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İşi~ . Şakası: 

Tersine Dönen Dünya 
B ugiln ortada, tıpkı "kadın., gibi mu

amma olan bir millet var: İtalya! 

Su anda, siyasetle uzaktan yakından 
meşgul olan herkes, İtalyanın ne vaziyet 
alacağını kestirmeğe çabalamakla meşgul. 

bah gazeteleri, İtalyanın harbe hazır
dıtını yazıyorlar. Akşam gazetelerinde, 

İtalyanın yeni bir sulh teşebbüsünde bu-
ndujunu okuyoruz. Gece radyoyu açın

İtalyanın harp sonuna kadar bitaraf 
alnu.7a karar verdiğini dinliyoruz. Yani 

anlıyacağınız, bugün, dünyanın iki 
ajı bir çimıeye girdı! Akdenize uzanan 

tek çizmesinin üzerinde muvazenesini 
ıya çalışan emperyalist Avrupayı 

, dokuz başlı, ve tek bacaklı bir hıl
at garibesine benzetiyorum: Bu başlar

her biri, ayrı bir yol tutmak sevda
da. Halbuki o tek bacakta, adım ata

mecal yok! "Baş,, larda bu hakikati 
vramış olacaklar ki, sözü; çizmesinin i
de nasırlı bir ayak gibi kıvranan İtal
ya verdiler: Yani... LAtı ayağa düşür

düler ... 

Yazan : Naci Sadullah 
ler de "mizah,, oldu!) 

Dört başını mamur sanan İtalya da, bu 
arada hem Akdenizdeki, hem de Balkan
lardaki hülyalarını tahakkuk ettirmek, 
yani hem müttefiklerden, hem de öteki
lerden koparmak istiyor. 

İtalyanın bu vaziyeti bana, pek meşhur 
olduğunu sanmadığım bir bkrayı hatır
lattı: 

Delikanlının biri, ikide birde hülyaya 
dalar ve: 
"- Ah, dermiş, ne olur, şu anam ölse, 

babam genç bir kadınla evlense de, o da, 
ben de mesut ve müstefit olsak?,, 

Fakat gelin görün ki, tesadüf, bu kur
nazca temenninin tam tersini yaratmış: 

Delikanlının anası öleceğine, babası öl
milş. Ve evin içine de, hem babanın, hem 
de oğulun gönlünü edecek taptaze bir ka
dın yerine, hem valideyi, hem de taze 
mahdumunu arzularına rameden palabı

yıklı bir hovarda girmiş! 

Hem Akdenizin bütün nlmeUerile kar
nını doyurmak istiyen, hem de: 

Bu mazhariyete kavuşan İtalyanın da, "- "Bal-Kan,. !arın "Bal,, ı, benim, 
geçirdiği fırsattan alabildiğine istifade "Kan,. ı başkalarının olsun!,, diyen İtal
ek istiyeceği tabiidir. (Şaka niyetine yaya, ben şimdilik bir hik4yecik anlat

n bu cümleye, bir siyasi makale Us- tım ... Evel .. Ben, bu kadar ıey anlatabll-
bunun ciddiyeti sindi ama, kusura bak- ı dim: Eter İtalya, daha baıka ıeyler de 
yın: Zaten tersine dönen şu dünya o anlamak istiyorsa, biraz zahmet edip, 

geldi ki, nükteler "ciddi,, , makale- çizmeden yukarı çıksın! 

llHAI Cl~UllADI 
~~~~ .. 
efrika No. 43 Yazan : Theodore Felstead 

Betbaht Babanın Bütün 
Gayreti Boşa Gitti 

A ubert bu sırada Toulon'da 
idi ve bir destroyerin ku

mandanlığını deruhte etmek üzere 
idi. Diğer taraftan Almanların 
Brükseldeki casusu ona müracaat 
ederek Akdeniz donanmasının ıııe.. 
zilenni ve donanmada kullanılan 
muhabere şüresini bildirmesini ıs. 
temişti. Fakat Alman casus, eskisi 
cjb. rica etmiyor, emrediyor, hat. 
ti tehditten de çekinmiyordu. Va
ziyet bu şekilde devam ettiği tak
dirde, netice pek feci olurdu. Au
bert bir mektup daha yazdı ve 
mektubu Mari Jan'a gönderdı. 
Mektubu atarak geri döndükten 
sonra gemisine döndü ve işile gii. 
elle meşgul oldu. Çün~ü mensup 
olduğu destroyer, hareket etmek 
\lZP.re idi. Fakat çok geçmeden bir 
üniz zabiti, dört bahriyeli bu des.. 
tro: .. ere geldiler. Aubert'i tevkif e
derek sahile götürdtiler. Az 
sonra herkes hakikati öğrendi: 
'\Tangı:elin destroyeri kumandanı 

Marc Aubert düşmana sır satmış 
ve cürmünü itiraf ederek vatana 
Jhanet ettiğini söylemişti. 

İkinci ,ube, hadisenin bütün e~. 
nnnıa vakıftı ve Mari Jan'ı da tev. 
ldf etmişti. 

Muhakeme üç ay kadar devam 
etti. Aubert'in yazdığı bütün mek
tuplar, ikinci şubenin <'linde idi ve 
hepsınin de fotoğraflan alınmıştı. 
Kaçamak imkanı yoktu. O halde 

hüküm ne olabilirdi? 
Acaba idam mı? 
Aubert'in babası, elinden geleni 

yap&rak oğlunu ölümden kurtar. 
mıya çalıştı. Fakat muvaffak ola
macn. Aubert, tc!am hmtmttnll S'Y
nıisti. Rutbesinden tecrit edilecek, 
daha sonra Toulon kalesinde kur. 
şuna dizilecekti. 

Yalnız Cümhurreisinın hükmü 
tasdik etmesi kalmıştı. Aubert'in 
babası, Cümhurreisi Lebrun'e mli. 
rar.aat etti ve Cümhurreisi bedbaht 
babayı kabul etmiye razı oldu. Lej. 
yon Donör nişanını taşıyan v~ 

memleketine ünlü ve şerefli hiz_ 
metlerde bulunan baba, Cümhıır
reısine yalvardı, yakardı. Fakat 
C.:ürr.hurreisi de sonunda şu sözleri 
söylemek ıztırannda kaldı: 

- Fevkalade müteessirim. Fa. 
kat hadise çok çirkin ve yaşadığı. 
mız devir son derece feci.. Onun 
için size ümit veremiyeceğim, fa. 
kat bütün sempatim sizinledir. 

Bedbaht baba, bu sözleri cesaret.. 
fo dmlemiş, titrek ellerle Lejyon 
Donör nişanının rozetini yakasın
dan çekmiş, yere atmış: 

- O halde, demişti, reis hazret. 
leri, bunun hiçbir manası yokmuş! 

İki gün sonra Aubert idam edildi. 
Mari J an ise beş seneye mahkıim 
olmuftu. 

S O N 

BAKIRKÖYDE Oç Sokağın 
Yapllacak Sayım ismi Değişti 

Yann Bakırköyde yapılacak tec- Şehir meclisi, dün Vali ve Belediye 
mahiyetindeki .. n.~fus sayımı ile 1 reisi Lutfi ~.ırd~rın riyasetinde top. 

rde İstanbulun butun kazalarında lanmıştır. Dunku toplantıda bir çok 
pılacak olan umumi nüius sayımı teklifler alakadar encümenlere ha. 
kında görüpnek üzere dün vUA- vale edildikten sonra Beyoğlu kaza

ettc., istatistik umum müdürü Ce- sı dahilinde bulunan faki.r sokağının 
Aybar ile belediye harita şuhesi Ataman, Şebek sokağının Kaplan, 
dürü Galibin de iştirnkile Mr ~op. Ma:vmur. sokağının da C~ylan ismıle 
tı yapılmıştır. İçtimada evvela, tesmiyesi hakkındaki mülkiye encü
ıtköy kazası nüfus sayımı için meni kararı okunmuştur. 

pılacak hazırlıklar gözden geçiril. Karar muvafık görülmüş, zabıtai. 
• . Bu arada nümerotaj faaliye.. beledive talimatnamesinin fırıncılar
tesbitine karar verilmi~tir. Bu- la fırı~lar, francala, ekmek, çavdar 

için pazartesi günü, Eyüp kaza.. ekmeği ve bunlan satan bayiler hak-
bir kontrol yapılacaktır. k~ndaki maddeleri okunarak kabul 

Vtıll Muavininin izahah edilmiştir. 
l>lln, v.ıı muavini Haldk Nihat Pepeyi 

ilımıetemlıaı IU izahatı vermlttir. 
•- 5a7un yann tam saat aeki7.de baı

llil'lalmr .• Sa;yunın blttill fabrika düdülü 
ilin edlllnciye kadar hiçbir klmae bu

llbıduitu ;yerden dışan çıkmıyacatı gibi. 
Ul cihetinden banll)'6 trenine bin-

olanlar da sayım neticesine kadar 
klan istasyonda bekliyeceklerdir. 

ttlba.rla halkın yiyecek ihtiyacını bu
lllll~n temini lAzımdır. Ancak ~ 

b&r amanda bltmest için !Azım gelen 

Dikilide Zelzele 
İzmir, 3 (A.A.) - Dün sabah saat 

4.50 de Dikilide altı saniye süren or. 
ta şiddette bir zelzele olmuştur. Ha. 
sar yoktur. 
tellp lüzwn yoktur. 

ÖlGm, dolum gibi Acil vaziyetler için 
dairelerinde nöbetçi ebe ve doktor bulun
durulacatından, ihUyaç halinde evinden 
geçen her memura bu hususun haber ve-

TAN 4-5-940 

Lise ve ortamektep müdürlerinin dün yaptıkları 
içtimadan bir görünüş 

Eski Polis Müdürü Salih Kılıçla muaı•ilıi 
Kamran dünkü istinabede .•• 

ı·---·-·····-·--······---·····-- ·-·----········--···---· 
· Fındık ihracatı Siyasi Vaziyetin 

Serbest Sırakıldı t 
Piyasada Tesiri 

Bazı yerlerde fındık ihraç birli
ğinin vazettiği fiyatlardan noksa. 
nına satışlar yapıldığı, ve birliğe 
müracaat etmeden muamele icra e. 
dildiği görülmüştür. Bu tarzda ih. 
racatın muvafık olmadıiı anlaşıla. 
rak fındık ihracı için yeni bir ka
rar ittihazına lüzum ı;ıörillmlistür. 

lerle İngiltere ve Fransa gibi kli
r ing ve takas anlaşması bulunan 
memleketler için fındık ihraç fiyatı 
serbest olacaktır.Mesela Amerikaya 
ihraç ettiğimiz fındıklar icin bUtiin 
masrafı çıktıktan sonra t~sbit edi. 
len 48 kuruş fiyat artık mevzuu. 
bahs olmıyacak, bu memleketlere 
her tüccar istediği fiyata mal sa. 
tacaktır. 

Tücc;arlarımız, Ecnebi Firmalara Sipariş Vermek 

Ve ihracat T al~plerini Kabul Etmek istemiyorlar 

ithalat Malları Plycıtlan Yükseliyor 
-------

Bundan sonra, enterşanjabl ta. 
kasa mevzu teşkil eden memleket. 

Piyasalanmızdaki sağlamlık devam etttı'--kle beraber ihra-' 

............... ·-····················-········----·····-· .. ·-·-··--------... ----
Dolmabahçe izdiham 
Davasına Ait istinabe 

cat ve ithalat muameleleri gevşemiştir. Balkanlarda sıy~ -..-:l7j. 
yetin gerginleşmesi ihtimalini düşünen tüccarlar sipariş ver
mekten ve ihracat taleplerini kabul etmekten şimdilik vazgeç-
mişlerdir. 

1
_ 

İngiliz vapurlarının limanımıza -c- - n - - - - - - - - - -~•nwwuwuuwws 

gelmemesi, memleketimizle Fransa • 

ve Ingilt~re ar~~nd.a d~n~~ se~ki;;r~ Tersane le ·ın·ı 
tının gecıkmesı ıhtımalı uzerıne ıt. 3 
halat mallarının fiyatları yükselmiş-

t~r. Ma.nifatu:a f.iyatların~a ve n~_fta. Tetk•ık Eden 
lin gıbı mevsımlık maddeıerde yııkse 

Dün Dinlenilen Tahsin, Tevfik Doğan ve Lutfi 
Şanit t'Jesime T o er e fVluvacehe Edildiler 
Dün İkinci Ağırceza mahkemesinde Dolmabahçe izdiham 

~adisesi etrafında istinabe suretile yeni şahitler dinlenmiştir. 
~stinabede eski Polis Müdürü Çorum Valisi Salih Kılıç ile vekili 
Izmit avukatlarından Sedat ve eski Polis Müdür Muavini Kam-
ran da hazır bulunmuşlardır. · 

hk önce, üçüncü şube müdür mu- ı se mahallinde keşif yap1lması hak-
avim Tahsin dinlenmiş: kınrla!d ikinci istinabeye bakılmış, 

- Ben hadise esnasında vaka ma- mahkeme azasından Halilin niyalıe
hallinde değildim, Salih Kılıç ta o- tinde müddeiumumi ile yeminli üç 
rııda )'okmuş. Saray kapılannın açı- ehlivukufun huzurile k-eşıf yapılma
ltp kapanmasına kimin emir verdiği- s!na, keşifte suçlu sanılanların ve
ni bilmiyorum. Hadise kapıların ka. killeri ile ikinci şube miidür muavı.. 
pa~ıp. ~çılmasından 3 saat sonra ol- ni Tevfik Doğanın ve Beşiktaş em
dug~- ıçın kaı:~.1.la~ın açılı~ ~apanmasi- niyet amiri Liıtfinn de hazır bulun-
le a.akalı degıldır, demıştır. durulmalarına, ehlivukuiu naibin ta. 

Tevfik Doğan anlatıyor karar verilmişti. 

Bundan so~ra ik!nci ~ube m.üdür Seferoğlu Hakkındaki 
muavını Tevfık Dogan dınlenmış. o- . • 

liş artıyor. Fransa için aranılan kuru 

ff .11v~tıW~ı;:rln3afyl!u~ .. W!tf? 
on tereffü vardır. 

Servet Berkin Heyeti 
Hareketini Tehir Etti 

R.:>manya ile aramızda yapılaca~ 
ticaret görüşmeleri bir müddet te
hir edilmiştir. Servet Berkin heyeti 
şimd'ji}: hareket etmiyecektir. Bük
reş büyük elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıover Ankaraya vardıktan sonra 
heyetimizin Bükreşe gidip gitmıye. 

ccği kati surette anlaşılacaktır. 
Mar.mafih, Cenevrede toplanaı:nk 

afyon bürosu içtimaında hükumeti
mizi temsil edecek olan Servet Ber~ 
klııin doğruca İsviçreye gitmesı de 
muhtemel~r. Dün Toprnk Of •ste 
Hamza Osmanın da iştirak ettiği bir 
topl.ınt1 yapılmıştır. 

Almanların Aldığı Tütün 
rada tesadüfen bulunduğunu, Kam. Karar Nakzedıldi 
ranın otomobillere bakmıya gittiğiııi, Milif Korunma kanununun 35 :nci Almanların piyasamızdan aldıkla. 
v~ o zaman intizamın bozulduğunu, maddesine muhalif olarak şeker ih- rı ttitünlerin bir kısmı için ihraç 
cereyana kapılarak kapının içine ka. tikarı yapmaktan suçlu olan Nikola- müddet' nisanın birinden bir mayısa 
dar sürüklendiklerini, o esnada Be- ki Seferoğlunun sürgüne gönderil- kadar uzatılmıştı. Bunun ~erıne 
şiktaş emniyet amiri Lıitfitıin kapı- rr.esine ve şekerlerinin musaderesine Almanlar piyasamızdan aldıkları üç 
cıdan anahtarı aldığını, kapılan ka. karar verilmiştir milyon liralık tütünün mi1him bir 
padığnı kimden emir aldiğim bil- i hk · . kısmını bir İtalyan vapurile Burga. 
mediğini söylemiştir. Temy z ma emesı bu karan boz-1 za sevkettirmişlerdir. Oradan trenle, 

O zamanki Beşiktaş emniyet amiri muştur. Duruşmaya yakında tekrar Almanyaya götürülece:.<tfr. Geriye 
başlanacaktır k l t• t•· 1 · · h .. • • · ı· I.fıtfi ise, müdür muavini Kamranla · a an u un er ıçın uıtumetım zce -o . 

müşavereden sonra kapılan kapadı. yenidEn müddet verilip verilmıyece-
ğını, yarım saat sonra kapıları tek- Sular Altında Kalan Köyler ği malum değildir. 
rar eçtıklarını, polis mı.idi.mi Salih AI F• ti y· Kılıcın orada olmadığını söylemiştir. Siirt, 3 (A.A.) - Son yağan yağ_ tın ıya an me 

murlann tesiri ile Şirnakta Cudi da. Yükseliyor 
Bir kadının ıahadeti ğı eteğinden geçen Ceffan suyu taş-

Bunu müteakıp Nesime Toker is- mış ve bu yüzden dört köy su isti. 
minde bir kadının şahitliğine müra. lasına uğramıştır. Bazı binalar yıkıL 
caat edilmiş; roış ve bir miktar hayvan sular tara

- Bildiğim şey ve kanaatim ŞU- fından götürülmüş ise de nüfusça 
dur: Kapılar kapanmayıp ta tekrar zayiat yoktur. Sular çekilmiştir. 

Altın fiyatı dün tekrar yükselerek 
1920 kuruşa çıkmıştır. Bu yükselme
nın piyasada altın taleplerinin art
masından ziyade siyasi vaziyetin tE'. 
slrlerinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

açılmasaydı, bu hadise olmazdı. ===~=-==:-::===-===--====-....,,==-.,------------= 

Salih Kılıcın vekili Nesime Tokc. 
rin şahitliğine itiraz etmi~. ilk ifadesi 
ile ş:mdiki ifadesi arasında müba
yenet olduğunu, ilk ifadcsınde hadi. 
senin vaktini tayin edemediğini soy
lediğini bildirmiştir. 

Muvacehe 
Bundan sonra Tahsin, Tevfik Do

ğan ve Lutfi, Nesime Toker ile mu
vacahe edilmişler, bunlar eski ıfade. 
terinde ısrar etmişlerdir. 1 

Bundan sonra gelmiyen §ahitler
den Aziz Naminin ihzaren celbi, LA
hika Manyas ile Beşiktaş kaymakamı [ 
Rızaya yeniden tebligat yapılması 
kararlaştınlmış ve istinabenin de
vamı 10 mayısa bırakılmıştır. 

/ kiMi lstinabe 

SUAL CEVAP 
S - Metinlerle muasır TUrk edebiya

tı tarihi kitabında Peyami Sefanın la
mı yok, daha az 91Shretlllerln ismi var. 
NedenT 

C - Şöhret indi ve izattdlr. Milellif. 
kitabına istedilini alır, 111tediitini almaz. 
Bu hususta müellife kiınae müessir ola
maz. 

• 8 - lzmlr Fuarı için verilmekte otan 
yüzde 80 tenzlllth halk biletleri aylık 

olan biletler için de oart mldlrf 

c - Değildir. 

• 8 - Ortaokulun son aınıfınıl11 1H1cen 

sene kaldım. Bu sene mektebe devam e · 
demedim. Şimdi de latanbuldayım. Bu 
sene ortamektebl bitirme imtihanın• 

girebilir miyim 7 

C - Ancaiı:, sınıf arkadaşlanmz or
tamektebl bitirdikten bir sene sonrı. 
hariçten ortamektebl bitirme imtihan-: 
larına girebillrsinh. 

• 
8 - Sinema maklnlltlylm. Tayyare 

maklnlltl olabilir miyim? 

C - Tayyare maklnlstllll için hususi 
bir tahsile ihtiyaç vardır. Tahsil vazi 
yetiniz müsaitse bulundutunuz yeri" 
aııkerllk mbHlne mflrııcABt .-diniz. 

Jlünakalut Vekaletinin An
karadan ıehrimize gönderdiği 
heyet yeniden kurulacak bü· 
yük tersane için tetkiklerint 
devam ediyor. Heyet, Hal.iç· 
ten baıka Tuzlada da tetkl· 
katta bulunmUftur. Tersane
nin kurulacağı ıaha hakkın
da henüz bir karar verilmif 
değildir. Heyet, tetkikatını 
yakında ikmal ederek noktai 
nazarını ihtiva eden bir rapor 
hazırlıyacak ve Vekôletin taa
vibine arzedecektir. 

Teraanenin Haliçte inşası 
ıimdllik daha muvafık görü· 
lüyor. 

Mümeyyiz 
List eleri 
Hazırlandı 

Dün İstanbul Kız lisesinde Maarif 
müdüriı Tevfik Kut'un riyaset.inde 
lise, orta. muallim ve sanat mektep
lerı müdürleri bir toplantı yapml§
lardır. İçtimada 27 mayısta ba§lıya.. 
cak olan imtihanlarda bulunac~ 
mümeyyiz heyetleri tesbit edilmiş, 
eynca 19 mayıs gençlik bayraı:nl 
progrıamı üzerinde durulmuştur. 

Mümeyyizler heyetini tesbit iç.iJS 
den grnplan ve bu gruplardaki mU• 

l allimlPre ait liste hazırlanmış ve han• 
gi mektep muallimlerinin hangı mek
teplerdeki imtihanlarda mümeyyiı 
sıfatile bulunacakları kararlaştırı1 
mıştır. 

T A K v 1 M 

4 Mayıs 1940 

CUMARTESİ 
5 lııc1 ay 
Arabt: 1358 

Gün: 31 

Rebiülavvel: 28 
Güne: 4.51 - Ölle 
İkindi: 16.4 - Aksam: 
Yatlı: 20.ıss - İmdk: 

Kasım: 179 
Rum!: 1356 

Nlaan: 21 
12.11 

19.8 
2.58 



Norveç 

Tesiri 

4- 5 - 940 

adiselerinin 

1'azaıı: Ömer Rıza IJOGRUL 
Müttefiklerin Cenubi Norveçten 

çckilmiye karar vermeleri '\'C 

çekilmeleri dünyanın her tarafında 
mühim tesirler hıraktı, fakat bu te
sirlerin muhtelif şekiller ve öl~üler 
nldığı da göze çarptı. Sebebi, herke
sin kendi vazi:vct ve alakasına giire 
bu hadiseleri teJakki etmesi ,.c hiL 
diselerin neticelerini ona göre ölçme. 
sidir. Mesela is,·eçte hasıl olan tesir 
ile Amerikada hasıl olan tesir ayni 
olmadığı gibi Holanda ile İspanya, 
yahut Belçika ile italyada hasıl olan 
tesirler biribiriııdcn son derece fark
lı idi. 

Vaziyeti kısaca hulasa edebiliriz: 
İngiltere ile Fransada teccllütlii sü

TAN 

Meselesinde Vaziyet 

Norveçin Hürriyetini İade 
Son Norveç 

• 
Etmedikçe lngiltere, 

Si ihını Bıra ıyaca t r 

DİL TARİH 

ya 
• • 

VeCoğr 

Fak .. I es nın 
ilk ez nları 

3 

fi.EK 
Canh Plc.1klar 

Yazan: B. FELER 

size sorsalar: 
- Plfık neye derler? 

Şu cevabı verirsiniz: 
- İstediğimiz zaman dinlemek ii. 

zere konserve edilmiş seslerdir. Şar. 
kı, mani, çalgı, nutuk vesaire. 

Hatta radyolarda bir çok nutuk. 
ları, konfcranslnrı, ve diğer her tür. 
lü sesleri e\ vela p1Uk1nrn alıyorlar. 
Ondan sonra hunu programın ica. 
hına göre istedikleri zaman elektrik. 
li gramofonlarda çalıp radyo neşri. 
yatı yapıyorlar. 
Şimdi radyolarda verilen nutuk. 

tarın hemen hepsi böyle. 

kimet hüküm sürüyor. ve herkes Avam 
Norveçteki hnrhin yabıız bir safha. Kamarasının Norveç Vaziyeti Hakkında Sah 

Ankara, 3 (A.A.) - Maarif Ve
killiğinden bildiriliyor: 1936 ikinci. 
kanununda tesis edilmiş olan Dil, Ta. 
rih ve Coğrafya fakültesinde Ttirko. 
loji, Sümeroloii, Akadistik, Hitıtolo. 
ji, Sami diller, Sinoloji, Hfodoloji, 
Hungaroloji, coğrafya, ~cnel filoloji, 
arkeoloji, antropoloji, klasık dil filo. 
lojileri, İngiliz, Alman ve Fransız dıl 
ve filolojileri, arapça, farsı;a kürsü. 
lc:rinde tedrisat yapıldığı gibi 1939 -
1940 yılında felsefe şubesi tesis edL 
lerek müessesenin teşkilatı tamam
lanmıştır. Bu ders yılının kış somes. 
tri sonunda 44 ü erkek olmak üzere 
72 talebe mezun olmuştur. Bunlar a
rasında mecburi hizmetle mükellef 
kırK altı gençten on beşi ilmi yar. 
d1mcı olarak Ankara fakültesine, biri 
İstanmul üniversitesine, on biri mü. 
zeler ve yirmisi kura çekilerek orta 
öğretim müesseselerine öğretmen o
larak tayin olunmuşlardır. 

Geçen giin bir Fransız istasyonun. 
da siyasi \•aziyetc dair maruf bir mu
harririn söylediği sözlerini dinler
ken gnrip bir hadise karşısında kaL 
dım. Adamcağız, muttasıl ayni keli. 
meyi tckrnrn başladı: Mcseltı: 

Günü Yapacağı Müzakerelere Ehemmiyet Veriliyor 
sının son bulduğuna inanıyor. Hiiku
met gelecek harta Norveç hadiseleri. 
nin hesnhrnı vereceği için hissohınan 
hoşnutsuzluğa rağmen itimat ve em. 
niyet hnvası esiyor. Londra, 3 (Hususi) - İngilterede 

Almnnyada hiikiim siircn kanaat, en çok bahis mevzuu olan meseı.e, 
Norveç harbinin, Almanya hesabına Norveçin cenubundan çekilmek için 
kati bir zaferle neticelenmiş olduğu. verilen karardır. 

ariz ve amik konuşmıya karar vermşi 
o~maı;ı, hissolunan hoşnutsuzluğu em 
niyet ve itimada çevirmektedir. Ni. 
tekim Sir John Simon d:ı vaziyetin 
bu mnkezde olduğunu .anlatmı~tır. 

risi, şuna kani bulunmaktadırlar ki, 
vaziyet Norveçte ciddi bir mahiyet 
aldığı zaman, seferi heyet kttalarr. 
nı ve Finlandaya asker göndermek 
icin hazırlanmış olan nakliye gemi. 
leri dağıtılmış bulunuyordu. Pek 
muhtemel olarak bu mesele, salı gü. 
nü hükumetin cevap vereceği sual. 
lerin en mühimlerinden birini teşkil 
edecektir. 

- Norvcçteki ... Norveçteki. •• Nor. 
veçtcki... Derken sustu. Tekrar baş. 
ladı. Bu sefer de ... 

- İ_ngiliz askerleri .. İngiliz asker. 
]eri ... Ingiliz askerleri.. Ve o zaman 
anladım ki; bu siyasi miitnlna bir 
plağa çekilmiş, gramofonla çalınıyoı 
ve herhangi bir sebeple plnkta anza 
hasıl olmuş, evlerimizdeki bozuk 
plfiklarda iğne nasıl bir çizgi dairesi 
üzerinde dönlip hep ayni ses veya sö. 
zü tl'luar ediyorsa, Fransız radyo. 
sunda da o hadise vukun geliyordu. 
Ne ise düzelttiler ve adamcnğız da 
sözünü bitirebildi. 

dur. Alman gazetelerine göre, mese. Askeri mütehassısların umumi ka. 
le hnllolunmuş ve hattfı ilk safhası naati, yapılan seferin muvaffak el. 
dc~il, son safhası neticelenmiştir. 1 ması.,.tali~~ fevkal.ade bi: ~k~lde gü. 

Itnlyadn hüküm siiren kanaat, bu ler yuz gostermesıne baglı ıdı. Onun 
derece müfrit olmamakla beraber, için bazı mütehassıslar, seferin bL 
ayni nıahiyettedir. Bir İtalyan gnzc- dayetinde yapılmamış olm.:ıslnın da. 
tcsi müttefiklerin Norveçtcn <:ekil. ha doğru olacağı kanaatini ileri sü. 
melerini Biiyük Harpte Çanakkale. ruyorlar. Bununla beraber seferin ya 
den çekilmelcrile mukayese ediyor, pılması yü..rnnden şu istifade1erin te. 
yalnız Çnnakkalcnin asıl harp cep- mın <dilmiş olduğu da tebarÜ.! etti. 
hesinden uzak olmak :rlizlinden harr rfliyor: 

Sir J on Simon bugün kendi fır_ 
kası olan Liberal Nasyonalistlere hı
taben söylediği bir nutukta Başveki
lin nutkunu teyit ederek: "Kaniim ki 
bütün vaziyet anlaşıldıktan sonra 
hükümetin hattı hareketi tasvip edi. 
lecektir.,, demiş, daha sonra sekiz 
aylık harpten üç ders alındığını söy. 
!emiştir: 

Parisf eki umumi kanaat 
Bu yılki mezunlardan fakültelere 

yardımcı olarak verilenler şunlardır: Evet, miitcaddit defalar ayni şeyf 
dinlemek isterseniz onu bir plağa te. 
kersiniz. 

hin mukadderatı iizcrinde tesirini 1 - Hafif silahlı İn.~iliz kuvvet. 
birdenbire göstermediğiul, Norveç leri, de:rhal karaya çıkmak!a miihım 
sahnsının ~·alonlıf;ı dola:rısi~·le har. işler başarmış, Norveçi birdenbire 
bi .. .ııuknddcrntı iizerin.clcki fesir~nin yıkılmaktan kurtarmış ve düşmanı 
dann fazla silratle hıssolunacagını miihiın zayiata uğratmıştır. 
anlatıyor. • . w 2 - Alman donanmasının üçte bi. 

"1 - Almanya, son seneler zar. 
fında büyük bir harp mekanizması 
vücude getirmiş, bununla komşulan. 
na tecavüz etmiştir. Fakat bu kuvvet 
henüz kendi dengi olan bir kuvvetle 
karşılaşmamıştır. 

"2 - İngiliz İmparatorluğu Al· 
manyanın meydan okumasına karşı 
gelmiye karar vermiştir. İngiltere 
İmparatorluğu sonuna kadar zaferı 
kazanmak için uğraşacak ve bir avuç 
adamın dünya sulhii ile oynamasına 
imkan vermiyecektir. 

Havasın bildirdiğine göre, Cham. 
berlain'in Avam Kamarasındaki be
yanatı Pariste hayranlık hissile kar_ 
Şılanmış ve İngiliz Başvekilinin dii. 
rüst hattı hareketi fevkalllde takdir 
edilmiştir. Norveç tebliğlerindeki 
sarahatler, harbin azami enerji ile 
devamı liizumuna dair olan kanaati 
takviye etmektedir. Elde edilen. ne
tice şudur: 

Nermin Aygen, Kemal Balkan, 
Em~n Bilgiç, Şerif Başta11, Nimet 
Din(.'E.-r, Tahsin Özgüç, C"thıt Kınay, 
Halil Bozkurt, Muhaddere Üzderim, 
O:;man Turan, Kemal Turfan, Füt u. 
z~n Kınal, Cevap Gürsoy, Abidin 
İtil ve İhsan Bozkurt. 

Buna muvazi olarak müteaddit 
defolar ayni şeyi size birisi dinlet. 
miye veya ayni şeyi. miiteaddit yer. 
lerde tekrara kalkarsa bu adamda 
bir plak karakteri görmez misiniz? 

İste hen bu yazımın serlavhasını 
onlara ithaf ediyorum. . İspnnyn gazetelerının kullandıgı ri imha edilmiş, bu suretle müttefik-

dıl daha dostçadır. lerin donanması daha !azl~ kuvvet
Miittefikler Almanyaya Narvik 

yolunu kesmeğe ve Alman donan
masını zayıflatmıya muvaffak ol. 
muşlardır. Müttefikler icin asıl olan 
tam zaferdir ve müttefikler bitme.. 
miş olan Norveç mücadelesini, ne. 
ticesinde kimsenin şüphesi olmıyan 
hudutsuz surette daha geniş bir mii. 
cadclcnin veçhelerinden ancak biri 
olarak telakki etmekted 'rler. 

Müzelere tayin edilen mezunhır 
şur:ılardır: 

Bitaraflann Vaziyetleri : 

Küçük bitaraflara gelince, bun. 
lnrın bütiin emeli, nılittefik. 

ler tarafından Norvcre vuku lıulan 
ınüdnhalenin nıuvaffok olması ,.e 
!\;orveçin istiladan kurtulması idi. 
i\fiitL'll1nl1>nİn ..,..,,.nfrnlu;r•tt>:.,HF;o "S• 
rnnuısı, bu 1ncınlcRctlCl'l'le derin bir 
inkisnr uyandırmıştır. Bu his en faz
la fs,·ecte gi;ze çarpmaktadır. Garbi 
A\·rupadaki diğer bitaraCların hisle. 
ri de ayni mahiyettedir. Çiinkii hepsi 
de, Non·cçin, miittcfiklerin himmet 
ve yardımı ile, tecn\'ÜZ hamlesini kı. 
ran ve mukadderatını yeniden kur. 
taran memleket olması bekleniyor. 
du. 

Şimdiye kadar göze çarpan man. 
zara, Alman istila ,.e tecaviiziiniin 
nıuvaffnkıycti idi. Bir d.efada bu is
tila \'e tecaviiz hamlesinin kırılnın"ı 
\'e hüsran içinde gerilemesi bekle. 
niyordu. l\fiittdiklerin Norveçe mii. 
dahaleJeri ile bu iimidin tahakkuku 
beklendiğinden, Alman tecaviiziinün 
bir kere daha muvaffak olduğunu 
ifade eden hadiseler, .derin bir istırap 
Uyandırmıstır. 

Bu istırabın bir manası, tecavii7. 
hamlesinin yeni kurhanlar araması 
ihtimaline karşı uynnık, tetik ,.e hir
lesik davranmaktır. 

Ve buı?{in bilhassa Cenubu Şarki 
Avrupa de,·let1crine diişen en mü. 
hirn vazife budur. 

Millet Meclisinde Dün 

Görüşülen Meseleler 
Ankara, 3 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün toplanmış ve celsenin 
a~ılmasını müteakıp ruznilmeye da. ı 
~~y ~u.lunan ve Orman um~m müdiir. , 
;gu ıle Sıhhat ve İçtimaı Muavenet 

ckületi Vakıflar ve Posta ve Tele
fon umum müdürlükleri teşkilat kad. 
rolarına ait kanun layihalarının mü
Ulkeresine geçilmiştir. Bunlardan or
llıan umum müdürlüğü teşkilat kad
ros~na ait kanun liıyihnsınm müzake_ 
re~ınae söz alan hatipler kadrolarda 
es isi gibi daimi hizmet mukabili bir 
Çuk vazifeleri ücretli olarak bırak.~- ı 
:nuş olduğuna nazan dikk:ıti celbede
~ek bu. ücretli hizmetlerin de maaşa · 
~~hedılmesi liizungeleceğini ileri .sür 

n1ıışler. bu mevzu üzerinde devlet me 
nı~rları ınaaşatının tevhit, teadülüne 
~Utedair kanunun müzakeresinde 

ecliste izhar edilmiş bulunan arzur1 k~ydeylemişlerdir. 
d 1eclıs bütçe encümeni ve alaka. 
r a: Vekiller tarafından ne gibi şe. 
~ aıt altında bugün için kadrolarda 
ucret}i d . • h" . h v·l . aımı ızmetlenn maaşa ta • 

lenmis ve Akdeniz don::.ınmasını dr.
ha fazla takviyeye imkan hasıl oL 
muştur. 

3 - Şimalt İskandinavya elde e
dilmiştir. Narvik demiryotu tamarni
le kapanm•stır. Cenup yolu ise do. 
nanma ve hava kuvvetlerinin daimi 
tanrruzuna maruz kalacaktır. 

4 - Almanlar, in~e.nca ç_ok mübim 
zayiata uğramışlardır. 

5 - İngiliz kuvvetleri zayiata uğ. 
ramadan çekilmekle cok mühim bir 
hareket başarmışlardır. 

Karar, tasvip ediliyor 
Hadisenin esas itibarile cüretkara. 

ne olcuğu umumiyetle teslim olun
maktıı. ve Almanların zayiatA aldır. 
mıy<.rak takviye kıtalan göndermiye 
muvuffak olduklan anlatılmaktadır. 

Gazeteler, umumiyetle muaheze ve 
tenkit s rasının hulUl etmediğini söv. 
liiyorlar. Times'e göre, hayati mahi
yeti haiz noktalarda zayıf kalmamak 
li.ızumu karşısında çekilmekten baş
ka çare bulunmadığım, fakat Norve. 
çi ku?"tarmanın bir zaruret teşkil et
tiğini anlatıyor. 

Daily Telegraph'a göre, tehlib kar 
şısmda çekilmek doğrudu!'. Borkşayr 
Post'a göre, hesap sırası hülCıl etme
miştir. Fakat hadise, askeri bir ha
dise değildi. Manevi bir müzaheret.. 
ti. Bu da yapılmıştır. 

D:.ı:Jy Express'e göre, hadise mü. 
him değildir. 

Parlamentonun haftaya hMiseyi 

"3 - Almanya hürriyetleri imha 
ederek, insanları köleye çevirerek 
nı11harebeve devam ediyor. İngiltere 
İrrıparatorluğu ise insanların hür!"iyet 
lerıııi kurtarmak için çaho:;ıyor. Bunu 
temin edecek ve kati ~ mutlaka 
kazanılacaktır.,, 

Adliye Nazırı Kingsley Wood'ta 
dün beyanatta bulunarak "İngiltere 
Norveçin hürriyetini iade etmedikç~ 
silahı elinden bırakmıyacaktır de-
mistir. " 

Avam Kamarasında hararetli 
müzakereler bekleniyor 

Lo~dra, 3 (A.A.) - Reuter'in dip. 
lomatık muhabiri bildiriyor: 

Hafta tatili esnasında Parlamento 
vaziyetinde bazı değişiklikler olma. 
sı pek muhtemeldir. Avam Kamara. 
s~ aza.sı, önümüzdeki salı celsesini a. 
laka ıle bekliyeceklcrdir. Sah günü 
A::am Kamarasında vukubulacak 
muzakereler esnasında, hükumetin 
~o~eç istilasından evvel ve sonra
kı sı:a.setinin, inceden inceye tctki. 
ke t~bı tutulacağı muhakkaktır. 

Munekkitler, Norveçin istiladan 
evvel al.~~ğı ve müttefiklerin de ri. 
ayet ;t~ıgı tam bitaraflık hattı ha. 
reketının, seferi heyetin Norvece 
çab~k çı~masına ciddi bir eng~l 
teş~ıl etmış ilduğunu kabul etmek
tedırler. Fakat münekkitlerin ekse. 

revyork, 3 (A.A.\ - Nevyork Ti. 
mcs gazetesi, müttefik kuvvetlerin 
Andalsneden çekilmeleri hadisesi 
hakkında mütalUa dermeyan ederek. 
bu ricatin, müttefiklerin prestijleri
ne darbe vurduğunu ve müttefik 
sevkulceyşi için bir mağlubiyet teş. 
kil ettiğini söylemektedir. 

l sı~erteki sukutu hayal 
Stokholm, 3 (A.A.) - Müttefikle. 

rin İsveç Şimalinden çekilmeleri hak 
kındaki yazılarında, bazı İsveç gaze. 
teleri acı bir sukutu hayal gösteri. 
yorlar. Stokholın Tidningen diyor 
ki: "Biz, küçük devletler, artık ken
dimize güvenmeliyiz. Bütün bu iş. 
!erin sonu nereye varacağını henüz 
anl~yamayoruz. Şimdi. Norveçteki 
vazıyet bu derece karışınca, yeni bir 
harp sahası aranacak gibi görünü. 

Necati Dolunay, Hakkı Gültekin, 
Muazzez İtil, Hatice Kızılyay, Sed:ye 
Somal, Macide Gönül, Hayri Sağ. 

lamtunç, Saime Öke, Kddri Erdil, 
Abat Ural Bikkol ve Cevdet Yalvaç. 

Orta öğretim mliessesC'lerine öğret
men olarak tayin olunan mezunlar 
şunlardır: 

Behçet Altın, Hüseyin Arıtürk, Nu 
riye Konor, Ce1ilc B tur, Enver M.ü
cen Şevket Kutkan, Mustafa Akd:ığ, 
İbrahim Cengiz, Süleyman Duygu, 
Cevhc.>r Sönmez, Yavuz Konnolu, Ce. 
mile Öymen, Türkan Göncel, Mürvet 
Gülac, Mustafa Turna, Saadet Omu, 
E;min Çakıroğlu, Mükrime Yalkı, 

:Muzaffer Darer ve Afife Dirinç 

Al aarif Vekili Fakültede 
Diin öğleden evvel fakültcnın ta

şındığı yeni binasına gclPn Maarif 
Vckilımiz Hasan Ali Yücel mezun o
lan bu gençlerle gorüsmüş. memle
ketin irfan hayatında kendilerinden 
beklenen hizmetleri hatırlatarak An
kara, Dil, Tarih ve Coğrafya fı:ıkiil
tesinir. ilk ve genç mezunlarını tcb. 
rlk etmiştir. 

yor. ) f Yugoslav Naibile Mil i Şe 
Svenska Dagbladt ta Narvik zafe. 

rine ve İngiliz tahtelbahirlerinin Ka. Arasında Telgraf Teatisi 
tegat ve Skajerakta, Alman naklive Ankara, 3 (TAN) - Yugoslavya 
gemilerine karşı kazandığı muzaffe. Naibi Prens Paul'un yıldönümü mü. 
riyete rağmen, İngiliz filosunun, Nor nasebetile Milli Şef tarafından ken. 
veçe muntazaman Alınan kıtaatı disinc bir tebrik telgrafı çckilmis, 
nakledilmesine mani olamadığını Prens Paul buna bir teşekkür tel. 
kaydediyor. grafile mukabelede bulunmuştur. 

Onlar ki; öğrendikleri bir fıJ...~nyı 
yirmi defa, yirmi beş defa, elli be; 
defa tekrar ederler. Onlar ki, bir ye. 
ri ziyaret ettikleri zamnn hasıl ettik. 
leri intıbaı, kelime değiştirmeden ö. 
niine gelen veya öniinden karana de. 
faatla anlatırlar. Onlar ki karşısın. 
dakinin onu evvelce -belki de bh 
ka!; defo- dinlemiş olduğunu dü. 
şiinmck izin, gi.inlerdenberi diline 
virt ettiği ya bir soğuk niikte, ya bir 
soğuk fıkrayı hiiyiik bir boşalma ze,. 
ki ile tckrarlnrlnr. 

Onlar ki ha~ atmda te adiifen gii. 
riiştiiğü şu 'eya bu maruf zntla olan 
mııha,'eresini virgiiliine kadar dinle
mekte, bir kaç defa dinlemekte her. 
kes için bir ze' k hatta bir ıııazhari. 
vet tcvehhiim ederler. 

Onlnr ki hir gramofon iizerinc \'e 
bir iğneli diyafram altına konmadan. 
dönmeden dolasmadan, dilleri dolaş. 
madnn. iişenmeden, ~ orulmadan, ku. 
rulınadan hep avni şeyi, ayni naka
ratı tekrar edf'rler \"e sizi, beni, şu
nu. bunu hu nağmeleri dinlcmiye ic. 
hnr ederler. 

İşte hen bunlnrn canlı plaklar de. 
rim. 

Tahir lıak~1z mıdır? Tas\ irim yer. 
siz mi? Şika~·etim yolsuz mu? 

ş e irn 
da ki 

et ik!eri 

ita/yada gizliden gi!:!h~r! ~!r' j ;j I: mım 
Bütün evlere tayga h ·· l k l • "İtalyanın \'aziyeti Almanyanın vaziyetine benzer. 0-

re ucum arına arşı " ma- d b' · · · · · ·· cak tedbirler hakkın ~ nun a ızım gıbı hayat sahasına ılıtıyacı vardır. Duş. 
. ., . da beyall~ame.le~ dagıtıl. manlarumz miiştcrektir: İngiltere ve Fransa. Kor ika 

• 
Kemah, 3 (A.A.) - Bu sabnh şeh. 

rimize gelen Bıışvckil, viliı) et. ttL 
men, parti ve belediyeyi ziyaret et

i tikten sonra yıkılan şehri gezmiş, 
nıuvnkkat ikametgahlarla çarşıy: go. 

1 rcrek halkın dileklerini dinlemış ve 
valiye ıcap eden dırektifleri vermis
tır. Bilüharc Başvekil, ev\ dce yeni 
Ş<'hrın kurulacağı yer ıçın tekliflerd 
bulunan fen heyetınin ehır inşasına 
elverışl1 arazi olarak tavsiye ettıkle. 
ri sahaya otomobille gidereıt tetkı
katta bulunmuş ve avdetlerınde Kı. 
zılay seyyar hastahanesini gormiis. 
tur. Er.şvekil saat 14.30 da Sıvasa 
gitıni~tır. 

mışllr. /Jlussolını nın Almanya ıle bırlıkfe lıare. Adası Fransız değil, itnlynndır. ingiltc.renin Akdenizde 
kete ka.rar verdiğine §Üphe kalmamıştır. ne işi vardır? İngiltere, Maltn ve Cbe1itarıkta ne arar? 

... Duçe ile Führer arasındaki dostluk bu çetin harııte nL 
Almanya, Balkanlardaki miim~silJerine, Balkan mt-m. hai zaferin en biiyük amilidir.,, 

Jeketlerine teminat vererek onları avutmak emrini ver. * · • · 
mi~tir. 8 ltalyada lıarp propaga11das1 sanlı bır şekıl al-

k mışllr. Arlık miiplıem iddialardan bahsedilmi-
Norreçin işgalinden birkaç gii.11 erı·el Berlindc yor. Doğrudan doğruya Yugoslavyam11 işgali lii-
Hariciye Nezaretine bağlı salwıiyeltar bir zat zumu ileri siirülüyor. "Dalmaçyayı Sırp boyun. 
bu işgali lıaber vermişti. Bu defa da ayni zat <luruğundan kurtarmalıyız.,, diye bağınuorlar. 
ecnebi gazete mulzabirlerine şu beyanatta bu- .._ 
lunmuştur: • Bitaraf kaynaklardan verilen haberlere göre, Hitlerlc 
"ıı,.,. ı· · "h Mussolini l\layıs a~·ı içinde kati hir harekete karar ver. 

ır.1. usso mı, z tiyaç halinde, Almanyaya askeri 
mişlerdir. İki de\'let havn kuvvetleri hir1ikte Fransız vr 

yardımda bulunacaktır. Bu yardımın yapılması, İngiliz şehirlerini şiddetli bir ateş altına alacaklardır. 
Brenner'de Bitlerle Mussolini arasmda karar- • 
laşan harp planının tatbikini beklemektedir. Bu e Pariste izhar edilen bir kanaate göre, lfalyan-
plamn tatbiki zamanı çok yakındır.,,, ların Arnavutlukta Yunanistan hududuna mo-

* losikletli kuvvetler tahşit etmeleri, ilk hareket 

Erzıncan, 3 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refık Saydam, bu sabah saat 8 de 
şehrimize gelmiş ve tetkiklerine bas. 
lam ıştır. • 

lktısat Vekilinin tetkikle,.; 

Maıaty~. 3 (A.A.) - Şehnmızdc. 
bulunan Iktısat Vekili, refakatlerın. 

• 
1 edılemediğine mütedair verilen 

ızahat d. 1 O Almanyanm gençlik hareketi şefi doktor Ley, ftalyan anında Selônig-e inmek istediklerini yöste1·ir. b" ın endikten sonra yapılan 

11

1
r teklif üzerine mevzuu bahis ka. muallimlerinden miirt-kkep bir grupun hazır bulundu- Bu iahşidat Yımanistanda da endişe uyandır-

de <'nshtü müdüri.ı ile vali, belediye 
ve parti reisleri olduğu halde Derme. 
suyu gü~crgahı~nda bir gezintı yııp. 
mış, valı kcnagında verilen ziyafrt
ten sonra da bel<'diyeyi ve partıyı 
zıvaret etmiştir. 

k Unların Başvekilin huzurile müza. ğu bir içtimada şunlan söylemi~tir: 
h eresine karar vermiş ve içtimaa nL 1----------------------------------------m-ış_t_ı_r_. _____________________ l a:vet venn·sı· ı ır. 

Iktı~at Vekili, mensurat fabrıka 
srnda da tetkikatta bulunmuş ve dJn 
sna_t ~ 6.30 da Ankaraya hareket et. 
mıstır 
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SPOR: ıı 

F utbolcülerimiz Dünl 
Yakalanan H rsız 

jJ Bugün TAKSİM Sinemasında RADYO i 1 Senenin en söZLü Sergüzeşt filmi 

Mısıra Hareket Etti 
Mektepliler Arası 

Maçrarına Buqün 

TAN Kupası Final 

Devam Edif ecek 

/Jii11 Mısıra 7ıareket eden fulbolcüleı·imiz 

Fenerbahçc - Galatasaray oyuncu-, klüpleri haricinde kalan şehirler a
larından rnurekkep futbol kafilesi, rası musabakalarını bu hafta İstan. 
dun Hasan Kamil Sporclin başkanlığ. bulda yapacaktır. Bugün saat 16.45 
c:ltında İskenderiyeye hareket etmiş te "J'nksim stadında Pera ile, yarın 
ve rıhtımda kalabalık bir sporcu küt.. 10.30 da Şişli ile karşılaşacaktır. 
lesı t.::rafından u~~rlanmışla.rdı~. . İkinci küme lig maçlarında kırrnL 

Ka.file ~n alt~ kışı olar~~ gıtmıştır. zt ve beyaz gruplar birincileri Pera 
Mushh gıtmemış, futbol.cu.erd~n ~n- ile Beylerbeyi yarın Şeref stadında 
v~r ve Saliı;ı~ de Maarif Vekaleb i- 16.30 da ilk terfi müsabakasını yc:ıpa. z1: vermedığın~en bunlar seyahate caklar ve maçı Tank idare edecektir. 
ııılırak edememışler ve takım eksilt 
bir kadro ile gitmek mecburiyetinde 
kalmı§tır. Giden futbolcü!er şunlar. 
dır· 

Cıhl:t, Osman, Faruk. Adnan. Esat, 
Ömer, Musa, Kuçük Fikret, Melih, 
Gundüz Naci, Boduri, Basri. 

TAN kupası maçları 
Tan kupası mektepUler futbol şam

piyo•ıası final müsabakası bugün scı
at 16.30 da Galatasaray _ Boğaziçi 
lıseler arasında Şeref stadında y;ı.oı
lacaktır. Her iki takım ciddi bir şe
kilde hazırlandıklarından futbol me
rakhları çetin olduğu kad:ır güzel \ e 
zevkli bir maç seyredeceklerdir 

Bugii.nkü maçlar 
Ar karanın Dcmirsporu, mim küme 

Galatasaray - Gençlerbirliği 

lıtidisesi talıkikatı bitti 
Ankarada yapılan Galatasaray -

Gençlerbirliği maçından sonra Genç.. 
lerbirliği oyuncuları tnrn!mdan viıki 
tt:cavüz hadisesi hakkında genel di. 
rektörlükçe yapılan tahkikat bitmi~ 
tir. Neticede, hadisenin failleri sol. 
açık Hüseyine müebbet, merkez mu.. 
avin Hasana bir ay boykot ve idare. 
cilerine de altı ay "Selbi hukuk" ce
zasr verilmiştir. 

Hususi bir maç 
Pazl!r günü Taksim stadında !!aat 

16,30 da Galatasaray - Vefa takım. 
lan hususi bir maç yapacaklardır. 

'tuıtanaııın resım, evveıKı gun yaıtaıan
dığını yazdı/;'llnız yaman gece hırsızı Ha
sanı çaldığı eşyalarla birlikte gösteriyor. 

Tımarhaneden Bir 

Deli Kaçtı 
Erzincan felfıketzedelerinden akıl 

hastası Abdülgafur Evrensel, teda
vi edilmekte olduğu Bakırköy Akli
ye hastanesinden kaçmıştır. Abdül. I 
gafurun ailesi Maçka, Kağıthane 1 
caddesinde Eser tepe apartımanmda 
oturmaktadır. * Vatman 113 numaralı Hasanın 
idare ettiği 15 numaralı tramvay, 
Bostancı köprüsünden İçerenköyüne 
giderken Mehmet adlı birinin yük a. 
rabasına çarpmış ve Mehmedin ağır 
surette yaralanmasına sebep olmuş. 
tur. * Tanınmış yankesicilerden Sabri 
ite deniz korsanı Patırkütür Salih A
zapkapı civarında eroin çekerlerken I 
yakalanmışlar, fakat polisin elinden 
kaçmak için kavga etmişlerdir. Ero
inman yankesiciler adliyeye veril. 
mlştir. 

* Hapishaneden çıktıktan sonra 
fş bulamayıp afyon kullanrnıya baş. 
hyan Palabıyık Ali, suç üstünde ya_ 
kalanmış ve adliyeye teslim edilmiş.. 
tir. 

Açıkgöz Bir Polisirı 

Marifeti 

B E R i 
ÇAVUŞ 
Baş Rollerde : 

HANS ALBERS 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyosu Ankara Radyosu 
Radyodifüzyon Postalarl 
Dalga Uzunluğu 
11.7 m. 94~ Kes. to Jtw 

1848 m ,,,., ~- '"" ttw. 

Cumartesi, 4. 5. 1940 

13.30 Program ve Memleket saat ayan. 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
13.50 Milzik: Milntehip şarkılar. Çalanlar 
Ruşen Kam, Vecihe. Reşat Erer. Okuyan 

11anı hayrete diişürccck. me. Nuri Halll Poyraz. 14.20 Muzlk: Halle tür· 
rak ''e he;n~can içinde bt- küleri ve oyun havalan. Aziz Şenses vt 

rakacnk - İ pnn,·ol rakıs ları - Nefis musiki, Ze\ k nlcmleri Sadi Yaver Ataman. 14.30 MQzlk: Rl,Ya· 
"-------'iugiin saat 1 de Tenzilatlı matiw J/I seticümhur Bandosu (Şe!: İhsan Kilnçer), 

.. , 15.15 • 15.30 Müzik: Cazband (Pl.), 18.0Cl 

----••••••••••••••••mıı•••••-- Program ve Memleket saat ayan. 18.05 
' 'VlOı.ik: Radyo caz orke trası ($el· İbrahim BUGÜN 

MELEK 
Beyaz perdenin en güzel Öz.gür), 18.40 Konusma (Yurt Bilgisi ve 

sevgisi), 18.55 Serbest saat, 19.10 Memle-
kt saat ayan, Ajans ve Meteoroloji haber-

Ve ateşli yıldızı leri, 19.30 Müzik: F sıl heyeti, 20.10 Ko
nuşma (Günün meseleleri), 20.25 Müzik: Sinemasında 

ViViANE R O M AN C E Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat Erer, Vecihe, 
Şerif lçu Okuyanlar Muzaffer İlkar, MQ
zeyycn Sennr, 21.15 Mlizik: Siret Tayfur 
tarafından Gitar hava.yen soloları, 21.30 GEORGES FLAMANT ve DALİO tarafından 

Nefis bir surette temsil edilen 

YARI GECEDEN SOt~RA 
Fransm:a filmi takdim edilecektir. 

fla\'cten; METRO JURNAL en son Harp \ 'C dünya havadisleri. Nor. 
vcçte İngiliz Askerleri - Deniz muharebesi 

Bugün ~aat 1 de Tenzilatlı matine •••••••• .. 

,-----~-Anneler ..• Babalar-. Kadınlar._ Er
kekler .•• Genç kıı.lnr ..• Gençler •. , 

Hepiniz. bugün 

SAKARYA 
Slnem••ınııı 

gidiniz ve CECELIA PARKER ile 
ERie LINDEN tara.tından yaratılan 

GENÇLiK GÜNAHI 
Fransızca söz.lü filmini görünfiz. Aşk 
kelunesinin bütün kuvvet ve sevim

liliğini anlayacaksınız. 

İstanhulda ilk defa 
Gösterilecek muhteşem bir fillmdlr 
hAveten·Gcne büyük bir Fransız filmi 

AŞ~< ve MACERA 
EDWIGE FEUILLIERE ve JEAN 
MURAT tarafından oynanmış gıizc.l 

bir !ilim. 

--------"\ ARANIYOR 
Ba.h.ı. .. köy Akliye Hastanesin. 

de serbest l>ırakılan Erzincan 
felaketzedelerinll .. ., Şükrü oğlu 
Abdülgaiur Evrenseı isminde 
ve 22 yaşında bir hasta neı\..ıe 
görülürse en yakın polis kara. 
koluna verilerek İstanbul MaÇ
ka Kağıthane caddesi Eser tepe 
apartımanı No. 41/ 3 de oturan 
ebeveynine gönderilmesi rica 
olunur. 

" MEVLÜD 
Aziz ve Sevgili aile reisimiz Kaz. 

mir tüccan Nuri Abdürrahman MaL 
tanın vefatının kırkıncı gününe mü
c;adif 5.5.940 Pazar günü saat 2 de 
Nişantaşı Teşvikiye Camii şerifinde 
Baylar Hafız Burhan ve Rıza taraf. 
lanndan Mevludü Şerir kıraat edile. 

Müzık: Küçilk orkestra: (Şcl: Necip As
kın), 22.15 Memleket saat ayan, AJSN 
haberleri, Ziraat. Esham - TahviIAt, Kam
biyo - Nukut Borı;ası (F~at), 22.30 Ko
nuşma (Ecnebi dlllcrde - Yalnız kısa • 
dalga postasll<>), 22.30 Müzik: C&ı.band 
(PL), (Saat 23 c kadar yalnız uzun • dal
ga postasile), 23.25 - 23.30 Yannkl pro
gram ve kapanış. 

Ecnebi Rndyolannda Türkre 
Neşriyat 

Şehir 

Nis 
Roma 
Roma 
Londra 

TUrklye 
U8tllC 

19.45 
20.56 
20.56 
18.55 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 

TOJOmevo 
250 metro 
245.5 • 

ı 31.15 • 
19.62 • 
3132 
38.22 • 
49.18 • 
31.56 

ASKERLırı. ISLb'Rl: 

COrta) 
(Orta) 
(Kısal 

CKıaa) 

(Kısa) 

(Kısa) 

Emln6n0 Yeril Aakerllk Şubealndcn: 
İsimleri aşa ıda yazılı tOfckçller askeri 

vesaiki ile birlıkte kısa bir zamanda şube
ye gelmeleri ll!'ın olunur: 

l - Sınıf: 7 tüfekçi Abdollah oğlu 1304 
dotıumlu Bekir (316 • 23) 

2 - Sınıf: 7 tüfekçi o nuın oğlu ısos 
do •umlu Mustafa (332 - 92) 

S - Sınıf: 8 tilfckçl Marke.i" oğlu 1308 
doğumlu Naı.rel Divrik (328 • S) 

4 - Sınıf: 8 tofckçl Hurşlt oğlu 1298 
doğumlu Hurşit (322 - 4). 

• cel!inden merhumu sovenle_rJe arzu Kuta 

Macar Şilebinin 

Vaziyeti Tehlikeli! 
Denizlerde fırtına tamamen din. 

miş, seyrusefer intizama girmiştir. 
Geçen gun Mıdye civarında karaya 
oturan Macar bandıralı Duma şile
binin kurtanlmasından ümit kesil. 
mektedir. Bununla beraber, tehlikeli 
bir vaziyette olan vapurun kurtanl
ma!'I için çalışmalara devam edili. 
vor. 

Taksim Gazinosu için 

Artist Yokmuş! 
lstanbuldald ecnebi bar artistleri

nin Tı.ksim gazinosunu kıralayan bir 
Rumen sermayedarının tekliti üzeri
ne hudut harici edildikleri hakkında 
ortaya atılan şayia asılsızdır. Hatta 
Taksim gazinosunu kiral:ıyan ffrma, 
gazinonun alt tarafındaki bar kısmı 
için artist tedarik edemiyeceğini ile
ri surrnaştur. 

Uşak, (TAN Muhabirinden) 
Şehrimiz polislerinden İsmail Hak. ı 
kı, emniyet müdür ti bthll.Slnoa 

maliye tahsildarlarından Ömer Bay. ~ 
raktaroğlunun elinden şaka ile 500 1 
lirasını almış, sonra tahsildarı dışan 
çıkararak inkar etmistir. 

--~~-'-"'--1ıea~n-zevann şnn .... , ....... ~oınnu - "-~ r - , "Y<1Dl'pJl'Sll 

Malta ailesi hastanelennde 1 H z.ıran 940 tarihinde 
- .. . .. ... ' . . . 

' 
-------------~ başlamak ÜU'r (Yardımcı hast:lbü.ıcl 

Ö L Ü l\J hemşireler) kursu açılacnkbr. 
sl 2 - Lise. orta ve ılkmektep mezunlarlle 

Maden milhendı erinden Merzifonlu okuma ynzma ve diploması olan 20 11.A 40 

Bugün snat 18,30 da 

SARAY 

Cerrahpaşa Pavyonu 
Cerrahpaşa hastahanesinde aynkta 

tedavi görenler için belediye tara
fından yaptınlan pavyondan bahse
derken. sehven pavyonun Maarif Ve. 
kaleti tarafından yapıldı~ı yazılmış
tır. Halbuki pavyon, 70 bin lira sar. 
file İstanbul belediyesi tarafından 
yaptırılmaktadrr. 

Otobüsçüler Zam İstiyor 
Benzın fiyatlarının arttığını ileri 

sürert-k otobüsçüler belediyeden zam 
isLemişlerdır. Belediye bu talcbı tet
kik emektedir. Şehirde yolcu taşıyan 
otobüslerin sayısı 163, taksiler 1200, 
kamyonlar 350, hususi otomobil.L;r 
450 dir. 

Hanri Piyer l>u hatırlamadan titredi. Evet, ve. 
rilmiş söz mukadde!>li Şurada, kendisinüen bırkaç 

adını ötede onu bekliyen kadın, döniışlınıi boşuna 

bekliyccekti. 

Hadiseye müddeiumumilik el 
koymuş, Uşaktan İzmire hareket e
den suçlu polisin annesi İzmirde 
trenden inerken tevki! edilmiş, yapı. 
lan araştırmada da 500 liralık bank
not üzerinde bulunmuştur. 

İlk Tahsil Çağındaki 
Çocukların Tahriri Bitti 

tik tahsil çağındaki talebelerin tah. 
riri bitmiştir. Şehir ve kazalara nit 
neticeler tcsbit edilmiştir. Yalnız u. 
zak kazalara bağlı nahiye ve köylerde 
yapılan tahririn neticesi alınamamış_ 
tır. Maarif müdür muavini Hamdi, 
dun Bakırköye gitmiş ve bu hususta 
tetkikat yapmıştır. 

SİNEMASINDA 
Riyascticiimhur 

Filarmonik Orkestrasının 

HALK FİYATLARLA 
SON KONSER 

Fiyatlar: 100, 70 ve 50 kuru~ 
Yeni Pro&:l'8m , _______ .,, 

Esirgeme Derneği Balosu 

merhum Hncı Bekir efendi refikası. Sıvas- yaşlanndakl Bayanlard n bu kursa lstlrnlt 
1ı Sağır Ömer ~ade müderris Recep efendi ·etmiye i tekli ol nlar kayıtlan yapılmak 
hemşiresi, Beşıktnş merkez belediye tabi- ilzere hlh !yet cilzd nı ve tahsil veslkulle 
bi doktor Rltat, Sıhhat ve İçtlmnl Mua- şubeye murncantlan ntın olunur. 
\•enet VekAletl milfcttlşlerlnden doktor e 
faik, Şefika Yargucu'lar ve Remzi.ye E
rer'ln anneleri, İstanbul Ktz lisesi Yardi
rektörü Makbule, Ecuıcı mektebi İspen
.;iyarı kimya asistanı Hatice Sümeryol, 
yüksek miıhendislerden Emln, Gilzel 
Sanatlar Akademisi yilksek mimarı şube
si talebelerinden Nureddin Yargucu'ların 
büyilk anneleri (MevlOde Yargucu) ra
hatsız bulunduğu kalb hastalığından şifa 

bulamıyarnk vefat ctmlşUr. 

Kadıköy şubesinde kayıUı Kadıköy Ce
vizlik Keresteci Aziz sokak 42 sayıda o
turmakta iken şub yi haberdar etmedeJ'I 
mıntaka haricine giden \e ad.resi billnml
ycn yedek istlhkAm Teğmeni Murtaza oğ
lu (42214) Az.iz Börüniln 48 saat :ıarfın
da müracaat etmesi "e taşrad:ı ise adre
sini telgraflo şubeye bildirmesi tebliğ ma
kamına ilfın olunur. 

Esirgeme D<'Tneğlnln senelik balosu 11 Cenaı.csl bugiln Fatih Çarşambası İsmail 
Mayıs Cumartesi günü akşamı TokaUiyan 1 ağa sokakta 41 num::ırah evind<>n kaldırı· 
salonlarında verilecektir. Balonun mükem- larak ikindi nıımaz.ı Fatih camiinde kılın
mel olması için icap eden bütün hazırlık- I dıktan sonra Feriköy aile mezarlığına def-

Beyoftlu Yerli Aakcırllk Şubealndcın: 

Şubemizde kayıtlı Tuf('kçl ustalannda11 
tavzif edilmek arı.usunda bulunıınlantı 
hemen şubemize müracaat etmeleri UAn 

lıır tamamla.nmıştır. nedilcceği teessürle bildirilir. olunur. 

il 

1 

kendısi ıçin ne yapmıştı? Bir kır yangını gibi ömrü. 
nün üstünden her şe~ i yıkarak, her şeyi harap ede. 
rek, arkasında bir kili ve yeis yığını bırakaral[ ge~
mişti. 

Onu tanıdığmdanberl kendısi ne iş gönnQştü? 

Hiç .. Hiçten de :ız. Adam ve artist olarak onda ne 
vardı? Kimsenin, keııdinin bile hoşuna gitmiyen bır 
kaç tablo )'apmıştı. Arkadaşları ile bozuşmuştu; iı:!e. 
sllerlni inkar ctmı~ti: vazifelerinden kaçmışu. 

Her eyden iazla, moralinın düşkünieştiğiru, ru. 
hunun bozulup çüriıduğünü hissediyordu. 

Şayet onunla ka!'şılaşacak olsa, bu karşılaşm3. 

cın nasıl olacağını ha) alinde canlandırmak için bır. 
denbire durdu, şnyet - manasız düşünce! - verdiği 

sözden dönüp te oraya, onun beklediği eve girecek ol. 
sa ... Onu, bir muddet ayrılıktan sonra çok defa ol. 
duğu gibi, o iki )iızlü gü'lüşü ile, o ayni zamanda hem 
çocukça, hem hilekar gülüşü ile kendisini karşıladı
ğını goruyor gibi o!cu; parıldayan yeşilimtrak goz. 
lerini, öpücüklere ve yalanlara hazır koyu kırmızı 
ağzını görüyordu. 

Yazan: Annie Vivanti No. 23 \Çeviren: SINANOGLU Şüpheli ve karışık biri olmuştu. Vanya için ve 
Vnnya ile yalan söyliıyordu. Büti.ın varlıgı bir y~ 
lnncıı. Ne prensipleri, ne iradesi, ne veka11, ne dese. 
batı artık yoktu. 1'am bir alçaklaşmanın mucadele 
edilemez inişi üzeı·indc idi. 

Muhakkak o hemen soracaktı: 
- Ne yaptın? Bu iki nerede idin? 
O ise, iğneli iğneli: 
- Ya sen? diyecPktı. 
O zaman o, yalanlarını, o akıcı ve kolay yalanhı. 

• ını sıralayacaktı. O yalanlan ki, yalnız haurlanmas1 
bile ruhuna yeis doldurur, fizik, derin ve tasvir olu
namaz bir tiksinme verirdL 

Kadınsa, onu oyalamak için, onu yııtı~tırmal: i
~in ısrar edecekti: 

- Ya sen'.' Bena kendinden bahset! Se, nerede 
idin? Kimi gordün ! 

O zaman o, bir şikayet gibi, büyük bir ayıp gibi, 
yüzüne Valter Schmıdt'in adını fırlatacaktı. 

Ve o daha yalan söyllyecekti, ağlayacakh, bağı
t"acaktı. Oda, protestolar, çığırı~ ve hıçkınklarla 

dolacaktı 
Ah, hayır! Yete-! Bitti. O, bu kadını bir daha 

görm·yecckti. Köre mukaddes sozünü venn€:.m.i~ olsa 
ıdi de, yjne etrafına musibet ve dehşet saçan o kötü 
7aradılışın yanına bır daha dönmiyecektl Bitti! Bitti! 

Hami Piyer, bu düşünce ile, vücudünde dolaşan 

titremenin bir sevin~, bir minnet titremesi olduğunu 
keneli kendine söyledi. Bu bir kabustan kurtuluş, ce
hennemin derin girdaplanndan hayata döniı~tü. 

Titriyerek, biri kendisini takip edıyormuş gibi 
adımlarını sıklaştırdı, sessiz sokaklardan ilerledi; 
hemen hemen koşarak garın önüne vardı. 

Durdu. Nereye gidiyordu? Nereye gami~ olabı. 
lirdi? Ne ehemmiyeti var! Hareket etmek üzere olan 
ilk trene binecek, herhangi bir istasyonda inecektl 

Sonra başında bir fikir şimşeklendi: Chambery!. 
Evi! Neden eitmesin'.' 

Içiııdeki kargaşalık yatışarak, kalbine bir ani hu. 
zur duyusu doldu . .E.vet, o kurtuluş limanında, o sü. 
kıirı yuvasında, eviııde sığınağını arayacaktı. 

Ayni gece oraya varabilirdi. Gece yarısına doğru 
yollanan bir tren bile vardı. 

Garın geniş ve Ees alds1erl dolu peronuna gircIL 
Uyuklamakta olan bir hamala sordu: 

- Grenoble direkt treni saat kaçta? 
- Bir kaç dakika önce gitti. 
- Bundan sonraki tren? 
- Bir omnibüs var: Yirmi üç kırkta. 
Hanri Piyer saate baktı. Iki saat 0eklemesi il. 

zımdı. Büfede bir konyak içti; sonra dışarıya, sessiz 
ve çöl sokağa döndü. 

Elektrik '~rklarınm kabarttığı kl!l'a ağaçlarm 
altında Saint Sy!vestre'e doğru çıkan cadde boyunca 
ilerledi. Tren köprusünün altından geçti ve daha şık 
,.:cıgcye doğru teredaütlü, hedefsiz yüri.iyerek, Gay. 
rand tepesine dimdik çıkan yolu takip etti. 

Nerede ıse başlayacak olan seyahati, şımdirlen 
hayalinde ynpmakta idi. Baba evine varışını, !nsan
larmın heyecanlı sürprizlerini, şenlikli karşılanma

sını tahayyül <'diyordu. Sonra o saf muhıtte sükun 
ve huzur, ihtirasların fenalıklarından yaralanmış 0-

lan ruhunu, temis sargılarla sarar gibi f;aracak olan 
o sevgilerin tatlı sadeliği ... 

Kurtuluş, muhe.kkak bunda idi Teyakkuzlu bn. 
ba şefkati ile, anneslnill ve kız kardeşinin sevgi dclu 
heyecanlan ile, hatta, tatlılığın beyaz çıçcği sanşm 
yeğeni Alix'in sıkılgan tapışlan ile çevrelenmiş ve 
korunmuş, varlığına hemen hemen iki yıldır hakim 
olmuş olan şerir yaradılışın teshirinden artık kork. 
mıyacaktı. 

O anda, o kadınla tuttuğu haraplık yolunu düşü. 
nerek veniden tıtredl Bu iki ihtiras yılında o kadın 

Ilktcn sanatı ile aliıkalanır pibi görünmüş, eseri 
için büyiik bır hayranlık ve heyec.ın gösterişi yapmış 
olan o kadın, kendısJm teshir etmiye, boyı.mduruk. 
larnıya muvaffak ojur olmaz, ne yapmıştı? Ona yar • 
dım etmeyi, ilham etmeyi, onu şöhrete ve zafere doğ_ 
ru itmeyi vaadettiği o ilk zamanlarda asil mnksatlan 
ne olmuştu? 

Bu hatıralar, bir acı gülümseme ile delikanlının 
dud:ığııu burdu. O kadında her şeyi nasıl da sahte, 
nasıl da alçak ve yalandı! Kendisinden artist olarak 
oe alınıştı? Jeni, ıllıam. sanat, o kadın için neye ya. 
rıyordu? Sanata kerşı onda nefretten başka ne var. 
dı? Nefret, hakareL ve kin; kendini ondan uzaklaştı. 
rao hP.r ,eye karşı olduğu gibi. 

O. her türlü fantezisini yerine getirmek, en taş. 
kın kapr!slerini yaprr.ak hakkını eline almışken. 

kendisinden tam oir teslimiyet istiyordu; günün1n 
her saatıni. aklının her düşüncesini istiyordu. Onun 
dışında hiçbir şey mevcut olmamalı ide Ne mazi, ne 
hal. ne ıstikbal... (Devamı var) 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Yersiz Bir Tasarruf 

Son dünya ,.aziyeti dolayıslyle, 

her vekalet, bütçesinde azami 
tasarnıf yapabilmek için tedbirleJ' 
düşün.mektedil'. Fakat vekaletler, 
bir taraftan fuzuli masrafların onu. 
ne eeçecek çueleri araştırırken, dL 
ier taraftan haksızlıklara ve mağdu. 
riyetleze sebebiyet vermemiye, hayat 
§8rtiarınm günden güne ağırlaştığı 
§U sıralarda bir çok ailelerin sefil ve 
perişan edilmemesine dikkat etmiye 
mecburdurlar. 

Bu meyanda, Gümrük ve inhisar. 
1ar Vekaletinin başvurduğu tasarruf 
çareleri hakkında okuyucularımız. 
dan ve vatandaşlarımızdan hergün 
§Üahen veya tahriren bir çok haklı 
şikiyetler almaktayız. Bu mektup. 
lua göre, bu vekaletin tasarruf için 
ele aldığı en belli başlı çare, devlete 
30 sene hizmet elmiı bütün memur. 
)arını bir hamlede tekaüde sevket
mekten ibarettir. Mektuplarda buna 
kartı deniliyor ki: 
"Yapılan i§, içinde bulunduğumuz 

bu buhranlı eünler için akiki ve 
samimi bir tasar.ruf d ~ ildir. 

Otuz ene 'mıet ettiği için işin. 
den çıkarılan bu memurlann ekserisi 
50 - 55 yaşındadırl8J'. Hatta içlerin
de bir kaç ya§ daha 2enc olanlar da, 
vardır. 

Bazı memurıan ışınaenıçıkarmak 
SUJ'etiyle tasarnıf yapmak herhalde 
düşünülüyorsa, bütün ömrünü devlet 
Jıhınetine hasretnıJş, kendine bir 
karyer yapmıı ve orada Jaydah 
olmuı emektar memurlan dejil, he
nüz ııtajiyer vaziyetinde olan veya 
devlet hizmeti bir kaç seneden ibaret 
bulunan me.nıurlnn azaltm ak sureti. 

r--.&e..WM.arnıiu temin etmek hem hakiki 
ve samimi tasarnıf gayesine, hem de 
bak ve adalete daha uygun düşer. 

Vekalet erkanına, çok hakiki bir 
tasarruf imkanını da hatırlatmak is.. 
teriz. O da şudur: Bazı memurlar, 
gümrük tatbikat kursu muallimliği 
adıyla her ay maaşlarından gayri, bu 
İ!f için de bir ücret almaktadırlar. 
Onların, aldıktan bu p81'adan vazge~. 
ıneleri lazımdır. Bu kurs, senenin 
yalnız beş ayı açıktır. Otuz kadar me 
mura senede beş ay mesleki bilgi 
tedris edilir. Kendi vekaletlerindeki 
ınemurlan tenvir için bu zevat maaş.. 
lanndan gayri ayda yüzer lira alır. 
lar. Kursun bütçesi 30190 liradır. 
iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına, 
demekten geçemiyeceğiz.,, 

Baro Umumi Heyetinde 
Görüşülen Meselel~r 

30/4/940 tarihli garetemizin "Gü.. 
nün meseleleri., sütununda Baro u.. 
nıumi heyetinin yaptığı toplantıdan 
bahsetmiş, vatana hıyanet suçlula
rına alt müdafaalaJ'ın avukatlar ta.. 
rafından deruhte edilmemesi hak. 
kında avukat Mesut Selenin teklüini 
haklı bulduğumuzu yazmıştık. 

Bu münasebetle avukat Etem Ru
hi Balkandan şu mektubu aldık: 

"30/4/940 tar.ihll gazetenizin beşinci 
SJYf~ birinci s\ltununda (İki Derdin 
Balllne Doğru İlk" Adım) aemame
U sütununuzda Konyalı İbrahim Hakkı
nuı davası lstıhdat edilerek (Bir adam 
mensup olduğu millet ve Ebedi Şefinin 
hakkında ağwı alınmıyacak tetevvühatta 
bulunuyor, buna muttııll olan gazeteciler, 
onun suçunu alAkadarlara duyurmak 
1nakaadlle neşrettikleri zaman dava açmak 
ceaaretınf gösteriyor. Üstelik kendini mü
dafaa edecek bir avukat ta buluyor) diye 
Yazdııtı sabrlarda bütün etkln umWJ\IYe
nln nıalümu oldutu veçhlle ben avukat 
Etem Ruhiyi istihdaf eylemiştir. 

Matbuat kanununun mevaddı mahsusa
sına tev.flkan şu aşağıda yazılı cevabımın 
dahi neşrine deWeUnlzi hüsnü niyetına
den dillyanım: 

Benim nazanmda ne İbrahim Hakkıyı 
teJhlr edenlerin ve ne de bana tat atan
lanıı ınaksaUan ne Ebedi Şefi sevmek ve 
ne de vatan meselesi delildir. İbrahim 
Hakkı kendisiııl tahkir eden ıazeteclleri 
1nahkemei adalete tevdi etmekle medenl 
Vazifesini yapmıştır. Onu mQdafaa eden 
•vulı:at ta acıaıete hizmet etmiştir. Biz 
C&zeteclyiz, diyenler; vatand911arın na
rnu. ve mukadderab ile oynamak hak· 
kına malik değildirler. Ben vatanımı her 
halde o yazıyı yazandan ve Mesut Selen
den cok severim. Ve bu sevıim memleke
tin bOtıin ricali lnkılAbınca malümdur. 
nen vatanım için Balkanlarda kanımı 
dôktofüm zaman, bu baylar belki yoktu
lar. 

T A1' 

Muharrir, bu yazı ile medeniyet buhranı hakkındaki makale 
ediyor ve Fransız iktısatçılar11tdan F. Delaisi 'nin fikirlerini 

o o o 

serisine devam 
hulasa ed·iyor: 

D~vıri B Y lhı 1r a Dil 
Medeniyet buhranı hakkın.. 

daki yazılara devam ediyo. 
rwn: 

Bugün, Fransanın tanınmış iktı. 
satçılanndan Francis Dclaisi'nin. 
yedi sene evvel açılan bir ankete 
verdiği cevabı hulasa edeceğim. 

F. Delaisi, 1914 harbınden bir. 
kaç ay evvel (Gelen harp) ismile 
neşrettiği bir risalede bu harbin 
vukua geleceğini bilyük bir vu. 
zuhln göstermişti. 

Kendisinin, zamanımızı alakadar 
eden iktısadi meseleler üzerine bir 
çok mühim etüdleri ve eserleri var. 
dir. Bunlardan bilhassa (Les con.. 
tradictions du monde moderne) 
ism.ın~ taşıyan eseri, iktısadiyatta, 
ıhtısası olmıyan insanlar::ı da ıstL 
fade ile okuyabileceği kıymetli bir 
kitaptır. 

Şimdi, bu derin görüşlü iktısaL 
cının (Medeniyet buhranı) hs.k.. 
kıud~ki noktai nazarını hulilsa e. 
delim: 

"Devri buhran tabiri iki senede 
taammüm etti. Rağbet kazandı; 
çünkü ilmi bir edası vardır. 
Yarım asır evvel Clement Jug. 

lar, refah ve inhitat devirlerinin 
biribirlerini takip ettiğini kaydeL 
miş ve bunları evvelden tahmin et. 
meği mümkün kılacak bazı işaret. 
ler vermişti 

O zamandanberi ikttsatçılnr me. 
todlaıını tekemmül ettirdiler. Cam. 
bridge'de, Harvard'da, Berlin'de 
tesis edilen (Konjonktür Enstitüle. 
ri) namütenahi istatistikler, gra
fik1er, mono~afiler neşrettiler. 

Fakat bu meselede halkı alaka. 
dar eden şey, bu i.lünane mesai 
değil, b.=tlki _ güzel havadan son. 
ra yağmur geldiği gibi • refah se. 
nelenni inhitat seneleıinin takip 
E:lmesidir. 

Buhranlar da, fırtınalar, seller, 
mevsim rüzgil'ları gibi tabiatin 
dt:( i~mez kanunlarının tezahürle. 
ridır Bunun içindir ki, bu hadise. 
lerden kimse mesul tutulamaz. Bu 
telakki, işlerin idaresine herhangi 
bil' surette i~tirak edenlere uygun 
g .. Jmektedir. 

Bundan başka, eğer kış yazı ta. 
kip ettiği gibi, inhitat t.a refahı ta. 
kip ediyorsa, iyi mevsimin de fe. 
na havadan sonra geleceğınden kim 
se şi.ıphe edemez. Böyle olunca, 
sağnoğa karşı, bir kaç (Himayeci 
taJ'ifesi) ve (İşsizlik tazminatları) 
şemsiyesini açmak kafidil'. Fırtına 
kencliUğinden geçecektir. Bekle. 
mekten başka yapılacak bir şey 
yoktur. Suüstimalleri ortadan kaL 
dırmak ve hataları tashih etmek i.. 
çin cehid sarfetmek beyhude ve 
lüzumstizdur. 

lşte, ilmi edası sayesinde her ne. 
vj mesuliyeti bertaraf eden ve her 
nevi teşebbüsten muaf kılan bu 
formülün bu kadar büyük bir rağ. 
bet kazanması bu sur ıtle izah P

dilebilil'. O, gayri memnunlara ol
duğu kadar endişe edenlere de ŞU
nu soyler; Sabrediniz. Buhran kcn. 
diUğinden halledilecektir. Bu, 
dev"i buhrandır! 

Bununla beraber, matbuatta, 
bu kıymetli formüle artık şimdi 
rastlanmıyor. Uzun zamandanberi 
bugü:clrü inhitat ve buhran, vüsat 
ve imtidat bakımlanndan bütün 
evvelkilerin! geçmiştir. 

işlerin tekrar başlayacağı o ka.. 
dar çok defa boş yere ilan edilmiş.. 
tir ki, artık hiç kimse bunun oto. 
matik bir surette tahakkuk edece. 
ğine inanmıya cesaret edemiyor. 

Öyle ise, bugünkü buhranın, ev. 
velld buhranlar gibi olmadığını ka. 
bul etmek mi icap ediyor? 

/ktuadi darvinizm 

F azla istihsal, az istihlak gL 
bi, bunlardan hiçbir şey an. 

lamıyan insanların önünde, anla.. 
şılmaz mefhumları ifade etmek L 
çin kullanılan bu tabirleri bir ta. 
rafa bırakalım. Sadece iktısadi hl. 
diseleri tal'ihi inkişaflarmda takip 
edelim. 

Fransa ibtili.li, korporasyonlan 
_ evveli Fransada, sonra da sira
yet dolayısile, beyaz ırktan olan 
bütün memleketlerde • kaldırdığı 
gündenberi (Serbest ~tısat) reji. 
mi altında yaşıyoruz. Her vatan
d.ısın hiçbir müsaadesiz ve kon. 
tro"ısüz herhangi bir teş~bbüsii ya. 
ratmıya ve inkişaf ettirmiye hak. 
kı vardır. Eğer meydana getirdiği 
eey k&fi talep karşısında kalırsa 

YAZAN: 
Sadrettin Celal ANTEL 

zengin olacaktır. Eğer, esasen meş. 
bu olan bir piyasaya düşerse, ya.. 
§amak için, rakiplerinin, müşteri. 
lermın bir kısmını elde etmesi i.. 
cap edecektir. Eğer faile bir teçhL 
zat ve daha büyük bir sermaye sa. 
yesınde buna muvaffak olursa, bu 
bakımlardan daha zayıf olan miı. 
~seler ortadan kalkmıya mec. 
bur kalacaklardır. 

raki iktısatçılar, bunu tabii bir ka
nunun neticesi olarak teliıkki edı. 
yorlardL 

Fakat az zaman sonra şimendL 
ferlerin ve vapurların inkişafı, bii
tun dünyayı mücadele sahası yap. 
tı. Ayni zamanda müstahsillerle, 
miistchlikler arasında mutJıvassıt
Jar (Toptancılar, perakendeciler, 
Kurtiyeler) çoğaldı. Bunlardan her 
biri, kendine mal veren müesseseye 
borcı.:nu üç ay vade ile ödemeğ! 
taahhüt ediyordu. Bankalar da bu 
parayL küçük bir iskonto muka
bilmde derhal tediye cdıyorlardı 
Bu suretle mallar, kati alıcısının e
line geçmeden çok evvel ödenmış 
oluyordu. 

m11n, kuvvetli bir iş bankası ile 
münasebeti olan bir :ıda.'11 ortaya 
çıkar. Teşebbüslerini inkışaf ettir. 
mek için • muhterie vermek ıste. 
medıği - sermayeleri onlara verır. 
Tnbıi olarak, onların üzermde kon
tr.:>lünü tesis edebilmek için, ako;i. 
yonlann m'ühim bir kısmını ken.. 
disi ve arkadaşlan için alıkoyar. 
Az zamanda, istihsalde ve temet. 
tüde büyük bir inkişaf gorülür. 
Borsada aksiyonlar ka::ı1şıhr. 

Bunu gören diğer bil' iş bankası 
geri kalmamıya karar verir; ayni 
cino;ten teşebbüsleri bularak onla.. 
ra sermaye temin eder; icap eder. 
se bizzat kendi bunları yaratır. 

Gayet tabiidir ki, hareketin ba
~mıı Fransız bankaları geçmışse, 
Ing:lız. Alman, Amerikan, Belçika 
ve Holanda bankaları '.>nlan takip 
etmekten geri kalmazlar. Yenı mal. 
lar için alıcı, yahut sadece yeni ak
sıyonlar için talip bulundugu müd. 
detçe böylece devam eder 

Anpiriun ve rekabet, işte bu sis. 
temde ıktısadi inkişafı~ tek kai.. 
dl.?Si. 

Yaşamak ve muzaffer olmak i. 
çin herkes rakibinden daha iyi ve 
daha ucuz istihsalde bulunmakta, 
bunun için de ilmin bütün yeni 
kaynaklarına, vasıtalarına müra. 
caat etmekte ve şiddetli bir reka. 
bet dünyayı, harikulade bir teknik 
terakki yolunda ileriye sevketmek
tedir. Kiırın da zararın da hududu 
yoktur. Bu, hayat kavgasıdır. Hiç 
bir otoritenin buraya biraz nizam 
koymıya kudreti yoktur. Ne reh. 
ber, ne de kontrol... Devletin tek 
vazüesi, rakipler arasında tali mü. 
savatını idame etmektir. 

Bu şartlar içinde müstahsil, is. 
t:hlAk ihtiyaçlarını karş1layabildi. 
ğin~n yahut bu ihtiyaçlan aştt~ının 
nasıl farkında olabilir? Onun hiç 
olmazsa, mutavassıUardaki stok. 
!arın hacmini bilmesi lazımdır. 

Daruin ıstıfası : 

İşte serbest iktısadın doktrinini 
_ ve uzun zaman tatbikatı • bu oL 
muştur. 

Bu. hakiki bir iktısadi Darvi. 
ıtlzm'dir,. Burada, istihsalin istib. 
lake ayarlanması, zaytfiann orta. 
dan kalkmasınır. (en kabiliyetlile. 
rin bekasına) müncer olan (Ha. 
yat rekabeti) ile temin edilmekte. 
dir 

Bu, şüphesiz, namütenahi kuv. 
vetlerin israfını mucip olan barbar 
bir sistemdir. Fakat ne de olsa, 
bir rejim altında, hudutsuz kar hır
sı iie kamçılanan, fakat iflas kor. 
kusu ile frenlenen insan, hır asır 
içind<' dünyada ayni zamanda mu. 
&zuım ve devamlı teşebbüsler mey. 
dana getirmiştir. Son asır içinde 
beyaz ırkın harikulade tevessüünü 
büyınt mikyasta ona borçluyuz. 

Kör ekonomi : 

Her teşebbüs için mücadele. 
az çok dar ve mahdut bil' 

sahads vukua geldiği müddetçe bu 
ayarlama keyfiyeti, bazı mahalli 
iflaslEJ' pahasına buhransız bir su.. 
rette kolaylıkla tahakkuk ctmıs ve 
hemen hiç kimse bunun farkaıda 
olmamıştır. 1860 senesinden son-

Bazı ehemmiyetli ham maddeler 
için hususi kurtiyeler, müşterileri
ne rehberlik etmek için tahmin
lerde bulunurlar. Fakat "Görülen" 
stokların yanında, bankalar nezdin. 
deki kredilerine zarar vermekten 
korkan perakendecilerin sakladık 
ları stoklar vardır. Çünkü müşt!?
rileıi, biribirlerinden haberı oJ. 
mıy&n bir kaç bankadan aynı uı. 
manda avans almaktadırlar. Boy. 
lece herkes, körü körüne istihsal 
yapmakta, satmakta, satın almak_ 
ta ve iskonto utmektcdir. 

Bazı büyük teşebbüslerl-ı hari
kulade inklşaflarına hayran olan 
halk bunların, uzun uzadıya di.ışü
nalmüş bil' plana göre büyürlük. 
terini zannediyor. Bunların en bii. 
yüklerinin bile anpiriz.min ve taklit 
ınsiynkının mansulü oldugunun 
farkında değildir. 

l\fahir ve cesur bir adam yeni 
bir ihtiraı istismar etm!.'k ve yeni 
bir piyasa açmak isteyınc'?, sağa 
sc.•la başvurur, kredisini tüketir if_ 
las eder. O zaman diğer biri işe el 
ctar ve başlangıcın zaruri olan ha
talarının ve tecrübelerinin masraf. 
lan iflasla amorti edildiği için, mu 
vaf!ak olur. Derhal beş en kişi onu 
takM ederler ve. ıhalk yenı mala 
alıştığı için, servet yaparlar. O za-

LOKMAN HEKIMtN Ö~ÜTLERI 
--ı 

MI? 1 SOLUK KANI 
Bahar mevsimi Bahar Bayramı 

gününde bile kendisini gösterme
diği halde, İstanbulıın ban ma. 
hallelerinde sülük satıcılannın do. 
laşması --satılan bir malın alıcısı 
bulunduğu kaidesine göre-- Mayıs 
ayında, kanlannı temizlemek fik. 
riyle vücutlanna sülük yapıştır
mak sevdasına kapdanlann bili 
bulunduğunu gösteriyor_ 

Vikıi bu murdar hayvanın he. 
kimlik tarihinde -maalesef- pek 
eski bir yeri vanlır. Onun hekim. 
likte kullanılmn P • 

nı yirmi asır önceye kadar pb
nrlar. Hele geçen XIX unca asnn 
Dk yansında sülilğün hekimlikte 
gördüğü rağbet inanılamıyacak 
kadar büyük olmuştu. 

Bu suretle, Avrupa memleketle.. 
rinde yetiştirilebilen siilülder tü
kenmiş oldutundan Avrupalılar bL 
zim memleketimize baı vurmuşlar 
ve buradan sülük ihracatı mühim 
bir ticaret kaynağı olmuştu. Me!J
hur Fransız piri Lamartin bile 
Sultan Mecidin kendisine hediye 
ettiği çiftliği süliik yetiştinniye 
tahsis ederek bir yılda iki bin 
altın lira kadar bir para kazanmayı 
düşünmüştü. 

Sillüğün insan kanını temizlemL 
ye yarayıp yaramıyacaiı düşünü. 
l~ek bir mesele değildir. Çünkü 
sülük yapıştırmak herteyden tin. 
ce tehlikeli bir ittir. 
Vakıa bu hayvan pek liren~ oL 

makla beraber, onun mikroplan 
taşıyarak kan emditf yere bırak. 
masından korkmıya yer yoktur. 
Çünkü sülük mikroplan telef eder. 
Bu hayvanın kan emdiği yere son
radan temiz bir pansıma1' yaoıbn. 
ca mikroplann orayı kirlettikleri 

TEMiZLER 
tehlikesi de kalmaz. 

Fakat buna karıılık. sülüğiln ağ. 
zmdan çıkan hirüdin adındaki 
madde insan için bir zehirdir. Bu 
zehirden kana karışınca karaciğe. 
re dokunur ve en hafif tesiri insa. 
na şiddetli bir kaşıntı vermek olur. 

Bu zehirin en fena marifeti kan. 
daki pıhtılanmak Hassasını kay
bettirmektir. Kandaki hu hassa, 
insanın bir tarafı kesilinC"e kanın 
akmasına mini olduğu gibi, bir ta
raftan da mikroplu hastalıklara 
karp bir mukavemet vasıta5ıdır. 
Onun için sülük yapışhnldıktan 
sonra, insanın bir tarafı kesilip te 
kan akmasına sebep olmasa bile, 
ınikroplu hastalığın şiddeti artar. 

Bazı kimselerde, bir tarafı ke..'li. 
lince kan akmasına bilyiik bir isti. 
dat bulunur. O zaman siilüğiin te.. 
siri dehşetlidir. Süliiğiln emdiği 
yerden kan akar, akar ve hiç bir 
ilaçla durdurulamaz. Hekim vak. 
tinde yetişirse kanın durmadan ak· 
tıiı yeri diker, fakat yetişemezse .. 

Bu büyük tehlike çocuklukta da. 
ha ziyade o1dufundan 'tıskiden her
kese sülük yapıstıran hekimler 
bile çocuklara sUliik yapıştırmak. 
tan çekinirlerdi. ~uk olmıyanlar 
için de karaciğer, herhanl{İ bir se. 
bepten dolayı. bilhassa sıtma has. 
talıiından snnra, yorgun bulunur
sa ayni tehlike vardır. 

Melhuz tehlikelerin hiç biri vA"I 
ki olmasa da, sillük yapıştırmak, 
iirenilecek kadar çirkin bir ittir. 
Murdar bir hayvanı kanı temizle. 
miye vasıta etmek. lllçlan sUslil 
fİşelerde görmek istlyen hu zama. 
nın temiz zevkine a:vlon düşer. 

Sülük yapıftırmak medeniyette 
Yilz yıl «eriye l(itmek demektir. 

Bu gidişe göre. bir sanayi şu. 
besinin istihsalatı, hiç kim. 

se farkında olmaksızın, ihtiyaçları 
aşmı~ olabilir. Giınün birinde, cok 
ileri gitmiş bir teşebbüs iflas edP.r 
ve stoklarını piyasaya atar. Bun. 
iar alıcı bulamazlar. Bazı ihtiyatlı 
sana:d adamlnrı telaşlanarak, fazla 
~tihc;aJlerini elden çıkarm.ya ıray. 
ret ederler Fıyatlar, gelir fiyatm. 
dan aşağıya duşcr; mıics:seseler ü. 
His ederler. O zaman banknlan kor. 
ku alır, vadeli muamelel!:!ri dur_ 
dururlar; müşterilerini, hatta ıı. 
yan~na mallarını satmıya icbar e. 
derleı . Fiyatlar düşm.:?kte devam 
eder· bunu yeni iflaslar takip ey. 
lcr. Bunun üzerine alacaklarıı ı za_ 
mamnda alnmıyan bani<alar da if
las ederler. Bankalarda m~vduat1 
elanlar telaşa düşerler. Paraları. 
nın ne yapıldığını bilmediklen i

çin, en ufak bır havadis onları 

banhı gişelerine hücum ettirır. Fe. 
ci bir vaziyet hasıl olur; bankalar. 
alacaklarını alamadıkları bir za
manda borçlarını vermek ınecbu. 
ıiyctıııde kalmışlardır. 

Yavaş yavaş, kredinin enternas
yonal mekanızması, bi.ıtiın sanayi 
şubelE:rini. bütun memlckc~lerde 
mütesanit bir ha" getirdi. Blr sa. 
nayı şubesindeki fazla istıhsal. çok 
sa~lam olan diğer bir sanayi şube
sinde de ıflfıslar tevlit edebilmek. 
tedır. 19 uncu asrın sonundanbeıi 
dünva buhranları. gittikçe daha ge. 
niş ~·e daha çok olarak vukun gcL 
mişlerdil' Bu buhranları hllletmek 
ıçin yapılan Cihan Harbi. onlaıı 
daha \•ahimleştirmekten başka bır 
~ey temin etmemiştir. 

Süphesiz, Darvinci ıstıfa ha1 iı 
devam etmektedir. Fakat şimdı, 
bır ka~ memlekette tek bir sanayi 
şubesıne inhisar eden fer~i ifl~": 
!ar, ayarlamayı tekrar tes•se kMı 
gelmemektedir. Buhranlar, dünya 
mikyasında genişlemişlerdir. Bu 
geniş kasırgalarda, en ihti~at~ı sa: 
nayi adamları da, en becerıksızlerı 
gibi harabiye süriıklencbihrler. 
Böv:e felaketlere karşı ferdi te
şebbüs ve mesuliyet ne yapabilir? 

Bundan dolayıdır ki, karınca. &

n gıbı en zayıf olan hayvanlar, 
müşterek tehlikeye karşı muka
vemet etmek için inzıbatlı gruplar 
tesis E:ttikleri gibi büyük sanayi te. 
scbbilsleri şeflerinin de, ferdiyetçi. 
tiklerinden vazgeçerek. felaketlere 
sebebiyet veren fiyat dü~mclcrıne 
karşı kendilerini korumak m~ksa_ 
dHc, sendikalar, karteller teşkıl eL 
tikleri görülmüştür. 

Maalesef onlar. - hakikatte te. 
sis ve idamesi çok guç olan - kendi 
Lctısadi gruplarına istin:;ıt edecek. 
lerı yerde. sayi ekal kanunu o~lar~ 
hazır bir cihazı kullanmıya sıyası 
devletin himayesine müracaate sev 
ketmi~tir. 

i§te bu inhil'aftır ki. serbest ik. 
tısad: tahrip etmiş; zamanla. ltyar. 
Jımıa buhranla~mı . bir r~hn buh. 
ranı haline getırmıştit. 

Fr1tncis Delaisi'nin, buhranlann 
önüne geçmek için alınan muhteHf 
varıll' tedbirlerin mahiyeti ve kı. 
fayet~izliği ve alınmasını zaruri 
bulduğu esaslı tedbir haklı:ındaki 
düşüncelerini, gelecek makalede 
bildırecejtim. 

1ti•!12Uim1 
Halkın Şikciy9ti 

'1 ":>. 'ı.~ 
Yazan.: Sabiha 'tekerıga Sertel 

Her eazete muharriri karilerin. 
den bir çok mektuplar alır. 

Bu mektupların içerisinde en ciddi 
meseleden en saçmasına kadar çeılt 
çeşit meseleler, davalar, ikazlar, fi. 
kayetler vardır. Bir ay zarfında top. 
ladığım kari mektuplannın ekserL 
yeti, halkın devlet memurlarından. 
hakimlerden, vesair yüksek m~vkL 
lerde bulunan eşhastan gördüklerı 
dürüşt muameleden şikayettir. 

Bunlardan bir tanesi diyor ki: 
"Halk hükümeti diyorlar, faka1 

halkın, iş sahiplerinin, devlet mües. 
seselerine, veya şahsi müesseselere 
işi düştiığı.i zaman halkın gördu~ 
kaba ve dı.irüşt muameleyi, halk hu. 
kümetiyle nasıl telü edebi1irler1 
Halk hükümeti olmasına lüzum yok. 
otokrasi dahi olsa, ferdin, diğer her. 
hangi bir fertten göreceği muamele 
insan muamelesidir.,, 

Bir ikincisi de §Öl lece şikal et e. 
diyor: 
"İşimin duştiığiı memurun yanına 

~irdim. Evvela bana sen diye hıtap 
etti. Ben de cevap verirken ona. sen 
diye hıtap ettim. Derhal kaşlarını 
çattı: 

- Bana sen dıye hıtap etmek ce.. 
sa re tini nerd,.n aldın? Sen kim olu. 
yorsun? Dedi. 

- Bana sen demek cesaretini sen 
nereden alıyorsan ben de oradan aL. 
dun, dedim. Beni derhal dışan koğ. 
du. Sen kim. siz kimdir? Siz bir hür. 
met işareti ise, benim işimi görmekle 
ıniikellcf olan mc-mur, veya iş sahibi 
neden hürmete layıktır da ben de ... 
ğ·1· ? ıım.,, 

Bir iiçiinciisünün de şikayeti mah. 
kemelerdendir. 

"Beni sahit olarak davet ettiler 
işimi, gucumu bıraktım. Adaleti 
tahakkukuna hizmet içın mahkeme
ye gittim. Evvela mübaşir koridord 
Hasan, Ali, Ahmet diye isimlerimızi 
çağımı. Bir Bny ilavesine lüzum gor. 
meden, koridorun içinde yükselen bu 
liıübali ses. insanlara müsavat ve a. 
dalet dağıtan bir koridorda vüksel. 
memiş olsaydı, kPndimi Balıkpaza.. 
rında zannedecektim. · Hakimin ya 
nına girdik, o da. sen diye hıtap et. 
ti. Gördüklerimi hakimin istediği şe.. 
kilde anlatanıamıc;ım .. Kızdı bağır. 
mıya basladı. Büsbütün şaşırdım. 

Nihayet beni tahkire kadar ileri git
ti. Ayni muameleyi ben y11psaydım 
devlet memurunu makamında tahkir 
etti. diye derhal aleyhime zabıt tu. 
tarlar, ve beni mahkPm"'ye verirler. 
1i. Devlet memuru mak11mında tah 
kir edilE"!llezse. halk şehadet vey 
herhan,gi bir işi için mahkeme 
diıştü~ü zaman niçin tahkir edile. 
bfür? Devlet memuru insan. hurme 
te layık ta, halk neden bu hürme 
lfıvık değildir?., 

Gelen diğer mektupların da mea 
"l"ağı vukarı bu şika) etlerdir. Bu şi.. 
kavetlerde ,·alnız bir adabı muaşeret 
noksanı de!il. insana vrrilen kı:vmet 
noksanını. fertfin şahsivetine hürmel 
noksanını, halka verilen ehemmiyet 
noksanını gorü,·oruz. 

Hangi bir sebep \"eya iş zımnında 
hergün tema!ia ı:reldiğimiz insanlarla 
konuşurken adabı muaşeretin kahuJ 
ettiği bir miikaleml' tarzı vardır. Ne.. 
uket hunun birinci kaide!iidir. Ka. 
balık. dürü t muamele, ferdin şahsi 
bir kusuru olmakla kalmaz. memle.. 
ketin terbiye se' iyesini göste~i 
itibariyle umuma şamil bir mahiyef 
alır. Fertlerin hiriblrlerine olan mu 
ameleleri ne kadar nezaket ve terhL 
ye hudutları içinde cere~·an edene 
o kadar memleketin terbiye seviyesl 
ni vükseltmio; olur. Bu şahsi kusar. 
da~ kurtulmak. umumi t.-rbive sevi. 
yesine l'ardımı bakımından dahi Hl. 
zumludur. 

Kültürün insanlığa en büyilk hiz
metlerinden biri de, insana, insan ol 
duğunu öğretmesidir. Esir, köle. a. 
şak, diye bir kısım insani madb. 
bir kı!iımını efendi diye. mafevk dl~ 
ayıran, birine biirmeti, diğerine tah .. 
kiri layık gören hiç bir kültür yolr.. 
tur. insan insandır, herkesten waa 
muamelesi görmeğe müstahaktır. 

Hele mahkemeler gibi, adaleti 
müsavatı tevzi vazifesiyle mükell~ 
insani ve yüksek hislerin en yüU. 
ğini temsU eden hak evlerinde. halka 
karşı yapılan dürüşt muamelenl 
hiç bir mazereti yoktur. Kanun DL 

ıannda insan farkı, ırk, cins, mes. 
hep farkı yoktur. Her insan mtisavL 
dir. Neden iıi mahkemeye düşea 
fert, sen, Ahmet veya Mehmettir de; 
siz ve bay delildir? Otur, kalk, ç1k 
gibi, adaletin karşısında ferdi kL 
çilk gören zihniyet, halk(ılıia uyu 
bir zihn~et değildir... Hepimiz tn. 
sanız; ayni kanunun hepimize verdill 
ayni haklara sahip insanlanz... Fer. 
din, zayi olan hakkını kurtarmak 
için sabahtan akşama kadar didinea 
adalet, önünde ferdin şahsiyetinin ve 
haysiyetinin zayi olmasına nuıl ınL 
saade edebilir?' 
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DEF i NE 
Yazan: Bemard Gervaise - Çeviren: Cevat Şakir 

M adam Moukeren'in uykusu 
hafüti. Bahçede gezen bi~ 

sinin adımlan onu uyandımu§tı. 
Yanında uywnakta olan kocasını 
dürttü: 

- Victor, bahçede btrfsi var! 
Hele dinle! dedi 

Mösyö Moukeren yataktan kaL 
kıp pencereye yurudu. Burnunu 
cama dayadı. Gözleri karanlığa a.. 
lıştıktan sonra, birinin bahçeyi öl. 
Çenniş gibi geri ileri yürüyerek 
arşınladığım gördü. Herüin elinde 
bir kazma taşıdığını seçebiliyo~
du. Kansına donerek: 

- Hırsızın biri bahçedeki pata
teslerimize dadandı. Gidip haddini 
bildıreyim! defi!. 

Çekmeceden tabancasını aldı. 
Karısı, aman etme, eyleme, diye 
yalvardı, fakat adam kan!;ının 
sözlerine Jtulak asmadı. Gürültü. 
süzce aşağı indi. Dışarı çıkarak 
bahçedeki bir çalı ktimesinin ar~ 
kasına sindi. Oradan hırzw gözet
liyordu. Herif yıne sağı solu ölç.. 
mekte devam ediyordu. Sonra 
Mösyö Moukeren'in bir çalıyı çı
tırdatması dolayısile gözetilmekte 
olduğunu anladı. Aşmak üzere du.. 
vara doğru koştu. 

Moukeren ilerliyerek: 
- Eller yukan! diye baamıı. 
Yabancı adam: 
- PekAli! diyerek ellerini kal. 

dırdı ve ilive etti: 
- Ben tehlikeli bir adam de.EL 

lim! 
Moukeren: 
- Önı.i.mden yürü! diye emretti. 

J kisi de eve girdiler. Kapıdan 
girerken Moukeren elektrik 

düğmesini çevirdi. Işık yanınca 
karısını çağırdı ve: 

- Şu herifin üstünü araştır. 
Belki yanında bir silah taRıyordur! 
dedi. r 

Karısı yabancınm ceplerini a. 
raştırdı, bir ,ey bulamadı. Koca.. 
sına ne yapacağım sordu. Kocası: 

- Gidip polise haber ver! dedi. 
Yabancı adam: 

- Aman hırber vermeyin bah
çenizi soymağa mı geldim' sanı. 
yorsunuz? diye 10rdu. • 

-Elbette! Patateslerl aşıra. 
caktın! 

- Hayır! Paramı anyordum. 
Madam ve Mösyö Moukeren bu 

söze şaştılar. Kulaklarına inana.. 
ınıyorlardL 

Y aıbancı adam: 
- Bahçeni7.de dünyalar kadar 

para gizlemiştim. Bu akşam kim
seyi rahatsız etmeden paramı bn
lup çıkaracağımi ümit ediyordum. 
Belki sizden müsaade istiyerek 
kazıp çıkarmağa kallapaydım da. 
ha iyi ederdim. 

Mösyö Mou:keren: 
- Böyle uydurmalarla beni al. 

datamazsın! dedi ve herifin bir 
sandalyeye baktıjım görerek ilL 
ve etti: 

- İatenen otur! Hem bu para 
meselesi nedir? Biraz izahat ver 
bakalım! .. 

Yaba.ncr adam: 
- Benim adım Lourdet'dir. 

Şimdi kim oldujumu anladınız ya? 
diye sordu. Moukeren: 

- Hayır! cevabını verdL 
Öteki izah etti: 
- Bir sıralar gazeteler bentmıe 

epeyce alakadar olmuşlardı. DU
ttıoulin motör fabrikuında idim. 
Müessesenin mali kısmında çalışı
yordum. Hafta sonu ücretlerini 
dağıtırdun. Bir aralık masrafım 
nıaaşunı aştı: Ben de puslayı şa.. 
§ırdım. Ben bankaya gider ücret. 
leri alırdım. İhtiyar Marecat da 
benimle beraber gelirdi. O, daire
nıizin reisi idi. Uzun sözün kısası. 
Yan sokaklann birinde ihtiyarı alt 
etttm ve dört yüz bin frangı ala. 
rak kaçtım. 

- Ha! Ha! Şimdi hatırlıyorum. 
V akaYI gazetelerde okumuştum. 

L ourdet sözüne devamla bir 

k 
yerde gizlendiğini fakat ya.. 

~ alandığını; üstü arandığı zaman, 
UZerinde yalnız oD iki bin frank 
bulunduğunu, çünkü parayı bu 
~ahçede ~ladığını ve paranın 
~-!'-rafı istenince, kaybolan para 
~ında herhangi bir yalan uy. 
durduğunu anlattı ve: 

- Maksadım, cezayı yiyip de, 
l!lalıkQ.mıyet müddetini hapisha.. 
!lede geçirdikten sonra gizle.mit 
oldutwn parayı buradan çıkarıp 
ferah fahur yaşamaktı. Fakat 
Dıahkeme bana sekiz sene ceza 
=i. Ben parayı buralara gizledi. 

0 
zaman burala"rda evler yoktu. 

zamandan bu zamana Paris e.. 

peyce büyümü§! dedi ve bir bar
dak su istedL 

Mösyö Koukeren, kansına, bir 
şişe bira açmasını emretti. Hırsız.. 
la karŞı karşıya oturarak birayı iç. 
tiler. 

Lourdet: 
- Doğrusu, dec1l, bira güzeldl. 

Çok hoşuma gitti... 
Ve Moukeren'i siftah olarak a.. 

hcıgözile süzdü. Moukeren saçı kır 
kartça bir adamdı. Artık işten eİ 
çekmiş bir dükkancı olduğu beS
belli idi. Suratı asıktı. Çünkü se-
nelerce müşterilere sırıtıp dur
mak mec'buriyetinden kurtulunca 
yüzünün pazılan, tabii bir aksüJi 
mel ile, tebessüme zıd bir mAna 
almıya baılamıftı. Kanmım ile 
yüzünden cimrilik akıyordu. Ba.. 
§ında bir yırtıcı kuı hali vardı. 

Mösyö Moukeren: 
- Demek, paralar bizim bahçe

de ha? dedi. 
- Evet. Hem onlan kat kat sar. 

mıştım. Ve bir kutu içine kapata
rak gömmüştüm. Kutuyu bulsam, 
muhakkak paralar, sanki dün gö. 
mülmütlermlf giıbi terütazedirler. 
Beni salıverin kazayım.. Size de 
bir pay çıkannm. 

M ösyö Moukeren ellerini ar_ 
• _ kasına bağlıyarak, odada 

duşunceli dü§üncell gezınefe baş.. 
ladı: 

- Demek kl çalınmlJ parayı 
kabul edeceğimi 18Dlyorsun. Öyle 
mi? dedi. 

- Para a1ınab aradan çok geçti. 
Hem Dumoulin öldü. Para aahip. 
lerini arayıp bulmak lizmı .gelse 
bulunmazlar. 

- Sana suç ortağı olalun ha? 
Seni polise haıber vereceğiz. 

- Ondan ne kir edersiniz? Ha. 
ber vermezseniz size elli bin frank 
veririm! 

- Elli bin mi? Hah! Hah! Din.. 
le Helen ne diyor! Elli bin vere.. 
cekmiş. 

::- ı:;>urun hele! Kızmayın yahu! 
Yuz bın veririm. Ne dersiniz 

--:--- Olmaz! 01.mar.! Sen rüşveti 
polise ver. 

- Ben size karp açık davran.. 
dun. İş~ doğrusunu açık açık söy. 
1-:_clim. Sız ne dersiniz Madam? Dii.. 
rustçe hareket etnıiyor muyum? 

- Hayır! Y8Nllll isteriz, delil 
mi Victor? Yarısından eksiğini ka. 
bul etmeyiz. 

Moukeren kanlına mwafakat 
nıakamında baflDl salladı. 

- Yarısını mı? Deli misiniz? 
Hapishanede bunca sene çile çek.. 
tikten sonra çekip ıize Yanauu 
vereyim ha? 

Kadm tepiniyordu: 
- Yarısını! YU'llllU! Yanaı.nı_ 

diye tekrarlıyordu. 
- A canım, ben parayı bulmaz. 

sam elinize ne ıeçer? Hiç! Delil 
mi? Bütün bahçeyi bzamazsum 
YL Kazmağa kalkıpaıuz bile konu 
kOIDfUDUn nazan ~tini celbe. 
der. Kazamazsuıız. •. 

Sözüne birkaç Aniye fasıla Yer. 
dileten sonra, vıı ........ &. ... u masava 
fndirdi: " --- ......... " -

- Haydi ayle olsun. Paranın 
yansı sizin olsun!. dedi. 

M oukeren razı oldu. Ba§UU 
salladı. Lourdet hemen kaz.. 

mağa başlamak: istiyordu. Mouke. 
ren: 

- Bu gece olnıaz. Zaten nerde 
ise şafak sökecek; sen yarın gece 
saat onda gel Ben bahçe kapwm 
açık bırakır, 88lli evde beklerim! 

Dedi Mutabık kaldılar. 

• Ertesi akpm Lourdet tam vak. 
tinde geldi. Moukaren kanama: 

- Sen burada bekle. Pe§imlze 
takılma. Biz ikimiz ip beceririz! 

Dedi. İki gölge bahçenin ti öteki 
ucuna kadar yürüdüler. Kadm on.. 
lan karanlıkta ayırdedmıtyordu. 
Fakat yeri kazmakta olduklarını 
yaptıklan gürültüden anlıyordu. 
Ara sıra seslerinin homurtusu ku.. 
lajına geliyordu. Aradan OD daki.. 
ka ıeçince, b%nıa gürültüleri dur. 
du. Bahçede bir 1f1k çaktı. Sonra 
bir tabanca patlayışı etrafı 1arstı. 
Ondan sonra iman ..ı olmaktan 
çrkımf acı bir çılhk çınladı. Yine 
bir şey çaktı. Bir tabanca patlayıp 
daha..- Sonra artık kulakla duyu. 
labilecek, ürpertici bir ıükdt. 
Kadın dayanamadL Bahçeye 

koştu. Kendisine doğru gelmekte 
olan kocasına rastladı. Heyecanlı 
heyecanlı: 

-Ne o? Ne oldu? diye sordu. 
O: 
- Hlc ses crkarma. IDçblr şey. 

TA .1"111 1 

Chamberlain'in 
Balkanlllara 

ihtarı 
(Bqı 1 incide) 

mftsaade etmedi. Biz ise ancak Nor. 
veçin arzu va muvafakati ile oraya 
asker gönderebilirdik. Norveç biz. 
den ancak hücuma ufradıktan son. 
ra yardım istedi.,, 

İngiliz Başvekili, Finlandaya vak. 
tinde yardım edilememiş olmasını da 
yine bitarafların kararsızlıklarına at
fetmışti. O vakitte Norveç, İsveç hü. 
kfunetleri, Finlandaya yardım edıL 
ıncsine razı olmamışlar, komşularını 
b:taraflıklan hesabına feda etmişler. 
di. 

• 
ı ngiliz Bqveki_llnln bu beyana.. 

tindan ve Şımaldeki hadise. 
lerden Balkanlılann alacagı dersler 
vardır. Bitaraflığın manası kalma
mıştır. Hiçbir devlet bitaraflığına 
sanJ&1rak~. e~n olamaz. Tehlikeyi ev. 
velden gorup tedbirini ona göre al
DU§ olmıyan küçük bitaraf devletler 
ani bır istila tehlikesine maruzdur. 
lar. Tehlike kapılarımıza gelmiştir. 
Tuna boylarında, Ren, Vestfalya sa. 
hillerlnde yeni Alman askeri hare. 
ketleri görülüyor. Almanyanın A\·
rupad6ki merkezi vaziyetinden ısti
fade ederek bir kaç noktada birden 
taa~za geçmiye hazırlandıgı haber 
veriliyor. 

. Bu sarih tehlike karşısında halA 
b!taraflıklanna güvenerek istiklalle
nni kurtaracaklarını zannedenler 
Norveçe bakıp ibret alsınlar. lstıla 
ve feliket başladıktan, 9ollar kesil. 
dikten sonra viki olacak istimdat 
fayda vermiyecektir ve maalesef 
müttefikler o vakit yine eec kalmış 
olacaklardır. 

• C hamberlain'in nut'!cundan çı-
kardığımız ikinci mana da, 

mlttetiklerin diğer sahalarda ani ve 
aerl tehlikeler gördükleridir. 

Müttefikler erkanı harbiyesi bu 
teh!ikeler karşısında Norveçte kuru. 
lan tuzağa düşüp kuvvetlerini crada 
israf etmekten çekinmiye karar \•P.r
mişlerdir. Ayni zamanda Şimal De
nizinden çektikleri donanmalarının 
bir kımıını Akdenize göndermelerin. 
de de, İtalyaya, bilhassa son zaman. 
larda müttefiklere karşı yüksekten 
~tan İtalyan matbuatı ve ricaline bir 
ıhtar vardır. 

Bu ihtar, İtalyaya doğru yolu gös
tennıye kiti gelecek midir? Bunu 
da hAdiseler gösterecektir. 

lnönünde Yapılacak 
Büyük Merasim 

.B.oz6yilk, (TAN) - Aziz şehitleri. 
mızın hatırumı tebcil için her sene 
olduğu gibi 12 mayıs pazar günü lnö. 
nü tehitliğinde büyük merasim yapı
lacaktır. Bu merasime İstanbul, An
kara, Bursa, İzmir, Afyon, Kütahya, 
Eski§ebir ve Kocaeli vilAyetlerinden 
gönderilecek olan heyetler de qtirak 
edeceklerdir. 

o 

Bergamacla Kuduz 
Berpma, 3 (TAN) - Sinema mill

tahdemlerindeıı İbrahim, bundan Ud 
ay evvel bir kudua kedi tarafından 
ısınlmı§tı. O zamandanberi tedavi 
lüzumunu h1matnıiyen zavallı İbra.. 
hhn, 65 gün sonra kudurmuş İzmir 
sevkedilımiftir. ' e 

'Uç gün evvel kuduz oldulundan 
f(iphe edilen bir lahlpaiz kö .... 1P 0-ldü 
rülmii§tür. ~· 

Mıntaka Valilikleri 
İhdas Ediliyor 

Ankara, 3 (TAN) - Dahiliye Ve
klletinln hazırladıfı mıntaka vali. 
lltleri te§ldli hakkındaki kanun 1A. 
ylhası üzerinde tetkikler yapılmak ü
mre Bafvek&let müstetan Vehbi De.. 
mirelin reisliii altında bir komisyon 
tefkll ~· Komisyon hususi 
muhasebelerin bugünkü malt vazi. 
yetlerini mlab ve varidatım arttırma 
imltinlannı tetkik etmektedir. 

den haberin yok! Anladın mı? de
di. 

Konu koDlfU liWı patlaması d0-
layısile p6rmerak üşüştiller. Ne 
olduğunu Mösyö Moulteren•e IOr. 
dular. Yerde serili duran LoUrdet. 
Din celedinl göstererek: 

- Duvardan atlarken 1örd6m. 
Ko§tum. 'Ustüme davrandı. Ate§ 
ettim... dedi. 

Gelenlerden blrl Lourdet'nln 
kolunu tutup kaldırdı. Kol bıra. 
kılıverince cansız olarak yere düf
tü. Orada toplananlara dönerek: 

- Yeryüzünden bir hırsız daha 
eksildi!. dedi 

BO RSA 
~ , ACELE ~·,-İHTİRA İLANI_, 

1 
SATILIK veya KİRALIK 1 "Kabılı nesç kaytanların çek-

Londra 
Nevyork 
Parla 
Mlllno 
Cenevre 
Amaıcdım 

Br11kMI 
Atlna 
Sofy9 
Madrtd 
Buda)>elte 

BQkref 
Bellrad 
Yokobam8 
Stokbolm 

! - 5 - 1940 

5.24 
150.55 

2.9647 
7.65 

33.6440 
79.8977 

21.99375 
0.97 
1.8125 

13 4550 
27.22 
0.625 
3.54 

35.18 
31.005 

ESHAM VE TABVILAT 

Sıvas - Erzurum 2 

.. .. 15 
Anadom vemiryolu 

19.64 
19.64 
111.M 

1 

" .. a 

MOmeail peşin 39.50 

~'-------~ 
YENi NEŞRiYAT; 

KEÇi AVAKLI iLAH, PAN - Şimal 
edebiyatım bQtün sQzellllile aksettiren 
Kunt Hamsun'un bu orijinal romanı, S. 
Turıut tarafından torkçeye eevnierek 
"Remsi Kitabevi" Din ne,retmelde olduğu 
"I>On7& Muhanirlerlnden Tercllmeler Se-
rUi" Din 40 ıncı kitabı olarak çık.mı~r. 

Pendlkte deniz kenarında ıaraj, ba me makanizmasının silindirleri 
bahçe, meyva at çlanru hlvi kö için tazyik tertibatı,, hakkında 

M DracHt: Telefon 44036 . t"hs l l 6 H · 1933 ıs ı a o unan azıran 

gunlu ve 1565 sayılı ihtira be. 
ratı bu defa mevkii fille kon. 

KAYIP - Adana Erkek Lisesin. mak üzere ahere devrüf erag ve-
ya icar edıleceginden talip olan
lann Galatada, lktısat Hanında 
Robert Ferri'ye miıracaatlan 

den aldıgım Lise şehadetnamesinı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 1421 nu-

maralı Mehmet Rifat Marulyalı. ~--• 
ilan olunur. , 

EREGLI HAVZASI---. 
Kömürleri Sahş Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararma gore teşekkul eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR 

Birlikten Komür almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 taribL 
ne kadar lstanbulda Tophanede İskele caddesınde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta 
SATIŞ B1RL101 MERKEZİNE müracaat eylemeleri lAzımdır. 

KÖMCR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1 - Komür alıcılannm K;imür bed lini pe inen ödem .. Jerl P.r\tıl'• 
2 - Komurler Havzada F. O. .B olarak teslim edılec kti:. 

Telp-af Adresi: ZONGULDAK SATIKÖMÖR -
Telefon: 145 ZONGULDAK 

KOKULU ÇAM - Kerim Yunt tara- M h b • A 
fından nesredilen bu eıter, )'irml dokuz al- , u ase ecı ranıyor---
irden ibarettir ve •taçlara ait ıüzel par-

1 
Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede çalışmak uzere iyi Fran.. 

ealu vardJt. 
e VAN KURTULUt DHTANI - Ah- sızca bilen tecrubeli bir muhasebl" memuruna acilen ihtıyaç vardır. ~ 

met Kuralkan'ın çıkardıJı bu eser, intişar teklilerin <A. C.) nımuziyle İst 176 posta k tusuna yazmalan. 
etmlsttr. •ı••••• 

• YENi KLiNiK - Klnunuaa~O 
nQshuı da çıkmıştır. 

• ÇIGIR - Bu mm, fikir ve sanat mec- Eregv ı·ı 
muuırun 81 - 88 lncl sayıları çılmuftır. ,.- Kömürleri işletmesi -. .. :ıı 

SATIŞ ŞUBESiNDEN: KAYIP -1332 senesi Mucur mek- 1 KÖMÜR 
tebl rüştiyesinıden aldığım phadet.. 
nameyi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü kahnadığını 
ilin eylerim. Adana Osmaniyesin.. 
de Sıtma Mücadelesi Sıhhat Memum 
Rıza ACAR. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Komur Satış Şubesinin bilumum mevcu.. 
dat, teahhüdat ve matlıibatı biıtt.in hukuk ve vec ıbıyle 3780 numarah 
kanuna müsteniden 2 12899 numaralı kararnamenın 3 sayıb karan 
hükmüne göre teşkil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği .. ne 
KAYIP - Fen Fakültesinden al. d"l . ld ğ d l.k d ı - h t · ı·· · 1 · · · 15 M 

dıx...- h"" · t üzda" k bett" devre ı mış o u un an a a a ar ann er ur u ı erı ıçın a,_ 
&""&& uvıye c nımı ay un. 

Yenisini alacağımdan eskisinin bük- 1940 tarihinden itıbaren Merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan 
mü yoktur. 1797 numarada Perihan ' Adı geçen Satış birliğine muracaat etmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

' Gümrüklerdeki Sahipsi% Eşya 

ihale tarihi 115/1/940 
M. K. N. Marka 

2783 Esanyd 
4990 ı. A. 
5265 3. P. A. 
5786 P. R. 
4483 SE 
4482 DDSS 
15792 BC 
8010 cc 
5304 Buderus 
57H R.S. 
ltıal• tarihi: 17/1/140 
1779 NS 
8001 cco 
8000 cco 
1990 ssw 
I012 ., 
8017 RM 
8013 H 

601t BTlt 
lhala tarihi: I0/1/940 
1470 DKW 
4409 TCDD 
4481 M.A 
15826 
3232 
3923 
4804 
5428 
5425 
5419 
5438 
5751 
5752 

SD 
Sti)'l'\t 
MQdQrJOIQ 
UJR 
CP 
!'B 
FR 
DARl'EL 

• 
ihale tarihi: 23/15/940 
5413 HD 
5753 II Kırmızı 

1598'1 
5754 

5343 

IBqu 
BH 
bllA 

Yok 

No. 

113 
bll 
184 

3934 
2324 

2318/2320 
1/2 
777 

H6129/138 

155384 
11233 

• 11233 
33549 

104 

125 
3619 

8902 

13335 
118/89 

1/11 
48/13-8 

1/4 
bili 

1386/81 
4388 
2102 

8103/8108/7 
121 8 
127 7 

3500 

99 
1/20 

Yok 

2898 
5434 
M21 
4395 

ER 
DS 
DBG 

8103/8108-'I 

5380 
5089 
6038 

8025 
5986 

7 
IRAT 

1491/91 
3715 

60 
BUA 
5984 

MG ŞA!'Alt MOl/1-2 
4950 12369 

MlktlıM 

Ki. 

27 
1008 

20 
28 
77 

131 
29 
68 
30 

1120 

31 
aı 
7ı 

16 
11 

48 
21 

il 

asa 
lHO 

28 
1059 
109 

1814 
91 

104 
31 
8 

28 
13 

152 

MO 
899 

2012 

10 

! 
5 

17'1 
107 

10 
15406 

10 

51 
81 

Gr. 

700 

500 
800 
500 
ton 

850 

200 
700 

800 

940 

200 

800 
7811 
700 

500 

1500 
270 

100 

soo 
soo 

DeOerl 
LI. 

220 
135 
455 
60 

135 
235 
310 

2882 
380 
359 

Hl 
191 
186 
214 

79 

208 
7t 

358 

580 
904 
235 
260 
100 
157 
323 
283 
204 
116 
129 
175 
321 

840 

9! 
280 
102 

65 

Hl 
165 
80 
85 

115 
2965 

12 

137 
141 

K. 

25 

25 

30 
u 

05 

63 
20 
152 
60 
59 

04 
12 
48 

40 

24 
01 

70 

10 
11 
31 

05 

80 

151 

Pey 
akç ... 

LI. 

16 
11 
35 
5 

11 
18 
94 
:20 
30 
27 

32 
14 
10 
17 

6 

15 
6 

22 

42 
69 
18 
20 

8 
13 
24 
22 
16 
12 
16 
20 
25 

49 

., 
20 
8 

a 

12 
l2 ., ., 
5 

223 
4 

11 
12 

K. 

58 

50 

50 
50 
50 

Satılıyor. 

Eıyanın clnel 

yı ti1 iln 
t y pau 

Yazım n 
Yün örme ensuc t 
Çimento 
İyi matb a klfıdı 

İpekli ,.on mensucat 
ı 11 uklu mu 

" 

m 
Matbu kAtıt etiket 

ba 

Mu vva kutul r iç nae yün 
örme bere sade 

esi 

.. n n 

TeneftQsQ nal c h zı 

Ad! demir çubuk 
Demir telden mand 1 Y•r 
Sulfat dö sut 
Su ı~ez hale ıetirllmlı 
pamuklu ea• 
Su g~ez hale ıetırtlmle 
tayyareci elb 1 
İpek örme şap a teridi 
Krep kAtıdı 
Clllb ç merd ven 
Pirinçle milrettep deri beylfr 
elerl 
ltontrpllk tahtast 
Sun! ipek ip il 
Demirle m rettep boyah idi 
dolap 
Setlef dOlme 
Adi maden temi pervanesi 

8050 Blll Blll 597 204 '78 18 demir S. 1 
8132 DC 498 133 Ol 44 H Merserize pamuk mensucat & l 
Yukanda evsafı yazılı eşya Ozerlerfnde pı.terflen tarlbJerde •at 13 de Sirkecide Refadlye caddesinde ıraı. antr m 

aahlllndekl Gilmrllk Satq MüdOrlOIQnde 1549 U7J)ı k nun hQkınQne tevfikan ve 2490 yıh k,anunda 7 h usuller tb ePGI 
de açık arttırma suretlle satılacaktır. fsteklllerln belli l(lnlerde ve t 12 ye k d r M 1 ye unv n t ı nl ,,. JMO 
Ticaret Odası vesika! rını ibraz ederek % yedi bu uk pey k 1 nl ve eye y ı o1m ı ır 1 
evvel Qç Siln zarfında sabah saat 9 dan 12 ye kadar uaulil da de al ıl r et:valan amb rlan da 1 1 
dan maada her ,On mQteferrik eşya satJJıyapılmakta olup ıı.telerl salon llln tahtaaında aaıhd.ır. Telef n: 232le;· 




