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• 
ın imale Si ay ti ihtimali Var 

Almanya, Finlandayı Sulhe 
Razı Etmesi için lsveçi 

Miıtemadiyen'T azyik Ediyor 
Bu Teklif Reddedilirse 

Müttefikler Yardımı 
Derhal Genişletecekler 
Sovyet ve 
Doğrudan 

Fin Murahhasları 

Doğruya Temaslara 
Stokholmde 

Başladilar 

Londra, 8 (Hususi) - Finlanda meselesi, birdenbire bütün 
·Xvrupayı heyecanlandıran, harbin bütün Şimali Avrupaya ya
yılınası ihtimalini tebarüz ettiren bir mahiyet almıştır. Yakalar 
§Unlar dır: 

1 - Sovyetlerle 

FINLA D 

Finler arasında Stokholmde doğrudan 
I doğruya temas tesis edilmiştir. 

D A 1 2 - Bu teması müteakıp Fin mu.. 
rahhaslarmdan sabık Cümhurreisi 
Swinfud, derhal tayyare ile Berline 
ırltmis ve Alman ricali ile tcmac; e+---~ 
ttııştıı•. 1'U ır.ın mtıralillası, 7arın da 

S • " Romaya gidiyor. 
ıyas 1 Kuvve ler 3 - Alman Hariciye Nazın Fon Dün Berlinde Ribbentrop'la görüş ~n eski Fin CilnıhtuTeisi Swinfud 

Ribbentrop ta yarın Sinyor Mussolini l 

Müttefiklerin 
Şark Hava r 1 ı 

K mcıiftdanları Geliyor 

Yazan: ~1.Zekeriga SERTEL ve Kont Ciano ile görüşmek üzereı 
~ Romaya hareket ediyor. ~-----
~ ızılordu Mannerbelm hattını Görüşülecek meselelerin en mü. 

yardıktan ve Viborg şehriru himleri Sovyet Birliği ile İtalyanın 
;~dıJct.ih sonra, Sovyet hükumeti, mii!1asebetlerinl düzeltmek ve Fi,p. 

inlerin artık memleketlerinin daha landa meselesini halletmektir. 
ılyade harabiye uğramasını i3temi. 4 - İtalyan gazeteleri ve İtalyan 
~~ce_ğini . tahmin e~crek, Finlanda ra~yo lı:bsyonlan bugüne kadar Fin 
ükuınetine sulh tekili etti. Ajansla.. lerın kahramanlığından bahsettik. 

;:11 Verdiği habere göre, Moskova, leri ve Finleri mücadeleye devam için 
rarp başlamadan evvel yaptığı tek- teşvik ederek kızıl tehlikenin yayıl
iflcrj biraz genişleterek tekrar edi... mamsı lazım geldiğini anlattıkları 

Yor. Viborg şehri de dahil olmak ü- halde bugün hep birden dillerini de. 
2cre Kareli berzahını, Hanko adası. ğiştirmişlerdlr. Hepsi de Sovyet -
nı, Ladoga gölünün Şimalini, ve Pet- Fin sulbü lehinde söz söylüyor ve 
~o mıntakasında bir miktar arazi sulh teşebbüsüne müzaheret ettikle. 

ttyor. rlni gösteriyorlar. 

Ankara. 8 (A.A.) - fngfltercnin 0rta Sark hava ordulan Baskumnndanı Or
general Slr Wllllnm G. S. Michcl ile Fransanın Şarki Akdeniz Hava Kuvvetleri 
Kumandanı Genernl Jauneaud yarınki Toros Eksprcslle şehrimize gelecekler ve 
protokol mucibince mutat merasimle karşılaruıcaklardır. Misafirler, öğleden ön
ce Hariciye Vekili Şükrü Sara~ğlu ile Milli MOdafna Vekili Gencrnl .Nacı Tı
nu'ı ve bunlan tııklben de Genel Kurmayda Başkan Mareşal Fevzi Çakın.ağı 
ve Orgeneral Asını GOndilz'Q ziyaret eyliyeccklcrdir. S:ınt 13,30 da Genel Kur
may Başkanı Mar~l FcvıJ Çakmak ta rafından ınisnfirler şerefine blr öğle zi
yafeti verileccktfr. Çarşamba günü akıa mına kadar şcluimizde kalacak ol.:ın 
muhterem mlsafirler şerefine Orgeneral Asını GündOz ile İngiliz ve Fransız BO
yük Elçileri tarafından birer ziyafet verileceği gibi, İngiliz Büyük Elçlsl tara
fından ayrıca bir resmi kabul yapıLıcak tır. 

:tn ~ovyetierin sulh teklifi ortaya 
Finlandanın Vaziyeti 

Finlerin bu inkişaflar karşısında
ki vaziyetleri, Fin ricalinden biri ta-

- (Sonu; Sa: 6; Sü 2) 

~ siy~i mes~leler çıkarmıştır: 
daıun Yyet hükumeti, evvelce Finlan. 
lllad ~e~ hükumeti olarak tanı.. 
kUnı~ . ~ bıldirdiği bugünkü Fin hü
Kus .tiıı~ tanuruş oluyor ve bununla 
etu;.1no nun riyaseti altında teşkil ----------------------------------·-------

~v ::;:.~1:ın~~et hükumetini Rumen Kralının Gizlice Şeker 
J:'Uıda1ct .. hukumetini, bu eski kara-
lkflınetin donnıiye ve mevcut Fin hü. D Ed ler 
<len anı~ sulh teklif etmiye sevke.. epo en 

Mosk şu olsa gerektir: G •• 1 B e J t e dııı nıu:vanın ilk gayesi, Leningra. uz e ı ao es 1 Aracfırıllyor 
~~~r:~;;\:~\~~ ~::::~~ .a ~ 
gaycsln.i ate3ilc yerleri almaktı. Bu 
ile tenıf sulhen ve müzakere yolu 
alınıya n edemeyince snaıı kuvvetue Dost ve Müttefik 
na hayUl?lecbur oldu. Bu teşebbüs o· 
maksadı p;~alıya mal oldu. Fakat 
kaldırınnk ınlandayı yer yüzünden 
ııi elde etrn olrnadıŞt için, istedikleri
verebillrdi ~ şnı:t1yle, harbe nihayet 
sinde :meni arbın devam etmeme. 
:zuıns\1% aau de vardı. Çıinkü Jü_ 
israf J.cre kan döküyor, kuvvetini 
yardırnı ;~or, Almanyaya vadettiği 

Rumen Milleti, Başta 

Samaieste Karol il Olduğu Halde Erzincanda 

Bu d Panııyordu. 
da h~rb-:ebaşka nıüttefikler Finl~
bulunuyorla Jardıma karar vermış 
lanan v r ı. Gerek İsveçtc top. 
dan g.ön~ ~erek müttefikler tarafın. 

erilen bir kaç yüz bin gö
<Sonu Sa. 6 Su: 4ı 

Bir Dostluk Köyü, " Romenoba " Kuracaklar 
Bükreş, 8 (Arkadaşımız Aka müsbet tezahürlerle gördük. 

Gündüz telefonla bildiriyor) - Fakat bunun son bir eserli tezahü. 
Ertlncan ve havalisinin uğradı- rü vardır ki, zannedersem bütün 
v -ı .. .. f H. l. R d . memleketimi mütehassis edecektir. 
gı o çusuz e!aAet; umen enı- Yenice aldığım haber şudur: 
len temiz kalpli ve dost milletin Başında bulunduğu milletinin ar
benliğinde derin bir teessür zu ve duyglannı yerine ~etirmeği en 

U d t B t .. .. büyük vazife bilen Romanyanın Sa 
yan ırmış ır. u eessurun Ma · t Kr 1 K 1 ıt E · Jes e a ı aro . rzıncan ve 

ehemmiyet ve kıymetini birçok (Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

Kibrite Zam Yok 
Şekerin kilo fiyatt on kuruş arttı

nldıktan sonra, alman çok sıkı ted. 
birlerin tatbikatına geçilmiştir. Şe
ker tüccarları, şeker şirketine ellerin
de bulunan stok miktarını beyanna. 
melerle bildirmişlerdir. Tüccarın de
po ve mağazalarında fazla şeker bu
lunmadığı anlaşılmış olmakla ~ra. 
ber şirketten bir hafta evveline ka
dar alınan mallann nerelere satıldığı 
da araştırılmıştır. 

Ancak çikolatacılar, v~ ~ekerleme
ciler gihi şekerli maddeler imal eden 
bazı müesseselerin ellerinde bulunan 
şekerler için beyanname verip ver. 
miyecekleri noktası üzerinde tered
düt hasıl olmuş, keyfiyet Ticaret ve 
lktısat Vekaletlerinden sorulmuştur. 

Zabita, gizlice şeker depo edildiği 
ihbar olunan yerleri tarassut altına 
almıştır. Bugün şeker toptancılann
dan bazılarının verdikleri beyanna. 
melerle defterleri kontrol edilecek
tir. Şeker stoku yaparak, fiyat far-

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 

Ribbentrop 
da Romaya 

Gidiyor 
Alman Hariciye· Nazırı, Sovyet Rusya il~ 

ltalyanın Arasını Bulmaya Calısacak 
Sulh Müzakereleri Etrafında Ahnan Haberler 

Londra, 8 (Hususi) - Sovyet Birliği ile Finlanda arasında 
sulh teşebbüsü yapıldığı hakkındaki malumat, henüz vuzuh 
kesbetın~miştir. Fakat, böyle bir teşebbüsün vukubulduğu, 
Sovyet Birliği ile Finlanda arasında, üçüncü bir tarafın tavas
sutile temaslara başlandığı ve bu temasların devam ettiği, Fin
landa Hariciye Nazın Tanner'in İsveç gazetelerinden "Often
hladt" a yaptığı beyanattan anlaşılıyor. 

Mister Tanner, bu beyana-

1 

tında demiştir ki: 
"Ü~üncü bir taraf vasıtasllc Fin. 

landa ile So\'~·et Birliği nrasındıı le. 
mas vuku bulmuştur. Ve bu temas 
devam etm~ktedir.,, 

İsveç Tavassut Ediyoı 

İki muhasım taraf arasında bu te:. 
masın idamesinc yardım eden kim· 
dir? 

Bu nokta çok mühimdir. Fakat Em 
kuvvetli ihtimal, İsvcçin bu teması 
tesis ettiği ve iki taraf araı;ında sul
bü temin için çalıştığıdır. Muhtelif 
membalardan gelen haberler, İsveçiıı 
bu rolü üzerine aldığını teyit ediyor. Bugün 1\foskovayn gideceği söylenen 

Bir rivayete göre, Almanya da Fin Başvekili Ryta 
Fin - Sovyet harbinin bir an önce l · 
bitmosi için çalışmakta, yahut 1sve- ı U .. • • 
çin bu rom ciddiyetle ıfa etmesı için Mudafaa Mecbsı, 
teşviklerde bulunmaktadır. Hatta İs
veçin bu yoldaki mesaisini hızlandır
mak için, Almanyanın İsveçten Fin. 
landaya yardımı kesmesini istediği, 
aksi takdirde Sovyctler lehinde as
keri müdahalede bulunacağını da 
söylediği bildiriliyor. Bu haberlerin 
ne derece doğru olduğu belli değildir 

Dün 
Milli Şefin Reisliğinde 
Beş Saat Süren Bir 
Toplantı Deha Yaptı 

Muhakkak olan bir nokta. üçüncü 
bir tarafın Fin - Sovyet harbine son 
vermek için ciddiyetle çahştığ:dır ve 
en kuvvetli ihtimale göre, iki muha. 
sım taraf arasındaki temas, Stokh".>lın 
de vuku bulmaktadır. 

Eski Fin sefirlerinden Passafviki 
ile eski Cümhurreisi Svinfud'un 
Stokholma gitmeleri bunun kati de
lilidir. 

Fakat vaziyeti ihata eden müphe
miyeti arttıran bir hadise de şudur: 

Eski Fin Cümhurreisi Svinfud bu
gün, tnyyare ile Stokholmden Berli
ne gitmiş, orada Alman ricalile görüş 
müş ve bir rivayete göre, Von Rib-

fSonu Sa. A Sü· 5) 

Ankara, 8 (A.A.) -Yük
sek Müdafaa Meclisi bugün 
saat 15.30 d~ Ba~vekfilette 
Reisicümhur Ismet Inönünün 
riyasetinde toplanmış ve saat 
20.30 a kadar müzakeresine 
devam etmiştir. 
Başvekil Seyahate Çıkıyor 
Ankara, 8 (Tan Muhabırindcn) -

BaşvekiJ Dr Refik Saydam, zelzele 
mıntakasında bugüne kadar alınan 
tedbirleri mahallinde tetkik etmek ve 
bundan sonra alınması iktıza eden 
tedbirler hakkında dlr.ektifler ver
mek üzere, pazar günü buradan f&!A· 
ket mıntakasına harek~t edec-ektir. 

Lodos Fırtınası iz miri 
Alt Üst Etti, Matörler 
Battı, Yaralananlar Var 

Bergamada Birçok Çaylar Taştı, Fırtına 

Yüzünden Vapur Seferleri Y apllamıyor 
İzmir, 8 (Tan Muhabirındenl -

Evvelki gün sabaha karşı başlayan 

şiddetli lodos fırtınası, şehri altüst 
etmiştir. Fırtına, ehemmiyetli hnsar 
ve zararlara sebebiyet vermiştir. Ba. 
:u motörlerle yelkenlller batmış, ya
ralananlar dn olmuştur. 

Fırtınanın şiddetinden İzmir -
Karşıyaka vapurları altı saat isliye
memiş, 9 Eyhil vapuru bir tehlike 
atlatmıştır. Vapurda bulunan ve can 
kurtaran yeleklerini giyen yolcular, 
geminin bir Yunan vapuruna rampa 

etmesinden sonra kurtarılabilınişler
dir. 

Şehirde Garaj santrali malzeme 
deposunun bacası uçmuştur. Altında 
kalan bir ihtıyar yolcu ağır yaralao
mıştır. Hemen bütün evlerin camları 
kırılmış, bacalan devrilmış. yekiınu 
binleri bulan ağaçlar yerlerinden ö
külmüştür. 

Y aral.ananlar da oldu 
K1Smen hasara uğrayan evlerin sn 

(Sonu Sa 6 Sü · 2) 
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• l Miiv r 
T azan: Merhumun Oğ1u Dr. Kamil Y azgsc; 

Bir Avukat 
D··n ievkif 

d·adi 
1 v 

Babam ·Nicin Herkes 
Tarafından Seviliyordu Aranmakta Olan Su~lu 

Sandıktan Çr.karırdı ~ 

1 

Karar, Denizyolfarı 

idaresine Bildirildi 
- 30-

Q zaman anladım ki, ba-
bam i c;. a b ı n d a çok 

serbest düşünmesini, ve beşeri ih. 
tiyaçlann icaplarına göre davran- ' 
masını bilen adamdır. Eğer öyle 
olmasaydı, o devir babalarının 
recme müstahak gördükleri bir ha
reketi, fizyolojik ve tabii bir ibti. 
yaç şeklinde teliıkki etmek ve ona 
gvre davranmak g<?nişliğini ve ser. 
bestliğini göstermezdi. 

Fakat, şimdi bir de madalyonun 
ters tarafını çevirelim. Orada da 
karşımda, Ahmet Mithat Efendinin 
mutaassıp diyebileceğimiz siması 
çıkıyor: 

Mesela, evinde sahne kuran, ç..,_ 
cuklanna tiyatro oynatan, oğlunun 
clnst ihtiyaçlarını bile nazarı iti
bara alan, çocuklarına elile rakı 
ikram eden Ahmet Mithat Efendi: 

- Biz garbın terakkiyatı ienni
yesinl almıya mecburuz. Faket on
ların yaşayış tarzlarını taklit et
mekten kaçınmalıyız! derdi. 

Ve böyle düşündüğü için, evi
mizde hemen her musiki fıleti."lden 
bir tane bulunduğu halde, bir tek 
dans havası duyulmazdı. 

Hatttı bizi, kardeş kardeşe dans 
etmekten bile şiddetle menederdi. 

Sonra, Beykoz yalısının içinde, 
eski bazı ananeler; olanca bekiıre. 
tile yaşardı. Evin hakimi mutlakı, 
ailenin en yaşlısı olan Şerife Ha· 
laydı. Ve mesela, annelerim, elli
şer yaşlarını geçmiş bulundukları 
halde, Şerife Haladan izin almadan 
sokağa çıkamazlardJ. 

Bunun içindir ki, ben, Ahmet 
Mithat Efendinin yan şarklı, yan 
garplı zihniyetine tam bir teşhis 
koyamadığımı itiraf ederim: Tu. 
haf bir teşhis koyınaXlığım isteni
lirse: 

- Ahmet Mithat, lJberal muha· 
fazakiırdı! Diyebilirim! 

• 
A hmet Mithatın, çok geniş bir 

halk kütlesi tarafından se. 
vilişinin sebepleri arasında, onun 
ıyilik yapmayı bir zevk sayışın1, ve 
halis muhlis demokrat oluşımu da 
sayabilirim. 

Mesela .. Beykozda Keork Ağa· 
nın fırını, her gün Beykoz fakirle
rine Ahmet Mithat hesabına ekmek 
dağıtırdı. O zavallı fakjrlere, yine 
babam hesabına meccanen öteberi 
dağıtan bakkallar, kasaplar, mn. 
navlar da vardı. Beykozdaki çiftli
ğinin odununu, kömürünü, o ci
var köylülerinin fukaralarına he. 
diye ederdi. -Sahibi bulunduğu Sır
makeş suyunu, bütün Beykozlular 
on para vermeden içerlerdi. Hatta, 
bu nefis suyun bedava bolluğu yü
zünden, bir çok kimseler, yazlık 
sayfiyelerini, Beykozda tutarlardı: 

Bu snyJ?de, Beykozluların kesele. 
rinc para girer, yüzleri gülerdi. 

Her gün, İstanbula su götüren, 
ve romorkbrle çekilen mavnalar, 
fukara Beykozluları bedava taşır
lardı. Hatta, bu sevap, Şirketi Hay
riyeye hayli zarar vermişti ve Şir 
keti Hayriye: 

- Yolcu taŞımak imtiyazı bize 
aittir: Ahmet Mithat Efendi, İs. 
tanbula yolcu taşımakla hukuku• 
muza tecavüz ediyor. Bize zarar 
veriyor! Diyerek mahkemeye baş
vurdu. Fakat neticede, babamın, . 
bu işten bir menfaat beklemediği 
anlaşıldı ve bu kanaati edinen Şir. 
keti Hayriye de, davasından vaz
geçti. 

M esew. bir yaz ylne çıfiJığe 
gitmiştik: Mevsim, kiraz 

mevsimiydi. Bir cuma günü, yirmi 
otuz ncier çiftliğe gelmişler, kiraz 
ağaçlarına çıkmışlar ve biç kimse
ye bir şey danışmadan, kendileri
ne bir ziyafet çekmiye başlamış • 
lar. 

Vaziyeti gören ko111culaT, baba
ma koşmuşlar, ve askerleri ihbar 
etmişler. Fak&t, babam, onların 
tahmin ettikleri gibi hiddeti."ldcn 
kopürmeıniş. Biltıkis, gülümsemiş 
ve: 

- Sakın, demi§, oralarda dolaşıp 
ta, adamcağızlan rahatsız etmeyin: 
~kadar yes:nıcr, lfiyet 

olsun. Onlar, işlerini bitirdikten 
sonra kendilerine birer paket sigara 
ile, birer fincan kahve götürün. 
Başka bir şey isterlerse verin! 
• ·Bu cevaplar, korucularda derin 
bir hayret uyandırmış. Aradan ~ok 
geçmeden, babamın yamna bir ça. 
vuş geleli ve o askerler namına te
şekkür etti. Babam, müsveddesi 
bende mahfuz bulunan şu tezkere
yi yazarak çavuşa verdi: 

"Bahrisiyah Mevkii Müstah 
kem Kumandanlığı Huzuru Alisi. 
ne: 

Tahtı kumandanızda bulunan as
ker yavrularımın her hafta cuma 
günü, bölük sırasile çiftliğime gel
melerini ve mevsim dolayısile ko.. 
rulanmdaki meyvalardan istifade 
etmelerini istediğim cihetle, ken -
di1erine mfısaade ve emir buya
rulmasını hürmetlerimle dileıim, 
eiendim! 

Ahmet Mithat,, 

. Şimdi. bu sntırlan okuyanlar ih
timal: 

- Kim bilir, diyeceklerdir, ya
bancılara karşı bile bu derece mük 
rim davranan Ahmet Mithat E.. 
fendi, kendi yakınlarına karşı ne 
kadar cömertti?,, 

Halbuki, Ahmet Mithat Efendi 
-kuvvei maliyesi müsait olduğu 
halde- efradı ailesini daima orta 
halde yaşatırdı: Mesela. eYine, tur
fanda meyva, ve sebze bile sok. 
maz: 
"- Fıkara komşulanmın kur

saklarına J?irmiyen yemekleri. be
nim midem de hazmetmez! Derdi 

Elbisede, şıklıktan ziyade, sağ-
lamlık arardı: Hepimize, 

senede birer takım kışlık, ikiser 
takım da yazlık elbise alırdı. Kız
lar, kendi esvaplannı kendileri dl. 
kerl('rdi. Bunun içindir ki, evimi
ze ne moda, ne de terzi girmedi. 

Evimizin içinde, bir bölüğe ya
kın insan bıılundul!u için, b\~ ~r
kek nşcımız vardı. Evin bütün d\. 
ğer hizmetleri, analanrn, karrleş. 
lerim tarafmdan görülürdü. Yal
nız, sofra hizmetlerine yardım e. 
den bir kız hizmetçimiz vardı. 

Bu arada size, babamın kıyafet 
bahsindeki teVlkki ve prensipinde 
ne. kadar mutaassıp olduğunu anla
tan bir vakadan da kısaca bahse. 
deyim: 

Bir gün, bayramlık elbiıreml 1'

marlamaklı~m için, bana üç lira 
vermişti. Çocukluk bu ya? Arka. 
da lanmda gördüm, heve~ ettim; 
ve Lui çuhasından bir e~ap dik· 
tirm"k istedim. Fakat. bu arzuma 
nail olabilmeme babamın verdiği 
üc lira kati deftildi: Tuttum, anne. 
n{ı gizlice kandırdım: Ekc:ik kalan 
iki liravı da ondan aldım. Ve iste
d;jôm ~svabı ısmarladım. 

Bir kaç gün sonra, yeni esvabı. 
mı, masum bir sevinçle sırtıma 
giydim. O günün akşamı. eve dö. 
nerken vapurda babama rastladım. 
O, yeni elbisemi evvela pek beğen
di. Ve kaç liraya yaptırdığımı sor. 
du. Ben, yalan söylivemedim. Ve 
hakikati itiraf ettim. Yarabbim! Bu 
itirafın, onu ne kadar hırslandır
dığını tarif edemem. Kalın kaşla. 
nnı çatarak yerinden fırladı. Ve 
bana herkesin içinde: 
"- Sen, bu, ya~ta, Lui çuhasm

dan elbise giyecek adam mısın?,. 
Dive bağırdı. 
Düşünün ki, ben o zaman, kos

koca bir tıbbiye talebesiydim: Ve, 
Perşembe vapuru, mahşer gibi ka. 
labalıktı. Üstelik, babam, bu ka
darla da kalmadı: 

.. _Çabuk ... Çıkar o ceketi sır
tından!,, diyerek, ceketimi çıkart.. 
tırdı. Ve alıp denize fırlattı. 

Eski avukatlardan Hulusi Ö"lgül, 
İkinci Ağırceza Mahkemesi tarafın. 
dan tevkif edilmiştir. ~ 

"Cumhuriyet,, gazetesi alcylıine açılan dünkü 
davada iddianame dinleniyor 

., Denizyollı> .. ı İdaresi, halkın şikiı.. 
yeti üzerine müvezzilerin. gazete mec 

1 
mua vesair risaleleri satmak mnksa.. 
diyle. vapurlara girip bağırmalarını 

1 
menetmişti. 

Belediye, alakadarların müracaati 

1 
üzerine, matbuat namına Hakkı Ta. 

' rık, Denizyollan şeflerinden bir zat 

Tevkifın sebebi, Huluslnin bir kaçı 
ay evvel adliyenin şahsiyeti manevi
yesini tahkir edici sözler sövlemesi ı 
ve 2 inci sorgu hiıkim1iği tarafından 
tevkifine karar verildiği halde bu
güne kadar bulunamıyarak hali fi. 
rarda oluşudur. 

Epey bir zamandanberi arastınlan 
eski avukat, nihayet dün Şisl'de Ne
zihe isminde bir kadının evinde san· 
dık içinde gizli bir halde bulunmuş. 
tur. 

''C h . t ''S um urıye ,, ve 011 
ve Belediye Reis Muavini Lutfi Ak. 
soydan mürekkep bir komisyona me
seleyi tetkik ettirmiştir. Komisyonun 
verdiği karara göre, her medeni mem 
lekette olduğu gibi memleketimizde 
de müvezziler vapurlarda satış yapa. 
caklardır. Ancak her vapura, biri alt, 
biri üst kata ve resmi elbiseyi lablıs 
bulunmak şartiyle, iki müvezzi gire. 
bilecektir. Elbiselerin tedarikinde be 
lediye müvezzilerc yardımda buluna 
caktır. 

Mnhkeme, Nezihe hakkında da. 
kaçağı saklamak suçundan takibat 
yapılmasına karar vermiştir. 

Telgraf,, Gazeteleri 
Al ey hindeki Davalar 

"Afrodit,, tercümesinin ilk lln burada okunması maksadı temine kft-

Avukat Hu!Osi, barodan çıkarıl. 
mış, fakat avukatlık yapamıyacak 
bir vaziyette bulunmasına rağmen 
kaçak bulunduğu sıralarda bazı da
valar almı~ır. Ayrıca bu suçtan da 
hakkında dava açılmıştr. 

. !idlr. Kendilerinin zekfıları da arzuhalin 
"Ehlivukufu,, lbrahim Hakkı bir defa okunma.sile Uıatasına kfıfidlr, ka-

Bundan başka bu müvezziler va. 
purlara girip çıkarlarken ve gazete 
satarlarken bağırmak suretiyle halkı 
rahatsız etmiyeceklerdir. Konyalının, Cumhuriyet gaze- naatlndeyim. Bu ltlbarla vakit kaybetmı-

tesi aleyhine açtığı iki davadan ye~;llddeiumuminin mütaltiası 
birincisine dün Asliye Yedinci 

Komisyonun karan, tatbik edilmek 
üzere Denizyollan İdaresine teblii? 
edilmiştir. 

Hulusinin muhakemesine yakında 
devam edilecektir. 

Takas Kararnamesi 
Tebliğ Ed. d~ 

Yeni takas kararnamesi alakadar. 
lara resmen tebliğ olunmuştur. Yeni 
kararnameye göre, eski takas mua. 
meleleri bir sene müddetle ticaret 
mıntaka müdürlüğünde toplanan ta
kas komisyonu tarafından neticelen
dirilecektfr. Fakat taka! ile iş görü. 
len memleketlerle başlamış olan ye. 
ni takas muamelelerini Takas Limi· 
tet Şirketi doğrudan doğruya netice. 

İrfan Emin talebinde ısrar edince 
Ceza mahkemesinde bakılmış- iddia makamını işgal eden müddeiu. 
tır. mumi muavini şunlan söylemiştir: 

Dünkü celsede İbrahim Hak- .. _Davaya Amme namına Jjitlrak edil-

k K 1 1 k E R 
mfı bulunmasına ve suçlu sanılan Hik· 

l onya 1 i e avu atı tem u- metin vekili tarafından geçen celsede vtıkl 
hi Balkan, Cumhuriyet gazetesi istek Ozerlne iddianame tebllğ edilmiş ol
Neşriyat Müdürü Hikmet Mü- masına nazaran, müdahil sıfatını iktisap 

eden müşteki İbrahim Hakkı Konyalının 
nif ile avukatı İrfan Emin hazır istidasının tevdline lOzumu kanuni bulun
bulunmuşlardır. madığına, ancak e ıncı ııııllye ceza mah

kemesinde derdesti ruyet diğer davalar 
. Davanın sebebi l bulunduğu bndırıımı1 olmasına göre, bu 

. husustu tevhit karan verilmesi kanun 
Davnnın sebebi Cunıhurıyet gaze. lkttz~ındnndır. Birleştirilmesine. dava 

te?sınn. 20.12. 939 tarihli nüshns•nm safahatı S<>ruıduktnn sonra. 'knror veril· 
ikinci ım ·:fasında (Af .. odi m 0 !oleh. m ini ıcrım... 

Birçok Fırınlar Dün 
Teftiş Edildi 

Belediye müf ettlşlerl, dün muhte. 
lif kazalarda grup teftişleri yapmış
lardır. Yeşilköyde fırıncı Panayotun 
fırını ile ekmek bayii Murat ve Pav
linln dükklınlan teftiş edilmi~, vezın 
itibarile noksan görülen 168 ekmek 
musadere olunmuştur. 

lendir cekUr. Bu i i in ka 
tinde bir büro kurulacaktır. cen mi?) başl ğı altında çıkan yazı- Bunun üzerine hAkim. Konyalının 

Eyüpte Camiikebir caddesinde Os. 
n-on. Fazlı, Yılmaz. Hasan Acıman, 
Knp1cı çc mcsi sokağında Tahir, Ak
tar çeşme ı so~agmaa tleKır v~ .nd-
mi:tc de Ahmede ait bulunan fırınla. 
rın teftişi neticesinde 385 ekmek mu
sadere edilmiştir. ltalyadan Kciğ t 

ithal Ed.!ecek 
Dün Ticaret Vekaleti Baskontro.. 

l.i;ir]üğünde üç toplantı yapılmıştır. 
Toplantla11 '.ht.~ .,0 tb 1 1 . . ron aacı ar a 
ıplik ıthaltıtcılan ve fındık mı .. _. 
birliği heyeti bulunmuştur. İçtima
da, harp vaziyeti dolayısıyle kağıt 
ihraç eden memleketlerle yapılan ti
cari mübadelenin güçlüğü tetkik edil 
miş ve son anlaşma dolayısıyle İtal. 
yadan kağıt ithalinin mümkün ola. 
cağı anlaşılmıştır. Pamuk ipliklerine 
gelince bir kısım ince numaralı ip. 
liklerin de ithali için bazı esaslar tes· 
bit olunmuştur. 

Almanya hesabına fındık almak 
istiyen heyet, fındık ihracatçılar bir. 
liği ile dün de temas etmiştir. Fiyat.. 
lar üzerinde henüz anlaşılamamış
tır .. Temaslar bugün de devam ede
cektir. 

Dün Akşam Kasımpaşada 
İki Ev Yandı 

Dün akşam saat 19,20 de Kasım
paşada Ufakköprü sokağında Zeyne
be ait 32 numaralı evde yangın çık. 
mıştır. İtfaiye vaktinde yetişmiş ise 
de ahşap olan binada ateş süratle bü. 
yümüş ve çok geçmeden ittisalindeki 
Ragıba ait 34 numaralı eve de sira. 
yet etmiştir. Neticede bu evlerin her 
ikisi de eşyaları ile beraber tamamen 
yanmıştır. Ateşin neden çıktığı tah. 
kik edilmektedir. 

Mektep l\füdiirlerinin 
Yaptıkları İçtima 

dır. arzuhallnin suçlulara tebliğine ır.a. 

Bu imzasız yazıda bir gün evvel hal olmadığına, ancak, aynı suçlular 
Asliye Yedinci ceza mahkemesinde aleyhine Asliye Altıncı Ceza mahke
görülen Afrodit davasının havadisi mesinde nçılmış olan davalarla bu 
verilmiş, bu arada Afrodit kitabının davanın birleştirilmesi için müddei. 
blı.hiı 1-ıtapç Semih Lütfinin mlilhı· umumilikten sorulmasına ve dava. 
f:ıa sadedinde söylediği ~tizleı teJlıis nın 11 mart pazartesi günü saat 16 
ed:!mişt!r ya tnlikine karar vermiştir. 

Bu sözleri, İbrahim Hakkı, şahsı. Son Telgraf aleyhindeki dava 
na ~~-, h.nkaret saymış ve bunları 1 f i h" neşırden oola.yı ga~c ... -"-~"-• ·-.... Son Te gra gazetes sa ıp ve n,.., 

• - --'" ~~..,,._,. T;\._...._ ·---10 .öen1ce ve 
açmıştır. Necip J<'azıl Kısakürek aleyhine müd 

Dünkü celsede okunan iddian3ffic. deiumumilik tarafından "Afrodit,, 
ye göre, Semih Lfıtfinin Konyalı tn. münasebetile açılan davaya da dün 
rafından hakaret telakki edilen ve altıncı asliye ceza mahkemesinde 
Cumhuriyet gazetesinde Semih Lut. başlanmıştır. 

fiye atfen neşredilen sözler şunlar. N ccip Fazıl, An karada bulunduğu 
dır: için kendisine tebligat yapılamamış 

"Cihan cdebiyabnm güzel "Afrodit,, ve mahkemede hazır bulunamamış.. 
ini Türk Cümhuriyet adliyesinde benim tır. 

mOdnfaa edeceğim hiç aklıma gelmezdi. İddianamede, Son Telgrafta Kısa 

Her nasılsa 1st.-ınbul Cümhuriyet müddei- küreğin yazdığı "Rapor,, başlıklı ya. 
umumisi tanıdığı İbrnhim Hakkı Konya- zı. m~ddriı.mumiyi Uıhklr edicj mahi 
lıyı ehlivukuf seçmiş, onu bu işe tayinle, 
açtığı dnvada ondan aldığı rapora dnynn- yctte görülmüş, suçlu sanılanların 
mıştır. İbrahim Hokkı Konyalının edebi- rN.tbııat 1'anununun 27 ve 30 uucu 
yatla hiçbir ııltıkası, edebiyata dair tek maddelerine göre tecziyeleri isten. 
yazısı yoktur. Bunu, bu salonda bulunan miştir. 
bütün matbuat ve edebiyat mcnsuplnn da Sorgusu yapılan Ethem tzzet, ya. 
bilirler. Hangisine sorarsanız, ayni netice- zının müdafaasını muharririnin ya. 
ye varırsınız ve ben Konyalıyı, bu mevrJ• pacağını, yalnız kendisinin bu yazı 
dan nnlıyamıyacağı için, ehlivukuf, diye içinde bir suç unsuru görmediği için 
kabul ctmC"11l.,, gazeteye koyduğunu söylemiştir. 

Konyalı, mahkemeye verdiği ar. Mahkeme heyeti Necip Fazıl Kı. 
zuhalle Cumhuriyet gazetesinin Se. saküreğe tebligat yapılmak üzere 
mih Lütfiye atfettiği bu sözledn o muhakemeyi başka güne bırakmıştır. 
günkü celse zabıtlarında mevcut ol. 
mudığını ve bunlarin kendisine ha- DENiZLERDE : 
karet kastile gazeteye yazılmış oldu. 
ğunu iddia etmiş, 12.1.940 tarıhile 
Cumhuriyet gazetesine gönderdiği 
mektubun gazeteye dercedilmediğini 
bildirerek mezt:fır gazete neşriyat 

müdürünün matbuat kanununun 48 
incı ve ceza kanununun 492 inci mad 
delerine göre tecziyesini ve kendisi. 
ne de bin lira tazminat vcrilrne:nni 
istemiştir. 

Müdafaa vekilinin sözleri 

Knzay,a Uğrayan Vapurlar 
Hakkındaki Tahkikat Bitiyor 
Denizyollan İdaresinin beş vapu

runun karaya oturma!ı veya muhte
lif şekillerde kazaya uğraması hadi.. 
seleri etrafında yapılan tahkikat bi
tirilmek üzeredir. Komisyon azasın
dan biri dün Ankaraya gitmiştir. Di. 
ğerleri de bugünlerde şehrimizden 
aynlacak]ardır. 

Beyoğlu kazasında Kulcdibi ile 
Galatasaray arasındaki sahada bulu
nım fınn, bakkal, lokanta, pastahnııe 
ve b':~hanc gibi yerler de kontrol 
edilmiştir. Buralarda bazı"'mrı~~~ 

h . 1 . b t • ıv-·---·:re ~alimatna. sa ıp erı, za ı aı . 
ine. r_._ .• l nareketlerınden dolayı 

mes ed'l · l d" • ...... ı;ıye ı mış er ır. 

Ayrıca Üsküdarda merkez nahiye. 
sinde Boyacı sokağı fırınından 5 
kebapçı fırınından 6, Moskoflu :fırı. 
nından 26 olmak üzere 37 ekme\ 
müsadere olunmuştur. 

Teftişlerin bütün kaza ve nahiye. 
lerc teşmili mukarrerdir. 

Büyük Bir Tütün 
Deposu Yandı 

Dün sabah saat 4,15 te Balatta 
Mektep sokağında Saf! e Fişekq.iye n
it tütün deposunda yangın çıkmış, 
bütün depo, içindeki on binlerce lira 
kıymetindeki tütünlerle beraber ta. 
mamen yanmıştır. 

Ateşi ilk defa Beyazıt kulesi gör. 
müş, telefonla itfaiyeye haber ver· 
miştir. Fakat itfaiye yangın mahalli. 
ne gittiği zaman ateşin hnyli büyü. 
düğünü ve bütün semti tehdit eder 
bir vaziyet aldığını görmüştür. Onun 
için ilk defa ateşin sirayet yollan ke
silmiş, ondan sonra asıl deponun sön. 
dürülmesine başlanmıştır. Yangın sa 
at 6,30 da tamamen sönmüştür. 

Binanın mülkiyetinin o civardaki 
Ermeni kilisesine ait olduğu ve Dn
nup Sigorta Şirketine 5000 liraya si. 
gortalı bulunduğu snlaşılrruştır. Ya· 
nan tütünlerin Scliınik Bankasınn 
49,000 liraya merhun olduğu tesbit 
edilmiştir. Ateşin, deponun gece bek. 
çisi Mehmedin sobasından sıçnyan 
kıvılcımlardan çıktığı tahmin olunu.. 
yor. Tahkikata devam edilmektedir. 
Zarar ve ziyan miktarının 50,000 U. 
rayı bulduğu anlaşılmaktadır. 

A K v 1 M 
Çocukluk hayatımın en büyük 

azap ı.ve hicabını,, o gün duydum: 
Ve kendimi tutamıyarak, yine her
kesin içinde hüngür hüngür aela. 
dırn! 

Lise, ortamektep, muallim ve ısa. 
nat mektepleri müdürleri, maarif 
müdürü Tevfik Kut'un iştirakiyle 

ikinci toplantılarını dün İstanbul Kız 
Lisesinde yapmışlardır. Dünkü top. 
lantıda talebenin mektep kasketiyle 
mektebe gidip gelmesinin temini, 
ikinci yoklama notlarının talimatna. 
me hükümlerine göre hazırlanması, 
talebe velilerinin tesbiti hususunda 
mektep mildürlerine saliıhiyet ve. 
rilmesi takarrür. etmiştir. 

İddianamenin okunmasından sonra 
müdafaa vekili İrfan Emin şunları 
söylemiştir: 

İngiltercye Ismarlanacak 
Vapurlar İçin Müzakere 

.. _ Biz, ceza kanununun 482 tnd mad
desine uygun olarak bir tımme davasınıı Suvan Hunter firmasına sipariş e
maruz kaldığımızı :r .. ınnediyorduk. Karşı- dilmesi kararlaşan 11 yeni vapur için 
mıza Konyalı, diye bir müdahil Ç'lktı. o- İngiltereden bir mümessil gelmiş, 
nun dnva anuhallnln de bize tebliği IA- Ankarada IOn müzakerelere başlan. 
7.ımdır.,, . mıştır. Vekaletin emri üzerine şehri. 

T 

9 .Mart 1940 
CUl\IARTESİ 

Babam ertesi gµn bana, hazır
cılardan kaba bir ceket aldı! 

• 
B iraz da, babamın müfrft mü. 

savatçıhğından babsctnıck 

ıstcrlm: 

Denizyo11an Hesabına 
Avnıpaya Gidecek Talebeler 
Denizyollan İdaresi hesabına Av

rupaya tahsile gönderilmesi kararla. 
şan talebeler henüz hareket etıne. 
mişlerdir. Bunlar, döviz müşküliıtı 
halledilir ccJilnv:;g 7ola çWırılncak.. 
lardu. 

Bunun üzerine Konyalının vekili miulen de üç kişilik bir fen heyeti 
Ethem Ruhi ayağa kalkmış ve de. Ankaraya gitmiştir . 
miştir ki: On bir vapurdan dördü her hatta 
"- İrfan Emfn arkadaşmun fikri. ka· sefer yapabilecek büyüklükte olacak, 

nunun 9ekllne uygundur. Fakat zaman diğerleri muhtelif tiplerde inp edi
b7b-dDmeefne 9ebep o)ıC11Jrtır, Armha• lecektir. 

• 

3 Oncü ay 
Arabi: 1358 
Muharrem: 29 

Gün: 31 

Gllnes: 6.22 - Öğle: 
tklndi: 15.41 - Aksam: 
Yatsı : 19.38 - İmsAk: 

Kasım: 123 
Rumi• 131\fl 

Şubat: 25 
12.25 
18.09 

4.44 
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1 alya Aras a 
Yazan: önıer Rıza DOGRUL 

} ngiltere hükumeti, Alman kö- 1 giliz er, Mı 
arşı Bi Ci 
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Üç Si ilce 
Yazan: 8. FELEK 

Birisi içeriye, ikisi de dışnrıya 
ait üç sivilce beni rahatsız e. 

diyor. Her dertli gibi ben de derdi· 
mi başkalanna anlatarak rahatla. 
mak istiyorum. ınürünün deniz yoluylo itııl· 

Y~Ya gitmesini ya nk etti ve Alman 
komürünü taşıyan gemileri durdu. 
:rarnk tahliye ettirdi. İtalya, Alman. 
Yadan aldığı kömfiriin yansını, hnttn 
iiçte ikisini deniz yoluyla, n harp 
çıktı çıkalı bu kömürleri Roterdama 
gönderdiği gemilerle getirttiği için 
bu muameleden hoşnut olmadı ve bu 
hluaıneleyi protesto etti. 

Bugünkü haberlere göre, fngı1tere 
bu Protestonun ce,mbını hanrlamı~
tı:r. Ve verilen ccvııp ;yum~ süz· 
lüdUr. 

~lyanın Kömür İhtiyacı ~ 
K öınüı-, İtnlynnın en belli bnşlı 

/ngilizTayyareleri, Pof ngaUzerinde Uçtu 
ve Lehlere Umit Veren B yanna ele Attı 

Sivilcenin birincisi şekerle yapı· 
lan maddelerde görülen pahalılık. 
tır. Hüki'ımet, bütçe nçıf,rını kapa
mak için almakta olduğu mali tcd. 
birler arasında şekerin kilosuna da 
10 kuruş zam yaptı. Her vntnn ,,azi. 
fesi gibi bunu da seve seve ifa ede
ceğiz. Lllkin eker on kuruş pahalı. 
laştı diye içinde ancak yüzde elll 
şeker bulunnn tahin helvası, lokum, 
ezme gibi şeylerin de kilo una on 
kurus zammedilmesinc tahammül 

~ . 
edemeyiz. Hükömete vergi verinz. 
Fakat helvaeılnrn, lokumcularn, şe
kerclJere haraç veremeyiz. 

ihtiyııçlnn arasındadır. Çünkli 
8annylinf kömürle besler. O kadnr ki 
ltalynıı notnsı bu ihtiyaçtan bahse
derken kömüriln •1talyan hallonm 
hayatı ve nıesnisi için en lümmlu 
artıretler"' arasınd olduğunu söyle

:nıiştir.. 

İtalyan notası bundan bnşka lngi
d z haTckcttnin mcşnıiyeti bakımın. 
ı;n da ıniitnltlalnr ileri sitrüyor, ve 

giltercnin postalan musadcre et
lne!'Je .ınuhabero mahremiyetini de 

la
lhliU ettiğini de anlatıyordu. Bunun. 

beraber asıl mesele posta muhabe· 

kı:c:_Ieıinin mahremiyeti değil, fakat 
0nıilr ıncselesi idi. 

~eselenin Tarihçesi ~ 

Bir Tayyare Filosu da Üç Aman 
Zırhllsi e Bir Kruvazörü Bom atadı, 

Dör an Tayyaresi o··ş··rütd·· 
Londra, 8 (Hususi) - İngilterenin ldefa geniş ölçüde bir keşif uçuşu yap 

mıknatıslı mayinlcre karşı aldığı ter- mışlar ve ayni zamanda Po~nya hal 
tibat bugün ifşa olunmuştur. Bu ter. kına yeni ümitler vermek içın beyan. 
tibat, miknatisi mayinlerin tesirini nameler atmışlardır. 
sıfıra indirmekte ve gemilerin bun. Bu akın, harptenberl İngilizlerin 
Iardan efnin olarak seyahat etmele. yaptığı en uzun keşif uçuşudur. 
rine imkan vermektedir. Arnerikaya Tayyareler, uçuş esnasında, bil
giden Kraliçe Elizabeth, bu tertibat hassa Pozen şehrini kolaylıkla seç· 
ile mücehhezdi. Ondan başka yüzler mişlerdir. İngiliz tayyareleri Laypzig 
ce gemi de ayni iıletle techiz edilmiş- şehri üzerinden de uçmuşlar ve hiç 
tir. Cihaza ait tafsilat gizli tutulmak- bir mühim mukavemetle karşılaşma. 

M k tadır. Fakat şu kadarı bildirilmek. mışlar, yalnız ş ;mali Almanyada bir 
csclcnin yeni olmadıi:'l muhn • tedir. Cihaz, gemiyi çepeçevre saran tek Alman avcı tayyaresi görmüşler, 

Zaten şeker pahnlılandı diye şe
kerle hiç miinasebeti olmıyan şeyler
de de fiyat yükselişi görüniiyor. HU.. 
ki'ımetin bu suiistimal üzerine ehem. 
miyetle dikkatini çekeriz. Halkın yıl· 
dığı vergi değil, bu gibi vergileri fır. 
sat bilip istifade etmek istiyen in· 
safsızlnnn ihtikarıdıT. Haniya kıı. 

1 

dife eldivenli deı:r el? 

fk•ncl lvilce de şu Sovyet - Fin 

1 

sulhü ha\•adisidir. 
Bu sulhe teşebbüs eden Finler de

ttildir. Bir tnraftan kuyrukları sıklş. 
· tığını gören, diğer taraftan da Al. 
manynnın tehdidiyle FinlandnY11 
yardım edemiyen İskandinav mem· 
lcketleri ve hassatan İsveç hükfunc. 
fdir. Fin - Sovyet harhindcn eV'\'el 

1 Stoklıolmde ynptıklan bir içtimada 

aktır. İngiltere, haftalarca ön kalın bir kablodan ibarettir. Bu kab- ve bir de tayyare dafii toplar atıl. 
~~omaya ne yapacağını anlatmış, Ioya elektrik cereyanı verilmekte ve mıştır. Fakat arada mücadele olma-

1 terenin bütiin Alman ihracatını bu sayede demirden yapılan her ge- mıştır. Sefere gündüzün başlanmış 
:;;ısadkere ec!cccğini, ltalyaya gönde· minin miknatisiycti zail olmaktadır. ve İngiliz tayyareleri, hareketlerin-

Büyük bfr Jngiliz kruvaz~l'iiııün mal.:ine dairesi 

1
1 
Finleri talcviye deceklerini vande
den bu memleketler, Alman tehdidi 
knr ısında kahraman ve aslan kom. 
şulan Finlandayı yapyalnız bırnktı. 
lnr. Bu yetmiyormuş gibi şimdi onu 
sulhe de icbar ediyorlar. • en ömfirlin de bu ihraç maddele. B d · d b. den on sa.at sonra Fransa.ya dönmüş. ~ rı t u cihazı taşıyan emır en ır ge. 

arasında bulunduğunu, ngiliz do. h d ı ·d lerdı·r. v ıı minin, ta ta an yapı an genıı en 
anmasının bu kümlirlerl musndcrc farkı kalmamaktadır. Bombalanan Alman zırhlıları e 

edeceğini, bu yUzden bir .rahatsızlık Bu cihazı tac:ıyan gemiler, mayin D 1 1 gili tau<& l . 
olmaması için İtalyanın tedbir al. ,. evr ye yapan n z J J are erı 

les, ransız Ricalile 
:rnasına badirmic:ti. Ynni İngiltere, t- tarlnlnnndan geçmişler ve bunların Borkumda rast geldikleri üç Alman 

" hiç biri kazava uğramamıştır. Bu su. zı hlısına bombalar attıktan gibı· 
tayanın kendi topraklarında istihsııl J r retle tecriibc, bulunan cihazın kati Silt d s da g- d".kler' bir Alman ctrnedig"..r:i ve hıırirten getirttiği kö. a a ın or u ı 

:ıı tesiri haiz olduğunu göstermekle be- · hlıs na d yni ~ckı'lde ınürdcn yana bir sıkıntı çekmemesi. muavın zır 1 a a -s 
sa Devam Ediyor e 

rnber bu tedbirin kati olup olmadığı 1 t · 1 rc1· B d b nla ni istedı~·ni göstermiş, İtalyanın ted- muRme e c mış e ır. ura a u -
hakkında henüz bir şey söylenme- k ·ki h 'k· Al tayyaresı' 

bir alınası için mühlet vermiş ve on. ra arşı ı anı ·ı man Amer"ıkanın 
dan sonra musaderc kararlarını t t mekted ir . F en adamları üç aylık me- çıkmış ve ikisi de düşürülmüştür. İn- Londra Sefiri, Amerikada infirat 

a • .sııi__ıırt\ıcsinı:,fl _bu cihazı bu}mu lnr gntz snhtlle:Hno Hücum eden t>lr Hn. 

Zihniyetinin Kuvvetli ltarıır;n tatbik !nhaınna girmesi. ve tnt at şımdiye ~a.dar ancak m.u- nikl Aberdeen açıklarında, diğer bir 
nin tarihi b·r Marttır. O zamnndnn- vaf!akıyet kaydetmıştır. Cihaz nıs- Hanikl de Şimali İskoçya sahillerin. 
~~ri .. tngiltere rast getirdiği İtalyan beten ucuz olduğu için her gemiye de dü$iirülmüstür. Paris, 8 (Hususi) - Mister Welles 
homur gemilerini durdurmakta ''e tathild mümkündür. ' Almanlarla bir müsademe bugün evveliı Ayan ve Mebusan re. 
k u~ıann kömüriinli harbin sonuna Hücuma ıığrıyan vapurlar Parls, 8 (A.A.) _ 8 Mart akşam islerile ve sonra da Leon Blum ile 
ll-ınr saki -•- ·· 5068 t ı k c 11 b 40 dakika görü:ı:smüstür. Daladier, hl . ııınw.. uzere musadcre et. on u onse or vnpuru u- tebliği: Vosgeslerin garp eteğinde bu • 
cktedi1. gün düşman tarafından t;arbt sahili sabah bir Fransız müf.rezesile bir dün Mister Welles ile bir saat görüş. 

t arı· d b • ı t tükten sonra, bu ziyaretteıı fevkala. ngitz K~ ·· - :ıı gın a n c-ı mış ır. Alman müfrezesi arasında bir mu-
---- omuru: Bugün de bir Alman vapuru kendi sademe olmuştur. Musademe Frnn- de memnun olduj'{unu söylam;ştir. 

1 ngiiterc b:-J<l,milr'lCI-l mu~adc- kendini batırmıstır. Vapurun adı U- sızlann lehine neticelenmiştir. Welles, bugün Başvekil muavini 
k l nıguaydır ve 5864 tonluktur. Vapu. • Chautemps ile bir buçuk saat süren 

g•1. :re mu abilinde tnlynyn in- n " • h + ..ıı· 1 t f b' ·· - d b ı 
ı ·~ kömiirii vermiye hazır olduğu. run ıuıı::.,ıa ntt cm~• lZ er ara ın - Yarın Ingilterede silôh altına çağ- ır goruşm<? c u unmuş, sonra, 

ııu ,_.nl dan kurtnnlm1ştır. nl"cak İngillzlerı·n adcdı· 300 bı·n tah Fransanın eski Amerika sefiri ve şim 
• J nız onn göre tedbirler"almak B b t " 

CcrJdcşti•• 1 •1A t . t• ç·· k.. eş in tonluk bir talyan vapuru min olunmaktadır. diki Adliye Nazın Bonnet'yi ziyaret 
1 &rın 1 ave e mıs 1• un u Alman taarruzuna uğramış, vapurda 

0 
· · ll~iltercn·n maksadı ftah-ayı kö- etmıştır. 

ınUrsüz b k k d ! • • . yangın cıkmış, mürettebat kurtarıl. Çarşamba günu· 'L.u-kt11.mct, Meclis. Londra, 8 (Hususi) - Amerika 
:rı· t··· ıra ·mn el,rıldır. Fnkat gı. t V 1t 1 1 giliz k- n Lı 
d ş ıgı haynt ve memııt miicadclcsin· mış ır. aour, a yaya, n °· ten ikinci harp kredisi olarak 700 Sefiri Kennedy, dün bur.aya gel.niş 

Olduğunu Söylüyor 
halen Amerikada çok kuvvetlidir. 
Fakat bu, Amerlkalılann müttefik. 
tere yardım etmek istemedikleri ma
nasına gelmez. 

İspanya, Portekiz ve İtalyada da 
ay.ni şeyi müşahede ettim. Herkes, 
ha\P etmek niyetinde değiliz, diyor. 

Bu infirat zihniyetinin postaların 
araştırılmalara tiibi tutulmas1 ve ge. 
milerin tevkü edilmesi sebebile kuv. 
vetlendiğinden eminim. 

Bitaraf gemilerin torpillenmesi gi. 
bi hareketler, Amerikalılar üzerinde 
mühim tesirler yapmaktadır. Fakat, 
bu gibi hareketler Amerikalıları har
be girmcğc sevkedemiyecektır.,, 

Alınan haberlere göre Sovyetlerin 
ulh şartlan, harpten evvelkiluden 

daha ağırdır. O derecede ki, bu şart. 
lan kabulden sonra Finlanda artık 
Sovyet bo ·unduruğuna girmiş bula. 
nacak ve islrnndlnav memleketleri 
böylece Sovyct Birl:ğinin nüfuz sa· 
hasına ge~ercktir. 

Bundan ilk zaran yine fsveç, Nor. 
veç görecek amma çifaide! 

Bütün fimit şurndndır. Ne Ftnll!n-
dadn, ne lsveçtc hu .kadar ma mn ve 
kahraman kanı fföktiikten sonrn e. 
refsiz bir sulh kııbul etmeyi kimse 
lc:tememektcdirlcr. 
Umalım ki; Alman tazyiki, Çckos. 

lovakya ve Avushıryadan sonrn 
bir de Finlandayı istiklfıli tarihe ka. 
nşmı~ nillletler arasına sokmasın. 

• 
O~tıncü sivnce: 
Fransız radyosunnn istihbnnna 

giite. geçenlerde Irak 1\fali~·e Nazın
nı öldüren katilin evinde yapılan • 
ra tınnalarda Alman Nazi cıcfJerinin 
T'CSİmleri fnlan hulunmus. Yine bu 
radyoya göre. Irakta Alman tahrl
kn~ı nlıp ylirümü tür. Gerçi vaktiyle 

nıe ınuvııffak olmaktır. Onun İ!;in Al- mürül götürüyordu. milyon sterlin istiyecektir. ve Wellcs'ln pazar günü vukubula-
an ihrn d Ho andaya ait üç, Belçikaya alt üç Harp başladığı zrun"n, 500 m.ı·ıyon cak ziyareti dolay:ısile bugün Cham-

I t catımn musn ere i knrar. d Al ... l\f 1 t { n··ı · z· t aş ırılrnı t B k vapur a man tayyarelerinin ta- sterlin :--+em'~ı.· berlain ile görüşmüştür. Mister o o o un u \:rcşı ıyare 
h ' ır. u ma adı temin ile Ao:J• ı~· 

Almnnlnnn en çok göz diktikleri yer, 
Bağdat idi. Ba~dat hattının in aS1. 
hattfı. İmparatorun Ahdülhamid dev-

..... C:n~cr, İtalyaya muhtaç olduğu kö- arruzuna uğramıstır. Holandaya ait Wclles, 1ngiltcredc Chamberlain ve Edeceği Bilinmiyor 
A<•llrtı de , k .. k'· Jd _ vapurlardan birinin batmış olduğuna Y ] N li d Lord Halifaxtnn başka muhnlefet li- Bükreş, 8 (A.A.) _ Moıotofun 
için ik· 'erme mum un ° ugu ihti.,,..rıl veriliyor. ugos av azın Bcr n en derlcrlle de görüc:ecektir. 
gcrgı·nı'· ıncmleket ıırasıncfn hiç bir Polonya u··zerinde /ngilı·z A ld lı7 d , • b t Bükreşi ziyaret edeceğine dair Uni-

rinde Tii"kivcde vaptığı sevahat es
nnc;ında Snlôhnddinir\• •tıhinin tür. 
hec;fnl zl~·aretl hep alemi f c;lamı tah
Tikc matuf harekcilerdi. Bunlar ar. 
hk tarihe karı tı. IJak·n nnlnstlnn şu 
ki; Almanlar bu eski tiryakiliklerin· 
den vazgeçmemekte ve Jrnlo hlilA 
ıir fanliyet sahası olarak telakki ev
lemekt~dirler. Yakın kom umuzda 

du. ik husı] olmnmnsı bekleniyor. yrı ı ıenne Y mn eyana 1 ted Prcss Ajansı tarafından verilen 
tayyareleri Berlin, 8 (A.A.) _ Yugoslav Tica. Kcnncdy gazetecilere demiştir ki: havadis hakkında Bükreş saltıhiyet-

r0!t~~· nlmıyn nlıcıık olduğu kömü- Dün fn,giliz tayyareleri Alman fş.. ret Nazın Andres ile refikası dün "Harp dısında kalmak, tarzında tar mahafüinin hiçbir malumatı 
ıtıakJ e ılrnest yllzUnden miiteessir ol. gali altındaki Polonya nzerinde ilk Berlindcn hareket etmişlerdir kendisini gösteren infirat zihniyeti yoktur. 

italy: beraber İngiltere tarafından ------------------------------------------------------
'\'abın n Protestosuna hazırlanan re. 
Yor C nıe eleyı hnlledcceği znnncdiIL 
:ruhi ,1 cvnbın yumu nk ''e anin ma 
gö } e Ynzıldıl,rı temin olunduğunn 

re ille el · 
nlmıyn n1'. cnın bnmbaşka b·r şekil 
ınaz. c'4b'lllı. süylemiye mahal kal. 

====-Bir K====== 
ısı Po onyal lar 

Kafkasyada Ta kimat 
işlerin e Çahş ı ıhyor 

Pans 8 (AA 
Ajansrn; . · .. ) . - (Havas) - Pbt 
ler Polo~ .bıldırdığine göre, Sovyet. 
atlarına /aa~.a din aleyhindeki ıcra. 
Bütün k ~ 1.Yetle devnm ediyorlar. 
tcpler' kn a lık cemiyetler ve mek • 
beryaya 8P.at~l1tnı§ ve 3679 paplls Si. 

uru rnürf-
.Diğer tar ,..ur. 

da i~'zlik aftan ~vyetler Polonya. 
çare bulm ıncselcsıni de hal içi:ı bir 
Rn!tt uşlardır. Bütün ışsızle.c 

-laya v b'lh 
dcrilerek e ı . assa Kafkasyaya gön 
nılıyorlar. tahkimat işlerinde kulla. 

Arap Memleketleri Arasında 
Kahire, 8 (A.A.) - "El M • zr.tc-s· ı~n .. ga. 
ite ıne. gel~n bir habere gore, tn. 

gıe . r1~ın hımayesinde olan Küveyt 
mır ıg· ·1 

d 1 ~ c Suudi Arabistan anısın-
a nktedılen iyi komşuluk ıulafı 20 

martta meriycte girecektir. 

• 

• 

lialya, Almanyadan aldığı kömürlerin Jngiliz
ler tarafından musadere eililmeslnden dolayı, 

1 ngiltere ile bozuşacak değildir. Deniz yolile Al
manyadan aldığı 8-9 milyon fon kömürü, ln
giltere ile bozU§ursa, nereden alacaktır? Bugii.n 
ltalya muhtaç olduğu kömür ve petrolü, /ngil
terenin müsamahası, ve kendisinin bitaraflığını 
muhafaza etmesi sayesinde temill edebilmekte
dir. ltıgilizlerle bozuştuğu gürı ltalya petrolsüz 
ve kömürsüz kalacaktır. 

ltııl~ Rn muthnatının son ,;.mantarda Sovyctlcrc müte
mayil bir lisan kullnnmalan, sadece İngilizlerle olnn ih. 
tilfıflnrııu hal için kullandıkları bir blöftür. Yoksa İtal
yadn Sovyctlere karşı ciddi bir tcmayUJ mevcut değil. 
dir. İtalya, bu hususta Fransa hükumetine teminat ver. 
miştir. 

* FranBa lıükıimetl, cep!te arkasındaki milli hiz· 
metleri tesri için, ordudan bir kısmını terlıis 

ederek fabrikalara yerleştirmişse de bu tedbir 
k{ıf i gelmemiş, ve askerlik yapmıyan gençlerle 
kadınların mecburi sô.y kanwıüe seferber edU. 
melerine karar vermi§tir. 

• 
İnl!lltrredc Almanların gizlice hnrp sanayııne hlllUl et
fkleri r.u.~;ı.·dnna çıkarılınıştır. ingiliz harp fabrikaların
da 30,000 kadar Alman çalıştığı te bit edilmiştir. Harp 
dolayısiyle işlerini ccni~letmck istiyen fabrikalara ek
seriya Alıuan sermayednrlan ortnklık tekl:f etmekte. 
dir. Bir Almnn sermnyedan bir kimya fabrikasına 

70,000 fogiliz liralık bir sermaye vermeyi teklif etmiş
tir. İngifü hiikuıncti dcrbal şiddetli tedbirler almıştır. 

Jngiltere radııosu, 2r/ saatte, tam on sekiz mille
tin dilile neşriyat yapmaktadır. f,,,ondra radyo
sunda, lisanlarile neşı·iyat yapılan milletler 
şunlardır: Fransa, Polonya, /lal ya, / spanya, 
Portekiz, Tiirkiye, Çek!fa, J'ıınanistan. Arabi, 
lfmeç, Rumen, Sırp, Alman, Bulgar, ~iJlacar ve 
Cenubi Afrika lisanları. 

* 
Arnnvutlu'ktan gelen haberlere güre, iki haftndanberl 
Arnavutluğa kiilllyetli miktarda Makedonya İhtilal Ce. 
miyetiııc mensup Bulgar komitncıJan gitmektedir. Bun. 

ların adedi d:ıha şimdiden hini aşmıştır. Bunların bir 
kısmı Almanyndan, bir kısmı italyadan gclmi tir. Elba. 
san eh arında Bulgıır komitacılarına mahsus olmak üze· 
re bir karargah viicude getirilmiştir. 

ırecen bir hadisenin icyiiziine ait o-
1arak gelen hu haberi ihti •atla tcltık
ki etsek bile ehemmiv<'tc:b: nddetme
mck lUzumuna kail bulunuyorum. 
r.özfimilzü açalım. 

Topraklarımcz a 

inen Tayyareye 

Bulgar e liği 

ere 
• cnr 

Sofya, 8 (A.A.) - Harhiye i'\e7a. 
reti tebli~i: 

"G mart nk~amı hir <ıervis ucu u 
yapmakta olan bir tnyyare iddctlı 

yağmur ve sis yiizünden, Kaibler el. 
vannda yolunu kaybetmiş ve hudut 
hattından takriben bin adım öte~ e, 
Tiirk arazi ine inmeğe me< bur nl
mnc;tur. 

İyi komsuluk miinnsehetlcri!1İn ft>. 

zahiirti mnk adile Türk .. esıni ınako. 
matı, tayyare ile içinde hul•Jnnn iay_ 
yarecilerin serbest hırnkılmalnT'ı 'e 
Bulgaristann avdetlcrine müsaade e
dilmesi icin emir vermistir . ., 

--o.-

Sosyalist Hintlinin Tt>\'kifi 

Londra 8 (A.A.) - Hin, ıe ı ' '"<'s 
sosyalist partisinin umumi kiı tıb 
Jayprakash Narain. Hindistan mill 
müdafaa nizamnamesi mucibince tl'v 
kif edilmi~ 
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~zler kamaştırıcı dekor - Lfiks ve ihtişam dolu sahneler - 1 
!'{ızgın çöllerin esrarlı hayab - Dilnya destan ve efı;anelerlne ı Cumartesi, 9. 3. 1940 

Vekaleti, imtihan Talimatnamesini 
Bütün Vilayetlere Tebliğ Etti mrışan sahraların korkunç sırları - 10,000 lerce figüran _ Em- 13.30 Program ve Memleket saat ayan. 

knçıncı maaş veya daim! ilcret derecesi- alsiz bir temsil heyeti - Herkesi coşturan orijinal Arap hava- 13,35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
Bir yabancı dil bilen memurların imti

hana tAb2 tutulmalan hakkında hazırla

nan talimatnamenin esaslarını Ankara 
muhabirimiz telefonla bildirmiş ve bunla
n çarşamba gOnkü nllshamızda yazmıştık. 

Meriyet mevkilne konulan bu talimat
name hakkında Maarlt Vckfıletl tarafın

dan dün g5ndcrilcn tebliği de bütün me
murları allıkadar etmesi dolayısile a~ağı
:ra aynen yazıyonu.: 

Tcdimatnamc 
Madde: 1 - a) Devlet memurlan ay

lıklarının tevhit ve teadülilne dair 30 ha
ziran 1939 tarihinde 3656 numaralş kanu
nun 3 QncQ maddesinin H fıkrasına göre 
15, 14, 13, 12, 11, 10 uncu derecelerden 
bankalar ve devlet müesseseleri mcmur
lan aylıklannm tevhit ve teadillü hak
kındaki 3 temmuz 1939 tarih ve 3659 nu
maralı kanunun 5 lncl maddesinin H fık
rasına g5re de. 14, 13, 12, 11, 10 ve 9 un
cu derecelerden daha yüksek bir derece
ye alınmalannı veya esasen maaşlı, ya
hut ta dalml ücreW memur iken para mil
kAfatı almalannı teınln etmek üzere bir 
)'aban o dile: 

b) 3656 numaralı kanuna gl!re, 9 uncu 
ve 3659 numaralı kanuna g!Sre de, 8 inci 
dereceye alınacaklardan daha yüksek bir 
dereceye geçirilmelerini temin etmek ü
zere de 1kl yabancı dile; 

Hakkile vAkıt olduklannı ispat etmek 
istel!nde bulunanların fmUhnnlan Anka
ra dil ve tarih - coğrafya fakültesile İs
tanbul Üniversitesinde her yıl mayıs ve 
iklnclteşrln aylnnnda yapılır. İmtihan 
günleri Maarif Vekllllğince tesblt edile
rek, gazetelerle lltın olunur. 

Madde: 2 - Birinci maddede yazılı im
tihana girecek ma~ veya daimi ücretli 
memurlarla bu gibl memurlyeUcre talip 
namzetler transızca, almanca. fng!llzce ve 
ltalyancadan hıınglsf veya hangilerinden, 
nerede ve hangi devrede imtihan olmak 
istedlklcrinl blldirir bir dilekçe ile her yıl 
nhan ve blrindteşrln ayları içinde Mall!'il' 
Vekilliğine müracaat ederler. Mcmu::
namzeUerlnln bu dilekçeye hilvlyetlerinl; 

ne namzet olduklannı gösterir fotoğraflı ın ve rakslan - .Memlcketimizl.n şarkı ve gazelleri. BUGÜN 13.50 Türk Müziği. Çalanlar: Vecihe, Ru-

ve intisap edecekleri idareden tasdik.11 bi- TA K s 1 M s u·. M E R şen Kam, Refik Fersan, Reşat Erer. rer vesikayı; ı 1 - Okuyan: Radife Erten. 

Esasen maa~lı veya daimi tlcreUi memur 1 - İshak Varan - Hüzzan şarkı: (lta~ 
lanl Slnema11nda Slnemıaında 1 yıl beni sen), 2 - Ycsarl Asım - Hllzzam 

o nnn ise mensup oldukları idarenin sicil müdilrlüğünden hOvlyeUerile derece- TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE SÖZLÜ şarkı: (Sevdalı clA gözlerinin), 3 - Ye-
lerlnl b ve TÜRKÇE ŞARKILI ve ISPANYOLCA ŞARKILI sari Asım - Hüzzam şarkc (Sahlle pek 

, ya ancı d111 yeniden mi, yoksa es- Bu 1 kisine lllıveten mi öğrendiklerini, eski- ..__ film eyn1 zamanda İzmirde TAYYARE sinemasında gösterilmektedir. Bugüıı saat l ve 2.30 da tcnz.il!ıth matineler yakın bir yuva), 4 - Faiz Kapancı - Hilz-

den bir dil imtihanı geçirerek, her hnngı i ~ •••••••••••••••• .. •••••• •••••••••••••••••-----1 zam şarkı: (Büklilm büklüm sırma saçın 
bir hnk kazanıp kaznnmadıklannı g!ister- • ı Emlnem), 

5 
- Rakım - Hilzzam şarkı: 

ek 

~ - (Silemem bir gOn). 

m üzere alacaktan birer vesikayı, ek- ,_, 
lemeleri lllzımdır. Dilekçelere ayrıca 4, Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen Türkiyenin ve Balkanlann 1 il - Okuyan: Mahmut Kırında .. 
5 X 6 boyunda dörder fotoğraf ta uı:ıtı- ı b k k l - Sadettin Kaynak - Muhayyer tnr-
rlllr. en üyü , en onforlu ve en lüks sineması kü: (Batan gün kana benziyor), 2 - Mu-

Madde: 3 - Yabancı dil imtihanları bl- M A R M A R A hayyer türkü: (Evlerimin önil handır), 
rlncl maddede yazılı müesseselerde, İs- s ·ı n e m a s 1 1 3 - Muhayyer Ulrkü: (Yol verin dağlar), 
tanbulda Üniversite rektörilnOn, Ankara-

4 
- Hilseynl türkü: (Damından görünür 

da dil ve tarih, ve coğrafya takfiltesl de- bağlar). kanının nezaret ve murakabesi altında 14.30 MOzlk: Riyaseticümhur Bandosu 
dillere gore kurulacak komisyonlar tara- BU AKŞMI SAAT 21 de GALA SUARESİ OLARAK (Şef: İhsan Künçer), 

1 
- Avelana: Marş. 

tından yapılır. Bu komisyonların Azası 1 ı 2 - F. Popy: Gilller şarlo söylüyorlar 

Vekilleri Heyetince tayin olunur. R. Wagner: Le Crepuscule des dleu:ıı: operasından blr parça. 5 - TscbalkOW'lkT. 
Maarif Vekilliğinin inhası üzerlne tcııı B R o D VAY G u· L u· 1 (Vals), 

3 

- Saint - Saens: Uvertilr, 4 -

Madde: 4 - Bu talimatnameye gllre, ya- 1 Ma~. 15.15 - 15.30 Konıışma (K.aduı aaa~ 
bancı dil lmtihanlnnna gireceklerden tm- • ti). 
tlhan olacakları yabancı dilde yazılmış k 1 

18.00 Program ve Memleket saat a~ 
en az 250 kellmellk umum! me ... ·zuda b~r filmi ile apılarını sayın lstanbul halkına açıyor. 1 ıs.05 Milzlk: R:ıdyo caz orkestrası, 18.40 

parçayı türkc;eye ve türkçe yazılmış en Filmin mümessilleri: ALiCE FA YE - TYRONE PQWER Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 
az 250 kelimelik umumJ mevzuda bir par- Serbest saat. Ul.10 Memleket saat ayan. 
çayı yabancı dile hignte müracaat etme- ' Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19.30 TQrlc 

d~~~~~~~~ed~er~~ ••••••••••••••m•••••-••••••••••••••••••••••~ M~~~M~~d~~~~cl~ 
mlsyonca verilecek bir mevzuu not al- zan, Vecihe. -
maksızın 15 dakika dilşündüktcn sonra, BUGU• • N M E ._ ı - Okuy•n: MOzeyyen Senar. 
yabancı dilde ağızdan doğru Mlatabilen- E L K ve s A R A y Sinemalarında 1 1 - Mahur şarkı: (Senle durmak d~ 
lcr muvaUak olmus sayılırlar. fünak eyler beni), 2 - Kemal Emhı ... 

9 Sesli Sinemanın bugüne kadar yaratbğı en güzel _ en milkemmel filmi, en b(ly{l k şaheserlerin şaheseri Mahur şarkı: (İki gllzüm sensiz), S -
3656 ve 3659 numaralı kanunların neş- A Refik Fersan - Mahur şarlo: (Diln yine 

rlnden sonra imtihan için Maarlt Vekil- $ K 1 N s E s 1 ıtOnOmüz geçti beraber), 4 - Lem'l -
liğlne mOracaat etmiş olanlar, müracaat- 1 Muhayyer şarkı: (Gezdim yilrildilm). 
lan İcra Vekilleri Heyetinin 20.2.940 tarih , 19.45 Tilrk MOzlği: Halk türküleri. Ma ... 
ve 2 - 12016 sayılı kararlle kabul buyu- latyalı Necati ve Sadi Yaver Ataman. 
rulan tallmatruımenin i k J n c ı ınad- Baş Rollerde l 20.00 Tilrk Müziif. Cıılanlar. Vedhe. 
desindeki şartlara uymıyanlar, ek.tdk J E AN ETTE Mac O Q NAL O l E W Ay RE S Reşat Erer, Cevdet Kozan. Okuyan: Se-
ve."llkalnrını tnmamlrunalıdırlar. Bugiln- Ve mahat Özdenses. 1 - Salahattln Pınar ... 
den sonrnkl müracnaUar talimatnamede Filme llllve olarak: Dünya havadisleri. Dikkat: Bugün seanslar: 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9. Cumartesi 12 ve 2, Pazar 11 Kürdilihlcaı.kfır şarkı: (Ne gelen var, ne 
tesblt edilen aylar içinde kabul edilecek- haber), 2 - Rahmi Bey - Kfirdllihfcaz-scanslannda ucuz Halk matineleri vardır. tir.., kAr şarkı: (Söyle ey mıtrıbı nazende e-

~---•••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••--'~da), 3-S~~dtlnPmar-K~dnı~ 
cazkfır şarkı: (Aşkınla yanan gönlilme), 

~ B q_~,~ A ..._ l_ö_L_ü_M_HA_a_E-RL_E_Rı_ıı ___ r_ı_YATROL_A_R_.ll .. #j __ [~;_h_t_;ş-_e_m_·_-8_i;H;ff~ ... I:---_., 4 - Refik FerSlln - Hicaz şarkı: (Göğ

sUmden kaçıp gittin). 20.10 Konul!Tla 
CGUnOn meseleleri), 20.25 Türk Müziği: 

Fasıl heyeti. 21.15 Milzik: Kilcfik orkes• 
tra (Şet: Necip Aşlon), 1 - Martin Uhl: 

Londra 5.2( 
Nevyork 130.19 
Parla 2 9675 
MilAno 6.8050 
Cenevre 29.2725 
Amsterdaıl 69.3575 
Brilksel 22.04 
Atina 0.97 
Sotya 1.6225 
Madrld 13.61 
Buda peşte 23.8950 
Bükree 0.6175 
Be.lgrad 3.12 
Yokohama 31.355 
Stokholm 31.055 

ESHAI\I VE TABVJLA'J 
Ergani 19.96 
Yüzde 5 ilmımlycll 19.73 
Sıvas - Erzurum 8 19.35 
t•tanbul umum tiyatro 32.-

~-------,.. 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Balosu 
Çoc:alt Esirgeme Kurumunun senelik 

balosu 16 M~ 940 cumartesi günü akşamı 
Taksim belediye gaz1nosunda yapılacak

br. Balo komitesi. gazinonun yeni açılışı 

dolayıslle yapılması 1Azım gelen tertibatı 
alınış ve baloda güzel bir ptyango da ter
tip edllmJstfr. 

Mcdresetülkudat ve mektebi hu)tuk Şehir Tiyatroau 
mecelle muallimlerinden merhum A 1 1 M 
Kalender Hasan Ltitf1 eşi Bayan Bel- Dram ıtısrnındıı • ° KAoıN ~-------~~ • 

Komedi kısmında : • 
kıs Bodur, dün vefat etmiştir. Ce- • HERKES YERLi YERiNDE • i -o-- 1 
nazesi 9.3.940 cumartesi günü Ak- Halk Opereti : Filin 11 i 
saraydaki hanesinden kaldmlarak E 1 · e çekmek için insanların öldüğü 
cenaze namazı öğle vakti Valdecami- (PIPIÇA) zozo DALMASLA i --<>----- 1 
inde eda edildikten sonra Merkeze- M Afrikarun korkunç esrar dolu vahşi l L 
fendideki aile makberesıne defnecli. HALKEVLER1NDE : 
ıecektir. D insanları ve vahşi hayvanlar . dünyası 

Binlerce filler ... Yüzlerce arslan ... Binlerce 

Konferans 
YENi NEŞRiYAT: Oıkllcıar ··--'-A ... ~ 10 - 3 - 940 pa- -<>--

zar günü saat 15,30 da Evımız llc.~-·-.da A 
Haydarpaşa lisesi dlrektöril Saffet Şav ta· 
rafından "Kızılay" mevzulu bir kon!crons R 

1 
... -\..~ canavar ... Afrikarun görülmemiş 

verilecektir. Herkes gelebilir. b' 1 ah · h 1 ............ i ın erce v şı ayvan arı arasınaa geçen 
Fatih Hılkevlnden: Cumartesi gQnü sa-

~ =L 
i 
i i • • ............ 

FATiH DEVRiNDE ISTANBUL: 1453 -
1481 - Vakıflar umum müdilrlOğü tara
fından, (Fatih ikinci Mehmet vakfiyeleri) 
kitabının mOtcmmlml olarak, bastınlmış
br. l\Umar Ali Salın Ülgen tarafından ya
ı:ılm1ştır. 

at 20.30 da profesör Suphf Nuri İleri ta- T u·. c c A R H o R N rafından "Aşk,, mevzulu bir kon!erans 
verilecektir. 
Şehremini Halkevlnden: Cumartesi gil-

(TRADER HORN) 

Grlnglng'e tekrar gitmeliyim (Vals), 2-
Pucclnl: La Bohem operasından fantezi. 
o - llclna:ı v ..... ı.. ,,. ____ Jh , ........ -- ·--

renad), 4 - Frııru: Lehar. Vals, 5 - Joh. 
Strauss: (Viyana ormanlannın efsanesi 
(Vals). 6 - Job. Strauss: Polka. 7 - Bos
sini: Mozaik. 

22.15 McmlekPt Sllat ayan, Ajans ha
berleri, Ziraat Esham - TahvilAt. Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiyat). 22.30 Ko
nu~a (Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa -
Dalga Postnsile), 22.30 Milzik: evı.-
(Pl.) (Saat 23.00 e !(-~·rnz '~zun • 
Dalga postu11~·~ .. ,,. - 23.3o Yarınk\ 
..---" -ve kapanıs. 

~cnehi İ!ltasyon1annda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden ıaa1 
18,55 de; Parls 40 metre üzerinden saat 
20,25 de: Roma 31 metre üzerinden ve orta 
da}Sada Roma lkiden saat 21 de. 

VAKIFLAR GALERiSi HAKKINDA 
MUHTASAR iZAHAT -Bu risale de Va
kıflar umum müdürlilğü tarafından neş
rolunmuştur. 

BEDEN TERBlYESI ve SPOR MEC· 
M UASI - 15 inci sayısı ne!ls bir fekilde 
inUşnr etmiştir. 

nil akşamı saat 20,30 da umuml bağcılık 
hakkında ziraat mektebi muallimlerinden 
NecaU tarafından bir konferans verile
cektir. 

Türkçe Sözlü Filmi Domuz l\lücadelesi 
Aynca Vllftyete bağlı kazalarda yapılan do-

Gülhane Müsamereleri 
GUlhanc mektep ve hastanesinin senelik 

müsamerelerinin beşincisi cumartesi günü 
saat 13.30 dan on beşe kadar Gillhane 
konferans salonunda yapılacaktır. A.1"%u 
eden meslekdn.sların teşrifleri rica olunur. 

t Beyoğlu Çocuk Esirgeme FREDERI. CH muz mUcad.eleslnde milkelleflyet ve ter-MARCH ve KAROL LOMBARD ' ın tip olunan sürek avları ile 940 şubatı so-
Kurumunun Kongresi nuna kadar Şilede 178, Beykozda 82, sı .. 

17 B::!t1u19~~ ~~! ~~~ :~t ~;;~~~ 1 ~---r···vAi:ANC1iA"i-ŞiH_i_l---' ~:i!~da 5~o. cô~~~:~:820.y~;;: ~
7

) 
Kurumun Beyoğlunda Parmakkapıda 69 ........... --·--·--·--·-• ........ ,, , .. - ... - 1 S_nnyerde 2 olmak ilzere Cem an 485 ya-
numnralı binasında aktedllecektir. ban domuzu öldürülmilştOr. 

lşte kendi kendisine yaptığı bu kuvvetli telkin. 
lcrin tes:rile liıkayt tavır takınmıya muvaffnk oldu
ğu bir suada uzaktan Ayşeyi gordü. Mavı yundcn ın
ce tayyörü, bukle bukle kumral saçlarile bir bahar 
sabahı gibi taze ve neşeli görünüyordu. Bütün var. 
lığı bu güzel kıza doğru koşmak istediği halde fev
kalbeşer bir kuvvet sarf ederek sakin ve liık:ıyt bir 
tavır almıya muvaffak oldu ve hatta onunla ~aka e

decek kudreti bile buldu. Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 48 

ret .sarfe iıvor, Ayşe de onun birdenbire takındı~ bu 
uza!t tavrı büsbütün başka surette telak.ki ederek, 
kendi kendıne şöyle düşünüyordu: 

Bunca zamandır bizi aramaması sadece bunu is
temediği içınmiş ... Beni, ilk gördüği.ı giınler, eski bir 
hatırayı hayalinde canlandırdığım için benimle ali
kadar oldu, bugün artık böyle bir sebep bile yok. •• 
Bense, on beş yaşında bir çocuk saflığı ile ona bağ
lan1ım. Ondan uzak knlmıya tahammül ed1?ınıyPrek 
nihayet bir bshane ile onu aradım. Ne abtalmışım! 
Ne yapıı-ı yapmalı, içimin acısını ondan gizleınellyi.m, 
o sarışın sevgilisile mesut bir ömür sürerken benim 
bir tarafta üzültip durduğumun katiyen farkında ol. 
manıalıdır. 

- Bu güzel havada bu ne ciddiyet avnknt hn. 
mm! Yoksa koltuğundaki çantanın ağırlığı ile mute

nasıp bir tavır mı almak istedin? 
- A, siz benden evvel gelmişsiniz Amiral; ben

se sizi bekliyeceğimi zannediyordum. Vapura on da. 
ldka var; isterseniz biletlerimizi alın. vapurn girip 
rahat bir yer bulalım. Malum ya, bugün cumartesi, 

kalabalık olur. 
Ne sade, ne neşeli, ne cana yakın bir hili vardı! 
- Avukat hanım vapur biletini başkasına aldı

racak kadar mütevazi mi? 
- Gevezelik etmeyin Amiral; çalışmak başka, 

erkekle knclın arasındaki vazife farkı başka. •• Siz du

rurken bileti ben mi alayım? 
Yarı ş:ıka, yarı ciddi konuşuyordu ama sözünün 

sonunda gözünü kırparak: "Yağma yok!., deyişi da. 
ha ziyade şaka ettiğini gösteriyordu. 

Vapurun güvertesi, havalar henüz pek. sıcak ol

madığı için, nisbeten tenha idi. 
- Şuraya oturalım Ayşe ... Şimdi söyle bakalım, 

çantanı dolduran şu kağıtlar nedir? 
Genç kız, bir kaç ay biribirlerinden uzalı: kaldık

tan sonra ilk görüştükleri gün işten büsbütün başka 
seyler konupcaklarml psavvur ediyorken Mehmet 

Beyle samiır.f olduğu kadar ciddi tavırlan ve yalnız 
mesleğinden bahseden latifeleri ve sözleri içme garip 
bir üşi.ıme vermişti. Oyle iken, kendi kalbinden ta. 
şan sevinç ve neşenin tesirile ve bu güzel bahar gü
nünün getirdiği saadeti bozmamak için Mehmet Be
yin bu yeni takındığı resmiyeti farketmemiş görün. 
meyi tercih etti. 

- Bunlar, mahkeme dosyalarıdır. Çantamı bı
rakmak için yazıhaneye uğramış olsaydım size karşı 
yalancı çıkacak, iki vapuruna yetlşemiyecektiın. 

- Işin o kadar çok mu yavrum? 
- Sabahtan akşama kadar durmuyorum. Şimdi 

elimde bir kaç veraset işi var. 
Mehmet hafifçe gülümsedi; Ayşenln, h3.yata ye

ni atılan bütün gençler gibi, ilk zamanlan biraz mü
balağa ettiğini, yaptığı işe çok ehemmiyet verdiğini 
anlamıştı. Onun bu hissini incitmek doğru olmıya-

caktı. 
- Desene ki, sen iyiden iyiye avukat oldun! 

Dur bakayım, vaktile sen bana bir katil kadından 
bahsetmiştin. o davanın sonu ne oldu? 

Ayte çok allkadar olduğu bir meseleye tem.al 
edildJii için her f9Yl unutarak telA§la cevap verdi: 

- Annc~ini öldürmekle itham edilen hoca mı? 
Sedat Bey 1'ıb1 bir avukat sayesinde beragt etti. 

- Üvey babasını öldürmüştü değil mi? 
- Evet ama, annesini müdafaa etmek ıç!n ••• 
- Bunu isbat edebildıniz demek .•• 

- Sedat Bey gibi bir avukatı olduktan sonra .•• 
Bu ·soklerı söylerken Ayşenin gözlerinde o ka-

dar büyük bir takdir vardı ki, Mehmet bilaihtiyar 

titredi. 
- Sedat Beyin oğlu var mı Ayşe? 
- Yirmi yaşında bir oğlu var. 
-Yazık! 

- Niçin? 
- Seııden büyük olsaydı onunla evlenirdin. 
Genç kız neşe ile güldü. • 
- Sedat Beye yakın olmak için değil mi? Me

rak etmeyin Amiral, sabahtan akşama kadar onunla 
beraber clınak bana kafi geliyor, daha fazla yakınlık 
ist~mıyorum. 

Durmadan konuştukları halde mükaiemelerl pek 
cansız ve kPc:ikti Mehmet k""dı •rndinc rn·, rıl
duğu k&rardan dışarı çı.ı-. ••• _ •• ı ...... ı:.'" v ... , ..ı .... u.ı ~ay-, 

- Nlçin daldın Ayşecik? Ne düşünüyorsun? 
- Hiç .. Biribirile kaynaşan şu nefis renklcP- ba· 

kıyordum. Bugün hava ne güzel değil mi? 
- Evet çok nefis. ben de sana bakıyordum; gü

neş saçların arasında oynarken onlara adetaa kızıl 
bır tcnk veriyor. Ne güzel saçların var Ayşe._ 

Sesi o kadar samimi idi ki, Ayşe aldanmamak t.. 
çin kendini gil<: tutuyordu. fakat onun sadecP. bir 
kompl?man olsun diye bu sözlerı söylediğini hatırla
mak kendisme kuvvet ve metanet veriyordu. 

- Bostancıya trenle mi, yoksa tramvayla mı gl
deceği:r.( 

Ayşedeki bu ciddiyet ne? Mutlnka biraz f'VVel. 

ki sözlere gücendi ama nezaketen bunu belli etmi
yor. O halde yıne alelade sözler söylemekten başka 
"are yok• 

- 1ster5cn tramvayla gidelim. 

-Peki.. 
(DevRntı vaT) ' 
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ABONE BEDELi 

TOrlclye Ecnebi --1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
150 • CI Ay 1500 .. 
400 • 8 Ay 800 .. 
150 • 1 Ay 100 • 

Milletıerarns:ı poırta tttlhadına dahil 
0lınıyan memlekeUeT için abone 
bedeli mQdJet sura.siyle 80. us. 9. 
8,5 liradır. Abone bedeli oestndir 
Adres değiştirmek 25 ltu~tur 
Cevap tçin mektuplara 10 kurusluk 
PUl tlllv~ l~zımdır 

(()ı1:111:ıtıt14!J!4;JI 
Yeni Afrodit 
kitabı Etrafında 

-Qün, elimize bir kitap geçti: Is 

1
_ • mi: Afrodit! Bu isim altında 
111tışar eden bu bilmem kaçıncı ki 
tabı kanştınnca öğrendik ki, bu yen 
eser, "Piyer Luiz,, in bir çok davaln.. 
ra tnevzu olan malU.m eserinin, meç 
hul .bir vatandaş tarafından yapılnu 

. 
i 

. 

,enı bir tercümesidir. 
ş 

,._ 'Vikıa, "Afrocilt,, beraet etti. Faka 
.utanbul milddeiumumiliği, bu "be-
1'~et,, karannı temyiz ettiği için, hü 
r~ henUz kanunen katiyet kesbey 
bemıı sayılamıyor: Bunun içindir ki 
iz, evveli, bu yeni tercilmenin nası 

~tııa çıkanldıiimı anlıyamadık. Fa 

t 

. 
-
' 
ı 

-
at sonra öğrendik ki, eserin yen 

~rcliJnesl müddeiumumiliğe göste
rilnııı, ve müddeiumumffğin müs 
tebcen bulduğu kısımlar kitaptan a. 
tılınış, kitap ta eksik ~ekliyle piyasa 

l 

-
-

Ya slirülmü1-

"Afrodit,, hakkında verilmiş bulu 
ilan beraet karannın temyiz tarafın 
da.n tasd:k edilip edilmiyeceğini bit
tabi bilmiyoruz. Fakat, eser berae 
ettiği takdirde, onun yapacağı satı 
Pl1 hasılatı, tamamen Erzincan fela 
ketzedelerine verilecektir: Çünkü 
Afroditin aslını basan tabi, mabke. 
~enin beraet kBrannı verdiği gün 
kitabın hasılatından, Erzincan feliı 
ketzedeleri lehine fragat ettiğini b"I 
dirmiştl. Bunu hatırladığımız içindi 
ki, Afrod:t'in, yeni bir tabi tarafın 
dan piyasaya sllrülmesinl, herşeyden 
evvel, Erzincan felaketzedelerinin 
hakkına tecavüz saymaktan kendi 

-. 
t 

--
, 

t 

-. 
r . 

. 
mizi alamıyacağız. 

.... -.-.... .. ..-~. ~...,.. ~ ~ 

başka bir k'tap: "Dedikodu uyandı 
ran kitap,, diye duvar afişleriyle ilan 
olu~ar~ piya aya sürülmüştü. 

~. 

. 

~ımdı, yeni çıkan tercümesinin ü 
~.nde i e, eserin hayli cks:ıtildiği 
:; dair hiç bir kayıt yoktur: Binaen 
he~h, onu alanlar, yine, davalara se. 

J et veren malum eserin tamamı 
Ilı okum k nrzusi le parnlanna kıya 
~aklar, fakat maalesef, ikinci defa al 

. 

. 

. 

anacaklardır! 

Şimdi. bu satırlan yazdığımız sı 
~a., Babıali caddesinden geçen mü 
"'enller: 

. 
. 

-
. 
. 

" 
' h -:-- Afrodit ..• Bakikt Afrodit çıktı 

al akild Afrodit!,, u•azelerlyle, halkın 
d~nnıasını büsbütün kolaylaştıran 

, =ııler savuruyorlar: Halbuki 
• -hayli değiştirilmiş bulunma 

: bakımından- bu y~i Afroditin 

. 

~ 5ahte olduğunu, ancak eseri alıp 
; ~uktan sonra anlıyabilec~ktir. Bu 
~ alkın alenen istismar olunma 

8 n başka hiç bir şey değildir 
. 

em bu f tan ae er halkın kescs=nden alı. 

leğita.ra, b~r tabiin kesesine girmesi 
Farch Erzıncan felaketzedelerinin 
ille! rnına harcanması çok muhte . 

olaıı Paradır. 
hıaaleset b' aaıı b ır kere yapılmı bolu. 

k:en, b~ hareketi teessüfle karşılar. 
rodit•ı .ç i 01.ınazsa başka tabilerin Af. 

stısınar gayesiyle halkı bu 
~~ede kimbilir kaçıncı defa ola
• cuı;; aldat 
ınek te ~a'?alarını temenni etme-
- , ehınızden gelmiyor. 

!!!!z::::::~~~~~~~~~~ 

Karııyakahlar, Ayrı 
Bir Belediye istiyorlar 
İ~ir. 8 (TAN 

Karşıyakaİııar M~abirinden) .-
den ayrılmak ' !zn:ır Be~edlyesın
nıazbata ile . !çın uç bin ımznlı bir 
ler. 25 bin ~ılayete müracaat etti. 
0 gün ld nufusu olan Karşıyakal1Jn 
diyesi ~ luğu gibi müstakil b ir bele
ınadığı u. unmasında fayda olup oL 

vılayctçe tetkik edilmektedir . 
---0-

İzınir Vilayet Bütçesindeki 
Açık Kapabhyor 

V~~lr, 8 (TAN Muhabirinden) 

k 
ayet bütçesindeki açığın kısmen 

apatılması · i • d , • ıç n umurnı mtıvazene· 
~ilayete 300 bin liralık avans 

Ye esi muvafık görülmüştur. 

TAN 

Muharrir, tekniğin oynadığı rol hakkında yeni bir seri makaleye başlıyor ve bu 

makalesinde İlk, Orta ve Son devirlerde tabiatle insan arasındaki mücadeleyi anlatıyor : 

o o 

Beşeriyetin Tekamülünde 
Tekniğin Oynadığı Rol 

1 914 - 1918 harbinin 
son harp olacağı, in

nlara sulh ve emniyet, süsa 
un ve refah getireceği söy
miş, milyonlarca insan bu 
al için çarpışmış ve öl
ştü. 

k" 
len 
ide 
mü 

Resmen sulh oldu. Ateş ve 
mur cehenneminden yan 
yvanlaşmış bir halde çıkan 
anlar bir müddet sevindi

ça 
ha 
ins 

şaşırdılar, kendilerini 
k ve eğlenceye verdiler; 
şamak zevkini doya doya 
tmak istiyorlardı. 

ler. 
zev 
ya 
ta 

YAZAN: 

Sadrettin Celal ANT EL 
Çok eski zamanlarda insanlar a

teşi bulmuşlar, tekerleği ve gemiyi 
icat etmişlerdir. 

Tabiatin düşman kuvvetlerini 
yenmek ve onları kendi hizmetle. 
rinde kullanmak için yaptıklan 
muvaffakıyetli cehitler sayesinde, 
sarih bir surette, diğer hayvan nc
vilerinin üstüne çıkmışlardır. 

Kemik ve taş üzerine çizdikleri 
resimlerle, sanat kabiliyetlerini 
göstermişlerdir. 

Bu esirlerin mevcudiyeti, insan 
kuvvetinden tasarrufa lüzum gös
termemiştir. 

Esirlerin bolluğu ve ucuzluğu maki
neyi lüzumsuz kıldığı gibi, makinelerin 
bulunmaması da, esirlerden vaz geçme
ğc m~ni oluyordu. 

Esaretin mcvcudiyeU - iktısadt ba
kımdan - makineyi lüzumsuz kılmakla 
kalmamış, ayni zamanda, el işini adi 
ve bakir gBrcn blr tclAkki ve tihnlyet 
tesis etmistir. 

Eski Yunnnlstanda ve Romada el ısı 

b4ıkır gön.ilQyordu. 

F 

Eski Yunanlstanda, Ef1Att1nun, meka
nik sanallarda çok kabiliyetli olduğu-

akat bu sevinçleri uzun sür- nu söylediği Thalea'ln 508 tarihinde 
İhtirnt şekilde dnhl olsa, el işine kar

şı gösterilen bu nefret, tekniğin inki
şafına ınAni olan sebeplerden biridir. med L Hakiki sullı ve emniyet ve bir nehrin cereyanını değl5Urdiği, ml-

ref aha bir türlü kavuşamıyorlardı. mar Supallnoı'un Slsam şcluine su gö- Teknik, böyle bir muhitte. lktısadl 

ve içtimai zaruretlere cevap vermiyor
du. 

Bun un yerine, biribirini takip eden türmek için bir kilometre uzunluğun-
adi buhranlar milyonlarca in- da bir tilnel açtığı, güneş ve su saatle-iktıs 

sanı işsiz.liğe ve açlığa mahkfun ~ rinin tekemmül ettirildiği, 397 tarihln-
r; bütün dünya, bunaltıcı bir de Sicilyalıların Knrtaea donanmasını, 

Eflltlln, elln müdahalesi lle yapılan 

her işi ayıp gBrilyor ve el isinin, bede
ni olduğu kadar, ruhu da bozdul\Jnu 
iddia ediyordu. 

diyo 
emn iyetsizlik ve endişe havası mühendislerin ihtira ettikleri Kata-

de yaşıyordu. pillt'ler sayesinde tahrip ettikleri, tah-için 
Ha beşlstan harbi bomba gibi patla· tadan yapılmış uçan bir güvercin mey-

spanya hailesi, Avusturya ve Çe- dana get.lrdlklcrl tarihçiler tarafından 
Etıtıtlln ideallzml, zamanın birçok 

mütefekkirleri üzerinde mahsü.s r;urette 
tesir icra etmiştir. 

dı. 1 
kosl ovakyanın lstlltı.sı bunu takip etti; tesblt edilmiştir. HattA eski Yunanis· 

yet Avrupa harbi başlad.L tanda buhar kuvvetl ile hareket eden, Tefekkür hayatı ile faallyet bayatı, 

fikirle mndde, tablatle teknik arnsındn
ki zıddiyet, muhtelit şekfllcrde, bütün 
eski felsefede g5ze çarpar. 

nlha 
Bu 

hem buhar makinesini, hem de dürbil
hMiseler vukua gelmeden evvel, 

en sonra evvelki devirlerden da- nQ hatırlatan bir cihazın yapıldığı da sulht 
ha §1 
te d 

rivayet edilmektedir. 
ddeW ve daha korkunç bir suret- Fakat eski Yunanİılar ve Roma. 

evam eden içtima! ve iktısadf buh-
Eski devir mOhcndlslcrlnin en bilyü

ğil olan Artlmet bJle, mekaniğe ait fn
nliyeUerlnln, lhtiralarının meşruiyctf 

hakkında kendi kendini tamamlle ik
naa muvaUak olnmnmıştır. 

r, beşeriyetin, medeniyetin mu- lılar bu ihtiralnrdan, bu teknik va. ranta 
crab ile yakından alAkad:ı.r olan sıtalardan, çok istifade etmemiş.. kadd 

mat efekkfrlcrl ciddi bir surette endişe- !erdir. Bütün bunlan, daha zlvade 
c dilşilnmeğc sevketmlştl. tecessüsü tahrik eden oyunc~ıaı'. ye v 

Bu nlardan baı:ıları, bu vaziyetten olarak tasavvur ediyorlardı. 
neyi ve tekniği, diğerleri, tekni· • Hayvanları ehlileştiren, yelkeni Hulfisa es~i cemiyetlerde esa. maki 

ğin 

mat 
istinat ettiği llm1, bazıları da içti- ve su değirmenlerini tanıyan bu r etin mevcudiyeti, alimleri, 
teşklfılı mesul tutuyorlardı. Hep- insanlara uzun asırlar, hayvanın, esareti kaldırmayı m ümkün kıla-

sinin 
deni 

birleştlklerl blr nokta vardı: Me- değirmenin ve yelkenin kendileri· cak bütün araştırmalardan alıkoy. 
yetimiz bOyOk bir buhran geçiri· ne ~k az yardımları olmu•Jamır-.--..-~~~, b tl -:..z=-="-'•~ - h tı 

~ 
BU !ftiH~an Da&ılanna ırGr'e 6nDne Es "' muş ve U sure e tcaıt:AAUr aya ' 

ilrncz bir ölilm buhranı olmak isti- • kJ Yunnnlstanda ve Romada, bUtQn faaliyet hayatına h3.kım olmuştur. geç 
dadı 

nı gösteriyordu. ilk medeniyeUerde at, boğnzına kBpek- Thalcs daha evvel, bunlan bir--
mı b lerln tasmalanna benziyen yumuşak leştirmiye çalışmıştı. 

Bu 
bu ç 

b .. n a:ıladığım bu makale serisi, blr boyunduruk ge(lrmek ıruretile ara-
ok hnyaU meselenin objek.,. bir Tekniğin bu itibarsızlığı uzun 

suret 
uı baya ko~uyordu. Bir taraftan bu bo-

te tetkikine hasredilmiştir. yunduruğun hayvanın boğazını taz- zaman sürmüştür. Bir çok sebeP-
u mesele hnkkında taıunmış _. ler, bu teliıkkiyj temadi ettirmiş. B 
a miltefckklrlcrlnln fikirleri de bu ,,.k etmesi, diğer cihetten ayaklarında lerdir . dQny 

aatu 
çivili nallann bulunmamıısı, atın ce.r 

nlarda nakledilecektir. ku Uzun znmanlar Filosoflar, sun' i 
nlhnyet, bütQn bu tetkilclerdcn vvcUnden lstltndeyl tahdit ediyordu . 

Bu reraıt içinde at, 500 k.J d f teknik terakkiv. ata, insan elinı'n En 
um um1 neticeler cıkarılacaktır. " 1 0 an :ız-

la yQkQ ccl<emlyord11. Dnha ağır yük- bozmadılı v e taklit edilmesi mürn-
• ler, esir lnsnnlara çektiriliyor u. kün ve caiz olmıyan tabiati karşı Bu makale serisine, bazıların. Rumenlerin tanıdıkları su değirmen· koymuşlardır. 

ca bugünkü içtimai ve iktı- leri de, cok miktarda buğdayı değirme- Bütün bu sebeplerden dolayıdır 
sadi buhranlann sebebi olaralc gös- ne taşımak ve onu değirmenden alıp, ki, edebiyata ve güzel ~anatlara ait 

en tekniğin, beşeriyetin me. mOstchliklcrc götOrmck Jrususunda eserler bakımından çok zengin o-teril 
deni tekamülünde oynadığı rolün hayvan kuvveUnln kMi gelmemesi yQ- lan eski Yunan ve Roma medeni. 

ki ile başlıyacağnn. z<lnden çoğalamamıştır. Ayni sebep, tl . k 'l l k' tetki 
B 

ağaç ve maden sanayilnln de lnklşa.fJ- ye erı, na ı vasıta arı, ma ıne, is-
eşeriyetin teknik tekamülü; na mAni olmuştur. tihsal vasıtaları bakımından çok 
bvre des Noettes tarafından, fakir kalmışlardır. Lefc 

mah 
~irib 

iyct ve imtidatlan itibariyle B Tekniğin, mekanik sanatlann, 
u cemiyetlerde bu ihtiralann lib irlerinden farklı üç devreye eral sanatların seviyesine çıka-

lmaktadır: • taduunum etmemesinin, ge.. bilmeleri için çok zaman geçmiştir. 
ayrı 

1 
son 
tbro 

- Yüz binlerce sene süren ve 
zamanlarda keşfedilen Sinan· 
pe'tan Şarlman'ın ölümiine ka. 
devam eden ESKİ DEVİR: dar 

2 
eden 

- Takriben dokuz asır devam 
ve Şarlman'ın ölümü ile baş.. 

ak Orta Zaman ve Rönessans'ı hyar 
içine alan ve Deni Panen ile niha. 

hu lan ORTA DEVİR: yet 
3 

rak 
- Buhar makinesi ile başlıya. 
7.amanımıza kadar devam eden 

YEN t DEVİR: 
Es ki devrin ilk kısmında, yani 

ten evvelki zamanlarda insan, 
engiz, kuvvetli ve düşman ta· 
karşısında tamamiyle yalnız 

cizdi; vahşi hayvanların müte.. 

tarih 
esrar 
biat 
ve a 
madi taarruzları karşısında her da

korku ve emniyetsizlik için.. 
aşıyordu . 

kika 
de y 

F 
insan 

akat Homo faber ---aJ.et yapan 
- meydana getirdiği aletler
korunma vasıtalarile, gittikçe le ve 

daha muvaffakıyetle. tabiate ve 
anlara karşı koyabilmiştir. 
san, ihtiyaçlarının zoru ile ve 
sı sayesinde en mübrem ihtİ
arını tatmin etmek i~in binler

hayv 
tn 

zeka 
yaçl 
ce se neler sarfettiği cehitler neti

de. üzerinde yaşadığı tabiate 
i damgasını vurmıva başla

cesin 
kcnd 
mı ştır. · Bu zamandan itibaren, in
sanın tabiate karsı korunmak icin 

tığı tekniklerle kendisi arasın
arşılıklı bir münasebet tees.. 
tmistir. Tableti teknik vasrta..
değiştiren insan, bu tekniğin 

yarat 
da, k 
süse 
siyle 
tesiri altına girmiştir. 

Teknik, tarihi zamanların ba}
langıcında oldukça mühim 

inkişaf halinde idL bir 

niş mikyasta fiili bir rol oynama· Tekniklerin inkişafı bakımından 
malannın sebebi nedir? Orta Zaman, çok entresan ve u-

Acaba o devrin insanları, maki.. mumi kanaatin zıddına olar.ak, çok 
nelerin mahzurlarını ve tehlike- mudil ve zengin bir devirdir . 
lerini görmüşler midir? Bu devrin en mühim hususiyeti, 

Bu insanların, bazı ihtiralarm Garp memlekctJerinde, tabii mu. 
fena maksat ve gayeler için kulla. harrik kuvvetlerin (hayvanın, ha-
mlabileceğinden endişe ettiklerine vanın, suyun) harikulade ve ani in. 
dair vesikalar mevcuttur. kişafı, mekanik aletlerin terakki-

Diğer cihetten, harp aletlerinin sidir, 
inkişafı, ahlAk meselelerini ortaya Civill at nalı, Şarlmandan sonra, 
atmıştır: Katapült karşısında cesa- IX uncu asırda, ayni zamanda Garpta 
ret ve kahramanlık neye yarıya. ve Blzansta kullanılmakla başlanmıştır. 
caktır? Dnha evvelki devirlerde tanınmıyan 

Cesur insanın kalelerden ve harp nal, ata yQrünıek ve arabnyı ('ekmek 
aletlerinden istifade etmiye hakkı hususunda büyük bir kuvvet vu mu-
olup olmadığı meselesi Aristo'yu kavcmet temin etmiştir. 
düşündürmüştür. 'X unc:u asırda atın, - eski devirler-

Makinelerin çoğalmasının işsiz- de olduğu gibi, boğazını tazyik eden 
liği tevlit etmesi tehlikesine gelin- tasma ile değil - tazyiki omuzlarına 
ce, bu mesele, İmparator Vespasi.. veren katı hamutla arabaya koşulma-
yen'i düşündürmüştür. Kendisine. sı, hııyvan kuvvetinden nzaml l~tifade-
büyük sütunları Kapitül'ün tepesi. nln teminini mQmkiln kılmış, n.ıkll va-
ne kadar az masrafla çıkarabilecek sıtalarını harikulfıde bir surette inklşııf 

ettirmiştir. 
bir makine ihtira ettiğini söyliven 
mühendis Ve.cıpasiveni mükafatlan Artık, esir insandan daha kuvvetli 

• • ve daha ekonomik bir vasıta bulun-
dırmakla beraber, bu ihtiradan muştur. insan, bizzat muho.rrlk kuvvet 
__;ııalkın ekmeğine mani olması en- olmaktan çıkarak, kuvveti idare eden 
dişesiyle- istüade etmek isteme- vaziyete geçmiştir. Orta zamanlann 
miştir. katedrııllerinl, esirler değil, serbest iş-

Fakat bu endişeler, teknik inki- çiler, aUnrla ve öküzlerle naklettllclerl 
§afın ağırlığını -yalnız başları. maddelerle inşa etmişlerdir. 
na- izah edemezler. Bunun haki. Nakil vasıtalarının bu büyük in-
kt sebebini başka tarafta aramalı- kişafı maden sanayii lçiQ de en 
dır. mükemmel bir müşevvik ve mu· 

Eski cemiyetlerde makinelerden harrik olmuş, ve o zamandan itiba-
ve teknik vasıtalardan daha geni~ ren sanayi dev adımlarile ilerle. 
mikyasta istifade edilmemesinin miştir. 12 inci asrın su değirmen-
en başlıca sebeplerinden biri, ha. leri gittikçe çoğalmıştır. Bu yeni 
kim sınıfın elinde, serbest insan- nakil vasıtaları sayesinde madenle-
lardan hayvan kadar uzak olan ve ri ve mahrukatı kolaylıkla naklet. 
çok ucuza tedarik edilen canlı m.a.. mck ve madenleri mekanik vası-
kinele~ bulunması keyfiyetidir. talarla işlemek imklln dahiline gir-

mlştir. Demirci köriikleri beyaz kö. 
mürle işlemiye başlamışlardır. Ay
n! zamaı..•:., cam imaliıthaneleri 
de çoğalmıştır. 

Q rta zamanın en mühlm tek-
nik terakkiyatından biri de 

hiç şüphesiz, gemi dümeninin ica. 
dıdır. Bu sayede, gemilerin tonil.A
tolarmı çoğaltmak ve açık deniz
lerde sefer yapmak ımkaru hasıl 
olmuştur ve gemicilik iki asırda, 
evvelki beş, on bin senelik devir. 
den daha fazla terakki ve ~kişaf 
etmiştir. 

Bütün bu ihtiralara: Şömine (ı
sınmak için içinde odun yakılan o
cak), kokusuz ve issiz 1şık veren 
mum, kaldırım, gözlük, tek~rlekll 
araba, saat, matbaa .. gibi eskilerin 
tanımadıkları ilıtiralar ililve edile. 
cek olursa, orta zamanın, teknik 
ihtiralnr bakımından evvelki de
virlerden çok daha zengin olduğu 
meydana çıkar. 

Bütün bu terakkilere, siyasi, iÇ"
timai ve dini inkılaplara rağmen, 
el işine, tekniğe karşı nefretin ta. 
mamile ortadan kalkmadığını gö
riiyonız. Mesela liberal kültür a
lan doktorlar, mekanik bir sanat ic. 
ra eden cerrahlan bakir görmekte 
ve on sekizinci nsnn ortalarına ka
dar cerrahlan berberle ayni safta 
tutmaktadırlar. 

Fakat, yavaş yavaş, mekanik sa
natlara indei itibar ettiren cereyan 
kuvvetlenmiye başlıyor. Orta za
man sanatkarlarının nefis eserler, 
kullanılan prosedülerin anprik o.. 
mahiyetlerine rağmen, t::ıkdir edi
liyor İlim, yavaş yavaş, anprik o
lan .. u sanatlara nüfuz ediyor. 

Berar Palisi, toprağı işlemek, 
yuğurmak için malumatın lazım ol
duğunu söylüyor. 

Sadece, makinelerin kıymetleri 

ve ehemmiyetleri takdir edilmek
le kalmıyor; Arşimed'in. meyda. 
na getirdiği makineler dolayısile 

Aristo'dan daha büyük bir müte
fekkir ve dnhi olduğu söyleniyor. 

Arşimcd'i büyük bir heyecan ve 
ihtirasla tetkik eden Leonar dö 
Vinçi, mekaniği. tekniği hakir gö
ren zihniyete karşı hücum ediyor: 

"Denlllyor ld, bilgi tecrübeden do
ğarsa mekanlkUr. Fikirden doğarsa ll
mldlr. Fakat benim için, tecrllbeden 
doğmıynn ve muayyen bir tecrübeye 
mQntehl olmıyan ilimler boş ve hata-. 
larla doludur. Mekanik ilmi, bütün i
limlerden daha astl ve dnha faydalıdır. 
Mekanik. mııt<-maUk ilimlerin cenneti
dir. Zira, onun sayesinde matematiğin 
semerelerinden istifade edilebilir.,. 

Franauva Bıkon'un da. ayni Iıoktal 

nazarı müdafaa ettiğini görOyoruz: 
"Fclsen mcselrler, uzun asırlardan

beri yerinde saydıkları halde, teknikler 
/teı'akkl etmişler, dünyayı değiştirmiş
lerdir. Bu sebepten dolayıdır ki, onları 

- mcknnlk ve az Ubı>.ral görllnscler 
bile - tetkik etmek lfır.ımdır.,, 

Con Lok ta: Edebi killtilrll olmıyan 

ve mekan{kle uğraşan tnsanlann, haya
ta o kııdnr faydalı olan ve her gün tl'
kemmül ettirilen sanatlerl meydana ge
tirdiklerini sllylemektedlr. 

Dekart dahi, sadece basit makineleri 
tetkik etmekle ve mekaniği tesis et
melde kalmamış, mP.kanlk vasıtalan 

kullanan sanatkfırlann kıymet ve e
hemmlyeUerini tebarüz ettirmiştir. 

Lelbnlz de: bu noktal nnzarı mllda
faa etmlstir: 

"Ne kadar kOçUk ve hakir olursa ol
sun, hiçbir mekanik sanat yoktur ki. 
çok milhlm bazı mOsahede ve milliha
uılara vesile olmasın. Bir sanatln tek
niğinin kaybolduğunu farzediniz. BU
tün kutQphnnelerlmlz, bunu tekrar 
meydana çıkamuya kAfl gelmlyecek
Ur _ 

Görülüyor kt, el iştne; meR:a. 
nik tekniğe karşı nefretJe 

beraber tefekkür ve faaliyet, tabi
at ve sanat zıddıyeti de azalamk
tadır; faaliyet tefekkürle müsavi 
bir kıymet ve vekar kazanmak ü. 
zeredir. 

Rönesans ve onu takip eden za
manlarda, ticaret f aaliyetinln ge
niş mikyasta inkişafına şahit ol~ 
yonız. 

Franıua Sakon fllozofian, iş hayab
nın dışında yaşamakla ve ln!i!an ruhu
na, faaliyetin muhtelif cephelerindeki 
zevkli tenevvOa karşı koyan çok yek
nesak bir ahenk vermek lstemekle it
ham etmektedir. Bakon'a g~re, ilhlAk
ÇUllD vazifesi, faal hayat için ııll!hlar 

YÜZDE ÇIKARSA-
Yüzde ergenlik çıbanlan çıkarsa 

pek te ehemmiyetli sayılmazsa da, 
kan çıbanı çıktığı ,·akit haylice can 
sıkacak bir şeydir: Yalnız yüzün 
güzelliği bakımından değil, neti· 
cesi dü~Unillünce .•. 

Kan çıbanı yüzde çıktığı vakit, 
vücudün başka yerlerdekinden da. 
ha ehemmiyetli olmasınm bir se.. 
bebi yüzün cildi altında ve ona ya. 
pışık ince adalelerin bulunmasıdır. 
İnsan söz söylerken, yemeklerini 
dişleriyle çiğnerken, yediğini ve iç· 
tiğini yutarken o adaleler hareke! 
ettiklerinden bir tek kılın dibinde 
çıkan kan çıbanı başka kıllann eli. 
bine de sirayet eder, çıban bir tane 
iken bir kaç tane olur ••• Bir başka
sı da yüzdeki kara kan damarlan
nın b:riblrlerl arasında, hem de 
gözdeki kara kan damarları arasın· 
da iştirak bulunmasıdır. Bundan 
dolayı yüzde çıkan bir kan çıbanı 
kemiklerin içindeki boşluklara ka. 
dar iltihap yapabilir. Onun için 
hekimler yilzde çıkan kan çıbanla. 
rından ziyadece çekinirler. 

Bununla beraber yüzde çıkan 
her kan çıbanı mutlaka tehlikeli 
değ-ildir. Esasen yorgun olmıyan 
kanında şekeri lüzumundan fazJa 
bulunmıyan bir kimsenin yüzünde 
bir kan çıbanı çıkabilir ve vücu. 
dün başka herhangi ye1indeki gi· 
bi kendi kendine iyi olur... Batta 
buısında kan çıbanmın etrafında 
bir de bayağı çıban çıkar. O vakit 
yüz şişer, gerilir. Fakat bu da iyi 
ed:lir. 

Buna karşılık vUcudü bir sebep. 
ten yorulmuş, mikroplara karşı 
mukavemeti azalmış, hele şeker 
hastalığına tutulmuş yahut idra. 
nnda aJbümin bulunan kimselerin 
yüziinde bir tane .kan çıbanı çıkın
ca bir kaç tane olur. Bir kaç tnne. 
si hir araya geli~e tehlike artar. 

Yüzde çıkan kan çıbanlan en 
z=yade burun kanatlarının birin· 
de, alt dudakta yahut üst dudakta, 
bir de kulağın dışardaki kısmında 
olur. Bu .. •nda ve kulakta olduğu 
Vfkit verdiği ishrap çokçndır, Bun 
lann arasında en ziyade can sıka. 
nı üst dudaktnkidir. Orada çıkan 
kan çıbanmın ha ka her yerdekin
den tehlikeii olmasının sebebini 
hek'mler merak etmisler ve orada 
çıban hasıl ed~n lstafflokok mikro. 
bunun knnn daha çahuk kan~tığı. 
nı anlamışlardır. Belki, üst duda • 
tın burun deliklerine yakın olma. 
tundan ve havadan gelen her tür
lü tozlann da burun delikleri iç.in. 
de birikmesinden dolayı .•. 

Herhalde., ka'l çıbanı üst dudak
ta cıkhm vakit vüzü çıktıit taraf. 
ta pek ziyade şişirir, parlatır. Şiş 
ve parlaklık alt göz kapağına ka
dar çıkar. Bundan ba~ka vücudii.n 
sıcaklığı yiikselir. 40 dereceye çı. 
kar. Onunla birlikte, tahii, titre. 
me ve hliviik hal~izlik ... Kan çıba· 
nı Ust dudakta olunca idrar tahli
lini ihmal etmiye hiç gelmez. 

Kan çıbanı yiizde çıkınca -y6-
zün hangi yerinde olursa ol~un
tehlikenin önünü almak için üç 
miihim ~art vardır. 

Biri çıbanın üzerine dokunmaktaı 
mutlaka sakınmak. Hikb·edeki es. 
ki hekimin padişaha, ba~ka yer1n. 
de daha büyiik çıban çıkacak diye 
yalan söyliyerek onu aldatması 
yüzde çıkan kan çıbanının pek teb 
likeli olduğunu iyi hilmesindendir. 
o padişah kadar sar olmıvanlann 
da onun gibi yapmaları daha ha. 
yırh olur. 

İkinci §&rt çiğnenecek yemek
lerden vazgeçerek yalnız süt iç· 
mek. Onu da yutması kolay olsun 
diye kaşık kasık 1çmek lanmdJl' ... 
insan huna tahanımfıl edehilir. 

Fakat. verine ıretirmes; en ~Uç o. 
lan şart fiçiincüsU -yüz adalelerini 
oynatmamak iç1n- söz söylemek. 
ten <nlnnmakfır. Hele. ka11 cıbanı 

1 

üst dudakta olursa, hk bir yere 
çıkmıyarak, çıhan 2ccinciye kadar 

I ;:,tak odasında somurtup oturmak 
Luridir. 

temin etmektir. Ve filozof. tefekkürle 
faallyetl gittikçe daha kuvvetli ofr ra
bıta lle bağlıyarak bize, tablatle sanat 
vasıtasilc htıklm olmayı öğretmelidir. 

Bakon'un orijinalliği, son asırlann 

ke$1t ve fhUralarının aydınlığı altında. 

insanın hayat şartlaruıı değiştirecek 

olan yeni ihUralann meydana ;ıkacak
larını tahmin etmesinde. mm sayesin
de b~eriyete yeni bir iktidar kazan
dırmak tstemesindedlr. 

Zihinlerdeki bu değişikliğe rağ
men, tekniğin pek ağırlıkla terak
ki etmesinin Coklok'u sabırsızlan· 

dırdıitını görüyoruz: 
.. tkJ atım var ki, on be$ lf\lndür diş

lerini mOmarese ettirmekten başkıı 
bana bir faydalan dokunmamıştır. İsti
yorum ki. Carthılens1er övle mııktneler 
ihtira etsinler, onlan istedl~imlz za
man isletebllelim •e çalışınadıklan za
man ne ot, ne de yulaf veslnler. Fakat 
bu filozoflar dalma makinelerden ba}ıs( 

(L1ltfen sayfavı rPvtrinizı 
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Siyasi Kuvvetler 

V on Ribentrop 

<Başı, 1 incide) 
hnvaUstnde felaketin vukun geldiği B t y 1 (Başı 1 incide) 

Romaya Gidiyor 
mıntnka üzerinde çok sembolik bir a tı ara an anlar Var nüllü de harp sahasına dökülünce. 

<Batı l incide) 
bentrop tarafından kabul olunmuş.. 
tur. 

baş vurmakta olduğu muhakkaktır"" 
Son Harp Vaziyeti dostluk eseri yaratmağı düşünmüş- Sovyet - Fin h arbi mahalli bir harp 

tür ki, bu düşünce, bütün Rumen dü. olmaktan çıkacak, Sovyetler istemi. 
şüncesinin sadık bir mümessilldir. (Başı 1 incide) mişlerdir. yerek dünya harbine girmiş olacak-

Romanya, felaket mıntakasında ye- yısı 35 tlr. İsmetpaşada bir evin du- Fırtına yüzünden bir hartadan beri ıa:.dı. Halbuki Moskova, Almanlarla 
niden kurulacak yuvalar aras~da varları yıkılmış, yanındaki bir bara· Karadeniz iskelelerınde bir çok tüc. muttefiklcr arasında cereyan eden 
bir köy yapacaktır. Bu köy tam mo- ka çökmüş, içinde mangal başında o. car eşyası birikmiştir. Dün gelen iki bu harbin kendi hudutlarına siraye. 
dem, örnek bir köy olacaktır. B.ütün turan Penbe adındaki kadın enkaz al- vapur, İncboludan başka diğer lske- tine katiyen rnuhalüti. Hatta Fin 
malzemesi, kerestesi, çimentosu, kı. tında kalıp yanarak ağır surette ya· lelere uğrayarak. eşya yükliyebi.1,miş- harbini bile bu mnksatla göze al-
S<lSl bütün levazımı, ustaSl, işçisi, mi- rala~mıştır. terdir. mıştı, binaenaleyh Fin harbi henüz 
marı Romnnyadan gelecektir. Agırceza zabıt katibi İsmail de ba- Marmarada da şiddetli bir lodos fır mahalli mahiyetini muhafaza eder-

Bunlar bir şefkat ve dostluk heye- şına cam parçası düşmek suretile ya- il tınası hüküm sürmektedir. Fırtına, ken buna bir n ihayet vermek Sov-
canile çalışarak bir obn kuracaklar. ralanmıştır. bazı ufak tefek hasarata sebep ol. yetlerin menfaati iktızası idi. 
dır ve buna yiğit Kral İkinci Karo- V~ziyetlert tehlikeli görülen iki ev I muştur. Almanya da Sovyctlerle Finler a. 
lun, milleti ile beraber Türkiyeye ar- tahlıY.e ettirilmiştir. Gölcükle, Değlrmendcre arasında rasındnki harbin bir an evvel b it. 

Daha sonra da V-on Ribbentropun 
istirahat için İtalyaya gideceği ha
ber verilmiştir. 
Diğer Fin murahhası olan P~ssa· 

ivU..i de bugün Stokholmden hareket 
etmiş, fakat nereye gittiği anlaşıla. 

mamıştır. Bir habere göre, Passaivi· 
ki ile, Fin Başvekili Ryte yarın (bu· 
gün) Moskovaya gideceklerdir ve i
ki taraf arasında doğrudan doğruya 
müzakereler başlıyacaktır. Bu habe
rin ne dereceye kadar hakikate ya· 
kın olduğu belli değildir. 

Londra, 8 (Hususi) - Fin - Sov
yet harbine dair alınan son haberlere 
göre, Sovyetler, Viborg körfezinin 
kara tarafında olan ve Viborgun ar. 
kasındaki müdafaa hattının ötesinde 
bulunan Verulati•yi işgale teşebbüs 
etmişlerse de muvaffak olamamıŞ
lardır. Bu mevki Viborg ile Hclsinki 
arasındaki mesafenin aşağı yukarı 
ortasındadır. Burası işgal edildiği 
takdirde F inlerin vaziyeti büsbütüı: 
ciddilesecektir. 

mağan ettiği Romenoba adı verile. ~ayraklı önünde 50 tonluk Cüm· seferler durmuş, bir motör 300 tene- mesini istiyordu. Çünkü Moskova 
cektir. . . . . hurıyet motöriJe iki yelken~i batmıŞ- k~den ibaret bulunan hamulesini de-1 Finlanda ile meşgul oldukça, Al. 

Kral Hazretlerının, mılletın isteği- tı~. Kaptan İbrahlmle murettebatı 1 nıze atmıya mecbur kalmıştır. Sigara manyaya verilebilecek olan petrol ve 
ne tercüman olan bu arzularım ka- yuzerck kurtulmuşlardır. . . •ı ·ve tütün yüklü bir mavna da parça- ham maddeler bu harp uğrunda sar. 
nunlaştırmak için liızım gelen teklif Yolda bulu~an bir Holanda ve bır lanmış, hamule denize dökülmüştür. folunuyor, Almanya umduğu kadar 
liıyıhası, dün açılan Rumen Millet İtalyan ':apu~ıle Erzurum ~R~uru, ~n Limanda ve şelıirde . Sovyet iktısadi anlaşmasından isti· 
~eclisin~ b~ ~afta için~e verilecek. cak bugun lımana_ gclebılmış1erdır. İnhisarlar idaresinin bir motörü, !ade edemiyordu. Bu sebeple Al-
tır. Teklif layihasının muzakeresi es- Lodo~ fırtınası, o~leden sonra saat dün sabah sant 7 de Haliçte bağladığı manyanın da Moskovayı Finlerle 
nasında, büyük dostane nümayişler 15 te nısbcten hafıflcmiş, yağmur mavnaları Köprünün altından geçir- s~lh yapmıya teşvik etmi§ olması ih-
yapılac~ğını aynca işittim. ynğmıya başlamıştır. _ mekte olan bir liman romorkörüne tımali çoJ...-tu. 
Mevsım de yaklaştığı için Iayiha Kazalardaki ta?ribatın .da muhlm çarpmıştır. Motör ve romorkör hasa- So~et - Fin harbinin bir an ev-

kabul olunur olunmaz tertibat alın- olduğu haber verılmektedır. ra uğramıştır. Müsademe esnasında ve} bıtmesinde Şimal hilkiımetleri de 
mıya başlanacak ve yeni inşaat yer- Bergama ovaları 8U altında köprilnün dubalnrına bindiren bir. alakadardır. Onlar da, Finlandaya 
lerlnin fenni şekUde tayininden son- Bergnmadan gelen haberlere göre, kaç mavna ehemmiyetli zarar gör • yardı~ _ycsil~siyle, yavaş yavaş har. 
ra işe başlanacaktır. yağan şiddetli ve sürekli yağmurlar müştür. Hadise ctrnfında tahkikata b~ suruklenıyorlardL Ve Sovyet -

Bir defa daha söyliycyfm: Roman- yüzünden Sarıca, Yenice, Develiler, başlanmıştır. F~ h~:bi mahalli mahiyetini kaybe-
yada bugünkü Türkiyeye karşı bes- ve Bakır çayları tasmıştır. Ovalar ta- Şelıirler arası telefonu d~p muttefiklcrle Sovyetlcr arasında 
!enen sevgi, inan ve saygının dere- mamcn su altındadır. bır harp şeklini alınca, bu harbin 
ceslnl .benim kırk yıllı.k palnçalm1ş Turhallı nahiyesinin Kadıköy \Te Fırtınanın şehirde ve mülhakatta İsveç ve N. orv .. eç'e sirayetin.e mani ol· yaptığı tahribat ta mühimdir. An- k h 1 
kalemım anlatmaktan acizdir vesse· Doğancık köylerini sular istila elmiş- kara • İstanbul telefon hattile bazı ia ay ı guç ol~~aktı. Bınaenaleyh 
lfı.m! Aka Gündüz tir. Bu köylerin etrafla irtibatlan ke. sveç ve Norveç hukumetleri de Mossilmiştir. Akc::am geç vakte kadar bu şehirler arasındaki muhabere şebe- kovanın sulh teklüini memnuniyetle 

-o- :.- kesi bozulmuş, bir müddet Avrupa karşıl h tt• 1 

F
•n 19 t• M 1 • köyler halkının vaziyetlerine dair ma uh amış, a a ara arını bulmak lllS ın ese esı liımat alınamamıştır şehirlerile telefon ve telgraf m a- h~susundn tavassut etmek vazifesini 

· beresi yapılamamıştır. bıle kabul etmişlerdir. 

Bir aralık Mareşal Mannerheim'in 
bu sulh müzakcrelerile alakadar ol
mak üzere Stokholme gittiği şayi ol
muşsa da bunun aslı olmadığı anla
şılmiş ve Mareşalin vazifesi başında 
bulunduğu Helsinkidcıı tekit edil. 
miştir. ·-

• 
Sovyet Taleplerinin l\fahiyeti 

İki taraf arasındaki temas ve mü· 
zakereleriiı hangi esas dairesinde vu
ku bulduğuna dair alınan malumata 
göre, Sovyet Birliğinin tavassut neti. 
cesinde vuku bulan teklifleri bir ülti
matom mahiyetinde değildir. Fakat 
Sovyet taleplerinin mahiyeti hakkın
da blribirlni tutmıyan haberler ve.. 
riliyor. 

Londra 8 (A.A.) - Avam K'lma. Bergama • Turhallı yolu kapan- Şiddetli yağmurlar, bazı semtlerde 
~.sı,. Filistin meselesini ve lugi1iz mıştır. sel halini almış, Yeşilköyde iki bina-
hukumetinin Filistinde Arap tnprnk. • YJ su basmıştır. İtfaiye gruptan, ev-

B ir habere göre, bu talepler, har
bin başlamasından evvel ileri sürü
len taleplerden daha ağırdır. Diğer 
bir habere göre, talepler daha mute. 
dildir. Fakat iki tarafın resmi maha· 
fili de bir şey söylemedikleri için bu 

Fakat Sovyet - ~ _ harbinin noktanın tahkiltlne imk~ kalma· 
bitmesi, ve fki hükOmet ara. maktadır. 

lannın yahudilere satılmasım tandit Denizlerde fırtına §iddetli lerin alt katlarını dolduran suları 
c?en kararını müzakere etmiştir. İş. Evvelki gün yağan sürekli yağ. boşaltmıştır. 
çı muhalefet partisi liderlerind<'n murlardan sonr~. dün sabah şehri· Sinop De Esklşehirde 
~?el Barke:, hükumeti şid:ietle ten. mizde hava birdenbire soğumuş, kar Sinop, s (A.A:) _ Dün öğleden 

ıt ederek, hükumeti geçen harpte yağmıya başlamı..tır. Bir aralık y·,ığ- b ·· b h k k ı · ı j• sonra başlıyan lodos ugun sa n a 
ço uvvct ı o an yahudilere yapılan mur halinde devam eden yağıq ge. · d t1 · t ı • :r> karşı durmuştur. Fırtına en zıys e 
vaa erı utmamak a itham eylemis. ce tckrnr kara çevirmictir. ı ı · k" t' M" 1 • · j• Gerzede zararı olmuş, ev erın ıre-
ır. ustem ekat Nazırı Mac Donald, Denlzlcrd• gu"nlcrdenberi hük' u-m d · · d'ırı· t "' mitlerini uçurm~, ağaclan evırmış 

ver ıl5ı cevapta, ngilterenin Fiiıs.. süren fırtına da •iddetlenmiştir. Ka- 1 klık h 1 t' d -k'" Y ve bir ilk mektepte çata usu e 
ın e su un ve asayişi muhafaza et- radenizde milnakaltlt hemen hemPn 

mekle mükellef olduğunu, oradR ya1. durmuş gibidir. Seferde bulunan bü- getirmiştir. 
nız yahudilerin değil, Arapların da yük. küçUk bu-tu"n vapur~-- lım' anla- e ) Şldd m bi 
h kuk f 

.uu - Eskişehir, 8 (A.A. - E: ı r 
u unu müda aa etmek mecburi. rR 51ınnmıc:lardır. 6' Y fırtınadan sonra Porsuk ve Sa.rısu 

yetinde olduğunu ve Filislinin val- • 
Dl ah dil d ğlı A 1 d 

• 't Limanımızdan Karadenıze henOz taşmış ve halle geceyı b u yüzden -
z "i u ere c , rap ara a aı - - • k · d 1lduğunu söylemiş ve demiştir ki: .vapur çıkamamaktadır. Salı gunu yanık geçirmıştlr. Porsu cıvarın a-
"Eğer Araplara haksızlık edec<k gelmes~ beklenen Tan vapuru ile e~· ki evler sularla mahsurdur. Bazı du. 

ılursak bu yctıi tahrikata meydan velkl gun muvasalatı icap eden 1zmır v~lar yıkılmıştır. Sular kabarmnkta 
rerecektir 'ki, bunun akisleri İran, vapuru limana ancak dün gtrebil· devam ediyor. Nüfusça ziyot yoktur. 

rak, Mısır ve Hindistana kadar sıra
•et eyliyccektir.,, 

diyorlar ve işe ynrayıın hiçbir şey mey
dana geUrmlyorlnr.,. 

18 inci asrın başlangıcında, eski 
:ı:amanlardanbcri tekniğin inkişafı. 
na mani olan telakkinin ortadan 
kalktığını görüyoruz: Sanat tabiat-
la müsabakaya hazırlanıyor. faa
liyet tefekkür seviyesine yükseli. 
yor, mekanik sanatlar tamami1e i
adei itibar etmek üzeredirler: İlim, 
atölyelere giriyor; ilmin keşiflerin· 
den, sanayide istifade edilmek is. 
teniyor. Alimler, tekniğin hizme
tine giriyorlar. J ngiltere bu sahada, diğer 

memleketlere yol gösteri
yor ve bilhassa Fransız ihtlli'ıllndert 
sonra, istihsal vasıtalarının ve ti. 
caret faaliyetinin, baş dondüriid 
bir süratle inkişafına şahit oluyo-
11z. Ve hiçbir umumi teşkilat planı
na tabi olmaksızın, bir anarşi için. 
de vukua gelen bu inkişaf, namü
tenahi insan hayatını, eski anane
leri ve eski güzellikleri mihver e. 
derek ve - devri buhranlar halin
de • refah ve inhf tat safhalarından 
geçerek, Umumi Harbe kadar de
vam ediyor. 

Almanya, Finleri Sulha 
Razı Etmek için Isveci 

T azyık Ediyorlar 
"Finlanda realist olmalı ve kendi. 

ni kurtarmıya bakmalıdır." 
(Başı 1 incide) 

rafından §U şekllde hullsa edilmiş. 
tir: 

"Sovyet1crle şerefli bir sulh 
yapmak isteriz, aksi takdirde 
harp dc\'am eder ve o zaman Av. 
rupanın hütiin Şimaline de sira. 
yeti beklenir.,, 

Finlanda Hariciye N'iZIT' Tanner 
de bugün, "artık sözle kanacak va
ziyette değlliz,. demiştir. 

Yalnız Vatikarun gazetesi, İtalyan 
gazetelerinden ayrılıyor ve Finlan
danın yalnız hürriyet ve istiklalini 
müdafaa ettiğini anlatıyor. 

Hulasa vaziyet, tam bir vahamet 
arzetmektedir. Ve neticenin nereye 
varacağını bir kimse de kcstireme· 
mektedlr. 
Jngiltere - ltalya münasebetleri 

Finlerc teklir olunan sulh şartla. rı, hcniiz sarahaten malUm değil. Londra, 8 (A.A.) - Stefani: 1taL 
dir. Fakat şartların ağır olduğu yan protestosuna verilecek İngiliz 
muhakkaktır. Bu vaziyet kor ısın. cevabı hazırlanmış gibidir. Uzlaştı. 
da Finlanda harbe devama karar rıcı bir lisanla yazılmış olan bu cc
verirsc, Parisin en salahiyetli vap müzakerelerin devamı için açık 
mahfillerine göre mi\ttefiklcr, bir kapı bırakmaktadır. 
Finlandoya doğrudan doğruya ,.e "Dally Mail,, gazetesmin siyasi 
en geniş ölçUde yardım edecekler. muharriri diyor ki: 
dir. Yalnız Finlandanın hunu is. 
teme i karidir. Le Temps de, bu. "Aradaki gerginliğin • İtalya hil-

sında bir sulh akdi müttefiklerin ho- İsveç gazetelerinden birine göre, 
şuna gitmez. Çünkü müttefikler Fin. Sovyetler, Kareli berzahının tama. 
lere yardım ederek bu harbi uzat- mı mukabilinde Karelinin Şimalin. 
mak, Sovyetleri burada meşgul et· deki Sovyct arazisini terketmek tek
mek, ve Almanlara yardım ctmele- lifinde bulunmuşlardır. 
rine mimi olmak isterler. Finlandayn Reuterin lstihbanna göre. teklif o. 
yapılan f iili yar:dım, insani maksat. lunan şart1ar şu mahiyettedir: 
lardnn ziyade, bu gaye ile yapılıyor- Petsamo lle ni~cl madcnlerl Rus
du. Ve bu ynrdım genişletilerek tcd. yaya tcrkedilerck, Sovyetlcr Birliği. 
ricen İsveç ve Norveç hükümetlermi ne Flnlanda sahillerinde bohk avı 
de içine alacak, bu suretle Şimalde hakkı verilecek, biitiin sahil batarya. 
Sovyetlere karşı kuvvetli bir cephe lan tahrip olunacak, Viburg ve La • 
vücude getirilecekti. Bu itibarla Sov. dogn gölünUn biltUn sahilleri Sorta. 

e e a u h w vala da dahil olmak Uz.ere keaa So'\·. 

mütt efiklerin menfaatine muhalifti. ~ yetlerc terkedilcccktir . Bnnn muka. 
Helsinki'de bu müteznt menfaatle. bil Rusya llanrıff üzerindeki talep. 

rin siyasi çarpışmalar halinde teza- lerinden vnz getmcktcdir. 
hür ettiğini görüyoruz. Almanlarla • 
Şimal memleketlerinin Finleri Sov. Sulh Yapılmndığı Takdirde 
yetlerle sulh yapmıya, müttefiklerin - -
de sulh tekliflerini reddederek mu- Bütün teşebbüslere rağmen "ıarp, 
kavemcte teşvik ettikleri bildiri· henüz devam etmektedir. Finla:ıda. 
Uyor. nın eski harbiye nazırı Erko da bu. 

Bu satırları yazdığımız dakikaya 
kadar Finlanda hükumetinin verdiği 
karar hakkında bir malumat ıtelme
miştir. Yalnız şüpheli kaynaklardan 
gelen bir habere göre Finlanda, Sov. 
yetlerin tulh şartlarını milli şeref ve 
istikUıllerlyle telif edemiyerek, red
detmişlerdir. Bu haber teeyyüt eder. 
se, müttefikler Helsinki'de galebe 
çalmışlar demektir. 

nu hatırlatıyor ve diyor ki: 
"Diinynnın nnznn dikkate alması 

la7.ım gelen ycıane cihet, Finlomln 
harbinin devam etmC"kte o1duf:tu "C 

bir miltnrekc vaki olmadıı!ıdır .• , 
O halde sulh olmadığı takdirde ne 

olacak? 
Buna İsveç Başvekilinin gazetesi 

olan Social Demokraten cevap vere
rek diyor ki: 

"f~ğer İsveç iki şıktan bMni tercih 
mecburiyetinde ise. miltcdmiıin en 
nz yüzde doksan dokuzunun hn-.gi 
tarafı tercih edccej;rini bllivoru'l. Fa. 
knt diler tara(tan İsfeçlilerin yiiz
de doksah dokuzu. hu feci tercih 
mecburiyetinden vareste kalmak te. 
mcnnisindcdir •• , 

Diğer taraftan Parisin galAhiyetli 
mahaflli, Finlandanın kendi mukad. 
deratına kendisi hakim olduğunu 
söylemektedirler. Finlanda İsveçin 
teklif ettiği yola girmek, yahut mü
dahaleyi arttırmaları için müttefik 
devletlere baş vunnak gibi iki şık 
ortasında bulunuyor. Cenevrede Fin. 
landa lehine verilen knrarlan tatbik 
eden l<~ransa ve İngiltere. bu .nilletln 
istiklAlini korumak için yaptıkları 
gayrete devama Amiıdedlrler 

Gazetelerin Mütalaaları 

Soııyet resmi tebliği 
Son Sovyet tebliği şudur: 
"7 Martta kaydedilecek mühim bir 

hadise olmnmı~tır. Şimal cephesinde 
Sovyet kıtaatı Pctsamo'nun 143 kilo 
metre Cenubunda bulunan Nantsi 
şehrini işgal ctmi lerdi~. La.doga'nın 
Slmal m1ntakasında Pitkaranta şeh· 
rinln Garbfnde Sovyet kuvvetleri 
Mansimansari, Petajasarl, Pajmion.. 
sarf ve Honksnri adalarını ele geçir. 
mişlerdir. Sovyet tayyareleri düş
man kıtaatını bombardıman etmis ve 
15 tayyaresini dOşünnüştür"" 

• 
Parls, 8 (A.A.) - Havns: Sala.hl.. 

yettar bir membadan bildin1diğine 
göre Fransa F inlandaya 175 tayyare, 
496 t.oP,, 795.000 obils, 50.00 otoma.. 
tik tüfek, 400 deniz mayini, 200.000 
el bomhnsı ve 20 mil.Yon mP.r:mi iÖ~ 
dermiştir. 

Gizlice Şeker 
Depo Edenler 

(Başı, 1 incide) 
kından istifade etmek istlyenlerin el. 
lcrinde bulunan şekerler. kaçak te
lAkki olunacaktır. 

Lion vo Melba çikolata fabrikası
nın depolarında bulunan beyanname 
ile ihbar edilmemiş 102 bin kilo şe. 
kerin martın birinci giinünden evvel 
alınıp alınmadığı ve nereden müba
yaa edildiği araştırılmaktadır. 

Bazı toptancıların mevcut malla
rını, beyanname vermekten kurtul. 
mak için, perakendecilere tevzi ettik· 
lcrl de anın ılmıştır. Bu ekllde bil~ 
li satışa teşebbüs edenlerin ştddetıı 
cezalara çarptırılmaları kararla§tırıl
mıştır. Mıntaka ticaret müdürlüğü 
ihtikar mahiyetinde görülecek her ha 
reketin mesulleri hakkında takibata 
geçileceğini alakadarlara bildirmiş
tir. 
Şeker fiyatının yilkseltilmlş olma• 

sından istifade suretile evvelce imıll 
olunan şekerlt mnddclcrin fiyatları.. 
nın arttırılmasına meydan verllm.iye. 
cektlr. ~ 
Yağ ticaretile me gul bulunan Se

feroğlunun martın 2 inci günü gizli. 
ce 3200 kilo şeker toplayarak depo 
ettiği yolundaki iddialar üzerine tah
kikata başlanmıştır. Haddi zatında 
şeker tüccarı olmadığı. için kendlsinJ 
beyanname vermekle mükellef gö~ 
mediğlni söyliyen bu yağ firması hak 
kında takibat yapılmaktadır. Bu ta. 
kibat, bugün · neticelendirilecek ve 
tahkikat evrakı adliyeye verilecektir. 

Toptancılar, 1 kilo başına 10 kuru~ 
hesabile, ellerindeki stok malın fiyat 
farkı mecmuunu beyannamelere gö
re tahakkuk ettirerek mal sandıkla
rına yatıracaklardır. 

Bundan sonra beynnnamesiz ola. 
rak bulunacak şekerlerin fiyat fnrk· 
l4n. cezasile birlikte kaçakçılığın vu
kuu tesbit edilir edilmez mahkeme 
kararile tahsil olunacaktır. 
Şeker şirketi. şehrin ihtiyacını kar. 

şılamak ve sıkıntıya meydan vP.rme
mek üzere tertibat almıştır. 

I znıirde vaziyet 
İzmir. 8 (Tan Muhabirinden) :...: 

Bu vaziyetten mütevellit. nik
binlik ve bedbinlik: Condorcet, 
Auguste Comte, Proudhon, Carlyle, • 
Darwin, Michelet, Hugo, Pasteur, 
Janres'in yazılarında göze çarp. 
maktadır. 

günkü yazısında, bunu >öylece kumetinin tarz.1 hareketine göre art. 
tesbit ediyor ve Fransamn Sovyet ması imkanı var veya yoktur. Son üç 

tehlikesi ile nazi:ım tehlikesini bir. ay zarfında yapılan müzakereler es. 
nasında İngiltere hükumeti İtalya i

birinden ayırdetmediğini ~ebarüz 

Sovyetlerle Finler arasında sulh 
yapılamamasının neticeleri, bütün 
dünyayı alakadar edecek derecede 
mühim olacaktır. Çünkü bu takdirde 
müttefikler Finlandaya azami dere
cede yardımda bulunmıya. ve orada 
Fin istiklalini kurtaracak müessir 
harekata girişmiye mecbur olacak· 
!ardır. Bu da Sovyet - Fin hnbinin 
bir Sovyet ve müttefikler harbine 
:müncer olmasına sebep olacaktır. 
Dünkü nüshamızda Near East mec
muasından naklen neşrettiğimiz bir 
vnzıya göre ise. bir memlekete karŞl 
harp açtıktan sonra bunu yalnız b ir 
noktaya inhisar ettirmek mümkün 
değildir. O vakit müttefikler, Fin. 
landada cephe kurmakla iktüa etmL 
verek diğer noktalarda da yeni cep
heler kuracaklar demektir. Bunun 
ise harbi Garpten Şarkn nakletmiye, 
ve harp sahasının genişlemesine se
bep olacağı şüphesizdir. 

Onun için bu akşam Helsfnki'nin 
'!\,ıloskovaya vereceği cevabın f evka
lftde büvük ehemmivctl vardır. 

Londra gazetelerinden Daily Mail 
şu fikirdedir: 

"Finlandada ale1Ace1e yapılacak o. 
lan bir sulh böyle bir sulhün vapıl. 
masını temine u~raşmaktn olan Hit 
ter için bir diplomasi zaferi olacak
tır Hitler. Sovyetle,.in mımabt VP 

vesaitinln tall ehcmm•yette bir ta. 
kım sergüzeştler uğrunda heder ol
mamasını istemektedir Hitler, bu 
menabi ve vesaitten Almanyanın 
müstefit olmasını istemcktP.dir.,, 

Şehirde şeker kıtlığı baş göstermiştir. 
Bir çok bakkallarda şeker buluna
mıyor. Bir kısım bakknlar, yeni fiyat
lar üzerinden toptancılara sat1ş ya
pılmadığını, bu yüzden seker alama
dıklarını iddia etmektedirler. Bu a. 
rada bazı pcrakcndecile>r de şekeri 
eski fiyatla satsalar zarar edecekleri· 
ni. on kuruş zamla verselt>r (İhtikar 
yapıyor) diye takibata mar.)..ız kalacak 
!arını, onun için ellerinde mevcut 
malı satamadıklarını söylemektedir-

Şunu da ilave edelim ki. on do
kuzuncu asırda ve yirminci asrın 
başlangıcında, geniş halk kütleleri 
tekniğe karşı büyük bir itimat bes
lemekte, ona gittikçe daha kuvvet. 
le bağlanmakta, ondan bir çok şey
ler beklemekte idiler. 

İnsanların böyle düşünmeleri ta
bii idi. Çünkü, tarihten evvelki de. 
virlerdenberl yarattığı ve mütema
diyen çoğalttığı ve tekemmül etiir· 
diği teknik vasıtalarla tabiata kar
şı savaşan insan, tabiata hakimiye
tini tesis etmiş bulunuyordu. 

Fakat yirminci asırda t1::ıknik, in. 
sanlan ezmiye, ahliıklarmı bozmı
p başlamıştır. Ve diyebiliriz ki, 
Umumi Harpten sonra mücadele 
yeni bir safhaya girmiş, teknik ile 
insanın mücadelesi şeklini almış
tır. Gelecek makalede bu meseleyi 
tetkik edeceiim. 

f'ttiriyor.. le bir itilaf akdine dair yaptığı tek-
lifleri tamamile ticari mülahazalara 

Buna mukabil Almanyantn Garp 
devletleri . tarafından Finlandaya ~t~.nat ettir~ck suretile mü.şkiliıtın 
vuku bulacak her yardımın yerine o.nune geç~ıye .çalışmıştır.. Yüksek 
varmaması için h r l sıyasete muteallik mesclelrı işe kanş M • + il A ! d 
k d'ği 1 el şey yapmıya tırmamak için elden gelen yapılmıştır . emurıye an arın a 

arar ver ı an aşı ıyor. 1 . 
Bu yüzden Almanya 1sveçl t eyik ngllız notası hazır olduğu zaman E k• y·· k K 

ediyor. ve bir taraftan garp d~~etle. Lord Halü~x, a~ni zamnnda lngil. S 1 Ur Çe aydı 
rinin gönderdikleri yardımı Finlan- terenin takı~ ettıği ha~p siyaseti mu- Ankara 8 (TAN) - Resmi dnire-

d 
ket emesi diııter tar ft cibince, bütun Alman ıhracatına ma-aya sev m , n a an . 

1 
k . tedi1ri 1 " k" t 'lt lerde açılan memuriyetler için gaze_ 

Fı.nlandaya sulh tekl'ıflerinı· kabul nı 0 mn ıs 5 n • çun u ngı ere. 1 te ere verilen Hunlarda baznn "eski 
ettirmesi için her şeyi yapıyor. nin Almanya ile h~rp hali~~e _bulun- harfleri bilenler tercih olunur,. su-
. Al k d S t duğunu açık bir lisanla soylıyecek- retinde bir kayda tneoadüf' edı'lmek. 

manyanın ma sa ı ovye - tir." ...., 
Fin harbine son vererek Sovyet bir- e tcdir. 
liğinin kaynaklarından en geni~ ö~ Okuyucurnnmız, Finlanda ile Sov- Adliye Vekaleti, yaptığı 

4

8mfmde 
çüde istifade etmektir. yet Rusya arasındaki sulh müzakc. badema ilanlara böyle bir kaydın 

İtalyaya gelince, İtalyan matbua- relerine dair daha evvel alınan tafsi- konulmamasını bildirmiştir. 
tının ve radyo istasyonlarının birden- latt birinci sayfamızın ayn bir sü- --o-
bire dillerini değiştirmeleri hayret tununda ve (Ribbcntrop Romaya gi. Develide Zelzele 
uyandırmıştır. Bugün bfltün İtalyan diyor, başlılı altındaki k.ıs:ımda bula- Develi, 8 (TAN) _ Bugün burada 
neşriyaunın hnlAsas1 fUdur: eaklardır. 3,40 ve 4 te iki sarsıntı olmuştur. 

Daily Herald diyor ki 
"Sovyet liderleri. halihazird:ı an. 

cak uzun sürecek ve pel< pahahya 
mal olacak bir harp vapm~cian tam 
bir muzafferiyet elde editemfyecc. 
ğine kani bulunmaktadırlBr. 13u ll. 
derler, böyle bir mu:z3fferiyetin 
memleket için tevlit edeceği netay1. 
cin hemen hemen bir hezimetin ~e 
receği netayiç kadar ağır olncağın. 
dan korkmaktadırlar Alm•myanın 
Sovyetleri Finlanda harbine nihayet 
vermeğe sevketınek için her çareye 

ler. 
Kibrit fiyatlnrrna 
zam yapılmıyacak 

Şekerden sonra bazı inhisar mad
delerinin fiyatlarına ve bu anıda 
kibrite de zam yapılacağı yolunda 
dün çıkan bir şayia Uzerine bazı kim 
seler ve btr kısım perakendeciler. pi. 
yasadan paket ve sandıklarla kibrit 
toplamışlardır. • 

Yaptı~ımız tahkikat. bu savhınm 
yersiz olduğunu ~östermistir. Kibrit 
fiyatlarına bir zam yapılması mcv
zuubahb değildir. 
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Türk Madencilik 
Anonim Şirketinden: 

Balkan Kır Koşusu 
Müsabakalari 24 Martta 

Mutlaka Yapılacak 

Türk Madencilik Anonim şirketi 
hissedarları 940 senesi mart ayının 
25 inci pazartesi günü saat 16 da Be
yoğlunda Afrika hanında kain bir nu
maralı şirket idaresinde senelik adi 
ve onu milteakıp toplanacak fevka. 
lade içtimaa davet olunurlar. Adi iç
timaa iştirak için asaleten veya ve
kaleten elll hisseye malik olmak şart. 
tır. Fevkalade içtimaa bir hisseye sa
hip her hissedar iştirak edebilir. 
Hissedarların içtimadan on gün ev
veline kadar hisse senetlerini şirket 
idaresine tevdi ederek dühuliye va. 
rakası almaları rica olunur. 

Balkan kır koşusu atletizm komL 
tesi, dün akşam bir toplantı yaparak 
Balkan şampiyonası müsabakaları 
Programını esaslı bir şekilde tesbit 
etıniştir. Rumenler, bu rnüsabakala. 
rın bir müddet için tehirini telgraf. 
~ istemişlerse de, kabul edilmemiŞ
tir. Şampiyona 24 martta muhakkak 
surette yapılacaktır. 

Ha1kevinin Koşusu 
Beşiktaş Halkevi spor kolu tara

fından 17 mart pazar günü saat 15 
te üç kilometrelik bir koşu tertip e. 
dilmiştir. Bu koşuda derece alanlara 
Balkevi tarafından mükafatlar veri. 
lecektir. Koşuya iştirak edecek olan. 
ların kayıtlan her gün öğleden son
ra Evin idare memurluğunca yapıl. 
maktadır. 

Atletizm Klübü Açılıyor 
Klüpler arasında irtibatı temin ve 

onları idare ile mükellef teşkilıit, İ~
tanbul Bölgesi bir atletizm klubü aÇ
~ğa teşebbüs etmiştir. Dün akşam 
:olge merkezinde yapılan toplantı-
a bu klübün nizamnamesi ha:urlan. 

ll:U§tır, 

Bir Filin Gösterildi 
Dün sabah, şehrimizdeki sinema. 

lardan birisinde, klüp idarecilerine, 
teşkilat erkanına futbol kaidelerini 
anlatan bir film gösterilmiştir. Böl
g:, futbolcülere ders mahiyetinde 
gostermek üzere, filmi satın almak 
lsterni~, fakat oynatacak yer bulmak 
1'.orluğu karşısında vaz geçilmiştir. 

Milli ~üme İçin Hazırlık 
Genel Direktörlük, Milli kümeve 

iştirak edecek dört klüp murahhas;nı 
salahiyetnamelerlle birlikte Ankara. 
Ya davet etmiştir. 

Klüp murahhasları, dün akşam 
Bölge merkezinde toplanmışlar, bu 
davet etrafında bir konuşma yap. 
mışlardır. 

Fenerbahçe klübü namına baş. 
kaptan Zeki Rıza, Beşiktaş namına 
Sadri, Galatasaray namına Leblebi 

Mehmet, Vefa namına da Saim Şa
hin yarın akşam Arık.araya hareket 
edeceklerdir. * Fenerbahçe, Galatasaray, Be
şiktaş, Pera arasında tertip edilerek 
tehir edilen stad kupası maçlan 31 
martta ovnanacak ve Fenerbah<'e 
Galatasar~yla, Beşiktaş ta Pera ıle 
karşılaşacaktır. 

Faik Yiğineri 

Dün Kaybetf ;k 
Kıymetli güreşçilerimizden eski 

87 kilg şampiyonu Faik Yiğiner'in 
vefatını dün teessürle haber aldık. 
Faik Yiğincr, General Mehmedin to. 
runu, süvari binbaşısı Ahmedin oğlu 
ve muhafız alayı subaylarından yüz. 
başı Şefik'in kardeşidir. Çok gerıç 
yaşında spor hayatına atılmış, Haliç 
idman ve daha sonra Güneş klüple
rinde senelerce çalışmıştır. Birçok 
beynelmilel müsabakalarda Türkiye
yi temsil ederek, muvaffakıyetler ka. 
zamm Faik, bir müddet önce kalb 
hastalığına tutulmuş ve bu yüzden 
güreşi terke mecbur kalmıştır. An
cak, spora olan aşkı, onu hastalığına 
rağmen bu vadide çalışmaktan alı. 
koymamış ve Eyüp Halkevlnin açtı. 
ğı güreş şubesinde spor öğretmenli
ğin i kabul ederek, gençleri yetiştir
meğe başlamıştır. 

Fakat, ne yazık kt, son günlerde 
ani bir kriz geçiren Faik, tedavi e
dilmek üzere kaldırıldığı Alemdar 
Sağlık Yurdunda dün hayata gözie
rini yummuştur. 

Muhitinde ve arkadaşları arasın
da çek sevilen ve hüsnü ahlakı iJe 
tanınan merhumun cenazesi bugün 
saat 11 de Sağlık Yurdundan alına
cak ve namazı öğle vakti Eyi\p ca. 
miinde kılındıktan sonra ~bedi isti. 
rahatgahına tevdi edilecektir. 

Bu acı kayıp karşısında, kederli 
ailesine ve ıfrkad.aşlarına baş sağı dL 
leriz. 

Adi içtimada müzakere 
olunacak maddeler: 

1 - İdare meclisi ve murakıp ra
porlannın okunması, 

2 -· 939 senesine ait mevcudat def
terlerile bilanço ve karu zarar hesap. 
larının tasdiki ve idare meclisile mü
diranm ibrası, 

3 - İdare meclisine aza intihabı, 
4 - 940 senesi için murakıp inti

habı ve tahsisatın tayini. 
Fevkalade içtimada müzakere 

olunarak maddeler : 
1 - Şirketin tasfiyesine da1t- ev. 

velce müttehaz heyeti umumiye ka· 
rannın tatbikatına dair idare mecli
sinin te.klüi. 

İDARE MECLİSİ 

KAYIP - Tekirdağı topçu alayın
dan aldığım terhis tezkeremi v~ Arac; 
kazasından aldığım nüfus kağıdımı 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
hükümleri yoktur. 

Kızıltoprak, Fenerbahce, Dalyan 
sokaAında İsmail oğlu 329 do. 

ğumlu Salahaddin Köse. 

Beyoğlu Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: Stefanos Sigala~ ve şe
riki vekili avukat Nikolakinin Kasım 
paşada Bahriye caddesinde Kulaksız 
kapıdan sokağında 24 No. evde kah. 
veci Mehmet Tatvan aleyhine açtığı 
940/240 No. lı alacak davasının cari 
muhakemesinde müddealeyh Meh
met Tatvanın halen oturdu~u yer 
meçhul olması dolayısile ilanen yıı
pılan tebligat üzerine 4.3.940 muha. 
keme celsesinde mahkemeye gelme
diği cihetle hakkında gıyap karan 
ittihaz cJunmuş ve ibraz edilm se
netteki imza hakkında istiktap ya. 
,P.ılmasına ve istiktap için tayin olu-

~ ............ .___... ........... ...._~------.._.__ ______ ..,.. ________ ....,iiiiiı,..iiiiiiiii--.. nan Sflnd• .. bnedlll takdirde tatili· 

Bir Mezarlıkta Bulunan 
Zengin Bir Define 

A İzmir, 8 (Tan Muhabirinden) 
Ydında Kemer mevkiinde eskı bir 

tnezarda sekiz arkadaş gizlice çok 
zen~in bir define bulmuşlardır. Bu 
d~fıneyi bulanlardan İsmail, kemli 
hıssesine düşen altınlardan bit' kıs
(ını 5.arşıda satarken yakalanmıştır. 
sınaılın diğer arkadaşları da aran. 
?naktadır. 

~ 

Parasına Tamaan Anasını 
Öldüren Adam 

An İı:ınir, 8 (Tan Muhabirinden) -
S asını parasına tam.aan ölduren 
n eyfettin, bugün ağırcezada 18 sc. 
h~Ye ınahk(im edildl Maznunun le-

tne olarak yalancı şahitlik vapan 
~tresleri Hikmet ve N~et te wyalnn 

ad~tten dolayı ikişer sene hapse 
tııahkunı edilmişlerdir. 

Çocuk Davası Bitti 
Izın· 

Bart ır, 8 (Tan Muhabirinden) -· 
.Meh ar Aziz ile Bursalı !abrikatcr 
ticeı:1et arasındaki çocuk dava~ı m·
liın ed~{ ~ocuk babası Azize tes-
Maı ~ ştır. 

Mehm uın olduğu Ozere fabriltatör 
almış ~· ç~~ğu küçük yaşta bulup 
diye idd: bılahare de kendi evlidı 

ıa etmişti 

Münakale V kili" B -Şe e ugun 
hrinıizde Bekleniyor 

Çe~abere ve Münakale Vekili Ali 
ınesi ba~~nı~ bugün şehrimize gel. 
niz işle:i :.nıy~r. Vekil muhtelif de
alakad 

1 
uzerındc tetkikat yapacak. 

Bu ara8J ara ~l~ektifler verecektir. 
dilıniş 0~ vekı~ projeleri ikmal e
sı etraf ; Yenı tersanenin kurulma. 
rilınekt:· a da meşgul olncağı bildi-

ır. 
10 mily li pılacak 

1 
on ra sarfiyle Haliçte ya. 

masına ~an tersane bir İngiliz fir
ra m d rdurulacaktır. Üç sene son 
ni t ey ana geleceği hesaplanan ve-
lüğ~~~:nede beş altı bin ton büyÜk
tir. vapurlar inşa edilebilecek. 

Sungurlu Halkevi Reislitrinden: 
. <?n parçadan mürekkep bando mti

:zıgı_mizin yeniden öğretip meydana 
getırecek bir muallime ayda 40 lira 
•erılecektir. Tali le . 

ANADOLU ANONİM 
Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimizin 1939 senesi alelade 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda ya
zılı maddeler hakkında görüşmek ve 
karar vermek üzere 26 mart 940 ta
rihine müsadif salı günü saat dokuz
da An.karada Türkiye İş Bankası u
mum müdürlüğü binasında toplana. 
caktır. Şirket dahili nizamnamesi 
mucibince umumi heyete iştirak e
decek olan en aşağı on hisse senedine 
sahip hissedarların hamil bulunduk
ları hisse senetlerini veya bunu 
müsbit vesikaları toplantıdan bir 
haf ta evvel Ankara da Türkiye İş Ban 
kasına ve İstanbulda Yenipostahane 
karşısında Büyük Kınacıyan hanın. 
daki şirket muamelat merkezine tev
di ederek mukabilinde dühuliye kart
ları almaları lazımdır. 
Hissedarların muayyen gün ve sa. 

atte An.karada bulunmaları ilan olu
nur. 

Görüşülecek .Maddeler : 
1 - 1939 senesine ait idare mec

lisi ve murakıplar raporları ile bu 
hesap devresine ait bilanço ve kAr ve 
zarar hesabının okunması, 

2 - Yukarda yazılı evrak ve ve. 
saikin okunmasını miiteakıp bu hu
susta ve kar ve temettüün tevzii hak
kında müzakere icrası ile karar itti. 
hazı ve idare meclisi azaları ile mu
rakıpların ibrası, 

3 - İdare meclisi azalığından isti
fa eden Enver Tekand'm yerine, şir .. 
ket dahili nizamnamesinin 16 ıncı 
maddesine tevfikan, intihap olunan 
Ragıp Köseraif'in keyfiyeti intihabı
nın tasdiki, 

4 - Şirket dahnt nizamnamesinin 
12 inci maddesine tevfikan kura çe
kilmek suretile çıkan üç mecl!si ida. 
re azasının yerine diğerlerinin inti
habı, 

5 - Murakıpların seçilmesi, 
6 - Ticaret kanununun 323 ve 

taptan kaçınmış nazarile bakılacağı 
ve istiktap ve muhakemenin 6 4.940 
cumartesi günü saat 10 da vapılma. 
sına karar verilmiş olduğundan ilan 
gününden itibaren beş gün içinde i· 
tiraz etmediği takdirde mahkemeye 
kabul olunmıyacağı tcbli/? maka. 
mına kalın olmak üzere ilin olunur. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk }Ifı. 
kimliğinden: Davacı: İstanbulda Ba. 
lıkpazarmda Taşçılarda Fırın sokak 
2 - 4 No. da M. Emin tarafından müd
deialeyh Galatada Topçular cadde.. 
sinde 33 No. da Doktor Avram Koti
yel ve Şişlide Kodaman sokağında 
Köleyan apartmanı 6 N o. lı dairesin· 
de Refet aleyhlerine ikame o!:.man: 
(A vram Kotiyelin Refette olan ala. 
cağından dolayı İstanbul 3 üncü ic
rasının 935/2197 sayılı dosyasile mah 
cuz ve Çöplice çiftliğindeki kendisi
ne ait 1275 lira kıymetindeki hayva. 
natı hakkındaki istihkak davasmdan) 
dolayı yukarda isim ve adresi :tazılı 
Refetin halen meskeni meçhul bulun 
duğundan 22.2.936 tarihli ve 185 No. 
lı dava arzuhaline karşı ilan tarihin
den itibaren bir buçuk ay zarfında 
cevap vermesine ve muhakem~ i~in 
tayin olunan 29 nisan 940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat Of! dört
te mahkemeye gelmesi ve yahut ta. 
rafından bir vekil göndermesi zım
nında arzuhal suretile davetiyenin 
mahkeme divanhanesine taliki ile 
gazetelerle de ilanat icrvsıncı karar 
verilmiş olduğundan keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

324 üncü maddelerine tevfikan idare 
meclisi azalarırun gerek kendi nam
larına ve gerek başka şirketlerin i. 
dare meclisi azası veya müdürü sı
fatile şirketimizle muamele yapma· 
larına müsaade verilmesi, 

7 - Temettüün sureti taksimi ve 
tevzi tarihinin tesbiti. 

Sondaj Ameliyatı Yaptırılacak 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ordu vilı\yeti dahilinde Melet, Turna suyu ile Glreırun vfl1\yetl dahl'l.ın

de pazar suyu Akça7 ve Tilnilk klSprülerinln zemin etOtlerini ikmal etmek mak
aadile klSprü mevkilerinde )'apılacak sondaj ve kazık çakma tecrübesi işleri on 
bee gün müddetle 1eniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işlerin muhamen bedeli (5450) lira olup eksiltme 25 - 3 - 940 ta
rihine mnsadif pazart~ gtlnQ saat 15 te An.karada Nafıa VekAleti ~se v~ köp
rüler reisliğinde yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek tstlyenlerln (408, '75) Uraltk muvakkat teminat ne 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği vesikalıın ve eksiltme tarihinden en az sekiz gün ev
vel Nafıa VeMletine mQracaat edilip te alınacak mOteahhltlik ehliyet vesikasını 
hAmll olarak muayyen gQn ve saatte komisyonda ispatı vflcut etmeleri lazımdır. 

Sıra 

No. 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Müflis Aleko Stupaki'ye Ait Sıra Defteridir. 

ALACAKLI 

Bodos Nikolaidis • 
Panayotis ve Klryakfdis 
Plotarho Bosini, Tütün güm-
rük 26 

~ 

Katina Zaharyadi~ 
Vasil, Beyoğlu Yenişehir Kili-
se civarı 12 
Nikolakl avukat, eski Papazoğ-
lu han 
Avukat Mustafa Faik, Dilsiz-
z3de han 6 
Pandell Vasilyadis, Bakırköy 

Sakızağaç 43 
Simon, Fener Aptisubaşı 313 -
320 
Nesim Eskenazi, Asmaaltı Vol-
ta han 
Dursun oğlu Kamber, Ciba1i 
gül cami cad. 76 
Kiryako Mavriyanos, Heybeli. 
ada Cebel sokak No. 6 

a 
Cl.I -- ~ 1l .... 
€'~ re; 
~ 

L. 
1000 
152 
150 

58,50 
42,90 

100,00 

150,00 

50,00 

120,00 

50,00 

50,00 . 
50,00 

] -1l ~ 
'a ~ 
~~ 
:x4 

L. 
1000 

152 
150 

58.50 
42,90 

100,00 

150,00 

50,00 

120,00 

50,00 

50.00 

50,00 

on 
00 
00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

6 
6 
6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

13 Diyoyeni Bekaroğlu, Heybelia- 50,00 50,00 00 6 
da Kuyubaşı 28 

14 Yorgi Elefteropulo, Beyoğlıt Si- 300,00 300,00 00 6 
nemköy Şemine apartman 

15 Hüsnü Yücel, Eyüp Camii .. 200,00 200,00 00 6 
Kebir Dibahhane cad, 18 

16 Vasileki, Yüksekkaldırım Ana· 35,00 35,00 00 6 
dolu apartman 4 

17 Polikseni Kurtoğlu, Kadıköy 50,00 50.00 00 6 
Moda cad. Ruşenağa sokak 2 

18 Dimitri, Aynahçeşme, Deniz a- 500,00 500,00 00 € 
partman N o. 9 

19 Foti Çibukeli, Köprülü han 30 1819,07 1819.07 00 6 
İflas :daro Memuru avukat Alkivyadi 

İstanbul İkinci iflas :Memurluğundan : 
rophanede Kumbaracı yokuşunda 13 numaralı Yuzukidis apartma

nının 1 numaralı dairesinde mukim Aleksandıros Stupaki'ye ait iflas sıra 
defteri iflas idaresi tarafından daireye tevdi edilmiş ve bir sureti ay
nen yukarıya çıkarılmıştır. İşbu sıra defterinde alacaklıların kısmen 
veya tamamen reddedilmiş olan alacaklıların sıra defterinin dair.aye tev
dii tarihinden itibaren beş gün zarfında iflas ~ararını vermiş olan İstan 
bul asliye ikinci ticaret mahkemesinde itirazen dava açabilecekleri ve 
ikinci alacaklılar toplanması dairede 29.3.939 tarihinde cuma günü saat 
10 da yapılacağından alacakları kısmen veya tamamen kabul edilmiş o. 
lan alacaklıların mezkur gün ve saatte toplanmada hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. (25152) 

T. ·ıs BANKASI 
19 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
1 adet 2000 llralılc = 2000.-lirı 
3 

" 
1000 .. = 3000.- " 

8 " 
500 .. = 3000.- .. 

12 
" 

250 .. = 3000.- .. 

40 
" 

100 " = 4000.- .. 

75 
" 

50 " = 3750.- .. 

210 
" 

25 
" 

= 5250.- .. 

.. ' •• • lı. 4.ı:i ..... 

Ş i FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay 1 O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. redavı gören 
ilaçlar varmış fakat. ALLCOCK ya. 
kısından bahsedilince kat'iyen mü
balağa değildir Bir zat akşam tatbık 
ettiği bir ALLCOCK vakısı. bir ge
ce zarfında tesirini ı?Östererck ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağra
van mahalli teskin etm ştir. 

ALLCOCK. Romatizma Lumba. 
ğo, Siyatik. deliklı ALLC'OCK yakı· 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK vakılarının tPvlit etti
ği sıhhi sıcaklık OTOMATİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar A LLCOCK yakıla. 

rındaki Kırmızı daire ve Kntal re
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nclerdt- 27 hucuk kuruştur. 

• • ·ıi .• ";;" ~.. ,, • :·: • ~ 

iHTiRA ILANI 
11Aksi istikamet ihraklı gaz mil

vellltlerl için Karbornsyon Ocağı,, 

Hakkında alınrnıı olan 18.6.1934 
günlü ve 1805 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii Fiile korunak üzere a
here devrilferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada, İk
tısat hanında Robert Ferrlye mOra
caatıarı ilfln olunur. 

ANKARA ANONİl\f 
Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimizin 1939 senesi alelade 

hıssedarlar umumi heyeti aşağıda ya
zılı maddeler hakkında görüşmek ve 
karar vermek üzere 26 mart 1940 ta. 
rihine müsadü salı günü saat 11 de 
Ankarada Türkiye İş Bankası umum 
müdürlüğü binasında toplanacaktır. 
Şirket dahili nizamnamesi mucibin
ce umumi heyete iştirak edecek olan 
en aşağı on hisse senedine sahip his
sedar ların hamil bulunduklan l:.isse 
senetlerini veya bunu müsbit vesika. 
ları toplantıdan bir hafta evvel An
karada Tilrkiye İş Bankasına ve İs
tanbulda, Yenipostahane karşısında 
Erzurum hanındaki şirket ;nuamelB.t 
merkezine tevdi ederek mukabilinde 
dühuliye kartlan almaları lazımdır. 

Görüşülecek :Maddeler : 
1 - 1939 senesine ait idare mec. 

lisi ve murakıpların raporlarile bu 
hesap devresine ait bilanço ve kar 
ve zarar hesabının okunması, 

2 - Yukarda yazılı evrak ve vesa
ik.in okunmasını müteakıp bu hususta 
ve kar ve temettüün tevzii hakkında 
müzakere icrasile karar ittıhazı ve 
meclisi idare azalarile murakıpların 
ve müdürlerin ibrası, 

3 - Münhal olan idare meclisi a
zalığına intihap olunan Hazım Kuyu. 
cak'ın keyfiyeti intihabının tasdiki 
ile Sait Hamit Başak ve mumaileyh 
Hazım Kuyucak'ın idare meclisi aza
lığından istifaları üzerine yerlerine 
intihap olunan Ferit Erinel ile Halil 
Mirat Yenelin şirketin dahili nizam
namesinin 27 inci maddesine tevfi. 
kan keyfiyeti intihaplarının tasdiki, 

4 - Şirket dahili nizamnamesi
nin 26 ıncı maddesine tevfikan kura 
çekilmek suretile çıkan üç idare mec 
!isi azasının yerine diğerlerinin inti
habı, 

5 - Murakıpların seçilmı:?sf, 
6 - Ticaret kanununun 323 ve 

324 üncü maddelerine tevfikan ida. 
re meclisi azalarının . ger<?k kendi 
namlarına ve gerek başka şirketlerin 
idare meclisi azası veya mıidürü sı• 
fatile şirketimizle bizzat veya bilva
sıta mu~mele icra edebilmelerine 
müsaade verilmesi, 

7 - İdare meclisi ile murakıplarm 
1940 senesi aylık ücretlerinin görü. 
şülmesi ve bu hususta bir karar it· 
tihazı. 

İstanbul İcra Hakimliğinden Em· 
laıt ''e F:ytam bankasına 68 lira 36 
kuruş kira bedelinden borçlu bulun• 
duğunuzden dolayı hakkınızda y2ı::· 

lan takiıı üzerine Beyoğlu Hamalb~şı 
:f'asaj Krepen 13 No.da r.ıukim Riir. 
müz Hürmüzyadise yollanan daveti
ye varakasının bıla tebliğ iade edil. 

Keşldeleı-: 1 ,ubat, 1 mayıs, 

1 aOustos, 1 lklnclteşrln tarih• 
!erinde yapılır. 

••• , diği ve halen de ikametgahı meçhul 

Çamlıca Kız Lisesinden 
Parasız yatılı talcbenln elbiseleri için tnzum olan ve bE'h{>t' metresine 450 ku

ruş !iat tahmin edilen 275 metre lacivert kumaş 15/ 3/1940 cuma günü saat 14 de 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 92 llra 81 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler bu nevi kumaı imal ettiklerine dair Ticaret Odası ve
v teminat makbuzu ile Beyoğlu İstiklll.l cadduind,a liaeler muhasebeclll• 

bulunan Hürmüz Hürrnüzyadis hak· 
kında 20 gün müddetle ilanen tebli· 
gat icrasına karar verilmiştir. 
Mürafaanın muallak: bulunduğu 

4.4.940 perşembe saat 10 da mtirafa • 
aya gelmediği veya bir veKıl gı:ınder 
mediği takdirde hakkında gıyaben 
mürafaaya devam olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 



SAF GIDA 
Karışık ve Nasıl Yapıldığı Belli Olmıyan 

Bayat Çocuk Gıdalarile Yavrunuzun 

Sıhhatini Tehlikeye Koyarsınız. 
Saf ve tabii hububattan yapılmıs 

HASAN ÖZLO 
UNLARINI ÇOCUKLARINIZA YEDiRiNiZ. 

ViTAMiN 
KALORi 
KUVVET 
SIHHAT 
ENERJi 

PİRİNÇ 
YULAF. 
İRMİK 
PATATES 
MISIR 
TÜRLÜ 
MERCİMEK 
BEZELYA 
BADEM 
ÇAVDAR 

ÖZÜ Dünyada Mevcud Çocuk Gıdalarmın 

En Mükemme&clir. 
MASAN DEPOSU : Bahçek.apı. Beyoğluna giden Tramvay duralı karsımıc!a. 

~ ....... , .......................... --", 
MARELLi 
En iyi Dostum 

•ınnı ıu11 etmez ın fiarti sarırınauı 
Uu bı radyı aranılan bar usafı 'alzdlrl 

S'l'lrutllertı "-"''hami eGz199 • &ntlfedlna •• toft '**91 
• 1ao lelHJOP ....., wulll bOıGll • ......,.kU gruplu .... il..... • H•rlc! ........ h .......... 
6 l'enolutrth er-. .... ..,... • Oklal tipinde ._... ... 
• Hav ... lrtmers konclHutan) • Çduf kudrell 4 WM 

~ır kur~ dlılayınlZ- fanaat Usıl ıdıcekslalı. 

, ................... ... 
SİNGER SAATLERİNİ ( DAİMA ) TERCİH EDİNİZ. 

"SİNGER" elmaslı, altın ve maden bayan saatleri, 
"SİNGER" altın, gümüş, ve kromdan erkek kol ve cep saatleri ,. 

Slnger saatleri • Velev müşteri tarafından sebebiyet verilse bile - 15 
aene.müddetle hiçbir ücret alınm&mak üzere tamiri müessesemız tara

fından garanti edilmektedir. 

T A ft ., '~ 
BAKERI 

MAbAZALARI 
Size, Gabardln ve Tveed parde

sillerlni, Trench - CoUarı. en birinci 
İngiliz ve Fran!llZ kumaşlarından 
spor ve fantezi kostümleri her yer
den müsait prtlar ve ucuz fiatla.rla 
takdim etmekt.ecUr. 

PETROL NiZAM . 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci ctRrtıdır. 

Her 
yemekten 
sonra günde 

3 DF.F J\ 

9 - 3 - 940 

SABAH, OGLt 
ve AKŞAM 

Dişlerinizi muntaza • 
man fırçalayınız. 

/ 

J ·Un beş senedenberi on binler. 

1 
ce kimse tarafından memnu.ni
yetle kullanılmaktadır. 

Her türlü yanıklarıı 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarmı, 
Dolama, akneler, 
Ergenlikler, 
Traş yaralanıu, 

Meme iltihaplanm ve 
Çatlakları,. 

1 KAYIP - Ordunun Mesudiye ka
zası askerlik şubesinden aldığım ter
his tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını 

Çavdar köyünden 314 do~umlu 

Muharrem oğlu Mehmet Ünver I ~----13 
EN ERKEN VE EN EMİN TEDA vt l<"DER 
vt.ROZA PATI, mikropların yaşamasına mani olur. 

111111111 111111111111 llWllllllUlll 111111111111 111111111111 111111111 

AN 1 T E S i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO
MATiZMA, Soğuk Algınhğı 

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

Muhammen bede.11 2920 Ura olan 10 kalem muhtelif cins tıbbi müstahzarat 
25 • 3 - 940 Pazartesi günil saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi· 
llndeld Komisyon tarafından açık eksiltme usulile sab.n alınacaktır. 

Bu işe girmek lstfyenlerln 219 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettf'1 vesaikle birlikte eksiltme günil saatine kadar Komisyona milracaatlan li
zundır. 

Bu işe alt prtnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmııktadır. (1838) 

İstanbul 

Satnatyada Ara6aeı Beyazıt mahailesfnJn 
Kocamustafapaşa caddesinde 252 numa
ralı evin lcan 

Kafıthanede sQnnet k1Sprl1s0nden çağlı-

yan klSşkilııe kadar uzayan sah.ada çayı
rın lcan 

Babnumcu ctftllli mQştemllAtmdan ısnn 
BQyilkdere caddesi arkası Derviş bey 
çiftliği hizasındaki arazı ne mahdut 
9600 metre murabbaı tarlanın ican 

Beşlktaşta Clhannuma mahallesinin Ct
raJan caddesinde 2 - 82 numaralı arsa
nın lcan 

Beşiktaşta Clhannuma mahallesinin Cı
rağan caddesinde 1 - 82 numaralı arsa
nın lcan 
Dolnıabahçe sarayı karşısında Bayıldım 

bahcealndeld dut mahsulil 
K:Ağıthanede dere boyundaki mesire ma
halli ile kahve ocakları 

Muhammen ee-
aellk kir• bedeli Teminat 

'.lra Lira 

7 

30() 68 

15 4 

150 34 

188 42 

125 10 

290 22 

Kira mDd· 
detl 

l 

3 

3 

3 
bfr mev-
sim.lik 

.. 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller h!.zalanndald muhammen bedelleri üzerin

den ayn ayn kiraya verilmek üzere açık arttıi-maya konulmuştur. İhale 25 - 3 -
940 pazartesi gtlnQ saat on dörtte defterdarlık Milli EmlAl mildilrlilğünde topla
nacak komisyonda yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gös\erilen muvakkat temi-
natla muayyen gün ve saatte komisyona milracaatlan. (1816) 

Ankara Mıntaka Sıtma Mücadele Reisliğinden : 
Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru yetiştirilmek üzere 18 - 3 - 940 da başlamak 

ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrLc;atı müteakıp on beş gQn 
köylerde tatbikaUa iştigal olunmak üzere mıntakamızda Sıtma Mücadele ~ilk 

Sıhhat Memurlan kursu açılacaktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki ~an haiz ol
maları 1Azımdır. 

1 - Orta mektep veya eski ı11ştlye mezunu olmak, 
'Ol - Yqı on sekizden aşağı ve kırktan yukan olmamak, 
! - Askerlikle alAkası bulunmamak, 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruhıt Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

• 

Ziraat P.ıt"kasmda kumbarab ve ihbamz tasarruf beıııaplannda f'll 

u 5U li.rası bulunanlara senede 4 defa çekilet'ek kur'a ile •f&iıdaaEi 
plana rıö~ ikramiye datıtılacaktır. 

C Adet 1 .000 LlrahJ, C.000. Lln-
C • 500 • z.ooo ·• 
4 • 2so ;. ı.ooo ; 

40 • 100 • 4.000 .; 
100 • l • s.ooo • 
120 • '8 • C,800 • 
180 • ZO • 3.ZOO ; 

DIKKAT: Hesaı>1anndak1 paralar btr sene fçinde 50 liradan aşaltı 
düşmıyenJere ikr11miye çıktığı takdırde ~ 20 fazlasivle venlecektir. 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylul. 1 Bırincikinun, 1 Mart ve 1 Uaıraa. 
tarihlerindP Ct!kflttektfr. 

OSKODAR ·KADIKÖY ve HAYALiSi HALK , 
Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimize lüzumu olan aşağıdaki malzeme açık eksiltmeye konul. 
muştur: 

. 300 Mt 3. Sultan Çiftliği Kumu 

10.000.000 Aded Bilet Tab'ı 
Münakasa 20 mart 1940 çarşamba günü saat on dörtte Şirketin Baj

larbaşında kAin merkezinde yapıla tll'. 
İstekli müesseselerin tarihi ilandan ıtibaren tatil günleri müstesna ~ 

larak her gün saat ondan on altrya kadar Şirket merkezinde Mağaza ve 
Levazım Müdürlüğüne müracaatla şartname ve nümunesini görebile. 
cek.leri ilin olunur. 

· inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları -
/ . 

I - Şartnamesi mucibince 20.000 kilo 70 X 100 lfşe ambaJAJ kAadı açık eJWlt-
il. u Singer Saatleri - İstanbul Eminönü Cad. N o. 8 _, 4 - 'J'ilrk olmak ve iyi ahlAk sahibi bulunm'hk. 

İstekmertn mektep 9ahadetnamesl veya musaddak suren, nQfuıı cllzdanı, sıh
hat raporu "Memurin kanununun 5 incf maddesinin D .fıkrasına göre,. , hüsnü
hal mazbatası, hali medeni beyannamesi, askerlik vesikası, faşesile mükellef ol
cluiu kimselere alt beyanname, tercüme! hal varakası ve 4 adet 4 X 6 boyunda 

me ile satın alınacaktır. • 
II - Muhammen bedeli 2700 lira, muvakkat teminatı 207,SO liradır. 

Sahihi ve Neşriyat MOdOTD UalD Lttfll DÖRDCNCO. Gnet.eelllk ye 
N..-,.at T L. Ş. ffasıldıll Jel: T A N MatbaMI fototratıarDe RetıHl:lmf:r,e milracaatları. (1770) 

m - Eksiltme 12 - 3 - 940 salı günü saat 15 te Kabataştaki levazım ve mQba
yaat subesindekJ alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her liln s!Szü geçen subeden parasız alınablllr. 
V - İsteklilerin tayin olunan gQn ve satte mezkQr komisyona ıelmelert. (1365) 


