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Önünüze Çıkan Fırsat! 
DEKORASYON MA~AZASI: 00$emelik, Perdelik Kumas ve 
TQl Parçnlım ile yalnu yüzü mütecaviz muhteill biblo, Porse
len eşya, bebek masa l!mbıuıı ve Abajurlardan milrekkep bir 
stoku, barlkulAde blr gelinlik yatak takımını yüzde ondan elliYe 
kadar tenziltıUa satmaktadır. 
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Moskov ' 
Sulh a ti arını Bildirdi 

Finlanda, Tekliflere Cevap1

r Yüksek 
Hazırlıyor Birkaç Gün içi de Mü~afaa Meclisi 

utare e ı u teme 

Ceplıeye scvkedilmek üzere HelBinki'ye gelen yabancı gönüllü/,erden müteşekkil bir grup 

Bir Ecnebi 

u biri ile 

Yazan: M.Zekeriya SERTEL 

Sayın Başvekilim.iz Refik Say. 
damın Türkiyenin vaziyetinJ 

8Ydutlatan açık ve mühim nutkundan 
SO!ıi-a, Türkiye hnkkında neşredilen 
Yanlış haber ve mütalaalıınn artık 
kesileceğini ummuştuk. ReUk Say. 
~ bu beyanatında o kadar sarih, 
o kadar samimi idi ki, artık Türkiye.. 
~ vaziyetinden §'iiphe etmeğe im
-.ıı kalmıyordu. 
:ı..o.~una rağmen Avrupa matbuatında 
~ havayı bulandıran haber, fikir 
'9e :ınütalaalara tesadüf ediyoruz. 
k Bu yanlış haber ve fikirlerin mer. 

e2i ekseriya İstanbuldur. 
'.Mesea Kafkas hududunda Türk 

askeri ile Sovyet askerlerinin çar. 
Pl§tıj ğı haberini uyduran Stefani a.. 
an.sının İstanbul muhablrldir. 
fır Alınanlann Kafkas cephesine fkf 

0~ asker gönderdikleri haberini 
tan ?8 atan bir İngiliz ajnıısınm 1s. 
T~uı ınümessilidir. 

it§ \irk ordusu hakkında ynlan yan. 
aj :ın~~mat neşreden, yine İngiliz 
iha~-mıdan birinin lstnnbul mu. 

:a dir. 
tnat~le Alınan, Macar ve Yugoslav 
tın b uatına havadis yetiştiren zeva. 
oku uradan gönderdikleri haberleri 
~p da §aŞmnmak mümkün de. 

D nn, bu ecnebi muhabirlerden 

R.end~iıile hasbıhal ediyorduk. 
fekild e ecnebi muhabirlerin bu 
tehUk e ~alışmalannın zararından ve 

esınde.n bahsettim· 
dedhnSenel~rdcnberi, Tü.rkiyedesiniz, 
kUn:ıe ·. Vazıyeti görüyorsunuz. Hü
Harp:ın sulh siyasetini biliyorsunuz. 
nının en ne kadar kaçtığımız.ı ve ko. 

ıu- ağa .. çalıştığımızı size anlatmağa 
zurn go ....... ·· 

bö le • ... uyoruın. O halde neden 
yo~su:ual:n Yanlış haberler gönderi. z. 
Meslekdaşı 

§Um 0 d n yarasına dokunmu-
. ~-dert Yanmağa başladı: 

nchl g~ugtunkU şartlar içinde bir ec. 
..ze e ınuhnb" · ı k d nıcktir bil" . . ı~ı o mn ne e. 

.. ' .• ır mısınız? Biz her gün 
gondcrdığımfa tclr-rraft . d 

c:. an zıya c ga.. 
(Sonu Sa. 6 Su: 4ı 

Kareli Berzahı ile Bir 
Kısı Arazinin ve 

Üslerin rrerki isteniyor 

K. Elizabet 
Nevyorkla 

e.z 
Karşılandı 

Londra, 7 (Hususi) - Fin- başka Stokholın, sans~onel mahi- ~cJ._:a •. 7 (Hususi) - D~~yanın 

1 d d b .. kı b. yette bir haber vermek ıstememckte. en buyuk posta vapuru olan Quecn 
an a :ra yosu, ugun sa ır d" Elizabeth transatlantiği b:ıgu· n Nev-

bli ır. " 
te · ğ neşrederek Sovyet Birli- Bu teşebbüslere ehemm\yet ve- yorka muvasalat etmiş ve fevkalade 
ğinin iki memleket arasında rilmesine sebep olan en mühim amil tezahüratla karşılanmıştır. '·Queen 
sulh akdi için yeni ve geniş ta- vaktile Sovyet Birliği ile Finlando Elizabeth,, bundan on gün evvel Cly
leplerde bulunduğunu, Wısila- arasında vuku b"lıuı müzaltereleri de nehrinden hareket etmtş, fakat ha-

tdare etmiş olan Mösyö Parseviki ile dise fevkalade gizli tutulduğu için 
tın daha sonra neşredileceğini eski Fin Cümhurreisi Mösyö Suim- onun Nevyorka muvasalatt, bütün 
anlatmıştır. pulut'un Stok.holm'a gitmeleridir. dünya için blr sürpriz teşkil etmiştir. 

Fakat Paris ve Stokholmden bu Bu seyahatin İsveçin ricası ve AL Vapur, baştanbaşa gri renge boyan
sulh teklüi hakkında bir hayli malO. manyanın tavassuUle yapılan sulh ~tı. İçinde yolcu yoktu. Ynlnız 
mat alınmıştır. Ancak bu mallımatı teşebbüsünü neticelendirıneğe ma. teknik mütehassısları taşıyorJu. 
tahkik için vuku bulan t.?şebbüsler, tul olduğu bildirilmektedir. Bütün Kanada ve Amerika gazete
neticesiz kalmıştır. Çün!tü Ko"pen- Bilhassa, bu teşebbüsün evvel! bir Ieri. va~urun _Nevy~rka muvasalntu:ı 
hag ile Stokholm arasındaki telefon mütareke yapılmasını istihdaf ettiği harikulade bır htidıse olarak tnsvır 
muhabereleri kesilmiştir. Bundan ileri sürülmektedir. (Sonu Sa 6 Sü 6) etmektedirler. Amerika gazeteleri, 
========================='== transatlantiğin Nevyorka gelişini, Al. 

K. Karol, Romanyanın 
Bitaraf lığını Muhafaza 
Arzusunu Tekrarladı 

Bükreş, 7 (A.A.) - Parlamentonun içtima devresinin kü
şadı münasebetile Kral, ayan ve mebusana hıtaben iftitahi nut
kunu okumuştur. Nutkun başlangıcında bütün memleketin en 
yüksek kaygusunun milli müdafaayı ve milletin mevrus mül

lJI ajeste Karol 

künü garanti altına almak oldu
ğu kaydedildikten sonra şöyle 
denilmektedir: 
"Cihanın sulbünü, yeniden halel

dar etm:ş olan ihtilaf ile milletlerin 
nom18l teşriki mesnileri de memleke 
timizin hayati menfaatlerJni alaka
dar eden bir takım meseleler ortaya 
çıkarmıştır.,, 

Nutukta Romanyanın tam bri bL 
taraflık muhafaza etmek arzusunda 
olduğu beyan edilmektedir. 

Kral, bundan sonra Şubat ayında 
inikad etmiş olan Balkan konferan
lsının netayicinden ve İtalyanın Ru· 

· .'men gençliği mümessiline yapmış oL 
: duğu hararetli kabulden bahsetmiştir 

man tahtelbahir harbinin yoksuzlu-
ğuna bir delil addediyorlar. 

Daha mühim bir hadise de, geçen 
sene haziranda vapurun 26 şubattn 
Clyde nehrinden hareket edecc.ği bil
dirilmiş olmasıdır. Filhakik:ı vapur, 
harbe rağmen ayni günde, aynı yer. 
den hareket etmiş ve Atlantik Ok· 
yanusuna çıkmıştır. 

transatlantik Nevyorkta "Nor
mandi,, ve "Kraliçe ~ari,, vapurlarJ 
tarafından karşılanmıştır. 

"Queen Elizabeth.. 85 bin tonluk 
bir vapur olması basebile dtınyanııı 
en büyük transatlantiğidir. 

Mister Churchill, bugün, bu va. 
(Sonu; Sa: G; Sil: 3) 

Bazı istihlak 
Maddelerinin 

Fiyatları Tesbil 
Edilecek 

SALAHADôlNİEYYUBİ 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Maliye Vekaleti arttırılması karar • 
laştınlnn vergiler üzerindeki çalış. 
malarını önümüzdeki günlerde ik. 
mal edecektir. Hazırlanan kanun li'ı
yihası derhal meclise sevkedilecek 
ve müstaceliyet kararile müzakeresi. 
ne başlanacaktır. , 

Ticaret Vekaleti tarafından koor. 
dinasyon heyetine teklif edilen ve 
daha bazı istihlak: maddelerinin fi
yatlarını tesbit etmeğe taalluk eden 
kararnameler de Vekiller Heyetinin 
tasdikından geçerek mcriyct mcvkiL 
ne girecektir. 

·atRKA ç GU ME · KADAR :B·AŞLIYORuZ 

Mareşalin de iştirak Ettiği Bu 
lçtimaa Milli Şef Riyaset Etti 

Ankara, 7 (A.A.) - Yüksek l\lüdaiaa l\leclisi bugün 
saat 15.30 da Rcisicümhurumuz İsmet İnönünün reisliğin
de Başvekalette toplanmış ve ruznamesindcki meseleleri 
mütalaaya başlamıştır. 

l\falum olduğu üzere Yüksek Müdafaa Meclisi, Genel 
Kunnay Başkanının da iltihakile İcra Vekilleri Heyetin· 
den teşekkül ve memleketin müdafaa işlerini tetkik ve 
mütalaa eder. Bu 1\teclise arzu buyurdukları takdirde Rei-
sicümhur riyaset eyler. 

\.._w~---~~~·~------~--~---------J 

Bir Bulgar Tayyaresi 
Topraklarımızda Yere 
lnmeğe Mecbur Edi!di 
Bu1garistanla Dos luk Münasebetlerimiz 
Dofayısile HükOmetimiz, Tayyarenin ve 

Mürettebatının iadesine Karar Verdi 
Ankara, 7 ( A.A.) - Resmi içindeki subaylann derhal Bulgar 

Tebliğ• makamlarına teslim edilmelerini tas. 

6 l\
,; 

1940 
.. .. lS d vip etmiş ve bu hususta icap edenlc-

·.ıart gunu saat a re emir verilmiştir. 
meçhul bir tayyarenin toprak- :•••••••••••••••••••••••••• 
lanmızda ve memnu ınıntaka 6486 Numarah 
üzerinde uçtuğu görülerek ateş 
açılması suretile yere inmeğe 
mecbur edilmiştir. 

Yere inen tayyarenin yanına giden 
Türk hudut kıtası mensuplan, bu 
tayyarenin bir Bulgar askeri tayya. 
resi olduğunu ve içinde iki subay bu. 
lunduğunu görmüşlerdir. Hükumet 
Bulgaristanla olan sıkı dostluk mü. 
nasebeti dolayısiyle bu tayyare ile 

Bilet 100.000 

Lira Kazandı 
Milli Piyango, dün, Ankarada 

çekilmiştir. Kazanan numara. 
larm tam listesini sıraya konul. 
muş olarak yedinci sayfamızda 
bulacaksınız. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Yakuil8rk Harbe 
Ne Zaman Karışır? 

Bir lngiliz Mecmuası, Finlere Yardıma Karar 

Verilirse Müttefikler, Sovyetleri Diğer Bir 

Cephede de Meşgul Edebilirler, Diyor 

Yakın Şarktaki Fransız orduları Başkumandanı General 
Weygand, lskenderiyede General Wavel'lc bfrarada 

(Yazısı altıncı sayfamızdadır) 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. · Kamil Y azgıç 

F ransızCa Mual1imimin 
Değiştirilme Sebepleri 

- 29 -

B tı tiyatro merald yjizün-
den, yine Beykozdaki ya

lının en üst katındaki büyük salo. 
nıa. mükemmel bir sahne yaptırmış.. 
tı. Bu sahnenin bütün dekorlarını 
hazırlamıştı. Küçük piyesler yazar 
ve bu piyeslerin oğullan, torunlan: 
kızlan tarafından sahneye konul
masında rejisörlük ederdi. Bazan, 
yazılan piyesin temsiline, aile kad
rosu kifayet etmezse, artan roller
de, evimize girip çıkan komşu ço
cuklarına verilirdi Provalar ta. 
mamlandıktan sonra, babam, sami
mi dostlarını yalıya çağırır, onlara 
bir ziyafet Çeker, sonra da, piyesi 
seyrettirirdi Hatta, hürriyetin i
lfuıından sonra, Ahmet l\lithat E.. 
fendi, bizzat yetiştirdiği bir heyete, 
Beyoğlunda, Fransız tiyatrosunda 
da bir piyes oynatmıştı: İstanbulda 
büyük bir aliıka uyandıran, tasav
vur edilcmiyecek karar geniş bir 
rağbete kavuşan, ve çok muvaffak 
olan bu temsil, bin altından !azla 
hasılat getirmişti: Babam, bu ha
sılatı da bir hayır cemiyetine bı
raktı. 

Maamafih, bütün bu hareketle
rine bakılıp ta, Ahmet Mithat E
fendinin her çeşit serbestiye tarnt. 
tar olduğu sanılmasın. Mesela, si
ze, 811'8Sl gelmişken Ahmet Mithat 
Efendinin zihniyeti hakkında bir 
fikir verebileceğini umduğum biri
birine zıt iki vakayı anlatayım: 

Ben, on yedi yaşıma henüz bas
m.tım. Tıbbiyede okuyordum. O 
sıralarda, gayri tabii sayılabilecek 
bir hızla zayıfladığım için, babam, 
sıhhatimle son derP.cc meşguldü. 

Bir gün, mektP.biınizin müdürü 
İhsan Bey beni yanma çağırdı ve: 
"- Oğlum, dedi, biraz evvel ba

bandan bir pusla aldım. Sana bir 
fransızca hocası tutmuş. Her salı 
akşamı, gidip ondan ders alacak
mışsın. Bu derslerine gitmek için, 
saM salı günleri izin vermemi ı is
tiyor. 

Çocuklarını yetiştirmek hususun
da het babaya örnek olacak bir dik 
kat ve ihtimam gösteren Ahmet 
Mithat Efendinin bu kararını da 
çok isabetli buldum. Bundan son
ra, her salı günü benim hususi iz. 
nimle dersine gideceksin: Şimdi de 
fransızca muallimin seni, Tepeb:ı
§ında, Londra otelinde beklemek· 
teymiş. Hemen, yollarda sallan. 
madan, git, hocanı da bekletme ..• 
Gece de, babana selamlarımı, hür
metlerimi söylemeyi unutma ... " 

B en, Tepebaşına gttmck üze
re mektepten ayrıldığım 

zaman, ne müdürün sözlerine, ne 
de babamın kararına bir mana ve. 
rebilmiş değildim: Benim, Dagos
tino adında bir fransızca hocam 
vardı. Her perşembe günü, öğle
den sonra, Karantine dairesinde ça. 
lışan bu zata gider, dersimi alır
dım. Babam da MÖSfÖ Dagostino
dan son derece memnundu. İkide 
birde, beni fransızcadan imtihana 
çeker, bilgimin art1p artmadığını 
yoklar, ve edindiği kanaatten mem
nun kaldığı için: 

"- Şu Dagostinoya aşk olsun: 
adam, eli öpülecek hoca doğrusu!,, 

Der, ve onu sık sık yalıya davet 
ec;lerek, takdir hislerini bildirirdi. 
IŞimdi, onu değiştirmek lüzumu

nu neden duymuştu? 
Benim için, bu suale cevap bul

mak mümkün değildi. 
Yeni hocamı görmek, ve babam 

la neler konuştUklarıpı öğrennrek 
istiyordum: Bu suretle beliti, işin 
iç yüzünü anlayabilirdim. Merak
tan bir an evvel kurtulmak ihtiya
cile Londra oteline mümkün mer
tebe çabuk varmak isti~ordum. 

Ne yalan söyliyeyim? Babama 
karp ilk defa olarak içim
de hiddetle karışık bir isyan duy
gusu da belirmişti: Çünkü, sene
lerdenberi kendisine alıştığım fr~n.. 
sızca hocama karşı içimde masum 
bir saygı, ve sevgi vardı: Onun va
zifesine nihayet verilmesini, insaf
sızca bir baksıdık sayıyor ve tces 
sür duyuyordum. 

Nihayet, tilrlü türln düşünceler 
.a duyau}ar içinde Londra oteline 

girdim. Henüz yüzünü görmediğim 
halde, yeni fransızca hocama kar. 
§ı içimde büyük bir soğukluk var
dı. Ona bir türlü ısınamıyacağımı 
sanıyordum. Otelde ne istediğımi 
soran zata kendimi tanıttım: Benim 
geleceğimden haberdar bulundn
ğunu, adımı duyunca gülümseyi. 
şinden belliydi: Bir garson çağırn
rak beni onunla üst kata gönderdi. 
Garson bir oda kapısı açarak: 
"- Buyurun, dedi, bir parça 

bekleyin!,, 
Odaya girince, merakımın yeri

ni büyük bir hayret kapladı: Çün
kü, tam karşıma gelen gentş bir 
karyolanın önünde, mükemmel bir 
içki sofrası vardı ve üzeri meyvn
larla, mezelerle donahlmış olan bu 
henüz el sürülmemiş sofraya, iki 
kt§ilik yer konulmuştu. Kendi ken
dime: 

"- Dur baknlım: dedim, bunda 
bir i~ var! Zaten, ~vveli ders yeri 
olarak, bir otel odasının seçilmesi 
de hayli garipti. 

Bu bizim yeni hoca da, baba-
mın gençlik arkadaş1aruı

dan olacak: Bu,içki müptelası ol
masından, ve fransızca dersi, rakı 
sofrasında vermesinden belli! 

Bakalım! Gelsin de, bir de yü. 
zünü görelim. Her halde, goz ka
paklan şiş, saçı dökük, kılığı bo
zuk, sesi kart, burnu kızarık bir 
ihtiyar olacak!,, 

Ben böyle düşünürken odanın 

kapısı hafifçe vuruldu. Ben, ihti
yar fransızca hocamla karşılaşaca
ğımı sanarak: 

- Entrez! dedim. 
Fakat kapı ile birlikte. benim 

ağzım ve gözlerim de açıldı: 
Çünkü içeriye giren, ihtiyar blı 

adam değil, yirmi iki, yirmi Uç 
yaşlarında genç, güzel bir kadındı. 
Ben, onun bizim içkili dershaneye 
yanlışlıkla girdiğine hukmettim ve 
rabancı bir kadınla hıç kouu§_ma
mış bulunmanın mahcubiycUle 'kı. 
zararak: 

- Galiba, dedim, yanİış geldi-
niz matmazel! 

O içeriye girip kapıyı kapatarak 
gülümsedi: 

- Hayır ... Yanlış geldiğimi hiç 
zannetmiyorum. Bay Kamil uz de
ğil misiniz? 

Hayretle cevap verdim: 
- Evet ... Ya siz? 
o yanıma geliprlini uzattı, ve 

göz kırptı: 
- Ben de sizin yeni fransızca 

hocanızım! 
Ve başında bulunduğumuz ma -

saya bakarak güldü: 
- Bravo .. Ne güzel bir sofra 

hazırlamışsınız! 
Ve sordu: 
- Sizi çok bekletmedim ya? 
- Hayır .. Heni.ız gelmiştim! 
- Derse başlamadan evvel, bir 

iki tane içmiyelim mi? 
- Nasıl isterseniz! 
O, beyaz güzel ellerile kadehleri 

doldurdu. Konuşmalarımızın ilk 
sıralarında bizi gorenler, onu er
kek, beni kadın zannederlerdi. O 
kadar tutuk, o kadar mahcup, o ka
dar pısınktım. Fakat bir kaç kadeh 
yuvarlayınca, ben de açıldım ve 
ondan sonra, o sessiz, ufak, sıcak ve 
sevimli odada, saatlerce beraber 
kaldık ve o saatler içinde fransız. 
ca hocam, bana o güne kadar bil
mediğim bir çok şeyler öğretti. 
Ben de, kendisine hiç ısınamamak
tan korktuğum fransızca hocama, 
iyice bağlanmıştım: Ayrılırken, her 
salı günü, bu derslere devam et
miye karar verdik. Ben, garip bir 
gurur ve memnuniyetle evime dO
nerken babama karşı bir kaç saat 
evvel duyduğum isyan ve hiddet
ten utandım. 

B abamla, bu mesetecıen, bir 
defa bile bahsetmedik. Ve 

ben, onun bu hareketinin sırrını, 
senelerden sonra anladım. Eğer ba
bam, tam zamanında, bu salı ders
lerini tertip ettirmeseydi, ben, sıh
hatimi sarsan, gayri tabll ıuiisti
ııtallerden kurtulamıyacak ve kim 
bilir, belki de o harekeilerimi ha-
yatımla ödeyecektim. 

(De9a1111nr) 

TAN :-==:c::==================== s. 3. 940 

Bir Çuval 
Fabrikası 

Kurulacak 
Türkiyede büyük sermaye ile bir 

çuval fabrikası kurmak için bir İn
giliz kbrikatörü şehrimize gelmiştir. 
Fabrikatör Ankaraya gitmiş ve hü
kumetle temasa geçmiştir. Fabrika
nın 1sta~bulda kurulması düşünül
mektedir. Fabrikatör Anadolu ve 
Trakyada tetkikler yapmak üzere An 
karadan hareket etmiştir. Çuval fab
rikasının jüt işliyeceği ve jütiin İn
giliz müstemlekelerinden getirtilece
~i anlaşılmaktadır. 

İlıracat İşleri 
F~ansanın çekmekte olduğı1 kunı 

ipek kozalarının ihracı dwmuştur. 
Kilosu 280 kuruşa verilmekte olan 
bu kozalara rakip olarak Japonyadon 
Fransaya d aha ucuz fiyatlarl.:ı ve kül
liyetli miktarda satılmaktadır. 

Bir Alman ticaret heyeti memleke
timizden muhtelif mallar alrr:ak için 
piyasada görüşmeler ve ~lmanyaya 
yeniden bazı mallar satılmak ve ora
dan da ithalat yapmak maksarlile son 
d~'l..r yapmışlardır. İngiltere, Fran
~a })lyasalarm1n .. _Lo.kpt' izden n. 
lamıyacağı bazı malların W:ra.cı • ~ .. 
Alm;mya ile 11,5 milyon liralık ikin
ci bir anlaşma yapılması ihtimal tla
hilinde görülmektedir. Fakat buna 
clair piyasamıza yeni bir haber geJ. 
'Tlfmiştir. 

Sovyet Rusya. ticaret ataseliğt şef• 
lerinin piyasamızdan yaptıkları ııraş
tırmalarda tiftik fiyatlan yüksek gö. 
rüldüğiinden alıcı olmamakta:iır. 

Sl!Sam ihracı için henuz nüsnade 
ge!nıemiştir. Dün piyasamıza 180 bin 
kilo susam getirilmiı.tir Fiyatlar 18 
kuruştan 17 kuruşa dlısmüştür. 

Dün Gelen Eşya 
Diin Hindıstan yoluyla 'ni\stemle

kelerden piyasamıza külliyet!; mik
rla-:çın, ince deriler, karabiber cay, 
darcın ve altı bin kilo kalaü getirıl
miştir. 

İta'iyan bandıralı Abbazia vapuru, 
lımanımıza çıkarılmak üzere bQya, 
cam eşya, elektrik levazım?., radyo ve 
aksamı, mantar, pamuk eşya, kahve, 
kalay, kimyevi ecza, çimento ve film 
getirmiştir. 

Altın 19 Liraya Çıktı 
Altın fiyatları yeniden yükselmiş. 

ve 19 liraya kadar çıkmıştır Martın 
birinci günü 1845, ikinci ,günü l 860, 
üçiıncii günü 1880 ve dordiıncii. gi.ı 
nündan düne kadar 1900 - 1905 kuruş 
arasında satılmıştır. _ _____.,__ 

Bir Köy Kavgası 
Develi (TAN) - Tomnrze nnhi

yesine bağlı Mardin köyünde, İsma
il kızı ve Kadir karısı 60 yaşlarında 
Emine Çolak ile Mehmet oğlu 327 

Beşiktrş Halkcvlndc amatör fotogr n!çı ve ressamların eserlerinden 
mürekkep bir sergi açılmıştır. Sergide Gazi Osman Pıişa mektebinden 
Snflet, Muzaffer, Haslp, Hülki ve Şcrelettinle Hayrcttinln yağlı boya 
tabloları, İnönü kız lisesinden Hale, Ş. Dilmaç, B. Celebi, Klimran 
Sami, Mevhibe Demlrayın sulu boya eserleri çok beğenilmiştir. Beşik

taş ortamektcbl talebelerinin eserleri daha çoktur; bunların 38 ı renkli 
kalem, 6 sı sulu boya, 16 sı kara kalem ve 6 sı fotogrnftır. Galatasaray 
Ortaköy şubesindeki talebelerden Nedim, Yilccl, Nüzhet, Sevsay ve 
Oğuzun yağlı boya birer tablosu nazarı dikkati celbetmektedlr. Scrgl 

bir müddet açık kalacaktır. Resimde sergideki eserlerden 
Qçü görülmektedir. 

ilk Fırsatta Şehirde 
Yeniden Kanalizasyon 
Tesisatı Yapılacak 
Şehir Meclisi müzakereleri sırasında cereyan ~den bazı mü

nakaşaların gazetelere noksan intikal etmesi, ötede beride, İs
tanbulda artık kanalizasyon yapılmıyacağı kanaatini uyandır
mıştır. 

Bundan başka gerek Belediyeler I kaleti tarafından sarfednmtştlr. Mey. 
Bankasından alınan paraların, gerek danın terfii, tanzimi ve asfalt yapıl
belediye varidatının Taksim ve Emi- ması için de, gerek bugüne kadar ge
nönü meydanlarına sarfedildiği hal- rek bugünden sonra sarfedilecek pa. 
de buralarda htıla bir imar eseri gö- ra 60 bin liradır. Şu halde Eminönü 
rülmediği hakkında da bir kanaat meydanının tanzimi belediyeye 87 
hasıl olmuştur. bin liraya mal olmaktadır. Belediye 

Salahiyettar bir zatın dün verdiği bu para ile havaların müsaadesinden 
izahata göre, gerek kanalizasyon ışi- azami nisbette istifade ederek inşaatı 
nin, gerekse meydanların açılmasına ilerlctınektedir. 
taalluk eden meselelerin son vazıyeti Taksim meydanının haiz olduğu 
şudur: vaziyet te Eminönü meydanına ben-
"- Şehremini Operatör Emin za- zemektedir. Buradaki meyda.ıın ge

manınd:ı yapılan tetkikat neticesin- nişletilmesi, beton refüjlerin yapıl. 
de, İstanbul kanalizasyonunun 80 ması, 85 metre genişliğinde bir cad
milyon liraya mal olacağı anlaşılmış denin açılması, ilerde üzerind~ . 1!'1: 
ve ·bunun 7,5 milyon liralığı ilk par- şaat yapılacak arsaların temını ışı 
tide ihale edilmiştir . . Kanalizasyon 150 bin lirayı tecavüz etmiycce'ktir. 
şirketi, on se:ıc çalışarak bu 7,5 mil- Bunun 50 bin lirası Taksim kışlasının 

on lira ile ancak Sultanahınetle Sü- satın alınması içindir ki, yalnız kış. 
eym~~ -:--.. •J)clnHalice bakan hat- lanın enkazı bundan fazla bır dmer 
tı maıl uzcrındckıKanıııu.; .. .,J~--- • . .t1 •• ...., .. tr•-..1·- .,..._ ....... # -..n"uıı ey 
tirmiştir. Bu inşaat ta üç sene evvel aanının tanzimi işi yalnız 100 bin li
bittiği halde hala halkın bundan is- ralık bir masrafı istilzam etmektedir. 
tifadesi mümkün olamamıştır. Çiın- Belediyenin başardığı şehir işlerin
kü halkın bundan istifade edehilıne- den biri de Taksimdeki belediye ga
si için evlere ait lağımların ana hatta zinosudur. Gazino, bugüne kadar ya
raptı icap etmektedir. Bundaı1 müte- pılan masraflarla beraber belediyeye 
vellit masraflar da ev sahiplerine ait 280 bin liraya mal olmaktadır. Gazi
bulunmaktadır. İşte bu masrafa kat- nonun ınşaatı biter bitmez, senede 
lanmak istemiyen kanalizasyonlu cad 30 bin lira vermek suretile bir çok 
deler üzerindeki ev sahipleri lağımla- talipler çıktı. Fakat belediyertin mak
rını ana hatta bağlamamukt~dırlar. sadı yalnız gazinoyu işletmek dcğil
böylelikle beledyienin kanaliznsyona dir. Ayni zamanda bir amme hizme
yapmış olduğu masraflar da telfıfi e- ti yapmakt1r. Bunun için memleke. 
dilememektedir. Fakat her ne olursa tin iş adamlarile görüşülmüş, serma
olsun siyasi vaziyet düzelir t.lüzclmez yesı kısmen onlar tarafınd:ın. kısmen 
5. 10 milyon liralık bir kanalizasyon beled.ye tarafından temin edilı1'ek 
~bekesi daha bir şirkete ıhale edile- şartile bir şırket tesis edılmiştir. Şir
rek yaptırılacaktır. ~ncak Belediye- ketin sermayesi 110 bin liradır. Bu
ler Bankasından alınan paranın bu nun 63 bin lirası hariçten iştirak e
maksada sarfedilmesine imknn yok- dcnler tarafından, 47 bin lırası da 
tur. Zira bu para şehrin su ve elek- belediye tarafından temin edilmekte
trik gibi ihtiyacile belediyeye varidat dir. Hatta şirketin formalitesini te. 
getiren işlerine sarfedilmek şnrtile a- kemmül ettirmek için belediye iktısat 
lınmıştır. Bu şarta binaendir ki, ban. müdl.irü Saffet, bugün Ank:ıraya gi
kadan alınan para ne kanalizasyona, decektir. Bu mukavelenameye göre, 
ne de yol faaliyetine sarfedilemiye- belerliye gazinodan senede 10 bin li
cektir. ra kira bedeli alacaktır. Bundan baş-

Eminönü ve Taksim meydanlaunın ka karın yüzde sekizinden fazlası be
tanzim işine gelince, filhakika bugü- lediyeye ait bulunacaktır. Belediye 
nE' kadar Eminönü meydanının yal. gazinonun teessüsünde başka bir 
nız istimlak işine 1.877,000 lira sarf~ maksat daha takip e~miştir. Burası, 
dilmiştir. Bu paranın yalnız 27 bin ayni zamanda bir garson mektebi o
lirası belediye bütçesinden çıkmıştır. lacak, garsonlar buradan yetişecek. 
Mütebaki 1,650,000 lirası Nafıa Ve- tir.,, 

~s>U :A '~ L .. c E V A ·p ,. . 

doğumlu Kazım Kabak kavga et- s - Liseyi bitirdikten sonra yUksek zı yazan ut ayni gazetenin aahlbi olaı 
mişler, bu yüzden köy halkı birbiri- muallim mektebine girmek istiyorum, Ethem İzzet Benlcedlr. 
ne girmiştir. Kazım, Emineyi başın- mUmkDn mOT s - Amerlkadan kltlıp getirtmek hı · 

dan taşla ağır surette yaralamıştır. c _Yüksek muallim mektebine Onı- tlyorum, nereye mOracut edeylmT 
Köy eğıtıneni de hafüçe yaralanmış. versitenln herhangi bir şubesinin birin- C - Beyoğlunda İngiliz - Amerikan 
tır. Hadise, eski bir geçimsizlikten cl sömt'Str talebeleri anısından mllsa- kütüphanesine mürncaat ediniz. 
doğmuş, Kiizım yakalanmıştır. baka ile talebe alınır. · e 

e 8 - lbrahlm Haklô Konyalı Ontver· 
Otobüsle Duvar Arasında Öldü s - lkdam'da A. Şeklp tmzaslle yaZ1 alto tahslll gl5rmoı mOdDrT 

yazan kimdir vo bu zatın blhslll var C - İbrahim Hakkı Konyalı medre-
İzmir - Yako oğlu Baruh ismin- mıdır! aede tahsil g6rmo,, takat l.kma1 etme-

de biri, belediyenin bir otobüsü ile C _ tkdıım'da A. Şektp hmltsfle ya· mlştir. duvar arasında kalıp ezilerek. öl- , ________________________ _. 

mlifWr . 

HAZİNECE 

3000Alacak 
Davası Açlldı 

Devlete ait bina ve araziden istifa. 
de edenlerden hazinece alınan ecri 
misillerin müruru zaman müddeti 
10 sene iken bu müddet yeni bir ka... 
nunla beş seneye indirilmiştir. 935 
yılına kadar tahsili lazım gelen ve 
miktarı 100 bin lirayı tecavüz eden 
ecri misiller müruru zamana tabi tu.. 
tulmuştur. 

935 ten 940 a kadar olan ecri misil. 
lerin de ayni akıbete uğramaması 
için 3000 den fazla dosya mahkeme. 
ye verilmiştir. Bu dosyalarm ihtiva 
ettiği para miktarı yüz binlerce lira. 
yı bulmaktadır. 

Yedi şekerci mahkemeye verildi 
Vilayet ve Ticaret Odası, şeker sa_ 

tnn mil • sesel rden 7 sinin. fh IJo- r 
yapma"k kasdıic şcKer sakınu ıgını tes. 
bit etmişlerdir. Bunlardan b1 isin. 
den 37 çuval, birisinden de 100 çu. 
val şeker meydana çıkarılmış ve mü. 
essese sahipleri ihtikar cürmünde~ 
dolayı mahkemeye verilmişlerdir. 

Gazete müvezzileri11i11 davalaTc• 

K dil .. •---- .:1K"elelerinde ve en ennı JC." 
Ar"·-· _ .. a gazete satmaktan mene. 

~en Denizyolları memurlarını ve De. 
nizyollan umum müdürü İbrahim 
Kemali müddeiumumiliğe şikayet e. 
den gazete müvezzilerinin muhake. 
melerine asliye hukuk mahkemele. 
rinde bakılacaktır. Müvezziler, me. 
murlara ticaret serbestisine muhale. 
fet ve vazifelerini suiistimal suçlan 
isnat etmektedirler. 

Müvezzilerin avukatlığını doçent 
ve avukat Nuri Adil yapncaktır. Bu 
davaya yakında başlanacaktır. 

Dün mnlıkum olanlar 
Kadeş vapurundaki eşya, rıhtımda 

boşaltılırken ambardaki tüccar maL 
tarından yatak ve yorgnn çarşafı ça. 
lan Muharrem Sultnnnhmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde altı ay hap. 
se mahkum olmuştur. 

Sabiha Zekeriya Sertel 

Aleyhindeki DCiva 
Yeni Sabah gazetesi tarafından 

muharrirlerimizden Sabiha Zekeriya 
Sertel aleyhine açılan davaya bugün 
öğleden sonra altıncı ceza mahkeme. 
sinde devam edilecektir. 

Eksilen l\fezbaha Resmi 
Mezbaha resminin indirilmesin· 

den mütevellit belediye bütçt""sinc!eld 
açık. ilk sene hükumet tarnfından ya
pılan yardımla kapatılmıştı. Bu açı. 
ğın bu sene hükumet tarafından ka
patılamı.yacağı belediyeye bildiril
miştir. 

TAKViM 

8 Mart 1940 
CUMA 

3 iınclı ay Gün: 31 
Arabt: 1358 
Muharrem: 28 
Güneş: 6.24 - Öl!le: 
İkindi: 15.40 - Akşam: 
Yatsı : 19.37 - İms!k: 

Kasını: 122 
Rumi: 1356 

Şubat: 24 
12.25 
18.08 
4.45 
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l...._...e_u G_ü N_ 
Finlanda Ordusu 

tlfK 
Komşunun Tavuğu ... 

)>azan: Ömer Rıza DOGRUL 

S ovyet Birliği - Flnlnnda harbi 
Yeni bir snfhnya girmiş ol· 

rn_akln beraber, Sovyct ordusunun, 
Fın ordusunu knti bir mnğlUbiyete 
0Lrratnmamış olduğu, muharebenin 
de\ amından ve Fin 011dusunun bil
lUnlüğUnü muhafaza etme '.nden an
laşılıyor. Fiıi ordusu, ezici dereceye 
varan sayı ,.e vesait UstünHiğü kar. 
§1 ında, bir hattı bırnkıp yeni bir 
ntüdafaa hattına yerleşmiş ve mukn. 
Yeınete devam etmiştir. 

Rutnın Sovyet ordusunun en belli 
başlı hedeflerinden biri Viborg şehri. 
ni alınak ve bunun trntejik ''aziye. 
tinden istifade etmektir. Muharebe 
bu şehir etrafında devnm ediyor ''e 
Sovyet kuvvetleri bu fırsattan isti. 
fade ederek, Viborg körfezini aşmayı 
l'e karada tutunmayı da istihdaf edi. 
l'or. Finler buna mukabil, Viborgun 
Sukutunu azami derecede geciktir
ntek iç'n çalışıyorlar. l\Iaksatları, 
karlann erime mevsimini yaklaştır. 
nıak, ve motörlü vesaitin hareketine 
ınüsait olmıynn bu mevsimden isti· 
fade ederek hem dinlenrn"'k. hem 
derlenip toplanmaktır. 

lngiliz Hava Ku~ıvetleri 
6 Ayda Almanya Uzerine 
Bin Defa Uçuş Yaptılar 

ERCİYAŞIN 

İndifaından 

Korkuluyor 

Fakat Fenni Bakımdan 

Bu imkansız Gibıdir 

Yazan: 8. FELEK 

1 sta.nbulda şu içinde bulundu. 
ğumuz. hafta zarfında miihim 

bir spor hadisesi oldu. Altıncı defa 
olarak Balkan ~üreş . nmpiyonluğu 
yapıldı. Bu şampiyonluğa Balkanla. 
rın belli başlı pehlivan yetiştiren 
dört milleti, 'l'ürkiyc, Romanya, Yu
go lavya ,.e Yunanistan iş_tirak etti .. 

Bu yazımda işin spor cephesinı 
tetkik edecek değilim. Yalnız bll 
müna~ebetle yaptığım iki mühim 
müsahedeyi kaydedeceğim. 

Yugoslav kafilesinin başında ge. 
len zatla ilk görüştüğüm znmnn bıı. 
na: 35 Bin Tonluk Bir Fransız Zırhhsı De • aze İndirildi 

D~·ıeli. 7 (Tan Muhabirir.dcn ı -
B:.ın.da halkı işgal eden bir mesele 
var Erciyaş dağı indifaa başlı,> acak 

(H ~) H millik bir uçuştan sonra üslerine vapurun tahlisiye sandallarından bi- mı lvşlamıyacak mı? 
Londra, 7 ususı - ava 1 d' r'ı şun· al denı"zı'nde bulunmuc:tur. Bu endişeye dağın zirvesinden gü-

b salin.<:n dönmüş er ır. 'J' 

Nazırı Sir Kingsly Wood ugün Fransız donanmasının faaliyeti Hansveert adındaki Holanda bay. ya duman çıktığı şayiası sebep •Jl-

Avam Kamarasında İngiliz ha- rağını hamil motörlü vaı>Ur, şimal muştur. Halbuki hakikat, f~rciyaşın 
Londra, 7 (Hususi) - Fransa · .:ı h' k "k ı ı l ıt 

1 · · f al' 1 · denizinde ve İngiliz sahillerine pek zi-v~sıfü.;en ıç e s• o mıyan m 1 

va kuvvet erının a ıyet erı Bahriye Nazırı, bugün gazetelere l J•ı"tıne cr:nı·n, ru'"zgar tcsirı .. ~. haf'f, uzak olmıyan bir noktada, bir A - ~ · 
hakkında malumat vermiş ve Fransa donanmasının son altı ay zar- man tayyaresinin taarruzt na uğra. haf çalkanmış olmasından il,,arettir. 

l d ·şı· k' fında üç bin gemiye refakat ettig-ini, · h' b' f k l.d •l ~ o'""'aoı ezelim e emı ır ı: mıştır. Vapur, Nevcastle'den An. J;r<'ıyaştu ıç ır ev a a ı; ı..... ... • 
t bu gemilerden hiç biri Almanlar ta. b l n "111-,·ne~ı· de "- Harbin ilk altı ayında ngiliz verse gitmekte idi. Alman tayyareci, ğı E't ı asır nrca uzayn ., ' • • 

rafından batırılmadıg~ını söylemiştir. ' d ğ · d 'f 1 dretı' hava kuvvetleri bütün hızıyla çalışa- • vapur ve mürettebatını mitralyöz a. b~ı c:siti yanar a ınm ın ı a KU 

madı. Çünkü, bu sırada hedefimiz, teşine tutmuş ve bunlardan birisi ko. kalmadığım göstermektedir. 

Finlere 'Y'ard.ırn l\{eselesi ~ 
Arada her yerde bnhis mevzuu 

olan en mühim mesele Fin
lere Yapılacak yardım ve bu yardı. 
nıın hudududur. Finlerin bitişik kapı 
komşuları olan İsveç ve Norve~liler, 
kendi camialarına mensup olan Fin. 
lıındanın davasını benimsemekle 
beraber, Finlanda harbine müdahale 
taraftan olmndıklnrını gö term;ş bu. 
lunuyorlar. fs,•eçlilcrle Norveçliler 
bu ınUdahalenin, hayntlnrına mal ol. 
rnas1ndan cndise ediyorlar. Onun 
için İngiltere il~ Frnnsnnın Finlnn. 
dn harbine müdahaleleri meslesi ka· 
lıyor. Bu müdahalenin tahakkuk et· 
nıesi üzerine İsveç ile Norveç'in de 
:vaziyetlerini yeniden düşiineceklcri 
fÜphe götürmez. Fakat İngiltere ile 
Fransanın Finlandndn ikinci bir cep. 
he l'Ücude getirnıderine ihtimal var 
nu? 

Harbe lVIüdahale İhtimalleri : 

j ngiltere ile Fransıının henüz bu 
mahiyette bir karar vermemiş 

olmnlnn. u knr r n doihıracnjl;-ı 
,. a--·v - --auıı ,;:-u•uıı :4!'ı 

yüzündendir. Çünkü İngiltere ile 
Pransnnın Fin harbine müdahale et. 
nıcleri, Sovyet Birliği ile harbe kn. 
t~r vermeleri demektir. Bu da hiç 
§Üphe yok ki Sovyet Birrği ile Al. 
manya nrnsındaki miinnsebetlere as. 
keri Jttifak mahiyetini vermiye se· 
hep olacaktır. Sonra Finlanda harbi· 
ne miidnhale ederek Sovyct Cirliği 
ile de harp etmek, harbi Şimal mın
taknsından daha bn ka mıntnkalnra 
sirayet ettirmek demektir. Yani o 
zaman bir tnraftnn miittefikler, dif er taraftan Sovyetler ile Almanlar, 
her Yerde, mümkiin olan her saha ''e 

er nııntnkadn biribirlerine kar ı 
~ücadeleye girişmek mecburiyetinde 
-ıacaklardır. 
el Anlaşılan hiç bir taraf ta harbi bu 
~rece genişleterek kuvvetlerini da. 

ınak fikrinde değildir. 
y 'Vcı': onun için Finlnndayn yapılan 
ı:: ın. da mahdut mahiyetlni muhn. 

a edı•'or 
~· 
Miste=r=W=e=lle=s=. =P=o=ıo=n=y=a 

Delegesile Görüşecek 
Çek Ve Avusturyahlar 

ile Görüşmiyecek 
Parıs 1 CR hurre· : USUst) - Amerika Cüm. 

mura~ Mister Roosevelt'in hususi 
bugün R sı ~ister Sumner Welles, 
tarnfınd elsicüınhur Mösyö Lebrun 
Misıe:n kabul edilmiştir. 

tükten Welles. Daladler ile görliş. 
sonra T -'-tst d 1 . -me.ssilne d .l.A!Il nn ev etı mu. 

vusturya v: temas e~ecek,, fa~at ~ 
rü~iy k . Çek mumessıllerile go. 

'J'••• ece tır. 

Daladier b 
zareinde S' u nkşam Hariciye Ne. 
ziyafet v unuıer W clles şerefine bir 

. errnlştir. 
Mıster Weıı 

ile Londra e~, pazar günü tayyare 
konuşınal ya gıdecek ve Londradaki 
rar Parls:~~1 bitir~ikten sonra tek. 
gelişinde Pao~ecektır. Ancak ikinci 
kalacağı ve ~e Yalnız birkaç saat 
Aınerikaya ıı:;hal İtnlyaya geçerek 
maktadır. eket edeceği anlaşıL 

• Va· gto d 
Mı ... şın n an bildirOdığfne <flliire 

.... er Well " h 6
" ' ta . es ın ususi bir şif re ile 

m:~~m edilmiş kısa mesajlar gönder. 
e ve bu mesajlarda A vrupadaki 

vazıyetin ana hatlnnnı hulasa etmek. !:,. ... olduğu blldirilınektedlr. Fakat Mis 
• ~elles, Vaşingtona avdetinde 

Reıs~Unhura şifahi olarak dnha et. 
ftflı malfımat Verecektir. 

hava üstünlüğünü temin etmekti. Her biri 380 milimetrelik dört top. }undan yaralanmıştır. Erciyaşın yakrnındaki Karasivri 
Bununla beraber, Almanya üzerinde la mücehhez iki top kulesi ile miisel- Alman tayyareci tarafmdan atılan ciağının, ilk sarsıntı tesirile kı:.men 

ln.,n b"lunan 35 bin ton hacmindeki k d" d K k k""yu"' nde geceli gün~üzlü bin uçuş yaptık. .. altı bomba, vapurun ya mına uş. kavmusı ve o esna a ızı o 
Bundan başka İngiltere sahilleri et- Jeım Br.rt zırhlısı denize indirilmiş- müş ise de vapura isabet etmemistir. kesif bir kükürt"kokusu doyulmu~ ol
rafında 40 Alman tayyaresi düşür- tir Bu toplar, kırk kilometr-cden faz- Diğer taraftan Rosedene adındaki ması c.ln Erciyaşın mdifat bak1mın
dük. Alınan tahtelbahirlerini keşfe la :ne.afeye 24 obüs atmn~tadır. Je- İngiliz vapuru da şimal denizinde AL dan fenni bir mana ifade etmemek
yardnn ettik ve tahtelbahirlere karşı an Bnrt'ın sürati, saatte 60 kılomet- man tayyarelerinin hücumuna maruz t€.d;.:-, Hulasa bu işlerden anlayanlar, 
60 taarruz yaptık. 700 deniz kaflesine redir. kalmıştır. Geminin kaptanı , bir mit. Erdyaşın indifaa bnşlıyacağı hakkın· 
refakat ettik. Bir llolanda vap~ru kay!p ralyöz kurşunu ile yaralnnmıştır. daki endişeyi tamamen yersiz bul-
Şimal denizinde donanmanın her İçinde 18 kişi olduğu halde Lon. • mn\.tadırlar. 

hareketiyle faaliyetimizi birleştir. draya gelmesi beklenilen 920 ton Amsterdamdan bildirildiğine gö. Zelzele dcram ediyor 
dik. Harp başladığı zaman, bir ku- hacmindeki ve Grutto adındaki Ho. re, bugün Schiermonnikoog adasına Buruda ara sıra zelzelen~n tekrar. 
mandaya tabi 100 bin kişilik bir landa bayrağını hnmil vapurun taar- rneşhul bir tayyare tarafından. bom. laması. evlerine dönmüş olanları tek
kuvvetimiz vardı. ruza uğramış olınasından korkul. ba atılmıştır. Patlıyan bomba bir kL rar çadırlara çıkmak zorund:ı bırak· 

Sayı bakımından lstihsalimlz, iki maktadır. Gruttonun Londraya salı şinln ölümüne, iki kişinin yaralan. mıştn. Çadır kuramıyacak veya ala. 
misli artmıştır. Bunlar, keyfiyet ve günü gelmesi beklenilmekte idi. Bu masına sebebiyet vermiştir. mıyacak kadar fakir olanlar, evleL·ın· 
kemiyet bakımından Alman istihsa. de barınıyorlar. 
line üstündür. O kadar ki. bizim 100 f Ed 1 I 1 Karır. devam etmesi, şiddetli so· 
tayyaremiz, Almanların 1000 tnyya- Tevkı· ı· en ta yan ğukh,r mü~killatı arttırmıştır. Ufı.ık, 
resine bedeldir. tcfök hastalıklar vardır. H:ılk .: ça. 

Bununla beraber Almanyadan da- dır1nHr.ı, soğuktan korunmak ve da· 
ha kuvvetli olduğumuzu iddia etrnl- v ı 14 • • B ld ha rahat olmak için, hemen hemen 

r:~~~:~at~~~~~=nb!~!~~ a pur arı u u u ~~~ü~~;~~ata~ı~~r:C~!~a so:~~:~~:; 
zu hasarsız ve zararsız bertaraf ede- 1 
bileceğimizi de iddia etmiyorum. Çün Londra 7 (Hususi) - Alman kö-ıcak İngilterenln ittihaz etmiş oldu-ıçoktur. Ta~ta barakalar yaptıran ar 
kü, tayyare, istediği yere bulut ede- mürü ta~yan ve İngiliz kontrol teş. ğu hattı harekette birgilna tebeddül da P.rcyccdır. Meydan~ar_: on .~e§<?r ve 
mez bir silah değildir. Fakat ona da kilatı tarafından tevkif edilen İtal. yapılmamasına karar vermiştir. Zi. ya daha fazla haneli kuçuk koyler hn· 

1 b·ı Y• • k ·· an vapurlarmın sayısı on dörde bn- h n · memleketlere yapılmakta iinı ı.mıştır. Herkes, ana hatbn ça. 
karşı l!C e 1 ecegımıze anıun.,, hg olmu"tur. nun-ıarcınn yalnız La- olursa olsun her tarın Alman ihraca. dırrna clektrik almağı ihm. al etmiyor. 

oır .nırnu11 ıayyaresı 'J' la d h ı •-·"" b dü.Qürüldü olsa ismini taşıyan bir tanesi salıve. tına nihayet verilıncsi matluptur. t. Rnt1yclu cadır r a ay ı yeti.u:'Ul a· 
>: rilmiştir. Çünkü, bu vnpur musade. talynnın protestosuna İngilterenin li~ olmuştur. 

Bugün İngilterenin şima~t şarkisi- re kararından önce kömür yüklemiş, vermiş olduğu cevap, bu noktada ga. 
ne taarruz eden bir Alman tayyaresi fakat makinelerinin bozukluğu yü. yet açık olacaktır, ancak Londra hi.i· 
düşürülmüştür. zünden son günlerde hareket edebil. kumctinin İtalyan .. s:ınayii !le di~e~ 

• 
Dün gece, Almanyanın ~mali gar- • miştir. me!'11cketler sanayıının faalıy:tıerını 

İstanbul, 7 (A.A.) - Balkan He. 
kimleri Birliği Türk Komitesinden: 

Balkan Hekimleri Birliği Türk ko. 
mitesi, Anadolu zelzele felaketi mü. 
nasebetile aralarında toplıyarak gön. 
derdiklerl 6200 dinardan dolayı Yu
goslav Hekimler Birliği komitesine 
alenen teşekkürlerini bildirmeyi bir 
vazüe addeder. 

bisi üzerine uçuşlar yapılmı~, bura· Times gazetesi, bu münasebetle ihlal et:n:1t a_rzusunda olmadıgını tas 
daki bütün merkezler üzerinden ge. yazdığı 'bir yazıda diyor ki: rlh ve uçuncu devlc~~er~~. maruz kal
çilmiş, az mukavemet göriilmiı~tiir.... "Dün İngiltere kabinesi, İtalyay:ı :mo.lan muhtemel muşkulatın ve kar. 
Yıı\n~ Brener üzerinde tayyare dafi gönderilen Almnn :kömürü üzerine şılaşabilecekleri mahzurların izale ve 
topları faaliyete geçmıştir. Bununlıı vcızolunan ambargo yüzünden hadis tahfi!i için imkan dairesinde mesai 
beraber İngiliz tayyareleri J O bin olan vaziyeti müzakere etmiştir. An.. snrfedileceğini beyan edecektir.,, 

• 

• 

Bernard Vernier, neşrettiği bir eserde, Üçüncü 
Rayşhi'n J slam dünyasındaki politikasını i11cele
mektedir. Bu eserde, bühassa 1933 denberi yapı
lan hareketler gözden geçirilmektedir. Alman
yamn, I Blam diyarlannda, demokratların ikti
dannı sarsmak niyetile gösterdikleri bütün 
gayretler, bu eserde vükuf ve dikkatle izalı olun
maktadır. Bu eserden öğrendiğimize göre, "1'1 ein 
Kampf,, ın, hususi bir heyet tarafından arap
çaya tercüme ettirümesi, Alman yanın l stam a
lemindeki niyetlerini if§a eyliyen vesikalar ara. 
sında sayılmaktadır. Mihlümanlara cazip gele
ceği sanılan yeşU renkli bir kap içinde basılan, 
ve çok ucuz bir fiyatkı satılan, daha doğrusu da
ğıtılan bu eser, Bitleri, /st.am tilemine bütün 
ırkların §erefini koruyan esatiri bir kalıraman 
~eklinde tanıtmıya çabalamaktadır. Fakat ki
taplarla, radyolarla yapılan bu propaganda, mu
kabelesiz kal.mamaktadır. JJI eseld, Ray§lıin eski 
Bağdat sefiri doktor Groba tarafından, ve birer 
sanatkar hüviyetile Arabistana gönderilen bü
tün ctl8uslar, FUiBtinde, /ngilizler tarafından 
tevkif olunmuşlardır. Bunların deltiletilc, Ceza
yirdeki mahut "Halk Partisi,, nin, ve Beyrutta 
ki 11Suriye JJlilli Partisi,, nin içyüziinü de mey 
dana çıkarmak imkanı hasıl olmu§tur. 

• 
Lvfçrede telaş nrdır. ı~vfçre hükOmeti Almanlar ta· 
rafından derhal bir taarruz vAki olacnkmıı gibi hn. 
zırlan.maktadır. Hudut boyundaki şehirlc.rin bo nltıL 
ması için tertibat alınm.ııtır. Bütnn memlek~t :sefer
ber bir haldedir. Attu.oa içinde en ziyade hal]) havaSl 
esen yer İsviçredir. 

* /srJeç hük'/lmeü, Amerikan müşauirl !Jlister 
Wellea'ln Stokholm'ü de ziyaret etmesi arzusu-

• 

• 

• 

nu izhar etmiştir. lsveç lıükıimeli, Amerikan 
miişavirine Şimal memleketlerillin de görüşle

rini bildirmek arzusundadır. 

* Amertknnm l\foskovn Sefiri 1\folotot•a mfiracaaJ ede. 
rek I~inlnndadn bir mütareke akdi ve harbe bir nihn. 
yet ver'lınesi imkanı olup olmadığını sormuştur. Eğer 
Fin - Sovyet harbini hal için bir çare bulunacağı 

ümidi artarsa 1\li!'tcr Welle:.'in l\loskuvaya kadar Kİt· 
mesi de muhtemeldir. 

* Fon Ribbenirop, Balkanlardaki Alman matbu-
at mümessilleriııi Berline daı;et efmi§tir. Onla. 
ra yeni taUmat veı·ecektir. 

* Amcr'kada Alman propagandası muvnffakıyctle iler· 
Jcmektedir. Alman Propagandası, Amerikalıları, İn. 

gilizlerin Amerikan ticaret sırlarını çaldıklarına inan. 
dırmıya çalışmaktadır. 

* ~ovyetler, Pinlanda lıarbinin gent§temesı ve ya. 
yılması ilılimali11e binaen, Baltık sahillerine as· 
ker yrğmıya başlamışlardır. Bu kuvvetler, Fin· 
laııdada hariçten gelen göniillüler yüziinden 
harp şiddet kesbedcrse, lsveçe veya Botni kör· 
fezinden Finlandaya çıkarılacaktır. 

* Almanya, Romanyayı fazla miktarda petrol vermek 
için sıkıştırmaktadır. Romanya şimdilik :senede 
6.000.000 ton petrol istihsal ediyordu. Bu petrollerin 
dörtte üçü İngiliz ve Fransız kwnpanyalnnna aittir • 
Bu sebeple, bütün vaatlerine rağmen, Almanyaya iste. 
diği kadar petrol verememektedir. Alman tazyikinden 
kurtulmak için• Romanya petrol istihsnlntını 8.000.000 
tona çıkarmaya çalışmaktadır. Ayni zamanda f ngilte. 
re ve Fransayı da kızdırmamak için, onlarla da müza. 
kere halindedir. İngiltere Almanyaya verilen miktarda 
kendisine de petrol verilmesini istemektedir. 

"- Biz Türkiyeyc gelmek için biı 
hayli tereddüt ettik ve buraya gelir. 
ken de, harp arüesinde, her tarafı as. 
kerle, mühimmatla dolu, seferber biJ 
memlekete geliyoruz zannında bu. 
lunduk. Hatta 24 martta yine İstan. 
bulda yapılacak olan Balkonlar ara. 
sı kır koşusuna iştirak edip etmemek 
kararını da, Yugoslav federasyonu 
bizim buradan vereceğimiz malıima. 
ta göre ittihaz edeccktt Memleketi.. 
nize girer girmez tamamen yaıli~ 
düşündüğümüzü anladık ve meınle. 
ketteki emniyet ve sükunete, halkın 
ve hükıimetin vakar ve metanetine 
gıpta ettik." dedL 

Yugoslav misafirimiz.in memleke. 
timizde esen bu sükünet ve vakar 
havasını teneffüs eder etmez vaziye. 
ti hemen kanamış olmasına şüphe. 
iz memnun oldum. 

Yine ayni vesile ile İstanbula gel. 
miş olan Rumen kafilesi reisi olan 
zat da bu müsabaka münnsebctile 
verilmiş bir ziyafette, ayni mealde 
bir nutuk verdi. Ve bilhassa, bir bil. 
yük ı:elzelc afetine uğrnnuş olması
na ve dünya ahvalinin tesir dairesi 
içinde bulunmasına rağmen memle
keti idare eden şeflerin ve onların 
peşinden giden hnlkın sükfuı ve va. 
karına hayranlığını ifade etti ve 
kendisini Türkiycde kati}·en yaban. 
cı bir memlekette hissetmediğini de 
söyledi. 

Duna da memnun olmamak kabil 
değil .. 

l'alnrz bütün bunlardan çıka. 

rılabilec:ck netice şudur: Herkes, 
komşusunu, mübalağalı bir endi. 
şe havası içinde sanıyor. Galiba biz 
de komşularınuzı ayni mübalağa ile 
görüyoruz. Hatta geçen tc rinievvcl 
başında Atinada yapılmş olan Onun. 
cu Balkan Oyunlnn münasebetile biz 
de Yunanistan hakkında ayni tercd. 
dilde kapılmışlık. içimizde "Bu ı. 
radn por mü nbaknsı olur mu?" tnr. 
zında hayrete ve atletlerimizin ora
ya gitmesinden endişeye düşenler 
bile oldu. Lôkin oraya gidildiği za. 
man bu endişelerin katiyen varit ol. 
madığı ı;örülerek gönüller rahatladı 
idi. 
Şu demek oluyor ki; .. komşunun 

tavuğu komsuya koz görUniir" darbı 
meseli bu gibi siya i nlıvalde dahi 
diridir ''c kom ıda geçen habbeleri 
kubbe yapmnk bir umumi itiyat ha. 
lini almıştır. 

Valiler Arasntda 
Yeni Nakiller 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Valiler arasında yapılan son nakiller 
yüksek tasdike iktiran etml.ştir. Er
zurum valisi Haşim İşcan Antalya 
valiliğine, İçel valisi Burhan Erzu· 
rum valiliğine, Matbuat umum mü
dürü Salim Tekirdağ valiliğine, Dör· 
düncü umumi müfettişlik basmüşa· 
viri Saip İçel valiliğine, Tekirdağ va
lisi Sakip Üçüncü umumi müfettişlik 
başmüşavirliğine, eski Burdur valisi 
Abdullah Dördüncü umumi müfettiş
lik müşavirli2ine naklen tayın olun
dular. 

Göring, Yugoslcw 
Nazırile Görüştü 

Berlln, 7 (A.A.) - Göring, Yugos. 
lavya Ticaret Nazın Andres'yi kabul 
etmiştir. 

Andres, Alman iktısat müsteşarı 
tarafından da kabul edilmiştir. Ya
pılan anlaşma, Cermen • Yugoslav 
'kbsadi meselelerinin takdirinde 
tam bir noktai naznr birliği bulun
duğunun tebyinine medar o\mustur 
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' SPOR FIRTINANIN 
Şiddetleneceği 

Haber Yeriliyor 

TAN 

Bugün SAKA R y A Sinemasında 
İstanbulda ilk defa ve nevinde Aşk... Zarafet.. Kahkaha._ 

ye~ta bir f~m ZORLA GÜZELLİK 
CUCELERIN OLMAZ 

KORKUNÇ ŞEHRİ LORETrA YOUNG • w ARNER 
Tamamen cüceler tarafınönn oy- 13AXTER ve CESAR ROMERO'un 
nanmış fevkalade macera filmi, Frnnsızca sözlü en son ve en bü-

Pazar Günü 
Lig Maçları 
Başlıyor 

Tehir edilen lig maçlarına Pnzar 
günü her üç stadda birden devam e

Akdeniz, Ege denizi ve Marmarada 
lodos, Karadenizin de garp tarafla. 
rında karayel fırtınasının devam e
deceği, dün rasat merkezinden liman 
rcisFğine bildirilmiş ve bütun mera
kibe hu yolda tebligat yapılıntştır. 

a._ eğlendirici ve şayanı hayret yük muvaff akıyetleri 
-. İlaveten: YENİ FOKS JURNAL havadisleri ____ , 

dilecektir. 
Haftanın en mühim karşılaşması, 

Fcnerbahçenin şampiyonadaki vazi. 
yeti dolayısiyle Şeref stadında Bey
koz - Fenerbahçe arasında olacak, 
müsabakayı Ahmet Adem idare e

Futına gemi seferlerini yine altüst 
etmiştir. Geçen salı güne gelmesi 
beklenen Denizyollarının Tnrı vapu. 
ru d~ıı de gelmemiştir. Çar:şamb.-ı 
ırun:.ı saat 12.30 da Karadenızden ee
lc:cek olan İzmir vepuru da dün ;k
şamn kadar gelememişt:r Dumlupı
nar vapuru dün saat 12 d2 K:ıradc
nize çıkmıştır. 

,.B•ir-bu•ç•uk-se.ne.den-be•ri~ I ,_ iHTiRA ILANI •il\ 
muazzam bir servet "Tek şekilde mermi" hakkın 

ve itinalarla da alınmış olan 13 Nisan 1936 
günlü ve 2083 sayılı ihtira bera 

en küçük teferrüatına kadar tı bu defa mevkii fiile konmak ü 

decektir. en son yeniliklerle zere ahere devrüferağ veya icar 

Yapılacak diğer müsabakalar da inşa edilen edileceğinden talip olanların Ga. 
şunlardır: 

Şeref stadında Fener - Beykoz 
maçından evvel saat 14 te Beşik
taş - Hilal, 12 de Eyüp - Kale, 10 
da Kurtuluş - Alemdardır. 

Taksim stadında: Saat 16 da Gala. 
tasaray - Vefa, 14 te Galataspor _ 

Şehrimizde de geçen kar fırtınasın
danl:eri soğuyan havalar elan ısına. 
m2 1nıstır. Dün sabahtan 'lkşama ka
dar hazan şiddetini arttır.nal<: sureti· 
le devamlı ve bol yağmur yağmıştır. 

rMjft.Mfftfl :~:!~.ı!~~:~~=~An~~~r. 
.... ·--·····---: 

Anl:aradaki hasaral Anadolu, 12 de Beyoğluspor _ Fe- S 
neryılmaz... Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)- İ 

Fener stadında: İstanbulspor _ Dün gecedenberi başlıyan şiddetli N 
Kasımpaş, 14 te Süleymaniye _ rüzgar, bugün akşama kadar devam E 
Topkapı_ etti ve şehrin bazı yerlerinde hasar- M 

"Tan Kupası,, Maçları lara sebep oldu. 
Erkek mektepleri arasındaki "Tan Dağ mahallesinde bazı evlerin te- A 

Kupası,, futbol şampiyonasına yarın neke dam~arı uçt~, bazı bacalar yı. S 
Taksim ve Şeref Statlarında devam kıldı. Adlıye Vekaleti önün~eki ha- 1 
edilecektir. Haftanın en mühim kar- raka da parçalandı. Fırtına yüzünden 
şılaşması Taksim stadında saat 15.10 t~tan~~l telefon mükalemeleri de YARIN AKŞAM 
da Boğaziçi ve İstanbul liseleri ara- hır mu?det inkıtaa uğradı. 
sında olacak, bu maçtan evvel de sa- lzmırde fırtınanm tahribatı Gala bir suvare ile 
at 14 te Galatasarayla Kabataş kar- İzmir, 7 (TAN Muhabirinden) - İstanbul halkına 
şılaşacaklardır. Bu sabah saat dörtte başlıyan şiddeL 

. Şeref sta~ın~a saat 14 te Pertev- li lodos fırtınası şehri altüst etmiştir. AÇ ILIYOR 
nıyal - İstiklal, saat 15.10 da Hay. Bir çok motör, yelkenli ve sandal bat 
darpaşa - Vefa karşılaşmalan ya. mıştır. Yaralananlar da olmuştur. '••••••••••••1111' 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hakim 
liğinden: 6/ 3/ 940 tarihli TAN gazete 
sinin yedinci sayfasında çıkan 212/ 
940 dosya numaralı şüyuun izalesi 
davasına ait ılftnda mahkeme günü 
22/3i940 olacak iken sehven 23/ 3/ 
940 yazılmış bulunduğundan tashih 
olunur. 

Türkiye lş Bankasından: pılacaktır. Bugün, vapur seferleri yapılamamış- ••••••••••••• 
Voleybol :;>ampiyonası tır. Telefon hatları da bozulmuştur. r 1' Binbaşı Ömer Şevki namına mu. 

Parts ve Londrada olduğu gibi. ka t 149433-149436 "' Erkek mektepler voleybol şampL yye ,.,o lu mülga 
şehrimizin QAKER Mağazalarında dıı Itib n Milli B k yonası müsabakalan yarın Beyoğlu Devlet Hizmetine a an ası senetleri kay. 

Halkevi salonunda yapılacak, saat kadın manto ve roblan için yünliı bedilerek ikinci nüshaları verilece 
14 te Erkek muallim mektebiyle Da- G• k B f d• 1 tantezi kumaşların ve kostUrn tay- ğinden asıllarının hükmü olmadığı i. 
rüşşafaka, 14.30 da Taksim ile Tica- lrece e e ıye yl:lrler fçin Tweed k:u~lanrun en Hin olunur 
ret Lisesi, 15 te de Sanat mektebiyle M I D zengin tesiUerl ve umurnıyeUe kadın 
Şişli Terakki Lisesi karşılaşacak- emUr arının ereCeSİ 1 ve ıenc kızlar elbiselerini alAkadar 1 

1 
lardır. 1 eden Tllnlüler teşhir edilmekte ve 

Maaşlı Belediye memurları ile 
Cemil Taner, :Ankaraya devlet dairelerinde ücretle çalıcııırı_ her Yerden mQsaft fartlar ve ucuz 

r- flatlnrla satılnuıktadır. ----
Avdet Etti lann umumi bütçeden para alacak iıi•••••••••••~-= ı Şehir Tiyatroau 

Balkan güreşleri münasebetiyle bir memuriyete tayin edildikleri -
İstanbula gelen Beden Terbiyesi Ge- takdirde ne gibi bir muameleye tabi m iHTiRA ILANI ... Dram~~::!~ :smoındKaADIN • 
nel direktörü General Cemil Taner tutulacaklan hakkında Maliye Ve. -,. 
dün sabahki trenle Ankaraya dön- kaletinden yeni bir emir gelmiştir. ''Tayyare Bombalarma fitil" • HERKES YERLi YERiNDE e 
müştür. Evvelce bu gibi eşhas maaşlı me. hakkında alınmı~ olan 30.9.1929 Halk Opereti 

Balkanlı G.. il G·cli l muriyetc tayin edildikleri zaman es. günlü ve 795 sayılı ihtira beratı zozo Diilmasla (HALiME) 
ureşç er ı "yor ar ki maac ve ücret derecelen" nazarı b 

'$ u defa mevkii fiile konmak üze 
Balkan Güreş Şampiyonasına işti- dikkate alınmamakta ve baklannda 

TiYATROLAR 

rak eden Yugoslnv ekipi Belgrada ilk defa devlet memuriyetine giren- re devrülerağ veya icar edile Qr. SUPHI ŞENSES 
dönmüştür. ler hakkındaki hükümler tatbik edil. ceğinden talip olanların Galata 1 tdrnr yolları hastalİklan mQtehas-J 

Yunanlılar bugün, Rumenler de mekte idi. Badema bu gibi memurlar da, İktisat hanında, Robert Fer 
Yann gideceklerdir. Rumenlerin Er- d ı t . 1 sısı Beyoğlu Yıldız sineması tuırşısı 

ev e ınemuriyetıne geçtik 4ırl za_ riye müracaatlan ilAn olunur. tramvav durağı Lekler aoartımanı 
zincan felrucetzdeleri menfaatine bir man evvelce aldıkları maaşa gorc .. ---~mi!~•••••-.. ' Tel: 4392 maç yapmak hususundaki arzulan, dereceleri tayin edilecektir. 
yer bulunamaması dolayısiyle, yerL Belediyede ücretle çalışanlar da 
ne getirilememiştir. devlet memuriyetine tayin edildikle_ 

Merkez İstişare Heyeti ri zaman eski ücretlerinin tekabül 
1 N eylediği dereceden bir derece aşağı 

isanda Toplanıyor memuriyetlere tayin edilebilccekler-
Uzun zamandanberi toplanamıyan dir. 

Beden Terbiyesi merkez istişare he- Evvelce maaşla istihdam edilirken 
yeti bir Nisanda Ankarada toplana- sonradan ücretli bir memuriyete ge. 
cak, idart ve cezai talimatnamelerle çenler de ayni muameleye tabi tutu
Beden Terbiyesi Kanunu ve bütçesi lacak, eski aldıklnn :maaş nisbeti.n. 
üzerinde müzakerelerde bulunacak. de ücret alacaklardır. 
tır. 

Galatasaray Denizcilerinin takımları karşılaşacaklardır. 
Şenlikleri Bisiklet Teşvik Müsabakaları 

Galatasaray Klübü denizcileri, ya_ İstanbul bisiklet teşvik müsabaka. 
nn saat 17 de Beyoğlundaki lokalde lannın üçüncüsü Pazar günü sabahı 
bir kapalı salon İdman şenliği tertip saat 9 da Mecidiyeköy - Kefeliköy 
etmişlerdir. Müsabakalan müteak1p arasında 60 kilometrelik mesafe ü.. 
Kurtuluş - Galatasaray basketbol zerinde yapılacaktır. 

- Bu cevabı bana değil, onlara ·ı~rirsıniz; sfa 
§imdi sadece beni dinleyin. ikincisi, dayuxıa bir av tü. 
feğı göndereceğinize söz verdiğiniz halde gönderme.. 
mışsıniz. 

- Eyvah, büsbütün unutmuştum. 
-Mıueretinizi kendilerine söylersiniz, benim va 

· inhisa.rlar · Umum Müdürlügu •ıanıu~ • 
// . . . ~ . ..... 

l - Camaltı TuzlaSlndan sahil anb:ırıanmıza nakledilecek (40.000) Kırk bin 
ton tuzun nakli işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

ll - Pazarlık 9/IJI/940 Cwnartest gilnO saat 11 de Kabataşta Levazım ve 
Muba1aat SubcslndekJ Alım Komisyonun da yapılacaktır. 

III - Sartnamesi her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte teklif edecekleri fi. 

at üzerinden % 7,5 güvenme paralarlyıe birlikte mezk\ir Komisyona mOracruıt-
Jarı ilin olunur. (1655) 

Sungurlu Halkevi Reisliğinden ! 
On parçadan mürekkep bando müziğimizin yeniden öğretip meydana 

getirecek bir muallime ayda 40 lira verilecektir. Taliplerin Sungurlu 
Halkevi Reisliğine müracaatlan. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 

ÖLÜM HABERLERi 

Atina sefiri ve ilk Türk gazetecisi 
Agiıh efendi hafidesi ve merhum 
Binbaşı Mehmet Tevfik beyin hare. 
mi, T. C, Merkez Bankası memurla. 
rından Muvaffak SİRAL'm ıuınesi, 
Tüccardan Razi ERGÜN'ün kayın 
valdesi, Şehir Meclisi Daimi Encü. 
men azasından avukat Avni YAGIZ 
ile eski Bitlis Valisi Sedat ERlM'in 
baldızları, Avukat Beraet 'ONGOR, 
Viyolonist Ekrem üNGOR ve Vedat 
ÜNGÜR'ün teyzeleri Bayan Dülsi. 
ne SİRAL vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün MODA • Bahariye, 
Yoğurtçu Çeşme caddesinde Sekizin 
ci ilkmektep karşısındaki 37 numara_ 
lı evlerinden saat 11.30 da kaldırıla. 
rak Karacaahmet'teki metfeni mahsu 
suna defnedilecektir. Mevla rahmet 
eyliye. 

• ÖLÜM 
Gazeted arkadaşlarımızdan Ars.-

1an Tufan Yazman ile Selim Cavit 
Yazman ve Hukuk Fakültesi son sı. 
nıf talebesinden Yakup Kadri Yaz. 
manın pederleri eski gazetecilerden 
Nevzat Ekrem Yazman dün vefat 
etmiş ve cenazesi merasimle kaldın. 
larak şehitliğe defnedilmiştir. Aile
si efradına taziyetlerimizi beyan ede. 
riz. 

ŞARK İTTİHAT 
SİNEMA ve TİYATRO 
Türk Anonim Şirketi 

Sureti katiyede ta~fiye edilerek 
hissedarlara son bilanço mucibince 
kalan mevcut üzerinden gelenlrre 
verilmesi lazım gelen hisseler veril. 
miş ve fakat icabet etmiyen hisse. 
darlara isabet eden hisseler verilme. 
miş ve binaenaleyh bunlara ait his. 
seler kanunu ticaretin 450 inci mad
desi mucibince Türkiye Cümhuriye. 
ti Merkez BankasınrnGalata ~ubesine 
yatırılmış olmakla haklarını almak 
için oraya müracaat etmeleri iliın o 
lunur. 

Tasfiye memurları 

Bayanlara mansus 14 ayar altln 
saatlerin yeni modelleri gelmiştir. 
Emsali gibi 15 sene teminatlıdır. 
T ..;r dan s arl etm• is l enlere 

ata oğ gönderilir. 

Ayda 3 lira tal~itle 
İstanbul Sirkecide Liman Hanı sıra

sında Yelkenci Hanında No. 8 

Karadenizliler Gecesi 
"Karadeniz Llselerf Mezunları Cemiye

ti" her sene olduğu gibi bu sene de cu
martesi gecesi Tokatl.lyan salonlannda 
bir "Karadeniz Gecesi" terUn ~--~· 
.:on'- - """'""'"" v.rnanacaH: Xaraderuz 
oyunlan geçen senelerden daha fazla a
l Aka uyandıracak şekilde hazırlanmıştır. 

YENl NEŞRİYAT; 

YENi ADAM - 271 inci sayısı çok gQ

zcl mOnderecaUa çıktı. 

lçEL - Mersin Halkevi tarafından neş
redilen bu i.slmll derginin 25 inci sayısı 
çıkmıı;tır. 

İstanbul İkinci 1ru.s Memurluğun. 
dan: Müflis lstanbulda Aşir efendi 
Sokağında Manifaturacaı M. Franko 
ve S. Asa Şirketinin Jflasmın kaldı. 
nlmasına İstanbul Birinci Ticaret 
Mahkemesince 7/ 3/ 940 tarihinde ka. 
rar verilmiş olduğu ilan olunur. 

s. 3 - 940 

RA .. ovo 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
81.'1 m. 946~ Kes. 20 ltw. 
1648 m 182 Kr" 120 ltw 

Cuma, 8. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.SC 
Türk milziği (Pl), 13.30 - 14,00 Milzlk: 
Karışık ha!!! milzlk (PL). 

18,00 Program ve memleket sant ayan, 
18,05 Tilrk milziitt. Çalanlar: Ruşen Kam. 
izzettin Ökte, Fahri Kopuz. 

Okuyan: Sadi Hopcs 

1 - Dede: Rnst şnrkı (Hatırımdan hiç 
çıkmaz asla) , 2 - Mısırlı İbrahim: Nişa
burek şarkı (Sevmediklerinle g5nQl avut
ma), 3 - Sadetiln Kaynak: Hlcaz prkı 
(Meğer ben aldanmışım), 4 - Sadettin 
Kaynak: Hicaz türkO (Tuna). 
18,45 Türk milzlği: Halit türkillerl. Bay· 
ram Aracı; 19,00 Serbest saat, 19,10 Mem
leket saat ayan, njans ve meteoroloji hıı
berlerl, 19,25 Türk müziği. Çalanlar: Cev
det Çağla, Fahire Fersan, Refik Fers.an. 
Zühtü Bar?ııkoğlu. 

a) Okuyan: M efhaı-et Saönak 
1 - Lemi: Karcığar şarkı (HOsnane et

van nazik), 2 - Lemi: Karcığar p.rla 
(Çeşmaru o mehveşln elldır), 3 - Bedrl
ye: Muhayyer şarkı (Kararan sulardan ak .. 
sini g&lOm). 

b) Okuyan: M uatafa Çaölar 
1 - Gilll:uı.r şarkı (Gülşen bahç!Sin

de) , 2 - HOseynJ türkü (Ekin ektim ç51· 
lere), 3 - Hüııeyni türkü (Demirciler de
mir döğer tunç olur). 

c) Okuyan: Melek Tokg!Sz 

1 - Refik Fersan: Nihavent şarkı (Smı 
pek güzelsin), 2 - Falz Kapancı: Nlha· 
vent şarkı (Gel gllzellm Çamlıcaya), 3 -
Osman Nihat: HicazkAr şarkı (Şu zayıf 
göğsOm içinde) . 

20,00 Konuşma (Mllll kahramanlık men
labeleri). 20,15 Temsil: Ses veren dağlar; 
Yazan: Tahir Olgaç; 21,15 Serbest saat. 
21,30 MUzlk: Radyo orkestrası (Şe!: Dr. E. 
Praetorius) 

1 - E, Grlcg: Norveç dansları. 
2 - C. Salnt - Saens: Le Rouet d'Om· 

phale (Sen!onlk p::ı.rça). 

3 - P. J. Tschaikowsky: Ceviz laran 
suitt. 

22,15 Memleket sıtat ayan, ajans haber
leri; ziraat, esham - tahvil.At, kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22,85 Müzik: Caz.
band (Pl.), 23,25 - 23,30 Yannkl proo-am 
ve kapanıa. 

Ecnebi fstasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre Ozerlnden lbt 
18.55 de; Parfs 40 metre Ozerlnden n.at 
20.25 de; Roma 31 metre O:r.erlnden ve orta 
d .. l ıtadııı 'Rnm" 11'!-'IA- ~~-• ,. • .a -

Nikc2h Töreni 
Ankara Kızılay merkezi yazı işleri 

müdürü Saim Umar'ın kızı Jale U. 
mar ile Ankara belediyesi hesap işle 
ri müdür muavini Cemil JA~.PB
oğlu Deniz Subav,ı -~ uUS>"l o. 

1,.,,_ ••• orenı dun Ankara bele. 
ranın.1" l d ik" af d uıyesı sa onun a ı tar ın ost ve 
yakınları huzurile yapılmıştr. Tarafla 
rı tebrik eder ve saadet dileriz. 

Coğrafyacılar Günü 
Unlverslte Edebiyat Fakültesi Coğrafya 

şubesi talebeleri tarafından pazar gün(l 
Parkotelde saat 13 den 20.30 a kndar de• 
vam etmek üz.ere bir Coğratyacılıır GQntı 
ta-tip edllmlşUr. Bu gilnQn neşcl.l geçme
si için programa muhtelif mllll şarkılar. 

oyunlar ve diğer birçok eğlenceler konul
mu:ıtur. 

Şubeye Davet 
EmlnllnU Yerll Askerlik Şubealnden: 
Yedek topçu asteğmeni İsmail Hak:kı 

oğlu Şe!ik Özcrln (22823) en kısa bir za
manda şubeye gchncsi muktezidir. 

mesafe varken ikisı de berabermişler gibi memnun. 
dular. 

• Ayşeyi son defa gördüğü karlı günden sonra 
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zlfem elçilik. Evet, bir taraftan sözünüzde durma. 
mışken, dığer taraftan yengemle dayımın evlenme 
yıldonümleri için yapuldarı davete bizıat gitmeden 
:fevkalade ruymetli bir hediye yollayarak onları mah. 
cup etmışsinız ... Bu üç ..• 

- Dahası var mı? 
- Hayır, elçilik vazıxem bltti; şimdi de benim 

şikayetlerimı dinleyin. 
- Söyle Ayşecik! 

- Sahimi Ayşe? Göndermediğime fena mı et. 
tim? 

- Tabil . .; 
- Bana cevap yazar mıydın? Gelir miydin? 

cıya gideceğim; sizinle iki vapurunda buluşup bera· 
ber gidel~m olmaz mı? Zaten dayım ve yengem kendi 
dnvetlerinın bir fayda etmediğini gördükleri ıçin be
ni elçi olarak size yolladılar: 

Mehmet çok düşünmüş, hislerini kalbinde boğmıy3, 
aylardanberi tasarladığı projeleri unutarak ona karşı 
samimi bir dost tavrı takınmıya azmetmişti. fı·akat 

bunun için bir müddet onu görmemek, ayni muhitte 
yaşadıkları halde onunla karşılaşmamak ınüreccah 

olacaktı. Bt.nu düşünerek muhtelif zamanlarda kal
binden taş:ın arzulara mukavemet ederek onu gör
memış, onu görebileceği yerlerden uzaklara kaçmış. 
tı. Kararı ltı>ti ıdi: Ayşeyi unutacak, hatta unutmasa 
bile bu hissini ona gostermekten ıctinap ederek söz
leri ve nazarlarile kendisini onun yanında gülünç bir 
vaziyete dtişürmiyecekti. - Allo .. Sesinizi işitmedim, bir şey mi dediniz? 

- Hayır, söyle dedim .. Başka bir şey değil; bi-
raz yavaş konuştuğum için işitmedin. 

- Sokakta rastladığmuz karlı günden sonra 
beni niçin aramadınız? 

- Filhakika yaşlı bir amca gibi seni evinde yal
nızken ziyaret edebilirdim ama manasız düşiinceler 
icat ederek gelmedim ve serunle başka bir yerde bu
luşmağı teklif için sana bir kaç defa yazdım. 

- Mektup mu yazdınız? Vallahi almadım. 
- Telaş etme küçüğiım; mektuplan gôndermc-

diın. 

- Niçin! 
- Niçin mi? Hiç ..• 

-·-
- Allo .. Ailo .. Orada mısın Ayşe? 
- Evet buradayım, sizi dinlıyorum. 
- Mektularıma cevap verır miydin diye sordum. 
- Ya sıze yazar, yahut ta istediğiniz yere ge-

urcım .•• 
- Bu sözlerinle beni çok sevindirdin küçüğüm; 

seni ne kadar görmek istiyordum bilsen! 
- Belli .. Uç aydır adımı bile sormadınız. 
-Ya sen? 
- Ben mi'/ Sizin yerinizi yurdunuzu bilir miy-

dim? Hem ben sizin gibi serbest değilim. Sabahtan 
akşama kadar mahkeme mahkeme dolaşıyorum. 

- Münakaşa etmiyeceği.m Ayşe, bütün kabahati 
ben üstüme alıyor ve senden af diliyorum. 

- Yarın için beni onlar mı davet ediyorlnr, 
yoksa sen mi? 

- Hem onlar, hem de ben ..• 
- Evvela senin için geleceğim, sonra onlar için. 

Olur mu Ayşecık? 
- Nasıl isterseniz .. O halde yarın ıkide ..• 
- Evet .. Allo, allo! 
- Efendim! 
- Saat on ikide buluşsak ta yemeği birlikte ye-

sek olmaz mı? 
- Kabil değil; yarın işim var. Fakat tam bir 

dost olduğunuzu isb~t <:ıder ve bizi sık sık ararsanız 
başka hır gün kendim~ size yemeğe davet ederim. 
Şimdilik Allaha ısmarladık efendim. 

Ayşenin telefon muhaveresi onu böyle kati bir 
azim içinde buldu. Fakat aynı zamanda ona genç kızı 
henüz unutamadığını da isbat ettı. Eğer unutmuş 

olsa, onun sesim işitir işitmez içinde bu çılgın sevm-
ci duymazdı. ~ 

Maama!ih, kendi duyguları ne olursa olsun. bu. 
nu gizlemiye ve kimseye gostermemiye katiyen ka
rar verdiği için köprünün Kadıköy iskelesinde Ayşe
yi beklerken. kendi kendine bır düzüye: 

- Ondan biçbri şey umit edemem. binaenaleyh 
ona karşı yaşlı bir aile dostu gibi muamele etmeli. 
yim. • 

- Allo. nllo .. Ne dediniz? Sesiniz çok boğuk ge-
liyor, işitemiyorum. 

- Mektuplan göndermek istemedim dedim. 

- Sizi ancak bir şartla affedebilirim Amiral. 
- Söyle yavrum .. Ne dersen şimdiden kabule. 

diyorum. 

Ellerinden tele.fonu bıraktıklan vakit ikisinin 
de kaşlan açılmış, aylardanberi gülmiyen yüzlerine 
mesut bir tebessüm yayılM1<: i · · :,, ı ,. dr .,. , ., ,, 1 i ~P-

Diye tekrar ediyordu. HattA Ayşe, kendisine so-
kulsa, çocukça hareketlerile ve sözlerile ona yaklaş
mM ıstese bıle kendisinin bundan herhangi bir mana 
çıkararak lüzumsuz ümitlere kapılmasına bir sebep 

- Neden? Ne fe21a adamsınız siı - Yamı cumartesi; öğleden sonra ben Bostan- vinç ve ümitle parlam.~t1 .• \.nuaru,da Kuo.nt:ı... eıeı ce olamazdı. (Dc"nmı var) 
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MllleUerarası pol'ta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler için abone 
bedeli mQdJet suraslyle ao, 16, 9. 
I,& liradır. Abone bedelJ nesindir. 
Adres değlstlrmek 2& kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
PU) tlAvesl Ulzımdır. 

EmlCik ve Eytam 
Bankasının 

Gösterdiği Kolaybk 
· B ir sabah gazetesi, Eml8k ve 

Eytam Banknsmda işi olan 
._tandaşlann çok müşkülnta uğra. 
dıklarından bahis uzun bir yazı yaz
mış. Bu yazının birçok kimseler ta
rafından hakikate uygun görülme. 
eliğini, aldığımız muhtelif mektup
lardan anlıyoruz. Mesela, adresi biz
de ınahfuz bulunan çok muhterem ve 
lllaruf bir zat. bize dün yolladığı 

lllektubun bir kısmında diyordu ki: 
.,_ Maaşlarım cmlAk ve eytam banka

aııa kırdıran emekliler arasında ben de 
"Varnn. Bunun içindir. ~ birkaç gün evvel 
bir Babalı gazetesinde "Acıklı bir macera" 
başlığı altında intizar eden ve "Eınltık ve 
E:1tam Bankası" na sataşan umn yazıyı. 
hakikaten in.safa uygun bulamadım. Cün
ktı bu bankanın mcmurlan, kendilerlnc 
d~en lşlerimlzl Azami. nezaket ve süraUe 
intaç etmektedirler. 

Cüm.huriyet hfildlmetfnln bb:f mQrabaha
Cllıınn ellerinden kurtarmak m.eksadile 
~iği karar llzerlne, bu bankanın sene
:krcienberf gösterdiği ve gitgide attırdığı 
kolaylıklar, bllUln emekli, dul ve yetim
lerin sadece takdir ve şükranlanna lAyık
ttr: Bunun içindir k1, o haksız tenkitlerin, 
banka memurlannı olduğu kadar bizi de 
rencıcıe ettiğin! glzllyemtyeecğl.zl" 

Bu mektup, bize, "tenkit" ten ev. 
vel, •tetkik'' lüzumunu hatırlntan 
vesikalardan biridir. Bu kabil haksız 
tenkitler, haklı tenkitlerin tesirini, 
itibnnnı ve kıymetini düşiirmekten 
başka hiçbir netice vermez. Eğer e. 
limizdcki bu nazik silahı körletmek 

faydalı.~ ~ zinıtk.ı:indc.n 
atıruın cmı eınıyorsaıc, berhan. 

gi bir hedefe ateş açarken, haklı olup 
olnıadığmuzı çok daha ihtiyat, itina 
'V'e dikkatle tartalım: Yoksa, tenkit
lerimiz, bu kabil acı aksülameller ya. 
~hıtnktan başka hiçbiz netice '\'ere. 
lb.ez? 

• 
İsabetli Bir Karar 

Bundan bir m.fiddet evvel, bu sü. 
hında, vapurlnra girip çıkan seyyar 
satıcılann bolluğundan bahseden bir 
~a yazmış ve bu satıcıların, yolcu. 
arı, rahat bir seyahat imkanından 
IUahrunı buaktıklarını bildirmiştik. 
b Bu Yazınım nazan itibara alan 
azı hilsnü niyet sahibi memurlar, o 
seyy~ tıcılann vapurlara girip 
çıbnaıannı çok haklı olarak yasak 
etnuşler. Fakat, bu seyyar satıcılar 
~t.nda, bazı müvezzilerin d bulun. ::t, ~azı vatandaşlan ned nse si. 
~ k e?dirıniş: Şimdi, o memurlann 
~ lSa~etli hareketlerini, bir taar. 
" ~es~lcsi ediniyorlar ve işi. o mü
g~~ ~rın hayati meselesi şeklinde 

s crıyorlar 
Eğ . 

da b.cr, o rnesle.kdnşlar, o vapurlar-
•lııı ı.rer defacık seyahat derlerse, 
du~ tedbirin ne kadar isabetli ol. 

S u nnlarnaktn gecikmezler. 
rne onra, kaldı ki, mliveı:ziler, gazete, 
ğilı:~ satrnaktnn menedilmiş de. 

·Yasak edilen hareket, sade
ce onla 
ndır B mı vapurlara girip çıkmala-
ları ·?ahu da onlara, işlerini, yolcu. 
ınak d atsız etmeden gördürtmek 
rettta ~le alınmış bir tedbirden iba. 
Yan~· un~ içindir ki biz, işin çok 
h tefsırlerle bUyiitülme ini ,.e 
b:ıt:1f'etle çok isabetli bir hareketin 
Her ~ınasını doL'l'll bulmuyoruz: 
basit çeşıt 

1 
alış veriş hürriyetinin bazı 

deree!::t 0 ? ~ulunduğunu unutacak 
rnıyalun! hissıyatınuza mağhip ol. 

Fransız • ltalyan 
Ticaret Anlaşması 

ti, p~ 7 .CA.A.) - Ticaret N ezare
ri ~ telit Fransız • İtalyan tica.. 

mubadeleler komisyonunun iki 
~:~leket arasındaki mübadelelerin 
P. an nnnı tesbit etmek üzere dün Pa 
:. toplanmış olduğunu bıldirmek. 

İtalyan be ı· · . . . ye ının reısi ayandan 
Gıannini ile Fransız heyeti reisi Al. 
fiıan.d, aktedilıniş itilıifların metinle
rini parafe etmişlerdir. 
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Sovyet petrollerini Almanyaya nakledecek ilç büyük kanal: Bunlardan Brest.Litovsk - Pinsk kanalı inşa halindedir. Diğerleri Hazer denizini 
Volgn tarikile Baltığa ve Karadenizi Tuna yolile Almanyaya bağlamaktadır. Açılması düşfinülen inşa halindeki kanallar haritada gösterilmiştir. 

Kıyamet, Petrol Kuyularının 
Başında mı Ko acak? 

Gazetelerde okuduk: Sovyetle. 
rin Başkırdistanda "İkinci 

BakQ,, ismini verdikleri petrol sa. 
hasındaki kuyulara son sistem Al
man makineleri kurulmuş, son 
günlerde oraya Alman teknisiycn
leri gönderilmiş, bu tedbirlerle bu 
sahadaki istihsal iki misline çıka
rılacak ve bu fazla petroller hep 
Almanyaya sevkcdilecekm~. 

Almanya ile Sovyetler arasında 
yapılan anlaşmanın Almanya için 
en can alacak yeri petrol ihtiyacı. 

n TinlllllJ oıc:ıu una 'Ştlplic yoktur. 
Halbuki Sovyetler son senelerde 
petrol istihsallerini çok arttırmış 
olmakla beraber külliyetli mik
t~rda petrol ihraç edebilecek vazL 
yette değillerdL Dahili ihtiyaçlan 
için bile yeni yeni petrol kaynak
lan aramak ve buralarda mühim 
tesisa( yapmakla meşgul idiler. 
Bu maksatla memleketin en ücra 
yerlerine kadar fen heyetleri gön.. 
derdiler. Şimalin buzlu Tunara
larında ve Sibirynnın tenha batak
lıklarında bile petrol aradılar. Bu 
yeni petrol sahnlnn arasında en 
zengini Volga ile Urallar arasın. 
da bulunmuştu. Komünist partisl-
nin 1939 senesi 21 Martında topla.. 
nan XVIII inci Kongresinde bu sa
hada büyük bir petrol merkezi te. 
sisine karar verilmiş ve bu iş ü
çüncü beş senelik iktısat planının 
en esaslı kısmını teşkil etmiştL 

B aşkırdistanın' Ural Dağlann-
dan Volga kıyılnnna kadar 

uzanan kısmında çok zengin pet
rol kaynaklan bulunması ihtimali 
pek eskiden ortaya atılmış bir id
dia idi. Çarlık zamanında Pavlov 
gibi Rus, Murchison gibi İngiliz, 

Verneille gibi Fransız jeologları 
bu mıntakada ciddi tetkikler yap. 
mışlardı, bunların verdikleri müs
bet raporlara rağmen o devirde a. 
razi sahiplerinin ve bazı kapitalist
lerin çıkardıkları güçlükler yüzün
den bu teşebbüsler bir neticeye 
vardınlamamıştı. Yeni rejim bu 
işe ehemmiyet vermiş ve böylece 
"İkinci Baku,, doğmıya başlamış.. 
tır. 

Sovyetler bu yeni petrol sahası
na büyük bir kıymet atfediyorlar. 
Çünkü bu saha hem Urallardaki, 
hem Moskova etrafındaki sanayi 
merkezlerine yakın idi. Buralarda 
demiryollannın oldukça sık olma. 
sı, bundan başka seyrüsefere mü
sait bir çok nehirlerin mevcudiye
ti ve mıntakanın kalabalık bir böl
geye tesadüfü bu ehemmiyeti art. 
tırıyordu. Bu cihetle Sovyetler da
ha Almanlarla anlaşmazdan evvel 
faaliyete geçmişlerdi: Samarskaia 
Louka'daki kuyulardan, bir kaç 
aydanberi, günde 100:210 ton pet
rol çıkanlmıya başlanmıştı. Stav
ropol civarında 1.000 metre derin. 
liğe varım kuyular açılmıştı. İşim
baiev'dekilerin günlük verimleri 
150 tona varmıştı. "İkinci Baku,, 
daki petrollerin bir buçuk milyon 
ton miktannda olduğu tahmin 

YAZAN: 

Faik Sabri Duran 

ediliyor. Üçüncü beş senelik plan 
mucibince buradaki tesisat 1942 de 
bitecek ve yapılan tahminlere gö
re bu yeni kuyular Çarlık Rusya. 
sının 1913 teki istihsaline muadil 
petrol temin edecek. Almanların 
gtttlkçc daha ktivvctll olnrnk hls

setmiye başladıkları petrol ihtL 
yacını bir an evvel karşılıyabil
mek için Sovyetlerle yaptıkları bu 
yeni anlaşma üzerine bu müddet 
belki de kısaltılmış olacak. 
Makineleşmiş olan Alman or-

dusunun Polonya seferi es-

naStndaki petrol sarfiyatl o kadar 
çok olmuş ki senelerdenberi hazır
lanan stokların büyük bir kısmını 
silip süpürmüş. Tayyareler, toplar, 

tanklar, motörlü kıtalar, cephe 
mutfaklarına varıncıya kadar hep 
petrol yutuyorlar. Buyük bir bom. 
ba tayyaresi bir mil uçabilmek 
için bir galon petrole lüzum göS
teriyor. Petrol ihtiyacının pek az 
kısmını memleket içindeki kay. 
naklardan veya kömürden çıkan.. 
lan benzol gibi yakacaklardan te-

KAN ÇIBANI 
Kan çıbanının bayağı bir çıban

dan farkı onun vücudün kıllı yer
lerinde çıkması, sebebinin de dai
ma istafilokok mikrobu olmasıdır. 
Kıllann dib:nde o mikroptan baş-

ka mikroplardan iltihap haoııl olur
sa kan çıbanı çıkmaz, ondan çok 
farklı folikülit çıkar. O mikrop 
vücudün kıllı olmıyan kısımların
da kan çıbam yapamaz. 

Bundan hatırda kalması lazım 
olan cihet kan çıbanının ancak vü
cudün kıllı yerlerinde çıkabileceği 
ve kan çıbanında -bayağı çıbanlar 
gibi- cerahat bulunmamasıdır. Kan 
çıbanı cerahatsiz bir iltihaptır, kan 
çıbanı delindiği vakit içinden çıkan 
yeşil'mhrak, katı şey de cerahat 
değil, kılların dibindeki guddcnin 
o mikrop tesiriyle ölmüş olan par
çalarıdır. 

Vücudün kıllı olan her yerinde 
kan çıbanı çıkabilir, fakat onun en 
çok çıktığı yerler, ense ile kolun dir 
sekten aşağı kı~mı, el parmakları
nın üzeri, b·r de üzerine oturdu· 
ğumuz lop etlerdir. Çıktı~ı her yer. 
de insanın ~okçn <'anını ncıtırsa da, 
kaha etler iizerinde çıktığı vakit 
insana acıdan başka biraz da gül-
dilrecek vaziyet verdiğinden knn 
çıbanının en me hunı orada çıkn
nıdır. Fakat yüzün bir tarafında 
çıkarsa -aynca anlatılmıya değe
ri olacak kadar- ehemmiyet pey. 
da eder. 

Knn çıbanını hasıl oden o mfk· 
rop olmakla beraber, vücudü yo
ran, hastalıklara karşı mukaveme
tini azaltan he~ey onun tesir et.. 
mesine yardım eder. Onun için 
kan çıbanı daha ziyade bünyeleri 
zayıf, ağır bir hastalıktan yeni 
kurtulmuş kimselerde olur. 

Ona istidat veren hallerden en 
mühimmi şeker hastalığı oldu
ğundan kan çıbanı çıkarınca idran 
tahlil ettirerek kanda fazla §eker 

bulunup bulunmadığmı anlamak. 
ta ihmal etmemelidir. 

Kan çıbanınının aliimetlerini bi
lirsiniz: Çıban çıkacak yerde bir 
giin birdenbire, iğnelenme, kaşın

ma. İsan dayannmnz, kaşır. Arka
sından kaşınan yer kızarır, biraz 
da kabarır. Bu knbarb ilkin kaşın
manın netice.si zannedilir, halbuki 
ertesi giin knbarh daha ziyadele. 
şir, hem de ertleşir. 'Üzerine elle 
dokununca ziynde acır. Kıznran 
yer morarıp bir çok istırnp verdik
ten b'r kaç giin sonra üzeri ken
di kendine acılır ve daha sonra 
içinden o yeşilimtırak mnddc çı. 
kar. O zaman ağrı geçer, insan fe
rahlar. 

Anlattığım hal, kan çıbanı yal
nız bir tane olursa. Bazılarında bir 
kaç yerde birden yahut birihiri ar. 
kasından çıkar. O zaman istırap, 
tabii, daha zivade olur. Kan çıba
nı bir yerde bir kaç tane olursa ne
ticesi çok değişir: Ona antrok· 
<Şlripençe) derler ••• 

Bir vc.rde knn cıhaoı çıkmca ilk 
düşiinillccck şey ~raya dokunma· 
maktır. 1\feşhur hikayede, burnun
da kan çıbanı çıkan padişahı oraya 
elini dokundurmaktan vazgeçir. 
mek için kaba etlerinde daha bii. 
yük çıban çıkacağını haber veren, 
eski hek'mlik usulü hala doğru. 
dur ..• Kan çıbanını delmekten de 
sakınmalıdır. Baynğı, cerahatli bir 
çıban olmadığı için, onu delmek 
hiç fayda vermez. 

Kan çıbanı tek ve hafif olursa, 
en doğrusu onu kendi haline bı. 
rakarak kendi lrnndine açılmasını 
ve iç!ndcki maddenin çıkma$tnı 
beklemektir. 'Üzerine elbise doku
nacak bir yerde olursa Ü7.erine sa
dece tem1z bir gaz bezi konulur. 

Bir kaç yerde ~ıkar ve tekrar 
tekrar gelirse o vakit hekime mil. 
racaat. tabıi, zaruri olur. Onu içer. 
den ilaçlnrla, aşı ile, daha başka 

usullerle de tedavi ederler. 

min edebilen Almanya ihtiyacının 
geri kalan kısmını hariçten, Ame
rikndan, Felemenk Hindistanın
dan, İran ve Romanyadan getir. 
tirdi. Harp başladığındanberl Ro
manya hariç, bu kaynaklardan 
Almanyaya artık petrol gelmiyor, 
çünkü bütün deniz yollan mütte
filtler tarafından kapatılmıştır. Po
lonya üzerinden Almanyaya va.. 
gonlarla petrol götürmek işi sırası. 
na konamamış olduğu için Roman-

ya petrollerinin sevki de ancak Tuna 
yolu ile yapılmaktadır. Halbuki bu 
son aylarda Tunanın donması bu 
nakliyatı da durdurmuş bulunu. 
yor. Almanlar Tuna üzerindeki 
nakliyatı yeniden temin edebilmek 
için buzları bombalarla kırmıya da 
teşebbüs ettiler, fakat havaların 
çok soğuk devam etmesi ve Tuna. 
nın yeniden donması yüzünden bir 
neticeye varamadılar. 

A lmanyanın Romanya ve Sov. 
yctlerden petrol temin et

mesi, maksadın yerine getirilmesi 
için kafi değil, nsıl güçlük bu pet
rolleri kolayca Almanyaya kadar 
getirebılmektedir. Şimdi Alman
lar bu işin halli ile uğraşıyorlar. 
Demiryollan ile petrol nakli daha 
uzun müddet temin edilemiyeceği
ne göre deniz ve nehir yollarını 
hazırlıyorlar. Almanya için üç yol 
var: Biri Volga nehri üzerinden 
Leningrad kanalı vasıtası ile Baltık 
Denizine varmak: Bu yol yeni iş. 
letilecek Başkırdistan petrolleri 
kadar Hazar Denizinden geçirile. 
cek Baku petrolleri için de varittir. 
Diğer iki yol Karadenizden geç. 
mektedir. Bunlardan biri Dniyeper 
ağzından içeri sokulacak ve Brest _ 
Litovsk'ta Bug nehrine kavuşa. 
cak. Sovyetler bu yol üzerinde 
Pripet kanalını süratle bitinniye 
çalışıyorlar. Bu kanal önümüzde
ki Nisan ayında bitecekmiş, Pripet 
kanalı tamam olunca Vistülden di
ğer Alman nehir şebekelerine ge. 
çilecek ve böylece Karadeniz ne
hir yolu ile hem Baltık Denizine, 
hem Şimal Denizine bağlanmış o. 
lacak. Böyle bir yolun Almanyanın 
muhtaç olduğu yiyecek ve ham 
maddeler, hususile petrol nakliyatı 
için büyük bir kıymeti vardır. Bun 

dan başka ilerde Almanya ile SoV";et 
ler arasında askeri bir anlaşma ya.. 
pılacak olursa bu ehemmiyet bir 
kat daha artmış oJacaktır. Üçüncü 
yol Tuna vasıtası ile Almanyaya 
varan yoldur, bu yol üzerinde de 
Almanlar sevkiyatın sür'atle mem· 
leketin her tarafına yayılabilmesi 
için yeni yeni kanallardan başka 
mühim tesisat yapıyorlar. Tesisa· 
tın başında Bulgaristanm Varna 
limanında hazırlanan petrol depo. 
lan geliyor. Petroller buradan de. 
miryolu ile Tuna üzerinde Rusçuk 
limanına getirilecek ve oradan ne. 
hir sarnıçlarına aktarma edilecek. 
Yapılan yeni kanallardan biri Tu.. 
na üzerinde Bratislavadan baslıva. 
rak ve Moravyadan J?~erek Oder 
nehrine varacakbr. Böylece Bnk\ı-

1 

Peıte Hl ektubu : 

Nem. Nem Şoha . 

Yazan : Aka Gündüz 

p us ufuklu, çizgi dallı, yan tü. 
ten, karlı köyler •. 

Ak kefenli, buz köprlilü, a~ yol. 
culo, dilmdüz yollar._ 

Kara kara kargalan, ıslnk knnat 
serçeleri, davan yok çobanları, ko
yunu yok kuzuları, geçenlere neler 
söyler, neler söyler •.• 

Gökyüzüne dünkü kalkık, dimdik 
başlar, yere iyik bir iz kollıır. Yana 
sarkık, dünkü gürbüz, yiğit kollar ... 

Macar ili böyle miydi? Mncar eri 
böyle midir? Macar bu mu? Nem, 
nem şoha! 

İnönlinle, Sakaryadn kalkan gibi; 
bir gün kalkar o da şnha. 

Macar kızı bir şey bilir, Macar of
lu bir şey bilir; Macar ana, Macar 
babn, Macar ata bir şey bilir; Macar 
ili, Macar ~öğü, Macar suyu bir şey 
bilir: Tam btikllıl, tam anayurt, tam 
bir tarih •. 

Yoksa? Yoksa nem, nem şoba! 
Sınırlarda, yamaçlarda taş örillfi 

bir parola kalkmış şaha: Nem, nem 
şoha! 

Şu düzlükte kömfir iözlü, havuç 
burun, partal killtıh, kardan &d\Ull= 
Klemanso? 

Bu hendeğin kenannda bir bahçe.. 
nin yana yatnııJ korkuluiu: Sör Lo
id Corc! 

Tepe takla bir dolabın üzerinde 
bir yazı var: l\listcr Vilson! 

Bir yıkılmı~ kaz gümesl, kapısın
da: Triyanon! 

Sonra yine ptu ufuklu, çizgi dallı, 
yan tüten, karlı köyler ... 

Sonra Peşte, sonra Buda; ortasın. 
da donakalmıı koca Tuna. 

Güzel Macar kularınm yüzlerine 
bir kuru gül hüznü çökmüş. 

Hangi rfizgôr bu çam gibi yiğitle.. 
rin bellerini tutup bükmüş? 

Sade gözler .• Sade onlar alev ale\•! 
Sade onlar volkan volkan! 

O gözlerin arkasında bir gönül 
var. Bir gönül ki gece gilndüz hiç 
bıkmadan, hiç yılmadan, şu bozlağı 
içten söyler: 

Ey ııltın ovalar! Ey yeşil daflar! 
Ey Budln kızlnrıl Ey mavi Tuna! 
Çözülsün bağlanan o kara bağlar 
Blrgün kavuşuruz ana yurduna. 

Bu tarihte biz. de vanz. 
YClz asırlık bir Mncanz. 
Haksızlı4a cenk açarız, 
Bir tek hızla kalktık pha: 
Nem, nem şohal Nem, nem eoha! 

• 
Bu yurdu bizlere kim etti zindan? 
AtilA çocuğu olur mu parya? 
Haksızlık kurtulmaz hakkın hmndan 
Bir l:tln olacaktı.L Tuna : Sakarya! 

Bu tarihte biz de varız, 
YQz asırlık bir Macanz. 
Haksn:lığa cenk açarız, 
Bir tek hızla kalktık şabA: 
Nem, nem şoha! Nem, nem eoha! 

Bugün Macar iline Nemnem11i de
nilse yanlış olmaz. 

İşte hen, gece yan~ından be saat 
sonrn ve sıfır altı on iki derecede bir 
diyarın kalbine vücudüm ~·anarak, 
benliğim ateş kesilerek girdim. 

(•) ''Nem, nem şohs" maearea bir mnu 

1 

paroladır. Türkçesi "Hayır, hayır aslar 
demektir ki politika denilen tatsızlığı art· 

1 

tırmamnk için lznh etmiyeceğhn. 
A. Q. 

nun petrolleri çabucak Şimali AL 
manyaya varacak ve daha ileride 
Regensburg'dan Mainz nehrine 
giden ve şimdi genişletilmiye baş. 
lanan Louis kanalı yolu ile de Ren 
havzasına erişecek. 

• J şte Almanyanın harbe devam 
edebilmek için petrol ihti

yacını temin hususunda başvurdu.. 
ğu çareler bunlar. Bu tedbirlere 
karşı elbette müttefiklerin de bir 
pllınlan vardır; çünkü bu harbi, 
kimin elin.de daha ~k petrol öulu
nursa o kazanacak.. Müttefikler 
denizlere hakimiyetleri sayesinde 
kendilerine lazım olan petrolü 
dünyanın dört köşesinden, Venezu 
ela'dan, Kanada'dan, Felemenk 
Hindistanındnn, Bomeodan, Bir
manyadan, Bahreyn adalarından, 

İran'dan tedarilt ve temin edebili
yorlar, fakat bununla kalmryarak 
düşmanlarının petrol temin ve sev
kedememesi için çalışacakları da 
şüphesizdir. Bugünkü kadar ehem
miyeti olmamakla beraber J?eçen 
Birinci Cihan Harbini de İtiüı.f 
Devletleri en ziyade petroldeki te
fevvuk.lan sayesinde kazanmışlar. 
dL O zaman İngiltere Hariciye Na
zırı olan Lord Curzon, meşhur pet-
rol kralı Deterding'ten bahseder
ken: "Bütün muvaffaloyeti ona 
borçluyuz. Zafer gemimizi petrol 
denizleri üzerinde dalgnlnndıran 
odur . ., demişti. 
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(_:A_M_E_R_I K_A_N_O __ T_L __ I J 
Boncuk, Düğme ve çk· 
Mukabilinde Satın Al 
Harikalar Diyarı: N evy 

an 

B ugün nüfusile, serveti ile, tica .. 
reti ile, tekniği ile eski ve 

yeni dünyanın baş şehrini teşkil e.. 
den Nevyorkun yeri bundan üç yüz 
otuz sene evvel İngiliz Henry Hud. 
son tarafından keşfMllmiş ve biraı 
sonra da Alman Peter Minnwik ta. 
rafından Holandanm "Garbi Hint 
kwnpanyası" namına kınnızı derili
lerden satın alınmıştı. Şimdi dünya. 
nın en kıymetli toprağı olan Manhat.. 
tan adası o zaman kıymetleri ancak 
yirmi dört dolar tutan 'boncuk düğ. 
me, ve biraz içki mukabilinde kum. 
panyaya mal edilmişti. İşte şimdi 
nüfus bahsinde milyonlar, ve para 
bahsinde de milyarlar ile konuşan 
Nevyorkun tarihi böyle başlar ... 

Jf1llyarlarla konu§an Nevyorkun i§lel; caddelerilıden biri 

Y • J İtalyan mahallelerinin biribirine tc-
azan • ~ mas ettiği Bowery denilen mıntaka 

• 1 Nevyorkun sefalet mıntakasıdır .. 
1 Mesut A san Zenci mahallesi olan "Harlem,, Man· 

Bir Ecnebi 
Muhabirile Mülakat 

(Başı, 1 incide) 
zetelerimizden telgraf alırız. Bize 
mütemadiyen sorarlar: 

Yakın Şark Harbe 
Ne Zaman Karış r? 

"Türkiycde 6eferberlik varını§, doğ-
nı mu? ... 

Cevap veririz: 
- Hayır. 

Arkasından bir telgraf dntıa: 
rsofya muhabirimiz, Trakyada 

tahşidat yapıldığım bildiriyor, doğ-
ru mu?,, 

Cevap \•eririz: 
- Ynlnn. 
Arknsındnn hir telgraf daha: 
"Sovyetler Türkiye ile müzake

reye giri§mck için müracaat etmiş
te;, doğru mu?,, 

~Yirmi dört saat bu telgraflar bir. 

Londrada çıkan "Great Britain and 
the East-Büyük Britanya ve Şark,, 
mecmuası, "Yakın Şark harbe ne za
man karışır,, serliıvhasiyle yazdığı 
yazıda vaziyeti şu şekilde tahlil edL 
yor: 
Yakın Şarkın harpten uzak kala

cağına dair ileri sürülen noktai na
zarın en belli başlı sebepleri, Hitle. 
rin iki cephede harp etmemek için 
verdiği karar; sonra Nazistlerin Ya
kın Şarka taarruzları takdirinde u
zun bir zaman için bu sahadan bir 
şey alamamak vaziyetinde kalacak
lannı hesaplamalandır. 

Petrol temin etmek için 
birini takip eder ve biz burada haber Nazistlerin Romanyaya verdikleri 
vermekten ziyade işitilen rivayetleri ehemmiyet, fktısadi amillerin Alman 
tekzip ile meşgul oluruz. siyaseti üzerindeki tesirini tebarüz 

Fakat gazete ayni zamanda bizden ettiriyor. Nazistler, petrol bulmak 
haher bekler, hem de rakiplerini ge. mecburiyetindedirler. Çünkü Sov. 
ride bırakan az rok sansasyonel bir yet Birliği, hiç olmazsa, bir müddet 
haber. işte o vnkit iş milşkiilleşir. için, Almanlara p trol veremiyecek
Çok defo tahkikine imkan bulama. tir. O halde Romanyadan başka bir 
dığımız rivayetlere istinaden haber- yerden petrol ahnamıyacağına göre, 
ler uçurmağa mechur oluruz." Romanynnın vaziyeti biçimsizleşmek 

· - Bu rivayetler nereden çıkar, tedir. Romanya, bu ane kadar haysi· 
sizin kulağınıza nasıl gelir?·· yet ve şerefini koruyarak hareket et-

r_ istanbuldn sefnrethanelerile miş ve petrol ihracatının müsavat da 
temasta bulunan ecnebi muhabirler iresinde yapılacağını söylemiştir. Fa. 
vardır. Bunlnr gayet mevsuk mem. kat Nazistlerin istedikleri hiç te bu 
hadan öğrendiklerini söyliyerek biz. değildir. Onlan memnun edecek hat. 
lere bir takım haberler fısıldarlar. tı hareket, bütün Romanyanın Al. 
Bu haberlerin doğnıluğunn ve yan. manva hesabına bir petrol deposu ol. 
lışlığını kontrol imkanı yoktur. Ek. mas;dır. Bununla beraber Nazistler. 
seriya yanlı_ş lınherlcr, hususi bir hala blöf ile de meşgul olabiliyorlar. 
maksatla işan edilen rivayetler bu Onun için Batumdan Köstenceye bir 
memhalnrdnn çıknr. Gazetelerin ha. Sovyet petrol vapurunun gelmesi, 
vadis için bizi sıkıştırmaları da bu Almanyanın icabında bütün .ihtiya
işte az çok miicssir olur. Bu suretle cını Sovyet Birliğinden temin edebi· 
bizler, vicdanımızla mesleğimiz arn- leceğini gösteren bir tezahürdür. Fa. 
sında miicadele içindeyiz. Mesleğimi. kat bu vapuru Köstenceye gönder. 

çin harbin genişlemesi üzerine büyük 
askeri kuvvetlerin toplanması, mem. 
leket dahilinde akisler bırakacak bir 
hadise teşkil eder. Ve bu nokta üze. 
rinde fazla söz söylemeğe hacet yok. 
tur. 
Herşey, müttefiklerin verecegi 

kararlara bağlıdır 
Hayır, harbin yeni inkişnfı, müt.. 

tefiklerle onlara bağlı olanların ha. 
reketi yüzünden hasıl olabilir. Çün.. 
kü bir memleketle bir uçta (Fınlanda 
tarafında) meşgul olduktan sonra o. 
bür uçta onunla meşgul olmamağa 
sebep kalmaz. Yoksa müttefikler he
sabına yeni bir harekat sahası açıl
mıyacak olduktan sonra F inlandaya 
yardım meselesi de bahis mevzuu 
olmaz ve ancak bu takdirdedir ki, 
Sovyet Birliği iki taraftan meşgul 
olmak mecburiyetinde kalır. • 

Bugün Sovyet blrlıginde 7.iraat iş
leri hep makineli vnsıtalnrJa yapı!dı
lr- için Sovyetler kendi petrol istih
sa llerine muhtaçtırlar ve onları na .. 
zistlere yardımdan alıkoyan da bu
dur. Ayni vaziyet Sovyet birıığinde
ki büti.in faaliyetlerin nasıl durdurp. 
labileccğini anlatmaktadır. • 

Nazistler, Sovyetlerle anlaşmaları
nın ehemmiyeti hakkında mütemadi
yen b:ığırıp çağırdılar. Fakat onlar 
da neye güvendiklerini çok iyi bili
yorlar. Polonyanın, Almanya karşı· 
sında yıkılışı, bunu gayet aşlkfır gös
terir. Bir kaç sene önce Polonynnın, 
s~vyetlere karşı muvaffakıyet kazan. 
mış olması da buna işaret eder. Se
beeıi, bu iki memleketin de askerlik 
bak.rr.ından listenin sonunda olma
larıdır. 

O, ilk öioe Yeni Amsterdam adile 
doğmuştur. Fakat 1664 de İngiliz 
kralının kardeşi olan York Dukası .. 
nın kumandasındaki İngiliz filosu o. 
nu zaptettikten ve şehir lngiltereye 
geçtikten sonra Nevyork oldu. Bira. 
ralık Holandalılar onu tekrar aldı. 
lar ve N ew • Or~j tesmiye ettiler 
Ancak 1674 Londra müsalahasile şe
hir yeniden İngilizlere geçti.. Ve 
Nevyork artık 1783 senesine kadaı 
İngiliz hakimiyeti altında çocukluk 
devrini yaşadı .. 1712 de Nevyorkun 
nüfusu 4848 beyazdan ve (970) zen. 
elden ibaretti.. Amerika istiklalini 
müteakip Nevyork bir sene kadar 
devlet merkezi olmak şerefini de ta
şıdı, ve yeni bir hayat safhasına gir. 
di. Nevyork bugün Nevyork devleti
nin bile merke:ıi değildir .. Fakat o, 
doğup büyümekte olan. yeni dünya
nın, eski dünya karşısında en büyük 
kapısı olmak itibarile, iktısadi, içtL 
mai ve manevt bakımlardan onun 
hakiki merkezi, llhnm ve kudret kay. 
nağıdır. Bugün Nevyork şehrinin 
yedi buçuk mllyon nüfusu vardır, 
New _ Jersey ve Nevyork devletleri 
dahilinde mukintJ>lduklan halde iş. 
leci Nevyorkta olan iki milyon insanı 
da iliıve edersek şehrin kalabalığı 
ve hareketi hakkında kafi fikir edi
nebiliriz .. Nevyorkun nüfusu bütün 
dünya milletlerinin bir se~tezidir. 
Onun içinde çokluk derecesıle, Rus, 
İtalyan, ı . .eh, Alman, Irlandalı, Avus. 
turyah, İngiliz, Macar, Yunanlı, Su
riyeli olduğu gibi Çinli, Japon, Hint
li gibi diğer ırklara mensup olanlar 
da vardır. Nevyorktaki ıenci nüfu
sunun mikto.n dört yüz bine yaklaş
maktadır. 

hattanın Şimalinde bulunduğu için 
mahallesinde oturmaktadırlar. İn. bu mıntaka ile temas yoktur .. Zen. 
san burada dolaşırken, kendisini 1- ginlcr hangi millete mensup olursa 
talyanın herhangi bir şehrinde zan. olsun, zenginlikte bir millet teşkil eL 
ncder. Sokaklar, orada oynıyan ço. tikleri için, kendi mahallelerinde top 
cuklar ile doludur. Pencerelerde ça. }anmışlardır.. Nevyorkta sefalet ne 
maşırlar asılmıştır. Kapı önlerinde kadar açık ve ziıhir ise servet le bü. 
İtnlyan patronları yüksek sesle ko- tüıı lükse ve kudreti ile o kadar aşi
nuşmaktadır .. Ve ayak satıcılan kal. kardır .. Amerikalı para kazanmak 
dırımlara hakimdir. İtalyanlar daha kadar, para sarfetmek kudretine de 
ziyade yapı işlerinde, çamaşırcılık ve maliktir .. Ve N evyork herseyden ev. 
ütücülükte, meyvacılık ve bakkallık- vel bu kudretin mahsulüdür. 

zi yapmış olmak için doğruluğundan mek, bir otomobili, benzin deposuna Kont Csaky'nin 
emin olmadığımız haberler ''eririz, göndererek, otomobildeki benzinin 
fakat verdiğimiz haberlerin ortalığı bosa1tı1masını istemekten faksızdır. Hayret Uyandıran 
karıştırncağmı düşiinerck 'ricdanen Sovyetlerin Orta Şarkta harekete 
üzülürüz. Onun için bugün İstanbul. geçmeleri ihtimali Almanların Yakın 
da bir ecnebi gazeteye muhabirlik Şarkta taarruza geçmeleri ihtimalin. Bir Beyanatı 
etmek, diinyanın en güç işidir.·' den daha zayıftır. Vaziyet bu merkez Loııdra, 7 (Hususi} _Macar Ha-

Kıssadan hisse: de olmakla beraber Yakın Şarkı (ya. 
riciye Nazın Kont Csaky'nin bugün Bazan yanlış bir haberin iki ni Cenubu Şarki Avrupa ile Orta 

ta faal bir rol oynamaktadırlar. Nevyork idari bakımdan beş dni- ak b . 1 yaptığı beyanat, müttefiklerin siyasi memleketi harbe sürüklediği vaki- Şarkı) harbe kanştırac ır yo var-
b 1 ak 1 mahfillerinde hayretle karşılanmış-

Rum, Ermeni, Suriyeli, Lübnanlı reye taksim olunmuştur. Manhattan, 
gibi Yakın Şarklı unsurlar da bazan Bronx, Broklin, Quecns, ve Rlch
dikkati çekecek derecede, Nevyork mond, Fakat asıl Nevyork Manhat. 
dünyasında bir mevki işgal etmekte. tandır .. Nevyork nüfusunun mühim 
dirlcr. Bunlar da lokantacılık, halı- bir kısmı burada tekasüf ettiği gibi, 
cıhk, antikacılık gibi sanatlardan kalbi de, bütün tczahüratiyle bura. 
başka garsonluk, şoförlük ve amele. aa göze çarpmaktadır .. Ve hatta Man 
lik yapıyorlar.. hattanın bir ada oluşu, yani onun bu 

dir. Türkiye, gayet nazik bir mevki- dır. Bu inkişafa se ep o ac şart ar 
dedir. Propaganda harbinin son had- da, Yakın ve Orta Şarktan peyda o· tır. 

1 t l A - f·kı . F" Kont Csaky, Çeklerin istikbali dine vardığı bu devir.de ecnebi mat. acaktır. 1 ese a, mutte ı erın ın. 
buatında mütemadiyen havayı bu- landaya yardıma karar verdiklerini hakkında söz söylerken, Garp devlet.. 
landıran şu veya bu devletin propa. farzediniz. Burada bu yardım lehin. !erinin vakitsiz vaatlerde bulunmala-
gandası~a hizmet eden haberlerin de vcyn nlcyhindc bir gçy söyl~mek, rının doğru olmadığını nnlatmıstır. 

h t } 1 ğ Ma10m olduA"n fü~aro :müttor-a.1--ı
intişan, Ttırkiyeyi dostlarına, mütte. ya u onun yapı !P y~pı mıyaca ın- harp gayelerinden biri de Çekoslo-
fiklerine, komşularına karşı müşkül dan bahsetmek ıstemıyoruz. Fakat 
vaziyete düşu- rebilir. Hatta, bulanık bütün ihtimalleri hesapladığımız ta_k vakyanın istiklalini kurtarmaktır. Bu hususiyetidir ld, Nevyorka hususi bir 

Ç inlilerin Nevyor.ktald miktarı çehre, ve Amerikan medeniyetine 
o kadnr büyük olmamakla be- hususi bir veçhe vermiştir;. Onun 

raber, Çin mahallesi Nevyorlrun baş. için Nevyork ve Manhnttan isimleri 
lıca merak ve ziyaret mevzularından hemen ayni mefhumu ifade ederler. 
biridir. Amerikalılar artık Çinli mu- Manhattnn Şimalde Harlem River, 
hacir istemiyorlar. Fakat Nevyork Şnrkta 1st Rivcr, Cenupta yukarı 
şehri Çaynatau denilen Çin şehrinin Nevyork körlczl, ve Ga1"ptn. Rvdson 
kalkmnsına razı olur mu bilmem? River ile Nevyorkun diğer kısımın. 
Otokar tenczzühlerinin gece prog- rından ayrılmış bir adadır.. Burada 
mlannın" başında Çaynataun var- sokaklar doma tahtası gibi amudi o. 

~~r .. Ve dışarlardan gelen ecnebiler ~ar~. biribirini ka;etmekte ve rakam 
ile içerlerden gelen Amerikalılar, ıle ısımlenmcktedır. Manhattanı u

utlaka bu Çaynataun'u görmek ar-ı zunluğunda kateden caddeler daha 
~•sile bir kaç dolar feda etmektedir. geniş o1up bunlara Şark tarafından 

Y ahudiler, Yahudilik blr mi1li- ~... · ib b. · · ik" ı A d · Çin şehri, Çinlilerin oturduğu bir ı ı~ı aren ırı~c~, . ınc ... venu enı· 
yet teşkil ettiği için, onlan bu katı; sokaktan ibarettir. Binalar, !"· lıyor.. ~enı.şlığınde katedenle~e de 

noktadan mütalea edersek Nevyork. merikar*Iır. Yalnız dükkanların us- Strit denılmış ve bunlar da bırden 
ta iki milyonluk bir Yahudi kütlesi. ı ··nde çince yazılar ve içinde Çinli başlayıp 1'70 e kadar çıkan Takamlar 
ne hususi ve mühim bir mevki ayır. s~tıcılar vnrdır. ile adlandırılmıştır. yalnız Manhat. 
mak icap eder .• Yahudi kütlesi bir Sokaklard"' da Avrupa kıyafetli tanın az buçuk ta. rlhı hayatı olan CC: 
taraftan finans alemindeki e)ıemml- .. k dak k kl h · 1.1 d 1 T · tleri bu ka nup ısmın ı so a ann ususı 
Yeti, diğer taraftan sefalet alemin. Cm ı er o aşıyor. urıs • dl d A ik d k 

k t h 1 ğ t amak için a an var ır.. mer a a ra am, 
deki mevkiile Nevyorkun ve belki dar su u u aya e u ra m ' h k · h d k r· t" "k l ı · d" ı · d dun edilen em emıyet, em e ey ıyet ır .. de iktısadi liberalizmin tipik mümes. Amerı a ı ar, şım ı çın e . 
ıilliğini yapmaktadır.. bir n!yon batakhanesile, kurnaz bir ~ı:nd~atta~ •. aşağı iehı~, ve rk~n 

1 N ~- Çinliniv işlettiği uydurma bir Çin şe ıyed ıyb~ ayrrtaı mışhı.r. ku~ a: 
Muhtelü milliyet er evyor.11.ta ve bed" _ t • lar Mabette as:lı rın arasın a ır o şe ır ta sımı 

A "k d k"ler ı·şgal etmekte nıa ı gos erıyor · k - k .. a- A v l · m~rı a a mev ı .. - b"" '"k b" gonga her turist yapma ta mum un ur. şagı şe ur 
dir. Slavlar ekseriyetle şofor ve gar. duran uyu ır 

1 
bT Battery Parktan 14 üncü sokağa ka. 

son oluyorlar. Anglo • Sakson aslı. Çinlinin uzattığı tokmak a ~ura ı ır dar, orta şehir 14 üncü sokaktan 89 
na ve Şimal ırkına mensup olan!ar ive gon~n inilti~in.i dlnl~yebıUr. e!1 uncu sokağa kadar, yukan şehir de 
lktısndi ve içtima! hayatta daha yük. nµnla, Çın şehn zıynretınden m . - 89 uncu sokaktan Harlem Rivere ka
sek mevkilere çıkıyorlar. İngiliz nun olup olmndığını anlamasak bile, dar uzanır_ Bunlardan her birinin 
artistleri, füıanlannın fesahat ve tc- niyetini az çok keşfedebiliriz. Turist- şan ve şöhretine esas teşkil eden eser 
mizliği dolayısile Amerikada çok rağ ler, seyahatleri yalnız kendileri için ve mevzuları sırasiyle tetkik ede· 
bet göryorlar. lrlandalılar, ve Irlan. değil, biraz da başkalnn için yapar- Um •.• 
:la aslından olan Amerikalılar Nev- lar. Çin şehrini gezen ve oradaki "tu-
rorkta ve Amerikada, Amerikan po- ristlerin istismarı mağazası,, adını 
fültnin, ve Amerikan hukuk alemi.. verebileceğimiz bir mağazadan A
nin en ehemmiyetli namzet grupunu merikan mamulatı Çin eşyası satın 
teşkil ediyorlar. Bu Katol.ik Irland.~- alan bir turist yann memleketine 
lılar arasında J<>k _sıkı hır tesanut döndüğü zaman anlatacaklarını şim
vardır. Ve bugunku serbest Irlanda, d'd hayalinde tasavvur ediyor ve 
büyük bir mikyasta Amerika? lrlan. d~n~:yicller üzerinde hasıl edeceği 
da1ılann gayret ve yardımı ıle doğ. k tecessüs şaşkınlığının zev-
muştur mera ve . . · t . kini şimdiden tadıyor. Çın şehri, bu 

Nısbeti çok az olan skandınavya 1 ·yaret eden turistler t ik d ak suret e onu zı -
ve Holandalılar Amer a a. en m . - in bile daima esrarlı bir şehir ol. 
bul bir damızlık unsuru telakki edıl. ç ak d d cektir Hakikati ne 

k edi B "tib N o ku Ho m ta evam e e . ' me t r. u ı nr, evy r n - N k ·· r ebilecek ne de Grey 
lnndalı olduğu tarihindenberi devam .evyor . soy kıy '

1 - Lıne turızm umpanyas ... 
ediyor. Nisbe~lerini~. azlığı ~e .:kul- Çinliler ekseriyetle uşaklık, gar-

K. Elizabet 
(Başı, 1 incide) 

purun hareketi hakkında sorulan bir 
suale cevap vererek, vaziyetten ha
berdar olduğunu ve vapurun emni
yet içinde Nevyorka muvasaiat ede
bileceğine k ni bulunduğunu söyle
miştir. 

Bu vapurun denize çıkarılmasının 
başlıca sebebi, yeni inşaata yer aç
maktır. Çünkü vapurun bulunduğu 
yerde yeniden iki zırhlı, bir kruva. 
lÖr, bir tayyare gemisi ve iki torpi
to inşa olunmaktadır. 

Zayi Makbuz 

ak tut 1 k b itibarla Kont Csaky'nin bu sözleri, havanın yalnız Türk efktin umumi. dirde gözden uz u mıyaca ır · ı · k · d o müttefikleri verdikleri sözü yapmak-yesindc yapacağı fena tesir, önüne ami e ışaret etme ıcap e er. n~n 
geçilmesini zaruri kılncak kadar mü. için bu yardımın yapılması harbın tan aciz gibi göstermesi hasebile hay-
himdir. genişlemesine ve Hit~eri en çok ret uyandırmıştır. 

Bütün memleketler havadisleri ve korkutan ikinci cephenın kurulması. ==============7 
haberleri kontrol ederken biz Tür- na sebep olur. M oskovanın 
kiyedcki ecnebi muhabirlerinin, isti. Harekat sahasının genişlemesi, 
yer..'k veya jstemiyerek, yanlış pro. Stnlinin herhangi bir faaliyetinden Jh ş f / 
pagnndnlara lllct 6\nıa\aruul müsnade il~ri -'t~lP.'\iyec~t.i~ ,Çünlt-U .sovyet u ar ar l 
etmiyelim. Bunlara, her istedik1erini dıktatoru, vazıyetı tekrar gerıletccek 
sorabilecek, onlara h ak ikati bildire.. yeni adımlar atmak istemiyece)t de
cek ve yanlış haberlerin işaasına im. recede zaafının farkındadır. Sovyet 
kan bırakmıyacak bir makam, bir Rusyad~ zabıta ~uvveti~~ ordu o!
merci gösterelim. duğu, bıhakkın soylenmıştı. Onun ı-

REKABET KABUI~ETl\IEZ ERİŞİL~Z KUVVET 

(Başı 1 incide) 
JJI ü/det bu gece bitiyor 

Pnris Soir gazetesinin istihbanna 
göre, Sovyetler tarafından tekili edi. 
len şartlar şunlardır: 

"Finlnndada,Viborg dahil olmak 
Uzere biitün Kareli berzahını, La. 
dogaııın şimali şarkisindeki bütün 
araziyi, Laponyanın şimal kısmı.. 
nı, llangoe limanını ve ayni isim.. 
deki yarımadayı ve Petsnmo mın
tnkasmdnn bir parça araziyi Sov. 
yet Rusyaya terkedec:ektir." 
İsveç, Finlandarun cevap vermesi 

için on gün muhlet is~emiş ve bunu 
istihsal etmişti. Şu halde Finlanda. 
nın vereceği cevabın yarın akşam 
gece yarısından evvel Moskovaya 
gelmesi icap etmektedir. 

Ordu mukavemet edecek 
Nevyorktan bildirildiğine göre, 

Nevyork Times gazetesi, bu mesele 
hakkında yazdığı bir yazıda bir kaç 
güne kadar bir mütareke yapılması
nın çok muhtemel olduğunu kayıt ve 
Paris Soir'ın yazdığı yeni Sovyet tek. 
liflerini teyit ettikten sonra §Ulllan 

yazmaktadır: 
"Bazı kimseler, Finlanda hükume

tinin ağır şartları kabule tcmayiıl gös 
termesi halinde Finlanda ordusunun 
mukavemette bulunacağı mütalaasın· 
da bulunmaktadırlar . ., 

Viborg körf ezilldeki harel,fıt 
Askeri vaziyete gelince, Sovyetlcr, 

Viborg körfezinin ilerisindeki burun. 
lan işgal için çalışmakta ve buradaki 
bazı yerlerde de tutunmuş bulunmak
tadırlar. 

Fin hükl1meti, bugün 1920 sınıfını 
da silah altına çağırmıştır. Esas ıtı 
barile bu sınıfın büyük bir kısmı gö
nUllü olarak halen vazife başında bu. 
lunmaktadır. 

tOrlerlnin yukseklıgı de ıtibann sonluk lokantacılık ve çamaşırcılık 
baslıca amillerindendir. Amerikanın apıyo~lar. En sadık uşak ve en ter
çok tahdit edilmiş olan muhaceret ~iyeli garson sıfatile onlar bu sanat. 
kontenjnnında, en .geni~ ve serbest lerde tercihan iş buluyorlar. 
rakam onlara tnhsıs edılmektedir.. Nevyorkun zenci elemanı, ve zen. tstanbul İthaltıt GQmrOğijndcn :ı.ldı!tı-

_ttalyanlar Nevy_or_kun. en ziyade el mahallesı" de, Nevyorkun içtimai mız 9-8-938 tmih ve 508722 No.hı 10849 
k l b l k Ura 38 kuruş lnymeUndeki GOmrOk Mak

goze. çarpan ve buyuk hır a ~ .a .ı ve iktısadi hayatında mühim bir mev buzunu zayi ettllt. Yenlıdnl çıkaracnğımız-

Dünya milletleri arasmda Emlüstri alcınıuın Devletirni.z 
va 1tasiyle ÇAPA'ya resmen ''erdiği (Rekabet kabuletmez erı
silmez kuYvct) unvan ve tcvcihini sayın vatandaşlarıma arze
dcrken hakikaten cihanşümul firmalar müstahzaratile lfıtfen 
mukayese etmclerini ' rica ederim. 

250 gramlık kutular içerisinde bulunan ÇAPAMARKA Pİ
Ri :rç UNLARI ve HUBUBAT UNLARI derecesinde hiçbir 

Son harp telJliğlerl 
Son Sovyet tebliği şudur: 

tcşkıl eden un?urlanndan bırı~ır. ki işgal etmektedir. Ona aynca temas dan eskisinin hiçbir k:ıymeU kalnuyacağı 
Daha bundan bır ç sene evveline d ğ" lan olunur. 
kadar, İtalyanlar, en büyük t~ıyı:n eNeceeız. rkun bu nüfus tahlili az 
.-brinin Nevyork olduğunu soylu- vyo Bum Dokumıcılır ve Trikotaj 
r- dk onun mahalle taksimatını T. A. I}. "IPEKIŞ" lııtanbul YD11• 
yorlardı. Ner.-york ttalyanlannın bü. ç. . . Yahudi, Çin ta Fabrlkuı lııetmı ldar.I 
Jiik bir kısım, toplu olarak. İlalyan da tcsbıt etmiştir- ve 

müstahzarın mevcut olmadığı görülecektir. 
Memleketimizin her köşe ,.c bucağında en müsait fiatlarl~ 

ÇAPA müstahzaratını bulabilir~iniz... 
Besiktas: CAPAMARKA Kuruluş tarihi: 1915 

"Mühim hiçbir hfıdise olmamıştır 
Sovyet tayyareleri. Fin kıtaatını 

ve Fin askeri hedeflerini şiddetle 
bombardıman etmiştir. Haya muha
rebeleri esnasında üç tayyare dü~ 
müştür.,, 



l 

==.::::. 8 - 3 - 940 
T a ft -... -

Milli ~iyango 
100,000 Liralık Büyük 

ikramiyeyi 6486 
Numara.lı Bilet Kazandı 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi 'ni NASIL 

MUHAFAZA 
EDiYOR? 

GRİP - NEZLE - NEVRALJİ 
BAŞ - DİŞ - KIRIKLIK 

SOGUK ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

iMA 
. Milli P iyango, dün Ankara Halke.. 19465 19536 19362 19607 19646 

;ınde çekilmiştir. Kazanan numara.. 19709 19769 19771 19791 19862 
8:1'1 ~ıraya konulmuş olarak ve tam 19876 20054 20323 20335 20363 

bll' lıste halinde neşrediyoruz: 20534 20558 20692 20721 20729 
100,000 Lira kazanan No. 20749 20753 20774 20793 20796 

6186 20906 20987 21063 21117 21271 

25,000 Lı"ra kazanan No. 21423 21465 21526 21564 21630 
21680 21719 21878 21889 21902 

23051 21929 22005 22058 22139 22264 
15,000 Lira kazanan No. 22276 22281 22314 22329 22458 

22497 22542 22707 22726 22730 
9175 22764 22952 23096 23194 23207 

Sanlan (54), (75J ve (86) rakam- 23244 23289 23342 23357 23368 
:::;ıe biten bütün numaralar amorti 23376 23564 23620 23755 23848 

anmışlardır: 23989 24237 24275 24280 24.311 
12,000 Lira kazanan No. 24449 24471 24476 24493 24584 

39533 24658 24816 24964 25014 25297 
IOJJOO Lira kazanan No. 25465 25601 25712 25719 25722 

153 25827 25920 26147 26372 26385 
26411 26463 26467 26587 26731 

5,000 Lira kazanan N olar 26938 26963 27023 27052 27261 
5121 16200 27455 27597 27668 27785 27725 

3/)00 Lira kazanan No.lar 27832 27917 27954 27933 2so11 
28122 28231 28251 28314 28348 

,217 12639 12931 28401 28596 28694 28813 28847 
35152 16132 . 28897 29034 29093 291-U 29153 

2,000 Lira kazanan Nolar 29281 29386 29515 29579 29599 
15274 19168 22781 37416 41784 29739 29785 29975 30095 30146 
42966 45172 48582 30241 30247 30345 30413 30418 

1,000 Lira kazanan Nolar 30481 30517 30750 30754 30762 
3077i 30813 30924 30938 31148 

3592 4402 5920 8474 8676 31159 31176 31215 31232 31325 
8739 11590 13988 14359 14480 31337 31389 31514 31679 31775 

16428 16867 17145 21535 21760 31832 31856 31981 32086 32321 
25586 28127 28355 28892 31157 32362 32372 32467 32668 32675 
32220 32449 34398 35411 35793 32721 32772 32947 33001 33167 
36202 38805 47648 47777 48626 33270 33332 33365 33380 33418 

100 Lira kazanan No.lar 33451 33768 33838 34039 34215 
395 1456 2190 3846 4637 34277 34339 34445 34484 34607 

5168 5315 5349 5383 5479 34752 34790 34810 34680 35097 
5559 5817 6082 6171 6208 35118 35146 35207 35211 35224 
6289 6625 6708 7982 8022 35316 35419 35440 35447 35454 
8632 8999 9400 9983 10206 35519 35637 35660 35863 35913 

10216 10389 10482 10862 11188 36123 36371 36401 36417 36453 
11419 11431 11588 11816 11868 36574 36614 36652 36661 36664 
12091 12240 12708 13055 13494 36734 37045 37052 37194 37280 
13714 14319 14713 14989 15031 37382 37446 37671 37782 37807 
15664 15965 16613 16759 17621 37627 37644 37851 37909 381 C7 
18127 18208 18465 19063 19154 38123 38126 38134 38191 38495 

11%~ ~q~tt~~q@H ~~8~i-Uffl ·~=~~a.,..,.3~5~~~~~~~~r~s-ffi!t- iü~8 H~~g 
23188 23545 24165 24431 24498 39448 39478 39479 39611 39743 
24784 24791 25290 25613 25766 39795 39894 40425 40441 40520 
25818 25987 26085 27163 27265 40527 40594 40713 40808 40848 
27298 27361 27709 27938 27998 40929 40933 41046 41118 41308 
28179 28273 28812 29269 29898 41332 41543 41629 41671 47799 
3oo99 30249 30856 31660 31743 41826 41962 42146 42213 42339 
31843 32515 32717 33574 33581 42400 42447 42543 42484 42510 
33614 33785 33876 343·18 34712 42545 42622 42902 43042 43201 
35041 35577 35582 35690 36156 43279 43366 43550 43578 43598 
37030 37311 37563 37793 37887 43639 43675 43802 43837 43851 
37942 38048 38179 38525 38623 43973 44110 44258 44325 44349 
38826 39093 39172 39903 40687 44375 44412 44547 44673 44917 
41317 41155 41470 41841 43043 45055 45214 45217 45272 45434 
43178 43893 43956 43930 43985 46258 46316 46342 46388 46429 
44366 44708 45546 47131 47240 24258 46316 46342 46388 46429 
47616 48167 48199 48321 48378 46598 46543 46680 46683 46686 
48646 48885 49241 49908 46738 46766 46815 47081 47169 

60 Lira kazanan Nolar 47280 47321 47603 47717 47916 
125 256 268 321 322 47934 48026 48049 48068 48228 
402 485 492 778 793 48231 48244 48758 48800 48993 
875 895 896 991 1037 49042 49081 49095 49115 49116 

~4ıoa 1273 1295 1299 1504 49169 49221 4922e 49232 49238 
l 83 1492 1803 1827 1882 49272 49284 49786 49834 49847 

2:~7 1965 2135 2251 2425 49917 

3 
8 2671 2779 2788 2842 Şehrimizdeki Talihliler 

3~;~ 3037 3215 3218 3286 Milli piyangonun 100 bin liralık bü-
3927 3455 3477 3612 3752 yük ikramiyesini Nişantaşında Güzel 

4 
3941 4228 4342 4469 bahçe sokağında 16 numarada oturan 

6 
557 4679 4807 4831 4982 Feride Gür kazanmıştır. 55 yaşların-

6~:~ 5067 0187 5269 5288 da olan Feride kendisine bu parayı 
6 

5768 5807 5980 5998 kazandıran 6486 numaralı bilete üç 

6~~~ 6197 6245 6274 6546 tertipte urarla devam etmiştir. Feri-
76 7092 7371 7579 7677 de bir kızı ile iki oğlu olduğunu, ka-
79~~ 7824 7852 7870 7904 zandığı on bin lira ile çocuklarına a-
87 8373 8494 8544 8717 partman yaptıracağını söylemiştir. 
94~: 8962 9239 9317 9394 Kadıköy Koşuyolu sokak 18 nu-
96 9446 9526 9555 9591 marada Ahmet ve Uzunçarşı 4.4 nu-

lOO 43 9765 9817 9915 10024 marada Saraç Mehmet on beşer bin, 
102~~ ~Ol20 10129 10133 10203 Pangaltıda oturduğunu söylemekle 
10

526 1
0269 10359 10399 10513 iktüa eden Seher isminde bir kadın 

1095 0555 10681 10776 10892 da on bin Ura kazanmışlardır. 
ı.ı 18~ ~l028 11089 11103 11165 
11427 1~ 192 11277 11404 11512 
11813 11435 11534 11585 11619 
12104 12~19 11940 11951 12075 
125 45 12255 12440 12458 

·-····· ....... ---.---· ...... ..___._ ....... 
İ KARİ MEKTUPLARI i ..... -.. -

127~: ~2529 12575 12656 12639 
13029 1~796 12806 12881 12896 Erzlnoın fellketzedelırlnden Abb" oO· 

115 13151 13236 13254 

Bir Felaketzede İş Anyor 

13327 13371 lu Rıza Karadıyı ga.zetemlze geldl ve de· 
13432 13493 13867 

13952 l3979 13999 14027 14056 dl ki; 
14161 14194 1

4241 14352 14556 
.. _ Ben Tophanede Bot.u:kesende 144 

14607 14730 
15170 15187 15498 

numaralı evde iskAn edildim. Devlet ba-
15665 15750 

15806 16075 16078 
na her ay dokuz lira veriyor. Bütün efradı 

16311 163l
3 16577 16502 16521 

anemi felAkette kaybemtıı bulunuyorum, 
16575 16

592 16625 16710 16844 
hayatta tek bapma kaldım. GücQ kuvveti. 

16 yerinde bir Türk genciyim. Ortamektep 

10 Senelik 
lzdivaçtan 

son Ta 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile - açık , taze ve ku
sursuz bir tene. genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola. 
bilirler. Bunu, Tokalon ile te. 
davi, • günde 3 dakika - 10 
günde garanti ed~bilir. 

Kömür 
Kental 

972 

3000 

4000 

000 

Odun 
Kental 

00 

00 

00 

20000 

TESKİN· F.DER 

. ,Kadlköy Vakıflar Dire.ktörlüğü Uanları 
Kere:;te gayri 

mamul 
M3 

00 

990 Meşe 

00 

ilk temınat 
L. K. 

77 00 

293 00 

105 00 

200 Mahlut 293 00 

Şilenin avcı koru Vakıf ormanlannın Eğri dere mevk iin
den 
Darlık, Kabaağaç, Karadereı Dardağan ağılı mevkile-
rinden 
Şilenin avcı koru vakıf ormanlarında Firavun dere ve ci. 
varında 

Alemdağ vakıf ormanlarının Karanlık dere ör en dere ile 
davalı burun ve kumluk mevkiJeri arasındaki ormandan. 

Yukarda mevkileri yazılı ormanlardan şartnamelerde gösterHen müddet zarfında kesilip imal ve n akil 
edilmek üzere yukarda miktarları yazılı kereste odun ve kömür ayrı ayrı açık arttırmaya çıkarılmıştır. !hale-

leri 14/ 3/ 940 Perşembe günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve ihale gününde hizalarında yazılı teminatlarile bir-

likte Kadıköy vakıflar müdürlüğünegelmeleri (1578) 

· ıstanbul. Belediyesi ııa~ı~rl . 
Cihangir yangın yerinde Tavuk çııcrn.aı.ı soıtatında :ııı uncu aaada 2/1 numa

ralı 9,80 metre yUzlU ve 315 metre murabbı sahalı arsa ııatılmak üzere açık arttır
maya konulmuştur. Tahmin bedeli 320 11 ra ve ilk teminatı 24 liradır. Şartnameler 
zabıt ve muamelAt müdürlUAü kaleminde görlllecekllr. İhale 11-3-940 Pazartesi 
günü saat 14 de daimi encilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale aünil muayyen saatte dalınl encümende bulunma-
ları. (1410) 

İst. Levazım Amirliğinden : 
Köhne bakır, alemlnyurn, çinko ve pi rlnç ne irnalAttan artan yeni hurda kır

pıntıları verilmek suretile muhte11f ebad ve kalınlıkta bakır, alcminyum, çinko vt 

pirinç levha yapabilecek müesseselerin pullu teklif mektuplan ile Tophanede 
AmirllJimlze mliracaaUan. (1799) ' 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk. 
teki TQkalon kremini kullani.. 
nız. Terkibinde Viyana Üniver_ 
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "BİOCEL., 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi bes1er ve gençleştirir. 
Buruşuklukları giderir. Her 
ııabah da yağııız beyaz renkteki 
Tokalon kremtnt kullanm1z. St. 
yah benleri eritir ve açık me. 
samcleri sıklaştırır ve cildi yu. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
Prlec-Pkchıfz . 

Fatih 2nci Hukuk mahkemesi satış j 
memurluğundan: Hüsamettin ile Ay 
şe Seniyenin tasarruflarında bulunan 
Fatih kazası Kürkçü başı mahallesi
nin Küçüklanga ve çıkmaz tuti oda. I 
ları sokağında eski 164 yeni 164 n: I 
tedavül kaydına nazaran sağ tarafı 
Kasapilyas camiine meşruta arsa sol 
tarafı Bıçakçıali veresesi hane ve 
ve bahçesi ve hazan Ruhiye verese
si bahçesi arka tarafı çıkmaz tuti o. 
daları sokağı ve hazan sebzeci Hasan 
hanesi cephesi Langa caddesile mah 
dut 906 lira muhammen kıymetli ev 
izalci şuy'u zımnında açık arttırma 
suretile atideki şartlar dairesinde 
11/ 4/ 940 tarihine müııadif perşembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar mah
keme başkatibinin odasında sanlacak 
tır. Muhammen kıymetin % 75 ini P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
bulduğu takdirde o gün ihale edile. 1 - İdare ihtiyacı için 190.000 metre tek nakilli saha kablosu kapah zarfla 
cek aksi takdirde en çok arttıranın eksiltmeye çıkarılmıştır. 
taahhüdü baki kalmak suretile 26/ 2 - Muhammen bedel (16200), muvakkat teminat (1215) lira olup eksiltmesi 

~--•••••••••••llllııı. I 4/94~ tarihine müsadif Cuma gUnü 26 - Nisan - 940 Cuma gfinU sa at 16 da Ankarada P. T. T. umum mO-\... ..k S Ek . . ayni saatte ve ayni yerde arttırmaya dürlük binasındaki satınalına komisyonunda yapılacakhr. 
ı11WI G • I GC Slrl devam edilerek en çok arttırana ihale 3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temmat mektublle n-

edilecektir nunl vesaiki ve teklifi' muhtevi kapalı urflarını o gün ııaat 15 e kadar 
mezkür komisyona vereceklerdi r. 

Evsafı: Kapıdan girilince malta 4 - $8rtnameler An karada P. T. T. Levazım, f stanbuldaJ>. T. T. Levazım ay-
döteli bir taşlık bir bodrum fld gö- nlyat şubesi müdilrlilkıerlnden bedelsi.1 olarak verilecektir. (1053) (1789) 
mülü küp ve sağ taraftan iki ayak---------------------_.;;.~---....:.-~ 

merdivenle çıkılınca bir oda o lup ~ı•••••-••••••••••••••••••••' 
1 taşlıktan diğer bir kapı ile diğer bir I 

;::,açların.lLl dokulınekten, ıt.:pek

lenmekten korumak için muhakkak 
Majik saç eksirinl kullanınız. Der
hal tesirini ıörürsünüz. Saçlan bü
yütür, köklere yeni hayat verir. Bir 
tecrübeden sonra neticeye hayret e· 
decekslnlz. 

taşlığa girilince bir kömürlük harap 
bir mutbak iki ayak merdivenle çr. 
kılınca bir kapıdan bahçeye çıkılır 
burada bir kuyu ile b ir incir ve dut 
erik şeftali ağaçlan vardır. lçerden 
13 ayak merdivenle çıkılınca bir ao. 
fa üzerinde hela sandık odası ve yan 

. yana sokağa nazır iki oda bir de met 
· dlven altında dolap 11 ayak merdi. 

~--•••••••••IİI•~ venle ç1kılınca sofa üzerinde hela 1 

sandık odası ve iki oda mevcuttur. 
Türk Çimentosu ve Kireci 

Anonim Şirketi Hissedarlarına 
I L A N 

Ev ahşap ve tamire muhtactır. Sıva.. 
lan kısmen dökülmüştür. Elektrik te 
sisatı mevcuttur. 

Türk Çimentosu ve Kireci Anonim 1- İşbu gayri menkulde müseccel 
Şirketi hissedarları ticaret kanunu. ve gayri müseccel hak sahiplerinin 
nun 361 inci maddesi ile Şirket esas tarthi il~ndan itibaren 20 gürı zar. 
mukavelenamesi ahkamına tevfikan frnda vesaikile birlikte müracaatları 
1940 senesi Martının 26ıncı salı gü. lazımdır. Aksi takdirde gayri müsec 
nü saat 16,30 da Galatada Agopyan cel hak sahipleri paylaşmadan hariç 
hanının 4üncü katındaki Şirket mer kalırlar. • 
kezinde inikad edecek olan Heyeti 
Umumiyei adiye içtimaına davet o. 
lunurlar, 

Ruznamei Müzakerat: 
' 1 - idare meclisi raporu ile müra 
kıp raporunun kıraati. 

2 - 1939 senesi muamelatına ait 
hesapların kabulü ve İdare meclisi a 
zasının ibrası ile mezkur sene mua. 
melatı netayicine dair İdare meclisi. 
ı:ıin teklifi. 

3 - Meclisi idare azası intihabının 
icrası, Şirket Esas Mukavclenamesi. 
nin 26 ıncı maddesi mucibince Mec. 
lisi İdare tarafından 1939 senei 
hesabiyesi zarfında intihap olunan 
Meclisi İdare Azalarının tasdiki ve 
Şirket umurunu idare ile mü~<:cllef 
azaya veri1ecek aidatın tesbiti. 

4 - Ticaret Kanununun 323 üncü 
maddesine tevfikan Şirketle .nuame
lei ticariyede bulunmak üzere Idare. 
Meclisi azasına mezuniyet itası. 

5 - 1940 senesi için bir mur~kip 
tayini ile afdatımn tesbiti ve murakı 
bın mazereti ha1inde ifayı vazife et. 
mek üzere diğer iki zatın intihabı 

Laakal 250 hisse senedine malik 
olup ta içtimaı mezkCırda hazır bu. 
lunmak istiyen zevat Ticaret Kanu. 
nunun 371 inci maddesine tevfikan 
içtima tarihinden bir hafta evvel his. 
selerini Şirket Merkezine tevdi etme 
lidirler. 

2 -Arttırmaya girecekler m•1ham 
men kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey 
verecek terdir. 

3 - lha1e bı!deli tarihi ilfuıdan iti. 
haren 7 günde verilmelidir. Aksi 
takdirde ihale feshedilir ve yeniden 
arttırma yapılarak en çok arttırana 
iha1e edilerek aradaki fark ve zarar 
bila hüküm müşteriden lınır. 

4 - !hale tarihine kadar vergiler 
ve borçlar hissedarlara ve % 2,5 tel. 
lfıliye ile 20 senelik evkaf taviz be. 
deli müşteriye aittir. 

5 - Şartname bu günden itibaren 
herkese açıktır fazla malumat isti. 
yenler satış/152 No: ile memuriyeti
mize müracaat etmelidirler. 

KAYIP -İstanbul Darülfünununun 
Dişçi mektebinden almış olduğum 
1341 tarihli ve 193/ 488 numaralı şa. 
hadetnamemi kavbettim. Yenisini a
lacağımdan eskis.inin hilkmü yoktur. 

Diş doktoru Ali oğlu İbrahim 
Abdullah 

Türk Hava Kurumunun 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 senesinde Orta Okuldan mezun talebeler, 
2 - Bu ıene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Halen liseye devam eden talebelerden 
Hava gediklisi olmak isteyenlerin T. H. K. nun CağalogJ.undakt merkez 

şubesinde kayıtlarına başlanmıştır. 

Yaş hadd1 en az 16 ve en çok 18 dir. 18 den 20 yaşına kadar olanlar ihti
yat kaydedilir. 

18 - 18 yaşındakiler arasında kA.f!. mlkdar talip çıkmadığı takdirde bu noksan 
ihtiyatlardan ikmal edilecektir. ? · (1813) 

~ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilaniar·ı 
Muhammen bedeli (45.000) kırk be:;; bin lira olan 10 ton külçe kalay 15/Nl• 

aan/1940 tarihinde Pazartesi günü saat 15,30 da k:ıpalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin (3.375) Uç bin ilç yüz yetmııı beş liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklltıerinl aynı gün saat 14,30 a 
kader komisyon Reisliğine vermeleri laz ımdır. 

Şartnameler (2211) 1kJ yüz )'irml bet kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele-
rinde satılmaktadır, (1539) 

* * Muhammen bedeli 2000 Ura olan bir adet ah~ap için elektrik motörltı ıcesme 
ve delme tezgAhı 22.3.1940 Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpa!;ada gar bl· 
nası dahilindeki komlsyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına:aktır . 

. Bu .ııc girmek l~tlyenlerln 150 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tiğı vesı kalarla teklıflerinl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan param olarak dağıtılmaktı...ıır. (1617) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Açık eksiltme suretlle ve İdaredeki şekil ve nümunelere göre 38 takım şo

för ve hademe elbisesi ile 40 adet işçi tulumu yaptrrıl:.ıcaktır. 
2 - Muhammen bedel! 1076 lira olup muvakkat teminatı 80 Ura 70 kunıştur. 
3 - İhale 15-3-940 Cuma günü saat 11 de Havayolları meydanında kMn Umum 

MüdilrlUk binasında toplanacak komisyon tarafından icra kılınacaktır. 
4 - Bu işe ald şartname ve mukavelename ile nümuneler her gün Umum MQ• 

dürlük Alım Satım Komisyonunda görülebilir. ' 
5 - Talip olanların mezkör tarih ve saatte Havayollan meydanında kAln Umum 

Müdürlük binasında toplanacak komisyon da hazır bulunmaları ilAn olunur. 
862) (14911) 

Şile Belediyesinden : 
Şilede halen mevcut elektrik tesisatının kısmen tecdidi için bir buharlı ma

kine veya lokomobil ile mütenavip cereyanlı dinamo, izolAtör, tevzi tablosu ve 
bakır tel gibi malzeme açık eksiltme suretile alınacağından. prtnamede yaz.ıh 
evsa~ ve şeraiti havi malzeme ve makinenin satışına talip olanların muhammen 
bedelin % de yedi buçuğu olan (600) lira teminat akçesile veya Milll bankaların 
birinden teminat mektubu ibraz eylemek suretile tarihi i!An olan 2 mart tarihin
den 18 mart 940 cumartesi günü akşamına kadar Şile Belediyesine müracaat-
ları. (1633) 

861 17075 17147 17149 17158 mezunuyum. Elimden her~ gelir. Devle-
17214 17221 17298 17362 17450 tin verdiği 9 lirayı utanarak ılıyorum. 
17576 17599 17604 l 7606 17627 Bana bir iş verseler, bir iş bulabilsem bem 
17687 17816 17837 l 7983 18057 çalıştığım müesseseye müfit olur, hem de 
18079 18442 18447 18712 18453 devlet kesesine bAr olmam. Burayı bil-

• 1886 medlllm için it bubnakta ma,koıtt ee------....:.:::....ı.uiL.-UM:ı>Aııt..-...L:wutı.:L-...ıu.J.Jr.tı......;LD!llA.D..1.-.;,,;,,,,;:.;..::;..,:,::::...::.....:.:::::=:::=._:::.=.:::.~:'.'.:JJJz:,__ ___________ _ı_ __ .lıiiiiiiıı..-mii~--'----L...sıwbLl'&...Ntm~Ul.ilı!lilı:ıll.Ualll LGtfil DÖRDÖNC"Ö. G1n111Jterilik ve 

Bankalara tevdi edilecek sencdat 
makbuzları Şirket Merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecek-



El Elden Üstün Olduğu Gibi Uğur da Uğurdan Üstündür. 
MiLLİ Piyangonun Kurulduğu Gündenberi Bu Kadar Büyük Bir Talih Dağıtma Rekoru 

TEK- KOLLU c EM AL 1 
den 

Başka Hiçbir Piyango Bayiine Nasip Olmadı. 

.Dünkü Keşidede Ayni Numaralı Biletle iki Müşterisine Yüzer Bin Liradan Tam 

1 - Mahmutpaşada Tarakçılarcia Fanila mağazasında tez-· 
gahtar Çakır ve üç arkadaşının TEK KOLLU CEMAL,den 
aldıklan 6486 No.lu biletle en büyük ikramiye olan 

o 
isabet Etti. 

I 

2 • TEK KOLLU CEMAL. iKiNCi . 

LIRAY 
Bomontide Ebe kız sokağında Vagonli Şirketi Muhasebecisi . . 

1 

• 

1 

Birinci 100.000 Lira kazanan Bayan Afife, Tek Kollu Bay Halidun,un Eşi Bayan Afifeye kazandırarak kendisini ikinci 100.000 Lirahk ikramiyeyi kazanan Bay Çakıra 
Cemal'in uğurlu elinden paralarıru alıyor. büyük bir servete kavuşturdu. paralarım Tek Bollu Cemal, uğuru denenmiş elile veriyor. 

Bu İşitilmemiş ve Misli Görülmemiş Çifte Muvaffakıyet, Gösteriyor ki 
TEK KOLLU CEMAL Gisesinden Bilet Alan ve lsrarla Sonuna Kadar 

' 
Takip Eden Her , Vatandaş Günün ırın e endisinin de Zenginler 

Arasma Karışabileceğini Ümit Etmekte Haki.dır. 

TEK KOLLU CEMAL, Ayrıca 25.ooo Lirahk ikinci Büyük ikrami~eyi de 2 5.1 
No. Bilet HCimili Kısıkhda MalGI Gazilerden Emekli Binbaşı Bay Faruk'a 
• 

: l 

12.000 Lirahk ikramiyeyi de: 39533 Numarah Bilet HCimili Çiçek 
Pazarında Çiçekçi Ali Dayıya Verdi. · 

1EK KOLLU CEMAL, Talihli Müşterilerini Dün Bizzat Evlerinde Ziyaret Ederek Kendilerini 
Müideledi ve ·uğurlu Eliyle ikramiyelerini Birer Birer Tevzi Etti. 

Bir Kolunu Vatan Hizmetinde Kaybederek Tek Kolu ile Çahşan TEK KOLLU CEMAL 
Müşterilerinin Yüzünü Güldürmek Hususunda da Daima ön' Safta ve Daima Tek'dir. 

·- ·- - - .. 

DİKKAT: Hayatmızm Gidişini Değiştirecek Olan Piyango Biletlerinizi 
izdihamlı Son Günlere Kalmıyarak Daima Vaktinde Alınız. · " 

ı , 1 ÜÇÜNCÜ KEŞiDE BiLETLERi GELMiŞTiR. EN BÜYÜK iKRAMiYESi : 150.000 LiRADIR. ı :ı · 

TEK KOLLU EMAL · TEK KOLLU CEMAL · ·TEK KOLLU CEMAL -
ES DİKKA : Eminönü Tramvay Caddesi 27 Numara TEK KOLLU CEMAL GiŞESi Sahibi 

TEK KOLLU· CEMAL GÜVEN 

Hiç Bir Y erCfe Şubesi ·. Yoktur. 


