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Memleketi-ı Zarar Gördü 
Meşgul Eden 

Mesele 
Yazan: M.Zekeriya SERTEL 

•ı stanbul hudutlanna girer 
girmez elimize ilk geçen 

gazetenin birinci sayfasında en 
büyük puntolarla gösterilmiş 
Afrodit meselesi ile karşılaştık. 

Dünya hadiseleri içine karıştık. 
tan, günlerce dünyanın mukaddera. 
tını tayin edecek beynelmilel hadi
seler içinde çalkandıktan sonra. 
m~leketin ilk nazarda böyle basit, 
böyle küçük görünen bir mesele ile 
meşgul olduğunu görmek, insanda 
hayret ve teessür uyandırryor. 

Dünya, en aşağı üç sene süreceği 
tahmin edilen, müthiş bir harbin i. 
çindcdir. Harbin içinde ve dışında 

endişesi, harpten muzaffer çıkm~k. 
veya harpten korunmak noktalan 
İiıerinde temerküz ediyor. Bütün 
tllilletleri harbin doğurduf.ru, veya 
doğuracağı iktısadi meseleler meş
gul t:diyor. Bütün dünya mütefek. 
kirleri harpten sonraki Avrupanın 
\'e milletlerin akıbeti ve mukadde .. 
tatı üzerinde kalem yürütüyorlar. 

İstanbula geliyorsunuz: Efkarı u. 
mumiyeyi işgal eden en mühim me. 
selenin Afrodit meselesi etraftndd.ki 
neşriyat ve dedikodular olduğunu 
görüyorsunuz. 

Filvaki biz harp içinde değiliz. 
Harpten uzak kalmak için, elimizden 
gelen her tedbire baş vuruyoruz. 

Fa.kat bizim de harpten mütevel
lit dertlerimiz, meselelerimiz vardır. 
Harbin Akıbeti nihayet bizim üzeri. 
mizde de tesirini göstermekt.en hali 
k~ıyacaktır. Bugünkü Avrupa 
ha.rbı, yalnız muharipleri altıkadar 
~en bir cephe harbi değildir. Bila.. 
k:i.s harbin tesiri, en ziyade bitaral
lar, Ve harbe girmiyenler ilzermde 
hissedilmektedir. Hele harp sonrası 
Avrupanın alacağı şekil, h~pimizi ya
kından alakadar edecek derecede 
mühimdir. 

Böyle mühim, böyle bayati mese
leler varken, Türk matbuatının sü.. 
tunlarıru A!rodit meselesine tahsis 
etmesi, 'rürk -~ünevverlerin:in gün
lerce kalemlerını bu mesele üzerinde 
i§!:etmeleri, ilk bakışta garip görü
nuyor. 

Fakat Tfırk münevverlerinin de, 
Türk matbuatının da hakkı vardır 
Çünkü Afrodit meselesi, memleket~ 
te inkılap zihniyetile 8eri zihniye
tin çarpışması şeklini almış bulunu. 
yor. · 

Afrodit, günden güne memlekette 
bir inkılap davası sembolü olmak. 
tadır 

İnkılap davası karşısmda ise, Türk 
münevveri ve Türk matbuatı azami 
derecede hassas, titiz ;re tetik bulun
mak mecburiyetindedır .. Geri zihni. 
yeti her hangi bir vesile ıle galebe 

Ça 1 n, a hatta hortlamasına imkan 
masın , T. k .. 

ve k inktlapçı ur ır.unevve-
rmeme , if 'd' 

tinin en mukaddes vaz esı ır. 
(Sonu S11: 6 Sü: 1) 

...... _. ... ··-· .,..~ 
1
Maiinoya Doğru 

Majino'yu vyaret eden, '!Ja~ 
uh . imizin bu seyahatt9 ~t m arrı . • 

ilk yaz~.[nı bugün beşu~cı'"sa. 
ızd.:t'okuyacaksınıı.. •"1 • 

Kayseri, 21 (TAN Muhabiri 
bildiriyor) - Bu sabah saat 
2,50 de, vilayetin merkez vece
nup mıntakasında, beş saniye 
devam eden oldukça şiddetli bir 
zelzele hissedilmiştir. Develi ka
zasına bağlı 80 haneli Soysallı 

köyü ile Büyük ve Sindermike Büyük zelzelede harap olan binalardan biri 
ltöyleri kam.ilen yıkılmıştır. 
Soysallı köyünde 40 ölü, 20 ya-ı-

ralı vardır. Diğer köylerde in- Milli Korunma Kanunu 

Mareşal'11arınedıeim, f(areli cep/1Uindeki lelli~leri &raaında 

PPt~:ımo Acıklarında. 
in giliz Harp Gemileri 
Dolaştığı Söyleniyor 

~anca zayiat olmamıştır. 
Develi kaza merkezinde 2, Hacılar 

nahiyesinde de 1 ev yıkılmıştır. De
velide ayrıca 2 ölü vardır. 

Kaza kaymakamı ile hüktimet dok. 
toru derhal bir imdat heyeti ile köy
lere gitmişlerdir. Kayseri merkezin. 
den felaketzedeler için çadır, fen 
meuru, sıhhi malzeme ve tedavi işle
ri için bir ekip gönderilmiştıt'. 

Ziledeki tahribat 
Zile, 21 (A.A.) - Pazartesi gecesi 

saat 11.25 de doğudan batıya doğru 
on saniye süren bir zelzele olmuştur. 
Merkezde bir ev tamamen yıkılmış, 
bir kadın ağır surette yaralanmı~ 
tır. Birçok binaların es.ki çatlaklık
ları genişlemiş ve bazı duvarlar yı
kılmıştır. Çeltek köyünde iki. Çayır 

Londra, 21 (A.A.) - Fin- Sovyet tayyareleri Tilrkü ile Hel- köyünde yeniden bir ev tamamen yı. 
Iandadan gelen haberlere göre sinki arasındaki derniryolunu bom. kılmış, ve bazı evler de hasara uğra. 

. . . bardıman etmişlerdir. Bir çok tren- mıştır. İnsanca zayiat yoktur. 
Sovyetler, Kitola cıvannda Fın- terdeki yolcular inerek civar orman Zelz 1 · h · · d ık ·"' d 

d 
_ e enın şe nmız e cı S.lJ\ e-

landalıların muhasarası altın a lar~ s~?ınn:ı•şlar~ır. Sovy.et tayyare. vamı halkı yeniden heyecana düşür. 
bulunan 164 üncü Sovyet fırka- lerı Vııpun şeh~ne v~ ıstasyonuna müştür. Birçok kimseler vakitlerini 

ta l 1 b l w _ d~ ~arruz etmışlerdır. Sovye~. ve baraka ve çadırlarda geçirmeğe baş-
sını yyare ere es emege ça Fınlanda tayyareleri arasında mute- ı 
lı la Fak k !! t.:. d ed d · amışlardır. şıyor r. at cw erec e a dıt hava muharebeleri olmuştur. z l l l l 
muvaffak olamıyorlar. Bu fır- S~;;yetlerin iki tayyaresi düşii.rü.l· eze e 0 an yer er 
k · · h h mu.ştür. Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -
anın vazıyeti emen emen Bugun- So t ta l ri Jl'inlAn. Pazartesi gecesi Dikili, Tokat ve Ka. .. . . di vye yyare e 

umıtsız r. da hududundan b~ mil uzakta bulu- rahisarda hafif zelzeleler olmuştur. 
Finlandada Karetı berzahında nan lsveçin Pajala köyünü bombar. Muğlanın Ula kazasında bir saniye 

muharebe yeni bir şekil almıştır. dıman etmişlerdir. devam eden kuvvetli bir yer sarsın. 
Sovyetler, tan.klan, arkalarında pt.. Moskova, 21 (AA.) - Lentngrat tısı kaydedilmiş, iki ev tehlikeli va
yadc olmaksızın taarruza sevk eL erkim harbiyesinin 20 Şubat tebliği: ziyete girdiğinden tahliye edilmiştir. 
mektedir. (Sonu Sa. 6 Sü: 5) (Sonu Sa. 6. Sü:l) 

Mütlef ikler, Norveçe 
Karşı TazgikSigaseli 

1 akip Edecekler 

lngiliz esirlerini hamilen Almanyaya dönerken Norveçte 
tevkif edilen Altmark vapuru Montevideo'da iken 

Yazısı üçüncü sayfamızdadır) 

Uç Bitaraf 
Gemi Daha 
Torpillendi 
Bir Cep Kruvazörü 

Korsanlığa Başlamış 1 
Paris 21 (A.A.) - İngiliz ve Fran 

sız filol~n, tahtelbahirlere karŞl mü. 
caddelerine faaliyetle devam etmek.

1 tedirler. Dün İngiliz karakol filolan, 
ikı defa Alman tahtelbahirlerine ta
arruz etmişlerdir. Son sekiz gün zar
fında İngiliz ve Fransız filolarının 
Alınan tahtelbahirlerine karşı yap
mış olduklan hücum adedinin takri. 
ben 10 kadar olduğu söylenmektedir. 
Bu hücumların bir çoğu müsait oL 
muş ve Alman cüiütamlanm hasara 
uğratmak veya batırmak gibi muvaf 
fakıyetli neticeler vermiştir. 

Dün Şimal Denizi. büyük bir hava 
ve deniz faaliyetine sahne olmuştur 
İngiliz avcı tayyareleri, ticaret kafL 
leleri etrafında nöbetçi vazifesini gör 
müsler ve tayyareler, istikşaflarını 
Hellgolanda kadar ileri götürmüşler· 
dir. 

Alman tayyareleri, İskoçya sahil
(Sonu Sa. 6 Sü: 4> 

Hükiimet, Haiz OJduğu 
Salahiyetleri ihtiyaca 
Gö~e .. Tatbik Edecek 

Ankara, 21 (TAN Muhabi
rinden) - Milli Korunma Ka
nununun tatbiki hakkındaki 
kararname bugünkü Resmi Ga
zetede neşredilmiştir.· Bu karar
nameyi aynen bildiriyorum: 

"Milli korunma kanununun bi. 
rinci maddesinde derpiş edilen 
baJJere nazaran, A vnıpadaki 
harp hali memleketimizin iktısa. 
di bünyesinde tesirler yapmaya 
başladığından, sözü geçen kanun. 
da derpiş edilen fevkalôde sala. 
hiyetlerin ihtiyaç nisbetinde tat. 
bikine geçilmesine İcra VekilJeri 
Heyetinin 1912/40 tarihli içtima. 
ında karar verilmiştir.,, 

Şehrimizde hazırlık 

Milli korunma kanununun tatbiki.. 
ne başlandığı şehrimizdeki alakadar 
dairelere tebliğ edilmiştir. Kanunun 
tatbikatı için hazırlanmakta olan ni. 

zamnamelertn hilkümleri malôm ol. 
matlığı için, vilayet ve ticaret maha. 
filinde henüz esaslı bir faaliyet yok. 
tur. 

Millt korunma kanununa göre, 
her vilayette bir büro teşkili icap et. 
mektedir. Fakat şehrimizde bu b~ 
ronun açılması için henüz emir gel
memiştir. Kanunun tatbikatında Ti.. 
caret Vekaletinin teşkilatı en mühim 
vazifelerle meşgul olacağı için, İs
tanbul bürosunun Mıntaka Ticaret 
müdürlüğünde kurulacağı tahmin e
dilmektedir. Kanun hükümlerinin 
geniş ve şümullü olması iktısadi ma.. 
hafili, başlı başına bu islerle uğraŞ
mıya sevkedecektir. Milli korunma 
bürosu teşkil edildikten sonra, artık 
ihtikar komisyonunun vazifesi kal. 
mıyacaktır. 

Piyasalarunıı. kanunla çok yakm
dan alakadar olmuştur. Tüccarlar, 
kanunun tatbikatında iktısadi vuku

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

( BALKAN MEKTUPLARI J 
ANLAŞMANI~ 
öBOR YOZü 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
• 

Balkan anlaşmalannın iki yüzü var. Bir yüzü üç planlı bir 
manzara gösterir. 

Birinci planda Balkan Antantı denilen dördüzlü anlaşma 
görülür. ikinci planda Türk· Yunan, Türk. Bulgar, Bulgar .. 
Yugoslav anlaşmalan vardır. Üçüncüde Bulgar - Rumen, Bul· 
gar - Yunan, Bulgar - Selanik anlaşmalan çizgilenmiştir. 

Bunlardan hangisine ister topyekiin baKınız, ister ayrı ay-
rı, hepsi de sadece resmi bir çerçeve içinde siyasi bir mahiyet 

gösterir. Fakat anlaşmanın öbür yüzü henüz bomboştur. Yani 
Balkan milletleri arasında içtimai, iktısadi, edebi, tam ·mana
sile kültürel bir anlaşma yoktur. Birbirimizi tanımıyoruz. 
· Hele Türkiye ile ötekiler o kadar tanışmıyorlar ki çok defa 
tesadüf edeceğiniz manzaralar ve hadiseler sizi hem şaşırtır, 
hem esefiendirir, hem güldürür. 

Tarihin öyle bir devrindeyiz ki, hükllmetlerin bfrbirlerile 
anlaşmalarının ana temeli, mensup oldukları (halk) ların an
laşmaları üzerine kurulmalıdır. Aksi takdirde güzel ideallerin 

(Sonu Sa. 6 Sü: 2) 



UAT .. 
Y azari: Merhumun Oğıu Dr. Kamn Y azgıç 

Hafiyeler, Son Sistem 
Matbaa Makinesini 

Havan T opuZannettiler 

Kaçak Ahmet 
Dolapta 
Yakalandı 

Evvelki gfin Kamnpaşada kansı 
Hüsniyeyi kunduracı bıça#J ile ya. 
raladıktan sonra kaçan Ahmet, Ka
sımpaşada İlyas isminde bir adamın 
evinde yakalanmıştır. Ahmet bu ev
de bir dolabın içine gizlenmit ve bn. 
rada yakalanmıştır, Ahmet enuıiyet 
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- heyecan, ve korku uyandırmıt. müdürlüğünde vakanm sebebini şu 
Çok ~eden, padişah tarafın. halk, birbirini ezercesine kaçışmış- ş~kilde an1atmıştır: 

dan kabul edili,w, "•dileyl, o. tır. Tahkikatımız net ceslnde, e- "- Husniye, camcı Fethi namın. 
na ela anlatıyor. Km mOdafaa edl. dindiğimlz mevsuk mal6mata na. da blTısini seviyor, bana ihanet edi-
7M! Onun affı phaneye lA7ık 16- zaran, lfbu havan topu, matbaa yordu. Dün sabah, gelip, benden para 
rOlmemnl diliyor. binumm damına yerleflirilecek- istedi, ben de "git Fetbiden al" de. 

Padlph, km affediyor, 99 onu, tir. Ahmet Mithat Efendinin ote- dim. Bana kiıfretmeğe başladı. işte 
Ji1bek mafla, urayı hümayuna denberl sulhall ve suintyeti mat\.. bundan sonrasını bilmiyorum. Onu 
N8Jm muatHmt tayin eyliyor!.. mumuzdur. Kendiai, bu kere, be. bıçakla birkaç yerinden }ıafif yara. 

Jeti vükelAnııı BabıAllde hali içti. lamışım." demiştir. 

B:U.~eı::!: ~ =·~~':';:tf V:e~ra:;10~0~!:; Zehirlenerek ve Yanarak Öldü 
slrlnl pterebllmek fimfdlle aL ifbu havan topBe bombardıman Uskfidarda GündönümQ caddesin-
.., bir de her hatnma pL eyllyerek, ıtzll gizli haZirlanmlJ de metruk bir mahzende bir ceset 
cllt99 beni ,oldüıeıı mp. bir vak. bulunan taklibi hükAmet hareketi- bulunmu tu. Yapılan tahkikatta, 
a71 anlatayım: ne ön ayak olacaktır. Böylece mes. Zonguldaklı Hüseyin oğlu 46 yapn. 

ıı:.Jıc1 devrin iptida! matbaa nuı- muumuz olmaJda, keyfiyeti, bü+iln da Kazımın cesedidir. Kazım, son 
Jdneleıtııj çevirmek., hemen hemen devletlnlze arzeylemeyl vecibe! sa. günlerde issiz kalmı" bu mahzende 
b(lyük baltan dolaplarım cevir· Ukat uyar, ve olbapta ..• " yatıp, kalkmıya başlamıştır. Evv•L 
mck tadar kuvvet ve ıayret la. Sultan Hamid devrinin deh. ki g~ mahzende yaktığı odun kö. 
W7en bir lfmit. Bu atır lf1, mat. tetinl batırlıyanlar, veya. okuduk. mürunden zehirlenerek ölmüştür. 
baa1arda, Erzincan aibl, Kema1a larma, duyduklanna dayanarak Vücudündek yaraların ise, Kazımın 
gfbl, Anadolunun muhtelif yerle- tasavvur edPbilenler. bu jumalm altına yaydığı kuru onlann tutut-
nnden lstanbula ıelmif anlan ya- gerek sarayda, gerek hiıkumAt da- masından ileri geldiği anlaşıhmf, 
pılı delikanlılar gorürlenniş. Fa. irelerinde ne korkum~ bir tes·r ya- defnine ruhsat verilmiıtir. 
kat, bu vazifenfıi ağırlığı, _ kendi- ratt•ğınt kolaylıkla kestirebilirler. İki Kadın Tevkif Edildi 
lerine başka hiç bır if gördı.irül. Nitekim, jurnal verildiği her 
medlif, ve ltbıayfa ihtimamla bea. yerde bonıba gibi patlamtf. Bir Kapalı çarşıda bir kunduracı dük. 
lendiklerl halde - bu delikanlılan ·r 1. bi kanından 2 çift iskarpin çaldıkları mu reze po ıs ve r mufreze jan. "dd ·1 l" 
bile sarsar, onlan bile, '-·-- bir .,,. darma hareke ı ıası e pa ısçe yakalanıp. mücideiu-- _ te geçirilmiş. Hatta .. -ir~ l 
man i"ınde, kuvvetten takatten ke. mı.uıncıge tes im edilen Leman ve 

w zaptiye nazın, bizzat "mahalU vrJt- M J"h t d- LA'- t ..,., hatd aıhhatten mahnmı bıra.. e a a , un aorgu .u&Aiml ğince 
lmmıf. a., ya kOf!Duf, Ahmet Mitbadrn tevkif olunmuftur. 

matbaası muhasara olunmuş. Sa.. 
Tam 0 aralarda, babam, Avnı- raydan gönderilmif yaverler başta Bir Çocuk Kayboldu 

pada, bu ili ıoren motorların kat olmak üzere, jandarmalar, polWer Küçükpazarda Hacıkadın cadde. 
olandutunu duymUf. Ve hiç te. matbaaya dalmı§lar. sinde 28 numaralı evde oturan Ftt· 
reddiıt etmeden, derhal adresini nat oğlu 18 yamında Fikri, pazar"'--' · ..._ ... 1 .ıır ı ' O sırada, Ahmet Mithat Efendi ""7 ._,, 
05u••- e;i .ı.abrikasına lipari• ve. · gunündenberi ortadan kaybolmu._ 

-'- b " yazı yazmakla meşgulmü•. GarüL r 

- - - - ·- -- --- -- - -- - -- - - --

Şehrin Temizlik Vaziyeti 

Sirkecideki Oteller 
Temizliğe Tibi Tutu~du 

Fiyatlarda 
Ucuzluk• 
Başladı 

A\'rUpada harple beraber fthaIAt 
maddeleri üzerinde başlamış olan fi. 

Fatih Kazasında yapılan bit mu. Sıhhat VekAletl tebllptmda şehir yat yüksekliği ne mal noksanı, ya-
ayeneai ikmal ed"lmiştir. Bu kaza- dahilindeki faaliyetlerine nihayet vaş yavaş zail olmaktadır. Muhtelif 
da pek az bitliye tesa<lüf edilmiş- verilen bu müesseselerin şehir memleketlerden yapıltnakta olan it. 
tir. Bunlar da hamamlara sevkedi. içinde bir daha faaliyetlerine mü- hala 
lerek temizlenmı"•l·rdir. ••valar1 d ,, .L t nisbeıt gittikçe yükselmekte-~.. ....., saa e euilın1?mesini ._ bildhmi• dlr Getiril Jl ıır • 
da tephfrhaneye gönderilerek de- tfr. -s • en ma ann ÇOall, pıyasa. 
zenfekte ed "lmişti.. larımızda azalmış olan mallardır. 

Selıir lfleclisinin k-rarlan Bu mallann p· as l za karıl Eminönü kazasındaki muayene. .. " ıy a arımı çı -
ler dalla mls1nlr neticeler vermiş- Şehir Meclisinin dünkl toplan- maaı, fiyatların da düpnume YN• 
tir. Bu muayeneler neticesinde tısında bazı teklifler alakadar en· dim etmiştir. 
Sirkecide Meriç, Şeref, Karadenjz, ciimcnlere gönderildikten sonra Sanayi müesseselerlmiztn bir ço-
Ral • •ıt Ank :ıahıtai belediye talimatnamMbıln A'u da, Avrupadan -H~lmekte olan ep, AI ap, ara, Cihan ve &""u"' • 
Bldavend"ıir otellerine alt bütün mfizakereafne devam edilmiştir. iptidal maddeleri kısmen memleket 
yatak takımlannın tephirhaneye A:ıalann teklifi Jizerine ban dahiliıMlen temJn etmlf1er ve ban. 
ıöntlerilip dneafekte edilmeaine maddelere ilaveler yapılmıştır. Bu lannm yerine de başka ham madde 
lflaam hani olmutfm. A)'l1ea Si· meyanda lt ve at8lye elbl..tjle kullanmıya başlamışlardır. Bu va.z.i-
llvri, B87flk &kftelılr, Bahri Sefit. tramvaylarda seyaltat edllemı,_... yet ür.erine, sanayi mamulitmuzın 
otellaine • ., temizi" i• rlaJet et• il, gaz tenekesi alırlık n bl.,ek· bir çotunun daha ucuza bnal edll
me4Udertıa... dola.,. para cezan IUlllndeld eşyalann ta11namı7au. mesi mümkün olabilmiştir. AlAka. 
ftrllmlttir. Ba kmdald temizlik lr, ıpor millabakalan wnda darlar, lthalltm az da olsa; devam 
1DllQ8Dlll Jobntalara da tepnil e- ıpor sahasına yamarta, portakal, etmelhıe bir mini çıtmadılı tak~ 
dilmlf, n ~ lokanta da ba TWen aJVa gibi teYlerbı atılamı,..ealr, de, piyualanmızda eşya ınkmtm 
eealandmlmqtır. herhangi bir bahane ile •71reller- hissedilmfyeceif kanaatindedirler. 

Gtıl/riallıld mllatneler den birinin oyun ..ı.atanna ıhwww- Dün aetlrlkh .,.lifi 
tinin yasak oldaimaa dair • ...._. -r 

SıJılıat n lrtfmal Maa't'enet Ve. ler vardır. Yunan bandıralı Apostolfa vapan1 
Uletl, PJrinJahl mleuesat mey.a- Meclis Bnftmftzdeld Pazart-' sL ile limanımıza asit kloridrik, alt 
mna ltlW e.tllea tehir dahilindeki na tekrar toplanarak talimatname- ı(ilfrik, asit nitrik ve lill.fat dö fer 
dikimhane ye atal1eler baklanda nfn mlzakerealne de't'IUD .. eeek· getirilmlftir. 
bir ıtate lauutıJtmü allladarlara tir. Yıı11oala"llGIJG tuz atıl 
slndermlfthı. Bu U.te1e gire rf1n- Slrb!kr lhllmtlen ~ 
de J1 - fi kile haJlta ltllTen san Yugoslavyaya utılan 20.000 tcl9 
dikim fabrika'·- &...--, hava Şehrimizde ıatılmakta olan ... tuzdan, ilk parti olarak 1000 ton Ça. 

.... ., .... •- kelerin eberlslnln oclan mk-' alb tu 1 d N 1'-pm fahdka ye atllwel_. •a....a d - m z asın a orm ""°' vapuru-
., wn 3aa enf1en Asetfk Uftten •apıl.1.L..... -lılr} til ektedir D 0 A --"-...... ml-•ea. ___ .. __ ithal la ., ..._. na ~ .... e m . •aer .,.... ..._... 

-.,- şılDllJbr. Bu asitle yapılan atl'ke- d 1 t tarla d eılilmekte.llr. 1 ri h hh e ge ece vapur pey erpey 
Posta ile nakledlle~n--L d- e n em 11 ate ararlı oldata, aevkedllecektir. 

ıu --- .., .. _ hem de hari~en bu asltln lthallne 
eede k11ç111E baelmde bulunan altın, lhtlyae ~8rtl1d8ifl tesblt olUDm8'- Yumurta tüccarlarının .. 
ıtlmlt erltea eealrlar bu llated• tar. AJiladar makamluea Japıl- . lfldialan • 
harl~ tatabnuttar. makta olan araftırmal.rla .... -- v~- "---·-1--...1- b'-

Ba tasnife cBre SDJeym1tnfye n -- wuıu-.. ~~UAlm&a u-
tehrin sair 1emtlerindekı· b. Utün tik ne sirke imalinin 3n0ne ~fi· ,et, dün matbaamıza plerek, Ter. 

mest n yalnız 07.ilmden ılr. ki urtacıl 1h t birli* dökflmhaneler de gayri sıhhi mn. ye yum an raca & a-ke yapılma" için bazı esaslar dile '- tm 1 birli~ 
eueseler meyanına girmektedir. b" .unı Uf o an a·D bütün 

===-=====~=:::;:::::===~t,.=cı~ıt~e~d~il~m~i;;şt~i:::r·===ıı=-=-===-===- yumurta tüccarlannı ihtiva eden bir 
renra, ir taııe JSlllarla=~ ~ --~ ............. ~llll:l~DllllUIJilAllLY-{11 ... ~L.~.t-·u ... r_. _;.Sar'a illetine müptelA olan Fik. 
- .. - 1sWSC ~ tAyA dvm•ve adem~•n dı•r,rıva e-ır™ .... , ......,mr, -""'~' u::r • f 1 ----- -· - - - -~-~ı......~-J~J;:,...•-UIU....Jii;.Jlıw .... -..~--l..._U a IL& .. -...-~-ır amıı ve sofaya çı m1ş, bu unan -. 
likte İstanbul gumruğune gelmiş. 

birlik olmadıfını söyıemt,ıerdlr. Ba 
ne gon<teWed" ıe!gran "dl llSlllF'"' ...,, ... Alb mık hamalı, onu yerinden yaverlerle burun buruna gelmi1-

Yavcrler: 
süçlilkle kaldırarak, ve iki üç a-
dımda bir mola vererek, matba.. "- Çok şükür. demişler, nfyctl 
aya kadar taşımışlar. Makinenin mel'anetinizı tam za'rnanında anla-
ıeferrüatuu ihtiva eden diğer san. dık: Şu andan itibaren mevku!sU-
dıklan da, diler hamallar ge. nuz!" 
tirmif}er. HalDJ}larn, bu 11toca.. Bu sözler, hiç bir şeyden haber. 
ID8D 181ldıklan tapmalan, balkın dar olmıyan Ahmet Mithat Efendl-
nuan dWtatlni celbetmif. Pek ye, derin bir hayret duyurmuı: 
mateceaı. olanlar, hamallan ta- •- Ban«f niyeti mel'anetiın?-
fllatne kat.ılmıflar. Müteceaisler, Sizin burada ne işiniz var? Ben ne 
kafileyi biraz bü'""'tünce, o kala. t ., '-- 3w yapım.,, 
u.hkla birlikte, halkın merakı da 
aı1mlf. Hullsa, hamallar matba.. Diyerek pskın şaşkın kekelemfJ. 
aya plinceye kadar, petlerine ta- !:;:erlerden birisi hiddetle haykır
kılan meraklılar da, Adeta büyilk 
bir cemaat tefkil etmif. Bu merak. "- Matbaan1Y.a havan topu yv. 
ldar aruuıda, bittabi fırsat kaçır. lettlrditinlzden b•hlettiğimizi nJ. 
nuyan açık goz hafiyeler de var. çin anl•mamazlıktan gellyonunvz 
1D1J. Onlar, kendi aralannda, dQ- Görüvonunm ki, artık inkir fay. 
f(lnüp, taŞlDDUflar, fakat Ahmet dasrzdır. Bizi zahmete sokmadan, 
Mithat Efedinin matbaasına taşı.. f111111D yerini de itiraf ederseniz, 
DaD bu landıklarda bulunan qya. • isabetli hareketi 7apmıı olur. 
nın mahiyetini bir türlü kestire.. IAIDuz!,, 
mem.lşler. Hele, bir metro tulünde, Bu sözler, Ahmet Mlthat Efen-
otuz santimetre ,kutrunda ve kara dinin hayretini büabutüıı arttır. 
demirden mamul bir boru, onlann mış: 
merakuu büsbütün uyandırmıf. "-Hangi top? Ne topu? .. Diye 
Nihayet içlerinden birisi, yanında- gözlerini açmış Fakat, yaver, bi. 
kilere: raz izahat verince, içinde yaşadı-

.. _ Ben 1fi anladım! Demif. iı devri çok iyi tanıyan Ahmet 
Bu, _son liatem bir havan topudur. Mlthat Efendi, vaziyeti derlul kav-
0 gordfllilmQz yuvarlak boru da, ramış. Ve baskı makinesfıiln, son 
namluıudur. llbtem havan topu saruldığrnı, o su 

Arkadan plen hamallann ta. retle jurnal edildiğini, matbaası-
pdıklan tandıldarm cephaneyle nın bu J(izden basıldılmı, kendi. 
dolu olduğu da belbelll: Baksana? sinin bu aebepten tevkif olunduğu.. 
Ne kadar itinayla, •e patlatmak. nu anlayınca, yaverlere cevap bile 
tan korka korka, ve ajır ağır tap. vermeden katıla katıla gülmeye 
7orlar? bqlamıf. O nrada, aşağıdan bir 

Bu lefhlsten hemen büt(in hafi- feryat duyulmuş: • 
,eler ittifak etmtıler. Hemen da. .. _ Buraya kotun- Topu bul-
jılarak, "Bu l§i evvela ihbar et. duk!,, 
mek ,erefinU" kazanmak üaere fa. Bu feryat üzerine, yukan çıkmtf 

ADLiYEDE: 

iki Sene Hapse 
Mahkum Ofdu 

Anastas isminde biri, beledlveden 
ruhsat almadan evine bir balkon l· 
1Ave ettirmek istemif, fakat balkon 
yapılırken yıkılmıı, neticede de lf
çilerden İshak ölmüı, arkadap Meh
met te sakat kalmıştır. 

Anastas bu sebeple ölilme 1ebebL 
yet ıuçundan muhakeme altına alın. 
mıştır. Dün birinci ağır cezada mu· 
hakemeye devam edilmiftir. Netice
de mahkeme, Anastasın suçunu sa
bit bulmuş, 2 sene müddetle hapsi
ne, 500 lira da para cezası ödemesi. 
ne karar vermiştir. 

deraet Etti 
6 senedenberi muhtelif mahke

melerde devam eden bir tatili Üzuv 
davası, diın birinci ağır ceza mahke. 
mesinde neticelenmi§tir. Davanın 
mevzuu şudur: 

Bundan 6 sene evvel Mebrilke is
minde bir çocuğun llıtlk sapanla at. 
tığı ta,, komşusu Özerin göziıne 
ra tlamıt ve çocuğun kör olmasını 
mucip olmuştu. llkonce, asliye mah
kemelerinde duruşması yapılan bu 
dava, muhtelif safhalar geçirmit ve 
nihayet birinci ağır cezaya intikal 
etmişti. Dun mahkeme, hAdisenin 
sırf bir kaza eseri olduğunu anla. 
mış, Mebrükenuı beraetine karar 
vermiştir. 

Tavuk Hımzı Ce-za Yedi 
Sultanahmette bir evden 3 tawk 

çaldığı iddiasıle adliyeye verilen 
Seyfi, 8 inci asliye mahkemesince 
4 ay, 10 gün hapse mabkfuıı edilmif" 
tir. 

aliyete geçmişler: Ve 0 gün, znp- olanlann hepsi, Ahmet Mithat E.. 
tiye nezaretine, mAbeyne, hülA- feııdiyi orada unutarak, alt kata Asker Ailelerine Yardım 
18, alikadar olan bütün makamla. kopuflar. Ahmet Mithat Efendl- Asker ailelerine tevzi edilen ;yar. 
ra şu mealde Jurnallar Jajmıf: de, kaııklan çatlarcamıa güle gü.. dım parasının hakkiyle talılll edilip 

.. _ Bugün, öğle vakti, altı amt le, onları takip etmlf. istllıkak sahiplerine verilemedili ve 
hamalı marifetile, 7enl icat olwwı (De't'amı Var> bu yüzden bu ailelerin geçim husu-
blr havan topu, maa cephane, Ah. ------------- sunda IDÜ§külata utradıklan yapılan 
met Mithat Efendlııhı Ebuauud .I L A N şikayetlerden anlafılmlfbl'. Bu fikl-
oaddaüıdeld ''Tercümanı Hakikat,, yetler üzerine belediye kaymakam. 
matbaasına tafınm.lftır· l'renkistan ---.. lıklara gönderdiği tamimde bu ffle 
dan, sureti mahsusada &etlrilen bu İstanbul, Eminönü, Ye- ulrafan zevabn fula mesai sarfede--
80n sistem havan topunun, bir b- fildirek, Hoeahan cadde- rek yardım '}>81'8lannı nktincle top. 
Je yıkabllecelı: kudrette oldula, •--_ I 1amalaruwı temini bi1dlrilm1fUr. 
müteh8SS18lann beyanatından an. sinde sabık 111111 Konso os-
lqıldı. z.ten bu ~ikab, beybn- luk binası acele satılıktır. Bizim Köy 
ll manzaruuun deh~tile de lfp Alikadarlann İran Baş- Eskltehlrde, on bet gilnde bir net-
eden ifba hrnn topımUJ) g6mrilk. konsoloısluftma müra~h. redilmek üzere, "Bizim Köy" islmll 
... Bl>ummd caddeatndelrl me*6r bir ıazete çıkanlmıya baf1'nıJmı .. 
waat'"""8 tapnm•, ~ ur. ~ diJerlr. 

T eclrlcen Kalcllnlcn:ak 
Tramvayın medeni şehirlere ya. 

raşmıyan geri bir nakil vasıtası ol. 
duğu gözönüne alınarak, ıehirdeki 
tramvay ,ebeke.tnin kaldırıJması ka
rarlaştırılmıştır. Fakat bu karar, an
cak on sene zarfında tatbik mevkii. 
ne konulacaktır. Bu sebeple Eıninö. 
nil meydanı tanzim edildikten son. 
ra, tramvay tebekeslnin Yenicami 
aıkuından PÇ'lrilmesl tasavvurun
dan da sarfınazar edilmiştir. 

BlnblrdJrek sahasının üzerinde bir 
park vücude getirilmesine ait bütün 
tetkikler ikmal edilmiı, icap eden 
projeler hazırlanmıştır. Belediye 
bahçesi müdürlüğü, dünden itibaren 
buradaki sahayı tanzime ba~lamış. 
tır. 

lşlebne Müdürü Ankaraya Gitti 
Denizyol!an lıletme mfidiıru Na

.auhi, Ankaraya gitmiştir. .Bu seya. 
hat, Tırlıan vapurunun karaya otur. 
ması hadisesi ile alikadar görülmek
tedir. 

Galata yolcu salonunun lnpatı 
nisan sonunda bitecektir. Şiınc!i e
lektrUE tesilatına baflanmıttır. Sa. 
loııun ~ılne konulması evvelce 
kararlaştırılmıı olan puıldaktan vaz 
seçilmiştir. 

Yeni Sigara Makineleri 
Tiltiln ye Sigara sarfiyatı bir kaç 

aenedenberi lnldtaf halinde bulundu 
ğundan CibaU Fabrikasına yüksek 
verlmll ton listem iiÇ ılgara makine· 
si illve eclllml,ur. Makineler kurul
maktadır. 

Halkevlerinin tesisi yıldöümü mü. 
nasebetiyle önümüzdeki Pazar günü 
bütün HalkevJerinde gece ve gündüz 
merasim yapılacaktır. Şehrimizdeki 
HaJkevlerinden Eminönü Halkevi ile 
Beyoğlu Halkevi bu husustaki prog
ramlaruu hazırlamışlardır. 

Eminönü Halkevinde Pazar gfiııii 
saat 14,4S te İstlklll Mar,iyle mera. 
sime başlanacaktır. Bundan sonra da 
Halkevleri Umumi Reisi olan Baıwe
kilin radyoda söyliyeceği nutku din. 
lenilecektir. Bu nutku milteakıp 
Halkevleri hakkında yKılmış şiirler 
okunacak ve ev orkestrası tarafından 
verilecek konser dinlenilecektir. 

Gece programı ise, saat 20,30 da 
İstiklal Marşiyle başltyacak, ondan 
sonra da "Şeriatçesi,, ismhıdekt piyes 
temsil edilecektir. 
Diğer Halkevlerlnde 1apılaeak me 

rasfm de aşıığı yukan ayni program 
dahilinde olacaktır. 
Beyoğlu Halkevinde fazla olarak 

konseri müteakıp muhtelif jimnas
tik bareketleri yapılacak ve zeybek 
oyunlan oynanacaktır. 

Gece de Ev Temsil Kola tarafın
dan (Babalann Günahı) ilmindeki 
piyes oynanacak, sonra numara çe. 
kilmek suretiyle hediyeler tevzi olu
nacaktır. 

~ 

Mayin ve Şamandıra Görüldü 
Kefken adasının ıs mil Şimalinde 

bir mayin ve Boğazın gündojusu 
poyraz cihetinde ve Bolaza lP mil 
mesafede ve sahilden 8 mil uzaklık· 
ta ve bir metre uzunlutwıda bir p. 
mandıra görülmü§tür. 

SUAL CEVAP 
• - Kadı•larMkt ., ............ 

·-"""' c-aıw.ııwtamabWlf.....,... 
....... t• •• llbllıl ........ ..M. .. 
.... tldaYlll 1ilGmklıl olma. IAlre cl1 
dedtlbn .. 1*ellrdm ile tll D;Jan o. 
llaı.l •Om"ADdlr ..... bam --
Jdbldaa 11111 .... -- ...... 
1ılllw8'-tr.8aDJardmblıllEa_. 

""" .. Wr.- lmmle ..wımr. Bunllır 
-. a • a a .m laMtshkJm laaUadıl 

bazllD da babrek hastalıklan tezahOrlerl 

haJlndedlr. Lekeleri mut.laka doktorun 

ptrmesl, f.elht. k07Jll.. w tedıTI et.-

• İ - ICal'd ... 111 H...,,.11111 lra .. t ... 
•dır. Mualll111 111etct.bf11de allcert lcalll• 
,. 1lr1111fUr. Aek9'f 111_..e ...... il• 
...... ..,, ......... diye ............... . 
Ko11dlllRI ıakere alırlar Mıl 

c - A*arl llbbat ....... ,.... 
-~...-.,......,...,. 
.... .. dahili fı191dJlta 8*edlk ldl
lllderlnl 1f&7ll mini llh'Oltbw aa.re 
abnmaz. Eter kalblntn .. ld• olu1111 aı
kerlik hlmıP.tlmni itaya mini deftlM 
ve bünyeYt bir lnzqa 8ebep olmQ10r-
1a askere alın1r. 

Yumurtacı1ar, bfrUl'bı fhracab 
kontrol ve aatı§lan uygun fiyatlarla 
tanzim salihlyetini haiz olşbilmed 
için, mlktan diğer vilayetlerle btr. 
Ukte yetmlt bef ihracatçıyı bttlan 
bütün yumurtacıların birliğe kayıtlı 
olması llmn pldiğini ileri sürmek. 
tedirler. İddialara göre, 19hrlmizdeld 
on bet yumurta ihracat tüccan, ku. 
rulduğu gazetelerde yazılan birllje 
davet edilmemiılerdir. Bunlar tica• 
ret mıntaka müdürlüğünde toplanan 
5 - 8 yumurta tilccan bir UmJtet 
tfrket kurmuı olablleceklerinl, fakat 
unvanlanm Türkiye yumurtaCJlaft 
btrllli olarak kullanmalan doğru ol. 
madığmı .aylemektedirler. Yumurta 
ticaretimizi Umitet prket ballııde ft 
bir nevi lnhlsara Ubi tutulmut glbl 
göstermek, plyuamızda endlfe a. 
yuıdırmıftır. 

Sıvm Şehir Plim 
Sıvu (TAN) - Burada son Od .,_ 

ne zarfuıda nüfus pek çolalmlfbr· 
Ev buhranı vardır ve kiralar çok 
pahalıdır. Birçokları ev yaptırtmak 
iatedllderi halde, phir pllm tatbik 
edilmediğinden, belediye muayyeıı 
lld caddeden bqka yerde inpat IÇbı 
ruhsat vermemektedir. 

Şehir pllmm yapan mtllıend!a 
V aydenbergin, Sıvasa celbile ken.. 
dilinden tlfahl izahat tstentlmealne 
karar verilmlftlr. BöylellJde, pliııın 
bahara kadar tamamen hazlrlBDllUf 
olacağı umuluyor. Bu tahakkuk et. 
üii takdirde. Sıvuuı süratle pek çok 
yeni ve modem bina kaıanacaJına 
tüphe yoktur. 

o , 4 

Tuz Müdürlüill 
inhisarlar Umum MildOrltllft tat 

muamellt ve hesap fUbesl mftdfirlü. 
ğüne, tubenin mildOr muavini BUi 
Önzen tayin edilmiştir • 

TAKViM 

22 Şubat 1940 
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l~azan: Omer Rıza DOGRUL 

{ neç hükumeti, FinJandaya doğ-
ntdan doğruya yardım etme. 

~~ğe karar verdi. İsveç kralı da bu 
4!u.~·a~eti tasvip ettL Çiinkü fsve('İn 
:fı~ı:ı uk dcvlctledc Iıarhe giriştiği tak
dırde Finfondaya, yaptı,;ı yarılımı 
)'upanu~::ıcağııu sö~k.di. 

İsveç, Finlanda harbine ord'asi1e 
iştirak etmcmeğe karar vermiş o]. 
tııakln beraber miidafaa tedbirleri 
almaktadır ve miidafaa kuvYetfori. 
ni kısmen seferber etmiştir. İsveçin 
miidafaa mesnetleri, Aland adaları, 
Bo.tnia körfezinde Yın • İsveç budu. 
du iizerindcki Bodcn kaleleri, ve 
Baltık deniz.indeki Gofüuıd adasıdır. 

İsveçin Demiri : - ----...__ -
lweç topraklarının yüzcle altmı~ı 

ı0rmanlıktır. Ve İsveç iktısat haya. 
tında en mlihim limil bu ormanlar. 
dır. Fakat İsveç Almanya için demir 
:rnemlelcetidir. Ve Almanya İsveç de. 
mirinden istifnde etmediği takdirde 
harbi dc\'am ettiremez. Harp İskan. 
«inavyaya yayılır da Sovyetlcr, f s
'Veçin şimalinde olan bu dc>ınir hazi-
131elerini ele geçirecek olurlarsa, Al
tnanyanın mukadderatım da ele al. 
:nıış olurlar. Hadise o kadar miihiın. 
di.r ki, ynlnız A\Tupaqın değil, bütiin 
ıdüyanın mukadderatı iizcricde tesir 
ıedccek mahiyette sayılı~· or. 

Gerçi arada Almnnyanın fsvece 
~arşı hareket ve. bu memleketi iş~al 
etnıesl ihtimalinden balısolunuyorsa 
da, Baltık denizinde Alman rekabe. 
tile karşılaşmak istcmiyen Sovyet 
Birliğinin buna imkan vermiyeceği 
de iddia ediliyor. 

Gizli Bir Kale ------
İsveç, Fin hndudn tnl"nfından isti

laya uğramamak için gizli bir knle 
olan Bodcn'i inşa etmiştir. İsveç hu 
kalenin sır]anm, son derece gizli 
tutmakta \·e bir kimseyi de buralara 
yaklaştırınnmnktndır. Finlanda ile 
tS,·eç arasındaki hududun miitelıaki. 
si ise kunıilcn dağlıktır. Muha,.ım 
bir ordu b:ırada ancak Eodcn'e ta:n. 
ruz edebilir ve knlcnin sukutile İs
l\i ;t; .. ı.tôra)-İiisU.:-:--'--:-= -'- -..... : ... 

Dotnia körfezinin a~ağı yulrnrı ağ. 
Zln1ıtı merkezinde bulunan Aland a. 
da lltı d ''d f b vük . n mu a aa akıınından bii. 
ini hır ehemmiyeti haizdir. Bu a. 
~ npa~n işgali takdirinde İsveç ten 
dı.ı ~ nn demir ihraC"atım tamamile 
rin.r ~tınak işten değildir. Sovyetle. 
illan urasını i~gal ctmelerile Al. 
diıı Yanın mukadderatı, lUoskovanm 

e ge~miş olur. 

~nd Adası: 
.. _ --- ~ .lSVcç tn .. d f 

Cüceler;n öv ü leri ! 

ttefikler de, Norveç Fırtına Dün Ahik•m::::~~d~~~:.~~x~ 

H . k A
. • K T •k Akşam Hı•ını küçük boylu insanları yaşar Mil olduğwrn bilirsiniz. 

U Umetlne arşı azyl ler~!~~ek:t~;:;~~:.:~o;~tirz:~~ 
_ Arttırdı 1 ;:~~e~~~::z·ay~~ ta;~::::ı,:a~~ı::: 

' 1 Jarın içinde ya~arlnr. 

S O , t • T k O E d k 1 Oralnrcla seyahat etmiş bir Fransn. 
ısya· se 1 a ıp . ece er Bandırmaya Giden Sus nıuharı·irinin pek yakınlarda yazdığı .fi. lıir seri makaleyi alaka ile tak'p et. 

Vapuru Geri G e idi tim. l\lnınkiin oısa da gazetelerimize 
böyle öğrefci, instrı.:ctif bendlcri 
nakletsek, okuyucular için Tünel ci. 
onycli, Afrodit davası. hntta Altmark 
ha<!isc.sindcn daha çok zc' kli ve şüp
hesiz istifadeli miipderccat vernıİ;i o. 
luruz. Lrıkin savfnlarını artt.ıranu

yan ga7ctele.r'n hu ac:r.i önünde bila
kis hadiseler kesafet ''e giriftliltleri
ni nrttırdıklan için hu gibi afakl yl\~ 
zıJara yer bulmak pek giiç olur. 

f 

orveç Hükumeti. Hiçbir Tazyika Boyun Eğmiyecek 
Londra, 21 (Hususi) - İngiltere kurtulmak için Almanyaya yaptığlı Norveç hükılmetinln, devletler hu

Hariciye Nezareti namına söz soyle. kolaylıklara bir misaJ olmak üzere kukuna, İngilterein bu ana kadar an. 
meğe salahiyettar bir zat, bu sabah "Scandinavia,. ismindeki petrol va- ladığı manada riayet ettiğini kaydet
bcyanatta bulunarak, İskandinavya purunun Amerikaya teslimi keyfiye. mektcdirler. Nationen gazetesi şöy
devletleri Alman tazyiklerine ta- ti zikredilmektedir. Almanyada inşa le diyor: 
hammül etmeğe razı oldukları tak- edilen bu vapur, evvela Osloya gel. 1'Nol'veç, İngiltere hükumı::tinin 
dirde, İngilizlerle Fransızların da bu miş. sonra Norveç bayrağı altında dost bir millete kar~ı takip etmiş 
devletlere ve bilhassa Norveçe kar. ve Norveçli mürettebat taratından olduğu hareket muvacehesinde ha-
şı bir tazyik siyaseti tatbik edec<"k- Amerikaya sevkedilmiştir. yal inkisarına uğramıştır. Eğer İn-
lerini bildirmiştir. gilterc, Chamberlainin tıL".:ip etmek-

Norveçin beyenlmilel La Haye a. Norı~eç gazetelerinde te olduğu usule benziyen bir usul 
dalet divanına müracaat edebilece- Norveç gazeteleri, Alt.mark hadi- vazedecek olursa, umumiyet!e hu-
ğini telmih eden Norveç Hari.::iye sesi dolayısile Chamber1ainin dünkü kuku düvel için ciddi bir teh1.ike vü. 
Nezaretinin bu sözleri hakkında tef- beyanatını çok şiddetli bulmakta, cude gelmiş olur.,, 
s~l~deb~unan s~Ahlyett~ ~~liz c-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
mahfillerinde İngilterenin, harbin 
başlangıcında Milletler Cemiyetine 
yaptığı ihtara tevfikan, kendini her 
türlü taahhütten kurtulmuş addet
tiği söylenmektedir • 

_Norveç hiçbir tazyika 
boyun eğmiyecef, 

Polonyalılara 

Ait H ır~eye 
V cıziyet Ediliyo7' 

Romanya, 
İngHtereye 
Cevaıp Verdi 

Karadeniz, Marmara ve Eg~ deni. 
zinde şiddetli bir fırtına ba§lamıştır. 
Fırtına akşama doğru yavaş yavaş 
hızım arttırmış, bilhassa saat 20 den 
sonra rüzgar, bütün kuvvetile es
meğe başlamıştır. 
Limanımızdaki küçük merakip, 

bu fırtınadan bir hayli müteessir ol. 
muş ve her hangi bir kazaya mey. 
dan vermemek üzere tedbirler alın
mıştır. 
Rüzgnr, poyrazdan esmektedir. Ev

velki gece de, şehrimizde hava kar· 
lamış ve dün öğleye kadar dt>-vam et
tikten s9nra, yağmura çevirmiştir. 
Devamlı yağmur yağmaktadır. 

Denizlerd~ki bütün vaIJurlar, h
manlara kaçışmış1ar ve fırtınanın 
dinmcsinl beklemeğe başlamışlardır. 

Denizyollarının Izmir vapuru, Ka
radenizden bir gün teahhurla dün li
manımıza gelebilmiştir. 

Büyükdere önünde birçok vapur 
beklemektedir. 

Sus geri geldi 

Diğer taraftan Norveç Hariciye 
Nazırı Koht, Altmark hadisesi dola
yısile yeniden beyanatta bulunmu~
tur. Nazır, ne taraftan gelirse gelsin. 
Norvcçin, "hiçbir tazyik karşısında 
b.aş eğmiyeceğini ve böyle bir haJ 
vukuunda hukuku düvel kaidelerine 
uygun olarak hareket edeceğini söy. 
lemiş ve demiştir ki: 

Bern, 21 (A.A.) - Göring, mühim 
bir emirname imzalamıştır. Bu emir. 
namPde, Polonya vatandaşlarına ait 
o1an bütün ziraat saha ve müessese
lerir.in ve ormırnlann bundan böyle 
Alman idaresi tarafından işletilece
ği bildirilmektedir. 

Dün sabah 8,30 da Bandırmaya 
Londra, 21 (A.A.) - Haber alm. hareket eden Sus vapuru, sis ve fır. 

d~ğrna g~~e~ Ro~~nya hükı1meti İn- tına yiizünden Bandırmada ;~kclcye 
gıltere hukumetının petrol kontrol yanac:amamış. bpska sıl1ınrıcak bir 
komisyonunun faa1iyeü hakkında l yer de bulamadığmdan,

0 

tekrar li-
sord.~1ğu sua~~eı:e cc:"~P vermi~!~r. manımıza dönmüştür. 

"1938 ve 1939 senelerinde İngil
tere ile yapılan görüşmeler esnasın
da harp gemilerinin Norveç kara su
larından geçmeleri nazariye.si, tek. 
rar tetkik edilmiştir. Yeni ahkam, 
muharip devletlerden birine ait bir 
--..- r o _....,... -- . li ---- .. 

da istediği kadar seyriisef er ctmC'k 
hakkına malik olduğunu natık bu
lunmaktadır. Diğer taraftan Alt
mark bir muavin harp gemisi oldu. 
ğundan harp gemilerinin sahip ol
dukları hakka malik idi ve her han
gi bir teftişe tabi tutulamazdı.,, 

• Norveçin İngiliz ablokasındnn 

Bu emiranme, Alın"nya tarafın
dan Polonyn1ılara ait emval ve em
lake geniş mikyasta vaziyet edilme
si mtınasmı tazammun etmektedir. 
Emirname, asıl manasile istiml:Jkten 
bahsetmemektedir. Fakat Gazette de 
Zurich'in muhabirinin decliği gibi, 
hn ;., ı.,,,.,,, .. ; ı.,.,klıır~ uc:ı Pn11l v:;ıl 

mülk sahiplerinin menfaatlerine 1.ıir 
müdahaledir ve netayici ağır ola .. 
caktır. Karnrname, bu eınlfıite, "va
z'iyed,, edildiğinden bahsetmektedir. 
Kararname, zirai istihsalatı arttır. 
mak suretile Al.manyanın iaşe işleri. 
ni ıslah ve Polonya arazisinin Al
manla~masını t~sri etmeyi istihdaf 
ey lem ektedir. 

Bukreş hükumetının verdıgı ce. Sus dün gece saat ] 1 de güçliikle 
v:pta~. ko~iı-yonun 

1 
Rumen petrolü. tekra; Galata rıhtrmma yanaşarak, 

nu muttefıklerle A:· manya _arasıı~da ı sabahleyin buradan aldığı yolcuları 
munsıfane bir şekılde tak:n:n ec.e- 1 karaya çıkarmı<-tır. 
ceğine dair teminat verdi~i salahi- --'--~-<>----. 
yettar mahfillerde söylenmektedir. 

AFRODİT 

es el esi 
Komünist Lideri Fransız 1 

Tabiiyetinden İskat Edildi 
1 a.ı Ll:'l' .oı: ,fi.n.ı - l!JSKI Komunıst 

liderlerinden Maurice Thorez Fran- Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -
sız tabilyetinden iskat edilmiştir. Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye 

Alınan Sefiri l\foskovayo Döndü 
Moskova, 21 (A.A.) - Alman Sefiri 

Schulenurg. birkaç hafta Berlinde 
kaldıktan .sonra Moskovaya dönmü.Ş
tür. 

Heyeti Afrodit romanının terdime. 
sine dair İstanbul mahkeme~inin is
tediği mütalaa hakkında karannı 
vermiştir. 

Vekalet, Talim ve Terbiye Heyeti. 
nin bu karannı önümüzdeki günler. 
de mahkemeye bildirecektir. 

İşte o seyahat notlarında bu uncl 
cücelere ait bir tAkım öğiitler olm
dum. Çok enteresan buldum. Miiın· 
kün mertebe snıl::ılmtle terclime edip 
aşağıya nnl,l<"diyorum: 

- Deniz aygırına, timsaha ve yılana 

dikkat et! • 
- Deyaz adıımdan uzakta avlanl 
- Gizli yaşa! 
- İhtiyacındrın fazla şeye malik olm1-

yan gayrın hırsını tahrik etmez.. 
- Çalmır korkuslle mal biriktirme! 
- Ay ayazınrla dans etme! 
- Ejer yemlycn, ic;rniyen ve uyumı,yaıı 

birine rastlarsan hemen kaç. 
- Avlıyacağın hayvana görnnme! 
- Dostların varsa karının karnına dik-

kat et! 

Ne güzel !'leyler değil m.l? Valı<ıi. 

lcrin en ç<'tin bir hayat mektebin. 
den aldıklan bu derslerden biz bile 
i:;Cfade edchiliriz. 

Arapçada: Buna benzer bir öğüt 
bilirim. 

- Param, fikrini ''C mezhebini 
salda! Der. Hiç modası geçmiyen b!r 
sözdür. Neden mod:ı"ı geçmez. ora
sını deşmiyelim. \T:ıhsilerin yukan. 
ya naklettiğim öğütleri arasında, nıe
seIU: 

- Bc~·az adamdan m:akta avlan! 
Sözü ne kadar haklı. Çiinkü bu be. 
~·az adam dedit'!;i bizleTin ne ~eşit 
mahlfık oldui:nnıu:z meydanda. 

- Gizli ya~a! 
Sözii de pek yerinde değil ml? Zi

ra mr.şhur mc!clrlir: 
"Zenginin mnh 7iiğilrdiin ~cncs'nl 

\"Orar., derler. İ~ isi mi. gizlenirsin. 
Kim"t" ~eninle me gu) olmaz. 

- İhtiy cmdrın fazla §CYe malik 
olnııynn gayr:n hırsını tahrik etmez. 
Sözü de miikcmmel şey. Biitiin dün
ya kavgulan hep hunun üzerinde dö. 
n{iyor . 

rıec1; 
1 

u n aasınm fiçüncü me~-
tjniıı 0 

an Gotland adası Baltık deni. " A 
riud en tnühim stratı..~jik merkezle. W 

en b' 'd 
Alman erklinıharbiyesinin çıkardığı Jılilitar 

1 Wiesen Schaltliche Runschau adlı mecmua, 
mfralay Niedermayer'in de Sovyet Birliğinin 
askeri. kuvveti lıakkında bir tetkikini ihtiva edi
yor. Alakalenin harp başladıktan sonra, fakat 
Finlanda harbinin ba§lamasından evvel yazıl
dığı anl.aşıhgor. 

Fakat Sovyet sanayi teşkllatznda birçok zaaf 
noktaları varsa da alınan neticeler istifade edi
lemiyecek ma/ıiyetledir. Çünkii yabancılardan 
istifadeye lüzum görmeyen tesliltat sanayii vü
~ude getirilmiştir. Bunwıla beraber Sovyetler 
mulıiaç oldukları bakırın üçte birini, kurşunun 
ürte biri üe yarısını, nikelin aşağı yukarı yarı
smı, tenekenin dörtte ürüııü ı·e kauçuğun bir 
kısmmı hariçten itlıal ediyor. Sanaıli personeli 
gittikre artıyor. Fakat bu personel karışık ma
kine işleri başarmaüa kil ayet edecek derecede 
tecrübeli değlldir. 

- Ay a;vaılnda d:msctme! Tabii 
cıoğuk nlır hastalanı:rsın. 

- Eğer yemiyen, içmiyen ve uya
nu;-.·Rn birine ra,;tlarsan hemen kaç! 

de, l<"t ırı ir. Bnrası muhas1m bir 
1a.kdil'd tar.a{ından işgal olundu(rıı 
:t:ıılahn· c, hır ha\·a fissii olarak kulla. 
dn~nıa 1; \'e o zaman Stokholm şehri 
liler h ehJikeye manız kahr. İsvcı:~ 
~hki:na htani olımık için bu adayı 
diişıni ediyorlar ve onu yal>ancı ele 
taş1 ,.0;tcek bir hale getirmeğe nğ. 
l'nç h ll!', Fakat bu ndaya karşf ih-

nrcket' . llle]{ nııı_ • ı yaparak onu ele geçır. 

t «.UUciin d" ı: ur. 
~nı:~~lrı sahilleri bin mil kadar n
ntily0 a olduğu ve nüfusu da altı 
... ~ tın gp,. d'•' • • k d' ""4 11~ -l"nıc ıgı u;ın onun en ı. 

fi taıı ". ttzadıya mfidafan edcbilece-
lll.iıı olunmuyor. 

I<'akat h G .-
lenıe . . ngiin harbin en ~ole gcnlş. 
:ri de ~tıdadı giistcrrliği snhalann ~i. 
kand· u hnvalidir. Ve bu yüzden ls
'bir h u;:"l·• nıernleketlerl, miilıiın 
kınd u :ran geçirmektedir. İS\'eç h:ıl. 
den ::- tnühim bir kı!'mının şinuli. 
ltltıkn:.rbe .c-inneyi tercih etmelerine 
bek} ıl ~ıır kısmının mukadderatı 
illin cnıeyı daha miinnsip görmeleri. 
teh~~be~i nziyetin knrışıkliğt ve 
Bu · ~ enın ttfuklan karartmasıdır. 
kntı~ll~den İskandinavyn. dı:ıima dik. 
teı:ıJı god7.lerle takip cc!.ilecck bir saha 

:.: e e:r, 

-==========:========~ 
Muh~·e!H Hast bklara 

Karşı Yeni Bir Keşif 
Madrit 21 (A rt d k ' .A.) - Gırnata seh-

o torlarından D . " Ji...... amıan Balagvcr 
._. •• ene:ı, knngreı - ' 

rin tedavisi i in ı, ct~zz?m .ve kanse.. 
fetmi,. oldç _ yenı hır sısteın keş.. 

'tf ugunu b·ıa· 
Mumnilcyhin b 1 

1 U'tnektedir. 
b·ı umuş oldugu- il'" 

ı hassa butün nezf·d aç, 
-1 ·· - - 1 em hallerind o Jmun onune geçm - e 
caktır. Bu dok ege .m~dar ola-

. . . tor, kcin rı sısteminin 
sınaıleştırilmesi için k nd . 
b" l k tl sınc ecn• ı mem e-c erden birçok teklif! .... 
•.a.oılmıs olduihınu söylemektedir. er 

• 

Alman askeri mulıarriri, herşeyden önce Alman
ya. ile Sovyet Birliğinin uz-qn bir müddet tesri
ki mesai edecekleri kanaatinde olup, Alman~a
nın Sovyet Birliğine dayanarak ller fiillerin 
Alman mukadderatına vermek istediği şekli ve
receğini söylemekte, daha sonra şunları gaz· 
maktadır: 
1
'Biz kendi BOByallzmimizi, Ruslar da kemll
lerininkini kurmakla meşguldürler. Fakat de
mokrat • kapitalist dl.em ile mücadelemizde be
raberiz. Bu beraberliğin vereceği istifadeler, o
nun sağlamlığını, ve sürekliliği11i lemin ediyor. 
Alman - Sovyet yakınlzğı, gelip geçici bir hadise 
değildir. Belki büyük ve tarihi kıymeti haiz 

l esaslı ·bir inkişaf tır.,, 

* Alman askeri muharriri, Avrupa ne Asya arasında ha. 
dudun bir .Alman - Sovyet nüfuz mıntakası olmadığı
nı ileri sürerek Gıırp devletlerinin buraya müdahaJe
a;ini hir tecavüz sayıyor ve "Garp devletlerini buradan 
atmak bir miidafan, hem de hayati menfaatlerin müdn- • 
faasıdır. Binaenaleyh Almanyaya karşı harp açma.k_ 
Sovyct Birli!:ine de tecavüzdür." Diyor. -

* :ııt lman askerı mütelı<UJşısı, daha sonra attkerı 
kudretin mesnetleri olan levazım, muvasala ve 
sanayi kudreti bahislerin.e geçerek Sov11et de
miryoll.arının ve nehir muvtı8alası sisteminin 
kifayetsizliğini anlatıyor ve müteakıben Sovyet 
sanayi sistemini tenkit ederek Sovyet Birliğin
de bürokrasinin galebe çaldığını ve komiserli~ 
ler salflsının 39 u bulduğunu anlatıyor. 

o 

• 

* Alman mütehrumsı, yapılan tasfiyelerin en knvvetli ve 
en muktedir yüksek zabitleri ortadan kaldtrdığını, or
duduki siyesi korniserlerin disiplini bozduklarını, ordu
nun hiikumet aJeyhtan elemanlardan kurtulduğunu, 
fakat bu yüzden de aııkeıi kıymetinden bir kısmını kay. 
bettiğini onJattıktan sonra şu sözleri söylii;yor: 
"'Bununla heruber kumanda heyetinin tahsili yüksektir. 
Bunlar modem harp nıetotlarmı tetkik etmişler ve bun· 
ları tatbik ile meşgul olmuşlardır.,, 
M'rnlay Niedermnyer Sovyet ordusunun kuvvetinden 
bnhsederken şunlan ya7.maktadır: 
"Sovyetlerin haT.eri kuvveti 2 milyon ve ihtiyat kuv
veti 10 milyondur. Ve bunların 6 milyonu seferber edi· 
lebilir. Ordunun :ınırısı Leningrat, fl.-şaz Rusya ve Ki. 
ycf saltolarındııdır. Tank sayısı 6 ile 10 hin arasmcla ol. 
duğu anfaı?ıhyor. Tayyarelerin sayıııı 9,000 tahmin olu. 
nuyor ve bunlardan bin kadannın Uzak Şarkta oldUb'll 
anlaşılıyor. 

Bu rnkamlann m0ba1Ağalı olması mtıhfcmeldir. Ordu
nun terbiyesi moderndir. Fakat Sovyet ubit ve neferi
ıı.in vasati tahsil sevlyesbı=n kiiayeti şüphelidir .• 

• Alman muharriri ,u netireye 'Carıyor: Birleşik 
Alman11a ile Sovyet Birliği, yenllmez bir kuvvet 
teşkil ederler, ve bunu birinin.teşkilatçılığı, di
ğerinin sonsuz kaynaldarı temin eder. 
Bu yazı Alman askeri kafasının, ı•aziyefi nosıl 
kanradığını göstermek itibarile miitlefikler ma
halilinde derin bir dikkat ile karşılanmıştır. 

Ne kndnr giiTel. Çiiııkii böyle bir 
adam hast::ıciır. Hac:tadan da kaçmalı. 

- Avlıyacnğın ha;p·nna görünme! 
Pek do~nı! Gi)riinürscn o seni a\•lar. 

Ya şuna bakın! 
- Dostlnrın varsa karrnın kanuna 

dikkat! 
İzaha hacet yok1 dcğ:ı mi? 
Nasrettin Hocaya: 
- Yiiz yaşında adamm ~ocuğu o.. 

hır mu? 
Diye sormuşlar: 
- Genç komcıusu varsa olar. De. 

miş. Anhyan ilrlf gerek. 

Ayıp, giinnh gihi nrnacılann ür
kiitmesiyle bir miiddet uslu duran 
J cseri~et simıli ahp yiiri;dli. Haline 
bakıp ta bedavete di-innıekte olduğu· 
na hilkmetmemek kahil değil. Bö:rle 
olunca da. yukarıya :vnzchğım cüce
lerin öğiitlerinden istifade etmek pek 
aykırı lıir tedbir olmnz. 

Şn kadar \•nr ki; hunlal'dan b&Zl· 
Iarını meselU: "Deniz avgırı. timsah 
ve yılandan sakın., gibi söıünü. "oto
mobil, tr::ınway ,.c kamyondan sa· 
kın!,, şekUnrfo tashih ederek bale uy-
durmak kabil. • 

Belki Tfirkcede de bu ceşit öğfit· 
for \'nr. Delki dt>~il mu•laka ''aTdır. 
Fakat bi:r.cle halk bilı!ileri manlcscC 
tedvin edilıncmfş olduğu ic"n bC'n 
hilmivorum. Şüphe iz lmriJerimiz 
içinde hizi tenvir edecekler buluna
bilir. Bunların bilgilerinden istifade 
etsek ne kadar iyi olurdu. 

Pı·ofesör Afetin İzınirdcki 
Tetkikleri 

İrnı.ir, 21 <A.A.) - ŞehrimiZde bu
lunmakta olan Türk Tarih Kurumu 
Asbaşkanı Profesör Afet Uzmay, 
müze müdürü ile beraber eski İzmir 
hafriyatmı tetkik etmiş ve hafriyat 
c:ahasının tamamen temizlenebilme. 
si ve civardaki tarihi eserlerin mt?y
dana çıkanlmasr neye mütevakk f 
oJdukunu tetkik eylemiştir. 
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Çamlıca, Voleghol 
Şampiyonu Olugor 
Yeni Bölge Binası 

Kn liseleri arasında tertip edilen 
Yoleybol şampiyonasına dün Çapa 
Kız Muallim mektebi sahssında de
vam edilmlştir. 

Boğaziçi. Kandilli arasındaki mü. 
Abakada Kandilli galip gelmiş, 
pmpiyonanm başında giden Çaın!ı
ca, rakibi lnönünu yenmiştir. 

Eren.köy • Şişli Terakki arasında 
yapılması litzun gelen müsabaknda 
da, Şişli Terakki sahtı.ya gelmediğin
den, Erenköy hükmen galip sayıl. 
.mıştır. 

Bölgenin yeni binası 
tstAnbul Bölgesi tarafından satın 

alınan eski Güneş klübü binasının 
tamiratı devam etmektedir. Tamira. 
tm martın on beşine kadar tamam.. 
lanması muhtemeldir. 

Vali, Balkan Kros birinciliğine iş. 
t1rak edecek atletlere verilecek ziya
fetin yeni binada verilmesini muva. 
fık görmüştür. 

Boka Ajanlığı 
İstanbul Bölgesi boks ajanngma 

eski boksörlerden Nuri tayin edilmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Fenerbahre antrenörü 
P'enerbahçe klübü tarafından an. 

gaje edilerek, geleceğini bi?dirdiği
miz antrenörün gelişi, vize mesele
sinden dolayı bir müddeı için teah-
hur etmiştir. · 

Fenerin deniz fUbe8l 
Fenel'bahçeliler, son senelerde çok 

ÖLÜM HABERLERi 

15 Martta Açrlacaı 

Şampiyon çıkan Çamlıca 

voleybol takımı 

sönük geçen denizcilik 1Ubesl"l.f fhya. 
ya karar vermişlerdir. Bu meyanda 
Dereiçinde bulunan lokali .Modaya 
nakledeceklerdir. 

Tek, ikilik ve dörtlük o!mak fi.ze
re, üç fıta yaptıracaklar ve bu sene. 
ki müsabakalara da yetiştirecekler
dir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

TAN 

Karlı dağlar, Engin denizler ardından bütün gonulleri teshlre gelen 

Güzel G İ N G E R R O G E R S 
Holivud'un en eksantrik Yıldızı 

CEYMES STEWART 
1nc defa olarak büyük bir fiJimde birleştiler. (Fransızca sözlü) 

AT EŞLi KADIN 
BU AKŞAM LALE SINEMASINOA 

.. ___ _ 
Her genci çıldırtan aşk üniversitesinin esrarını gösterecek . • Her kalbı oynatan ''BtC 
~.PE~,, dansın_ın ye~i ~g.~le~i öğretEcek .•• Ginger'in demir yumruklarını. altın se
sıru gosterecektir. İkı buyuk artıste yein bir şeref ufku açan bu film senenin sayılı 
neş'e bayramlarından biridir. Programa ilave: 1 - Dünyanın gözü ve kulağı en son 
Haberler Paramunt Jurnal. 2 - Renkli M 1 K t Walt Disney. Numaralı koltuklar sa. 

balıtan angaje edilmektedir. Tel : 43595 1 
,-~---ımcmı--... , .. __________ _ 

Seyirci akını yüzünden hemen hem en her gün kapısının önün- F E A H 
den Tramvaylann, Otobüslerin müşkülatla geçebildiği R 
r Bugün J YARININ KADINLAI'J ! KORSANIN İNTİKAMI! GECE KUŞLARI L 3 Film : i Emsalsiz eser İ (2 ci Kaptan Blot) j Serapa kahkaha 

Her Perşembe - Cuma lstanbulda 
İlk olarak 

FERAH Sineması tarafından lcad olunan KOMBiN E eı. 
LETLER GÜNÜDÜR. Yeni tenzllAUı toplu afle 

Alb gQnde 20.000 kişi bu komblne asullyle bilet aldı ve bu 20.000 kişi ıözlerlyormayan ve bozmayan Ye husus! yenl 
getlrdığfmlz tiltire cfhazlıın vasıtasfyle sesleri tab!JJeştlren son sistem maklnalanmı zla mevsimin en güzel tilimlerlnl ıardiller. 

Her ıey heup edilmeden he man Ukllt olunıoblllr. Fakat dl ilerde deJ tan olan maklnalarımız vı bD· 
yDk. fedııkt rlıklar mukablllndı elde ettlQlmlz flllmler takllt olunamaz. 

UCUZLUGA DAiMA REHBER OLAN FERAH SİNEl\IAYA NE MUTLU ! ! 

-----···--------------------------------------' ,. ER T U G R U L M U H S I N • in -"' llırı.. 
BORSA· YARATTI(iJ 

11 - 2 • 940 , 
Londra 11.21 
Nevyort 130.19 
Parll 2.9019 
Milin o 6.70 
Cenevre 21.9010 
Amsterd• 69.1324 
BMlkael 21 9010 
Atına 0.965 
Sotya 1.5825 
Madr1d 13.36 

Yalnız iPEK Sinemasmda devam ediyor. Buda peşte 28.415 
BQkr~ 0.6125 

Türkiye 
Türkiye 

Radyodifü7.yon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

T. A. P. 31.7 m. 946:1 Kca. 20 ltw 
1648 m. 182 Kes 120 Kw. 

Perşembe, 22. 2. 1940 
12.30 Program ve memleket ıaat ayan. 

12,35 AJaru ve meteoroloji haberleri. 12,.50 
Türk müziği: Çalanlar: Kemal Nlyazi s~ .. 
hun, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, hzettiıı 
Ökte. 

a) Okuyın: Mefharet Sallnık 
1 - İbrahim Ağa: Hicaz ıarkı (}.fah 

dun.ışun), 2 - Enderunlu Yusut: Hi 
şarkı (Atesi aşkına raptetti), 3 - Sadet 
Un Kaynak: HicL şarkı (Açıldı gQI ftg 
etmede biılbUl), 4 - Hlcaz türkü (Kar 
oylum oylum). 

b) Okuyan: Semıhat Özdenıea 
1 - Dede; Mahtlr ~kı (Sana !!yık 

ey gülten), 2 - LAtif Ağa: Mahtlr tartq 
(Aldı aklım blr gonca leb), 3 - Şerif İçli 
MahOr şarkı (Alamam doğrusu desti em 
le), 4 - Refjk Fersan.: Rast prkı (Y 
cihanı ateşi). 

Anadolu kalemi ser halifesi mer
hum Bay Mustafa hafidesi mülga Ev. 
kaf nezareti mümeyyizi merhum Bny 
Abdülhalim kerimesi büyük Mithat 
Paşa amca zadcsi Galatasaray liscsL 
nln emektar muallimlerinden Bay 
Yusuf Cemal Akçitin rdikalan lzmit 
mebusu Bay İbrahim Tulon Bolu me
busu Bay Cemil Arıcan. Tuğ general 
Asım Altuğ, Fatih EmnfYet amiri 

Pek sevgili babamızın vefatından 
mütevellit elem ve kederimize, gerek 
cenaze merasiminde bulunmak ve ge-

rekse telgraf göndermek suretile iş- j ,..••••• ••••••••••••••••••••••" 
tirak etmek lütfunda bulunan sayın 

Be!grad 3.065 
Yokohama 31.045 
Stokholm 30.8275 

13,30 - ı4,00 MQzfk: Ope-et p~lan 
18,00 Program ve memleket saat aya 

18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,4 
Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19,10 Mem· 
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha• 
berleri, 19,30 TOrk mQ~I: S4z eserl 
(Kemençe. Ney, Küddlim). Cıılıınlar: Ru 
ş~ Kam. Fahire Fersan, Basri Uner. Nu 
Halil POYTBZ. 19.45 Türk mli:r.itı . Çalanla 
Kemal NlyazJ Seyhun, Cevdet Cağla, .Fa.hl 

Bay Halit Calgının kayın valideleri, 
Ticaret Vekaleti kimyakerlerindcn 
Bay Halim Cemal Akçit ve Ma!iye 
Vekaleti hesap mütehassısı Bay Ni. 
bat Cemal Akçitin valdderi Salihatı 
nlsvandan; 

Bayan Hasane Akçlt 
İrtihal etmiştir. Cenazesi bugün 

saat 11,30 da :Beyazıt Soğanağa ma. 
hallesindeki hanelerinden kaldırıla

rak Beyazıt camii şerifinde namazı 
eda edilerek Feriköy mezarlığındaki 
aile makbereslne defnedilecektir. 
Mev ıa rahmet ey lesin. 

ÖLÜI\l 
Karaf erye eşrafından merhum 

Çamlı Ömer Efendinin ailesi, mer-
1ıum Rüştü Beyin valdesi Bayan Hay 
rlye Çamlı müptela olduğu hastalık
tan şifayap olamıyarak pazartesi gn_ 
nü Osmanbeydeki hanesinde rahme. 
ti rahmana kavuşmuş olduğunu ken
disini sevenlere ve dostlarına haber 
vermekle müteellimiz. 

Kızı Enise Eklnek 

!Jedlğini ve sonra: 

dostlnnmıza ayn ayn teşekkür et.. 
meğe acılarımız mani olduğundnn 
muhterem gazetenizin tavassutunu 
rica ederiz. 

Kızlan Mehlika Mazhar Bilyap, 
Seniye Sedat Abut. 

n.a.ı~ t...ı---....a- n----.. 
AÇIK TEŞEKKÜR 

Sevgili aile reisimiz, mülga Ev1taf 
Nezareti kalem mııhsu.s müdürü 
Mehmet Müfid Manselin cenazesine 
bizzat gelmek ve telgraf veya mek
tupla taziyede bulunmak, hususi ma
hiyette dükkanlarını kapatmak sure.. 
tiyle bu büyük acırmza iştirak eden 
akraba ve dostlarımıza, bilhassa., bü
tün hastalığı müddetince kendisine 
bir kardeş gibi bakan ve en buh.. 
ranlı anlarında yanından eksik olmı
yan, tabibi müdavimi Bay Profesôr 
Nihat Reşat Belger'e teşekkürlerimi
zi iblağa muteber gazetenizi tavsit 
ederiz. 

Allesi namtn& 
Arif Müfid Mansel 

. ' Dr. HORHORUNI 1 
Haslalannı akşama kadar Slrkecldf' 
Viyana oteli 1anındakl muayeneha· 
ne1'fnd" tf'dAvt Mf'T' T('!efon : 24131 

M ft , ....... 

- Keşke ben de, anamın ölümüne sizin gibi 
ağlıyabilseydım! 

Sozlerlle, tekrar kendi feliketlnl düşündüğünü 
hatırlıyarak, c, zavallı kıza kar§ı içinde büyiı.k bir 
merhamet duydu. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Danı 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eltslltm~e konulıın iş: (23720) Ura. 89 kuruı ke~i!li Yozgat jandarma oku
lu komutanlık blnası lnşaatıdır. 

2 - Bu işe ald şartname ve evraklfr ıwılardır: 

B - Mukavele projesJ-
C - Nafia l~lerl gen~l şartn11mesl 
D - Yapı işleri fenni şartnaıoes1 
E - Hususi şartname 
F - Kesil cedveli tahllll tı,yat metraj 
G - Proje. 

• 

.fsteklller Ym.ırat Nanasındıı bu evrak ve ş:ırtn:ım,.lerl r.l5rehnlr!e1'. 
1 - Eksiltme 8-3-940 Cuma ıı:ilnO sııat 15 de Nnfla miidürlQğ(inde topl.3naca.k 

komisyon hunırunda knpalı zarr usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için lstt!kll lerfn 0770) lira 67 kııru$ muve~lı:at te

minat vermeleri ve bundan başka nşatıdak! vesaik! hAiı bulwımalan JA
:ıımdır: 

A - Yııpı lnşaabnı yıpmıe olduğu na dair vesallt' ibran. 
B - İhale tarihinden sekiz ıiln evvel mOracaatla vi.lAyetten eksilt.meye ıf

reblleceklerine dair vesika a lmalan şarttır. 
5 -- Teklif mektuplan 3 Onca maddede yaulı saatten bir aaııt evveline kadar 

Nnfia dairesine ge!lrllerek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile g5nderflecek mel< tuplann nihayet 3 ilncO maddede yatılı 

saate kadar ıelmlş olması ve dı' zarfın milhQr mumu ile iyice kapatılllUJ 
olması lAzımdır. Postada olacak ge clkmeler kabul edilmez. (1341) 

Bayanların naıan dikkatine: Fransızca Analiz Nasıl Yapılır? 
Memleketlmlzln tıınınmıs Şapkııcılanndan Tlrlt edaUan bııkkında kıymetli bir e-

Beyoğlu, 1stak111 caddesi 369 No. serini evveloe haber Terdiğlmlz Bakırköy 

p u p E ortamektep yardlrekUlrO Ba1 HayretUnhı 
bu defa dıı transızcada harf analizi ne ol-

Şapka mafazuı sııhlbl, en son Şapka mo- duğunu gösteren Analyse Grammaticale 
dellerlnl getirmek üzere Avrupaya hareket lslmU istifadeli bir esen çıkmıştır. BlJ-

ettiğınl aneder. hassa talebeye tavşlye ederiz.. 

Sedat bey, vakit vakit durup; elindeki Uğıtlan 
masaya dayayarak., bir şeyler tashih edıyor ve onu 
hayranlıkla, hürmetle cllnliyen genç avu~ııtlara ba. 
kıp, miıdafoanamesini okumakta devam edıyordu: 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 
kadar kuvvetll v~ mnessfrdl. 

ESHAM VF. Tı\llVJl.ı\T 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıvaa-Erzurum 1 
t::ıvas-Erzurum V 

19.66 
19.12 
19.3fl 

~ ~ 

FelakPf7.~ıifn~1~nfnntinP 
15 Şubat Perşembe günQ Amerflnın Kız 

Kolejinde Andor Vughvari tarafından Jl;r
zlncan fe111ketzedelerf namına çok muvat
fakfyetli bir konser verilmiştir. Konser, 
salonu dolduran nezih davetliler tarafın

dan çok takdir edilmiştir. Zelzele fe!Aket
z:edelerl lçin Kolejde birçok konserler ve
rilmlş olduğundan oldukça mühim bir yar
dım temin edilmiştir. 

YENi NEŞRiYAT ı 

GÖRÜŞLER - Adana HallteVf tarafın
dan neşredilen bu ayhlt derginin 24 üncü 
sayısı çıkb. -, ________ mmtıı, 

iHTiRA ILANI 
"Çamurlu maddelerin ve bllhassıı 

Çimento ham çamurunun yakılması 
için tertibat" hakkında alınmış olan 
2-7-1931 günlü ve 1196 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii nııe konmak 
ilzere Ahere devrOterağ veya icar e
dlleceğlnden talip olanlann Galata
da, İktlS8t Hanında, Robert Ferrl'ye 
mOracaaUıın llln olunur. 

rl Kopuz, fz.zettln Ökte. 
a) Okuyın: Radife Erten 
1 - İshak Varan: Suzinllk şarkı (Fllr 

geleceksin diye), 2 - Ali Rıtat: SuzJnA 
şarkı CKAr E'tmedl zalim), 3 - Mu!ıta 
°N.ljfiz: ~uz.l~lı: .. .,1n ı.ilonltcl" hlr ~Vl" 

b) Okuy•n: M•hmut Karındıı 

1 - Şemsettin Ziya; Hlcnz earki (Anı 
~ın yAr ile), 2 - Arif Bey: Hicaz şarll 
(Benim halim flrakınls vsmandır), 3 -
Bimen Şen: HJcaz şarkı (İltifatın beni lh 
va eyler) . 

20,15 Konuşma (B!bllyogratv11), 20. 
Türk mOzltf: Fasıl heyeti; 21,15 MOzl 
Sedat Edis tarafından Kemnn &ılola 

21,35 Müzik: Kil~ orkest.ra (Şe.t: N 
A"kın): 

1 - Paul Ltnt'lte: A$1t hulyıılıın (Va 
2 - F'ellx Glesmer: Sabah aelA.m.ı (F 

tezJ). 
3 - W aıter Bort'hert Bir ~ ef!Jan 
4 - Brahm!!: Macar dansı, No 21 
5 - Wllly Richartz: İlkbaharda bir 

l~ık (Uvertnr). 
fJ - Brahms: Macar dansı, No. ti 
22.15 Memleket saat ayan. ajans ha 

teri; :draat, eshıım-tahvll~t. ltamblyo-nu 
borsası (Fiyat), 22.30 MOzlk: Cazbıınd -
23,25 - 23,30 Yarınki pro6!1UD ve ltap&.l 

-o
Ecnebi lstaı1yonlannda 

• Tiirk~e Neşriyat 
Londra 31 ve 19 metre Ozertnden 

18,5{) de. Parıs 40 metre Uzertnden 4 
20.25 de; Roma 31 metre Ozerlnden ve 
ialgada Roma fklden saat 21 de , 

hiçbir başlangıca lüzum gôrmeksizın, yalnız gozıerı
ni derın b!r şefkat ve sevgi ile ona dikerek: 

· - Benimle evlenmeğe razı olur musunuz, Ay. 
§e hanun' ciıye sormuştu. 

No. 35 

- Sizilne evlenmek mi? Ben ml? 

- Aylardanberı size bağlanmış olduğumu bfil 
yorsunuz, zannetmiştim, Ayşe hanım.. Niç.:a bôyl 
~tınız? . . - ... 

- Bu sôz!erim müvekkilimin tamamUe suçsuz 
olduğunu lı~rı:: surette meydana çıkardığından, ken
disinin ceza kanununun .... uncu maddesi mucibince 
beraetmi yuksek adalet ve vicdanınızdan beklerim. 

* 

birkaç dakika sonra ithamların en feciiyle damga
lanmış olan o zavallı genç kızla karşılaşmak, asabı.. 
nı büsbütün hırpalamıya kift gelmiştl 

Birkaç hafta evveline kadar sıcak b!r yuva, 
müşfik bir ana ve içtimai bir mevki sahibi olan bu 
kadının. birdenbire kökünden kesilmiş bir ağaç gi
bi hayatiyeti kalmaması, ne müthiş bir şeydi ve bu 
dehşet, maznunun yüzünün her çizgisinde, gözleri
nin her bakışında, ellerinin ve ayaklarının her kı.. 
pırdanışında nasıl okunuyordu! 

Ayşe şimd.J ihtiyar avukatın müdafaanarnesint 
dinledikten sonra, gerek iki arkadaşının, gerekse 
kendisinin ııe kadar büyük bir hürmet ve hayranlık
la sustuklarını hatırlıyarak, hafüçe gülümseJ.L Hele 

- Yakında buradan ayrılıp, müstakn bir ya 
hane açmak üzere, lzmire gıdeceğım. Bana ıtımad 
ni.z varsa; sız de benimle beraber gelırsınız; ornd 
birlikte c;aıışır beraber yaşarız. Birkaç aycıanbe 
benım hakkımda kafi bir fikır edindiğınizı zanned 
yorum. Ailem] de tanıyorsunuz. Sizı geçındırec 

kadar param olduğunu da biliyorsunuz. Teklıti 
ciddiyetle d~ünüp, bana bır cevap verinız. 

AynJ günün akşamı Ay~ yatağına yattığı za-
man, uzun saatler uykusuz kalacağını tahmin etmiş.. 
ti. Içi:ıde, onu uyuyabilmekten meneden büyük bir 
heyecan vardı ve kendısi bu heyecanı başındn, kal
binde, damarlannda duyuyor, bütün vücudünün bir 
ııabız gibı attığını hissediyordu. 

Bund iki sebep vardı: Birincisi yeni atıldtğı 
meslek hayatında ilk defa olarak tesadüf ettiği ve 
kendisinden çok yaşlı avukatların bile nadiren kar-
ftlaştıkları bu çok enteres.an vaka idi ki, buna ait 
bütiin teferrüatı hassas kalbinde duyuyordu. lkinC'i. 
si de, avukat Hulkinin izdivaç teklifiydi.-

Sabahleyın erkenden Sedat beyle tevkifhaneye 
gitmişlerdi Evvela, ilk defa ayak bastığı bu binanın, 
karanlık koridorlan ve dehlizleri, basık pencereleri 
ve içinde bınbir facinya sahne olan hücrel~ri. onun 

Bu felaket tablosu karşısında, yaşlı avukat.nı 

bile hey~landığı, kaşlarının çatılmasından ve bu
run deliklennin titremesinden belli oluyordu. 

- Benim imdadıma geldiğiniz için, size ne ka.. 
dar minnettar olduğumu tarif etmek imkansızdır n> 
tadı 

• Derken, zavallı maznunun g5zlerinden yaşlar 

akıyor ve avukat Sedad.uı ona ıızanan eli, hafifçe 
titri> ordu. 

avukat Hulki... . 
Düşüncesinin bu noktasmda birdenbire, laeta 

önündeki dümdüz yolda dalgın yürürken, başka bir 
yola sapmak mecburiyeti karşısında kalmış gibi du.. 
rarak, mesleğıle ve mesleki heyecanile al.ikası ol. 
mıyan ikinci vak ayı düşünmeğe başladı. 

Avukat Hulki o. akşam, hıçbir mukaddemeye 
10.Zum görmeksizin, kendisine izdivaç. teklif etmişti. 

Ayşe böyle bır teklif karşısında kalacagını çok
tanberı anlamış. fakat bunun bugiın ve biç beJrJe. 
nilmedilr bir dakikada yapılacağını tahmin edeme
miştl 

Ayşe, b.ı sözlere karşı verilecek cevap bulam 
dan, ağır ağu yerinden kalkmış, şapkasını gıym 

için içerıı. : odaya doğru yürumilştü. Fakat, tam k 

pıdan çıkacağı sırada, Hulkı arkasından yetı~mi 
birdenbıre onur ellerini tutarak: 

- Size asıl söylemek istedığim şeyi söyllyem 
dlm, Ay~ har...un Sizı ben ... 

- Su.sunuı. Hulki rey; sözlerinize devam e 
,ylnJz... 

Bu son ct.mleyl büyük bir heyecan ve telA 
söylemiş ve onun kendısıne bakan gozler:nden k 

çarak, sokağa hrlamıştı. 
Şimdi yat&ğında bunu dü§ünürken, 

~~~~~~_.. ........ ~--..ı.....-......ıı~a-~na•:l.d.i'_ya!Jtla kar a 

KimbiJfr, belki de o parlak müdafaasım, bu kızla 
karşılaşmaktan doğan, onun katiyen masum oldu. 
ğuna kanaat etmiş olmasından gelen bir ateşle ha-

AkşL"ll patron gittikten sonra, (Sedat beye aı. 
lannda patron derlerdi), avukat Mithat ta yazıha-

0 

neden ayrılmış ve Hulki ile Ayşe yalnu kalmışhu·. 
dı. Genç kı~ biraz evvelki heyecanın getirdiği tala
ko.tle, yine o günkü vaka bak.kında Hulki beye bir. 
AolL:bateımı.aLanlatır o birdenbire yulaşmıf ve 

çarpıyordu. 
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MilleUeraruı ~Uı ıttibadına dahil 
olmıyaa memleketler lçiD abone 
bedeli mQdJet 1Uruf1le 10. 11, t, 
U liradır. Abone bedeli oestndlr 
Adre9 dettıUrmek n 1nınıttur. 
Cevap için mektuplara 10 lrurU$luk 
pul llAvesl lftz:ımdır. 

GÜNÜN ..\t M.ESELELERt' 

Bir Konserin 

Hatırlattığı 

Birkaç Noltta 

ı stanbal beledl,..rnla m mtl
kemmel n verimli pldlde p

lışan müessesesi oldutunda fflphe e. 
dilm.iyea komervatuvanmn:uı, n
"1k.I akpm. Fransıs Tiyatro.anda 
tertip ettitf komeriııl dinJedik. Ala· 
fra.np mfWtl leVeD btanbullulan.D 
pu tutmuı kulaklamu Mozart'la 
Bethoven'le temizleyip açan bu «fi· 
.ı teşebbüsD.nden dola11 konserva. 
la'W'IU'a &e,ek.k.ör etmek boftumm· ... 

•• 
KIJ'TftefD taııatkAr Sqfetdn A· 

lal'ln ldar~ ettiği orkestra dd4lea çok 
b1 hazırlanmıştı, •• pTograma konu
lan ağu parçalar, kusursuz çalmdL 
Fakat, biz, bu konser milnaaebetiyle, 
musiki ile doğrudan dotru:ra alikası 
olmayan bazı sözler do söylemek isti-
7oruz. İlk sözlerimiz: 

Fransa Tiyatrosundaki ba toplan
tıda. bize takdim edilen genç ba.rito
Dumm, İhsan Balkıra mOtealliktir. 
Bu ıencin A vrupadaki tahailinl he
Dfb tamamlamadığını, konseri din. 
)edikten 110ora öğrendik. V o bir ba· 
kundan memnun olduk. 

Ihsan Balkınn, bir bariton l~n 
tam formunu bulmuş aayamı7aeata· 
ınız biz sesle •ahneye pkanlması. 
bhe uru Yerebilecek bir harekettir. 
çtın.kfl, -bütün konserde buluuan
Iar ~tbl- biz de, Ihsan Balkan, pek 
baklı olarak, tahsilini tamamlamış 
loir ariio' cıana•al. diu1euıi:ı, 11'Ç ondıı. 

-ufak tefek te görülse-- bazı ku. 
turlar buluşumuza üzülmOştiik: Son
~ it anlaıddı. Ve biz, gen~ aanatkl
l'lınızın, tahsilini tamamlayıncıya 
lı::adar kusurlanndan kurtulabileceği 
lnıidine kaVUfhık. 

Fakat bu vesileyle, tem~nl ede
eeğiz ki, --Semihada Ye İhsan Bal. 
kırda olduğu gihl- henüz 7etiş
lrlekte bu]u~an kabiliyetleri, peşin 
~e zararlı hır gurura düşmeleri teh
likesinden koruyalım, ve onlan vak
tinden evvel sahneye çıkarmıy,alım. 

Çok alkışlanırlarsa. zararlı bir gu. 
~a kapılabilirler. Betenilmezlerse, 
>"olı: yere ıevkleri; cesaret, ve iimitle
tl kırılır. 

• 
Bir nokta daha var: 1\1.emnunlyet-

le, batta konservatuvanma hesabına 
iftiharla knydedelim ki konser salo
._., tıklım tıklım doluydu. Halkımı. 
tııı, pek ender zuhur eden bir fınata 
~ -yerlerin pahalıca olmasma 
~inıen- bu derce~ taşkın bir all-

ve Adeta tehaIUk göstermesini ıe

~~le kar§ılama.mak milmkiln dciil-

clu~•kat, maalesef ve teessOrJe gör-
1!1' ki, bazı kimseler konser dinle
~ie tıpkı maç seyretmiye gider gibi 
~ :Yorlar: Konuşanlar, çeşit çeşit 
d s er çıkaranlar var. Hele konserin 
ı~"arru. esnasında salona girip çıkan
ht.ıt bulunması, titiz dinleyicileri pek 
~~· . olarak sinirlendiriyor. Buna 
)' bıyet verenleri istediğimiz ıevi-
1:Ye Yükseltmenin yollarını da arar. 
ıi~ ileride dinliyeceğimiz konserle
~ un:ıu':"i manzarası bize daha bil-

. hır ütihar duyuracaktır. 
u:•n.har, kendilerinden tikAyet et
rile~ız vatandaşların, paradi miişte. 
trıes.' arasında bulunduğu zannedil-

ın· B . f 
te~h· ·. u, ınsa sızca, ve haksızca bir 

~ ıs ısab •-ı 1•v• . \'elk' e..,. z ıgı olur: Çhnkii ev-
•Par~:i~~e bir defa daha gördük ki, 
ter) d • konser dinlemesini, (par-

eıı daha iyi biliyor. 

T e . 
lık asvtre ~alı,tıfnnız btlyft kalaba. 
kar ve d alaka, bu kabil konserlere 
d ' 1 

U) dufumuz ihtivacı kıı. ... ereced · ' •.1.1 

8 e tebarUz ettirmektedir. 
madunun içindir•ki, sözümüzü bitlr
rınu:~a~vvel, çahşkan konservatuva· 
tin As l'd kıymetli sanatkar Seyfct
l'lnita a 1 an, ve del'erli arkadaşla. 
daşla~' nce ve yüksek zevkli vatan. 
arttır n L~alabalığrnı muvaffakıyetle 
• an °11 ziyafetleri, b·ze biraz da. a a . 

(iazetecilerimtz, l'artste Zafer li.bidesi1re meraaimls 
reknk ko11arlarken 

Tw·k gazetecileri, Pariste Senato Reisi J eanneneı/l 
ziyaretleri sırasında 

Ne Balkanlarda, Ne Orta 
Avrupada, Ne Fransada· 
Hatta Ne Cephede Harbi 

T A cepheye kadar ma
nan meraklı bir seya

hatten dönmüş bulunuyoruz. 
1914 - 18 harbini gören bi

zim nesil için bu seyahat ina
nılmıyacak sahnelerle dolu
dur. Harp içinde ve harp dı
şında bulunan, fakat mutla
ka mevcut harpten müteessir 
ve mutazarnr olınası lazım
gelen birçok memleketlerden 
geldik geçtik. Harp sahası ol
mak icap eden cepheye kadar 
gittik, ne yolda, ne uğradığı
mız memleketlerde, ne Paris
te, hattA ne de cephede harp 
görmedik. Her yerde hayat 
normal :ıt!yı1ıı1 tak:lp ediyor. 
Hiçbir yerde 1914 - 18 har
binin kafalarunızda bıraktığı 
acı intıbaı hatırlatan bir man
zaraya şahit olmadık. Ne 
mahrumiyet, ne sıkıntı, ne 
kıtlık ve ne de harp psikozu. 

Halbuki hareketimizden daha 
bir hafta evvel, Sorbon Üniversi. 
tesinde yarım kalan tahsiliri ta

mamlamak üzere, Parise dönmek 

iıtiyen bir Türk kızına harp için. 
de geceleri karanlığa gömülen, ha
yati intizamına kaybeden Parise 
dönmemesinin daha doğru olaca • 
ğtru tavsiye ettiğimi hatırlıyorum. 
Bu seyahati yapmadan evvel, ben 
yolda Balkanlardan başlıyan bü

yük bir sıkıntı ile karşılaşacağımı 
zannediyordum. 

Muharip memleketler hudutt._ 
nna yaklaştıkça; bu sıkıntının ar
tacağını, hele Fransaya v.ınnca, 

tam manasiyle 1914 Ü hatırlatan 

karanıılr bir hayat 'laşltyacağıru 
tahmin ediyordum. 1914 - 18 
harbının tecrübesi bana bu kBllda
ti vermişti. 

Halbuki gördüğüm manzara, 
bunun tamamen aksi oldu. Her 
gün bir istila tehlikesine maruz 
bulunan Balkan memleketlerin
de hiçbir değişikliğe şahit olma. 
dık. Yalnız eşya ve gıda fiyatların
da % 15 nisbetinde bir yükselme 
vardı. Bunun h8;1'icinde umwni 
hayatta hiçbir değişiklik yoktu. 
Bütün mağazalar, lokantalar, otel. 
ler, hattiı barlar ve tiyatrolar es
kisi gibi işliyor, kimse harpten 
bahsetmiyor, kimse harbi d;.:ymu. 
yordu. 

Kendi kendime: "harbin tesirini 
görmek için Fransaya varmak la
zım gelecek,, diye düşünüyordum. 

Görmedik 
YAZAN: 

·M. Zekeriya Sertel 
met harp, buraya da tesir etJn&o 
mişti. Birkaç ay evvel Parise uğ. 
ramıJ olan arkadaJlar: 

- Harbin tesirini Pariste göre
ceksiniz, diyorlardL 
N ı:1ayet işte, sulh zamanmda ol
duğu gibi, hiçbir teahlıura uğra

maksızın trenimiz Parbe vardı. 

Yollarda ne bir Arıza, ne bir fev. 
lı::Uad.ollk. Hatta no de hudutle.t dc 
harp zamanına ait fevkalade ted. 
birler. 

Pa.rb, yine o Parls, belkt blru 
neşesini kaybetmiş. Dünyanın bu 
güzel ışık şehridne belki biraz sol. 
gunluk, nisbi bir durgunluk var. 
Fakat Parise yeni giren bir yır 
bancı için, bunu gönneğe imkan 

rot. Sokaklar yine genç, ihtiyar, 
kadın, erkek, Parislilerle dolu. Yi· 
ne mağazalar, barlar, lokantalar 
hıncahınç. Hayat normal seyrini 
takip ediyor ve hiçbir yerde, bir 
harp psikozu, bir harp hali gö. 
rülmüyor. Ne vesika usulü, ne 
mahrumiyet, ne de kıtlık var. Her 
istediğinizi bol miktardıı bulabili. 
yorı:.unuz. 

Tiyatrolar, sinemalar ve eğlen. 

ce yerleri gece yarılarına kadar 
açık. Haftada iki ~ guya et ye
miyorlar. Fakat onun yerine bol 
bol tavuk, balık, soğuk et bulabt.. 
liyor!ar. Hatta eşya ve gıda fiyat
lannda hissedilecek bir yükseklik 
bile görülmüyor. 

···. t ·o KM AN HE K f Mİ N Ö G O :tl: ER i' : .·' 
• . ..... ' .: .r 

GEBE BAY ANLARIN GÖZLERi 
Gebelikte rlizlerln ehemmiyeti, olmsa hfç tereddftt etmemelidir. 

her vakit.kinden daha bU,yüktÜJ'. O zaman göz mütehassısı mua-
Gebelikte göz bozulursa iyi gör• 7ene ederse, gözlerde meydana çı. 
memek yahut hiç görememek sı. kan bu hastalığın böbreklerden 
kıntasından başka bütün vficutta ıeldiğini haber verir. idrar da tah· 
yahut böbreklerde -hem de ço- li1 ettirilince çok defa albümin 
cuğa dokunacak- bir hastalığa de. meydana çıkar. Fakat meydana 
lalet eder. çıkmasa da böbreklerin hasta ol. 

Bılzılanna, gebeliğin daha ilk za. madığına hükmetmemeli, tahlili 
mantarında gözlere bir zayıflık re. hergün tekrar ettirmelidir. Hele 
lir. B'raz uzunca müddet okumak. ldrann miktarı azalana. Bazıların· 
dikiş dikmek yahut bir örgü yap. da yirmi dört saatte üç yüz grama 
mak imkansız olur. Gözler iyi gö- kadar düşer. 

Hemen icabına bakılmazsa, ttiiz. remedikten başka içerilerine ipe. 
len batar gibi olur: Bu hali ıöz- deki alamet gitfkçe şiddetlenir. 
Jükle düzeltmek te kahil değildir. Tuzsuz yemek, yalnız süt içmek 
çiinkii gebelikte göderin bu zayıf. kir etmez, bir kaç gün içinde, ni· 
lığı mh•opluk gibi bir bozukluk- hayet bir kaç hafta içinde gebe ba. 
tan yahut göz tabakalannın birin. yan yürUyemiyecek kadar bile a:ö-
de haııtalıktan ilt-ri ıelmit değil- remez olur. 
dir .... Okumaktan, gözlerle devam. Annes"nin karnındaki çocuğun 
lı bir iş görmektt"n vazgeçmek 1A- hayatı pek kıymetli olmakla bera. 
zımdır. Göz zayıflığına karşı hiç ber tereddüt etmenin hiç faydası 
bir ~Y yapılmasa da gebelik ller- yoktur. Çocuğunu yaşatmak için 
ledikçe, gözleri bir he hafta isti- annesi kendi hayatını fedaya ra:r.ı 
rahat ettirmekle zayıflık geçer. olsa da çocuğun hayatı emin değil· 

Fa"kat bu hal vitamin eksikliğine dlı. Gözlere bu alamet musallat o. 
lunca annenin de, çocuğun da da-

delalet ettiiinden, gebe bayanın yanamamak ihtimali pek ziyade. 
gözlerinin çabuk yorulması, başka dlı. 
manasiyle, hem krndiııinin hP.m de 
etraftakilerin gözlerini açtıracak Zaten gebelikten kurtulunca, 
bir alamet sayılmahdır. Geçenler- gözler normal surette görmiye ka· 
de yazdığım · v'taminli yemeklere vuşuna yeniden gebe kalmrya m5. 
dikkat etmek liizuma bu halde da· Dl yoktur. Ancak gebeliğin daha 
ha ziyade artar, bilhana A vitami. başlangıcından hekim nezareti al· 
ni bulmak için tereyafı iyi pllr... tında yemiye, lcm'ye, yaşayış tarzı. 

na, idrar tahliline ve damarlarda· 
nı!:.:~el~~::ı:ı::: n:;-~;~~!c:·m.~ ki tansiyon ölçüsüne dikkat et. 
i,.lnde, daha ziyade, L-ıncl av ile mek şartayle. .. 

Sabah erkenden tr.enimJz " ~ Bir d b ı·~ d b sekizinci ay araıımda rözlerde e, re e 15.n son ayın a aş 
Fransız topraklarına girdi. meydana ~kan alametin ehemmL ainsıyle, mide; şiş batıyormuş gi-

Kahvaltımm yapmak üzere va- yeti SH\k ~nk daha bDy(tktftr. Gös- bi bir hisle birlikte, gözler:n önll. 
ııon rutorana gittiğimlZ zam1Jn, lerln önftnft duman ırfbl bir .-ıY ne musallat olan duman vardır. O 
manzara ayni manzaraydL Tere- kaplar, klmbl razler'nln antlnde vakit, annesine havale gelip te ço· 
yağından. şarabına ve meyvasına kara kara şeyler açu~tufuna his- euk kendi kendine düşmezse yine 
kadar, her şey boldu. Ve fiyatlar. seder, gözler kırpışı!', ayni zaman· tereddüt etm=ye hiç vakit yoktur. 
da h!~bır yükseklik yoktu. Guya da baş ağrısı ve bütUn viicatta Görülüyor ki, gözler gebelikte 
harp haHnde bulunan bir m('mle. büvük hir halsizlik, ytlzde ve ba. pek ziyade dikkat edilmiye değer 

..L._.__.,. _ _.__ w..ıı1L_b3rmd1Luzuvlardır. 

H arp halinde blr mflletln kuv. 
veti moralinin yüksekliğin

dedir. Pariste ve Fransada bu mo. 
ral yüksekliğini duymamak ve 
görmemek mümkün değil Harp 
havası Parisin, hatta Fransanın 
içine girememiş. İşçisinden en 
yüksek devlet adamına kadar her
keste müşterek bir kanaat var: 

"- Fransa hu harbe lstemiye. 
rek, mecbur edilerek girmiştir. Fa. 
kat düşmanın l\fajino hattını ya. 
rıp geçmesine imkan yoktur. Ma. 
jino duvan Fransayı harp selin. 
den kurtarmağa kifi retmiştir. 
Binaenaleyh Fransa için harp, tay. 
yare hiicumuı taarruz tehlikesi 
yok ı?ibidir. Bütün miidafaa ted. 
birleri alınmıştır ve harpten kork. 
mağa lüzum yoktur." 

Bu kan aat , ruh larda öyle bir 
~mniyet yaratmış k i, kimse harp.. 
ten korkmuyor, hatta kimse har
bin varlığından haberdar görün
müyor. 

Pariste harbin varlığını hisset
tiren tek tük emareler, her sokak
ta büyük binaların bodrum kapı
larında görülen sığınak ilanlnn, 
taksi azlığı, geceleri ışığın sönük. 
lüğü, gazinolarda artistlerin harbe 
ait alaylı şarkılan gibi, basit şey· 
lerdir. Yoksa umumi hayatta har. 
bin tesirini görmek mümkıln d&· 
ğildir. 

Hatta değil yalnız Pariste, tA 
cepheye, hatta tel örgülerine ka. 
dar Fransanın her tarafında ay· 
ni moral kuvvetini, ayni ruh em. 
niyetini, ayni normal hayatı gö· 
rürsünüz. Biz, cephe gerisınde 
köylülerin toprak~arını sürdüğii

nü, çocukların mekteplere gittiği
ni, kadınların alış verişle meşgul 
olduğunu gördük. Cephe gerisin. 
deki şehir ve köylerde bile harp 
havası sezilmiyor, hayat normal 
seyrini muhafaza edfyor. Top 
rılt'nz:lmde Fransız şehırlı ve köy. 
lüsünün kaygusuz işine, gücüne 
devam etmesi , insana hayret ve 
kuvvet veriyor. 

C ephe arkasında bir şehirde 
iki gece bir otelde misafir 

kaldık. Orada bile her şey boldu; 
hayat normaldi; halk işile, gücü 
ile meşguldü. 

Bir ara üzerimizden bir tayya
t'f" geçti. Kimsede telaş esen go
rünrnüyordu. Merak edip sorduk: 

- Tayyare hücumundan kork
muyor musunuz? 

- Hayır, dediler. Çünkü Al. 
manlarm şehirlere tayyare hücu· 
mu yapmıya cesaret edemiyeceği. 
ne eminiz. Cephenin arkasındaki 
AJ:uan ~birleri, bizım şehırleri.. 
mizden daha ziyade tayyare hücu
muna maruzdurlar. Fransız §ehır. 
!erinden her hangi birisine yapı· 
lacak bir tayyare hücumunun, 
mutlaka daha şiddetle mukabele 
göreceğini bilirler. Onun için bız. 
cephe arkasında olmamıza rağ. 

men, müsterihiz, ve eskisi gibı ya. 
şamakta devam ediyoruz. 

İşte biz Fransayı böyle kuvve
tinden emin, manen yUksek, müs. 
terih ve rahat bulduk. 

Harp içinde bulunan b!r millet 
tçin bu emniyetin, bu buzu~ ve 
moral yüksekliğinin, ne büyük bir 
kuvvet olduğunu ise, söylemeğe 
lüzum görmü)"orum. 

m-z~nm 
Bir Hukuk Meselesi 

'2~ ]_ t..,D 
Yazan: Sabiha Zekeriga Sertel 

Eau TeşkilAt Kanana .... 
tahkir etmemek, umumi men

faatlerin haricine çıkmamak şartıyle 
münakaşa hürriyetini kabul eder. 
Kanunun çizdili hudutlar dahilinde 
her fikir münakap edilebilir. Ba 

1 geniı hürriyet içerisinde her fert ta 
fikrini yazabilir. Yazı yazan her fer. 

i
l din, kendi fikir mekanizmasına JÖN 

bir davada muhafazakar, liberal, ra· 
dikal olması da gayet tab'idir. Hi~ 

• ı kimseyi niçin böyle düşünüyor, diye 
ithama hakkımız yoktur. Fakat ba 
hürriyeti suiistimal ederek, bir fert 
inkılap aleyhine, inkılabın kabul et
tiii bazı teamüller aleyhine neşriya. 
ta başlarsa, buna muhal'f olanlarm 
fikirlerini müdafaa etmeleri, bu yazı
da muhaf azaklrlık veya irtica ko
kma seziyorlarsa bununla mücadele 
etm~leri de Esas Teşkilat Kanwıa. 
nun verdiği bir baktır. 

Fakat Matbuat Kanunu, bir ad1t
ma mürteci demeyi, veya bu yazıda 
irtica kokusu var demeyi bir cürüm 
sayıyor. Bu kayıt dahilinde memle. 
kette herhanıi bir gün bir irtica ba. 
reketi olursa, bununla mücadele et• 
mek için, fikir sahiplerinin önüne bir 
duvar çekilmiı oluyor. Bugün bir a. 
dam çıksa, "llıl&feti niçin kaldırdı
nız?" diye bir seri makale, hatti il. 
mi makale yazsa, biz bunun kaJ11-
sında, inkılabı mUda!aa etmiyecek 
miyiz? Bu adama "sen mürtecisin, 
irtica yapıyorsun demiyec:ek miyiz?.., 
Bu tartlar dahilinde bu muhal'f cep
heyi almak için, ya kanunun ftzerl. 
mize yükliyeceği bütün mesuliyetle
ri göze alarak mlicadeleye .reçece. 
ğiz, veya, "ne yapalım, irtica da yap. 
sa, biz ona milrteci diyemeyiz,, diye
rek yan mı çizeceğiz? 

İrtica veya inkılaba dftşman her
hangi bir hareket, bir sahıs mesele. 
si def :J, umum1 menfaat mesele. 
si, memleket meselesi, rejim mese. 
lesidir. Biz bu davayı müdafaa ede. 
miyeceksek, hangi davayı miidafaa 
edeceğiz. Esas Teşkilat Kanunu b'ze 
bu müdafaa hakkını veriyor. O halde 
l\latbuat Kanunu ile, Esas Teşkilat 
Kanunu arasında bir tezat var, de
mektir. Bu tezat, münevverleri, fikir 
sahiplerini, h,.rhangi geri bir hareket 
karşısında, mUdafnaya geçmekten 
menediyor. Yazı yazan bir muharrir, 
mahkmeye gitmeyi dahi göze alarak 
ancak böyle bir inkılap müdafaasına 
geçebilir. Aksi takdirde, geri fikrin 
tecavüzü lrticaa mı, daha ileriye mi, 
nereye dayanaeağ'ı mailim olmıyan 
son sınıra kndar uzanabilir. Bu haL 
ledilmesi icap eden b'r hukuk mese
lesi, ayni zamanda bir memleket n 
inkılap meselesidir. Vizu kanunla
rın bu tezat üzerinde durmalan, • memlekette serbest miinakaşa n 
müdafaa bakımından çok lüzumlu 
b·r tedbir olacaktır. 

lslahiyede Yeni Eti 
Eserleri Bulundu 

Adana, (TAN) - Islahiyenin Gar. 
bi Şimalisinde ve Kaz dağının tepe
sinde kain olup halk arasında Kazı 
Baba ve Kanı Baba adlariyle mezar
lan ihtiva eden türbe civarında ka. 
bartma taşlar bulunduğu, ilk mektep 
talebesinden yedisi tara!ından haber 
verilmiştir. 

Tetkikat icrası için Islahiyede bu
lunan Adana müzesi müdürü Ali Rı
za Yalman Yalgın, Başmuallim ile 
beraber oraya gitmiş ve iki kabart
manın, kıymetli Eti eserleri olduğu 
görülmüştür. Bunların, Milattan ... 
gari 700 - 800 yıl evvel yapılmış ol
duğu tahmin edilmektedir. Kabart
malar, Adanaya götüriPecektir. 

Islahiycnin Haltanlı köyü civarın· 
ıiaki Cıncıklı mcvkiinde bulunan 
büyük bir mozayik döşemenin daha 
iyi muhafazası içinde tedbirler itti. 
haz edilmiştir. 

Dişini Çektirdi ve Öldü 
Adana - Hacı Bayram mahalle

sinden Emin Kurt, tanımadığı bir a· 
dama yedi dişini birden c;-ektfrmff. 
bir kaç gün sonra ölmüstür. Hüse
yin adlı diplomasız bir dişçi, müte. 
veff anın dişlerini çıkarmak suçuyla 
Tar$usta yakalanmış, curaya getirU. 
mlstir. -

Doktor Schacht'a Tekrar 
\T azife Verildi 

Bem, 21 (A.A.) - Eski Alman Ma
liye Nazırı ve eski Reichbank müdü
rü Dr. Schacht, yakında büyük bir 
Alman madeni sanayi müessesesinın 
direktörü olacaktır. Bu haberi Natio. 
nal Zeitung'un Berlin muhabiri ver
mektedir. 



ı 

! 
l 
ı 

1 

r 
o 
c 
J:i 

!\ 
.k 

E 
c 
n 

ye 
ğ 
m 
al 
ti. 
sa 
ra 

ha 
hl 
.m 
ca 
ın 

d~ 
80 

le 
m( 
la: 
1i 

:1J 

·~~~~~~;;--;-:---;----;~-~-----:------;--=-~-=--~~--=-~~-
Memleketi Balkan Mektupları Üç Bitaraf Sovyetler, Bir Isveç 
Meşgul Eden ANLAŞMANIN Gemi Daha Mesele \ . . Torpillendi Köyünü Bombaladılar 

(Başı 1 incide) 
Carelle berzahında Sovyetlerin taar
ruzu inkişaf etmekte devam eylemiş 
tir. Sovyet kıtaatı, Koivisto şehir ve 
kalesini işgal etmişler, Koivisto ya~ 
nm adasını düşmandan tathir ede. 
rek mühim miktarda ganaim elde 
ey lem işlerdir. 

suretle Rusyayı Alman müzahere. 
tine muhtaç bir vaziyete sokmak is
temektedir. Halbuki Şimal memle. 
ketlerinin açıkça müdahalede bulun. 
maları, Almanyadan bu rolü neı:e. 
decektir. 

(Bap 1 incide) 
teri yaklnlnde ve Norveç sahilleri ci
varında bazı gem.ileri bombardıman 
etmişlerdir. 

(Ba~ 1 lnclde1 
Ba zaV'tyıec!en baktığımız zaman, 

~rodit meselesi etrafında cereyan 
eden münakaşalaı;m ehemmiyet ve 
lloymetini takdir etmemek mümkün 
değildir. 

Obür Yüzü 
.... .. .. .. _ . (Başı ı ınctde) 
ne buyugü, ne küçüğü arzu edildiği gibi inkişaf edemez. Kül-

Yalnız teessüfe ~ayan olan nokta, 
bala memlekette inkılabın müdafaa
sına ihtiyaç duyulması, geri fikirle
rin hala kendilerine saha btdabilmc
leridir. Dünya buhranı karşısında 
birliğe en ziyade muhtaç olduğumuz 
ibir sırada, velev ki, inkılabın müda
faası etrafında dahi olsa, birbirimiz
le mCinakaşaya mecbur oluşumuz 
lıer halde hazin bir manzar~dll'. Du 
hazin manzarayı arzdan korunalım. 

tür anlaşması tanışmağı, tanışmak sempatiyi meydana geti
rir ki, ancak o zaman nazırların anlaı:;malarından devamlı ve 

• müsbet bir şey doğar. Balkan ricalinden kiminle görüştümse 
hep bunu söylediler: Halldarımız her bakımdan birbirini ta
nımalıdır ve bunun için. esaslı tedbirler, inisyatiflcr almak 
gerektir. 

Kagseıide 

Zelzeleden Üç 
Köy Harap Oldu 

• (Başı 1 incide) 
Dün ıabah Bayburtta da oldukça 
fiddetli bir zelzele olmuştur. 

Bu sabah 3,20 de Ankarada ortn 
fiddette bir zelzele kaydedilmiştir. 
Saat 2,50 de Kırşehirde, 3 de Kon. 
yada, Ulukışlada, Adanada dipten 
gelme birer zelzele olmuştur. 

Rasathanenin tebliği 
lstanbttl, 21 (A.A.) - Bu sabah ıa. 

at 2 yi 51 dakika 24 saniye geçe 
pidetl.ice bir zelzele kaydedilmiştir. 
Merkez üstünün İstanbuldan 740 ki. 
lometre mesafede olduğu tahmin e
dilmektedir. Bu sarsıntı, Erzincan 
ın:ıntakasma ait tali zelzelelerden 
değildir. 

F eltiketzede çocuT~lar 
Ankara, 21 (A.A.) - Çocuk Esir. 

geme Kurumu Genel Mcrkez.i Baş
kanlığından: 

"Fel&ketzede mmtakalarından İş 
Bankası 100 Şişli Terakki Lisesi 10, 
Boğaziçi Lisesi 12, Hayriye Lisesi 15. 
Işık Lisesi 5, İstiklal Lisesi 2, Türk 
Maarü Cemiyei 20, Ülkü Lisesi 5, 
Darüşşafaka 10, Edirne Sanayii Zi. 
raiye ve Kimyeviye Müessesesi 20, 
Bay satvet Ltıttı ~. çocugun 1ey11 

mekteplerde tahsillerini taahhüt et. 
mişlerdir. Bu fnziletkar harekete iş
tirak buyuracak zevat ve müessesa. 
tm Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezine müracaatlarını rica ede-
riz.11 

Hariçten yardımlar 
Bükreş, 21 (A.A.) - Kavama va. 

puru. Rumen hükumeti tarafmdan 
Anadolu zelzelesl felaketzed~lerine 
yardım için verilmiş o1an 6,000 met. 
re mikap keresteyi hamilen, Kö-:ten
ceden Türkiyeye l-ıareket etmiştir. 

* • - ·Buda~Şte. 21 (A.A.) - Buda. 
-peşte belediyesi maliye enciiment. 
rürkiye Kızılayına yardım için 50 
bin pengülük bir kredi kabul etmis
tir. 

Milli Korunma 
Kanunu 

. ___ .. (Başı 1 incide) 
me tanınmış olanların bu büroda bu. 
lundurulmasını muvafık görmekte 
ve aksi takdirde çok hassas olan pi. 
yasaların kanunun fayda1.arından is
tifade edemiyecek bir vaziyete düşe
bileceğine işaret etmektedirler. 

· //ıracı serbest bıral,;ılan 
maddeler 

Ankara. 21 (Tan Muhabirinden) -
Vekiller Heyeti tarafından kabul e. 
dilen aşağ1daki kararname bugün 
Resmi Gazetede neşrolunarak tatbik 
aıevkiine konulmuştur: 

"1- Memleket dahilinde regenere 
edilmesine im~fın olmıyan imalat ve
ya vülkanizasyon esnasmda hasıl o. 
lan kauçuk, kırpıntı ve döküntül~rin, 
otomobil iç ve dış lastikleri, kablo, o-

•yuncak eşyası, ayakkabı, elbise ve 
emsali kauçuk hurdalarının ihracı 

serbesttir. 
"2 - Birinci maddede yazılı kau. 

~k hurdalarının ihraç edilebilmesi 
için ihraç edilecek hurda mukabilin • 
de kauçuk ithal edilmiş olması prt
t.ır. 

"3 - İthal edilmiş olan kaucuğa 
tekabül edecek hurda kauçuk mikta
n Ticaret VekAlctince tanzim edile
cek liste mucibince tayin vı:_ tesbit e. 
dilir." 

----~o"---

'.A.clliye Vekili Balık~e 
• Gidiyor 

Manisa, 21 (A.A.) - Adliye Veki
li Fethi Okyar bugün 9.15 de Bnn. 
dırma eksprcsilc Balıkcsire hareket 

Ben hala Sofyahyı karş1ma dikilmiş eski muharip tanır
sam, Atinalı beni hala Tesalya veya Sakaryadaki ben sayarsa, 
Belgratlı hala bana baktıl\ça Yıldırım Ileyazuh görmüş gibi 
olursa, Bükrcşliyi hala 1915 deld gibi görürsek siyasi anlas
maların ve şatafatlı dostlukların sağlam bir temel üzerinde 
kurulacağını ummıyalıın. 

S ize bu iddia1:1 ~c~~t ~den.'\"alm~a~n en lurfandasından bir 
buçuk tanesını soylıyeyım. Ilirı: Ilelgratta Hariciye Na

zırı tarafından verilen dine dö gala'da benim başıma geldi. 
So:rada karşıma meşhur (Politika) gazetesinin başmuharriri, 
sagıma meşhur (Pravda) gazetesinin başmuharriri ve soluma 
Yugoslavyanın Cemiyeti Akvarndaki murahhası düştü. 

Solumdaki zat yıllardanbcri Cemiyeti AkYamda bulunması 
dolayısile kim ve ne oldu~umu tanıdığı için tatlı tatlı konuş
tuk. Karşımdaki (Politika) başmuharriri galiba politika ile 
hiç meşgul göriinmediğini isbat için olacak ki, bir tek dobar
dan "merhaba,, bile demedi. Hoş, kimseye demediler ya. 

Sağımdaki Pravda başmuharriri konuşkan, sempatik bir 
~at ~ld~~u için bu ziyafet sofrasındaki çatal kaşık komşusu 
ile hır ıki satır konuşmaktan çekinmedi: 

- Sizin memlekette hangi gazeteler çıkar? 
- Ulus, Tan, Cumhuriyet, Akşam filan... ' 
- Siz hangisinde çalışırsınız?. 
- Tan gazetesinde. 

- Tan gazetesi on beş günde bir mi çıkar. Yoksa hafta· 
lık mı? I !! 

Dişlerimin arasından cevap verdim: 
-:- Şimdilik her sabah çıkar. Fa.kat geçende toplanıp karar 

verd1k, muharebe olursa günde dört defa çıkaracağız. Sabah 
öğle, ikindi, ak~am t 

---"uı..... .. -. 1•~ ..... _, .a .. ~u .... ,.,,., _____ _ 

- Öyle ya. Iliz nckadar sulh aşıkı olursak olalım, olmı-
yanlar tarafından bir muharebe çıJmrıhrsa ne yapacağız? 
Tabii ve derhal kabul edeceğiz? Onun için şimdiden gazetele
rimizi de hazırladık 

Bu muhterem mes1ektaşım bana lmrşı ne yill<sekten görün
mek istediği için o garip sualleri sordu, ne de kendisinden 
başkalarının da var olduğuna inanmadığı için. Hayır, asla! 
Bu terbiyeli arkada~ sırf bu dakikaya kadar Türkiyeyi biç mi 
hiç tanımadığı için ve hatta en acemi bir Amerikalı seyyah ka
dar olsun bilmediği için - ki o da bugün bir şeyler öğrenmiştir -
böyle konuştu. Dost, aşağı yukarı yarı müttefik ve kapı aş1n 
komşu olduğumuz halde bizde çıkan birinci sınıf gazeteler 
hakkında olsun en küçük bir bilgisi yoktu. Artık bu kabil ga
zetelerin resmiliklcr dışında Türk dostu olup olmıyacaldarwa 
başkaları inansın. 

Nitekim bu tanışmazlık yüzünden ben de bir kocaman pot 
kırdım. Sonra farkında olup utandım ama, neyleyim ki, 

çam bir defa devrilmiş bulundu. Ben de karşılık olarak sunu 
sordum: 

- Sizin pek meşhur, pek mühim bir gazeteniz vardır. Diz 
onu çok takip ederiz ve ·ehemmiyet veririz. 

- Hangi gazeteden bahsediyorsunuz? 
- Zagrep·de çıkan Obzor gazetesinden. 
- Fakat o basit, ehemmiyetsiz bir vilayet gazetesidir. 
- Size öyle geliyor ise de bize öyle gelmiyor. Biz gazete-

leriniz arasında onu yıllardanberi tanıyoruz. 
Muhterem mesleJitaş1m ses çıkarmadı ve yemeğini soğut

mamak için harekete geçti. l\lcğcr hep bu tanışmazlık yüzün
den ben epeyce ~tiketsiz davranmışım. Yani Zagrep'dc çıkan 
Obzor, onların gazetesi değilmiş. Meğer Zagrep şehri Ilırva
tistanın merkezi imiş ve Olızor gazetesi de Hırvat siyasi efka
rının tercüman~ imiş. Ben ne bileyim? Eğer vaktile iki mem
leket münevverleri birbirlerini yakından tanımış olsalardı 
böyle karşıhk.lı ve pata olacak çamlar devirmezlcrdi. 

Buçuk lı:idise de şudur: Dizi Balkanlarda en çok bilenler 
Bulgarlardır. Ve en çok, yakın bildikleri için en önde dost 
olmak isterler. Neye yarar ki, onlarla da bir halklar anlaşma
sı organize edemedik. Bunların arasından bir dostum bana 
bizde ha.Ia cuma gününün tatil olduğundan ve alafranga saati 
ve tarihi kabul edip etmiyeceğimizden bahsetti 1 Kendisini çok 
sevdiğim için bozmadım. Aklının sadece Balkanlıların birbir· 
}erinden hfila ve inadına uzak yaşamaları geldi. 

Romanyada ne göreceğimi henüz bilmiyorum. Zannedersem 
seyahat ve gezinti bollukları yüzünden Romanyalılar bizi hep
sinden iyi tanımışlardır. Ar.aba biz de ayni derecede Roman
yalıları tanıdık mı? Hiç sanmam. 

Diyeceğim şu ki, Ball~:ınları idare edenler bu işe her işten 
çok ehemmiyet vermelidirler. Duz üstüne yazı yazmak bu dev
rin kan değildir. 

Jnglliz tayyarelerinin faaliyeti 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz Hava 

Nezareti dün gece Heligoland koyu. 
na karşı bir kaç İngiliz tayyaresinin 
muvaffakıyetli kcşü uçuşları yaptığı 
nı bildirmektedir. .. 

Londra, 21 (A.A.) - Bir İngf1iz 
balıkçı gem.isi dün İngiltel·enin Şark 
sahilinde düşman tayyareleri tarafın 
dan yapılan bir taarruzdan kurtul. 
muş ve limanına dönmüştür. Alman
lar bu balıkçı gemisine ya!'!gın bom
balan atarak kaptan kulübesini ve 
telsiz makinesini tahrip etm;şlerdil'. 
Kaptan ile mürettebattan iki kişi öl
müştür. 

Atlas denizinde bir Cep 
kruvazörü dolaşıyor 

Montevideo 21 (A .A.) - El Pueblo 
gazetesine göre Almanlann ya Deut. 
schland veyahut Admiral Seher ol
duğu zannolunan bir cep kruvazörü. 
nün ticaret gemilerine taarruz et. 
mek ve Graf Spee'nin intikamını al
mak üzere Atlas Okyanusunda bu
lunmakta olduğu rivayet edilmekte. 
dir. 

Bu gazete, ikinciteşrinde Montevi. 
deoya gelmiş ve sonra Buenos Airese 
gitmiş olan Lahn adınclaki Alman 
kargosunun cep kruvazörünün ihti
yaçlarını temine memur edilmiş ol. 
duğunu söylemektedir. 

Batan vapurlar 
Londra, 21 (A.A.) - Ho1anda ban

dıralı 4760 tonluk Tara vapuru bir 
infilak neticesinde Finistere burnu. 
mm 60 mil cenubunda batmıştır. Va. 
pur Roterdama ait hububat yükile 
BuE:!nos Airesten g~lmekte idi. 

7850 tonluk Norveç bandıralı 

Sangstadt vapuru şimal denizinde 
batmıştır. Mürettebat kurtarılmış. 

tır. 

İspanyadan Holandaya gitmekte 
olan Ala adındaki Holanda bayrağı. 
nı hamil vapur, bir gemi enkazına 

çarparak batmıştır. Mürettebatı tah. 
lis e<lilmistir. 

C~-..,, ı.:o!!+.._ ı...;,.. ;T"\1:;1t.\,,. 'ftılll•;-.-a_.;..,rJ.. 
Villan burnu a ·ıklarında batan 2140 
tonluk İspanyol bandıralı Banderns 
vapurunun b ir Alman denizaltısı ta
rafından batırıldığı tesbit edilmist ir. 

Mürettebattan 22 kişi ölmüştür. 
"Teenst,, olduğu zannedikn bir 

Norveç vapurunun mürettebatı. dün 
İrlanda sahili aç1ğında hftli bir ada. 
ya çık,mıştır. ''Teenst,, vapuru 15 şu. 
batta fecir vakti bir tahtelbahir ta
rafından torpillenmiştir. 

Geçenlerde zaptedilmiş olan Herr
lichk adındaki Alman balıkçı vapu
ru, bu sabah bir İsko~ya limanına 
gelmiştir. Mürettebatı tevkif edil
miştir. 

• 
Meksiko, 21 (A.A.) - ''Tampico,, 

dan bildiriliyor: 
"İdarwald,, ismindeki Alman viik 

vapuru, birkaç gündenberi har~ket 
hazırlı.klan yapmaktadır. Her ihtiya
cını bilhassa kömür ihtiyacını ta
mamlamış olan bu vapur, siyahıt bo. 
yanmıştır. 

Vapurun ismi tahlisiye sandalla
rından bile silinmiştir. Bununla bera
ber vapur, limandan ayrılmak müsa
adesini almak için hiçbir resmi tc. 
şebbüste bulunmamıştır. "Phrygia,, 
ismindeki Alman yük vapur:mda da 
mutat haricinde bir faaliyet göriil
mektedir. 

32 l sveç gemisi balmı!} 

Cephenin diğer mrntakalarında 
mühim hiç bir hadise !)lmamıştır. 

Sovyct tayyareleri. düşman kıtaatı 
nı ve askeri hedeflerini şiddetle ve 
muvaffakiyetle bombardıman etmi~ 
lerdir. Hava muharebelerinde kırk 

yedi Fin tayyaresi düşürülmüştür. 

He1ııtnki 21 (A.A.) - Askeri ma. 
kamlar. Manncrheim hattı müdafaa. 
!arının sağ cenah ucunu muhafaza 
etmekte olan Koivisto istihkamları
nın Kızı1ordu tarafından zaptechldiği 
hakkındaki Sovvet haberini resmen 
tekzio etmektedirler. 

Salla ceplzesinde lıaziyet 
Stokholm, 11 ( A.A.) - Finlandada 

kar, nihayet tekrnr baslamıstır. Bu. 
nun muharebel'1 ·n inkisafı~da kati 
bir t<'sir göstermesi muht<'meldir. 

Salla cephesinde" kar bulutlan Yl
ğılmaktadır. 20 000 Sovyet askerinin 
bir1rnç lıaftadır tmırruzda bulunduğu 
burachı harekatın durması beklenHL 
yor. H"vanın bu suretle deııi~mesi 
keza, Sovyet hava kuvvetlerinin 
F'nlandanın muhtelif yerl,,rinde ge. 
ce gündüz yapmakta oldııklan akın. 
lan da maniaya uğratacaktır. Ma
amafih kar. henüz Fin}andanın centı
huna düşmemektedir. 

* Heldrıki, 21 (A.A.l =- Bu saba'h 
Jiel.:;inldde iki tehlike işareti veriL 
mi~ir. Dün Sovyet tavvareleri. mem 
l~·ketin her farafında ·büyük bir fan. 
tyet gö.:;termişlerdir. Bu brvvareler. 
bilhassa Kouvola, Lahti, Riihinaki, 
Hangoc ve Salo'yu bombardıman et. 
mislcrdir. 20 den fazla Sovyet tay. 
var<'si düşürülm 'io:tür. 

Pelsamo'da lnulliz gemileı·i 
Lorıd"a, 21 (A.A.) - Pctsamo açık. 

hrmda İrıqiliz harp gemilerinin mev
rucfiycti hakkında salahivettar ma. 
hafillcrden bir maliım~t almak 
imkanı hasıl olmamı~tır. 

Y.11.ni n:>.uiillii l·nF:Tn1m•; 
Paris• 21 (A.A. - Le Journnl, 

Frcınc;ııda mukim binlerce İtalyanın 
GaribaJdi le,lyonuna girmekte ve 

F inlandada harp etmek arzusunda 
bulunm ;:ıkta olduklarmı yazmakta. 
dır. Yakında Fram:adan ilk mühim 
kafi1e hareket c~lecektir. Bu kafile, 
yi;zlerce İta1yandan mürekkep ola. 
caktır. Bir müddet sonra beş ila a!tı 
bin İtalyanın Fransadan hareket c.. 
dec-::ği · tahmin olunmaktadır. AnC'ak 
b!l miktar. artacnktır. Zirıt Amerika
daki İtalyanlar arasında gönüllü 
kaydedilmeleri için büyük .bir pro. 
paganda yapılmaktadır. Finlandada 
miistaki1 bir İtalyan fxrka~;ı teşkil c. 
dilecek ve bu fırka, kendi bayrağı 
\'e Garibaldi lejyonu kumandanı Ca. 
millo Maralininin emri altında harp 
edecektir. 

Bu zat, takriben üç })afta sonra 
genç oğlu ile birlikte gönüllülerine 
iltihak edecektir. 

Ayni rnahafil, İsveçln açık bir mü· 
dahalede bulunması takdirinde Al. 
manyanın yapacağı mukabil hareke.. 
tin Finlanda için çok vahim akisler 
tevlit edeceğini ilave eylem\?ktcdir. 
ler. 

Almanya, İs~ ile Finlandıı ara
sında ve Bothnie körfezinde derhal 
bahri münakalata vazıyet edecektir. 
Halbuki bu münakalat Finlandanın 
iaşesini, gönüllülerin ve harp mal.. 
zemesinin naklini temin eden en iyi 
vasıtadır. Finlanda demiryollannın 
açıklığı, İsveç demiryollarınınkinin 
ayni değildir. Fazla olarak Almanya, 
İsveçe karşı doğrudan doğruya hare
kata girişer~k, bu memleketi Finlan.. 
daya kıtaat ve mühimmat sevketme
meğe icbar edecektir. 

Halihazırda muhtelü sebep1erdeıı 
dolayı Almanya, daha az itila!gir~ 
bir hattı hareket takibini tercih et
mekte ve İsveçliler de bundan isti. 
fade ederek, Finlandaya yardım ey. 
!emektedirler. 

Stokholm, 21 (A.A.) - Mebusan 
Meclisi köylüler partisi grupu, hü..; 
kumetin harici siyasetini tasvip eden 
karar suretini kabul etmiştir. Bu su. 
retle hükOmetin harici siyaseti hu
susunda Parlamentoda hükô.met le.. 
hine ekseriyet temin edilm.is olmak. 
tadır. 

Polonya, Sovyctleri 
Protesto Ediyor 

Paris, 21 (A.A.) - Polonya masla. 
hatgüzan, hariciye nezaretine biJ 
nota tevdi ederek işgal altında bulu. 
nan Polonya arazisinde Sovyet ma. 
kamlannın yaşlan 18 ile 50 arasın. 
da olan erkekleri ve hastabakıcılık 
kurslarına devam etmiş olan kadın. 
lan kaydetmek suretile beynelmilel 
kanun ve adetler haricine çıktıkları.. 
nı bildirmiş ve hadiseyi protesto et.. 
miştir. 

İzmir Dericileri Bir 
Birlik Kurdular 

Tzmlr, 21 <A.A.J - Şelirirnızdekl 
deri ithalat tacirleri de bir ithalat 
birliği kurmak için dün toplanmış. 
!ardır. Ve "deri sanayü iptidai mad. 
deleri ithalat birliği,, namı ile bir 
birlik kurmxya karar vermişlerdir. 

TASFİYE HALİNDE 

Bursa Cer. Tenvir ve 
Kuvvei l\f uharrike 

'Türk Anonim Şirketinden : 
Hissedarlar, 16 mart 1940 cumar

tesi günü saat 10 da Bursada Koza • 
han 201 numarada şirket idare mer. 
kezinde sureti adiyede toplanacak o.o 
lar. heyeti umumiye içtimaına da
vet olunurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - Tasfiye memurları raporunun 

okunması. 
2 - Murakıp raporunun okuruna-

sı. 

3 - 30/6/39 tarilıinde kapatılan 
şirket bilançosunun ve 1/1/39 ili 
30/6/ 39 devresine ait kar ve zarar 
hesabının tasdiki ile eski idare mec.. 
tisinin ibrası. 

4 - Tasfiyeye giriş bll~naçosunun 
tasdiki. 

5 - 31 i12/39 ~n1ılnde kapatılan 
şirket bilançosunun ve 117 /39 dan 
31/12/39 a kadar tasfiye idare hesa. 
batının tasdiki ve tasfiye memurları. 
nm ibrası 

Stokholm, 21 (A.A.) - İsveç Hari
ciye Nazırı, harbin başmdanberi 32 
İsveç yük gemisinin torpillendiğini 
veya hasara uğradığını, 288 İsveçli 
gemicinin öldüğünü, vapurlardan ye. 
dislnin Alınan tahtelbahirleri ta"a
fmdan batırıldığını söylemiş, m,iittc
fiklere ait kafilelere refakat eden 
İsve~ gemilerinden hiçbirinin batma
dığını ilave etmiştir. 

Fi11la11drrya yardım meselesi 
Londra, 21 (A.A.) - Londradaki 

salfıhiyettar İskandinavyalılar ma· 
harili, Şimal hükumetlerinin efkarı 
umumiyeleri tamamile hemfikir ola. 
rak Finlandaya yap1lan yardıma sa. 
dece devam etmek değil, ayni za. 
manda bu yardımı arttırmak tasav
vurunda olduklarını beyan etmek. 
tedirler. Finlımd:ının istediği veçhile 
açıkca bir müdahalede bulunmaktan 
imtinJı edilmesi, şu suretle izah edil... 
mektcdir: Böyle bir açık müdahale 
yapıldığı takdirde, Almanyanın der
hal harekete geçmesi korkusu var
dır Almanya, Fin • Sovyet ihtilafın. 
da "hakem,. rolünü oynamak ve bu 

dedebilecek şekilde hasara uğratmış.. 
lardır. 

Gece yamımnan sonra Holandanın 
bit<ıraflığmı ihlal ederek garptan ve 
şimali garbiden gelen düşman tay. 
yareleri Alman körfezinin üzerinde 
uçmuşlardır. 

6 - Tasfiyeye giriş tarı1ılnden 16/ 
3/1940 tarihine kadar tasfiye me. 
murlan ücretlerinin tesbiti. 

7 - Bir veya müteaddit tasfiye 
memurunun intihabı ile salahiyet ve 
ücretlerinin tesbitl 

8 - 1940 senesi için murakıp lntt· 
habı ve ücretinin tcsbitl. 

TASFIYE MEMURLARJ 
TASFİYE BAl..İNDE 

Bursa Cer, Tenvir ve 
Kuvvei Muharrike 

Garp cephesinde vaziyet 
Paris, 21 (A.A.) - 21 Şubat sa

bah tebliği: 
Cephenin muhtelif noktalarında ve 

bilhassa Vosgeslerle Rhin arasında 
bazı topçu ve piyade ateşi olmuştur. 

Jf. 
Berlln, 21 (A.A.) - Alman umuınt 

karargahı bildiriyor. 
Garpta kayda değer bir hadloıe ee.. 

reyan etmemiştir. Hava kuvvetleri
m.iz tarafından hudutta yapılan ke. 
şif ve nezaret uçuşları esnasında 
düşmanla temas edilmemiştir. 

İngiltere ve İskoçyanın şark snhiL 
!erinde Shetland adalanna kadar ya
pılan keşif uçuşlan esna51nda tayya. 
relerimiz bombalarile dlişmanın iki 
mayin dökücü gemi.sini batırmışLır 
n silahlı bir vapuru mahvolınuş ad.. 

Denizde yaptığı bir cevelandan av
det eden bir Alman tahtelbahirl ba. 
tırdığı düşman vapurlarının mecmu 
tonilatosu 27.795 olduğunu bildir
miştir. 

Holanda topraklarr.nda 
La Haye, 21 (A.A.) - Bir Alman 

tayyaresi, di.in öğleden sonra Hollan
da arazisiııde ktıin Leeuwarde-n üze. 
rinde uçmusttır. Bu tavyare, bir Ho. 
landa hnva filosu tarnfından takip e
dilmi~ ve filo, Alman tayyart>sine 
karşı ateş açmıstır. Bunun üzerine 
Alman tayyaresi bitaraf araziyi ter· 
ketm~. 

Türk Anonim Şirketinden : 
Hissedarlar, 16 mart cumartesi gQ... 

nü saat 10,30 da Bursada Koza • han 
201 numarada şirket idare merkezin. 
de sureti fevkaladede toplanacak olan 
heyeti umwniye içtimaına davet olu.. 
nurlar. 

Ticaret kanununun 385 el madde
sine tevfikan bir hmeye dahi sahip 
olsa her hissedarın bu içtimaa işti.. 
rak ve bilıitahdit sahip olduğu hisse 
senedi kadar rey ita etmeğe hakkı 

vardır. 
MÜZAKERAT RUZNAMESl 
Şirket idare merkezinin Bursadan 

lstanbula nakli. 
TASFİYE MEMURLAR: 
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Müferrih ve Midev[dir 
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1 !UBAZ, HAZIM~IZLIK, ~11DE BULANTI ve BOZUKLUGU D 
EMNiYETLE E L~GI DE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA 
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B ~ 
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KULLANILABILIR. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmai ve yonmu.. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

Kabildir. NEZLEsiz, GRIPsiz, ÖKSÜRÜKsüz, bir kış y A L D A · Pastilleri Sayesinde 
HAKİKi PASTİL VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satış için l\1AZON ve BOTTON ceza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 

Istanbul 4 ü.ncü İcra l\1emurluğundan : 34/3959 
Hazineye birinci derecede ipotekli blup tamamına yeminli üç eh. 

li vukuf tarafından 83280 lira kıymet takdir edilen 295 ada, 6 par
sel numaralı Be~ oJlunda Evliya Çelebi mnhallesinin eski Yaşmak 
sıyıran, yeni Tozkoparan sokağında eski 42, 44 ve 42 mükerrer, ye
ni 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 kapı numaralı altında 6 bap dükkanı 
müştemil Kırzade· namiyle maruf apartırnanın tamamı açık arttırımı 
suretiyle satıJığa çtkanlmıştır. 

HUDUDU: Bir tarafı Ümmügülsüm ye hfssedaranının hane ve> 

bahçesi, bu- tardı Madam Elbidanın hissesinin bahçesi, bir taraft 
Kıble sokağı ile Madam Elbidanın hissesi, bir tarafı kezalik Kıble 
sokağı ve cephesi Yaşmak sıyıran caddesiyle mnhduttur. 
F.V~A I: Zemin kat cadde üzerinde dl.ık.kanlar: 59 numanfü dük 

kan: Demir kepenkJid~r. 61 ve 63 numarnlı dükkiin: iki dükkan tev. 
hitlidir. Arkasında iğreti merdivenle bir oda, bir hala vardır. 67 nu
maralı düU: n: Arkasında odası, haliisı vardır. 69 numaralı dükkan 
Zemini çimento ve cephesi ıstor kcpenklidir. 7l numaralı dükkan: 
Zemini ç...mcnto ve cephesi istor kepenklidir. 

G5 numarala apnrtımnn: 
Süvcleri mermer kolenli kapıdan girildikte mermer antre, kapı.. 

cı oda ı, ikinci antre tamamile knrton piyerdir. Birinci daire: Bir 
antre üzerine zemini kırmızı cini, demir soba, ocak, mermer plnk tez 
ah, dolaplı mutfak, bir hol VC .bir koridor üzerine ikisi içiçe yedi O

da, zemini karesmen il.i levha, zemini mermer, cldan fayans mus-
luk ve banyo ve tcrmosifonlu banyo vardır. · 

İkinci daire: Eir oda na°ksanile bir numaralı dairenin aynidir. 
Birinci kat: 3 ve 4 ve 5 numnralı darclerl vardır. 2 numaralı da

. renin aynidir. 
1kinci kat: Birinci katın aynidir. 6, 7, 8 numaralı daireleri var 

1ır. Burada holde camekanla aynlarnk antre yapılmıştır. 2 numa. 
rah dairenin tıynidir. 

Üçüncü kat: 9, 10, 11 numaralı üç daire vardır. Diğer katlanl'.I 
aynidir. 

Dör ünc.ii kat: 12 13, 14 numaralı üç daire vnrdır. Diğer katla
rın aynidir. 

Beşinci kat: 15, 16, 17 numnralı üç daire vardır. Diğer katların 
aynidir. 

Altıncı kat: Teras kntı olup zemini kırmızı çini ve kısmen tahto 
döscmcli koridor iizerine her apartımana mahsus birer oda, çini ze
minli ütü od, ı, sabıt knzan, ikisinde ikişer ve birinde bir mermeı 
tekneyi havi ••Ç camaşırlık, zeminleri asfalt döşeli üstü kapalı üc 
erası üç hal· mevcut olup çama ırlıklnrdan bir tanesi tahta bölme 
i e boluncrek i i oda, bir mutfak, bir haladan ibaret dairedir. Bt• 
atın üstünde zemini kırmızı çini teras mevcuttur. Terasta su tu

h.ıınbası mcvcuttı.ır. 
l3odrum kut: Zemini çimento döşeli olup körldor üzerine her a. 

'lartımnna mah.,u.., bir kömürlük, bir motör dakcsi vardır. 
~·U 1! l~VSA~"l: Bina kfırgir, cephesi triycste taşı ve işlemcli-
lir. ·rerkos, hava gazı, elektrik vardır. Tahta kısımlar yağlı boya, 
lllerdtvcnler ve ııahanlıklan mermerdir. Heyeti umumiycsi iyi bir 
hl aldec!ir. Balkon ve çıkmaları vardır. Cephe pencereleri pancur. 
uc' .ır. 

~lUMf l\1E!':A HASI: 481 metre murabbnıdır. Yirmi sekiz metre 

rn~.:ıbbaı aydınlı!~ vardır. 
_ ukarıda evsafı, hududu ve mesahası yazılı ve altı bap dükk5nı 

ınu te ·ı 
~ il\! Rırzade nnmıle maruf apartıınanın tamamı nçik arttır 

r~,,o. va~eaıJmıştir. 
h' d- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 26-2-940 tari. 
n~ en itibaren 934 - 3959 numnnı ile 4. üncü İcra Dairesinin mu
oln ·~n numara ında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 

34n ardan f zla m Itımat almclt istiyenler, işbu şaı tnamcye ve 

2 - 39 9 ch;ya No. sile "mcmurlyetimize müracaat etmelidirler. 
bu ~ ~ttırrnaya i tirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde yedi 
tu~ nısbetindc p y akçesi veya ?Jiilli bir Bnnkanın teminat mek. 

3 u tevdi cdilecektır. (M. 124) . 
ha~ İp?tek sahibi alacnklılarln diğer alakadarların ve irtifak 
ve Snhıplerlni gayri menkul üzerindeki haklarım hususlle fah: 
için~asrafn dair ohm ıddialarını işbu nan tarihinden itibaren 20 gün 
ica e evrakı müsbitelcrile birlikte memuriyetimfı;e bildirmeleri 
del~ ~der. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmndıkça satış be· 

ının p 1 
4 ay aşmasından hariç kalırlar. 

na - Gosterilen ünde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart. 
ka~~s~ni ~kumuş ve lüzumlu malCtmatı almış ve İJunlan tamamen 

5 tmış l'd ve itıbar olunurlar. 
ten~ Gayri menkul 28-3-940 taribtnde Perşembe günü saat 14 
dıktn Ya kadm- İstanbul 4 üncü İcra Memurluğµnda 3 defa bnğınl
ham n sonra en çok arttırann ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu
rüı·h:ın kıym~~ın C-0 75 ini bulmnz veY.a satış istiyenin alacağını 
menkul olı:ın dıger nlncaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri 
rnazs ile temin cdılmlş alacaklarının mecmuundnn fazlaya çık
gün : en _çok ~rttırnnın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1:5 

16 erndıt cdıJerck 12-4-940 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 
dcl:a kndar İstanbul 4 üncü İcra Memurluğu 'odasında arttırma be 

ı satış · t' 
ga • . ıs ıyenın alacağını rüçhanı olan diğer alacaklılann bu 
rn~:1v~enkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuundan fazlaya çık
tır muhammen kıymetin % 75 ini tutmak şartiyle en çok art-

ana ihale edilir. Boyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri bırakılır. 
•1

6 
- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve. 

~; :n mühlet ıçınde parayı vermezse ihale karan fesholunarak ken. 

b sınden evvel en yuksck teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
edellc almnvo 1 

w razı o ursn ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

İk
15. gün müddetle arttırmaya çıkanlır. En çok arttırana ihale edilir. 

ı ihnle arasındaki f k • · cnk f . r ve geçen gunler içın % 5 den hesap oluna-
z ve dığC'r zar rlnr, hükme hacet kalmaksızın memuriyeti. 

nnzce alıcıdan tahs'l olunur. (M. 133) 
7 .-- Alıcı artt mı bed ı· h rl . 

20 e ı a cınde olarak yalnız Tapu ferağ har-
cının senelik k r +:. • 

vn ..... vız bedelini ve ihale karar pullannı verme. 

TÜ K.YE CÜMHURIYET MERKEZ 
17 ŞUBAT 1940 VAZiYETi 

BAN<ASI 

AKTiF. PASİF. Lira 

ALT. SAFt. KLG. 

1 

BANKNOT 
UFAKLIK 

?1.721.162 100.881.552,48 
11.171.738,50 

1.917.474.48 

Dahildeki Muhnhfrler: 
1 Altın Safi Kilogram · 

1 
TOrk lirası 
Rnrlçteld l\luhahirıl'r. 
Altın: Snfl kilogram 10.012.340 

Altımı tahvili kabil serbest 

2187.llHl.2"1 

14.083.15&,90 

d!Mzler 12.319,29 
Dlı'?er d5v1zler ve borcıu kllrtng 
bakiyeleri ~1 747 ı;oo.54 

Ruine Tahvilleri: 

neruhte edilen e\'rnıo nakdiye 158.748.663,

lt 91'$1 lıı?ı 
Kenunun 8 • 8 1nd mııddelerl
ne tevtlkıın haz.ine tıı.ra!ındnn 
v6kt tedlyat 17 cııı7 17R.-

Sc12.cdat Cüzdanı 

1'TCART SENF.DAT 

118.1170.785,49 

167.S16,23 

. 
Sermaye: 

fhtlyat Akcesl: 
Ad1 ve fevkalld• 
Hususi 

Tedavüldeki Banknntlar. 

Denıhte ~nen evnkı nakdiye 
Konunun 8 - 8 1ncl meddelerlne 
tevfikan hazine wafuıdan vtlkı 
tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdl7e 

4.217.134,25 
e .000.000.-

,7.987.178.-

46.842..976.73 "ınlClye-5' 140.781.385,-

140.781.385,-

221.183.117,86 

Kıırs-ıh~ tamnmen ılhrı olarak 
llAve-ten tednvllle v1n:~llen 17.000.000.-
Ret' .. kont mukabW UAvetcn tcdı 
"Yazed. 

Tfirk UTa!'l Mevduatıt 
Dövb Toahhüdatı: 

142.500.000.-

Altına tnhvfll lı:abn 'IWfzter L 160.87 
Diğf!T' dl>vWer ve alaciikh kllrfnı 
bııkt:velerl 4!1.1BB.489.1S 

Liro 
15.000.000,-

10.217.184,2!1 

800J!61.8S5,-

116.Sl!l6.:99&,G5 

46.1Sl6.JS9,80 

BALI TASFİYED8 

iST 
TE F 

UL 

Türk Anonim Şirketi 

H~li tasfiyede bulunan lstanbm 
Telefon Türk Anonim Şirketi hisse-
dnrlan aşağıda yazılı ruznameyi mü.. 
,.akcrc etmek üzere 25 mart 1940 pa.. 
zıırtesi günü saat 11 de Galatada As:. 
sikurazioni Cenernli hanında birinci 
kat 3 - 4 No. da Şirket merkezinde 
alelade inikat edecek olan heyeti u
mumiyeye davet olunurlar. 

1 - l. Sonkanun. 1939 ile 31. Dk. 
kAnun. 939 arasındaki devreye mü
teallik tasfiye memurlnrı raporlnrile 
murakıbin raporu. 

2 - 31. llkkanun. 1939 da'kapatı.. 
lan hesaplnnn tasdik! 

3 - Tasfiye memurlarmm tcbri. 
yel zimmetL 

4 - Murakıpla.mı ve QcretlerlııiD 
tayini 

129.602..676,44 Hcy'ctf Umumfyeye dalın olmak !ctn aıuhtelif: Esham ve TahvHiit Cüzdanı 
(Deruhte edilen f'VTııkı nak 

a. - (diyenin karşılı~ F~hıım \"e 

159.116.34!1,04 
Tahvllllt (!tlhıırt kıvml'tll"l 60.791 !!04.38 

B - Serbest esham ve tahvili\• s.scı4 840 68 

qaztneye lmuı vMetı 11\raw 8.737.000.--
\ltın VP 0/Svl:r Qzertne 10.988.84 
1'nhvf1At O:zcrlne 7.SOA.722,- 19.558.710,84 

4.600.000,-
14.866.212.99 1 

617.234.830.15 Yeka.n YekCtn 
817.234.UO,t!I 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine aTanı % 3. 

I - Ş:ırtname-.>1 mucibince 20.000 kilo 70 X 100 ilse amba~j ktıad.i açık eksilt
me ne satın alınacaktır. 

II - .Muhammen bedeli 2700 lira, muvakkat temlnah 207,50 liradır. 
III - Eksiltme ı2 - 3 - 940 salı gOnü snnt 15 te Kabatalitnkl levazım ve mllba

yant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şıırtnnmclcr her gün sözü geçen şubeden paraın7. alınabOlr. , 

V - İsteklilerin tayin olunan gün ve s atte mezkiır komisyona gelmeleri. (1365) 

İstanbul ikinci ifltıs memurluğun. 
dan: Müflis Mehmet Esinin masasına 
gelen Mehmet Osmanın istediği 271 
lira 98 kuruşun 6 ncı sıraya kabulü
ne ve sıra defterinin düzeltilmesine 
if]fuı idaresince kıµ-ar verildiği nan 
olunur. (24650) 

nizamnamel dnhillnln 2 lnd maddesile U
caret kanununun 371 nd maddesi mudbbı-. 
ce hlısscdarlıınn hisse acnedler.lnl vqa 
btmlara mutasnrrıf olduğunu vesfkalan 
n~ğldn g~ternen mahallere tevdi etmeled 
ve keyfiyeti lçtlma g(lnlemedndeıı en ..., 
F\b 7 gQn evvel :irkete :lsbat etmeleri JA... 
zımdır. 

lstanbolda : Şirket ldare ~ 

Londrada c Throgmorton Street %8 K. ~ 
2 Osmanlı Bankası, 117 Ol4 

• Broad Street E. C. 2. 
. 

Parlata c Boulevard RaUSSfnaım 1'J1 
Thomson - Boustan 1-rtmm 
Sirke tine. 

Eni HlS!e sencdlnden az hls9eye mamc 
olan hissedarlar a.ralannda içtima ederek 
mezk(lr adedi. \eşkfi ettikten somu içlerin
den birine veya hey'ctl umumiye &zum.. 
dan bir a.tl m<lmessll t.:ıyln edebfllrler. 

l 
TASFIVB MEMURLAftl 

HER AYIN YEDİSİNDE 
"Fak at· azrzrm takdlr etmeHsfnk 

0,ŞAYANIHAYRET 
BİR CİLDE MALİKTİR .. 

M 1/ 1 \ L 1 Her •ittiğiniz yerde erkeklerin 
L takdir ve kadınlnrın gıpta nazarla. 

D I' \./'AN G o rile bakmalonru arza eder ml'tiniz7 

J j Her ak~m yatmazdan evvel cild 
unsuru olan pembe renkteki Tokalon 

Büyük ikramiye 100000 Liradır. kremını r.uı1anınız. Terkıbtnde Vi-
yana üniversitesinlıı meşhur bir pro--------1 fesörü tarafından keşif ve "Biocel., ----------.!.....-------- tabir edilen tabil ve ihya edici kıy. 

b rd M-t-""'m vergfler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye ye mec u ur. u e.r&&A• ..., • -~·~ • 
resminden mütevellit belediye rüsumu ve ~uterakım V-.u. ıcaresı 
alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. " 

t bu a rl menkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul 4. üncu 
ş g y n· rtt ı:art.namcsi daire.. İcra Memurluğu odasında işbu an ve a ~ 

sinde sntılacağı ilim olunur. 

metli bir cevher vardır. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir.Her sa. 

1 
bah uyandığınızda daha yumuşa&, 

daha güzel ve daha taze bir cllde 

1 
malik olur ve bütün çizgi ve buru
şuklardan kurtulmuş olursunuz. 
Gündüzleri de yağsız beyaz ı enktrki 

' Tokalon kremini kullanınız. Terki. 
(binde şayanı hayret bir ımrette cildi 
be.sllyen ve güzelleştiren unsurlar 

"' 

Bn tnkdir6m1z sözlerin sizin lçb 
de söylenme ini i ter misiniz? 

PAHALI GtlZELLfK l\TÜESSE. 
SELF.RINE UÔRAMAD~~ ne 
CALİBİ DİKKAT "TE~,, e KO· 

LAY ve ÇABUK IALİit OLA· 

BİLİRSiNİZ. ŞÖl~E Kİ: 

bulunduğundan en esmer ve en sert 
bir cildi bile bcyazlatıp yumuşatır. 
40 ve hatta 50 yaşlarmdaki kadınlar 
bile blr genç kızın nermin ve sevimli 
cildine ve cazıp güzellikte bir tene 
malik olabilirler. 

Binlerce kadınlnr. bu ba..-it tecrü
benin ve kendi ltc.-ndimı yapılan teda
vinin şayanı hayret ve miısmır nctı
cesinden memnundurlar. 



R~DYOLAR1 

, 
Karııık ve nasıl yapddığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsmıL . 
ADahın Yarattığı Gibi Saf ve Tabii Hububattan Yapdmıı 

H 
(j z 

. 
ÇOCUKLARINIZA 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

·Zeka 

N 
ARI 

YEDiRiNiZ. 
Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
Özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalannın en 

mükemmelidir. 
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TURl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurul ut Tarihi: 1888 

Jermayesl : 100,000.000 Türli Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri 

. Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
2irRaf Pıt1'~a~1nde kumbarah ve ihbarsız taHrruf heıııap1e""aa PD 

a~ ~U Jırası buJunanlara senede 4 defaa çekile<"ek kur'• ile •i•Kuıald 
plana göre ikramiye dakıtdac:aktır. 

•• 
' ' 

Adet 

• 
• 

J,060 LfHJık 4,060 
soe • z.ooı • zso ; ı.ooo 

ft 

• 
•o • ıoo ; •.ooo ; 

-'100 9 ~1 ;. 6.0BO ; 
120 • '8 i. 4.ROO ; 
180 ;. zo ; s.zoo ; 

{ L>IKKAT· Heqolanndak1 paralar bir tene te'nde 50 Undan aealJ 
diışmıyenlere \kramıye Çlktıtı takdırde ~ 20 fazıastvle verılect>ktir. 
Kuralar senede 4 defa. 1 EyliU, l Ouincikinun, l Mart ve l Uuzııu 
tarıhlcrindr cekilet'ektir. 

,,------~ 
Maiik Seç Eksiri 

Saçlarınızı dllkülmekten, kepek 
lenmekten korumak için muhakku 
Majlk saç ekslrinJ kullanınıL Da-· 
hal tesirini gllrUrsilnOz. Saçlan bil 
yütOr, kliklere yeni hayat verlr. Bı ı 

lecrQbeden sonra neUceye hayret e 
'1ecekslhlz. 

lstanbul 4 cü icra memurluğundan: 1 
939/3922 No. lu dosyada mahcuz o.. 
lup para~a çevrilmesine karar veri. ! 
len 500 lira kıymetinde bir adet 
4262 No. lu Alman jilması markalı 

ve on beygir kuvvetinde motör açık 
arttırma suretile şarap iskelesinde 
5 mart 940 salı günü saat 11 de sa
tılığa çıkanlacağı ve o gün teklif olu.. 

nan bedel muhammen kıymetinin 
% 75 ini bulmadığı surette 12 mart 
940 salı günü ayni yerde ayni saatte 
ikinci arttırma suretile satılacağı ilan 

•mm:::11 .. ••••mm••rt6 1 olunur. 

Muhammen bedeli 2220 lira olan 12 •.on rezldO yağı 8 - Mart - 1940 Ca~amba 
g(lnO saat 15,30 da açık eksiltme usul!l Ue ltnkarada İdare blruwnda saUn alınacak
hr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (16tU!O) Ura lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen ekıılltme saatine kadar komisyonda lsbatı vücut etmeleri 
IAzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme dairesinde ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk 
Şefliğinde görülebilir. ( 1317) 

* * l!:skişehlrde Devlet OemlryoTI11n çırak mektebi fnşaııbna alt ikmali nevllku. 

ftlerlle sıhhi ve elektrik teslsatlan kapalı zarf usullle ve vahldi !!yat üzerinden 
eksllbneye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 165. 000 Liradır • 

2 - İstekliler bu işe aJt şartname vesaJr evrakı O. D. YoTiannm A.nkarıı 

Sirkeci ve Eskişehir veznelerinden (825J kuruş mukablllnde alabUlrler. 

1 - Eksiltme 8 - 1 - 940 tarihinde Çarşamba gOnO saat 16 da Ankarada O. 

O. Yollan yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci Komlsyonunca yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln istek lilerln teklif mektuplan lle birlikte aşa

tıda yazılı teminat ve vesaild aynJ gQn ıaat 15 e kadar Komisyon reWltine ver

meleri lAzımdır. . 
A" 2490 sayılı kanun ahklmına uysan 9500 Lln1ık muvakkat temınat. 

B" Bu kanunun tayin etutt vesikalar, 

C" Bu lt için MQnakalAt Veklletlnrten ver11m.lt ehlfyet vesfltası. 

l!hllyet vesikası !çln ihale gQnQnden en az sekiz Ci1n evvel istida ne Mtına

tallt Veklletlne mOracaat edilmesi !Azım dır . 

1 - Şartnamelerde elektrik ve 11hhl tesisat malzemestntn ~ mevcuda-

• ~ tedarik edilecetl nazan dikkate alınmıştır. (Tll) (1228) 

Türkiye CümhuriyeJ Merk«2 Bankası İstanbul Şubesi 
Müdiİrlüğünden : 

Sanbmn: hisse senenertntn QçQneft henp devreııtne aJd 4 No.lu kupon temettO 
bedeli 29 Nisan 1940 akşamında mOruru zamana uğrayacağından meı:kO.r müdde
tin iktızasından mukaddem hlssedarlarım ı:ruı temetffi bedellerinl almak üzere ıe
rek Bankamız, ıerek Ziraat Bankası gişelerine müracaat etmeleri lüzumu il.An 
olunur. <1388) 

laf, Dit. Romatizma; Siyah1c ve Kuhhlg 

ainlarmı geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karşı iyi bir 
ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alınır. 

' 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

IBEKIR 
ADI ve HACIBEKIR LOKUMUNUN TADI. .. 

Dünyanın etraf ıni bır zafer hilesi gibi çevirmiş ha ... 

AL U .DDIN HACIBEKIR 
Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy. 

'. . ı w • .. - f ,..: ~,~ .. • •• - ' • .. .,. • 

-. Beyoğlu_.Va.kıflar~ . ~ire~t-~r-lüğü· lıanla'ri ·· _. . . .. _ . .. . . .. . . : . . .... . 

Camlln adı 8emtl Açık Clhetler 

1 - Hoca H87rl CamJ1 Yıldız · imamlık. hatiplik, ınUeuinllk ve ka1-
7J.Mlık. 

2 - Vişne ~ Camii Beflktaı Mo.eutnllk ve ~ 
1 - Sinan Paşa CamJ1 Beıfktq ,. • " 
4 - Hacı Hüsrev Camll ltasımpqıı.. • " " 

1 - Beyoğlu mıntakası dahil,lnde yuka nda ıemt! ve adı yazılı bHJ Camflertıı 
imamlık ve hatiplik, müezzinlik ve kayyımlık clhellert açıktır. 

1 - Muayyen vazifeli olan bu cihetler için l.\nOmQıdekl Martın albncı Caream
ba S(lnQ aat - 14 - de Tophane'de Müftülilk dairesinde müsabaka imtihanı 
;rapılacakbr. 

1 - Bu imtihana slrmek isteyenlerin o .On btr saat evvel Beyoğlu Vakıf'lar Mü-
dilTlüğilne müracaat ederek adını yazdırması llzımdır. (1340) 

Sahibi ve Neşriyat Mlldürö uam LQtfü OÖRDÜNC() Gazetecılik ve 

NetıPlv•t T t. ~ R"cıMıi" ver T A N \1111tf'1111t•• 


