından çoc:uk büyütme kilde çıkmıştır. 

ve •ncaı ..,,.il<"m an sa e HERKES VIRLI VERiNDE • 
20.JO da evimiz ıösterlt şubesi (Tlpl) pi- usullerinl ~ten ötütler nep'edllml.atir. KÜL TÜR - Bu edebt ve terbiyevi der-

.....,.~--=--------------~----~------------~""---~_.;..;.....;;;.;.;....;;_.. ....... .....___:_.-.:.--...;....;......:~.:_.ı.....~--~__,,,..__o-.,....ı...._ ____ ~......._.~---------------------~--J...-~------------------=---~~ 
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TAN 
ABONE 

TDrklye B E O E L 1 
Ecnebi 

1400 Kıo. 1 Sene 
7110 

2800 Kr. .. 
O Ay 1500 • 

400 " 8 Ay 800 • 
1110 • 1 Ay soo • 
~etleraraSJ ı>oıota tttl.lıadına dahil 
0 ıyan ınernleketler tçin abone !;1ell müduet surasiyle ao, uı, 9, 

Uradır. Abone bedeli oesindir 
Adres değiştirmek 26 lturu~tur. 
Cevap tçin mektuplara 10 lrunışluk 
pul ilAvesı ldzımdır. 

GONON MESELELERİ 

GüreıçHerimiz 
Evvelki gece, güreşçilerimiz, 

Balkan şampiyonluğunu tek. 
l'a:r kazandılar. Bu müsabakaların 
8POr hududu dışındaki faydalann
dan birisi de, Balkan milletleri ara. 
aında dostane temaslara vesile 
~ etmesidir. Bu kabil vesilele-
• • m.fiınkün mertebe artması saye. 

~indedir ki, kardeş Balkan milletleri 
~~aki tesanüt, siyasi gayretlere 
in,:~um kalmadan, kendiliğinden 

edecektir. &:!: vesi~eyle, bize yine şeTef kazan. 
teb ik l'iireşçilerimizi samimiyetle 

~.. e~3:1 ~~ vazif~ biliriz. 
bel lll'eşçılenmızm,. daıma diğer şu.. 
ha ere ınensup sporcularımızdan da. 

fazla muvaffak olmalannda, ırki 
~ariyetlerinin ve meziyetlerinin 
tesirile J>irlikte, metodlu ve munta
zaın ça}ıfmalanmn da büyük lü vardn. ro 

Denilebilir ki, yaptık.lan işin ken
dilerinden beklediği perhizkirlığı ve 
nuıntazam idmam ihmal ve ihli1 et. 
ırdyeıı aporculanmızın en başında 
l'Üreşçilerinıiz geliyor: Spor saha. 
anda da, muvaffak olmanın ilk şart. 
~ ~mda, feda.karlıfın, bilhassa 
e~a~ ~e yeri vardır. Ve işte gii
l'eşçilenmız, muntazam çalışmaları.. 
llllı, ve ayni zamanda her çeşit muzır 
s~fahate perhizkir yaşamak feraga. 
tini göstermelerinin mükifatım, ken. 
dilerine sık sık mal olan çok şereru 
zaferlerin asil ve masum zevkini ta. 
darak kazamyorlar. Diğer sporcula. 
nnımn da, güreşçilerimizi örnek e. 
dinecekleri gün, diğer spor sahalann. 
da da layık bulunduğumuz mertebe
ye yükselmenin nıilli zevkine kavu. 
ı~c•tız! 
~rsiz Suizanlaı 
-B ondan bir müddet evvel, hl:ı sn. 

tunlarda, açıkta satılan gıda 
llladdelerinden ve kendi mahiyetle. 
rile ıniltenasip bulunmıyan mahaL 
lerde satılan bazı maddelerden bah. 
setıni1, ve: 
tı;'- Ber ıey, yaraşacağı yerde sa. 
d ;n~ ve açıkta satılan gıda mad. 
iri~ ennin Üzerleri de, İzmirde olduğu 

i, blünasip birer kapakla örttürüL 
nıelidir!" demiştik. 
r& l>iinkn gazetelerde okuduğumuza 
n re, Belediye, bu temennimizi de 
~ itibara aI.mıı bulunuyor. 

biti d=~~~ itibaren, meseli, muhalle. 
kAıın.d "UUUlDJnda yemek, tütüncü dük. 
lllnda 8 aspirin, işkenbed dükki
da Paa::1°' veya meyvacı dükkanın
lllllf. A ıına satılması yasak olun. 
lert d çıkta satılacak gıda madde. 

Bu e, nıutlaka örttüriilecekmiş. 
dan ço~ bilhassa sıhhi bakım
laınıya 

1 
laabetli saydığımızı tekrar. 

~tU ~ yoktur sanınz. Zaten, 
relsinıizın ır ~oktor olan Belediye 
sıhJıt tedab0hırde her şeyden evvel 
lilç değildi. rı alacağını kestirmek de 
•el, tehir nı y~ bir müddet ev
Dnde huluıı eclis~nde, Belediyenin e
lllahaJI· an hır milyon liranm 
nakaşa;~ 

1
tayin hususunda mil. 

da konuprı •pı ırken, Lutfi Kırdar 
setelercte u:~ !-utfi Kırdarm, ga. 
efiınlelercteno u üUğlunuz sözleri şu 

"" rn te-..kkild" - Bazı k v-- ı: 
bnalizaayo: i ~daşlar, bu paramn 
tediler: Ralb ~ne harcanmasını is. 
bir suretle v u. • kanalizasyon, hiç. 
düştind6ğijın atind!'~ getirmez. Bunu 
-tro z ıçın bu . 
.r - • Yapacağız!" parayla ü. 

Şınıdi, bazı v t 
lere menfi A a andaşlann bu söz. 
hl 

manalar d. . 
t oluyoruz. Mese A v~ iklerme şa. 

tuplardan birisind ıa, bıze gelen mek.. 
" t tan e: - s bu) sıhhatini i Belediyesi, halkın 

rn • Yoksa ke d" mı düşünüyor? Mede n 1
• kazancını 

kanalizasyonu linl bir şehrin 
. • • ge r e-~· tıyatro inşasından 

50 
uuışesile • 

kılır?" lll'aya nu hıra. 
Biz, biraz evvel de _ 

gibi, Doktor Ltıtfi Kırd soylediflınlz 
tenkitlere meydan ann: bu kahil 

"h • verehılecek b" 
zı nıvete sahip olanuyac .. d ır 
tlvetle eminiz: Bunun ı:~;. ank ka. 
...:;.. d 1 h" - 11' ı. o .......... a gın 1r m@Slekdaş tarafı 
yanlış not edilrtiiini umduX..--ndan 
- 1 . gııunuz o 

soz enn, sa'.Vm Lutfi Kırdar ta-f 
dan, kti~iik bir zahmetle tavzih otu1:: 
mHmı bekliyoruz: Bu suretle yersiz 
JiklPTfntlen emtn buhınd .. x.....'.... • 
L--~ M5UIUUZ 811.. 
aau.ıar da ortadan blkmıt olacaktır! 

TAN 

r BUDAPEŞTEDEN MEKTUPLAR 
• • • 

Macaristanın Müstakil, 
Eski Devlet Adamı: 

İ nce yapılı, beyaz bıyık-
lı, kalın fakat tatlı ses

li, nedense pek düşünceli, 
asil Macaristanın asil kont
lanndan İstvan Bethlen'i A
tatürk Türkiyesi çok iyi ta
nır; bilhassa Ankarayı ziya
retinden sonra. 

Onu bulmak için zorluk çekil
mez. Tarihin, önünde hürmtle eğil.. 
diği çifte tepeli muhteşem Budin'in 
medeni hendeseli Torockö cadde
sindeki 8 numaralı donuk porta. 
kal rengi konakta oturan zat Tran
silvanyalı Bethlen'in ta kendisidir. 

Bu altmış altı yaşındaki öz Macar 
memleketleri halklan tarafından 
sevilmiş, sayılmış ve inanılmış a. 
damlar safının en önünde gel~ 
lerdendir 

Her asilzade gibi o da orta 
tahsilini eski Viyanada yap. 

mak mecburiyetinde kalmıştır. Fa· 
kat hukuku ve Magarova akade. 
misindeki yüksek ziraat tahsilini 
öz vatanında yapmıştır. İstiklil 
Partisinin namzedi olarak 32 ya
şında mebus seçilmesinin en kuv .. 
vetli sebeplerinden biri halk ara. 
sında ve halk işleriyle yakından a. 
lAka göstermesidir. Mebus olduk. 
tan sonra bu faaliyeti artmıştır. 
Kazandığı sevgi ve nüfuz o kadar 
çoğalmıştı ki Habsburglann Fran· 
suva Jozefi kendisini on yıl sonra 
imparatorluğun has müşavirliğine 
yükseltm.iye mecbur oldu. 

1918 de birinci Umumi Harp bi
tince Maca.ristanın kara yazılı al. 
nından bir karayel dana esip geçti. 
Macar vatanı komünistlerin eline 
diiftü. Bethlen hemen harekete 
geçti. Vlyanaya kıvırdı ve Szeged 
de karşı ihtilal teşkilatına başladı. 
Bethlen'in politika birinci planın .. 
da asıl rol alması işte bu 1919 yı
lına düşer. Bir yıl sonra tekrar me.. 
bus seçildi ve hükumeti teşkile 
memur edildi 

İlk diplomatik süksesini Trianon 
muahedesinin ilk gediğini teşkil e. 
den Venedik konferansında kazan
dı. Kral Şarl'in memlekete girmek 
için ikinci teşebbüsünü yapışı, o. 
n~ res~da bulunduğu sıraya 
duşer. Hükumet, gösterdiği muka
vemet neticesinde, Kralı Antant'a 
boyun eğmiye mcbur etti. Kont 
Bethlen, kurduğu ve kuvvetle teş.. 
ki.litlandırdığı müttehit hükumeti.. 
ne müsteniden, iktısadi, ticari ve 
içtimai sahada, geniş ve muvaffa. 
kıyetli kalkınma hareketlerine ön 
ayak oldu. Sonra da, Paris, Lon· 
dra, Roma gibi bir çok ecnebi şe. 
birlerini bizzat ziyaret ederek, 
memleketin ticari hayatına bazı 

mühim imtiyazlarla geniş bir inkişaf 
sahası hazırladı. Bu suretle de ti
cari pürüzlerin ta thirini ikmal et. 
ti. 1926 da çıkardığı bir kanunla 
yüksek Parlamentoyu ıslah ettL 
ve ona, iki meclis sisteminin zarar. 
lannı ortadan kaldıran bir sima 
verdi 

1927 Nisanında, Conte Bethlen'. 
in Romaya gittiğini, ve İtalya ile 
Macaristan arasındaki malum 
dostluk, sulh ve hakem muahedesi 
ni imzaladığını görüyoruz. 

1929 Haziranında, Mad.ride ~t. 
ti. Ve İspanya ile de ayni şekilde 
bir sulh ve hakem muahedesi im
zaladı. Ayni seyahat fırsatından 
istifade ederek, Parise uılradı. ve 
Fransız Cümhurreisi M. Dou.. 
mergue'le, Fransız Başvekili M. 
Poincare'yi ziyaret etti. 

1930 da, Romaya tekrar giderek, 
Mussolini ile iktısadi müzakereler 
yaptı. Ayni senenin Birinciteşrin 
ayında, Almanyayla Macaristan 
arasında bir ticaret muahedesinin 
neticesini hazırlamak üzere Berli.. 
ne J!ftti. 

Comte Bethlen'in Ankara seya. 
bati de, iktısadi hedeflere 

müteamkti. Macar Basvekili. o za. 
man. Türk hükUmetinden. son de
rece dostane bir hüsnü kabul ~ör. 
dü. Aynf sene. Comte Bethlen. İn. 
S?iliz hükumetinin daveti üzerine 
Londrayı da zivaret etti. 1931 se. 
nesinin İkincikanun ayında, o. Vi. 
yanadıı, Avusturya ile Macaristan 
arasında ma11lm muahedesini de 
imzaladı. 

K. Bethlen 
Konuşan: Aka Gündüz 

KONT ISTV AN BETHLEN 

Ayni yılın Nisan ayında, devlet 
riyasetine geçişinin onuncu yıldö
nümünü idrak etti. Bu vesileyle, 
Macar halkı, onu, uzun müddet 
idaresinin muvaffakıyetli neticele
rinden dolayı, hararetle tebrik et..: 
mek fırsatını buldu. 

1931 yazında, beynelmilel ticari 
ve iktısadi buhran, Macaristanda 

da, tesirlerini gitgide arttırmakta 
idi. 1931 yılının Ağustosunda, 
Comte Bethlen istifasını verdi. Bu 
beklenilmedik istifa, umumi ve 
büyük bir teessür uyandırdı. 

İş başından çkilen Comte Beth. 
len, 1933 te Almanyada, bir turne 
yaparak konferanslar verdi. Bu 
konferanslarında, Macaristanın 

- L o K M A ~ H E K 1 M 1 N ö G O.TL E R i 
. 

Manyetonun Tellerini Tutup da ••• 
Manyetolu elektrik makineleri

nin acayip bir talil vardır: ODla
nn en mükemmeli olan dinamo 
makinesini icad eden Gram ilk ma· 
kinesini Pariste 1879 sergisinde 
teşhir ettiği vakit, zamanın f:zik 
hocalan makinenin başında top. 
!anmışlar, aralarmda en bilgilisi 
olan bu makineyi işleten ince elek
trik hesaplarını anlatmış. Büyük 
hoca konferansını bitirdikten son
ra, sırtında mavi gömleğile, Gram 
yaklaşmış ve: 

- Efendim demiş, bu m~ineyl 
ben icat etilin ama, buyurduğunuz 
elektrik hesaplarının hiç birini 

bilmiyorum .•.• 

Sonra, hu dinamo makinlerin
den biri İstanbula getirildiği vak.it 
o zamanın gümrükçüleri bunun ne 
işe yaradığını anlıyamamışlar. A· 
ralannda açıkgöz biri, bu maki
ne olsa olsa dinamit yapmıya ya· 
rar, diye düşünmüş ve derhal o za. 
mamn padişahı Abdülhamid'e jur
nal yazmış, köşkünde elektrik ışı
ğı yaktırmak için bu makineyi ge. 
tirtmiş olan zat sürülmemiş ise de 
kendisi acı bir tekdir yedikten 
sonra makinesi geldiği yere geri 
gönderilmiş ... 
Şimdi de bir sayın okuyucumuz, 

manyeto makinesinin sinirleri ü
zerine tesirini merak etmiş. Bu za
tın blr otomobili olsa rerek. Gali· 
ba otomobiliyle gezmekten usan
dığı aiinlerde manyeto ile oynu
yor. Manyetonun tellerini tutup 
ta kolunu çevirdi!i zaman par
ma.klannda ve kolunda b:Y. hare. 
ket ve titreme olduğımu hissetmiş: 

- Böyle bir cereyan sinirleri 
kuvvetlendirir mi, yoksa gev11etip 
bozar mr? 

Diye soruyor. Sayın okuyucu
muz manyeto makinesinin tedavi 
için değil, otomobile hareket ver. 
mek için konulmul} old~ğunu, ta· 
bii, bilir. Onun kolunu çevirirken 
tellerini tutması faydasız bir me. 
ra.ktır... Şoförlerden bazılarının 
nöbet yerlerinde yolcu beklerken, 
bu sağlık öğütlerini okuyarak on. 
lan yazana şeref verdiklerini sık 
sık gelen mektuplanndan bilirim. 
Bu okuyucunun mektubunu alın. 
ca, manyetolan bala kolla çevri. 
len başka okuyucularımın da bu 
fazla meraka düşebileceklerini dü
şündüın. Ona verilecek cevabı 
böyle umumi yazdım ... 

Elektr :k cereyanının her türlü
sü, hatta cereyansız sabit elektrik, 
yerine göre tedavi için kullanılır. 
Fakat hekimlikte kullanılan elek
trik makineleri pek hususi bir şe
kildedir. Çünkü bekiml'kte kulla. 
nılan elektrik cereyanı gayet ince 
aletlerle ölçülmek lazımdır. Hem 
de bunları elektrik hesaplannda 
mütehassıs hekimler kullanabilir, 
Bir manyetonun tellerini tutup ta 
kolunu çevirerek çıkanlan elek
trik cereyanı türlü türlü tehlikeli 
şeylere sebep olabilir, ölçüsüz her 
iş daima tehlikeli olduğu gibi ... 

Bu tehlikelerin birisi vöcudiln 
terkibindeki tuzun elektrik cereya. 
m ile ikiye aynlmasıdır. Tellerden 
müsbet cihetten geleni tuzun ek· 
şisi demek olan klor maddesini 
çeker, menfi cihetten geleni de tu. 
zun alkalen maddesi olan sodyom 
cinsi. Bunlar biribirinden aynlın
ca, ikisi de yakıcı şeylerdir. 

Onlann yakmasına ehemmiyet 
vermemek mümkündür. Fakat .. 
lektrik cereyanının ölçtlsti bulun. 
mayınca insan tumuz kalır-

meşru taleplerini tebarüz ettirdi. 
. Ayni ayın sonunda, Romaya uğra. 
dı, ve sonra, İngiltereye geçerek, 
Londrada, ve Cambridge'de dört 
konferans vrerek, Tuna havzası
nın davalarını, ve Macaristanın 
büyük meselelerinin haklı sebep. 
lerini, ve Trianon muahedesinini 
tadilini, tashihini anlattL 

1935 te ise, Başvekil M. Jules 
Gömbös'le kendi arasındaki görüş 
ihtilafından dolayı, kendi kurduğu 
partiden de ayrıldı. Son intihapta 
yeniden mebus seçilmiş bulunduğu 
halde, şimdi, hiç bir partiye men. 
sup değildir. 

Evet bugün hiç bir parti ile ça. 
hşmıyor. Daha doğrusu yalnız (u. 
mumi vatanı) onun en büvük oar
tisidir. 

A t:ltürkü ne kadar ~eviyor. Ec-
dat eserleriyle dolu yazı o. 

dasında.ki uzun istirahat koltuğu
nun baş ucunda Ebedi Şefin resmi 
duruyor. Ruhca, kalbce, siyasetce 
bunaldığı zamanlarda o resme ba... 
kara.le tselli arayıp bulduğu beS
belli. 

- İşte o, dünyanın en büyiik a. 
damı! Diye resmini gösterdi. Ben 
Ankarada onunla öyle samimi ve 
yürekten konuştum ki... Hiç bir 
zaman unutamıyacağım. 

Ve Milli Şef Büyük İnönünün 
daha Başvekillik zamanındanberi 
ne büyük bir metot, ideal ve mil. 
let adamı olduğunu hayranlıklar
ı~ _anlatıyor. Hyecana düşüyorum, 
dılım dolaşıyor, hissedivor ve bir 
sigara daha sunuyor. ~ 

(Not: Sunmak, Babıalinin tak.. 
diın manasına gelmez. gönülden 
vermek manasınadır). 

~ <Sun bana bir dem, sun bana bir 
cam, sun bana bir ruh gibi..) 

Comte Bethlen harbin uzun sü
receği fikrindedir. 

Comte'un daha başka fikirleri de 
vaı:ıır ... ~akat kendisiyle bir gaze
tecı mulakatı değil, bir ahbap ko. 
n~şın~~ y~ptığım için bu şdhsi fi. 
kirlennı üşaya kendimi şahsen 
serbest bulmuyorum. Gerçi bun. 
larda sağı solu incitecek hiç bir 
ş~y yok. Bununla beraber çok his
sı ve çok vatanperver bir insanın 
bana emniyet edilen ruhu harimL 
ne hürmet bir vazüedir. 

Yalıuz şunları söyliyebilirim: 
Macarın bu eski diplomatı ve 

büy~ğü de komşulariyle iyi geçin
meyı ve her türlü meselelerin harp 
sonunda d~stluk yollariyle halle
dilebileceği kanaatindedir. Bir u. 
cu Budapeştenin ta Şimalinden 
başlıyarak Boğaziçinin ta Şarkın.. 
da bitecek bir "Sulbü Müdafaa 
Grupu., nun -harpten sonra dü. 
şünülmek şartiyle- kurulmasına 
taraftardır. Büyük hayallere kapı· 
lacak zamanı ve kabiliyeti yoktur. 
Orta Avrupa veya Tuna devletleri 
diye ortaya atılan sade suya naza. 
riyenin kofluğunu ve o mıntakada 
yalnız bir tek (mahsur Macaris
tan) ın bulunduğunu bilenlerden
dir. Bu adam sözleriyle ve hayatile 
beni çok heyecana verdi. Fazla bir 
şey yazamıyacağım. 

Comte Bethlen! Senin şahsında 
müstakil Macaristanı ve bütün 
bu mıntaka Avrupasının sulbünü 
selamlarım. 

Yeni Kömür Navlunları 
Münakalat Vekaleti tarafından tes. 

bit edilen yeni kömür navlunları he
nüz tatbik edilmemektedir. Zongul
dak - İstanbul arası için lesbit edilen 
2~5 kuruş fiyata rağmen, navlunlar 
hala 400 kuruş üzerinden tatbik o. 
lunmak:tadır. 

Müzeler Mimarlığı 
Mimar Kemal Altanın, Trakya {]. 

mum Müfettişliği Nafıa Fen Müşa. 
viri Muavinliğine tayini üzerine in
bilil eden Müzeler mimarlığına Mi
mar Lfttfi tayin edilerek vazifesine 
başlamıştır. 

Sıhhat Vekilinin Tetkikleri 
Sıhhiye Vekili Hulüsi Alataş. dün 

Haydarpaşa Nünıune hastahanesini 
gezmiş, hastahanenin vaziyeti ve ilı
tiyaçlan hakkında izahat almıştır. 

m-:m;m 
Decameron 

Mütercimin den 
Bir Rica fı · ~ "'L'J 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Maarif Vekaleti, lisanımıza p. 
çecek klasik eserleri bir ni

zam altında, itina ile tercüme ettir
mek için bir heyet seçti. Bu heyet 
te geçen gün tercüme edilmesi ka· 
rarlaştırılan kitaplann listesini nef
retti. Bu liste arasında "Boccaclo,, 
nun "Decameron,, isimli k:tabı ııö
züıne ilişti. İçime hemen bir kOl'ku 
düştü. 

Boccacio bu eserinde insanın iyi 
ve kötü hislerini bütün çıplaklığı ile 
yazmış, tabiat karşısındaki insanın 
bütün hususıyetlerini göstermiştir. 
Orta Çağda karanlığı yırtmak için 
aydınlığın haddi kusvasma varmıt
tır. Bu eser bir edebiyat şaheseri o
larak kültür kütüphanesine girmif, 
her lisana tercüme edilmiştir. Fakat 
açıklık itibar:yle Afrodite rahmet o
kutacak mahiyettedir. 
Şimdi bu eserin mütereimi, klta· 

hm ruhuna sadık kalayım iddiuly .. 
le, sanat ve edebiyat meydanında 
Decanıeronun üzerine ferace ıı~1r
meyim davasiyle, tercümeye sadık 
kalırsa bizim halimiz ne olacak? 

Ne bileyim, belki yarm "Decame
ron,, için de bir dava açılabilir. Bis 
de müdafaasına geçebiliriz. O zaman 
yine, bugtinkil gibi mahkeme kapı
lannda sürüm sürüm sürünürsek 
bize yazık olmaz mı? 

Diytteksiniz ki, efendim tereU.me 
ederken miitercim, memleketin ah
vali ruhiyesini nazan dikkate alsın, 
eseri Türk kıyafetine soksun, öylece 
efkin umumiyeye arzetsin... Şimdi 
ben bu tavsiyeyi mütercimine söy. 
tersem, biliyorum, hemen isyan ede
cek, 
"- Efendim, beynelmilel b:r sa. 

nat eserine dokunmak, onun ruhu· 
nu, kılığını, kıyafettnJ değiştirmek 
benim ne haddime düşmüş... Eğer 
Türk milletinin. bu eseri hazmede. 
nıiyecek bir seviyede olduğunu söy. 
lemek istiyorsanız, bu Türk milleti. 
ne hakarettir. 

uBu kadar inkıliiplardan eeçmiş bir 
millet için, ne sanat. ne fikir, ne ce
miyet hayatında, araya çekilmiş bir 
medrese duvan yoktur. Biz, Şark de· 
dikleri. bizi maziye çeken taassup ve 
bid'at heyulasını bir inkılap mUcade. 
lesiyle devirdik. A vrupada edebi • 
lan bir eser, burada da edebidir.,, 

Diyecek. 
Ben de ona yerden göğe kadar hak 

ve~ejtim ... Fa.kat ne ideyim ki, hak
kı takdire kalan bu işte, takdir bata 
etti mJ. cezasını biz çekiyor, mahke
me koridorlannda f1nl f1nl döntlyo. 
nız. M.aarif Vek81Ptinden bize kıy. 
mamasını rica ederlm. 

Macaristandan Pamuk 

Mukabili Mal Alacağız 
Umumi magazalar için lü~lu o

lan vesaiti temin etmek üzer<! on beş 
gün kadar evvel Macaristana gitml§ 
olan umumi mağazalar müdürü Hak· 
kı Manço'nun riyasetindeki heyet 
dün sabahki konvansiy.)neile şehri
mize dönmüştür. 

Umumi mağazalar için lüzumlu gö. 
rillen vinçlerle nakil vasıtalannm 

Macaristandan mubayaası takarrm 
etmiştir. Bu malzeme arasında vinç, 
elektrokar ve yük asans0rleri de var· 
dır. Bunların bedeli pamuk ile öde
necektir. Malzemenin bir kısmı. 1s. 
tanbul, bir kısmı da M~rstne verile. 
cektir. Mubayaa bedeli 300 bin lira 
tutmaktadır. Bütün malzemenin tes· 
liıni on ayı bulacaktır. 

Hukuk Mahkemelerinin 
Yeni Binası 

Tapu dairesindeki hukuk mahke.. 
meleri, yeniden inşa ve imar edilen 
eskı ş(ırayı devlet 

0

binasma nakli bit
miştir. Dün de adliye binasındaki hu
kuk mahkemeleri, kalemleri ile bir
likte yeni hukuk mahkemeleri bina
sına taşınmıştır. Bugünden itibaren 
hukuk mahketlleleri davalara bu bi
nada bakacaklardır. 

Şarap Satışlan 
İnhisarlar idaresinin bakkallarda 

açık olarak fıçı içerisinde sattıracağı 
şarap için, 100. 50. ve 25 litrelik fı· 
çılar hazırlanmıştır. Şaraplar idare. 
nin vasıtalarile müstehlikuı ayağına 
kadar götürülecektir. 

Erbaa Tütün Piyasası 
Erbaa tütün piyasası açılmıştır. Fi 

yatlar geçen seneye nisbet!e yüksek 
tir. Kocaelinde de satışlar bqlamıf 
tır. Piyasa bir kaç güne kadar açıla. 
cakbr. 
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Bir Soka Halkının 

istedikleri 
KndıklSyünün yeg4no asfalt caddesi, ay

nı zamanda lyl hnvnlarda İstanbuldan 
yüzlerce ailenin $Cn günler geçirmek lçln 
yaya vcyn arabayla gittiği yer, Camlıca 

(Acıbadcm yolu) dur. 
Bu ıına cnddcdcn ayrılan İsmail Hakkı 

bey ı;okaf(ı diye, çok ki bir sokak var
dır; buraya 5 senedir elektrik cereyanı 
verilmlı, her ev de memnuniyetle almıı
tır. Terkos suyu 13 senedir mahallenin 
ortasına kadar· gelcbilmlııtır. Blz ev sahip
ler!, mOteaddlt defalar belediyeye Gifahi 

1 muracaaUarda bulunduk ise de, aldığımız 

1 
cevap, birçok vaatlerle doludur. Kaldı
rımsız. knr:ınlık gecelerde çamurlar için-

i de evlerimize gidip, geliyoruz. Bizim is
tPklerimlz eunlnrdır: 

ı - Kaldınrn, 2 - I11k, 3 - Terkosun 
mahalle nlhnyctlno kadar uzatılması, 4 -
Mahalleden geçen umumi mecra. Zira, 
hclfı çukurlan hep ııokaktadır. 

l•mııll Hakkıbey ıokaOında 85 
• No, da Muıtlfı lııkaaçan 

1 Bir Memurun l\1ektubu 
Esklşehirdo Veteriner dairesinde Musta

fa Asım Doğnntuna g15nderdlğl blr mek
tupta hultısa olarak diyor ki: 

Tasfiye Ilalinde Bulunan 

ÜSKÜDAR ve KADIKÖY 

Türk Anonim Su Şirketi 

Hisse senetleri hthnillerine Ddn: Scrlov
baslyle Gazetcmlzln 14-2-940 Caıınmba 

gQnkQ nfishasında neşredilen Hey'etl U
muınlyeyi İçtimaa davet eden UAıunda iç· 
tiınıı gQnQ 

28 Mart perşembe saat 11 de 
Olacağı ilan edilmişti • 

Bu llAnı tashlhcn 16·2-940 tarihli Cu-

ma gilnkü n&hnmızda neşredilen ve içti
ma gilnünQn (25 Mart Pazartesi) olacağı 

bildirilen ikinci illırun bilkmQ olmadığı Vtoı 

ft'timaın muhakkak 

28 l\lart 940 perşembe günü 
Saat 11 de olacağı tavzihen 

tekrar ilan olunur. 

Dr HAF 17 CEMAi 
Pazardan maada saat Cl 4 30 dar 

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

B Y J . O. C. ~azıyor: 
Ekseriya okuyoruz. ·redavi gören 

ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya· 
kısından bahsedilince. kat'iyen mü
balağa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir ge
ce zarfında tesirini ~östererck ve 
devamb sıcaklık tevlit ederek ağn. 
van mahalU teskin etmıştir. 

ALLCOCK. Romatizma Lumba-
ğo, Siyatik. delikli ALLCOCK yakı· 
lariyle ştfavap olmuşlardır. 

ALLCOCK vakılarının tevlit etti
ği sıhhi sıcaklık OTOMA TİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağr1yan yerin 
etrafını kaplar A LLCOCK yakıla
nndaki Kırmızı daire ve Kartal r~ 
simU markasına dikkat ediniz. Ecza
,, ... 1Prri• ?7 n11r11)f kurustur 

< ".. • • -~.~--4 t: .. • •. ~ ·:<' ,:. • ... :*.·. ~~·l'°'"'tıl"'7"" ,.. ·1'1: • 
''- Ankaradan 20 lira maaşla Esklşehl

re tayin edildim. Burada maa11mın itasın
da tereddüt edildi. Ziraat VekAlctl Qç de-
fa "maa~nı 20 liradan veriniz., diye emir J 
verdi, fakat yine vermediler, Maliyeye sor
dular. Ben gelecek emre lntiuır edip du
ruyorum, çoluk çocuk sahibiyim. Vaziye-

r- Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREW. 

' Hakkı K ran Pastilleri de vardır. 

Nevgorkun bütün lıaşmetile gözleri kamaştıran meşlıur silueti 

tim bareme uygundur, yani 20 Ura maaıı 1 ı,• 
almak hakkın:ı malik bulunuyorum. Bu- Emniyet Sandığı ilanları 
na raitmcn işim aylarca neden sürQnce1ne-
de bırakılıyor, hayretteyim. AHlkadarla- -----------------------------..: 
rın nazarı dikkatin! cclbctmenizl. rica edl-

Gece Normandi devinin kalbi ~ yazan : ~ 
N durmuş, ve iniltisi kesilmişti. 

evyorka gelmiştik.. Havrden ha- • M t Al 
~ke~izin beşinci günü idi .. Büyük 1 eSU SGn 
d tlantik Okyanusunu, azametini-------------......;.. _ _... 

büyük bir kütlenin de bunlara ka- yorum." 
tılması pir'in muazzam holünde bir Bir Hokkabazı Dövmüşler 
mahşer günü yaratmıştı. Eşyamızı i- Hokkoba:r. Hakkı Güldfu'en, on gün ev
simlerimizin alfabe sırasuıa konul- vel Ycn)~chlrdc bir kahvede hokkabazlık 
muş yerlerinde bulduk. insan içinde ederken. yaptığı marifetler kahvede bu
bulunduğu şeyi hakikaten iyi anla· ıunan mahalle bekçisinin garibine gitmiş 

.~~adan, hiddetine çarpılmadan, 
rrıni hissetmeden, ona meydan 0-
ı:r gfbl bir vaziyette, ve bu kısa 

~Uddet içinde yanp geçmiştik.. Bir 
ralık kamaranın pencersinden başı. 

nu uzattım. Gecenin karanlığı için
de göz kırpan ışıklardan başka bir 
§ey göremedim .•• 

Sabah erken, rüyet sahası en ge. 
niş olan güvertelerden birine çık. 
tun.. İçimde hareket hummasına 
benzlyen bir muvasalat heyecanı 
vardı .. Yeni dünya ile birinci defa o· 
larak karşılaşacaktım .. Ve bu karşı. 
laşmanın ilk intıbaı ne olacak diye 
merak ediyordum.. Bir tarnftan bu 
merakın tnttı gıcıklanmalannı du
yarken, diğer taraftan Amerikanın 
kaşifi Kristof Kolombun macerasını 
düşünüyordum .. Ben de bir nevi A. 
nıerlka keşfine çıkmıştım.. O, azgın 
tabiat kuvvetleri, ve panikçi insan 
~nnflan ile mücadele ede ede Amerl. 

e. kıtasına, "Toprak! Toprak! ava-
ıeı · " h erı içinde yanaşmıştı.. Ben, dans. 

lU~~emalı, şampanyalı, bir sarayın 
eri nrasında "İc:te Nevvork' di Yccektt ,. J ·" -

tik d m .. Kristof Kolombun Atlan. 
8Unl uygusu ile benim Atlantik duy. 

arasında ne kadar büyük fark 
varsa, "enı t ak .. .. 1 . • 
sınd d opr goruş erımız ara-

Nevyorkun, meşhur hiirriyet heyke· 
11 olduğunu tasavvur ediyordum .. 
Biraz sonrn vapurumuz Umana gir
mek üzere hareket ett.ği znmnn onun 
önünden geçtik .. Şüphesiz büyük, ve 
gilzel bir heykel.. Miınası da büyük .. 
Hürriyeti temsil eden bir kadın elin
de gece ynnan bir meşale taşıyor •. 
Tunçtan yapılmı§ olan bu heykelin 
kendisi 46 metre yüksekliğinde .. Ka
idesiyle beraber bütün abidenin irti
faı 92 metreye çıkıyormuş.. Heykel 
meşhur Fransız hcykeltraşı Barthol. 
di tarafından yapılmış ve Fransa ta· 
rafından Amcrilı.aya hediye edilmiş
tir. 1886 da heykel yerine konulup a. 
çıldıktan sonra bir hayli müddet ce. 
sameti ve irtifaı ile Yeni Dünyaya 
gelenleri hayrete düşürdü.. Ve md. 
nasını da üstünde taşıdı .. Şimdi hem 
o hayretten, hem de o manadan çok 
bir şey kalmamıştır. İlk prnnda elli 

ve hokkabazı "sen slhlrbazsın,, diye döv
yamıyor. Beş gün içinde yaşadığım mQştOr. Bu dayak neticesinde de, hokka
Normandi vapurunun büyilklilğünü, baı.ın sağ g6:r.O nıyet basstısını kaybct
onu dışından ve boşalırken seyret. mtştlr. 
mekle anladım ve Ncvyork ta ona la· Kavın Dolapdcre karnkoluna ahebnlş, 
yık bir kabul resmi yapıyor. Nor- karakolda yapılan istlcvapta bekçi, bok· 
mandi Havrdan :Eiyade Nevyorkta kabar.ın kendisine hakaret ettiğini, blr 
kendi muhitindcdir. Bir Fransız va. de düğmesini kopardığını şôylemiş, bu su
purunda, niçin evvellı İngilizce ko- reUe hokkabaz suçlu vaziyetine dilşmll:ı-
nuşulduğunu ve niçin hep Amerikan tar. Adliye doktoru, hokkaba:ttn Cerrahpaşa 
itiyatlarına kıymet verildiğini 88 nu- hastanesinde glSz miltehasşısına muayene 
maralı pir'de daha iyi anladım. ettirllmesinc, on gün sonra da tekrar ta

A rtık N evyorkun içine girmiş-
tim. ş:mdi, biraz evvel gördü

ğüm fontestik siluetin teferruatı ile 
karşı karşıya bulunuyorum. Grat 
siyellcre, kaidelerinden uüımetle ba
kılabiliyor. Şimdi terater dolaşmak 
ve düşünmek sırası geldi. Otomobil, 
ve insan deryası içinde imkan bulur
sam onu da yapacağım. 

bibi adliye sevkine Ulzum gasterdlğ\ hal
de, nedense bu muayenelere g!Snderllme
tnls. sndecc suçlu sıfatile lkametglha rap
toollcrelt, serbest bırakılmıştır. 

Hokkabaz Hakkı GOldfu'enln polis mO· 
dOrlOğQndcn verflcn vesikası da müsade
re edilmiştir. Hakkı Gilldilrcn, matbaamı
za gelerek buıüan anlatmış ve polis mO
dilriyetinln keyfiycU tahkik ettirmesini, 
kahvede bulunan seyircilerin ifadesini a
larak, hakikatin ortaya ç1kmnsını temin 
eylemesini rica etmektedir. 

beş katlı ve 238 metre irtifaındaki 
Woolworth bildingi gözü ve dikkati Sultanahmet Sulh Üçüncu Hukuk 
daha çabuk kapıyor, ve onun ve em. Ha.kimliğinden: Sadettin Sönmez, 
s~linin tepelerindeki .meş~lelerin. (Bi· ı Sigalas ve şürekası vekili avukat Ni
zınes) .ve iktısadl lıbralızm manası kolakinin lstanbulda Yeniçerilrr 
yet manasına galebe çalıyor .. Ben caddesinde 39 No. dükkdnda berber 
hürriyet heykeli meşalcsinin hürri- Hüseyin oğlu Neşet aleyhine açtığı 
kendi hesabıma, hürriyet heykelini, 940/ 221 No. lı alacak davası hakkın
Ameriltaya girerken değil, Ameri- da cari muhakemede müddcaleyhin 
ka~an çıkarken dnha ziyade takdis ikametgahı meçhul olması dolayısile 
ettım. ilanen yapılan tebligat üzerine tayin 

Bir Asker Ailesi İş Anyor 
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tı.. an a tabii o kadar fark olacak. 
de on ununla beraber, sanki bende 
va~dı u; heyecanlanndan bir zerre 
mc§b~d c zihnim, onun hayali ile 

u... N evyorka denizden girerken dik. 
s1sı· b Daha ). lr Ağustos sonu sabahı idi. kat ve hayreti çeken iki~ci 

olunan 1.3.940 muhakeme celsesinde 
müddealeyh mahkemeye gelmemiş 
olmakla hakkında gıyap kararı itti
haz olunmuş ve davacı vekili tarafın. 
dan ibraz edilen bir kıta senetteki 
imza için istiktap yap1lmasına karar 
verilmiş olmakla istiktap için tayin 
olunan günde müddealeyh mahke
meye gelmediği takdirde istiktaptan 
kaçınmış nazarile bakılarak senedin 
kendisine aidiyetine karar ve
rileceği ve i s t i k t a b ı ve 
muhakemenin 22.3.940 tarihine mü
sadif cuma günü saat on birde talik 
edildiği ve iltın tarihinden itibaren 
beş gün içinde müddealeyh itiraz et
mediği takdirde mahkemeye kabul o
lunmıyacağı tebliğ makamına kaim 
olmak Uzerc ilan olunur. 
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Karabiga Tacirlerinin Şikayeti 
Civannın bir transit merkezi olan Ka

rablça ttıclrleri, piynsnyı bildiren tel· 
grafiPrın ellerine günü gününe gelmedi· 
ğlnl, bu yüzden zarara uğradıklarını söy· 
Uyerek, şikliyet etmektedirler. 

yor Lotıgayland önlerinde duru- manzara da Hmanıdır.. Bu benım 
mc;.;:u rıhtıma yanaşmak için, A- şi.mdiye kadar gö~dü~lerlm gi~~ tek 
bekli nıemurlannın gelmesini bır liman değil, bır lımanlar s-ı;tle. 
zere r:~~~·· Son ışıklar sönmek u. sinde_n vüc.~~~ .~elmiş .muazzam bir~
grileş . e muhit henüz gittikçe lemdır .. Goruluyor kı, Nevyork, sı
kurt ~n sıyah tülünden tamamıyle yaseten olmasa bile lktısaden Ameri
tırıy~ nıamışt1 .. Gözlerim etrafı araş- kanın kalbidir .. Kıymet itibanyle A. 
ıav; .. /' 'Ve Pliın üstünde istikamet merikan ihracat ve ithalatının he. 

J -·ıne çnlışı lfinün bazı Yordu.. Birden sis tÜ- men yansı Nevyork limaniyle vuku 
Manhatnan Y~rleri parçalandı .. Ve bulmaktadır. Zaten tabiat te Hudson 
fantastik n asının ucundun bazı ve İstriver nehirleri, ve aşağı, yuka. 
ta... lllanzaralar gözüme çarp- n Nevyork körfezleriyle, Nevyork 

B unlnn evvela 
• bir bulut oyunu 

sandım ç 
lutlnr ile 0 ·· ok defa ben de bu. 

limanına hudutsuz bir inkişaf kabi. 
liyeti temin etmiştir. Nevyork 1600 
kilometre uzunluğunda bir su cephe
sine maliktir. Bunun üçte birinden 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hakim. 

liğinden: 
Kırkçeşme Peştemalcılar caddesi 

çıkmazında 7 No. da ~ehit Şevket 
varislerinden Mehmet ve Kovacdar
da Revani Çelebi mahallesi Sekban· 
başı sokağında 6 No. da Hasan kızı 
Nuriyeye: 

knprisimin ~nar, onlnrı havalimin 
ıstcdiği ek. J ' 

Fakat bu def ki .. ıllere sokarım. 
nidclerint" go~ oylc değildi .. Gökte 

fazlası en modern tesisat ile teçhiz 
olunarak deniz ticaretinin emrine a- ;!11111 
mııde bir hale konulmuştur.. : 

Davacılar: Süleymaniye Katip Şem 
settin mahallesinde Namahrem sokak 
6 No. lı evde bulunan Zehra ve Ne
fise ile müştereken mutasarrıf bulun. 

TAN Gaz t si 1111:; duğunuz Çukurçeşmede Kızıltaş ma
E hallcsi Çckurçcşme caddesindt? eski 

rcmcd"ğ· laşnu~ cisimler b li ı ım sabit, taş. 
daha yüksek klm~ rrniştl. Ve kimi 
siml~r Nevy~rk ı daha alçak hu ci
teşkll cdiyordu .. un meşhur siliıctinJ 

Sis biraz ı;laha 
• tün haşmetiyle dağılınca, siluet bü. 

artık mnnzara h::1cy~~a _çıktı.. Ve 
ğini kaybedıp haf;~ılıgını, eyyam_ 
şekil aldı.. Fakat bı ve durgun bir 
gören bir insan onu uhmka.nzarayı ilk 

n a ıkfü-· 
nun tabiiliğine nnsıl inanablli g~nNe, o. 
yorkta devler mi ot r · ev. 

. uruyor ki bu 
yenı zamnn Babil Kuleleri . • 
miş, Amerikada kiıfi toprnkınşakedll-
ki in 1 -k " yo mu , san ar go ten yer almak 

... 
Nevyorku teşkil eden sahanın bü. : 

tün sahil kısmı onun tabii limanıdır. = 
Manhatnan, Broklin, Jersey Sity ve :: 

lla". n F·ıvatları ~ 19, yeni 17 No. lı bir bab dükkan ar
t: sruıının knbil ise takslrnı, olmadığı 

-o--. 
Hoboken sahilleri Pir denilen vapur = 
rıhtımları ile doludur. Ve bunlar yal- S 1 fnc1 sayfa sanfimf 
nız nhtımdnn ibaret değildir. Her 5 2 
'vapur için başlı başına bir tesi'I teş- = 3 ' • ' 

ı: • • 
kil eden her pir'de yük veya yolcu ... • 

• vapuru olsun, onun tahmil ve tahli- § 4 • ' 
yesine, eşyasının muhafazasına mah- S 'ç sayfalarda • 
sus teçhizat vardır. Hemen bir kaç S )on sayfa ' dakikada bir sürat ve ran3tla. J..irns- -
na girip çıkan ve dünyanın dört bir S Dikkat : 

=----tarafına dnğılıın vapurlan seyrettik
çe, Nevyorku ve Amerikayı sezmek 

... = ı - 1 ~ntim: ,a7etenln 
daha kolaylaşıyor. 

§ takdirde şuyuunun izalesile paranm 
"'OO ::_ hissedarlar arasında hisseleri nisbe-
.. ~ tjnde muhakeme vesair masr.ıflarla 
250 E birlikte taksime hüküm verilmesi ta-
200 § lebile açılan davanın :Cra kılınan 
100 S muhakemesinde: İkumetgahlarınızm 

- meçhul olduğu gerek tebliğ varaka-
60 5 lanna verilen meşrubattan ve gerek-
40 S se zabıta vusıtasile yaptmlan tahkı-

5 j kattan anlaşılmakla on beş gün müd
S detle ilanen tebligat icrasına karnr 
: verilerek muhakemenin bakılması 23. 

tncf 5 3.940 tarihine müsadif cuma günü sa

b 
. . mec-

urıyetıni duymuşlar' Bu 11 • 
b. ··· sua erın 
ırnz sonra belki cevapları bul 

cak .. Fakat şimdi hürmetkar bir ~na.. 
ret içinde, manzaranın kendine ~Y
şiirl~i tadcyor, ve bu bildlnglerln, y:~ 
nf dunya?'1ın sembolik 6.bfdel ri oldu. 

Vapurumuz Manhatnanın Hudson 
sahilindeki 88 numaralı pir'e yanaş
tı. İlk Nevyork kalabalığı ile bu pir. 
de karşılaştım. Bir anda sayısı bin 
beş yüzü geçen yolcunun çıkı§ı ve 
karşılamıya gelenlerin bunlar ile te
lnkisl, hnmnllnr, memurlar ve nilıa. 

E yazısile 2 satırdır. 
E ~ - tlanlann fiyab gazetenırı e tek sütunu üzerıne besap 

- nt lle talik edilmiştir.Gösterilen gün, 
saatte mahkemede bilasa~e veya bil
vekale hazır bulunmanız, aksi halde 
ahkamı kanuniye dairesınde gıyabı. 
nızda Davaya devam olunacağını bil. 
dirir işbu ihbnrname dava zaptının 
tebliği yerine kaim,olmak üzere usu
lün 141 inci mnddcsine tevfikan ilnn 

e lanmıştır 
E 1 - Kalın vazılar da cııııeted ı 
E kapladığı vere c:?Önt santim 

abidenin, yet seyircllerdcn terekküp eden diğer 

ğunu sezıyordum .. 
Ben nsıl bu sembolik 

E il! ölcii mr 
1 DllllllWWlllllllllllD UIJ ll ili'" 

olunur 

0 /o 8,5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satısı 

8omtı 

Hnsköyde, 'l\ıI'llJCU mahallesinde 
Keseci sokntındn eski ve yeni 20 
No.lı 

tl'sküdarda İcadlyc mnhallcslndc İb
rnhimpaşa Hamam sokaftında eşkf 

82, 82 Mil. 82, 82 yeni 43, 84 No.lı 
Osküdarda Kısıldı mahalle ve so
kağında (Tophanelioğlu, Bağlarba· 

fl Tramvay yolu üzerinde) eski 2 L1A 
20 yeni 12 No.lı 

Cinai 

İki katta dört odalı ve 
bahC'ell ktırglr bir evin 
tamamı 

tl'ç katta alb odnlı maa 
dfikkAn klırgir blr evin 
tamamı 

Uç katta dokuz odab Oc 
sofalı kuyusu V4l elek
trik tesisatı olan maa-
bah<;e ktırgir bir köşkün 
tamamı. 

Muhammen 
kıymeti 

'100 

1'150 

4500 

1 - Arttırma 26 - Mart - 940 Salı günü saat 14 ten 18 :va kadar :rapılacak ve 
gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek iı;ln muhammen kıymetin 5'o 10 nu nlsbetinde pey 
akçesi yatırmak ltızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin d6rtte biri p e;,ln ve ecri kalanı seki% sene seklz mO
savi taksitte ödenir. Tnksltler % 8,5 faize tAofdlr. 

4 - "Takaitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıb birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Fazla tafsntıt almak ve bin:ılar ın fotoğrafiaruu görmek isteyenlerin 
Sandık binnlar &crvisinc müracaat eylemeleri ~mdır. (1597) 

Dahili konforu alfıkndar eden 
en güzel ve şık mobtlyalar ve 
bilhassa yatak, yemek, çalışma 
odaları ve salon takıml:m, Briç 
oyunu için Amerikan mobilya. 
ları, her yerden müsait şartlar 

ve ucuz fintlarla 

BAK ER (Eski Hayden) 
Mağazalnnnda bul:acnksınız 

İstanbul Asliye Üçüncu Hukuk Ha
kimliğinden: 
Munzzeı Güvenll vekili avukat A~ 

met Arü tarafındnn, Salıpazarında 

eski Sahpazar yoku§U 12 No. lı ha
nede sakin iken hail hazır ikametgtı
hınm meçhul olduğu taayyün ed~n 
Sacit aleyhine mahkemenin 39/791 
No. lı dosynsı ile açılan boşanma da· 
vasının celsel muhakemesinde mı. 
nen M. aleyhe tebligat icra edildiği 
halde gelmemesi husebile hakkında 
gıyap kararı ittihaz ve iliinen tebli. 
ğine karar verilerek muhakeme 3.4 
940 çarşamba saat 14 e talik edilmiş 
ve yazılan gıyap kararı Qıvanhancye 
talik edilmiş olduğundan M. aleyh 
Sacidin mezkur gün ve saatte mah
kemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği surette gıyabında mu
hakemeye devam clunacağı ve bir 
daha muhakemeye alınınıyacağı hu
susu ilan olunur . 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Hu. 
kimliğinden: Üsküdarda İhsaniye Çi
çekci sokak 8 No. da oturan Mahcur 
Hafizeye yine ayni hanede sakine tey 
zesi Şahcndenin 20.2.940 tarihlı mah
keme kararile vasi nasp ve tayin e. 
dilmiş olduğundan bu husustn bir 
itirazı olanların 10 gün ıarfında Üs
küdar Sulh İkinci Hukuk Mahke
mesine 940/174 No. ile müracaatlan 
ilan olunur. 

ASLAN VE ESKİHİSAR 

MÜTTEHİT ÇİMENTO VE 

SU KİRECİ FABRİKALARI 

Anonim Şirketinden tıan 
Ticaret kanununun 361 inci mad

desi ve şirket mukavelenamesi ah
kfımına tevfikan Aslan ve Eskihlsaı 
Müttehit Çimento ve Su Kireci Fab. 
rikaları Anonim Şirketi hissedaranı 
29 mart 940 tarihine mıisndif cuma 
günil saat 15 te Beyoğlunda 1stikliı1 
caddesinde Serkl Doryan (Ccrcle 
d'Orlent) binasında inikat edecek a. 
di hissedaran heyeti umumiyesı top
lan tısına davet olunurla.r. 

Ruznomei Müzakerat: 

1 - Meclisi idare raporu ile mu
rakıp raporunun kıraa:i, 

2 - 1939 senesi muamelatına ait 
hesablltın kabulil ve meclisi idare ~ 
zasının ibrası ve mezkfır sene netayi. 
cı muamelatına dair meclisi idarenin 
teklifi, 

3 - Meclisi idare azasına verile
cek ücreti huzurun tayını ile beraber 
umuru şirketin idaresine sureti mah
susada memur edilecek aza aidatının 
tesbiti, 

4 ....:. Meclisi idareden çıkan azanın 
yerlerine yenilerinin intihabı ve se. 
ne zarfında meclisi idarece intihap o
lunan bir azanın intihabının tasdiki. 

5 - 1940 senesi için bir murakıp 
intihabı ile aidntının tcsbiti ve mu
rakibin mazereti halinde ifayı vazife 
eylemek üzere diğer bir zatın inti· 
habı. 

Lllakal 25 hisse senedine malik o
lup ta bu toplantıda hazır bulunmak 
istiyen zevat Ticaret kanununun 371 
inci maddesine tevfikan toplantı ta. 
rihinden bir hafta evvel hisselerini 
§irket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sc
nedııtı mukabilinde alınacak makbuz 
lar şirket merkezine tevdiat mahl· 
yetinde olarak kabul edılecektir. 

İstanbul, 5 Mart 1941} 
MECLİSİ İDRAE 

-==-====--· 
Sahibi ve Neşriy ı lüdüru HahJ 

LQtfi OÖRDONCO 
Gazeteelli ve Ne$1'fyat • L. ş. 
Basıldı:. yer TAN mathaaa 
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·Devlet Deiniryoll~iı ve ·Limanları işletme U. idaresi ılanlar·ı 
Muhammen bedeli (45.000) kırk beŞ bin lira olan 10 ton külçe kalay 15/.Ni-

88n/1940 tarihinde Pazartesi gQnQ saat 15,80 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare bfnasında satm alınacaktır. 

Bu işe glnnek istiyenlerln (3.375) Uç bln Qç )'Qz yetmiş beo I1nlık muvak
kat temhıat ne kanunun tayin ettiği vesi kal.an ve tekliflerini aynı gün saat 14,30. 
kadar komJs10D Reisllğ.lne vermcle:rl lAzımdır. 

Sartıwne1er (225) ild yüz yirmi beş kuru§a Ankara ~ Hayda-rpaşa veznele-
rinde aatilmaktadır. (1539) 

* * Blr sene zartırida Haydarpaşa deposu n.amıııa ıeJ.ecek olım takriben 40 bin 
bı MmO.riln vagonlardan yere indirilmesi ve ayni mlkdann da yerden makine 
YQ'a vagonlara yQkleUlmesl isleri kapalı zarf usullle 27-3-940 tarlhlne milsadlf 
earşamba g{lntl saat 15 de Haydarpaşadn gar binası dahilinde blrlncl ~letme ko
misyonu tarafından ihale edilecektir. 

Mttııammen bedel: 
Beher ton kömürün y{lkletnmesi 20 ve hıdiıihnesi de 10 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve (900) Ura muvak

bt temJnatlarlle birlikte eksiltme cı:ınn teklif mektuplan saat 1' de kadar k.o
~ana vermele:rl ıtı.zımdır. 

Bu işe alt mukavele ve prtname projele:rl komisyon tarafından '1)3?U1Z ola-
mk verilir. (1688) 

İnhisarlar ·umum· Müdürlüğü ilanları 

J - Çamaltı Tuzlasmdnn sahil anbarlarımıza nakledilecek (40.000) Kırk bin 
... amm mJd1 ;lfl pazarlıkla eksiltmeye konuln'ıu~tur. 

tt - Pazarlık 9/III/940 Cumartesi gQnQ saat 11 de Kabataşta Le\'azım ve 
Kubanat Şubesindeki Alım Komisyonunda :yapılacaktır. 

m - Sartnamesi her g(ln sözQ geçen Şubeden alın.abillr. 

IV - İsteklllerin pazarlık için tayin edilen gtln ve saatte teklif edecekleri fi
at Qzcrlnden ~ 7,5 gQvenme paralariyle birlikte mezkllr Komisyona mllracaat-
la:n llAn olunur. (1655) 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan : 
xurumumuz çittllklerınde yapılacak tefcir ve ıska işlerinde kullanılmak Qze

ııe biri bQy(lk ve dlleri orta knpasltede iki adet EkskavaUir sabn alınacaktır. 
Orta ekskavaUir'On kol uzunluğu tak rlben 12.20 metre kepçe istiap hacmi tak· 

:dben 500 desimetre miklbı olacaktır. 
Bu ekskavatörlerin aistemı Dragllne olacak ve Draphovel olarak çahşabU

m.esi tein icap eden aksamı ihtiva edecek tir. Yeni ve:ya az mustamel olarak alına

cak olan bu ekskavatörler evsaf ve fiatla n hakkında alAltadarlann Ankarada bu
lmwı Kurum Umum mQdilrlalQne en kısa blr zaman zarfında malOmat venne-
lıeri lilzumu 11ln olunur. (1571) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
I 

KUPONLU •VADllLi •MEVDUAT 

' 

~ = -
-GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

'\ 

rAN 

l F()G(l 

. 
ESKİ ve YENİ ROMATİZMA 
Siyatik - Lumbago - Omuz -
Arka - Bel - Diz - Kalça ve 
Soğuk algınlıklanndan ileri 

gelen şiddetli ağnlannı 
TESKİN ve İZALE EDER. 

OSMANLI BANKASI 

AİLE 
i L A 

SANDIGI 
N 
PİYANGOSU 

Osmanlı Bankasınca ihdas edilen (Aile Sandığı) piyangosunun keşi· 
desi 25 Mart 940 tarihinde icra cdi lip atideki ikramiyeler tevzi edile
cektir: 

1 Adet T.L. 
4 Adet T.L. 
5 Adet T.L. 

25 Adet T.L. 
50 Adet T.L. 

ı.ooo.-

2so.-
100.-
50.-
25.-

lık 
lik 
lık 
lık 
lık 

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

1.000.-
1.000.-

500.-
1.250.-
1.250.-

85 Adet ikramiye için: T.L. 5.000.-
İşbu keşideye ilkteşrin 939 • Mart 940 altı aylık müddet zarfında 

"Aile Sandığı,,(Tasarruf Cüzdant)hesabında matlubu T.L. 50.- den aşağı 
olmıyan her mudi iştirak edecektir. , ........................................ ~ 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

·reğli e Si~ 

100 Santimlik aile hassası Mtr. Fiatı 42.- Krş 

H50 ,, ,, ,, ,, ,, 57 .50 ,, 

160 .. " .. " ,, 62,- .. 

Satış ve fiatlanmız fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı ayrıca alınır. 
Sipariş vermek istiyenıerin azami 5 l>alyayı geçmemek şartile sipariş
lerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 inci Vakıf ha
nında 1 inci katta Sümer Bank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fab
rikalan Müessesesine müracaatları rica olunur. 

lp6k Müşterilerine : 
No. 12 Paketi 415 Kr. 
No. 16 .. 480 ,, 
No. 20 " 

560 " No. 24 ,. 580 ,, 
Sipariş vermek istiycn müşteriler 12,16 No. için Kayseri Bez fab. 

rikasma 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikamıza müracaat edilmesi 

rica olunur. 
~ ...................................... ,. 

Nafıa VekCiletinden: 
24-4·940 tarihinde carşnmba günil sa at 11 de Anknrı!da Nafia VekA.leti binası 

içinde malzeme mildilrluğü odasında topla nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3680 İngiliz lirası muhammen bcdelll İsta nbulda Cif teslim şarUle 20 adet bitüm 
teshin lawuurun kapalı zarf usulile eksilt mesl yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve te!errüatı bedelsiz olıırnk malzeme müdilrlüğünden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme gQnilnde ki kur Qzerinden Türk para.sına tahvil e
dilmiş olarak 2490 aayıb kanunun 16 ıncı maddesine göre hesap edilerek verile
cektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarla birlikte ayni gUn saat 10 a kadar mezkôr komisyona makbuz mukabi-
linde vermeleri lAzımdır. (1683) (1005) 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dısından 1000 DA ısoo bas top beygiri 8 - Mart - 940 Cuma gQnQ saat 

14 de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

AlAkadar firmalar daha evvel komisyona mOracaatla şeraiU öğrenebilirler. Pazar
lı!a iştirak edecekler tek.lif edecekleri son fiat üzerinden kati teminaUan ve diğer 

kanuni vesikalarile birlikte pazarlık gQn ve saatte komisyonda hazır bulunma-

Jan. (18'78) 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü Unutmayınız ki; 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin, 

bademcik, kızamık, enfloenza. 

ve hatta zatürrieye yol açtık. 

lan, iltihoo yapan diş etlerile kök 

lerinde mide humması, apandi~t 

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap 

tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a 
ğız ve sağlam dişler umumi vücu• 

sağlığının en birinci şarb olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her gün -ıa. 
akal 3 defa- (Radyolin) diş macunilr 

fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede 

bilirsiniz. Bu sur~le mikropları im 

ha ederek dişlerınizi korumu~ oluı 

sun uz. 

• RADYOLIN 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

g-ünde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Büyük ikramiye 100 ,000 Liradır 
El pllnluında da yazıldı~ı gibi 2. inci ketlde blletlerlnl herkea 

Martın 4. üncü Günü Akşamına 
Kadar Değiştirmelidir. 

Aksi takdirde bu numara Dzerl nde hiç bir hak iddia edilemez. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
lstanbul Şubesinden : 

938 ve daha eV\ elki seneler mahsulü afyon bedelleri ödeniyor. 
938 ve daha evvelki seneler mahsulQ olup sahipleri tarafından Ofislmlz depola

nna teslim edilmiş bulunan nfyonlıır mu kabilinde sahiplerine verılcn seneilerln 
bedelleri afyon sahipleri tarafından kabul edilen şarUarn tevfikan ve Ofislmlzcc 
tayın edilen esaslar dahilinde Orislmlz İstanbul Şubemizce tamamen tediyeye baş
lanmıŞ'tır. 

Ellerinde senetleri bulunanlar bl1..znt veya Noterllkce tayin edecekleri vekilleri
nin milracaatında istihkakları derhal ödenecekUr. AIAkadarlar bu seneilerini ma-
hnllt Bankalar vasıtas\le ibraz ettirmek su reUle de tahsil ettirebilirler. (1680) 

1 s ta~bul Be~ediyesi : 1169'.1~~· 
ı - Emuıonu - Unkapanı 'l'ıcaret sanası. 

2 - Taksim meydanı. 
3 - Taksim meydanından Pangaltı':ya ve Dolmabahçe'ye kadar uzanan yeşil 

saha. 
f - Pangaltı'da EmlAk Bankasına alt arazi. 
5 - Taksim Bahce arkasında tesis edilecek Parıc. 
Haklarında musaddak plAn esasına tevfikan tanzim kılman tafsilAtlı plh

ların bu kerre Nafia VekAleti Yüksek Makamınca tasdik edilerek mer'iyet mev
kilne girdiğini ve bunlardan EminönQ - U nkapanı Ticnret sahasının Eminl'inil ve 
d.iJerlerinln de Beyoğlu Belediye Dairelerinde ve cümlesinin Merkez Belediye Da
iresinde mı.ı.hterem halkımızın ıUağuıa arzedlldlği :yapı ve yollar kanununun ftçiln
cil maddesine tevfikan ilAn olumır. 


