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EREGU KOMUR HAVZASI ICIN SON İKİ· ·GÜNDE 
iş Mükellefiyeti.nin · BE DENİZALTI 
Tatbikına geçiliyor DAHA BATIRILDI 

Zonflllldak kömür havzasında maden ocakları t'e kömür tesisatından bir görünüı 

· Sulh Hcyalleri} lstihsalitın . Tanziıiıi 
Etratında için lktısat V ekiletine 

:-;;=:s:: Genis Salihivet Verildi 
1-tlefd mu.ııartp ve bitiffiıl mem. 

hallinde ;ik~Y;!pın~~~ ~ Kömür Müstahsilleri Bir Ay Zarfında Satıı 
l'.'IJ>aya gonderdiği Hariciye Müste e· ,. ... . K ki K di 
1an 8 urnner Welles'in seyahati, Av: ır ıgı uraca ar, oor ınasyon Heyetinin 
~ ~tbuatmda büyük akisler yap.. • • s:e b~ço~ d~ikoduıara sebep oldu. Merıyete Gıren Kararlannı Neırecfıyoruz 
?i ara a uzerı~d~ en ziyade durulan . 
?l vayetlerden hırı de sulh ihtimalle. Ankara, 27_ (Tan Muhabirlı2den) -ı ridede ~. 
bu oldu. Hatta devlet adamları bile Ereğli kömür havzasındaki istihsalL Kömür havzasında tatbik ediJecek 
"1ı!1timaller üı:erindc mütalaa yü. tın arttırılması için ücretli iş mükel- ücretli i§ mükellefiyeti hakkındaki 
ra ek kendi sulh şartlarını tekra. lefiyeti tesisi, Ereğli kömür havza- karann esaslarını bildiriyorum: 

.;e tazelenıeğe lüzum gördüler. smda bir satış birliği ihiası, Havza· J -::r~-rr.:. • • 
A~ bakı~da:n Amerikalı müşahidin da istihsalA1!n tezyidi, kok stoklan f ,~f ıg*!tı U43ları 
h~daki s:yahatine büyük bir e.. tesisi ve bunlann sureti tevzıi ve i- 1 - Kömür istihsalatuıı meml~ 
ten yet vcrılnı.ekte ve bu seyahat.. cap eden mütedavil sermayenin ve- ketin ihtiyaçlannı temine kifl bir 
oldu nasıl bir netice çıkması mümkün rilmesi hakkında koordinasyon he.. derecede bulundurmak gaye8ile E
den f~~~da birçok ihtimaller. yetinin teklif ettiği kararlar Vekil· reğli kömür havzası için ücretli i§ 

Geçen e ilınektedir. Ier Heyet.inin dünkü içtimaınd~ gö- mükellefiyeti tesis edilmiştir. 
htırreisi ~te de Amerika Cüm. rüşülmüş ve bazı tadillerJe meriyete 2 - Birinci maddede yuıiı İ§ mı1-
l1'lü§Shit g- v;upaya iki defa böyle konulması tasvip ve kabul olunmuş. kellefiyeti Zonguldak vilayeti ahali. 
YokJanıağ:~rnüş, sulh için zemini tur. sinden kömür işlerinde az, çok çalış. 

Fakat ~ştı. Bu dört karar, bugünkü resmt ce. (Sonu; Sa: 6; Sö 3) 

bet bir n.:~altitki teşe~büsler müs.. ==-=============-============= n l1ılh get· vermemış ve Avıı.ıpa 
k~lll :r:rı- ll'll'lek hUSUsunda Ameri
kahr,~~aha.le ve delaletine imkan 

l3u defa 
batı. Anı Stnxıııer W elles'hı seya.. 
dece "aı:i~~ iddiasına göre, sa. 
httrreislııe b" ır tetkikten ve Cüm.. 
retttr. ır raı:>oı- vermekten iba. 
·l~ 
Ele3"ahat etraf Avrupa matbuatı bu 
~kte be?d ında tahrniııler yürüL 

Btr 'kısun evarndı:t. 

~itler, Velles 'e 
Sulh Plinı Tevdi 

Edecekmiş re sllınl:ıer .;vrupa lllatbu:ıtma gö. 
hedefi 1taıy ~~s'in bu seyahatteki 
bit.araf dt!vl a, ~ya gibi bir takım 
teşebbiis- etlerle, Papalığın bir sulh 

m.in etın:kctrafında beraberliğini te. Amerika Hariciye Müsteıan Romad.an Aynldı 
Tat tnernıek:~ ın_ü.mkünse diğer bita.. 
18.ra.k tı:\Uh . rı de beraberlerine a..) 
da'\ret etrn:;P llleınlekctleri sulhe 

A.:rn ır. I e.r:ika c-
neıdine bir U:nJltırreisinin Papalık . 
seyahatin İtaf1urnessil göndermesi ı 
rı'"kanın bita Yadan başlaması Ame' 
deki te§ebb~a: ı:nernieketler ~ezdin: 

erı bu tehmini yapan. 

(Sc.ınu Sa. 6 Sü: 6> 

. ~·weııea 

Roma, 27 (Husust) Sin-
. yor Mussolini ve Kont Ciano ile 
görüşen Amerika Hariciye Müs
teşan Mister Welles, bugün 
Berline gitmek üzere hareket 
etmiştir. 

Mister Wclles, Amerikanın Isviç. 
re sefiri ile temas etmek üzere Bern'c 
uğn)'acak, Federal Sarayda kabul e· 
dilerek Federasyon reiıtl ile görüşe
cek ve kuvvetli bir ihtimalle ay ba
şında Berlinc varacaktır. 

Mister W cllea hareketinden evvel 
Amerika" sefareti tarafından verilen 
ziyafette hazır bulu'.nmuş, ziyafetten 
.önce İngilterenin Roma sefiri Sir 
Percy Lorraiııe ile, ziyafetten sonra 
Fransanm Roma sefiri Poncet ile gö. 
rüşmi.i:şt~. Alınanyanni Roma sefiri 
Fon Machensen de' Mister Welles şe. 

• refine hfr ziyuet vermiştir. 
(Sonu: Sa: '1; .Stl: U 

Churchill, " Bitaraf Memleketlerin Çıkardıkları 

, Müşkülat Artık Usanç Vermeğe Başladı .. Diyor 

1 lngiliz Tayyareleri 
1 Almanya Üzerinde 

Uçuşlar Yaptılar 
Londra, 27 (Hususi) - Ha

va ve deniz faaliyeti tekrar can
lanmıştır. Bugün, Mister Chur-

,chill yeniden bir Alman tahtel· 
bahirinin batirıldığı, ve iki tah
telbahirin batınlmış olmasının 
da ihtimal dahilinde olduğunu 
söylemiştir. 

Mister Churchill bunu haber ver. 
mesinden sonra Fransız torpido.;u 
Simon'un Hini.stere açığında bir Al-
man tahtelbahirini bntırdığı ilıin o. ChurchiU Fransadaki. lngiliz kıtaatı kumandanı Ue beraber 
lunmuştur. Tahtelbahir, Fransız tor. ' 
pidosurut çarpmış olduğu için torpt. -

1 
------

~~ ~~:=inu~:a;~~~~~~~\Yenı• Bulgar Elç·ısı· ou··n 
la""""" hat.m1s ol.m.ası ih.Hrno.1. do.hL 
lindedir. Burada da AlnWı tahtelba.. 

hlr Norveç gemisi ile çarpısmış. bu s b h ş h • e G Jd• 
~.:;ap=~~~~~:~.son~ a a e rımıze e l 

5936 tonluk "Clan Morrison,. ts.. 
m.indeki vapur, şimal denizinde bir Bulgaristandaki kabine tahavvülü Sefir, vagondan indikten sonra iki 
mayi.ne çarparak batmıştır. Vapurun dolayısiyle memleketimize gelmesi küçük Bulgar mektepli kızı kendisi.. 
mürettebatından bir kişi ölmüş, 15 geciken yeni Bulgar sefiri Ekselans ne birer buket vererek (Snfa geldi. 
kişi yaralanmıştır. Sava Kirof dün sabah saat ona beş niz) demiştir. 

Son hafta zarfında yekUnu 17 bin kala Semplon Ekspresi ile şehrimize EkselAns Sava Kirof, dün kendisl-
tonluk dört İngiliz vapurile yektlnu gelmiştir. le görüşen gazetecilere Türkçe olarak 
8.800 tonluk 3 bitaraf vapur batın}. Bulgar Sefiri istasyonda Bulgaris. beyanatta bulunarak demiştir ki: 
mı~tır. 22 şubattanberi bir tek vapur tan Başkonsolosu Biserof, sefaretin "- YenJ vazifeme başlamak ilze. 
bir Alman denizaltısı tarafından ha.. askeri ataşesi Yarbay Mehaucief, re yann akşım An.karaya gidec:eğim. 
tın.lmşıtır. H.arbin 25 haftası zarfın. Matbuat Ataşesi ve konsolosluk er- Türkiye Cümhurreisiııe itimat mek
da haftalk zayiat vasatisi 43 bin ton.. kam ve Bu1gar kolonisine mensup tohumu takdim etmeden ve muhtc. 
luk 13 vapur idi. Bu hesaba göre son 30 kişilik bir grup tarafın.dan karşı- rem Hariciye Vekilinizi ziyaret et. 

(Sonu; Sa: 7; Sü: 2) lanmıştır. . (Sonu; Sa: 7; Sü: 3) 

Sovyetler Vi·borg 
üzerine Yür:iiyor 

Şimalde. 
de Harı) 
Şiddetli 

Londra, 27 Uiususi) - Sovyet. 
Fin harbine dair alınan en ı;on h11-
berlere göre, Sovyetlerın Viborgu 
zapt için büyük kuvvetl~r gönderdik
leri ve bir kısım kıtaatın Vibu.rg ü
zerine yürümeğe başladı.dan anlaşı.. 
lıyor. Harp, Şimalde de bütün ~id-
deti ile devam etmektedir. ' 

Son 15 günde tayyare . taarruzl.ın 
yüzünden ölen sivillerm snsy .sı 96 
ya varmıştır. 

Vatikanın resmi gazetesi, İskandj. 
navya Hariciye Nazırlarını, neşret. 
tikleri resmi tebliğde FinlB.ndaya 
karşı manevi tesanüdü dahi ihmal 
ettiklerinden dolayı şiddetle tenkit 
etmektedir. 

Sovyet - Fin harbin'? dair daha 
önce alınan haberleri üçüncü sayfa. 
mızda bulacaksrnız. 

• Sovyeflerin sumnıadan ve Koivisto. 
dan Viborga yaptıklan taarruzların 

istikameti haritada e-österilmi!itir • 
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L ':yı ·ıe Tanı ıyoruz 
İhrncat faaliyeti gittikee artıyor. 

Son üç gün zarfında yapılan ihraca
tın kıymeti bir milyon lirayı bulmuş 
tur. 

Almanyada inşa edilen 5500 ton• 
luk yolcu vapurlarımızdan Doğu \'e 
Egemen'i getirmek üzere dokuz nY 
evvel Almanyaya gitmiş olan müret• 
tebat ve mühendislerimizden bc>ş ki
şilik bir heyet dün saoah şehrımizlf 
dönmüştür. Kafile mühendis Rah· 
mi, güverte lostromosu Osman, mıı· 
kine lostromosu Şükrü., telsiz memu• 
ru Ali ve elektrik memu::u Nıya2i· 
den mürekkeptir. Gemileri muaye
ne ve tesellüm için giden ve eski 
tahlisiye umum müdürü Necmettin 
Erolün riyasetindeki heyet te birkaç 
güne kadar gelecektir. 

-20-

B undan otuz beş sene evvel 
kurban derilerinin donanma 

cemiyetine verilmesi teklifini ilk 
defa olarak ortaya atan, yine Ah.. 
met Mithattır. Babam. o zaman, bu 
teklifini alakadarlara hazım ve ka
bul ettirmek maksadile bir çok ma 
kaleler yazmıştı. Maalesef, seri ha
linde yazılan bu makaleler, ilk in
tişar ettikleri sıralarda, umulma
yacak derecede fena bir aksülamel 
uyandırmıştı: Çünkü bir çok ham 
softalar, yeşil irtica bayrağını a
çıp ortalığı bulandırmak için, o ma. 
kalelerin intişarmı mükemmel bir 
fırsat saymışlardı. Ve o makaleleri 
yüzünden, babam, yine softalar ta
rafından, ve bilmem kaçıncı de
fa olan dinsizlikle itham edilmi;1ti. 

Halbuki, Ahmet Mithat, dinsiz 
bir adam değildi Ulumu diniye
nin künhüne vakıftı. Kütüphane.. 
sinde, dine müteallik bir çok eser. 
ler vardı. Ve hemen her vesile ile: 
"-Eğer, derdi, islam dinini, bü

tün dünyaya benim anladığım şe
Jtilde anlatabilseydik, bütün hıris.. 
tiyanlar müslüman olurlnrdı!" 

Hatta bfr aralık, Musa Kazım e
fendi ile müştereken: 
"Kur'anın !elsefesi" isimli muaz.. 

r:am bir eser yazdı. Fakat, yedi se. 
oe süren uzun ve devamlı bir eme
ğin mahsulü olan bu eser, islami... 
yeti, cümhuriyet tarzında gösterdi-

• ği içindir ki, Padişahın ga7.abını 
uyandırdı. Ve onun iradesile, bi
~are eserin müsveddeleri musa:Jere 
olundu. Zaten babamın, "müdafaa'' 
ismile yazdığı dini eser, onun 
kafir olmadığını, bilakis, ileri zili.. 
niyetli bir müslüman olduğunu is-. 
bata kfıfdir. Fakat o, her zaman: 

"-Biz derdi, müslümanlığı, la
yxkile tamnuyoruz. Ham ve cahil 
sofüılann garip v batıi telkinleri
ne kapılanlarımız çok. Bu yüzden, 
din, en iğrenç geriliklere alet edili... 
yor. Ve katlanılmaz bir irtica ve 
taassup vasıtası haline sokuluyor. 
Osmanlı tarihi, bu hakikati isbat 
eden kanlı vakıaların hazin man
zumesidir!" 

Babam, böyle düşündüğü, ve 
düşündüğünü ekseriya açık\a 
yazdığı için, bir çok dcf alar ham 
softaların tnnrruzlanna uğramış
tır. Nitekim, kurban derilerinin 
donanma cemiyetine verilmesi tek
lifi de, ayni m rırteciane galeyanı 
uyandırmıştır. • 1 

Fak.ata, babam; uzun süren bu 
münakaşa neticesinde, bir çok a
yetler le, hadislerle, bunun caiz ola
bileceğini isbat etti. Ve bu saycde
o münakaşayı softaların kaybettik
leri günden itibaren, kurban deri
leri, donanma cemiyetine verildi. 
Onların bedellerile, donanmamızın 
kuvveti mürn1iün mertebe arttırıl
dı. 

Babam, btr defa da, hemm bü
tün muharrirleri davet etmiş, ve 
onlann yardımile, "Tercümanı Ha
kikat" ı, fevkalade bir nüsha ha
linde basmış, masrafını tamamen 
cebinden ödediği bu fevkalade 
nüshanın hası1atile, bir çok fukara 
çocukları giydirmişti. 

Sanırım ki, matbuatın, memle
ket meselelerinde fiili yardımları 
bu hareketlerie başlar, o ilk adım
ların atılışından sonra gazetclnrimiz 
her vesileyle harekete geçmek, ve 
vatandaşlara firıen yardımda hulun_ 
mak fırsatım kaçırmadılar. 

Mesela "TAN" ın, son zelzele fe
laketi neticesinde gösterdiği büyük 
hizmetleri, ve başardığı yardımla.. 
n, o bayırlı başlangıcın güzel inki.. 
~afım belirten en taze bir misrıl o
larak ortaya koyabilirim. Bunu 
düşündüğüm için, Ahmet Mithat e
fendinin bu cephesinden de bu ka.. 
darcık olsun bahsetmekten kendi.. 
mi alamadım! 

Fakat tefahür mahiyetinde telak
ki olunmasından korktuğum kin
dir ki,bu husustaki hatıralanmın 
bolluğuna rağmen bu mevzu üze
rinde fazla duramıyncağım!_ 

A hmet Mithatın okutmak ve 
öğretmek merakından, bun 

ıfan evvel de bahsetmiştim: Onun 

bu zaafına, bir merak değil, bir 
hastalık ta diyebilirsiniz: Çünkü 
hakikaten, her konuştuğu insana 
bilgi hususunda fcıydalı olmak ar
zusu, onda bir iptila halindeydi! 
o bütün çocuklarını bizzat okut.. 
muştur. Bu yetismiyormus, sabah
tan akşama kadar matbaad'a çalı
şıp yorulduğu, ve kütüphanesine 
kapnnıp saatlerce okuyup yazdığı 
kafi gelmiyormuş gibi, haf
tanın muayyen gecelerinde, ma
hallesinin fakir yavrularını etrafı.. 
na toplar, onlara ders verirdi. Fa
kat, öyle bir zamal?- geldi ki, bu 
yardımı göstermesine, ne hanesL 
nin vüsati, ne de kendisinfo sıhhati 
yetmedi: Çünkü talebelerin mikta.. 
n çoğalmıştı. Evdeki hususi ders
hane, bunları istiap edemiyordu. 

Üstelik talebelerin çoğalması, 
Ahmet Mithatın gönüllü olarak ü.. 
zerine aldığı bu vazifeyi de, katla
namayacağı derecede ağırlaştın
yordu. 

Mahallemfade, hoca hanım adm
da ihtiyar bir kadıncağız vardı. 
Ahmet Mithat," kendi yetiştirdiği 
bu kadının evini hususi bir mek
tep şekline soktu. Bunu yapabilme
si için ona her türlü yardımda bu.
lundu. Ve bu sayede de, babamdan 
kafi derecede istüade edemiyen 
çocuklar, muntazaman çalıştın!. 
mak fırsatını buldular. Fakat,• 
nedense, bu hizmet, etraftan iyi 
karşılanmadı. Vakıa, bir çok kibar
lar, mevki, nüfuz sahibi kimseler 
bile, çocuklarını, hoca hanımın hu_ 
susi mektebine yolluyorlardı. Hat.. 
ta bu arada. Şeyhülislam Molla be
yin tonınlan bile vardı. Amma, 
yine ham softalar: 
"-Kadından hoea olur mu? E

lin niı.mahrcmini erkek kürsüsüne 
çıkarmanın alemi var mı? din, i
man kalmadı mı? is lamın tesettür 
şartlan alenen ayaklar altına mı 
alınıyor?" kabilinden fesatlıklarla 
ortalığı birbirine katmaya çabala
dılar. Bütün bunlar, babamı yıL 
dırmadı: O, bermutat, kur'andan a
yetler, hadisler getirerek, buna da 
cevaz olduğunu isbat etti. Bu su.
retle cümhuriyetimizin kadınları
mızı bugünkü haklarına kavuştur
masına da yine daha o zamandan 
taraftar bulunduğunu isbat etmiş 
oluyordu. 

H ürriyetin iliinmdan sonra, 
Beykozlular, "Ahmet Mit.. 

hat efendi mektebi" adile resmi bir 
mektep açtılar. Babamı da, bu 
mektebe fahri muallim tayin ede
rek duydukları samimi teşekkürü 
ödediler. 

Bu arada, babamın hocalğına 
dair bir vakacık anlatayım: 
"Babamın Hüseyin adında bir 

yeğeni vardı. İri yaprsı, kalın ense
sile, genç bir çınar kadar sağlam 
bir delikanlıydı. Ve ona herkes: 
"Hüseyin pehlivan" derdi. Rumeli 
muhacirlerinden olan Hüseyin peh
livan, her zaman ustura ile kazın.. 
mış baş1, mavi cepkeni, uzun Trab
lus kuşağı, katmer katmer ensesi, 
ve çok temiz yüreğile, muhitinin 
en çok sevilen tiplerinden biriy_ 
eli. Babam, Hüseyin pehlivanı da 
hemen hemen zorla talebeleri ara
sına katmış, onu da okutmak iste
mişti. Fakat, ne zamnn, Hüseyin 
pehlivanı karşısına alsa, ve: 
"- Ha bakahm pehlivan: "be e

life ba, be elife ba, baba! sen de tek
rarla da göreyim!" dese, bizim peh 
livan dayı; 

"- Baba! yerine "buba!" ceva
bını vermekten kurtulamazdı. 

Bu yüzden biz, Hüseyin pehli
vana, bir ikinci lakap daha takm.ış:
tın: 

{Devamı Var) 
... 

Parçalanmış Bir Erkek 
Cesedi Bulundu 

Amerikaya son zamanJ::ırda ka
buksuz beyaz iç fındık ihraç edil
m('ktedir. Beyflz fındıklar .Amerik~-! 
da diğer ceşitlerden daha yüksek fı-i 
yatla satılmaktadır. 

Muhtelif ihracat ma.ddelcri fiyatla. 
nnda ehemmivetli yükselme ~öze 
çarpmaktadır. Meselil, son zamanlar_ 
da İtalyanın çok aradığı paçavra, di· 
ğer memleketlerden de talep artt1k. 
ça kıymetlenmiye başlamış ve üç ku
ruştan 60 kuruşa çıkmtştır. Balmu
mu da ehemmiyetli ihraç maddeleri 
meyanında 82 kuruştan 170 kuruşa 

fırlamıştır. 

Yumurta piynsaSl hemen hemen 
hergün biraz daha sağlamlaşmakta. 
dır. Bu maddeyi en çok arıyan mem
leketler İtalya ve Romanyadır ve 
buralara sevkedilen büvük sandık 
taze mallar 42 - 46 liradır. İtalyn 
daha ziyade sanayide kullanılan yu· 
murta almaktadır. Bu malların san. 
dığı 39 - 40 lira arasındadır. İtalya. 
nın mühim miktarda aldığı madd~ 
!erden biri de balıktır. Son üç gün 
zarfında çüti 60 - 65 kuruştan 
70,000 çift balık ihraç edilmistir. Bu. 
nun dörtte ücü İtalyaya, biri Yuna. 
nistana gönderilmiştir. 

Birçok itluılat eşyası geldi 

JJJ elre11i11i öldüren Araçlı Y akup, lıakim lıuzuruııda 

at buat 
aBakıldı 

Afrodit Davası Yüzünden Biri Gazetemiz, Diğeri 

de Cumhuriyet Gazetesi Aleyhine Olmak Üzere 

Yeniden iki Matbuat Davası Daha Açıldı 
Afrodit romanının müstehcen olduğu iddiasile mahkemeye 

verilmesinden sonra gazeteler ve muharrirler aleyhine açılan 
davalardan üçüne ve Matbuat Kanununa muhalefet suçundan 
çıkan muhakemelerden de yine üç tanesine dün Asliye Ceza 
mahkemelerinde bakılmıştır. 

İthalatımmn da ihracat hareket· "Akşam,, beraet etti lakası olmıyan davalardan biri Ye-

~::~~eç:~;:!ta~~~ak A~~~i~:~ e~!~ la ~:~ti!~~et~a~:ığı ~~~~~~~ ~!: ~~~ü~J1eB~e~:v~~!:{11l~:!\ı~: 
dıralı Exminster vapuriyle muhte- - tür mecmuasının iki sayrsının muay. 
lü 1 k tl d k ··ır tll 'k dinci Asliye Ceza Mahkemesinde go- ven tarlhte mu""ddeı·umumı'lig-e gön-mem e e er en u ıye mı. - rülmekte olan Afrodit d<>vasının Ü- • 
tarda ı'thalfıt eşyası gelmiştir Bun den·ımemesı' y.u-zu"nden çıkmıştır. · • zerine tesir icra edici mahiyette te-
lar arasında röntgen malzemesi, kim lakki edildiğinden müddeiumumilik Dünkü celsesinde,. Enuıiyet Mü-
yevi ecza, demir, çelik ve bakır esya, · d" l"g" .. den mecmuanın tevzı· tari - - • tarafından gazetenin neşriyat müdü- ~r. u .un. • 
madeni yağ, radyo ve aksamı, oto. rü Şevket Rado ve muharrir Vala hını ?ıldıren tezkere ok~nmuş, suç~~ 
mobil lastikleri, !otoğraf ve elektrik Nurettin a eyhine dava ikam~ edil- ~~ ... m.~ı~ .• ~.:kkı.J .. '-'A~!'l~~lR~1'{1J,U[1..;~:~A~.ı,!ı 
ınalzerrıı>d m:ıkine v~ ııkcuı m1 ı,.g,._ - --- - - ~ 

k I A h a· o l ınıştı. • • tın etraflıca yapılmasını istemiştir. 
çuk eşya, tene e av a, ışçı ma ze. Dün bu davaya Sckizıncl Asliye 111"ahkeme bu talebi kabul etmiş ve 
mesi, ipek ipliği, pamuk mensucat, d b k l ba- ~· 
kagwıt ve alaminyum e.şya vardır. Ceza Mahkemesin e a 1 mıya ~· davayı baska güne bırakmıştır. 

lanmıştır. Sorguları yapılan suçlu- • • •• • • 
Almanyada ihracata başlandı lar, 0 yazının mahkemenin kararını Y enı Gun aleyhındekı dava 
Alrnanyayla aramızdaki son ticari tenkit veya mütalfıa mahiyetinde ol- İkinci Aslive Ceza Mahkemesinde 

mukaveleden istifade için şehrimize madığını söylemişlerdir. de Eski Mod~rn Türkiye ve Yeni 
gelen Alınan iş adamlarından bir kıs Müddeiumumi muavinlerinden A· Gün mecmuası sahibi Celal Ergun a. 
mı piyasa ile temaslarından iyi netL tilfı bu gibi yaz1 ve tarifleri yazan- leyhine açılan müstehcen resim neş.. 
celer almışlardır. İlk satış tütün üze- ların müddeiumumiliğin maksat ve retmek davasma bakılıntş ve suçlu 
rine olmuş ve 100,000 liralık müba. vazifesini bihakkın anlıyamadıklan- gelınediği için muhakeme başka gü
yaat kaydedilmiştir. Bu mallar ya- nı söylemiş ve suçluladrıdn . Matb~at ne kalmıştlr. 
kmda Almanyaya sevkedilecektir. Kanununun 35 inci ma esıne gore D • w d 
Almanyadari gelen eşya da taklit tecziye edilmelerini istemiştir. ıger ava 
mücevherattır. Bunlar daha ziyade Hakim Cemil, Vala Nurettinin o ı Matbuat Kanununa muhalefet su. 
çocuk oyuncağı olarak satılacaktır. frkrasının bir kültür mese~esi üz~rin- ı çundan ve müddeiumu~il~ taraf.ın-

dtl ~urduğunu ve ~fr:odıt .. mubake-1 dan muharrir Osman Munır aleyhıne 
Çuval ve kalıve getirtiliyor mesı etrafında tenkıt ve mut;ılaalar- ikame edilen davaya dün Altıncı As. 
Çuval buhranmı önlemek için çu· da bulunm~d!ğmı sö~li~erek Şev~et liye Ceza Mahkemesinde bakılmıya 

valcılar 50,000 liralık akreditiften is- Rado ve V?l~ Nurettının beraetıne başlanmıştır. Fakat tebligat yanlış 
ifade ederek bugünlerde ilk siparişi karar vennıştır. • • • yapıldığından, mahkeme suçlunun 
vereceklerdir. Son Telgraf aleyhındekı data 1 eski adresine yeniden muhakemeyi 

Evvelce gelen 10,050 çuval kahve- Afrodit davası münasebetiyle Son ı bildirmek için başka bir müzekkere 
ye ilave olarak Ziraat Bankası 15000 Telgraf gaztesinde Bürhan Cevat gönderilmesine karar vererek mu
çuval kahve daha getirtmiştir. Kah- imZasiyle çıkan bir fıkra müddeiu- hakcmeyi talik etmiştir. 
ve bollanil1;Iştır. Tica~et Ve~aletinin mumilik tarafından mahkeme kar~- 'Dün açılan davalar 
aldığı tedbırler sayesınde fıyatlarda rına karşı mütalaa beyan eder mahı
yükselme mevzuubahs olmadıktan yette görüldüğünden mezkur gazete 
başka imkan görülürse ye'.niden ten. sahip ve neşriyat müdürü Etem İ.ı.. 
zilat yapılacaktır. zct Benice ile muharrir Bürhan Ce-

Hurda demir ticareti vat aleyhine birer dava açılın~ştı. Bu 

Müddeiumumilik, gazetemizde Pa. 
zar günü intişar eden muharrir Sa
biha Zekeriya Sertelin •'Gençliğin 

Hassasiyeti,, başlıklı fıkrasını Mat
buat Kanununa muhalif görmüş ve 
"Afrodit davası üzerine tesir icra et
mek sucundan muharrir Sabiha " ~ 
Zekeriya Sertel ile neşriyat müdii-
riimüz Halil Lıltfi Dördüncü aleyhi. 
ne bir dava daha ikame etmiştir. 

Gemiler, Almanlar tarnfından bi
ze teslim edilmiş olduğu halde, Ş~ 
mal denizindeki emniyetsizlik yü.o 
zünden yola çıkarılamamıştır. Bu 
vaziyette de getirilmesine lmkan gö
rülmemektedir. 

Bu gemiler Hamburg limanında, 
Etrüsk tipindeki son gemimiz olan 
gemi de Rostag limanında bulun.. 
maktadır. 

Diğer taraftan Almanyada inşa e
dilip te, harp dolayısile buraya ge
tirilıneden Almanyada vazıyet edi.. 
len denizaltı gemimizin de ilk sefe-
rinde ve bir infilak neticesinde bat· 
tığı teyit o.lunmaktadır. 

Maliye İle İtilaf Yapüdı 
Belediye ile maliye arasınd<lt 

1287 senesindenberi devam eden bir 
ihtilaf vardır. Hazine, Belediyeden 
üç milyon dört yüz altmış bin lira 
alacaklıdır. Belediye, borcun bir kıs
mını ödemiştir. Mütebaki kısmının 
ödenmesinde de ihtilaf çıkmı§tır. Be. 
lediye ile maliye arasında yapılan 
müzakereler neticesinde bir itilaf 
yapılmıştır. Bu itilfıfa göre, Beledı. 
yenin 1932 haziranında yaptığı dört 
yüz bin liralık istikın1 hari2,. o,!rrı~ 
~--,1. """' ,AJW.l.,U..6,J '°"" " ~ 
rint ibra edeceklerdir. Bu liusuSta 
Maliye Vekaleti tarafından hazırla
nan kanun projesi yakında Meclise 
verilecektir. 

Dört yüz bin liralık istikraz bOl'
cu ise, on taksitte faizsiz olarak ö.. 
denecektir. 

Maliye Vekaleti, yapı ve yo1for 
kanunu mucibince İmrahor, Çağla. 
yan ve Yıldız sarayını Beledıyeye 
terketmeğe karar verm4o-tir. Yakın· 
da bu karar Vekiller Heyetine sev
kedilecektir. 

Tütün Rekoltesi 
.l!!ge mıntakasında bu sene man. 

sulünden satılan tütünlerin miktarı 
31 milyon kiloyu geçmiştir. Bu mik.
tarm 30 milyonu tüccar tarafından 
satın alınmıştır. 

Karadeniz mıntakasındald satışlar 
üç milyonu bulmuştur. Bunun için
den tüccarın aldığı miktar 2.5 mil
yon kilodan fazladır. 

Taşovada tütün vaziyeti 
Erbaa (TAN) - 939 tütün rekoı.. 

tesi Erbaada bir milyon iki yüz bin, 
Niksarda altı yüz bin, Tokatt:ı dört 
yüz bin kilodur. Bütün Taşova mın .. 
takasında zelzeleden dolayı enkaz al
tında kalan tütün de üç yüz bin ki
lodur. Bu sene tütünler çok nefis id· 
rak edilmiştir. 

Harp vaziyeti dolayısiyle harice 
hurda demir ihracı mukabilinde ma
mul demir ithali için Vekruetten mü
saade istemek üzere hurda demir ta. 
cirlcri Ankaraya bir mümessil gön
dereceklerdir. Fabrikalann gümrük
süz olarak getirdikleri ve eskiyerek 
hurdaya çıkardıkları kanunen satıl. 
ması memnu hurda demirlerden 
memlekette pek çok olduğu iddia e-
dilmektedir. · 

davaya da yine Sekizinci Aslıye Ce
za Mahkemsinde devam edilmiştir. 
Etem İzzet Benice, Bürhan Cevadın 
kendisinin müstear adı olduğunu 
söylemiş ve o yazısında mnhkeme 
kanırma karşı bir fikir beyan etme· 
diğini bildirmiştir. Müddeiumumi 
muavinlerinden Atila Etem İzzct.11 
mahkumiyetini talep tmiştir. Müda
faa vekili Mahmut, serdedilen müta
liıanın Üniversite Profesörlerine ait 
olduğunu blldirmiş ve ~ fıkr~nı.n 
profesörleri muhatap tuttugunu, Bız 
bize , sütununun bir mizah köşesi bu. 
lunJuğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Yine Afrodit davasının safahatını 
neşreden Cümhuriyet gazetesi aley
hine müddeiumumilik tarafından bir 
dava daha açılmıştır. 

Zelzele havalisinde enkaz altında 
kalmış tütünlerin dizi halinde mu
bayaası esası kabul edilıniş olmakla 
heraber, herkes tütününü teamül 
veçhile denk halinde satm1 ya hazır
lanmaktadır. Dizi halinde sat:ıcak 

kimse yoktur. Evvelce Almanyadan gelen bazı 
mallan Macaristandan tedarik etmek 
üzere tetkik ve temaslarda bulun
mak üzere Budapeşteye giden Türk 
tacirleri dün sabahki trenle şehrimi
ze dönmüşlerdir. Tacirlerin Macaris
tandaki temasları iyi netice vermiş
tir. Macaristandan bilhassa porselen 
ve cam eşyasiyle vagon getirtilebile
cektir. Macarlar da bu eşyaya muka
bil memleketimizden pamuk a.lmak 
istemektedirler. 

M arangozılırın şikayeti 

- "Biz İbrahim Hakkı Konyalı
nın çıkardığı Afrodit adlı bir kitabın 
mukaddimesinde yazdığı gibi "Afro
dit romanının beraet etmesi bir faci
adır,, bile demiyoruz. Kaldı ki o ya. 
zı hakkında müddeiumumilik taki
bat bile yapmamıştır. Bu yazı Mat
buat Kanununun 35 inci maddsine 
temas etmez. Beraetimizı talep ede
rim.,, 

Bu iki davaya yakıntı~ ~slana. 

caktır. 

Bugün bakılacak davalar 

Bugün de Cümhuriyet gazete~! a. 
leyhine açılan davalardan biri ruyet 
edilecektir. Bu davanın suçlulan me· 
yanında muharrir Peyami Safa da 
vardır. 

Trabluslu Mahkum Oldu 

İnhisarlar idaresi bu sene mühim 
miktarda tütün alacak ve kuVV'etli 
bir mübayaa kadrosi1e hareket Pde
cektir. Yerli ve yabancı firmalarm . 
da p~k yakında piyasaya işt1rak et
meleri bekleniyor. 

T A K v 1 M 

28 Şubat 1940 
ÇARŞAMBA 

1 

Dün öğleden sonra Çorlunun Si. 
nekli köyü ile Seyitler köyü arasın. 
da demiryolu üzerinde parçalanmış 
bir erkek cesedi bulunmuştur. Ada
mın bir tren altında kalarak ölclüğü 
tesbit edilmiştir. Kazaya hangi tre-

Marangozlar Cemiyeti dün senelik 
kongresini yapmıştlr. Aza bilhassa a
ğaç sanayiinde görülen ihtikara te. 
mas etmiş, jdare heyeti bu hususta 
yapılan tetkikat neticesinde muhte
kirlerin listesinin Ticaret Vekaletine 
gönderildiği cevabını vermiştir. Muh
tckirlerle esaslı mücadele temennisi 
ile toplantıya nihayet verilmiştir. 

Mahkeme, Bürhan Cevat namı 
müstearının Etem İzzete ait olup ol
mşdığının sorulması ir;in müddeiu
mumiliğe müzekkere yazılmasına 
karar vererek duruşmayı başka gü
ne bırakmıştır. 
Yeni Adam aleyhindeki dava 
Matbuat Kanununa muhalefet suç. 

lanndan ve Afrodit mahkemesiyle a-

İki kişivi tırnakçılık suretiyle do. 
landtran ltalyan tebaasından ·Meh
met Ali Tarab1us1nin muhakemesi 
dün Sekizinci Asliye Ceza Mahkeme· 
sinde neticelenmiştir. Dahiliye Ve
kaleti tarafından beynelmilel bir do. 
landıncı olarak bildirilen suçlunun 
eski mahkumiyetlerine ait vesaik o
kunmuştur. Müddeiumumilik suçu 
sabit görmi!ş, mahkumiyet istemiş
tir. Mahkeme iki ay beş gün hapis 
cezası vermidl .. 

2 nci ay 
Arabi: 1358 

Gün: 29 

Muharrem: 19 
Gilneş: 6.37 - Öğle: 
İkindi: 15.3! - Akşam: 
Yatsı : 19.27 - fms~k: 

Kasım: 113 
Rum1: 1355 

Şubat: 15 
12 27 
17.58 
4.59 

I nin sebebiyet verdiği ve cesedin hü
• viyeti tahkik edilmektedir. 



28. z. 940 

v up Rın Saptığr 
Çek az 
Yazan: Ömer Rıza DOORUL 

A lınanynnın evvela Çekoslovak. 
yayı ilhak 

istila etmesi üz ' . sonra Polonyayı 
büyük ı erıne başlı:ran yeni 

ınrp, tam nıan . 1 b" _,_ 
ınaza sapnııı:: 1 l asıy e ır çuu. 

"' lu uııuyor 
Garp Ceııhcsind k : . 

henin yııpıla e - atı hır mu1ıare-
. nııvacaın... d · günlerde ısrar .1• . .,~a aır son 

nlnrın anlatın kı ~· ıleri sürülen iddi. a - ısted• v , J • 
dan ibarettir. ıgı ıakikat bun. 

Hnl'bin Gar 
sapmasının ~ c.ephcsinde çıkmaza 
silllhlurı d se~ebı, kuvvetleri denk, 
modern bir en . olan iki tat'afm, 
çcltil-e}n .. • er Çın Scddinin arka<sma 

•u ..... 1 Ve ik' • :ruza geç -ısındcn birinin taar-
taraftnn h~;~~i beklemeleridir. İki 
lanınak I nın de hu zahnıet~ kat
ın.ek r:· ıu. fedakarlığa göğüs ger. 

Milli Şef, İzmir 

Heyetine iltifatta 
Bulundular 

Ankara, 27 (Tan Muhabirin ... 
den) - Şehrimizde bulunan İz
mir Belediye reisi ve Vilayet 
Meclisi azalanndan mürekkep 
heyet dün akşam Reisicümhur 
İnönü tarafından kabul edil. 
mişlerdir. 

l\fi1Ii Şef, Belediye reisile be. 
yet balarına iltifatta bulun. 
muşlar ve kendilerini yeme~c 
ahkoymuşlardır. 

Belediye reisi ile heyet, mub. 
telif Vekaletlerle temaslarına 
devam etmektedir. 

TAN 

~ ~jf(f~ 

V_iborg' a Yapılan Sovyet 
Hücumları Püskürtüldü 

Moskova, Almanyanın Tavassut Teklifini Reddetti 

Gelelim Karagöz 

Bahsine 
• 

Yazan: 8. FELEK 

Fatih Halkevi Puar ak~amı keu. 
di temaşa salonunda bir Kara. 

göz cecesi tertip etmişti. Program 
Karagöz Jıakkında bir konferans ve 
bir de Karagöz oyunundan mürelr.· 
kep bulunuyordu. 

Bay Selim Nüzhetin büyük bir sa
lahiyetle vermiş olduğu konferansı 
istifade ile dinledik. Hayal oyunu
nun ilk mucitleri Çinliler olduğun. 
dan başlıyan bu maliınıat hayalin bi
ze nasıl intikal ettiğini ve Karagözle 
Hncivatın nasıl doğduklarını pek 
güzel hulıisa etti. Arkadan da bir kaç 
Karagöz oyuııu parçaları gösterildi. 

ıkın 
1Yetınde ol d y • • h 

ç ıııa sapıyor. nıa ıgı ıçın arp Milli Şefin teşekkürleri 

Londra, 27 (Hususi) - Fin • Sovyet harbi hak
kında alınan son haberlere göre, vaziyet şu merkez. 
dedir: SovyetJer .Mannerheiın hattının Garp •ıcun
da olan Koıvisto ada.ı;mı aldıktan sonra, Cenuptan 
ve Şarktnn Viborgun üzerine birkaç taarruzda bu. 
lunmuş.•aısa da, bu taarruzların hep.:;i püskürtül. 
müştür. Fin kaynaklarından verilen malumata gö. 
re, Koivistodald bütün toplar ile mühimmat, Finler 
tarafından dahile naklolunmuş ve :müdafiler kômi
len çekilmişlerdir. Petsamo mınt.akasında da, şid

detli .rırnharebeler vukubulduğu bildirilmektedir. 

"Düşman Viborgun Cenubundaki adalarda ve 
Kareli berzahının merkezine taarruzda devam ı:t. 

miştir. Düşman ağır zayiatla tardedilmiş ise de, mu. 
harebe devam etmektedir. Taipale nehri üzerinde 
düşmanın §iddetli bir hücumu hareket noktasına ka
dar tardedilıniştir. Ladoga gölünün Şimalinde şid
detli topçu faaliyeti olmuştur. Kuhmoda düşmanın 
müteaddit sığınağı tahrip edilmiştir. Petsamonun 
Cenubunda düşman kıtaatı bütün gün taarruzlarda 
bulunmuştur. Finlanda kıtaatı Nantziye doğru çe
kilmiştir. 

Ben bu gecenin artistik ktymetin. 
den, Karagöz oyununun muvalfak e>
lup olmadığından zi~·ade bu tcşehbii. 
se ve toplantıya ehemmiyet verdim 
ve o bakımdan bunu pek kıymetli ve 
yerinde bir hareket olarak takdir et· 
tim. 

Kın: Ankara, 27 (A.A.) - Bba. ı 
rveiler Denk Oldukça , · seticümhur umumi kitipliiin.. j E rh~bı tarafından anlatıldığına 1 den: f 1 

gore "ki I 1 Reisicümbur smet İnönü, 
So.,. Sovyet ve Fin tebUğleri 

Son Sovyet tebliğinde d~niliyor ki: 

Diğer mıntakalarda Finlanda müfrezeleri mu. 
vaffak.ıyetli pusu harpleri yapınışlardır.,. Bir çok milletler, kendi sanat ve 

hars tarihlerinin en karanlık köşele
rinde adeta birer efsane haline ııcl
miı:; olan varlıkları ihyaya çabşırken, 
bizim henfrz enkazı baki olan bir mü~ 
!'lscseyi tamire kallnc:mamız pek se
mereli ve pek lüzumlu bir hareketti. 

olınakt d ' ı taxaI kuvvetleri denk IJ Ralkevlerinin sekizinci yıldö. 
riniıı ta evaın ettikçe ikisinden hl· nUmü milnasebetile Ralkevleri 
harcb aaı-ruza geçerek kati: bir uıu. ve PartJ mümessillerinden al. 

''Kareli berzahında Sovyet kıtalan istihkamla. 
nn tahribine devam etmişlerdir. Düşman mukabil 
taarruza geçmeğe teşebbüs etmiş ise de, ,11ğır zayjat
la tardeclilmiştir. Bu mukabil taarruzların birinde, 
düşmanın beş tankı tahrip olunmuş, bunlardan üçü 
Sovyet kıtalan tarafından zaptedilmişttr. Alınan 

mütemmim malılm.ata göre, 24 şubattaki tebliğde 

zikredilen ganaimden başka. Sovyet kıtaları Koivis· 
to adasında 15 i beton topçu istihk3.mı olmak üzere, 
25 istihkam, iki kale kazematı, 4 siah ve yiyecek 
deposu, 10.000 obüs ve 5 milyondan fazla mermi 
zaptetmişlerdir. 

• M oskova, BerUnin tavassutunu reddetti 
Kopenhag'dan "Daily Telegraph,, gazetesine bil

diriliyor: Çiink~ Yapmasına imkan yoktur. dıklan kutlama, bağ"Iılık duy. 
has taarru.ıa geçecek olan tarafın g11laıını bildiren telgraflardan Sovyet • Fin ihtilafında bir tavassutta bnlun

mak üzere Almanya tarafından yapılan tekliflerin 
Moskova hükfunetince reddi Berlinde hiddet ve hay
ret uyandırmıştır. 

ltlis nuı· rn~ denk olması değil, üç beş .. ok :mütehassis olarak kendile. 1 aik olm ı· d An k ~· zaınnn ası azı~ 1~· ca o riJle teşekkür ve muvaffakiyet 
Yapnıak ~::ffakı~·etli bıy taarruz temennilerinin iblağına Anado. , 
oııu ııllitlıı b ukkınabıl taran sarsmak, /lf Iu ajansını memur etmişlerdir. j ' 
hliln:ıkundiir~a ıya mecbur etmek z~ -6&&:: _E 1 ::. 

Karagöz ve yanıbaşında Orta Oyu. 
nu hala eşhası yaşıyan birer milli 
varhktır ki; Türk tiyatrosunun ha· 
kiki bünyesi kurulurken bunun gös
tcr<liği zevk istikametlerini nazan 
itihare almak pek faydalı olur. Kal
dı ki; Karagözün tanı kan kadim 
şekliyle ona bugi.inün ihtiyaçlannı 
fatmin edebilen modem bir ~şni ve
rilmesi teşt<bbüsü arasında bir takım 
tecriibeler yapmak ta milli temaşa
mız bakrmmtlan pek lümmlu ve 
istifadeli bir mesai teşkil edecektir. 

~fnngUnse iki tuaftan biri de bu 
tab:v~. ~d.dinsmda def ildir. İki ta. 
s· . hırıhırıne saldırmak istememe
h,?1n sebebi budur ve J1arp bu yüzden 
ır ~ıknuıza sapmaktadır. 

hiubaripler Ne Yapacaklar? 
H a?p Garp Cephesinde çıkmaza 

saptığına göre, muharipler ne 
Yapacaklar? ICarşı karşıya oturup 
ııeııelerce beldiyecekler mi? 

Yoksa harp etmiye müsait daha 
hıt§ka bir Cephe mi anyacaklu? 

Bqgün göze f:llrpan kati bir baki. 
kat, hiç bir milletin, Garp Cephesini 
çıkmazdan kurtilrınıık için, kendini 
ateşe atmak istemediğidir. Ne için 
atsın, ve ne Jçln yUl'dunu bir harabe. "' ........... ~ ......... 

Zaten harbi, Garpten Şarka veya 
daha başka bir sahaya nakletmenin 
Ga.....,. C J • • k ' 

y· 1.• op ıc ım çı mazdan. kurtara· 
~~~. ~~~· son dcreee türıheli 

duşuncedır. Ve hu dü§iince an. 
cak harbi yapnr, lıarbin tahribatını 
art~, fnkat harbe son venn~z. 

Demek oluyor ki, haı·bi sıçratm:ık 
da onu çıkmazdan kurtaramıyacak ... 

lıir Tek Çare Kalıyor 
Q halde bir. ç~re kalıyor: Barı~. 

\· nıa çaresını aramak. ihtimal 

1
1 A~~rlkayı Avrupaya Mister Wcl· k gıbı bir şahsiyeti göndcrmiye sev. 
~ e~en amil de Amerikanın bu vazi
d e 1 takdir etmesi, Avrupayı çıkmaz
.-:; kurtarmak için ~ulhten başka ça. 

0 ~unnıadıl:rını anlamasıdır. 
hu ı,.~loe, acaba muharip devletleı 
t'ey~~azdan kurtulmak için, bu ı;a. 

y 1sanıa.cakl:ır :rnı?' "bü~ ts~ Y~ni .. ~arbin icap et~jrdiği 
YUI> Usthnluğil temin cdeT k bü
:aıı;a t~arruza geçmek i~in haJU'lan. 

ll e\lam edecekler mi? 
isin.~ suallerin cevabı ı öğrenmek, 
llıiy erbalde uzun bir :ıaman bekle. 
~z. 

-==-=============----
. Balkanlarda 
r i :ıı:iyef 

Lond:r 
Yan ikt a, 27 (Hususi) - Bir 1tal. 
Bu he :ısat heyeti Bükrec;e gitmi§tlr. 
tile te~et bugtin Romany!l hükiıme-

l3eı:asları_:ıa. başlamıştır. 
!arıılan ~t hukumeti, Almanyrı.ya 
lhrac"t lhı-aceta ve bilhaa5a beygir 

... ına a't li ,_ tnecbu.z.ı . ı sansl4rı ilga etmek 
Alman Yetınde kalmıştır. Bu tedbir 
rerek, ~nın, vagon azl ,ğını ileri sü. 
rnesind ugoslavyaya mal gönderme-

.Bunaen dolayı ittihaz edilm.iştır. 
kanlarda l'lıukabil Almanyanın Bal
leketıel'd bulunan ajanları bu mem
Yen lllQ} en_ Almanyaya mütemadı. 
lar. eondermeğe çalışmaktadır-

Sofya h . 
lunan ~ e1edıye reisi, Sofyada bu. 
tısat lll "ltgo.sıav ticaret nn;ı:ırı ve ik· 
fet vc~~e.ssillen şerefine bir ziya. 

Yu Ştır. 
goslav 'k 

tlazırı d.. 1 hsat heyeti ve ticaret 
tnışıcu'.d un akşam Sofyadan ay;rıl-

ll', 

2sıı.~ 
rvat MilUyetpcrverl 

z Tevkil Edildi 
ÜS Cp 27 ( 

t ıı~ A.A.) - 26 Nasyona. 
rrıebusıard~ tevkif edilmiştir. Es~i 
nevk\tllı._.- ar Buc ile bir gazeteci 

asında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan tavassut haberi tekzip olunuyor. 

lngllterenin yapacağı yardım meselesi 

Şimal Kutbu 
Sularında 

Harp Olmadı 
Os1o, 27 (A.A.) - Şimal kutbu ŞtL. 

lannda İngiliz harp gemileri ile Al. 
man harp gemileri arasında bir mu.. 
harebe vukua gelmiş olduğuna dair 
ortada dola.~akta olan §ayialar, iyi 
malılmat almakta olan mahafil ta.. 
rafından katl surette tekzip edilmek. 
tedir. 

Cephenin diğer mıntakalarında kayda değer bir 
hadise olmamıştır. Sovyet hava kuvvetleri düşman 
kıtalannı ve Hkerl hedefleri bombarduruıı.n etmi~
lerdir. Hava muharebeleri esnasında 19 dü§man 
tayyaresi düşürülmüştür.,, 

Avam Kamarasında muhafazakarbrdan Locker 
Lampson, Ingiliz kıtalarından mühim bir kısmUlln 
M!lletler Cemiyetinin himayesinde olarak derhal, 
Finlandada hizmet edebilmek için terhislni istiyen 
bir takrir vermiştir. 

Parlamento mahfillerinde h3.S11 olan kanaate 
göre, paskaly& yortusundan evvel yapılması icap e. 
don lperin çokluğu dolayısile hükumet bu takririn 
müzakeresi için vakit bulmakta güçlük çekecektir. Fin teb!iğinde de şµnlar yazılıyor: 

Alman ve ltalyan 

Lıikin hemen yapılması lazım ge. 
len şey, bence evvela Karagöze dair 
bugiin elimizdeki nıe\•cut cansız oriii 
nal ~·<'saitin yani tasvirler, perde, 
tef, diidiik, değneklerin cem ve teda. 

Bu nıaha.fil, Norveçiıı ı,imal sahil .. 
leri açıklarında hiçbir bahri ınuha. 
rebe vukua gelmeml.ş olduğunu be .. 
.J ~·· ,,_"'·"l\;1~ "~ .......... ·'*' 

Yurdun Birçok Yerlerinde Yeniden 
Fasdah Surette Sarsıntllar Oldu Ameleleri Arasında r.iki. Sonra Karagöze dair söylenmi~ 

olan gazel, kasille, nazmı, tfrrkii, ma. 
K Old ni ve tekerlemelerin asıllarırun toı>-

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) - muştur. GVCJG U \anması (~ünkU bunlara bit takım 
Hm•11vıı ıral"'"' 'haherlere ~öre Terme. Develi merkeıind~ dP dün 11.30 k '" .. · 1 ı · ı 
Bodrum., Şerki Karahisar, Fatsa, Ş\~ da iki ve 14.15 de 4 uniye süren iki Londra, 27 (A.A.) - Daily Herald olu naııre er ve i ""e er de yap~~-
bı'nkarahı·8 .... , Ordu, Erbaa Tır' ebolu, t · · Aro t d h b' . mıF.tır) daha sonl"a mcwrut Karae01: Londia 27 (AA) R t · ...... hafif ., .... t 20 30 b b h 5 2 gaze esınm s er am mu a ırıne .. . v , . . - eu er aJan. G' t-:-d 'd ... , - . ve usa a . 9 da .. V tf 1 dak" Al İt 1 oyunlnrmm nıuınkiln oldugu kadnr 

51 bildiriyor: ıresun ve .L.QllU e yenı en müteau.- b gore, es aya ı man ve a - . b' t .b. 
dı·t sarsın4-.1-- hissedilmis:tır' . C§U ıwı.iye süren iki ~iddetli sarsı~ d 1 . d :ı.ı·ı::..r ı:-cnı~ ır rcper u\'annın terti ı ve en Alfu _, __ p ~- ık, __ .:ı ~ -ır yan ma en amc esı arasın a uJ ı <U- J k v d v .. 

a:uı.u..ı- ewıamo aç uıonoa ce. B t 1 b d olmu...+ur. Develiye ba~h Yahva n•. 1• ~.ı. t . t' 10 .1• 15 b. k ~on o ara · ta agn; an Dl{ııra so:vlenen 
r ayan eden bir deniz uh besi U SatSln l Ul' QZl mm.takalar a '.l~ M v a ar ~u.JıUr e ffilŞ iT. l a ln a. ., .. )(.fJ • d • L• 

'" m are eL fasılalı surette devam etmiştir. hiyesinde de 3.30 da altı ısanlvc de. dar olan İtalyan maden amelesinin y~,ya ~.eç~? 11·"1r m~c 1 errn en oıze 
nasında iki Alman gemisinin battlğı vam eden. yer sarsıntısı kaydedlhniı:_ d h . . ·u ı... . ... d kadar ısmı nnkledıJen maruf Ka. 
hakkında ortaya bir haber cıkarmıs~ • tir. . :.- k~ a __ ıyıocakşeralı e dça~mask 1 Jyuardzun hen ragözcülerin tcsbitidir. 
1 d In. ·ı· d · J • omur • ann an çı ış a e. 
ar ır. gı ız enız makamlan bu Kayseriye bağlı Pmarbaşının Pa. e rnen her gün dövüşler olmaktadır. B~nlan ;va~aı·ken de Karaeöz~, 
haberlıı İngiliz gem.ilerinin mevkil zarviran nahiyesinde bu sabah 1.30 Evvelea Şarkt Karahiserda zelze- Bundan sonra, İtaJyan ve Alınan ma- tasv~rc vo aleluınu~ bn bahse daır 
hakkında malumat istihsali maksa. da hafif, 4.15 de şiddetli olmak üzere lenin mektepte yaptığı tahribat d0- deri ameleleri hücum kıtalarile Mus.. mal~mat 'e ko~leksı:ro~u ola~ zeva
dile yaytldığı kanaatindedirler. Bah. beşer saniye süren iki yer ss.rsıntısl layısile tatil edilmiş olan ortamek- solini tarafından gönderilen polis t~ hır a~aya gctırecek hır komıte ~e
riye Nezareti Almanyanın bu mera- olmuştur. Nah.iye müdürlüğü binasi. t4'p, dilndtm itibaren ba~ka bir bi. memurlarının nezareti altında ve ~a cemıyet kurmak tn yukarda soy. 
ktru tatmin niyetinde değildir. le bazı evlerde çatlaklıklar hasıl ol- nade, tedrisata batılaınıftır. ayrı ayrı calışacaklardır. )ediğim nnsurlnrın fopJanmasmı te-

• 
------........ -------------------------.:..... ........ ~----_,,_:.....:_:.:.:..._:J _::__________ min edecek en kestirme yoldur. 

- --
Almanııa namına ticaret muahedeleri yapmakla 
meıuul olan Doktor Clodiua'ün bugünle1·de Bük. 
Te§e gel1fle.1Sl beklenlgordu. Londrada rıkan Daf,
ly Express'e göre. Doktor ClodillS, ziyaretini 
gayrimuayyen bir müddet için. teldr etmiştir: 
Bun11n sebebi Almarıyaya Romanyaaan daha 
ço/; mi.ktal'da petrol, buğdau ve iptidai madde
le,. sevkini temin '1;in tanzim edilen geniş bir 
programı müzakere etmek üzere Clodiils'ün Ro
madan Berline gitmi§ ol11Ul8ıdır. Bu sevkıyata 
mukabil Almanya, Romanyamn hududunu uzwı 
müddet için garanti edecektir. Bundan başka 
Almanya, Romanya üe kontfula.rının kı.aa va.deli 
ademi tecavüz misaklcr.rı akdetliıeleri içbı tavaa .. 
sutta bulunacaktır. ~ 

Romanyanın Almanyaya billuusa fazla miktar
da petrol ilıra, etmesine ehemmiyet verilmekte
dir. 
Diğer cihetten Roman11an1n iki milyon ki.filli< 
ordU1Jundwı bir müyonunu terhls ederek bu bir 
milyon kişinin zirai işlerle 11ğraşmasını temin 
etmeğe uğraşmaktadır. 

Jf.. 
Biikreşten de ~u nıalömnt veriliyor: 
Alınan demiryollan umumt müdüdüğü, Romanya de .. 
nıiryolla~ umum müdürlüğünden FlenshlU'g - Bordc. 
bur" - Indel' ve Warneınunde yoluyla İskandinavya 
ve Balt•k memleketlerine yavtlmakta olan her tiirlü 
emtia nakliyatının 27 Şubat ta:rihind~n itibaren üı.til 
edilmesi için içap eden tedbirlerin almtnasmı talep et
miştir. Yolda bulu.nan bütün nakliye gemileri derhal 
tevkif edilecek ve bu mallara hü.kfunet memurlan tara. 
tından va.z'ıyet edil"ek ve bu nıenıurlu, bu malların 
b~b tarik ile sevki iDJkaaJq.rm1 araşbncıakladır. 
C'...ernauti'den alınan haberlere göre Ronıanyadaıı Al· 
JnQnyaya Sovyet işgali altmdm Polo~ya ıuwJ,sinden 
sevkolmıan mallann nakliyatı yeniden halel~ ttlnıut
t"Qı-. Çünkü SoVYet Raşya ....,... &maıı.1• .buduclımP. ka .. 

• 

• 

Bu yazdıkfanm belki ba~ aykırı· 
tıklar ve güçliikler arıeder. Bunlal'l 

-------- işe baş1adıktnn soara müşahede et • 
tikçe taşhih etmek kahildil'. 

in Oraseni'den Polonya tarikile transit olarak sevkolu. 
nan et \•esafre gibi gıda maddeleri yağma edilmiştir. 
Berlin·dcıı Bnkovina ve Besaıabya'ya ihracat tacirleri. 
ne göısderilen telerafnamelerde bundan böyle gıda 

maddelerini h6mi1 vaıonlann Polonya arpisinden geç
memesi ve Macariştan yoliyla sevkedilmesi talep olun. 
maktadlf. 

Bu yeni hadiıenin Almanyada hiiyük bir memnuni
,.etsizlik tevlit etmJ~ olduğu beyan edilmektedir. 

* 'Amerika gazetek1i ıimdiye kadar ortaya çıl'-
mamış olan iki mühim siyasi vesikayı neşret
~ktedir. 

Huni.ardan blrim:isi GeneroJ, Pershilıg'in 111-
kineiteşrin 1918 tarüılt mütarekeye itirazına 
dairdir. Amerikan ordusunu" başkumandanı, 
Almarı ordıuuna kar§ı tam bir muzafferiyet ih
raz edilirıci11e kadar harbe devam edilmesi ta. 
raf tarı idi. Fakat AJnuınyanın teslim olmak i~·iıı 
ileri sürdüğü teküf in kabuliinü tervir eden Cle· 
menceau'11un tava;yesi üzerine mütareke akt~
dilmiftl. 
iklllci vesika, Vierge adnlarım11 satılması itin 
Amerika taı·afırıdan Daııimarka üzerine yupz· 
lan tazyikte1ı bahsetmektedir. 19J,; seneainde bu 
adaların Almwıyaya terkedilmesi11dım korkatı 

Vaşington hükumeti, Danimarkayı tehdit ede
rek Vierge adalarını 25 milyon dolm· mrıkabllill· 
de satın alnu.ştı. 

* AJmınıyadaıı varileıs malfuuta CÖfe, Almanya Ba§kır. 
daki Çim.ınbaleri m:ınt.Wıg nıittehassıslar gönder. 
mektedir. İkinci Blllôi ihıveın verilen bu petrol h11vza11 
borulula Uf~Jya b~h bıdunmaktadır. Bu mütehassıs· 
lan AlmaD malınm.rıi t•kip edeeektir. 
ikmd IJakQ i~iJl ·ı\Jmgya ile Rusya arasında an1aşına 
aktedihraiftir~ Hıı9'oıua nrinli iki misline ~tkarılacak, 
istihıel fuJaşı AJmpyaya ııit oleeaktır. 

Fatih Halkevinin Karagöz gecesi 
bence hakiki TUrk sahnesinin dirili· 
lfini gö~tel'en bir km11Jdanmadır. Bu 
bakımdan da değeri pek büyü'ktür. 
Tertip edenleri tebrik ederim. 

Amerikada 
Reisicümhurluk 

Meselesi 
L?ndra, 27 (Husust) -- Bir!e~ik A

~-erıkada bir Cümhurrcisinin üçün
cu defa olarak intihap ejllmeme~ini 
amir bulunan ananenin terkine iyi
den iyiye hazırlanılmıf bulunulduğu 
söyleniliyor. 

Gazeteler Cüınfıurrelsi Roosevel
tin namzetliğini koyaea.Pjıru açık~a 
yazıyorlar \'e climhuriyetçl naınıet
Jerdcn hiçbirisinin onu ma"lup ede-

• b 

mıyqceği kanaatini ilave ediyorlar. 
Reuter Ajansı muhabiri .::ümhurreisi 
intihabının dnhili siya~etten ziyade, 
harici siyaset esası üzerinden yapıla
cağı kanaatinin kavi olduğunu bildi
riyo. 

Diğer taraftan Nevyork Senatosu 
kabul ettiği bir karar surctile Ame
rika reislcümhurlannın üc;Unciı defa 
olarak namzetliklerint koymalarını 
meneden bir kanun layihası kabulü. 
nü ütemiştir. 

·'* Buraya gelen haberlere göre, Pa-
süik denizinde bir cevelan yapmak
ta olan Amerika Cümhurreist Roose
velt, Panama kanalı müdafaa tertlba. 
tm1 teftiş etmiştir. 

Roosevelt Panama kanalını ge~er. 
ken, kanalda buly an Aıperikan de
niz, kaTa '\re hava ku~th:rl kuman
danlarile müteaddit defalar görüş
müştür. 



' TAN ,1----.... -------------------------------.. f Fevkalade Mu!!!f~!l_e..!.!_I BU AKŞAM 

M ELEK 
Sinemasında 

Göz kamaştıncı bir ihtişam 
Harikulide zengin sahneler 

arasında NEFİS BİR 
AŞK MEVZUU. 

BEY AZ PERi 
Baş Rollerde 

Joon Craııford - James Stemrd • Lew Agres 
Bu filmin en güzel ve en zengin sahneler tabii renklidir. 
Filme ilave olarak METRO JURNAL, en son Harp ve Dün

ya havadisleri ve 

TÜRK MATBUAT HEYETi PARISTE 
DİKKAT : Bu gece için Loca kalmamıştır. Numaralı kol- 1 
tuklnr bu sabahtan itibaren aldırılmalıdır. Telefon : 40868 

~--------------------------------------'ı ----------------------------------------,. TEPEBAŞI ŞEHiR Ti YATROSUNDA 

Bugünkü harpte casuslann oynadığı müthiş rolleri 
ifşa ederek dünyayı heyecana veren 

CEBELÜTT ARIK 
CASUSU 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Filmi hal)cım1zın ardı arası durmayan dalgalar 

halinde tehacümleri karşısında 

ALEMDAR ve MiLLİ Sinemalarında 

2 nci Hafta olarak 
UZATILDI!.. 

Sinemalarımızın daimi müdavimlerinin de seyretmeleri 
ıçın ayrıca başlıbaşına bir program teşkil eden 

LORETT A YUNG ve VARNER BAXTER 
in yarattıkları 

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

&adyodifftzyon Postal 
Radyosu Ankara Rady 
Dalga Vzunlufu 
11.7 m. 94~ Kes. 20 g 
1841 m. 182 Kes 121'1 ıt 

Çarşamba, 28. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayar 

12,35 Ajans \0 e meteoroloji haberleri, 12.5 
Türk milzlği (Pl.), 13,30 - 14,00 M!lzilr. 
Küçilk orkestra (Şef: Necip Aşkın). 

1 - Lautenschlager: Yıldızlara dojrll 
(Fantezi). 

2 - Kutscb: İspanyol kaprisi. 
3 - Ziehrer: Şatunayster operetinlıt 

\•alıleri. . 
18,0() Program ve memleket saat ayarı, 

18,05 Türk müziği: Fasıl heyeti. 18.55 Ser
best saat. 19,10 Memleket saat ayarı., ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk mO
zfii. Çalanlar: Ce\•det Çagla, Kemal Nlya· 
zl Seyhun, Fahri Kopuz, İzzetin Ökte. 

a) Okuyan: Melek Tokgöz 
ı - Raif Bey: Knrcığar şarkı (GillOver 

sevdiğim), 2 - Dede: Karcıl!ar şarkı (Gir· 
dJ gönül aok yoluna), 3 - Karcığar tilr· 
kil (Pınarın başında), 4 - Sadettin Kay
nak: Tilrkil (Dağlan hep kar aldı). 

1 
Muhteşem filmi ilave edildi. 

s o n . T e m s i 11 e r i B i t i y o r. Biletlerin seans saatlerinde tedarjki. 

o K AD 1 N 
b) Okuyan: Mefharet Ballnak 
1 - Nişaburek şarkı (G~rmek iste!'), 

2 - Ziya pap: Nişaburek ~kı (Bir ze
ban ısöylersin), 3 - Nişaburek şarkı (Mes· 
ti nhım kim büyüttü), 4 - bzettin Ök
te: Tambur taksimi, 5 - Ali Rıfat: Nlşa• 
burek şarkı (Meyledip bir g{llilzare). 

' ·------------·--------------·· ,-----------------------------------~,! t~~~am Rekoru .•. Hasılat Rekoru • . . Süper Filimleritı Rekoru. Seyircileri heyecandan heyecana sü-
rüklıyen ..• İçtimai yaraları bühi n açıklığı ile gösteren emsalsız bir hayat acısı : 

D O N K A Z A K L A · R 1 Mes'ut ~i~ ;!~~a!~~i:rabiyeti 
Gördüğü emsnlsiz rağbet karşısında Bugi.in Matin~lerden itibaren 

S UMER S iNE M ASINDA 

Alemdar Kızilay Kongresi 

Programa ilave olarak 

PASiF KORUNMA {The Vorning) 
Londranın düşman tayyareleri tarafından Bombordımanına 
karşı Karada, denizci.? ve havada yapılan müdafaa tedbirleri 

1 - Düşman Tayyarelerinin hücumu. 2 - Tayyarelerin 
vürudunu ihbar eden a.J.etler. :i : - H<iZırul işJ.reti. 4 - Eha
linin Sığınaklara ilticası. 5 - Zehirli gazlara karşı alınan 
tertibat. 6 - Tayyar~ Dafi toplarının faaliyeti 7 - Yangın
lnr:a karşı .;alı5a'l Itlaiye ekipleri ve saire. Cidden görlil-

meğe 18.yık emsalsiz bir eser. 

~--~--- . ~ TEŞE K KÜR 
Sevgili aile Reisimiz Emekli Güm

--------------------------, İstanbulda Çevrilen TüRKÇE Sözlü ve şarkılı büyük film 

BOGAZIÇI ŞARKiSi 
Boğaziçinin güzellikleri içinde geçen aşk macerası. Gilzel bir kadı· 
nın 1ztırabı ... Genç bir kızın ilk tahassüsleri ... İki a k arasında 
kalan genç bir zabit .•. Herkesin ezvkle seyredeceği nefis ve hissi 

mevzu. 
Bu Cuma matinelerden itiba.ren 

ı• T A K S i _M_S_i_ne_m_a_s_•n_d_a _• , ................................... . 
Bugün Matinelerden itibaren 

2 Büyük Filim birden 

Damgall Kadınlar 
Bette Davis'in 

Yarattı~ günahkar Kadınların acı 
hayatlarını ve dinmez ıztırcıplarını 
yqattığı bü~ hayat faciası 

FERAH ·AZAK 
Sinemalarında aynı Z'imanda ...... -..... ·-······ .. ····-·········· .. ···· ... 
MAL EK 

(ZORAKi HAYDUT> 

c) Okuyan: Mahmut Karındaı 
l - Sıvas türküsü (Sarardım ben sa• 

rardı.m), 2 - Gfilizar türkü (Küvengin 
yolu bu mudur), 3 - Hüseyni 
tilrkil (Yakına gel yakına), 20.15 
Konuşma (Dış politika hfıdiseleri). 20,30 
Temsil: .Bir sukutu h11Yal. Yazan: Ekrem 
Reşit; 21,00 Serbest saat, 21,10 Konuşma 
(Haftalık posta kutusu), 21,30 Milzilt: 
Riyaseticümhur bandosu (Şef: İhsan K~ 
çer) 

1 - Blankenburg: MaTŞ. 
2 - Beethoven: Prometbee uvertnrft. 
3 - Beethoven: Beşinci senfoni. 
22.15 Memleket saat ayan, ajans ha

berleri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo .
nukut borsaSl <Fiyat), 22,35 Müzik: Caz
band (Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki proıram 
ve kapanış. 

MONIR NUREDDiN 
KONS ERi 

Kızılay Cemiyeti Alemdar nahiye. 
ıinin senelik kongresi Doktor Gene
ral Besim Ömer Akalının riyaseti 
altında aktedilmiştir. L.~ <?. -~ ~ ~. rük Müdüıkrinrt•n :RDJ" i..- ... }1 u:..ı.. AZAK FE"""R" AH•-

kı Gürkan'm ufulünden dolan dôrin ı • 
kederimize her suretat~~'tink ve bt- Sinemalarında aynı zamanda 

Türkçe sözlü ve taklidli Şahese. 
rinde siıe dünv:ıtnn h\itfü,. rf Prt
ıerını unutf"uraca.Jt neşe ve ınşı-
rah ~ kahkahalarla dolu 

5 Mart Salı Akpm1 
>AKA Y 
Sinemasında emsalsiz filim 

İdare heyeti raporu okunarak he. 
saplar tetkik edilmiş ve neticede mµ. 
vafı.k bulunarak idare heyeti ibra e
dilmiştir. Celal Atasoyun riyaseti al. 
tındaki faal idare heyetinin geçen 
sene 13,566,69 lira gibi mühim bir 
huuat temin etmeleri takdir uyan. 
dırmıştır. 

1 Ne .. -york' 130.19 
zl taziye eden .zeva ~..._ranımızı su- '7 
narken: Hastalığı esnasında tedavi- ""-•••••• ••••••••••••••••••••••~ 

._ _______ !~ 

General Besim Ömer Akalın tara· 
fmdan Kızılayın tarihçesile bu cemi. 
yete lza kaydolunmanm lüzum ve e
hemmiyetini izah eden bir musahabe 
yapıl4rak kongreye alkışlarla nihn· 
yet verilmi§tir. 

Bir Hırsız Bayıldı 

Parı. 2.9.551 
Milin o 6.74 

Cenevre 29.2725 
Amsterdam 89.2521 
Srilksel 22.04 
At\na 0.97 
Sofy:ı 1.5925 
Madrld 13.435 
Budape$le 23.55 
BOkrea o.8175 
Belgrı:ıd 3.0825 

'ı'okohama 31.225 

Stokholm 31.005 

CSRA!\I VF. TARVfLAT 

Esham ve tah v!.lU üzerine 
muamele olmamı~. ..... _______ ~ 

sine ihtimam ile ve fedakiırh.Jda şi· 

tap ederek Tıbbın bütün imkanları
nı tatbik eyliyen Sayın Doktorları. 
mıza ve bu meyanda bilhassa Dok
tor Bahri İsmet, Haydar İbriıhlm ve 
Tevfik Berkman'a sonsuz minnetle.

1 rimizi iblağ ederiz. 
Aile adına ve merhuınun oğulları. 
Diş Tabibi Suat İsmail Gürkan. 
Operatör Kazım İsmail Gürkan. 

ASKERLi K iŞLERi : 

Mal(ıl ve Şehit Yetimlerini 
Davet 

~-------------,. Beaiktae askerlik şubesinde kayıtlı bl-

Türkiyeni~ ve bütün Balkanların en büyük ve en güzel Lokah 

OPERA Sineması 

Kapılarını bu akıam -saat 9 da 
Müsamerei fevkalade olarak 

MUHTEREM KADIKÖY HALKINA AÇIYOR 
Birinci büyük filmi 

iki büyük Yıldızın ilk renkli muazzam fahet1eri 

JEANETTE Mac DONALD • NELSON EDDY'nin en son temS11i 
Fahriyenin cebinden üç lirasını 

çalan ve zindan kapısı civarında bir 
aptcsanede paylaşan Şaban ile 
Mehmet, parayı paylaşırken yaka. 
lanmış ve Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesine verilmiştir. 1 

ltunum malul subay ve erat ile şehJt 7e-
T 1 Y A T R O L A. R UmlerinJn senelik yoklamalanru yaptır- ı 

• ı malt üıere 1 Marl 940 tarihinden 31 Mart • 
9~0 tarihine kadar ikişer adet vesikalık SEVISTIGiMIZ GÜNLER 

Suçlulardan Mehmet mahkemede 
Uade verirken bayılmıstır. Tabibi 
alil çağnlmış ve Mehmet ayıltılmış
tır. Hırsızlar tevkif edilmişlerdir. 

~ehir Tiyatroau fotograf ile nüfus hüviyet cüzdanı, resmi 
Dram Kısmında • O KADIN • 11enedi ve ikramb-e tevzi cilzdanlan ile 

KomedJ kısmında Pazartoisi, c;a.rşamba ve Cuma günlerl şu-
• HERKES YERLi YERiNDi e beye müracaat etmeleri ilin olunur. 

Kırmızı benekli mavi bir çaydanlıktan p:ırmak 
kalınlığında gümüş renkli bir duman taşa taşa fışkı
nyor, sıkık belli, sarılı kırmızılı minimini bnrdvkfo
rın yanında oyuncak kadar ufacık kaşr!dar dinleni
yorlardı. Ayşe bir bebek odasına yakışan bu küçük 
~eylcre sevgHe bakarak gülümsedi; neşesi tekrar gel. 
miş, tekrar canlı ve ümitle dolu bir kız olmuştu. 

1 
DİKKAT: İzdihama mahal kalmnmak için Bu akşam Gala müsameresi biletleri lutfen evvelden aldırınız .. 

Tel: 60821. Yarından itibaren Matineler: 2.30-4.30-6.30 gece 9 da başlar. 

- Sana biraz kedinden bahsetmez misin? Hani 
bir akşam kotramda dayın uyurken, bana birçok 
~eyler anlatmıştın. 

- Size doktora tezimden bahsetmiştim sanı

rım. lmtihanımı muvaffakıyetle verdim. Tezimi mü· 
meyyizler beğendiler. 

- Evet, hatta o kadar beğendiler ki, bir kitap
çı bunu ba.ottırdL - Bu ç&y takımlarını öyle severim ki.. Hele kii

çült kaşıkların incecik bardakta çıkardığı tatlı sese 
bayılırım. Sırf bu yüzden ben de kendıme Iranlı çay
cıların dükkanlarına mahsus takımlardan aldım ama, 
ne de olsa sayı onlar gibi pişiremiyonım, bunda bir 
başka koku var, baygın bir çiçek kokusu .. Siz bu o. 
yuncak takımları sevmez misiniz? 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND ·No. 40 - Nasıl: Sizin bundan haberiniz var mı? 
- Küçıık dostumla ali.kadar olmaz mıyım ben? 

- Şimdıye kadar bunu hiç düşünmemiştim, bu. 
nun cevabını ba§ka bir gün veririm, fakat çok iyi 
bildiğim bir şey varsa o da senin çok, çok sevimli 
bir çocuk olduğundur Ayşe .. Ben de senin bu tnşkın 
sevincine, neşeye kanmamış hallerine, en kUçük bir 
şeyden buyf.k bir ?evk duyarak sade ruhuna bayılJ. 
yorum. 

Mehmet söylerken Ayşe, onun yüzüne bakıyordu. 
Gözlerinde ve dudaklarının titreyişinde öyle samimi 
bir ifade vn."'C!ı ki, bilaihtiyar tekrar içine kurt düş
tü ve ka~larmı çatarak kendi kendisine: 

- Acaba bu halim de "Ona,, çok mu benziyor! 
ıualinı soı·du. 

Btt büyük suali, ilk ve son defa olaralt Meh
met beye sorsa ve onun vereceği cevaba gore, hisle
rine bir yol veı'se: nasıl olurdu? 

Bunu dü~ünmek, kalbine daha derin bir acı 
\'erdi. Anne&ini o kadar çok seviyordu ki, onunll\ 
uuktan bile alakadar olan bu meseleye temas et-

mek istemiyor, bunu sevgili ölüye karşı bir saygı. 
sızlık addediyordu. 

Oyle ya, sevdiği adam~: 
- Anneme benzediğim için mi, yoksa benden 

hoşlandığını7 için mi, benimle meşgul oluy•Jrsunuz? 
Diye sorsa, onun vereceği cevap annesine karşı 

duyduğu sonsuz sevgi ve hürmeti zedelemez miydi? 
Hayır, tamamile ve sade kendisi 1çin sevildiği

ne emin olınudıktan sonra, ona annesinden bahse
demezdi.. Arıasına karşı duyduğu sıcak hi~se hcır 
hangi bir menfaat duygusunu katmasına imkan yok
tu. Bundan maada· o sarışın kadın ve çocuk vardı. 

Ayşe gözlerini .önündeki çay bardağına dikmiş 
düşünürken, g\ıya onun başının tçlnden geçen acı 
düşünceleri anlaml§ gibi Mehmedin de yüzüne blr 
üzüntü buJutu çökmüştü, o da kendi kendisine bir. 
takım sualler soruyor ve bu cevapsız kalmıya malı· 
kU.m sorgularla başını çekiçliyordu. 

- Niçin hiçbir yakın söz kabul etme.!( istemi
yor'! En ufak bir iltifata, bir samimi kelimeye karşı 
neden hemen ~ahfilefip, kaçıyor? 

Yoksa sokakta rastladığımıza, ona yaklaştığı
ma hiddet mi etti! Onu sıkıyurur muyum acaba? 

Birdenbire beyninde bir şimşek çaktı ve cevap
sız sualleri daha hırpalayıcı oldu: 

- Acaba birisile buluşmıya nu gidiyordu? Bu
na ben nı.: mimı oldum? Kiminle randevusu val'dı '? 
Hayatında bir erkek var mı? 

- Hariceı; neşeli, hatta tasasız gibi görünen, 
bu hass3s ıuzın kalbinde bir sevgi yaşıyor mu? 

- Na~ıl seviyor acaba? Içli, derin bir sevda mı, 
yoksa hayatJnn neşe ve tad vermek, vakit geçırmek 
için .... 

- Hayır Ayşe severse "O,, nun gibi sever; yü
zü gibi hıslcn de annesine benziyor. 

Afalarmdski sükıit her saniye derinleşiyordu. 

Eğer kahvehanede hizmet eden küçük çocuk ya.kls· 
§ı}': 

- Beyim birer bardak daha çay wreyim mi? 
Diyf' 8?rmasaydı, belki saatlerce ikisi de konu§-

madan, keneli içlerinde yaııyacaklardı. 
- Bir çay· daha iÇer misin Ayşe? 
- Te~kkÜr ederim." 
Tekrar dumanlı barda.klan ellerine aldıkları u=ı

ınan. yii:r yüze bakıp, gülümsediler ve Mehme~ ta
biiliğini buldu: 

F.lbctte haberim var. Hatta okudum da... Bunun 
için seni carı ve yiirekten tebrik ederim Ay~; dd .. 
den tezini cok iyi izah etmişsin. 

Genç kız kalbinin helecanla çarptığını, yüzü. 
nün utancından kızardığını hissetti ve gözlerini ya· 
rım kapayarak, cevap verdi: 

- T~şckkür ederim; fakat ben size bunları an· 
!atmıştım· tekrar okumağa değmezdi 

Mehmet, genç kızın bu haline gülüyordu. Bir 
sigara yaktı, hır tane de Ayreye verdi. Dumanlar a. 
rasında yüzlen teklifsiz, dost bir manaya bürü~ 
ı:rıüştü. Ikisinw de içlerindeki acaip ve birbirini tut
mıyan duyguları atarak, yalnız bu dakıkayı ya§a• 
nıak istediklerı belllydL 

- Şimdi ne yapıyorsun~ 
- Staj görüyorum.. Memleketin en tanınmıı 

avukatlarından birinin yanında çalıııyorum. 
- Entuesan davalar var mıi 
- Er.teresan da söz mü? Son haftalarda bütün 

memleketi meşgul eden, gatetelerde srıtun sütun ya
zılar yazılmasına sebep olan davaya, bizım patronu
muz pakıyor. 

- Hangt dava idi o! fJl;ov mı~"~•' _____ ...... 
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1400 Kr. 1 --
750 .. Sene 2"100 Kr. 
400 11! e Ay 1500 • 
150 • 

1 

a Ay 1 800 • 
1 A.y aoo • 

MllleUeraı-ası 
olınıyan poı:ta ittihadına dahil 

memleketler t . 
bedel! mtldJ t çın abone 
• e suraslyle so, 
o,5 liradır. Abo b 16, 9, 

ne edeli · dlr 
Adrea detıştirmek 25 ı>esın . 
CevaJ) IÇin mektu lar kuruştur. 

_!>Ul HAvesı Ulzımd! a 10 kuruşluk c . 

IU®tiiifiüıi 
Habbeyi Kubbe ; 

Yapmak Meselesi ., 

F bılıuı t 
rest!alıln, bir Sovyet tayya. 

tlli§ter. İddia.::. hııneğe mecbur et. 
ilin pilotu, göre, bu tayyare.. 
fa1'ia, '1leısı:ça bilıniyormuş. Bu 
&ills Putec.ia. ~ de bulunan hu tıı.. 
B11 10~ UliJl kulağına gitmiş. 
llle-tıtıi 1,. ~biri. bu rivayeti, 
aetesfne h~ . V~dis haline sokup ga.. 
-..ıeteııJıı ~- İtalyada çıkan bir 
~ oku LoDdra ınuhabiri, bu ha. 
p ~ du.ktaıı sonra, gazetesine 

.. çeJanj~ 

fa,;;;e~landa~a indirilen So.,.et 
4ikıeriıı riııiıı pılotJan nısça bilme. 
4-~ Almandırlar. Bmıdan 
8ile Afııla.n tadır ki, Sovyet ordu.. 
~ !n . ordusu, Yınlanda hareki.. 
~ttefikan çalı'Şlyor!" 
~ da intişar eden Le Temps 
~Oh b ' 0 İtalyan gazetesinde oku. 
~ telgrafı derhal sütunlarm.a 
~ \'e fU hükmü de ilave et. .. 
etr,.~ ~ • So~ askeri ittifakı 
~~ pyia)ar nihayet hu hL 
t:lılş :'Yestnde katiyetle tahakkuk et. 

a· lll1Qıuyor!" 
tı~ ba havadisin ortaya nasıl ~ 
~ a.nJatan satırlan, mizah yap. 
!!ıad lnaksadile, ve ınübaliğayla yaz.. 

11 ık. Bilakis, o havadisin ortaya 
te lsıl \>'e nereden çıktığını • dikkatli 
Jı ... ~~~lerimize istinaden • anlatırken, 
k -.ıxate sadik kalmak hususuna 
arşı Azami dikkati gösterdik. 
llalibanrda, habbelerin kubbe ya.. 

"Pıldığı aşikardır. Fakat bilhassa mü. 
hım olan nokta, o habbelerin, sadece 
4''-'1i bir &autedlik ııihniyctile ve 
sayca doldurmak kadar basit bir 
~atla kubbe yapılmadığıdır. Bu. 
Jtün, 8l'tık, bazı hadiselerin tama. 
tnen fİdendiği, bazı havadislerin ta. 
~en icat olunduğn, bazı hadisele.. 
~ın asıllarına nisbetle bir milyon 
~l'e büyütüldüğii, ve bazı hadisele. 
~ de yine asıltuına nisbetle bir 
b .. !on kere kilçültüldüğü, üstelik de 
P~t\ln bu gayretleriıı, hazan göze ~ar
"~ n, hazan da gözden kaçan hesaplar 
dlt- btaks~tlarla yapıldığı meydanda. 
eli' Yazıyet, ve hakikat böyle iken, 
tın llıiıe geçen havadislerden bazıla. 
lll~i· &an5aıııyon yapacak mahiyette o. 
la ~n cazibesine kapılarak kul. 
ırı:1;!_~ır:, ııeticelerinden zevk duya. 

'l' tagJ_Jnız bi-r aldamstır. 
daşı~~~tıniınlz sadece. btltiqı meslek
lihı! --.CJ.J?Uıda, içinde ya,.-.adığımız 
sihser~ dünyaya hakim nlan iğfal 
dı"itıt et• le ıniitenasip derinUkte bir 
ltıad~ ırı ll!andığım ve hiç göz kırp.. 

gı.nı görmekten ibarettir! ~ 
~- ~ 
~İçinde 
~ir ~ ... 
-~Hakikat , 
M;'T;:ıekda~lanmızdan biri, ~rtaya, 
lıikat Y fincanı içinden bir yığın ha. 
~ .. ~dı. Bir diğer meslekdaşı. 
~ın ~ela, bu sütunlarda, ve hL 
h'libta ınızdan ortnya ablan • bira 
ttı. Di;ı.nı kaleınine dolıyarak büyüt. 
b~ d er :ıneslekda~larıınızdaıı bir. 
~t :· htı ilk iki arkadaşun.ıza ta. 
'9'e biıo ~lllıdular: ''Bir fincaıt ~yda 
lhıcıe11 ~dak birada fı.rtına!" kabt. 
fatedil 11üktelerle, onlan yaralamak 

'b el'. 
Qalb~ 

bıek içt e ıneselelerln boyum1 ölç. 
lltiyaı- rı. kullanılın.ası lhım gelen 
da.ğı delt"'. fincanı, veya bira bar. 
lındaıı:, ~.ır. Ortaya bir bira barda. 
blı '•ln ır çay fincanından, veya 
!ne1tıJek :adehinden çıktığı için, bir 
•eh knt ıneseJesini küçilltıneğe, 
ÇUnku. ~flk gönneğe kakışmıyalım. 
lıindetı' ll%8.n tıfacık bir rakı kade. 
dan ~ 'Veya kilrük bir çay fmcanın. 
hir kar:n fı.rtınalan.n. htze. muazzam 
'°19!'ehn:eğ.l fırtınasından fazla zarar 
değiJdit e İlli isbat etnıek hiç de %Or .....,, . 

Taki ha c 
? ap1 \' t Yapılan Memurlar 

h\~t e Yollar kanununa ayk1n 
dikleri ~;fulil'ılara müsamaha göster
l-ruhl.sf. 

1 
E, Usküdar fen memuru 

d .... "'' ıninönü fen memurların.. -... .ı.~ecaı· 
ınuru R:. ı, Seza~ Kadıköy fen me. 
bat Ya .arnıı h~nnda kanuni taki
ii ıu:;:nak UJ9re, Belediye reisli· 
ae te\'d" dlan Belediye teftiş heyeti-

ı o unmust 

'1' A 1' 

~uaııım•erın ~arK 

Mektup 2 s-. -ı. lto 

J'"azaıı: Sabilıa Zekeriya Sertel 

l G eçcn gün muatrmlerin Şa~~t~ 
iki sene mecburi hizmete tabı 

l tutulmalarına dair ~~dığım yazıya 
karşılık miitekait bir muallimden 

f 
mektup aldım. Mnallfmlik hayatının 
büyük bir klsm1nı .tapadfl g~çiren 

I bu muallim, mektubunda diyor ki: 

I 
"Maarif VeJHllJğince, bi.itı.in mual-

limlerin ikiş.er sene mecburi bi:r:mete 
! tabi tutulmaları etrafında tetkUı:l~r 

Sovyetlerin g~en ıene ltalyada. in§a ettirdikleri 3,500 tonluk Ttişkent destroyeri 

yapılıyormuş. Sizin de bildiğiniz ve 
yazdığınız gibi bu yeni bir şey de
ğildir. Ekseriya vekillerin Şark vila. 
yetlerine yaptı.klan seyahatlerden 
sonra sık sık ortaya atılmış, fakat 
neticede hamisiz beş on muallimin 
oralara gönderilip, hatta bazılannın 
acı feryatlarına rağmen yı11arc8 ora
larda bırakılmalarınaan başka bir 
netice vermemiş müzmin bir derttir. 
Herkes hakkında müsavi ve adili.ne 
bir titizlikle tatbik edilebilse bütün 
muallimler fazla maaş istemekten de 
vaz geçer ve seve seve bu biunete 
koşarlar. İki sene çok uzun bir zaman 
değildir. Adeta insanın görunü açıp 
kapaması kadar 98-buk geçer. Fakat 
muaJJimleri şikayete sevk.eden cihet, 
.bu gibi vatani prensipler mevzuu 
bahsolunca, istisnasız olarak her mu. 
allim hakkında tatbik olunmaması.. 
dır. Bundan evvelki bir çok devre
lerde öyle muallimler var ki, falan 
veya filan nüfuzlu zatın mabro.isi ol. 
duklarından, Şark viliyetleriniie 
hizmet etmek şöyle dursun. ömürle
rinde İstanbul dışına bile çtltınaml§
lardır. Bence bu mecburi hizmet 
yalnız Şark vilayetlerine inhisar et
tirilmemelidir. Şark ile İstanbul ara. 
sında bir çok vili\yetlerimiz daha var 
ki buralardaki muallimlerden de bir 
kısmı -çok haklı olarak- 20 sene 
hizmetten sonra İstanbula nakilleri
ni istemektedirler. Bu gibilere veri. 

Karadenizdeki Sovyet 
R eufei ajailSiiiin ~3 Şu

batta neşrettiği bir ha
berde, Karadenizdeki Sovyet 
filosunun uzun manevralar 
yaptığı ve manevralann mu
vaffakıyetle neticelenerek fi .. 
lonun· üslerine döndüğü bil
diriljyor. Reuter, Sovyet ku
manda heyetinin neticeden 
çok memnun olduğunu, bu 
manevralara iştirak eden 
Sovyet filosunun son zaman- : 
Iarda inşa edilmiş ve en mo-- ' 
dem silahlarla teçlµz olunnıu§ 
gemilerden mürekkep oldu· 
ğunu tasrih ediyor. · -

Bugün Kara.den.izde bulunan 
Sovyet filosu hakikaten hayli ka
banktır ve filo içerisindeki gemi
lerden ekserisi 1937 yılından son.. 
ra inşa edilmeğe başlamnı§ ve bir 
kısmı 1938 sonlarında, diğer kis.. 
mı da 1939 yılı ortasında denize 
indirilmiş ve vazifeye ahnmıştır. 
Sovyet Rusya, son yıllarda gemi 
inşasına büyük bir yer ayırmış ve 
fazla bir tahsisatla kısa zamanda 
çok gemi elde etmek üzere inşaata 
girişmiştir. Bütün inşaat program.. 
lan da 1940 yılı sonunda bitmek 
ve 1941 yılı başında tam formunu 
almak üzere yapılmı§tır. 

Sovyet Rusya, inşa.at p.rograml&.. 
nnı bilhassa Baltık denizindeki fi
lola.rın.uı mücavir devletlere naza-

1 

Donanması 
1 Yazan: H. KORUR 1 

nm üstünlük elde etmek ü~re ha. 
.ıırlaın.ıştır. 

Hattıharp gem.isi 

H ~ilik b&kmu.ndan don.aıı
m.ayı teşkil eden gemiler §U 

şekilde tasnif edilir: 
Hattıharp gemisi (dritnot), mn.. 

ha.rebe kruvazörü. kruvazör, haki
ki kruvazör, lider ve muhrip, tor. 
pidobot, denizaltı, ~are gemL 
leri ve muavin gemiİS'. 

Bjz bu yazımızda SoVy-et Rus. 
yayµn Kara.denizdeki filosunu bıı 
tasnif üzerine göreceğiz: 

Sovyet • Rusyanın Karadenizde 
hattıharp (dri~ot) gemisi yoktur. 
Bu yıl sonlarında denize indiril.. 
mesi icap ı 1 eden 35.000 tonluk iltl 
gemi.si henüz inşa !ırilindedir. Bu 
gemiler 40.6 santimetrelik ağır 
toplar taşıyacak ve süratleri 32 
mil olacaktır ki bütün silfilı ve ci. 
hazları modem ve en son terakki. 
lere ~öre yapılmaktadır. 

Halen Sovyet Rusyanın Karade. 
niz füosunda iki adet 23.000 ton.. 
luk Marat ve Kaya Komuna mu.. 
harebe kruvazörü mevcuttur. Bu 

iki gemi 1911 yılında inşa edilmiş 
ve 1931 • 1932 yıllarında tadilata 
uğramtmr. Bu iki ~eminin ağır 
bataryası, 12 adet 30.5 santimet.. 
relik 52 çap tulünde toptan, vasat 
bataryası 16 adet 12 santimetrelik 
50 çap ttilünde ve bava bataryası 
6 adet 7.5 sa.ntimı>treUk 8 adet 
ı:rıakineli tüfekten ibarettir. 4 ıc,r. 
pido kovanı vardtr. İkiser tayyare 
ta$U'lar. Zırh kuı;:'!k k11lınl1ğ::r va. 
Mtta 30.4 santimetredir. Boylan 
181 metredir. 

Kruvazörler 

Sovyet Rusyanm Karadenizde 
bu sınıf gem.isi yoktur. Yalnız 936 
yılında insasına başlanan ve Ka
radeniz filosuna iltihak etmesi ka. 
,,r.arla~ınlan 8000 tonluk Makslın 
Gorki kruvazörü vardır. Bu ge. 
ıni 940 yılı başında denize indirile.. 
cek ve filoya iltihak edecekti Bu 
gemiden ba~ka inşa pl8.nında ayni 
evsafta 6 adet daha kruvazmr mev
cuttur ki bu gemiler 4 adet 18 sarı. 
ti.metrelik 55 çap tUlünde top'taşı. 
yacak ve vasat bataryası 4 adet 
10 santimetrelik toplarla techiz e-

dı1.eeektir. Bundan maada hava si. 
lah.lan çok kuvvetlidir. 4 torpido 
kovanı ve 100 mayin taşılacaklar. 
dır. Bu gemiler en son sistem ci... 
hazlarla ve aletlerle donatılmış o. 
lacaktır. 

Hafil Kruvazörler 

Sovyet Rusyanın halen Karade. 
nizde bu sınıf gemilerden Cher. 
vonya • Okranla ve Profinteras, 
Komuntem isminde 6000 tonluk 
üç kruvazörü varclır. Bu gemiler 
Umu.mi Harpte inşa edilen gem!. 
lerdendir ve sonradan tadil edil
mişlerdir. Ağır bataryası 13 santi
metrelik toplardan, vasat batar. 
yası 10 santimetrelik toplardan 
ibarettir. Chervonya bu silAhlar. 
dan maada 12 torpido kovanı ve 
100 mayin taşır. Süratleri 25 - 30 
mil arasındadır. 

Lider (Torpido Knıvazörii) len cevap, "İstanbulda münhal yok

H alen Sovyetler Birliğinin 936 
Yllında inşası.na başlayıp 

son zamanlarda denize indirdiltle. 
ri 2800 er tonluk üç liderleri var. 
dır. Charrov ve Leningrad Kara.. 
deniz filosundadır. Bu gemiler 5 
adet 13 santimetrelik topla 2 adet 
7.5 santimetrelik top taşırlar. 
Bunlardan maada 6 adet torpido 
kovanı vardır. Süratieri 35 • 36,5 
mil arasındadır. Bu sınıf gemiler. 
den Leningrad Ebedi Şefimiz A. 
tatürkün cenaze merasim.inde İs. 
tanbula gelmiştir. 

tur.,, cevabıdır. Ömrünün 20 ve hat
ta daha fazla senelerini Anadolunun 
konforsuz şehir ve kasabıılarında çü~ 
rütmüş olanlar için -ki bunlardan 
bir kısmı hakikaten idealist insanw 
lardır ve i.çlerinde 20 sene çalıştıkla
rı halde İstanbulda yerl~eyi aklı. 
na bile getirmeden hizmet etmiş kiın
seler vardır- günün birinde 40 ya. 
şmdan sonraki ömürlerini biraz kon· 
for i~inde geçirmek ihtiyacını duyup 
ta Istanbula nakillerini istedikleri 
zaman, "p-ıünhal yer kalmamıştır,, 
cevabiyle karşılaşmamalıclırlar . ., 

Hayatını muallimliklc geçirmiş bu 
kaıiin mektubu hulasa edilirse iste
dikleri şudur: 

f ÇARŞAM~Al;)IR ÇARŞAMBA l l 
Sovyet Rusyanın Karadeniz do. 

nanmasında bu sınıf geDıilerden 
maada 1300 er tonluk 8 adet muh. 
rip, 700 er tonluk 9 adet torpido.. 
bot vardır. 

Sovyet donanmasında mevcut 
160 denizaltı gemisinden ne mik
tarının Karadenizde bulunduğu 
meçhuldür. Bugünkü tahminler, 
23 kadarı denizaltı gemisinin bu 
denizde bulunduğu merkezinde. 
dir. 

1 - Mecburi hizmet yalnız Şark 
vilayetlerine değil, umum Anadolu 
vilayetlerine teşmil edilmelidir. 

2 - Fakat adalet ve müsavat dai. 
resinde, her muallim hem An.adolu
da, hem İstanbulda çalışmak fırsat. 
lan na sahip olmalıdır. 

Perşembenin 
=.. Zühre Mollanın kızı Zeynep ' 

ince bellidir. 
- Ela gözlüdür ama kirp1Ji n.. 

mellidir. 
- Sazendelerin ~ldılı sulan. 

tek . tellidir, 
- Yüzün yansı dünyanın her 

yerinde ellidir. 
- Eşek dört ayaklıdır, insan iki 

Ilidi.r e . 
- Söy!ed1ği.n o yiğit galıöa fçel. 

lidir. 
· - Elini sünne ka§ığın sapına, 

reçellidir. 
- Dostum Nizamettin Nazif 

pek uzun emellidir. 
- La.km ne derseniz deyin ço.. 

euk kelli !ellidir. 
- Babralide o zat esasen temel.. 

lidir. 
- Çarşam.banm gelişi ~ 

beden bellidir. · 

Kayum Olacak Galiba 

o iyorlar ki, Amerikalı bir dip. 
lomat A vrupaya gelmiş. 

Romaya vannıı, Berline hareket 
etmiş, Pa.rise gidecek, Londrayı 
görecekmiş. Gideceği varsa göre. 
ceği de vardır. Yalnız ggörücüler 
ceği de vardır. Yalnız görücüler 
Diplomatın görgüsü, kapılann sür. 
güsü, ipek çorap örgüsü birbirh!. 
den sağlam §eylerdir. Onun için 
bu işe beJ. bağlıyanlarJa. piyango. 
da kazanamayıp ağlıyanlar arasın.. 
da pek fark yoktur. ~ 

Vaktile. Aksaray kahvelerinden. , 
birine bir raınazım bapnda iki ya. · 
bancı gelip kahveciden dama tah. 
tası istemi§ler. J 

taş sürmii§, öteki de bir taş sür. 
müş, sahura kadar bekledikten 
sonra her iltisi birden: 

- Kayum birader! 
- Kayum.! .deyip kalkmışlar: 
Kayımı demek pata demek ol

duğunu söylemiye hacet yok! Er. 
tesi akşam tekrar ayni sahne, ü. 
çüncü gece yine öyle. Ha.tiasına 
kadar o mahatJenin ve civann bü. 
tün dama merakhlan t.oplanmış. 
lar, böll'.le birer taş oynadıktan 
sonra Jtayum yapan ustaları seyre 
gelmişler. LAkin bir türlü, bu iki 
üstadın oyununu kavnyamamış. 
lar. Ramazanın on beşinde, dama 
merakWanndan birisi dayanama.. 
nuş ve işe kanşıp bir taş da o sür. 
müş. Bu sefer karşı taraf hapı 
yutmuş. Meğer muziplerin mak.. 
satlan dama merak.lı.larıııı mera.. 
ka sokmak imiş. 

}.fajino ve Zigfrit hatlan Avru
pa dama tahtasının ileri sii.riilmüş 
birer 'dama taşlandır. Acaba Av. 
rupaya gelen Amerikalı diplomat 
Alt'araydaki dama meraklısı gibi 
bir taş da o sürüp: · 

- Oynayın l;akabm mı diye. 
cek? Yaşıyan görür. yaşıyabllirse! 

Edip İmalatı -------

G 1 
.. , 

e ışı ı Sovyet Rusyanm Karadeniz do
nanmasında yukarda yazdığımız 

muhtelli sınıf gemı1erden maada 
birkaç adet mayin dökücü ve ma. 
yi.n tarayıcı gemisi vardır. Bilhas.. 
sa en son denize indirilmiş olan 
4000 tonluk 25 mil süratinde '.Martf 
m.aylıı gemisi top bakımından ol
dukça kuvvetlidir ve 4 adet 13 san. 
timetrelik top ve 300 mayin taşır. 

3 - İltimas, himaye, nüfuz yürU. 
meıneli, askerlik vazifesi ıibi hiç bir 
muallim bundan kaçınabilmek yol. 
Iannı bulmamalıdır. 

4 - Uzun seneler Anadoluda ~ah
şan muallimler, İstanbula, Ankaraya 
veya büyük şehirlere nakillerini iste.. 
dikleri zaman miinhal yoktur ceva. 
biyle karşılaşmanıahdırlar. 

Fehvasınca herkesle hoş geçin. 
mek niyetindeyiz. Onun için ol. 
mıya ki sözlerimiz kem gözle o. 
ku.nmasm. 

Memnuniyetle görüyorum. İsim. 
lerini tasrihe hacet yok. Arif olan 
anlar. Nuri olan. İsmail olan, Hii
seyin olan da anlar. F.diplerden bi
risi eline alıp kalemi methediyor 
beni!. O derece ki; ben bile ken.. 
dimi tanımaz hale geliyorum. Vak.. 
ta.ki nöbet bana geliyor, ben de 
onu sena.ya başlıyor ve ağzıma ~e.. 
leni söylüyorum. Hoş şey! Ve boy. 
lece ben onu, o beni, methedere~ 
edip imal ediyoruz. PiYJ!Sa o hale 
geliyor ki; edipten geçilmez, üs. 
tadsız sokak bulunmaz oluyor. Fe.. 
namı efendim., fena mı? Edebiyat 
hacmi azalsa da edip çoğahyor ya! 
Ne gam sultanım? 

Radyoda Bizim İstasyon 

Ah bizim istasYon! Hasreti 

çekiyoruz. 
"Hasretin gönlilmde lakin kim 

. bilir sen nerdesin?., 
' ç.evirlyorum düğmeyi. İbre ye. 
rlne gelince bir zı.nltı, bir çayırlı 
ve bir hav havdır gidiyor. Neden 
aramıza girer niçin zevkimizi bo
zar ve neden ~esim.izi keserler bil. 
m.em ki? Eğer radyo dinlensin di. 
ye işlerse, bize bunu dinletml~or. 
Jar. Yook, sevap olsun diye ışli
yors.a Allah kabul etsin! 

tın.dil Niyazımız odur ki; ya bt.. 
. · ı:iJn radyoyu tedirgin edenlerin 

haddini bildirelim, yahut, İstanbul 
ist.asyonunu ihya edip yabancı ta. 

tesirsiz bırakalım. 

Sovyet Rusyanın elinde tayyare 
gemisi yoktur. İnşa edilmekte olan 
9000 tonluk Stalin tayyare gemi. 
si de Karadeniz için değildir. Sov. 
yet Rusya, Fin - SOvyet harbin. 
den evvel deniz inşaatını hayli gc.. 
niş tutmuşttL Fakat, Fin harbi bu 
lnşaatı durdurmuş ve hızını kes.. 
1l'l4tir. Duran tezgiı.hların, son gün.. 
lerde, Alman mühendisleri elinde 
tekrar faaliyete geçtiği söy• ''il
mektedir. 

Bu muallimin isteklerinin doğru. 
1 haklı, ve mantıki olduğunu kabul et. 
memck mümkün değildir. Bu mec
buri hizmet adalet dair~inde tatbik 
edil.ine, mualllınlerin fazla para is. 
temiyecekJerini de kaydediyor ki, ba 
da muallimin fedakar ruhupu yakın
dan tanımasından ileri geliyor. Bü. 
tün bunlara rağmen bu mecburi biz. 
metleri cazip hale sokmak, muallim. 
leri bu hizmete cebren değil. gönnl 
hoşluğu ile sevketmek daha faydaJı 
olur. 

Henüz tetkikatı yapılan bo mest-. 
lede Maarif Vekaletinin bu noktalan 
göz önünde tutara.k, adilane kararla'I' 
vereeeğini, tetkik komisyonunun her 

==============- noktayı adalet kantanndan geçire. 
· Beş Gün Mühlet ·verildi ceğini ümitle bekliyebiliriz. Bu me

Sinemalarda Belediye tarabndan 
ta.nzlın edilen yeni tenzilatın tatbi
kine dünden itibaren !:>s.ştanacaktı. 
Biletlerin henüz hazırlanmadığını ı. 
leri süren sinemacuann müracaatı 
nazarı itibara alınmış, müddet beş 
gün '!JZatılmıştır. Sinemacılar, bu 
hususta alA.kadar makamlara izahat 

1 vermek, bazı taleplerde bulunmak 
üzere, yakında Ankaraya hlr heyet 
yollıyacaklardır • 

Fatsanın İmar Plinı 

selede eskiden yapılmış, ve yeniden 
yapılacak ııdaletsi:diklerln, muallim. 
leri nasıl hoşnutsuzluğa Mn·kedece. 
ğinJ, muallimler arasından yetişen 
Maarif Vekilinin herkesten iyi bil. 
mesi ve anlaması icap eder. Bu hn
susta yazılan yazılar da, muaıtimlc
rin çok hassas olduğu bu meselede 
Vekıiletin ve salıihiyettarlann dik
kat nazarını çekebilmek içfndil'. Jt11.. 
riin mektubu da samimi bir ikaz. tec
rübelerinden aldığı derslerin bh 
mahsulüdür. Yalnız muallim değil. 
herhangi şubede çalışan bir fert. U. 
tim.uın, himnyen:n yürüdüiHinii. 

Zelzeleden harap olan P'atsanın L kıymetler.iıı, liyakatlerin adalet 
man bir pian dahilinde yapılacağın- kanta~ndan ıreçmediğini. bilirse., ne 
dan, İsta.nbtil imar müdürlüğünden mesleğine, ne de vazifesme şevk 11.·e 

. ~ vicdan huzuru ile ba~lanamaz. Bu 
kasa~ya aıt ı~ar planının hazırlan- noktaları Maarif Veklletlnin ıöz ö. 
ması ıstenmiştir. nfinde tutaceğmı ümit ederiz. 
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Mücadeleye Giriştik 
Y azpn: Hiirriyet Radyosunun Londra :Mümessili 

- 3 - ı huriyetçilcr esirlere çok iyi muamele 
ediyorlar.'' 

Alman hürriyet istasyonunun Ana, bittabi sevincinden ağlıyor, 
neşriyat programı, son derece Allaha şükrediyor ve hürriyet istas. 

ımütene·vvidir. Ve siyasi, tarihi, ter. yonuna minnettar kalıyor. 
biyevi bir kıymeti haizdir. Fakat bü. 
tun neşriyatın iki hedef.i vardır: 
Sulh için mücadele ve nazizmi de. 
virmek için mücadele. 

Kömür, çelik, kimyevi maddeler 
tarihi,· teslihat mcse lesi hakkında 
konferansler veriliyor, nazizmin 
kimlere dayandığı. tebarüz ettirili. 
yordu. 

fatasyon, şahısların hususi hnyah. 
nı teşhir ediyor, servetlerini nasıl 
knzandı.klannı anlatıyordu. 

Analar, zevceler, mikrofon başına 
geçerek çektikleri ıstıraplarııu izah 
ediyorlardL 

Çiftçiler, küçük imal&tçılaT, esnaf, 
mazizm idaresi altında neler çek
tiklerini naklediyorlar ve Almanya. 
yı bu şartlardan kurtarmak luZJm 
geldiğini söylüyorlardL 

İstasyonun spikerlerinden biri 
iBerllnin halini şu şekilde anlatıyor: 

"Ilerlinin şark taralmda yüriidlim. 
Koppen caddesinde yiiz eYin ve 13 
mağazanın kapalı olduğunu gördüm. 
Wcidcnhurg caddesinde 12 dükkiln 
linpanmıştı. DO ev bonıbo~hL'' 

1937 senesi ortalannda programa 
yeni bir madde ilave olundu. Mecbu. 
rl askerlik usulünun tatbikı üzerine 
birçok aileler sadaka ile geçinecek 
vaziyete diişmüştü. Fakat vaziyet bu 
kadarla kalmadı. Askerler ailelerile 
muhabere edemiyorlardı. Kışlalarn 
gıdip kocalarını, oğu Hannı görmek 
isteyen kadınlara bunların başka bir 
yere gönderildikleri bildiriliyor, :fa
kat nereye gittikleri söylenmiyor. 
du. Herkesi merak s:ırmıştı. Acaba 
bu askerler nereye gitmişlerdi? Ger. 
çi müracaat eden ailelere birer kart 
verilivor ve bu kart üzerindeki ad. 
rese bir şey yazarlarsa kartlarının 
gonderilcccği bildiriliyordu. Fakat 
eevaplar ancak dört beş hafta sonra 
alınmakta ve ce\•aplann üzerine 
yalnız şu iki kelime yazılmakta idi: 
.. Hususi vazifede". 

Bu cevabın alınmasından sonra 
haftalar geçiyor, fakat bir haber geL 
miyordu. Anneler meraktan çatlıyor, 
fakat bir kelimelik cevap alamıyor. 
du. 

Misal olarak Erzgebirge'de Lau
r<'nz ailesinden bahsedebiliriz. Bu 
aile de anlattığımız va1jyette idi. Ve 
haftalardanberl malfunat alamamı~
tL 

Aile, temmuzun Slcnk bir gününde 
evde toplanmıştı. Tam ortalığın ka. 
rardıi:tt sırada kapının zili çalındı. 
Acaba kimdi? Çocuk nnszın dönmüş 
müydü? Yahut ondan bir telgraf 
mıydı? Yahut polis veya Gestapo mu 
ıdi? 

Aile reisi kapı11 açıyor. Dostu Ha. 
usmann gelmişti. Ve komşusuna an
latıyordu: 

"- Sizin çocuktan habeT aldık. 
HUrriyet istnsyonu anlattı. Çocu~u
ııuz İrpnnyndn. Ve orada bir hnvn 
knzası geçirmiş. Faknt istnc;:vonu sus. 
tnrmağa uğTaş1yorlnrdı. Onun için 
ıa",kile nnhvnmPdık. Fnknt yarın 
=ı~i Jıoberle;i tekrar edecekler!" 

Validenin merakı büsbütün art. 
mrntı. Onun İspanyada işi ne idi? 

Ertesi gün de radyoyu dinlemek 
im.bildi. Fakat, bu tehlikeli bir şey 
olacaktı. Çünkü, Gestapo da o gün. 
kii neşriyatı şüphesiz dinlemiı;ti. Bu 
ailenin havadisle alakadar olduğunu 
tahmin ettiği için her halde onu 
ikontrol edecek ve hürriyet istasyo .. 
nunu dinleyip dinlemediğine dikkat 
edecekti Bu endişe hepsinin içini 
ikapladı. O kadar ki, komşuları bile 
ertesi gece radyoyu dinlemeğe cesaw 
ret edememişti. Ancak iki gün sonra 
radyoyu tekrar karıştırdığı zaman 
aldığı haberleri bir kağıda yazarak 
çocuğun anasına göndermişti: 

"Alman hiirriyct istasyonu fspnn
yada esir edilen Alman tayyarecileri 
hakkmda şu malumatı vermiştir: 

Engebige'li Laurcnz oğlu Jo.. 
'1nnncs İspanya climhuriyet hükumc.. 
ti kuv\'etlcri tarafıntlan esir edil. 
mistir. Oğlunuz hayntta ve sıhhatte. 
dir: Tayyaresi. ispanya cUmhtıriyet. 
çilcri tarafından düşi.irlilmüştilr. 
J{endisi gerçi esirdir; fakat merak 
edilecek bir şey yoktur. Çilnkü cüm-

H ürriyet l~a~yonu, İspanyadan 
haber ald1kça bu şekilde neş. 

rediyordu. Bu sayede analar, baba. 
lar, zevceler oğullan ve kocalan 
hakkında malumat alıyorlardı. İs
tasyon ölüm haberleri de vermek ıs. 
hrannda kahvordu~ Fakat Alman
yada, ö!enler namına yas tutmak ya
saktı. 

Stu rrart'da'ki faşist aleyhtarları a. 
ğır zayiata uğramıc::lar, Gestapo bun.. 
larm birço~ı.ınu yakalamıştı. Demek 
ki iclerinde bir hain vardı. 

Tevkif cılun.enlann biri Ltec::elotte 
Fiermann'dı. Bu kadın çocuğile bir. 
likte mahpustu ve onun idama mah. 
kCtm edilmesi bekleniyordu. Daha 
birçok kıymetli adamlar da ~evkif e. 
dilmiş oldukları için Stutgart'daki 
raa}jyeti bir müddet için durdurmak 
icap ediyordu. 

Hürriyet istasyonu, bütün bu tev
kifler hakkında malumat vererek 
herkesi aydınlatmakta ve bu yilzden 
herkes onu takip etmcğe ehemmiyet 
vermekte idi. 

Günün birinde hürriyet istasyonu, 
bütün bu tcvkifata sebep olan hainin 
ismini ilan etti ve onun Eugen Wic. 
ker oldu!:rı.mu söyledi. 

Bu ifsaat, Stutgart'ta c~lışan nazi 
hasımlarını ikaza kôfi geldL 

Neticede Liesclotte, kafası kesile
rek öldürüldü. Çünkü Almanyada 
muhalefeti tesvik ci.lrmündcn suç1u 
görülmüştü. Di~erleri ise hala mah. 
pusturlar ve işkence altındadırlar. 

o H ürriyet istasyonunun en ç:ok e. 
hemmiyet verdiği mevzular. 

dnn biri harici siynsettir. Alman ga. 
zetelcri, doğru dürüst neşriyat yap
madıkları jçin, hürriyet istasyonu 
harici haberler hı>ckkında en kıymet. 
li bir kaynaktı. İspanya dahili harbi 
ve Çek buhranı sırasında vaziyet bu 
merkezde idi. 

o 
Hürriyet istasyonu, programının 

en mühim maddesi, Almnnyada mu. 
halefet cereyanını kuvvetlendir. 
mekti. Onun için her gün grev, nü. 
mayiş. protesto içtimalan, ve sabo. 
taj hakkında malCımat veriyor ve bu 
hadiselerden çıkarılacak munalar Ü
zerinde ısrar ediyordu. 

Bunlardan bir nümune göster. 
melde iktifa edeceğiz: 

"En snlıah Hennings!Iorf'dn çarsı 

·erinde bir nÜnlAyiş :ranıldı ve kn. 
dınlar et ve tereyağ istediklerini 5ÖY
li;\·erek bn ~u.dılnr, ~ağırdılar. Zabıta 
kndmlnrırı bir kısmım fovkif etmek 
istedi. F.nknt p'.ltatcs, hnvuc ve doma. 
tcs bombardımanına tutulduklan için 
k"ııise te,•kif edilmeiti. Ilclcdive reisi 
gelerek i.-:tcncn ~ylcrin temin olu. 
nacağını ~öyledi." 

Bu haberler bütün rnemlekette 
çok derin tesir yapıyordu. Çünkü 
herkes vaziyeti anlamakta idi. 

Bu gibi haberl0 ri istasvona yetl1'
tiren yüzlerce kişi vardı. Ve bunlar 
~önüllü olarak çalışıyorlardı. 

Daladier HültOmetine 

itimat Beyan Edildi 
Paris, 27 (A.A.) - Mebustın Mec.. 

!isi sansür ve propaganda hakkındn
ki istizah takrlrlerinin müzakeresini 
bitirmiş, Dabdier beyanatta buluna. 
rnk siyasi fikirlerin matbuatta tama. 
milyc serb~st olarak çıkması için san 
sür müdürlüğüne derhal emir verece 
ğini söylemiştir. Hükumete bir mu. 
halife karşı 450 reyle itimat beyan e
dilmiştir. 

Irak Başvekilinin Yeni 
Beyanatı 

Bağdat, 27 (A.A.) - Başvekil Nu. 
ri Paşa radyo ile neşredilen nutkun
da iktidar mevk:iine avdetinin sebe
bini anlatmıştır. 

Başvekil, Irak dış siyasetinin dai
ma memleketin istiklalini korumıya 
matuf olduğunu bildirmiş ve "Irak 
komşu memleketlerle ve müşterek 
menfaatlerle bağlı bulunduğu dev
l"tlerle samimt münasebetler idame 
edecektir., demiştir. 
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(Başı 1 incide) 
mış olan veya bu işlerde çalışmayı fi. 
det edinmiş ailelere mensup olup, 
çalışma yaşına gelmiş h1"1unan veya 
hiçbir işle meşgul olroıyanlarla. di
ğer vilayetler halkından maden ışıe. 
rinde mesai ve bilgilerinden ıstifade 
edilebilecek ihtisas erbabı, sanatkar 
ve işçi bilılmum vatandaşlar:ı tatbik 
olunur. 

Kömür iş~eri tlbirlne1 Havza da. 
hilinde kömür istihsali nakil ve tah
miline amil olan bilumum hizmet
lerle kok ve briket imali, m~·den di
reklerinin kesilmesi ve n:ıkli gibi ış. 
ler de dahildir. 

Verilecek ücretler 
3 - Kendilerine. is müke11cfiyeti 

tahmil edilenler, sayiierine muka~il 
ücretlerini alırlar. Bu i.icretler 1ktı. 
sat Vekaletince emsaline gör.:? tesb"t 
edilen normal ücrctlerdir. Bunların 
içtimai yardım sahasındaki hak ve 
mükellefiyetleri de cart usullere t!
bidir. 

Ücrete istihkak, bilfiil çalışma n~ 
meşruttur. Kanuni tatillerden istifa
de edenlerfo, münavebe suretile ça. 
lışma usulüne tabi olanlardan istiru. 
hat halinde bulunanlara çalışmadık
ları müddetler için ücret verilmez. 

İs Kanununun 46 .ncı maddesi 
muclbince, Cümhuriyet bayramına 
tesadüf eden günlerde c;alışma nöbe
tinde bulunanlara mezkur kanunun 
hükümleri dairesinde ü~retleri veri-
lir. 

Tecil edilecekler 
4 - Kendilerine iş mükellefiyeti 

tahmil edilenlerle, bu mükellefiyc. 
tin tatbikine memur edilecek olan. 
}ardan yedek subay ve erlerin Jistc:d 
İktısat Ve1dıletince hazırlanarak, 
Milli Müdafaa Vekaletine gönderi
lir. Bunlardan yedek subay olanlar, 
1076 numaralı kanuna göre ve İktı
sat ve Milli Müdafaa VekAlctlcrince 
mü-:tereken tetkik ve koordinasyon 

:ı. 

heyetince tasc1ik olunrruık suret.ile, 
erler de 1111 numnrıılı kanun mu
cibince tecil edilirler. 

5 - Maden müessese!eri tarafın. 
dan işçi celbi için her ne şekil ve 
nam altında olursa olsu.'1, p-opngan. 
da yapılması yasaktır. 

6 - Büyük işletmeler tarafından 
i§çi celbi için 1938 ve 1939 yıllann
da sarfedilen paraların işçi başma 
isabet eden vasati mikta=ı esas tutu
larak, bu suretle bulunacak mikta
rın her işletmenin 1938 ve 1939 se
nelerindeki vasati işçi miktarhırile 
hasıh zarpları baliği bütün müessese 
lerce Zonguldak mıntakaM İktısat 
müdürlüğü emrine amele bi.rliğı vez
nesine yatırılır. 

M ükelleflcrin sınıfları 
7 - Kendilerine iş mükellefiyeti 

tahmil edilenler, daimi ve münave
beli çalıştıklarına göre, iki sımfa ay. 
rılır. 

Daimi sUTette iş başınd:ı bulun
mak üzere celbedilenlcr, birinci sı
nıfa, diğerleri ikinci sınıfa dahil sa
yılırlar. 

8 - Birinci sınıfa dahil olanlar. 
dan aylıkla çalıştırılanlara İktısat 
Vekaletince, diğerlerine Zonguldak 
mıntakası iktısat müdi.irlüğünce şah
san tebligat yapılır. 

Tebligat ikinci sınıfa d:ıhil olanla
ra köy esası üzerinden tanzim edilen 
listelere göre kaymakamlar, nahiye
ler de nahiye mi.idürleri köylerde 
muhtarlarla ihtiyar heyetleri tara
fından, bu listelerin umumun göre. 
bileceği bir yere taliki ve mutat u. 
sullerle ilanı surctilc yapılır. 

Tebligatın icrasına memur ma
kamlara listelerin üç nüshası gönde
rilir. Bunların birinci nüsha.;;ı talik 
edilir ikinci nüshası tebliğe memur 
olanl~r nezdinde hıfzedilir. Üçüncli 
ni.ishasi tebliğ yapıldı{!ın:ı dalr liste: 
nin zirindeki meşruhat imza edil. 
dikten sonra derhal Zonguldak mın
takası iktısat müdürlüğ;iııe göndeii
lir. 

Halen Havzada çalışmakta olanle
ra iş mükellefiyeti bulundukları mü
esseselerde herkesin görebileceği bir 
yere asılacak ilanlarla teblığ olunur: 

9 - Celp listelerinde mükellefin 
adı, babasının adi, soyadı, doğurp t&

ribi, bulunduğu vilayet, kaza, nahi
ye ve köyü ile beraber hangi tarih. 
lerde ve hangi is yerinde ne kadar 
müddet iş için iş başında hazır bu
lunacağı gösterilir. 
Al ükellef lerirı sıhlıi vaziyetleri 

10 - Kendilerine iş mükellefiyeti 
tahmil edilenlerin sıhhi vaziyetleri 
Ereğli kömür havzası sağlık. teşkilll-
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tı tarafından tesbit olunur. Bunfar
dan, gerek işe elverişli bulunanların 
gerek sıhhatleri çalı§may:ı mı.isuh 

olmadığı için köylerine iade edilen. 
lerin yol masrafl.arı mılrettep olduk
ları müesseselerce odcnir. 

11 - Lısteler umumıyetle iki ny 
çalışma ve bir ay istirahat esası ü
zerinden tertip olunur. 

Çalışanların itiyatları ve köyle
rindeki istfüsnl vazi.yet~~ri gözc.inün
dc tutularak lüzum ve lhtıyaca göre, 
bu müddetleri çoğaltmak veya nzalt
mak sur.ctile değA.Ştirme~e İktısat 
Vekfüeti salahiyettardır. 

lJ1 azeret sayılacak hususlar 
12 - Usulü dairesinde iş başına 

celbcdilenler, davete icabet ve mli
k.ellefiyeti ifa etmek mecburiyetin. 
dedırler. 

İkinci dereceye (dahili kadar kan 
ve sıhriyet hısımlarından birınln ö
liımü, şahsi hastalık, 'yangın, sel, 
tipi ve fırtına gibi mucbir haller 
mazeret sayıhr. 

13 - Ölümle yangın, sel, tipi ve 
fırtına gi.bi mllcbir sebepler Dahili
ye Vekfıleti teşkilatı tarafından tev
sik o1unur. 

Şahsi hastalık, mük~llefiyeti teb
liğe memur olanlar tarafından kay
makamlıklara ihbar ~dillr. 

ı·nin 
·ıiyor 

birliğince tantlm ve tktısat VekAlet1nce 
tasdik olunacak plfina göre satılır. 

Erc#ll kl>mUr havzasından lstihsal edilen 
kömürler yıknnmıs olarak sııtılır. Ancak, 
tnbU teşekkül icabı olarak veya yıkama 
ı:{ilç!Of!(l ~ihi teknik ~ebeplerden dolnyı 

kömürün tuvennn olarak satılnuısına 1k
tısat VeUleti müsande edebilir. 
Yıkanmış veya tuvcnan olarak ımtılnn 

k/lmrıllerin kül ve rUtubet hadleri İktııııal 
Vekfıle ince tayin olunur. 

Dahilde re lmrirte satılacak 
kömürlerin fiyatları 

Dahilt piyao:::'lya satılarnk kömürlerin 
<hamule ve ihrnkiye) rtyntl:m koordinas
yon he:vetlnce ve harfe! piyasaya sntılacak 
kiimi\rlerin (hamule ve l.hrakiye) fiyat e
c;aslan İktı-.at Ve'-c~letince tayin ve satış 
birliğine tl'bliğ olunur. 

Ecnebi ı;ulanna sefer yapan 'rürk va
uurJaı:ının sarfcde<'eltlerl kömilT"lerln be
dellcrl dış plya.,aya ~vkedllmiş ihrııklye 

bedeli gibi he!lap edilir. Dahilt fiyatlar ü
zerinden, "resmi nlsbt" ı:-1 tahsil edilmiş 

kllmllrlcrden hamule 'Ve ihrakiye olarak 
dış plyaşaya sevkedilenlerin fiyat fıırklı:ın 
<;:ıtıs birliğince tılft.kadarlardan tahrll edi
lir ve bu fıırklıırın "resmi nl:1bl .. si tnkvim 
senesi sonundan itibaren bir ay içinde 
mcılive vezn~ine yııtırılır. 

S".1.tış birliğini teşkil eden mtt!'tahslller. 
l:ılrtlğln masra!Jarına umunu 1.ınraratlan 

rılııbetinde işUrak ederler. 

Evvelce yapılan mukaveleler 
Zonguldak vilayeti rl ~hilinde mın Bu kararın neşrinden evvel mOstahsll-

taka Jktısat müdLirlüf,tiinün hususi ler lnra!•ndan aktedllmlş ııatııı mukave
teşkilatı bulunan yerlerde kııyma- lclerlnln Hfıkümleri mnhtuz olup bu hil
kamlar bu ihbarı mezkur teşkilata kümlcr satış birliğinin teşkili devresinde 
bildirirler. Diğer bilcümle yerlerde Ereğll kömOrlcri işletme idaresi, Ratış bir
hükumetin sıhhat teşkilatı tarafın. 1iğ1nln teşkJllnden ~onra bu birlik tara-

fından tatbik olunur. 
dan tevsik olunur. Bu kararın ne~ri tarihinden evvel imrar 

14 - Yukarıki maddede yazılı edllmlş olan kllmıirler lle hamule ve 'lh
sebepler ve mazeretler dolayısile, rııkiye o1arıık kômilr atmııkta olım vasıta
vaktinde iş boşına gelmiycnler, bu lnrın "ikmali h::ımule" etınesl icJn verll
seboplerin zevalini müteakıp, derhal rnesl ırıuktarl kömilrler hakltmda bu kn
iş başına gelmeğc ve bu sebc>plcrle rar hilkümleri tatbik olunma'Z. 
noksan kalan iş müdd~tioi ikmale ~ karar neşri tarihinden itibaren me-
mecburdurlar. ridir. 

Vekaletin yapacağı teşkilat lstihsaDatın Tanzcmi 
15 - tktısnt Vekaleti, iş mükelle-

nyetını ıakıp l)ln, L.ongu1aa1t vn:l- Ve istihsal Programı 
yeti dahilinde icap eden teşklfıtı ya-
par. Bu te§k15.tın vazife ve salahiyet. 
leri İldısat Vekletince bir talimatna
me ile tesbit olunur. Bu teşkilatın 
masrafları a1tıncı madde mucibince 
tahsil edilen mcbaliğden ödenir. 

16 - Kendilerhıe ış milkcl1efiye
ti tahmil edılenlerin listeleri o ma
hallin en bilyük mülkiye amiri11e 

tevdi olunur. Bu listaleri alan en bü
rük mülkiye amiri, sekizınci madde
deki usul dairesinde tebligatı ifa et
tikten sonra, mükelleflerin listelerde 
vaz1lı tarihlerde \fe gönderilen iş 
yerlerinde hazır bu1unmabrını te. 
min eder. Bu. mükellefiyeti mazeret~ 
ı;iz ifadan imtina edenler hakkında 
milli korunma kanununun 54 i.incü 
maddesi mucibince takibat yap•lır. 

17 - İktısnt Vekaleti ou karar hü
kümlerinin tatbikinde kemli tcşki15.
tı vnsıtasile ifa edemiyeceği bazı ış
ler için Dnhiliye, Sıhhat ve İçtim~i 
Muavenet Vekf:tletleri ve icabında di
ger Vekaletlerin ta~ra teşkilatı mc
rrıurlarıncb.n da istifade edebilir. 

1 şletme idarelerinin vaziyetleri 
18 - Bu kflrar meriyet mevkiine 

girdiği tarihten itibaren, en geç bir 
ny içinde Zonguldak mıntakası iktı. 
sat mi.ıdilrlüğü, işletme-lcrin halen 
mer'i dahili talimetnamelerini esas 
ve şekil b::ıkımlarından birleştirecek 

Ereğli kiSmı'lr havzaınndıı. istlh~at!n tan
zimine dair karara g<ire, İktısat VekAletl, 
Ere~ll kömür havz:ısında imtiyaz veya ı
mal nıhsat teı.kcresl s.ıh!plerlnin l.stihsol 
programlarını tayin eder. Ve bunların 

ellerindeki işletme pllln ve projelerini is
tilı<ıali tetırl bakımından tekTar tetkik ve 
tatblkatıru yakından takip ettirir. Her Jş
lemenln mnlzcme. Mat ve edevat ve anbar 
eşy:ısı mcvcutıannı kontrol altına aldırır. 

iıttısat Vekfıletf mn~t~hslller elinde bu-
lunan ve bulunacak olan işletme ma17.e
me ve anbar eşyalarını istihsalin intizam
la devamını temin mAksadile ihtiyaçlara 
göre tahsi.c; ve tevzi ve mevcut tflmir a
tölyelerinin çı:ılışmalnnnı havzanın umu
mi ihtiyaclıırını kar5ılıyacak :ıekilde tan-
lim ettirir. 

Tev1j edilecek mal:ze~ yent (c;e defter 
knyıtlan, kııllnmlmış ise mahalU lktısıı.t 

müdilrlüğ{}nce takrlir ettirilecek kıymet 
ilzerlnöen muameleye tftbi tutulur. 

Muhtelif imtiyaz veya imal nıh~at te.ı
kcre<1i sahiplerinin hudutlan içinde Acil 
olarak işletmeye al1nmalerındıı fayda gö
rülen kısımlcrı aHlkalı amirlere veya dl!tttr 
hudutlnr lclnde matcdAhit l$1er en müsait 
i~letebilecck Amillere fşlettirmeğe İktısat 
VekSletı snlMıiycttard.ır. 

İşbu karar hükümlerini yerine getir
mek maksadile kendilerinden istenilen iş-
!eri derhal yııpmıya ve lflz:ım gelen malQ
matı verm.iye kömür müsteh~lllerf mec
burdurlar. 

Etibanka verüen vazifeler 
ve İktısat Vckletinin tasdikine arze- Kok istihsalfltının tayin olunacıık mın-
decektir. takalara sevkedilerc'k: etoldar kurulması 

19 _ !ş mükellefiyetine tabi ol- ve tevzii lşlerlnln Etibanka tevdii hak
mak üzere .. Zontruldak vilayeti dahi- kındaki karara göre husııst kok müe:ı-

, b sec:cleri de dahil oHuğu halde, bütün kok 
linde davet edilen kimselerin köyle- istihsal müesseselerinin kok mUstnhı:elfı-
rindeki zirai istihs<ıl işleri Zir,aat Ve.. tını lcnn eden mıntaknlara sevkedcrek 
kaletincc tanzim olıınur. ı;toklar tec;ls etmı>k ve ornlarda bunlnıı 

6 ıncı madde mucibince toplanan tevn eylemek işler:! Etibanka tevdl olun
rnebaliğdcn imkan dairesinde bu ış- mu~tur. 
lere yardım edilebilit. Stoklnnn perakc~dec11Pre veye t!IU top-

20 - Bu karar neşri tarihinden tancılııra tarzı t"slim tcvı.11 işi Etibanlt 
itibaren muteberdir. ı ilı> mzekfır şehlrlt'f Belediyeleri arasınd~ 

tan1im oluııur. 
Sat5§ BirMni TeşftiHne söıııikok fRbrlkasııe e,.hfr ı;nzh:meıerı 

~ '.:. 1940 devresi içinrie 1939 iStih~al miktarım 
ekle eclecek şekilden fstlhsaJde buluna
caklardır. Kok milstl.lhslllcrl tesblt oluna
<'.'Rk reıımt ıınnş flyAtlıın UzerlndPn ve an
cak Etibankca g0sterile<-ek mahRllere ve-ya 
~lıcılııra satış yapmakla ve bunun hari
cinde hiçbir satışta bulunmamakla mükel-

Sulh Hayaller 
Etrafında 

(Başı, 1 indd 
lann mütalaalarını kuvvetlen 
mekteclir. 

Diğer bir takım Avrupa mat 
tına göre Amerikalı müşahidin v 
fesi, muharip devletlerin, hangi 
lar dahHinde sulh yapmağa h 
bulunduklarını öğrenmektir. 
maksatla Surnner Vllelles'ln, ın 
rip devletler reislerine Ame 
Cümhnrreisinin birer hususi mes 
nı getirmekte olduğu tahmin 
mektedir. Hitler ve Mister Ch 
berlain iki gun evvel irnd ettikleri 
tuklarda iki tarafın sulh şartı 
bir daha tebarüz ettirmişlerdir. 

Bu şartlar içinde bugün sulh 
zakerelerine ba~l~mak müınkün 
ğildir, yalnız lngiliz Başvekili 
sulh için havanın yumuşamış o 
sından bahsetmesi bu husustaki 
mitleri hayli arttırmıştır. 

B anlarının tahminlerine g 
Amerika, yarın Avrup 

müttefiklerle Sovyet Rusya aras 
da başlıyacak harbin Amerika 
leşik devletini de harbe sürükle 
sinden endişe etmektedir. Böyle 
tehlike karşısında, Amerika, ken 
sile birlikte A vrupada komüniı: 
karşı bir cephe teşkili ihtimal ve · 
kanlarını öğrenmek istemekt 
Hatta bu ihtimalden bahsedenl 
Amerikanın Avrupada bir ant" 
münist cephe tesisine önayak olm 
arzusunda olduğunu, İtalya, Papa 
ve İspanyayı da bu maksatla ark 
na takmak istediğini söylüyorlar. 

Fakat bütün bu tahminler için 
en 2iyade hakikate yakın olanı, 
osevelt'in A.merikada bu yaz ya 
lacak Reisicüınhur inti)ıabatı için 
nevi hazırlik yapmasıdır. Amerika 
Cümhurreisi intihabatında namz 
ler vaziyetlerden istifade etmek 
terler. Harp, Roosevelt için büy 
bir fırsat hazırlamıştır. Ameri 
Avrupa harbinden fevkatade istif 
de etmekte ve bu sayede Roosevelt 
mevkii kuvvetlenmektedir. 

Sumner Welles, Avrupadaki tetk 
seyahatinde Amerikanın Avrupa i 
lerine müdahalesi, ve bilhassa yan 
ki sulh konferansında mühim bir 
oynıyabilmesi için lazım gelen m 
teryeli toplıyacaktır. Roo!'ıevelt 

materyeli kullanarak yarınki A 
paya ve sulh şartlarına müessir ol 
bilir. Bu rolii ovnı abilmesi için 
kendisinin Cii~ urr~i~ iğ " 1U1 
ması kap eder. İste Cümhurrçisi i 
tihabatmda bu dava gerek Rooseve 
ve gerek fırkası için büyük bir p 
pajlanda mesnedi olabilir. 

Zaten Amerika, harpten sonra 
iktısadi sistC'mler üzerinde müess" 
olınağa hazırlandığını işaa etmekt 
di:r. Hatta Wellcs'in vazifelerinde 
birinin de harp sonu iktısadiyntı ha 
kında etüd1er yapmak olduğu sö 
lenmektedir. Bu arada Amerika 
müsahidin muhtelü Avnıpa merke 
lerinde toplıyacağı malumat da ay 
rıca Amerikanın sulhü temin husu 
sunda kendisine düşen vazüeyi ya 
m.rısım }tolaylaşttracaldır. 

Binaenaleyh bizim kanaatinıizc 
Sumner Welles'in bu seyahatini Av 
rupada ~ılh ihtimalleri ile kanştır 
mak, sadece muharip devletlerin v 
bilhassa Avrupanın sulhe olnn teş 
neliğini füıde etmekten başka birşey 
delalet etmez. Bu seyahatin sonund· 
AVl'upanın sulhe kavuşacağını zan 
netmek hatadır. 

Almanyada İdama 
Mahkum Eclilenier 

Kopenhag, 27 (A.A.) - Nationa 
Tidende gazetesinin Berlln muhabi 
rin~ göre, yeni Alman kanununu 
t..ıtbikindenbcri Almanyada karan 
lılda hırsızlrk, kasten yangın çıkar 
ma ve sabotaj suçlarından dolayı 10 
ki~ idama mahkiim edilmiştir. 

BAYANLAR 
Hiçmetçi ve Ahçı derdi çekmeyinit 

Yemeklerinizi AB D U L LA E 
Ef. aile Mutbağından alınız. Harbi· 
ye Mektebi .Karşısında 295 No. 

Çok ucuzdur. -
talepleri tercihan karşılanır. Bu milesse' 
~elerde tasarrufu temin edecek tedblrlct' 
alınması ve ezcUmle teehln vaSltalannitı 
hıırareti 20 dereceyi geçmiyecek suret.ta 
tıyarlanması ve bunlarda kok kl:!lllürfle 
beraber ve daire tesisatının teknik imktuıı 
dahilinde hir miktar da taı kömürüniltı 
yakılmıtısı imkAnı temin olunur. 

250 bin liralık miitedavü 

Ere~li havzası kömilrleri sahş birliği 
teşkili hakkındaki karara gBre. Ereğli hnv
zasındııki kl5mllr mi\stahslllerl bu kararın 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde blr 
satış birliği teşkil edip statüsünü İktısnt 
Vek~letlne tasdik ettlrmeğe mecburdurlar. 

leftirler. sermaye 

İstihsal edilen kömürler, dahilt ve harici 
plyasalıı,ra satı:ı birliği mnrüetilc satılır. 

Bu kararın neşri tarihinden satış birliği
nin faaliyete başlıyacağı tarihe kadar müs
tahsillerin bütün satışlan Ereltll kömürleri 
işletme ida,resi tarnfınd"n id:ıre edilir. 

Satış birliği hamule kömürlerini haV7.a
da vasıta üzerinde teslim şnrtlle satar. 
Dahil! ve hıırtcl piyat:ılara hamule ve 

ihrakiye olnrak verUecek .kl:!milrler satı~ 

Kokların satışa arzı Kok k~mtırO.nün tek eldf'!n ve tek tı-
Ger~k e6m!kok ve ll!erek Karabük ko'k- yatla satışından ve halltalar vGc:ude gc-

hınnı ve p,-erek mahallt gazhane koldarını tlrilmesinden hasıl olacak farklar mHU 
lstlhltık sahalannda irabı halinde tek fiyat mahrukat me'-"'Ztlunda koordinasyon heye-
1\zerinrlcn sntıı<a c:ı!Ç.armıık: ve bunun için tinin karorile yapılacak sarfiyat için bit' 
de muhtelif cln:<ı kokbn tavın olunacak lhUyat hesabında toplnnır. 
nlsbctlc-rde tevzi etmek usuHl tatbik o- Milll korınıma ka~unile ~bit olunan 
lunnbillr. tahsisattan yukankl maddelerde yazılı ış~ 

Kok kamanı tf"niatında resmi daireler- terin tedviri için 2:;o bin liralık bir mütı~ 
le malt, iktısadl, içtimai, sınA! ve ınhht davll sermaye ikraz ve Etibank emrıne 
mflesseselerln vey:ı heyır ~t!kkOllttlnln tahsis olunur. 
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Verecekmı·şa.,nı Denizaltısı DahaBatırdı b:::..:..""'= =~:; ,:,:::...::.;":;:: ... ':':': =~ Bulmuş 
lanaeaktı.r. Mevetıt Fabrikalar da kısmen kiralanabD!r. AlAkadarlann (Fabrika) 

rümu-ıiyle 342 Posta lruWsıı adresine nzmalan-
Romadcl-i p 

1 
<Başı, l incide) <Başı 1 incide) da mütemadiyen e.rttırmaktayız .• ; 

~~~~000~-B~~E~h~~~~~~.~~ ~~Q~ill~~~~~ ~,~--------------·----------- AG- RI 
~~d"e mB~~~~~~ ~Wbu~a~hl~~~~~~~~m~&~OO~ ~--------~----------~------~ Bu ıı: ~~1- pur kafilelere iltihak etmif ve en~ nr, daha sonra tropllle:rne ile meşgul 
ile aıC:UdcıAatm Welles'in ziyareti çille ıhir hasara dahi uğram:unıştır. olduklannı, nihayet mayin atm:rya 
dir. n ar olduğu zannedilmekte.. Almanla.nn 5000 tonluk Wahibi başladıklarını söylemiş ve miknatisi 

vapuru da bugün İnglllzler tarafın- mayinler hakkmda şöyle demiştir: 
dan zaptoiunarak, bir İngtlli JUna- "Mayin işine de hAJdm olmuş vazi. 
nına sevkolunmuştur. Böylece mü~ yetteyiz. Bu yolda.ki bilgimizi muvaf 
tefikler tarafından zaptolunan va- fakıyetle tatbik ediyoruz. Bu öyle bir 
purlar yirmi beşe, Alınan!ar tara- zabıta romanıdır ki, kendine mahsus 
fından batırılan vapurlar da yirmi lisan ile yazılıruştır. Fakat biz bu iŞ
beşe varmıştır. Bunlar a~ağı, yukarı te de mağlup olmadık. Almanlar ma-

HER AYIN YEDIS NDE Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. 'f edavl gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya
kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tes~rini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ain
yan mahalli teskin etmiştir. 

lVelles'iıı aözleri 
Mi ter Well 

kalı gaz t .
1 

es, Romadaki Ameri-
e ccı en k b ı . 

sematın tatJı hak .a u et~, muha-
cereyan d' . kında muzakereler 
fl. .... e •P etnuyecet1i sualine men ..... evap venn. o 
ve Cia . J.Ştir. Welles, Mussoll!ı.i 

no ıle yaptı" .. .. l d Ve İtalyad . . gı gorllo,cmıe er en 
zel nıuarn ~ kend.ı.sine gösterilen gü~ 
nu bildirı!ı~ı:11 ç~~ .memnun olduğu 
zifesi iç·-··~ ve ınulakatın kendi va
etmiştir~n çok faydalı olduğunu ilave 

Wclles 13 U 
ziyarett ' er n, Paris ve Londrayı 
den M en ~o~ra Amerikaya dönme· 
:rnası :rn~olını ile tekrar ~ülaki ol.. 
:niştir. temel olduğunu ihsas eyle. 

W· o 
siyasfıngtond~n bildirildiğine göre, 
tarafın lllahafıl Rooseveltin W elles 
rnesa. dan MussoEniye tevdi edilıniş 
v Jının alel ·de bir mektup oldu
gu.nu ve Aın il R · · 'imh bu ı. er m eısıct urunun 
siy~~-·t~bunda Duçe'ye dostluk his. 
bey 1 ızhar etmekte bulunduğunu 

A nn .etınektedirler. 
les•·Ynı rnahafil, bu vesikanın Wel. 
lar:I: P..ooş;v.cltin ş:ı?st ~ümessili o
old v Duçe nın nezdıne ızam edilmiş 
... ugunu natık bulunmakta olduğu-
..... u ve si . b z yası ir güna beyanatı muta-
~. olmamakla beraber teşrüat 
h~d el_:nnc göre kaleme alınmış bu. 

A U~nu ilave etmektedirler. 
'.Y'e ~n.ı :nıahafil, Welles·in Dala<lier
ha h!taben yazılmış bir mektubu da 

nıu olduğunu beyan etmekte yal. 
tıız b ' u nokta hakkında izahat ver-
ll:ıekten imtina eylemektt..'<iirler. 

• biğcır taraftan Amerikanın Papa 
~ezdine gönderdiği sefir, Roosevelt
tin husust mektubunu Papaya tevdi 
ye vazüesini ifaya başlıyarak, Papa 
ile kırk beş dakika görüşmüştür. Pa
pa, Amerika milleti hakkında en sa
nıimi tcmenniyatta bulunmuş ve Roo 
sevelte olan büyük hürmetinden 
bahsetmiştir. 

Beı·linde yapılacak temaslar 
k ~lllıuıer Wellcs, Berllnde iki gün 
~ aktır. Bu miiddet zarfında Her 
v t~er tarafından şerefine bir ziyafet 
tne~ilecek, Göring ve Ribentrop ile 

ı.ıteaddit görüşmeler yapacaktır. 
Bu müzakereler sırasında, Alman

~atıın Amerika Büyük Elçisi Diektto.. 
Bl.l.ıı ~krar vazifesi başına dönmesi ve 
E:~~~e d: yeni bir Amerikan Büyük 
g··~~ı _tayın edilmesi meselesinin de 
oruşüleceği söylenilmektedir. · · . 

H itlerin sulh pliinı 
ti:is!ornadaki İngllf z muhabirleri, 
dola r .suınner Welles'in ziyaretleri 
tedl Yısile birçok malumat vermek-

r. 
DaiJ 

lnuha{~elegrap~ gazetesinin Roma 
lrıünase ~Vellcs'ın İtalyayı ziyareti 
:tasınd~~t.n: V ~-şington ile Roına a. 
§atıe . 1 1Yl munasebetlerin bir ni-
b sı olmak .. A . . 
eş 1 uzere merıkanın Ha-

225.000 ton tutuyor. yin harbini hızlandıracak olurlarsa 
Alma11ya üzerinde uüuşlar bizi de hazır bulacaklardır.,, J 
Diğer taraftan İngilterenin şark Bitaraflara ilıtar 

sahiline akın eden Alman tayyarele.. Churcill müteakıben bltaraflara hı 
rinin ikisi düşürülmüştür. İngiliz tap ederek şöyle demiştir: 
tayyareleri son üç gün zarfında dör- "Bitaraflar, kendilerine vazifeleri· 
düncü defa olarak Almanya üzerin. ni gösterdiğim zaman, yüzlerce va
de uçmuşlardır. İngiliz tayyareleri purları batırıldığı ve binlerce kendi 
billıaı:ısa Berlin üzerinde uçmuşlar. denizcilerinin öldürüldüğü zamandan 
dır. Mareşal Göringiu bir tehlike bu. ziyade müşkülat çıkarıyorlar. Bina. 
lun.madığıtu ilan etmesi üzerine Ber.. enaleyh İngiliz hükumetinin bütün 
lin aydinlik olduğu için İngiliz tay. bunlardan usanmaya başlaımş olma. 
yareleri Berlinin göbeğine birçok sına hayret etmemek lazımdır. Biz. 
beyannameler atm11lar ve hiçbir zat ben de artık bılonıya başladım. 
mukabele görmemişlerdir. Şunu da tereddütsüz olarak kaydede

İngiliz tayyareleri, Kolonya ile yim ki, bitaraflara ait mukavelelerin 
Dussoldorf ve Rör saha5J.Jllll diğer tefsirinde bizim rehberlmlz hukuki 
sanayi şehirleri üzerinde uçarken ukalalık değil insani mütalaalar ha
ateşle ve tayyarelerle karşılaşmış._ kim olmalıdır .. , 
!ardır. Buna ra#men hepsi de üsleri- M. Churchill fevkalade alkışlanan 
ne dönmeğe muvaffak olmuşlardır. bu sözlerden sonra iki taraf donan. 

İngiliz tayyareleri Almanyanın malanın mukayese etmiş ve İngilte. 
Baltık limanlan ve adalan üzerinde rerıin üç beş misli faik olduğunu te.. 
de uçmuşlardır. Almanlar, Heligo. barüz ettirerek yakında İngflterenin 
land'daki deniz tayyare üslerini Bal. Beşinci Corc tarzında beş saffıharp 
tık limanlarına ve adalanna naklet. zırhlısı çıkaracağını, Alınanların 
tikleri için, bu uçuş yapılmış ve mu- bunlara kar~ ancak iki gemi itıdire
vaffa.kiyetle başarılmıştır. bileceklerini söylemi~ir. Churchill, 

Bugün de Heligoland üzerinde bir daha sonra İngiliz Nelson'un mikna
keşü uçuşu olmuş, ve İngiliz tayya.. tisli mayine çarparak hasara uğradığı 
relerinin biri dönememiştir. nı. fakat hasarın tamir olunduğunu 

Diğer taraftan Alınanlar da Fran. ve geminin tekrar va:ı:i!e.ııine başladı
sa üzerlı1de uçmuşlardır. Alman tay. ğını, hadisenin son derece gizli tutul. 
yarelerinin biri Parise varmışsa da masına mebni Alınanlıınn bile ancak 
derhal tayyare dafü toplnnn ateşile geçenlerde nıalılmattar olAiuklannı 
kaşılanmış ve geri dönmüştür. Fran. anlatmıştır. 
sız tayyaeleri de Alınan toprakları 
üzerinde keşif uçuşlan yapmış bu.. 
lunuyorlar. 

İngiltere hükumeti Şimali İskoç
yanın bazı yerler.ini memnu mıntaka 
ilfın etmiştir. 

Churcltül'in sözleri 

Bulgar _Sefiri 
Geldi 

(Başı, 1 incide) 
meden bittabi siyasi beyanatta bu. 

Mister Churchill bugün deniz büt. lunamıyacaiımı takdir edersiniz. 
çesinin tetkiki münasebetile bir nu- Ben lise tahsilimi Galatasarayda 
tuk söyliyerek deniz harbi hakkında yapnuştım. Aradan 27 sene geçtik. 
malumat verm.iştir. ten solll'a çok sevdiiim Türkiyeye 

Mister Churchill tahtelbahir ve tekrar geldiğ"ime çok memnunum. 
mayin harbi hakkında şu sözleri söy- Hele sefir olarak gelmiş olmak la 
!emiştir: cidden mesudum. Bana btt yüksek 

"Almanya.run harbe gir.diği zaman vazifenin verilmesini büyük bir şe. 
tahtelbahirlerinin sayısı 70 idiyse bu- ref, iftihar verici bir vaziyet telakk i 
gün bunlar (35) e indi. Onun harp ediyorum.. 
başlıyalı ancak on tahtelbahir yapa- İki millet arasında 21aten mevcut 
bildiği an]aşıhyor. O halde Alman~ ve hayli ilerlemiş olan dostluğun da. 
lann bugün 45 tahtelbahirleri var- ha ziyade lnJdşafmı temin nıaksadilc 
dır. Bunların yirmi beşi talim ile bü tün kuvvetimle çalışacağım. Ban. 
meşgul olduğu farzedilirse geride da muvaffak olacağımdan, aramızda 
yirmisi kalır. Bunlar da ancak nöbıet. teessüs etmiş olan itimat ve dostlu. 
le faaliyete geçtikleri için, demek ki ğun daha fazlalaşacab'ından ümitva. 
Alınanyanın denize çıkarabildiği tah nm.,, 
telbahirler ondan fazla değildir. Hal- Yeni sefır bu akşanı Ankaraya gt. 
buki, Almanlar 1917 de bir hamlede decektir. 
altmış tahtelbahirle denize çıkmakta --------- ------
idiler. Satıllk Kolleksiyon 

"Biz de tahtelbahir inşaatmım art 
tınyoruz. Yaz mevsiminde Alınanla
rın tahtelbahir inşaatını ileri götür. 
meleri ihtimalini hesaplıyarak talı. 
telbahirlcri imha eden cihazlarımızı 

24 ciltten mürekkep Servetiffmun 
kolleksiyonu satılıktır. Ala.kadarla.. 
nn İstanbul 406 numaralı posta ku
tusuna müracaatları rica olunur. 

Büyük ikramiye 

SATIŞ 

I 

MiLL i 
PiYANGO 
100000 Liradır. 

i LAN 1 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

ALLCOCK, Romatizma. Lumba
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı
l lariyle şif ayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit etti
ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla. 
nndaki Kırmm daire ve Kartıl re
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 buçt•k kuruştur. 

• ' . : .: . . ' ~ ,, • • . ~ . . . - ' 1 ,, ' ' 
Dahili konforu alakadar eden 
en güzel ve şık mobılyalar ve 
bilhassa yatak, yemek, çalışma 
odalan ve salon takımları, Briç 
oyunu için Amerikan mobilya. 
ları, her yerden müsait şartlar 

ve ucuz fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Mağazalannda bulacaksınız . 

iş EV i 
Hüseyin Gök demir 

Aerkezi: Eloğlu 
Şubesi : Maraş 
Tel : İşevi 

Şimdiye kadar Ökkeş Gök.demir 
ve adaınlan namına olan kolaylık 
komisyon evi müessis Ökkeş Gökde. 
mirin vefatile mezkur komisyon evi 
feshedilerek, yerine Ökkeş Gökde. 
mir oğlu Hüseyin Gökdemir (İŞEVİ) 

Hafize tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 20935 ikraz numarasi1e borç alınan namile bilumum nakliye işlerile işti
pııraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden gale başlamıştır. 
dolayı satılmasına karar verilen ''e tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından Kolaylık komisyon evi isim ve iir
(504) lira kıymet takdir edilmiş olan Aksa.rayda eski Yakup ağa yeni Kemal pa- masında mefsuh müessese ile mer
şa mahallesinin eski Orta çeşme yeni Yeşil tulumba ı:okağın<lıı 505 kütük 928 ada hum Ökkeş Gökdemirin adamları a-
13 parsel eski 9 yeni 7 numaralı ve 63 met.re muı·abbaı miktarında içinde ağııç ve rasmda ihtiliıf çıkması üzerine bu 
saire olmayan bir kıt•a ar:.:anın tam::ımı ank arttırmaya konmuf olup 1-4-940 ta- nam ve firma Hiğvedilmiştir. 
rihine rastlıy:m Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Yeni postahanede adliye Halen kolaylık komisyon evi na-
binasındak.i dairemizde a,ık arttırma ile satılaC"aktrr. Arttınna bc<:leli muhammen mına yapılmış olan muamelelerde 
kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttırnnın üzerine ihale 
edilecek, eksi takdirde en son ırttıranın taahhadi.i biki kalmak uzere arttırma on müşkülata uğranılmakta ve birçok 
be~ gün müddeUe temdit edilerek 16-4-940 tarihine rastlıyan Salı günü soat 14 muhaberatı kap eylemekte ve bu se
den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttmnası yapılacak ve bu ikinci heple tüccaran mutazarrır olmakta
ıırtbrmada da ıırttımı.a bedeli muhıı.mmen 'kıymetin % 7!1 L'lni bulmazsa borç 2280 dır. 
numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edile- Saygı değer müşterilerimizin za-
tek satış geri bırakılacaktır. rardan vikayesi için merhum pede-

Satıı peşindir. Taliplerin artllrmaya girmezdf!n e\Tet muhnnımen kıymetin rim Ökkeş Gökdemirin kurduğu e
% 7,5 nlsbetinde pey a~esi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz et- sas ve usul üzere eskisi gibi hare
meleri 1A7Jmdır. ketle (İşevi) nam ve fi.nnasile mün
Biriknüş vergilerle Belediyeye aid tenvl rlye. tanzlfiye ve delliıliye re~irnleri ve 

vakıf icaresi satış bedelinden tenz.il edlllr. 20 senelik taviz bedeli müşteriye ait- feriden işe mübaşeret ve teşkilat ge
tir. nişlettirilmek suretile emniyet, sü-

:?004 numaralı Icra ve Ifllls kanununun 126 mcı nıııcldesinin 4 i.inc!i fıkrasınca, rat ve intizamla muameleye başla
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alak:ıd:ır:mın ,.e irtifak nılmış olduğunu ve muhterem mil~ 
hakkı sahiplerinin bu halı:lannı "e husu ~ne faiz ve masrafa dair olan iddialarını · terilerimizin her sahada memnun ka
bu il.Anın nC$1'i tarihinden itibaren 20 gün içindP. evrakı müsbitelerile bildirnıeleri lacaklarına kuvvetle emin bulundu. 
icap eder. Aksi halde hnklan tamı sicili le sabit olmııdıkça ıı.~tıs bedcllnln pay- ğumu muhterem müşterilerimize ve 
la$nıMından hariç kalacakları ve daha faıla malUmat almak isteyenlerin 1-3-940 iş sahiplerine arzeder ve derin say .. 
tarihlnden ftibaren herk~ln ı;:öreb!L'T!e.si için açılt bulundurulacak olan arttırma ] 

) gı arımı sunarım. 

şarlnarneııile 9~4/6702 numaralı dosyasına ınür~C'aatl;:ın ilan olunur. (1557 HÜSEYİN GÖKDEMİR 

ACEL E SA TI LI K EŞYA 
lrı'l.YJ. ~~a_ratorluğunu hukukan tanı
ltu:ıdu v acıl etmesinin muhtemel bu
<!ttnekfn:U istihbaratına atfen beyan !}jw edır. _______ ______ ....;;. ____ _... __ ..._ _ _... __ _ 

nonı ger taraftan News Chronicle'in Boğaziçi Liseleri Direktörlüğünden: 
Karyola ve aynalı dolaplar • Sobalar - yemek ve sofra takımları -

ye.rneıt masaları ve sandalya • kıymetli dolma ku~lar - yazı masaları -
laboratuvar eşyası - sıralar • yuva eşyası ve salmcak. 

KAYIP - Samsun limanından 
25 - 285 numaralı makbuz ile almıj 
olduğıım gemici tezkeremi kaybet
tim, yenisini alacağundan eskisinin 
hükmü yoktur. İnebolulu Hasan oğ
lu Salih Yılmaz. 

İ}'ia .tnuhabiri, şu haberi veriyo!': 
.filden llıal~nıat almakta olan maha- Mektebimiz kamyonuna ait plaka kaybolduğundan ve yenisi alına-
l'i.n Weuerı,len ~abcrlere g~re, Hitle: cağından, eskisinin hükmü olmadığı. ilan olunur. 

Beşiktaş Yeni Mahalle Posta cadc'lesi 
No. 35 

~tnıes:i es e bır "sulh planı,, tevciı 
hince Ufınuhtemeldir. Bu ;plan muci
l'fleceıt ak bir Polonya vucude geti
ınuhta;ı l3ohemya ve Moravyaya 
ler ve ~~t verilecek, iptida! madde
lllsfet d .tıs~ınlekeler Almanya ile 
teslihat aıresı~de . tevzi olunacak ve 

A~rf ta.hdıt edılecekf r. 
Zlrda ~~uhabir, bu planın haliha· 
daıı ih/ İskandinav devleti tarafın
tarnfın~nınl Norveç ve Danimarka 
ı1u ve b~n. t~tkik edilmekte olduğu. 
hııbet et ıkı de,·letin bu illana ~e
ınektedi rnektc olduklo.rıru ilave et-r. 

nunı.ını 
tın 'Wel.l a,.beraber muhabir. bu pla-
ıı.l~nıeıe es 1n İtalyada yapacağt gö
ce ·nı r esnasında müzaker9 edi!e-
Yaniar ~~~ tınemektedir. Zira İtal. 
arı-uzunda ihazırdn her türlü sulh ta-
Vaz geçnı~ bu~.u~mak tasavvurundan 
AYnı ş gorun~ektedlrler. 

?nahafıii~Uhnbir, Italyan diplomasi 
olduğu f ın _Anıer:Ucanın sarfetmekte 
her han ~ali!et neticesinde ortaya 
:rnuhtern:ı b;r ~:.ılh planının çıkması 
lunrnakt 0 dugu mütalaasında bu
yaıife .. i ~ olduklarını, yalnız bu işte 
ıbarct ol abcr ve maH.ımat almaktan 
Taylor ·tn Welles'den 7.iyade Myr::m 
cckkri~. e tap~ı11n muvaffak olabile. 
la ın 1 b hm n etmekte buluniuk-

Yan etmektedir. 

Mart 1940 tıa Mayıs 1940 3 Aylık Tekaüt ve Yetim Maaşları Cetvelidir: 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: , 

:Eyiip, Fatill, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Malmüdürlüklerinden Mütekait, Dul ve Yetimlerin Mart 1940 lıa 
Mayıs 1940 ( 3 ) Aylık Maaılannın Tediye Günleri ... 

Beşiktaş malınüdiirlilğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
"e t:ekaütlerl ve tekaütleri 

St,yojlu mAlmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekailtlori ve tekaütleri 

4/3/~40 pazartesi 
5 ,, ,. salı 
6 ,, ,, çarşmnba 
7 " ,. perşembe 
8 ,, ,. cuına 

9 ,, ,, cumartesi 

1 - 150 1 - 350 1 - 200 1 - 250 

151 - 360 351 - 700 201- 500 251 - 800 

351- 500 701 - 1000 501- 900 801- 1500 

501- 6M 1001 - 1300 901-1200 1501- 2250 

651 - 800 1301 - 1600 1201 - 1500 2251 - 3000 

ao1 - na. rnoı - na 1501 - 1890 3001 - 3730 

Tarihi 
Eminönü malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütlari ve tekaUtleri 

Kadıköy malnıüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

Üsküdar malmüdürlü~ünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 300. 1 - 600 
301 - 600 601 - 1200 
601 - 900 1201 - 1800 
901 - 1200 1801 - 2400 

1201 - 1500 2401 - 3000 
1501 - ilıi 3001 - ili 

Fatih malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 inci KİŞE 

Eyüp malmüdürlt\ğünden:· 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1 - 40 1 - 100 
u - 80 101 - 200 
81 - 120 201 - 400 

121 - 160 401 - 500 
ıs1 - na. soı - 600 

o - so1 - na. 

2 inci Kl~~ ASKERİ 
YETiM ve TEKAÜTLERİ 

4/3/940 pazartesi I l - 400 1 ~ 500 l - 250 1 - 500 1 - 500 1 - 500 3501 - 4000 
5 ,. n salı .Ol - 1000 501 - 1100 251 - 500 501 - 1000 501 - 1000 601 - 1000 4001 - 4500 
6 ., " çarşamba 1001 _ 1400 1001 _ 1600 601 - 750 1001 - 1500 1001 - 1500 1001 - 1500 4501 - 5000 
7 ,. " perfembe 1401 - 1500 1601 - 2100 751 - 1000 1501 - 2000 1501 - 2000 1501 - 2000 5001 - 5500 
8 ,, ,. cuma 11501 _ 2200 2101 _ 2600 1001 - 12150 2001 - 2500 2001 - 2MO 2001 - 2500 5501 - 6000 
:. ,, ,, cumartesi 2201 _ m 2601 _ nA 1251 - ill 2Ml - ill 2501 - ili 2501 - ila 6001 - ila. 

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maa§l&nnı alznalan ~zımdır.:~Aksi takdirde istihkakları umumi tediyattar. sonra verilecektir 
2 - Tediyata sabahleyin saat dokuzdan itibaren bqlanacu ve 12 ye kadar devam edecektir. Ve oglede.n sonra ıaat (12) da tekrar başlanarak (17) de nihayet bulacaıdtr. 
3 - Maaşlarını Emlak Bankasından alacak olan zat maaşları sahiplerinin cüzdanlannın mglmüdürlüklerince vizesine lfü:um yoktur. Bunlar doğrudan doğruya Bankaya mi.i. 

racatla istikra7.ntta bulunnbilec~k le.rdlr. 27 /2/940 
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MEŞHUR 
RAl>YOLARI 

T A.N 

1 
Denizyollan İşletmesi 

Kooperatif Şirketi 
İdare Meclisinden : 

Şirket.imiz Umumi Hey'eti 14 
Mart 1940 tarihine müs3dif Perşem
be günü saat 9.30 da ·rophanede De. 

1 nizyollan Muhasebe Salonunda Se
nelik adi toplantısını yapacağından, 
Ortakların mezklır gün ve saatte ha
ZU' bulunmaları rica .>lunur. 

Müzakere olunacak mevat : 
1 - İdare Meclisi Raporunun kı. 

ruti, 
2 - Murakipler Raporunun kıra

ati, 
3 - 939 senesi bilanço ve kar ve 

zarar hesabının tetkik ve tasdiki iJe 
İdare Meclisi balarının ibrası. 

Kocaell &ulh Hukuk Mahkemealnden: 
İzmit KAiıt fabrikası puvantorlerfnden 

Ahmet Ör.gür aleyhine eşi Nihal tarafın
dan arılan nafaka dAva.sından dolayı müd
deialeyhin ikamet.g(thı meçhul bulunması
na mebnf J1'n4'!1 yapılan tebltıata ve gıyap 
karanna ra#ınen gelmediğinden gıyabın-
_... ~ ~klkaio .......... :Dava "Ulrllll 

Olan 18-10-8" d.ıı l&ibann Üvacı Jçla 

ayda 1 ve çocuJu için ayda 10 lira ki cem
an takdir edilen (1:1) liranın müddeialeyh
ten alınarak dAvac.ıya verilmesine ve (100) 
kurUŞ UAm harcı ile (379) kuru, masarifi 
muhakemenin de müddeialeyhten alınma

_.,. .ı1 •li'arn• ·-rrı U.f'I : ••HAAfg - latllıl/ıl -dd,,,.-1 llıo. ~a.J O.O'•-• • .____ sın~ 8-2-940 tarihJ~~e karar verllmiı olr..----.-- - ,,. ~-- •• .. • DVft ··--- 1 dugundıın llAn Uırihınden itibaren sekiz 
t'OPl'Alf SA rış rot: ,.,......, ....,,...,......,.. ............ ••ddl No. 4a. S' eün zartında temyu ebnedili takdirde kes-

-------••••••••••---------------------...ıı..111!1 bl kattyet edeceiinl bildlrlr hulAsai bil\ j küm ihbarnamesi tebllt makamına kalın 
olmak ilzere i.an olunur. 

~ ....................................... ~ 
Kurıun Kaynakçısı Aranıyor 
GEMLiK SUNGIPEK FABRIKASI iÇiN 

muktedir bil' kurıun kaynakçıya ihtiyaç 1'ardır. Ueret 
iktülarına göre teıbit edilecektir. Tal.iplerin 

TAKSIM 

Kristal Gazinosunda 
Ve arkadaşlan kanuni Ahmet, kemençeci Aleko, 
piyanist Yorga, udi Abdi. klirnet Şükn-ı gibi 

SOMER BANK ISTANBUL ŞUBESiNE IBir!:~ 
tanınmış sanatkArlarla her nkpm musiki meraklılarına 

sanatkarı- unutulmaz dakikalar yaşatmakta vt? Bayan Safiyeye 
Safi:ve meşhur Macar orkestrası da sahnefi.. refakat 

~------• Hemen müracaatlan. _______ ,, 

r Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREtl. ~ 

Hakkı Katran Pastilleri de ~ardır. J 
POKER Traş Bıçaklan 

Dünyanın en iyi traş 
bıçaklarıdır. 

Ayda 

;:'1 etmektedir. 

<RIST AL GAZiNOSU .. 
Ayrıca kıymetli olçuyucubr Nev· t .J./;. 
zat, Faide, Süzan .. Melihcıt, Ayda ve ~ 

Nevzat Agyazarl, Faruğu da bir arada din. 
!etmek f edaklrlığından kaçın

mamıştır. 

HER AKŞAM 
Musa1d Meraklıları 

Yeniliklerle Karşılaşmaktadır. 

ı~tanbul Belediyesi llônları 

%8. z. 948 

T ES 1 R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA, SOGUK 

A L G 1 N L 1 G 1. K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağrllarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kate almabilir. 

TÜRKİYE CUMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kunıl~ Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiril Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai •e ticari her nevi banka mu.uneleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat P.ıt"kasında kambanlı ve ihbanıs tasarruf hesaplaftncla m 
u 50 lirası bulunanlan senede t defa çekilffe• kur'a ile •pjıdald 

püu cöre ikramiye datJtılacaktu 

• 
' • 
" 100 

120 
ıee 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ı .ooı Llntlk- •.eoe 
soo • ı.ooo • zso • ı.eoo . 

• 
100 • f,000 . 

• -., • ı.ooo • 
ff • f.800 • zo • 3.200 • 

DIKKA T· Reıııaplanndaki paralar b~ tene t(inde 50 liradan aışalJ 
düşmiyenlere tkramiye çıktığı takdirde. -., 20 fazlasiTle verilecetttr. 
Kal'alar senede t defa. l t;yUU, 1 Birineiklnan, 1 Mart re 1 lluıraa 
tarihlerinde ~necektlr. 

TAVZiH ILANI 
Bed~n Terbiyesi Genel Direktörlüğü lstanbul 

Bölgesi Başkanlığmdan : 
27-1-1940 tarlhlndenberf illn edilmekte olan 7:SS.894.03 Ura keşif 'bedent 'Dol

mabahçe Stadyum inşaatı eksiltmesine gf rmek isteyen talipler en az bir teahhUtte 
400.000 liralık bu işe benzer bir yapı ls! y apmıe olduklannı dair ibraz edecekleri 
vesika ne •ksiltme tarihlnden en az sek iz gOn evvel lstanbuJ VllAyettne mnnı
caalla ehliyet ve3ikası alm11 olmalan ve ayni zamanda 1940 7Jlına a!d Ticaret O-
dası veılkasım da hAmil bulunmaları DAnolunur. (1197) 

.t.umaldnln umwnl mentaatıere uy.runlutu tasdik edilip kanunen 1175 lira kıy- ,••••• Beynelmilel New • York Sergisi; ' 
met takdir edilmiş olan Beyazıt Camcı Ali mahallesinin Kiipçüler çıkmazı soka- Milli Firmalanmız için hakiki bir imtihan oldu. 

Traş bıçaklan geldı. iter yercıe Du. 
lunur. markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve ~ur. İstanbul Tabtakale No. 51 

ğındı 3 eski ı yeni kapı 584 ada 35 parsel No.lu ıırsanın mutasamh oldufu ta- ALI . MUHiDDiN HACIBEKIR 
puca bildirilen Naci ve Vahide Zişan'ın ikamet&Ahı telblt edilemedillnden 3710 
No.Ju kanunun 10 uncu maddesine tevfikan icap eden teblll varakalannm bu py-
rbnenlmle. Beledtye dalresiııe ve umuma mabsua mabamne 20 aün müddetıe talik Bu imtiluını Türk Sanayll ifin muvaffakıyetle 
edlldJli illn olunur. (llSM) -oerdiğind.en Uti.luır eder. . 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 
1 - Açık wlltme IU,.tlle ve ldaredeld eekil ve nılınunelere l&"e 18 takım to

mr ve hademe e"lblHsl ile 40 ••et 1Ki tulu ınu yaptınücakttr. 
2 - Muhammen bedeli 1071 Uta olup ınuvaldtat tem.ıııatı 80 Ura '10 kufuttur, 
S - İhale 15-3-940 Cuma S(bıO sut 11 da Ravayollan meydanında lı:lin Umum 

MOdürlflk 1rinumda toplanac&lı: lı:~n tarafından icra Julınacaktır. 
4 - Bu ite ald prtname " mukavelename ile nQmuneler her ıün Umum M'il

dOrUlk Alım Satun ltomlıi;Tmıunda al5rillebillr. 
ıs - Talip olanlann me%kCr tarUl ve aaatte HaVQODan me,'daıunda Jı:Mn Umum 

MOdilrliik binasında toplanacak kom.isyoo da baıır bulunmaları flln olunur. 
862) (1496) 

ALI MUHiDDiN HACIBEKIR 
latanbul .• Be11oğlu - KaTaköu • Katlıköy 

Toptan siparişlerde tenzilat yapılır ve Ticarethanenin 
Merkezine müracaat edilmesi rica olunur: 

~---• Hamidiye caddesi, Bahçekapı, İstanbul ---•r 
Sahihi •e Neşriyat Mfldfiri uatO L6tfll DÖRD'CNC(), Gueteeiltk ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basddıtr yer: T A N MatbtıM1 


