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IKJ d'ONLCK ırOIAsA 
Miltekalt bir pehlivan veya miras

fedl bir duşkün tipinde bulunan Ah
met Mlthat efendi bir gün o zaman 
18 yaşında bulunan oğllle sokafa çık
mıştır. Baba oğul tesaduten U:wnçar-
11dan seçerlerken bir dükkAnın 6nünde 
durmuşlar ve MJthat efendinin içini 
eekerek ıözünden Ylll •Jrtıtuu ıörün
ce ollu merak etrn11. Mıthat efendi de 
artık her l(!yl ofluna anlatmak lüzu
munu htaetm.ı, ve bir kahveye glt
miflerdir. 

Ahmet .Mlthat efendi s6ze baştır.a
rak ezcilmle demı, ki: 

•- Babam ve annem Kafkas mu. 
haclrlerlndendir. Annem beklr ça
ma,ın diker, babam bunlan cami ka
pılarında ve pazar yerlerinde .. tardı. 
Bana bir l8Y alamazlardı. Ben bqan 
" J'BJ"&mU bir çocuktum. BQtQn ma
halle çocuklaruu dOver, mahalle hal
kını herl(ln bir IW'etle iz'aç ederdim. 
Nlh87et mahalleli babama çıkıftılar. 
O da beni bu dQkklna bolım toklu. 
tuna eınk verdi ve benim dOkklnda 
calılmın mecbur kalmam için evdeki 
>i7ecettmı ke.tl. Ben bir lokma ek
mek için herıQn ~ bqıka
bak, kar, 781mur, bora altında incecik 
bir ıömlekle ti Botazk..xten kal
kıp U:ı:unçarpya kadar ıellrdim. 

D(ikklndald vazifem, dükkAna ve 
ustanın evine bol bol su taşımak, her 
4ki tarafın ebdesthanelerinl temizle
mek, ustanın eaalannı eve taşımak, 
vakit buldukça ustanın isine yardım 
etmeli: ve berg{ln bir veya birkaç de.. 
ıa da dayak yemekti.• 

Ben 7avaı yavaı o zamanın en ince 
"1 o1aD attarhtı 6inDdbn. Kuvvet 
baplan ;rapmıya baıladım. BU bap1i
nm ıllhret buldu. O kadar ld ustam• 
dan bu hapl n almıya plenlerden top
ladığım bahşlıler, dükkAnın günlük 
kazancından fazla idi. 

Fakat bu sıralarda bana o1tumak 
bevesl ıeldL Yanımdaki dukJı:Anın sa
hıbl H o İbrahim efendınln gazete o
lı:udutunu aorünce ona murac:aat et
lim. 

Ahmet Mlthat etene!! oıtuna haya
tını anl&tmıya IU IUl'eıle devam et
Jniftlr: 

* / Sizden fltedijim feY, mfuıuip ~ 
zamanlarınızda benimle biraz meş
gul olmanız, bana okuma yazma öA
retmenizdir. Buna mukabil, size, 
emredecejiniz her hizmeti görü. 
rum. Dükkanınızı ıiler süpürür, 
hatta isterseniz, geceleri evinize de 
eelir, göstereceğiniz işleri gorebi- -
lirim!" 

B enim bil teklifim, Hacı Ibra. 
him Efendiye tahmin ettl

lfmden çok büyük bir ır.emnuni. 
yet duyurdu.. Adeta gozleri yap.r
dı: 
"- Hay hay yavrum, dedi, va

kıa, benim hocalıkta mümaresern 
yok ama, bildllderiml aana da oğ
retmiye elimden geldiği kadar ça
lışırım. Buna mukabil de, aenden 
hiçbir teY istemem. Eğer okuma, 
yazma oğrenir de, memnun kalır. 
san, yarın arkamdan edeceğin ha
:rır dua, bana klfi bit mükifatbr . ., 

Bu vaadi alınca, sonsuz ve ma. 
sum bir sevinçle ilk hocamın elert. 
ne sarıldım. Onun tevazu ile çektlli 
ellerlnl, hlll yürelimi dolduran 
aonsuz bir minnetle optUm. 

Hacı İbrahim Efendi, o gün, haf
tada üç defa, bana derı vencejini 
vaadatti. Bu deralerin zamanlarını 
tesblt ettik. Ve ben Hacı İ'lrahlm 
Efendiden, tk1 ,on soıira. ilk dersi 
alacalum tahayyill etmenin büyük 
zevkini duyarak aynldım. Fakat 
maaı...ı, uatam1a konufUDCa, o
kuma yazma Otnmmeme enpl o
lan bütün aüçlWderlD benüa ta. 
mamen bltmacUllnl teefl(lrle anla· 
c:lım. ÇilDkü uatam, ba1m okuma, 
yazma hevelim1, tahmin etttllm P. 
bl takdirle tarplam&dL Hattl blll
Jds: 

.. _ Bu heves te nereden çıktı? 
Kltlp mi yoka diploma\ mı ola
caksın? Sen, zenaatini ilerlet kfıfi. 
Tam işe elin yatmıya bafl.mlfken 
apıtma .. .,, dedi ve bilMsla, haf
ia iıç defa, yani haftada altı saat 

dilkkindan ayrılmama razı olma. 
dı Döktligtim göz yaşları bile, onu 
bu hususta insafa getıremec!t. Hat
ta aylıgımdan fedakar!ık etmeyı 
goze alışım bile, ustamı kandırma
dı. Kaflannı çatıyor, yumruğunu 
masaya vuruyor: 

" -Olmaz dedik ya?,, diyord~. 

• 

1 § bu hale _girince. mün:ıs!p 
bir zamanda, vaziyetimi 

Hacı İbrahim Efendiye de anlat
tım. Zavallı Hacı İbrahim Efencii, 
düşündu, ta11ndı1 ve nihayet ısti· 
rahatinden fedllkarlık etmeyi de 
goze alarak, bana, geceleri ve e
vinde ders vereceğini adadL Bu 
vaadin beni ne kadar minnettar ve 
mütehassis ettiğini anlatamam t'r.; 
gece sonra, Hacı İbnhim Efendı. 
nin Beyazıttaki evinde, ilk dersi 
aldım. Oradan çıkarken, öğren
diklerimi unutmamak için, derstP. 
dinlediklerimden başka hiçbir şey 
düşünmemiye çalışıyordum. Fakat, 
bu dersler yüzünden büsbütün e. 
zilmiye, yorulmıya başlamıştım. 

Çünkü bu derslere oaşlamadan ev· 
vel istirahate ayırabildiğim zaman
lar, bütün bir günün ıay1sız yorgun 
luklarını şoyle böyle gidermiye an
cak kAft geliyordu. Mahdut istira. 
hat saatlerimin bir kısmını d& ders 
almıya ve sonra da, den çalışmıya 
ayırınca, ldeta erimiye bnslamı~
tım. Bana bütün bu yorgunluki.on 
unutturan yegane ıesellı, bir şey
ler öğrenmenin sevinciydi. Her 
dersten sonra, beynimin içinde be. 
ııı..- si-il~ .. \n-• .Jnı..6 J'G'P..l•-

dlpt, ve 'btlyüdill'Uıl\ Meta bls. 
9edtyor ve görbmes bir 1l.-anhlm 
mlnevt kasvetinden kurtulmanın 
zevkini tadıyordum. 

Bu şerait içinde 1ltı ay munta
zaman çalışmak beni adeta, vere

me tutulmuş bir insan gibi incelet. 
miş, sarartmıştı. S3ğlam yapımın 

bu aflklr çöküşünü sezen ustam 
bile: 

.. _ Sana ne oluyor? Yoksa sev. 

da mı çekiyorsun?" diye alika 
gösteriyor, zavallı anneciğim: 

.. _ Evlldım.. Neyin var! Sana 

ne oluyor? Baksana? İğne, ipliğe 
döndün! Derdini soyJ.emiyen der
man bulamaz. Söyle, anlaı .iti, bir 
çare arayalım. Allah büyüktür. O 
insana, dert verir ama, çaresini 
de beraber ihsan eder!,, diye beni 
sıkıştırıyor, ikide birde. benden, 
içimi erittijini vehmettiği gizli 
derdin mahiyetini oılJ'enmiyo ça. 
lıfıyordu. 

Fakat, ben sıhhatime pek aldır. 
mıyordum. Vücutça zayıf düşme
me rağmen, neşem yerindeydi. 
Çünkü, bu geçen altı ay _ıç~de, 
hayli şey öğrenmiştim. Guçlükle 
de olsa, okuyup yazabiliyordum. 
Vakıa altı ay sonr:ı, Uıtiyar hocam 
hastalandL Ve ben, onun dersle. 
rinden mahrum kaldım. Fakat, o 
zamana kadar öğrendiklerim saye
sinde, artlık, kendi kendime çalı.
pbilmek lmklnlarına sahiptim. Bır 
taraftan, mutemadiyen okuyup ya
zıyor, aldılım maqtan arttırabil. 
dilim parayla kitap, gazete alıyor
dum, bir taraftan cb oafka 11. 
aana da baflamanm çatele~ni a. 
rllflmyordum. Nihayet g(inün bi
rinde bu emelime de kavuştum. 
ve G~latada bir Frenkten, • dük
k&nını aabah akpm 1Qp(lrmPk 
mukabilinde - framızca den •• 
mıya da bapad•m 

B iltiln ban1arm semeresınf 
toplamakta da fazla gecik

medim. Bir kaç ... lc;inde. bizim 
çarpnm en billill \DIUll ben ol• 
muttwn. Bult bl1ctm ..,...ızıde, 
kuDcım da aı1mıfU. Çl1nki1 bir 
çok ktmHler, Anadoludakı yakın. 
lanna pdereceklerl mektuplan, 
ücret mukabilinde bana yazdırmı· 
ya başlamlflardı. Bu arada, fakır 
olanların mektuplarını da bedava 

_ yazıyordum. 
(Devamı var) 

Lutfi Kırdar 
izahat 
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SERGiLERi İ İtalya ile 
Müzakerele 
Neticelendi 

VaU" ve Belediye Reisi Lutfi "Kır
darla Sular İdaresi Mı.idüru Yu:nıf 
Ziya dun şehrimize dönmüşlerdir. 
Lutfi Kırdar, Ankaradaki temasları 
hakkında şu izahatı vermiştir: 
"- Ankaradakf temaslanm sıra

sında evvela, Taksim kışlası arsasile 
etrafındaki sahalara ve bir de Unka. 
panı Eminönü arasındaki sahaya ait 
tafsilat planlarının tAsdiki icin Na
fıa Vekaletile görüştüm. Verilen iza
hat üzerine bu planlar tasdik edildi. 
Şimdiden sonra azami imkanlardan 
istifade ederek bu planlan tahl\kkuk 

ettirmiye çalışacağız. Bundan başka, Dün Fatih Ha/,kevinde amatör fotoğrafçıların eserlerinden 
su. elektrik, tramvay, itfaiye, stad- mürekkep bir aergi arıl11Uftır. 
yom, ve Şişli hastahanesi için, A vru. 
pa veya Amerikadan celbedilccek l ıttutbul Parti Btıfkanı Fikret Sılay K urdelayı kesmiş ve 
malzeme, ve aletlere ait tlöviz işlerL toplu bir halde aergi gezllmiftir. 
le meşgul oldum. Sergide llıaan Erkılı~n 11etiftirdiği 20 kadar amatörün 

Tesbit edilen formül Heyeti Veld-

kn R~ed~. Hey~ V~~~~~c=~-e=n~m=u~~==~==~=m=~=e=~==k=r=i=t=e=~=ı=~=~=u=n=m=a=M=~=ı=~===~ 
mülü bugünlerde tetkik ederek kara. 
rını verecektir. Şimdilik bize llzım 

olan doviz miktan 3,5 milyon lira. 
lıktır. Bunun 1.700.000 lirası elektrik 
ve tramvay malzemesi mübayaası 1. 
çindir. Çünkü eldeki malzeme bit
mek üzeredir. Tramvay şebekesinin 
kısmı izamı esaslı tamire Uıtiyaç gös
termektedir. 

Bu malzemenin ucuz ve kısa btr 
zaman zarfında celbedilebilmesi için 
doğrudan doğruya bedeli verilerek 
getirilmesi mevzuubahistir. Su şebe
kesi ve fabrikası için getirtmek iste. 
diğimiz malzeme işinde bu kadar a
cele hareket etmlye mecbur dejiliz. 
Onun için bu malzemeyi kredi ile te
min etmek tasavvurundayız. 

Maliye ile Belediye arasında 
Maliye Vekilletile belediye arasın

daki alacak verecek işine ait takas 
meselesi bir kanun işidir. Bu husus 
hakkında Maliye Vekaletite temas 
ettim. Meclise verilmek üzere bir ka
nıın l.Av.ihıu:ı hA71rı,.,.o,.-:>1rhr.. MııhA
aebe mudürü Muh\ar da bu ışı mbç 
ettırııııı.k tem Anksada lııaWs. 

SIU Fabıiluuı 
fstanbulun süt i§tni, dövizle hallet

mek taraftan değiliz. Esasen bu hu
sustaki tesisatı Ziraat Vekfiletile bir
lilcte yapacağız. Vekaletin, alatı zi
raiye mubayaası için, Londraya gön. 
derdiği heyet, bu mübayaatı, Vekalet 
çe temin edilen kredi ile yapacaktır. 

Otobiia l*aeleai 
Otobüa mübayaası işini tramvay 

idaresine verml§tlk. idare §imdilik 
40 kadar otobilsün rnübayaasını ek
siltmeye koymuftur. Muayyen tari
hin hulülünde yaptlan teklifler tet -
kik edilecek ve döviz vaziyeti gözö
nünde tutularak muvafık bir şekilde 
halledilecektir. 

Taksimdeki infaat ifi 
Taksim kışlası arsasında, Prost 

planına uygun şekilde yapılacak 
mar işlerinde, Emlak Bankasile müş. 
terek hareket etmek Ü7ere müzake
redeyiz. Şimdiki halde Emlak Ba~
kası, bir milyon, belediye de bir mıl
yon liralık bir sermaye ile bu IŞe ı1-
tirak edecektir. 

Bu para ile kışlanın arsasında kar 
getirecek inşaat yapılması düşünül
mektedir. İnşaat masrafı amorti e
dildikten sonra binalar tamamile be
lediyeye intikal etmiş olacakl~r.!'~r .. , 

Tramva11 ülareal mUdürlugü 
Tramvay ve elektrik idaresi mü

dürü Mustafa Hulki eski fen müp. 
virliği vazifesine iade edilmiştir. 

Mustafa Hulki badema elektrik, su 
tramvay ve tilnel idarelerini, beledı. 
ye namına murakabe edecek ve bu 
idarelerden makama vuku bulacak 
müracaatlar bu kanalla yapılacakt~. 
Tramvay idaresi müdürlüğü şimdı
lik, müdür muavini Tayfur tarafın
dan yapılacaktır. 

Maarif Vekili 
Ankaraya Döndü 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dün akşamki trenle Ankaraya dön 
müştür. Vekil. İstanbuldakl maarJf 
müfettişlerile dostları tarafından teş
yi edllmiftir. 

-------
Denizde Bir Ceset Bulundu 
Dün akpm Davutpap sahillerin. 

de denizde bir ceset bulunmuştur. Ce 
set, orta yaşlı bir adama aittir. ~z~
rinde hüviyetini tsbat edecek hıçbır 
şey t ulunamamıştır. Kıyafetinden 
bir balıkçı olduğu zannedilmekte, 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Pasif Korunma Mecburiyetleri 

Bu Mecburiyetlerin If a 
Edildiği En Yakın Polis 
Merkezine Bildirilecek 

Puif kormuna bakımından ev ve apartmanlarda yapılman mecbal'I 
olan işler hakkında villyet seferberlik müdill'lilğünden §U maUimat ve. 

rilmiştir. 

Her aile ister miinferit evde isterse apartman gibi milşterek çatı al
tında otursun vukubulacak herhangi bir hava hücumuna karşı pasif 
korunma noktasından aşağıdaki teşkilleri yapması hem kendi ve hem de 
aile5inin korunması noktasından ne kadar mühim ise ) apacağı bu teş.. 
killerle memleketin umumi pasif korunmasına da o derece hizmet 
etmiş o)urki bu bir memleket borcu ve vazifedir. 

1 - Bina dahilinde oturan hu aile bir pasif korunma amiri seçecek. 

.... 2 '":.. Atıİacak y~
0

1ın ~~~iİ~~·inden çıkacak birçok .yan1tınlaı:a ka~ 
-.1 ... •• eanmı koruıftak için bulunduju evha lc:ap etürdiii tekilde bır 
itfaiye t .. ldll yapmabdır. ~lec:ek talualann askerlikle aıaıu.. olma
malıdır. Yetec;k kadar erkek bulunmazsa kadınlardan da olabilir. 

3 - Bir sıhhiye ve haııtabakıcı yapmalıdır. Vazifesi ''ukuhulacak 
herhangi bir yaralanma ye arızaların ilk sıhhi ted~irlerini almak v~ 
hastahaneye naklini icap ettirecek derecede yarah ıse yardımcı sıhhı 
ekipler ıeİinceye kadar ıazım eeıen ihtimamı eöstermelidir. . . 

Yukanda teşkilleri her ailenin yap~a~ı ve en yakın karakola ~ılclir. 
mest kanunt mecburiyetlerdendir. Hılafına hareket edenler teczıye e. 
clilecektir. 

Kmlcahamamda 
Arazi Çatladı, 

Dumanlar Çıkıyor 
Kızılcahamam (TAN) - Çamlıde

re nahiyesine bağlı Boğralar köyü. 
nün üzerine tesadüf eden arazi, bir 
saat uzaktaki Ağcin köyü deresine 
kadar, bir çok yerlerde ikiye ayrıl
mıştır. Bazı yerlerde yarıkların ge -
nişliğl 1 ,5 - 2 metreyi bulmakta, de
rinliği i9e zemin görülemiyecek bir 
hadde kadar inmektedir. Maamafih, 
derinliğin ıörülmemeslnin ve tahmin 
edilememesinin diğer sebebi de, bu 
yarıklardan dumanlar ve fena koku. 
lar ç1.kmakta olmasıdır. 

Boğralar ve Ağcin köyleri halkı, 
bu yarıklardan dolayı endi,eye düt
müştür. 

Bu sene şiddetle yağan yağmurla
nn selinden yazlık mahsulleri mah
volan köyler, kaymakam Hamdi Ö
nayın riyaseti altındaki bir heyet ta. 
rafından gezilmiş ve zayiat derecesi 
tesbit olunmuş~ur. Bir çok arazinin 
badema zeriyata müsa!4; olmıyacak 
surette kaydığı da ~örülmüştür. 

Yikılan bütiln köprüler de tesbit 
edilmiş, münakalatın teminı için a
cil tedbirler ittihazı kararlaştırılmış
tır. 

Pendikteki Ortaokul 

Kartalda Yeni Y apllan 

Binaya Taıınacak 
Binaıızlık yüzünden Pendikte gay. 

rt muvafık bir binada bulunan Kar. 
tal orta mektebi için Kartalda halle 
tarafından imar edilen metruk mek
tep, yedi büyük dershane ile üç oda, 
bir salon, vasi bahçeden ibaret ve 
salma suyu da muhtevi güzel bir mek 
tep haline getirilmiştir. 

Maarif Vekaleti müfettişlerinden 
beş kifilik bir heyet bu binayı gez
miş, halkın maarifperverlijiııi takdir 
etmiştir. 

Ay başında orta mektebin Pendik. 
ten bu yeni binaya taşınacağı umul. 
maktadır. 

Semendire Mektebi kapandı 
Kartal kazasına bağlı Semendire 

nahiyesinde 14 bin kiısuf' liraya beş 
ıınıllı bir ilk mektep yapılmışsa da, 
bundan istifade edilememektedir. 
Mektebin tek muallimi üç aydanbt>ri 
hastadır ve bu yüzden mektep ka -
panmıştır. 

Semendireliler, bir muallim gön -
derilmesi için müracaatta bulunmuŞ
larsa da henüz bir semere hasıl ol
mamıştır. 

SUAL ·CEVAP 
a - TUrklyenln nereelnde maklnlat 

mektebi vardır? Girme .. rtlaro nedir? 

C - Taksimde Fikri Tevtlk makinist 
mektebi vardır. İlkmeldep mcı.unlan 11· 
reblllrler. 

* S - Ecnebi 1atHyonlar hangi aetler• 
de ve hangi mevceler Ozerlnden tUrkg• 
neırlyat yapıyorlar? 

c - Londra 31 ve 49 metre Qzerinden 
saat 18,55 de, Paris 40 metre üzerinden 
Hat 20.25 de. Roma S1 metrederı saat 

21 de nep'lyat yapar. Tanda radyo Pl'Ol
ramı sQtununa bakınız. ecnebi iltaqon· 
ıannm tQrkçe netrfyat ... t ve mevce
lerlnl orada da ıOreceklln!& 

* 8 - 811111 tlıttmak ftln Ml•ade al• 
mak aarurl midir ve mD••de varlrler 
mlT 

C - MO..adells llWl tqınamu, tztn 
almak zarurldir. Mahalll ubıta Amlrllli 
gösterdilinlz lU:r.umu kabule p.yan ıö
rlll""e müaaade verir. 

İtalyaya gitmiş olan Türk tic 
heyeti vazifesini bitirmiş ve yeni 
!aşmanın imzası için Ankaradan 
limat istenilmiştir. Yeni anlaf. 
800 milyon liretlik tic.ıri mübadele 
taalluk etmektedir. İtalyanın meml 
ketimizden alacağı mallar pam 
yapak, muhtelif hububat ve zah. 
ler komür, muhtelif ki.ıçük baş deri 
ler, kuru meyve ve sairedir. İtalya 
lann bize verecekleri mallar aras 
da ötedenberi Almanyadan !thal e 
tiğimiz bazı maddelerle muhtelif 
manifatura, otomobil ve .ıksamı. a 
sitler, teneke ve sairedir. Anlapna 
nın bugün imzalanması muhtemel 
Bu anlaşma şeraiti hakkında hen·· 
mütemmim malumat gelmemekle 
raber anlaşma müddetinin bir 
olduğu bildirilmektedır. 

Dün muhtelif memleketlerden p 
yasamıza kalay, asetik asit, radyo 
makine aksamı, emaye e§Ya, tul 
balar, toprak boya, muhtelif boyalaıi 
saat, çelik e§Ya, kilit ve mente§e, 
lefon levazımatı, suni çiçek, tutk 
anilin boyalan, killliyetli ağır deı 
ler ve fazla miktarda ampul get 
miştir. 

KahrJeler de pkanlıgor 
Ziraat Bankasının getirdiği on 

bin çuval kahve, mavnalarda m 
melesinin ikmali için bekletilmekt• 
leli. Dün bankaya noksan gönderilm\f 
olan evrak geri geldiği için kahvelr 
rin gümrük muamelesine ·laşland -
mıştır. Hafta içinde bu kahvelerin pi .. 
yasaya çıkanlacağı haber verilmiştir· 

I hracat ifleri 
Ihracat işleri hızını muhafaza et

mektedir. İtalyaya yumurta ve baJ.. 
mumu, Fransaya külliyetli miktardı 
kendir, Romanyaya altmı' bin kUO 
zeytin, Yunanlstana baltk gönder.il
miştir. Fransaya gönderllecek mallAt 
~nmııtır. Önümüzd:!ki hafta içindi 
İngiltere, Fransa ve 1talyaya gonc:ıe: 
rllmek üzere külliyetli ve mütene~ 
ihracat malı için pazarlıklar devarn 
ediyor. 

Ziraat Bankasının mübayaatı 
Ziraat Bankasının mahtellf iç pi

yasalarımızdan yapak ve yün muba
yaa etmek üzere faaliyete geçtiği h .. 
ber verilmiştir. Banka lzmır, ve A· 
dana piyasalanndan da pamuk mü• 
bayaasma devam etmektedir . 

Bu aeneki portakal malıaulü 
Narenciye mıntakRlarmdan gel• 

bir haberde bu sene bu mıntakalanll 
portakal, limon ve mandarina ~ah
ıulUnün geçen seneye nazaran yuzd• 
altını§ nisbetinde fazla olduğu bildi
rilmektedir. Yalnız Dör.yolda mah
sul fazla değildir. A ianada bu sen 
24.785.000 portakal, 1.978.000 llmo 
5 486 800 turunç, 851,700 bü , ' .... 
portakal toplanmıştır. Dıger mınta-
kalarda da mahsul bu rakamlara ya .. 
kındır. Portakal ihracı için tıent.iz bir 
yük muameleler başlamamıştır. 

Kapatılacak dükkanlar 
. thtiklr yaptıklanndaıı dolayı kOıı 
milyonca kapatılmasına karar ve~1 
iki dükklnın tasdik muamelesi biıı-: 
rilmediğl için bu dükkln sahipleri 
tebligat yapılmamıştır. Bu dükkln
larm pazartesi günü kapatılacajı 811-

laplmaktadır. 

Vrangel Yatı Çıkanlıyoı 
Tophanede Salıpazan önünde .. 

Ş6 metre derinliğinde batmış bulu
nan Vrangel yatının çıkarılmasın• 
karar verilmiştir. 

Yatı çıkaracak olan müteabh\ttefl 
kıymetsiz hurdaların yüzde 20 sl. 
kıymetli madenlerin yüzd':_ M si ~ 
altın ve gümüş paralarla kağıt para 
ların yüzde 90 1 hükfunet tara!ındaıt 
alınacaktır. 

TAKViM 

11 Şubat 1940 
PAZAR 

2 nd ay Gün: 29 Kasım: 98 
Arabl: 1358 Rumi: 1355 
Muharrem: 2 1ldnclklnun: 21 
GUnet: 7.02 - Ölle: 12.28 
ikindi: 15.18 - Akıam: 17 37 
Yatlı : 19.08 - İmdk: 5.21 



~GüNj 
Kral Faruk A ı, 0t.,.sı 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Yiğiti Yiğite Ver 
Yazan: B. FELEK 

Dost ve kardeş M.ısır, bugiln Ma
jeste Kral Faruk'un yirminci 

yıldöntiıııiinü millı bir bayram ola. 
rak tesit etmektedir. Kral FaTuk haz
:retleri, Mısır tarihinin en mühim 
devrinde Mısır tahtına geçmış ve 
memleketinin mukadderatını ele al. 
ımştır. Hakikaten Mısır bugiın, yal. 
hız yeni tarihinin, belki büttin tari
hinin eşini nadir gördüğü bir intikal 
devrindedir. l\fısırda kültürel bir kal. 

FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA' 

Gizli ve Aleni Celselerden 
Sonra Daladier Kabinesi 

Birçok 
Alman 

Tayyaresi 
imha Edildi 

B ir Fransıs ıazetesinde okudu. 
ğum bir kari mektubu parça. 

smı temas ettiği noktanın ehemmi
yetinden dolayı aşağıya dercedip ü
zerinde biraz işlemiye lüzum gördüm. 

kınına, endlistriyel bir kalkınma,. e. Londra, 10 (Hususi) - Dün bir 

~~:~~ t.~~yr~.t~~z~~::~;ı:~. ~~.~:~ Ittı·f akla Itı·mat Kazandı ~ni ~~;~~~i :;fr:::n u!~f~~~ faydasını bir kere daha göstermiş ve 
nan askerı b r kalkınma devn ~aşa. Abnanlar tarafından lngiltereye kar-
makta dır. Yüksek otorite saygısını t şı tatbik edildiği söylenen mukabıl 
temin yolunda çok büyük adımlar a. . A • d ı ni t b .. 
tan Mısır Üniversitesi kültürel kal- Farıs, 10 (Hususı) - Mebusanı Frnmıız gn.zetelerınde kü bu celse bu gazetenin direktörü ablokanın eğersiz iği e aruz et. 
kınmayı; memlekette demir istihsali Mec.~si, hafi celse müzakerelerine Fransız gazeteleri, milli müdafaa olan Leon Bluın'un talebi üzerine ve tlrmiştir. Kafile usulü sayesinde za-
vc fabrika hayatının teessüsiinil en- bugun de devam etmiş, öğleden ev- te~ilatına ait çok nazik meselelerin bidayette buna muarız olan Daladi- yiat 500 de bir nisbeti muhafaza et
diistriyel kalkınmayı; milli bankala· vel :re sonr~ iki. toplantı. yaJ?ılmıştır. hadisesiz ve Fransızların müttetik er'ye rağmen aktedilmiştir. Daladier, mekte ve nazist müdahalesinin har. 
rın kuruluşu, milli teşcbbiislerin Her. ~aiı celseyı takıp eden alem celsede vatanperverliği hissi içinde cereyan bidayette bu gizli ~elseye muteriz i- bin cereyanı üzerinde bir kıymeti ha
leyişi, ekonomik kalkmnıııyı ve Mısır rıya:et. makamına verilen bir takrir- etmiş olduğu yolundaki kaydı derin diyse de meclisin lüzumlu gördüğü iz olmadığı anlaşılmııktadır. 
müdafaasını:n kurulması da, askeri l~ h~kumete itim?t .ed.ilmesi teklif e- bir memnuniyetle tebarüz ettirilmek- bu celseyi akdetmekte serbest bırak- Almanlar dün yaptıklan hava ta~ 
kalkınmayı remzcdiyor. Bu kadar dılmış ve bu teklif ıttıfakla kabul o. tedir. Bu gizli celse lıakkında Excel- mıştır. arruzu sırasında altı gemi batırd1k .. 
geniş faaliyetlere girişen , e b~tün lunm.uştur. ~akrirde, bütün m?za~e- sior gazetesi şu mütaieada bulunu- Bu sosyalist gazetesi Daladier'nin larını iddia ediyorlar"a da fngHiz 
bu faaliyetler net'cesinde tam mana- relcrın en yuksek vatan severlik hıs- yor: fikrini değiştirmesini parlamento ef. bahriyesi bu idianın aslı olmadığını 
sile modern sevi~ eli; hayatından ve leri içinde cereyan ettiği ve milli "Kalabalık l)ir meclise tevdi edilen kan umumiyesindeki tahavvülün bir bildiriyor. Dün iki gemi hasara uğ
istikbalinden emin, bütün kaynakla- vahdeti kati bir surette tecelli ettir- bir sır artık bir sır olmaktan çıkar. neticesi olarak tefsir ediyor ve bunu ramış, fakat bunlar kendi vesaitile 
rını işletmeğe muktedir, müreffeh diği tebarüz ettirilmektedir. Bu müzakereler olduğu gibi illn edil- çok yerinde buluyor. limana dönmüşlerdir. Dün Frith of 
bir millet yaratmak istJyen yeni l\fı- Knbinl!nin tli.dilô.l ihtimali meli idi. Çünkü önüne geçilmez, ifşa- Oeuvre gazetesi, seferber edilen Forth'da bir Alman tayyaresi düşü -
sırın başında Kral Faruk Hazretleri at ile du" """"an asıl 'Kencll•ı'nden gı·zı... rülmücıtür. 

k 
Belga ajansının Paris muhabirine ._. " ..... mebusların cepheden çağırılmamış ~ 1 b lık ·1 i . t yya 

gibi genç, azlmkar, )ilkse vazifesinin nilmesi icap eden cihetleri nasıl olsa olmasını teessüfle karşılıyor ve diyor Alman ar a çı gemı er nı a • 
b d 

'k b" göre, Daladier'nin yakında kabinede ki: 't ı ·· 1 ·ı d b bardı ütün icaplarını mli rı , ve utün ölft.enecek ve yalnız Fransız efkarı re ve mı ra yoz erı e e om .. 
.... h bir takım tadilat yapması muhtemel- e;.. • ı d' İki b lık gemisi mısır halkına hız ve eyecan ven- umumiyesi bunlara muttali olamıya- "Bunların çağınlması ve içtimada ınan etmış er ır. a çı 
bilen bir hUkümdar gerekti. Bu itibar dir. Muhabir diyor ki: akt bulunması çok doğru olurdu. Muha~ batmıştır. Bir Alman tebliğine göre, 
· f "Mebusan meclisi koridorlarında c ır.,. 1 il' t ıle Mısırın bu güzide evsa ı haiz o- Populaire gazetesi bittabi ve Ex. rip neslin mebuslan da böyle bir mü "dtin öğleden sonra ng ız ayyare--
1 h '"k" d t b d 1. dolaşan şayıalara göre, Daladier, k"rf i kl te an u unı arına am u sırn a ..... a- celsior'a muhalif olarak gı'zli celse- zakerede hazır bulunmıya davet e- leri Alman o ez ne ya aşmıya ~ 

1 h b Harbiye Nezaretini tF.kedecek ve d .. d f k \'uşmuş o nıası, onun esa ına ayrı den memnuniyet beyan ediyor. Çün. dilmeli idi.,, şebbüs etmişlerse e mu :ı aa uv -
birh~~Wi~~d~Krnl~~~fü~~N~~ni~G~~~GL ====~~~~====~===========~====~~~d~~pb~~~~~" 
çok uzun süreceği ve çok verimli ola- melin'e yahut General Nogues'e tev. h imha edilen tayyareler 
cağı muhakkak olan devrinin kardeş di eyliyecektir. Dahiliye NaZl.l'! Sar- r· t v k A ı t • Ka ve 
ve dost Mısır hakkında her bakımdan raut'nun yerine halen Başvekil mus- ı car e e a e ı Hava Nazın Sir Wood, bugün be-
hayırlı olmasını temenni ederiz. vini Chautemps getirelecektir. yanatta bulunmuş ve şu sözleri söy. 

,,. "Diğer taraftan bir istihbarat ne- F 1 T be E e lemiştir: cıDüşmanın birçok tayyare· • t t tt lerini imha ettik. Onların telef olan 
~erika ve Avrupa zareti de kurulacaktır. Fakat bu ne. ıya arını es ı 1 tayyareleri, bizim kayıplarımızdan 

zaret şimdiye kadar sanıldığı gibi çok fazladll'. Gün geçtikçe daha ye. 
Amerikanın Avrupa harbine katış. nıak istemediği zerre kadar şüphe gö- Frossard'a değil, fakat halen iş nazı- Ankara, 10 (A.A.) - Ticaret Ve- müstehlfke satı§ fiyatlan yukardaki ni, daha süratli tayyareler yapıyo. 

tünne:ı: hakikatlerdendir. Fakat A- n bulunan Fomaret'e tevdi olunacak. kaleti bir taraftan kahvenin toptan fiyatlara nakliye masrafı ve peraken- ruz. Tayyare istihsalimiz iki misli. 

t 
· af deci n b ü limandaki t tan ılar ne vardı. Fakat yeni fabrikalar ya· 

!n.erika, Avrupanın mukadderatile tır. ş Nazırlarığına da Radikal sos- fiyatlarını tesbit ederken diğer tar - e u Ç op c 1 
t1a · in d t dbi da ta t ed le b pıyoruz ve mevcut fabrika an geniş. 

ali.kadardır ve bu alaka yüzünden yalist partisi parlamento grupu reisi tan perakende fiya r ıç e e r arasm vusu en r varsa ~ 
Avrupada olan biten her şeyi ya. Chinchery getirilecektir. Hava Nazı- alını§ ve bu maksatla bütün vilAyet. ~ ve perakendecinin norma1:. kan letiyonız.,, h bli .. l 
landan anlamak istemektedir. Bu G L h d ıere telgrafla fU tamimi yapmıştır: 1 inzimam etmek suretlle tekevvun e- Fransız arp te g 

rı uy ac ambre dn kabine en çc- "Zı'raat Bankası vasıtasil"' ~tirı'len decektir. Unsurlan böylece malum p . 10 (A A ) U • k 
1 

yüzden Amerika bir taraftan bitaraf. kilecektir Fakat b d ğişiklik k "' &- arıs, . . - mumı arar-

Mektupta şöyle deniyor: 
"Bir memleket kendi sakinlerini doyu

ramadıltı zaman, bunlar ya ba§ka ;vere 
hicret eder, yahut kom1Usuna harp açar
lar. Dünyanın en kandırıcı delilleri açlı.ğuı 
dolurdutu icaplar önünde dayanama&. E
sas itibarile kesif nüfuslu milletlere yar
dım etmek ıekllndekl Akillne politikaya 
kimse muarız delildir. Llkln ıa:vet faal 
bir propaıandanın da bu milletleri her ne 
vas(ta ile olursa olsun muttasıl dolum art
tırmasına sevketmemesi lhımdU'. KOre
mizin nüfUsu, bWmkJ (Fransa) Jibl bazı 
azalan milletler müstesna tarih derirle
rindenberi ltltilmedlk bir nlıbette artnul
tır. Diler taraftan anın yaıanablllr saba
lan da nihayetsiz delildir ve, eter her 
türlü harp tehlikeleri bertaraf edilmek ts .. 
teniyorsa ıünUn birinde blr (d!.qinll do
twn> nüfus siyasetini defPif etmek mec .. 
burlyetl hasıl olacaktır." 

GörUyonunuz ki; Franmı okaya. 
cu, çok ciddi bir bahse el atmqtu'. 
Filhakika dünya nüfus siyaseti hak. 
kında eserler yazmış olan İngiU. ik.. 
tısatçılanndan Malthus da bunu çok 
evvel düşünmüş ve izdivaçlan talı. 
dit etmek fikrini ileri sünnüıtü. 

Burada Malthus kanunu isnıUe 
maruf olan bu iktısadi fikri uıütalb 
edecek değilim. 

Yalnız dünyadaki harplerin arb1ıl 
sarahaten aç kalan kalabalık millet. 
lerin hırsile hidiı olduğuna filplae 
kalmayınca rahat etmek için hepıh 
yetin daha fazla artnıamak yollarını 
aramasını pek mantıki bir sulh ça. 
resi olarak kabul ediyorum. 

Bir vapura, bir tramvaya, hatti 
bir sinemaya alacaiJ,mız adamlann 
adedini oradakilerin bayat ve sıh
hatleri namına tahdit ettijinıis hal
de üzerinde yaşadığmuz anın taşı. 
yabileceii, doyurabileceii nüfuawı 
adedini dütünmemek katmerli 'bir 
gaflet olur. Nüfusunu arttırmayı bir 
kuvvet sanan bazı memleketlerie, 
garip bir mantık tezadı ile, bJr ta
raftan her ne pabasma olursa oıs. 
insanlann üremesi çare ve tedbirleri 
aranıp alınıyor, diğer taraftan da: 

1 
• . . u _e .... _ ı:: ~ r: ':_ - ····-' • •- ----'- t~4n-1'n1 t... ,..1 .. - 1,..,1. .... nh• "'Yllİ<:b .. lılikP. sahs i'ivat- ~ 'hl k bl'~· !it erıle gayb iesmı ~onusmulara gir. l\ır · d · 1 s~hı.n O ~ubQt tan i :=ı şam te ıgı: 

dlği gibi hariciye miisteşarlarından vukua gelecektir. Harbiye Nezareti, mir ve ·ıersm e bırind el toptancı ar larını murakabe altında 'oulundur- "Moselle ve Sarre arasında iki ta-
~ister Welles'i de A vrupaya gönder. parlamento müsteşarı Duclo3'nun da tarafından en az bir çuvala kadar sa. mak vilayet ve belediycler1en ve rafın topçusu oldukça büyük bir fa
lneğe karar vermiştir. Mister Wellcs istifası ihtimalleri bahis mevzuu e. tış fiyatlan aşağıdaki şekilde tesbit ınıntaka ticaret mlidürlüklerinden aliyet göstermiştir. 

- Biz aç kaldık. Bizi doyurmaz.. 
sanız dünyayı ateşe veririz! diye ıui
ra atılıp silih çekiliyor. 

İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya dilmektedir. edildi: beklenmekte ve bilumum vilayetlere Düşmanın bir baskını tardedil-
l'icalilc temas edecek, bunların ne i. "Faris siyasi mahİilledinin kanaa- 3 Numara kahve 104 kuruş, yazılmıştır.,, miştir. Dün yapılan bir keşü esna-
çin harp ettiklerini ve ne şekilde bir ti kabinedeki bu değişikliklerin pek 4 Numara kahve 101,5 kuruş, Belediyelere vlliyetlel"Cf' tebliğ e- sında şiddetli bir müsademe olmuş 
sulh yapmak istediklerini anlıyacak yakında vukua geleceği merkezinde. 5 Numara kahve 103 kuruştur. dilecektir. Ticaret Vekili ve müfrezelerimizden biri zayiata 
~e bütün tahk'katının neticesini Mis- dir.,, Vilayetiniz dahilinde kahvenin Nazmi Topçuoğlu uğramıştır. 
1er Roosevelte bildirecek, o da ona ----------------------------------------------------------
göre vaziyet alacaktır. 

·"-caba bu hazırlıklar yapıldıktan 
Bonra Mister Roosevelt bir sulh ta.. 
l'assutunda bulunur ve harbe sür. 
atle son vermeğe teşebbüs eder mi? 

Bu suale şimdiden cevap vermcğe 
lnıkan yoktur. Mister Welles"in Av
l'Upadaki tetkikleri bu sualin ceva. 
hını hazırlıyacaktır. 

İngiltere ile Fransa, Amerikanın 
Avrupa işlerine gösterdiği bu ala. 
kayı memnuniyetle karsılanuş bu. 
lunuyor. İtalyada da hisler bu mer
kezdedir. Fakat Almanyanın bu tc. 
şebbiisü nasıl karşıladığı henüz an. 
la§ılmamıştır. 

Kimbilir, harbin şiddetlenmesl
:ne, ve yayılmasına mukaddeme teş
kil etmesi beklenen ilkbahar, bel. 
ki de harbin son bulmasına bir baş. 
langıç teşkil eder. 

Türk Heyetinin 
Paristeki Ziyaretleri 
I 

Faris, 10 (A.A.) - General Izzet
tin Çalışlar ve Tiırk matbuat heyeti 
dün akşam siyasi ilimler serbest 
lnektebini ziyaret etmişlerdir. Heyet 
:reisi Hüseyin Cahit Yalçın, bir nu. 
tuk irad ederek Türk gençliğinin bu 
:mektebe çok şeyler borçlu olduğunu 
söylemiştir. 

İtalya Yüksek Müdafaa 
Komitesinin İçtimaı 

Roma, 10 (A.A.) - Mussolininin 
:riyasetinde toplanan yüksek müda
faa komitesi dün mesaisine devam 
etmiştir. Saat 16 da başlıyan top. 
lantı 19 da nihayet bulmuştur. Ko. 
ll'ıite bugün saat 16 da tekrar topla
nacaktır. 

---0-

Danimarkanın Bir Karan 
Kopenhag, 10 (A.A> - Harp teh

likelerine maruz kalmamak ve düş.. 
:ı:n~n muamelesi görmemek üzere Da
hiınarka hükumeti, bütün Danimarka 
ticaret vapurlarının kafilelere iltihalr 
etmeden sefer etmelerine karar ver. 
ltıiştir. 

• 

• 

HADi.SELERiN İÇYÜZÜ 
Madam Tabouis yazıyor: 
Parisin siyasi mahfillerine göre, Her Bitlerin 
geçen perşembe söylediği nutuktanberi ltalyan .. 
Alman dostluğu yenllenmiştir. Bana kalırsa, bu 
iddia, yalnız kısmen doğrudur. 
H itler Ue M ussolini müteaddit notalar mübade
le ettikten ve birbirlerine birçok gizli memurlar 
gönderdikten sonra Balkanlarda nüfuz nunta
kaları üzerinde anlaf11Uflardır. Bu anlqmanın 
esası, iki tarafın, Balkanlan birleştirerek, ara
larında askeri bir ittifaka meydan vermemek
tir. Çünkü böyle bir ittifak Tür ki yenin yardı
mıyle muazzam bir kuvvet teıkU eder. 
Alman - /talyan menfaatleri iki istikamette 
ayrılmaktadır ve Almanyanın dahi Balkan
lara karşı beslediği ihtirasların birinden, hatta 
ltalya lehinde feragat ettiği söylenemez. 
Yeni Roma • Berlin anlafmasını kolaylqtıran 
bir ômU, Almanların ltalyan ordularından isti
fadeyi ummalarıdır. Gelecek baharda ltalyan 
ordusunun mevcudu bir buçuk milyona vara
caktır. 

'* Harbin Hindistan:ı kadar yayılıp, yayılmıyacaiı mese. 
lesi, Londra matbuatını da meşgul ediyor. İnıiltercnin 
askeri muharrirlerinden biri, meseleyi şu tekilde izah 
etmektedir: 
"Sovyetlerin Efganistan hududunda tahşidat yaptıkla. 
rma dair hiçbir emare yoktur. Sovyet ordusunun Hin· 
distanı, F.fganistan ve Hayber geçidi yolile istilaya te. 
§ehbüs edeceğine dair ortaya çıkan haberlerin hiçbir 
kıymeti yoldur. 

"Sovyetler böyle bir teşebbüse giriıirlerse, son derece 
müşkül bir işle kBJ'§ılaşacaklardır. 
Bıı teşebbüs, hiçbir vakit busfinkü olduğu derecede 
&'Ü~ değildi. Çiinkü modern ordular, demiryollanna ve 
yollara bağlıdıdar. Efganistanda demriyolu yoktur. 
Ve cengaver Efganldar, Gerilla harbinde son derece 
hünerli olduklan için, memleketlerini gayet mükem. 
mel müdafaa edebilirler. 
Bu dağlık memleketlerde tayyare harbi yapmak ta, son 

• 

• 

derece tehlikelidir. Çünkü tayyarelerin konabileceği 

diiz yerler çok nadirdir. 
"Sovyet tarafından kaçarak, Efganlstana iltica eden 
müsUimanlann, Sovyet Birliğinde müslümanlığın taz. 
yik edildiğini anlatmalan, Efgan halkını Sovyetlerden 
~ekinmeğe ınecbur etmektedir.,, 

* V arıovada çıkmakta olan N azist gazetelerden 
Warachawer Zeitung, Sovyetlerin, Norveçten 
Şimali Atlantik üzerinde bir liman almalc.rının, 
Almanya tarafından sempati ile karıılanacağı. 
nı yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 
"Sovyet RWJya, Büyük Almanya ile anlaştıktan 
sonra kendini daha çok iyi bir vaziyette gör
mektedir. Çünkü yalnız şimalde Atlantik liman
larına yaklaşmakla kalmıyor, bundan başka, 
cenupta Hint Okyanusuna da yaklaşuak dünya 
UmanlarUe temas imkfinını buluyor.,, 
Alman gazetesi bunları yazdıktan sonra .Vorve
rtn 1lmalindeld Noranger FJord'un, Sovyetler 
için gayet tabii bir emel teşkil ettiğini anlatıyor. 
Daha önce de Alman gazeteleri, Sovyet - Alman 
işbirliğinin bu saf hasından bahset mil}, fakat 
Alman Hariciyesi, Sovyet. Nazi işbirliğinin bu 
mahiyetini tekzip etmif ve şimal devletlerine 
Almanlardan yana teminat vermeğe ehemmiyet 
vermişti. 

* Amerikada beynelmilel sulh meselelerile meşgul olan 
Karneci miiessesesl tarafından alınan ve Amerikada 
neşrolunan maliunata göre, İngiltere ile Fransanın Ya. 
kın Şarktaki askerlerinin miktan (500,000) e varmış
tır. Nevyorkta çıkan Herald Tribune gazetesi bu ma. 

ICunatı verdikten sonra müttefiklerin Yakın Şarkta 
her ihtimale kartı hazır olduklannı bildiriyor. Karnecl 
müessesesinin muhabirleri, bütün bu tabşldatın bir 

tek kaza vukuhulmaksızın yapıldıtuu anlatarak ve bil. 
hasın Fransız ticaret filoıunun bu ifle meşgul olduğu. 
nu, bu metıuliyet yüzünden Fransız ticaret filosunun 
Şimal tlenizindo mühim zayiat vermediğini Ulve 
ediy.,r. 

Bence, mesahası, nüfusunu doyu. 
ra~ıyan milletlerin adetlerini arttır .. 
ması, komşulannın selametine kar. 
şı sarih bir tehlike ve bir istila ha
zırlığıdır· 

Nüfus utbrma siyasetini ancak 
bizim gibi, Rusya gibi, Brezilya, 
Meksika, Arjantin, İran falan phi 
memleketinin vüsati daha fazla haL 
kı banndırmıya müsait milletler ta. 
kip edebilir. Kilometre çevresine 131 
kişi düşen Almanya, 261 kişi dilşea 
Belçika, 61 kişi düşen Bulgaristan, 
(kabili ziraat araziye nazaran kilo
metre başına) 450 kişi düşen Mısır, 
82 kişi düşen Danimarka, '16 kip dil.. 
şen Fransa, 88 kişi düşen Macaristan, 
53 kişi düşen Yunanistan, 139 kiti 
düşen İtalya, .145 kişi düşen Japon
ya, 258 kişi düten Holanda, 64 kiti 
düşen Romanya, 65 kişi dfişen Por
tekiz gibi yerlerin nüfus arttınmya 
kalkmalan ikılane bir hareket ola
maz. 

Bir gün, bektaşi dere kenarmcla 
çamurdan ufak ufak bebekler yapıp 
yere diziyormu,. 

Geçenlerden biri görüp sormur. 
- Dedem, nedir o yaptıklann! 
- Erenler. adam yaratıyorum. 
- Sus bre zındık! Kafir olacak-

sın! 

- Ne kafir olacatım yahu? Bız. 
'kını vermedikten sonra onun yarat. 
maııile benimki araımda ne fark var? 
cevabım vermi,. Bu cevap gerçi 
zındıkça görünür ama Bektaşinin tL 
rizi • şüphesiz - halika dejil. bılkat 
kanunlarını, ikıbetini düşünmeden 
harekete getirenleredir. 

İşin fena tarafı da şudur ki, bütün 
yapılan müşahedelerde fakir halkın. 
yani maişetini tedarikte gfiçliik çe
ken tabakanın müreffeh ailelere na.. 
zaran daha fazla çoitaldıklan ve on
ların daha çok çocuk yapmakta oL 
duklan görülmektedir. 

Bütün dünya için ölçülü bir nüfus 
siyaseti tatbikı derpiş edilmeden 
evvel, milletlerin kendi içlerinde a. 
kıllı bir nüfus siyaseti takibini ta
sarlıyarak herkesin ancak besliye.. 
bilecetf kadar çocuk peydahlama. 
smı kontrol etmeleri ve bundan faz. 
laıııma • ne şekilde olacatını bile
mem • müsaade etmemeleri cemiye. 
tin sellmeti ve ailelerin istirahad na. 
mına lüzumlu bir py .ıörünüyor. 
Yoksa, alabildiiine çocuk yetiştiren. 
lerin vaziyeti ile çamurdan bebek 
yapan Bekta§inin hareketi aresında 

(Devamı 6 mcıdal 



Belgrat Operası 
Primadonnası 

Bahriye Haciç 
Yazan : Aka Gündüz 

Belgrat Operasmın bülbülü 
Bayan Balıriye Nuri Haciç 

Hayan Balıriye Haciç 
muvaffak olduğu rollerinde 

(Belgrat) - Yugoslavya Devlet Şu- ki, primadonnayım. Sanatimin yıl. 
rası azasından Mostarlı Bay Osman dönümünde tanıştığım için uğur say. 
Nuri Haciç, Yugoslavyanın en bah- dım. 
tiyar babalarından birisi olarak ha. - Repertuarınız? 
yata gözlerini yum.muştur. Zemin ve - Çok. Ayda, Salome, Traviyata. 
zaman müsait olsaydı, mezarını zi_ Otello, Bohem, Yuhengrin, Tan Hoy. 
yaret edecek ve taşına saygılarımı zer vesaire, elliyi aşar. Ayrıca da 
sunacaktım. muhtelif büyük bestekarların eserle. 

Bu baba, Yugoslavya müslüman rini konser halinde okurum. 
kadınlan içinde hukuk fakültesini - Hangi dilden okursunuz? 

,------... BU HAFTA: 

SAKARYA 
Sinemasında 

CENUP POSTASI 
Görülmemiş yeni bir Fransız filınl 

Baş rollerde: 

PİERRE - RİCHARD 
WİLM • CHARLES 

V ANEL ve JANY HOLT 
Ayrıca: Büyilk casusluk filmi. 

YATAN BEKÇILIGI 
Bas rollerde: 

CONRAD NAGEL .. 
ELEANOR HUNT 

llAveten FOX JURNAL en son Harp 
ve dünya haberleri 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 

matineler , ................ , 
Şirketi Hayriyeden: 

ELİM BiR ZIYA 
Müessesemiz Tamirat ve mübayaat 

Müdürü Bay Asaf Akant dört ay
danberi düçar olduğu karaciğer has
talığından kurtulamıyarak şubatın 
9 uncu günü akşamı saat 11 de Pa
şabahçesindeki hanesinde vefat ey
lemiştir. 

Merhum 30 seneden fazla Şirkette 
hizmet etmiş muhitine muhabbet 
ve hörmet telkin eylemiş afif ve kıy
metli memurlardan idi. 

Evvelce Galatasaray Lisesinde 10 
sene müddet yazı muallimliği hiz... 
metinde de bulunarak o vakitki ta
lebesinin saygısını kazanmıştı. 

~ ............................................................. .. 
BUGÜN 

i P E K 
Sinemasında 

HAFTANIN 

AMERIKAYI 

EN GÜZEL FiLMi 

ALTÜST EDEN BiR MEVZU 

ESİR TUCCARLARI 
Baş Rollerde: ROBERT TAYLOR WALLACE BERRY 

FLORENCE RİCE 
10 binlerce figüran - Görülmemiş derecede heyecanlı - Muazzam ve müthiş sahneler J 
FİLME İLAVE OLARAK FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ. 

'••••••••••••••- BugUn saat 11 ve 1 de tenzllltlı matine•••• .. •••••••• ... 

Filimlerhıi daima Şaheserler dizisinden seçen ... 

Programlarını her zaman dünyanın en büyük artistlerirun 
yarattığ, harikalarla süsleyen 

, . lj!Z'!j!'ii•) 

LALE 
Güzel İSA MİRANDA- sevimli RAY MİLLAND'm 

yarattığı ve günlerdenberi bütün İstanbulun takdirle alkışladığı 

OTEL EMPERYAL 
Fi L Mi 

Dünyanın en büyük z::ı.lerlerine rnyık bir şerefle gösteriyor. Programa ilave 
RENKLi MiKi ve Paramunt Jurnal 

Bugün saat 11 ,.e 1 de tenzilfıtlı matineler. 

~--------·--------------------' 
,--------·-------------~ Tiirk<'e sö:dii ve sarkılı 

• 
ın 

ıuacerası Wlierc uesıau oıacaK 

Pek Yakında TAKSİM Sinemasında , ......................................... -, 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1648 m 182 Kc!: 12Ô Kw. 

Pazar, 11. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 12 50 
Türk müziği: Karışık program. Kö~ tÜr
küleri ve oyun havaları. Kadın okuyucu
lar, Sarı Recep ve Sadi Yaver Ataman. 
13,30 - 14,00 Müzik: Küçük orkestra (Şet: 
Necip Aşkın): 

1 - Winkler: Donna Çikita (İspanyol 
uvertürü). , 

2 - Thomann: Viyana hulyalan, Vals. 
3 - Malvezzi: Endülüs çiçekleri (İs

panyol dansı). 
4 - Hünemeyer: Hiç hayır dememi 
5 - Micheli: Şen Serenad. 
6 - Joh. Strauss: Yarasa operetinden 

potpuri. 
7 - Vollgra!: Kalbim aşkla doludUl'. 
18,00 Program ve memleket saat ayarı. 

18,05 Müzik: Radyo ca;ı; orkestrası, 18,30 
Çocuk saati, 18,55 Serbest saat, 19,10 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha· 
berleri, . 

1 - Okuyan: Radife Erten: 

ilk bitiren Nacide adında birkaç lL - Bütün opera repertuanmı sırp-
san bilen bir ortanca kız yetiştirmis. 
tir. Mostar adliyesinde, iki yıl vazi. ça okurum, evet hepsi sırpçaya ter-
fe gören sayın bayan Nacide Haciç, cüme edilmiştir. Dış memleketlere 
(Hacı kızı demektir) hakimlik imti- gidince almanca veya italyanca o. 
hanından derin bir acı ile aynlmış kurum. 

Cenazesi bugün saat 12 de Paşa
bahçesindeki hanesinden kaldırılarak 
İskele civarındaki camide öğleyi 
müteakip namazı kılındıktan sonra 
Paşabahçesindeki aile makberesine 
defnedilecektir. 

Akraba ve ehibbasile mesai ar- ı•••••••B•u•g•ü•nk•ü•ta•tilin•.•iz•d•en•is•ti•.!•a•d•eı•ed•er•e•k•••••••••'lıııt. 
kadaşlarından son vazifeyi ifa etmek 
arzusunda bulunacaklar için tahsis 
kılınan 73 numaralı vapur Köprüden 
saat 10,30 da Paşabahçesine gider:ek 
ve ~naze merasiminden sonra a~i 
VaJT.lr köprüye dönecektir. 

1 - Sel. Pınar: Bayati şarkı (Artık ye
tişir çektiğim), 2 - Bayati şarkı (Kalbim 
yine üzgün), 3 - Sel Pınar: Bayatı şaı·Jo 
(Delisin deli gönlüm). 

2 - Okuyan: Mustafa Çağlar: 
l - İzzettin Ökte: Yaylı tambur taksi

mi, 2 - Fahri Kopuz: Hicaz şarkı (Bahar 
olsa çemenzar olsa), 3 - Rahmi Bey: Hi
caz şarkı (Akşam erdi yine sular karar
dı), 4 - Türkü (Sarı kurdele). ve şimdi babasız kalan küçük kızını - Nerelerde okudunuz! 

yetiştirmekle meşguldür. - Üç sene İsviçrenin Bern ope-
Rahmetli Osman Nuri Haciçi;-ü. rasına angaje idim. Bundan başka, 

çüncü ve küçük kızı, şimdi Hırvatis. bütün Polonyada, İsviçrenin her ta
tanda muvaffak olmuş bir di1 öğreL 

'd k rafında, Avusturya şehır' lerın· de, Al-menı ir i, yakında vereceği profe. -
sörlük imtihanına çalışıyor. manyanın muhtelif operalarmda, Da. 

nimarkada, Bulgaristanda, Mıszrda, 

Müessese: kıymetlibir unsurun
dan mahrumiyetle müteessir ol::.ırak 
sayın muhterem ailesine büyük bıra
deri Müdürü Umumi Bay Sadi Akant 
ile diğer biraderlerine ve mesai ar
kadaşlarına samimi taziyetlerini su
nar. 

ÖLÜM 

Fakat en büyükleri olduğu halde, İstanbulda, ah, çok istiyorum, çok 
en küçükleri görünen büyiik artisıt intiy<n uru 'ki, :s\Llıı operaılı.G vıu.ı, u~ 
Bayan Bahriye Haciç, büsbütün ba'}o mıız, Uk eserde ben bulunayım. Bi
ka bir tip. Neşeli, çalışkan, hayata !enlerin sözlerine göre, benim en bü
ve sanate karşı daima nikbin bir ar- yük rnuvaffakıyetim Salomede imiş. 
tist. Birinci smıi bir opera prima- Bir opera ve tiyatro akademisi aç_ Beşiktaş Şenlikdede .camii imamı 
donnası. Belgrat operasının tam miı. mışsınız, ne vakit başlıyacak? Tevfik .Mutlunun eşi ve Beykoz lrun-
nasile bir bülbülü. Ve hepsi birden - Tiyatro ilk egzersizlerine baş. dura fabrikası anbar memuru Murat 
ta:n manasile birer Avrupalı. 

- Musikiye nasıl merak ettiniz? ladı. Muvaffak oldu. Op~raya gelin. Özüpek'in kain valdesi Emine Mut-

B d ce ... (Bir inşaallahla savuşturdum). Iu duçar oldugu- şeker hastalımndan - en e pek farkında değilim. b' 

Kendimde doğuştan bir heves ve is. Belgradın bütün siyasi patrrdılar vefat ettiğini teessürle duyduk. Mer-
tidat gördüm. Daha beş yaşımda j_ içinde bana en ziyade entc"resan gö- huma rahmet diler aile efradına ta
ken, dinliyenleri şaşırtacak derecede rünen tarafı bu oldu. Haciç hemşi. ziyetlerimizi bildiririz. 
keman, b!lhassa piyano çalmağa baş. relerin büyük misafirperverliklerine 
ladım. Sonra şarkı söylemek hevesi- teşekkür ederek düşüne düşüne ay. 
ne düştüm. Babam, hususi bir öğreL nldım. 
men tuttu. Sistem ve metod dahilin. 
de çalışıyordum. Sırf kendi arzumu 
tatmin için. Bu, birçoklarının dik. 
katini çekmiş, devlet haber almış. 
beni Viyana devlet müzik akademi.. 
sine gönderdi. Beş sene çalıştım. Ne 
iyi oldu da, sizinle bugün tanıştım. 

- Kar lapa lapa yağdığı, soğuk 
ortalığı dondurduğu için mi? 

- Asla. Bugün ikincikanunun otuz 
birinci günü. Bugün tam on senedir 

-· Hangi istasyonu bulayım? 

T 
A 

N 

s . 
1 

n 
e 
m 
a 
5 

1 

Uyan ve Sev 

Son dünya haberleri 

Bugün yalnız saat 11 de 

GÜZEL ESİRE 
Tamamen Renkli 

Bugün 11 de 15 Kuruş 

Dayna bir isim söyledi. Fakat onu•ı sesi Mehmet 
Beyin sözleri arasında kayboldu. 

- Radyo çalmayın Seniha Hanım, Ayşeciğe 
yalvaralım da bize biraz tanbur çal.;ın. 

MEVLOT 
Vefatını evvelce teessürle haber 

verdiğimiz yüksek mühendis ve mü
teahhit Vahit Akpak ruhuna ithaf 
edilmek üzere yarınki pazartesi gü
nu öğle namazından sonra Beyoğ~un
da Ağacamiinde mevludu şerif okut
turulacağından kendisini tanıyanla
nn, dostlarının ve dinlemek istiyen
lerin teşrüleri rica olunur. 

Oğlu Zevcesi 
Necdet Ak pak Nermin Akpak 

SARAY SİNEMASININ 
En zengin ve en cazip programını görünüz. 2 büyük ve mükemmel film birden: 

CEBELÜTT ARIK 
CASUSU 

Orijinal Fransızca nüshası 
Baş Rollerde: 

"'"'" .. ,tRIC-~~~ ~STROHEl M 
Saat 11 - 2,30 - 6,20 - 9,40 da 

·ı 

G ·U N 
BATARKEN 

Emsalsiz bir his ve Aşk Filmi 
Baş Rollerde: 

MADELEINE OZERAY 
Saat 1 - 4,25 ve 8 de 

İllıveten; FOKS JURNAL en şon harp ve dünya haberleri 
Haftanın en zengin ve güzel filmi ,, ......................... _. ............ ,. 

~--------· Sinemanın en güzel iki A,ıkı •••••••••J\aı. 

CHARLES BOYER 
Ve RE N N E D u N N E 

Göz kaınaştırıcı dekorla!· arasında, servet ve lüksün hükümran 
olduğu r-ıuhitlerin sonsuz zarafetleri içinde çevrilen 

SABAHSIZ BİR 
AŞK GECESİ 

Müstesna !ilminde askın bütün zevk ve ihtirasını yaşıyorlar. 
Bir erkek . . İkı kadın. . 3 Ask . . ve 3 İhtiras. : 

Bugün SÜMER Sinemasmda 
Gidip görünüz. İlaveten: EKLER JURNAL son dünya ve harb haberleri 

Bugiı.n saat l 1 ve 1 de tenzilfıtlı matineler 

~ .......................................... .; 

3 - Okuyan: Azize Tözem: 
1 - Neyzen Rıza: Ferahnak şarkı (Ge

çen şimdi bu yerden), 2 - %ükrü Şeno"Zan: 
Suzinak !iarkı (Müptelayi derd olan), S -
Neyzen Rıza: Suzinak şarkı (Çaldırıp çal· 
gıyı rakkaseleri oynatalım). 

20,15 Konuşma (Tarihten sayfalar), 20,30 
Türk mliziği: Vedia Rıza konseri. Çalan
lar: Vecihe, Ruşen Kam, Reşat Erer, Cev• 
ve Cemal Reşid tarafından Sonat ve muh
teli! keman ve piyano parçaları. 22,00 Mü· 
zik: Melodiler (Pl.), 22,ıs Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 
22,30 Ajans spor servisi, 22,40 Müzik: 
Cazband (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

ALENİ TEŞEKKÜR 
M :ıden direği yüklü Mesut adb 

yüz tonluk motorum, üç gün evvel, 
sis yüzünden, Ereğlinin Ölüce fene. 
rindeki kayalara oturmuştu. Bu v~ 
ziyette, motorumun tamamen mah
volması mümkündü. Fakat Karade
niz Ereğlisi eşrafından Madenci Bay 
Sadettin kendisile "teşerrüf etmem.iş 
bulunmamıza rağmen derhal hare
kete geçmiş ve üç gün üç gece bii
yük fedakırlıklara katlanarak, moto
ru kurtarıp limana getirmiştir. Bu 
insaniyetperver ve çalışkan zata gös. 
terdiği llıtufkarlık ve büyük gayret
ten dolayı aleni teşekkürü.müze ga... 
zetenizin tavassutunu rica ederim. 

Kandıralı Raif ~rin 

şey benı kendim için çizdiğm programtlan vazgeçire
miyor-du EğeL bir gün onun tesadüfen söylediği söz~ 
ler benim izzeti nefsime ve gururuma dokunmasaydı 
belki d"? mevsim sonuna kadar kırlaı·dan, güneş ve 
denizden istıfacie etmiyecektim. 

Bir pazar sabahı odamdan çıkmadığımı, öğleye 

kadar dört duvar arasında kaldığımı ıtören da vım 
ses.lendi: 

Akşamdan beri ilk defa doğrudan doğruya oana 
ait bir şey söylemişti. Evvela isyan ettim, çalmak is. 
temedim ama kendi kendime yaptığım bumücadeleyi 
lüzumsuz bularak yerimden kalktım. 

Dayımın keyfi de yerine gelmişti. Bana kendi 
ıevdiği bir çok eski şarkıları söyletti. O, bir şey 
söylemeden, yüzünde derin bir dikka~, Jözlerinde i
s.im3iz bir ac1 ile dinliyordu. Bir defa olsun başını kal
dırıp yüzüme bakmadı, dayımın ısrarlarına rağmen 
kendi istediği bir şarkının ismini vermedi ve ayrıla. 
cağt zaman. ellini dost elleri arasında sıkıp: 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 24 - Ay§c, nasta mısın kızım? Seni sabahtanberi 
görmedim. 

- Seni tanıdığıma çok sevindim Ayşecik. bera
ber geçen bir kaç günü ömrüm oldukça unutmıyaca
ğım •.. 

Dem~sine rağmen ve konuşurken büyük bir he
lecanla ses; titrt:diği halde, gözleri gözlerimi bulmad~. 

BeT' de onun bu sözlerine karşı, tetbiyell bir mek 
tepli kız sesile cevap verdim: 

- Tcşekk.iır ederim efendim. Ben de ltotranızda 
geçen saatten unutmıyacağım. 

Merdivene ayağını atmışken döndü. Bir şey söy
liyecelt zannettiğim için kalbim delice çarptı. Fakat 
o bir saniyeden az bir zaman tereddtit '"!diyor gıhi 
durduktan ~onra alelacele basamakları atlıyarak 
bahçe kapısından çıktz, otomobline girdi. 

Uçüır.üz dtı sahanlıkta durmuş, ona La.'ltıyordnk. 
Onun ellle verdiği son selama mukabele ettik, mo
tor, büyük bir gürültü ile hırıldadı ve otomobil yürü-

dü, gitti. 
!çeri girerken dayımnı karısına doğru eğilerek 

yavaşça: 

- Zavallı adam! Bir yerde duramıyor! 
Dedığini hayretle işittim ve bunun manasım an

layamadığım için içimdeki titizlik ve huysuzluk arttı. 
Fakat onun nicin "zavallı bir adam,, olduğunu dayı
ma sormıya ce;aret edemeden koşarak odama çıktım. 
Artık bu acaip ve esrarengiz adamla meşgul olmak 
istemiyordum. Boş yere kendimi üzmekte hiçbir se. 
bep ve mana yoktu. 

Onu sevmiyordum, bu muhakkak; onun mace
ralı hayatı, kendisine güvenen tavırları, sevimli yü
zü ve licivert gözleri bir kaç gün için beni meşgul 
etmiş, mektep arkadaşlan arasında ve kendi yaşım. 
daki gençler içinde geçen biraz man&--ız v-c macerasl.Z 
hayatımda bırdenbire kuvvetli bir değişiklik yap
mıştı, işt~ o kadar. Artık bunlan unutmalı kendimi 
cazibesine kaptırdığım acaip adamın hayalini gözüm
den sihniye çalışmalı idim. Bunun için de yegane ça. 
re kendime bir meşgale bulmaktı. Ya tekrar kitap
larıma avdet etmek, yahut ta günlerimi eğlenceye 
hasretmek lazım geliyordu. Birincisi bana cok daha 

cazip ve munis göründü, ertesi günden itibaren yine 
notlarıma derslerime avdet etmiye karar verdikten 
sonra bu sade, fakat sade olduğu kadar kavrayıcı ma
cera sayfasını kapadım. 

Benim içın yeni bir hayat başlamıştı. Sabahlan 
kısa bi: deniz banyosundan sonra faal bir gün ve 
akşamları da y&ya yahut ta bisikletle kısa bir gezin. 
ti ... Kimseyi görmek, kimse ile konuşmak istemiyor, 
başkalarının anlatacağı şeylerle alakadar olamzyaca
ğuru biidiğım !çin tek başıma kalmağı tercih ediyor
dum. Ancak, yalnız kaldığım zamanlarda da bir çok 
düşünceler beni bir zincir halinde sararak rahatsız e. 
diyordu. Bu sılncı hayat on beş gün kadar sürdü. 
Gündüzleri dayım evde olmadığı için yengem bir 
düzüye ısrar ediyor, elimden kitaplarımı alarak beni 
sokağ. çlkn-.ıya teş~ ediyordu. Hatta bir gün biraz 
sinirlenerek: 

- Sözünde durmuyorsun Ayşe. Bu ya.z kitapla
nnla meşgul olınıyacağını, bütün senenin yorgunluğu 
nu dinlendireceğini vaadetmiştin.Bak, yine yanakları 
nın rengi soımıya başladı. Böyle giderse seni dayına 
şikayet edeceğim .. 

Diyecek kadar sükunetini kaybetti; fakat hiçbir 

' 

Balkonaım egııaım. 

- Ha.yu dayı, yalnız biraz başım ağndığı iein 
odamdan çrkmo.dım. 

Dayım güldü: 

- Bu mantıksız sozıer senin ağzına yakışmıyor 
kızım; başın ağrıyorsa açık havaya çııt, arkadaşlarını 
bol, bira7 tenıs, biraz kürek, biraz yürüyüş velhasıl 
vücudünii yormıyacak bir şey yap! 

Aşağık; tarasada çiçek sulamakla me~gul olan 
yengem söze karıştı. 

- Ayşeye bir şeyler oldu Arif; geçen gün ben 
de kendisine ayni şeyleri söyldim. Her nedense bu
günler odasında kapanıp ders çalışmağı ve kimse ile 
görüşmemevi tercih ediyor. 

Bereket \•ersin ki. balkonda ve onların .leni ya
kından göromiyecekleri kadar yüksekte idim. Birden 
bire yiızıim kızardı, onların hakkımda ki:n bilir ne
ler düşilnebileceklerini, birdenbire ~elen bu neşesiz· 
liğiml nelere hamledeceklerini tasavvur ettım. Aklım 
başımdan gitti ve hemen aşağıya inerek sözde onları 
memnun etmek için Nihallere gideceğimi söyledim. 

!Devamı var • 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlelreUer için abone 
bedeli mQduet suraslyle so, 15. 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli pe$indir. 
Adres değiştlnnek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ıHlvesl lllzımdır. 

GÜNÜN,. MESElELERi 
. . . ·. :.ı '. . ' 

Yine Halkla Memur. 

4rasındaki Temas 
Meselesi 

Aşağıdaki satır lan, imıast biz
de mahfuz bulunan bir mek. 

n . ..._ 
t: '""Ptan iktibas ediyoruz: 

•- Gecen kurban bayramının 
ol ikinci gü~ü akşamı, evime gelen bir 

ıtahıta memuru, beni karakola davet 
!!. tttL Sebebini sordum: 

n 

ı. 

o 

r 

o 

ş 

"'- Hakkınızda tevkif müzekkere. 
'i var!,, Cevabını verdi Ve ilave et. 
ti; 
"'- 15 liralık bir para cezanız var. 

~ş. Bu paraşı, icap eden 7.aınanda, 
lııaı müdürlüğüne vermemişsiniz. Si
~ müteaddit müracaatlarda bulun. 
~nşlar. Aldırmamış, ve borcunuzu 
~ermekten imtina etmişsiniz. Bo yüz.. 
den hakkınızda tevkif müzekkeresi 
~ , • 1 ' esnuş er.,, .. 

Ben, zabıta memurunun verdiği bu 
lııalfıma:t ve izahati, derin hir hay_ 
~tle dinlemekten kendimi :.alamadım. 
Çünkü böyle bir borçtan, ilk defa 
haberdar oluyordum. 

Bayramdan sonra, benden isteni. 
len parayı, götürüp, Sanyer mal 
lııüdürlüğüne yatırdım. Buna muka. 
bil, bana vermcJerini istediğim mak
bıızu, karakola götürüp göstcrcek, 
bu suretle de, hapishaneye gibnek. 
•~n kurtulacaktım. 

Fakat, bana uzatılan makbuzun 
lı-ıühürsüz olduğunu görünce, bittabi 
~abul etmek istemedim. Ben itiraz 
tdince, şu cevabı verdiler: 
"- Şu anda, mal müdürü maka· 

\·-..ı~ ""üi1 4;:;.., ı;ıinufilik. hn nuık
~U alıp, karakola gMürün. Bir iki 

tiln ıonra, tekrar bize uğrayıp mü. 
4ii.rletirsiniz!,, 

nu cevap, benl tatmin edemedi. 
'tiinkü, mühürsüz bir makbuzla, tev
~i( olunmaktan kurtulamıyacağtm
qan emindim. Bundan emin olduğum 
isin, makbuzun mühürlenme ioe im_ 
lı:~n bulunmasını tekrar rica ettim. 
() :zaman: 
"- Siz, dediler, madem ki, kara· 

~olun bu makbuzu kabul etmeme. 
•inden ~ekiniyorsunuz, yanınıza tah. 
•ildanmızı verefün. Polise birlikte 
tİdiniz. Tahsildar orada, makLu:r.un 
tlıiilıürsüzlüğünden miitevellit mes
lıliyetJn bize ait olduğunu s(;ylesin. 
\re bu şahadetile sizi tevkif olun
~aktan kurtarsın!,. 

Çaresiz kalınca, ha teklifi kabul 
~ttim. Tabsildarla birlikte karakola 
tittik. Tahsildar, şahadetini yaptı. 
!len de serbest bırakıldım. Karakol. 
dıuı. çıkınu, elimdeki makbuzu ya. 
-.tındaki tahsildara verdim. Ve ken· 
"Clisine gösterwği IUtuitan dolayı te. 
llekkür ettim, ve: 

.. _ Lfttfen. dedim, bu makbuzu 
dairenize götürünüz. Mal müduri.i 
'1\akamına teşrif edince mühiirletir, 
bana iade edersiniz!., 

Memurla böylece konuşarak ayn. 
~Şl.nuzın üzerinden t.am 15 'ün geç
ti. Mal müdürünü telefonla arayıp, 
~akbuzumnn mühürlenip mühürlen. 
~ediğini sordum, ve: 
"- Eğer mühürlendiyse, uğrayıp 

llınak istiyorum!,. dedim. 
O zaman, mal müdürünün bana 

\terdiği cevap şu oldu: 
~- Ni~in ısrar ediyorsonn:r.? Pe. 

~zi kovalayan var mı? Karakol, 
~i~i serbest bırakmadı mı? Daha ne 
lstiyorsunuz? 

Görüyosunuz ki, bizim makbuzla· 
l'ıb\rz mühürsüz de olsalar, muteber. 
wlir1e;. 
lıuna rağmen, bizi, vazifemizin 

haşında, böyle telefonla rahatsız et. 
lnt!'lenize? . " 
J· İtiraf edeyim ki, bann şiddetli bir 
' 8anla \•erilen bu cevaplara muh:ı
ta.~ olunca ne di:vebileceğinıi kesti. 
~tnedim. Ve yÜ7.lime kapanan tele. 
tC>ntın başında, bir müddet, donakal
~· O zamandanberi zihnimi kurca. 
ha.Yan şu suall«:'re de hal~ bir cevap 

ll!nbiJmis değilim: 
l - Bi~ borcluuun ka~rsma, ilk 

~larak, bir tevkif mii?.ekkeresi ile <'1-

•lır mı? Bir borcu, bir borçluya cv
\>cla tebliğ etmek, ,.e bir müddet 
l&otıra istemek lazım değil midir? 
l 2 - Bir mal müdürünün işinin l•a-

1 

t 1 Haftanon Mu~ahalb>e~n J 
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Aşkın Ilicı .Bulunmuş 
G ece yarısı, cinayet saati.: 

Fakat bundan daha korkunc 
olan bir saat vardır: Puslu bir krŞ 
gecesi, sabaha doğru, şehrin uyan
masından evvel, b~tün seslerin 
durulduğu ve ziyaların yoruldu
ğu saat ... Böyle bir saattP., İstan
bulun iç mahalleleri en loş, en boş, 
cinleri bile ürkütecek derecede 
ürpertici zamanını yaşac. O kadar 
ki bu mahalleleri başka ~eşit tabi. 
at kanunlarının hüküm sürdüğü 
bir dünyada sanırsınız; sanki sesi 
ve ziyayı hasıl eden ihtizaz ve in
kisar hassaları havada tükenmiştir; 
sanki kibrıt yaksanız ışığını göre. 
mez, haykırsanız aksini duyamaz
sınız; ölmüş bir küre üzerinde tek 
başınıza kaldığınızı farzede :ıilirsi. 
niz. 

İşte böyle bir saatte, Tavşantaşı
nın Dibekli cami sokağında, göz 
bağıcı sis tabakalarını yanp ite
rek, cinai romanlarda~i gibi, bir 
meçhul şahıs, hayalet sesslzliğile 

kayıyor; bir köhne, esrarengiz evi • 
duvarına tırmanıyor, arka bahç...
ye atlıyor, bir pencereden içeriye 
süzülüyor; merdivenleri çıkmakta
dır; bir kapı önündedir; açıyor ve 
yatağa yaklaşıyor. Buraya. kadar 
her şey derin bir sükut içinde geç. 
mişti, çıt olmamıştı. Fakat birden
bire, mahallenin donmuş havasını 
bir çığlık yırtıyor ve çığlıkla bera. 
ber sükut sona eriyor. Sürült>n 
camlar, soruşan başlar, ayak ses
leri, polis ve bekçi düdükleri, ça
murlu, ıslak sokaklarda her pcn. 
cercden düşüp yerlere parça parça 
serilen a~-na kırıntılan, su tabaka
lcı.rına vuran ayd.=lılr.bı:-.- llulıü:a, 

hareket, ses ve ışık! Kan, can kur. 
taran otomabilinin ejderha düdü
ğü, kıyamet! 

• 

' 
Ne oldu'? Gazetelı?rde, ertesi gü-

nü okuyoruz: Aşk yüzünden müt. 
hiş bir cinayet oldu; bir kadın öl
dü, iki genç ağır yaralı ..• 

D amla damla göl olur, der
ler; şüphesiz ki böyle, a

şıklık uğrunda, tek tük, lakin bir
teviye işlenen cinayetlerle de be.. 
şeriyet, neticede bir ze!zele, bir ko
lera, bir harp zayiatı verir, aşk bir 
felaket olur. Yirmi dört saat için
de acaba dünya üzerinde sevda yü
zünden kaç cinayet işleniyor, kaç 
ölü veriliyor? Parası bol, işi yolun
da, sabır ve merak ehli bir Aıne. 
rikalı elbette bunun bir istatistiğini 
çıkarmıştır. Karnındaki yavruya 
veya kendi canına ve yahut ta her 
ikisıne kıymak, manastrrlara ka
panmak, dervişliğe vurmak, gurbet 
yollarını tutmak, ttmarhaneyi boy
lamak gibi çoğu defa gizli kalan 
facia kurbanları hariç, aldığı y~kun 
elbette korkunçtur; ona bakınca 

da Madam Roland'in giyofü1 başın
daki meşhur sözünü bu vesile ile 
de değiştirerek: 

- Ey aşk, senin namına ne ci
nayetler işleniyor! 

Diye sızlanmak pek tabiidir. Za
ten bu tarihi cümle, tek kelimesini 
değıştirdiniz mi, esasrnda hoş, fay
dalı, iyi olup ta insanların berbat 
şekle soktukları siyasi ve içtimai 

şında bulunmaması, bir borçluya 
mühiirsiiz makbuz verilmesini ma
zur gösterir mi? 

3 - Bir ,,atandaşın müh arsiiz hir 
maklrnzu almak istememesi, ve mü· 
hürlii bir makbuz teminine çalışma. 
sı, onun paylanmasını icap ettirecek 
bir günah nudır?,, 

Bi:ıce, okuyucumuz haklıdır. Ve 
maalesef, bu muameleye maruz ka
lan yegano vatandaş da o değildir. 
Halbuki, vatandaşlan, bu kabil güç
lüklerden kurtarmak, ~k basit ted. 
birlerle başanlabilecek bir hizmettir. 
Temenni ederiz ki, halkla memur a. 
rasın.daki temaslar, bu kabil şika· 
yetlere sık sık muhatap olmamıza 
meydan bıraknııyacak bir seyir ta. 
JQp etsin! 

Olsa İdi •• 
Yazan: Refik Halid 1 

her işe uygun düşebi.lır. Mesela ka. 
fiye, vezin, mana, bicim, ne varsa 
hiçe sayılarak ortaya konan bir ye
ni şiir karşısında eski ekole men. 
sup olanlar: "Ey edebiyat, senin 
namına ilah .. ,, diye feryat edebi. 
lirler. Zamanımızın en büyük tra
jedisi olan "Hayat sahası,, için de 
bu söz biçilmiş kaftandır. Hatta, 
hayvanat muhabbetlileri balık, kuş, 
kuzu gibi irili ufaklı, güzel güzel 
su, hava ve toprak hayvanlarının 
çeşit çeşit tuvaletlerle lokanta ca. 
mekanlarında mekan tutmasına 

bakarak ayni cüm!eyi "Ey mide,, 
başlangıcile tekrarlıyabilir1er. Ben 
de kübik apartmanlar, Haliç va
purları, otobüsler, işaret memuru 
siperleri, kadın şapkalar1, mecmua 
kapa.klan hakkında "Ey zevk,, di
ye başlayarak o cüml~yi aklımdan 
geçirmekteyim. Bunu, Unkapanı 
köprüsü, köprünün parnıaklıklan, 
lamba sütunları hakkında da, biraz 
mübalağa ile kullananlar da bel.ki 
vardır. 

Fakat aşk hususundaki feryatta 
ınübalağa yoktur. 
Aşk nedir? Keşki, bundan üç, 

dört sene evvel An.karadaki bir 
doktorun iddiası gibi aşkın "neve., 
si t:Ziyolojik olsa ve )ine o iddiaya 
göre de İngiliz tuzu ile tedavisi de 
mümkün bulunsa idi, ne kadar ci
nayetlerin önü alınmış olacaktı! 
Tavşantaşı faciasından sonra bu 
meseleyi tekrar düşünmiy:? b3ş]a
dım. Doktor, hatırı.roda kaldığına 
na?.nron, diyordu ki: 
"A~ka, daha fenni tabirile Libido has

talığına yakalanmış birini tedavi kabil
dir; bunun için evvela Aşıkın vücudünü 
toksinlerden temizlemek lazımdır. Ya
ni müshil vererek_ Fransada Tıp Aka
demisi azasından biri ve polis müdüri
yeti doktorlarından bir başka~ı bu usul
le birçok tısıkları iyilesiirnıi:;ıtir." 

G örüyorsunuz :ı. Aşk, ham 
bir soğuk algmlığı gibi ko. 

Iayca geçiştirilebilecek; ne serom, 
ne aşı, ne hastahane, ne ameliyat.! 

Keşki... Zaten "Sevdiğıniz tara!m· 
dan sevildikçe seviniz, sevilmedi~ 
ğinlzi görünce sevmekten vazgeçi. 
niz,, düsturuna riayet mümkün o. 
labilseydi aşk uğurundaki faciala
rın yekunu ne kadar azalırdı! F' a
kat her karakter bunu tatbike mü
sait değildir; hatta çoğu insanda 
sevilmediğini anlayınca sevgi ar. 
tar. Artan sevgi midir, yoksa izzeti 
nefsin yaralanmasından gele"O bir 
zehirlenme buhranı mıdır, düşünü. 
lecek mesele ... Her ne olursa olsun 
aşkın bir toksini olduğuna ben de 
inananlardanım, aşkt::l görülen "a
raz,, m çoğu fiziyolojiktir. Uzun bir 

açlık ve derin bir yorgunluk geçi. 
ren adamlarda olduğu gibi hisleri 
ve muhakemeleri teşevvüşe uğra. 
mıştır; görüşleri ve an!ayışları nor
mal insanlarınkine hiç benzemez. 
Zaten iyileşince, yani karnı doyup 
dinlenince yaptıklarına, düşündük
lerine kendisi de şaşmıya başlar. 
"Ne haltlar etmişim, ne yanlış gör
müşüm, ne fena anlnmr5ım,, diye, 
sarhoşluktan ayılmış gibi utandığı 
bile vakidir, pişman olması da çok 
muhtemeldir. Asıl aşığın gözü şeşi 
beş görür, kulağı Mısırdaki sağır 
sultanın duyduğunu bile duymaz; 
burnu koku almaz, dili tat ayır. 
maz. aklı muhakeme kabul etmez; 
vaktinden evvel istiskaya uğramış 
bir yarı bunaktır. Ve bütün bun. 
lar cismani bir düşkünlük alamet. 
leri, karuru toksinlerden temizle. 
meyi icap ettiren bir zehirlenme. 
dir. Onun içindir ki, İngiliz veya 
Knrlsbat tuzu pek tP. yabana atıla. 
cak bir tedavi değildir. 
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GEBELİKTE 
Gebe bayanların bazılarına da 

çirkinlik gelir~ Tabii, yalnız ge. 
helik zamanında ve muvakkat o. 
larak... Pirimiz ve en büyiik üsta
dımız Hipokrat hekim, annesinin 
karnındaki çocuk erkek ise. anne. 
sine güzellik, kız ise; çirkinlik ve. 
rir, diye yazmıştı ..• Büyük hekim. 
bu farkı, kız ve erkek çocukların 

ahlatı ayn ayrı olmasına atfctmiı!
se de, onun ahlat nazariyesi çok 
değiştiğinden şimdi, bu farkı kıı; 
çocuğun daha annesinin karnında 
iken, annesini kıskanarak. - iki 
giizel bir arada yaşıyamaz, diye -
ona çirkinlik verdiğine hamlet. 
ınek - isterseniz - daha doğru o. 
lur ... 

Zaten, gebelikte bazılarına ge. 
len bu çirkinlik, yalnız kız çocuk 
annelerine mahsus değildir. Erkek 
çocuk taşıyan annelerin de hepsi 
güzel olmıyabilirler. Bir taraftan 
da - rtıuvakkat olan - bu çirkin
lik, bütün vücutta değil, ancak cilt 
üzerindedir. Onun için gebe baya. 
nı pek te, endişeye düşürecek bir 
şey sayılmaz. 

Bunun da en hafifi kaşınmaktır. 
Bir kadın için, cilt üzerinde hiçbir 
leke olmadan, sadece ka~mmak 
bile. bir çirkinliktir. Kaşınmak, 
kaşınana tatlı gelse de, gHreıılerc 
bu hal güzel gelmez. Hem de ka. 
şınmak tatlıdır, diye insan çok ka
şınırsa; cilt üzerinde tırnakluın 

yol yol yerleri kalır. O zaman da, 
cilt - affedersiniz - uyuz cildine 
benzer.- Onun için, gebe bayana 
kaşmmak gelince; hiç kaşınnuya. 
rak, ılık sn ile banyo yapmak, hiç 
olmazsa ılık su dökünerek, kaşın. 
mayı geçirmek daha iyi olur. 

Bazısına kaşınma geldikten baş. 
, ka, yüzüne ve kollarına çiller de 

ÇİRKİNLİK 
basar, o vakit kaşınmak daha ~ah. 
metli gelir... Kimisinin de viicu. 
diinde türlü türlü lekeler çtkar: 
Düz lekeler, içi su dolu kabarcık. 
lar ... Bunların çeşidi o kadar çok. 
tur ki, hekimlerden bazıları, gebe 
bayanların cildi için "lekeler mii. 
zesi,, derler. Fakat bunlar, gebe 
havanın sıhhatine dokunnıadıktan 
baŞka, pek te devamlı olmaz. Ara. 
da sırada meydana çtkarak, tek. 
rar kaybolurlar. 

Bunlara perhiz, yahut bazdan. 
nın yaptıkları gibi, sık sık müshil 
ilaç almak fayda vermez. l\fuvak. 
kat olan bu çirkinliğe ehemmiyet 
verilirse; gebelik ve doğum müte. 
hassısı hekim. gebe bayanın kendi 
kanını, yine kendisine şırınga ede-
rek, belki ona bir çare bulur. 

Gebe bayanlardan bazıJarımn 
dişleri ve diş etleri bo.:zulur. Di!? 
ağrısı insanın güzelJiğine mani ol. 
duldan başka, ıstırap ta verir. Diş 
etlerinin bozulması, ağız1n sık sık 
kanamasile meydana çıkar. Ağızm 
bir taraftan çok sulanması. bir ta. 
raftan da kanaması, hem çirkinlik, 
hem sıkıntı verir ... Fakat bunlann 
C vitamini eksikliğinden ileri gel • 
diği şimdi iyice bilindiğinden, o 
vitaminden çokça verecek şeyler 
yenince, o alametlerin önü ahnır: 
Mesela bu mevsimde portakal, 
mandarina. Gebe bayanlardan bir. 
çoğumm aş yerdikleri zaman, li
mon yemeleri bu bakımdan pek i. 
yidir ... 

Bazısına da sanlık basar. O \l'a. 
kit cilt sarardığı gibi, ırözlerin akı 
da san olur ..• Fakat gebelikte sa .. 
rılık bahsi, bir ya7:ınıo sonunda 
anlatılamıyacak kadar uzun ve e
hemmiyetlidir. 

' Yalnız aşkın müshil ile tedavisi 
şiir bakımından hakikaten cıykırı 

ve çirkindir. 
İnsanlar bu hastalığa füzumun -

dan fazla edebiyat karıştırmışlar, 

onu yoktan yere ilahileştirmişler. 
dir. Bu itibarla şayet Ankaralı t.lok
torun fikri galebe etseydi, eminim 
müshiller başkalaşacak, şimdiki a. 
di ve kaba şeklinden ve tadından 
kurtularak zarif çeşitler, güzel lez
zetler alacak, şiirleşecekti. Mesela 
eczacılar şeftali tadında, zambak 
kokulu, altın renkli hoş şuruplar i. 
cat edecekler, bunlara şık adlar ta
kacaklar, vaktile göz yaşı nirikti. 
rilen ince surahilere benziyen sem
bolik şişelere koyup satacaklardı. 

Aşk müshillerinin isimleri, frenk 
lavantalanmn adlarına tersind~n 
benzetilerek "Sevmem seni!,, "An
ma beni!,, "Havada bulut, sen bu
nu unut!,, gibi manalı cümlelerden 
seçilecekti. 

Bir aşık "Sevmem c;enL, ve. 
ya ''Havada bulut,, şuru

bundan içip sevgi.sinden kurtulun
ca, hastalık başlangıcında tutuldu. 
ğu erke['e veya kadına, müshil şi. 
şesine bağlı olan şu kuponu gön
derecekti: "Sevmemek yeğdir seni, 
sevip divane olmaktan!,, tabiid!r 
ki, bu şerbet tedbirinin katı tesiri 
görüldükten sonra, yani aşkın te. 
davisi insanın elinde olduğu ~nla
şılınca edebiyatta da büyük bir de. 
ğişi'.kliğe şahit olaca:{tık. Şiirlerin 

çeşnisi, romanların mev:uu başka
laşacaktı, artık (Aşkı memnu) ua
ki Bihter Hanım, fildişi saplı 

cici hanceri yüreğine büke büke 
sokacağına elmastraş kadehe şer
betini ağır ağır koyacak, kibar ki. 
bar, yudum yudum içecekti ve 
muharrirler bu içişteki ruhi tahav
vülleri uzun uzun anlatacaklar, 
memnu bir aşktan kurtu!uşun psi. 
kolojik tahlilini yapacclklardı. (Ça
lt kuşu) Anadoluda mektep h0ca
lığına gideceğine, doğruca, kısaca 

eczacı dükkanına gid~cekti. ~Yezi

din kızı) na, o kılı kırk yaran he. 
saplı, muhakemeli, edepli mebus 
efendi meşhur Türk şekeri diye al. 
datarak üç adet aşktan kurtıLln.a 
hapı yutturaCak ve kızcağizı cema. 
atinin başında rahat bırakacak, ken 
disi de sekiz tane yutarak ömrü
nün sonuna kadar rahat yaşıyacak
tı . 
Aşk mektuplarında şöyle değiş

meler görecektik: 
''Hain, 
Sana son bir ültimatom: Eğer 

kırk sekiz saate kadar kucağıma 
atılıp benim olmazsan, (söndü a· 
teş) suyundan bir yerine İki. ye. 
tişmezse, üç şi~e içip, derdinden 
kurtulacağım, haberin olsun!., 

Filvaki bu mektupta aşk biraz 
solucana, (söndü ateş) suyu da Ro
je limonatasına benzıyorsa ela suç 
aşıkta değildir. Tıbbın aşk şiiriye. 
tine uyar bir başka ilaç ve tedavi 
bulamamasındadır. Maamafih bel. 
ki de yine muannit aşklara da rast
gelinecektir: 

"Zalim! 
Sevginin kuvvetine bak ki, död 

kadeh (sevmem seni) suyu, bir dü. 
züne (anma beni) to:r.u, altı tane 
(aşka veda) kaşesi bile, beni aş. 

kından kurtaramadı ayrıca ıgne, 
ipliğe döndüm; yi.ireğim de. kar. 
nım da çayır çayır yanıyor, dizle
rim titriyor ve gözlerim kararıyor. 
Acı artık bana!,, 

Kadınlarda öğün meler: - Ne iç
ti, ne yuttu jse faydası olmarlı, yi
ne beni unutamadı. Biçareyi gör. 
seniz bir deri, bir kemik kalmış 

Erkeklerde tavsiyeler: - Aman 
azizinı, bu şerbet o bildiklerinden 
değil, halis İngiliz terkibi... Ben 
Nigann aşkından anca'{ onu i, ~rek 
kurtulabildim, öbii:-lerinin .t.erre 
kadar faydası olmadı. 

Reklim ntimuneleri: 
Boş yer'e 
Aşk çilesi çckmeyfnft 
Bir tek knşe sizi kurtarır. 

• Bl'IJ: gı"bi soğumak için 
Bir kadeh buzlu (Kurtuluş limo

natası içini1~ 

Kutuların ve şişelerin üzerine de 
manidar resimli etiketler konulur. 
du: Bir ok, yüreğe çarpmış, fakat 

Geri 
ileri 

Zihniyet, 

Zihniyet At. ı . Lı ~ 

Yazan: Sabiha Zekeri.ya Sertel 

Her asrın, her devrin kendine 
göre bir hnyat tarzı, bir ce .. 

miyet şekli, bir düşünüş sistemi var. 
dır. Zihniyet dediğimiz düşünüş 
manzumesi mücerret bir mefhum de.. 
ğildir. Devrin değişmesi, hayat tar
zının değişmesi, cemiyet şeklinin de. 
ğişmesi d'jünüşlerimiL iizerinde tesi. 
rini yapar, hayntla herabcr kafamız .. 
daki düşünüş sistemini de değiştirir. 
Eğer bu mütemadi değişmeler olma .. 
sa, insan terakkisi olduğu yerde mıh... 
lanır kahrdı. Fakat her değişme, es. 
ki itiyatJıınna, eski düşünüşlerine 
bağlı kütlelerin reaksiyonile kar'iı .. 
laşır. Bunlar benimsedikleri fikirle
re o kadar his \'e fikirleriJc, itiyat. 
lariye, hodgamhklarile baJlımırlar 
ki, kendi düşünüş sistemlerine uynn .. 
yan her yeni hareket karşısında mu. 
taass1p bir mukavemet gösterirler. 
Mevcudu muhafaza .•. Düşiinüş man. 
zumelerini tahrik eden motör budur. 

Fakat hayat, mütemadi bir çar ... 
pışma neticesi, mütemadi bir deği'.:
meden ibarettir. Beşer zekasının ya. 
rathğı h rikulade icatlar, istihsal 
tekniğindeki mütemadi tekamül, ha .. 
yat tarzının değişmesi, insanlar ara. 
sındaki münasebetlerin değişmesi 

tabii bir process halinde devam eder .. 
ken, eski bilgilere, eski düşünüşle-re, 
bir put gibi bağlanıp kalmak, insan 
bütün kuvvetini sarfetse dahi müm. 
kün değildir. Ya hayata uyup yi.irii. 
yeceksin, ya düşeceksin. Eski nesil. 
leri, yeni nesillerin enerJısı ve 
yaratıcı kudretilc bu seyre uydurma 
hakikaten güç bir iştir. Muhafaza. 
kar dediğimiz bu kütlenin bu reaksi. 
yonunu da bir dereceye kadar ına
zur görebiliriz. Yeni nesil, mazinin 
içinden çıkmış, fakat gözleri daima 
ile .Jedir, değişen hayata süratle in. 
tıbak eder. Bilakis daha ileri, daha 
yeni her harekete, Jı~r değişmeye 
karşı insiyaki bir incizabı vardır. 

Eski nesil, yıllarca yaşadığı hayatın. 
hir itiyat JıaJine gelen hayat tarzının, 
düşiinüş1erinin esiridir. Bu zinciri 
koparmak, taze bir kuvvet halinde 
yeni cereyanlara kendini uydurmak 
ancak, daima düşünüş manzumesi 
harekette olan fertlere müyesser o
h1r. Kütleler itiyatlanndan güç ay. 
rıhrlal"• .• Bu kiitlelerin zihniyetini 
deği~tirmek, bunları yeni hayatın, 
yeni cereyanların seyrine uydurmak, 
yeni nesillerle, eski nesiller arasında 
bir ahenk tesis etmek pek güçtür. 
NesiJJer arasındaki fikir kavgası, 

zihniyet kavgası bu ahenksizliğin, 
bu çarpışmanın neticesidir. 

Fakat hayat durmaz... Onlan gc.. 
ride bırakıp mütemadiyen yeniye 
doğru ilerler. Bu yeni, insanlara da. 
ha fazla saadet getirir mi? ... Bu, bi
zim muhafazakar zihniyetimizin su. 
alidir. Değişme, içtimai tekami.iliin 
en tabii seyridir. Bu tabii değişmo 
seyri içinde luı:ratla beraber değişen. 
ler yiirfir, ötekiler treni kaçırmış bir 
yolcu gibi sadece arkasından dur di. 
ye haykırırlar. Tren gideceği ista;;vo. 
na kadar gider, bundan sonra yine 
yollar, yolcular, tren değişir. Hare. 
ket eden bir treni durdurmak için, 
arkada kalan )Okunun feryadı no 
beyhudedir. 

Bugiin, biz de, eskilere nisbetle 
ileri, önümüzdekilere niı;betle belki 
de geri kalanlar da, ayni mücadele
nin içindeyiz. İkide bir fikir sahiple. 
rine, sanat erbabına dur kıunandnc;ı 
veren, resim tahlo]arını indirten, sa. 
nat eserlerini ikide bir maznun san
dalyesine oturtan, geri bir zihniye. 
tin, eteğimizi çektiğini hissediyoruz. 
Biz dursak bile, hayat ve teka. 
müJ, miitemadi değişmelerden ibaret 
olan terakkinin ı;eyri durmı:rncak. 
tır. Ya biz de bu seyre uyacak, veya 
durmadan yürüyen terakki, \"e teka
miil denen dev makinenin silindirin. 
den geçeceğiz. Hareket eden bir trt>
ni durdurmak için, arkada kalan yol. 
cımun feryadı ne beyhudedir. 

delip geçememiş, ucu iğrilmiş .. Kol 
ları kırık meşhur Venüs heykeli, 
iki göz, iki çeşme ağlıyor ... Bir kalb 
tutuşmuş alev alev yanıyor, bir el 
üstüne sü~lü şişedekı suyu scrpi. 
yor ... Açılmış kafa tasc içinde kız 
şeklinde bir beyin go.rünu:ıı or, ya
nında bir sünger! 

s inemalarda da ilan filmleri 
gösterilirdi: Bir oda, bir 

masa, masanın üzerinde b~r iri ta
banca. içeriye saçları darına dağı
nık, göğüs, bağır açı'.<, perişan bir 
adam giriyor; dertli dertli düsünü
yor, elini tabancaya do~ru götürü
yor; tam o sırada k~roı açılıvol", a. 
yaklar üzerinde vürüyen bir şı.şe 

(DeV3mı 7 incide) 



• 
BELGRAT 
Konferansında 

Yugoslavyanın 

Vaziyeti 
(Ban 1 incide) 

B alkanlara karşı dışandan gelen 
çeşitli tesirleri inkar etmek, 

8alkanlara hıyanet olur. Bu tesirler 
vardır, yürüyor ve olmakta devam 
edecektir. Kimimiz hiç aldırmıyor, 
:kimimiz mukavemet ediyor, fakat 
Yugoslavya, bu akınlann köprü ba. 
§ındadır. Bunlara karşı ya siliilıla 
mukavemet etmeldir, ya siyasi ted. 
birlerle. Silahlı mukavemetin BaL 
kanlara asla uğramamasını bizler gi. 
bi, bütün Avrupa istiyor. Öyle bir 
gün gelmemelidir. Fakat tedbirlerin 
binbir çeşidi de, binbir türlü tezvir
lere uğratılırsa, ne yapmalı? Bal. 
kanlar, bilhassa Yugoslavya, ya kuş_ 
tur, ya deve. Ne olduğunu etraf ta. 
yin etmediği müddetçe, dostumuzun 
..müşküllerini ve her hareketini insaf
la, itidal ile ve aklı selim ile mütulaa 
'Ve kabul etmemiz zaruridir. 

yalnız bu kadar mı? 
İyi karakterli, yiğit dostlan. 

:ımz ayni zamanda dahili zorluklar_ 
Ja da karşılaşmış bir haldedir. Zag
cr-ep - Belgrat anlaşmasının birinci 
şartlarından bir tanesi de, hemen u
ı.mumi intihaplara geçilmekti. Bu ta
ahhüt gecikiyor ve geciktikçe, an
Jaşmanın bağlan gevşiyordu. Sırp 
ısiyasi partileri birbirlerile heni.iz u
yuşamadıkları ve bazı kararnamele. 
Lrin çıkmasını bekledikleri icin inti. 
thap\arın Oiraz daha gecikm~sini iS
tiyorlardı. Hırvat partisi bu vazlyet
rte büyük bir kazanç elde edeceği için 
~celecilik gösteriyordu. Nihayet şu, 
bir, iki gün içinde vaziyetin yeni ha. 
lkikati Bay Maçekin dilinde patlak 
rverdi: (Şimdi Hırvatyanın istediği, 
!bir takım otonomik müsaadeler de.. 
lğil. tam istiklaldir.) 

Diğer tarafın ne söyllyeceği, ne 
ttavır takınacağı henüz rnalUın değil. 

Biz Yugoslav dostlarımızın da-
hili işleri üzerinde tahlil ve 

lterkip yapmak, nazariyeler söyle
ı:rnek niyetinde değiliz. Böyle bir şey 
\.aklımızdan bile geçmez. Sadece va. 
tziyeti objektif bir tarzda kaydede. 
lrek, dostlarımıza karşı ne kadar yu. 
tmuşak ve hayırhah bir yol takip et
pnemiz lazım 2eldi,Eini ~östermek is.. 
ıtiyoru~ 

İşte bütün bu haric:i ve dahili se
fbeplerdendir ki, ilk günler dünyaca 
ı:mühim görünen Balkan antantı kon
ıseyinin Belgratta toplanması , o gü
ı.zel şehir için pek ağır bir yük mahi. 
Q1etini aldı. 

O yükten kurtulup, feraha eren 
iıdostlanmızı diğer yüklerinden de 
\.Sıyrılmış görmek bizim için ölçüsüz 
ibir bahtiyarlık olacağına kimsenin 
!.şüphe etmeğe hakkı yoktur. 

Bugünkü Yugoslavya iktidarlı, 
!-tedbirli ve dirayetli ellerdedir. Bu, 
!~pimize sükun ve inşirah veriyor. 

~iğiti Yiğite Yer 
(Başı, 3 iincüde) 

'lıiçblr fark bulunamaz. İmdi, dede
lerimizin: 

"Yii:~ti yiğite ver, nzkun verici 
ınu~\·ladır'' ınesell bolJuk zamanına, 
tenhalık ve asudelik devirlerine 
ait hükmü geçmiş bir sözdür. Yiğiti 
yiğite verirken, bu iki yiğitin nasılı 
geçineceklerini, çocukları olursa na. 
6ıl \'e ne vasıta ile büyüteceklerini 
düşünmek şarttır. Mevla insana akıl 
vermiştir. Rızk onunla tedarik edilir. 
Yoksa herkesin ağzına gökten lokma 
yağmaz. Böyle edilmezse ekseri borç-ı 
Ja yapılan düğünlerin 24 saatlik ge. 
~İci heyecan \'e zevkinden sonra 7.a. • 

ruret \'e alacaklı yakaya yapışır. Bir 
saadet yu,·a~ı olsun diye kurulmuş 
olan ocak, sıkıntı, elem, yoksulluk ve 
~eçimsizlik kaynağı olur. 

Ankara Muallimlerinin 
Kıdem Zamları 

Ankara, 10 (TAN) - Ankar:ı vi
layeti muallimlerinin barem talbik;ı. 
tı dolayısile hasıl olan maaş farkları 
ve kıdem zamları bu ay içinde tcıma
men tediye edilecektir . .P-1<era vila
yeti, bunun için muktaıı ~isatı te
min etmiş bulunmaktadı!'. .. 

ÖL Ü M 
Tophane mühürdan merhum Rifat 

heyin mahdumu ve ordu müteahhitle 
rinden Bay Salahattin Rifat Kink aL 
lahm rahmetine kavuşmuştur. 

Cenazesi 12 - 2 • 940 pazartesi gü
nü saat 11 de Cihangirde Cihangir 
Palastan kaldırılarak namazı Teşvi. 
kiye camiinde kılındıktan sonra Yah
yaefendi dergahındaki aile kabrista. 
nına defnolunacaktır. 

(Ban 1 incide) 
hakkında kendisine malumat ver_ 
miştir. 

* Parisin yan resmi mahafili bu zi. 
yareti memnuniyetle karşılamakta 

ve Micıter Roosevelti temsil eden bir 
şahsiyetin Pariste en derin samimL 
yetle karşılanacağını anlattıktan 
sonra teşebbüsün sulhe müncer oL 
ması ihtimalini ileri sürerek, sulhün 
ancak müsbet ve kati teminata da
yanabileceğini, aksi takdirde hiçbir 
şey yapılamıyacağını kaydetmekte
dir. 

Londranın kanaati 
Resmi rnahafil Amerika Hariciye 

Müsteşarı Surnmer Welles'in yakında 
Londraya geleceği haberini memnu
niyetle karşılamıştır. 
Londranın sa!Qhiyettar mahafilin

de beyan ediliyor ki Summer W elles 
Reisicürnhur Rooseveltin mümessili 
sıfatile Londrada çok samimi bir 
kabul bulacaktır ve Büyük Britanya 
hükumeti Avrupa vaziyeti hakkında 
Roosevelte daha açık bir fikir edin. 
mek imkanını temin edecek olan bii. 
tün malumatı Summer Welles'e ve
recektir. 

Londrada, Amerikanın bitaraf hü
kô.metlerle sulh müzakerelerine gi. 
rişmiş olduğuna dair Amerika Ha. 
riciye Nazın Hull'ün yaptığı beya
natı da büyük bir aliika ile öğren. 
miştir. Şurası kaydediliyor ki İngil. 
tere ve Fransa hükumetleri muhasa. 
mata hangi şartlar altında nihayet 
verilebileceğini çok açıkça bildirmiş 
bulunuyorlar. İngiltere ve Fransa 
keza hangi prensipler uğrunda harp 
ettiklerini de anlatmışlardır. Mezklır 
prensipler İngiltere ve Fransaya oL 
duğu kadar Amerika milleti için de 
muazzezdir. İngiliz ve Fransız miL 
!etleri işte bu prensipleri müdafaa i. 
çin silaha sanlmışlardır. 

Gazeteler bu hadiseler hakkında 

geniş mütalaa yürütmek için henüz 
imkan bulamamıştır. Fakat Daily Te. 
legraph gazetesi, Almanyayı serbest 
mütecaviz vaziyetinde tutan ve onu 
hatalarında ısrar ettiren bir sulhiin 
kabulüne imkan bulunmadığını söy
lüyor. 

1 lal ya ve Alman yada 
İtalyadan gelen marümata göre, 1-

talyan mahafili de Amerikanın te. 
şebbüsiinden memnundur ve Mister 
Velles'e hüsnü kabul gösterecektir. 

Holanda ve Yunanistan gibi bita
rafların Amerika ile yapılacak ko
nuşmalara çok büyük ehemmiyet ver 
dikleri ayrıca tasrih ediliyor. ... 
Almanyanın düşüncesi henüz an

laşılmamıştır. Amsterdamda çıkan 
Teiegraf gazetesi diyor ki: 

"Berlinin ve Londranın iloktai na
zarları mutlak surette biribirine mu
haliftir. Berlin, İngiliz kudretinin 
Londra nasyonal sosyalist rejim!n 
imhasını istiyorlar ve muaraza ha
lindeki iki taraftan birinin imha e. 
d.ilmesinden gayri hiçbir hal sureti 
mutasavver değildir.,, 

Bununla beraber Her I-Iitler, klsa 
bir gaybubetten sonra Berline dön
müş ve müşavirlerile bu meseleyi 
konuşmuştur. 

Sullı için imkanlar 
Amerika gazetelerinden Nevyork 

Times, Vells'in yetişmiş ince gorüslü 
bir müşahit olduğunu yazıyor. Sul
hün tesisi için yapılacak görüşmeler 
hakkında bu gazete diyor ki: 

"Harbin tesiri öyle oldu ki, bizler 
ve bitaraflar ayni mesP.lelerle kar~ı 
karşıyayız. Eğer bitaraflar r: aruz bu. 
lundukları güçlükleri nazarı itibara 
alarak bir feraset eseri gösterebilir
lerse istikbalin sulhü alelade mi.ise}. 
lah bir mütarekeden daha başka bir 
mahiyet al~caktır.,, 

·------~ ...................................... i, 

T. iŞ BA.NKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

İKRAMiYE PLANI 
Ke,~deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 tkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlır 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi •----~\ 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, c:: 3000. - ,, 

6 
12 
40 

75 

210 

500 
250 

100 
50 

25 

,, 
,, 

3000.-

3000.-
c= 4000.
c= 3750.
ıı::= 5250.-

,, 

H 
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Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız para biri.ktirmt, 

~!.maz. ayni ıamanda taliinizi de denemiş olursunuz. , ______ ... ___________________ , 

Yunanistanda 
Felaketzedeler 

için iane 
Toplanıyor 

Atina, 10 (A.A.) - Anadolu zel. 
zele felaketzedeleri namına tertip e
dilen büyük iane toplanmasına, Ati
nada, Pirede ve hükumet merkezi 
valilik hududu dahilinde, bugün er. 
kenden başlanmıştır. Sokaklar ve 
meydanlar Türk ve Yunan bayrak. 
larile süslenmiştir. Her iki bayrakla 
süslenen duvar ilanları, yolcuları 
dost ve müttefik Türk fel.iketzedelc. 
ri için iane vermeğe davet etmekte
dir. En uzak sokak başlarında bile, 
kadınlar ve genç kızlardan mürek
kep gruplar verilen ianeleri kabul 
etmektedirler. Asgari iane miktarı 
iki drahmi ve azamisi 5 drahmi ola
rak tesbit edilmiştir. 

Yolcular masaların önünde tabur 
teşkil ediyorlar ve bu ış için hazırla. 
nan kağıtlara isimlerini kaydetrnek
teJir ler. Bu kağıtlar cilt halinde top
lanarak hatıra olmak üzere Türkiye. 
ye gönderilecektir. 

Herkes ianesini verdikten sonra, 
Türk ve Yunan bayraklarile süslü bir 
kokard alıyor ve bunu ceketine iğne
liyor. Beş yerine 50, 100 drahmi ve
renler çoktur. Bll'tılar 10 veya 220 ko. 
kard birden alıyorlar ve ceketlerini 
baştan başa bunlarla donatıyorlar. 

Başvekil Metaksas, bütün hüku
met erkanı, kordiplomatik ve diğer 
bir çok zevat bu ianeye iştirak etmi~
ler, aldıkları kokardla.ı.·ı yakalarır..a 

iliştirmişlerdir. 

Sabahın onundan itibaren, erkek, 
kadın, çocuk, sivil asker veya rahip, 
Atina ve Pire sokaklarında ve civar. 
da dolaşan herkes yakasında en az 
bir kokard taşıyordu. Müteaddit ko
kardlan olanlar pek çoktu. 

Muhacirlerin oturdukları mahal
lelerde, ianeler verilirken, müheyyjç 
sempati tezahürleri de yapılmaktay. 
dı. İlan yerlerinde: "Onlarla beraber 
yaşadık,, aynı ekmeği yedik. ayni tu_ 
za bandık. Biz onların yerinde oL 
saydık, onlar bize nasıl yardım ede· 
cekler idiyse, biz de şimdi onlara öy
le yardım etmeliyiz,, diyorlardı. 

Muhacir mahallelerinde oturan fa_ 

kir insanlar iane verirken, her biri 
üç, dört beş kokard istiyordu. 
Yakında diğer şehirlerde de ayni 

şekılde ianeler tertip edilecektir. 

Köylüler, Telefonla 

Radyo Y apıycrlar 

• (Ban 1 incide) 
Yugoslav Ticaret Nazın Andres ta
rafından yapılan nazikane davet, 
Bulgar hükumetini olduğu kadar be
ni de sevindirmiştir. Bir haftaya ka
dar Yugoslav Ticaret ve Endüstri 
Nazın İvan'ı Sofyada göreceğimden 
dolayı bir kat daha seviniyorum.,, ... 

Bükreş, 10 (A.A.) - Rumen nazır. 
lar meclisi dün akşam toplanarak 4 
Balkan devleti tarafından aktedilen 
konferansa hakim olan teşriki mesai 
arzusunu ve tesanüt fikrini tebarüz 
ettiren Gafenkonun şüahi raporunu 
dinlemistir. 

Fin Cephesinde 
Boğz Boğaza Harp 

(Ba~ 1 incide) 
mak için birbiri ardına yaptığı te
şebbüsleri, büyük zayiatla geri püs. 
kürttük. 

Sovyet hava kuvvetleri askeri he
defleri muvaffakıyetle bombardıman 
etmiştir.,, 

Düşürülen Soııyct ta1111areleri 
Stokholmdan bildirildiğine göre, 

bir İsveç gönüllü müfrezesi hava da
fi bataryası İsveç • Finlanda hudu
dundan bir Sovyet avcı tayyaresini 
düşürmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
tayyare ciiretkar uçuşlarla halk a. 
rasına hakiki bir vahşet salmaktay. 
dı. 

Diğer taraftan bir İsveçli gönüllü 
tayyaresinin 9 Sovyet bombardıman 
tayyaresile çarpışarak bunları ka. 
çırtmağa muvaffak olduğu haber ve. 
rilrnektedir. Dagen Niheter gazetesi
ne göre Sovyetler Honagda üzerine 
1300 e yakın yangın bombası atmış
lardır. Bunlar Sovyetlerin Finlanda. 
dan koparıp almak istediği bu küçük 
şehre şiddetli saldırışlar yapmakta. 
dırlar. Hava ve dahiliye nazırlannm 
teşebbüsleri üzerine hükumet Fin
landa ordusundaki yaralı ve mal(tl 
İsveçlileri hastanelere kabul için 
Meclise bir kanun layihası tevdi et
mistir. 

Rooseveltin yeni beyanatı 
Nevyork 10 (Hususi) - Mister Ro. 

.:>sevelt bugünkü beyanatında Ame. 
rika halkından yüzde 98 inin Finlan. 
daya sempati gösterdiğini söyledik
ten sonra Sovyet Birliğinin, diğer 
her diktatörlük gibi mutlakiyetçi ol. 
duğunu ve kendisine hiçbir zarar ver 
miyecek küçücük bir komşuya teca. 
vüz ettiğiniı Amerikalılarm bu hattı 
hareketi tasvip etmediklerini söyle
miştir. 

Fin harp tebliği 
Finlanda tebliği şudur: 
Kareli berzahında, düşman taar

ruzu 9 şubat günü topcu ve tankJa· 
nn da yardımile deva:n etmiştir. Düş 
man tazyıki Summa 'da v~ Kikojaer
vi, Punuijaervi ve Ta:.ıfallckoki nun. 
Lakalarında daha kuvvetli olmuşt·ıır. 
Düşmanın bütün hü<!umları, ağır za. 
yiatla püskürtülmüştür. Finlanda 
topçusu bir kaç düşman bataryasını 
susturmuş ve 30 tankı tahrip etrniş
tır. Ladoganırr-~hıııı ı ;ı.;ıı:l'.t,,ıln.ıe rııı. 

landalılar, düşmanı 3.ğır hezimf'>te uğ
ratmış'ardır. Bu muharebede düşman 
dan 800 nefer ölmüştür.,, 

Finlandalılar ehemmiyetli miktar-

da ganimet elde etmişlerdir. Mu 
rebe esnasında 11 inci fırka kum 
danı Albay Boriof ölmüştür. Kuh 
istlınaketinde, Finlandalılar bir. 
düşman mevzii ele geçirmişlerdir 

Hava harekatı meyanında, 9 şu 
muharebesi esnasında Finlanda t 
yareleri düşman mevzilerini muv 
fakiyctle bombardıman etmişler 
Düşman memleket içlerinde, bir 
nuntakayı bombardıman etmiş 
sivil ahaliden bir kişi ölmüştür. D 
man, 9 şubat günü dört tayyare k 
betmiştir. 

Yeni On Paralıkların 
Nümuneleri Hazırlandı 

Ankara, 10 (TAN) - Darplı 
yeni basılacak olan on paralıkla 
kalıplarını hazırlamış ve dört ta 
nümuneyi Maliye Vekaletine g.'.ind 
mıştir. Vekalet, bu nümunelerd 
birini beğenecek. ondan sonra y 
on paralxkların basılmasına başla. 
caktır. Yeni on paralıklarımız dan 
lasız kırk paralıkları:nıza yakın 

büyüklükte, ortası delik ve bakırda 
dır. 

Fransız - İngiliz Sanayicileri 
Toplantısı 

Londra, 10 (A.A.) - Fransız 

İngiliz sanayicileri kendi hükfun 
lerinin muvafakatile Londrada bul 
şarak iki memleketi müştereken a 
kadar eden iktısadi ve ticari mesel 
ler hakkında müzakerelerde bulun 
caklardır. Bu murahhaslar harb 
devamı müddetince Fransız - İngi 
sınai teşriki mesaisini azami derec 
de müessir kılmak çarelerini te · 
edeceklerdir. 

Alman - Holanda Hududund 
Bir Vaka 

Holanda hududunda Roennont y 
nında Rodenbah'da müessif bir 
ka cereyan etmiştir. Bir hudut n 
betçisi, emre itaatle durmak ist 
yen bir otomobile ateş ederek, ot 
mobilciyi öldürmüştür. Makt 
Q..,; .. + rv:ı;H,.nh•r<t ı....ı..·-i ..L..t..+ 

Neuwissen olup, o civann çok tanı 
m1ş bir siması idi. Nöbetçi sabot 
yaprnağa gelen casuslara ateş etti 
zannı ile hareket ettiğini söylemişti 

TÜRi<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu, Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirsııi ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR 

Ziraat Rankac;ında kwnbal'Blı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en 
az 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ağıdalu 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet l .000 Liralı} f,000 Lira 
4 • 500 • z.ooo • 
4 - Z!iO • 1,000 • 

40 • 100 ... 4,000 
" 

100 • -1 • s.ooo .. 
120 40 4,800 -. .. " ,. 
UtO zo .. 

3.200 " • • .. 
DIKKAT: Hesaplanndakt paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kuralar aened~ 4 defa. l Eylfal, l Birincikanuıı. l Mart ve 1 Haznan 
tarihlerindP c~kilttektir. 
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27205 
27208 
27249 
27256 
27271 
27298 
27399 
27437 
27449 
27457 
27477 
27491 
27553 
27555 
27558 
27607 
27678 
27712 
27772 
27782 
27807 
27856 
27865 
27910 
27919 
27935 
27971 
27978 
38059 
28147 
28166 
28183 
28228 
28237 
28247 
28263 
28285 
28306 
28316 
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28327 
38348 
28460 
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30456 
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30588 
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30688 
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30932 
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31511 
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31555 
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31632 
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31758 
31762 
31774 
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31810 
31835 
31844 
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11921 
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32020 
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32065 
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32275 
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33883 
33916 
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33960 
33997 
34019 
34024 
34272 
34285 
34294 
34313 
34331 
34381 
34413 
34432 
34477 
34530 
34604 
34671 
34676 
34679 
34721 
43737 
34780 
34781 
34994 
35001 
35032 
35036 
35047 
35072 
35114 
35129 
35137 
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35222 
35238 
35292 
35313 
35334 
35426 
35430 
35474 
35475 
35603 
35748 
35751 
35840 
35851 
35887 
35895 
35896 
35899 
35918 
35940 
35966 
35975 
36023 

37146 
37177 
37184 
37184 
37230 
37253 
37277 
3W34 
37350 
37352 
37383 
37406 
37451 
37483 
37530 
37550 
37565 
37572 
37690 
37708 
37709 
37743 
37768 
37794 
37832 
37853 
37860 
37920 
37939 
38006 
28039 
38186 
38198 
28226 
38232 
38295 
38327 
28330 
38363 
38385 
38412 
38421 
38428 
38436 
38488 
28531 
38532 
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38550 
38559 
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38688 
38703 
38709 
38726 
38750 
38753 
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38897 
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38949 
38971 
38990 
39048 
39055 

, 

TA Kupası Maçlarına 
D ·· n de Devam Edildi 
Buaünkü Beşiktaş - Vefa 

Tayini Müşkülatı 

Maçı 

Mucip 

için Hakem 

Oldu 
TAN kupası mektepliler fut~ol 

şampiyonasına dün Şeref ve ~aks~m 
stadlarında devam edildi. Aliıka ıle 
takip edilen maçlar netice~ind~, gü: 

ş nün galipleri Işık ve Boğazıçı lıselerı 
oldu. Maçları sırasile yazıyoruz: 
TAKSİM STADINDA: Gunün ilk 

'karşılaşması Hardarpaşa - Taksim 
liseleri arasında oldu. Bu müsabaka. 
nın Haydarpaşa lehine l':et.c.ele~e
~eği tahmın olunuyordu. Nıtekım ilk 

c golü Haydarpasa kaydetti. Fa~at 
~ok canlı bir oyun oynayan Taksım 

~ lis~si, beraberligi temin etti. 
Ikincı devre ayni canlılık] a devam 

etti. Her iki tarafın bütün gayretine 
71 rağmen, bcraberligi bozacak gol kay. 

cledilemedi ve müsabaka 1 - 1 be. 
rabere neticelendi. 

İkinci müsabaka, Hayriye - Işık 
: liseleri arasındaydı. Bu maç, çok he

yecanlı geçti. Şampiyonanın en ~uv. 
vetli namzetlerinden olan Hayrıye. 
nin. bu maçı kazanacağı zannedilL 
yordu. Oyun çok seri başladı. Hayri
ye, hakim bir oyunla ilk golü kay. 
detti ve devre 1 - O Hayriye lehine 
'kapandı. 

İkinci devrede çok güzel bir oyun 
çıkaran !sık, iki gol kaydererek maçı 
tahminler hilafına olarak 2 - 1 ka. 
:zandı. 
ŞEREF STADINDA: Yap1 lan mü

sabakalar temiz bir surette cereyan 
etmiş ve zevkle seyredilmiştir. Bo
ğaziçi • Yüce Ülku müsabakası 2 -- 1 
Boğaziçinin lehine neticelenmiş. Da
rüşşafaka _ Kabataş maçı da 5 - 5 
iberaberc nihayetlendi. 

Bugünkii maçın hakemliği 
Bugün yapılacak Beşiktaş - Vefa 

da rahatsızlığını ileri sürmüştür. Ni. 
hayet Ahmet Adem ısrarlar karşısın· 
da maçın idaresini kabul etmiştir. 

Futbol sahalarımızda her hafta 
eksik olmıyan hadiseler, maçlara ha
kem bulamamak müşkülatı da gös
teriyor ki, her şeyden evvel Türk 
!utbolünü kurtarmak için işe hakem 
meselesinden başlamak lazımdır. 
Çünkü eldeki birkaç hakemimiz de, 
işin kolayına giderek, mühlm maçla. 
n idareden çekiniyorlar. Eskiden bi
risine hakemlik için müracaat yapıl. 
sa; o arkadaş bunu kendisine karsı 
bir teveccüh telakki ederek, teklifi 
memnuniyetle kabul ederdi. Bugün 
ise, vaziyet bunun tamamile aksidir. 
Teşkilat artık bu işi hal yoluna gil. 
melidir. Anlaşılıyor ki, bu eldeki ha. 
kemlerle bu işin halli kabil değildir. 

Bizce, bunun en kolay hal çaresi; 
birkaç ecnebi hakem getirmek ve 
mühim maçları bunlara idare ettir
mektir. Ayni zamanda, bu müstah
dem hakemlerin idaresinde açıla. 
cak kurslarda hakem yetiştirmek 
yoluna gitmek ve bu suretle de fut. 
bolümüzün ihakem derdini kökünden 
halletmek lazımdır. 

Galatasarayın müsabakaları 

Galatasaray denizcilerinin tertip 
ettiği kapalı salon jimnastik müsa
bakaları, diin Galatasaray lokalinde 
yapılmıştır. Jimnastik müsabakalan 
neticesinde N ejat birinci, Ziya ikin. 
ci, Sadi üçüncü olmuştur. 

Galatasaray - Kollej muallimleri 
basketbol maçında da Kollej mual. 
limleri 32 - 34 galip gelmişlerdir. 

Fenerbahçeniıı antrenörü 
maçına, !hakem tayini birçok müşkü. Fenerbahçelilerin antrenör olarak 
1at içinde yapılmıştır. Evvela hakem angaje ettikleri Hungarya antrenörü 
intihap edilen Ahmet Adem, bu işi Fledman, yann Peşteden hareket e
üzerinc alamıyacağınr bildirmiş, son. deceğini Fenerbahçe klübüne bildir. 
a kendisine teklif yapılan Tarik, j miştir. Antrenör, çarşamba güni.i İs. 

ailevi bir mazeretini ve Şazi Tezcan tanbulda bulunacaktır. 

Aşkın ilacı 'ADLiYEDE: 

ş 

Olsa id• ••• 
maşı 5 incide) 

sallana sallana geliyor, masaya çı
kıyor, tabancaya bir tekme atıp dü
şürüyor ve onun yerine kendi ge
çip oturuyor. Adamcağız hemen şi. 
şeyi ağzına götürüyor, şapır şupur 
gırtlağını oynata oynata içiyor ve 
sonra memnun bir çehre Ue şöyle 
söylüyor: 

"Sı.z de benim gibi yapınız, günde üç 
defa, sabah, öğle, ak um yemeklerinden 
sonra Aşikolin kull nımzl" 

Gazetelerde sıhhi makaleler ve 
öğütler: 

"Bir hastalığa tutulup tedavisı1e uğ
raşmak:Uınsa tutuımamunın çarelerini 
temin daha dogru olmaz mı? Onun için 
pllıj. bnlo, çay daveti, kır gezintisi gibi 
:ışk illetinin sirayeti ;ıiddctle melhuz o
lan mahallere, hattlı bazı daktılolu dai
relere gitmeden önce vücudunüzü tok
sinlerden kurtnrmı§ bulunmalısınız. Zi
ra, toksinli bünyeler, tıpkı zayıflaynn 

ve kuvvetten dUsen bir adamın vereme 
tutulmnğa hazır bir hale gC'lmcsl gibi, 
aşka knrşı müsait bir zemin arzederler. 
Onun için. en iyisi her sabah, aç karru
na bu hastalığa karşı kullanılan Wiçlar
dnn bir tanesini alın ğa alışmalısınız. 
Maamafih miktarı için kendi doktoru
nuza danışmak daha muvafıktır." 

Bilmem ki, İngiliz tuzunun bir 
nevi şiddetli aşk sayılabilen ve 
muhakkak ki toksini beşeriyet için 
ondan da belalı olan ikbal hırsına 
ve cilktatörlük illetine de faydası 
dokunabilir mi? Bir de o tahakkuk 
ederse, sade Tav antaşı cinayeti gi. 
bi münferit facialar degil, dünya 
yüzünden delice hal'pler, bu mat~ 
hiş f eliıketler de kalkardı. 

Ah, kcşki askın ve ihtirasın i
lacı bulunmuş olsaydı ... 

1 il tll ... 111 " • 

Bir Çocuk Kuyuda Boğuldu 
Feriköyde Avukat cadd sinde o

llran Musanın oglu 16 yaşında Vasfi 
ıir bostan içinde uçurtma uçururken 
:uyuya düşmüştür. İtfaiy.:? çocuğu 
llü olarak çıkarmıştır. 

yüplii allt Yine 

Mahkemeye Düı+ü 
Kağıthane köyünde kendisine po

lis süsü vererek Hasan ile körn ürcü 
Ahmdi dolandıran Eyüphi Halidln 
mahkemesine 2. ci asliye ceza mah. 
kemesinde bakılmıstır. Davacı Hasa. 
nın ifadesine göre ~Halit, Hasan ile 
bir arkadaşını kırda gezerken çevir
miş, kendisinin komiser olduğunu, 
üstlerini arayacağını söylemiş ve Ha 
sanın cebindeki 40 lirayı aldıktan 
sonra, sizi Karakola götüreceğim de
miştir. Fakat Hasanrn yalvarması ü. 
zerine sözde bunlan affederek para
larını geri verip uzaklaşmıştır. Ha
san parasını saydığı vakit 4 lirasının 
eksik olduğunu görmüştür. 

Suçlu Halit, suçunu tamamen fo
kar etmiş ve mahkeme, gelmiyen 
şahi lerin celbi için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

1'1annara llasan 
Mahkum Oldu 

Galata da Yusuf un zorla parasını 

almak istiyen ~e buna mani olmak 
istiyen komiser muavini Tevfiki ba
şından yaralıyan Marmara Hasan, 
birinci Ai;;tır ceza mahkemesindeki 
duruşma sonunda 10 ay 12 gün hap. 
se ve 31 lira para cezasına mahkUm 
olmuştur. -

POLiSTE: 

Para Gömerken Yakalandı 
Sabıkalılardan Mehmet oğlu Arif, 

Yenişehirde tenha bir yerde toprağı 
kazarken görülmüş, hareketleri ta
kip edilmiş ve kazdığı yere bir şey 
gömdüğü görülmüştür. Zabıta me
murları Arifi yakalamışlar, gömdüğü 
şeyin 31 lira ufak pa•a olduğu anla
sılmıştır. Arif parayı nereden aldı. 
ğmı söyliyemediğinden bir yerden 
çalmış olduğu zannedilmekte, tahki
kata devam olunmaktadır. 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremizin Aboncmnn servisine milsaba ka imtihanfle üç memur alınacaktır. 
ı - imtihan 22-2-040 Per§cmbe günil sabah saat (10) da Taksimdeki idare mer

kezinde yapılacaktır. 
2 - imtihana girebilmek için Türk tA blyctlnde olmak. En az orta tahsil g5r

tnüş ve a kerllğinl yapmıs bulunmak. Yaşı kırktan yukan olmamak lfızımdır. 
3 - ücretler barem knnunu hükümlerine göre ve asgari altmış lira olmak üzere 

te bit edilecektir. 
4 - İmtihana ~rmek isteyenlerin müdllrlUğe hitaben yazılmış bir istida ile be

raber d · plomalarını, askerlık vesikalarını ve başka yerlerde çalı~ş ise Bonservis
lerini 19-2-940 çar amba günü saat (17) ye k dar idare merkezinde sicil ve yazı 
isleri sefliğine tc.vd! etmelerl. (1007) 

Kartalhlar 
Mendirek 
İstiyorlar 

Kartal vapur iskelesinin yanındaki li
man, scnelerdenberi temizlenmemiş oldu
ğu için, lodosun te.sirile büsbütün dolmuş 
ve fena havalarda deniz vasıtalarının ba
nnamıyacağı bir hal almıştır. Bu vaziyet 
bilhassa balıkçılan müteessir etmekte, av
larına rndni olmakta, binnetice hazine de 
znrara uğramaktadır. 

Diğer taraftan burası, çok fena koktu
ğundan umumi sıhhati de ihlal etmekte
dir. 

Kartallılıır, limanlarının bir an evvel 
temizlenmesini ve bir de mendirek yapıl
masını istemektedirler. 

. G 
Ibrahim Mütefen-ikanın 
mezarını Yaptırmalıyız 

Türk bOyüklerlnin mühim bir kısmının 
bugün yurdun ve İstanbulun ml'ıtena yer
lerinde kıymetli mezar ve türbeleri var-
dır. Fakat zav·allı İbrahim Müteferrika bu 
itinadan, bu dikkatten mahrum kalmış, 
nisyanın acı kahrı karsısında bizleri utan- -
dıracak hale gelml~tir. 

Geçen yıl, talebeınle Okmcydamnda 
Aynalıknvnk sırtlarında İstanbul panora
masını tetkik ederken merhumun bir tek 
mezar taşını görmüstilm. O da yarısına 

kadar toprağa girmiş ve eğilmişti. Hemen 
bir tuğla parçasilc kitabeyi temizletip ay
nen not etmiş, merhum Turhan Taıı'a me
zar taşı krokisini göndermiş ve bu acıklı 
manz::ırnya bir nihayet verilmesi için cıla

kalı yazı neşretmesini rica etmiştim. Tur
han Tan, verdiği cevapta ricamı isaf ede
ceğini vaadetmişti. Bu vaad, ölümü ile 
göçtü. 

Büyük Türk simaları arasında şerefle 

yer alan İbrahim Müteferrikayı ebedi 
yokluktan kurtaralım. Bir Türk büyüğü 

harap tek bir mezar taşile toprakta yata
maz. Onun büyüklüğüne eğer hürmet ve 
saygı hislerimiz bfıki ise hemen mezarını 
yaptırıp kadril şanını yükseltmeliyiz. 

Beyoğlu 4 üncil okul ö(iretmeni 
T. Cemal Etll 

• 
Yülisek Kaldırım Caddesi 

Yüksekknldırım caddesi İstanbulun en 
işlek bir caddesidir. Hergün takriben 100 
bin kişi bu yoldan gelir gider. Yolun or
tasında da meşhur tarihi yangın kulesi 
vardır. Avrupanın, Amerikanın her tara
fından gelen seyyahlar bu yangın kulesini 
mutlaka z.iynret et.mek isterler. 

Bu yol vaktinde Tünel yanından itiba
ren yarısına kadar parke taşlarl:ı yapıl

mıştı. O tarihten bugüne kadar 6 sene 
geçtiği halde diğer yarısının ynpılması 

nasip olmadı. Yolun bu aşağı kısmı elyevm 
MI kaldırımlarla bozuk, bataklık ve pis
lik içindedir. 

Parklar, tenezzüh yerleri, bahçeler ya
pılırken, ekserisi tünel parası veremiye
cck derecede fakir olan İstanbulun :fakir 
halkının ihtiyacı olan bu yolun her şeye 
tercihan yapılması çok lüzumlu bir mem
leket meselesidir. 

Galata yangın kulesinin etrafı tanzim e
dilecekti; bu da akim kaldı. İmar için bun
dan daha mUnas!p yer var mıdır? Tarihi
dir, merkezidir. Yüksekkaldırım caddesi 
ile Galata yangın kulesi ve civarını bir 
an evvel t.cmizlctmek lıiznndır. 

GALiP TlKMEN 

• Cevaplarımız: 

Erzincan Felakotzedelerlnden Şakir Al· 
pa: 

- Sıırih adresi ihtiva ctmiyen mektup
ları maalesef neşredemiyoruz. Eğer sarih 
adresinizi bildirirsen~ mektubunuz naza
rı dikkate rumacaktır. 

• Oemanbeyde Vaıdan apartmanında 7 
numarada Hasan Flkret'e: 

- Filhakika İstıınbulda bira sıkıntısı 
hissediliyor. Ancak, bira inhisarı devlete 
geçtikten sonra fiyatlarda ten:ı:llat yapıl
mış, bu da istihldkln bir ml.sll artmasına 
sebep olmuştur. Bu vaziyette mevcut te
sisat talepleri tamamen kar11ılıyamanuık
tadır. Ankaradaki bira fabrikasının tevsii
ne baslanmıştır. ikmaline kadar bu sıkın
tı devam edecektir. 

Kongreye Davet 
Altıok Gençlerblrllğlnden: 

Çarşamba günü akliamı saat 21 de :ı:nr
lik merkezinde senelik Mi toplantı yapı
lacağından üyelerimizin gelmeleri rica o
lunur. 

BORSA 
10 • 2 - 940 

5.24 
l30.19 

2.9675 
6.675 

29.355 
69.3433 
22.0175 

0.97 
1.5875 

13.2325 
23.425 

0.97 

288 3756 7293 10324 13720 17087 20517 23971 
340 3791 7363 10328 13741 17122 20553 24010 
353 3807 7387 10341 13749 17129 20563 24029 
356 3822 7444 10447 13763 17137 20581 24041 
381 3828 7467 10546 13848 17215 20624 24065 
416 3833 7477 10580 13865 17222 20629 24088 
429 3893 7491 10649 14058 17291 20640 24107 
445 3929 7544 10709 14060 17348 20664 24127 
485 3964 7556 10803 14108 17376 20689 24133 
501 4032 7597 10814 14127 17389 20732 24154 
529 4035 7614 10817 14161 17413 20815 24167 
532 4046 7685 10342 14170 17416 20843 24219 
556 4093 7712 10879 14211 17449 20852 24236 
570 4144 7743 10883 14268 17462 20880 24262 
594 4185 7744 10944 14342 17500 20942 24292 
644 4191 7747 11016 14364 17527 21006 24297 
647 4227 7761 11055 14368 17560 21131 24304 
738 4246 7779 11086 14425 17563 21061 24322 
769 4247 7819 1109·1 14470 17657 21066 24379 
773 4339 7862 11146 14519 17695 21079 24393 
921 4364 7874 11165 14568 17715 21100 24427 
962 4392 7896 11178 14572 17717 21115 24440 
975 4399 7900 11223 14591 17771 21171 24514 

1014 4400 7933 11231 14606 17785 21174 24525 
1074 4417 7943 11262 14622 17799 21181 24635 
1075 4498 7979 11294 14678 17805 21197 24641 
1099 4509 7981 11330 14707 17815 21270 24688 
1128 4524 7993 11363 14769 17838 21271 23804 
1175 4558 8035 11385 14846 17844 21281 24894 
1221 4712 8036 11398 14878 17888 21344 34967 
1233 4815 8095 11450 14913 17958 21392 25037 
1275 4830 8109 11490 14954 18016 21401 25054 
1370 4831 8114 11510 14973 18047 21469 25075 
1397 4833 8115 11533 14986 18081 21521 25119 
1406 4837 8148 11541 15005 18106 21524 25125 
1419 4867 8176 11546 15066 18110 21581 25156 
1425 4870 8183 11590 15205 18114 21587 25189 
1505 4876 8210 11615 15215 18130 21650 25195 
1506 4876 8210 11615 15221 18151 21699 25220 
1511 4883 8225 11628 15236 18154 21713 25266 
1544 4890 8303 11631 15266 18163 21733 25275 
1547 4929 8316 11640 15333 18247 21756 25354 
1578 4942 8322 11676 15340 18268 21798 25371 
1624 4960 8338 11730 15385 18293 21948 25979 
1631 4994 8358 11768 15391 18296 21952 25393 
1676 4998 8390 11770 15394 18313 22034 25422 
1755 5090 8400 11790 15427 18332 22055 25553 
1809 5133 8416 11838 15439 18334 22063 25585 
1833 5149 8456 11917 15448 18404 22158 25637 
1841 5184 8570 11999 15467 18422 22193 25646 
1886 5195 8626 12210 15539 18429 22262 25676 
1957 5213 8671 12233 15589 18511 22294 25749 
1974 5223 8677 12245 15599 18521 22433 25783 
2012 5261 8722 12315 15623 18617 22447 25787 
2034 5271 8723 12347 15686 18670 22488 25811 
2062 5292 8733 12480 15689 18673 22496 25846 
2078 5364 8740 12496 15712 18677 22566 25850 
2121 5405 8880 12562 15721 18708 22600 25882 
2124 5439 8904 12566 15727 18740 22655 25888 
2162 5468 8919 12594 15761 18763 22669 25894 
2175 5487 8978 12611 15770 18784 22710 25930 
2183 5489 8990 12614 15774 16841 22751 25997 
2212 5576 8996 12629 15836 18846 22829 26013 
2280 5621 9068 12632 15841 18917 22837 26031 
2327 5749 9070 12674 15861 18950 22840 26066 
2399 5805 9085 12729 15928 18951 22901 26087 
2418 5826 9136 12809 15945 19035 22942 26094 
2452 5858 9143 12811 15974 19061 22044 26140 
2505 5875 9161 12814 15984 19111 22994 26172 
2537 5996 9199 12839 16015 19126 23071 26177 
2554 6029 9200 12840 16022 19144 23085 26217 
2559 6060 9214 12846 16045 19177 23155 26256 
2569 6061 9229 . 12890 16056 19179 23180 26309 
2582 6090 9299 12913 16067 19214 23370 26313 
2628 6126 9314 12938 16084 19279 23386 26364 
2646 6137 9381 12951 16126 19368 23407 26375 
2775 6180 9417 13017 16152 19378 23415 26407 
2834 6196 9426 13066 16158 19433 23427 26417 
2876 6199 9432 13080 16163 19443 23506 26444 
2891 6220 9446 13153 16247 19520 23510 26453 
2949 6222 9457 13172 16278 19528 23520 26478 
2957 6246 9479 13180 16403 19542 23528 26576 
2968 6252 9512 13204 16464 19543 23603 26581 
2988 6315 9515 13227 16477 19600 23611 26587 
3016 6329 9528 13228 16494 19603 23629 26603 
3107 6366 9570 13241 16505 19671 23654 26655 
3134 6371 9611 13245 16509 19760 23673 26664 
3175 6392 9645 13253 16604 19766 23684 26737 
3225 6405 9661 13281 16697 19769 23701 26762 
3262 6493 9677 13284 16698 19770 23705 26765 
3274 6539 9731 13285 16723 19854 23721 26821 
3318 6585 9804 13296 16790 19903 23735 26833 
3331 6592 9815 13314 16845 20017 23756 26840 
3346 6681 9859 13321 16867 20048 23778 26844 
3365 6683 9964 13330 16873 20051 23797 26856 
3369 6821 9971 13408 16888 20213 23799 26858 
3411 6826 10022 13470 16913 20221 23807 26940 
3471 6863 10041 13496 16969 20283 23812 27026 
352~ 6897 10076 13558 16991 20400 23826 27043 
3556 6945 10089 13569 17042 20411 23869 27052 
3644 7073 10125 13580 17Q65 20418 23902 27057 

Şirketi Hayriye Nizamnamei 

38490 
28493 
28498 
28507 
28514 
28521 
28572 
28626 
28667 
28683 
28782 
28800 
28847 
28886 
28892 
28919 
28971 
28973 
28983 
28989 
28992 
29011 
29014 
29034 
29043 
29068 
29087 
29112 
29124 
29214 
29233 
29258 
29260 
29274 
29297 
29451 
29509 
29581 
29597 
29699 
29772 
29753 
29823 
29847 
29881 
29929 
29931 
29945 
29954 
29967 
30061 
30062 
30065 
30081 
30194 
30206 
20276 

32362 
32565 
38582 
32627 
32648 
32671 
32706 
32730 
32736 
32759 
32789 
32835 
32937 
32952 
32987 
33010 
33043 
33045 
33047 
33077 
33096 
33115 
33129 

.33178 
33196 
33239 
32255 
33273 
33292 
33367 
33411 
33421 
33451 
33466 
33476 
33492 
33615 

36027 
36072 
36082 
36138 
36150 
36154 
36222 
36286 
36306 
36319 
36343 
36380 
36396 
36477 
36489 
36518 
36563 
36568 
36602 
36640 
36684 
36729 
36732 
36753 
36758 
36844 
36850 
36865 
36872 
36936 
36942 
36957 
36964 
37037 
37088 

Dahilisinin 

39120 
39187 
39271 
39274 
39288 
39319 
39323 
39327 
39331 
39394 
39396 
99403 
39423 
39425 
39526 
39537 
39540 
39594 
39621 
39622 
39627 
39639 
39643 
39663 
39699 
39707 
39749 
39771 
39815 
39828 
39834 
39902 
39927 
39958 

Londra 
Nevyor,k 
Paris 
Mll!lno 
Cenevre 
Amsterdani 
BrUksel 
Atına 

So!ya 
Madrid 
Budapelite 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

3.0825 
30.94 
31.0975 

ESHAM VE TAHViLAT 

38 inci maddesi mucibince 1 Şubat 940 tarihli perşembe günii Şirketi Hayriye idaresinde Hükumet lco. 
mfserinin ve meclisi idare heyetile mürakıpların huzurile icra kılınan 30 uncu keşidede yukarıda numa. 
ralan yazılı 1235 adet hisseye imha kur'ası isabet eylemi§tir. 

Esham ve tatıvlAt Uzerlne bugUn 

Sahibi ve Neıriyat Mild6rii Halll LOtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Baınldığı yor: T A N MatbaMJ 

muamele olmamı§tır, 

~-------



Çocuklarınıza en büvük ziyafet 
GA • 

1 p • 1 N H A S A N 
UHLARI ÖZLO 

Vitamin Yedirmekle KabDclir. 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

Pirinç 

Yulaf 

Buğda, 

irmik 

Patates 

Mısır 

Türlü 

Mercimek 

BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

ROMATİZMA 
NEVRALJİ, 
KIRIKLIJC 

ve bütün ağrılan derhal keser, icabında günde 3 kaıe alınabilr, 

TUVALET MASASINDA 
DAiMA BULUNDUBUN_UZ 

Zeka 1izü, dünyada me-veüt ,ocak 
•gıdalarının en mükemmeldir. 

Bezelya 

Badem 

Çavdar 

sayesinde Jstitt 

zar olunan 

DEN TOL Dıı 

,.,acunu g a y e t 

HASAN DEPOSU : Bahçe kapı Beyoğlu Tramvay durağı karıısında 

'91---------------'ı 
Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 

Her türlü yanıklam 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarmı. 
Dolama, akneler, 
Ergenlikler, 

l - Naklfyat ta;n'arecllijl pilotu 7eU,Urllmek Qzere idaremiz namına Avrupa7a 
talebe gönderilecektir. 

2 - Talipler aıatıdaki prt1an hatz olacaklardır: 
A - Memur olabilmek vasıflamu, 
B - (Askerlllfnl yedek subayı o!arak b ltfrenler tercih ed!Ur ) 
C - PiloUuk diplomasını almış bulunmak (askeri pilot tercih edillr) 
D - Yaşlan otuzdan fazla olmamak, 
E - Yabancı dil bilmek. 
3 - Taliplerin en geç 20-2-1940 tarflıfne kadar haiz olduklan \'eslkalanm bir 

11tidaya raptederek Ankaradakl Umum MüdUrlUIQmilze müracaaUarı. (151) 

Dr. HORHORUNİ 
Hutalanıu akpma kadar Slrkeclde 
Viyana oteli 7anındaJd mua7enehlı
nesfnde 'tedavi eder. Telefon : 24131 Trq yaralannı, 

Meme iltihaplarını ~ 
Çatlaklan, 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihap lannı 
EN ERKEN VE EN EMİN TEDA vt DEB 
VIRO~ PATI, mikroplann yaşamasına mani olur; 

'F O 8 P A a S O L, Kama ea ha7.tl ..._. olan lunnm pnrlacddan taeli791'Ü ~. Tath lftala t. 
min eder. Vücude devamb genelik. dinclik verir. Sinitleri canlandırarak asabi buhranları. a7kasadata sL 
derir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatünieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel pvpk
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. 
FOS FA & S O L'ün: Diler bütün kuvvet şurublanndan Bsttınlilitl DEVAMLI BiR SUBE'l'TE KAN, ıtUV. = 
VET. İSTİDA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirli)) derhal slstermesldlr- E 

K UY YET W 1ST1 HA Sıhhat Velı.iletinln resmi milaadesinl haizdir. Her ecmede bulanm ~ 

mBlllllllll IRlllfBI DlllDlllDIDllllJllllllDBMMllMWBllllllRlllDIDIDllJHlm .. ·PrO eı•ı•n ~--~-~·-o··-·D·-·E·-·o··-N·------·~~~~~---~ 
m~::~ı: ~;:::~:: u~:::::a~~zi:~:~n::==~=· okulu talebeleri diler askeri 

Y enİ Çıkan Plciklar okullara yerleştirilmiş bulunduğundan bu okullarda talebe kabul edilecek 7eı 
kalmamıştır. 

AYŞE KIZ Askf'.rl mekteplerin 940 - 941 tedris senesi için Nlsan - 940 da baılanacak ta-
Frengi ve Belsoğukluğu ifetinden koruyan yegane iliçtır. 

-: Umumi Heyeti Davet 
ANTALYA UMUMi NAKLiYAT 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şlrketlmiziıı ıenelik hissedaran umumi heyeti apğıda yUJlı ruz.. 

namedeki mevadm müzakeresi için 18 mart 940 tarihine müsadif pa.. 
zartesi günü saat 10 da İdare Merkezinin bulunduğu İstanbulda Sir
kecide Y alıköşkü caddesinde Antalya hanında adiyen içtima edecek
lerinden hissedarların muayyen gün ve saatte te§rifleri rica olunur. 

İçtima gününden bir hafta evvel hissedarlann malik olduklan his
seleri Şirkete ibraz ederek dühuliye vara.kalan almalan icap eder. 

RUZNAME: 
L - 1939 senesi İdare Meclisi ve murakıp raporlannın okunması. 
2. - 1939 senesi bilinço, kar ve zarar hesaplannın tasdiki. İdart 

Meclisi azasile murakıplann ibrası. 
3. - 1939 senesi temcttüünün tesviyesi şekil ve tarihinin karar

leştınlması (madde 77). 
4. - 1 A~A 11-n,.~i mt1r.-1"nlıH•mm fTt+llı•,, Vf' iirnotl-nnin tıtvi"f. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
I - 8 x 8 telli ve H,5 onsluk KalkQte dikişli 70 X 102 eb'adında 250,000 adet 

Xalküte mamlllAtı çuval satın alı nacaktır. 

lI - Akreditifi idarece temin edllml ştir. Pazarlılı 12 - lI - 940 pazartesi gQnO 
saat 10 da Xabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım kombyo
nunda :yapılacalından isteklilerin pazarlık için ta:yin olunan gQn ve saatte 
% 7~ güvenme paralarile birlikte mezkllr komisyona ıelmeleri. (931) 

[·~ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM-. 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 
Devlet Denizyollan İşletmesi D8nlan 

Nefsi Kac!ık87 lıkelesl dahilindeki bilfenin M&711 1940 IODun& kal!ar :yOz yirmi 
bir Ura aylık üzerinden talibi vardır. Daha fazlaslle istekli olan1aruı 15 Şubat 1940 
tarihinde saat 15 de yapılacak pazarııta ~tırak etmeleri ve taliplerin bu husustaki 
şarUan ötrenmek üzere :yazılı günden evvel malzeme şubesine müracaatlan. (988) 

270334 No Yar ellnden bir kaç kadeh Beste: Kadri Şençalar. 
•.Öldüm bittim 111 esmerler ,. ,, 

GAZİANTEBLİ HASAN HÜSEYİN 
270338 No. Davran kır atım davran Gaziantep havası. 

Bahçelerde saz olur Halk şarkısı 
ZARALI HALİL DOÖAN 

270339 N Ana seni ben bilirim 
O. E dül" d" .. n us uzune 

ERZİNCANLI ESAD 

Zara şarkısı 
Sıvas şarkısı. 

ERTÜRK 
270340 No. Esmerim gidelim Rumeline Erzincan şarkısı 

.Akpmdan tfoğuyor Halit prkısı ' , 

lebe kaydükabuhinde zelzele felAketine uirayan talebeler tercihan alınacaluıdan 
bunlann şimdiden ka71t ve kabul kAtıUannı hazırlıyarak vaktinde askerlik IU-
belerine milracaaUan lAzımdır. (1225) (947) 

~ ......................... mıı .......... .. 

Kuma§ DESiNATÖRÜ Allnacaktır 
Taliplerin hamil olduklan vesailt suretlerini raptedecekleri bir mek
• tupl{l Malatya Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne müracaatlan 

Tasfiye halinde 1 İstanbul Dördüncü icra memurlu. 

Türkiye Milli Sigorta ğundan: 
Jale Algrantiye (110) lira ve ay-

Şirketi Hissedarlanna nca masraftan borçlu Beyazıtta Ba.. 
Tasfiye halinde Türkiye Milli Si- kırcılarda 21 numaralı dükkanda 

---------------------------- gorta Şirketi hissedarlan Şirket esas tornacı Aleksanın mahcuz iki yüz 
mukavelenamesi ve Ticaret Kanunu lira kıymetinde komple makkap tez. 
hükümlerine tevfikan 16 mart 940 gıhmm paraya çevrilmesine karar 
tarihine rastlayan cumartesi günü 

Türk Hava Kurumu Saray Şubemıden: 
Kurban bayramında şubemiz mıntakasından toplanan tabaflattırılmıs olan şube 

merkezinde (Z78) ve Çerkesköy Nahiye merkezinde (95) olmak üzere cem'an (371) 
tane ko:yun ve (9) .tane keçi derisi açık arttırmaya konmuttur. 12-2-940 pazartesi 
.saat on bette fiat ha4dl 1',..ıc ıörülürse ihalesi :yapılacaktU'. 

saat 9 da Galatada Bankalar cadde- verilmiş olduğundan 15 şubat 940 ta.. 
sinde Ankara hanında kain dairede rihine raslıyan perp!mbe günü saat 
senelik hissedarlar aletade toplantı- 11 den itibaren yukarıda yazılı borç-Taliplerln şubeye milracaaUan. (1102) 

--------------------------sına davet olunurlar. Hissedarlar top lunun dükklnı önünde satılacaktır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Fındıklı souk hava deposunda bulunan Adres markalı 1885 kilo atırlıfında 311 

lira deferinde kız memesi 12-2-940 tarihinde saat 13 de Slrk~de Reşadiye cadde
•indekl Halı antrepoau dahlllnde Satıı Gümrülü Mildilrlillilnde 1549 sayılı kanun 
mucibince ve 2490 sa71lı kanunun hilkilmlerl dahilinde açık arttırma ile satılacak
tır. İıteklllerin mezkur &llnde Maliye unvan tezkeresi ve % yedi buçuk pey akça-
larını saat 12 ye kadar vezneye yatırılnuJ olmalan lhımdır. (1090) 
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PSALTI 
Dalma maruf eski ve büyük binasında 

(Altıncı Belediye dalr•I kartıaında) 
~ llQeWf caddesi No. 8 • 8. Tel: 41424 

PSALTI 
llhfrutn m•lualarında her zevke uygun en 

MDkemmel mobilyaları bulaoakaınız. 

Blfo ... Nlanberf •Y•n "811cın memnuniyetini temin ıoın amlı-lerı"'

lmld• bulunmaktadır. Aldatloı lllnlardan •kınınız 
flhNtlmlz olneln teminatıdır. 
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Iantısına asaleten veya vekıleten en Arttırma bedeli muhammen kıymeti. 
az 10 hisseye sahip olanlar iftirak e- nin yüzde yetmiş beşini bulduğu 
debilirler. Hissedarlann içtima tart- takdirde alıcısına satılacak aksi hal
hinden bir hafta evvel malik ojduk· de 19 şubat 940 tarihine ' raslayan 
lan hisseleri yukarda yazılı mahal- . .. .. 
de bulunan tasfiye memurlana tev- paza~esı gunu ayni saatte yapılacak 
di ile mukabilinde makbuz almaları olan ıkinci arttırmasında en fazla 
,A d bedelle alıcısına satılacağından ta
uazım ır. 

liplerin mezkt1r gün ve saatte ma-
Müzakere Ruznamesi: hallinde hazır bulunmalan ilin olu-

1. - Mürakıp raporunun okunma- nur. 
sı. 

2. - Bilinço ve kir ve zarar be- İstanbul ikinci ifils memurluğun-
saplannm tetkik ve kabulü, dan: Bir müflise ait ve paraya çev-

3. - Tasfiye memurlan raporu- rilmeslne karar verilen Mahmutpap 
nun ve tekliflerinin okunması tetkik üst başında 39 • 41 No. da mevcut 
ve tasvibi, Banko vt Raflar ve Vitrin kasa açık 

4. - Mürakıp fntihabL arttırma suretile ifüs idaresince sa. 
TASFİYE HALtNDE TURKtYE tılacaktır. İsteyenlerin 1312/940 salı 
MİLLİ SİGORTA ŞtRKETI günü saat 12 de mahallinde hazır 
TASFİYE MEMURLARI bulunmalan lliıı olunur. (24302) 


