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5 KURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Gasaoo diyor 1dı 
-Her tacir bu kitapta r8sterdlftm annerf fatbtk etmelı 
ınıretiyle bir ild sene rib1 kısa bir n.nıaıı i~nde mfüıterile 
rinin adedini bir misli arttırabilir Beo bu kitabımda siz, 
bu ıanati öfretivonım_ Fivatı SO kuru• 

~---------------------------' 

Fin Mukavemeti Kırılmadı Tevkif Edilen 
· ----------------------~·-------------------------------

Sovyetl er, Viborg Körfezini ltalyanVapurları 
. . U " l Dokuzu Buldu 

evırmıye graşıyor ar Floransada Talebeler, ingiliz 

Sulh Ümidinde;l 
Sonra Taarruza 
Sıra Geliyor! 

Yazan: Sadri ERTE!t1 
S a:ınner Welles, Romadan 

sonra Berline geçti, Ameri. 
b Hariciye Müsteşarının Avrupa 
.eeyahatinin ikinci merhalesini nazi 
;erkezi. ~şkil etti. O, bu merkezde 

azi şefi ıle görüştü. Seyahatin bu 
merhalesi hakkında alınan haberler, 
S~er Welles ile Hitlerin görüş· 
ınesıııden müsbet bir intıba çıkmadı. 
fnıı bildirmektedir. Seyahatin ilk 
lnerhalesi olan Romada, Amerikalı 
?f plomatın görüşmelerinden aldığı 
llltıbalar sempati ve memnuniyetle 
ifade ediliyordlL 

Amerikalı diplomatın Parls ve Lön. 
dracian da iyi intıbalarla .. neceği 
Dltıhakkaktır. 

Berllllden aliiian haberler bir sul
Wi değil bir taarruz günlerine yak. 
laştığımm bildirmektedir. 

Berlln intıbalan müsait olsaydı 
bundan bir kaç ay evvel Ame
rika Cümhurreisinin harbin ilkbaha. 
ra sona ereceği hakkındaki t.ahmini, 
bir müeyyide daha kazanmış olacak
tı. Fakat nazilerin hayat sahası ve 
müstemleke davası tamamen suples. 
• uzak. sert, keskin bir pat balln
Ub aunylaa milcadetenlii devamına 
lrnn olmaktadır. SUllı ihtima!leri i.. 
~ müşterek prensiplerin kabul e
dilmesi ve hiç olmazsa prensiplerin 
tatbikat şartları üzerinde münakaşa. 
lıu-ın. kabul edilmesi lazım gelirdi 

1939 harbini nihRvetlendirebilecek 
bir Stilhün şartlan ne olablllr! 

Dünya efkan umumiyesinde oldu. f:, kadar müttefikler, bitaraf Ameri
ra.f harp harici İtalya, ve Papalık ta. 
fo ın~ kabul edilebilecek bazı sulh 
k ~ülleri vardır. Bu formüller Çe. 
~ OVakya.nın, Polonyarun ihyası, si-
1:1 12lannıa, sulhü muhafaza gibi ba-
~a irca olunabilir. 

torın~rret . bir şekilde üade edilen 
lduıı er bırer taraftan ibarettir. 
lan teval~ını her devlet kendi şart. 
~\ dipl?masi münasebetlerin9, 
ecıec' kl tısadi hesaplarına 6Öre tayin 
de U:d erdir. Mücerret formül halin
giltere e edilen sulh prensipleri ln.. 
Fraııs tarafından olduğu kadar 

aca da kabule layıktır. 

Ç ekoslovakyanm, Polonyanm ib. 
1919 Yası İngiltere ve Fransa içln 
ifade :ıtıalıedelerine avdet manasını 
prensip ~b B~ avdet belki de sadece 
zı deği el ar_ile olur. Tatbikatta ba· 
le, müs~b e~ın yapılması, bu suret. 
kirlıklard e sulh namına lı.ızı_ feda. 
kündür. r:ü bul~nu_lınası da müın
takil bir ç ~tak.il bır Polonya, müs. 
Fransız si :s 

05•1~v~ya, İngiliz ve 
mesnettir y B etı ıçın A vrupada birer 
lan İtaly~ d: ko~tada harp harici o. 
arzu ettiği giltere ve Fransanın 
takil Polon n:tice~e taraftardır. Müs
ya, İtal .Y. ' mustakil Çekoslovak. 

ya ıçın başk A • 

mektedir İtal . . a nıana ıfade et. 
· ya ıçın 919 mualıedelc-

ıSonu Sa. 6 Sü: 11 

Mekteplerde ikinci 
Sömestr Tatili 

Ankara, 6 (AA) 
veya yazılı yokİ · - Kanaat notu 
sonra, okullarda a:~eb:e;re~erinden 
fırsatı verilmek ·· Y dınlenme 
lan tatilin, ikinc~~rted, eyvapı~:mta o. 

resı ıçin 
ta okullarla liselerde ve bır" · . . ?r-
i d d . ıncı, ikın_ 

c erece e orta ihtısas ok ll 
21 u arında 

mart perşembe sabahınd 26 
mart salı akşamına, ilk okullar': .. ~ 
retmen okullarında 2 nisan salı ~== 
babından 7 nisan pazar akşamın ka,; 
dar tatbik edilmesi kararlaş~ • 
ve Ma_~ ~-ekill_iğin~e maarif ve :,:. 

Civarında şiddetli muharebelerin cereyan ettiği Viborg limanından bir görünüş 

Cenubi Finlandada 
Muhtelif Şehirler 

Bombardıman Edildi 
10 Sovy.+. 21 Fin Tayyaresi Düıürüldi 
Londra, 6 (Hususi) - Sov

yet - Fin harbinde siklet mer
kezi Viborg körfezidir. Sovyet
ler, bu körfezi aşarak karaya 
çıkmak ve karada tutunmak 
lÇlı1 uE;rn~yn,.l~" 

Sovyet kıtalan, tank ve tayyare 
kuvvetlerinden istüade ederek bir
kaç defa taarruza geçmişlerse de, Fin 
makamatı tarafından verilen malu
mata göre, bu taarruzlar püskürtül. 
müş ve Sovyetler müteaddit tank 
kaybetmişlerdir. 

Sovyet tayyareleri, Cenubi Flnlan
dada muhtelif yerleri bombardıman 
etmişler ve bu yüzden kırk kişi mak-

tul düşmüş, 10 kişi yaralanmıştır. 
Fin ma.kamlan tarafından bildi.. 

rildiğine göre, bugünkü hava mu. 
harebelerinde Sovyetlerin on tayya. 
resi düşürülmüştür. 

Sovyet resmi tebUğl 
Sovyet tebliği şudur: 
"5 Mart tarihinde Kareli benahın.. 

da Sovyet kıtalan, Ravansari adası 
ile Ruvansari kasabasını ve Viborg 
körfezinde Sovion Saari adasını iş. 
gal etmişlerdir. Viborgun şimali şar. 
kisinde Sovyet kıtalan Viborg • Ser. 
dobal demiryolu üzerinde Karlsalını 
istasyonuna bir kilometre mesafede 
Meetelia köyünü işgal eylemişler-
dir. (Sonu Sa. 6 Sil: 5) 

S. V elles Pariste 

Amerikanın Berline 
Karşı Takip Ettiği 

Siyaset Değişmiyor 

,.~ .. 
·~ Well~. Romaua muvasalatı sırasında Miron Taylor'la beraber 

,~ ............................ . 

"9· Elizabeth .. 
Transatlantiği 
AMERIKAYA 
Hareket Etti 
Londra, 6 (Hususi) - Dün. 

nmsa - büyük vapuru olan 
JC,,Jlü:LJWıe\e* "Q"''Tı ımu 
beth,, transatlantiği, ~giltere 
ile Amerika arasında yeniden 
seferlere başlamıştır. Kraliçe 
Elizabet, 58 bin tonluktur. Ge. 
minin İngiltereden ne zaman 
aynldığı mektum tutulmuş ve 
yalıiız bugyn Atlantikte seya. 
hat ettiği ilan olunmuştur. va. 
purun hedefi Nevyorktur. 

Kraliçe Elizabet, harbin baş. 
lamasından itibaren Clyde hav. 
zasında idi. İki gün evvel bura. 
dan çıkarak yolculuğuna baş. 
lam.ıştır. Bir rivayete göre, Kra. 
liçe Mari adını taşıyan muaz. 
zam transatlantik te seferleri. 
ne başlamak üzeredir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

ALMANYANIN 
Romanyadan 

Yeni Talepleri 
-0--

Silah Altında Bulunan 

Bir Kısım Askerin 

Terhisi isteniyormuş 1 
Berne, 6 (A.A.) - Alman ticaret 

murahhası Clodius'ün H.omanyaya 
yapacağı yeni seyahat, Basler Nacb.. 
richten gazetesinin Budapeşte mu. 
habiri tarafından dikkatle kaydedil
mektedir. 

Bu muhabire nazaran, Alman mü. 
messili, Alınanyanın Romanyada ha.. 
len silah altında bulunan askeri kuv 
vetlerin, hiç olmazsa kısmen terhis 
edildiğini görmek hususundaki ar
zusunu Romanya hükıimetine tebliğ 
vazüesile mükelleftir. Almanyanın 
bu talebi, seferberliğin, Almanyaya 
mal teslimini azalttığı mülahazasına 
müstenittir. 

• 
Belgrat, 6 (A.A.) - Yugoslavya 

ile Yunanistan arasındaki i <tısadi 
anlaşma Belgrat hükıimeti tarafından 
feshedilmiştir. Yeni esaslar dahilin
de bir anlaşma yapmak için Mart 
nihayetinde müzakerelere başlana. 
ca.ktır. 

Yugoslavya, bu anlaşmayı. Yugos. 
lav mallan kıymetinin yüzde 35 i 
yerine yüzde 20 si nisbetinde döviz 
vermek hususunda Yunanist14na sa
lihi et bahfeden maddeden dolayı 

Konsoloshanesi Önünde Bir 
Nümayiş Yapmak istediler 

Londra, 6 (Hususi) - Alınan kömürü taşıdığı için tevkif 
edilen İtalyan vapurlarının sayısı dokuzu bulmuştur. Bunlar
dan yalnız biri serbest bırakılmıştır. Çünkü bu geminin son 
karardan evvel kömür aldığı ve ancak makinesinin bozulması 
yüzünden hareket edemediği anlaşılmıştır. Diğer gemilerin kö
mürleri müsadere edilecek ve gemiler serbest bırakılacaktır. 
Flora11sada nümayiş teşebbüsü 
İtalyadan gelen haberlere göre, 

bugün Floransada, Üniversite talebe
' sinden bir grup. İtalyan kömür va. 
/ purlarının İngi lizler tarafından tcv
küini protesto için Ingiliz konsolos. 
hanesi önünde nümayişlere tcşebbı.is 
etmiştir. Polis, bu nümayişe mani ol. 
muş talebe faşist marşları söyliyerek 
dağılmıştır. 

Frunsız gazetelerine göre 
Fransız gazeteleri, bu mesele ile 

pek geniş bir şekilde meşgul olmağa 
davem ediyorlar. Petit Parisien, bu 
tedbirin, İtalyaya karşı gayri dostane 
bir mahiyeti olmadığını kaydederek 
diyor ki: 

"Müttefik filolar, gemileri İtalya-
lrıgiliz lktuuuli Ahloka 

Nazırı Cross 
yı kendisine lazım olan kömürden 
mahrum etmek için değil, Almanya-,-

nın kömürü ticari muamelelerinde Af d •tt 
lazım olan tediye vasıtası olarak kuL ro 1 en 
!anmasına mani olınak için tevkif 
emrini almışlardır. İtalya şimdiye 
kadar aylarca süren iltimaslı bir mu. 
ameleye tabi tutulmuştur. Fakat bu 
-eemUe uzayınca muhariplerin men
faatlerine ehemmiyetli surette zarar 
verecek bir mahiyet almakta idi. hı_ 
giltere, İtalyayı müşkülata sokma
mak için kendisine Alman kömürü 
yerine İngiliz kömürü vermek tek. 
lifinde bulundu. Bir anlaşma hasıl 

olamadı, fakat daima müınkündür." 
Ordre gazetesi de İngilizlerin ha. 

reketini takdir etmek lazım geldiği
ni, mQttefiklerin bütün telli imkfln_ 
lannı tetkike amade olduklarını ya.. 
zıyor. 

Baıvekil, Dün lktısat 

Ticaret ve Ziraat 
Vekilleri ile Görüıtü 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -

Başvekil Refik Saydam, bugün öğle_ 
den sonra evvela İktısat, sonra sıra. 
sile Ticaret ve Ziraat Vekfiletlerine 
giderek İktısat Vekili Hüsnü Çakır, 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu ve 
Ziraat Vekili Hüsnü Erkmen ile u
zun uzadıya konuşmuştur. 

Doğan Matbuat 
Davaları 

-0----

Cumhuriyet Aleyhindeki 

6 Dava Birleştirildi 
Afrodit davası dolayısile Cumhu

riyet gazetesi ve muharrirleri aleyhi.. 
ne açılan altı davaya dün sa!lt 14 te 
Asliye 6 ıncı ceza mahkemesinde de. 
vam edilmiştir. Dünkü ~lsede Cum
huriyet gazetesi neşriyat müdürü 
Hikmet Münif ile muharrirlerden Pe. 
yami Safa ve Salahaddin G üngör suç. 
lu sıfatile hazır bulunmuşlardır. 

Cumhuriyet aleyhine açılan bu • 
tı davanın dosya numaraları 411. 420, 
440, 450, 451, 452 dir. Dünkü celse. 
de bu davalardan bir kısmına devam 
edilmiş ve bu altı davc10ın tevhidile 
celsenin 13 mart çarşamba günü sa. 
at 16.30 a talikine karar verilmiştir. 

Dünkü celselerin tafsilatı şudur: 
Cumhuriyet gazetesinin 25 şubat 

tarihli nüshasında. birinci, ikinci ve 
(Sonu: Sa: 6: Sü Z) 

TARiHi TEF RIKAMIZ 
SalCihaddinieyyubi 

• İ Ik defa olarak Mısıra askeri bir vazile 
ile giden Saİahaddinieyyubi'nin İsken

deriye müdafaası hakkında tarihler şöyle ya
zıyorlar· 

"Salihaddine, fskenderiyeden çıkmak için 
düşmanla miısal8.haya müsaade edildi. Düş

man donanması, deniz tarafını kuşatmış bulu
nuyordu. Mtisaliha aldedildi. Salahaddin, silah 
arkadaşlarlyle müstahkem mevkiden çıktı. 
Düşman, burasını müdafaa edenlerin ancak 100 
kişiden ibaret olduğunu görerek hayran kaldı . ., 

Bu hayranlık, hala Garpte bir hürmet 
şeklinde kalmıştır. 

Salahaddinieyyubt, büyüklüğünü dünya
lara tanıtan bir Şark şövalyesidir. Onun hn
yatını, yeni tefrikamızda zevkle okuyacaksı
nız. 



z 

Yazan: Merhumun Oğlu· Dr. Kamil Y azgıç 

Yersiz Şaka, Acısına 
Dayanılmaz Zehirdir 

- 28 -
Ahmet Mitlıatı tanımıyanlar 

ve onun hakkında, dış gö
rünşüne bakarak hüküm verenler 
daima yanılmışlardır: Çünkü on. 
lar Ahmet Mithatı, kaba, aksi ve 
sert sanırlardı. Halbuk~ Ahmet 
Mithatın, dış görünüşüne hiç ben. 
zemiyen bir içl vardı Muayyen 
prensipleri haricindeki hususatta, 
bir kuzu kadar uysal, ekseriya us
lu bir çocuk kadar yumuşak ve 
mahcup bir genç kız .kadar nazikti 
Üstelik te, kalın, çatık kaşlarından 
umulmayacak derecede neşeliydi 
Gür kahkahalarını savurdukça: 

"- Çok şükür, biraz daha ya
şamış olduk!,, derdi 
Şakaya mütehammildi. Muzipli.. 

ği severdi. Fakat, nüktelerine ve 
muzipliklerine daima, onları hoş 
karşılıyacaklarından emin bulun.. 
duğu kimseleri muhatap tutmıya 
gayret ve dikkat ederdi. 

Mesela, bir gün, Beykozdaki ya
lıya hoca Musa Kilzım Efendi gel
mişti. Yemeği, bizimle beraber yi. 
yecekti. Ben bunu öğrenince, bir 
muziplik Yııı>mayı düşündüm: Ya
lıda, Eleni isminde, tombul, güzel 
bir Rum kızı vardı. Yemekten ev
vel, kızı yanıma çağırdım. Ona, 
gönlünü edecek kadar bahşiş ver
dim ve, sofrada hizmet eder, yemek 
dağıt1rken, misafire mümkün mer. 
tcbe sokulmasını sö)'ledim. 

Eteni, yapmak istediğim muzip. 
llği kavradı. Çapkınca göz kırpa
rak: 

"-Peki!,, dedt. 
Biraz sonra da, vaadlnl yerine 

Retirdi: Hatta o kadar ki, yemek 
dağıtan tombul Rum kızının yu
muşak, sıcak göğsü, Musa Kazım 
Efendinin omuzuna, sırtına sürün. 
dükçe, adamcağız, kızarıyor, boza
rıyor, harekatını şaşırıyordu. Hat
ta, bu yüzden, zavallı hocanın, o 
günkü zengin yemek sofrasından 
yarı aç kalkt1ğını, şimdi içim ne
dametle sızlayarak hatırlıyorum. 

yemekten sonra. babam be. 
ni bir kenara çekti. Kalın 

taş1annı çattı ve: 
"-Oğlum, dedi, şaka, veya mu

ziplik:, onların yerinde, sırasında, 
ve adamına göre yapmasını bilmi
yenlerin elinde acısına dayanılmaz 
bir zehir halini nlır: Bunun için
dir ki, bugün, yersiz, sırasız ve 
münasebetsiz şakalara kurban gi. 
den insanların sayısı, siyasete kur. 
ban gidenlerin sayısından bile ka
barıktır. 

Bugün, sofrada yaptırdığm acalp 
ve münasebetsiz muziplikten anlı
yorum ki, sende de, o kurbanlar a
rasına katılmak istidadı ·beliriyor. 
Eğer ayağını denk almazsan, so
nunda, en acı muzipliği bizzat ken
dine yapmış olursun!,, 

Ben, babamın bu nasihatını ha
il nutmuş değilim. Hatta bir gün, 
bir vesile ile, onunla bu mevzuda 
bir defa daha konuştuk. 

Bir şabah, merhum Ahmet Ra. 
.-im, matbaaya biraz geç gelmişti. 
Babam, ona takılmak için gülüm-
1edi ve! 
"- Hayrola .. diıdi. Galiba dün 

gece "Gülistan,. bahçesinde şeb
nemlerle mest olup, bülbüllerle re
kabet etmişsin?,. 

Ahmet Rasim güldü, ve babamı 
ınat eden şu çok basit, fakat zarif 
cevabı verdi: 
•- Evet .. Üstad1m! ... 
Ahmet Rasim, yanımızdan çıkın

ca ben de güldüm ve babama: 
"- Siz, dedim, şaka hususunda 

bana verdiğiniz nasihatinize ria. 
yetkar davransaydınız, böyle lA· 
kırdı altında kalmazdınız!,, 

Fakat, Ahmet Rasimin nükte
li, Ahmet Mithatm yüzüne 

yayılan tebessümü dağıtmamış, bl. 
l8ki.s genl~letmişti: 

.. _Görmüyor musun! dedi. Yü.. 
züm hala gülüyor. Binaenaleyh, 
18.kırdı altında kalmak, benim o 
nükteden zevk duymaına ınam o
lamadı.. Bundan da anla ki, mari
fet, nükteyi, onunla mağlup edi-
1a iDaaDı bile :memnun edebile. 

cek ~ekUde yapabilmektedir. O ka
dar zarif bir silahla yenilmek, in
aana, kaba bir silahla zafer kazan. 
maktan !azla zevk verir!,, 

Nükteyi, şakayı,· neşeyi bu de. 
rece seven babamın, onu tanunı -
yanlar tarafından aksi bir insan 
zannolunmasının asıl sebebi, bil· 
hassa sakallan ve bıyıklanydı. O 
simsiyah ve gür sakallarla bıyık. 
lar, tıpkı kalın bir maske gibi, ba. 
bamın yüzünü karanlıklaştınyor, 
aksileştiriyordu. Hatta bir gün işi 
şakaya vurarak ona: 
"- Darılmayın ama, dedim, bu 

top sakallar ve bu pos bıyıklar, yü
zünüzü Katolik papaslanna benze
tiyor. Şunları kestirsenlz olmaz mı? 
Hem bu sakallar, sizi, olduğunuz. 
dan yaşlı gösteriyor. Ne yalan söy. 
liyeyim: Yüzünüze biraz da aksi
lik veriyor!,, 

Bu sözlerim onu uzun uzun gül 
dürdü ve müstehzi bir eda ile; 
"- Bendeniz, dedi, zatıfilintze 

şirin görüneyim diye, sıhhatimi fe. 
da edemem. ı 

Görüyorsunuz ki, bütün günle. 
rim, matbaanın tozlu ve hiç te sıh
hi olmıyan havası içinde geçiyor. 
Eğer (sakallarını, bıyıklarını sıvaı.. 

lıyarak) bu mübarek ve tabii süz. 
geçler olmasaydı, ciğerlerimi mik
ropla dolmaktan, hiçbir tedbir, hiç 
bir doktor, hiç bir ilaç kurtaramaz. 
dı. Binaenaleyh, eğer lıikırdıyı bu. 
liı.sa eylemek lazım gelirse: 

''-Ben, hayatımı saka!larıma, 
bıytklarıma borçluyum!,, diyebili
rim: Siz ise şimdi bendenizden, ve. 
linimetlerimi katleylememi istiyor. 
çunuz: Müsaade buyurunuz da, bu 
"tml'inize itaat etmiyeyim!,, 

Ahmet Mithat Efendile o gün, 
bu mevzuda epey münaka

şa ettik: Fakat zavallı babacıgım, 
çok sevdiği meşhur sakallarını, so. 
nuna kadar yaman bir avukat ma
haretile müdafaa etti: O kadar ki, 
münakaşa neticesinde, ona sakalla
rını, bıyıklarını kestirmek şöyle 
dursun. neredeyse, kendim de sa. 
kal, bıyık koyuverecektim! 

Ahmet Mithatm, en çok hoşlan. 
dığı eğlencelerden birisi de briç oy
namaktı. 

Vfiltıl, o, ahbaplan çok bol bir 
insandı. Haftanın muhtelif gecele
rinde Beykozdaki yalı, çok geç va. 
kitlere kadar süren içki v~ sohbet 
alemlerine sahne olurdu ve böyle 

gecelerde, .yalının içi, bir düğün e
vine döner, şairler, edipler, res • 
samİar, musikişinaslar, alimler, 
dokft)rlar, avukatlar, hulasa, he
men her meslekten ve her sanattan 
insanlarla dolardı. Hatta, böyle ge
celerde, Beykoz kaymakamı Kör 
Halis Bey de mutlaka ve daima ba.. 
şından sonuna kadar vazifeten ha
zır bulunur, ertesi gün yazdığı jur· 
nali de makamı aidine takdim et. 
meden evvel, getirip babama okur

du. 
Fakat, babamın dört gözle bek

lediği akşamlardan biri de, "Bnç 
akşamı,, idi. O gece, Beykozlu A. 
tıf, Vecihi, ve İbrahim Beyler ge.. 
lirlerdi ve büyük bir neşe içinde 
başlayan bezik, çok geç vakitlere 

kadar sürerdi. 

Ş imdi, hafızamı yokluyorum, 

ve: 
•-Acaba, babam, bütün bu yaz

dıklarımdan başka daha nelerle uğ. 
raşır, nelerle meşgul olurdu?,. 

Sualine cevap arıyorum.. Ve o 
zaman anlıyorum ki, Ahmet Mitha
tın alakadar olduğu mevzuların hu
dudu yoktu ve Ahmet Mithat he. 
men her şeye karşı, meraklı dene. 
cek kadar müfrit bir alaka gösto
ri.rdi. 

Mesel!, onun, Tlirkiyenin ilk re
jisörü olduğunu söylersem. pşmaz 
mısınız? 

Halbuki, Ahmet Mithatm delice. 
sine meraklanndan birisi de, tiya~ 
ro merakı idi. 

TAN 

Yapak İhracı 1 

Mümkün 
Olabilecek 

Yapak ve Tiftik İhracat Birliğinin 
Ankaraya giden azası, dün şehrimize 
dönmüş ve birlik idare heyetine iza
hat vermişlerdir. 

Bu izahata göre, yapak ihracatma 
ancak mevcut stokların ve gelecek 
kırkım hasılatının hakiki vaziyeti an. 
!aşıldıktan sonra müsaade edilecek
tir. Fakat mevcut stokun tüccarın e- j 
linde kalmaması için bu yap::ıkların ı 
Ziraat Bankası tarafından mübayaa 
edilmesi kararlaştırılmış ve bankaya 
emir verilmiştir. Yapaklar cinslerine 
göre 63 • 75 kuruş arasında banka 
deposuna teslim şartile mübayaa e
dilecektir. Tütik ihracatına da 1n. 
giltere, Fransa ve İtalyadan başka 
memleketler için birliğin müsaadesile 
devam olunacaktır. 

Birlik tiftik fiyatlarını cinslerine 
göre ayırmış ve 140 • 225 kuruş a
rasında takdir etmiştir. 

Sovyet ticaret mümessilliği şefleri 
dün ticaret mıntaka müdürünü ziya
ret ederek Sovyetlerin mensucat ham 
maddesi almak istediklerini bildirmiş 
lerdir. Şimdilik pamuk ve yapak ·ih
racı mümkün olmadığı için Sovyet
lere istedikleri tiftiklerin sAtılmnsı i
çin lisans almalan lazım g~leeeği bil
dirilmiştir. 

Fındık fiyatları 

ltimatnamesint vermek ıizere evvelki gün Reisicümhur tara
fından kabul edilen yeni Bulgar Sefiri Kirof'un, mutat 
merasimle Çankaya köşküne girmelerine ait bir intıba 

Sıhhiye Vekili Ankaraya Döndü 

Hastahaneler ihtiyaca 
Göre Genişletil_ecek 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş, şehrimizdeki tetkiklerini dün 

bitirmiş ve akşamki ekspresle Ankaraya dönmüştür. Vekil, dün 
sabah Emrazı Akliye Hastahanesini ziyaret etmiş, bütün koğuş
ları gezerek hastaların vaziyetini tetkik etmiş ve hastahanenin 
ihtiyaçları üzerinde Profesör Mazhar Osmandan izahat almıştır. 

Fındık İhracat Birliğinin tesbit et
tiği 48 kuruş fiyat, bazı dış piyasalar. 
ca yüksek görülmekte ve 38 - 42 ku
ruş arasında teklifler yapılmaktadır. 
Bu yüzden fındık ihracat satışlannın 
gevşediği haber verilmektedir. 

Susam ihracatı 
Susam ihracına henüz müsaade e-

dilmemiştir. Susamların kilosu yirmi 
kuruş üzerinden ihracına müsaade e. 
dileceği ve bugünlerde Ticaret Ve
kaletinden lisans müsaadeleri gele. 
ceği bildirilmektedir. 

Şeker sanayü 

Emrazı akliye hastahanesi de di. 
ğer hastahaneler gibi ihtiyaca kafi 
gelmemektedir. Yatak adedi azdır. 

Hulusi Alataş bilhassa bu nokta üze
rinde durmuş ve gerek bu, gerek di
ğer ihtiyaçların temini hususunda i. 
cap eden tedbirlerin alınacağını bil. 
dirmiştir. İlk iş olarak, emrazı akl~ye 
hastahanesi, yeni pavyonlar ılavesi 
suretile tevsi edilecek, yatak adedi 
arttırılacaktır. 

hat aldım. Bunların hepsi temin edi
lecektir. 

''Hastahanelerin dolu olması yüzün 
den hazan müracaatların geri çevril
mesi işi şikayetleri mucip olmakla 
beraber, vaziyeti bizim kadar siz de 
görüyor ve biliyorsunuz. Elden ge. 
len her şey yapılmaktadır. Şehirde 

mevcut hastahanelerin ihtiyaca kafi 
gelmemesi gözden kaçmaz ve icap 
eden tedbirler alınır. Nitekim İstan
bul belediyesi Mecidiyeköyünde bü. 
yük ve modern bir hastahane inşa. 
sına karar vermiş bulunuyor. Haydar 
paşa hastahanesile Heybeli sanator
yomunun tevsii işleri de jüşiinülmüş, 
karar verilmiş ve tatbikata geçilmiş. 
tir. Bu hastahanelere yeni pavyonlar 
ilavesi için inşaat ihale edildiği hal. 

Şeker şirketi, toptancı şeker tüc. 
carlarından müracaat edenlere ihti
yaçları kadar şeker vermektedir. Pe.. 
rakendecilerden bir çoğu dün toptan. 
cılardan şeker almışlardır. Yalnız ba
zı bakkallar ellerindeki şekeri sarfet. 
meden teker almamaktadırlar. Şe
kerli .maddeler m...ı eden sanayi, şe
ker fıyatının arttınlmasın an '1oıttrc 
imalatlarını azaltmak fikrindedirle::r. 
Maamafib glikoz fiyatlarında tebcd. 
dül olmadığı için bazı mamulata gli. 
koz ilave edilmesi ihtimali hatıra gel· 
mektedir. 

Esnaf bürosu 
Esnaf teşekküllerinin idaresi hak. 

kında verilen karar üzerine 'lUiltaka 
ticaret müdürlüğünde kurulacak o. 
lan esnaf birliği bürosu için hazırlık
lara başlanmıştır. Esnaf teşekkülle
rinin bütün muamelatı bu büro ta
rafından idare ve murakabe edilecek
tir. Mevcut muamelat bürosu bütün 
teşkilatile mıntaka ticaret müdürlü. 
ğünün emrine geçmiştir. 

Dün gelen eşya 
fngiltz bandıralı Jesmaro ve An. 

deriziyo vapurlarile dün limanımıza 
teneke levha. radyo ve gramofon ak
samı, çay, yün mensucat, pamuk ip
liği, keten mensucat, makine aksamı, 
çuval, kakao, muşamba. demir eşya, 
madeni ve hayvani yağ, manifatura 
eşyası, örme eşya, kırtasiye, çinko, 
boya, kimyevi ecza, kalay, tarçın,, 
kağıt gelmiştir. 

Dün Mahkfun Olanlaı: 
Hal civarında Osman Zeki ve Sa

lih Zeki isminde iki tüccarı bir anda 
dolandıran sabıkalılardan Til Meh
nıet, birinci sulh ceza mahkemesinde 
üç aya mahkum olmuştur. * Muhtelif apartımanlardan ya.. 
tak çarşafı çalan sabıkalılardan Mi.. 
şon 2 inci sulh ceza mahkemesinde 
yedi aya mahkum olmuştur. * Bir müddet evvel, Topkapı dı. 
şarısında ayni bostanda beraber çalış 
tıklan Dadaylı İhsanı Okmeydanın.. 
da Susuzdere denilen mevkide bir 
gece başını taşla ezerek öldürmek
ten suçlu Arap Murad hakkındaki 
karar birinci ağır ceza mahkemesin. 
de verilmiştir. Arap Murad, 18 sene 
ağır hapse mahkam edilmiş, ancak, 
ihsanın da küfürle kendisini tahrik 
ettiği kabul olunarak bu ceza 12 se.. 
neye indirilmiştir. * Sevdiği bir kızı ölümle tehdit 
eden sandalcı kahyası nyas sekizinci 
asliye ceza mahkemesinde bir ay ha. 
pis ve kırk lira para cezasına mah-

ohnQltuL 

Şehrimizdeki tetkikleri sırasında 

Haydarpaşa Nümune hastahanesini 
de gezen Vekil, bu hastahaneni:ı ih
tiyaçlBrını da tesbit etmiştir, ico.p e
den tedbirler alınacaktır. 

Sıhhiye Vekili tetkikleri etrafında 
şunları söylemiştir: 
"- Ankaraya; İstanbuldaki sıhhat 

m~sseselerinde yaptığım tetkikler
den ıyı neıh:-1._., .. 1~ .. <>tmis olarak dö
nüyorum. Tetkiklerim esnasında ın
tiyaqlar üz.erinde alfikadar1ardan iza. 

lstanbul Adliyesiıtde 

T erfie Hak Kazananlar 
Adliye vekaletinin, terfilerine ha

len kazai ve inzibati bir mani olrnı
yan muavin, hakim ve müddeiumu
milerle hakim sınıfından sayılanlar
dan şubat 1940 sonu itibarile terfi 
müddetlerini bitirenlere ait listenin 
hazırlığı bitmiştir. 

Listede ismi bulunan İstanbul Ad
liyesi mensupları şunlardır: 

İstanbul asllye ceza hak.imi 1. Hak
kı Tüzcman İstanbul ticaret mahke
mesi reisi Münir Altyürek dördüncü 
dereceden. 

5 inci derccC'den, Üsküdar hukuk 
hakimi Münir Altıok, İstanbul ikin
ci ağır ceza reisi Remzi Türeci. 

8 inci dereceden, İstanbul sulh ha
kimi Niyazi Hakgünden, Sulh ha.ki
mi Behçet Barbaros oğlu, 'ficaret 
mahkemesi azasından Remzi Berk. 
men, Ticaret mahkemesi azası Kamil 
Doğrul. 

9 uncu derece müddeiumumiler. 
den İstanbul müddeiumumi muavin
lerinden Mehmet Reşat Saka. 

. 

de kafi dcmiı:. b11h1"'"""'ft ____ " --·· 
aeiı suratıe yuri.Jmüyor. Fakat, tabii 
bu vaziyet te düzelecektir.,. 

Haliç Üç Senede 
Temizlenecek 

Halicin temizlenmesi için hazırla
nan proje Münakalat vekaleti tara
fıdan tasvip edilmiş ve 940 yılı büt.. 
çesine 960,000 liralık fevkalade bir 
tahsisat konmuştur. Bu tahsisat li
man reisliği emrine verilecektir. Ta
rak dubalan ve diğer tesisat alındık
tan sonra derhal işe başlanacaktır. 

Halicin ancak üç senede temizlene
bileceği tahmin olunmuştur. Bu iti.. 
barla diğer iki sene için yeniden pa
raya htiyaç hasıl olacaktır. 

Amerikadaki Rumların 
Topladığı İane 

Ankara, 6 (A.A.) - Nevyorkta 
rumca int"işar elmekte olan Atlantis 
gazetesinin harek:etiarz felaketzede
leri için dördüncü defa olarak bin do
lar iane toplamış olduğu Nevyor)üan 
bildirilmektedir. Rum ve Yunan as
lından olan Amerikalı Türk dostlan
nın bu müstesna hassasiyetleri mem
leketimizde büyük bir takdir ve 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

SUAL . CEVAP 
8 - GUI budama zamanı hangi mev· 

almdedlr? 
C - Kışı soğuk olmıyan yerlerde 

güller teşrlnisanide budanır, o zaman 
. kesilen dallardan daldırma da yapılır. 

Eylôlde budanan güllerden de çelik ya
pılır. Fakat eyliılde budanan güller 
mevsiminde o kadar bol mahsul ver
mezler. GüHln en iyi budanma zamanı 
soğuk muhiUer için fUbat llOnlan ve 
martın ilk haftasıdır. Bu me'Vsimlerde 
budanıın gQ.ller iyi n ~büı. ınahsu1 
vertrıu 

• 
8 - MDtenavlp ve mOtemaın ete'ktrlk 

cereyını ile lıleyın motl:lrler hıkkında 
en genlı bllglyl ihtiva eden bir kitap 
vır mıdır, kıç kuruftur? 

C - Profesör Doktor Georges Bnı
hat'ın, Profesör Doktor Fahir Yenlçay 
Ue Nusret KilrkçUoğlu tarafından Elek
trik Dersleri adile türkçeye çevrilmil 
ve 300 lrurutı fiyatla Ankara caddesin
deki kitapçılarda satılan kitabı vardır. 

• 
DiKKAT: Maksadı mahsusla eorulan 

suallerle sarih adresi ve okunaklı im

zayı ihtiva etmiyen suallere cevap ve
rilmez. 

7 - 3 - 940 

FIRTINA 
Şiddetle 

· Devam Ediyor 
Karadeniz ve Marmarada fırtına 

şiddetle devam ermekte, vapurlar 
yollarına devam edememektedirler. 
Evvelki gün Karadeni2dcn b~k:erıen 
Tarı vapuru diln de gelemem:ı;;tir. 1 

Bugün limanımıza muvasalat r:Lmcsi 
muhtemeldir. 

Yunan bandıralı Kozmos v1.ptıru 

Köstenceden yükled ğ1 kereste} ri 
Pireye götürürken Marmarad3. ş'd.. 
detli bir fırtınaya yakalanmış, bat.. 
mak tehlikesi karşısında hamulesini 
denize atmağa mecbur kalmıştır. 
Vapur boş olarak yoluna devam et. 
miş, keresteler Florina sahillerine 
vurmuştur. Vapurun acentesi keres.. 
teleri toplamak üzere dün liman re
isliğine müracaat etmiştir. 

Kazan borusu patladı 
Şirketi Hayriyenin 63 numara]i 

vapuru dün Üsküdar iskelesine ya.. 
naşırken kazan borusu patlamış, kap.. 
tan yolcu almıyarak vapuru köprüye 
getirmiştir. Liman reisliği hadıseye 

vaziyet etmiş, fen heyeti vapuran ka.. 
zan dairesini tetkik etmiştir. Borul~ 
rm çürük olduğu zannedilmektedirJ 
Fen heyeti raporunu bugün lima~ 
reisliğinrJ verecektir. 

Balkanlarda kıf 
Trakyada havalar düzelmiştir. Ba

baeski ile Lüleburgaz arasında geçen 
g" yıkılan köprü süratle tamir e
dilı:nl~, bu suretle İstanbul _ Ed\rne 
şose münakalatı tekrar başlamıştır. 

Balkanlarda; bilhassa Vuao~a a.. 
da soğuk bütün şiddetile devam et: 
mektedir. Dün gelen yolcuların an.. 
lattıklanna göre Kosova vilayetinin 
birçok köyleri kar fırtınası yüzünden 
altüst olmuş, bu vilayet ile Y.ııkovi.. 
ça, Pizren, Yenipazar ve Sinisa kasa.. 
balan arasında münakalat tamamen 
durmuştur. Bu yüzden köy halkı aç 
kalmak tehlikesine maruz kal<lıkla.. 
nndan kayaklarla erzak göndcrılme_ 
sine çalışılıriaktadır. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye kooperatifi umumi heye. 

ti bu ayın 22 sinde senelik içtimıaın 
aktedecektir. Bu ·içtimada yedi::..-rvL 
d b . k ·- _ .... ıatını tc an erı oo~ratn -
ı..:ı- • - -·•" meşgul olan murakıpleı 
heyetinin raporile kooperatifin d ğeı 
muamelatı tetkik edilecektir. Koope. 
ratif müdürü Hilmi Azizin cekilme. 
sinden sonra kooperatü işlerine, şe. 
hir meclisi azasından Mustafa A§kılı 
nezaret etmektedir. 

Fransız Profesörü Geldi 
Fransada Dijon şehri kız lisesi 

profesörlerinden Madmazel Pard, kız 
liselerindeki Fransızca tedrisat hak. 
kında tetkikat yapmak üzere mera! 
leketi.mize gelmiştir. Fransız profe.. 
sörü Ankaradaki kız liselerinde tet. 
kiklerini ikmal ettikten sonra şehri.. 
mize gelmiştir. Matmazel Pard lise. 
!erimizde Fransızcanın öğretilmesi 
için takip edilen usulleri de gözden 
geçirecektir. 

Belediye Müfettişliği· lmtilianı 
Münhal bulunan dört belediye mü. 

fettişliği için açılan müsabaka imti
hanı dün öğleden sonra şehir meclisi 
salonunda yapılmıştır. İmtihana gir
mek üzere 37 kişi müracaat ettiği 
halde imtihana yalnız 27 kişi gir. 
miştir. İmtihan neticesi bir haftaya 
kadar ilan edilecektir. 

Tohumcular Birliği 
Bursa, 6 (A.A.) - İpek böceği to.. 

humculan arasında yapılan birlik 
statüsü tasdik için vekalete gönde. 
rilmiştir. Tohumcular yaptıkları top. 
lantıda, tohumları satış işi hakkın. 
da lazım gelen karan almak üzere 
bir komisyon teşkiline karar ver. 
mişlerdir. 

TAKViM 
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[eU~s·oN 
tngiltere ve 

Harp Masrafı 

1 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 
Geçen Büyük Harp sırasında 

. müttefikler, para sıkıntısı çek
~ernışlcr, harbi devam ettirmek için 
~;~zını ve mühimmat tedarikine 
h ıy~ç. hissettikçe bunu temin için 
arbın ılk safhasında İngiltereye mü. 

racaat etmişler, harbin ikinci safha
sında d~ Amerikaya dayanmışlardı. 
.Amerıka ilk önce müttefiklere 3 :111Yar dolarlık bir kredi açmış, da. 
~ sonra bunu on milyara yükselt. 

hliş, müttefikler bu kredinin 8 mil. 
Jar 200 milyonunu kullanmışlardı. 
b Geçen harbin bitme.sinden sonra 

Q borçların ödenme tarzı uzun bir 
D'liizakere ve miinaka"a zemini teskil 
et · ~ • ?uş, bu borçların bir kısmı öden. 
~ı~, nihayet müttefikler, birer birer 
di u ~orçlan veremiyeceklerini bil. 
muş, en sonunda İngiltere de ayni 

yolu tutmaktan başka çare bulama. 
nuştı. 

~erikadan Kredi : 

B ti Yüzden müttefiklerin bu de-
fa Amerikadan tekrar kredi 

H•çılınasını istemeğe yüzleri yoktur. 
atta ·· ı b ::ruz erini pekleştirerek tekrar 
orç istemeğe kalkışacak olurlarsa ;!: a:anıazlar. Çünkil Amerikalılar, 

borç Bnnı ödenıiyenlere, yeniden 
rç verınezler. 

b Amerikadan başka hiçbir taraftan 
orç bulmak imkanı da mevcut ol. 

;ıadığına göre, müttefiklerin· bu de. 
a Aınerikadan yapacakları bütün a. !1' Verişleri pesin para ile yapmaları 
cap ediyor. Nitekim şimdiye kadar 
~aptıkl.an bütün siparişlerde hep 
;şekılde hareket etmişlerdir. 

akat harp dolayısile hariçten ya. 
:ıl~sı lazım gelen siparişlerin bc-
elını ödemek için. an bir çare 

\'ardır. O da Jıarb rağmen ihracat 
faaliyetini fiızlandınnak ve lazım 
gelen parayı bulmaktır. 
Yeni Tedbirler : -----J ngilterc hiiktimeti de buna ka. 

rar vermiştir. Onun için dahi. 
it istihlak bakımından her fe"kar. 
lık göze alınacak, dahilde halkın alı. 
şık ve muhtaç olduğu ınollan bulup 
bulmamasına ehemmiyet verilıniye
~:k ve ihr11cat faali;t;eti azami dere. 

• Ye vardırılacat<:tır. Bu suretle İn. 
gıltcre h~ri~ten alacağı biitiin harp 
lnalzemesının tediyatını kolaylıkla 
Yapacaktll'. 

İngilterenin maksadı, cihan piya. 
15.alnrırufa kendi hesabına monopol 
~ aJ>ınaıc, 1'.cndi .mallarını bitaraflara 
orJa vermek deg~ ildir ""l t c'- · d • a . · ., .... _ " "17 

şırı hcaret nazırı biitün bu noktala. k ~iun uzadıya izah etmiştir. Fakat 
ta!~ terenin ihracat laali~·etini hız. 
dı ~akta askeri bir hedefi de var. 
fe;İ da zaferi kazanmak ve bu za. 
rlye~ teca~:üzun kökünü kırarak hür. 
teın· n dunynda hüküm sürmesini 

ın etınektir. 

ı~?'crika kredisinin kullanılmasına 
bu :n bulunmaması, şiiphe yok ki. 
"1l1 ~rarJarın \•erilmesi üzerinde a. 
ıner: rr:ıuştur. Fakat vnziyetin bu 
~in e~ue olnıa~ıno. rağmen İn({ilte. 
~eniz hak· kararlan vermesi, onların 
olduğı tıni:Yetinden ne derece emin 
-= ınu da tehariiz ettlrivor. 

lNGiL TERE CiHAN 
.,. 1 

•yasalarında Monopol 

Tesisini istemiyor 
Londra 6 ( 

caret naz;n Ii A.~.) - Denizaşm tL 
retinde Chaın~dson, istihbarat neza. 
vaın :Feaın erlain'in 1 şubatta A~ 
ber vermi:X~~~a teşekkulünü ha. 
ganiznı ola: ~u Yeni iktısadi or. 
yelen h .. 1.ı. d acnt meclisinin ga. 

. . ~ın a bir k f 
mıştır. liudso on erans ver. 
tereye ithal n, bu organizmin İngiL 
de bulunduğu ~Tnek ınccburiyetin
tediyatı yapabil arp .malzemesine ait 
§etmek için ihr mek 1mkanlarını hah. 
savvurunda bul~c~ı wteşci etmek ta_ 
miştir. n ugunu beyan et. 

Hudson tng·ıı • ı eren· ı ıııalnrında kendi rn ın c han piya. 
mek arzu~unda lonopo!unu tesis et. 
teminat vennişt·o madıgı hakkında 

İn .
1 

ır. 
gı tere, ihracat 

memleketlere zorl mallarını bitaraf 
mektedir. İngilt a ~ermek isteme. 
mallan satın alm:r:nın ~tcx:Iiği bu 
renin zaferine yard suretıle Ingilte_ 
bu memleketlere a~lınt ed~eklerini 
terenin zaferi ise du·· a maktır. İngil. 
tini nyanın hü · 

· garanti altına almag~ rrıyc
n muadildir. ---o---

Bulgar Sefiri, Atatürk-
M 

.. un 
anevı Huzurunda 

A~kara, 6 (Tan Muhabırinden) _ 
~em_ Bulgar sefiri Kirof, b ugün Ata. 
türkun ~uvakkat kabrinı ziyaret e-

1 

ilk.Alman • lngiliz Teması 
Neticesind~ lngilizler 16 
Esir, Birkaç Maktul Verdi 

WELLES PARISTE 

Amerikanın 

Siyaseti 
Değişmiyecek 

Londra, 6 (Husust) - Amerika 
Cümhurreisi Mister Roosevelt'in hu. 
susi murahhası Mister Welles, bu ak
şam Parise gitmek üzere Lozandan 
hareket etmiştir. Kendisi, gelecek 
hafta başlarında Londrada beklen
mekte ve burada üç gün kalacağı an. 
laşrlmaktadır. 

lstanbulda iı 

Görmenin Mihneti 
Yazan: B. FELEK 

D ünkii gazetelerde İstanbulun 
çalışkan \ 'alisinin şehirde yap. 

mıya teşebbiis ettiği ufak tefek te
mizlik ve tanzim faaliyetini bir suçlu 
im'ş gibi müdafaaya çalışmasını de
rin bir teessürle görerek bu sehrin 
taliine ve az çok mukavemete maruı 
kaldığını emsaliyle gördüğümiiz faa. 
liyet hamlelerine yüreğim sızladı, a. 
cıdım. Çünkü bu çok hazin bir şey. 
dir. Senelerdenbcri kaldırımsız izler
de yürüm:ye alışmış ayaklarımız bl. 
le fstanhulun sokaklarında tah,larnk 
yürürken, milyona vaklaşmış bir nü
fusu barındıran bu Şarkın en miihim 
ve tarihi şehrinde nefes alacak bir 
meydan bulunmazken, yavrularımı. 
zı gUneşlemek, yorgunluklarımızı 
dinlendirmek için bir umumi bahçe. 
nin hasretini çekerken, Taksim kış. 
lası harabeler"nin içine davet ettiği. 
miz ecnebi takımlarının çamur der
yasındaki çabalamalarını utançla, 
hicapla görürken, bir ecnebi dostu. 
muza Şehir Tiyatrosu diye Tepeba
şındaki tahta salaşı, dersini yapma. 
mış bir mektepli ütekliği ile göste. 
rir, hastanelerinde boş yatak olma. 
ması yüzünden ölüme sebep oldu, 
diye doktorlar mahkemelere sevke. 
dilir, şehrin İnkılap Abidesinin etra
fı çivit rengi barakalar ve içi sarhoş 
dolu balozlarla çevrilmiş bulunurken 
kimse ağzını açıp ta şikayet etme'Zdi. 
Kimse İstanbul Valisine, İstanbul 
Belediyesine ciddt bir serzen'şte bu. 
lunmazdı. Gazetelerde sesini yüksel
ten bir kaç kalem sahibine de ya 
menfi ruhlu, ya gizli maksatlı diye 
bir boya sürülerek bu güzel şehrin 
imarını kimse aramaz, sormazdı. 

Her Hitler, Paskalyayı 

Garp Cephesinde 

Geçirmeğe Karar Verdi 
Londra, 6 (Hususi) - Garp cep

hesinde Alman askerlerinin İngilizler 
tarafından müdafaa edilen bir mev
kie taarruz edip bir kaç İngilizi öl. 
dürdükleri ve bir kaçını esir alma. 
ları, müteaddit resmi tebliğlel"de ba
his mevzuu ol.maktadır. İngiliz ka
rargahı tarafındar. neşrolunan teb. 
liğde deniliyor ki: 
"Düşman, İngiliz cephesinin m üs

tahkem bir mevziine taarrnz etmiş, 
bir miktar esir almıya muvaffak ol
muştur. Müstahkem mevzi istirdat 
edilmiş ve düşman harp sahası!'lda 

bir maktul bırakarak çekilmi.ştir. iki 
İngiliz askeri ölmüş ve birisi yara
lanmıştır.,, 

Alman ajansı askeri vaziyet hak. 
kında ne rettiği mütalaa rnünasebe
tile jıadjseyi İngilizlerle istihza vesi
lesi y pmakta ve ajans, İngilizlerle 
vukua gelen temas hakkında şu taf
silatı vermektedir: 

. "Alın.an devriy~l~ri Garp .cephe-ı Fran.sadaki /ngiliz kuvvetlerinden makineli bir müfreze 
sınde nıhayet İngıliz askerlenle te-
masa gelebilmişler~ir. Bir topçu _ha- dolu idl Almanlar, hürriyetlerine dukça mlıhim hasar yapmıştır. Bir 
z~lığında~ ~onra bır Alınan devrıye- kavuşan bu adamları, bomba yağmu. çok evlerin camlan tamamiyle kırıl. 
sı Moselle nın şarkında Fransız top- runa maruz tuttular ve bu yüzden mış ve tavanları çökmüştü Bir ok 
rak~~rın~a salı sabahı Dük dö Co:n- 100 kişi maktul düştü. Alman tay- dükkanların camekanı parç~İanrrı;tır 
vall ın pıyade alayına mensup rnuf- yaresi geceleyin yaptığı taarruz sı- H 'tl h id k 
rezelerin bulunduğu bir istihkam ile rasında, dost bir tayyare gibi görün. ı er cep eye O ece · 
iki müstahke m sığınağa taarruz et- meğe özenerek Domalayı ve bu va. Berlinden gelen haberlere göre, 
miştir. Düşman kısmen i.mh;ı, kısmen purun yakınında bulunan bir İngiliz Hitler, önümüzd eki Paskalyayı Garp 
de esir edilmiştir. Esirlerin :ıdedi bi. muhribini aldatmıştır." Ceph esinde Alman askerler i arasın-
rl çavuş olmak üzere 16 askerdir .. , Holandada da Alman CtıBUBları da geçirecektir. 

Avustralyanın yardımı 15 Gün evvel meydana çıkanlan -~--o----
Avustralya hükumeti 48.000 as. casusluk teşkilatına mensup 6 kişinin Sovyeflerle Yaptlan 

keri daha Avrupaya göndermeğe ka- itirafta bulunduğu bildirilmektedir. 
rar vermiştir. Bunlar yardımcı kuv. Casusların vapurların hareketi hak. Müzakerelerin lçyüzü 
vetlcrile (90.000) e varacaklardır. kında Almanyaya maltimat verdikle-
Avustralya hava kuvvetini de yedi ri zannediliyor. La Haye'de bir ka. Necredilmiyecek 
misline çıkarmıştır. Gelecek seneye dm tevkif edilmiştir. S 
'kcı..ı,_ 1 A ~no tavvareci yetişmiş ola. Şimal devletleı-iJnin vaziyeti 
caktır. İmparatorluk mudaıaası 11fhı 
alınan tedbirler ve planlar, ilk iki se
nede (180) milyon sterline mal ola. 
caktır. 

Churclıill'in yeni beyanatı 
İngiltere ve Hindistan gazeteleri 

Domala vapurunun bir Alman tay. 
yaresi tarafından bombardıman e
dilmesini şiddetle takbih ediyorlar. 
Mister Churchill de bugün Avam 
Kamarasında hadise hakkında beya.. 
natta bulunmuş ve şu izahatı vermiş. 
tir: 

"Domala vapuru Almanyada mah. 
pus olan ve ahiren tahliye olunarak 
memleketlerine dönen Hintlilerle 

Sal.Ahlyettar Danimarka mahafl.. 
linde beyan olunduğuna göre, Dani
marka, Norveç ve İsveçin Kopenhag 
konferansında ittihaz edilen kararlar 
mucibince deniz harbi hak.kında mu· 
harip devletlerle müzakerelere gimıi 
yeceklerdir. Bu üç devlet bitaraf sey. 
rüsefain hususunda şimdiye kadar 
olduğundan daha büyük bir emniyet 
elde etmek emelindedir. Bu üç mem. 
leket ayn ayn teşebbüslerde buluna 
caklarsa da ayni zamanda hareket 
edeceklerdir. 

• 
Bir Alrnan mayni bu gece Cafüın-

soog sahillerinde infilak etmiş ve ol-

Londra, 6 (A.A. - Avam kamara
sında Başvekil Chamberlain, beya
natta bulunarak İngiliz hükumetinin 
harpten evvel Ruslarla yapılan mü. 
zakcrelere ait vesikaların neşri husu. 
sunda Fransız hükümetile istişareler
de bulunmuş olduğunu ve bu vesika
ların şimdilik neşredilmcmcsi için 
mutabık kalındığını bildirmiştir. 

Liberal mebus Mander, bu müza. 
kereler hak.kında bir beyaz kitap neş.. 
redileceğinin vaadcdildiğini hatırlat
mıştır. 

Chamberlatn, şu cevabı vermiştir: 
"Umumi mülahazalarla meselevi bir 
daha tetkik ettik ve fikrimizi de<Yiş-
. d'l b tır ııt.,, 

Mister Welles, Roma ve Berlin'de 
yaptığı konuşmalar etrafında intişar 
eden şayiaları tekzip etmiş, Avrupa. 
da bulunduğu sırada bu mülakatlar 
hakkında bir şey söyliyemiyeceğlni 
anlatmıştır. 

Bundan başka Mister W elles'in te. 
maslanna dair şimdiye kadar neşro. 
lunan haberlerin asılsız ve esassız ol
duğu da ayrıca ilan olunmuştur. 

Londradaki Amerika sefareti, 
Sumner Welles'in Amerikanın Nor
veç, Danimarka ve İsveçteki sefirle
tini Londrada toplayacağına dair o· 
lan haberden ademi maltimat beyan 
etmektedir. 

Rooseı1elt'in beyanatı 
Roosevelt, matbuat mUmessillerL 

n :n bir konferansında Berline yeni 
bir sefir tayin etmek tasavvurunda 
olmadığını ve Alman sefirinin Va. 
singtona gönderileceği hakkında bir 
güna malumat almadığını sôylemiştir 
Roosevelt'in bu beyanatta bulunmak 
la, Alman propagandasının Welles'in 
memuriyetini Alınan ve Amerikan 
diplomasileri arasında bir mukarenet 
tesisine matuf gibi gösterecek şekil· 
de ortaya attığı şayialara bir nihayet 
vermek istemiş olduğunu beyan et· 
mektedlrler. 

Bu mahafil, Ruzveltin beyanatının: 
1 - Welles'in memuriyetinin ta

mamiyle istihbari mahiyette oldu. 
ğunu, 

2 - Amerika hükömetinin Al. 
manyaya karşı t akip etmekte olduğu 
siyasetin değişmemiş bulunduğunu 
ispat etmekte olduğunu beyan et. 
:mektedfı-Ier. 

Doktor Ltitfi Kırdar g('ldi ve bir 
takım geniş muavenet vaatlariyle 
geldi. Bu vaatlar onun şahsına değil, 
artık Jman bir devlet işi olmıya baş. 
lıyan Türkiyenin en büyük ticaret, 
sanat ve seyahat merkezi olan İstan. 
bul şehrine ait idi. 

Şimdi burada tafsilini zait gördQğtlm 
bir takım mücbir sebeplerle bu y::ırd ımlar 
yapılamadığı gibi eti ucu zl atmak için hü
kumetçe tenzil edilen mezbaha rüsumuna 
karşılık olarak geçen seneler, umumt büt
çeden İstanbula verilen yarım milyon li
ra da bu sene bOtçe 7~-ırurctlcrl dolayıslle 
verllemedi. Üstelik, İstanbulun, Belediye
ler Bankasından yapacağı söylenen 5 ,rnll
yonluk istikraz da henüz yapılmadı. 

Haller böyle iken, İstanbul Valisi 
eli bağlı durmamak ve imar husu. 
sundaki iştiha ve gayretini kesret-

Sofya, 6 (A.A.) _ R.esmi bir teb. memek için Taksimdeki İnkılfıp Abt
liğde Rumen • Bulgar hudut hadise- desinin etrafındaki harabeleri yıkı>
sinin şu cıekı'lde tt'ğ' bild' rak orayı meydan haline getirmiye 

~ cereyan e ı ı ı.. t hb"' ti p· l'kt b k rilmektedir- ese us et . ıs ı en ve eş unış 

Rumen • Bulgar Hudut 

Hadisesi Kapandı 

"İki Bulg. h d t "--• 
1 

dühuliye yüziinden içine kimsenin 
ar u u muucuızı yo - · k • t d' V• T k · b h · • 

lannı şaşırarak Rumen arazisine gir. t~e ıtst.e~~ ıgıd a. ".~ v a cesı1nı . 1 d' R h f l t anzım e ı, ıçıne e yarıı agyarın S· 

dmeırş .. ker b1;~ Buumlgean mu alız an a eş .. el- tanbulda oturabileceği bir gazino 
... ... n yara amış ve o • , t d T k . d k 

dürmüşlerdir Bulga R h ~ ap ır ı. a sım en ~ı an topraklar. 
. r ve umen U- 1 il 1 . d k' b' k d ld 

dut makamatı birleşerek hiçbir neti. ra ar uye e ı . ır cu uru o ura. 
ce vermiyecek olan bu hadiseyi hal. ~ ç~cu.k hahçesı yapmıyn tesebbUs 
letmislerdir o f.'ttı. Sı~IJde bir hastane inşası için te-
Diğer tar~ftan, Bulgar ajansı da şebbiisata .girişti ve D~lmabahcedekl 

b' . k .. ük' b't 1 k .. i . Ha!iiahır bınasını mal·yeden Beden 
ırı uç za ı oma uzere kı mu. T b' · k'l• • · . ' 

hafızın teftiş esnasında ha an _ er ıyesı tes 1 ahnn verdırıp, üzeri. 
halefetinden yollarını şaşır:X.a~n5~~- ne n.~den. Terbiyesi k.anunu mucibin
dım kadar Rume h d d . l ce but~esmden ııaha ınsnnhnn hasre. 
ld kJ n· D UkUdUina gırm Ş deceği fahsfıııaf]a h'r kildik stad yap· 

0 u arını ave etme te r. tırmak istedi. Bir de icinde barını) • 
·-------------------------------------------------------- ması miinıkiin olmıvac~k kadar ha. 

-rap hale gelen Tep.ebası Tivntrosa.. 
nun yerine bir kUçiik tiyntr~ binası 
\nsasını tasavvur etti. 

• 

H A D i S E L E R i .N .... f Ç Y tJ·z. O 
Almanya, Amerikalı müşavir Sumner W elles'in 
Avrupa 11eyahatinden azami derecede istifade 
etmeğe çalışmaktadır. Amerikalı müşavir, MuB· 
solini ile görüşmeden evvel, Bitler ltalyan Baş
vekili ile temasa gelerek ona şöyle bir teklifte 
bulunmuştur: 

"Müttefikler Yakın Şar,kta bir tecavüze hazır· 
lamyorlar. Harbin Balkanlara sirayet etmesi 
ilıtimali çoğalıyor. Eğer Balkanlarda harp baş
larsa, Almanya ve Sovyet Rusya arka mevzile
rini korumak için müdahaleye ve ilerlemeğe 

mecbur olacaklardır. Böyle bir hal vukuunda 
Jtalya bugünkü vaziyetinde kalmağa malıküm· 
dur. Çünkü Jtalyanın Balkanlardaki nüfuz mın
takası da işgal edilecek ve sulh ko1ıferaı}sında 
bir dalıa bu iddiasını ileri süremiyecektir. Onun 
için iddialarınızı şimdiden ileri sürüııüz, biz ar
kanızdayız.,, 

• Fakat İngiliz Entemcens Servisi bunu \'aktlnden evvel 
haber almış, ve Amerikalı milşavfr Romata varmadan 
evvel İngiliz Başvekili radyo ile söyled.Jif bir nutukta 
bu plaru önlemiye c:alışmıştır. 

• 'Dally Telegraph'ın Roma muhabiri bildiriyor: 
/ıtalyanlar arasında memleketlerinin harbe gir-

• 

mesi ilıtimalinin kuvvetlenmekte olduğuna dair 
bir endişe hissolunmaktadır. Bunun tezahürle· 
rinden biri, hava taarruzlarından korunmak 
maksadile çalışan milli birliğe yardım için vu
kubulan müracaatlardır. 
Gaz ma#lkeleri imalatı günden güne artıyor ve 
lıalk bu maskeleri tedarike sevkolunuyor. Jlas
keler bedava tevzi olunmuyor. Bundan ba§ka 
büyük şehirlerde, bombaların geçmiyeceği sığı
naklar yapılıyor. 
JJ1illi bfrlik, yangınlarla meşgul olmak için sivil 
teşkilat vücude getirmektedir. 

• Amerikalılann Avrupa harbi karşısında neler auşun. 

düklerini anlatan bir yazı Amerikanın Ilortune mec. 
mumunda intişar etm'ştir. Bu makalede deniliyor ki: 
"Almanyanın yapacağı hava harbinin de muvaffakıyet. -
sizlik ihtimalleri giinden güne kuvvetlenmektedir. in
gilterenin ha,•a kuv\·eti ve hava taarruzlarına karşı al. 
dığı tedbirler, Alman bombardıman tayyarelerinin ya· 
pacağı taarruza karşı muvaffakıyetle mukavemet ede. 
bilecektir. 
"Hava harbi de muvaffakıyetsizliğe uğradıktan sonra 
Almanyanın İngiltereyi denizde mağlıip etmesi ihtimal
leri bertaraf olacak ve bunun neticesi olarak harp ya 
Almanyanın rnağlfıblyeti ile bitecek, yahut iki taraf ta 
mağlôp olmadıklannı görerek sulh müzakeresine mec
bur olacaklardır.,, 

Unutmıyalım ki; bütün bunlan, 
seh:r bütçesinden yaptığı tasarruf
larla karsılamıva mttYllffak olclu . Bu
na karşı lstarıbul halkı miitesekkir 
olmaktan haşkn bir h's bcslf.'memek. 
te ve valinin bu hızını hiiki'ımetln 
Mmayekar ınua,•enetlcrivle takvive 
"'dt'cei!i ümidini daima ~uhafaza ;f. 
fll<'kted ir. 

Buna mnkah'l ~'ımıhaTf'he kap1va 
dayannnşk('n böyle ~eyler yaoı1ır 

ını?,. tarzında bazı itirazlar işitili
vormuş. 

Ben My1e !tirıızlnra korşı harlın duya
rım. htanbul o:ehrine bir çivi çakanın ba
~ımızın ilzerlnde yeri vordır. Ona karşı 
qQkrona mecburuz ve bir imar hareketi
nin şu veya bu sebeple tehirine de razı 
rleği1iz. Kaldı ki: meydan ıı çmıının. bııhçe 

ynpmanın, stadyum inşa etmeni.,, hele 
hastane yapmanın bir h arp Ihtima111e te
tir edilmlyecek tarafı yoktur. 

Hem bu harp havasım esti-rmive ne 
ı..akkımız var? Daha bir hnftn ~vvel 
'ffaşv<'kilimiz, ondan <'VV('l ıniitcıuMit 
fnsatlarla Ha .. icive Vrk'timİ1: hiıim 
harpten uzakta . kaldığımın ve hizc 
bir teca\·Uz olmadıkra harbe girmi
Ve<'eğ'lmizi 5Öy1emedl mi? 

Kendi kendimize "harp olar.ek, 
harp olursa!.,. diye sinirlerimizi J:<'· 
•ip yürrklerimid nvnafm1\'a ne ma 
nal vardır, ne de Hizum? . 

Biikreştn bir hafta en·.-1 gelen hh 
dostum şehrin hani harıl imar edil. 
melde, meydanlar acıhp, kale J?lb 

Devamı 4 üncilde) 



SPOR 

Ba nh Güreşçi er Şerefin~ 

Güreş ederasyonU 
Dün Ziyafet Verdi 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü, Müsabakalarda 

Kazananlara Madalyalarmı Tevzi Etti 

Beden Terbiyesi Ge11el Direktörlüğü tarafından Tokalliyanda 
Balkanlı misafirler şerefine ı·erilen ziyafetten bir intıba 

JJatkan güreş şampiyonasında birincilik alan 
Çoban 'Jfehmede madal.gası verlliyor 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
adına güreş federasyonu dün Tokat
lıyanda Balkanlı misafirler şerefine 
bir öğle yemeği vermiştir. Bu ziya. 
fettc Balkan güreş şampiyonasında 
derece alanların madalyalan da me. 
rasiınlc verilmiştir. 

Ziyafette Vali ve Belediye reisi 
Lutfi Kırdar, Parti Müfettişi Tevfik 
Fikret Sılay, Beden Terbiyesi Genel 
Di.rektöril General Cemil Taner ve 
vllayet erkanı hazır bulunmuş, sami
miyet havası içinde yenen yemekten 
sonra General Cemil Taner Balkan
lı misafirlere teşekkürlerini, galiple
re de tebriklerini birkaç sözle bildir. 
miştir. 

Yunan, Rumen, Yugoslav kafile 
reisleri, generalin sözlerine mukabe. 
lede bulunarak alkışlanmışlardır. 

Merasimi müteakip vali ve genel 
aırektör şampiyonada derece alanla
nn mükafatlarını ve diplomalannı, 
vermiş, kendilerini tebrik etmiştir. 

Balkanlı kafile reislerile ekip ida
recilerine de hatıraolarak madalya-
m verihnişt.ir. ' 

G ü r e ş antrönörümüz Bal-
kan şampiyonluğunu kazananlara 

Fnkat ne boş bir tedbirdi bul 

hatıra olarak birer kupa hediye et
miştir. 

Rumen kaflesi reisi ve Romanya 
güreş federasyonu başkanı Mnnuella 
Balkan kongresi azalarına Romanya 
spor teşkiüıtının diploma ve rozetle
rini vermiştir. 

Herekedeki Maç Kavgası 
Herekede İimitli gençlerle yapılan 

bir maçta kavga çıktığı, gençlerin 
birbirlerini döğdüğü yazılmıştı. He
reke fabrikası Sümer spor klübü 
başkanı gönderdiği bir mektupta, 
kendi klübü gençlerinin kavga et
mediklerini tasrih ediyor. İzmit 
klüpleri mensuplarından müteşekkil 
grupa Herckelilerin lazım gelen mi
safirperverliği gösterdiklerini, fakat 
maçta Herekelilerin galebesi üzerine 
İı:mitlilerin kavga ettiklerini, buna 
bölge as başkanı Kerim Okayın da 
şahit olduğunu bildiriyor. 

Balık.esirde Bisiklet l\f üsabakası 
Balıkeslrde bisiklet federasyonun.. 

ca hazırlanan bisiklet müsabakalan 
nın ikincisi elli kilometre üzerinden 
yapılmıştır. Süleyman birinci, Sabri 
ikinci, Ahmet üçüncü gehniştir. 

O .• ve kızı, onun hayatını zehirlemek için Aila
bm, uzun fasılalarla dünyaya gönderdiği iki kadındı 
ve onlar kenuısini ömür yolunda, son nefesine .Ka

dar takip edecek bir ıstırap ve acı kaynağından baş
ka bir şey değillerdi ve olamazlardı. 

lstanbulda lı 

Görmenin Mihneti 

TAN 7 -3 - 940 , 
Bugün her cephede binlerce bayat sönerken dün Cin ölüme meydan okuyan dA hisini hürmetle sclAmlıyaiım. Sinema 

dQnyasına herg(ln yenl bir eAheser kazandıran ltud.reW artist POL MUNI- Güzel ANITA LOUISE... Sevimli DONALD 
WU 08, in.san kudretinin yarntablleceğl en mükemmel filmi hazırladılar. 

''LOUiS PASTEUR 'ün HAYATI •• (Ba~ 3 üncüde) 
yeni l>inalar yapılmakta olduğunu 
söyledi 

Blr diler zat da. Bilkreşteld bu imar ba-1 
reketinJ salAhiyettar bir Rumen reclililne 
göstererek topun afzında oldutu sıınılan 
Romanyada bunun mevslmsizllğine işaret 
etmek istemiş, fakat şu cevabı almışbr: 

Beş~et tarihine en parlak zaferi kazandıran bir filimin hayatı, Tıp Aleminde en büy(lk inkılAbı yapan bir cWıJ.n.ln 
milcadelesl, Gönüllerde en d~n aşkı yaratan bir faz.iletin Umsali, bütün dünyaya b~ eğdiren bir san'at Abidesidir. 

LALE SiNEMASI 
Bu müstesna eseri B U A K Ş A l\'l memleketin en yüksek şahsiyetlerine 

takdim etmekle sonsuz bir gurur duymaktadır. - Eğer harpte memleket elden giderse, 
BQkreşte birkaç binanın da birlikte git
mesi_ bu bilyük fclAket içinde bir damla 
bile sayılmaz.. Aksi olur da vaziyeUmlzf 
muhafaza edersek ~ehri imarda vakit kay
betmemiş oluruz. 

LQtfen numaralı yerlerinizi evvelden kapabnız. Tel: 43595 

................................. ı-. ........ ~ ......................... ı 

Dünyada artık hava tehlikesi, gaz teh
likesi, yangın tehlikesi, harp tehlikesi, ts
tUA tehlikesi nereden gelip nereye gider, 
şekli nedir? Tahaffuz çareleri nedir? Bun
lar birer ilim ve sır olmaktan çıktı. Her
kes gllrilyor ve anlıyor. Mahnllelerde bu ' 
yolda halka dersler veriliyor, kurslar açı
lıyor. Blltün bunları. İstanbul şchrlnln lma
nna sekte verecek birer unsur diye arzet
rnlye hacet yok. Harp olsa da, olmasa da 
T:ıkslm meydanı llızımdır. Taksim kışlası 
yıkılacaktır. Çocuk bahçesi yapılacaktır. 
Stadyum inşa edilecektir. 

llstanbulun en geni§ en ~ah?ı ve~.!. ~ .. f.,f gayet temiz ve tabil I tt!ii • D •' 
veren Makina ve tertibatla mücehhez. ANKARA RADYOSU 

ÇEMBERLITAŞ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 2 ŞAHANE FİLM 

1 - Tekmil Şarkm bülbülü, Ses Krnliçesi OMMü GüLSOl\l'ün 

Sinemasında 

Fevkalade şarkılarile sizi teshir edeceği 

v E D A D 
'·( YANIK E S İ RE ) 

' Türkiye 
1 Türk.iye 

T. A. P. 

Rndyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
31.7 m. 1146~ Kes. 20 ıtw. 

164R m IR? g,.. '"" Kw 

Perşembe, 7. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haqcrlert. 12,80 
Türk milz.iği. Çalanlar: R~en Kam. tz
ıettin Ökte, Fahri Kop\D Sovyet tecavüzü bilfiil inşaatım 

tahrip edindye kadar Finler, Olim· 
pik Stadının inşaatına devam etmiş
tiler. 

Tiyatroya gelince; Pariste ~ki ti
yatro binalanna milyonlar sarf edip 
yeniliyorlar. Halkı oyalamnk, eğlen
dirmek için ellerinden geleni yapı· 
yorlar. Hatta Komedi Franseze ya
kında memleketimize de gelecek olan 
bir tiyatro turnesi bile tertip ettiler. 
Orada hiç kimse bunlar yapılırken: 

- Yahu! Sırası mı? Alman tayya· 
releri tepemizde! 

Demiyor. Çünkü harp gelmeden 
harp rejimine girmek, harp heyeca
nı çekmek, harp endişeleri ve ta~ala
riyle neşemizi kaçırmak fayda!!tz ol
duğu gibi harp esnasında da hayatın 
bütün icaplannı ihmal etmek, harpte 
en mühim rol oynıyan cephe gerisi
nin maneviyatım zaafa düşürmektir. 

Bu müna~ebetle size Hoca merhu.. 
mun bir fıkrasını nakledeceğim: 

Vaktiyle Hoca çocuğunu eşeğine 
bindirip kendisi yayan giderken: 

- Yahu! Ne vefasız çocuk! Ak sa· 
kallı babası yaya giderken kendisi 
eşeğe binmiş, demişler. 

Hoca bu sözü işitince çocuğunu in. 
dirmiş, kendisi binmiş. Bu sefer de: 

- Körpe ~ocutu yaya yUriirken, 
kart herif •ğe blnmi~. Amma in
safsız baba! Diye muahaze etmişler. 
Ba sefer hem kendi hinm.lş, hem de 
çoeuiu terkisine bindirnıiJ- O za
man da: 

- Allnh in af versin! tki kişi bir
den eşeğe binmi , hayvaDlD belini 
kıracaklar! Demişler. 

Bu sefer Hoca: 
- Artık illiıllah! Demi , ne yap

tımsa beğendiremedim. Allah kimse
yi sizin dlllnl- dU Grmesin! Demiş 
ve bahsi kapatını1-

HALKEVLERINDE: 

Kadıklly Halkevlnden: 
Cuma akşamı saat 20,30 da EVfmtz salo

nunda Hallde Nusret Zorlutuna tarafın

dan (~edim) mevzulu btr koıı!eram ve
rilecektir. Herkes gelebllli-

• BeyoClu Halkevlnden: 
Perşembe günQ saat 18.30 da Evimizde 

Doçent Dr. Nilz.het Gökdoğan tarafından 
(GOnee) mevzuunda mllhlm blr konferans 
verilecektir. Mcvzua dnlr reslmlu projek
siyonla gösterilec:ekUr. Herkes gelebilir. 

• 

2 - Emsalsiz 2 Fransız Yıldızı: CHARLES BOYER ve 
ANNABELLA'nın Misilsiz Şaheserleri 

H A R P 
CLAUDE FARRER'in Aleşnur Romam 

Tekrar tekrar görmek istiyeceğiniz ve sizi zevk ve heyecan içinde bı
rakacak 2 büyük eser Bu fevknlad .: proğramı kaçırmayınız. 

~ ...................................... ., 
Sungurlu Halkevi Reisliğinden : 
On parçadan mürekkep bando müziğimizin yeniden oğretip meydana 

getirecek bir muallime ayda 40 lira verilecektir. Taliplerin Sungurlu 
Ha.l.kevi Reisliğine müracaattan. 

Okuyan: Radife Erten 
1 - Hicaz peşrevi. 2 - Refik Fersan: 

Hkm: ~arkı (Ey benim gonca gfil!lm), 3 -
SalAbattin Pınar: Hicaz ı,ıarkı (Sı.zlann 
kalbimi sev), 4 - Yesari Aaım: Hicaz ear
kı (Bilmem niye blr buseni), 5 - Sal.A.
hattin Pınar: Hilzzam şarkı (Umid!ni kir~ 
piklerlnc bağladı), 6 - Sadettin Kayııa]c 
Hilzzam Ulrkil (Çıkar yücelerden habeı: 
sorarım). 

13.15 TQrk milziğJ: Halk türlrlllerl. Aıiı 
Şcnscs ve S:ın Recep; ı3,3o - H,OO M\l.zUı:: 
Karışık milzJk (PL). 

18,00 Program ve memleket saat ayan. 
18,05 Milz.ik: Radyo caz orkestrası, 18,40 
Konuşma, 18.55 Serbest saat. 19.10 Mem-

• • . .. leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha-
A C 1 B 1 R O L U T E Ş E K K Ü R berleri, 19,30 Türk müziği. Çalanlar: Ve-

Almanyada gemi inşa mühendisli- Merhum Aksanylı Hacı Veysel cihe, Kemal Niyazi Seyhun, İzzettin Öktc. 
ği tahsil etmekte iken duçar olduğu Ağanın oglu \re Aksaray eşrafından Cevdet Çağla. 

tifo hastalığından 

1 

Bay Hicabi ve Rifatın biar d ı:ı:k_ •) Okuyan: Necmi Rıza AhıakH 
rehayap olamıya- merhum Valde kahyası Hacı Satt Be: l - Sultaniycgfıh peşrevi, 2 - Dede: 
rak gözlerini dün- yin kızı Bayan Safiye Kızıltanın ı~~nJ.y~ beste ceano dilimiz), ı -
yaya kapıyan Fü.. I Zevci, Münire Kızıltanın Ankara ~'"11 t.anlyegAh şarkı (Andıkça ce
ruzan Mübahat Merkez Bankası muhasebe memurla.. çen günlen ' "--- Yesari Asını: Sult.ıınly&
Kunt'un cenazesi nndan Vefik Kızıltanın ve İstanbul ~~ şark~~ ~C:.. Dcd ~~ meıı
Berlin Seiir~izin Hukuk Fakültesi 3 ncü sınıf talebe- yü~:'semai (ŞAdeyledl), e6 _usuıtanı!: 
ve Maarif Vekiıleti sinden Nihat Kızıltanın babaları Tan.. g4h saz semalsl. 
Talebe umum mÜ- nnın rahmetine kavuşan b) Okuyan: Azize TISzem 
f ettişliğinin tavaS- • • A • t 
sutlan ile !:eh-'-! Har1cıye Vekaletı Baş Hukuk 1 - A. YuS\ıf: Hicaz earkı < ste beşer 

,.. uuu- m1slln var mı senin), 2 - Ruşen itam: 
7.e nakledilmiştir. Müşaviri Büyük Elçi Profesör HicnzUr şarkı (Bir nevclvand.ır ifdbu 

Tahsil hayatında büyük varlıklar z· K ılt candır), 3 - Tahir 'Ata: HfcazkAr l&J'kı 
gösteren ve bihakkın temayüz eden ıya ız aD (GönlilmQ bir tını dilbaz), 4 - KQrdfil-
bu k1ymetli gencin üfulü memleket Ankarada cenaze merasimine biz.. hlcazkAr şarkı (Gidelim Gökmmı). 
için bir kay1p olmuştur. Bugünkü zat iştirak ile, çelenk göndermekle 20,15 Konuşma (Blbllyoı:rra~). ıc,ıo 
perşembe günü öğle namazını müte- ve yazı ile kanayan kalplerimize te- Türk milzlği; fasıl heyeti, 21,00 Ttırk mu• 
ki B t " d k 1 selli veren en büyu"klerimize, mesai ziği: Zeybek V<ı oyun havalan. Çalanlar: a p eyazı camım e namazı ı ın- Hakkı Derman, Şeri! İçll, Hamdi Tokay, 
dıktan sonra şchiUiğe defnedilecek- arkadaşlarına, dostlarına, S. B. O. Hasan Gfir: Lnvta; 21,15 Milzlk: Siret Tay
tir. ve Ankara Hukuk Fakültesi aziz ta- tur tarafından Havnyen Gitar sololan; 
Cenabı haktan rahmetler diler, lebelerine sonsuz teşekkürlerimizi 21,ao Müzik: Kllçilk orkes~ (Set: Neıclp 

kederdide ailesine de taziyetlerimizi arzederiz. Askın): 
bild;..;..;.. 

1 
_ -ir~ /r..,._ ._ _ oenerad). ... ....... Kederdide ailesi namma ... n: ~- -_ _ .... gib ger: Kilçük toplantı. 

Oğlu Nihat_Kızılt.so... - 3 - Blzet: Arlezyen sulti, No. ı 
~~~----...;..~.;;;..-

1tlEVLÜT 
Sevgili babamız .. Ve Türk mille- Bizi derin acılar içinde bırakan 

tinin d~ğerli bir evladı, dostlar~n~ sevgili babamız Mersin Tüccarlnrın
kıymet~ı .arkadaşı .. Y_e . talebele.rının dan Şaban Çiftçinin aziz ruhu için 
baba gıbı sevip kendısınden fı:yız al- bugünkü perşembe günü Beyazıt 
dıklan askeri baytar mektebı sabık camisinde ikindi namazını müteakip 
profesörlerinden ve bakteriolofihane mevlut okunacaktır. Kendisini seven 
sabık direktörü mütekait kaymakam lerin teşrüleri rica olunur. 
bakteriolog kimyager. <?sman Nuri Şaban Çüt i oğulhın 
Eralpın cenaze merasunınde bulun. ç 
rnak kadirşinaslığını gösteren, gerek ------
tahriren ve gerek şüahen teessürü- K.AYIP - 12/ 10/ 1938 tarihinde 

4 - Michell: İspanyol serenadı. 
5 - Franz Lehar: Tarta kuşunun 6tm

!i1 yer (Potpuri). 
22,15 Memleket saat ayan. ajans haber

leri; ziraat, esham - tahvilfıt, kambiyo -
nukut borsası (Fl,.nt), 22,30 Milrlk: eaz .. 
bnnd (PL), 23,25 - 23,30 Yarınki proı-
ram ve kapanış. 

Ecnebi fstasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

müze iştirak eden, arkadaşlarına, 
l!leyoClu Halkevlnden: 1 dostlarına, talebelerine .. Yüksek or-
Aletsiz jimnastik, eskrlni, boks, «Gres. ı d .. ill · te kkü 1 

Y. Z. E. Ziraat Fakültesinden aldı
ğını mezuniyet vesikamı kayb~ttim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük. 
mü kahnamıştır. 

Londro 31 ve 19 metre üzerlnaen an 
18,55 de; Paris 40 metre üzerinden aut 
20,25 de; Roma 31 metre fu:erlnden ve orta 
dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

•Uetlz:m branşlarındaki spor çalııımatanna • ~°:zun mun:ıess erme şe. r e.. 
~ etmek I~en kadın ve erkek va-I rımızı gazetenızle beyan ederız. 
tandaşlanmızın evimize mnnıcaat ederek Çocuklan 
Aza kaydolunmalannı rica ederiz. 1 Felnhattin, Nurinnisa, Fenin, Ezelin 

Tekirdağı Amerika asma fidanlı~ı 
Ziraat mühendisi Ahmet Boysan 

YEN! NEŞRiYAT; 

0LK0 - Halkevleri dergfsinin B:J !Dt'I 

sayısı öztn ve dolgun bir şekilde çıktı. 

layarnk göğsiıne basmak istiyordu. Fakat kulağında 
çınlayan şakrak bir ses onun bu çılgınlığı lle, bu buh: 
ranile alay ediyordu: 

- Yirmi sekiz yaşında esmer bir delikanlı! 

Adanadıı geçen ilk ayları, yirmi yaşındaki ıstı
rabını gölgede bırakacak kadar şiddetli olmuştu. 
Vaküle ilk aefa memleketten uzaklaştığı z:ıman ken
disini avutacal: şeyler bulmuş, dünyadaki yeniliklere 
kapıhnış, onlarla avunmuş, ne de olsa genç kalbinin 
ve vücudünün bin bir zevkini tatmin L'CiP.rek teselli 
bulmuştu. Fakat bu defa artık onu meşgul edecek 
hiçbir şey yoktu; ne para, ne eğlence, ne de kadın! 
Esasen bulunduğu Adana muhitinde bunları bulması.. 
na da pek intizar edilemezdi. Burada günlerini işle, 
geceleri de bir kaç ahbap ve aile anısında geçiriyor. 
du. Filhakika bu aileler içinde, kızını Mehmet Bey 
gibi bir aaarnla evlendirmiye hevesli bir k3ç ana var
dı; hatta, ufak bir göz işaretile hemen hcıyatına sır
mıye hazırl::ınan genç kızlar da mevcuttu ama, o bu 
gibi manevralara uzak kalmağı tercih etmış ve bu 
ailelerle miınasbetini mümkün olduğu kadnr resmi 
bir şekilde bırakmıya çalışmıştı. Sevemiyecek olduk
tan sonra Etrafındaki kadınlarla meşgul olmıya ne 
lüzum vardı! 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 46 

Ve Mehmet bu alay eden ki.ıstah sesi duymamak 
ıçın kulaklarını parmaklarile tıkadı, acizle, öfke ile, 
yeısle akan s aşlarını silmiye bile utanarak onları e.. 
linin tersile itti ve isimsiz bir mücadele ile kabaran 
göğsiınü yumruk.larlle yatıştırıriıya çalıştı. 

Ayl::ır gestikçe hislerinde kendi aleyhine bir de
(tişiklik olmıya başladığını hayret ve ltorku içinde 
görmüştü. Adanaya Ayşeden kaçmak ve yenı başlı
yan ıstır::ıbını uyutmak için gelmişken ondan uzak
laşınca bütün ailiıhlarının elinden düştüğünü, ken
dısinı müdafaa etmek kuvvetini bile bulamadan, onu 
diı§ünmek~ devam ettiğini anln~şu. Genç kızm 

hayali, munis ve sokulgan bir kedi gibi, kadüe ayak. 
Iarı üzerinden hiç gürültü etmeden yavaşça yürüye
rek soKuluyor, onun dünyasını ihata ediyordu. On
dan knçmak isterken böyle muhnsra edilmek ne ga. 
rip bir şeydi! Ancak Mehmet bu hayalden artık kaç
mıya cesaret edememiş, kendisini, bayraında :ılacağı 
hediyeleri düşünen bir çocuk saadeUle, tatlı hulyala
nna bırakmıştı. 

Bir gün ale18.cele yürüyerek bir sokaktan ~eçer

ken açık bir pencereden dışarıya taşan neşeli. taze 

bir kahkaha birdenbire kalbine bir bıçak sokmuşlar 

gibi müthiş ve k.ıvrandıncı bir acı ile ona Ayşeyi 

hatırlat:nıştL 

Ayni akşam, lstanbula giden trene binerek ona 
doğru koşmaktan kendini alamamış, fakat Ayşenin 
yaşadığı yerlere tekrar döndükten sonra yine cesaıe. 
ti kırılmış, onunla yüz yüze gelmekten korkmuş, hul. 
yalarırun ölümünün getireceği büyük acıya ve inki
sara dayanamıyacağını hissederek onu aramamış, a
rayamamıştı. Halbuki bazı saatler onu, uzaktan ol. 
sun görmek arzusile vücudü nasıl kavruluyor, onun 
sesini duymak llıtiyacilc varlığı nasıl ütriyordu! 

.Mehmet, başının ağırlığı altında uyuşan ve iğne. 
lenen elleriru iki yanma snrkıtarak koltuğa yaslandı, 
gözlerini açU, şımdi aralık kirpiklerinin arasında bin 
bir Ayşe, başka başka dekor ve elbıseler i~indc res
mi geçit yapıyordu: • 

Denizde çırpınan genç vücut.. Kotranın bir kö
şesine sinmiş duran korkak çocuk ..• Ince mavi elbi
sesi içinde bütün kadınlık güzelliği ve sihrile parla. 
yan genç kız .. Köşkün terasasında, uzun bir iskemle
ye gömülüp hulyaya dalan kadın ... Ve nihayet ba
şında, üstünde ve ayaklarında benek benek karlar 
dinlenen bugünkü taze yüzlü Ayşe .•• 

Bu hep taşka çeşit Ayşeler el ele verip birlcşi.. 
yorlar, bir tek ve biricik sevgili oluveriyorlar ve ~ 
yaklarının ucuna basa'8-k yaklaşıyorlar. 

Mehmet bu bin bir yü.zlü bir tek kadına kolla
nnı açmak, onu çağırmak, göğsünün üstünü ağırlaş
tır:ın, nefesin> kesen ve kulaklarında uğultu yapan 
heyecanile ona: 

- Gel Ayşe .. Senden başka bir kadın hayatım. 
da yok ve oımadı .. Yalnız sen varsın ve ömrümün 
sonuna ka1ar yalııız sen ohıcnkc:ın .. 

Demek, onun omuzlar.ın1 kuvvctlı kolhd!e do-

* -Allo• 
-AUo! 
- Amiral siz mtsiniz? Neyse sizi bulabildim. Be.. 

nı tanıyanıadınu mı? 

- Tanımaz. olur muyum Ayşecik? Fakat beni 
nasıl bulduğuna şaştım da telefonun oteki ucunda sen 
olduğuna inanamadım. 

- Dayınıcı. yeni numaranızı verdiğinizi unuttu-
nuz mı..? 

- Snhl... Ben mutlaka bunadnn. 
Kesik bir kahkaha. .. 
- Yok canım, bunamıya daha çok vaktiniz vaı; 

untumuş olac:-aksınız ... 
- Nert:!desin ve niçin telefon ediyorsun sen? 
:....... Beyoğlunda bir pastacıdayım ve aize bazı 

§"C'YJP.1 söylemek istiyorum. Rahatsız etmıyorum 9a? 
- Estağfirullah, seni dinliyorum kırun. 
- Yen gemle. dayını sizden çok şikayet ediyor-

ıar· ~anberi bir çok defalar telefonla sizi davet 
ettikleri halde Bostancıya gitmemi§, sudan mazeret
lerle onlan ihmal etmişsin.iz. 

- Jşim çoktu da ondan .•• 
(Devamı vnr, 

1 
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MilleUerarası poıota tttibadına dahll 
0lınıyaıı memleketler lçin abone 
bedeU ınüdı.let suraslyle so, te, il, 
l,11 liradır. Abone bedeli oeslndlr 
Adrea değiştirmek 25 lru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 ku.rU:ıluk 

_ PUl 11Aves1 ltızımdır. -----__;.;,;_:.::;::::;,::..=,:_ ________ ~ 

ra •ı :111: ı tı 114! ı 14 ;J ı 
lnsafs1Zca Bir 
Taarruz 
V ali Lutfi Kırdar, evvelld gün, 

gazetecilere verd'ği uzun be-
1anatında, İstanbul.da hamle olarak 
tavsif edilebilecek bir imar faaHyeti 
huluıunadığını anlatmak lüzumunu 
dtıyank diyor ki: 

"'- VAkıA, her sene, beş on milyon Ura 
~ak, İatanbulun 1marın.a çalı~ayı 
~enı!J değildik. Fakat harbin z.u

uru buna lınkAn vermedi. 
Böyle olduğu halde görenlere yeknazar

da bir imar hamlesi hissin! veren şeyler 
ı:ıelerdlr1 İstanbulluların, milhmel, bakım
sız cadde ve sokaklardan ne kadar şikA
yetçt oldukların.a bergün aldığını sayısız 
mektuplar en bQyült delildir. Meydana 
ıet1rll.en birkaç yolu. zam.ansız gl5recek bir 
İstanbuııu tasavvur etmiyorum. Mektep 
kltayetaızıJğlnjn ısb.rabım çeken memle
ketimiz için. beş on mektebin haklld th
tlyacmuzı kar:sılamaktan ne kadar uzak 
oldufunu ınaa.rl!le Ugill olanlar elbette 
Pek bi takdir ederleri" 

LCitfi Kırdar, bu sözleri söyledik
ten sonra, bugüne kadar İstanbulu 
lınar yolunda baFdığı diğer hizmet· 
lerin hesabını da veriyor. Fakat biz, 
onu:ıı evvelki gilnkü lisanında, isa.. 
betli hizmetlerini sayıp döken, çalış
kan bir idare lmlrinin haklı gururu. 
na değil, blli.ki.5, adeta, yanlışlıkla 
işlediği hataların mazeretlerini gös.. 
termiye uğraşan bir suçlu dilinin e.. 
dasını sezdik. 
"- Acaba bunun sebebi nedir?,, 

cDye dUşündüğümü.z zaman, son za. 
manlarda, gazetelerde intişar eden, 
ve imar faaliyetinin artmasını ho~ 

görm.iyen şiddetli ve tenkitkar yazı· 
lan hatırladık. Bu yazılardan bazı. 
·.... ..;....,. beled.beain aade imar faali. 
Jetliie ehemmiyet verdiği, ve korun. 
ma tedbirlerine 18zun geldiği kadar 
alaka göstermediği iddia olunuyor. 
du. Liltfi Kırdarı.n evvelki günkü li.. 
tıaıuna bilim olan eda ise, yaptığı 
lflerlıı mukabelesi olarak, teşekkür 
~ine tenkide muhatap tutulu§unun 
en tabii neticesiydi. 

Halbuki, Başvekillmlzln de nut. 
~~·. katiyetle ve sarahatle söyledi
!::.._ rıbı, memleketimiz bugün, harp 
-.ıılikesinden çoli şükilr mümkün 
:ertebe uzak bulunuyor. Binaena. 
~ ~oranına tedbirleri almayı, 
b ın unara muhtaç taraflarına laC:- davranacak dereceye vardıra. 
Kır nıevklde değiliz. Kaldı ki, L<ltfi 
illa dar, hem korunma tedbirleri al
ıtbı'Y'I ihmal etmemiş, hem de, kendisi 
en de ispat ettiği gibi şehrin, sadece 
~l~~biU ihmal taraflarını imara 
~~nr. Buna mukabi1, gazetele. 
1ere 1ı. n, şevk kırıcı, ve haksız tenkit
~~ınaları, ima.fsızca bir ta-

Selier Meselesi~ 
~· 
Ş ekerln on kuruş pahablaprum 

_,,ninıaı!çi)l gösterilen sebepleri yersiz 
lığı b' Dtiiınkün değildir. Bu pahalı
,etle~e, gayritabii zaman hususi. 

8811 tabii ve ~anui bir neticesi 
tanb'~ruz. !akat, bugün, yalnız İs
Slltıcı] ~hrındeki toptancı ve küçük 
fazla ~ ellerinde 100.000 kilodan 
Diğer Şe .:: ~ul?nduğu söyleniyor. 
da iU ~ rlerımızdeki stok miktan 
1!Un erıne ilave olunursa, bu raka. 
L-1-• bir kaç nıisli bü .. v. ua.tUtaktı yuyecegı mu. r. 

Şinıd' b 
eekleri ı, b u satıcılardan çoğu, vere-
§eker ınikeyanna.melerde ellerindeki 
lecekJerineta~nı kolaylıkla gizliyebi. 
ntş UUn d gore: yapılmış olan on ku. 
otılann 'k evlet.ın kesesine değil de, 
nJ ederiz ~elerıne girebilir. Teınen. 
... e-· ' devlet, buna meydan 
.. & ... ıvecek kil 
siz çıkar af de, endişemizi yer-
suı. ac nıahlyette tedbirler al-

AMERIKADAKI 
Müstemlekeler 

R Vaşington, 6 (A.A.) _ Ayanaan 
~~u~d, Merkezi Amerikada.ki İn

gili:r. müstemlekelerinin satın alın. 
ma.sı hakkında bir kanun 1 ·yih 
tevdi tm.'st' a ası c ı. ır. Ayni mıntakadaki 
Fransız müstemlekelerinin de satın 
alınması .için ikinci bir layiha tevdi 

TAN 
, 

ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 

Güreşler Ve Pehlivanlar 
J stanbulda bir kaç gün süren 

bir güreş faaliyeti oldu. Bi.. 
zim güreşçilerin tertip ettikleri bir 
Balkan güreş müsabakası yapıldı. 

Balkanlardan çeşit çeşit pehlivan
lar geldi Güreştiler, yeniştiler. 

Bu münasebetle, Eşref merhn.. 
mun bir nazmını hatırlatan bir te.. 
sadüfü size yazıvereyim: 

Hala güreşçilerimizi bir arkadat
lık vazüesi olarak muayen~ eden 
eski güreşçi bir doktor arkadaşı.. 

mız var. Bunun Eşref merhumun 
nazın.ile münasebeti şudur: 

Eşref arkadaşlarından Doktor Et
hem için şunu yazmış: 

"'Pehlivan idi mukaddemleri Doktor 
Ethem" 

"'Yenil1r herkese blç!re küserdi ka
dere• 

"Pehllvanlıktan edip keffl yed oldu 
doktor" 

#Herkesin sırtını ~ o getirmekte 
yere" 

Bizim doktorun, Eşrerın kahra
manına nazaran farkı şudur ki peh
livan iken herkesin sırtım yere ge. 
tirirken doktorlukta bundaıı vaz
geçmiştir. 

Vergi Koymalı! 

B ütçe açığını karşılamak için 
bazı yeni vergilet', veya es 

kilere bir takım zamlar konacağını 
öğreniyoruz. 

Evvela tütüne, tönbeklye, enf"ı.. 

yeye ve rakıya, viskiye, eine, ro
ma ve emsaline keyif vergisi na. 
mile yüzde bir miktar. 

Arkadan eğlencelere, lfiks eşya
lara, kokulara, manikürlere, pe. 
dikürlere, permenantlara, ince ço.. 

raplara, rujlara, pudralara, birer 

mühim miktar. 

Süs köpeklerine, kanaryalara, pa· 
pağanlara, maymunlara hatta Van 
kedilerine birer miktar. 

"Şehevl hisleri UAht bir merte.. 
beye uJaştıran,, Afrodit ve emsali 

edebi asara birer miktar. 
İlk liste bunlar. Eğer yetişmezse 

ikinci bir liste hazırlıyabiliriz. 

B.FELEK 
1 

Yazan: 
·---

Yabancı Dil Meselesi 

y abancı dil bilen memurla.. 
nn, baremde bir derece da

ha yukarısına hak kazanması ka. 
nun icabıdır. Bunun için bir imt.i.. 
han heyeti teşekkül ediyormuş. Bu 
münasebetle, size bir iki ecnebi dil 
fıkraları yazayım: 

Meşrutiyetin ilarunda İstanbul
da bir çok kimseler, Fransa ve İn. 
giltere lehine nümayişler yaparak 
onlara karşı sempatilerini izhar et.. 
mi'ştiler. Bu yolda mitingler, nü
mayişler tertip edildi. Ziyaretler 
yapıldı idi. Bu ziyaretlerden birin. 
de halen Allahın rahmetine kavuş
muş olan Şeyh Ata isminde bir a
şinamız, bir takım arkadaş!arile 
beraber Uni-On Française isminde. 
ki Fransız Cemiyeti Hayriyesini 
ziyarete gitmişti. Merhum çok tu. 
haf, hazır cevap ve nütedan bir a
dam idi. Falta.t meşihat mesleği i. 
tibarile daha ziyade arabi ve farist 
mütalaa ettiğinden fransızca bil. 
mezdi. Fakat gittiği yerde karşısı
na çıkanlar bu ziyaretçilere fran.. 
sızca nutuklar söyleyip inkılabın 
kıymetinden bahsettikleri zaman 
rahmetli şeyhin nutukları c'?vapsız 
bırakmamak üzere Avok fiilinin hal 
sigasını: 

J'ai, tu as, il a, nous avons, vous 
avez, ils ont, diye ve heyecanlı bir 
eda ile tasrif ettiğini hikaye eder. 
ler. 

Bir de ayni siganm reçete oluşu 
vardır. 

Aziz ve neşeli dostum, bektaşi 
canlarından Hacı Beyzade la.kabile 
maruf Muhtar, gençliğinde bir ge. 
re, Cağaloğlu eczahanesinin kalfası 
olan ayni yaşta bir dostu ile Be. 
yoğlunda hovardalığa gitmişler. 

Ellerinde, avuçlarındaki paralan 
yedikt.en sonra geç vakit iki atlı bir 
faytona binip eczaneye dönmüşler. 
Ka!fa, eczahanenin çekmecesinden 
arabacıya iki mecidiye verml'i ve 
yatmışlar. Sabahleyin, dükkan sa
hibi gelmeden, eczahanenin üs.. 
tünde Muhtarın yatmakta olduğu 
odaya arkadaşı olan kalfa gelmiş: 

- Aman, sen doktor .')ı şımdi bir 
hıısta göndereceğim. Şu geceki iki 
mecidiye aç.ğı kapayalım. bari, de. 
miş Muhta!.": 

- Yahu! Ben nasıl rloktor olu
tum.. Demiye kalmadan merdiven. 
den bir genç kızla bir zenci dadı 
nın çıkmakta olduğunu görerek, 
hemen, çabucak mahmurlugunu gi.. 
dermiye, ve ceketini gıymiye teşeb
büs edip hastayı kabul etmiş. 

fuza, her doktorun svrab leceği 
urnumi sualle.d sorduk~an ve dili. 
le, nabzına baktıktan, l{öğ'sünü din. 
!edikten sonra şu reçeteyi yazmış: 

J'ai 10 gram 
Tu as 30 gram 
11 a 50 gram 
Altına yemeklerden evvel birer 

çorba kaşığı alınacağını ilave ede
re.ıt genç kızın mektepte fransız<-a 
okwnasından ve Avoir fiilini öğ. 
rtnmiş olmas1rıdan şüphe!enip re. 
çeteyi bizz.:;ıt aşağıya götürmüş ve 
kendi yukarı çıkmış. 
Aşağıda ilacın yapılmasını bckli

yen dadı .'.tıJfa: 
- Bu ne kadar genç hekim böy. 

le1 decliğı zaman kalfa cevap v~r
ı:o.:ş: 

·- J•;vet. Öyle görünür. Lakin kö
sedir de yn~!nı göstermez. Kıyak 

doktortlur. 

Saz ve Heyecan 

s öz s~;ylernek, görm~k, jşıt. 

mel~. yemek, içmek k&d<ır 
tabii oiı in~an işidir. Lakm söyle. 
nen ı;Jzün yeri, söyliyenin ve din 
li!•enlerin vaziyeti çok deh bu ta· 
biı işin ınh.t, rahat gm·ülmcsine 
m!j~i olur. O kadar ki, "bir: yerde 
nutul. t:öyıemek için ayağa kalk~n
hrdan, r. ~11 tutulan ve sözünü unu. 
taııl 1r vardı:-. 

Umumi yerlerde söz söylemek 
güçlüğüne şımdi bir de lllı~trofon 
korl<us• (".kmış bulunuyor İns.1nın 
sesın! değigııreıı, meselA kısa t-ır 

nda;~·'l. :.nr dev sesi çıkartan, bazı 
da boyJ·.: r.oslu bir söyleyicinin se
sini ':ilıne!ll hangi fenni se~pler. 
den dolayı incelten bu muzip a-

'\ 
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Matbuat Müd 00 •• uru 
Deyip Geçmiyelim! 
Ş u vecize bolluğunda ben de 

size bir tane söyliyebilirim: 
Matbuat müdürü deyip geçivermi
yelim: 

Bir matbuat müdürüniin, iki ha. 
riciye nazırından, üç dört kere da
ha mühim olduğunu, beş altı defa 
görmüşlerdenim. 

Bir matbuat müdürü kuvvetli ve 
yüksek bir memleketi batırabildiği 
gibi zayıf ve inlk bir memleketi de 
üstün seviyeye çıkarabilir. 

İkinci vecize: Hükılmetlerin an. 
laşmalan bozuşmaları pek kolay. 
dır. Fakat (Halk)ınkisi çok zordur. 
Bu:Qun mekanizması bir usta mat
buat müdürünün elindedir. 

Propaganda teşkilatı propaganda 
bürosu, propaganda vekaleti hak. 
kında dahi bir dizi parlak vecize 
imal ve inşa edebilirim. 

Fakat benim maksadım başka . 
Ben bu mektubumla son zamanlar • 
da tanıştığım değerli ve memleket
lerine bağlı bazı matbuat müdür. 
!erinden bahsetmek istiyorum. , 

Meseli Mak~onyalı hanımı ta. 
rafından hemşehrim olan Bulga· 
ristan matbuat müdürü Bay Sera. 
fimof bunlardan biridir. Yüksek ve 
köklü bir kültür sahibi olan Sera. 
fimof, ayni zamanda mesleğinin en 
liyakatlisi ve diplomatların en se
vimlisidir. Holandadan Sofyaya ve 
Sofyadan Ankaraya kadar kendi. 
sini o kadar iyi tanıtmıştır ki, bin. 
de bir diplomata az nasip olur. Bi
ribiri arkasından Sofyaya uğrayış. 

Yazan: 

Bulgar :Matbuat Müdürü 
Serafimof 

laka Serafimofia görüşmek, onun 
huzurundan zevk almak içindir. 
Sağlam bir Bulgar ve pürüzsüz 

bir Türk dostu olan Bay Serafimo
fu meslekdaşlarıma emniyetle vt: e. 
hemmiyetle tavsiye ederim. Sofya. 
dan geçerlerken konuşmak, tanış
mak fırsatını kaçırmasınlar. 
Hanımı da ~eyinin öz örncğL 

Elbette. Makedonya tatsız ve kötü 

Macar JJfatbuat Müdürü 
Reviski 

Bulgaristan, uzaklarile olsun, ya. 
kınlarile olsun, son zamanlarda faz
la bir sempati kazanmışsa, bunu, 
dürüst siyasetinden sonra matbuat 
n&üdürünün yorulmaz iıizmetlerile 
kazanmıştır. 

Ben, Bulgaristandan, büyi'tk mil
letimi memnun edebilecek intıba. 
lar ve kanaatlerle aynldım. Bunun 
da vecizelerimin en manalısı ola. 
rak kabul ecJUmesinJ rica ederim. 

lctin önünde görüşürken hissedi
lPn ,,"!İl~LU~!~re, frenkler (Mik;:o!on 
korkuı;u) ~dıru veriyorlar. 

Ben bu son korkuyu şuna ıtt!(.•. 

diyorum. Hepimiz, dilimizle f;Öru. 
şürüz, sanınz. Halbuki ellerimiz 
başımız, gö; !erimiz ve tavırlarımız
la sözlerim:2i takviye ede::-iz. Bun. 
ıar olmazsa sözün kalitesi düşer. 

Mikrofo!l f.nünue söylene4 sözler. 
de iştt> bı. zaaf vardır. 

Hiv:,vt>t ederler ki, Sultan Hamit 
zama• . 'l~R bir cülus günü bir vi· 
layl.t merkezinde yeni yapılan jan.. 
darın& dairesinin küşat resmi ~cra 
ediliyormı.ş. V:.ızüesi ica"-ı vilaye. 
tin alay beyir.in (yani jandarma 
kumandan• bu küşat resminde bir 
nu! .. k f:öy'emesi icap etmiş. Alay 
d1a yetişmiş. Um.mi-bir zat illan a
lay b~yine. söyliyeceği nutku ez. 
bl.!.rtetmu;leT. Adamcağız da bülbül 
gibi oğrenm~ş. Gün ve sa3.t gelmiş 
Halk topl:ınmış. Alay beyi kürsüye 
çık:nı~. Bir temenna ettik!en son. 
ra başlarrıı~: 

- şe,·Ket1u, kudretlfi, mahabet-
10., essultan ibnissultan elgazi Ah.. 
dLill1amit Hanı Sani Efendimiz 
Hazretler;.. demiş, fakat alt taraf:nı 
fietirerr.em iş, tekrar baştan 'llmış: 

- Şev.ıtet~u Kudretlıi, mahal:.et. 
lu, essultan ibnissultan elgazi Ab. 
dillJrnmH Hanı Sani Efendimiz 
H:ızr<ıt1cı:i .. 

Tc lm:ı.r duraklamış. Bu se[~:c bir 
iki öksürdükten sonra, yınc: baştan 
alınış: 

- ŞevkPtlu, Kudretlu, rnahabet
Iıl, essultan ibnissultan elgazi Ab. 
dülhnmi.. Hanı Sani Efendimiz 
Hazrdleti .. 

Tekrar ı;Jtını getiremeyince 
- İyi &damdır vesselam. Diye 

söıibü bıtirmiş. 

Hadise oJmuş. Hemen m·ıb~yne 
teller çekm·~ler. Vakayı curn:ı~ et
mişl .. r FGkat alay beyinin siizü ho 
şa gitm.:ş ve kendisine bir de n~
Ş:\!'l v~rılıni§. 

~-~mdi r.P. zaman, kalaba!ıkta söz 
söylesenı bu alay beyi hat1rıına ge. 
lır ve eğer söyliyeceğim s3zü ev
velden hazırlıyarak tasarlamış.. 
sam. dt tarafını unutacağı:n ciıye 
yüreğim 'bile oynar. 

B izim Dragu'ya gelince: 
Onu İstanbul matbuatında 

tanımıyan, sevmiyen var mıdır? 
Romanyanm yıllarca Türkiye mat
buat ataşeliğini yapan bu zat ken
disini o kadar tanıtmış, sevdirmiş.. 
tir ki, dil bilen meslekdaşlarımız a. 
rasında adı Bizim Dragu'ya, Baba. 
can Dragu'ya çıkmıştır. 

Zaten kendi kendiliğinden doğ. 
muş bir vecize değil midir: İyi 
yürekli bir adam uzun yıllar Tür
kiyede yaşar da Türkü ve Türki.. 
yeyi sevmez olur mu? Babacan 
Dragu ise bu sevenler grupunun 
en önde gelenlerinden biridir. İs
tanbuldan, Ankaradan ve Türkten 
bahsederken evinden,ailesinden, ha 
riıninden ve mukaddes ha~ırnların
dan bahseder gibi derin bir heye 
cana düşer. 

Beni Romanyanm çoğu beynelmi. 
lel olmuş, en yüksek ediplerile, şa
irlerile, piyescilerile tanıştıran o 
oldu. Biz, hani şu adına Balkan an. 
tantı filan deyip durduğumuz mern. 
leketler yok mu? Meğer biri biri
mizi hiç mi hiç tanımıyorm,ışuz. 

Bir kaç Hariciye nazın oturup ko.. 
nuşuyorlar, biz de ertesi günü rü
yada kanatsız uçmuş çocuklar gibi 
masum, masum seviniverıyoruz. 
İddiamda ısrar ediyorum: Bal

kan antantının ciddiliğine ve fay. 
dasına inanıyorsak Balkan n•rnet. 
lerini biribirine tanıtıp sevdirmi
ye bakalım. Ben kendi henbıma 
bütün boş zamanlanını bugünkü 
Balkanlıları öğrenmiye vereceğim. 
Dünkü BalkanWarı ve Balkanı ılik. 
lerine kadar biliyorum. Fakat bu. 
gün, dün değildir. Hayat, siyaset, 
cemiyet şartlan ve zihniyetler o 
!radar değişmiştir ki, 1912 Balkan
larında ihtisası olanların bugün a.. 
ğız açmaları doğru olmaz. .. 

Bazı kafalar var ki, 1912 tari • 
hinden bir karış beriye geçmemiş
ler, geçememişlerdir, fakat "itala o 
tohumluk kafa ile bu turfanda sa.. 
hada akıl hocalığı etmiye kalkar. 
lar. Dikkatli olalım. 

Romanya matbuat işlerini idare 
eden Propaganda Nezareti Umumi 
Katibi, bizim Dragu'dan bnhseder-

(Devamı 8 mcıda) 
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Yılancık Hastallğı 
Mikropların bilinemediği eski 

~amanlarda yılancık hastalığı en 
korkunç salgınlardan biri sayılır. 
dı. Bir eve girince evdekilerin ve 
onlarla temas edenlerin bir çoğu 
yılancığa tutulur, hekimler de ne. 
reden geldiğini bilemedikleri bu 
salgma karşı hastalardan bir çok 
kan alırlar ve üstüste müshil şı. 
nngalar yapar]ardı. Onu nefes e. 
derek yahut mahsus taş yapıştıra· 
rak iyi etmiye çalışanların muvaf
fakıyetleri de pek az olurdu. 

Bilhassa yeni doğmuş çocukla· 
nn göbekleri düştüğü vakit onlara 
mu.sallat olduğundan bu hastalık 
her memlekette nilfusu azalta; se

beplerden biri olurdu. 
Şimdi, yı]ancık hastalığı az gö

rillür. Bir kere yaralann üzerinde 
yılancık hasıl olması müstesnadır. 
Yüzde çıkan ve kendi kendine gel. 
miş denilen yılancık ta eski kitap. 
larm anlatbklan dareceye nisbetle 
pek azdır. Bunda mikropların keş
findenheri her yerde temizliğe 
dik.kat edilıneslnin büyük tesiri oL 
malda beraber, temizlik bilmiyen 
yerlerde de u olmasına bak.ıhrsa, 
insan neslinin asırlardanberi yılan· 
cık taununa tutula tutula bu hasta
lığa karşı aşılanmış olduğuna inan
mak lazımdır. Vakıa, yılancık bir 
insana musallat olunca onu aşıla. 
maz, tekrar tekrar gelebilir. Fakat 
bugün de temizlik bilmiyen yer. 
lerde bu hastalığın azlığı görülüp 
te eski zamanlardaki çokluğu dü
şünülünce aradaki büyük farkı 

yalnız temizliğe atfetmek kabil de
ğildir. 

Bu zamanda, yılancık herke!!e 
musaUat olan bir hastalık değildir. 
Onun gelmesi için şahsi bir ist'.dat 
Iizım olduğu, yılancığa tutulan her 
hastada anlaşılır. Bu istidadın en 
büyüğü vücudü zayıf düşüren, yor
gunluk veren sebeplerdir. Şimdiki 
nisbetinde de en çok kadınlara mu
sallat olur ve en ziyade o muayyen 
ve zayıf düşüren günlerde. Soğuk 
mcvsim:n, bilhassa soğuk almanın 
da o istidadı verdiği şüphesizdir ... 
Erkeklerde alkol kullanmanın vı. 
lancığa istidat verdiği şüphesizdir. 
Kadınlarda ve erkeklerde, her hM. 
talığa karşı mukavemeti kıran kalb 
hastalıklan, karaciğer hastalıklan, 
böbrek hastalıkları ve şeker has
talığı .•• 

Ancak, istidadm tesiri ne kadar 
ehemmiyetli olsa da, yılancık ken· 
di kendine gelmez. Onu meydana 
çıkaran istreptakok adındaki mik.. 
roptur. Bu da, en küçiik bir yara. 
dan, bir çizikten derinin arasına 
girmiye her vakit hazır ve her yer
de bulunur. En ziyade yüzde ol
ması ve burun kanatlarının birin
de yahut göz kapaklarının yanın
da başlaması da oralarda -kaşın· 
maktan ileri gelen- belirsiz ç~ 
zikler bulunmasından ileri gelir. 

Yılancığa karşı istidat bulundu
ğunu --ş:mdiki hald~ önceden 
bilmek kabil olmadığından, bu 
hastalık şimdi az olmakla beraber, 
herkesin kendisini ona lstidatb 
zannederek daima temizliğe, bil
hassa parmakların temizl'ğine dik
kat etmesi zaruridir. Yılancıkh 
hastayı ayn odaya yatırarak onun
la tem.as etmekten çekinmek lL 
zımdır. Ona bakacak, pansımanını 
yapacak olanlar da hastanın yanı· 
na girip çıkınca ellerini, mikrop 
öldüren ilaçlarla temizlerler. 

Yılancık geldiği vakit, onun alL 
metlerini, yüksek ateş yaptığını, 
çokça ıstırap ta verdiğini herkes 
bilir. Fakat bundan dolayı telaş et
miye de hiç lüzum yoktur. Yılan
cık hemen her vakit denilecek ka
dar çok defa iyi olan hastalıklar
dan biridir, fakat kendi haline bı. 
rakmamak şartiyle. 

Eski zaman hekimlerinin yılan· 
cık salgınlan karşısında duyduk
tan dehşete karşılık, bu zamanın 
hekimleri onu çabıı.k iyi etmenin 
yolunu bilirler, onun için burnu· 
nuzun bir kanadımn kızanp par
ladığını hissedince, hekiminize mü
racaatta hiç ihmal etmemelisiniz. 

Almanya· Yugoslavyc 

Ticari Münasebatı 
Berlin, 6 (A.A.) - Hariciye Nazı· 

rı Von Ribbentrop, Yugoslav ticaret 
naztruıı kabul ederek kendisine Al. 
man kartalı nişanının büyıl.k kordo. 
nunu tevdi etmiştir. Alınan ı~ihbarai 
ajansının bir mümessiline beyanatta 
bulunan Yugoslav Ticaret Nazın, 
Alman iktısadivatı ile Yugoslav ikt1-
sadiyatının yekdiğerini itmam etmek 
te olduğunu ve iki memleket arasın: 
daki mübadelelerin bayatt blr mese
le teşkil etmekte bulunduğunu söy
lemiştir. 



.. 
Sulh Ümidinden 
Sonra Taarruza 
Sıra Geliyor! 

(Başı, 1 incide) 
rl hiç tc arzuya layık şeyler değil. 
dir. Fakat Avusturyanın ortadan 
kalkması. daha sonra Çekoslovakya. 
nın işgali, Polonyanın Sovyetlerle 
birlikte taksimi, İtalya için arzu edi
lir neticeler degildir. Alınanyanm t. 
talyanın yanıbaşında pek büyük bir 
kütle halini alınası, ilk gününden iti
baren İtalya için bir mesele halini al
mıştır. 

Avusturyanın ilhakını, İtalyanın 
şimal ve Almanyamn cenui> hudut. 
larının yeniden tayini şeklinde mü. 
taliıa edenler hata etmiş değildirler. 
Çünkü Avusturyanın yaşamasını se
nelerce müdafaa eµen Italya, Avus. 
turya sağ kaldıkça kendi hudutları.. 

nm Brenerden değil, fakat Bavyera
nın cenubundan geçtiğini tasavvur e
derdi. Çek.oslovakyarun işgali, Al. 
manyaya, Italyanın son nüfuz mınta
kalanndan biri olan Macaristan üze. 
rinde daha nafiz olmak imkanını ver. 
miştl. Polonyanın taksimi de Sovyet
lerin mel1cezi Avrupaya yak!aşmala. 
n, Macar hudutlarına dayanmaları 
manasını üade ediyordu. Macaristan 
hudutlarına kadar dayanan bolsevik. 
llğin, Almanyadan sonra, !talyamn 
Macaristandaki nüfuzuna karşı kuv
vetli bir başka nüfuzun teessüsüne 
hizmet etmiştir. İtalyanın Tuna siya
seti, ve Balkan politikası bu vaziyet
ten müteessirdir. Bunun için merke
zi A vrupada büyük, kuvvetli ve her 
şeye hakim olabilecek devletler ye
rine daha küçük hacimde, az nüfus. 
lu, tesire tabi kalacak devletlerin bu
lunması, İtalyaya göre, tercihe layık 
bir haldir. 

P apalık makamına gelince, Pa. 
palık, son senelerde naziliğın 

açtığı mücadelelerden manen muzta. 
tiptir. Son seneler içinde katolik kli
sesi 50 milyon katolik hıristiıanın 
dinsiz nazi rejiminin eline esir düş. 
tüğüne kanidir. Avusturya, Çekoslo
vakya, Polonya, katolik hiristiyanh
ğın kaybettiği kalelerdir. Bunlan bu 
düşmanlarından kurtarmak hususun
da yapılacak te~ebbüslere Papanın 
müzahereti tabiidir. 

Aırerika için Avrupada her mille
tin kendi mukadderatına sahip olma
sı, hürriyet ve insanlık 11arı olarak 
Polonya ve Çekoslovakyanın kurta
nlması tezi böylece dört dünyevi ve 
bir ilahi devleti bir nokta etrafında 
anlaşmıya sevkediyor. Fakat Almar
yanın bu esaslara yanaşmaması sulh 
Umitlerini kırmaktadır. 
Almanyanın harbin ba~!amasına 

sebep olan meselelere sımsık1 bağh 
kalması, ve fedakarlığa yanaşmaması 
ha~·bin ancak harple nihayetlenebile
ceği hakkında şüphe bırakmamakta
dır. 

Bazı Avrupa neşriyatı da ~u dü
şünceyi takviye edecek mahiyettedir. 

A vustur:yayı, Çekoslovakyayı mart 
ayında işgal eden ~itlerin yine bu 
mart ayında taarruzlara geçeceğini 
tahmin eden askeri müteh:ı.ssıslar id
dialarında ısrar ediyorlar. Almanya
nın taarruzu ancak bir yıldırım harbi 
olabilir. Belki de bununla son kuv. 
vetini deneyecektir. Yıpratma harbi 
olacak<)a taarruza ne lüzum vardır? 
Taarruzun nerelerden yapılabUeceği 
r:le A1manyanm dost müna.mbetler i
dame ettiği Moskova ve . Romanı.n 
men!aatlerine halel vermıyecek hır 
saha olabilir. Bu saha, Garı; Cephesi, 
Felemenk ve Belçikadır 

Bulgar Tütünlerine 

Dair Bir Müzakere 
Londra, 6 (A.A.) - Muhalü me

buslardan Mander, hükumetin niçin 
Bulgar tütünü satın almadığını 
Cross'dan sormuş ve Bulgaristanm 
Sovyetlerin kucağına atılmağa mec
bur kaldığını söylemiştir. 

Cross verdiği cevapta, böyle bir 
neticeye varmağı kabul edemiyece. 
ğini, Sovyetlerin Bulgar .tütününün 
ancak yüzde yedisini satın almakta 
olduklarmı ve buna binaen mesele. 
nin Mander'in atfetmek istediği ka. 
dar mühim olmadığını bildirmiştir. 

-0---

İngilterede Harp l\lasraflan 
Londra, 6 (A.A.) - Yeni bir istik. 

raz aktedileceğini haber verel! Ma. 
liye Nazın, harp masraflannın, rü
sumun arttırılması ve tasarruf sa. 
yesinde kapatılmış o~duğunu söyle
miştir. 
~ 

Irak, Sadabat Paktına 
Sadakat Gösteriyor 

Tahran, 6 (A.A.) - İran Harictye 
Nazırının tebrik telgrafına cevap ve
ren yeni Irak Başvekili ve Hariciye 
Nazın S8.dabad Paktını imza eden 
devletlerle teşriki mesai siyasetine 
devam edecelini blldirmişttr. 

Afroditten Doğan 
Matbuat Davaları 

· (Başı 1 incide) 
beşinci sayf alarmda çıkan üç ayn 
yazı, müddeiumumilik tarafından da
va açılmasına sebep olmuştur. 

Bunlardan birinci sayfada çıkan 
yazı, bir gün evvelki Afrodit davası. 
nın havadisini veren yaZl, ikinci say
fada çıkan yazı Salahaddin Güngö
~n _yedinci dava münasebetile yaptı
gı roportaj, beşinci sayfadaki yazı da 
yine ayni dava dolayısile Peyc.ımi Sa.. 
fanm Sen·er Bedi imzasile Pazardan 
Pazara sütunund~ yazdığı yazıdır. 

iddianame 
Bu yaZllara taalluk eden 81 sayılı 

iddianame dünkü celsede okundu. İd
dianamede kısaca deniliyordu ki: 

Birinci sayfada çıkan havadis ya
zıs•nCJa: Müddeiumuminin iddianame 
sini okurken zırıl zırıl teclediği, Vic
tor Hugo'dan Viktor Hogo. diye bah~ 
settiği. Soviyet kelimesini Süvyet di
ye telaffuz ettiği. müddeiumumi Hik
met Onatın bir kısım sözlerinin ına. 
nası bir türlü anlaşılamadığı, Hikmet 
Onatın, mahkeme salonıına toplanan 
fazla kalabalığın tahfifi yolunda ver
diği bir emrin umumi bir kah.kaha i
le karsılandığı yazılmıştır. 

Salahaddin Güngörün yanSlnda, 
"iddianame o kadar uzun sürdü ki, 
salonda hakim, müddeiumumi ve maz 
nunlardan başka kimse kalmamı§tı,, 
sözleri yazılmıştır. 

Peyami Safanm Server Dedi imza. 
sile çıkan yazısında da, fransızcayı 
bilmiyenlerin, fransızcayı arapça zan 
nedip uydurup uydurup söyledikleri 
yazılmıştır. 

Bütün bu sözler, müddeiumumiye 
ifa ettiği va7Jfeden dolayı hakaret e
dici ve müddeiumumi aleyhine hal
kın husumetini tahrik edici mahiyet
te görülmekte ve bu sebeple maz
nunların cezalandırılmaları isten. 
mektedir. 

JJ.lüdafaa vekilinin talebi 
İddianamenin okunuşundan sonra, 

müdafaa vekili İrfan Emin söz aldı: 
"- Anlaşılıyor ki, dedi, bu davada 

da müddeiumuminin şahc;i talebi seb. 
kat etmemiştir. Yine şahsi talep me
selesine döniiyorum. Dava. Matbuat 
kanununun 30 uncu maddesine has. 
ren rüyet edilmelidir.,. 

İdrlia makamı. talebin reddini iste. 
di. İrfan Emin devam etti: 
"- Ceza kanununun 273 üncü mad 

desi çok geniş bir mana ile tefsir e
dilmelidir. Yüksek mahkemeniz tale
bimizi reddcrese, bir şey diyemeyiz. 
Fakat böyle bir karar, halka, devlet 
memurlarının söziinü ağza almıya 
tövbe ettirebilir. Çünkü artık hiç 
kimse, bir tapu memuru, bir maliye 
memuru veya sair herhan,gi bir me
mur, mesela bir evkaf memuru hak
kında ağzımdan bir şey kaçınverece
ğim diye, devlet memurunun lafmı 
ağıza alamıyacaktır. Birisi böyle bir 
şey söylerse bir hafiye, bir muhbiri 
sadık, bunu yetiştirecek ve haydi, 
hemen bir dava açılıverecektir. 

"Bence şahsi dava meşrut değildir, 
fakat şahsi talep şarttır . ., 

Müddeiumumi, bu talebin reddi 
hususunda ısrar etti ve mahkeme, 
bundan evvelki davalarda olduğu gi
bi yine talebin reddine karar verdi. 

Dava edilenlerin sorgulan 
Bundan sonra dava edilenlerin sor

gusuna başlandı. 
Söz alan Peyami Safa, kısaca şun. 

lan söyledi: 

"-Pazardan Pazara sütunumuzda 
ç~kan .yazımın müddeiumumi ile hiç 
bır alakası yoktur. Biz (Arapçadan 
başka dil bilmiyenler) dedik. Hik
met Onatın arapça bildiğini zannet
mem.,, 

Salahaddin Güngör de şunlan söy. 
ledi: 
"- Benim yaZ1m, günün meselesi 

olan Afrodit davası dolaYlsile, adliye
nin o günkü havasını rôportaj şek • 
linde tesbit etmektedir. Bu yazıda 
müddeiumumiye hakaret kastı yok. 
tur.Bu yazıda da hakaret varsa. artık 
hakaret kelimesine bir oaşka medlul 
aramak icap eder." 

Hikmet Miinif: 
" -Peyami Safanın ve Salahaddin 

Güngörün kendi yazılan hakkında 
söylediklerine ilave edecek bir şeyim 
yoktur, dedi ve devam etti: 

"Afrodit davasının havadisini ve
ren yazıya gelince, bu yazı o giınkü 
Afrodit davasını nakletmektedir. Ga
zetemiz aleyhine açılan davalann 
mevzuu olan bütün yazılarda olduğu 
gibi bunda da tenkit mahiyetinde ba
zı cümleler vardır. Fakat hakaret 
yoktur. Yazıların heyeti nmumiyesi, 
ehli vukufa tetkik ettirilirse tenkit 
mahiyetinde olduklan anlaşılır...,. 

Ehlivukuf talebinin reddi 

iddia makamı, ehli vukuf talebinin 
reddine karar verilmesini istedi. Mü
dafaa vekili lrfaa Emin .IÖZ aldı w 

dedi ki: 
"-Röportaj başka, tenkit başka, 

bir hadisenin tahkiyesi yine başkadır. 
Bunlar ayrı ayn yazı tekniklerine 
dayanır. Muhtelif yazı nevilerini bir 
araya getirip bunların hepsine bjr. 
den yazı deyip işin içinden çıkmak 
doğru olamaz. Bir yazının teknik ta. 
raflan tetkik edilmeden karar veri
lemez. Bunun için ehli vukuf tayini 
lazımdır.,, 

Hakim, intişar eden yazıların ne 
ilmi, ne de bedii bir maksatla yazıl. 
madıklan için (yazıların ehli vukuf 
mari!etile tetkikine lüzum olmadığı. 
mı göre, vaki talebin reddine karar) 
verdi. 

l(onyalmın daııası 
Bundan sonra 84 sayılı iddianame 

okundu. 
Bu ddianame, Konyalı tbrahimin 

ş~hsiyeti ve mazisi hakkında neşre
dı len vesikaları ihtiva eden yazıya 
taalluk ediyor ve Konyalının mad
dei mahsusa ile tahkir ve halkın hu
sumetine maruz bırakıldığını iddia 
ettiği bildirilerek Cumhuriyet neşri. 
yat müdürü Hikmet Münifin teczi
yesi isteniyordu. 

Müdafaa vekili İrfan Emin, Kon
yalının istidasının suçlulara tebliğ 
edilmediğini söyledi. Hakim bu isti
dayı okudu. Konyalı İbrahim. kendi 
hakkında neşredilen vesikalar icin 
(sahte) diyor ve Cumhuriyet gazete
sinden 10 bin lira tazminat istiyor-
du. · 

Bundan sonra da B3 sayt1ı iddiana. 
me okundu. Bu iddianamede Cumhu.. 
riyet gazetesi Ankara muhabirinin 
Afrodit kitabının mütercimi Nasuhi 
Baydar ile yaptığı mülakata taalluk 
ediyordu ve bu yazıda müddeiumu
mi Hikmet Onatın umumi manada 
geri fikirli, cahil ve mutaassrp ola. 
rak gösterildiği ve gördüğil vazife
den dolayı hakarete maruz kaldığı 
iddia ediliyordu. 

Ankara muhabiri, Ankarada bu
lunduğu için istinabe suretile mah
kemeye devama karar verildi. 

Neticede hAkim Halil, Cumhuriyet 
gazetesi aleyhine acılmış olan birden 
fazla davanın tevhidi ile mahkemeye 
13 mart Çarşamba günü saat 16.30 
da devam edilmesine karar verdi. 

Tercüme İşleri 
Etrafında Yeni 

Hareketler 
Ankara, 6 (A.A.) - Tercüme isleri 

üzer.in~~ çalış~ak.ta bulunan M~arü 
Vekıllığı, yenı teşkil edilen tercüme 
bürosu tarafından idare edilmek ü
zere bir mecmua çıkarmıya karar 
vermiştir. 

Tercüme mecmuasında dünya ede. 
biyatının ana kitaplarından dilimize 
nakledilmiş parçalar -icabında metin 
leri beraber olmak üzere - tercüme 
hakkında umumi ve tarihi bilgiler, 
yapılmış tercümelerin tenkidi ter
cüme tenkitleri hakkında baş.. 

ka dillerde çıkmış etüdlerin türkçe. 
leri bulunacaktır. 

Lise ve yüksek tahsı1 gençlerini 
müteaddit Avrupa dillerinde tercü
meye çalıştırmak ve esasen tercüme
si güç olan metinler üstünde bu işle 
meşgul mütehassısların alaka vehim 
metini çekmek üzere müsabakalar ya 
pılacaktır. 

Mecmuanın her nüshasında tercü
meye ait esaslı bibliyografik malu
mat bulunacaktır. Mecmuanın gaye. 
si, bu mevzulardaki ciddi ve objektif 
yazılarla bizde ümanist kültür hare
ketinin doğup beslenmesine ve Türk 
irfanının bu kaynaklardan gıdalanıp 
kuvvetlenmesine hizmet etmektir. 
Tercüme bürosu önümüzdeki iki ay 
zarfında bu esaslar dahilinde çalışa
rak ve memleketimizin kültür saha
sındaki hizmet ve kıymet sahiplerin
den istifade ederek mecmuanın ilk 
nüshasının neşrini temin edecektir. 

Gümüşanede Birkaç 

Defa Zelzele Oldu 
Gümüşane, 6 (A.A.) - Dün gece 

saat 20.10 da iki saniye süren, 22 de 
de dört saniye devam eden şiddetli 
iki zelzele olmuştur. Bu sabah ta 
2.55 de ve 4.30 da iki şiddetli zelzele 
daha olmuştur. Hasar yoktur. 14 sa
attenberi devam eden kar ve fırtı
nadan Kop ve Zigana dağlan kapan. 
mıştır. 

Atina, 6 (A.A.) - Dün Yunanista. 
nın cenubunda Patras'da iki zelzele 
olmuştur. Biri 17 ve diğeri 5 saniye 
sürmüştür. İnsanca zayiat yoktur. 

Chamberlain, Kral İle Görüştü 
Londra, 8 (A.A.) - Chamberlnln, 

dün akşam sarayda kral ile uzun b.!.r 
görü§me yapmıfbr. 

TAN 

Balkan. 
Mektupları 

(Başı 5 incide) 
ken politikaya saptım. Mazur gö. 
rünüz, ~nkü sözde mütehassıslar. 
dan canımız o kadar yandı ki, ve
sile olsun olmasın, biteviye bu 
mevzua dönüp dayanıyorum.· 

LJ len - Reviski dostumuz: 
İlk defa ayak bastığım Bu. 

dapeştede ilk tanıdığım zat mat
bnat müdürü Bay M. Antoine Ul
lein • Reviezky dostumu:l oldu. 

Boğaziçi Kandillisinden evlen
diğine göre aşağı yukarı güvcyimiz 
de sayılır. Macar sempatisini ve 
Macar davasını yürütenlerden biri 
de bu yakın dostumuzdur. Altı yıl, 
paya pay, Ankarada ve İstanbulda 
Macar sefareti memurluğunu ya. 
par da yakın dost olmaz mı? 

Ulen • Reviski, Umumi Harpte 
tahsilini yarıda bırakarak .Jir sah
ra bataryasında ihtiyat zabitliği et
miş ve harp yararlığı madalya~ını 
alm-:va muvaffak olmus bir Ma. 
car vatanperveridir. Harpten son
ra kılıcı duvara, kitapları koltuğa, 
demiş yüksek tahsiline devam ede. 
re!\'. hukuk doktoru olmuştur. Bir 
müddet sonra çıktığı Oebrecen ü. 
niversitesine privat doçent ne de
mekse ona geçmiştir. İht•sası bey. 
nelmilel hukuktur ve ihtısası üze. 
rine Macaristanda ve Fransada bir 
çok eserler telif etmiştir. 

Viyanada, Pariste, Cenevreda, 
Ti.irkiyede, Yugoslavyada diploma
tık memuriyetler veren dostumuz 
iki yıldan beri Macar Harıc~ye. ~ e. 
zarl'tinin matbuat kısmını ~iyakat. 
le idare etmektedir. Maksadını ko
layca anlatacak kadar türkçc bili.. 
yor ve bildiğini iyi konuşuvor. 

Aklıma yine Balkan enstitüsü 
ge1.di. Bay Gafenkonun bana dedi
ği gibi, böyle bir enstitı.l kurulur
sa çok faydalı olacak. Fakat biz, 
şimdiden daha pratik bazı şeyler 
yapabiliriz. Mesela Balkan dilleri. 
ni öğıenmek için talebe veya kabi. 
liyetli gençler mübadelcs: gibi: Bi
ribkimizin dillerini bilenlerimiz ne 
kadar çoğalırsa o kadar daha çabuk 
~laşacağız. 

Atinaya hafta sonu gideceğim !
çin oradaki dostlardan varınca bah 
sederim. 

HIRVAT LİDERi 

Zagrep H6d11selerini 

Tel'in Ediyor 
Belgrat, 6 (A.A.) - Bir kaç gün 

evvel Zagrep'de altı telefon kabine
si ile bir mahkemenin koridorunda 
bombalar infili.k etmiş idi. Bu mil. 
nasebetle Başvekil Muavini Matchek, 
dün bir beyanname neşrederek bu 
gibi tethiş harektlerinin aleyhinde 
bulunduğunu ilan ve mücrimlerin 
layikile tecziye edilmelerini talep et
miştir. Matchek, bilhassa bu gibi ha. 
rekatın ihtimal ecnebilerden para al
makta bulunan bazı eşhas tarafından 
yapılmakta olduğunu beyan ve bu 
eşhasın Sırp ve Hırvatların düşman
ları olduğunu ve memlekette siyasi 
hayatın normalleşmesine mani olma. 
ğa çalışmakta olduklarını ilave eL 
mektedir. 

Belçika Meclisinde Şiddetli 
Bir Hadise Çıktı · 

Brüksel, 6 (A.A.) - Milli müesse
selerin müdafaası projesinin meclis
te müzakeresi esnasında Rexiste'ler
den Degrelle'in harptenberi takip e
dilmekte olan sosyalist siyasetine hü
cum etmesi üzerine şiddetli bir hadi
se çıkmış ve celse tatil edilmiştir. 

Bulgar Matbuat Müdürlüğü 
Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor. 
Bulgar gazetecileri federasyonu 

reisi Jordan Maşkarof matbuat mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

BOR·SA 
e • a • 940 

Londra 5.24 
Nevyorlı: 130.19 
Parts 2.9726 
MflAno 6.8275 
Cenevre 29.2725 
Amsterdam 69.1611 
Brllksel 22.04 
Ati na 0.97 
Sof ya 1.6075 
Mndrld 13.35 
BudRpest• 23.55 
BUkreş 0.6175 
Bel.grad 3.0825 
Yokohama 31.4875 
Stokholm 31.005 

ESHAM VF. TAllVİl~AT 
Tilrk borcu I peşin 
Ergani 
Anadolu Dem.İJ.7olu 

J veli~ 

~ 

18.75 
19.96 
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!HDkav~ı 
!----,-----·-------·--··-·-·-----· 
POSTRESTAN 

- Bana yazacaksın, değil mi? 
- Tabii, sevgilim. 
Alina, yanına sımsıkı sokularak: 
- Ne de uzun olacak? 
- Ama bilirsin ki, Alina, ka-

bahat benim değildir. Yaz tatille
ri bi.'zi birbirimizden uzaklaştın. 

yor. Sen kocanla Norınandiyaya 
gidiyorsun; ben bazı arkadaşla

rımla Bask sahillerine gidiyorum. 
Ama sonbaharda tekrar buluşaca
ğız. Meyus olma! 

Genç kadın, bir çocuk sesi ile 
tekrarladı: 

- Bana yazacak mısın? 
Öbürü, bu sefer, bu ısrardan bi

raz sinirlenmiş gibi, omuzunu kal
dırarak: 

- Evet, evet .. Tabit, dedi. Post
restan yazacağım. İhm:ıl edip sor
mamazlık etme! 

Halbuki onun ihmal etmesine 
imkan yoktu. Onun bu aşk romanı 
çok taze, çok tatlıydı. 

Bedbaht bir zevce değildi; ama 
çocukken tanıdığı ve öyle evlen.. 
diği Ruccero, onun için kafi dere
cede mevcut bir varlık değildi. 

Öyle aa konuşurdu ki ... Ötekin
den ne kadar farklıydı!. Tatlı tat
lı bir teviye konuşuyor, sözlerile 
kadınların kuğu kuşu boyunları.. 
nı kendine doğru eğiyordu. 

Ona, bir arkadaş kadının evin. 
de rastlamış, hemen de daha o gün 
onun esiri oluvermişti. Hiçbir şey 
düşünmemişti: Ne kötü tesadüfle
ri, ne bir rakiple karşılaşmayı, ne 
de kocasının haber alması ihtima
lini... 

İşte şimdi binlerle kilometre o. 
.nu kendisinden ayıracaktı. Bu hal. 

_ de nasıl yaşamalı? Bereket versin 
mektuplaşabilirlerdi. O, bir çok 
defa okunacak ve öpülecek olan 
mektuplar, kendisini avutacaklar
dı. 

Bu mektuplaşma tesellisi, onu 
seyahat hazırlıkları sırasında, se
yahat sırasında ve ilk ayrılık gün. 
lerinde ayakta tutabilmişti. 

Postahanenin bulunduğu köy. 
den az uzakta bir kır evinde koca· 
sile oturuyordu. ...,. 

B ir sabah, bir basbayağı v~sı
le ile köye gitti ve bütün ii

mitlerinin toplandığı gişeye yak
laştı. Kocaman ve karanlık. yüzlü 
posterestan memuru kadın, bir 
mektup demetini karıştırdı; sonra: 

- Bir şey yok! dedi. 
A lina, boj!az1nda b1r tıkanma 

duydu; sonra, "seyahat uzun, 
yorgun düşmüştür. Hem daha an .. 
cak 5 gün oldu,, diye düşünerek, 
sevgilisinin özürünü kendi buldu. 
Tekrar gelip, sormak içJı bir ta... 
rih tesbit etti; ama o gün~ kadar 
dayanamadı. Bu defa, gişeye yak
laştığı zaman, içinde bir hafü sar
sılma vardı. Memur, mektup de
metini aldı; karıştırdı; sonra göze 

koyarken, yine: 
- Bir şey yok! dedi. 
Alina, az daha ağlıyacakb. Tatb 

bir eda ile rica etti: 
- Emin misiniz bayan?.. Hani 

belki... 
Memurun yüzü buzlaşm.ışh. A.. 

lina çekilip gitti. Bu sefer önce
kilerden birkaç gün fazla bekledi. 
Artık mutlak bir şeyler bulacaktı. 
Onun hiçbir şey yazmaması, unut. 
muş olması mümkün değildi. 

P ırıl, pırıl bir güneş, ortalığı 
şenlendiriyordu. Memur ka

dının sert, karanlık yüzü, bugüıı 
daha yumuşamış gibiydi. Genç ka. 
dını görür görmez, artık tanınm14 
bir müşteri olduğu için, o daha 
bir şey söylemeden, mektup des.. 
tesini karıtşırdı ve hemen: 

- Bir şey yok! dedi. 
Alina, oradaki banka otmma

ğa mecbur oldu. Demek bitmişti. 
Madem ki, yazmıyordu, demek u
nutmuştu. 

Mekanik adımlarla evine dön. 
aü; odasına kapandı. Ağlımuyor. 
du: içi paralanmıştı. 

Bir kaç feci günden sonra, "ya 
hasta ise?.. Ya başına bir felaket 
gelmişse? ..• Belki, şimdi iyileşmiş 
ve yazmıştıru düşüncesi, başım 
sardı. Kalktı; ümitsiz olmakla be
raber, postahaneye yine gittL 

Hiçbir ümidi olmıyan memur 
kadın, paketi karıştırdı ve bir 
mektupta bir an durakladı; sonra 
bunu ayırıp verdi. 

A lina, zarfın üzerinde kendi 
adını gördüğü zaman da, 

hala bu saadete inanamıyordlL 
''Tannm, mümkün mü?_ Nihayet 
mektup, o kadar Ôeldenen mek
tup ... .,, diye düşünüyordu. 

Hemen dışarı fırladı; güneş aL 
tında pırıldayan patikaya doğru 
gitti. Mektubu açacağı sırad.at bir 
titreme ile durakladı. Bu, onwı 
yazısı değildi. Daha f ecil, bu yazı
yı da tanıyordu. Bir ölü gibı sol
gun, mektubu okudu: 

"Benim Alinam, bu mektubu 
sana yazdığım 1ç·n, en en ğı~ 
dilerim. Biliyorum, sen başlfasmı 
bekliyordun; artık eline değmeye. 
cek olan başka bir mektubu. O. 
nun, seni artık hatırlamadığını, 
senin ise, pek bedbaht olduğumı 
biliyordum. Sana söylemeyi bece. 
remiyecektim. Halbuki bu mektu· 
bu okuyacağından emindim. Ben 
konuşamam Alina, ama seni se .. 
verim; her şeye rağmea seviyo
rum. Artık o benimkinden daha 
iyi bir sevgi beklediğin postalı& 
neye gitmiyeceksin. Btı mektubu 
yırtma! Ben, onu yazarken, senin 
bekleyişinden fazla ıstırap çek
tim. Evine dön, ve sana hiçbir 
şey söylemiyecek olan ndama h1c. 
bir §ey söyleme! - Ruccero,.. 

İtalyancadan 

Fin Mukavemeti 
(Başı 1 incide) 

"Diğer bölgelerde şayanı kayıt hiç 
bir hadise yoktur. 

"Sovyet hava kuvvetleri düşma
nın askeri hedeflerini bombardıman 
etmiştir. Hava çarpışmalarında 21 
dü~man tayyaresi düşürülmüştür." 

Finlanda, müttefiklerden 
askeri kıtalar istigecek 

İskandinavyada bulunan İngiliz 
gazetecileri Finlandanın her nevi 
harp malzemesine şiddetle ihtiyacı 
olduğunu yeniden tebarüz ettirmı::k
tedirler. 

Daily Herald gazetesinin Oslo mu. 
ha biri, İskandinavyada gittikçe sa
rahat kesbeden bir intıbaa göre, Fin
landa hükumetinin yakında İngiltere 
ve Fransadan askeri kıtalar gönderil
mesini istiyeceğini ehemmiyetle kay. 
deylemektedir. Ayni muhabirin yaz
dığma göre, lngilterenin daha şim
diden Norveç ve İsveç toprakların
dan asker geçirmek i~in bu iki mem. 
lekete müracaat ettiğine dair Stok
holrnda bir rivayet dolaşmaktadır. 

Times gazetesinin Helsinki muha
biri diğer cihetten Fin mahfillerinde 
memleketn tayyareye, topa, cephane. 
ye ve insana ihtiyaçı olduğunu mü
temadiyen tekrar edilmekte olduğu-
nu yazmaktadır. • 

Fakat düşmanın bombardıman tay
yarelerine karşı koymak ve Rusların 
geri hatlarını bombardıman etmek 
için Finlerin bilhass~ tayyareye ihti
yaçları vardır. 

Sovyet hüklimeti 1sveç hududu 

dahilindeki Pajala mevkiinin Sovyet 
tayyareleri tarafından bombardı
man edildiğini teslim etmektedir. 
Moskovadaki İsveç sefareti tarafın· 
dan buraya gönderilen bir telgrafta 
Sovyet hükumetinin bu hadise hak. 
kında teessürlerini bildirdiği kayde. 
dilmektedir. 

O ç lıastalıane bombalanmış 
Stokholmden verilen malıimata gö 

re, dün Sovyet tayyareleri tarafın
dan Finliı.ndanın üç büyük hastanesi 
şiddetle bombardıman edilmiştir. 15 
hasta ölmüş ve bir çok hasta da ağır 
surette yaralanmıştır. 
Finlandanın merkezinde bir hasta. 

ne bombardıman neticesinde hemen 
hemen harap olmuştur. Bir çok kim
seler ölmüş ve yaralanmıştır. 

Amerika Yeni Kruvazörler 
Yaptırıyor 

Va~ington, 6 (A.A.) - Amerika 
Bahriye nezareti her biri 25 milyon 
dolar kıymetinde 11 bin tonluk iki 
knıva7.Ör sipariş etmiştir. 

Bugün inşa halinde bulunan Ame. 
rikan harp ve muavin gemilerinin 
sayısı 113 tür. 

~ATRO~AR 
Şehir Tiyatroı.u 

Dram Kısmında e O KADIN • 
Komedi kısmında 

• HERKES YERLi YERİ.-ıDE e 
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iDE INKIBAZ, HAZIMSIZLI , 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YA 

BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
MALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

l\IİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat 

NEZLEsiz, GRIPsiz, ÖKSÜRUKsüz, bir kış y A L D Pastilleri Sayesinde Kabildir. 
HAKİKİ PASTİL VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satış için MAZON ve BOTTON ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 

T. IS BANKASI 
ı 9 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAl\llYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.-llrn 

3 • 1000 • = 3000.- .. 

6 .. 500 • = 3000.- .. 

12 ,. 250 n = 3000.- " 

40 " 
'l:S .. 

210 .. 

100 
:ıo 

25 

.. 
• 

= 4000.- .. 
= 3750.- • 

= 5250.- .. 

l<e;ldeter: 1 ıubat, 1 m yıs, 
1 aOuıtos, 1 lklnclte rln tarih· 
!erinde yapılır. 

atış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

İskohinin 20738 hesap No.slle Sandığımızdan aldığı (1450) liraya karşı blrlncl 
derecede IPotck edip vadesinde borcunu vermediğinden hakklnda yapılan takip 
tlzcrlnc 3202 No.lu knnunun 46 cı maddesinin mııtutu 40 cı maddesine iÖrc sntıl
:ası lcabcdcn Gedlkpnşnda Mimar HayretUn mahallesinin Gedikpnşa hamamı cad-
esı Ve Gedikpaşa caddesi sokağında eski 29 yeni 65, 67, 85 kapu 218 nda 23 parsel 

nllillarab 2359/50 metre murabbnında külhana giden tarikin havasile bııhçe ve rnu:nrcn hatap mahııllerllo mna milştemilat Gedlkpaşa hamamı demekle arif çitte 
d aınam ve garajın 1296 hisse iUbarlle 446 hissesi (Klığirdir) bir buçuk ay mild-
etıe nçık artbrmnyn konmuştur. 

n!atış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek isteyen (730) 
buı pe7 akçası verecektir. Mlll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bed olunur. Birikmiş bilUin vergilerle Belediye rcslmlerl ve vakıf lcarcsl ve taviz 
bln;11 ve tcl14llye rüsumu bo çluya aittir. Arttırma sartnamcsi 9 - 3 - 940 tarl
hıııd en itibaren tetkik etmek teycnlcrc Sandık Hukuk işleri servisinde açık bu
do uruıı:ıcaktır. Tapu sicil k ydı ve sair l!lzumlu izahat -da sartnamedo ve takip 
ıaz7as1nda vardır. Arttırmaya lirmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkan-
30 _ıaYriınenkuı hakkında her şeyi öğrenmiş nd ve iUbar olunur, Birinci arttırma 
ıo d 

4 
- 940 tarihine milsadlt Salı gü nil Cağnloğlunda ktıln Sandığımızda saat 

ceıı: ~n 1~ Ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edlle
~nı ;:elın tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mükclle!iyetllc Sandık alaca
knUrı krnnrncn geçmiş olması ınrttır. Aksi takdirde son arttıraııin tanhhüdil Mki 
B7nl a ~aruıc 15 - 5 - 940 tarihine mil sadlf Çarşamba gün il ayni mahalde ve 
ranı s:ıattc son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
ve 1~1~stilnde bırakılacnktır. Haklan tapu siclllcrlle sabit olmıyan all'ıkndnrlar 
alannı nk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile lnlz ve masadfe dair iddi
reınız lltın tarihinden ltıbnrcn ylrml ınn içinde evrakı müsbltelerile bernbcr dal
tapu :ıc':::dl~meleri Iıizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla bokları 
ha tıız.ı erııc sabit olmıyanl r sntııs bcd elinin paylaGmasından hariç kalırlar. Da
kUk fal~ rnalOmat almak Jstcyenlerfn 939/8G dosya No.slle Sandığımız hu-

licrvlsloc müracaat etmeleri ıa zumu Wn olunur. 

* '* * E . DiKKAT 
rnntyct Sa d ,. 

tnuharnınınl n ıı;ı; Sandıktan alınan gayrlmcnkulil ipotek göstermek isteyenlere 
le bcdeiinı mtnlzln koymUŞ olduğu kıyme tın 3 40 mı tccavilz etmemek üzere iha-

n Yarısına kadar borç vermek surcUlc kolaylık göstermektedir. (1755) 

teminat 

GG0,00 40
•
50 Zeyn~ Kllmn Doğum Evt için alınacn'k 3 adet çnma~r yıka· 

570,00 42 75 
ına mnklnesi. 

' Kon crv tuı:ır müdilrl Olffi tsrtıfından ne:redllecek olan Nazari 
Tııhmln bcdellerıvo Aml 11 Tilrk Musikisi adlı eserin tsb ve teclidl. 

eık eksıltmcye konul ne ilk t mlnat mlkdarlan yukarda yazılı işler ayn ayn a
de görülecektir İh muştur, Şartnameler Zabıt ve Muamcltıt MOdürlüğO kalemln
caktır. Tali lerln .;;:c 22-3-040 Cıma gt1 na saat 14 de daim! encilmende yapıla-
Oda P

1 
teminat rnnkbuz veya mektuplan ve 940 )'1lua alt Ticaret 

!l ve ya nız ~er tab• 
na dair) vesikaları ına tanllök eden b için (Nota ve Kltsp basmış olduklnn-
lan.. le Uıale gfinil muayyen anat.te dD.1m1 encümende bulunma-

(1773) 

* * 
840 

HCumsı fdı:ıı;e mOteknrt ve llkt;Dz.lerln in Mıırt 040 fıçer nylıklıınnm ft - Mart • 
~nmb gününden ifil- ren tcvtlnb na başln.nıldığınd aylık aııhlplerlnhı 

rllzdanlart71e Ziraat Banlrnsına mflracaatlan. (1'1'7) 

TÜRKiY CÜ U IY T RKEZ BANKASI 
2 MART 1940 VAZiYETi 

AK T l F Lira PAS l F 
KASA: 

ALT. SAFİ . KLG. 71.721.879 
BANKNOT 
UFAKLIK • 
Dahildeki Muhn1'ir1er. 

100.881.857,86 
13.058.746.50 
1.858.510.18 115.799.114,64 

Sermaye: 

fhtiyat Aktest: 
Adi ve fevkııllıde 
Hususi 

4.217.134,25 
6.000.000,-

Lira 
16.000.000,-

10.217.134,25 

Altın Sarı Kilogram Tednvüldekl Banknotlar: 
292.910,63 TOrk llrıı~ 

Hariçteki Muhnhir1P~ 
Altın: Sııtı kilogram 10.012.340 

Altına tahvili kabil serbest 
d6vfzler 

292.910,53 

14.083.1Ji6,90 

19.444,48 

Deruhte edllen evrakı nııkdlvE 
Kanunun 6 - 8 tnd mı:ıddclcrlne 
tc\rflkan baz.ine tara1ındao vtıkl 
tcdlyat 

158.748.663,-

18.206.398,-

Dijter dövizler ve borçlu kllrlnJ? Deruhte edllcn evrala nakdiye 
baklveler1 3~.1!95.692.08 47.998.293,4 6~::ıklyesi 

140.542.165,-

Haz.ine Tahvi11erl: 

Deruhte edilen evrakl nakdly• 168.748.563.-
karşılıltı 

Karşılığı tamamen altın olarak 
nAvetcn tedavOle vazedilen 
Reeskont mukabili Ulveten teds 
vazed. 

11.000.000,-

148.500.000,-
806.042.165,-

ııtıınunun 8 - fi inci mıııMt>lerl
ne te\•fJlrnn hazine tarafından 

140.542.165, 
Türk LfTaq Mevtfuatı: 112.446.767,45 

vAk1 tedlyat 1R 'n6.31l8,- Dövb Tnnhhüdatı: 
Senednt Clizdam 

Altına tahvili kobn ~IM7.1er a.011,55 

TfCA'RT ~AT 2:>".1182.473,57 Diğer dövizler ve alacaklı kllrlnıı 
48.642.679,96 226.882.473,57 bı:ıklvelerl 48.539.11112,40 

Esham ve Tnhvilat Cüzdnm 
(Deruhte edilen e\TSkl nak 

A - (dlvenln knıısıhğ1 F.shnm \"O 

TahvfUlt Citlbar1 k\,.vmetlel 
B - Serbest eshıım ve tahvllA1 

Avan!'llar: 
Hazineye kısa vldell ııvom 
Altın ve Dlivf7 Ozcrine 
TahvflAt O:rerln• 

HlssedR1·1ar: 
Muhtelif: 

50.771.664,36 
8.395.982,01 

2.928.000.-
12.158,84 

7.330.299.99 

Muhtelif: 128.052.830,62 

69.167 -6;411.87. 

10.270.458,83 

4.500.000,-
14.848.604,97 

YekÖD 620.301.567,27 YekOn 
t Temmuz 1938 faribinden itibaren: lakonto 

haddi % 4, altın üzerine aTana % 3. 

620.301.667,27 

11 
______ _.l'ı~---, Emniyet Sandığı llCinları Mantarlı muşambalar, istorlar, 

perde için tüller, duvar kağıtlan, 
O 5 F • ı • s k • s yntak çnrşnfüın, yünlü ve pike /o aız l Ve e iZ ene yatak örtüleri, eı ve yüz hav1uın. 

Taksı.tlı· Emla"' k Satısı "· velliasıl te!rişata ait bilciimle 
"""'" malzemeyi BAKER l\IACAZA-

8emU 

Beylerbeyinde Orta, Anıbacılar soka· 
ğında eski 1 yeni 21 No.b 

Erenk6y(1nde eski Sahraylcedlt elyevm 
Göztepc Mehmet efendi mahallesin
de Ta5çıbaşı Merdlvcnköy sokak eski 
21, 22 yeni 13. 13, en yeni 13 No.lı 

ÇcngelköyOnde Kuleli c:ıddcslndc 
(Kuleli hastahanesi) eski 3, 13, 15, 
17, 19, 19 Mü. yeni 5, 5 No.h 

Muhammen 
Cinsi kıymeti 

İki katta fiti bölnklü ve ıooo 
dokuz odalı kuyusu ve 
elektriği olan ahşap bir 
evin tamamı. 
İkl katta beş odalı fk1 2000 
so!alı maabağ yarım kAr-
glr bir kö5kOn tamamı 
(ayrıca bir kat üzerinde 
iki oda ve bir sora vardır) 
Üç katta Qç odalı ve bir 2000 
sofalı ve elektrik tesisatı-
m hl'ıvt bahçeli bir köş-
kiln tamamı (aynca fk1 
katta iki oda ve bir sofa 
vardır) mesaha! sathlye
&i 9924 metre murabbnı
dır. 

1 - Arttırma %7 - Mart - 940 Çarşamba gQnü sant 14 den 16 ya kadar yapı
lacak ve gayrimenkuller ı:n çok bedel ve renlerln Qstilndc kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbcUnde pey 
akçesi yatırmak ltızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri Peşin ve geri kalanı seki:ı: senede seklı 
mOsavl taksitte ödenir. Taksitler % 5 fa ize tllbidlr. 

4 - TaksiUer ödeninceye kadar gay rlmcnkul Sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

11 - Fnzln tnfsnat nlmnk ve bfnnların fotogrnnnrını görmek için Sandık Bl-
nalnr Servisine müracaat eylemeleri ıaı.ı mdır. (1628) 

Muhammen 'fo 7.6 'fe· ~k&lltmenın 

B. mlnat 
Cinsi MTktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekll Saati 

Makkap ve dcstcre 69 kalem 1506. 78 113 Açık 14 

Makine Kolası 30.000 Kg. 54711 410 ,, 15,30 
Fıçı Tapası 50.000 612. 50 45. 94 " 15,30 
Ozalit kAadl 28 top Miltenhhlt hesabına Pnzarlık UI 
Kllnt dQzellme mııklnesf 1 adet 11 ,, 11 16,SO 

I - İdaremiz için yuknrda ya7.ılı (4) kalem malzeme s:ıtın alınncnktır. 
II - Muhammen bedel ve muvakkat teminatı:ın hizalarında cöstcrHmlştlr. 

III - Eksiltme 20flII/940 Çarşamba gOnü Kabataşta Levazım ve Muba-
ynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gOn sözil geçen Şubeden parl\Slz olarak alınablllr. 
V - 1stcklllerln eksiltme i~ln tayin olunan gün ve s3atte mezkOr Komisyona 

gelmeleri, (1592) 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET Ul\IUl\I MÜDÜRLÜCÜNDEN: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve Sermayesi Esham 
münkasim Şirketler Kanunu,, hükümlerine tevfikan Tilrkiye'de çalış
muına izin verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Şell Kompani Of Tur
key Limited, bu defa müracaatla, Şirketin Türkiye Vekillerinden Oliver 
Nicolls'in istifa ederek çekildiğini ve bundan böyle Şirketin Vekilliğini 
Edvard Hubert Ernest Cons (Edvard Hubert Ernest Jones)' un yapaca· 
ğını bildirmiştir. 

Vekil Edvard Hubert Ernest Cons (Edvard Hubert Ernest Jones)'a 
23.12.1937 tarihli Vekaletname ile verilen saltıhiyetler (22.1.1938 tarih
li resmi gazetede neşrolunmuştur. Aynen bakidir. Keyfiyet tetkik edi. 
lcrek kanwıt hükümlere uygun görülmü§ olmakla il.8.n olunur. 

LARINDA her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fiatlarla bulabi.. 
lirsiniz. 

KAYIP - İzmir kız lisesi orta kıs. 
mından 940 senesinde aldığım tasdik.. 
nameyi kaybettim. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Ka
muran Olcay 

Kadıköy Sulh :Mahkemesi Başkatipliğinden : 

Müddei Arslnenln Kndıköyünde Cafer Ağa mahallesinin Şair Latifi 
sokağında eski 5 ve yeni 1 No. lu hanede ikamet etmekte iken halen Av
rupada bulunup ikametgahı meçhul bulunması dolayısiyle ilfınen ken
disine tebligat icrasına karar verilmiş bulunan M. aleyh Makruhi namı 
diğer Fortüne ile şayien ve müştereken mutasarrıf olduğu Kadıköyün.. 
de Cnier Ağa mahallesinin Sakızağacı ve halen Yoğurtçu parkı cadde
siyle Şair Latifi sokağının birleştiği mahalde kain eski 5 ve yeni 1 No. 
lu ve dört bin dokuz yüz yetmiş üç lira kıymeti muhnmmenesinde ve 
alt kısım kargir ve diğer üç katı ahşap ve iki tarafı sokağa nazır birinci 
katta bir sofa üzerinde üç oda bir halfı, ve bir kiler, ve ikinci katta yine 
bir sofa tlzerinde dört oda ve üçüncü katta bir sofa üzerinde üç oda bir 
kiler, ve bir halil ve iki cepheye de taraça ve zemin katında çini döşeli 
bir taşlık üzerinde bir mutfak, bir çamaşırlık ve bir yemek odası, ve bir 
kiler ve bir sarnıç ve mezkur hanenin sağ tarafında kısmen sokağa isa. 
bet eden ve demir parmaklıklı ve hanenin sağ taraf cephesine ve arka.. 
sına doğru imtidat eden ve derununda bazı meyva ağaçlan bulunan ve 
olbaptaki ehli vukuf raporunda gösterildiği üzere binanın mesnhai sat. 
biyesi 112 metre murabbaı olup bahçe de dahil olduğu halde heyeti 
umumiycsi 373 metre murabbaı miktarında bulunan gayrimenkulün 
Kadıköy birinci Sulh Hukuk Mahkemesi ilamına müsteniden ve tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün müddetle ashabı müracaata açık bulunduru
lan satış şartnamesinde yazılı şerait dairesinde ve peşin para ile Kndı
köy Sulh Mahkemesi Başkô.tipliğinde 10-4-940 tarihine tesadüf eden 
Çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar satılacaktır. Yevmi mezkur. 
da satış kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir· 
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere müznyederlin on beş 
gün temdidi ile 25-4--940 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
ondan on ikiye kadnr en çok bedel ile talibi uhtesine ihalei kat'iyesi icra 
edilecektir. Gayrimenkulün satışı tarihine kadar bina ve Evkaf icare. 
si ve Belediye vergi borçlan ve satış harcı ve resmi dellaliye hissedar. 
larına ve ihale ile yirmi senelik Evkaf tavizi müşterisine ait olmak üze
re satılacaktır. İcra ve İ!llıs Kanununun 124 üncü maddesi mucibince 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların hus~si ile faiz ve masra. 
fa dair olan lddinlnnnı ylnni giln zarfında evrakı müsbiteleri ile bildir
meleri ve aksi halde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış be. 
delinin paylaşmasından hariç kalacnklan ve satışa girmek icin taliple
rin yüzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri lazımdır. Daha fazla mn lfı. 
mat almak istiyenlcrln mahkemenin 939/1081 numaralı dosyasına n 11 

racaat eylemeleri ve işbu satış U&ııının ikametgahı meçhul bulunan tı ' c:. 
sedar ve müddeialeyh Maknıhl namı diğer Fortüne'ye dahi tebliğ maka
mına kalın olmak üzere bermucibi karar iltm olunur. 
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DYOLI 
dif macununu tavıiye ediyorlar? Çünkü: 

daima kullanınız. 

o 
'Diıleri beyazlatır. Dl! etlerinJ 

kuvvetlendirir. Diılerln 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder. 

Sahali, Öğle ve Alqmn fıer 
yemekten ıonra günde 
üç defa fır~aymız. 

Muhtelif aerııüerclen 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazaıımıtm 

-

a.. .. - .... ~ -
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralii. Kırıklık 
J ı ve bütün ağrdarı-
... ' 
\\ J nızı derhal keser 
~ ~ s l 

i 
~ 

icabında günde 3 ka.şe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

_ .... _ .... !M+.ı .. _ 
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Yeni Çıkan PICiklar 

MÜNiR NUREDDiN 

210 91 1 No Türkü YÜCE DAG_ BAŞINDA 
• ,Halit melodisi KALENIN BUR8U , __________________________ , 

'1. 3. 940 

HASAN ve NESRiN KOLONY ALARINDA 

SU ve BOYA YOKTUR 

LiMON CICEKLERI 

A 
s 
A 
N 

KOLONYASINI 
Kullananlar kendilerini ruhnevaz ve Hitif kokulu limon, portakal bahsıe

lerinde dolaştıklarını hissederler. 

Benzerine A vrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara bayat ve fifa 
veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztıraplan azaltan bu meşhur kolanJL
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye o
larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yübek 
milletlerin kolanyalarına faiktir. 

--. .-\: GENERAL ELE c TR 1 c M A c Az As 1 HYOGLU, iSTiKLAL CADDE.51 N& u TEL.; 43849 

KONYA VALILIGINDEN : 
~ehir - Konya yolunun 22 + 000 - 23 + 000 mel k.Ilometrelerl ıır.ısında

M 18543 lira 68 kuruş keşif bedelli 4200 metre t<ıl ~ose inşaatı 20 glln müddeUe 
ve kapalı zarf usum ne eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Eksiltme 18/3/940 Pıuartesi günll saat (15) de vnAyct Dalınl EnctımcnJ 
odasında 1'apılacaktır. 

2 - Muvakkat temınat (1390) llra (78) kurustur. 
21 - Bu 1$e aJt kesit husus1 ve fennt ~artrtamelerlc mOte!crriğt fenni evrak 

ber gQn mesai E:laUerl içinde Konya Nafıa mQdürlilğünde gör!llcbillr. Ve (3) 
D.ra mukablllnde lııteyenlerc göndcrlllr. 

4 - Taliplerin Ticaret Odası kayıt vcsDcnsı ne (1390) Ura 78 kuruşluk mu
'98kknt tcmlııat mektubu veya m$buzu nu ve llıale gününden 8 gQn evvel Kon
J"ll vilAyet makamına mo..racaat etmek surotlle alacaklan ehli.Yet vesikalan ile 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarif ettiği ~kilde haz.ırlıyacaklan zar1lannı en ıeç 
!hale saatinden bir saat evveline tndar ve makbuz mukabWnde vilA;yet Dalml 
Eııcl1mcD rlyaaetine tevdi etmeleri J.hımdır. Posta .IU!Clkmesi knbul edilmez.. 

(1610) 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dısındım 1000 I1A 1500 bas top beygiri 8 • Mart - 940 Cuma gO.nÖ" saat 

14 de Ankarada M. M. V. Sntın alma komisyonunda pazarlıkla satın ahnacaktır. 

AlAkadar firmalar daha evvel komisyona mQracantla seraiU 6ğreneblllrler. Pazar
Jı#a iştirak edecekler teklif edecekleri son ruıt üzerinden katı teminatı.an ve diğer 
knnunl vesikalıırile birlikte par.arlık g(ln ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları. (1676) 

POKERTraş Bıçaklan 
Dünyanın en i~ 

bıçaklarıdır. 

't'raş bıçaklan geıdı. ti.er yerele bu. 
lunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: lak Dekalo ve Şür. Tahtakale No. 51 İstanbul 

SELANIK BANKASI 
Alelade Heyeti Ummniye İçtimaına Davet 

Selimik Bankası Hissedarları, Ticaret Kanununun 361 inci maddesi. 
ne ve Esns Mukavelesi hükümlerine göre, 1940 senesi Martının 30 un. 
cu Cumartesi .günil saat 11.30 da Galatada Voyvoda caddesin.de Assi
kürazioni Generali Hanındaki İdare Mcrltezinde sureti adiyede içtimaa 
davet olunurlar. 

Müzakerat Ruznamesi : 
1 - İdare Meclisi ve Mürakıp Raporlıı.nnın kıraati 
2 - BilAnço ve Kar ve Zarar hesabının tasdiki ile Meclisi İdarenin 

ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi İdare Azalnnnın yerlerine ye-

niden Aza intihabı, 
4 - Meclisi İdare Azasına, Şirketle icrayı muamele edebilmeleri için, 

Ticaret Kanununun 323 üncü maddesi mucibince lizım gelen mezuni· 
yetin itası; 

5 - Müra:kıplann intihabı ve ücretlerinin tayini; 
6 - Şirket İdarei Umumiyesine memur Meclisi İdare Azasına veya 

Müdürlere verilecek tahsisatın tayin ve t~bitl zımnında Meclisi İda
reye ita kılman salahiyetin teyidi Meclisi İdare Azasına verilecek hak
kı huzurun tesbitL 

L!akal, 8, 29 Türk liralık "125,, adet (A) tertibi hisse senedine malik 
olup ta Heyeti Umumiyeye iştirak etmeyi veya temsil edilmeyi istiyen 
Hissedayls.r, hisse senetlerini, Heyeti Umumiyenin içtimaından laakal 
bir hafta evvel, yani 1940 senesi .Martının 23 üncü gününe kadar: 
İSTANBUL'da: Şirket Merkezine, ve 15 gün evvel, yani nihayet 1940 

senesi Martının 16 ıncı gününe kadar: 
SELA.NlK'te: Selanik Bankası Şubesine, 
PARİS'te: Karnbon sokağı, 43 Numarada: "Cr(!dlt ıroncıer <1'Aigerıe 

et de Tunbie,, ye: • 
PARİS'te: Boulevard Haussmann 29 Numarada, "SOCİETE GENE. 

RALE,, e tevdi etmelidirler. 
MECLİSİ İDARE 

Konya Valiliğinden: , 
Çumra kaza merkezinde yapılacak olan ilk okul binasının 15000 Ilra 

keşif bedelli birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve 20 gün müd. 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 28/3/940 Perşembe günü saat 15 de Vilayet daimi en. 
cümcni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 
3 - Bu işe ait keşü, proje, hususi ve fennı şartnameıerıe mnteı:erril 

evrakı fenniye her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğün
de görülebilir. Ve (3) lira mukabilinde istiyenlere gönderilir .. 

4 - Taliplerin Ticaret Odası kayıt vesikası ile 1125 liralık muvakkat 
teminat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en az 8 gün evvel 
ellerinde mevcut evrakı müsbiteleriyle Konya Viüı.yct makamına mÜ
racaat etmek suretiyle alacaklan ehliyet vesikası ile birlikte 2490 sayı
lı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Viliyet ma. 
kamına tevdi etmeleri 18.zundır. 

Posta gecikmeleri kabul edilme'l. (1780) 

Sahibi ve Neşriyat MüdürO Uatll Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazet~ıllk ve 
Neşriyat T L. Ş. Rasıldıl!ı yer: T A N Matbaaın 

HER AYIN .YEDiSİNDE 

,. 
Mitli 
PiYANGO 

8üyük ikramiye 100 ,000 Liradır 
El pllnlarında da yazıldıOı gibi 2. inci ketldıı blletlerlnl herkea 

Martın 4. üncü Günü Akşamına 
Kadar Değiştirmelidir. 

Akıl takdirde bu numara Onrl nde hiç bir hak iddia edilemez. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Diyarbakır Nümune hıi.Stahaneslnfn 2:59 talem mıç ve sıhhJ malzemesi pazar

lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 13-3-940 Çıırşıunba günü saat 14,30 CaJalolJmıda 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet MildQrlüğilnde kurulu komisyonda yapılacakbr. Ku
bnmmen fiyat 3425 Ura teminat 514 llrad ır. İstekliler sartname ve listesini her ıQn 
komisyonda görebllirlcr. İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 s~ ka
nunda yaz.ılı vesikalar ve bu işe yeter temlnııt makbuz veya banka mektuı. ne 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerl. (1111) 


