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Harbi '' Churchill,, idare Edecek 
Almanya, Gemilerini Chamberlail1 
Norveç Sularında da ~ii~ Kabi~~sinde 

Göring "Kat'i Darbeyi 
Bu Sene içinde Garpte 
· indireceğiz,, Diyor 

Reynaud, Alman Tecavüzünün Behemehal 
Durdurulacağını Katiyetle ifade Etff 

Lontha, 3 (Hususi) - Mister Chamberlain, 
kabineyi tadil etmiştir. Yeni kabinede, Müda
faayı Tanzim Nazırlığı ilga olunmuş ve bu 
makamı işgal eden Lord Chatfield kabine ha
ricinde kalmıştır. Harbi idare işi Mister 
Churchill'e verilmiştir. Mister Churchill, 
Bahriye Nazırı olarak kalacak ve kara, deniz, 
hava kuvvetleri Erkanıharbiye Reislerinin 
yardımile harbi idareye çalışacaktır. Uç Er· 
kinıharbiye Reisi, onun müşavirleri sayılı
yorlar. Mister Churchill, bütün müdafaa kuv
vetleri namına harp kabinesine iştirak ede
cek, ve harbin umumi idaresi için lüzum gör
düğü kararları çık,aracaktır. Bu suretle Mis-

ter Churchill'in mevkii, en büyük ehemmiye
ti kazanmıştır. lngilterenin bütün askeri 
kuvvetleri onun emri ve idaresi altında f aall
yete geçecektir. 

l\lister Chamberlain, Hava Nazınm da de
ğiıtirmiş ve }lava Nazırlığına Sir Samuel 
Hoare'ı getirmiştir. Eski Hava Nazın Sir 
Kingsley W ood da Mührühas N azırlığım de
ruhte etmiştir. Tayyare istihsalini hızlandır
mak işile meşgul olan Lord Rwerdale da, Ha
va Nazırına yardım edecektir. 

Mister Chamberlain, böylece kabinesini ta
dil ederek harbi hızlandıracak vahdeti temin 
etmiştir. 

Paris 3 (Hususi) - Başve- cavüzünden kurtaracağız ve sağlam 
kil Pauİ Reynaud bugün radyo b~ iktısadi ~iyasetle dünyayı yaşamı: ı--= 
• . . . bır ha!e getıreceğız.., ıs~ ht 
ile Amerikaya hitaben hır nu- Reynaud, nutkunu f'.J tekilde bi- a e Bono Hazırlıyan 

Şebeke Elebaşıl8rından 
tuk söylemiş ve müttefiklerle tirmiştir: 
bitaraflann vaziyetini izah et- "Her memleket için hayat aaha.~ı 

.ştir bütün dünyadır ve her memleket bu. 
mı · Dl! böyle tanımakla kimsenin haya.. 
Başvekil, evvelA garp demokrasi· ı tına kasdetmez. Biz Almanyanm ne 

ıerinin totaliter Alınanyaya karşı biçim bir sulh istediğini ve bu ıulh 
silihını kullanmıya azmettiğini söy- ile demokrasileri imha etmE'k istedi. 

------------,le~i§, daha sonra bitarafiann vazi- ğini biliyoruz.Fakat buna imkln yok-
yetıni fU şekilde anlatmıştır: ·tur ve buna lmkln verJniyecetlz. 

" L .. 

Vareıal Göring 

me aa • a ey n· !ardır 
de vaziyet alıyorlar. Yant bitaraflar .,, 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL hem Bitl~r~ yardım ediyor, h~m ~e Görinnin Nutku 

B 
ı...:k hafta onun magluo olmasını temennı edi. ":I 
u: aç süren korkulu yorlar.,, ---------

bir rüyadan sonra, harp M. Reynau~ Nazistlerle Sovyelıe. Berlin, 3 'Hususi) - 'Mareşal Qö. 
'tehlikesinin Balkan! rd . rin demokrasilere hıyanette ortak ol· ring bugün "Alman çocuklaruıa hi-

a an yıne dukl ö 1 · ·· - " tr. .. lrl ... ~~-- .. .. . . arını s Y em~ş .ve sozune şu şe- taben radyoda bir nutuk ~öyltmt, ve 
~ı.aısuu gösteren umıt ve- kilde devam etmıştır: .. Almanya kati zaferi "azanacaktır 
~ emareler belirdi "İngiltere ile Fransa muazzam gay. ve kati darbe garpta indirilecektir.,; 

Cenubu Şark! Avrupaya h retler saffetmlş bulunuyorlar. Fakat demiştir. Mareşal Göringin nutkunda 
._.eıı ve naaıl gelebilirdi? arp ne- henüz yapacakları işlerin başın~adır. kati zaferin bu sene kazanılacağına 

lık ortaya atılan tahmin, Fi h lir. Hedef, şerefli sulhtür. Yanın ya. işaret etmesi bilhassa ~azan dikkr.U 
hıncien kurtulan Sovyet R n ar. malak, kalp bir sulh değildir. Biz celbetmi§tir. 
8aJbnıara inmeal, cenuptak~S:::ı:~ ken~~ hayatımı~ ya~m~. istiyoruz, ~ndra, A3 (HususO - M~l Gö.. 
)et abasını garanti altın al k 1s- ve surekli sulhu temm ıçın harp e. rlngın katı zaferin kazanılacağından 
ltnıesi idL Hattl bazıları;.. ma be dAiyoruz. Sürekli sulhün ilk şartı si.. bahsemesi burada hayretle k~lan
lfıade aerbest kalan Sovyet 1:r~~fuı: lihsızlanmaktır. Harp neticesinde mamıştır. Çünkü Nazi propagandası 
ll.ul cenuba gönderilip gönderilmiye. bunu yaparak Avrupayı, Alman te- ı~nnn c:;,. ~ ~., :" 

eetint merakla takip ediyorl:JrdL Bu 
~e kapı1aıılaruı Jstinat etilicleri --bit IU idi: 

Sovyet Rusya, Boiazlann kapan. 
~ ister. Türkiye ile bu husu,ta 
blıpmadıjı için Bulgaristanı elde 
~ tefebbiil etmiştir. Roma1'ya.. 
~ ~~ Besarabyayı istemektedir. 
Y4fllCl1 bu fırsattan istif ııde ederek ce. 
lllıp yollannı da lftapatmı:ra teşebbtiı 
edebiUr. Böyle bir hareket ise harbin 
Cenubu Şarki Avrupaya sirayetine 
l6bep olabilir. 

G. Veygand 
Diyor ki: 

"Orta Şark Ordumuz, icap Ederse, Bize ihtiyaç 
Olacak Yerlere Süratle Yetiıebilir11 

Bütün Suç Aletleri Ele Geçti, Şimdiye Kadar 120,000 
Lira Çekildiği Anlatılıyor, Tahkikat Bitmek Üzere 

l ateUo Yervant Büanil 

Sahte mübadil bonolan lia- kamuya muvaffak olmuş ve şe- isimlerinde iki kişiyi tevkif etmfşt!r. 
zırhyarak Ziraat Bankası şube- bekenin faaliyetini teferrüatile Bunlar, bonoların nasıl hazırlandılıJ 
lerinden para çeken şebekenin tesbit e~ic.+ir. nı etraflı şekilde bilmt!dik1erin. say. ~o.& lemişler, fakaı lstanbulda, Balıkpa.. 
elebaşılan, dün tevkif edilmiş- Hldiseyi ve tahkikatın dün geceye zannda ve küçükpazarda bazı kun-
1 rdir İstanbul Emn. t M.. kadar verdiği neticeleri sırasile y~ selerin adreslerini verm1$ler ve ora.. 
e · ıye u- zıyoruz: dan malumat alınal>ileceğ1ni anlat-
dürlüğü teşkilatı, geceli gün- ilk tevkil edUenler mıftardır. 

Jlaıbuld zaten bilyük devletler a. 
~ cereyen eden bugünkü harp. 
-.a uzak kalmak isüyen Sovyet Rus
Panuı, Finlanda tecrübesinden sonra 
~-daha böyle tehlikeli maceralara 
i.,~ıyacalmı tahmin güç değıldir. 
• 111 harbi, az daha Sovyct Rusya.vı 
~pa harbinin içine sürükleyıp gö. 
~_rordu. Sovyet Rusya, bir daha 
""alGlslnl Cihan Harbine sürükliye. 
~ yem bir te,ebbüste bulunmak. 
~ lctinap edecektir. 

düzlü çalışarak sahtekarlan çok Mübadil bonolan üzerinde aahte.. Vaziyetten derhal İltanbul zabıta. 

P 
. 3 (H ") G bi lht• 1 ak • kirlık yapıldığı anlaşılmc!l, Ankara sı haberdar edilml•, fakat, bu adres. 

ans, ususı - ene- ze ıyaç 0 ac yerlere süratle kısa hır zamanda meydana çı- zabıası, Nihat Özkoyunlu ve Zeynel .., 
ral Weygand bugün Başvekil gidebiliriz. Biz Fransızlar diğer dev. -------------------------~---~.---cs_o_n_u_s_L_&_s_n_: 2-l-

Nitekim Mo'.otof, bir kaç gün ev
~ irat ettili nutkund!l, Sovyet Rus. 
~ harici siyasetini izah ederken, 
"'lllldan böyle MoskovAnın tecerrüt 
~atetine sıkı sıkıya ba~lanacağını, 
l'Gr1i:tye ve diğer komşularile mev
tılt ademi tecavüz misakı dahilinde 
~-IUJh içinde yqryacağım tasrıh l"t
~ Besarabya meselesinin !'.le bir 
--ı> mevzuu olamıyacağını tasrih 
'latiftir. 
......__ b9meıt ki, Yakın ve 0:-ta Şarkta 
~ Sovyet tehlikesi, yukardan bir 
--&> 1htimaB mefcut deği\dV. 

*' A lmaft.7a ve İtalya, 
sebeplerteV'ealkatilarda 

~- '9e ltatükonUJ) dev:mıma taraf. 
~lar. Almanya, ikt&6adf!ll Bal-

a Saı ı•~ 

, • . !etlerin haklarına riayet ederiz. Bu-
M. Reynaud nun nyaseti altın- nun içindir ki, burada kendi toprak-
da toplanan harp kabinesine iş- lanmız üzerinde bulunuyoruz ve AL 
tirak etmşitir. içtima ilci saat manlarla Sovyetler gibi. komflllan.. 
15 dakik d tmiştir• mıza taarruz etmiyoruz. Finlanda 

a evam e · onlann bu tecavüz siyasetlerinin en 
Yeşilırınak Taştı 

Weygand'ın 'beyanatı yeni kurbanıdır. Bundan evvel ula 
Journal de Geneve gazetesi, Bey. hiçbir sulhçu millet Finlanda gibi 

nıt muhabirinin General Weygand aldatılmamış ve ona böyle bir 1ha. 
ile yaptığı bir mülikatı neşretmek- nette bulunulmamıştı.., 
tedir. General Weygand demiştir ki: Muha'birin, Orta Şark ordusunun 

"Son aylar içinde Almanlar . ve klmilen Weygand'm emri altında 
~vyetler tecavüz siyaseti takip eL bulunup bulunmadığı sualine de 
mış o!~~~lanndan, bizim tarafımız.. General gülerek fU cevabı vermi§tir: 
dan buyük ihtiyat tedbirleri alınma. .. General Weygand münhasıran 
sına zaruret hasıl olmuştur. Alman. Suriyedeki Fransız kıtaatmın ku.. 
ların tabiyesini bildiğimiz içindir ki, mandanıdır. İşte bu kadar. ötesi Al
burada bulunuyoruz.,, man veya Sovyet ı,>ropaganduının 

Sular, Amasyayı Tehdide Baıladığından 
Halk Derin Bir Korku içindedir, Şehir 
Civarındaki Köyler de Sular Altında 

Muhabirin Orta Şark ordusunun uydurması, yalanıdır. Fililtln ve Mı. Amaya, 3 (A.A.) - 48 saattenberl fasılanz f 
bareklt sahasından uzak bulunduğu- sırdaki kuvvetlerin kumandanlılı ıurette yalan 7ağmur ve eriyen kar ıularile 5 
n.~ kaydet~esi üzerine Weygand Kahirededir. Bu yalan haberleri tek- metre ~en Yeşilırmak Amasyaya 26 kilo-
p:>yle demiftır: zip ederseniz, mlnnettannız olurum. 

"Tayyarelerimiz ve her türlil na. General Weygand, Suriye ordusu metre mesafede bulunan Ovasaray, Kayabqı, 
kil vasıtalanmız vardır, icap ederse, kumandanıdır. Hepsi bu kadar." Karaeevlr, Akduman, Kızılca, Aksalin, Belıne-

iiiiiiiiiiiİİiiİİiİiiİiiiiiiiiiiiiiiİI dik, Güllük, Karaköprü, Kavakçayı'1, Kapuka-,., Sıraboeuldak, Sigere ve Y eniee kiylerDe A-
.....,anm etrafındaki rizlerce bal ve baltçelerl 

iıtilA etınİ§tfr. Bu köylerin biltün mezruatı v~ 
meyva ağaçlan ve birçok evleri kAmilen ıu al
ımda kalmııtır. Tuğyandan daha önce haberdar 
olan viliyet, derhal bu köylerde icap eden ted
biri alarak halkı bu tehlike mıntakalanndan 
uzaklaştınnıı olduğundan ıimdiki halde insan
ca zayiat olınaml§tır • 

(Sonu sa: 6, sü: 6 da) · 
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, . İşin . Şakas:: 

İTALYAN ÇOCUKLARI 
B izim ''Saka,, sntununun s:ıkaya gel-

mJycn sebepler yüzünden muvak
katen kapanısındnnberl, tıdeta neşem kaç
mıştı. ÇUnkil bu siltuna - iY1. köta -
nükte katmak arzusunu duyduğum sıralar
da, htıdlseleri tatlı tarafından görmek iti
yadını edlnmJştlm. Fakat "Şııka,, sütunl
le birlikte bu ftiyadımı dıı kaybedince, 
hemen her hııvadisl ciddiye olmak illeti
ne tutuldum. Hattft, - inanmıyaeaksı
ruz ama - şu Afrodit meselesinin en ko
ınlk taraflarını bile ciddiye aldığım sıra
lar geldi. Şimdi ise, g5zümün ve kafamın 
bozulan ayarını yeniden düzeltmeğe çaba
lıyorum. Bereket kl, bugünlerde, bu gay
retimi kolaylastıran mevzular hayli be
rekeUi. 

Mcseltı, ftalyanlann verdikleri karara 
ne dersiniz? Bir harp vukuunda, çocuk
tan da seferber edeceklermiş. 

Belli ki artık, Garp cephesinin silki'ıne

~e baka baka, muharebenin çocuk oyun

cağı olduğunu İtalyanlar da anlamışlart 

• 
favuklar Ne Yiyormuş? 

F rnnsız gazetelerinde, Almnnyaya dair 

bir tıkra okudum. Onu okumanın 
/Zcvklnl size de tattırmaktan kendimi ala
µnıyacağım: 

Naz! sefierl, Alman köylerinde dolaşı
ı;:rorlar, ve tetklkatta bulunuyorlarmış: Bir 
:JcöylQdcn, sahibi bulunduğu tavuklara ne 
l;Yedirdlğinl somıuslar. Köylü cevap ver
ımlş: 

ıc_ Buğday!. 

Bu cevap, ruıı.f şeflerin! çileden çıkar
ımış. HiddeUe çıkısmıslar: 

"- Vay haini vatan vay_ Bu dar za
tnanmuzda, bufdaylan tavuklara yedir!-

<Tefrika No. 18 

Yazan: Naci Sadullah 
yorsun ha?., dcmlsler, ve adamcağıza 
hayli ağır bir para cezası çektirmişler. 

Aradan birkaç ay geçmiş: Nazi şe!lerl 
tetkikat sırasında, ayni köyIU ile, tes:ı~ 
d!lfen tekrar karsılasmıslar, ve ayni suali 
tekrarlamışlar: Ödediği ağır cezanın 
acısını unutamamış olan biçare köylil, bu 
sefer, tavuklarına "arpa., yedirdiğini söy
lemiş. Fakat, nazi şefleri, yine ayni fiekll
de çıkışmışlar, ve köylOye, birincisinden 
daha ağır bir ceza verrnlsler. 
· Aradan birkaç ay daha geçmiş: Na:z.I 
şefleri yeniden tetkikata c:ıkmıslar. Yine 
ayni köylü ile karşılaşmışlar, yine ayni 
suali sormuslnr. Fakat bu sefer, yediği 
ağır cczalann ezici acısını bir defa daha 
tatmaktan ödil kop:ın zavallı köylil: 
"- Efendim... Demiş, ben tnvuklıırıma 

hiçbir scy yedlrmlyonım',, 
Nazi şefleri, hiddet ve hayretle sormuş

l:ır: 

''- O halde, onlar neyle yaşıyorlar?,, 
KöylQ, masum blr kurnazlıkla boynunu 

bükerek, cevaı:ı vermls: 
"- Vallahi bilmem: Ben haftalıklannı 

kendilerine veriyorum· Onlar da, canları 
ne isterse alıı:> yiyorlar!, 

• 
Ser1evlianın Doğrusu ~ 

A fr~lt,, nihayet beraet etmls. Ben 
Afrodltln yerinde olsaydım, şimdi, 

kendisi aleyhinde neşriyatta bulunmuş 
kimseler hakkında birer dava ikame e
der, hepsinden "zarar ve ziyan,, isterdim. 
Gazeteler, A!rodlt hakkında verdikleri 
bu taze havadise, şu serlevhayı atmışlar: 
"- Temyizin kararı!,, 
Halbuki, o havadise yaraşacak ~erlev

hn: "Temyiz.in kararı., değil... "Karann 
temizi., idi! .. 

Yazan : Theodore Felstead 

1Goertz Dört Ay Sonra 
Mahkemeye Verildi 

G Goertz'in bu hareketleri Mar. 
yanı korkutmıya başlamıştı. 

.Maryan Eylul içinde bir gün ona şu 
sözleri söyledi: 

- Ben artık Almanyaya dönme! 
jstiyorum. 

Onun korku içinde olduğu bes .. 
belli idi 

Hatta Broodstairs'e gitmek için 
ona refakat etmek te istememistL 
Goertz onu güçlükle ikna edebiİdL 

Nihayet ikisi de buraya giderek 
!küçük bir kulübe kiraladılar. Gö. 
rü.nüşe göre Goertz yine edebi me
saisine devam edecekti. Fakat bu.. 
rası, Maryanın korkularını arttır
mıştı. Onun bütün endişesi, bir an 
evvel, Alınanyaya dönmekti. Ağlı. 
ya ağlıya yalvarıyor, fakat ?oer~ı; 
inat ile reddediyordu. Üstelık, hır 
gün kızı almış ve bir tayyare ka
rargahının etrafında dolaştırmıştı. 
Maryanın ana ve babasından ge

len mektuplar onu geri dönmiye 
teşvik ettiği halde, Goertz'in imıdI 
sarsılmıyordu. 

Nihayet Maryan, tek başına dö. 
neceğini söyledi. Goertz de biraz 
para sıkıntısı çekmiye başladığı 
için geri dönmiye karar verdi. Her 
halde yaptığı iş ona bir hayli isti· 
fade temin edecekti. 

Bir kaç gün sonra Ostend'e var. 
dılar. Ve ancak oraya vardıkları 
zaman geride bıraktıkları eşyayı ve 
evi hatırladılar. 

Goertz'in motosikleti ile bir ba
vulu da geride kalmıştı. Goertz ev 
sahibine bir kart yazarak geri dö
neceğini ve kendisiyle hesaplaşa. 
cağını bildirdi. Fakat bilhassa ba
vul, onu düşündürmekte idi. Çün. 
kil bunun içinde bir kaç plan bu
lunmakta idi. 

Goertz, Maryanı büyük babasına 
teslim ederek Berline gitti. 

Onun Berline gittiği sırada İn. 
giltcrede işgal ettiği evin sahibi, 
evini gözden g~çirmiş, ve bin bir 
itina ile saklanan fotoğraf maki
nesini bularak bu makineden şüp. 
belenmişti. 

Ev sahibi blr müddet beklemiş, 
fakat bir netice alamamış ve bu.. 
nun üzerine vakayı zabıtaya biL 
dinniş, zabıta da işi mukabil ca.. 
susluk teşkilatına havale etmiştL 

Bu teşkilat derhal emir verdi: 
- Goertz bir daha İngiltereye 

ayak bastığı takdirde derhal y~ 
,kalanacnktır. 

Goretz de günün birinde İngiL 
tereye döndü, fakat lngi.ltereye a.. 
yak basar basmaz yakalandı. 

Z abıta tahkikat ile meşguldü 
ve Goretz ancak dijrt ay 

sonra mahkemeye verlldi. Kendi i.. 
!&deleri gerçi biribirini tutmuyor
du. Fakat bavulunda bulunan ev. 
rak kati mahiyette idi ve onun ca
susluğunu apaçık tesbit e:iiyordu. 

Goretz dört sene hapse mahküın 
oldu. Fakat bu adamın ele geçme. 
si, onun budalalığı yüzündendi. An. 
laşılan Goretz, aşk yüzünden ne 
yapacağını şaşırmış, ve bu yüzı:len 
hem kendisi ele geçmiş, hem en 
müşkül sıralarda görüşeceği yeni 
kimseler de yakalanmışlardI. 

Goretz, bunlardan m!ihimat iste. 
mekle kalmamış, üste!ik pora iste
miş, malumat koparabildiği halde 
para koparamamıştı. 

Bu iki adam, Doktor Rosel'le is
tişare ederek ona karşı ne yapa. 
caklarını sormuş, o da, bu adamı 
süratle defetmeyi tavsiye etmişti. 

Bunun üzerine bu casusla!' dn o
na on İngiliz lirası vererek sürat.
le gitmesini söylemişler, o da yaka. 
}anmasına sebep olan hatayı iş. 

lem işti. 
1914 te de buna benzer bir hA-

dise vuku buldu ve Alman bahri
yesinin casuslarından olan .sc~ro.e. 
der de ayni macerayı geçırmıştıı. 
Bu adam da bir çok haritalarını 
ve vesikalarını geride bırakmış, O

nun yerini kiralayan adam bütün 
bunlan zabıtaya vermiş, ç<Jk geç
meden Schroeder de yakalonmıştı. 
O da muhakeme edilmiş ve altı se
ne hapse mahkum olmuşttL 

• İngiltere, Doktor Rosel'in çalış. 
tırdığı yığın yığın Alman "doktoru,. 
ile dolmuştu. Bunların çoğu lngiL 
terenin sulh içinde yaşamak lehin. 
de olduğunu bildiriyorlardL Fa. 
kat bu kadarı Almanyayı tatmin 
etmedi ve bunlar bir adım d.:ıha 
atmıya karar verdiler ve Alman. 
yanın tş cephesi hesabına, İngilte
rede şubeler açtılar. Btı şubeler, 
Londra, Liverpool, Leeds, Birming. 
ham'da tdi. İngilterede ikamet e
den ne kadar Alman varss, hepsi 
de bu şubelere iltihaka davet o
lundular ve daveti k:ıbul ettiler. 

(Devamı var) 
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Dün Vali 1Jluavi11i Halukun riyasetinde yapılan 
kaymakamlar toplantısında bulunanlar 

Fransız pasif koru11ma mütelıassun, dünkü tetkikleri 
esnasında Elektrik fabrikasmda ... 

Limanda Antrepo İşleri 
Yarı Yarıya Azaldı 

MukaveleMüddetiBitenBiiıalar 
Sahiplerine Bırakılıyor, 

Bir Kısmı da Birleştirilecek 
M. Mouren-1 Tahmil, Tahliye İşi de 
~ 

f=-ransız Mütehassısı, Dün Tanzim Edilecek 

·-------··-------· 
İhracatta 

Durgunluk 
ihracatta durgunluk de

vam ediyor. ltalgaya yalnız 
295 sandık yumurta gönde
rilmiştir. /ngiltere, Fransa 
ve Amerikaya sevkıyat azal· 
mıştır. Romallya ve JJ1aca
ristan gibi Almanyaya mal 
gönderen memleketlere de 
bir miktar /ıalı, balmumu ve 
adi balıkyağı satılmıştır. 
Enterşanjabl memleketle· 

re ihracat tamamiyle dur
muştur. Bu11un sebebi, takas 
primlerinin düşmüş olması
dır. Bu memleketlere ilıra

catı arttırmak için primle
rin yükselmesi bekleniyor. 

Silahtarağa Fabrikasında 
Devlet Liman İsletmesi Umum Müdürlfüfü tarafınd~:ın liımı- ········-········· .......... _. .. ---... ----

Tetkıkter Yapn ıııu .:U!Ucpv .Luuyal..ft!J ı.c.uı.tu. HlQl\..:>auuc uıuu~'el11 c..Ulluuuü.a..._.... .. 

nan esaslı tedbirler, buhranı azaltmakla beraber yeniden antre-
Pasü korunma mütehassısı, Fran- polar inc::ası da düşu" nülüyordu. Fakat aylardan beri antrepo 

sız Kontramirnli Mouren, şehir ha- :t 
ritaları üzerinde yaptığı tetkiklerden buhranı yerine eşya azlığı göze çarpmaktadır. 
sonra, di.in şehirdeki tetkik gezinti- Bu yüzden liman işletmesi antrepo ,---------------
lerine başlamıştır. olarak kullanılmak üzere kiraladığı G rl.. Na c •

1 Amiral Mouren, dün öğleden son- binaları terke mecbur knlmış, muk:ı- • 
ra yanında Dahiliye Vekfı1etı sefer- vele müddetleri biten binalar sahip
berlik umum müdürü Hiisamettin ile lerine bırakılmıştır. 
vilayet sefcrb:r!ik mürliirü Ekr;m 01-1 Yapılan tetkikler, antrepo işlerinin 
duğu halde Sılahatar::ığayn gıderek yan yarıya azaldığını gostermiş ve 
Zümrezade ve elektrik fabrikalarını bir tedbir olmak üzere mevcut antre
gezmiştir. poların tevhidi kararlaştırılmıştır. 

Amiral, saat 15.30 da evvela Zilm- Eşyalar biribirine yakın ant:-epolara 
rezade fabrikasına gelerek, fabrika. nakledilecek, boşalan binalar tekrar 
nın bütün pavyonlarında ayrı ayrı tutulmıyacaktır. Bu suretle memur 
tetkiklerde bulunmuş ve tetkıkatı v~ müstahdemlerden de daha ma
saat 17 ye kadar bir buçuk saat sür- kul şekilde istifade edilecektır. Tcr
müştür. kedilcn antrepoların memur ve müs. 

Bu arada kendisine fabrik:ı müdü- tahdemleri açıkta bıraınlmıyacaktır. 
rü Salahaddin icap eden izahatı ver- Bunların başka vazifelere nakledil
miş, fabrikaya verilen direktifler da- meleri mukarrerdir. Limanda antre. 
hilinde alınan pasif müdafaa tedbir- po işleri tekrar fazlalaştığı zaman bu 
lerini anlatmış ve fabrikada 25 şer memur ve müstahdemler eski vazL 
kişiden iki pasif müdafaa ekipin;n felerine alınacaklardır. 
vazife almış olduklarını bildlrmiştir. y · Vap rl j · 
Bundan sonra fabrikanın mamu'atı enı u ar şı 
üzerinde de bir tecrübe yapılmıştır. İngiltereye ısmarlanacak yeni va. 

Amiral saat 17 de fabrikadan ay. purlar için bir aydanberi Ankarada 
~!arak elektrik fabrikasını ziyaret Svan Hunter firmasile cereyan eden 
etmiştir. Burada da fabrikayı tama- m~zakerelcrin ~k safhası ncticel.eıı
men gezmiş, alınan pasif müdafaa ted mış, De~~e:. J?.enızyol~arı İşletmesı -~
birlerini görmüş ve beğenmi~tir A- mum muduru İbrah!~ .Ke~~l ~~n 
miral tetkiklerine bugi.in de devam sabah Ankarndan şehrımıze donmuş-
ederck sığınaktan gezecektir. Tet- tür. 
kiklerln hitamında yazacağı raporu Vapurlann şekil ve tonajla.,, flze
hükl1mete verdikten sonra. bu rapo. rinde ikl taraf ta mutabık kalmışlnr
ra göre, Ankara, İzmir ve 1stan'1Julda dır. Svan Hunter mümessillerinin fi. 
icap eden pasif müdafaa tedbirleri yat teklif etmeleri tçin müzakerele-
ikmal edilecektir. re kısa bir müddet içın ara verilmiş. 
--- tir. Bir kaç gün sonra firmanın teklif 

Yapak Tüccarlarının 
Dünkü lçtimaları 

Yünlü mensucat fabrikatörler\ ile 
yapak ve tiftik birliği idare heyeti, 
mıntaka ticaret birliğinde toplanarak 
yeni rekolteye kadar fabrikaların a
labilecekleri yapaklar hakkında gö. 
rüşmüşlerdir. İçtimada y~pa.k ~e tif
tik stokları da tetkik edılmıştır. 

Trakyadaki Kıı 

edeceği fiyat üzerinde müzakerelere 
tekrar başlanacaktır. 

Tahmil, Tahliye 
Limandaki tahmil ve tahliye iş1e

rile şehir hamallığı hakkında bazı 
Avrupa belediye ve limanlarından 
istenilen mahimat gelmiştir. Beledi
ye iktısat müdürlüğü bu malumat ü
zerinde icap eden tetkikleri ikmal et
tikten sonra bilhassa hamallık işlerı
nin ıslahı hususunda bir proje hazır. 
lıyacaktır. 

İthalat, İhracat 

Parlamentolar Birliği 

• Konseyindeki 

Heyetimiz Döndü 
Parlflmentolar birliği konseyindeki 

murahhaslarımız Seyhan mebusu ge
neral Naci Eldeniz ile Elazığ mebu~u 
Fazıl Ahmet Aykaç, dUn sabahki 
scmplon ekspres ile şehrimize dön
müüştür. 

Parlamentolar birliği konseyi son 
toplantısmı bir hafta evvel İsviçre. 
nin Lugano şehrinde yapmıştır. !\'lu
rahhaslarımızdan General Naci 'Elde
niz kendisile görüşen gıtzetec~lere, se
yahati hakkında şunları söylemiştir: 

- Her sene kırktan fazla milletin 
mümessillerinin iştirak ettikleri bey
nelmilel parlamentolar '.Jirliğı konse
yine bu defa harp ve seyahat güç. 
lükleri dolayısile ancak 17 millet iş. 
tirak etti. 

Konseyden evvel 28 ve 29 mart ta
rihlerinde ruznameye dahil siyasi. 
hukuki ve iktısadi meselelere ait tet
kikat1 yapacak komiteler toplanmış, 
ve bunların hazırladıklan raporlnrı 
tetkik ve müzakere için de 30 mart
ta konsey içtlmaa çağırılmıştı. O 
tarihte de konsey içtimaı yapıldı . ., 

General Naci Eldeniz, dün akşam 
Ankaraya dönmüştür. 
Diğer murahhasımız Fazıl Ahmet 

Aykaç ta şun1an söylemiştir: 
- Konseyde, parlamentolar konfe. 

ransmın bu sene de toplanması hak
kında bir karar verilmedi. Hatta bu 
maksatla her sene toplanan icrai ko
mite de faaliyete geçirilmedi. Harp 
dolayısile bu sene konferansın akdi 
huı;usunda şimdilik bir hazırlık ya. 
pılmamıştır.,. 

Dün Gelenler 

Palto Hırsızı 
Yakalandı 

3 - 4 aydanberi üniversite tale">E'· 
lerinin paltolarına musallat olan 
Hüsnü isminde genç bir hırc;ız niha· 
yet dün yakalanmıştır. Aslen Antak
yalı olan Hi.isnü. şimdıve kadar 20 
palto aşırdığı halde yakayı ele ver
miyen bir hırsızdır. Hüsnü ünivers~ 
tcye sokulabilmek için univcrsiteli 
şapkası giymiş, şimdiye kadar şüpr 
heyi celbctmemiştir. 

Çalınan paltolardan alt1 tanesi bu
lunmuş, sahiplerine ~ade edilmiştir. 
Hırsızın üzerinde yapılan aramadı: 
hukuk fakültesi talebesınden 807 nu. 
maralı Kıvanca ait bir tramvay pa. 
sosu bulunmuştur. Hüsnii. bu pasoya 
kendi resmini yapıştırmak surctılt 
ondan da istifade etmi~tir. Suçlu bu. 
gün adliyeye verilecektir. 

Yanan Kadın Öldü 
Evvelki gün Süleymaniyedekl e.. 

vinde çıkan yangmda muhtelif yer. 
lerinden yanan 60 yaşında Lıltfiye 
dün Haseki hastahanesinde ölmüştür. 

Çatalağzı Elektrik Santralınm 
Yapılmasına Başlanıyor 

Zonguldak (TAN) - ÇatalağzındJ 
yapılacak büyük elektrik santralı 
yerinde çalışmalara başlanmıştır. A;· 
merikalı bir fen adamının idare ettı.
ği büyük sondaj makinesile bol su 
aranılmaktadır. 12 nisanda temel at. 
ma merasiminin yapılması bekleni-
yor. 

Bu büyük santralın bütün binala.ı 
rı ve montajile 9 milyon liraya nıa1 
olacağı ve Türkiyenin her tarafına 
elektrik verilebileceği söylenmekte~ 
dir. 

TA K V 1 M 

i Nisan 1940 
PERŞEMBE 

Son gUnlerde Trakyada yeniden klŞ 
başlamıştır. Evvelki akşam sabaha 
kadar kar yağmıştır. Trakyanın muh 
telü yerlerinde 30 - 45 santim kar 
vardır. Soğuk yüzünd"n kuzu telefatı 
olmuştur. Kar kalkmadıkça yazlık 
ıeriyat için faaliyete geçllemiyecek
tir. Kışlık mahsulün iyi olacaib te.. 
min ediliyor. 

Dün İtalyan bandıralı Asslrla va
purile kahve, Merena vapurile pa, 
muk ve demir eşya, gramofon geL 
miş, ayni vapurlarla arpa, boynuz, 
ve tırnak, çavdar, yUn paçavra, fa. 
sulye, yumurta, Yunan bandıralı An
dros vapurile de tuzlu balık, zeytin
yağ, iç fındık ve sigara ihr.ııc edilmiş. 
tir. 

Dün sabahki Avrupa ekspresile 
şehrimize lkl İngiliz, bir de Fransız 
sanayicisi gelmiştir. Bunlardan başka 
dört Alman daha gelmiştir. 

4 ilncQ ay Gün: 30 

Arabi: 1351 
Safer: 25 
OOnee: 5.39 - öaıe: 
İkindi: 15,54 - Akşaıru 
Yatsı : 20,10 - İmstık: 

Kasım: 149 

~umf: 1356 
:Mart: 21 

12.1'1 
18,3'1 

3,55 Yugoslavyalı Türklerden 17 ki 
bir muhacir kafilesi de dün 2ele 
arasındadır 

.... ----------~~~~--~~ 
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anzumesind• 
lsveg ile Norveç 
l'azan: Omer Rıza DOGRUL 
B ucönlerde en çok bahis mevzuu 

olan bitarallar içinde lsveç ile 
orveç'in vaziyetleri hakikaten nıli-

'1.ndir. 
Bu ehemmiyetin en belli başlı ii

llalllerinden biri, bu Ud memleketin 
'-arp bakımından, Almanyaya ıon 
~e lüzumlu olmalandır. 

Almanya, İaveçten demir ahi'. O· 
'- 1935 te İsveçten alcfıtı demirin 
lıalktan H milyon tondu. 1936 da bu 
'-iktar 18 milyona, 113'1 de ZO miL 

- '-• ve 1138 de ZS milyon tona ytik
.. ldi. Almanyada harp huırhkJan 
11.rledikçe, onun İaveçten aldıiı de. 

•:• llllPln mlktan 4la ytlksellyordu. 
Bqtin de Almanyamn, mahrum 

~Ulllık ute4lll en mtlhlm madde
blri: Bu demirdir. 

~myaya Giden Demir 

PARISTEN 
r ..ı Getlrdlilmb 

aa-etler, Titrinlerlm.lzcle 
teflıir edllmektedlr. 

DEKORASYON 
~· latiklll 
Caddesi No. 353 

İT ALYA AKDENİZDE . 

MAHPUS KALAMAZ 
'' Giornale d' ltalga,, 
Fransız Gazetelerine 
Bu Cevabi Veriyor 

fi EK 
. 

Dosta. Ditmana Dair . 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mecllsl 
bugün Refet Canıtez'ln Bafkanlığın.. 
da toplanarak Ankara f8hrl imar 
müdüdülü ile Hava Yollan t.Jetm• 
İdarellnln 1930 yılı hesabı bU maz. 
batalarmı tlllVip qlemlf w Ankara 
Hukuk Fakülteli infaatmuı ikmali 
için teahhütlere glrifilmeai, ihtiyat 
zabitleri ve askeri memurlar kanu· 
nunun 3 üncü ve 14 üncü maddeleri. 
ntn tadili hakkındaki kanun llyiha. 
lanııın da Udnci mGzakerelerinl ,..,. 
rak kabul eylemiştir. Meclil Cuma 
IÜJlÜ toplanacaktır. 
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··.Cumhuriyet,, Gazetesi 
Aleyhindeki Davalardan 

Biri Dün Neticelendi 
Gazetenin Neşriyat Müdürü Hikmet Münif, : 

4 Ay Hapsine Ait Olan Kararı Temyiz Ediyor ! 

Cumhuriyet gazetesinin 20.2.940 tarihli ğunu s6yledller. Halbuki mezkü dd 1 
&ayısında neşredilen bazı vesikaları, şah- nln birinci satırını teskJl ed •. ~.~~ e
gına hakaret mahiyetinde gören İbrahim za Kanunu hilkClml i lb en 

1 
ur Ce

H kkı K l rl er " arcs ve Ceza a on,ya ının, gazete neş yat mOdO- Kanununun umumi h1k0 ı ri 
rll Hikmet .Münif Ülgen aleyhine açtığı da bulunan 79 uncu ı d~ e 1 meyanın
hakaret ve gönderdiği tckzlpnamcyi geç karşısındıı mo~buk Omd ıı! el n n sornhaU 

tm d . ....., m l a aa :ırı şayanı n-
neşre e avası, diln altıncı asliye ceza titat görli!nıedi c · kü ed' l J 
hAklmllğinde netlcelenmistir. . . un neşr ı en Vesaik 

. ıle mağdurun hakarete maruz kaldığı vej 
Duruşmada, davacı İbrahım Hakkı Kon- Mencn bi fiil n k 

yalı n k tı H°km • r e anunun muhtelit ah-
'Oııen eil:~e~ll; rr::u~mi~ K:~~~:~ :!~~n~~liılt ~unduğu faraziyesi. karşı-J 
oğlu ile Suat Ziya Kant hazır bulunmuş- desinin tat~I: :anhunlli~ubnlm34 onc:ı m:~-
lardır a u ıyacagı dşı-

• kfırdır. Burada :r.lbine tebadül edecek bir ı 
Karar nokta vardır: Atatürk, Türk milletinin 

Xarar $U<ıur. dağınık iradesini kendi şahsiyetinde top- 1 
lamış ve bu milleti tarih içinde ebedileş
tirmiştir. Bu itibarla müşarllnlleyhe kıır
şı sarf edilen sözler lımrne vicdanını bir 1 
hakkın incitir ve vesalkln neşri ile yukıı
ndak! mOlfıha~anın karşılaştırılrnasındaıı 
sonra davanın şayanı mesmu olmadı~ 

zihlne tebadill eder. Fakat ceza kanunu 
hakaret cOrmOnO hangi şartlar dahilinde 
şayanı istima olmadığını ve miltecavfa 
hakkında. ceza ,..erllemiyeceğinl tahdlden 
tasrih etmiş olduğuna göre, fiilin mahi
yeti tahkirlyeslnl kııbul etmek lfwm gel
miştir. 

Makamı iddia, hakaretin mevsuf oldu
ğunu söylemiştir. Halbuki fiilin hususi
yet ve mahiyeti karşısında bu nokta! na
z.ar da vArlt telfıkkl edilmemiştir. Kız mektepleri ara~ında tertip edi 

len atletizm rniisabakalannrn seçme. 
leri, dün Şeref Stadında yapılmıştır. 
Top atma müsabakasında İstanbul 

Konyalı, gönderdiği tekzipnomeyi 
neşretmcdiğıni iddia ettiği gnzete neş 
riyat müdürü Hikmet lVIünif aleyhi
ne açtığı diğer davaya da dün yedin
ci asliye ceza hakimliğinde devam e. 
dildi. 

İbrahjm Hakkı mahkemeye, iki 
sayfalık bir yazı vererek, bur.un, ~a
zeteye gönderdiği tekzipnamcnin su
reti olduğunu söyledi, Müdafaa şa
hitlerinden avukat Ethem Ruhinin 
katiplerinden Nahit Göksu ile Ah
met Eser dinlendi. Bunlar göndC'ri
len mektup hakkında tafsilat verdi. 
ler ve zarfa 9 kuruşluk pul konuldU-

TAN 

K_ız Lisesi, koşuda da Erenköy K1:ı 
Lıscsi takımlan birinci gelmişlerdir. 
Bu iki takım, gelecek hafta finalde 
karşılaşacaklardır. Yukarda resimde, 
İstanbul Kız Lisesi taklDlJnı, alttaki 
resimde de Ercnköy Lisesi takınunı 
göriiyoruz. 

MEVLOD 
Rahmeti ilahiyeye ka•rnşan Jskilip 

kaymakamı Hulusi Akalır.ın kardeşi 
emekli önyüzbaşı İsmail Sakip Er
merdin ruhu iç.in 5.4.9-!0 cuma günü 
Beşiktaşta Sinanpaşa camiinrle öğle 
mı.mazını .rr.üteakıp mevlUdü şerif kı. 
raat edileceğinden arzu buyuran ih. 
vanı dinin gelmeleri rica olunur. 

Bir Genç, Kardeşini Feci 
Surette Öldürdü 

İzmit, (TAN) - Kandiranın Kara. 
madin köyünde hayli eski bir cina. 
yet meydana çıkarılmıştır. 

İsmail oğlu 15 yaşında Osman or
tadan kaybolmuş, iki ay sonra kanlı 
camaşırlan bir tarlada bulunmuştur 
Kardeşi 18 yaşında Mustafa, katıl 
olmak suçundan tevkif edilmistir. 

ı Cinayet şöyle vukubulmuştur: İkı 
kardeş ormanda odun keserJerkeP 
kavga etmişler, Mustafa, balta ile Os. 
manı öldürmiiş, cesedini orada bırak. 

1 
mış, bütün çamaşırlarını sovup u. 
zakta bir tarlaya atmıştır. Bir müd-

1 
det sonra katil ayni yere gitmiş kar. 
deşinin cesedi vahşi hayvanlar Vl' 

1 kuşlar tarafından paramparça Pdil 
d~ğini görmüş, kemiklerini toplayıp 
hır yere gömmüc:;tür. Katilin J?ös•er
rliği yerden kemikler çıkarılmıstır. 

Sinemalar 

SARAY 

MELEK 

iPEK 

TAKSi~ 

LALE 

ŞIK 

SAKARYA 

MARMAR.A 

ALEMDAR 

TURAN 

Bugün 

11Sokak Kızı11 

a cŞercf Yolu• 

: •Sevimli Ha'l'dub 
: cGUNGADfN11 

1 rLui Pastörlln Hayatı• 

cTatlı BeU'iı> Ye cÇJI
te A vcılarıı 

: ıSevdalılar Cenneti• 

«Bırakılmış kı:ılarıı ve> 
11ŞARLİ ŞAN• 

ıAşk Fırtınasıa ve 
11Son Ümitli 
rMemlşıı ve cVerdl 
ve Asklaru 

ÇEMBERLITAŞ: cHer yerde Şen» ve 
cAyse• 

MILLf ' 
Kadıköy OPERA: , 
FERAH 

AL KAZAR 

SUMER 

•Son ltmib ve c.Aşk 
Fırlınasııı 

crŞehvct Kurbanıa 

A YSE (Tilrkçe) ve 
K:ARA ÇANTA 

cArlzona Kııhraman
ları. 

ıTapbğım Kadını> 

4. 4 - 940 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Rndyodifüzyon Postaları 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
31.7 m. 946~ Kes. !O (t'IW. 

164R ın. IR2 K,... 12n Kw. 

Perşembe, 4. 4. 1940 
12.30 Program ve Memleket saat a,yarı, 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Muzik: Yeni sarkılar ve türküler 
Calanlıır: Cevdet Çıığla, Fahri Kopuz, lz: 
zettin Ökte. 

- - Okuynn: Aziz Senses ve Muzaf!et 
Sen ar. 

13.20 Müzik: Halk tnrkOlerl - Sadi Ya 
ver Ataman ve Sıırı Recep, 13.30 - 14.00 
Müzik: Kıırışık program (Pi.), 18.00 Pro 
gram ve memleket saat ayarı. 18.05 Fev 
kalfıde program: Comedlc Françalsc Sa 
natkfırlan tarafından, 18.40 Konuşnıa. 
18.55 Serbest saat, 19.10 Memleket saat 
ayarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri 19.30 
Müzik. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerlf i~ 
li, Has::ın Gür, Hamdi Tokay. 1 - Oku 
yan: S::ıdi Hoş .. cs ve Safiye Tokay ve 
Mahmut Karındaş. 20.15 Konuşma (Sıh 
hat saati), 20.30 MU:ılk Fasıl heyeti, 21.15 
Müzik: Radyo orkestrası (Şet: H. Ferli 
Alnnr), 22.05 Müzik: Sololar (Pl.), 22.1~ 
Memleket sant r:yan, Ajans haberleri, zı. 
rıınt, Esham - Tahvilat, Kambiyo - Nu· 
kut Borsası (Fiyııt), 22.30 MOıfk: eaz .. 
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yurı.İıkl pro-ı 
gram ve knpanıs. 

Ecnebi istasyonlarında 
Tiirkçe Neşriyat 

Belgrad: Saat lP da kısa dalga 48: Parh 
<;aat 19,45 de kısa dıılga 40, orta dalgı 
255: Tirnn: Saat 20.15 de kısa dalga ıt0,55 
de: Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250, 

Londrıı: Sn at 18.55 de kısa dalga 20, 31,5; 
Bclgrııd: Saat 22 de kısa dalga 48. 

HALK EVLERiN DE: 
-----------

Beyoölu Halkevlnden: 
4 Nisan 940 Perşembe günü saat ıs.,G 

da Evimizin Tcpebaşındakl merkez bina
sında Prof. Dr. Nihod Reşad Bclger ~ra
fındnn "Kaplıcalar., mevzuunda mühlıri 
bir konferans verilecektir. 

Arzu edenlerin teşriflerini rica ederit-

YARIN l\1ATİNELERDEN İTİBAREN 

TA K Si M Sinemasında 
JACKİE COOPER ve FRED BARTHOLOl\IEN 

Tarafından fevkaliıclc bir surette yaratılan 

.. İbt'ahlm Hakkı Konyalıyı mevsuren ve 
neşren tahkir etmekten maznun Hikmet 
MOnlf hakkındaki mufassal esbabı mucl
bell karar bllAhare tahrir ve zabıtname-
7e flsak olunacnktır. İbr::hfm Hakkı Kon
yah 22.2.40 tarihli istidasile Cumhuriyet 
~aıetesinln sahibi Yunus Nadi ve neşrl-
1'at mOdOrll Hikmet Münif aleyhlerine 
hakaret davası açmış ve ayrıca nıatbuat 
kanununun 48 ine! maddesinde mevcut 
olan cezat hOkmOn de maznunlar aley
hinde tatbikini isU!mlştir. Davava mevzu 
teşkil eden Mdlse, 20.2.940 tarlhli Cum
huriyet ıazeteslnde neşredilen ve İbrahim 
Hakkı Konyalıya isnat olunan vesaik ve 
bir de matbuat kanununun 48 inci mad
desine göo-e Cumhuriyet gazetesi ne neşri 
talep olunan mektubun hem geç neşredil
m.es{. hem de punto bahsinde mevzuu 
bah1a ın.addentn hllkümlerlnln fhlAl edU
mfş olmasıdır. Davacıya gl!re, 20.2.940 ta· 
rihll Cumhuriyet gazetesinde neşrolunan 
'f'esikalar ceza kanununun 480 inci mad
desi ile Sartlan Ve Unsurlan tesbJt edil
ınfş olan mevsuf hakaret cürmüne mahal 
orermlstır. Bu vesikalardan birinde İbra
him Hakkı Konyalının mOtarekeyf mil
teakıp Türkler icin 11eşek., ve AtatOrk 
için ''1'ahudi Mustafa Kemali Allah göz
lerfnJ kl!r et&Jn!" cOmlelerl yazılıdır. Fil

tıakJka müşteki İbrahim Hakla Konyalı
nın mensup olduğu millete ve o milletin 
Jeline yukanya dercolunan sıfat ve keU
ınelerle a5ğmest ve bu söı.lerin aleniyete 
intikali mafdurun şeref ve haysiyetinin 
DılAI olundufunu sarahatle gösterir. İbra
him Hakkı Konyahnın Türk mlUeUnl 
"esek" diye IUıam edfsl ve Atatürke de, 
",yahudl Mustafa Kemal,. ııi5zler:lle hitap
la bulunuşu, mlill vicdan tarafıncüıo her 
aman tçin takbih olunacak bir hareket
ftr. Bu, böyle olunca; m\lşteldye isnat o
kınan vesalJdn neşrinden sonra, onun ce
a kanunu ile tesblt olundufu gibi, halk 
nazarında slihret, vak81" ve hayslyeUnln 
dfiştağünQ kabul etmek lazım gelir. 

Maznun Hikmet Milnffln hareketi ceza 
kanununun 482 inci maddenin son fıkra
sına t(!mns ettiği için, 6 ay hapse konul
masına 100 lira ağır para ce:ıasile teczi
yesine, ancak maznun Hikmet Münlfin 
cürme mevzu teşkil eden vesııikJ neşre
derken, tesiri altında kaldıi;rı sebeplere 
göre, kendisi lehinde takdirl tahfif sebe
binin kabulü muvafıkı madelet oldu· 
ğundnn, aynf kanunun 59 uncu maddeSi
ne göre hapis cezasının 4 aya ve ağır para 
cezasının da 66 lira ve 60 kuruşa ten?.lll
ne ve yine maznun Hikmet Milnifin mat
buat kanununun 48 inci maddesi Ue tah
mil edilen mecburiyetlere riayet etmedi
ği dosya meyanındakJ· gn7.etelerln mOşa
hedcsfnden anlaşıldığına. ~öre, ayni kanu
nun son fıkrasında yazılan 25 lira ağır 
para cezaslle mahkOmlyetlne ve takdiri 
tahfif sebebin.in bu ııon cezaya ademi teş
miline, maznun Hikmet Milnlfln bundan 
evvel hUkmedilmlı olup, ceza kanunu
nun 89 uncu maddesine istinaden tecil 
edilen 937 - 87 ve 9.T8 - 80 sa;rıIJ Jldm
lardaki mahkfunlyetlerlnln de aynen in
fazına ve ceza kanununun 95 inci madde
sindeki ~rahate binaen e ıncı asllye ceza 
hAklmliğlnin h\lkmetmiş olduğu 25 Ura 
ağır para cezasının istisna edilmesine, ta
nıfinrın mali vaziyetine ve !iilln huhusi
yetine glSre maznundan 75 Ura manevi za
rar alınarak "müştekiye verilmesine, 850 
kuruş dava harcı ile 150 kuruş nlsbt har
cın Hikmet Milnife tahiniline ve para ce
zalarının aynen infazına, 3.4.940 tarihin
de kabili t(!myiı olmak Ozere karar ve
rilerek mOddeiumumJ hu;ır olduğu halde, 
tara!laniı huzurunda usulen ve alenen 
tefhim edildi.,. 

ğunu söylediler. Maznun :ıvukı>tları -p· Resitali 
zarfa 1R Jrıınıslıılr r:mJ ı..,..ndıırfonu ı.:ı ıyano , 

AlaJıın Çocukları 
direrek bu cihetin tahkikini istediler., l OI~sor .rı.u~~a .L.ı8youvıç•~1 ı~ Y~-
Hakim, posta memurlarından bir ş~ şmdakı kızı .. c.~lınka Laybovıç 7 nı
hıs çağırtarak zarfın üzerindeki pulu san pazar ~nu ~aat 15 JO da. Ünyon 
tetkik ettirdi. Neticede pulun 13 ku- Fra~sezde _bır pıyan~ ,. resitai.i vere
ruşluk olduğu görüldü. cekt~r. R~sıt~l .chopın m eserlerine 

Mahkeme, müdafaa şahidi Tahlrin tahsıs edılmıştır. 

A E Ir f H ın en 6u)·uı{ ~ A ı• r,; .K l 

AŞKIN GÖZYAŞLARI 
Türkçe sözlii Arapça şarkılı Yeni Kopya 

Maznun ve mOdafileri, davacıya alt ve-
1a1t1 mQddeialeyhl tahkir etmek maksa
dUe deiUl. tarilıe hizmet etmek emelile 
nesrettlklertnf söylediler. Halbukl tarih bir 
mmetın mukadderatı ve seyri nzerinde 
htçblr aıretıe tesir ve nOfuzu olmıynn şa
hW&ra alt haller/ ve hareketlerle meşgul 
olmaz.. Tarih ancak. mllll h•ratın zaru
rellerlle inkişaf eden h4dlselerl kendi si
nesinde toplar. İbrahim Hakkı Konvalı 
'ise. ne mOtarekeden evvel, ne mütar;ke
den sonra Türk mlltetinfn talih ve mu
kadderatı llstünde vazife almış ve tesir 
:J'•pmış bir şahsiyet delUdir. 

ct.>lbi ile posta müdürlüğünden bu zar ~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••il~ 
fın 5 sayfalık ve yahut iki sayfalık 
bir yazıya mı ait oldu~ıınu teshit ~t
mek için duruşmayı 10 nisana bırok
tı. 

Bugün Matineler~en iti~aren LBI e Sinemasın~a 

Yine :rnaz.nun ve m\ldafilerl. isnat olu
nan !illln. olsa olsa, matbuat kanununun 
H Oncil maddesi ile alAkadar bulundu-

Bu karan Hikmet Münif temyiz etmek
tedir. 

Tekzip mektubu neşretmemek 
davası 

Af rodit davası münasebetile Cum. 
huriyet gazetesinin neşrettiği bazı 

yazılan tekzip eden İbrahim Hakkı 

Alhn Kacak~ısı Değil! 
Dün ihtısas mahkemesine verildi. 

ğini yazdığımız Nadir Urasın yaptığı. 
mız tahkikat neticesi:ıde Suriyaye 
275 altın kaçırdığı yolundaki iddia 
varit görülmemektedir. 4 mayıs cu. 
martesi günü muhakemesine bakıla. 
cak olan Nadir Uras hakkındaki taki. 
batın mahiyeti ancak mahkeme neti. 
cE:sinde belli olacaktır. 

SC'ııenin... Sıncma tarihinin... Sanatin en büyük 
zaforini tc~kil eden iki müstesna film L r programda 

1-Arnerikanm Pol Muni - .Anita Luis -
Donald Woods gibi üç yıldızının yarattığı 

"Luis Pasteur'ün Hayatı .. 
Seanslar: 2.30 - 6 ve 9.30 da 

Sofradan kalkınca, Mehmet misafirlerin~ evini 
gezdırır.eyı teklif etti, fakat Arifin yennden k:ılk.. 
mıya niyeti olmadığı belliydi. Bir sicara yakarak. 
geni~ bir koltuğa yerleşti: 

- Bir adım atacak halim kalmadı azizim, §W'S

da kahvemi, sigaramı içip, bir de ili uyku çekmek 
saadetini tatmadan evvel, evini değil ya, kral sara. 
yını bile dolaşmam. Sen de şöyle yanuna s:~ı Seni. 
ha, bqlangıçta biraz naz ettin ama, sonradan şanı.. 
panyayı sen de biraz fazla kaçırdın galiba, üstüne 
bir gevşeklik çöktüğünü anlıyorum. Şu ko!tuğa sen 
de uzan, ha şöyle; gel keyfim gel. .. 

E-~ . ,,, . •11111~· 1· }----::-------

Ayşe itiraz etti: 
- Vallahi bırakmam dayı, siz artık uykudan bir 

a dam olup ortaya çıkacaksınız, gelir gelmez ~!raya 
oturdunuz Şlmdi de uyumıya hazırlanıyorsunuz. Iki 
nat sonrt da kc.lkıp gideceksiniz. Köşkü ne zaman 
'ezeceğiz? 

- S:ına lüzu1I1SU% yere ümit vermlyeyim ıuzmı; 
hakkın var, bu akşam benden sana hayır yok; bu ka
dar çok yemek yeyip kadehlerle içki içti.iden sonra 
ıuradan §Uraya gidemem. Sen istersen ~ehmedi ko .. 
luna t:ı.k, sana hcniş odalannı, antika halılannı, Çin.. 
den, Japonyadan, Hindistandan ve Irandan getirdiği 
biblobnnı, heykellerini, velhasıl evinde 'lesi var, ne.. 
si yoksa hepsini göstersin. Görüyorsun ya yengen de 
benim gibı tembelleşti. Onun da kıpırdayacak ht11i 
kalmadL Bi~ de başka bir gün bu güzel ıeyleri ıey .. 
rederiz 

- Sahi yengem de uyııkluyor, l5yle ise da11mın 
dediği gibi artık siz bana evinizi gezdirı.rsıniz olma 
mı, Amiral? 

- Küt~ evimde gösterllmtye defer bir 191 yok 
ama. mademki istiyorsun, seni gezdireyim, her ta.. 
ra(Jnı sana gôstereyim Ayşecik, fakat sotıra babçeye 
çıkar, biru dol:ıpru; olmaz mı? Yıldızlı gece!erd~ 
karanlık deniz pek güzel oluyor. 

- Peki... 

.. - ) _.,.... 

Yazan: BERKAND No. 72 
Arif Bey arkalarından seslendi: 
- Çocuklar. bahçede fazla gevezeliğe calc.yım 

demeyin; biliyorsunuz ya, benim uykum bır ~eyr('k, 
yanm saat kadar sürer, uyandığım vakit sızi yarum. 
da bulmazsam vay halinize! 

Se:ulı.t lianım gevşek ve tembel se.sile kocasına 
lştit'ak etti: 

-· Geç kalmayın çocuklar, burada içimiz ınkılır 
bizim. Hem Mehmedin Ayşeye hazırladığı si.ırprizi 
unutmıyaJım 

Ay§f; kapıdan çıkarken geri dön~r~k yengesine 
baktı: 

- Nasıl sürpriz yenge, mağlubiyet hediyesi ola. 
-c kıymetli bir köpek gelmişti ya! 

- Y c.k canım, Arif otomobil alır da Mehmet kil, 
çülo= bir köpek \'tırmekle iktifa eder miydi~ Seni sabır. 
sızlandır~amak için onu getirmişti ama ben asıl sür. 
prizin bu akşam yapılacağını biliyordum. 

Ayşe Mehmedin gözlerini aradı. 
- Sah mi Amiral? Bana bu akşam bir hecnye 

mi veracekslniz? 
• Mehrnet giılüyordU: 
~ Bu meseleyi biraz sonra konuşuruz Ayşe:' 
Genç kız, t:.ir kaç gün evvelki gibi g~vezelik eı.. 

mfye cesaret edEmedi. !çinin saadeti, ıstıra? verecek 
kadar onu sartnıf Asabını altüst etmişti. 

- Hayd· gidelim Amiral 
KoltukJ&ım üz.erine yaslanarak uyuklamıya baJ-

lıyan Arif Beyle Seniha Hanıma bir defa daha sevgi 
ile baktıktan sonra dışarıya çıkWar. 

Altın çızg. gibi ay ve milyonlarca, milyarlarca 
yıldız, deııızUı yüzünde ışıldıyordu. 

Mehmut, Ayşenin başını iki elile tutarak yüzünü 
yüzüne yakJaştııdı. 

-Y ııvamızı beğendin mi sevgilil 
- Çok ..... 
- Çocuk yüzün saadetle yanıyor Ayşecı!'I:. .. uoz. 

terin yıldızlardan daha parlak .. Dudakların alevler. 
den daha sıcak. .. Senin varlığında her ı:aman bu '1te
şi yaşatamilm, senin layık olduğun saadete u~aştıra., 
nıam diyP ne kadar korkuyorum bilsen! 

Geny kızıIJ ince kaşları çatıldı, elleri sevgilisi .. 
rıfn el!erindcr ayrılarak iki yanına dü!itÜ. 

- Nıçin Mehmet? Beni her zaman bugünkü gi. 
bl ve buı,;linku kadar sevmiyecek mısin? 

Sesincıe o kadar büyük bir hayret ve acı vardı 
ki, Mehmet birdenbire hırçınlaşan ve jliphe ile titiz. 
leşen bı.. güze, yiızü tekrar elleri arasına alarak yü., 
züne yaklaşt1rdL 

-·Bugünü düşünmüyorum Ayşe .• Senelerce son. 
rası beni korkutuyor. O zaman sen hfilA genç b::.r k~ 
dın olacak.rın, halbuki ben ... 

Avşe ınce ellle onun ağzını kapadı. 
- Sözünü bitirme! Ne diyeceğini bilıyorum. Se .... 

~elerce sonrasnu bugünden dil§ünmek neye iyi? 
- Fakat ••• 

2 - Lüksün... İhtişamın... Zevk ve 
neş' enin süslediği 

l\1ADELEİNE CAROLL - FRED MAC 
l\IURRAY 'ın canlandırdığı • 

MiL YONERLER BARI 
Şaheseri. Seanslar: 4.30 ve 8.30 da 

- Hay.:.: .Mehmet, devam etme, onumuzd~ uzun 
saadet yılları vaı şımdi. .. Bu bana kfıfi geliyor. Bü.. 
tün bir omri.ı alelade günlerle geçirmektense, veJev. 
kı kısa olsuu, nıesut, çok mesut bır bayat ya~amak 
daha ıyı değil mı? Bugun ikımız de gencız ı~ehmet.. 
Bırıbirimııı sevıyoruz, sevıyoruz. d.eğil mi? 

Bul!u sorarken başını ona yaklaştırmış, onun göğ 
süntin ıçine gırnıek isUyormuş gibı una sokulmu~u. 

- Sem en tcmız., en dcrın ve en sıcak bfr E.tŞkla 
seviyorum Ayşe, bana inan! Bilıyorum, sen tecrube. 
siz kalbınle bcnı itham edıyorsun, ~sltı gu ucri dü.. 
şünerck titizlenıyorsun. Fakat sana yem.ı:-.ı 'Xiiyorum 
Ay~e, ben de sana hıç yıpı·anmanuş bir ~alb getırı
yorum. Bugüne kadar, yalnız çok, çok es.ıdden bır ha
yale fı.ş1 1 oımufıtum, o hayal, uzun et.ekterinı sürü. 
ycrek karşımdan geçti, gittı. Ondan sonra da kalbim 
.ıiçbır l:.adı;ı ıçı:r ateşle çarpmadL 

Yalva:-1rırm sana Ayşe, benim gibi sen de ma.. 
ziyi unut .. Yarınkı güzel günlerimizı düşün. beraber 
geça::P.k saatlerimızı düşün, başbaşa yaşıyacağımız 

btitiin bır oınrü düşün! 
O soylerkerı genç kızın yüzündeki gölge yavaş 

yavaş :ıcatkıyor, giızel başı büyiık bır acız \·e ınkıyat. 
Ja onun oınuzuna düşüyor, gözleri, ıçının butun ate§ 
ve sevgisile cna bakıyordu. 

Mehmet kolları arasında saadetle titreyen bu 
ince vücudJn heyecanını söndiırmemek .çin kısık ve 
ağır bır sesle, adeta kendısi ıçın soylüyorm.ış gibi, 
devam etti: 

- Omrtmüz, hep biribiri arkasından gelen gü. 
ıel günlerle dolu olacak, benim bir tanecik Ay~em. 
karşn.mda her zaman için kendisini uçsuz ve sonsuz 
bir aşkla se' ecek olan kocasını bulacak:, onun koluna 
dayan:ıra!-t hayat yolunda ayağını taşlara çarpmadan 
yürüyecek .. 

- Dah .. söyle Mehmet. .• Daha sövle. 
Gene kızın gözlerı, dudakları, butuo varlığı, çöL 

lerde susuz. k.tJmı;ıı bir adamın: (Devanu var) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
760 
400 
1150 

Kr. 
• ,. 
• 

1 Sene 
S Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 
800 
soo 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarnsı posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet sırasiyle so, 1 s, 9, 
a,11 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Pul iUıvesl lfızımdır. 

e 1): (1): 1t1!14! 494el1 
Ay.p Şey! s tad isimli spor mecmuaStnın 

son çıkan niliihasında, şu şa
)'aııı hayret satırlnrı okuduk: 
"- Balkan koşulan münasebetile 

\>erilmiş olan ziyafetlerden birisini 
lnüteakıp, Atletizm Federasyonu Re· 
ia Vekili Doktor Adnan Sün'ün: 

••- Gazeteciler, ziyafet olduğu 
'\'akit kaçırmazlar. Fakat misafir at. 
letıer memleketlerine dönerlerken 
teşyie de gelmezler. Halbuki ben, 
iazeteciler kokusunu alır, ümidiyle, 
~tasyon büfesinde çorba hazırlat· 
2Xı.ıştım! .. 

Dediğini işittik. Bu sözler, bir ev 
lahibinin misafirlerine ziyafet ver. 
dikten sonra, yapabileceği en na
tik (!) nüktelerden birisi olsa gerek: 
F'akat biz, bu nükteyi yapan zata 
hatırlatırız ki; gazeteci fodlacı dc
iildir!,, 

Biz, Doktor Adnan adındaki o zn. 
tııı sözlerini ciddiye alacak değiliz: 
Çünkü, sadece memleket ve halk da· 
•ası müdafaa ebnek uğrunda, mesJc. 
linin en ağır mesuliyctlerini, sahır. 
"e feragatle taşıyan, vazifesini dai
bıa, hudutsuz mü küllerle çarpışn 
Çarpışa gören, ve faraza bir Erzincan 
felaketinin safahatını irinden takip 
ederken, günler, ve gecelerce, her 
teşit tehlike)i göze alnrnk, karın do
Ytınnadan, ve uyku uyumadan çalı. 
ten gazeteciyi, bir ziyafet tufeylisi 
~klinde gören, ve bu nankörce, bu 
irısafsrzca, bo iz'ansızca teşhisini cid
diyetle ortaya ko~ an bir tek miinev. 
'ter insan bulunabileceğini tasavvur 
bile edemiyoruz. Ve bunu tasa"'·ur 
edemediğimiz için, doktor Bay Ad
ı.anın o sözlerini, latife mahiyetinde 
...... ) ' " ~::::.lll.\O...lı.I .. _.ıı: •• 

.._,.,~:-ım..wN.W·~\Jaı1;-a····.. ...u , .. 
d~ Yine hoş göremiyoruz: Çiinkii 
böyle bir latifeyi, letafet ve zarafet
ten uzak bulmakta haklı olduğumu. 
~ sanıyoruz. Bunun içindir ki, sayın 
doktorumuzdan rica ederiz: Kendi 
hazakatinden kendisi miistcfit olsun 
da, evvela, mizah vadisindeki sakar
lı&ını tedavi etsin! 

• 
İhtikara Karşı Harr 

Öğrendik ki, toptancı şeker tartr· 
ı~rinden otuz kişinin daha vaziyetle
~. §Üpheli görillmiiş, \'e bunların 
•sırnleri Emniyet Müdiirliiğiine bil · 
clJrilmiş. Şimdi, bunlar hakkında da 
t~hkikat yapılmaktaymış. Bu hnvn. 
tlıs bize, son zamanlarda, ihtikôr \'e 
1"İ.istimal ha<liseleri takibatında alı
"•n memnuniyet verici neticc!erin 
tofaldığını hatırlatmaktadır. 

Son bir kaç ay içinde, meydana 
~•kanlan ihtikôr ve suiistimal mesele 
~ri, hepimizi hoşnut edecek miktar. 
11adır. Ve bellidir ki, bu iyi netice· 
ferin çoğalması, muhtekirlerin, sui. 
latinıalcilerin artmasından değil, on-
1-?Ia mücadele edenlerin dikkat ,.c 
hYJ'etlerini arthrma1arındandır: Bu 
baJtundan, zabıtamızı takdir ebne
ltlek, kadirnaşinaslık olur. 

l>ikkat ve faaliyet gösteren zabıta. 
bl_ı~ bu neticeleri alması da, ihti· 
"-ra, ve suiistimallcre karşı açtığı. 
~iZ mücadeleyi daha fnzla şıddet-
endil'ınekle kazanabileceğimiz hir 
~0k. şeyler bulunduğunu göstermek. 
kt•r. Yakayı ele veren ihti. 
tii I' '\'e suiistimal faillerinin her. 
h il biraz daha çoğalması; bütiiıı 
C:lka, bu korkunç mikroplardnn, her 

d
n biraz daha kurtulmanın, mesut e . 

b ıcı huzurunu duyurmaktadır: Bize 
h 'il huzuru tattırmak uğrunda, rahat 

'-:tu.r tanımadan çalışan zabTtamızı 
lalı:dıl' etmeyi de bir vazife biliriz! 

kale Köyünde Büyük Elektrik 
Santralı Kurulacak 

te Erbaa, (TAN) - Orta Anadolunun 
karadeniz havalisinin bir kısmı

~ elektrik temin etmek üzere, 
~:-ayaka nahiyesine bağlı Kale kö. 

l'lde kurulması düşünülen büyük 
~raı için tetkiklere başlanmıstır. 
ı~ lektrik etüt işleri umum müdür. 
uğüne bağlı mühendislerden Ce'al ;e ?rhan Kale köyüne gitınişlcr, 

ti e~ı ırmakla Kelkit suyunun birle~ 
ği Yerde tetkikata başlamışlardır. 

TAN 

1 AHLAK BUHRANI NEREDEN DOGUYOR? ) 
~-----------------------M---------·----------------------

m~:m;m 
Fen ve Kurbanları 

'1 . '1•lı :J 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

ES Ki AH LAK VE 
Al-ILAK TELAKKiLERi 

Dün fen namına ha~·atını !eda 
eden iki şehidin hatırasını 

(Askeri Baytar Okulu Prof esörii 
Binbaşı Ahmet, muavini yüzbaşı 
Hüdai) Baytar Mektebinde tesit eL 
tiler, mezarını ziyaret ettiler. Bu iki 
kurbanın mezan önünde hürmetle 
eğilen başlar, bu iki ölüde yalnız iki 
arkadaşı veya iki insanı selamlamak 
için eğilmediler... Bu iki ölünün. ö
lümünii, her insan ölüsüniin fevkine 
çıkaran, bunların, hayatlarını fe~ 
namma kaybetmiş olmalandır. Ferdı 
hayatlarını hemcinslerinin saadeti, 
beşeriyetin saadeti namına feda eden 
bütün fen kurbanları önünde ayni 
yüksek duygu, ayni hiirmet, ayni 
diğerkam faziletle eğiliyoruz.. Bu 
iki mezar, :şimdiye kadar insanlığın 
fen namına verdiği şehitlerin iki ta
nesidir. Bütün dünya ile beraber, 
bizim de fennin her şubesinde ver
diğimiz kurbanlarımız vardır, hep. 
sine karşı ayni minnet, ayni hürmet, 
ayni bağlarla bağlıyız .. 

H er cemiyetin, her devrin 
kendine mahsus ahlak te

lakkileri, ahlak kanunları vardır. 
İnsanU:ırm göçebe ve aşiret halinde 
yaşadığı zamanların ahliik kanun
ları, hatta telakkileri teamülden 
ibarettir. Hatta bu devirlerde in. 
sanlar arasındaki münasebetleri 
ahenktar bir hale getirmek için 
idareciler herşeyden evvel dinden 
istimdat etmişlerdir. Allah korku. 
su, ahüıkm ilk yazısız kanunu ola
rak telkin edilmşi, fertlerin icraatı 
ancak mafevkattabii bir iradenın, 
putların, ilahların iradesine bağ
lanmıştır. Peygamberler kul ile 

.kul arasındaki münasebetleri mu
vazeneleştirmck için Allah tara. 
fından gönderilmiş vasıtalar ola
rak ortaya çıkmışlardır. Moral 
prensiplerin iptidai dinlerden en 
mütekiımil dinlere kadar mukad
des kitaplarda yer alması, ancak 
cemiyetler içindeki moral, ahengi 
tesis etmek içindir. Ethie& (moral 
kanunu) ancak eski Yunanlılann, 
acemlerle yaptığı muharebelerden 
sonra felsefe sahasına girmiş, din
le ahlak arasındaki münasebetin 
düğümü ilk defa Yunan filozofları 
tarafından çözülmüştür. 

Yunanlıların Acemlerle yaptığı 
harplerden sonra Atina ve Acemis· 
tan dünya ticaretinin merkezi ol. 
du. O zamana kadar hakim olıııı 
ticaret merkezlerinin değişmesi, 

bu memleketlerde hakim olan an
anevi münasebetleri de bozdu. Ye.. 
ni bir hayat, fertleri idare eden ce
miyet mekanizmasını değiştirdiği 

gibi, fertleri idare eden teliikkileri 
de değiştirdi. Ticaret hayatında nr. 
tık ilahlar, peygamberler rol oy. 
namamıya başladılar. Fert, bir_ 
denbire kendini yeni bir cemiyetin 
toprağına ekilmiş buldu. Fertler 
aeğişmış, ananeler bozulmuş, fert 
tek başına kalmıştı. İyiyi, kötüyü 
tayin eden cemiyetin eski telakki
leri bu değişen hayata uymuyopdu. 
Cemiyetler i<:inde ahlaki bir anar
şi başgösterdi. 

• J nsanların harekatınr idare 
için yeni kanunlara, yeni \ 

bir nizama ihtiyaç vardı. Bu ihti· 
yaç bilhassa Yunanistanda kuvvet. 
le hissediliyordu. Bu sebeple 
Ethies Yunan felsefesinde yehi bir 
mahiyet aldı. O zamana kadar Yu. 
nan felsefesi tabii bir f P.lscfe idi. 
Vazifesi sadece tabiatin ~anunla
nnı araştırmak ve izah etmekti. 
Bu yeni ihtiyaçlar karşJsında filo
zoflar tabiatle olan alakalarını 
kaybettiler, ferdin ahlaki mahiye
tini araştırmıya başladılar. Bun. 
dan sonra tabiat ilimleri felsefe
den ayrıldı, eski felsefe insanın 
manevi mahiyetini ve ahlakını a. 
raştırmakla meşgul c-ldu. 

Sophist'ler tabiati izahtan vaz
geçtiler. Sokrat, ağaçlardan öğre
necek bir şey olmacfığını, şehirler. 
deki insanlardan öğrenilecek çok 
şeyler olduğunu söyledi. Eflatun. 
tabii felsefeye bi- oyun nazariyle 
baktı. Bundan sonra felsefenin 
metodu değişti. Tabii felsefe tabi
at müşahedelerine dayanıyordu. 

İnsanın ahlakj mahiyeti, insanın 
şahsiyetini tetkik etmeden kati
yetle nasıl tayin edilebilirdi? .. 
"Bu hisler be"li aldatabilir, öteki 
adamlar da ~ni aldatabilirler, fa
kat doğru <'lmak istersek kendi 
kendimizi nasıl aldatabiliriz?,, Bu 
düstur, filozofları insanı ancak 
kendi içinı:Ien tanımıya sevketti. 

Bu tefekkür tarzını kabul ettik. 
ten sonra felsefenin yalnız m~v
zuu ve metodu değişmekle kalma· 
dı, felı>efenin o güne kadar kabul 
ettiği ahlak kanunu da değişti. 

Tabii felsefe, sebeple netice ara.. 
sındaki münasebetleri araştırır, 
sebe~iyete dayanırdı. EJhies insa
nın ıradesi ve vazifesiyle mes~ul 
olmıya başladı, netice ve PJı.yeye 
bu voldan varmıva calıst.ı. 

E thtes dinle, tabi:ıtle münase-
betini hafiflettikten sonra, 

ferdi, saadete ulaştırmayı gaye 
edindi. Bu ilk filozoflara göre, 
zevk ve saadet ferdi bir iştir. Ah· 
lak kanunu da ferdin saadetini te. 
minle mükelleftir. Bu ahlakın te
meli egoizme dayanır. Hürmet. 
aşk, hemcinslerime yardım, men- ı 

YAZAN~ 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
1 şçi bir kızın, amiri tarafından gayriahlaki hareket

leri karşısında bana yazdığı mektup, ahlaki bir müna
kaşaya vesile oldu. Bu bahiıJ etrafında al.dığım mektup· 
ları ve dinlediğim mütalaaları TAN'da, Görüşler sütu
nunda neşrettim. Bu mektup ve mütal.iialar, memlekette 
zıd zihniyetlerin çarpışmakta olduğunu gösterdi. Bu me
seleyi ilmi bakımdan tetkiki faydalı gördüğüm için bir 
kaç makale yazmıya karar verdim. Bu yazılar, cemiyet
lerin tekamülünde ahlak buhranını, ahlti.k telakkilerini 
ve kanunlarını izaha çalışacaktır. 

sup olduğwn cemiyetin iyilik ve 
saadeti, benim saadetimi temin et
tiği müddetçe lüzumludur. E~er 
bunlar benim saadetimi bozuyorsa, 
ben onların fevkindeyim, demek. 
tir. 

Eski filozoflar bu düsturla da 
ahliik anarşisinin onune geçemi
yeceklerini anladılar. Tabiatin fev
kinde bir Allahın insan hareketle
rini cezalandıracağını söyliyen, 
cennet ve cehennem telakkilerini 
ortaya koyan idealist felsefenin, 
totemizmden kurtulan, müteka
mil dinlerin menşei de bu egoizme 
karşı bir siper yapmaktı. İçtimai 
bir moralle fertlerin hareketlerini 
kontrol edemedikleri için Allah. 
1an, şeytandan, melaikelerden is
timdat ettiler. Bu suretle fertlerle 
zümreler, sınıflar arasındaki mü
nasebetleri daha kolaylıkla idare 
edebiliyorlardı. Bu suretle insanın 
ahlaki mahiyeti mafevkattabii bir 
menşec dayandı. İnsa~ ~~.!t'!'!~-

Epicur'ün daha materyalistik o
lan ahlakı ile, Eflatunun idealist 
ahlakı arasındaki ifratlardan sonra 
Zeno'nun Stoic felsefesi doğdu. 
Zeno, ahlak kanununu ferdin zev. 
kinden ve egoizminden çıkarmak 
istiyenlere hücum etti. Zeno, in· 

sanda daha yüksek bir kudret, fer
diyetinin fevkine çıkan, insanı baş. 
kalarına iyiliğe sevkeden, acı ve 
istıraba, hatta ölüme göğiis gerdi
ren bir irade kuvveti olduğunu id. 
dia etti. Eflatundan ayrılarak in
sanları idare eden ahlak kanunu
nun mafevkattabii bir mahiyeti 
olmadığını, ahlakın ancak tabiatin 
mahsulü olduğunu söyledi. Stoic'
lerin iddiasına göre fazilet, tabiati 
tanımaktan doğar. Saadet, tabıate 
uyarak hareket edildiği zaman te. 
min edilir. Bu sandet kainata, ve 
üniversel mantığa bağlı yürür. 
Stoic'lerin ahlak kanununun gaye
si, saadeti araştırmak değil. dün
yanın iyi şeylerini ve zevklerini 
göstermek, ferdin ruhuna bir hu
zur temin etmektir. 

S toic'in ve Eflatunun reıserc-

si Hıristiyanlığm menşei ol
du. Materyalist epikürizmden ay. 
rıldı. Barbarların inkıraza yüz tu-

.-----. - _ _.......,,.••9""'- - ••- .a;a;aa......, 

tiyanlığın da moral düsturlarına 

yeni bir şey ilave olundu. Romada 
esaret hayatı başladıktan, ticaret 
membalan barbarların istilasına 
uğradıktan sonra fertlerin hayat 
sistemi değişti. Hıristiyan kilisesi 
Romalıların yaşadığı ümitsizlik 

içinde ruhun maddeden kuvvetli 
olduğunu, bu ruhla Cermen bar
barlığına karşı koyacaklarını ilan 
etti. Bu yeni ·çtimai vaziyet Hıds
tiyanhğm felsefi temellerine veni 
bir kuvvet verdi, moral sistemi de 
değiştirdi. Bu yeni vaziyet. o zama 
na kadar Hıristiyanlıkta mevcut ol
mıyan, felsefeye girmiyen "CemL 
yete bağlanmak, ve cemiyete iti
mat etmek,, hislerini doğurdu. Fer. 
din egoizme dayanan morali, cemi· 
yet hudutlarına girdi. Bu devirde. 
ki filozoflar, değişen hayat ve ha
diseler karşısında yeni bir mora. 
lin, ahlak sisteminin temellerini 
araştırmıya başladılar. Bu yeni iç
timai vaziyet, bir taraftan daha 
maddi, fertlerin müşterek menfn
atlerini korumıya çalışan bir ah
lak sistemi yarattı, diğer taraftan 
da, halkı idare edebilmek için an. 
anevi Hıristiyan ahlakını muhafa· 
za etti. Bu sebeple Hıristiyanl1ğın 
bir hususiyeti olan iki yüzlü bir 
ahlak doğdu. Papazlar halk için, 
fertler iç.in mezmum olan her fiL 
li, riya perdesi altında. gizli olarak 
kendilerine mübah gördüler. Bu 
iki yüzlü moralin birincisi, ahlak 
hislerimizi, irademizi, icraatımızı 
kontrol eden bir moral olduğu hal
de, ikincisinde riyakarlık, içtimai 
bir müe~sese oldu. Bu bozuk, riya
kar ahlakın yayılmasına da en bü
yük vasıta Hıristiyanlık oldu. 
Romadnki asilzadelerin, saray
ların, imtiyazlı sınıfın zevk ve 
fuhuş alemleri içinde Alla · 
ha dua ederek işledikleri gü. 
nahlar, moral kanununa sığıyor, 
fakat Romalı esirlerin taş kırmala
rı moral kanununda hiç bir yer al. 
mıvordu. Kilise, bu iki yüzlü mo
raıİ ile yalnız bu zevkperestleri 
tutuyor, onlara bağlanıyor, onları 

.tnY:fl.~ıe~v~'kanunu ile din 
sıkı sıkıya biribirine bağlandılar. 
Bunun neticesi olarak ta Allaha 
inanılmazsa, din olmazsa, ahlak o. 
lamıyacağı kabul edildi. Her ahlfı
ki mesele, bir din meselesi oldu. 
Bu suretle Hıristiyan kilisesi, işi. 
ne gelmiyen her halk hareketini 

·: LOKMAN. HEKiMiN ö&OTLERİ . 
. .. .. ı .... 

Hastalara Kahve Yasağı ••• 

l din çerçevesi içine sokarak menet· 
J mek, cezalandırmak, böylelikle 

halk üzerinde hüküm sürmek im. 
kanını buldu. Hatta Rönesanstan 
sonra felsefi tefekkür tekrar doğ
duğu zaman dahi, ahlak meselele-

Almanyanın şimdiki rejiminde, 
her meslek için olduğu gibi, he
kimlik mesleği için de bir Führer 
yani reis varmış. Doktor Leonard1> 
Canti adında olan bu zat bütün Al
manyada hekimlere bir emir çı
karmış. Bununla hekimlerin has
talarına kahve için reçete vermele. 
rini yasnk etmiş. Hekimler emri 
dinlemeyip te reçetelerine kahve 
yazsalar bile eczacılar reçeteyi • 
battal edip kahve vermiyecekler
miş ..• 

Kahve, harp kıtlığına tutulm1. 
yan memleketlerde her evde bu
)und uğu için, hekimlerin hastala
rına kahve içirmiye lüzum gördük
leri vakit bunu reçeteye yazmaları 
adet değilse de, anlaşılan, Alman. 
yada kahve de ölçü ile verildiğin.. 
denberi, hiç olmazsa hastalara ec
zahanelerden kahve verilmesine 
mecburiyet görülmüş. O kadarı bi
le can sıkacak bir şey olduğu hal
de, şimdi Almanya hekimbaşısının 
emriyle kahvenin eczahanelerden 
verilmesinin de yasak edilmesi Al
manyadaki hastaların haline bi.i. 
tiin diinyayı acındıracak bir mnh
ruıniycttir. 

Kahveyi serbest olarak içen yer
lerde de, vakıa, ODU ilaç niyetine 
içmek kimsenin hatırına gelmt-z. 
Fakat kahve, yerine göre, pek de
ğerli bir ilaç olur. 

Yemekten sonra kahvenin haz
mı kolaylaştırdığı, bazılarının de
dikleri gibi, kuruntu tesiriyld hile 
olsa gene büyiik bir faydadır. Lez.. 
7.etli bir yemeğin arkasından bir 
fincan sade kahvesini içen insan 
ondan neşe bulur, bu da her türlil 
iyiliğin başlangıcıdır. 

Kahvenin nabızlara kuvvet ve. 
rerek biraz da hızlandırdığı kurun
tu eseri olmHa gerektir. Çünkü o
nun terkibinde bulunan kafein bu 
iş için ilaç olarak kullandır. Bun
dan dolayı, yürek zayıfhitndan 
bayılanlara ille bulunmadıi'ı yu· 

de hemen bir fincan kah,·e içirir_ 
ler ... Yanm ha, ağrısınn karşı kah. 
venin faydası ötedenberi meşhur. 
dur ... Adalelere kuvvet vermesin_ 
den dolayı, kaıı;ık çıkığı düğiim
lendiği vakit, barsaklnrın yerine 
girmesine bir fincan kahvenin hii-

1 

yük faydası olduğu bile rivayet e. 
dilir. 

Bunlann hiç birisini kahvenin 
yasak edilmesine bir mimi ıı;ayma. 
mak mümkündiir. Bu işlerin hep. 
sinde kah\.·enin yerine başka ilf~ç 
bulmak kolaydır. 

Fakat kahvenin fikir iizerine te
siri! Bu bakımdan kahvenin yeri
ni hiç bir şey tutamaz. Kah\·enin 
fikire cereyan ve parlaklık verdi
ğine en büyük delil fikir adamla. 
rından hemen hepsinin kahveye 
düşkün olmalarıdır. Gece yanları.. 
na ve daha sonrnya kadar fikirle 
çalışan bir adanı kah\'e içmeden 
çalışamaz. Bunu kahvenin uyku 
kaçırdığına atfederler. halbuki !;a
lışırken üstüste bir ka~ defa kah
ve iten fikir işçisi işini bitirince 
gayet rahat uykusuna dalar. Onun 
kahveye ihti~ acı uykuyu kaçırmak 
için değildir. Buna kendi iradesi 
yetişir. Kahvenin fikir adamına 
faydası fikrine açıklık, kolaylık 
vermesidir. 

Büyük bir hekimin dediği gibi 
kahve insanı hayvanlıktan uzak
laştırarak fikir hayatına daha zi
yade yaklaştırır. Bunu yapan, 
kahvenin ne kafeini ne de bac;ka 
maddeleridir. Kahvenin fikir iize.. 
rine o büyük faydası onun güzel 
kokusundan gelir. Halis hir knh. 
venin kokusu, fikre zevk verdiği 
için, kokulann en kibarıdır ... Bir 
zaman artistler güzel bir sanat e. 
seri gördükleri vakit ondan duy
duktan zevki en kısa tabirle an· 
latmak icin ''kahve kokusu veri
yor,, derlermiş. 

O güzel kokudan mahrum bıra. 
kılan zavallı hastalara acımalıyız ... 

ri yine dinin saltanatı altında 
kaldı. 

İlk devirlerdeki ahlak telakkile
ri kanunları, cemiyet bünyeleri. 
nin değişmesi ve harplerin netice
si olarak değiştiği halde, HıristL 
yanhğın moral kanunlan değişme· 
miş, fakat dinle cemiyet, dinle ah. 
lak arasındaki hudutlar biribirin
den ayrılmıştı. Rönesans. bu zıddi
yetin neticesi olarak doğdu. 

(İkinci makalede Rönesans dev
rinin moralini izah edeceğim.) 

Piyasadaki Çay ve 

Kahve Stokları 

Tetkik Ediliyor 
Ziraat Bankasının sipadş ettiği 

kahvelerin ikinci partisi Bulgarya va. 
purile limanımıza getirılmiştir. Ak
.reditif açılarak sipariş dilmi1 çaylı;. 
rın da birinci partisi gelmiştir. Son 
günlerde piyasada kahve ve çay sak. 
lamak istiyenler bu iki partinin geL 
dığini haber alır alm.ız ellerindeki 
mallan piyasaya çıkarmıslardır. Bir 
İsveç vapurile de limanımıza l'Ylühim 
miktarda kalay getirilmiştir. Ticaret 
Vckfıleti kontrolörleri iki gündenberi 
muhtelif depolarda ar3ştım1alar ya
parak, çay, kahve ve kalay stoklarını 
tetkik etmişlerdir. 

Verilen malumata göre, Ege mm
takasının bütün tütünleri sat lmışnr. 
Samsun, Kocaeli, Trakya mıntakala
rında satışlara devam edilmektedir. 
Fiyatlar yüksektir. Bursa mmtaka
sındaki tütünler yüz on kuru~ kadar 
satılmaktadır. 

~f uratlıda Fidancılıli 
Muratlı, (TAN) - Muratlı fidan. 

lığında simdiye kadar yetiştirilen 30 
bine vakın akasva, dut. kiraz ve erik 
gibi fidanlardan bu sene beş bin ka
darı satılmıstır. 

• Fen, ey kainatın sırlanm çozen, 
bilinemiyen, öğrenilemiyen varl1ğın 
en meçhul noktalarına bile radyum 
ışığı ile varan insan şuuru! •. İliıh1aııı, 
varlığı idare eden görünmez kuvveL 
leri tahtmdnn indirten realitenin a .. 
nahtan. Biitün sırları çözen, kıtala· 
rı biribirinden, denizleri biribirin
den ayıran, zaman ve rnc afe ile bir 
sihirbaz gibi oynadın. Tabiatle yarı· 
şa çıkmış gibi, vahşi ku ların kanat 
gerdiği göklerde bile insan zekas1nın 
motörlü ku\'\.'etiyle zırhlılar uçurL 
tun. l\Ukrop aleminin, kiiçiiğün en 
küçüğiinün hüceyrcsine kadar gir
din. Atomu pnrçaladtn. Elektron, 
sehabı muzi, madde ve kainat. önün
de, Ua1ika secde eder gibi eğildiler ... 
Yalnız madde aleminin, ecramın, ka
inatın değil, insnnlann ya adığı diin
yanın dahi fılem.,ümul ilahı oldun. 
Işık senden, sürat senden, istihale sen 
den ruh ve hız aldı. Terakki \"e teka. 
mü1ü başdöndiirücü bir süratle asır. 
!ardan ayırdın, JaboratuvarlRnn 
içinde iş1iycn insan zckôsı, muci:r.e
ler. harikalar ynrattı. Eski devir tek· 
niğinin, bilgisinin, felsefesinin fistftn. 
den bir silindir gibi geçtin, yeni bjr 
insan münasebetleri, yeni bir dünya 
yarattın. 

.BiitünJ>:ruılar beşerin saadeti için 
eğfl mı ... Bu kurbanlar, bunlarla 

beraber dünyanın verdiği {en knr
banlnrı hep senin şehitlerin değil 
mi? .. Heyhat! •.•• 

Beşerin saadeti namına yarattığın 
bütün harikalar na~ıl seninse, beşeri 
ordulnr halinde öldiiren, şehirleri, 
mamureleri, medeniyetleri, bir an 
içinde yerle yeksan eden tahripkar 
deha da senin. Mitralyöz de senin, 
top ta, tüfek te, zehirli gaz da senin 
icadm. Muci7.elerin miidnfaada bir 
hak, teca\•üzde hnksızlığt ifade eder. 
miş, ne çıkar? .. Senin dehanın yarat
tığı lfıborntuvnrlar, durmadan insan 
öldiirmenin, süratle insan öldürme. 
nin kolaylıklarını arastırıyorlar ... 
Kainatın sırlarını çözdiin, zamanla 
mesafeyi yenclin, fakat in an müna
sebetlerine hiikmeden diplomasinin 
elinde oyuncak olmaktan kurtulama
dın. Kudretin \ 'C kun·etin yalnız bu
na kôfi gelmedi.. Fen namına verdi. 
ğin kurbanlarla beraber, sen de ona 
kurban oldun.. Verdiğin kurbanlar 
önünde hürmetle eğilirken, fahrip. 
kar zekanı alkışlamazsak, acaba ku· 
sur mu olur? 

ilk Tahsil Çağında 

Bulunan Çocukların 

Tahriri Hazırlığı 
28 Nisanda şehirde ve köylerde btı

lunan ilk tahsil çağındaki çocuk1a. 
nn tesbit ve tahririne aıt hazırlıklRn 
ikmal etmek üzere bugun va!i mua. 
vıni Hallık Nihadın nezdinde bir top
lantı yapılacaktır. Topla:ıtıyn bütün 
kaza kaymakamları ıştirak edecc-Y.tir. 

Bakırköydeki tecrübe sayımı 
Bakırköy kazası nüfus sayımının 

28 nisana tehir edilmesi kararlaştı. 
nlmıştır. Ayni gün i.lk tahsil cağın. 
daki çocuklann tahriri de yapılacak. 
tır. Bu tahririn nasıl yapılacağını tes. 
bit etmek üzere diin vali muavini Ha. 
lıik Nihat Pepeinin riya.setinde bir 
toplantı yapılm~ştır. Bu tahrirlerin 
yapılabilmesi için bir gün evvelden 
ailelere birer bülten dağıtılacaktır. 
Nüfus tahririnin yapılacağı gün bu 
bültenler de beraber toplatılacat~tır. 

Her gQn blnlerce yavruyu senin yar
dımın. sehin sefkatinle sinesinde bann
dıran Çocuk Esirgeme Kurumudur. Yıl
da bir lira vererek Coçuk Esirgeme Ku
rumuna Uye olmanızı Kurum saygı ile 
diler. 



• • 
Fin • Sovyet 
Müzakeresi 
Ağır Gidiyor 

Helsinki, 3 (A.A.) _ Juko Paasf. 
kivi ile Prof. Vaino Voionmaa, ciilA · 
Moskovada bulunmaktadırlar. Finlon 
da mahafili, bundan nıiı"takeratın tah 
m1n edildiğinden ziyade betaatle i. 
lerlemekte olduğu neticesini çık~r
maktadırlar. Salahiyettar mnıtrıfiJ, 
Rusya~ın ~eni bir takım mebılıp 
ileri surmüş olduğuna dair ecnebi 
:membalardan tereşşüh eden şayiaları 
tekzip etmektedir. i\faamafih mib:s. 
kerelerin gecikmesi hakkında Helsfn. 
kide hiçbir sebep gösterilmemektedir 

Müşahitler, son zamanlarda Hus. 
ya - Finlanda hududunda vukun gel. 
mlş olan hAdiselcrln tekerrür etme. 
mit olduğuna işaret etmektedirler. 
Siyası mahafil, hadisatı sükCın ile kar 
§Ilamakta ve bilhassa Finlnndnnın f. 
man ve yeni bastan tensiki işi ile 
meşgul olmaktadır. 

Sovyetlerin mümk!.ln olduğu kadar 
süratle bir takım menfaatler ve imti. 
yazlar elde etmiye çalışmakta ve tran 
sit hakkı ve vaziyetin ilc!latı fevkin. 
de ticaret mümessiller! bulundurmak 
için tazyik yapmakta oldukları söy. 
lenmektedlr. 

H"elsinkide umumiyetle hakim olan 
dÜJUnce, Sovyetlerin Finlandadaki 
§imdik! vaziyetten azami derecede 
istüade etmek ümidile müzakereler. 
de ~ulunmakta oldukları merkezin. 
dedir. 

Harp Balkanlardan 
Yine Uzaklaıtı 

BONO 
TAN ~-==================================::::.. 

SAHTEKARL~RI TUTULDU 
4 - 4. 940 

Şebeke Elebaşılar~ndan 
12 si· Dün Tevkif Edildi 

" 

Harbi, " Churchill ,, 
idare Edecek 

( B .iŞL 1 incııie) 
b~nu halka mutemadiyen telkin e. 
dıyor. Bu yüzden Göring nazistletin 
gelecek eylCılde Nuremberg'tc pnrti 
toplantısı yapacaklarını ilan etmiş ve 
bu t~plantıya zafer toplantısı adını 
vermıştir. Geçen eylıllde yapılarrıı. 
yan toplantı ise "sulh toplantısı sa. 
yılacaktı. " 

idaresi hususundaki aziınkarlt!dar 
müsliit bir surette karşılamakta 
Halbuki abloka, Amerikanın Av 
ile olan tıcaretinin hürriyetini 
~kım tahdidata tabi kılmıştır. Si 
sı mahafil, İngHterenin bltarafla1 
bir takım itilaflar akdetmek suretl 
bitaraflarla Almanys ar:ısındaki t 
caret işlerini tıınzım etmesini met 
nuniyetle karşılamaktadır. lktısadi HarD 

Bu mahafil, müttefiklerin takip 
m~kte oldu~lan ahval ile bitaraf g 
mıl~ri torpıllemckten ve mitraly 
ateşıne tutmaktan ibaret olan Alm< 
usulü arasındaki tenakusa işaret e 
mektedır ler. 

H olandada asabiyet 
Ho1a"dad" ablokanın siddetlendi 

l~e;tine dair Chamberl;ln'in dün 
vam kamarasında yaptığı beyan 
Hollanda siyasi mah1filinde asa 
yetle karşılanmıştır. 

Mezkur mahafil şu mütalaadadı. 
ki. 1ngUtere bltArafların vaziyeth 
naMrı itibara almamakta ısrar g .. 
terfyor. Almanya ile ticaretlerinı ı 
zaltmadıkları takdirde bitaraflan. 
fngiltel'C'den maJ 9lamıyacak!an ha 
kında Chamberlain'in açık beyanat 
bılhassa kaydolunmakta ve bitar 
l~rın bö~le bir taahhiııle girişme 
bıtaraflıga muhalif 1lduğu gibi H 
landayı Almanyanın zecri tedbirler 
ne de maruz bırakaca!dır. 

Yeşilırmak 
Taştı 

(Başı 1 incide) 
Ama5?"a şehrinin ortasından ge 

çen Yeşılırmak, şehri istasyona bal 
lıyan ve son üç sene içinde in§& v 
ikmal edilmiş bulunan ve ırmağı 
kenarını takip eden parke bulvar 
birçok noktalardan tecavüz etti 
den, istinat duvarları ile ırmağın · 
sahili üzerindeki evlerin duvarla 
tehlike altında kalmış ve bütün e 
ler boşaltılmıştır. 

Gittikçe yükselmekte olan ırma 
Amasya şehrini tehdit emekte old 
sundan, halk derin bir korku ve h 
yecan içindedir. Mümkün olan he 
tedbir alınmıştır. Hasarat derecesh1J 

suların çekilmesine intizar edilmek 
tedir.+ 

Şehrin iki sahilini birleştiren vf 
Selçuklar devrinde inşa edilmiş bw 
lunan beş gözlü kargir koprünü 
gözleri hemen hemen kapanmak Ü 
zeredir. Bu gözler tamamen kapan 
dığı takdirde geriliyecek olan s 
şehirde çok büyük bir felakete se 
hep olacaktır. Diğer taraftan da şeh 
rin şimalinde ve hemen yakın bi 
noktada Yeşilırmağa karışan Tersa 
nakan ırmağı tuğyan ederek Çelt 
köprüsü ile şehir arasında 35 kil 
metre mesafede Suluova nahiy 
köyleri mezruatını ve Boğaz vadi.ı 
sindeki yüzlerce bağ ve bahçeleri 
de istilA etmiştir. 

Yeşilırmağın tuğyanı yüzünden 
Samsun, Sıvas demiryolu ile kar 
yolları üzerinde münakalat durmu 
tur. 
Çarşamba civarında vaziyet 
Samsun, 3 (A.A.) - Dün yağa 

şiddetli ya~urlardan şehrin clva 
rmdaki Mert ve Kurtun ırmaklar 
ta~mıştır. Çar§ambada Yeşilır:nak t 
beş metre yilkselerek kasabanın e 
rafını istila etmiştir. 

Gerek Samsun ve gerek ~ 
b• hüktimet ve belediyesmce icap e.j 
den tedbirler vaktinde alınmış vd 
teblllteye maruz evler boşalhtaratr 
herhangi bir surette bir ziyan ve ha.; 
sara meydan verilmemiftir. Su bol 
tllbınm arul ve mezruat OstOn 
tahribat derec:esi tetkik edilmelctedil'. 
Amu11atla ,Utletll bir sez.ez. 

Amasya, 3 (A.A.) - Bu sabah 
at 3.30 da şehrimizde birbirini ~ 
ben tki zelzele olmuı ve bazı duvar· 

lar yıkılmııtır_. ----

Yugoslav, Alın•.' 
ltalyan Ziraat 

N~rları Peıtede 
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30 EYLOL 
boktor · Maryo Valsnntuıı. 

Prt!esör SUıel Kliniği. 
Fürth. -
Sıhhatini telgrafla. - Anna. 

31 EYLÜL 
"Bayan Anna Radon!, 
Lido d'Albaro., 

"Cenova. -
''Daha ölmedim; mektup postada. --. 

Alnryo,., 

A nna, gazetelerde knza habe. 
rini okuyunca telgrafhane. 

Ye koşmuştu. Maryo Norimberg 
<>tomobil yarışlarında devrilmiş, 
göğüs kemiklerinden birkaçı kı.. 
tılmıştı. 

Otuz yaşımda idi. Bir üniversiteli 
kadar şen bir gençti. Zengindi, iri 
Yan, lski yanşlannda birinci ge
lir tipteydi. Otomobili de deli gibi 
koşar, kadınlara muvaffakıyetle
rinden doğma bir otorite ile mua
lrıele eder; yanşlann birinde de. 
ğUse, öbüründe knfa tasını çatla
tırdı. 

Anma, onun bu deli ruhunu ken. 
dinde hapsetmek için çok uğraş. 
rnı.ştı; ama her yeni teşebbüsü da. 
ba çok muvaffııkiyetslzlikle neti. 
Celennıişti. Çünkü o, Annanın o 
kadar tatlılaştırdığı bir eda ile 
~ylediklerini ancak beş dakiki 
dinler, sonra ahlak düşkünü ka. 
dınlnr için alaylı küfürler savura
:tak fırlar, giderdL 

Anna, Maryoyu seviyordu. Mar. 
Yo ise Annadan başka biltün ka. 
dınlara iişıktı. Genç kız, yavaş ya. 
\'a~ kaderine teslim olmuş, onu 
Ôpfilse bile ihtiyar teyzelerin de. 
dih>cf ulanna sebep olrnıyacak, iyi 
bir çocukluk arkadaşı telakki et. 
tnlye alışmıştı. 

2 Birinci teşrin 
, s cvgnı Anna; 

Geçirdiğim kazadan ölme.. 
dfın; ama sıkıntıdan muhakkak 
Öleceğim. Meğer Alman kliniği di-
~ryaô1n1aH'n "?i'rçö\r~s"f yUm uŞak 
Yuzlu değil Günlerimi, battaniye. 
mi!1 Püsküllerini saymakla geçirL 
Yorum. Oraya döndüğümde sana 
müthiş şeyler anlatırsam, 7aşmıya.. 
sın: Kabahat bu Alman hekimlc
riındir. Yalvarırım sana kızım, bn. 
o.a mektup yaz! Daha iyisi mizah 
gazeteleri gönder. Ne de olsa bu 
tı:ıcl'un zamanı öldürmeye mecbu. 
l'uın: Mademki o beni öldürmedi_ 
E:ınk kemiklerim acıyor. Bura: 

da kırk gün kadar kalacakmışım. 
lındat, imdat!. .. 

Sevgı1i Maryo; 

Maryo 

5 Birbciteşrin 

~ ?tdizah yazetelerinJ gönderdim; 
lli mektup yazmaktan kurtardı. 

~a teşekkürler. Zaten isteseydin 
~e yazamıyacaktım; çünkü bu gun 
e:rde bir Macar misafirimi gezdir
bıekle meşgulüm. Çok genç, çok 
~arışın, çok sevimli bir arkadaşım. 

clı Elsi. Burada bir ay kalacnk. 
~~nl sen onu göremiycceksin. Ya
~ı Ona senden bahsettim. Çok 
rldü (her şeye güler böyle); Adcn: 
t •ha Havva için bir göğüs kemiğini 
~a etmişti; sen bütün kızların i. 

~?l. üç tanesini feda edebilirsin,~ 
~e yazmamı söyledi. 
Candan selamlar! 

Annn,~ 

li hfektupların durmadan biri ge. 
l biri gidiyordu. Marya neknha! 

1.e\>reslne girmiştL Ama çok sinir. 
~idi. Önüne gelenle kavgn ediyor. 

U. Anna, boyuna Macar giizelinin 
~salsiz sevimliliğinden uzun uzm 
~ahsediyordu. 48 inci tul dairesi 
t <!rinde doğmuş olan bu sarışın, 
Jlorcu, zeki ve mükemmeldi. 

l' l\1aryo takvimden boyuna yap. 
alt koparıyordu. 

15 Birmcl teşrin 

"Sevgili Marya, 
lıa tısıyi kandırdım: Cenevede da. 
l' bir iki hafta kalacak seviniyo. 
<l Utn: Onu görebileceksin. Şimdi. 
~il sempatisini kazandın. Seni 
~k iyice tanıyor. AhlAk taraf1ru 
t- hn anlattıklarımdan, uzvi ta. 
l'~nı fotoğraflarından. Zannede. 
be : Burada daha kalmasına se. 
~ l> te sensiın. Eski kurt! Eğer ona 
~:ı-~ı uslu olmazsan benden çeke. 
f<!:!11 vat. Arkadaşımın, hastn dö. 
ta lrıde gönül eğlencen olmasın 
\ ~1 değilim. 

' Çabuk iyi ol! Se~ 

SARIŞIN 
... İtalyanra~dan • 

17 Birincitc~rin 

Bayan Elsi Gruder. 
Lido d' Al baro, 

Cenova ... 

"Göğüs kemiklerimin vaziyeti 
sizin Cenevede bulunmanızı icap 
ediyor. Ben dönmeden hareket et.. 
memenizi dilerim. 

Saygısız dost, 

Marya.,, 

19 Birlnciteşri.Jı 

Elsi sana gücendi. ltalyancayı 
bilmediği:ne ve bu yüzden sana 
müstahak olduğun birkaç hakaret 
kelimesi yazamadığına üziilüyor. 
Şimdiki halde salondaki fotoğrafı
nın yüzünü duvara doğru çevirdi. 
Senin bir "Sympatisch., olduğu. 
nu söylüyor. Almanca antipatik de 
mekmiş. Hemen kendisine yazıp 
özür dile! 

"Elsi Gruder, 
Cenova.-

Anna. 

22 Birlnciteşrin 

Fotoğrafımın eski vaziyetine kon 
masını dilerim. 

Mnryo.,ı 

A ltı, İklnclteşrinde doktor 
Sthel'hı kliniğinde otuz se 

kiz gün yattıktan sonra, Maryo 
nihayet bir otomobile bindi; N o. 
rinberg'e vardı. Oradan da he. 
men trenle Bolzano'ya doğru yola 
çıktı. 

Mesuttu. Uzun bir hapis haya_ 
tmdan ~onra serbestliğe kavuşan 
bir adam kadar, görmedıği, fakat 
hayalinde güzel, dinç, sarışın ve 
neşeli diye canlandırdığı kadına ko. 
şan bir delikanlı kadar mesuttu. 

Sergide En 
Başta Geliyordu 

Yazan: Zeki Mesut Alsan 

Dünya sergisindeki Fransız pavyo11unun Tıarici görürıiişü 

N evyork sergisine bütün es. 
ve ve yeni dünyanın mil. 

!etleri iştirak etmiştir. 
Amerikanınki hariç olmak 

h-lıtunu taşıyor. Bir sene içinde, üç 
pavyon mateme uğruyor. Acaba, 
bu muvakkat pavyonlnnn irnlk
masından evvel, dünya haritasm
tian silinecek başka milletlc1· de o
lacak mıdır? 

Teknik terakki bakımın. 

Elsi onu bekliyordıı. Bunu ken
disine yazmıştı. Hatta bir de fow • 
toğrafını göndermişti. Bu fotoğrd 
sayesinde onun son iki hap~sli!t iıaf 
tası, bir şimşek çakışı kadar kısa_ 

üzere hükumet pavyontnrınııı sa. 
yısı elli birdir. Tabii, her millet, 
ve her hükümet bu müsabuka mey. 
danında az çok muvaffak olmak ~ 
çin, elinden gelen gayreti ve müm. 
kün olan masrafı yapmaktan geri 
kalmamıştır. Fakat ancak gayreti 
ve masrafı sergi teknık ve ihtisası. 
na göre yapanlardır ki. azami ne
tice, ve muvaffakıyet elde etmiş. 
lcrdir. Bunların başında F:ansız 
pavxonu gelmektedir. Pavyonun-

dan "Yarının Dünyası,, 
ru tesbit eden Nevyork ser
gisi, bazı pavyonların bi. 
ribiri ardından kapanmasını.ı bakı
lırsa, insanlığın istikbali bakımın. 
dan ümitli vaatlerde bulunamıyor. 
Hak ve adalet mefhumları, teknik 
terakki ile beraber ile=-lemez ve 

c.ı1ı @1filı~f-aııcı, ne h;ıyran eJ.ci, 
ne ilahi yaratılış! 

Bu fotoğrafı, keder evinde oldu. 
ğu gibi şimdi trende de elinden dü
şürmüyordu. Sarışın bir başcağız, 
biraz dağınık saçlar, sevimli bir 
gülümseyiş .. Fakat, hani Allah cı
zırtısını versin, o gülümseyişi tanır 
gibi idi, ay kimdi, nerede? 

En acele olduğu halde Ceneveye 
ancak saat 20 de varıyordu. Bir 
çeyrek saat te taksi. Işt<J Lido di 
Albaro'ya gelmişti. 

Hareketini telgraflamamı§tı. Ka. 
rarsız kafasında ilk defa evlenmek 
düşüncesi dolaşıyordu. Belk1 düş. 
meden, yaralanmadan, hulAsa ge
çirdiği felaketten doğma bir haldi. 
Aına, o mesutta 

Saat yirmi ikiyi 20 geçe villanın 
zilini öttürdü. Kendisini ilk karşı. 
lıyan Anna oldu. Sonra babası, a. 
nası ü~üştüler. Kutlulamalar, çıkış. 
malar, öpüşmeler. Mnryo arada 
boynunu uzatıyor, koridorun lo~
luğunda Elsi'nin siluetini araştırı.. 
yordu. Acaba neden meydana çık_ 
mıyordu? Nihayet dayanamayıp 
sordu: 

- Misafirin evde yok mu~ 
:_ Hangi misafirim? 
:_ Elsi.. 
:..__Elsi mi! 

:_ Budalaşma yahuf Elsi iş!c .. 
Senin misafirin sarışın Macar kızı. 

- Nasıl, güzel dostum Elsi, sa. 
na klinik hayatını tatlı geçlrtcbfl. 
dimi? 

- Sorma!.: 
;__ Yamanmışım ben deme~ 
:..._Ne demek istiyorsun, Anna? 
:..._ Klinikte sıkıntıdan boğula-

rak ölmekten korkuyordun. A}man 
hekimler insafsızdılar. Ben de bu 
halihe burada üzülilyordum. Ama 
bana "mektup yazmasam da yalnız 
mizah gazeteleri gôndcrse:n,, diye 
yazmıştın. Demek ben seni eğlen
diremiyecektim. O zaman bu Elsl. 
yı hayalimde yarattım. 

- Beni alaya aldın demek-
.;_ Alaya almact'rm, seni eğlendir. 

mek vaktini ho§ geçirtmek iste .. 
dim. -

daki 
4

tab~hat s'a"'n~ti'" de· Frnnsaya 
Nevyorkta ve Ameri!<ada en karlı 
reklamı yapmıştır. 

Nevyork sergisinde bütün dün 
yayı dolaşmak ve her mem. 

leketin tarihi, hususiyeti, tabiati ve 
hayatı hakkında rnü:;bet malumat 
edinmek imkanı hazırlanmıştı. 
Milletlerin böyle•bir teşhir müsa.. 
bakasında iyi not kazanmaları cı11-
ların beynelmilel hayattaki mu. 
vaffakıyetlerinin de az çok miyan
nı teşkil eder. Fnkat, hukuki esas
ları son senelerde çok sarsılmış o.. 
lan beynelmilel hayatın garip te. 
cellisine bakmalı ki, muvakkat bir 
zaman için yapılmış olan pavyon
lar henüz ayakta dururken üç dev. 
let istilaya uğramış ve bunlara ait 
pavyonlar matem içhıde kalmıştır. 
Çekoslovakya, Arnavutluk ve Po
lonya pavyonları artık o memleket. 
lcrin tarihini, hayatını değil, onla
rın uğradıkları haksızlığı ve zuL 
mü ilan ediyor. 

Onlar artık sinelerinde şen ve 
serbest milletlerin hayat tezah:ir
lerini değil, şimdilik esaret altına 
geçen insanların hazin ve elim sü. 

..... - o - -----
nihayet silah ile oynayaı1 çocuk 
rnevkiine düşecek ve tabiat ile mü
cadele için hazırladığı vnsıtalan 
kendi cinsi aleyhinde kullanaca.t:
tır. 

Nevyork sergisi büyük bir iddia 
ile açılmı~tır. Hayat mücadelesi
nin karışık safhalarını. tarihi .ccğ. 
rafi vaziyeti ve ekonomisi itıbarile 
pek te iyi bilmiyen Amerikalılar, 
belki bu iddialarında haklıdırlar. 

Onlar yarının dünyasını, kendi 
sıyasi ideallerinde, lcendi teknik te-
rakkilerinde sezebilirler. Fnkat her 
millet için böyle değil .. Teknik te
rakki birse, siyasi id~aller muhte
liftir .. Ve teknik terakki, muhtelif 
.siyasi ideolojiler hizmetinde kul. 
lanıldığı müddetce insanlık için, 
rahat etmek mümkün o1amıyac:ığı 

· gibi yarının dünyasını tahmin et
mek te kolay görünmiyecektir. An
laşılıyor ki, insan, harici malumatı 
arttıkça kendini unutuyor ve ma... 
kine ile uğraştıkça kendı meka. 
nizmasının idaresini e~inden kaçı
rıyor, bu takdirde, "Yarının dün
yası,, nı biraz da kafadan ziyade 
kalbte aramak icap etmez mi? 

lı ________ A __ S_K __ E_R __ L ___ tK ___ i_Ş __ L_E_~_R_i _______ ı 

Beyo!llu Yabancı Aıkerllk Şubesinden: 

1 - Askerliğine karar verildiği belde 
her hangi bir sebeple şimdiye kadar sev
kedilmemiş olan yüksek asker! chliyet
namelilerle ceçen sene askerlik şubelerin
ce vakUnde sevkedllmedlklt'rl fr;in yedek 
subny okulu taraündan kabul edılmcyip 
gerl çevrilen yüksek okul mezunları ve 
yedek subay de\Teslnln üçte birinden faz
lasına devam edemedikleri için terhis e
dllip mntcakıp devreye bmıkılnnlar ve 
askerliğini tam hlzmeW olarak yaptıktan 
sonra tahsillerini lise veya daha yukarı 

dereceye ~ıkardıklarıru resmt bir vesika 
ile ispat ederek yedek subay olmak isti
yen ve Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları çev
resinde ikamet eden yabancılar 1 mnyıs 
1940 gününde yedek subay okuluna ve 
Oülhane ve veteriner tatbikat mektebin
de bulunmak {\zere sevkedllecaklerdir. 

2 - Bu kabil şeraiti haiz olanlann şu
beınlzc müracaatları lllın olunur, 

• 
leyoaıu Yeril Aıkerllk Şubesinden: 

A - Şubemiz halkından olup askerliği
ne karar verll(.'n ve şimdiye kadar her 
hangi bir sebeple sevkedilmemiş olan yük
sek askcrt ehliyetnameliler. 

B - Geçen sene vaktinde sevkedllme
dikleri tein yedek subay okulu tarafın
dan kabul edilmeyip geri çevrilen y{lksck 
okul mezunları. 

C - Yedek subay okulu devresinin üç
te birinden fazlasına devam edemedikleri 
için terhis edilip müteııkıp de\Teye bıra
kılanlar. 

.JJ - Askerliklerini tam hizmetli ola
rak yaptıktıın sonra tahsillerini lise veya 
daha yukarı dereceye çıkardıklarını res
mi bir vesika ile ispat ederek yedek su
bay olmak istlyenler. 

E - 335 doğumlu ve bunlarla muame
leye tlıbl olup 1 Mnyıs 940 günUnde ha
zırlık kıtasına sevkedilccek ehliyetnnme
slz kısa hizmetliler. 

2 - Bunlardan İstanbul dı~ndıı bulu
nanların da bulunduktan yerlerdeki as
kerlik şubelerine şimdiden müracaat et
meleri ittin olunur. 

SEMTi - CiNSi 

Hasköyde esk1 Kiremlrçf ycnJ Mehmet- Uç katta dokuz odalı 

Muhammen 
kıymeti 

paşa mahallesinde Hasköy caddesi Yağ- ahG&p iki evin tamrunı ısou 

hane sokak cskl 5 yeni 1, 3. 5 No. lı 
Beyoğlunda Kocatepe mahallesinde Dart odalı ve elektrik 
Taksim caddesi yeni Kaya soka~ında tes!Mıtıru havi rnaadük-
cskl 2, 4, 6 yeni 2 - ı No. h kfın ktırgir bir evin tamamı 600 

1 - Arttırma 26 - 4 - 940 tarihine dilşen C~ma günil saat 14 ten 16 ya ka .. 
dar yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin 3 10 nu nisbetinde pe3; 
akçesi yatırmak lt'ızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dl5rtte blrl peşin ve gerl knlaru sekiz ıcncde ıekia 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tAbldir. 

4 - TaksHlcr ödeninceye kadar gayr! menkul Sandığa blrlnd derecede fpo ... 
tekli kalır. 

5 - !''azla tafsiltlt almak ve Blnalann fototraflannı görmek lsUycnlerin San .. 
dık Binalar servisine mOraeaat eylemeleri lt'ızımdır. (2460) 

Emet Belediyesinden : 

AÇll< EKSiL TME ILANI 
ı - tı671 lira 97 kuruş bedeli keşini Kasabada yeniden inşa edilecek bcledt .. 

yeye ait fenni hamam in.ası acık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Elde mevcut pltln üzerine yapılacak bu inşaata alt hususi şartnameler 

bedelsiz olartık talep üzerine isteklilere verlllr. Fenni 11artname ve plfuu gl)rmck; 
lstlyenlcr belediyemize milrneııat edeblllrlcr. 

8 - Ekslltme 15 - 4 - 940 tarihine müsadl.f pazartesi günü saat 16 da bel~' 
diye dairesinde müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (725) lira 40 kuruştur. İstekliler de 2490 sayılı art .. 
tırma eksiltme kanununun s.ırahatl veçhlle bu leleri başarmış ve başarabilecekle
rine dair snlAhlyettar makamlardan tasdikli belge kağıdı ve muvakkat tcmlnntıa ... 
rlle birlikte yevmi mez.kOrda ihale saatinden evvel Encümene vermiş olmalan 
lilzumu lltın olunur. (2611) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Açık (lcretll vazifeler için Lise ve Or tamektep mezunu olanlar arasında 8 "' 

4 - 940 tarihine müsadJf pauırtcsl günü saat 13.30 da İstanbul Ünlversltcsl hu
kuk fakilltesl birinci sınıf dershanesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Girmek fstiyenlerln aşağıda yaz.ılı vesikalar ne birlikte 5 - 4 - 940 cuma ın~ 
nü saat 17 ye kadar defterdarlık sicil kalemine müracaatlıırı UAn olunur. (15'13). 

ı - Mektep vcslkıısı. 

2 - Ntlfus tez.keresi, 
3 - HUsnUhııl vesikası (Kazananlardan alınacak) 
4 - İki adet fotoğraf. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
19.4.940 Cuma günü saat 14 de fstan bulda Nafia mfldilrlilğO eksiltme komfs .. 

yonu odnsında (9999.76) lira keşif bedelJ,I Gurcba hastanesi dahlllye anfisl tesisat 
bnğlnma işleri aı;ık elGiltmeye konulmuş tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husust ve fennt Bartnamelerl
1 

proje keşi! hulftsnsile buna müteferrl diğer evrak daJreslnde görülecektir. 
Muvakkat teminat (750) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (6000) liralık bu l~e benzer is yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllftyeUne müracaatla 
ekMltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası 
vcslkalarile gelmeleri. (2572) 

b~a.ııır,ul' -....aru•ll'n9'en • 
..Erzurum Merkez Çağlıyan okulu 6ğrehnenlerlnden naklen Çatalca Tepecik 

köyü okulu öğretmenliğine tayin edilen Behlceye esk1 vazifesinden ayrılmış ol
duğu halde yeni vazifesine baslnmamıs olmasına ve ikametglhının da meçhul bu
lunmasına binaen bir haftn zarfında \•azl !cslne baslamadığı takdirde istifa ctmls 
snyılacağı ilin olunur. (2009) 

1 S ta"bUf ·~ Jleıediyesi · .. ilanları 
• • . : .. • • . -:ı •• ' • • ~ ... ..., • •• .. • 

ilk Senelik 
Teminat kir• 

Bir tı•• 
nelik 

2,70 
4,50 

4,95 
5,40 
5,40 
5,40 

19,88 

4,50 

4.50 

36,00 Ynva~ça Sahin mnhallesinJn Uzun çarsı caddesinde 
60,00 ._. 11 41 N. Iu dükktın • 

66,00 
72,00 
72,00 
72,00 

Z65,00 

ı lı 240 N. lu dOkktı.n 
" lJ il 242 . 11 n 
,. ,. ., 6/218 n ., 

., n n 1/208 " H 

,, " " 4,214 .. .. 
Dlvanyolunda Hoca Rüstem mahallesinin Medrese sokağında 8 N, 
lu Darüsscade ağası Mehmt'tnğa medrcscsL 

60,00 Beyazıtta Soğanafa mahallesinin Tavştıntaşı sokağında 1 N. lu 
Abdullııh paşa mektebi binası. 

60,00 Kflçtlkpazarda Hoca Hayrettin m:ıhnllcsinln Mektep sokn:ında 4 
N. lu Rarüllsltlm mektebi binası. 

9,00 120,00 Mercanda Atik İbrnhimpaşa mahallesinde 18 N. lu AUk İbrahim~ 
paşa medresesinden müfrez arsa. 

0,90 12,00 Kapalı çarşıda Dlvrlk sokağında 20 N. lu dükkftn. 
2,25 80,00 ,. ., Hacıhasa n ., 16 ,, " ,, 

Yıllık kira muhernmenleri ilk teminat miktarları yukarıda yazılı gayri ti\en .. 
kuller kiraya verilmek üzere ayn ayn aç ık arttırmaya konulmuştur. Sartnemeler 
Zabıt ve Muamelfıt müdUrlüğU knlemlnde g8rülcccktlr. İhale 11 - 4 - 040 per
şembe gUnü saat 14 de Daimi EncOmende ytıpılacaktır. Taliplerln hizalarında gös
terilen miktarda ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen sa-
atte Daimi Encümende bulunmaları. (2372) 

* ... 
Bakırköyünde Knrtal tepedeki Temizlik işlen ahırının amele kofusunn tahvili 

işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 460 lira 83 kuruş ve tik teminatı 
34 lira 56 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamclfıt mUdilrlilğü kaleminde görüle~ 
ccktir. İhale l1 - 4 - 940 PCl"licmbe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya m(.'ktuplan ve 940 yılına alt Ticaret O
dası vesikaları ile ihale gClnO muayyen saatte DalmJ Encümende bulunmalan. 

(2376) 

Devlet Limanları İşletme Umum l\lüdürlüğünden: 
Evvelce Almanyadnn celbedllen ve balen Sirkecide 4 NoJu nntrepoda bulunan 

idaremize alt 214 bnlye fçerslr.de safi ''otuz bin yedi yüz lkl" kilo sahife halinde 
gazete kAğıdlle bunlara mnheus üç yüz kilo siyah ve seksen beş kilo kırmızı mO
rekkep kopnlı z.nr! usulile ve yalnız ardiye ücreti idaremize alt olmak ve gümrük 
resmlle diğer vergi ve masrafları müşteri tarafından ödenmek ~artile sif İstanbul 
satılacaktır. 

İhalesi, 15-4-940 tarınıne rastJıyan pazarte!l g{lnO saat on beste Galatada Umum 
mOdOrlilk binasında toplanacak olan alım satım komisyonunda yapılacaktır. KA
ğıt ve milrekkeplerln muhammen bedeli (6029) lira (88) kurus ve muvakkat te
minatı (451) lira (94) kuruştur. Sabs şartnnmcsinl g!5rmek ve malların cins ve ev
safı hakkında fazla mnlOmat almak için her giln s!5zü geçen komisyona müracaat 
olunabilir. Teklif mektuplarının blldlrile n vakitten en gcc bir saat evveline kadar 
kpmlsyon reWlfine tevdi edilmeleri lt'ızı mdır. (2424) 

..-...--HALİL SEZER---
Maryo hala inanamıyordu! 
- Eh, peki fotoğraf kirnln ya? 
:_ Thelma Todd'un a canım. Na_ 

1 - Yedek subay )'ctiştirilecck kısa 

hh:metlllerden aııaitıdaki maddelerde izah 
edilen sartlara tAbl olanların askerlik du
rumlnn tetkik edilmek üzere nfitus hüvi
yet cilıdıınları, mektep dJplomnlan ve 
varsn nskcrl ehliyctnrunelerile en ıeç o
larak 11 Nisan 940 akşamına kadar şube
mlte bchem.ehal ınürac:ıat etmeleri lAzım
~ 

23 Nisan Çocuk Bayramı Karyola Mudeni Eşya Fabrikası 
Çocuk Sesi yurdu ~cnlcndirlr. Bay- Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanın sa-

sıl oldu da bu sinema yıldızı~ ta .. 
p.ıyamadınt 

nunda çocuklarımızı nesclcndirmek lonlnnnda teşhir edilmektedir. Bir defa mallarımızı görmeniz menfa-
fı:ln elblrli~ile çıılısnlımt atiniz iktizasındandır. Sirkeci Salkunsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7. 

........,~ ............... , wr ~e1ı•:•2•1•6•3•2 ..................................... , ................ .. 
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Çocuk

larınıza af ·I DA Yediriniz 

ÖZLO UNLARI 

ViTAMiN 

Kalori 
• 

KUVVET 

SIHHAT 

Enerji 

Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

İrmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
Özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalarının en 
mükemmelidir. 

Çocukların neşvü 

tesiri 

nemasına, diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerine 

kat'idir. Hastalıkların önüne geçer. 

HASAN DEPOSU : BaliÇekapı Beyoğluna giden Tramvay durağı karşısında .__ ________________________________________ , 
TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ 

30 · MART 1940 V AZIYETI 
BANKASI 

AK T 1 f 
KASA! 
1 'ALT. BAJ'l ıa.G. : 71.721.231 100.88\.MG.86 
BANKNOT \l.932.859.50 
pP'AXLilt 1.901.224.80 

l>ahlldekl Muhabirleri 

tl'\lrk llrUI 2S8~81.91 

Hariçteki Mulıablrleri 
Altın! Safi kilogram U08.33S 9.576.471.49 
'.Alhna tahvm kabn serbest 
iSl5vWer 12.082.18 
Ofler dl5vfıler ve bôrctu kllrlnt 
baklyelerl 29.983.093.03 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen eo;:rakı nakdf1e' 158.748.563 . .:.:.. 

ka?'lllılı 
Kanunun e _ 8 hıcl maddeler1-
rıe tevfikan bazlııo tarafından 
"ll:l tediyat 18 206 398.-

Senedat Ctızdanı 

'11CARf SEmDA'f 

Esham .,. Tabvlllt CO:r:danı 
(Dmıhte edilen ewakı nak 

~ - (diyenin karsıhtı Esham ve 
Tahvfllt CIUbnr! kıymetle) 

B - Serbest esham H tahvl1~• 

AftDSlar: 

238.319.103.81 

50.0!l3.f!24.36 
8.395.982.01 

6.286.000.-
11.202.29 

. 

Lira .'"" P.ASIF 
Serma1e: 

thtlyat Akcesl: 
ıa.715.733.96 ~dl ve fevkalld• 

Hımı.d 

256.381.91 

" 

TedavOJdeJd Barumotlari 

Deruhte edllen evralcJ nakdiye 
Kanunun 8 - 8 lnc:f maddelerine 
tevftkan buine ta.rafUıdıın vAkJ 
tedfyat 

Deruhte ed!len evrnlı:ı nakdiye 

39.Si J.646.70 '1a ld1es.t 
Kll'$ılıtı tamamen attın olarak 
Ulveten tedav1lle vaz~llen 
Reeskont mukabW Ulveteıı teda 
'YS.Ud. 

MEVDUAT! 
140..542.165.-TOrk Lirası 

238.319.103.81 

58.489.606.37 

Altın s. Kla. 65.641.930 • 

Döviz Tnahhtldatı: 

Altını tabvnt kabn ilMı.ler 
Dfter dl5viı.leı ve alacaklı kllrlnf 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Hazineye kısa ·.tdell ı•aDJ 
Altın ve OOvtz Qzcriııe 
Tahvlllt 11.:z.erlne 7.848.773.40 14.145.975.69 

msaednlar. 
Muhtelif: 

YekOn 

4.500.000.-
15.509.777.90 

626.050.391.3~ 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

18.206.398.-

140.542.165.-

17 .000.000.-
155.000.000.-

50.170.515.51 
78.124.167.90 

3.394.63 

37.128.318.97 

YekOn 

ı Temmuz 1938 tarihinden itiO&ren: Iakonto 
haddi ~o 4, altın üzerine avans% 3. 

....... mm .......... ıııııiıll ............. ~ 
İç ve dı.ş BASUR ?tlEl\IELERlNDE, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CER:.\
HATLENMlŞ FtSTULLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 

........................... .......... ,., 

Lira 
15.000.000.-

10.217 .134.25 

312.542.165.-

128.294.683.41 

37.131.713.60 

122.864.605.08 

626.050.391.34 

=================================================- 4-4.940 

BAŞ 

DIŞ 

NEZLE 

Romatizma 
Nevralii 
Kırıkhk 

Gözleri yakmaz, su ile çık
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMIN 
cevheri sayesinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
lacivert, kumral, yeşil, renk
lerinin bakıştaki füsunkar 
cazibesi şayanı hayrettir. 

____ , ______________________ ..... 

t,.ı"'-h,.1 ~.f""'"'ı f11A- ---·--1 ... -...._ 
dan: 

Münis Dilber Mehmet Esinin ala.. 
caklılarile terki emval suretile yap
tığ! konkurdato mahkemenin 6 3.94.0 
tarihinde tasdikine iktiran f'der{'k 
kntileşmiş olduğu ilan olunur.(25356) 

Edirne Asliye Hukuk Hrud~liğin-1 
den: 

Ve Bütün 
Aardarınızı 

Derhal 
Keser 

iüzurnunda 

günde 3 ka-

şe alınabilir 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askcrl liselerinin her Oç sını!ına da l5nümil%deld 

haziran içinde ~aşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin ö:z. Türk ırkmdan olması kendisinin ve ailestnln kl5tl1 

hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç• 
me sınavında da kazanması şartUr. 

3 - Bir sene tahsili terkedenlcr yaşını büyütmüş ve kQçOltm(lş olanlar kendi 
okullarının sınıf geçme sınavında lpkn veya bütünlemeye kalanlar yaşlan boylan 
ve ağırlıklan talimattaki hadlere uygun olmayanlar nskerl okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta olduktan mekteplerdeki tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan ltlb'\ren bulundukları yerlerdeki nskerlik şubelerinden 
diğer knydükabul ş:ırtıarlle miiracant yol !arını öğrenmeleri ve bunn göre de kay
dQkabul kağıtlannı en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları rn.:z.ımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları okullardan aske
ri liselerce celbedilecek ve btitünlcmeyc kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça ... 
ğırılacaktır. 

Asken lise n ve III sınıflara glnneğe muvaUnk olanların 940 yılı kamplan ile
ride nskerl okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla Musiki sanat ve karngcdikll erbaş hazırlama orta °"" 
kullannın kaydilkabul şartlan ve zamanlan aynca ilfın edilecektir. (2521) 

Traş bıçaldannda 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

Edirne maliye hazinesi tarafından) 
İtalya devleti tebaa~ndan ~ransuva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Boceti oğlu Jol ve rüfeka::;ı vekili a. 
vukat Hayrettin Belli ve f stanbul 
Caddeikebir Yorgu Polof apartmanın 
da sakin iken halen ikametgahı meç
hul kalan Ogost Boceti kızı Madam 
Malvina aleyhlerine açılan bedel 
nakız araziye men'i müdahale dava. 
sında: Müddeaaleyha Madam Malvi
nanrn ikametgahının meçhnliyctine j 
binaen ilanen tebligat icrasına ve mu 1 
hakemenin 30.4.940 tarihine saat 10 
bırakılmış olduğundan yevmi mez
kurda mumaileyhanın bizzat veya ı 
bilvekale Edirne Asliye Hukuk mah
kemesine gelmesi ve aksi takdirde 1 
kanuni muamele yamlacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilfın o. 
lur.ur. 

KA YİP - Beyoğlu Kılıcali asker
lik şubesinden aldığım vesikamı kay
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - 322 doğumlu Salahaddin 
oğlu Hikmet Konuşkan. 

Bayanlara mö .. u::ıu:. 14 ayar altın 
saatlerin yeni modelleri gelmiştir. 
Emsali gibi 15 sene teminatlıdır. 
Taşradan sipariş etmek istiyenlcre 
kataloğ gönderilir. 

Ayda 3 Lira Tak it 
istanbulda Sirkecide Liman Hanı 
sırasında Yelkenci Hanınd~ No. 8 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 darı 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karava. Dlvanvolu No. 104. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
LOtfl OÖRDÜNCO 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Bastld1i?l ver TAN mathaa51 
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