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Yeni Mü§teri Bulmak Sanatı 
Dr .Gaaon dl10r kit 
"Her tac:h ba kitapta co.tet"mflm annert tat~ etme• 
nreti,.Je bir iki ıetıe cibı lan bir zaman itinde m6,teriJe 
riniD adedini bir milli arttırabilir Ben ba kitabmıda .Ut 
ba unatt 6tretiyonım_ Fiyatı 50 kura' 

1940 Yılı Bütçesi SovyetKıtaatı 
• • o . Viborg Şehri 

Mevcut Vergi Nisbetlerinin 
Arttırılması 

Yeni Sene Bütçemizin 
260,000,000 Lirayı 

Bulacağı Zannediliyor 
&ıkara, 28 (TAN Muhabiri telefonla bildiriyor) - 1940 

Yılı bütçe projesi, İcra Vekilleri Heyetinin verdiği kararlar dai
?esinde Maliye Vekaletince hazırlanmıştır. Hükumet, projeyi 
CUına günü Büyük Millet Meclisi Riyasetine tevdi edecektir. 
Yeni proje hazırlanırken, dünya ahvalinin fevkaladeliği gözö
nünde tutulmuş, masraf ve varidat cetvelleri bu icaplara göre 

Başvekil Bu Gece 
Radyoda Mühim Bir 
Nutuk Söyliyecek 
Başvekil Doktor Refik 

tanzim edilmiştir. 
İçinde bulunduğumuz mali sene 

zarfında muhammen varidatın müş.. 
külltla temin edileceği anlaşıldığın
dan, vergi mevzulan üzerinde bu ba
kımdan tetkikler yapılmıştır. Vari.. 
dat cetvelinin tahmin edilen yekflnu 
bulabilmesi lqin, fevkalide tedbirle.. 
re tevessül zarureti takdir edilmjş, 
bu esas üzerirıdcn bir prensip kara.. 

Muhtemel 

AJal,ge Vekiü Fuat Ağraiı ~' bu a'Jqam saat 20 
~ l'lldyoda, dahili ve harici 
~~timiz hakkında mü
&&AJll bir nutuk söyliyecektir. 

-------~~~~~~~- ı 

koordinasyon 1 

Mükelleflerden yeni bir vergi 
alınması veya mevcut vergi/~ 
nisbetlerinin fazlalaştınlması 
yolundaki bu prensip kararı
nın mahiyeti ve yeni bütçenin 
ana hatlarını Maliye Vekili 
cuma günü bir beyanatla ga
zetecilere izah edecektir. 
1940 yılı bütçe projesi yekilnunun 

Yazan: Sadri ERTEM 1939 yılı bütçesi gibi 2ao,ooo,ooo 1L 
la ın· ra raddelerinde bir rakama bağlan. 

Müttefiklerin Boğazdan 
Harp Gemileri Geçirmek 
İstedikleri Doğru Değil 

iYi ı Korunma Kanununun mış olması ihtimali kuvvetlidir. 
T·· tatbikine başlanması Büy~k M~llet Meclisi, kış tatili 

Urkiye Cümh · ti d ikt devresıni muteakıp 18 mart pazarte. 
sadt . unye n e ~- si günü toplantılanna tekrar baılı
.~L" nıeselelenn ahenktar hır yacak ve müstacel bazı liyiha ve 
~de tanzimini de zaruri kıl- teklifleri müzakere ettikten sonra, 
!X\ıştu._ Bir koo d" h yeni bütçe projesi üzerinde görü~ tinin to l r ınasyon eye- melere başlıyacaktır. 

Sinyor Gayda, "Harp Balkanlara Yayıldığı 
Takdirde ltalya Harbe Girecektir,, Diyor 

Şehir, Cephe Boyunca Yapılan Taarruzlara 

Mukavemet Ediyor, Finler Şimalde, Petsamo 

Mmtakasmda da Geri Çekilmeğe Başladılar 
Londra, 28 (Hususi) - Finlandada harp bütün şiddetile de-

vam ediyor. Sovyetler, Karelide Fin mukavemetini tamamen 
kırmak ve Viborgu zaptetmek için oldukça geniş bir saha üze
rinde iki fırka ile hücuma geçmişlerdir. Bu taarruzlar bilhassa 
Viborg körfezindeki müstahkem adalara ve Vuoksem civarına 
kadar uzanan bütün cephe bo-

l 
yunca yapılmaktadır. 

Finler, mukavemete devam edi 

l yarlar. Fakat, Viborgun i.kıbeti bu 
rada alınacak kati neticeye bağlıdır 

1 
Finler, Sovyetlerin yeni mevzil~ı 

işgal ettiklerine dair ileri sürdükler 
: iddialan tekzip ediyor ve gayet kuv. 
vetli siperlerde mukavemet ettikleri 
ni bildiriyorlar. 

Şimaldeki Petsamo mıntakasına 
gelince, buradaki Sovyet kuvvetlerı 
takviye kıtalan alarak taarruza geç 
mişlerdir. Bu bölgedeki Fm mevctı 
du zayıf o!duğundan, Finlandalılar 
yalnız muntazam bir surette ricat 
temin için §iddetli bir mukaveme1 
göstermekle iktifa ediyorlar. Ricat E.STONYA 

Nautsi şehrinin cenubundaki hatlr.ra L-------------
doğru yapılmaktadır. Fin kıtalarıwn Kareli cephesindeki harekat saJuwm 
Nautsi şehrinin 13 kilometre gerisi- ve Viborg'u gösterir lıarita 
ne kadar çekildikleri bildiriliyor. 
Tahliye edilen mıntakada bütün cv-f 
ler yanmaktadır. Nazistlerin Finler bugün tayyare kuvvetleri· 
nin Sovyet hatlarını ve cephe gerisi
ni bombardunan ettiğini bildiriyor. 

Sovnel rami. tebliği 
Son Sovyet teblilf fUdur: 
"Kareli berzahmdLJllcı•"9t btata

n düınyıu= •••al!IFem mıntalc:asıru 
yari?aJig u betonlu topçu istihkamı 
olmak üzere 13 istihkam işgal etmiş.. 
lerdir. Cephenin diğer mıntakalarm· 
da mühim bir hadise cereyan etme
miştir. Sovyet hava kuvvetleri muh. 
telif mıntakalarda düşmnn kıtalarile 
askeri hedefleri muvaffak1yetle bom· 
bardıman etmişlerdir. Hava muhare
beleri esnasında 6 düpnan tayyaresi 
düşürülmüştür.,, 

Fin tebliği şudur: 
"Dün Finlaııdalılar Kareli berza· 

hında düşmana ağır zayiat verdire. 
rek müdafaa muharebeleri yapmış
lardır. Ladoga gölünün şimalinde 
düşman taarruzlan tardedilmiş ve 
müteaddit Sovyet müfrezeleri dağı. 

T rruzu 

Bekleniyor 
Alman Gazeteleri ise 

Sulhü imkansız Görüyor 
Londra, 28 (Hususi) - A

merika Hariciyesi Dalın! Müs
teşan Mister Sumner Welles 
bugün İsviçreye varmıştır. Cu
ma günü Berline muvasalat e
decektir. 

N azistlerin bu ziyareti fsttsmar e. 
derek, yeni sulh taarruzuna girişme. 
leri bekleniyor. Gerci Daily Tele. 

hük.. P anması da kanunun 
tadır:Ueri arasında bulunmak- Vekiller Heyetinde 

fSonu Sa 6 Sü· 4ı (Sonu Sa. 6 Sü· 6) Londra, 28 (A.A.) - Reuter: Müttefiklerin Türkiyeye mü
racaat ederek harp gemilerinin Çanakkale Boğazından geçmesi- ======================= 
ne müsaade istedikleri hakkındcpci haberin doğru olup olmadığı '' Afrodı·t ten Dog""' an 

t.ııt~dt h~reketlerln şümulü art
~ zır~atın, sanaylin, ticaretin js.. 

_,,,ubadele, ve istilıÜL.'t şartlan 
rıırt b· Sıkı irtibatlar kurulması za. 
lertnhı ır h~l alıru~iır. Hayat telakki
~ l~ışafı, teknik terakkinin in
Yorıeı iktısad.i faaliye~lerindc "'ras
:tnenıı~ lllesaiye sevketmesi muhtelif 
bir rrı etlerde koordinasyon işini 
n eseıe olarak ortaya atmıştır. 

tlrlet b·· . 
dt\rJe . unyesınde, koordinasyon 
ÜZeri t, hılhassa iktısadi vazifeleri de 

haUn:e al~ıktan sonra bir zaruret 
tır. llue lllutalea edilmiye başlanmış
lktıaadil'ldan evvel devlet bunycsinde 
J~llls meseleler için koordınasyonu 
Btınıar~ılaşt~ran iki sebep vardı. 
fıili ~a ~n bıri nazari 'c fikrı diğeri 

ııyetıı· I>e . 
\'lette k d. f'k . . neden tab oor nasyon ı nnı me-

nn rrıud ıat hadiselerine ınsanla
tın kend~~le edemiyeceklerı, tabıa
ne ~~ nııarnı içinde ~endı kendi
ıa iyi edeceği, tabiatın ne yapar. 
nanın ~~Pac .. gı hakkındn, e ki Yu
zarnan °1k filozoflarından kalan ve 
hayeı ;illan tazelene tazelene ni
nız ge . Irakınız. yapsınlar, bırakı
nan f~ınıer,. dusturu ile ifade olu
si'nln S()r liberalizmin ve fizyokrs
duşUnc lsyaı meseleler hakkındaki · 
şlincey e erı idi. Hakim olan bu dü. 
haleye eh gore insanın ~biate müda- 1 
Yerse akkı yoktur. Tabiat en iyi 

O Çf>r. 

de ta~ai ide, bir cemiyet bünyesi için
atııı zıddıae t..eket edilme-

nwf • 11; Sü 3) 

Ankara, 28 ( A.A.) - İcra 
Vekilleri Heyeti, bugün saat 11 
de BaşvekAiet dairesinde top
lanmıştır. 

kendisinden sorulan salahiyettar bir mümessil, böyle bir talebin ' ' 

Montreux (Montrö) mukavelesine muhalif olacağını ve bugün Matbuat Davalarından 
mezkur mıntakadaki vaziyete göre bu şayialara doğru nazarile 
bakılmamak icap edeceğini bildirmiştir. 

1 Avam Kamarasında bir sual 

E b• ı K • .. ı . k 1 Londra, 28 (A.A.) - Reuter: A-c ne 1 ere ıra anaca vam Kamarasın~a işci .~ebuslardan 
Strauss, B.aşvekılden Turk - Sovyet 

V ı 1 • H " Kafkas hududundaki siyasi ve aske. 
ri istikşaf hakkında beyanatta bu. a pur ar çın ususı ~~ı;::ı~~:l~ttl~';'iştir. Butler, §U ce. 

B • M •• d Al k "Halifax, matbuat tarafından biL 
ır USa a e. 1 n a ca diril:n ~u~ut ha~iselerini teyit edı.?n "-A resmı hıçbır malumat almamıştır .. , 

l 

_Zonguldakta kömür gükleme laaligetüulen bir görüniif 
.(Yazısı altıncı sayfamızdadır) 

Bunun üzerine Strauss, şu suali 
sormustur: 
"Dünyanın bu ~ısmında hiçbir fa. 

alivet kaydedilmiyor mu? .. 
Butler şu cevabı vermiştir: 
"Faaliyet her tarafta kaydedili

yor. Fakat matbuatın bahsettiği ha
diseleri teyit eden mallımat yoktur.,, 

Harp Balkanlara gelirBI! 
I talya da harbe girecek 

Roma, 28 (Hususi) - İtalyanın en 
salahıvettar muharriri Sinyor Gayda 
bugün" İtalyanın harbe ne zaman gi. 
receğı hakkında yaptığı bir )tonuşma 
da harbin Balkanlara sıçraması tak. 
dirinde İtalvanın harbe girecei!ini 
söylemi

1

ş ve daha sonra şunları ilave 
etmi tir: 

"Harbin Balkanlara yayılması k:ır_ 
şısında İtalya harp harici kalamaz. 
Çünkü o zaman İtalyanın da, em~L 
yeti tehlikeye maruz kalır. Bqgun 

(Sonu; ~ 8; Sil Z) 

Birine de Dün Bakıldı 
Suçlular, Yazıda Karardan Bahsetmediklerini 

Söylediler, Müddeiumumi Ceza istedi 

Cumhuriyet gazetesi muharriri Pegaml Sala "e Neırlgat 
J!itliirü Hikmet Münü dünkü celsede (Yazısı yedincide) 



z 

Ya::an: Merhumun Oğlu Dr~ Kamil Yazgu; 

Ahmet Mit hat Efendi 
Ya.zılarınıNasılYazardı 

-21-
"Hüseyin Buba!,, diyorduk. 

Babam, günün birinde, mura. 
dına erip te onu okutamıyacağını 
anlayınca, fena halde hiddetlendi, 
ve: 

"-Yahu, dedi. SenJnle biraz 
daha uğraşsam, seni kurtarayım 
derken, kendimi de kaybedeceğim. 
Çünkü yavaş yavaş, bir şey öğ. 
renemeyişini, sade senin liyakat
siı.liğine değil, kendi kabillyetsiz. 
liğime vermiye başlıyorum: Nere
deyse, beni hocalığa tövbe ettire
ceksin! .. 

Bir de senin pehlivan olduğu .. 
nu söylüyorlar: Böyle pehlivan nu 
olur? Sen aylardanberi, bir "eli!,, 
in hakkından gelemedin yahu!,, 

Bundan evvel, Ahmet Mit-
hatın yazılarını nasıl yazdı. 

ğından da bahsedeceğimi söyle
miştim. Şimdi, müsaadenizle, bi· 
raz da, Ahmet Mithatın pek şayanı 
dikkat olan bu tarafını anlataca. 
ğrm. Onun bütün yazılarında, ay
rılınaktan kaçındığı esas prensip. 
lerden birisi, hakikate hayalden 
fazla yer vermekti ve prensipinl 
müdafaa ederken: 

"- Görebilen göz için, hayat, 
her muhayyileden zengindir. İl
hamı muhayyilesinden alan mu
harririn, dünyayı anlatrnıya çalı

şan amadan farkı yoktur:,, derdi. 1 
Bunun içindir ki, onun, - mese. 

ıa - romanlarında ya kendisini, ya
hut bir dostunu bulursunuz. Mev. 
zulan dalına, ya kendi başından, 
yahut ta bir dostunun, bir tanıdı. 
ğının başından geçen vakalar, ma
ceralardL Romanının mevzuunu 
evvela kafasının içinde işler, ta
mamlar, ondan sonra, kıymetleri
ne inandığı kimselere anlatır, on. 
lann yapacakları ten!:titleri nazarı 
itibara alırdı. 

İş bu kadarla da bitmezdi: Gör. 
mediği hiçbir alemi, hatta hiç bir 
mahalli anlatmak istemiyen babam, 
hazan, sadece hazırlıyacağı roma
nına sahne olacak muhitleri gez
mek, tanımak, tetkik etmek için 
koltuk meyhanelerinden umumha
nelere, esrarkeş kahvelerinden çin. 
gene mahallelerine, batakhaneler. 
den, bektaşi tekkelerine kadar her 
yere, her aleme girer, çıkar, her 
çeşit insanla düşer kalkardı. Eğer, 
roman tarihi ise, o zaman da mü
zeleri dolaşır, her devrin kıyafet 
hususiyetlerini dikkatle gözden ge
çirir, kitapları karıştırır, hattf\ as
keri bususatta muhtaç bulunL" ğu 
malıimatı edinmek üzere, eski ha. 
ritaları, planları toplar, erkanıharp 
zabitlerile konuşur, defterini ve 
ekseriya tütün paketlerınin arka
larını çeşit çeşit notlarla doldurur, 
hulasa kafasının her eksiğini, ıs
rarlı bir dikkat ve itina ile gider
dikten sonra yazmıya başlat'dı. Fa
kat, bütün bu hazırhkları bitirdik
ten sonra, eserini şayanı hayret bir 
kolaylıkla tamamlardı. 

E 1 yazısı, fevkalade fena idi. 
O kadar ki, onun el yazıla. 

nnı, bazı muayyen mürcttiplcrden 
başka hiç kimse okuyamazdı. Bu
nun içindir ki, o yazılarını kendi e
lile yazmıya, birisine dikte etmeyi 
müreccah bulurdu. Hüseyin Efen· 
di adında bir kitibl vardı. Ekseri. 
ya onu karşısına oturtur, eserlerini 
söyler, yazdırırdı. 

Hatta, mübalağa sanılmasından 
korka korka söyliyeyim kı, ben 
Ahmet Mithatın, bir t:ıraf tan tav
la oynadığını, bir taraftan da ro
man dikte ettiğini bile hatırlarım. 
Hatta, bu te!rikamın intişara ba~ 
lamasından sonra, aldığım mektup
lardan bir tanesi, benim bu hatıra. 
mı teyit edecek mahiyettedir. Bu
nun içindir ki, o mektubu buraya 
katmaktan kendimi alamıyacağım: 
Mektup şudur: 

"Muhterem doktor, 
Ben. eski bir başmftrettibltn: 

Mektubumun altında okuyacağınız 
adımı ortaya koymanıza lüzum gör
müyorum. 

Ahmet Mith~, bizim de baba
mızdı. Bunun içindir ki, yazdıkla
-ınızı, kendi öz babamın hatır~la. 

.,ı okuyormuşum gibi, samimi 

bir zevk duyarak takip ediyorum. 
Bu arada, ben de, bir vakıayı an.. 

!atmak isterim: Belki size küçük 
bir hizmette bulunmuş olurum: 
Anlatacağım vakıayı, Basri Efendi
den dinledim. Bu arkadaşım, eski 
İkdam gazetesinde uzun müddet 
başmürettiplik yapmış bir mes
lektaşımdır. 

Bir akşam üzeri imls. "Tercü
manı Hakikat,, in heme~ bütün ya. 
zıları mürettiphaneye verilmiş. Ah
met Mithat Efendi de, bütün işle
rini bitırmiş, çıkmıya hazırlanmış, 
fakat, mutadı veçhile matbaadan 
ayrılmadan evvel, bir defa da mü
rettiphaneye uğramış. O zaman, 
matbaanın başmürettibi "çerçeve,, 
la.kabile tanınan Abdullah ustay
ınış. Yanında da mürettip küçük 
Abdullah, ve mürettip Nazmi var. 
mış. Sonradan (Sabah) gazetesinde 
musahhihlik eden küçiik Abdulla. 
hı da, ve yine sonradan polis olan 
Nazmiyi de eski gazetecilerin he
men hepsi tanırlar. Üçü de, Ah
met Mithat Efendiyi ::ıevgi ve hür
metle selamlamışlar. Ahmet Mit. 
hat Efendi, her akşamki gibi sor. 
muş: 

- İşler nasıl yürüyor çocuklar? 
O zaman, sermürettip Çerçeve 

Abdullah: 
(Devamı Var) 

• 
.oaoamın Kıyafeti 

Hakkında Bir Not B u tefrikanın başladığı günlerde, 
Ahmet Mithatın kıyafeti hakkın

da yazdığım bazı satırların, yanlış tef
sire uğratıldığını, bu siltunlarda gö?.0.
me ilişen blr tavzlhten anladım. Ben, 
bir gün Ahmet Mlthata: 

"- Si.al,, 4emiftlm. p7et tut pnneıc 
istiyenler olabilir: Fakat slıln onlann 
bu arzularım yerine getirmekten: nvk 
duymadığınızı görüyorum: Bunun se
bebini sormama müsaade eder mlsi
nl7.?" 
Babamın o :ı:mnıın, bQyQk bir safiyet-

le sorduğum bu wale hiç d~ilnnıeden 
verdiği cevap 1Uydu: 

"'- Şıklık. bence. urafetı. terzi 
dQkkA.nından, ve Qc Ura:ra satın almak 
isUyenlere vergidir: Ben, üç liraya ter
zi dükkfınından, ve bes kuruşa berber 
dükktınından satın alınan ucuı ve kcr 
lay zarafete kıymet vermiyorum. Dik
kat et: Görürsün ki, ekseriyetle, süse 
ve tuvalete çok fazla itina eden kadın• 
lar, ~irkin olan kadınlardtr. Tıpkı on
lar gibi, kusurlarını önmek bUyen 
bo$ adamlar, kendilerini iyi Hlçllmlş, 

pahıılı, ve ~k esvaplarla dolu gösterme
te çalışırlar. Halbuki, dünyanın en bü· 
yük adamları, filozofları, Alimleri, kı• 
yafet bahsine pek düşkünlük göster
memişlerdir: Mesela, "Lenin" , kendi
sine hatırlatıldığı halde, yırtılan panta
lonunu değlşUrmeYi tam bir hafta u
nutmuş. Ben, bUyük blr adam olduğum 
iddiasında değilim: Fakat, büyük a
damlar arasında da, kıyafet bahsinde 
benim gibi düşünenler bulunduğunu · 
bilmekle müteselllyim. 

Hayatımı görüyorsun. Ben, yaz, kış, 

her gün banyomu yaparım. Her akşam 
eve girince, ı1abunla, aıcalı: suyla yıka
nırım. Her hafta Qamasırlarımı değişti
ririm. Evime girerken, esvaplarımı, pa
puçlarımla birlikte kapının kenarında 
bırakır, (izerime entarlmi giyerim. cıın 
kü, dünyada en ı;evmediğlm malım es
vaplarımdır. Onlar, ,hariçte, insanın ya 

, bir kusurunu gizleıneğe, yı:ıhut ta ol
duiundan başka türlil göstermeie ya
nyan birer maskedlrter: Bunun içindir 
ki, fl.yllmelerlndekl gayelerden tiksin· 
dilim bu nesnelere ehemmiyet vermi-
7orurn, ve onları, papUc;larımlı bet"a· 
ber, kapının kenarmd' bırakıyor, evi
me öyle giriyorum!., • 

Ben, bu telAkklde olan bir lnsam, 
11klık dOıkünü blt Züppe lfbl ıısster• 
mele kıyamadıtım içindir ki. bütün 
zarafet ve ternl:ı:lllinl, bedeninde, gön• 
IOnde, ve 11Szlerlnde tasıyan Ahmet 
Mlthatı, gördillüm. blldillm ılbl anla· 
tırken, iftihar duydum: Kıymeti, zarf· 
ta ddll. mamıtta arıyanlar, o kalen
der Ahmet Mlthatı en u ~im kadar, 
sevmişlerdir sanının.: Bunun lçlndlr ki, 
bazı kimselerin, yanJ.ıı blr tefsire ka· 
pılarak rencide olmalan, bana fazla bir 
tee!SUr vermedi. 

Bir başka büyük adam: 
•1- tnsanlar, kıyafetlerine sere lstllt· 

bal, fakat ı:ekAlarına ıöre tea1 olunur
lar!, demiş. 

Zek~larlle fy! teSYi olunabflect''kle
rinden emin bulunanlar, Ahmet Mithat 
gibi, kıyafet alayişindeft istlaneye te
nezzuı etıniyen bahtiyarlardır!,. 

K. Y. ~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü nahiye kolunun Çocuk müteakıp miniminiler, büyüklerinin cidden takdirlerini kaza. 
Kütüphanesi her sene ol.duğu gibi bu sene de bir müsamere nan muvaffakıyetli temsiller ve oyunlar yaparak sürekli alkış
tertip etmiştir. Müsamere saat dokuzda Fransız Tiyatrosunda lar toplamışlardır. Resimde, müsamereye i§tirak eden yavru. 
küçük bir yavrunun davetlilere teşekkürü Ue başlamış, bunu lardan bir grup görülmektedir. 

NUMUNE Nakliye Navlunu İndirildi 
Evler 

Yapılacak 
Bir haftadanberl v11Ayette hava 

korunma umum kumandanı Hüsnü 
Kılkışın reisliğinde, seferberlik 'mü. 
dürü Ekrem, zehirli gazlar mütehas
sısı Hüsnü Oralın iştirakile yapılan 
toplantılar dün bitmiştir. 

Kömür Marttanltibaren 
Devlet Elile Satılacak 

Heyet, pasif korunmn hakkında ya 
pılan bütün ihzaratı gözden geçirdik
ten sonra, zehirli gaz kurslarınırf ade. 
dini arthrmıs. mart ayı_icinde :Yeni 
bir havadan korunma ü!Crübesi yap-

Sömikok, Gazhane ve Karabük koklarının memleket dahi
linde tevzi ve istihlakini temin etmek maksadile Etibankla İs
tanbul Belediyesinden mürekkep bir teşekkül kurulmuştur. 
HükUnıet tarafından bu teşekküle ilk elde 250 bin liralık ser
maye verilmektedir. 

1 Marttan itibaren kok istihsal eden bütün müesseseler is-
~.&Oa.a.""" ... &n • .,,..~._.b-... 6&u& .&;.1-..&J..n.&&aa...._ -•'-&.& ,...""~,..-,:;~ç.a.,_..... 

mak, bazı milhim binalan maskele
mek ve arazinin rengine göre boya
mak ve pasif korunmay1 öğretmek i
çin nümune evleri yapmak gibi bir 
takım yeni kararlar vermiştir: 

Etibank İstanbula her sene 35 bin kömürlerle doğrudan doğruya İktı
ton sömikok, 11 bin ton Karabük ko- sat Vekaleti meşgul olacaktır. 
ku ve 30 bin ton gazhane koku ve- yeni kömür navlunları 
recektir. 

Bu nümune evlerinden şehrin he. 
men her kazasında bir adet vapıla· 
caktır. Halk bu evlere serbestçe gi. 
recek, orada gördüklerini kendi evin
de de tatbik edecektir. Bu tatbikatın 
yapılması icin bir mühlet verilecek
tir. Bu müddet zarfında istenilen işi 
yapmıyanlar para ve hapis cezaları 
ile cezalandırılacaklardır. 

ADLiYEDE: 

Bir Katil Mahkfun Oldu 
Çarşıkapıda Hasan Hüseyin Uçan 

öldürmekten suçlu Ali Sırmanın rım
hakmesi, dün ağır ceza mahkemesin. 
de neticelenmiştir. 

Ali Sırına, arkadaşı Hasan ile ku
mar oynadıktan sonra kavga etmiş, 
ve arkadaşını arkasından vurarak öl
dürmüştü. 

Mahkeme ceza kanununnn 448 in. 
ci maddesine göre katili 18 seneye 

Ankaraya beş bin ton sömikok, 
35 bin ton Karabük koku, bin ton da 
gazhane koku verecektir. 
İzmire 5 bin ton sömikok, 2500 

ton Karabük koku, 2500 ton da gaz. 
hane koku verilecektir. 

Dğ.er şehirlerin ihtiyaçlan da 
böyle nisbetler dahilinde temin edL 
leccktir. Banka tarafından her şe. 
hirde birer umumi depo açılacaktır. 
Diğer depocularla, perakendecilerin 
de bankanın umumi deposundan kö
mür alarak satmalarına müsaade e. 
dilecektir. Sömikok, Karabük koku 
\•e gazhane koku birbirlerile karış.. 
tırılarak satılacaktır. Karıstırma nis. 
beti Maden Enstitüsü tarafından tes. 
bit ~ilecektir. 

Vapurlara 'verilecek ihrakiyelik 

Medrese ve imaretler 

Evkafa Devrediliyor 
mahkum etmisse de, Ali Sırma 18 ya- Camilerin evkafa bağlı, bu cami. 
şını bitirmediği için bu müddet 6 se. ler yanındaki imaret ve medreselerin 
neye indirilmiştir. Katil, öldürdüğü idarei hususiyeye bağlı olmak beledi
adamın ailesine bin lira da tazminat ye ile evkaf arasında bir takım ihtL 
verecektir. laflara yol açmaktadır. Evka! cami-

Üç Kadın Tevkif Edildi ler; tamir ettiği halde bu camilerin 
Karamürsel satış yerinde tüccar- mütcmmimatından olan imaretler 

ların kumaşlarını çalan Hikmet, Ay- ve idare! hususiyece knbili istifade gö 
şe ve Hatice admdaki üç kadm di.in rülemiyen medreseler yüz üstü kal
Sultanahmet birinci sulh ceza mah. maktadır. Bu medrese ve imat'etlerin 
kemesinde isticvap edilmiştir. Kadın de camiler gibi tamir edilebilmesi 
hırsızlar ayn ayrı ve biribirlni nak- için bu müesseseMrin tekrar evkafa 
zeden ifadeler vermişler, suçlarını devri muvafık görülmüştür. Bunun 
inkara kalkmışlardır. Mahkeme suç. için bir kanun layihası hazırlanmak. 
luları tevkif etmiştir. tadır. 

Trabluslu Tekrar Tevkif Edildi - 0 

İki kiş.iyi dolandıran İtalyan teba- BELEDİYEDE : 
asından Mehmet Ali Trabluslu, ev- • • • 
velkl gün sekizinci asliye ı..-eza mah. Vali Şehrı Gezdi 
kemesinde iki ay bet güne mahkum Vali ve belediye reisi I.Citfi Kır. 

Son zamanlarda kömür navlunla
ı:ı.nın bir hayli yükseldiği malumdur. 
Evvelce 175 - 200 kuruş arasında 
değişen navlunlar, 400 kurusa kadar 
çıkmış ve bunun neticesi olarak ta 
kömür fiyatları fırlamıştL 

Buna karşı kati bir tedblr olmak 
üzere, Münakalat Vekaleti, toplAdı
~ bir komisyonla, kömür navlunlan 
için bir tarife tesbit etmiştir. 

Bu tarüeye göre, Zonguldaktan 
bütün iskelelere alınacak ton başına 
navlun ücreti şu olacaktır: 

Zonguldaktan: İstanbula 225 ku. 
ruş, Derinceye 235, İzmire 265, Mer. 
<>ine 325, Sam!;Una 275 kuruş. 

Bundan böyle hiçbir vapur, bu ta. 
t'ifenin haricinde navlun alamıya
caktır. 

Tramvay Şebekesi 

Şimdilik Kaldırılmıyor 
Tramvay şebekesinin 10 sene zar

fında kaldırılacağı hakkındaki haber 
üzerine, tramvay idaresi müdür ve
kili şu malılmatı vermektedir: 

Tramvay şebekesinin tedricen kal. 
dırılması kararlaştırıldığı, hatta 10 
c;ene zarfında tamamile tatbik saha. 
sına çıkanlacak olan bu karara işti
naden tramvay hatlarında tadiller 
yapılacağı yazılmıştır. 

Tramvay hatlarının kaldırılması 
fikri bugünkü halde bir tasavvur ve 
tetkik sahasından ileri gitmemiştir. 
Tramvay yerine otobüs işletmek da. 
ha-;.meli ve şehrin ihtiyaçlarına da
ha uygun olsa bile, bu ancak derin 
tetkiklerle ve neticenin halkın nefi~ 
ne olacağına tam kanaat hasıl olduk
tan sonra, tatbik sahasına konulabi
lecektir. Binaenaleyh bu~ünlük böy. 
le bir karar mevsimsizdir. 

TİFTİK 

İhracatı~ 

Durduruldu 
Tiftik ihracat birliği, tiftik ve ya. 

pakların, zahire ihracat heyeti de su· 
sanıların muvakkat bir müddet için 
ihraç edilmiyeceğini tüccarlara bil
dirmiştir. Alakadar mahafilde bu 
memnuiyete dair bir tebli.ğ gelmedi. 
ği anlaşılmıştır. Birliklerin bu tebliği 
piyasa!at'1m1za derhal bir durgunluk 
ve tüccarlar arasında da endişeler 

Dil~ susam satışları durmu~ ve ttf
tikler kilo başına on kuruş düşmüş.. 
tür. Muhtelif memleketler için yapıl· 
mış olan satış muknve:eleri son va. 
ziyet sebebile vaktinde yerine geti
rilemezse bnı tüccarlar bu yüzden 
zarar görmek endişesile Ticar~t Ve
kaletine müracaata karar vermişler
dir. Mevcut ihracat kararnamesine 
rağmen velev muvakkat bir zaman 
için de olsa yen~ bir memnuiyet ka
rarnamesi çıkmadan birliklerce baZl 
malların ihracının men veya memnu. 
iyeti işac ederek piyasaların sarsıl
masına sebebiyet verilmesi doğru gö
rülmemektedir. 

Ticaret Vekaletinin, birlik1erin ma 
hıyetini, kanunen yasak ofan tröst 
teşekküllerinden hiçbirine benzeme
melerine itina ettiğine şüphe edilme
mekle beraber birliklerb piyasaları 
hozacak hareketlerde bulunmalarına 
müsaade edilıniyeccği de umulmak
tadır. 

Türkiye ile Macaristan :ırasında 
yeni ticari mübadele anlaşması imza
lanmıstır. Evvelce Almanyadan alclı .. 
ğımız ·sanayi maddelerbıi, ham mad
de ihracı mukabilinde Macaristandan 
getirmemiz kabil olacaktır. 

Yeni Dördüncü Şube l\lüdürü 
Arapkir kaymakamı iken İstanbul 

emniyet dördüncü ·şube müdürlüğü. 
ne tayin edilen Emin K öksal, yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Eniştesini Öldiirdü 
İzmir - Bornovanın Çamdibi kö

yünde, Hamza oğlu Ahmet Dağdibi, 
kız kardeşine fena muamele eden e. 

niştesi Mehmet Ali Keçiliyi av tüfe
ğile öldürmüştiir. Evvela Mehmet 
Ali ateş etmiş, fakat isabet ettireme

miştir. 

TAKViM ~ilmişti. Bu müddeti doldurmuş, fa- dar, dün sıhhiye mildi.irile birlikte 
kat tahliye edilmeden mevkufen Sul- Kabataşa giderek isthnlbk işlerini 
tanahmet birinci sulh !'eza mahke- tetkik etmiştir. Buradaki anba va
mesine gönderilmiştir. Bun'.ln sebebi, puru iskelesinin genişletilmesi karsr
Mehmet Alinin Bursada işlediği bir laştığı için iskelenin sol tlU'afındakJ 
dolandırıcılık suçudur. Mahkemede binalar lstimllk edilecektir. Burada 
sorgusu yapılan Mehmet Alinin tev- bir benzin deposu ile modern bir be
kif edilerek Bursaya gönderilmesine la da yapılacaktır. 
karar verilmiştir. Belediye, Üsküdar meydanını 8nil-

Bulgar Elçisi Ankaraya Gitti 
Yeni Bulgar Elçisi ekselins Sava 

Kftot dün akşamki ekspresle Anka. 
ra.va aitmlftir • 

müzdekt yaz mevsiminde kati olarak 
tanzim etmiye karar vermiştir. Bu
nun için meydanın sol tarafındaki 
dükkanları ve ahşap evleri de istim
lik etmiştir. Bu binaların bir kısmı 

yıkıcıya ihale edilmiştir. 
Vali, dün buraları tefti~ etmiş, 

Şemsipaşaya da giderek bu muhitin 
tmar vaziyetini tetkik etmiştir. Bun
dan sonra Zeynephanun hastahanesi
ne gitmiş, bu hastahanede inşasına 
başlanan mutbak ve çamaşırhaneyi 
gezmiştir. Sonra Lutfi Kırdar Kısık
lıya gitmiş ve belediyenin Kısıklı ile 
Acıbadem arasında yapmak istediği 
şoseyi de gözden geçirmiştir. 

29 Şubat 1940 
PERŞEMBE 

2 nci ay Gün: 29 
<\rab!: 1358 
Muharrem: 20 
Güneş: 6.36 - Öğle: 
İkindi: 15.33 - Akşam: 

Yat~ı : J9 .ll7 - İmsak! 

Kasım:114 

Rumi· 13fi5 
eubat: 16 

12.27 
17.58 

4.59 
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n: mer Rıza DOGRUL 

J ngiliz raduos d'' k '' . 
" u un u ncşrıya. 

Ort Ştında, nıütteftJtlerin Yakın ve 
n arkta yapt ki • . 

datın hedefl . 1 arı askerı tahşı-
konf erınden bnhseden bir 

crans \·erdi B 
nnla~ıldı w ına .. · u konferanstan 
defi l\l g 

1 
gor.e, bu tahşidatın he-

' usu octroll . . . d k" Petrol h · erını ve Iran a ı 
sa asını her h . .. d 

koruınakt ç·· . nngı tccavuz en 
· ır. unkü ·•tt !'ki h ıki petrol h mu c ı er, u 
tarafından s: ası~_ın Sovyet Birliği 
endişe et ecn~uze uğramasından 
le için, b:;~e~ır. Bu endişeyi faa-

Koııf"r şıdot Yanılmıştır. 
" ansta · lerin ne k' · ıcnbında bu kuvvet. 

ği izah dş~l ı.Ide harekete geçirilece. 
e ı dı B · · yoliln l\t · u ıznhata göre, Iran 

.... usul ·ı · 
balarına h" 1 e Irandaki petrol sa .. 
de, t0 ..,.

1
. ır tecavüz vukuu takdirin. 

.,ı ız ve F l . :ı.· Yoldan 1 ransız kuvvet en .u\:ı 
Bu Y •;eketc geceeeklerdir. 

arasınd~k.ar~.an biri, Suriye ile Irak 
Şaın il ~ Ç_?l Yoludur. Halihazırda 
ırnıvas ~ agdat arasındaki en seri 
ler ve a a Yolu, çölden geçen otobi.is
kuv,,etlta~y~relerdir. Müttefikler de 
hu Yold crın! ~raka göndermek için, 

İki .~ ıstıfadc edeceklerdir. 
den ~cıw Yo] da, Suriycnin Şimalin. 
den' ogrudan doğruya l\1usula gi

Yoldur. 1'1. ttcf':1• 1 --· istifade decekt . . . u .uut:Llll e .. 
A erı ıkınci yol da budur. 

dist VUstralya, Yeni Zelanda ve Hin. 
tin' andan %elen Britanya kuvvetle. 
rn ~n Mısır ve Filistinde tahşit olun
(!' a arının bilqncti bu ;0lduğll gibi, 
d~anın da Suriyeyi askerle dol-

t' asının sebebi de, bundan iba
r. 

,0 halde su sual ile karşılaşıyoruz: 
h 'Sovyet Birliğinin, tek başına, ya. 
Y ııt Almanya ile birlikte, İrana ve. 
d 11 lraka taarruz ctıuesi ve bu iki 
evletin buralarda büyük bir harbe 

Yol nçnıalan b k1cncbilir mi?,, 

0 
Alman radyoları, bu tecavüz ha. 

erlerini mütcnmdiyen tekzip edi. 
Yorlar. Hnttn dün ak~nm da, Alman 
t'adyosu, biitün bu iddiların. mem
haını karsı tarafta aramak lazım 
geldiğini, Alınnnyanın İran ve Iraka 
karsı bir harekette bulunmayı ak
lından değil. hayalinden dahi geçir. 
met-. i bildirdi. 
t & K;-mhllhl"; · ~;.. ıÜl".ı " 1 ~}ô"t'Xll~ 
rıakları bıılundu~ttına göre, onun i. 
tan 'eya lrakn knrşı harekete ~ece. 
~' petrol peşinde ko ması bekl~n
lllez. 

k İn~li~ radyosu ise, Sovyctlcl'İn 
l etıdılcrıne yetecek pctl'olleri bu. 
llnduğunu, fakat Alman ihtivacını 

da temin etmek ınc elcsi düsü~üliir. 
lie ve hu düşünce yiiziindcn hareke. 
te geçilirse; müttefiklerin ıniidafaa. 
~·a hazır olcluklarını siiylüyor. 
l Vaziyet bu merkezde ise. ve söy. 
{'nen sözler hakikate muiabık ise, 
ran veya lrakın bir tecavüze sahne 

teskiJ etıniyeccğiııc hiikmetmck icap 
eder. 

M üttciikle:rin Yakın ve Orta 
'S Şarktaki tahşidatları, şüphe 
riC)~ ki, yalnız Irak ve İran petrolle • 
.... ?1 korumavı istihdaf etmiyor. Tc. .... . . 

nnt Verilen devletlere ~ nrdım et-
ll'levi, Mısır gibi müttefik devletleri 
~Üdafna etrncvi, ve miitekahil yar
t ıın İttifakı ahkamı mucibince, bir 
becnvüz vııkuundn Tiirkiye ile bera-

er olmayı istihdaf ediyor. 
t F~kat bugiin hiitiin hu sahalarda 
?.h~~ke alametleri görünmüyor ve 
~o~~~mediği icin, vaziyette hicbir 

eı,"l ıklik göze çarpmıyor Biitün 
lllcscle, ilklıahar111 yaklasnıakta ol. 
ınasınn mebni. her tnraf, gafil avlan. 
ınanıak isth•or ve hilkuvve mevcut 
<>dl~n her tehdide tedbir He mukabele 
e 1Vor. 

~======================~ 

TAN 

Hergün Draam ! 

lngiliz Tayyareleri Dün 
Gece de Almanyada 

Keşif Uçuşları Yaptıl~r 

IRAKIN 
Müdafaası 

İçin Tedbir 
Alınıyor 

Kahire, 28 (A.A.) - Bağdattan 

Mısır matbuatına bildirildiğine göre, 
halihazırda İrak hükumeti, m~ınle
ketin müdafaası için tedbirler al
maktadır. J\;keri programın tatbiki 
için lazım gelen tahsisatı,n ayrılabil
mesini teminen muhtelif nezaretlerin 
bütçelerinden pek lüzumlu olmıyan 
masraflar çıkarılmaktadır. · 

Hergün Draam ! 
Yazan: B. FELEK 

V aktiyle, Ramazanlarda mahal. 
lelere kadar, her tarafta Kara

göz oynatıldığı devir.de, Arlin adında 
Şehzadebaşının, tiyatro salaşlannda 
gardropluk, perdecilik gibi, sanatla 
alakaısı olmıyan hizmetlerinde bu· 
Junmuş bir Ermeni vatandaş ( o za
man tiyatro Ermenilerin inhisarında 
gibi idi) bir mahalledeki büyük bil' 
muhalJobici dükkanıııın sahibine ge. 
Jip der ki: 

İngiliz Tayyareleri Son Altı Günde AlmQJlyanm Her 
Tarafına Uzanan Beş Muvaffakıyetli Uçuş Yaphlar 

- Oğlum Bayram! Bu Ramazan 
senin tükkanda bir Karagöz oynata
lım. Ne dersin? 

- Kim oynatacak? 
- Kim oynatacak? Ben. 

Londra, 28 (Hususi) - Hava Ne· 
zaretinin bildirdiğine göre, İngiliz 
hava kuvvetleri dün gece de şimal 
Alırı.anyası üzerinde uzun istikşafüa· .. 
da bulunmuşlardır. Tayyareler, Ber
lin ve Hanover ile Kiel Cuxhaven 
i.isleri üzel"inde uçmuşlardır. 

Bu suretle İngiliz tayyareleri altı 
günde, Almanyanın her tarafına u. 
zanan beş uçuş yapmışlar ve bütün 
btı uçuşlar muvaffakıyetle neticelen
;miştir. Son 48 saat zarfında Fransa. 
da da 2 Alınan tayyaresi dü~ürül
müştür. 

Dün gece Alınan tayyareleri de 
ıFransanın şimalinde ve ş:a.rkında uç. 
muşlardır. Bunlardan bir kısmı, Al
manyaya Belçika üzerinden dönmü~
lerdir. 

Dün gece Holandanın muhtelif kı. 
sımıan ve bilhassa Am.sterdam böl
gesi üzerinden yabancı tayyareler 
uçıp.uşlardır. 

Hava dafi toplarının patlamamış 
bir obüsü bir evin üzerine düşmüs, 
ve dört katın döşemesini delerek 
geçmiştir. Hiçbir yaralı yoktur. 

Holanda hava daf i topları bir çok 
yerlerde ecnebi tayyareleri üzerine 
ateş açmıştır. 

Tayyarecilerin anlattıkları 
Reuter ajansının Fransadaki İngi

liz hava kuvvetleri nezdinde bulunan 
hususi muhabiri, İngiliz hava ordu
suna mensup uzun mesafeli bombar
..ırı·n-yı•"ot"·~a·~ .. ıma 1'\l"ei".'ı.F u~rrvıTIY:l frıte. • 

Ut. ılf H K 'K ş ~ -ışıan yap .lK-
tan sonra dün sabah Fransada.ki üsle. 
rine avdet ettiklerini haber vermek
tedir. Harbin başlangıcındanberi İn
giliz bombardıman tayyarecilerinin 
yaptık1an en ehemmiyetli uçuş bu
dur. Bu İngiliz bombardıman tayya
releri, memen bütün Alman hava 
müdafaa hattı üzerinde uçmuşlar ve 
Alman bombardıman tayyareleri de 
bunlara taarruza teşebbüs etmemiş
!erdir. 

İngiliz tayyareleri, bilhassa Rhin 
üzerinde büyük bir faaliyet sarfet .. 

mişlerdir . .Kolonya ve Dllsseldorf ü
zerinde, Alınan hava dafi bat~ryala. 
rının şiddetli ateşile kar.şuanan bu 
tayyarelere isabet vaki olmamıştır. 

İngiliz hava ordusu tayyareleri, 
Berlin üzerinde uçmuşlar ve uyumı
yan şehir üzerine milyonlarca beyan~ 
name ve küçük flamalar atmışlardır. 
İngiliz tayyareleri, Vilnelmstn.sse, 
Unter Den Linden gibi caddeler üze
rinden bir kaç bin kademden ibaret 
kısa mesafelerden uçmuş olmalarına 
rağmen, Alman projektörleri yanma. 
mışur. 

İngiliz tayyareleri Kolonya üzeri
ne beyannameler atmışlar, Eınden, 

Dinsberg ve Dortmund üzerinde uç. 
muşlardır. 

İngiliz gazete muhabirleri bu gece 
akınlarının Alınan istihkamlarının 
vaziyeti hakkında kıymetli malfunat 
toplanmasına yardım ett!ğini, fakat 
düşman avcı filolan;nın mukavemete 
kalkışmalarının müttefik kumanda 
heyetlerinde hAyret uyaııı1ırdığını i
lave eylemektedirler. 

• Kiel kanalı üzerinden nçan tayya. 
relerden birine kumanda eden 23 ya
sında Avustralyalı bir zabit, avdette 
yapılan akının gidip gelme altı saat 
sürdüğünü söylemiştir. 

Zabit, seferin umumiyetle pek sa. 
kin geçtiğini ilave etmiştir. Düşman 
topraklarının üstünde bıle tayyarele
rin karşılaştığı yegane mukavemet 
kendilerini hlkibe uğraşan projektör. 
-- ----~---· - - .. ~- ..... o-- ~ -oA..--

hadise Heligo!and civarında vukua 
gelmiştir. Burada Alman bataryaları 
tayyarelerden birine ıtarşı şiddetli 
bir ateş açmış ise de tayy.are salimen 
üssüne dönmüştür. 

Son ü_ç gün zarfında batırılan Al. 
man tahtelbahirlerinin beşe vardığı 
tahakkuk ediyor. 

Denizlerdeki f aaUyet 
Şimal Denizinde dört balıkçı ge

misi, Alman tayya~erinin hücumu
na uğramışlardır. unlardan ikisi İs
koçyanın şimalind bir limana güç. 

lükle sığmabilmişlerdir. Üçüncüsü 
tayyareıerin takibinden kurtulmuş, 
Aurora ismindeki dördii.pcü gemi ise 
20 dakika süren mücadele esnasında 
delik deşik olmuştur. 

4709 tonluk Alman bandıralı Va
che vapuru bir İngiliz harp gemisi 
tarafmdan yakalanarak İngiljz Ii.. 
manlarından birine götürülmüştür. 

7000 tonluk Maryland ismindeki 
Danimarka vapurunun battığı haber 
verilmektedir. 

• 
Filistin gönüllüleri 

Garp cephesine ilk defa olarak Fi
listin gönüllüleri bugün muvasalat 
etmişlerdir. Bu kuvvet Araplardan 
ve Yahudilerden ınütesekkildir. Fi
listin Ar,qp ve Y alw.dilcmnin bu şe. 
kilde Garp cep®sine gitmeleri A
raplar,ıu nazistler lehin.da oldukları. 
na dair ileri sürülen iddialan tekzip 
etmektedir. · 

• &gün.kii Fr,tm.$1.Z teb1j.ği şu4ur: 
Cephenin bazı noktaJarı,;ıd·:t ~jı- k~ç 

top ateşi testi edilmiş ve :keş,ii müf
rezeleri (a.ııJ.iyeti olmuşt!11". 

Bl'ükşelden bildkildjğine gör:e, bir 
Belçikalı yanlışlıkla hQdudu geçerek 
fransız tQpreklarµı,a gjrmiş ve ha.ta
sını anlıyarak Belçika topraklarına 
dönmek istemiş ise de biı' İn~llz 
devriyesi tarafından ağır surette ya. 
ralanarak ölmüştür. 

İngiliz Anavatan orduları 
ı-.~ 

İngiliz ana vatan ordulan başku
mandanı General Valte:r KiFke, bü,.. 

yük İngiliz karargahına gelmiştir 
29 şubata kadar eeneral GG"'tua JiRİ· 
saf.İci olacaktır. 

Diğer cihetten hükumet ma~azala
nnda ve evlerinde tel örgü ve saç 
bulunan kimseleri mevcut stokları 
gösteren bir cetvelle milli müdafaa 
komitesine müracaat ctmiye davet 
etmiştir. 

• 
Kahire, 28 (A.A.) - İskenderiye. 

deki petrol havzası bir marttan iti
baren tahliye edilecek ve askeri ida. 
Te altına konulacaktır. 

Develide Yeniden 
16 Ev Y ıkddı 

Develi, 28 (TAN Muhabirinden)
Son 24 saat zarfında dokuz zefaele 
daha olmuştur. Bunların ikisi olduk
ça şiddetli olmuş ve bu yüzden Sarı 
Memetli köyünde yeniden on ev ha
rap olmuş ve 6 ev yıkılmıştır. Nüfus.. 
ça zayiat yoktur. 

Halle yeni zelzeleden sonra yine 
sokaklara fırlamış bulunmaktadır. 

• 

- Bize ne var? 
- Ne alırsak yarı beyarı. 
Bö~lece anlaştıktan sonra Rama. 

zanın birinci gecesi Artin usta Kara· 
gözciilcrden birini yanma yardak gi. 
bi alıp perde arkasına ~eçmiş. G..pra 
kendi oynatıyormuş gibi, Karagözü 
oynatmış ve bu minval üzere üç dört 
gece devam edince dükkan hınca 
hınç dolmıya başlamış. Arnavut mu .. 
halleb"ci fevkalade memnun. Lakin 
Artine bir şey düşmüyor. Çünkü eli. 
ne ge~eni asıl Karagözcüye veriyor. 
Yegane kazancı, muhallebici Bayra
mın onu Karagözcü sanması. 

Bir hafta kadar epeyce halkın 
rağbetini kazandıktan sonra Kara. 
gözcüye yol veren Artin, kendisi oy
natmıya başlamış ve bunun tabii bir 
neticesi olarak ta bir hafta sonra 
dükkan boşalmış, bir kaç anaf.orcu 
çocuktan başka kimse gelmez olmuş. 
Maamafih Artin cesaretini kırnııya
rak oyuna devam edenniş. 

Vaziyeti endişe ile gören Baynm, 
halk cksilmiye ve kahkahalar azal. 
mıya başladığı zaman Artine sor. 
muş: 

- Bire Artn! Ni~in gülmez bu a.. 
damlar? 

Merkez l{azasında evvelce tatil e- Artin cevap vermiş: 
dilmiş olan mektepler tekrar açılmış - Dün akşam komedi oynamadık. 
tır', fa.kat çocuk velilri, duvarları çat. Dram oynadık t.a ondan. Sen o kadar 
lamış olan binada tedrisata başlan· ağnarsm. 
masını mahzurlu görmektedirler. Ve Bayram. halkın giilmemesini, 

Gümü§hanede zelzele hatla eksilmesini hep drama hamle. 
.. .. der dururmuş. 

Gurouşhane, 28 (A.A.) - Bu sabah Nihayet bir aksam dükkan tama-
s~at 3.~0 .da iki saniye devam eden men b~şken, Arti~in Hacivat ağnn
şıddetli bır zelzele olm~ş~ur. Bın:ıu s.a dan mutat veçhile: 
at 5.20 de vuku b-qlan~ci hafit bır - Yıktın, perdeyi eyledin viran! 
ze],zele t~i_p~<rmf~tir .• ~u sar~~n.~ı- Vara;\'Jm sahibine haber vereyim! 
~ .. .KeJ,tcitte daha şıddetlı ve gurut. Ded"ğini işiten Bayram. 
tulu olarak duyulmuştur. Hasar yok- - Yık bire! Allah belasını venia! 
tur. Hergün draam, hergün draam! Zaten 

Almanlar, Graf Spee'nin Teberrüat yekunu maf olduk! Diye bağırmış. 
Enkazını Satmışlar A.ı)lw:-a, 28 (TAN Muhabirin. Ben de Bayram gibi bağıracağım. 

Montevideo, 28 (A.A.) __ Deniz pen) """' 23 Şubat Cuma akşamına Bıktık artık, hergün muharebe, her 
mahafilinde beyan olunduğuna göre kadar Erzincan felaketzedeleri içjn gün muharebe. 
Alman makamatı Graf Spee kruva- dahil ve hariçten yapılan teberrüfo- Gazetelerimizin beşte dördü harp 
zörünün enkazını Arjantin demir sa.. rin yekunu 4.123.145 lira 30 kuruşa haberleriyle doludur. 
nayicilerine satmışlardır. baliğ olmu_ştur. • Majino hattını ziyarete gidip ge.. 

len arkadaşların anlattıklarına ve 
. . . . gazetelerde çıkan yazılarına nazaran 

hali harpte olan Fransada sanki Jaarp 
yokmuş gibi bir hava esmekte ve 
halk işiyle, giiciiyle, eğlencesiyle 

n1eşgul olmaktadır. • 
H.A D i S E-L ER i N i Ç Y ü Z U 

Bugünlertle Almanyqyı en çok meşgul edeıı me
sele, /ngilizlerin Norveç sahillerinin ötesinde 
hazırladıklan ablokadır. Bu yüzden Amfral Rae
der, Kiefden Berline davet olunmuş ve Her Bit
ler tarafından kabul edllmiştir. 
Amiral Raeder'in aldığı son tedbir, yeni tahtel· 
bahirlerden bfr kısmını faaliyete geçirmek, bun
ları Şimal denizine çıkarmak ve Jngiliz ticaret 
gemilerine karşı yeni bir hamlede bulunmaktı. 
. fi'akat /ngllterenin aldığı son vaziyet üzerine bu 
!wlıtelbahirlerin Şimal denizine değil, Norveç 
sua/,rına gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

ttrasındtı 11tevcut pasaport ttılulUl.atını kaldırma
ya karar vermişlerdir. Bu takdirde iJd memle
ket kbtl48ı, talul.i4aJa tabi .l>lmak•u.ın birbiri· 
nin mellllıeketine gidip geleceklerdir. Bu vazi
yet, iki lfWlnleket aru.&odaki i§birliğini.n inki
şaf etmekte olduğu•• t1Ö8teriyM. Müşterek teJı. 
Uke kartısındtı li•lıa sıkı el birlijine lüzum gö
ren iki /Ulkiimetiıı bugünkü vaziyet icapların
dan miillıelm 8Uukları göze ffETIHIJ91'· 

Biz ise harptekilerden ziyade harp 
haberleri, harp ihtimalleri, harp en
dişeleri ile uğraşıp dumıaktayız. Bu. 
ınun ne faydası vardır? 

Bir çoklariyle yüz yüze göriiştii
ğiim okuyucular da bundan müşte
kidirler. 

Demiyorum ki; dünyanın en bü
yiik aktiiaJitesi olan harbi ihmal e
delim. Böyle bir şey abes olur. Fa .. 
kat ona ,ancak zaruret miktarı yer a. 
yuaJ,wı. Üst tarafını normal ve umu
mi hayata ait ~yler i).e d~~\U'alAm. 
Bıkkınlılc geldi .har,p tahnıinleciu~n, 
harp şayialanndan ve harp propa
gandasından. 

BaşvekiHmizcn lir 

Yeşekküri1 j 
.Re~kara, 28 (A.A.) - Başvekil Dr. 
ci ~ ~a~cıam, Halkevlerinın sckizin
kevıed~nuınü ile yeniden nçJlan bal
tcşek r~. ve halle odaları dolayısile bu 
lar kuUer mümessill~rindcn aldık
ğın~ telgraflara teşGkkürler"nin ibla
ınişler~nadolu Ajansını memur et-

Buna rağmen bıgilterenin son lıareketi, Berlirıi 
rahatslz etmekte devam ediyor. Çünkü /ngilte
renin §imalde bir harbe giri§mesi ihtimali mev
cuttur. Ve bu ihtimal Almanyayı, derin endişe
lere uğratmaktadır. 

Londra gazeteleri tarafından verilen malumata gör.e, 
Abnanyannı Mosqva sefiti son günlerde Sovyetleri 
protesto edetek iki memleket arasmdaki dostluğun pü
riiuüı ol .. adığım gösterıni,tir. İngiliz gazetelerinin ri
vaye(iue göre, prot.stonun mevzqu, Sovyet gizli u.bıta 
njanlnrınıp Almaıı ticaret ajanlar~ vesair Almaııları 
taciz etmeleridir. Ayni kaynaklar, Kremlinin verdiği 
cevaı>ta, gizli zabıtanın bu suretle Almanları himaye 
etmek iıtodiğini bi\tlirınlş ve B~rtindeki Sovyetlerin de 
Gestapo tarafından ayni şekilde b:maye edildiklerini 
iJave e~·Jemiştir. 

Okuyucuların hundan dola~ ç~
tikleri ezayı düşünmeseler bile gaze. 
te sahiplerinin dram dinlemekten bı
kanların muhallebici Bayramın dök
kanı1" boşalttıklarını hatırhyarak 
\eecli menfaatlerini olsun ihmal et· 
memleri aklıseliı;nin gösterdiği yol· 

r. 

Herr!ot'nun° Türkiyeye 

Dcdr Konferansları 
Par· 

lisi ı.s'. 28 (A.A.) - Mebusan Mec. 
haı;eısı Herriot, bugün Türkiye 
sin. ltldaki konferanslarının iklncL 

ı Vernıi f B . ır. 
dan u ~onferansında, ilk Slıltanlar. 
y • 1 Bızans İmparatorluğuna karşı 
fe~11. an mücadeleden, İstanbulun 
t• . ınden ve nihayet Osmanlı devle. 

leıntın en yüksek ikbal devrinden bah .. 
rniştir. • 

Almanların, Norveç sularında bulunduğu söy
lenen I ngiliz donanmasına birtakım zaferler da
lıi kazandırmaları ve bu suretle bu zırlılılann 
yerini öğrenmek istemeleri hep bu endt§e yü
zündendir. 

. " ... 
lngiltere ile Amerika zabıtası, Merkezi Amerikada bu; 
lunan hiiyük bir Alman casus teşkilabnı meydana çı
k~~mak içi~ berab~r çalışmıya başlamışlardır. Bu teş. 
kilat Arnerıkada bılhassa limanlarda faaliyette bulun. 
maktad~. Şimdiye kadar bunlara ait olan 100 g:zli 
radyo cıhazı bulunmuştur. Bunlar, İngiliz gemilerinin 
muvasalatını ve hareketini meçhul yerlere bildirmek 
vazifesi;\·le milkelleftiler. Teşkilata ait karargahJarın 
lıirinde, İngiliz gemilerinin hamulcleri vesail'esi hak. 
kında tafsilat veren evrak bulunmuştur. 

"" H olanda ile Belçika hükiimetleri, iki mem'leket 

+ 
LondJl'tlda çl'/tan 1Jaüy Sketch gazete$i şu malu-

matı veriyor: 
"Amerikadan verüen haberlere göre oradaki 
yüksek nuıhafUe, Hitkrin bpzı şartlar dahi.Un· 
de, Fülırerükten çttki/,meğe hazır olduğuna ılair 
Göring tarafından t•minat verilmiştir. Bu rfoa~ 
yet Mister Welles'in Avrupaya yaptığı seyaha· 
te baf1lanmaktadır. 
Gazete ıu noktaJll da üave ediyor: 
"Bu lıaherin ne derece değru olduğu belli 
d.eğiltlir. Eakat, bu lıaberi mevsimsiz sayablli· 
riz. V Q.kıa, Gt;-,ingin BOn nutkunda bunun lm
Jedn.sız olmadığını gösteren deldi.etler vardır. 

Ancak, bu hal>erler doğru olsa da, olmasa da 
/ böy'le bir vaziyet h6MJ. ollM:aktır.,, 

dur. 

Almanyanın Alac~ı 

Sovyet Petrolleri 
Sofya, 28 {A.A.) - Almanyanın 

Rusyadan alacağı petrollerin kısmen 
Bulgarista11dan nakledilmesi için At

i manların büyük bir faaliyet sarf et
tikleri görülmektedir. 

• 
Bükreş, 28 (A.A.) - Romanya h~. 

kümeti tayyare benzini ihracını ya. 
sak etmiştir. 

Zagrepte Nümayi[iler 
Zagrep, 28 (A.A.) - İki iftirakç 

liderin tevkifi üzerine bunlann ta. 
raftarları Zagrepte nümayişlerde bu· 
lunmıya teşebbüs etmişlerdir. PQfü 
bir çok tevki!at yapmıştır. 
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Güreş Takımı Geldi 

, MEMLEKETİMiZİN 

ERTUGRUL 
EN KIYMETLİ SAN'ATKARI 

MU H S 1 N 'in Yarattıaı 

Bizde çevrilen filmlerin çok ku· 
" ~_~.urlu olduğunu bildiğim ve 

gor~ugum ~~urları da hiç bir suret.. 
le ortmek ıtiyadında olmadığım için 
"Şehvet Kurbanı., nı görmek husu

Adaptasyonda adatımıza uydurul. 
mak için bazı tadiller yapılmış ve 
hiç te fena olmamış. Veznedar bara 

kapıland·~·tan sonra sak?1ın1 bıyığını Voleybol Müsabakalar. Netices"ınde Ş h · · K 
tıraş ettıgı zaman kendınde hasıl O- 1 e rı m iZ iZ 

sunda biraz ayak sürüdüm. 
Çünkü bu filmin vaktiyle Emil 

Yanings ile çevrilen Nefis Mağllıp 
Olursa namındaki filmden mülhem 
olduğunu biliyordum. Yanings ıle 
Ertuğrul Muhsin nasıl boy ölçüşebi. 
lecekti? Bu korku ile gittim. Filmi 
gördükten sonra hükmettim ki Muh. 
sinin sanat dehası yanında Ya
nings'in ismini bile zikretmek büyük 
bir zaaftır. Filmin mevzuunun ev_ 
velce çevrilen bir filmden mülhem 
olduğunu söylemiştim. Vakada pek 
çok değ~iklikler yapılmış .. Fakat ne 
ehemmiyeti var? Filmde baştan ni
hayete kadar Muhsinin her an baska 
bir kuvvetle tecelli eden sanat ruhu. 

lan tesiri nasıl anlatacağını merak M kt 1 · A d Ç I Ş 
ediyordum. Yanings sakalının güzel., e ep erı rasın a, . am ıca ampiyon Oldu 
liği ile iftihar. ediyordu. Sarhoşlukla 
onu da şehvetıne feda ettikten son. 
ra ertesi günü .uyandığı zaman itiya-j 
d~.nr ~~ybetmış olma~ endişesiyle 
gozlerını açar açmaz ikı elini çıplak 1 
yanaklarına götürdü. Bu hareketteki 

iPEK Sinemasında 

nu görüyoruz. 
Mevzuu hulasa edelim: 

tabiilikten çok bahsedildi. 
Mu~~in, meslek arkadaşını taklide 

tenezzul etmedi. Sakalını tıraş etti. 
aynaya baktı ve kendi kendinden iğ
renerek aynada teressüm eden su. 
ratına tükürdü ... 

Muhsin tabiilikten kıl kadar ayrıl. 
mamıstır. Heyecanı, elemi sev·rcile. 
rin ruhuna damla damla akıttı~ O ka_ 
dar ki filmde Muhsirıi tamamen unu
tuyoruz. 

Yanings'te teessürde. heyecanda 
ifrat gördüm. Muhsinde herşey ta-
bii... . 

4 uncü Ve Sonuncu Hafta 
Seanslar saat 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da•••••-

~· ........................................ .. 
Memleketin Çelik müdafaa kuvvetlerinin Ateş kaynağı 
Gençliğin yüksek mefkurelerinin nihayetsiz siması olan 
Harbiyenin yetiştirdiği ilç kahramanın 

Hayat, Aşk vazifelerini yaşatan büyük film 

3 HARBİYELİ 
Framnz şark ordulannın iştlrnkile yapdan azametli bir eser. Aşka bo
yu~ eğen gönüllerin harpte nasıl şahlandığını 1ıösteren muhteşem bir 
tarıh ... Kalbin vazifeye ... Sevginin kahramanlığa, Aşkın zafere yer 
verdiğini anlatan eşsiz bir hayat romaru 

Bu Akşam LALE Sinemasında 

İsminden de anlaşılacağı üzere bir 
aile babası nasılsa bir an için nefsi. 
ne mağlup olmuş; bu hata dolayısile 
ailesini, benliğini herşeyini kaybede
rek beşer kütlesi arasında sürükle. 
nen bir paçavra haline gelmiştir. 

Banka veznedarı (Ertuğrul Muh
sin) müdürü tarafından vazife ile bir 
~ahalle gönderiliyor. Trende güzel 
bır kadına (Cahide) tesadüf eder. 
Veznedarın serviyetinin binlerle lira 
ile dolu olacağını anlıyan kadın der. 
bal ~hre vardıklan zaman dostuna 
ve adamlanna haber verir, veznedan 
kollıyarak o akşam için dostunun ba
rına davet eder, içirir, sarhoş eder ve 
evine götürmek bahanesiyle tren yo. 
lunda bir pusuya düşürür. Veznedar 
kafasına yediği bir demir parçasiyle 
yere serilmiş, çanta uçmuştur. Dar
beyi vuran haydut bir dakika sonra 
:bir tren altıfta yuvarlıyacağı adamın 
ceketine tama eder, soyar ceketi sır
tına giyer, fakat veznedar ayılır 

Fakat filmde Muhsin -valide ro. 
!ünü yapan artist müstesna olmak 
şartiyle- pek yalnızdır; o kadar ki 
herşey odur. Hafif meşrep kadın ro. 
lünde Cahide bir kukladan başka bir 
şey değildi. Bar sahipleri ~k fena 
idiler. Suaviden çok şeyler beklerken 
kusurdan başka bir şey bulmadım. 
Bilmem neden (antipatik) bir tesir 
bırakıyordu... Fakat, tekrar ediyo. 
rum, ne ehemmiyeti var? Muhsin 
filmi de, vakayı da artistleri de kud~ 
retli sanatı ile kavramış ve berabe

rugoslav gü1eş takımı şerefine verilen ziyaf ~llen bir intıba İlaveten: Paramunt Jurnal ve renkli M İ K i 
Lütfen numaralı yerlerinizi evvelden kapatınız. Telefon: 43595 

rinde sürüklemiş #?Ötürmüş ... 
Seyircilerin göğsünden taşan hıç

kınklan, herkesin gözünden dökülen 
yaşları, Türk tiyatrosunun bu bü. 
yük dahisine karşı bir şükran nişa
nesi gibi kaydediyorum. 

ULUNAY 

müthiş bir mücadele başlar, hasmını ASKERLi [( /f...~LBRJ : 
gırtlağından tutup yolun üstüne fır. ~ 

~ıaiul \.'e Şehit Y ctimlerini 
Davet 

Be:iikhış askerlik şubesinde kayıtlı bl· 
ltlmum malül subay ı:e erat fle şehit ye
timlerinin senelik yoklamalarını yaptır
mak. üzere 1 Mnrt 940 tarlh\nd~ :u J4 •t 
940 tarihine kndor iklııer adet vcsiknlık 
totogrnl Ue-.nOtus hüviyet cOzdanı, resnıJ 
senedi ve ikramiye tevzi cüzdanları ne 
Pauırtesi, Çarşnmba ve Cuma günleri su
beye müracaat etmeleri illin olunur. 

Tütün İkramiyeleri 

la~tığı zaman bir ekspres katan geç
~ış haydudu parça parça etmiştir. 
Bır adam öldürdüğünü zanneden 
~znedar icin artık oradan kaçmak 
ıcap eder. Tekrar bara avdet etmiş
tir. Aleyhinde yapılan darbeden hn. 
beri olmıyan adam kadının bu işte 
ıo~rğı rolü bilmez, onun da kendi
siyle beraber taarruza uğradığını 
zanneder. Artk sigara satmak sureti
le oraya kapılanmıştır; ve her gün 
.biraz daha inerek hergün bir parça 
öaha benliğini kaybede kaybede yer. 
siz, yurtsuz bir serseri olmustur. Ni. Emlnano Aıkerllk Şubeelnden: 
hayet bir gün 1stanbula döndüğü za. Şubemizde kayıUı harp mnlıllU subay 

ve erlerle 6ehit yetimlerinin ikramiye 
man oğlunun büyük bir musikişinas yoklamalarına 4 mart 940 tarihinde baş
olduğunu ve o akşam için bir konser lan3rak, 15 nisan 940 tarihine kadar de
vereceğini öğrenir, gider konseri din- vnm edileceğinden, harp malulü subay ve 
ler; ve karlı bir Bayram gecesi adım· erlerin resmi senet, maaş cüzdanı, m31U
ları onu evine doğru götürür ... Uzak-.. llyet raporu ve ikramiye ctizdanlarile şe
tan artık görmemiye mahkum olduğu I hlt yetimlerinin de resmi senede, maaş 
yuvasına bakarken oğlu bahçeye çı. ve niıfus ve ikramiye cüzdanlarile hafta
kar bu insan tortusunu iceriye alır, ,. nın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 
kimse onu tanımamıştır. On altı se. 

1 
günlerJ öğleden evvel, taşrada bulunan 

nedenberi boş kalan babasının yerine 1 bu kabil kimselerin de, ya kanuni vckll
oturur. Yemekten sonra kızı kemanı lerlnin, veyahut ta kendilerine yakın e:i
getirir, oğlu her akşam olduğu gibi has :ile yoklamalarını yaptırmaları. 

yine baba~:~ının resminin karşısında T O p L A N T I L A R 
onun sevdıgı parçayı çalmıya hazır- j 
1 f k b -ı- TOrk Mlkroblyolojl Cemiyetinden: Pcr-
anır, a at u yaşryan o u artık buna I b -Hı ü t 18.30 d Ebbb d 

tahammül edemiyecektir. Bird sem e .... n ana a a 0 ası 
. . en I konferans ~alonunda aylık toplantıda Dr. 

lıaykıracağından, kendını tanıtaca- ZeJdH Muammer Tunçman tarafından 
ğından korkarak çıkar. "Kal\ grupları ve babalık araştırmalnn., 

Yanings ile çevrilen filmde kadı- hakkında bir tebliğde bulunulacağından, 
ııın rolü ehemmiyetli değildi. Vezne- muhterem meslekdaşların teşrifi rica o
dann ailesi biraz daha kalabalıktı. lunur. 

- üvey babasını öldurdükten sonra, annesıni 
de öldürmekle: itham edilen genç hoca hakkında ya
%1lan yazıları okumadınız mı? 

Kendisini meşgul eden bu dramı hatırlaymca; 
o kada4 hey6canlanmıştı ki, karşısınd;ı.kınin cevap 
v~esinı; meydan bırakmadan sözüne devam etti. 

-- ZavnlL kı~ağıza ne kadar acıdığ:mı bile
mezsiniz Düşünün bir kere, annesine hticum edip: 

Cumartesi günü başlayacak olan 
Balkan güreş şampiyonasına iştırak 
edecek olan Yugoslav takımı dün sa
bahki konvansiyonelle İstanbula gel. 
miş ve Sirkeci garında spor erkanı ta 
rafından karşılanmıştır. 

Yugoslavya takımı kafile reisin
den başka dokuz. güreşçi, bir antre
nörden mürekkep olmak üzere on bir 
kişidir. 

Takımda, beynelmifol müsabakala
ra iştirak etmiş güreşçilerdep Delu. 
ka, Magulyak, ::\ierkus, Çuka, lvaniç 
bulunmaktadır. 

Yugoslav antrenörü gazetecilere 
verdiği beyanatta bu şampiyonaya 
çok kuvvetli bir takımla geldikleri. 
ni ve müsabakayı kazanacaklarından 
kuvvct!e ümitli olduklnrını söylemiş. 
tir. 

Yunan~ı güreşçiler de bugün İs
tanbula geleceklerdir. 

f(öylerde spor 
Hnlkevleri spor kolu, işe evvela 

1c.ö~l,....1;Jl"'•• '--$1 ...,..,s,nJ.r. ,... ..... 11-.-~.., 
köyliılerin ynpabllcccği sporltırı 
tesbit maksadlle köylerde t~tkikat 
yaptırmıştır. 

Şimdiki halde yetmiş beş, seksen 
köyün yapabileceği sporlar tesbit e
dilmiş ve bütün spor levaz1matı ve 
vesait temin edilerek faaliyete geçil
miştir. Bir sene zarfında bu köylerin 
adedi iki yüze çıkarılar.aktır. 

Bölgedeki toplantı 
Ajanların iştirakile bölgede ya. 

pı!an toplantıda Genel Direktorlük
ten gönderilen bazı talimatnameler 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Bu toplantıda görüşülen bayrak, 
fliıma, istikbal, teşyi talimatnamele
ri ürerindeki mütalealar bölgece Ge
nel Direktörlüğe bildirilecektir. 

Pazar günkü maçlar 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 

Pera arasında pazar sabahı Taksim 
stadında yapılacak karşılaşmalara, 
saat 12.30 a kadar bitirilmek üzere 
futbol ajanlığınca müsaade edilmiş
tir. 

Saat 9.30 da Fenerbahçc • Pera, 
10.15 de Galatasaray • Beşıktaş kar
~ılaşacaklardır. 

Galatasaray Beyruta çağırzldı 
Gc.:.latasaray birinci futbol takımı, 

Beyruttan davet edilmiştir. Şimdiki 
ha1de gerek lig maçlarının devamı, 
gerekse 31 martta başlayacak milli 
küme müsabakaları dolayısile bu se
yahate müsaade vermek imkansız 
görülmektedir. 

Galatasaray - 'lopkapı maçı 
Kadıköyünde, Galata.saray • Top. 

kapı arasında yap·Jal\ müsabakada, 
hakem oyunun bitmesine sekiz daki
ka varken oyunu tatil etmişti. Ajan. 
lık bu maçta gayri nizami bir vazi
yet görmediğinden Topkapının bir 
puvanın1 vermiye karar vcrmi~tir. 

I ki oyuncunun vaziyeti 
Fenerbahçe birinci takımından 

Naci ile Gündüz lisans vaziyetleri do-/ 
lay~si.1e takımların?a o~na.ram:ımak- 1 ta ıdıler. Genel Dırektorluk bu iki 
oyuncunun ağustos listesinde isimle
ri bulunauğunu, ~inaeh3leyh vazi. 
n~t:rc-t.i.fllfcBİi~1™ Wilu.ğnm?lh~lilnJ/'cni 
gesine emir vermiştir. 

Voleybol müsabakaları 
Kız mektepleri arasındaki voley. 

bol şampiyonasına dün de Kız Mu
allim Mektebi sahasrnda devam edil
di. İlk karşılaşma İnönü - Kız Mu
allim arasında oldu. Baştan nihayete 
kadar hakim bir oyun oymyan Mu. 
allim Mektebi müsabakayı 5 - 15 
ve l O - 15 kazandı. · 

İkinci oyun Erenköy - Boğa?.içi 
arasında oldu. Bu oyun da Erenköy
lülerin 3 - 15 ve 2 - 15 lehine ne
ticelendi. 

Son oyun Çamlıca - İstiklal ara. 
srnda olacaktı. İstiklal sahaya ~el· 
mediğinden Çamlıca hükmen galip 
sayıldı. 

Bu suretle hiç mağlup olmadan 
maçlarını bitirmiş olan Çamlıca 18 
puvanla kız mektepleri voleybol 
şampiyonluğunu kazanmış oldu. 

• 
Şehrimizde bulunan Mülkiveliler 

ile Boğazici Lisesi arasında dün Je 
bir voleybol maçı yapılmış ve bu 
maçı Mülkiyeliler 11 - 15 ve 15 -
17 olarak kazanmışlardır. 

HALKEVLER1NDE: 

Beyoi)ru Hılkevlnden: Perşembe günü 
ı:aat 18.30 da Evim.izin TepebaşındakJ 

merke7 binasında Doçent Yavuz Abadan 
tarafından "Devletçilik prensipleri,, mev
zuunda mühim bir konferaruı verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

• şı,rı Hılkevlnden: Halkevfmiz salonun
da bir Fotoğraf ve Resim sergisi açılmış
tır. Her gün saat 15 den 20 ye kadar gez
mek serbestUr. 

lllubey,de TAN 
Resmi gözüken A
li Türkoğlu 63 ya. 
şında ol.nusına 
rağmen umulmı. 
yacak bir dinçlik
le gazetemizi sat
makta ve ok•ıyu. 

culannı gazetesiz 
bırakmamaktadlt'. 
üı,, sahiplerine ye

tiştirmeği kendisine bir zevk bilmek
tedir. 

BORSA 
28 - 2 - 1940 

r...-nctra 5.24 
Nf'vyor1' 130.19 
Parls • • 2.9675 
:ı.tilAno 6.74 
Cenevre 29.2725 
.<\m!'tf'rdam 69.2521 
Br!lkseJ 22.04 
Atına 0.97 
5otya 1.5925 
Mııdrid 13.435 
~udııpf'şte 23.55 
BOkres 0.6175 
Belgnd 3.0825 
Vokohama 31.225 
Stokholm 31.055 

ESHAM VE TADVfLA1 
Ergani 19.94 
"'•vns - Erzurum Hl.30 

..... ----·"' 

·------ı 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalca Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. 0485 Kes. 20 ltw. 

l84R m 1111 K,.. t<Jl'I Kw. 

Perşembe, 29. 2. 1940 
J2.30 Progrllm ve Memleket saat ayan. 

12.35 Ajaruı ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Türk Müziği: Yeni şarkılar ve tür
küler. Çalanlar; Hakkı Derman, Şerif İç
li, Hıt!an Gür, Basri Üfler, Hamdi To
kay. Okuyanlar: Safiye Tokay, Mahmut 
Kanndaş. 13.30 - 14.00 Müzik: K8r1$ık 
Müzik (Pl.). 

18.00. Program ve Memleket saat ayarı, 
18.05 Müzik: Radyo ,caz orkestrası, 18.40 
Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19.10 Mem
leket saat ayan, Ajana ve Meteoroloji 
haberlerJ. 19.30 Tllrk Milz.Hü. C;ıJıı,,lar· 
~. Fahri Kopuz. 

l - Okuyan: Radife Erten. 

1 - Bimen Şen - BestenigAr pr10: 
(Derdimi ummana döktüm), 2 - Musta
fa ·tuet Et. - BestenıgA.r ştı.rkı: (Gayndan 
bulmaz teselli), 3 - Haşim Bey - Beste
nigAr şarkı: .Kacma mecburundan), 4 -
Dede - Besteniglr §arkı: (Ben seni sev
dim seveli). 

il - Okuyan: Muatafı Çığlar: Divan 
ve koşmalar. Kemençe, keman N. Sey

hun, Lavta: Hasan Gilr refakatile. 
'20.15 Konuşma (Biblioğrafya), 20.30 

Türk Müziği: Fasıl heyeti, 21.15 MilzJk: 
Küçilk orkestra (Şef: Necip Aşkın), 1 -
Heinrich Strecker: Kalbimin sahibisin 
(Valıı), 2 - Heinz. Reinfeld: Eve gel yav
rum (Ağır Vals), 3 - Etnmerich Kalınan: 
Holnndalı· kadın operetinden Potpuri, 4-
Ziehrer: Karnaval çocukları (Vals), 5 -
Rubinsteln: Kostümlü balo suitınden: 

Toreador ve andaluz, 6 - Mozart: Re ma
jör divertimento'dan Menuct Dandı, 7 -
Mannred: Bir karnaval hulyası (Entcr
mezzo), 8 - Aletter: Çobanın sabah §ar
kısı. 

22.15 Memleket saat ayan, Ajans ha
berleri, Ziraat, Esham - Tahv!lit, Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiyat), 22.30 MO
zik: Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınlri 

pro~am ve kapanış. 

bir cesaretle sordu: 
- Seninle evlenmek istiyecek erkek nasıl olma. 

lıdır, bunu hiç dı..işündün miı Ayşe? 

"Çekmecedekı tahvilatı şimdi bana vermezsen, seni 
fU tabanca ile yere sereceğim*'!,, diye tehdit eden ve: 

Yazan: TAHSiN BERKAND No. 41 

- Düşiınmez olur muyum? Hangi genç kız 
kendi ideal erkeğini hayalinde yaşatmaz. Siz böyle 
çalışmakla gün geçirdiğime bakarak beni .naddi bir 
insan m{ sanıyorsunuz? Bu yaşta benim de elbette 
tatlı hulyalarla geçen saatlerim vardır ve bu zaman· 
ıarı yalı1iz değil, hayalimde yaşattığım kahramanla 
beraber geçiriyorum. 

"Onlar kız.ımındır, kimseye veremem ... ,, cevabını 

alınca; sımsiyr.h bir tabancayı kansının göğsüne ç.e
viren adamı, yani üvey babasını öldürdükte:ı s?nra, 
kendi annesinin muvazenesini kaybederek, kocssJ. 
nın elidnen dilşen tabanca ile kendisini öldürdüğünü 
gormek! Zavallı kızı iki gün evvel tekrar tevkifha. 
nede gördüm: gözlerinden yaşlar boşan:.ıı·ak, bana 
fU sözlerı söyledi: Anneciğimin ölümüne yamırak, 
ağlarken, bir taraftan da onun ölümünden mesul tu
tulmak ne feci şey değil mi? 

Bu sözleri münevver bir kadının, hir hocanın 
ağzından işittiğim dakikadanberi kalbimin helece.m 
durmuyor, onun masum olduğuna kani olduğum için 
zavallının böyle azap ve ıstırap içinde kıvranmasına 
isyan f'diyordıım. 

F'akat Seöat Bey gibi bir avukatın onu mutlaka, 
mutlaka kurtnracağına inanıyorum. 
• Mehmet Bey Ayşeye bakıyor, dudaklarında de
rin bir şefkat tebessümü ile onu dinliyor. Genç kız, 
heyecanlı kızarmış, gözleri bulanmıştı. ':>özü başka 
bir mecraya dökmek istedi. 

- Senin srunimi bir arkadaşın vardı Ayşe; ge
çen yaz bana ondan bahsetmiştin. Ne oldu. Nereye 

gitti? 
- Belkıs mi? Kayseride babasının yanınd.1 ça. 

hşıyor. Artık hayatına iyi bir yol buldu ve buna pek 
memnundur. 

- :\1:ektuplaşıyor musunuz? 
- Tabii... Her hafta uzun bir mcktnp ... 
- Demek Belkıs Hanım hayatından memnun .• 

Ya sen Ayşe, sen de yı..irüdüğün yolu .seviyor musun? 
Genç kızın gözleri evvela hayretle açıldı, sonra 

bakışlarından şeytani bir ışık geçti. 
- Çal:şmaktan daha enteresan bir şey var mı· 

dır Amiral? 
"Amiral., kelimesi bilaihtiyar ağzı..ndan çıkmıştı. 

Fakat aralarına bu kelime girınce ikisi de biribirle
rine daha yakınlaştıklarını hissettiler ve bundan cc.. 
saret alan Mehmet sordu: 

- Bir buçuk sene sonra, stajın bitinc2 ne yapa.
cnksın? 

- Keneli kendime bir yazıhane açıp başlı başı. 
ma çalışacağım. 

-·Sonra~ 
Ayşcnin aklına birdenbire arkadaşları gelmişti. 

Onlar da Belkısın ziyafet gecesi ona ısrarla bu suali 

sormuşlardı. O gece arkadaşlarrna verdiği cevabı ha
tulıyarak gülumsedi, Mehmet Beyde de ayn; teces
süs ve merakı uyandırmak kastile ve muammalı bir 
dudak büküşü ile tekrar etti: 

- Sonra .. Sonra ... 
Sigaraslnın dumanını üflüyor, göz ka.paklannı 

hafifçe kapayarak kirpiklerini titretiyordu. 
- Sonra ... Evleneceğim. 
Bu tek kelime Mehmedin başının içinde bir fır

tın& koparm1:, a kafi gelmişti. Bir saniye nefes ala
madan durdu ve kalbinin çarpmasını tanzim ıçin si. 
garasından ct~rin bir nefes çektikten sonra. sordu: 

- Kımlnlc? 

Bunu sorsn sesi o kadar boğuk ve derindi ki, 
B yşe ışitmektc zorluk çekti, fakat kalbi birdenbiı"e 
ferahlamış, hatta haınleşmişti. Karşısındaki erkekten 
intikam ı:lmak istiyen vahşi bir kadın haınliği ... 

-· K.imınle mi? Henüz bilmiyorum, fa.kat elbet
te 'beni de istiyecek bir erkek bulurum. 

Genç kızın sözlerindeki hain ve alaycı ahengi 
Mehmet anlayacak halde değildi. Bütün tecrübesine, 
geçmiş maceralarına, senelerin verdiği soğuk kanlı
lığa rağmen içı endişe ile doldu ve birdenhire gelen 

- Bu tatlı hulyalarla dolu saatlerde ne düşü. 
nürsün Ayşe'! 

Bu sesin yalvaran, dilenen titrek bir heyecanı 
vardı. Genç kız bı,ınun farkında olınamış gibi süku· 
netle cevap verdi: 

- Ne mi düşünürüm? Beni çok, pek çok seve
cek bir ı:aamfa; başbaşa geçecek uzun bir ömrü ... O. 
nunla birlikte yaşayacağım mesut yılları ... 

- Seni çok, pek çok sevecek olan adam nasıl o
lacak? Bunu da düşündün mü? 

Yan haşin, yarı heyecanlı bir ahenkle sorulan 
bu suale de Ayşe kayıtsız ve şımarık bir kız sadeli
ğile cevap verdi: 

- Tabii ... Fakat evvela bir noktayı tashih ede
ceğim: Yalnı1 o beni değil, ben de onu çok seveceğim. 
Bu yanlışlık böylece ortadan kalktıktan sonra müs
takbel kocamın hayalimdeki portresini çizebilirim: 
Uzun boylu, iri ıiyah gözlü, dalgalı saçlı, esmer yüz. 
lü .. Yaşı yirmi sekizden fazla olmıyacak, ıyi konuş
masını bJlecek; bilhassa sesi çok tatlı ve yumuşak 
olacak; iyi dans edecek, briç ve pokar t>ynaycıcak, 

İ)i giyinmesini bilecek, velhasıl tam manasile blF sa. 
lon adamı olr.cak-: f Det•11m' Nri 
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~esı l:'ızımdır. 
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"'9Weıuuu1 a· ıra Cuhranı Nihayet 

lit?Hedniyor 

B Undan bir müddet evvel, btt sü
h' tunda, bira buhranından ha· 
r ıs kısacık bir fıkra yazmıs, ve o fık-
ant • 

g .. 1~a. biranın ucuzlatılmasiyle 
oste ·ı h·ı· rı en isabeti anlatmış, sonra da, 

'!~ a devamda bulunan bira buhranı 
Uziinden uğrıyabileceğ'miz zararla

?ı Saynııştık. 
k ? Yazmıız, bira buhranını ortada& 

11 dıracak tedbirlerin alınmasını te
ın~ntti etmemizle sona eriyordu. 
lı ıkranuz, evvela, matbuatta alaka 
~·andırdı. Bazı mesJekdaşlarımız, r Yazıınızı kendilerine mevzu edindi-

et, anket1er yaptılar, bira buhrant
llı doğuran sebepleri ortaya koynu. 
h Çalışmak isabetini gösteı·diler. 
d li'nkat, bazı meslekdaşlar da, -ne
] ense- bu alakayı iyi karşılamadı. 
'L~r. liatta, bira buhranının ortadan 
<\aldırılması lehinde neşriyat yapan 
tltes]ekdac;larımızdan bazılannı, mu
~Yen ~aksatlara alet olmakla it-

tn etmiye kalkıştılar. Dün, Anka. 
l'adan gelen bir haberde hükfımetin 
eski Bomonti bira fabr'.kasını satın 
a}lllak üzere olduğunu öğrendik. 

Göriilüyor 
0

ki, belki yapılan neşri. 
~atın da tesiri;\ Je, bira meselesi., heın 
evletin, hem de halkın menfaatine 

tanıarniyle uygun bir şek:Ide netice
lendirilmiştir. Bu sayede, bu hafif ve 
zararsız içkinin zararlı buhranında11 
)'akında kurtulacağız demektir. Bu 
faydalı neticenin alınmasında, bütün 
llleslekdaşlarımızdan evvel yaptığı. 
llıız ikazın da naçiz bir. rolü bulun. 
d\lğunu düşünebilmek, duyduğumuz 
•rıeınnuuıyeu, taun oıaraK arttırıyor. 
Devletin kanaatimize uygun alil.:a
smı göı.teren bu netice, bira buhra. 
ıunın kaldtrılması lehinde neşriyııt 
Yapanlara tarizde bulunan meslek
daşlarımızın haksızlıklarını da tebn
riiz ettirnı:ştir: Bu noktanın bize ay. 
rıca memnuniyet vermesi de çok ta. 
bit görülür sanırız: Çünkü kiiçük bir 
meselede de oJsa, haklı çıkmanın 
zevki, izhar edilmesinden vazgeı;ilc
llliycck kadar büyüktiir! 

• 
Tenkidin Müsbet Tezahürleri 

Kütüphanelerimizin sayısız cksil<
!er:nden bahsederken, tercüme eser. 
~ıı.n çoğalmasından mütevellit se. 
\'ırıclrnizi de kaydetmiştik. 
d tlir zamanlar, terciime eserleri 
~lduran kusurlar, matbuatımıza 

fi41erce mevzu teşkil etmisti. Gaze
eler, hergün, yeni bir eserin fo. 
raıarını, hatalarını açığa koymuş· . 
rftr:dı. Evvela, bu tenk:tlerin hiç bir 
k8Ydası olmadığı sanıldı. Fakat, dün, 
endisiyle görüştiiğümüz bjr tabi, o 

tatnanki neşriyattan bahsederken, 
f1l Şayanı dikkat sözleri söyledi: .. 
I! - O tenkiUerin, büyük faydasını g!5r-
bük: Evvel!, o uımnn piyas:ıda mevcut 

UlUna.n mütercimlerden birc;okları, ya
~şça kenara çekilmek mecburiyetinde 
. lllciılar. Sonra, eskiden, en cıddl eserle
tuı fonnasını iki gunde tercume eden 
;atandaşlar, şimdi, en hali! eserlerin bir 
b~rtnasını ttlrkçeye çevirmek için, en az 

1 
r hafta mültlct istiyorlar: Bu da, tenkit 

0 Unrnak korkuslle, itina etmek mecburi
tetını duyuşlannın en tnblt neticesidir. 
~ Yine o zamanlar, mütercimlerin, bize 

etdikleri milsveddeler, ekseriyetle oku
::1Yacak derecede karalanmış, çizilroiS, 

nrnış bir haldeydi. 

f1l1 ltaı~ukt şimdi, bu müsveddelerin .:a: 
ln(~ğı~den anlıyoruz ki, en babayıgıt 
d tercı.mıer bile, yazdıklannı birer defa 
ti.aha, v~ dikkaUe gözden geçirmek, hat
lar tebyız etmek mecburiyetini duyuyor-

: Bütün bunlar, kazanılmış, hayırlı bi
t-er netice d "il midir hi ·· he yok ki: "E eb • ç şup 

Vet!,. 

ta~~ten:ı;;-kanaate gelmek iç~~· o 
• 1.a. tesadüf etmemize, ve bu sozle

~I dinlerncm'ze lüzum yoktu: O ten. 
tlerden sonra intişar etmiş tercü-

llleleri ·· d k 'kb" b" bük" goz en geçirme , ?ı. ı~ ~r 
tun vermiye bol bol kaf ıydı: Zı-

~, Çoğalmış bir itinanın izleri, he
d:ıiz~ !'lemnuniyet verecek derece· 
t aşıkardı. Bu itinanın artmasını 
b~rnen.ni ederken ilave eyli3 elim ki, 
kız, tereiime eserlerin gittikçe mii-
cnune1teşmesini, tabiin fedakarlı. rna, ıniitercimin itinasına olduğu 

L. adar, rniinekkidin dikkatine de 
POrduyuz 

Jngiliz ablukası yüzünden Almanya ile iş gÖl"emiyen Rotlerdam'da 
Ren üzerinde yığılıp kalmış nehir gemileri 

ıı.un Fransız ve İspanyol müşterek 
donanmasına ihdirdiği müthiş dar . 
beyi hiçe sayıyor ve bunu gelip ge 
çici bir fırtına sayarak İngiltere. 
nin denizlere hakim olmak yolunu 
tutmuş o1masına kıymet vermiyor
du. İşte kendisi hemen bütün Av
rupayı idaresi altına almış ve Rus. 
ya carı ile de dostluk temin etmiş 
değil mi idi? Evet, Fransa artık İn. 
giltereyi denizlerde tehdit edemi
yecek bir vaziyete düşmüştü. İyi 
amma İngiltere de gemilerini alıp 
karada onun karsısına çıkacak de
ğildi ya ... Rakibinin bövle denizle.. 
re pervasızca hükmetmesine ge
linre elbette bunun da bir çaresi 
Yardı: Napoleon "Denizler de ka
raların hükmü altında olmalıdır,, 

iddiasında idi. Biitün Avruf>a a. 
yaklarına. serilmiş bir vaziyette 
iken İngiltereye de diz çöktürmek 
isten bile sayılamazdı, bunun için 
İnı;ilterenin ticı:ıretini felce uğrat
ml4k kafi idi. İste bu düşünceler 
iledir ki Napoleon, 1806 senesi 21 
İkincitesrininde Berlinde imza ve 
neşrettiği bir emirname ile İngil
tereye karşı bir Avrupa ablukası 
kuruyordu: Daha evvel 1803 te 
Fransa "hic bir müstemleke mah. 
sıılüniin ve' İngiliz Jimnnlarmdan 
ırelen hiç bir malın Fransa liman
larına kabul edilmiyeceğini,, ilan 
etmisti 1806 ablukası daha sümul. 
lü idi: İmparator ordulannı~ iş,!?'a
li altında bulunan ve onunla itti
fak yapmış olan bütün memleket.. 
ler, bu ablukaya iştirak edecekler. 
di. Bu saha Franc;adan başka İtal
yayı, İsvicre ve İspanyavı. Holan. 
da ve hemen bütün Germanyayı 

kaplıyordu. yalnız İsveç ve Rusya 
ile Osmanlı İmparatorluğu bu fer. 
manın hüküm sahasından hariç 
kalıyordu. Kara ablukasının tat
bilt edileceği memleketler İngilte.. 
re ile bütün alış verişlerini kese.. 
cekler ve İngiliz ~emilerinin 
!kendi limanlarına girmelerine mü
saade etmiyeceklerdi. Bundan baş. 
ka bu memleketlerde yerleşmiş 
olan İngiliz tebaası harp esiri sa. 
yılacak, mal ve mülkleri musadere 
edilerek İngiliz gemilerinin taar
ruzundan zarar görenlere tazminat 
olarak verilecekti. Bu işlere bak
mak üzere biri Pariste, biri MilB... 
no'da iki mahkeme kurulmuştu. 

DENİZLERDEKİ' 
GÜRÜLTÜSÜZ 

HARP: ABLUKA 
B ir sene kadar oluyor: 

Alman iktısat aleminin 
yüksek simalarindan biri bir 
yazısında: ıtİngUtereye karşı 
ya.pctı.:-ctgıuıız bır namı kay
bedersek bunun sebebi, bir 
ordunun ancak midesi dolar
sa mukavemetinde devam e
debileceği hakikati olacaktır. 
Nekadar makineleşmiş olursa 
olsun bu zarure't bugünün or
duları için de varittir. Hal
buki hala Avrupanın midesi
ne ha.kim olan memleket İn
gilteredir.,, demişti. 

Almanyanm mukadderatını el
lerinde tutanlar da İngilterenin as.. 
keri kuvvetinden ziyade iktısadi 
tazyikinden çekindiklerini sakla. 
mam.ışlar ve harbe girmeden e~el 
buna göre hazrlanmak lüzumunu 
hissetmişlerdi. Birinci Cihan Har
binde de böyle olmamış mıydı? 
Merkezi Devletler bloku mütare. 
ke talebinde bulunmak mecburi. 
yetine düştükleri vakit cephedeki 
ordulan henüz sapasağlam duru
yordu, fakat iktısadi teşkilat yıp. 
rarunış çürümüş olduğu için mu. 
kavemet imkanını bulamamışlardı. 
B~ harpte de ayni hali görüyoruz: 
İkı kuvvetli hasım arasındaki en 
büyük harp iktısat cephesinde olu
y~r .amn:a bu cidal gaztelerin bi • 
rıncı sahüelerinde büyük yazılarla 
verilen heyecanlı haberler arasına 
girmediği için göze çarpmıyor: 
Bununla beraber Birinci Cihan 
Harbinde olduğu gibi asıl galibi 
mağlubu meydana çıkaracak ola~ 
çarpışma işte bu gürültüsüz bo. 
ğuşma olacaktır. 

Bu sessiz sadasız harbin adı 
"Abluka., dır, abluka Avru

p~~ de?iz yüzüne karşı çevrilmiş 
buyuk hır duvar gibi İslanda kıyı. 
!arından Seylan sularına kadar u.. 
zanıyor. Seyl.anın Trinkomali li
manından İskoçyanın Şimalinde 
Orkney adasının Kirkwall koyuna 
kadar Fransızlarla İngilizlerin yer 
yer tesis ettikleri on dört kontrol 
üssü bu duvar içinde açılmış ka
pılardır. Setten aşmak istiyen ge. 
miler ancak bu kapılardan girip 
çıkabiliyor ve sıkı bir kontrol ile 
karşılaşıyorlar. Abluka neticesi 
Almanyanın ithalatı şimdiden 
harpten evvelkinin yarısına düş
müş bulunuyor. İngiliz limanları.. 
nm giren ve çık.an gemiler bakı.. 
mından muamelatı ise, Almanların 
denizaltı ve mayin harplerine rağ
men eskisinden farklı değildir. 
Hasmı ihtiyaçlarını tedarikten 

YAZAN: K eskin sirkenin zararı kabına 

Faik Sabri DURAN 
\ 

dokunur, derler. Napoleo
nun İngiliz ticaretini mahvetmek 
maksadile kurduğu 'bu "blocus con. 
tinental,, da kendi aleyhine netı. 

.,__.--~-·-----....----.----------------;ı;..;.;;.;:.. ___ ,.: ccler doğurmuştu. Çay, kahve, şe-
ınahrum ederek zay~ düşürmek ve mevcu{ buluyoruz: Bunların ha- ker, pamuk gibi mjistemleke mal-
böylece onu sulbü istemiye mec- şmda Alınanlnrın bitaraf mem.le. larının eksikli~ halle .arasında fe_ 
bur etmek esasına dayanan abluka ket ticaret gemilerini insafsızca na akisler yapıyor, hertarafta Na-
tarihte bir kaç defa tatbik edilmi~ batırmak suretiyle onları İngilte- poleon'a karşı nefret gittikce artı.. 
bir tecavüz silah.ıdır, fakat hiç bir re ile ticaret ve mi.ınasebetlerini yordu. Ham maddelerin tedarikin. 
devirde abluka bugünkü kadar şu. kesmiye mecbur etmek işi geliyor. de güçlüğe uğrıyan fabrikalar bi· 
mullü, kuvvetli ve metodlu olma- Böylece Almanya İngiltereye kar- rer birer kapılannı kapıyorlardı. 
mıştı. şı vaktile Napoleon'un kurmuş ol- Böylece işsizlerin ve gayrimem-

Harbin en az gösterişli fakat duğu (blocus continental) i L'ıya et- nunların miktarı ziyadeleşiyordu. 
çok müessir bir tecavüz silahı olan mck ister g;bi görünüyor. Pancardan şeker çıkarmak keşfL 

ne ehemmiyet veren Napoleon'un 
ablukaya karşı hasmın alacağı te- Bütün Avrupaya hükmetmeyi bu yeni teşebbüsü himaye etmesi 
dafüi tedbirler vardır: Biri abluka kuran Napoleon bu tasav- beklenen neticeyi temin edeme-
edilen memleketin ihtiyaçlarını vurunun meydana çıkmasına İn. m.işti. Nihayet bu mahrumiyetler 
kendi hudutları içerisinde tedarik giltereyi baslıca engel görüyordu. muhtelif milletleri birleştirmiş 
imkanlarını araması, yeni yeni ha- Donanmasızlık yüzünden Britanya ve İmparator aleyhine ittifaklar 
yat kaynaklan bulmıya uğraşma- adalarına bir baskın yapamıyaca. kurulmuştu. 1810 da kurduğu sis.. 
sı, ablukayı yarıp geçecek kaçak- ğını anlıyan İmparator 1805 Ağus- temin çok falsolu olduğunun far. 
çılık teşkilatı yapılması ve abluka. tosunda Büyük Ordusunu Alman. kına varan Napolcon vaziyeti ce-
yı yapanlara karşı mukabil ablu- ya icerilerine saldırmış ve Auster_ bir ve şiddet ile kurtarmak istiyor-
kalar ve tazyikler yaratılması gi.. litz, Ieno zaferlerınin sarhoşluğu du. İmparator, İsveç Kralına yaz. 
bi... Bütün bu tedbirleri Nazist AL. içinde kendini kaybetmişti, o ka- dığı bir mektupta: "Ya sahilleri-
manyanın bugünkü siyasetincjf dar ki Trafalgarda Amiral Nelso. (Devamı 7 incide) 

KOLESTEROL FAZLA OLURSA ••• 
"Şanlı vücutlü bir delikanlı,, ol. 

duğunu haber veren sayın okuyu
cumuz Bay B., geçen giin burada 
Kolesterol maddesi vücutta fazla o
lunca bazı hastalıklara istidat ve
receğini yazmamdan b:raz merak
lanmış ve üziilmüş... O maddenin 
verdiği istidadın ne gibi hastalık
lar için olduğunu "açık~a,, hem de 
"bütün tafsilatiyle,, bildirmemi is
tiyor. 

Bu mektup, elimdeki kitaplarda 
yerini bulamadığım bir mesele ha. 
tırıma getirdi. Zannıma göre üziil
ınek, meraklanmak daha ziyade 
kadınlık şanındandır. Bu tabirleri 
daha ziyade bayanlar kullanırlar. 
Kadının üzülmesine, meraklanma· 
sına karsılık, erkek, sıkıldığını, öf
kelendiğini söyler ... Sıkılmanın ve 
öikelenınenin böbrek üstündeki 
guddeJerin çıkardığı adrenalin mad
desinin tesiriyle olduğunu bil"yo
ruz. Bundan dolayı, üzüJmek ve 
meraklanmak ta acaba gene o gud. 
delerin çıkardığı kolesterol madde
sinin tesirinden mi ileri gelir, diye 
düşündüm. Böbrek iistündeki gud
delerde Kolesterol nisbeti erkek
lerde yüzde 4,5 olduğu halde ka
dınlarda yüzde 5,5 tur (tabii, vasa
ti hesaplarla). Acaba bayanlann 
çabuk üzülüp meraklanmaları bu, 
yüzde bir gram fazla kolesterol çı. 
karmalanndan nıı ileri geliyor? 

Şanlı vilcutlii olan erkek okuyu
cularımın kola~·ca halledecekleri 
bir mesele. Onların viicudiine -;an 
''eren kıll::ır dn kolesterol maddesi
nin tesiriyle olrlnğundan kemliJe
rinde ("abuk üziilmek hassası \"&rSa 

bu ınndden 'n fazlalığ'ı. ilkin. insa
na çabuk iiziilmck için istidat ve. 
rir, denilebilir .. 

Çabuk iiziihnek hoşa gidecek bir 
hal olmamakla beraber bir hastalık 
ta savılamaz. Kolesterol maddesi. 
nin fazlalığ'ından ~elebilecek has
talık en zivade karac"ğerde kum 
sancısıdır. Bu hastalığın kadınlara 
daha zivade musallat olması da 
kadın viicudiinde -sadece böbrek 
ü~tüncleki gudilf>lrrde değil, viicu
dün baska taraflarında da- Ko. 
lesterol maddPsinin daha fa·r.la bu. 
Junmasındanıhr. Bu madde ye. 
ınekJerJc geldi~i gihi uzu~·larımt
zm hazılan da onu yaparlar. Dı
şardan yahut kerden, bu madde 
fazla olunca kanda birikmez de, 
şurada burada toplanır. 

Karaciğerden sonra, en çok top· 
landığı yerler cilt iizerlnde veya 
cildin altındadır. Cilt üzerinde ha. 
zrlarıntn göz kar>aklarının üzerin. 
de vahut a-ö:1lerin burun tarafında 
ki.i~ük kii~·iik, · konı sarı lekeler 
şeklinde tonlanır. CiJt altında top
landığı vakit kiiciik küçiik topak
lar halinde selliilit hastalıih olur. 

Bu da gene dnha ziyade kadın. 
]arda. 

Göziin üzerinde, içinde toplana
rak göz hastalıkları yaptığı da o. 
lur. Fakat nadir olarak. Bundan 
başka kü~ük çocuklarda ve pek 
gençlerde hastalık yapar, fakat on. 
lar da soy hastalıklarıdır, Şanlı 

vücutlü delikanlılarda bunlar ara
'nılamaz. Bu maddenin fazlalığın· 

dan gelen böbrek hastalığı ve cilt 
üzerinde urlar da nadir ... Nikris 
(gut) hastahITTnda da kolcsterollin 
tesiri bulunmakla beraber bu has· 
talık bizim memlekette ıtöze çarpa. 
cak kadar azdır. Eski Bizanslılar. 
da hu hastalığın cokluğu meshur 
olduğu halde. şimdiki İstanbullu. 
larda pek nadir !!'Öriilmesi. bPlki, 
yenık usuliiniin değişmesindendir. 

Çiinkii kolesterol !;ebzelerden 
pek az gelir. Taze etlerde de az 
bulunur. Biz de etttcn ziyade seb
ze yeriz, et ~·ediğimiz vak"tte de O• 

nu bayatJatmayız.. Kolesterol et. 
lerde en ziyade he:vinde, böbrek
lerde. bir de karaci~erde hulunur. 
Etin löp taraflannna pek ehemmi. 
yetsiz miktarda (binrle 0.75 uranı). 
Yumurtanın ı;;arısında da çokea. 

Onun icin kebap yahut kiilbastı 
He bol sebze ve y..-mi!$1P-rle voğ-urt 
yiyince onun fazlalığından korun
mak kola~·lasır. 

.. . .. . ~ - .- ~. . . 

MatDuat Hurrıyeıını 

Biz Takyit Etmiyelim 
~,,, ı c.,v 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H arp halinde bulunan her mem. 
lekette siyasi havadislerin 

tahdit edilmesi, sansüre tabi tutul· 
masJ gayet tabii bir hadisedir. Fakat 
si:vasi fikirlerin, nıütalaalann san. 
sÜre tabi tutulması I•'ransada hüyilk 
münakaşalara sebep olmuş, batta 
Başvekili istizaha biJe çekmişler. 
dir. Paristen son gelen telgraflar şu 
havadisi veriyor: 

"l\Iebusan Meclisinde sansür is
tizablarının müzakeresi sonunda Da~ 
ladier bevanatta bulunarak siyasi 
fikirlerin ·matbuatta tamamiyle ser .. 
best olarak çıkması için sansür mü· 
dürlüğüne derhal emir vereceğini 
söylemiştir.,, 

Bu karar bize harp halinde bulu. 
nan bir memlekette hile, ancak ha .. 
vadislerin kontrol edileceği, fikirle
rin her türlii tazyikten beri kalaca .. 
ğını gösteriyor. 

İngiltere de harp halindedir. Buna 
rağmen mevzu sansür ancak hava. 
disleri kontrolle iktifa ediyor, fikir 
ve mütalaalara dokunmuyor. Biz 
harp halinde değiliz. Gazeteler~ va• 
zedilmiş bir sansür de yoktur. Hava. 
dislerin veya fik:rlerin zararh olanı. 
nı ayırmak ancak matbuat münte· 
siplerinin hakkı takdirine bırakıL 
mıştır. Devlet adamlarımız mütead .. 
dit nutuklarında matbuatın serbest 
olduğunu bildirmişler, gazetelerin 
hürriyetini tahdit edecek hiç bir 
vasıtaya müracaat etmemişlerdir. 
Hatta bu kadar geniş bir hürriyeti 
bir çok bitaraf ve kiiçük devletlerde 
bulamadığımız gibi, bazı büyük dev
letlerde dahi bulamayız. 

Buna rağmen matbuatta siyasi 
fikirleri değil, umumi m!hiyette e .. 
debi, i~timai, felsefi fikirleri müna. 
kaşa ettiğimiz zaman, bu hürriyeti 
tahdide ev,·elıi matbuat müntesiple
ri yelteniyorlar. Müdafaa ed"len her 
hangi bir fikir, bir gazetenin ve mu.. 
harririn kanaatine uymadı mı, der. 
ha) tecn\•üze geçerek bu hürriyeti 
tahdit salBhiyetini kendinde bulu
yor. Memleketin kanunlarına, reji. 
mine aykın fikirln gazete sütunla. 
rına veya herhangi matbu bir vara
kaya ge~tiği zaman bunun müdıifa. 
ası matbuat hürriyetinin v.erdiği en 
büYük haktır. Bu hakkı kanun adanı. 
lar~ tahdide 'iltzurn ;.;öpncdikleri g\!,it 
devlet mekanizmasında da bu hürri· 
yeti tahdit arzusunu ~österen hiç bir 
alamet tc yoktur. Fakat matbuat 
hürriyetinin en büyük müdafileri 
olması icap eden bazı matbuat mün. 
tesipleri bu hürriyeti tahdit için der. 
hal faaliyete geçiyorlar, 

l\latbuat hiirriyetini evveli biz 
benimsiyelim ki, hu hürriyete hak
sız bir hücum vaki olduğu zaman 
miidafaa edebilelim. Biz kendi hür • 
riyetimizi tahd't edersek, sansür ve· 
ya devlet tahdide kalkı!_itıb zaman 
şika:vete ne hakkımız olur? 

Matbuat hiirrb·etini, ve sahasını 
herkesten evve) matbuata müntesip 
olanlar bilmeli ve hiirriyetlerini ko. 
rumak ;çin miitesanit bir cephe ha. 
linde birlesmeHdirJer. Bugiin gaze
telerde gördiiğiimiiz gibi, ba7.ı maf
buatm, diğer matbuata ~atmak için. 
evvela bu hürriyet hakkını tiğneme
si akla şu mısraı getiriyor: 

"O mfilıiler ki derya içredir. derya
yı bilmezler,, 

Münib Suikasti Failleriııin 
Muhakemes] 

Amsterdam, 28 !A.A.) - Telegraf 
gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor: 
Geçen teşrınisanıde Ho!anda toprak
larından kaldırılan İngiliz tebaası 
yüzbaşı Best ve binbaşı Stephens ile 
Alman tebaası Elser pek yakında 
Berlinde ayrı ayrı muhak,•me edile
ceklerdir. Bunlar Münib suikastinin 
faili olmakla müttehemdir!er. Muha. 
keme gizlı cereyan edecektir. 

--...... o--

Giresun da İki Heyelan Oldu 
Giresun, 28 (A.A.l - Alucanın 

Ozan ve Mumuk köylerinde vuku
bulan heyelan netkesi Ozan köyü. 
nün arkasındaki yüz metre yüksek· 
liğindeki iki kayadan bir tanesi iki. 
ye ayrılmış olduğundan .töy halkı tah 
!iye edilerek Giresundan derhal gon
derilen çadırlara yerleştirilmiştir. 

Mumuk koyı.inün yaslandığı dağ 
da heyelan yapmış ve halk tehlike
de olduğundan valinin verdiği direk· 
tifler dahilinde ve nahiye müdürlü
ğünün nezareti altında köv halkı ca
dırlara yerleştirilmışlcrdir: 

Sovyet Elçisi Şehrimizde 
Sovyet Büyük Elçisi Terentief. 

dün sabahki eksorcsle sehrimi,-:r urL 
miştir. 
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azırlamaktı 
):uzan: Hürriyet Radyosunun Londra Mümessili 

- 4 - ı harp ve sulh meselelerini münakaşa 
_ . ediyor ve bu şekilde to~anma hür. A Iman hurrıyet istasy?nunun .e~ riyetini temin ediyorlardı. Fakat ka-

belU başlı hcdeflerınden bırı, dınlar, sözle iktifa etmiyor bundan 
Alınanları, nazilerin harp pl.anlar.ı. başka mektuplar yazıyor, 've harp 
nn karşı hazırlamak, nazıstlerın aleyhindeki propagandayı ilerlcti. 
büyük bir harp hazırladıklarını bil. yo~lardı. 

dirmek v~ .b~tün nazis~ ~a.zırlı~ları. Fakat Gestaponun bu sulh lehin. 
nm ~arbı ıstı??af ettığını goster. deki hareket karşısında şaşkınlığı 
mektı. Onun ıçın yeni barakalar ya. uzun sürmedi. Birkaç gün içinde 
pıldıkça, yeraltında hava karargah. binlerce kisivi tevkife karar veril. 
il~n vücude getirildikçe, yahut yeni di. Ve tevkü~t başladı. Hürriyet is. 
ibır kolordt~ kuruldukça; istasyon, tasyonu bunlan ilan ediyor, ve 
bunlara daır derhal haber veriyor. şu sözleri de ilave ediyordu: 
ıdu. _ "Fakat muhalefet partilerinin re. 
~undan başka ~fitun .Alman fktı. islerinden biri de, henüz yakalan. 

~dıyatı?~n harp ık_tısad~yatı ?lduğu mamıştır. Gestapo. mevcut te kilat 
~ah edıliyor, . n~ıstlerın bılhassa hakkında bir şey bilmiyor. Yapılan 
Garp devletlcrıni ıstihdaf ettikleri tevklfat, tamamile f?elişi güzel mahL 
ıve harbin mutlaka vukubulacağı an- yettedir. Onun icin bu tevkifler, hiç. 
latılıyordu. bir netice vermiyecektr. Mevkufla~ 

1938 yazının sonlanna doğru hür. nn bir kısmı da, hususi muhafızlann 
riyet istasyonu, Alman halkını Mü. bir iki takımıdır. Bunlar, silahların. 
nih buhranlan hakkında tenvir et- dan tecrit enilmişler, ve hapse tıkıl. 
mlş, vaziyeti her gün tahlil etmiş, mı~lardır. İktısat nezaretinin me
Hitlerin fütuhat plfınlannı ifşa et. murlanndan birkacı. "bozgunculuğu 
miş, ve Alman milletini sulh dava- teşvik edl'n gevezelikleri,, yüzünden 
ısına hizmete çağırmıştı. tevkif edilmişlerdir.,, 

26 eylul 1~38 günü Her H~tler, Hürriyet istasyonu, harbin nor. 
'taraf~dn:1 soylenen nutku mutea. mal olacağını anlatarak, fi. 
kıp! hurrıyet istasyonu derhal haki. yatların yükseleceğini, münakale 
ik.ati anlattı: sisteminin yıkılacağını, işçilerin bir 

"Alman milletini harp ile tehdit mıntakadan bir mıntakaya zorla nak. 
Eden zat, doktor Benes değildir. ledileceklerini, ailelerin peri an 
!Belki nazistlerdir ve Alman milleti. olacaklnnnı, kadınlann iş için sefer. 
nin asıl düşınanlan onlardır.,, ber edileceklerini, erkeklerin de as. 

Daha sonra şu ihtarlar yapıldı: kerliğe çağnlacaklanm anlatıvordu. 
"Tehlike ynkındır. Nndstler harp Bundan baska nazistlerin, bilhassa 

Dnn etmek iizcredirlcr. Herkesin hn. iktısndi güçlüklerden kurtulmak için 
yntı tehlikededir. Almanya işçi, çift. harbe girmek istediklerini izah e.. 
çi, esnaf, müncvvel', sosyalist ve kn. den nutuklar veriliyordu. 
'toliklerini bu tehlikeye kar 1 gelme- 1938, 10 eyll.ıl ,ı?ünü hürriyet is. 
ğc dnvet ediyoruz. Yeryüzünde hiç. tasvonu divordu ki: 
~ir millet hnrp istemiyor. Ve har~ ,;Rnkamİnn dinleyiniz: Almanya. 
karşı gelmenin çaresi nnzizmi yık.. dnki nnkıH C\"l'nk, geçen ııonkftnuna 
mnktır.,, kndnr 5199 milvon markn vardı. İki 

Çekoslovakyarun parçalMl~asına ay ımnrn hu ~kam. 5722 mllyotıa 
ıtakaddüm Eden günlerde, • hurrlyet viikscldi. İki ay daha sonra G269 
istasyonu, Helnrich Mnnn gibi bü. mil •ona ve temnıuzun sonunda GGSO 

yük Alınan muharririnin, sosyal mit:rona ağustoc;un sonunda da fi869 
<iemokrat Franz Dahlen, ve daha mih•ona' vardı. O halde harp enfilas. 
ıbirçok muharrir ve mütefekkirlerin ,,o; demektir. Ve si7. de ham rı. 
imzasını taşıyan bir beyanname neş... kar cıkmn7., tn!;arruf ettiğiniz bütün 
retti. Beyannamede deniliyordu ki: paralan kaybedeceksiniz.,, 

"Sulhün ancak bir garnntisi var. Bu neşriyattan sonra Almanynda. 
dır. O da nnzlst rejimi y1kmnktır. herkes parao:;mı çekmrğe ve üç gün 
Alman milletinin refahı, Almanya. ı;onra bankalar 30 marktan fazla 
.ınn istiklali, ancak sulh ve hiirriyet vennemeğe başladı. Paralarını cek. 
ile korunabilir. Alınanlar, dcmok. mek için bankalara girenler, cani ve 
:ratik bir cümhuriyct sahibi olmak, hain sayılıyordu. Bu da memnun oL 
şahsi ve siynsi hürriyetlerini knzan. mıvnn lann sayısını arttırmıştı. 
mak, kendi muknddernt1nnnn hakim 1938 eylôlünün sonlarına doğru 
Q]mak için birleşmelidirler. Bunun harp aleyhtarlığı cereyanı her yerde 
için, zuliim ve istibdada karşı elbir. ~öze carpmaktaydı. O kadar ki, giz... 
Jiğilc mücadele etmek lllzımdır. Al- li teşkilat mensuplarından biri, ver. 
mnn halk cephesinde nazizm elcy. diği raporda, "artık acıkta çalısabi
hlnde knrdeşcc mücadele etmekten liyoruz. Çünkü binlerce, yüz binler. 
ıbnşkn kurtulnş çaresi olmadığını ce kişi bize iltihak etti., demekteydi. 
herkes bilmelidir.,, · Daha sonra Münib hadiseleri vu. 
ı stasyon, bu faaliyetine devam kubuldu. fstasy?nun bu sırada va~i-

etmiş, Gestaponun bütün iç. fesi, emperylızm propagandasıle 
yüzünü meydana vurmuş, ve Alman. mücadele etmek ve Alman milletine 
ya dahilindeki bütün muhalefet ve yeni tehlikeleri, yeni tecavüzleri ve 
mukavemet harcketlerilc nasıl mü. harp felaketini göstermekti. 
cadele ettiğini anlatmıştı. istasyon, (Devamı Vnr) 
bilhassa 1938 de harp aleyhindeki fa. 
eliyetine en büyük önemi vermiş. bu 
yüzden Almanyada sulh cerevanı 
kuvvetlenmiş ve Gestano, halkın 
harbe girmemek için gösterdiği azme 
mukavemet edemiyccc.k hale gel. 
m.iı;ti. 

İstasvon, faalivetini biraz daha i. 
feri l!Ötürerek. F~ansanın da Alman. 
yadaki nazistlik aleyhtarı hnrt'ket. 
lere müzaheretini diledi. Ve şu 
sözleri söyledi: 

"Bizler. fnsizm bastilini yı'kıncıvn, 
''C hiir Almanyayı ynratınrıya kndnr 
mücadeleye devam edeceğiz. O 7.a
mnn Alman 'il ile Fransa ittifnk ede. 
r.<'k v~ siirekli sulh bu snycde tccs
~üs edecektir.,. 

1938 eylülünün yedinci ~nü hür. 
riyet istasyonu, Almanyada harp a. 
leyhlnde vukubulan ilk grevi ilan et.. 
ti. Grev Halb mühimmat fabrikala. 
rında ilan olunmuştu. Greve yüzler. 
ce iı;ci iştirak etmiş, ve bunlar harp 
alevhtan olduklarını birtakım iktısa. 
di taleplerle örtmüşlerdi. Bunlar. 
daha iyi yerlerde çalısmnk, daha iyi 
ücret almak istiyorlardı. İsçiler, 
talepleri kabul olununcaya kadar 
evlerinde kalmışlar, ve harp çıktı. 
jtı takdirde. tekrar grev ilan edecek. 
]erini söylemic;lerdi. 

Erkeklt'r fabrikalarda ve maj!aza. 
)arda rejime muknvemet ederken, 
kadınlar da rollerini oynamnktay. 
dılar. Mağazalar önünde toplanarak, 
alış verişle meşgul olan kadınlar, 

Müttefiklerin Gemi 
Geeirmek Talebi 

~ 

maşı. 1 incide) 
Barkan sulhünü tehdit eden birinci 
tehlike Sovyctler Birliği tarafından 
gcl,..,,ekt"<iir .• , 

lııgillere. Sovycller Birliği 
ile harbe girerse 

Londra, 28 (Hususi) - İngiltere. 
nin Sovyct Birliği ile harbe girmesi 
ihtimali bugiln amele liderlerinden 
Mister GrPnfell tarafından bahis 
mrvzuu edilml!;tir. 

Mister Grenfell. tn~ltere tarafın
dan Sovyet Birliğine karşı harp ili\n 
olunduğu takdirde İngiltere işçileri
nin bunu isabetli bir hareket saya. 
caklannı söylemiş ve İngiliz amele. 
sinin Sovyetleri Nazistler derecesln .. 
de dcğ~T'siz c:avdıklımnt söylemi§tlr. 

/ ngiltere ile Fransa · 
arasında federasyon 

Bu bahis ile uzaktan yakından a
lakadar olan bir mesele de İngiltere· 
nin en büyük sulhçülerlnden Mister 
Norman Angcll tarafından ortaya a· 
tılmıştır. Mister Angell İngiltere ile 
Fransa arasında tam manas'ıyle bir 
federasyon yapılması ve ikisinin bir 
tek devlet olarak ortaya çıkmalarını 
tavsiye etmiştir. Mister Norman An.. 
gcll'e göre bu muaz:rom birleşik dev-

TAN ::-========================-
, Koo asyon 

(Başı, ı incide) 
melidir. İktısadi meseleyi en iyi hnl. 
!edecek ferdin, tnbii arzularıdır. Jt'er. 
din bu arzuları üstüne hükumet 
kuvveti müdahalede bulunmamalı
dır. 

en e 

I,ondra. 28 (A.A.) - Englisn Sy>e-
1 

aking Vorld gazetesinde bir makale 
neşreden İngiliz generali Gough. 
Şimal Buz Denizinde Sovyetlerin 

A 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 
~er türlü tabı, cilt ve kli~e 
i•leri yapılll'. 

TAN Matbaası - lstanbuJ 
Tele fon: 2431 O 

let Amerika Birleşik Cürrihuriyeti 
gibi olur ve onların birleşik. bir hale 
gelmesi vaziyeti değiştirir. Çünkü 
iki devlet arasındaki gümrük tarife
leri kalkar, ve ticaret hüküm sürer,, 
ve bu da iki milletin refahına hizmet 1 

eder. ~-mı-------111111111"' 

alan cak r 

ÜRKi c 
i RA y A 

Kuruluş Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lıra 

iKRAMİYE VERİYOR 

1 

Zir:ıaf l?ankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplanndn l'D 

az. SU lirası bulunanlara senede 4 defa çckile('ek kur'n ile dSnğıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 f\det 1 COO Liralık 4,000 Lira 
4 • 5110 • 2.000 • 
4 • 25CI • 1.000 ,. 

40 • 100 • 4,000 .; 
100 • -1 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 ; 
ıoo • ıu ;. 3,200 ;. 

OIKKAT: Hesnplanndakt paralar bir <:ıene tçtnde 50 liradan aşağı 
duşmiycnlere ikramiye çıktı~ takdırcle % 20 fazlnsıvle verılec<>ktır. 
Kurular senede 4 defa, 1 Eylitl, 1 6ırincikiinun, 1 L\tarl ve 1 llazann 
tarih !erinde Cf'!kilct'cktlr. 
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Afrodit ,, ten Doğan 1 
Denizlerdeki 
Ciiiriilliisi& 

Ha • Ablllka. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BAtlKASI 

MathuatD 
». J94Cl VJ\ZtYITI 

Birine de Dün 
Suçlular, Yazıda Karcrclint Bahıetlnecllllerinl 

Söyledller, Miiclclafunlllnô C•zet iste• 

<Batı 5 iıleide) 
Dize yaldapcak bıgilu tlcuet ge9-
lerine hemen ateş.. açar ve ham.u. 
leleriııi zapte«crsiıriz, yahut Frası
aa ile harp halini kabw edeniniz.,, 
Diyor ve ''Şlmdi İsveç bana. aley .. 
himde blrletmif olaa bet hüktl
metten ziya fenalık ediyor; lJe.. 
nim bütün abluka siltemimi hoı:au. 

Cunıh yorsunuz. bir de mqeret maka.. 
S f Uriyet gazetesinde Peyami vazından malııut nıahkeme \1zerlncle mında İavetin çektiği lstınplarr 
~anın İmt an batlıkh yazıaa, Af· teiir ~Üı dejtıdtr. ~ ki. müek- dan bahsediyonunu.ı. Bu da ne ek. 
k ıt davası rn uebetile, uaabkeme killmln de pek güzel formüle ettili !Dek Fr 

ta
arl ar ve muameleleri üstiinde mü- veçhile yazının bünyesinde mahke- ... ama ılbrap çekmi,w 

ea se d .. ·ı. mu?. &rdo. Holanda, Garmany• 
d r etmek mahiyetinde pru me karar ve mütalealannın üsttinde sıkıntıda değiller mi? Hepimiz bir 
~ğunden Matbuat kanununun 35 in- mütalea serdedtlmeml~ ki tesir arada bu gı"bi sıkıntılara katlan
~~dde ı hukmıine gore gaıete me. mevzuubahia olaıuı. Bilik.is müekki. malıyız ki deni& mlhünü kama.. 

ert aleyhıne dava açdm•,U. Um, y..-anda sanhatle de söyletUll Iım.,, diye ilAve ediyordu. Kara ab.. 

J& 
JtMAI 

Tarlt~ 

B•rltt•kl lll._.1rhr. 
AltlM.,,. idi--. ı~ ...... 
AJAınt. taıwll küll~ 
c9rizler ,...... ................. " ....... 
ba~erf • 

Btdne Tah.nterl: 

t>eruhte edilen evrakı nakd!Je 1~8.'1fUA,

b ..... 
Kanunun 1 - 1 fncf madde1erf• 
ne ~ua 1'aı.&u tıufırWIP 
vA'ld~ 

Senedat Clbdam 

Dün bu davaya Asliye A1tıncı ce- gibi mahkeme kararlan hakkında lukası Avrupa milletlerine bir çok 
:ı taa.hkem s"nde başlandL . Suçlu mütalea ıetdetmiye mezun olmadıp llkmtıJ.ar yüklettili hal•e ltıgiltere 
C •kiın~e muharrir Pey~amı Sat~. nı yazmJf, ,1adecıe Afrodit davuındu bundan pek az. müteeesir olmuştu: 
d Ulllh~ yet gazetesi neşrıyat mu- müştak, ve mahkeme çerçevesinin çünkü bir kaç memleket ile kesil
f Ulii Hikmet Munü ve avukatlan İr- tamamile dıııPdl' mutlak ve mü.cer. mif olaa ticsetlnin ZM"Ui.,. 
dan Emin ile Suat Ziya bulunuyor- ret fikir meseleleri üstünde kanaati- emtia fiyatlannda ve nakliye üc- TfCART SEN!3MT. 

";.... 1 nl söylemiştir.,. retlerindeki yükselmelerle ka&\at- T .. ....ı,~ na • 

~Zlda Afrod r davasını Talim ve Ter yeptıjı ticıant ~ ile, t.. <Jlfaal\,te .W.0..-nlril.ML 

. l'AS!F 

4'Sı8lll~ ............. nh:IU'MJ 
ı>wu"'9 edilen ..... a ~d171 
......... - • tncl ,..d~ 
~ bazfne ~ vaıd ...,,t 
_ ...... IBMl•••• 

61ı/lt'l .f85.88 .,,.ktyat 
S-"1111 ~~ altt1'I o1anık
otveten tedav01e nzedDen 
RmQQS ~&>Jll Ulv.cWD ~ 
111111.. 

,.. Ut.. -~.1111(1: 
J.6U42.1""'9 ........ ..._ 

Mttw tlM'fl nbn •'"'' Diler d6vtzler ve alıcakll klfrfnl 
............... 'bıldJ'e)ert 

lılaMellf: 

18.208.tlL-

H0.542.185.-

11.000.000.-

f.828.81 

40.11,Sl .453.21 
&C i 

1s.ooo.ooo-

lo.21 UM.» 

30J.Ml.!--

11U9UD.1J 

1 
4UC1la makamı, (İmtihan) bqlıkh ı Suat Zi..,,ın nrüdafaaı mqp. Bundan bıqka OsmanWarla ~ ,. ~- UJSI • 

bı:ye lleyetine havale eden vedinci Avukat İrfan Eminden sonra söı tanbul üı.erindenılJticaal• ve 14aıı A - C\flYntn-~ F.-1-m ~ 
ceza ntahkemesinin karar v~ mua-1' alan ~~ vekili Suat Ziya da fUD- caristan yolu ile A-•nanın on......,, Tül,,_ (ltbrf '-" IMtll!._!!!!~~ı1• lt1 1-ıı lan 10 Wi• c•f' .. ..,.......,... llllıl'T,,,,s;. ı&.- klıt .. , ....... ..,_&lıkellt 
. e.::ıı.efi u tunde mı.italea serdettiği ~· ğine kadar mall8niı1 kolayca sü. 

11.11111' 17 

~iıı ntuharrır Peyami Safum Mat- "- İddia mawu. Peyami Sefa- rebilmişü. M~ Şjm&l denizle- Awamlar. 
u.t kanununun 35 inci maddesine mn Avrupalılara atfe11 kendi talı- ri üzerinde İl9 k•kfıJıkla biyük f1Jzfnt!79 tua Yld@D ..._ 

IÖ!e cezalandınlmasını istedi: minlerlnl söyll,erek 35 inci madde kirlar temin eclillyorlu. Frusada Altın ve D69U ~ 
Peyam. S f söylftliltleıi bıWına barekıet ettijlııi ileri süıdüı mikAlnet bile istediğine düşman '!'abvlllt Ozertne 

- 1 
Wf.000.

IUSIM 
'1".908.'122.- 11.024.llO.M 

Ban ı a anın Halbuki Peyami Safanm yaz_uıı yal. ile ticaret münasebe&ine giı'İflnek 
Safa. un. üzerine öz alan Pq:ami ım kıendl tahmininden ibaret dejU• miiwı6'el.t wnniJ.e başla91at*ı. R._.Tlar: 

, dedı ki: dir. Bir çok Fransız gazeteleri Afro- Artık abluka tamamiyle gev,emiş.. Mv.lı'9UI: 
t - Afrodit davasının Talim " dit davuı mümneetile müelddllmin ti. Şu ele.-~ kadar ki Rua sete,,. 
erbiye Heyetine haval~ eıdllmesl Ü• noktai nazarında haklı olduğunu gös. rine çıkan Napoleon'un büyük or
~e matbuatta ve halk arwnd teren nepi~tta bulunctular Buntlaa dusu efradının ayaklannda İngi. 
"'-~takım münakaşalar çıkb: p,er- ba~a bir mahkemenin kara~"Ve"mu• llz çizmeleri, sırtlannda Yoruhim. 
-. edebi eserler çocukl~a okutul- ,ameleleri üstünde.fikir yürütmek tezg8hlanndan çıkmış paitofar var: 
IQaJı mı, okutulma~alı mı: . mek "Hlllim. IUn& herar verdi; JBüd• dl ve bunların bedellari !lıaoaa.n-

Ba gibi meselelenn tctkıkınde U. ...ı-: • d~ hk b diya ve Picardiy' .. """ ı. ... ada-t.n ili T ı · ~ bi ucıumumı ŞllDU """""' ma twıe una _.. v-e ;,-
\18rsi t~nin v;ya a un ve. er .Y: karar verdi, bu dolru 9efa yanlıftır.. ile ödenmiştL Karalar kahramanı.. 
~~Unm salihıyet derecesı nedir. gi,bi mütalealar serdetmektir. Halbu- nın denizler etrafın• -~ S.. 
"Q.. gibi. ki l?eJ'ami Selapıp ,.nsm4• buu tedijl abbaka ~ &Jltrld• 

Benim yazımda iddia makamının ben:mer hiçbir yoktur." döamÜf ve "denk aulhü;, nü elde-
ltaret ettiği fıkra, mahkeme karar ve Wııtia > ;7 ....U eeiemiJ11B NtıaeJ a .....,.. llmdL 
lllu.nelelerine ait detD, sadece mail- 1 eliyle yarattıjı tazyikler altuıda e-
keme kadroa cbpnda ceDJ.1811 eden &... tlrmdlllll -.,_ .U 1 ıll O. ıilmlf gitmiftl. 

-t 

l'/'r~ 11rı . . .. . 
S A ~ S .\ 1\ l' "\ l. 

,:,,tı,; ı.tr ır"' ı zı rn lı r.ıı ı\. ,, r• " .. u ı .ıt:t• 

t~-..ırı~ıl i..11/i.ını";>t.ı y0rt>( ,-.;._• •ıız. 

'10 k.uru~tur 

bu münakqelara attttr. Rtid ._ .-'an ._. n l lllıııdıe '-·-~ ---o----
bıahkemenin esoalK ımacihe ile ıe.- ~~Jme~ v:::ı-~~-~ Mnanyaya Mtıa:ahlll IJdnel" laa dafnılinden: 
§ek1riil eclea tmıt ~ bıllw• ,._ 11'-..........--ıı;ı,. ~ borçtan-cWltJıı.. U/198 No. lu 
llluttall oldum. Evvelce bundan da muhakenıe 2 mut cwnar1ell Mi1nf1. U 1 G•• d .._......_. ..,,_ .U. ~ ..... ünan sarı renk 
babe.riın. J10ktıı. y.azımda ııe mabke· ne talik edlldL .. a Oft 8 . ,. ... r.---- ..... ..-nı bit iaıılll 14/3/940 tari-
nıeıaiarjsml aeçm.if, ne de ehli vuku- Hutdln l/iir~ damlar. Londra 28 (H usl) lm.e miiatit ~ IÜllÜ saat 14 
~ phlllanndan. salihiyetlerind~, Bugün de saat 16 da Asliye Altın- nomisi N~zın c:s A -~ dm tıl ya kadar Yeniköy ballar mev_ 
-.ahk.emenin karar ve muamelelerın. cı Ceza mahkemesinde, Müddeiumu- sınd fıki all oss. e:~: ara.. kiinde 37 No. lu ey önünde satılacak.. 
<ren oonseeı ınıı. r. uu yazı a~ı u- mı n1KI1Jet oııann munarrır Peyamı .. a v .s~ . er.e. ~ ce."...apta w 
dan d ahk d da cere- Saf ' ezcwnle demıştır ki: · 

_!_ruya mı. em
1 

e _ı:~:- . ~ aleyhlne açtığl hakaret davası. .. _ Bitaraf .ı--1-a_.._ u-_.. -r.- G •••*41'-'t =· " 715 
)'mı - ıw .. ar ara - - ... • t' n ıwln• -W.. balh AfftJ- ..,,........,..,.. - .....,.. ı.Jr~ı..-..,ı........- '1-ttlr-
den ibarettir .• , dit davasından mütevellit davalar. ~releri yapıllJ'kea ilk hadeftmiz, ~Ji ~ t ilk 1 ..ıı 

Guaa nepipat midiril Hikmet an-,. .... wb:la a.. 'l'ellraf pzeteal =ı~d~çbir haWt ~ ldlDi' flPl•-hJ.w ola.. 
Münif te ~ Safarua mo-.U. .&eJ,lü.e ..,tam. davalara cı. b1ıkıJa.. lllt ~-poejt IM1*1'*"8ı ..._ DU91t.•91it arten'Wl~ 
lftirak etdiiDi anlattı. cP&J.r. Amerik.._ Sn,ıetler B~ tir. 'l!ldlpltırin satış ~ 818tle-
Mamun~an sonra ak alan lcl&tia -'den k la '- .. t.. • r\nde mahallinde bulunacak memu.. 

Zlıak.u, ilk iddiasında mu etti v.e •& a Y Ye A&11Çua miktann.uı rı,.ı. ~ 7 
Peyami Salanm 35 lncl maddeye ~ Y..ı fiOD aylar ~da arttıtı malOmu- e 18 ,5 Peo'- GçuiJe llUlDcaat 
re teezlyesint iatedL ınuzdur. Fakat bµnlann oradan M- *'neri UiD olıaır. 

J-6·- --~-'n m~..L.laaa man!iıya gpnderilip gönderi.lmdli- a bMd ~- m .... _. __ 
.-.- .....,... mıu'" nl bilmiyoruz. Sebebi ise milr.akeııe B ~ •• .... .---

Maznun namıxıa söz alan müdafaa ettilJm,iz memleket1- kaçak konma. ir luıttNı 4Dlayı tlliR.a.. alı-
't'eitill İrfan Emim hldbeyi teşrih.& lünet6bldirlcr. Amerift tçin Ju.böJ· Daa ... " 1••••uı•·d9il.ma. 
~ı~:m'!:1m~buyazmmmah· Bfikret. 28 <AA)-Bltin.;..,. le bk tel mnout dejUdlr. :nı:~:::.~...::u';: 
1-n.e üzerinde tesir yapllCak mahl· leket 1'1111 k•u- ..,.Na lkhMıl • I la ... lfn .U' ı) Dl •in 
)ette olduğunu sôyledıiler. Müaade ~ teait «ıs 'ıtıllllt 1ı1Mi. •a ...._ 11.ta ... ı a Artl•t•u .. 
'4arwıiz ben bu iddiayı reddedece- ~!-bu sayede bitin abalanla ta. Mii:..I'~ U- .. _1 hlwnsa fniiade.,..._.. .. ••sı" 
lb.ı. Çiinkı.i yüksek mahkemeler. dı- ·~~ ettirilen nmbim ~ ~•O• -·~- tini ""'•sd• t h. • T~ ,..._ 
~ yapılacü tesirlere tihi, Wr U.. muttefikan kaydeybmd;t.tb: Yas t_enbe günü um.I ~..-. ... 
~ :rWlan iskambil kitıtfan.... resmi Romanya gazeteli Knalm ...,_ Baldea. 28 (A.A.) - ReJtieiimhur: ette ve .,.nt .....,..,..___., a 
llldı;. Bu tidia &mme \l'ledam. üze- lıtnlli W. xazıalle hususi '* aüıınba ltGOl8:Felt. :2anama lMneJmın milda. ea 1Aet"1ck' mahtıllinlilt ~1* 
~e de mahk~enin kar rlarıntlu ~ taa teaıt.lbatrm 1>4l~ bap. Wt1ı et.. hameak-meımı•• ımu.111 l'nllıD> 
lrliştak meıaleler üzerinde konuş. "MWI lcap1w Dlltkesi d1m ,- tlilit~n sonra. Atlantik ile Pasifiğl olunur. 
Jllaıııa püetle 31&sak oldugu korku- kanamı -..l1i ba ._ auırr-ı.. 'lıtnrina-baihyan 1au h~ yol1111 -.-... ---ı ... ~ıııııııiıı-~ .... -
&uau UJ&IMluvak adaleti bir ev sa- zırladik ve bütün -14*et ,.... • etrafını .ve .methalinhı . mü.e8* .._ ı TAN • a• hsl 
hiıtı ll8line ıokar. Ha ır! Ti.ırk mah- h.eyec~ brp1adı. lllemhlketln -. Eite müdıatuıunı tem.iıı .lcj,D, ~au.ı 
keaıeaa Türk d 

1 
;. . k bil lameti ıçın bu llaJmnu -.utnin ilk mevcut tayyare ve top adedinı bir 

ı..u... _. ~-. ve a a e 1• ne ıs am bekçisi olaca'IJıım. aıialine çıkarmllk zaruri oWufllv,u ııaa RwatJaa 
~' ne de umacı! Vazu kanu- Timpul ve ~l gautele.rt llllltbuat m~ Y..mği ib9. 
b: hlı ınadde7l lloymalltan maksadı milletin trıüksdl ....aaımt .medatle. ıaaatta söylemiştir. 
"el ceza. ..._.. mtioelermıeden ev- rine U)"IUll alan fU aııa ~ Baldoa•ya geldi.1-en SQIV8 .Rettse-
ee]ı ;~ -;:..~ h:!, 0::!1;:ı ettlriyArlaP. ••, sivil ve askeri makamat ile te. 
Jaı.ıia __., te "" 1 - Faal ve t1lvvetll lir kra»!k. 11181 etmi§ti~ 

lllılllll oknaktlr.,, '!" - Vatanct.,IannJnık v.-v~ Biğer cihetten Parlftwe ..._. ••••11• leri. Maiye encümeni Paııaa:ıa kıuıabıwL 
~uıaan üaeriııe iddia nwtaım, 35 3 - B!r mwazeae f1tııbD: Jara.. müdafaası için talep edilen tahsisatı 
._. Dladdenbı babı m•ıcibe ~ tıl~ 1aaya indirmiş ve Büyült Okyanus-
.. bunan iMhJ19Mfl Bütin ~ ~ .... ,.. ._ ta Woke adasının tahlümi için iste-

.,. mim ~ tarın m.u.ra. 4s' da ,..._. ailnın kredllen llabul et-..m•· ~-.. 

•• -..,,, •• ı 400 

• 
• 
• 

' 

250 
200 
IQO 
80 
40 

:!llllillhbm .......... ı1tJmiş oWatu mi-- ıJlüllft§ie ....... .._. ~ ..a --o-
tL Buııa Ja 1 • _... 'dt T?PI <'"' r ~· 'f iAlı!' ., 1-° 1 Alman Bbf:in Japonl'ia,ra- 1 - l Wlttmr ••tenin -~ 

n Emin: ulunmuştardir. 'Deslim Edili,roıt VUlltlit 2 U~· 
Jrn.~ l:ier, dedi, madde o J:Paksatl.a 'A>kyo, • {A.A.) _ HaıiaiJle.' ~ 1 

- t1Aa61nn ftya pz•tetrı 
~~ ydı hukuk dav.ı.rma daa İn•ı lfl ••- M1.iılirlqjt ••ti. Asmermaru vapurunda tevkif tU .Otunu o.tın• b.s> 
ce= ed imek lazım gelirdı. Çünkü İnanç Mecmuan Müdürü Mustafa .ıtlen bahriyelil..ten ctor.mman lannnfbl'. 
" r llrad n ibaret bir -=eza da- 'Namık Çankı talebesinden boJ kalan 'Hı:mgkong~dan gelen i~ l~ 'Ur t - R1nAa9 yaür W .. ~f 
asın«ra rnahkem ye tesir icr ı mev- vakitlerini hazırlamakta okluğu btr puaı tarafmdan, Japon kara..SJJlan ~dıtJ yeretfln .. ..., 

~Ubahfs olu.1'>1" da a mi)FQll .lir~ •ere taıumilıe h•• ıWııi ... 'lll&k- ddıllinde Yukohamada takriben 29j ... "lt-ft1nT 
ır hukuk da•aısmtla .yni ni!i• f sadiyle meemuanm midUrltipnden şulııat tarihinde Jwan m ... t .. S..•a.ıiiimİİll•••• ..... 

aranmıyor? B ili ki, bu m ddenin aynlmıştır. teallm edll•eğini bildirmektedir. 

HEZJ Esiz,! aılhiı. ODOR OtEsü~. 'bir bl 
--amma FASTl'L VAW4 .imi ..... .-... ;- ti• et2·aı•ıWuma 

........... 
14.592.281.1" ..,_,.7._ Tekb J 118.oeo.'fiüll, 

T.-mu ıaB8 f&ıiWDUıı.ltibNııaı ı-.. 
lladdl % 4, .ıtm berine nam % ~ 

B1UMM 8•eh1. Qmnlrt .. 4ı Y.ı1a" 
ı nlı le' •a'·· • Wral ı • ••khl ı • 

lan Safla• 

U .l.(t J •.Ulıııllıtılır..,.r~ 
11 111'...ıtt Q.V ...,. u.W ..._... a..a..clsJm ...,,,.. .. 

~ftıaaire) 

ı ., 
t1) 

2 
~ 

1 

DO tJ JlA. 1 B.B.tK kS I 

" ... 4-tS• 
• • ,, Anni1rsfb 

Dev_.. 
Jakar makinesi 

Ta 

• 

...... - . 
• "' 
" " 
" " 

,, • 

" "'_....., 
(Çilt ..,.Jdkll) 
(Çift mekikli) 
(IOl-.k) 
Kullanılmamış 

Çjltnm • • • "il• lilPW 
....... .. il ,,. CH:.Wtl . . . .. ..... 
» •• • ~vat)ıer • ( • s8zl8) 
...... ,, • ,, m ıkltl> 

fth• faltdblar tam teferrllatlle bltUkte itler ••ılY.•tte toptaıll 9111. 
~ •Yft' ayn ıatılaeaktır. oısnne. " almak isteyenlerin her ...... 
14' tea 1T'" ~ hftr ...ıttlald adreıd mbe mflnealltlan. 

lllılt ıtufb'ede bahman tıd tol IUZ Faik ve biraderleri Osman Dem 

...... ~ Tu(W ın~ "*" iL ~ ..... 
Buna Kozahan - Tele(QQ No. 277 

IHnRA ILANI 
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da. ~ RaıuW. 8Qbert Ferr17e 
mClnıcaaUan °'fa ~ur • 

ve 90ZUKLUG~NPA.,. BARSAK 

i LA~·lııııııl 

·-· 



5 -----=-;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;:;:;:;:;:========================================== 29-Z-HO --

.......... : GENERAL ELE c TR 1 c M A c Az As l H YO OLU, iSTiKLAL CAOOES1 Ne. 28 Tli&.. : 4 3849 

, ... ~· '· l , ·f ;.. • ;.; . .. .. . ' .. .. . ..A , .il': 1 1 ' • ~ .. • ' • • • ' ,,. • .. • " ................. 14'.:;.... .. .-

1 

KENDİNİZDE veya ÇOCUKLARINIZDA GÖRDOGONOZ: 
Halsizlik. Kansızhk, Hazımsızhk. Karın · Aarlları. Karın Sismelert Burun. Makad 
Kasınmaları. 

Gece 
Oburluk. Bas Dönmesi. Salva Akması, Sar•aya Benzer 
Korkuları. Görmde lsitmede Bozukluk Gibi Gavritabii 

Sinir . Halleri, 
Haller; · 

HiC KORKMA vı ·Nız 
Bunlar Yeyip içilen Şeylerin 
Yetişip Üreyen ve Kanlarımııı 
için Eczaneden Bir Kutu 

Temiz 
Emen 

ve Saf Olmamasın dan Dolayı B~rsaklarda 

rife Mucibince Kullanınız. 
Her Eczanede Kutusu 20 

Solucanların Tesiridir. Bunlardan Kurtulmak 

8anıa, 
il 

Ahnız. Ve içindeki_ Ta
Derhal Kurtulursunuz. 
Kuruştur. Sanla Is.mine_ Dikkat 

4 1 • • w ~ ...... 1!~-ı .... ; .. ...,,..,. ........ ~ ........ , .......... 
HACIBE.KIR TiCARETHANESi 

,, ........................................... ,. 
New - York sergisinde büyük bir rağbet kazandı. 
HACIBEKİR namı ve HACIBEKİR Şekerinin tadı 

Şimdi yeni dünyanın ağzında ·rayiha ve lezzet sembolü giöi dolaşıyor. 

ALI MUHiDDiN HACIBEKIR 
. l atanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kmn~n11 

T~ siparirlerde tenzflat yapılır ve Bahçekapısnıdaki Merkez Muğa. 
zanna müracaat ec!ilmesi rica olunur. 

'- ............... r 
. . 

lstanbul B~lediyesi lla~nları 
Emlnönü belediye şubesinden: Emin6 nü ile Unkapanı arasındaki sahanın imar 

ta!sllAt pllnı , tasdik edilmiş ve Eminönü dairesi dahilinde asılmt!i oldu~u yapı, 

;rollar kanununun ütüncil maddcsl muci blnce ilfın olunur. ( 1590) 

il/im ....................................... , 

Fabrikaya Elveriş6 Yer Aranıyor 
Atölye ittihazına elverişli 300 - 350 metre murabbaı vüsaUnda kuru ve atık 

bir binanm zemin katını (kabilse birinci katile beraber) ve beş sene için kira

lanacaktır. Mevcut Fabrikalar da kısmen kiralanabilir. Alc\kadarların (Fabrlka) 

riımuzlyle 342 Posta kutusu adresine yazmaları. 

1 
1 

~----------------------' ı 
inhi,sarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Muhammen % 7.5 Te- Ekılltmenln 

B. mlnat 
Clnıt Miktarı Lira K r. Lira Kr. Şekli Saati 

.,}wlakkap ve destcro 69 kalem 1506. 78 ı 13 Açık 14 ı 
Makine Kola.9 '30.000 Kg. 5475 410 ., 15,30 
:Fı!:t Tapası 50.000 612. 50 ./ 45. 94 ,. 15,30 l 
Ozalit ktıadı 28 top Müteahhit hesabına Pazarlık 16 
Ktıat düzeltme makinesi 1 adet ,. ,. " 16,30 1 

I - İdarcmlz: için yukarda yazılı (4) kalem malzeme satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedel ve muvakkat teminaUan hlzalannda g6sterllmiştir. 

III - Eksiltme 20/III/940 Çarşamba günü Kaba~ Levazım ve Muba-
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler her giln sözü geçen Şubeden parasız olarak alınabıuı:. 

V - tsıe\uıerın eksiltme için tayin olunan ~ ve saatte mezkür Komisyona 
•elmelerl (1592) • 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan : 
Kurumumuz çifillklerlnde ,.apılacak tefcir ve ıska işlerinde kullanılmak üze

re biri büyük ve diler! orta kapasitede iki adet Ekskavatör satın alınacaktır. 
Orta ekskavat!Sr'On kol uzunluğu tak rlben 12.20 metre kepçe isUap hacml tak-

rlben 500 desimetre mlkAbı olacaktır. ,, 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Kei~deler: 1 ~uhat . j Mayıs. 1 Ah!;fos. 1 tkinciteşrin 

tarihlerinde yapı la('Qktır. 

Kumbaralı ve kumb11.rasız hesaplarında en az elli lirası bulunanısr 
kuraya dahil edileceklerdir. 

,-~· 1940 iKRAMiYELER( -~~ 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 

" 
1000 ,, == 3000.-

" 
6 " 

500 " 
c::: 3000.- ,, 

12 
" 

250 ,, c::: 3000. - ,, 
40 

" 
100 ,, c::: 4000.-

" 75 
" 

50 ,, c::: 3750.- ,, 

L 210 " 25 
" 

c:::: 5250.- " 

~ Devıei Deiniryolları ve Limanları işletme U. iQare&i ilanlar·, 
Munammen t>edell 4750 lıra olan f>OOO Kg. Nett 7agı ı-a-rn40 Cumarı.csı ~unu 

saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafın

dan açık eks1ltme usuliyle satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek. isteyenlerin 356 lira 25 k uru&]uk muvakkat teminat ve k anunun 

tayi~ ettiği ve;ıaik.Je birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlan 

W:undır • 

Büyük ikramiye ·100 ,000 Liradır 
1 • 

TEKNIKA TÜRK .ANONiM $1RKETI 
İdare Meclisinden :· 

Bl.l ekskavatörlerin sistemi Dragline olacak ve Dragshovel olarak çalışabll
mesl için icap eden aksamı ihtiva edecek Ur. Yeni ve;ra az müstamel olarak alına
cak olan bu ekskavatörler evsaf ve tiatla n hakkında alAkadarların Ankarada bu
lunan Kurum Umum miıdürliığüne en kısa bir zaman zarfında malümnt verme-
leri lüzumu JlAn olunur. (1571) Türkiye lş Bankasına para yatırmakla valnı2 para birikti~ 

C1'maı avıııı 'tamanda tal!tntzi de denemis olur.;unuz. 

Şirket.lmlzln acil Hey'eU Umumtyesi 28 Mart 1940 salı günü saat 11 de Galn-
1 tada Hezaren Caddesinde 1 - 3 numarada klin merkezinde toplanacağından top-
1 lanhya ittirak etmek lstiyen ve en az beş hisseye sahip olan hissedarların 19 

a..._~-----··------------------·, Marta kadar hisselerini Şirket veznesine ita eylemeleri liWunu il.An olıınıı'I'. Türkiye iş Bankası A. Şirketinden: Maarif Matbaası l\lüdürlüğünden: .. Müzakere ruınamesi .: . 
İtfa Oı~an 1929 iz. mır· Belediyesı" ıs· tikrazı l - İdare Mecli;l ve Murak'- raJ)Orta;.nın okunmıısı ve hbum Matb:ıanın Ayniyat servisinde çalt§mak üzere blr memur alınacaktır. ..., 

\ Askerlik vazifesini yapmı~ ve en az lise mezunu bulunmuş olmak ıarttır. ta- II - 1939 hesabatıru ıöıteren Bilin ço, Klr ve Zarar ve Mevcııdııt hesaplan-
1929 senesi % 8 faizli lzmir Belediyesi latikrazı tamamen itfa edil- nın okunması ve temetfilün • aureU tevzll hakkindakl tekliflerin kabulü. la _.._ teklllerin ellerindeki vesikalariyle müracaatları. (1565) 

mekte olauğulıdan me,·kii tedavülden ka ı.nlacR& olan bu tahvillerin III. - İdare Mecus lıalanrun v~ Muraldbln 1bruı 
itfa bedeUerile , ·adesl hulul eden 10 No: lu fa iz kuponu bedelleri Türki. ıv. - Murakip intihabı ve ücretinin tesbttf. · 
ye it Bankası A. Şirketinin İzmir' ve İstanbul ıubeleri &iıelerinde tedi- Sahibi ve Neşriyat MildiirO Ualll LGtfü OÖRDÜNC() Gazet4'Cilik ve v. - idare Meclisi hasının liUumundA şirket ne muamele! tıcarlyede bu-
~e edileceii ilan olunur. Neşriyat T. L. Ş. Basıldıil yer: T A N Matbaaın lunmalanna müsaade ve sawu,.et '"1"ilmeıd. 


