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Balkan Konseyi Bugün Toplanıyo 
Türkiye ~ lngiltere a 18ükreş Berlinle Anlaşıyor, 
Frans~ Arasında Yugoslavya Antanta Eskisi 
Hususı Anlaşma 

Kadar Bağlı Görünınüyor 

Uzerindeki 
Siyasi Tazyik 

Şimdilik Bir 
Balkan Bloku 
İhtimali Yok 

Bu defa tekrar doktoru bulmak üzere 
Ankaraya gelen Naciye doktorun ge. 
rek evlenme sözünü tutmayacağını 

gerekse borç olarak vermiş bulundu· 

' 

iu 500 lirayı iade etmeyeceğine ka· 
naat getlrlnce bu bereketinden dola-

1 J1 kendisini polise pkAyet edeceğini 

İlk Toplantı 
Bu Sabah 
Yapılıyor 

... . - . '" -

:YENi TEFRIKAMIZ: 

Ahmet Mithat Ef. 
8 Gazetecilik mesleğinin en dikkate değer siması Ahmet 

Mithat Efendidir. Ahmet Mithat Efendinin mücadele, 
neşe, ıstırap dolu hayatını çok yakında TAN sütunlann
da takip edecek olan okuyuculanmız, hazan hakiki hatı
ralann muhayyel romanlardan çok daha garip veya acı 
olduğuna bir daha inanacaklardır. 

8Öylemif. o da bundan mQnfail ola- O 
rak kadmm OR.line vilrilmilf. Na~ 
bunun üzerine yanında tqıdıtı ta· 

Ahmet Mithat Efendinin hayatı Türk gazeteciliğinin t,a. 

rihidir, diyenlerin mübalağaya kapılmadıklannı çok ya· 
kında gu.etemizde okuyacağınız bu hatıralar isbat ede
cektir. 

K.artı •Jllanan so,,11el lanldantulan 6lrl 
(Y uw üçiiadl 1a1fam•ldaclır) 

. banca ile doktoru gölsündeıı vurmak 
: suretile öldürmüştür. 

ı
• Tevkif karan vertllneeye tadar 
Naciye nezaret altına ahnm•ft ceset 
morga nakledilmlftir. 

Nadyenin muhakemeatne nkıncfa 
'"'ı'•n•aktır. . 

ÇOK YAKINDA TAN SOTUNLARINDA 
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Almanyanın_lçyüzü_ 

~ J 

Alman yada Beş Senelik Bir Kadının Şehir Meclisi Dün Şubat Bombdanan· 

lçtimalarına Başladı Vapur4aki Yepyeni Bir Harp 
Planından Bahsediliyor 

Asılması 

İstenildi Meclisin Bu Devresinde Yeni Zabıtai Belediye 

Talimatnamesi Müzakere Edilecektir 

Mallarlmız 

Bir Taraftan da ilk Hamlede Nakavt 

Edileceklerini Zımnen itiraf Ediyorlar 

Beş aylık torunu Seyyanın sütüne 
sürür katarak zehirl~yen Emorfiya 
nın birinci ağır ceza mehkemesinde 
ki muhakemesine dün de devam edil
miştir. 

Şehir meclisi dl.in saat 14,30 da şubat dcyresi toplantılarına haşla. 
mıştır. Celse, Lutfi Kırdarın hir nutkilc açılnu~tır. Belediye rci i söy· 
lediği nutukta czciimlc demiştir ki: 

Bulgaristanın Varna limanından 
gelerek Limni adası ciurında saat
li bir bomba infilakilc ıatmak teh
likesine maruz kalan lng\iz vapurun 
da limanımızdan yüklene bir havli 
mal bulunmaktadır. Bu nallar ara· 
smda Fransa ve Ingiltere-e tüccar. 
1arımızın sattığı tütün. tiflk, kEçi 
kılı, fndık, kendir ve zahire: vardır. 
Mallar sigortalı olduğu için üccarla
rımız zarar gormiyeceklerdir. 

YAZAN: BİTARAF BİR l\IIÜŞAHİT Emorfiya, kızının Şahap isminde 
bir gençten gayri meşru surette gebe 
kaldığını görünce bir müslüman ço
cuğunu kendi ailesi arasına karışt1r. 
mamak için k1zını çocuğunu diışür

meğe teşvik etmiştir. 

"- Sayın mcclisini7.İn bu içtimaında başlıca mesaisi öniimilzdı ki yı
lın bütçesini telkik. müzakere \'e intaç etmek olacaktır. Biitçeyi hazırla
mış bulunuyoruz. Fakat iıazırlunan bütçenin encümen tarafından daha 
esa h surette tetkikini temin için b<itçcyi nisan içtimaına tehir ctmcği 
lüzumlu ve faldcli gördiim. Rurıa mukabil bu devrede mecl:sini:r.in, Ü· 
zerinde bilhas<sa duracağı en ehemmiyetli iş yeni belediye zabıta tali. 
matnamesinin tetkik, mli7akere ve kahulü olacaktır. Elimizde eski bir 
talimatname mevcuttur. ihtiva ettiği ahkam hugüngli medeni ihtiyaçla. 
nnnzı karşılnmaktan uzaktır. Onun içindir ki :reni bir talimatname ha 
zırlanmıştır. Talimatname bu deHe içerisinde meclisinize takdim edile· 
cektir. 

G enera1 Ernst Udet, Berlinin 
en tanınmış oteli olan Ad

lonun barında beni b:?kliyordu. Ge
neral, eskisine nisbetle bıraz daha 
şişmanlamıştı. 

Hava nezaretinde Mareş3l Gö· 
ring'in sağ kolu o idi. 

Şişmanlamasına bakarak: 
- Abloka, dedim, üzerinizde hiç 

tesir etmemiş! 
Sonra kol kola girerek bir köş~

ye çekilmek istedik. Adlo'nun ba. 
rı eski nefaset ve zengbıli[{ini mu
hafaaz ediyordu. Çünkü barın mü
dürü de, Mareşal Göring gibi, iki 
senelik harbi düşünerek ona göre 
tedariklerde bulunmuş ve bunu da 
öğüne öğüne anlatmı:ıtı. 

General Udct, iki senelik ha.rp 
sözü üzerine şu mülahazayı ileri 
sürdü: 

-Fakat bizim . hava nezaretin. 
deki şefimiz daha ec;aslı bir tarzda 
davranarak harp için beş senelik 
bir plan hazırladı. 
İnanmayor gdründüm. Ve sor

dum: 
-Londrayı ne zaman bombar

dıman edeceksiniz? 
Sonra kendisine Almanya se. 

yahatimi bitirdikten sonra Londra
ya gideceğimi söyledim. 

Cevap verdi: 
- Bombardıman işinde ön ayak 

olacak değiliz. Bu cihetten müste
rih olabilirsiniz. Fakat İngilizler, 
bizi bombardıman ederlerse, biz de 
mukabele ederiz. 

Teklifsiz konuştuğum Udet'e de. 
dim ki: 

- "9' .. -r---""r"-e--~-1-- .. • .. ..:1-

yutturmağa kalkışma. Çunku t·li-
nizden gelse bir bahnnc bulup, mu 
hakkak ki, Londrayı bombardıman 
ederdiniz. 

_ Beni dinle! Dedi, bugün İn-
gilizleri de, Fransı~arı da boı:?
bardıman etmek mümkünd.U~. Çun 
kü kuvvetimiz, kuvvetlerının be~ 
mislidir! 

Güldüm. 
_ Fakat, dedim, İngllizle~le 

Fransızların Amerikadan aldıkları 
mallara ne dersiniz? İkisi de her 
hafta Amerikaya otuz milyon do
lariık sipariş veriyorl~r ve ta!yare 
alıyorlar. Bankerlerlnızse sizın bu
na yetecek altınınız bulunmadığını 
bildir\yorlar. " 

Udet buna mukabil şunları soy. 

ledi: 
_ İngilizlerle Fransızların bu 

siparişleri almalarından sonra !ır· 
satı kaçırmış olacağız! 

ğına dikkat etmiştim. 
Tayyare fabrikalar, mfihim. 

mat ve çelik fabrikaları da ayni va· 
ziyettedir. 

Kızı buna muvafakat etmemiş. bu
nun üzerine darülacezeye bırakması. 
nı istiyen Emorfiya bu emeline de 
muvaffak olamamıştır. 
Doğduktan sonra Seyyan ismini a

lan çocuk beş ay annesinden büyük 

Diğer taraftan Sov'yet Birliği i. 
le münakale meselesini halletmek 
için çare aranıyor. Hanover mües
sese,leri, hem Alman demiryolu öl
çüsüne, hem Sovyet ölçüsüne göre 
işleyecek vagonlar yapmakla meş.. 
guldür. Lehistan demiryollarından 
biri bu şekilde tamir olunduktnn 
ıonra, Alman trenleri, Sovyetlerln 
verebilecekleri maddeleri kolaylık
la nakledebileceklerdir. 

. bir şefkat görmüştür. F'akat Emorfi· 
ya bir gün kızının dışarda bulunma
sından istifade ederek çocuğun sütü
ne zehir karıştırmıştır. 

G eneral Ern5t U det, daire 
. mUsiürleri gibi, Sovyet ri-

cali ile temasta idi. 
Benim Berlinde bulunduğum sı. 

rada bir So'::yet murahhas· heyeti 
de burada ldi. Ve on:.m Fin harbln
de kullanılmak üzere tayyare al
makla meşgul olduğunu anladım. 

Almanlar. Sovyetleri gayet iyi f. 
dare için ellerinden her geleni ya
pıyorlar. Qnun için. Sovyetlere tek
nisiyen ve mühendis göndermeği 
teklif edip Sovyetleri şüphelendir. 
mek istemediler. Bilakis Sovyet
lerin, Alman fabrikalarını 1iyaret 
için mütehassıslarını gönderip Al
manyanın sırlarını açmağ11 hazır 
olduklarını gösterdiler. Udet'in ba. 
na verdiği malumata göre, haliha
zırda Almanyada Vereinigte Stahl
werke müesseselerinde iki yüz 
Sovyet mühendis ve kimyageri bu. 
lunmakta ve bunlar Almnnyanın 
madenleri nasıl işlediklerini öğren
ha -;onra Rusyaya dönecek ~ve ~ıı
rendiklerini orada tatbik edecek-

ler. 
Udet diyor ki: 
"- İki sene sonra tayyare ima· 

latı için bize lazım olan bütün ha. 
• fif madenleri Sovyetlenlcn alaca· 

ğız." 

Ve sonra il~ve ediyor: 
" --Sovyetlere her şe::yin göste

rilmesi ve hiç bir !'lırrın gizlenme
mesi için fabrikalaNmıza emir ver
diğimiz zaman Alm&nlar hayrd
ten dona kalmışlardı. 

Dünkü muhakemede iddia maka· 
mı, ceza kanununun 450 inci madde
sinin birinci fıkrası mucibince Emor
fiyanın idamını istemiştir. 

Suçlu, evvelce olduğu gibi cürmü· 
nü inkarda ısrar etmiştir. Mahkeme 
karar için başka güne bırakılmıştır. 

Şahit dinlenmesini istedi 
Çalıştığı sabun imaathn.nesinin 

bekçisi Şevkiyi, sabun kazanma ata
rak öldürmekten suçlu Mansurun ge
çen celesede yapılan muhakemeı.i mü 
dafaa için düne bırakılmıştı. 

Dün müdafaa yapılması mukarrer
di. Fakat Mansur, hapishanede, kar
deşini ve babasını öldürmekten st·çlu 
olarak mevkuf bulunan Zekiye yaz· 
dırdığı uzun bir tevsii tahkikat isti· 
dasını mahkemeye vermiş ve yeniden 
bir çok şahitlerin isticvabını, ~abun
hanede keşif yapılmasım istemiştir. 
Mahkeme, davanın kafi derecede ay· 
dınlandığına ve tevsii tahkikata lü
zum kalmadığına karar vermiştır. 
Dava, avukatların müdafaası için baş 
"'•* '»'vv-Wa..v~~~- :s 

Ticaret Vekaletine bağlı toprak 
mahsulleri ofisinin Sirkecidekı c!epo
sundan 250 kiloya yakın afyon çalan 
işçilerden Ahmet, ;alat v_e ~iizhe~i.n 
muhakemesine dun yed~ncı ~slı? e 
ceza mahkemesinde devam edılmış· 
tir. Ofis avukatı Handan Kap:an.rı 
suçlulardan tazminat talep etmıstır. 
Müdei umumi mütaleasında suçlula
rın ağır surette cezalandırıl~a~ını ta 
lep etmiştir. Mahkeme l:arar ıçm baş
ka güne kalmıştır. 

POLiSTE ı 

.Yine bu devrede miilhak biifrelcrimlz idare hcsaplari1c, peyderpey 
meclisinize se\'kcdilecek diğer ic;lermiz vardır ki kıymetli tetkik \'e mü. 
7.akerenizle hal ve intaç edilecektir. l\Iesaini7.in feyizli ve muvaffaki· 
yetli olmasını dilerim.,, 

Valinin nutkundan sonra meclise gönderilmiş bulunan meseleler tet. 
kik ile karara raptedilmek üzere alakadar encümenlere shkedilnıiş· 
tir. l\fecli · salı gUnU ikinci toplanh"lmı aktcdcccktir. 

Münhal bulunan Çatalca kaza .. ı belediye azalığını dün yapılan se.. 
çim neti<-esinde Çatalca Cümhuriyd Halk Partisi Reisi Naci ~an l.a· 

:1:anmı~tır. 

Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar diln akşam, Ankara)·a gitmiştir. 
çarsamha giiniine' kadar Ankarada kalacaktır. Lfitfü Kırdar Ankarada 
elektrik fabrika "lehekesinin tevsii ve tamiri için lii:mmu olan 1,700,000 
!'U işlerinin isltıhı. için 1,600,000 liranın sarfı hakkında salahiyeti temin 
edecektir. 

Felaketzedelere 

Y a pllan Y ardemlar 
Felaketzedelere yapılan para yar -

dımı miktarı 986.183 liraya baliğ ol
muştur. Yiyecek ve giyeceğe ait 
yardımlardan dün Güneysu vapurıle 
Orduya 60 teneke kavurma, 137 c;u· 
val giyim eşyası, 71 balya yorgan. 
10 balya battaniye, Giresuna· 35 tt•
neko kavurma, 4 teneke helva. 1 te
neke sade yağ, 1 teneke zeytin yağı, 

88 b/~!u~~,.~~~~~ .. t~:ım eşyası 
Gaziantebin Pazarcık kazıısı halkı . 

zelzele felB.ketzedele rine ılk p:-ı.rti 
yardım olarak 1070 lira vermiştir. 

---o---
Mercimeği Boyamışlar 

Maarif Vekilinin 

Dünkü Tetkikleri 
Maarif Vekili Hasan Ali Yliccl 

dün İstanbul Erkek Lısesine giderek 
tedrisat işlerini gözden geçirmiştir. 

Vekil dlin tekrar Cerrahpaşa ve 
Gureba hastahanelerine gitmiş, bu i
ki hastahanede göz, kulak, burun ve 
yeni tesis edilen dahiliye kıliniklpri· 
le radyoloji enstitüsi.inü gezmiştir. 
Maarif Vekili öğleden sonra duCuıri. 
huriyet Halk Partisinde meşgul ol· 

darla görüşmüştür. 

Anason da ilzraç edilerek 
Bu sene Çeşmede anason i!tihsa

latı bir milyon kiloyu geçmlştiL Pi. 
yasada en büylik alıcı olan lnhsar
lar idaresi 800.000 kilo kadar mi.ha· 
yaada bulunmuş rekoltenin mütei>a. 
ki miktarı da kısmen hususi rakı 11-

milleri tarafından satın alınarak ye
ni seneye bir miktar stok devredil.. 
miştir. Memleket anason istihsalitı 
matlüp inkişaf seviyesine yilielcii, 
ği için İnhisarlar idaresi tarafından 
her yıl yapılan tohumluk ve avans 
tevziatı azaltılacaktır. 

Yerli anasonlarımız kalite ve mik
tar itibarile ihraca müsait bir bale 
geldiğinden bu maddenin ihraç im
kanlarını aramak üzere icap eden te. 
şebbüslere girişilmesi zaruri görül
mektedir. 

İhracat faaliyeti devam etmekte
dir. Dün 300 bin liralık mal satıl. 
mıştır. Bitaraf pıemleketlerden ge
len taleplerde ihracı yasak olmıyan 
her nevi Türk malının satın alınma
sı için fiyat istenilmektedir. 

Almanyaya gönderilecek mallar 
Almanyaya ihraç edilecek 7,5 mil. 

yon Türk liralık muhtelif maddelerin 
hazırlanmasına başlanmıştır. Ilk par 
ti olarak gönderilmek üzere hazırla
nan yiız bin kilo pırin yağından baş
ka Izmir mıntakasından mühim mik
tarda zeytin yağı mübayaa edilmiş
tir. Almanyanın yağlı tohumb.ırdan 
r tf"YUytll( ~~l:)l DVJ • ._ ... .1 v •• 

1feıuı~likarı 
Uıtiknr komisyonu bugün t~pl.ana

caktır. Komısyona yapılan şıkayct
lerde kağıt, mukavva, muhtelif ~
şaat malzemesinde ihtikar yapıldıgı 

S aat 17 den sonra üniversite ede" 
bivat fakültesine gid~!'l Hasan Ali 
YUcel, İsliım ansiklopedisinde Pa~ı 
kelimelerin transkripsiyonun~ t~sbıt 
etmek üzere toplanan profesorler 
meclisinde hazır bulunmuştur 

1'1 ektep çocuklarına yardım 
İlkmekteplerdeki yoksul c;?~ukla

ra yardım birliği dün Parti Reısı Tcv. 
fik Fikret Sılayın rly~setınd~ ~·.>plan· 

ski yardım cemıyetlerının mu. 

bildirilmiştir. . . . 
Komisyon tetkiklerini bıtrmıştır. 

mlŞ, e . b' r 6' d 
amele ve eşyalarının venı ır ıbe cv-
ri şekli konuşulmuşt:.ır. . 

- -oı---
"- Bu ne iştir?" diye bize sor. 

dular, ve "en gizli sırlarımızı da 
bunlara açacak mıyız?" dediler. Bb. 
de "Evet" cevabını verdik. 

A lman sanayicileri de bu P.m· 
ri ifa etmektedirler. Çünkü 

vazifelerini Hitler siyasetini tatbik 
etmekten ibaret sayıyorlar. Onla
rın beğenmedikleri şey, Hitlerin 
siyaseti değil, Hitlerin metodları. 
dır, sevmedikleri şey, Nazi partisi
nin patronları, hücum kıtasını!1 
müteassıpları ve Gestaponun faah
yetidir. Fakat bunların lüzumlu 
olduklarını takdir ediyorlar. 

Yanan Çocuk Öldü 
Taksimde oturan Neriman Osman 

bir kaza neticesinde ateş<.? düşerek a
ğır surette yaralanmış ve tedavi .içın 
kaldırıldığı Beyoğlu hastahanesıncle 

İzmir - Güya yeni bir tohumaon 
istihsal edilmiş gibi, alfıiıni semn 
renklerini taşıyan mcrcımeklcrın 
ötede beride satıld1ğı ve halkın me
rak saikasile bunlara fazla rağbet 
ettiği görülmüştür. Fakat kaynat·lı~ı
ca bunların en adi ıncrc1mek oldug~ 
Beledıye tarafından yaphrıhm .. tahlıl 
sonunda da sun'i olar<ı.k ve musaade 
alınmadan boyandığı anlaşılmıştır. 

Bir depodaki bu kabil mercimc~-
lerden üç bin kilosu musaderc. cdıl
miştir. Sahipleri, mercımek!er'n w İs
tanbulda bir fabrikada boyandıgını 
söylemektedirler. 

Semplon ,,e Toros Ekspresleri 
Konferansı 

Ankara, ı (Tan muhabirinden) -
Isviçrede 16 ve 17 şubatta toplana-

k olan Scmplon ve Toros ekspres. 
ca · 1 

Alakadar Tüccarların satış sırasında 
fatura vermedikleri gibi alıcıların 
da fiyatlardan şikayet etmek isteme· 
dikleri anlaşılmıştır. Bu vaziyet ıh. 
tikfırın tetkikini güçleştirmekte. ve 
tesbite mani olmakta ise de yem ka
nunun kabulü ve kanun hükümleri· 
nin ağırlığı piyasada bu gibi hare. 
ketlere mani olacak bir mahiyet h~-
sule getirmıştir. Ticaret mıntaıta mu-

d .. l " gwü kiıgw ıt ve mukavva stokları. 
uru .. ::ı·· 

nın miktarını tesbite lüzum gor u-
ğtinden bu maddeler üzerinrle araş
tırmalar yapılmasına başlanılmıştır. ölmüştür. 

Kaza ile Arkadaşını Vurdu Bir miktar da, nişai madP.lcr karış
tırılmış, rengi ve evsafı değiştirilmiş 
balık yumurtası bulunarak musade· 

re edilmiştir. 

leri konferansında Devlet D0~1IJ'O -

ıarı hareket dairesi• reisi ~efık ve 
mlinakalat vekaleti kara tıcareti u
mum müdürü Nazım hükumeti tem
sil edeceklerdir. 

Kadıköyde Taşlıbayır sokağında o
turan 13 yaşında Süreyy-i ha.basının 
av tüfeği ile oynarken tüfek ateş al-
mış, karşısmda bulunan a:kadn?ı ay- -o---
ni yaşta Koço muhtelif yerl<?rınden İtf ai Salahattinin Cenazesi l\lilli Piyango İdaresinin 
yaralanmıştır. Bostancı kazası kurbanlarında~ Yeni Satış Gişesi 

Otomobil Kazaları ıtfaiye neferi Salahaddinin cenazesı Ankara, 1 (Tan muhabirın~en l -: 
Şoför Fethinin idaresindeki ;ss.7 bugün sat 11 de, merasimle morgtan Milli piyango idare heyetı Yenı-

numaralı otomobil Beyoğlunda .ngı· kaldırılacaktır. .. şehirde Münakalat Vekaleti altında 
liz sarayı arkasındaki virajı dön~r· Cenazenin namazı Bcy~zlı~ • .:tnk~unt- bi t kişesi açmıştır. Açılış mera-

t S fya ile d k lındıktan sonra S2hıt ıK e ı ı • r sa ış . .. v k" let 

.lJ1 akaracılarm şikayetleri 
Makara ve terzilik levazımı satan 

mağazalara alıcıların tehacüm~ ve 
sanatten olmıyan bazı klmselerın bu 
gibi levazımı toplamak~a .ol?uklan 
alakadarlara şikayet edılmıştır. M~
ğaza sat.ipleri ellerinde bulunan lr~-

G örülüyor ki Almanlar bir 
taraf tan beş senelik bir 

mÜharebeden bahsediyor, diğer ta
raftan ilk hamlede nakavt edile
ceklerini de zımnen itiraf ediy.or
lar. Yüksk Alman kumandasının da 
bu kararsızlık ve tenakuz içinde ne 
yapacağını şaşırmış vaziyette ol· 
duğunu sanıyorum. 

Bunlar hala, bütün bir taarruza 
geçip her şeyi tehlikey~ koyup 
koymamak İngiliz limanlarını, 
sanayi me;kezlerlni v~ ge.mUerlni 
toptan bambardımana giriğip giriş. 
memek, ayni zaman::ia Holanda ~e 
Belçika, Romanya ve Balaknlar U· 

zerine yürüyüp yürümemek husu
sunda mütereddittirler. 

Diğer taraftan Almanlar. Sov
yetlerin kendilerini organize ede
rek kafi yardımda bulunmalarını 

Udet'in Sovyet.Fin harbi hak· 
kındaki düşüncelerini öğrenmek is
tedim. Bütün anlıyabildiğim yey, 
bu harbin Sovyet • Alman muna. 
sebetleri üzerinde bir tesin ol~a
dığıdır. Htıliısa Almanya.da, Fı.?
landa meselesi hakkında bır ~y ~ğ· 
renemedim. Yalnız, bitaraf bır dıp 
lomat, Hitlerin, }<~in harbinden 
memnun olduğunu, çünkü bu ~nye. 
de Sovyetlerle arasındaki bağla:ı· 
tıların kuvvetlendiğini söyiemiştır. 

Bitaraf diplomata· gör~. Hitlc.:, 
Sovyetlerin Romanyaya inmelerı
ne biltün kuvvetile ml~i .olacakt~~· 
'\iıe bunun için. Finlere sılah ve mu
himmat göndererek yardım etmek
tedir. Bu silahlar, tsveçın ce?.u
bundaki bir Alman deposun_a gon
deriliyor, bunlara burad:l "Isveçte 
yapılmıştır." damgası vu~~uyor. ~e 
daha sonra Finlindaya gonderıli· 

ken Yeni yolda o uran ° e ı d 1 cektir siminde Malıye Musteşarı e a 
Harman sokağında oturan 13 yaşın- faiye mezarlığına defne ı.c . 1 crkanıı Merkez Bankası meclisi tda. 
da Yaşara ve arkadaşı Hay.ika çar· o re reisi ve gazeteciler haı.ır bulun-
parak her üçünü de muhtelif yerıe· İnhisarlann l\1übayaah 
rinden yaralamıştır. Son günlere kadar yapılan m~ba- m~u~ş~tu=r=.============ 

* 
Samuel tarafınıl:ın idııre olunan vaat da dahil olduğu halde .. 1nhısar-

b.l G laıa " b aas bulmuştur. . 
737 numaralı hususi otomo ı a . ıar idaresinin kuru ilzüm mu ay • lnhiı;arlar idaresi Hatay mrıstahc:ıl-
köprüsünden geçerken OrhangaıJlı 4.168.884 kiloya baliğ olmuştur. Bu lerlne bir yardım olmak üzere Ha· 
Hasan oğlu Mahmudn çarparak muh- miktarın 1.638.854 kilosu Ege mınta· taydan yaptığı incir mübayaatına de· 
telif yerlerinden yarnl~m.ı,tır. . kasından mübayaa edılmiştir. k~~rda vam etmektedir. 

çük stokların her hangi bir teşekku
le devredilmesine razı ~ld~kl~rını 
Ticaret müdürlüğüne bıldınnışler, 
ve bu gibı maddeler için de bir şir. 
ket kurulmasını istemişlerdir. 

J ki bin ton petrol geldi 
Şehrimizdeki petrol şirketlerinden 

biriı.e dün iki bin ton petrol, ben~in 
ve bir miktar makine yağı gelnıış· 
fr Bu miktar piyasa ihtiyaçlarının 
i~i· aylıktan fazlasını temine kif~y~t 
edecektir. Petrol limited şırketının 
Romanyadan aldığı benzin ve petrol· 

1 d h i bu hafta içinde şchrinııze er a . t 

bekliyorlar. . 
Hitlerin erkanı harb\yesıne ka-

ti darba i~in hazır olmak üzere e
mirler verdiği muhakksktır. Aynı 
zamanda onun iktısadi mütehassıs
ları Sovyetlerden alınabilecek her 
şeyi almak için çalış.~yorlar. -

Haber aldığıma gore, Almany~ 
da bilhassa mıknatısi mayinler ı
mal ediliyor. Bir'Nazist, Şimal.De. 

izine dökülen mıknatısi mayınle
n. ilk tecrübe olduğunu söyledi. 
nnGeçen harpte tahtelbahır ku.. 
mandanı olan bir dostum da, ~aşı 
elliye varmış olduğu hal~i?, yme 
tahtelb::ıhirlerde çalışmak üzere da., 

vet edilmiştir. • -
1 

Leuna'daki büyük kımya mu~~ 
eeselerlnin a.zam1 faaliyetle ~tı. 

yo~ ·. 
Berlinde buna benzer bır çok ~l· 

kiyeler döniip dola~makta.dır. Çun
kü hiç bir kimse Fin - Alman - Rus 
muammasının içinden çlkamamak-

tadır. . . 
Almanyarftn faaliyete geçıp ~eç-

miyeceği bahsine gellnce~ faaiıyet 
t;raftarlarının kaza.nacagını san1-
yorum. Fakat ne zaman? İşte he
nnz btill olmayan nokta budur. 

* Şoför Mehdet Alının idaresın: incir mübayaatı ise 4 033.912 oyu ::.:,;;,;;::=== ====:::::::::::::::::::::=:::== 
deki 3070 numaralı Taksi otomoblh c: 

getirllccektir. Neft Sendik?t .tesısa. ı. 
ni hükumet değil. petrol lımıted ş:r-

Zincirli kuyudan geçerken yolun sol 
tarafındaki hendeğe yu•:arlanmlŞ ısc 
de nüfusça zayiat olmamıştır. 

-o 

Belediyede yeni Tayinler 
Diln topla.nan Belediye memurın 

komisyonu, münhal bul.una~ Beledi: 
e müfettişliğine, Ba1ı\tes1r hus~~ı 

Y h b mu" dürü .Raşit Sekendızı, mu ase e _
1 

.. 
1 

b hali müdürlüğüne cskı o çu er se ze 1 .. d .. 
müfettişi Bedri Mart1, ha mu ur 
muavinliğine İnhisarlar idaresi ka-
ak ılık bürosu şefi Mazhar Tekm~, 
~uk~ işleri müdürlüğündeki rr:un· 
ha1ere de, geçenlerde yapılan musa· 
baka imtihanında muvaffak olm.u~ 
gençlerden en fazla numara alan iki 
genç tayin edilmiştir. 

SUAL CEVAP keti satın almıştır. 

8 - Zelzele mıntaka11nda bulunan
lardan hayat ve mematını ISOrenmek lı· 
tedlklerlmlz hakkında nerıye mılraout 
edeblllrlzT c _ Öğrenmek lstedlllnlz zat Erz\n-
canlı be Enlncan Kızılay baskanı dok
tor Fazıl Erclyaıtan, dller mıntak11lar
da ise bulundutu yerin en büyük mül
ki.ye lmirlnden veya Kızılay fllbe&I re
isinden telıraf veya mektupla ıorabl-
llrllni.z. • S - ŞofllrlOk llljreten l<ltap var ,,,,. 

dır? Kaç l<urutturT 
c _ Fikri Tevfltln blr kitabı vardır 

2ııo :ıı:uruı .fiyaUa satılmaktadır. 

• 
1 _ iki e1kl memuruz, ikimiz de or· 

ta mektebi bltlrmlt deOlllz. fakat llH bl • 
tırme imtihanında muvaffak olacAOımı 
aa kanllz, imtihana glreblllr mlyh:T 1 

C - Evvell ortamektep tmtlhınınıı 1 
ıırerslnlı., muvaffak olup diploma a~
dıktan ıonra blr ıene bekler, ancak hır 1 

sene geçtikten sonra lise imtihanına gl- l 
rcbillrsinlz. 1 

T A K v ' 2 Şubat 1940 
C U 1\1 A 

M 

2 ne! ay GUn: 29 Kasım: 87 
Arabt: 13!58 Rum1: l3M 
Zilhicce: 23 lkinclktınun: 20 
Güneş: 7.11 - Öğle: 12.21t 
İkindi: 15.09 - Akşam: 17.26 
Yatsı : 18.58 - lmsfık: s.ao 



N f.lfK 
Üç Nutuk Yazan: B. FELEK 

Yazan: omerr.ıza nocauı A Sovyetler Fı•n/aAnda İngilterenin çoktandır hizmetten çek~lnıe· ~ u blrka~ gilılçlnde bugün harp ALMA N Y sine rağmen kavuk,• bıç de-
V ile meşguJOlan en belli başlı K t iilse . dil ve sanat piyasasında hi· 

devletlerin en .,ihiyeuar adamıa.rı • c h • s •b { U VY e Ye li dotapn bir heyuladır. 
birer nutuk söyJdiler. Evvela• l''ran. Yen·ı Bır ep esıne l erya l Dalkavuk lafının bupnkU mi\te. 
sa Başvekili M t>aladier, sonra Al- • • bubıa ve çanak yalayıcı üadcsile 
manyanm şefi jer Bitler, daha son- l Azm 1n1 n (Dal) ve (Kavuk) kelimelerinin bir· 

ra da Mister ~berlaln SÖ:& söyle- Taarruza Kıtaat Getı·rdı· er leşmesinden yapılmış terkibin hakiki di. ve eski manası arasında artık kavuk· 

1\1. Daladicr naziznıln tecavibı si- Kat"ı ı·fades i la şapka arasındaki kadar bile mfl-
yasetine ve bı siyasetin tesirlerine H 1 yormuc nasebet kalmamışhr. 
ehemmiyet yrdi. Ona göre. nazizm azır anı s Jk• A 1 k H B"I"" d Bahseden Finler Sanat lleminde de kavukla s3zil 

1 • 1 y 1 arp 1 an~OSUn an 1 Londra, 1 (Husust) - Chamber- Zuhuri kolu ismindeki halk tiyatro-bir yere gir,I mi evveli millet erın "S 
ruhunu yılaor, ıonra 0 milleti köle Londra, 1 (Hususi) - tsviçrede Ô 1 y d 1 f l lain'ln dünkü nutku etrafında siyasi sunun baş rolünü alan tiplerden bi· 
libi istisma' ediyor. Nazist Alman. çıkan Corriere de Ticino'nun Berlin Tehlikeyi nlemek c;in ar ım s ıyor ar mahfillerdeki tefsirler, şimdikilere rinin adıdır. 
yanın elin~, bizzat Alman miUeti 1 muhabiri, Alman harp donanması • . den beyanatında euümle demiştir ki: nazaran çok farklıdır. Bu mahfillerin Bunlardan sahipleri daima rağbet. 
bu vaziyefedlr. Onun eline düşen ve hava kuvvetleri kumandanı.arını~ .~ondra, ~. (Hu~sı) - • Fınhnda Halen bütun cephelerde Sovyetler kanaati şudur: te olan dalkavuk •özü unutulmasa 
milletler i.e, yalnız köle olmakla kaL son günlerde Hitlerin humru ıle bır Cu~hur r~ısı b~~un ~.~rl~mentonun geri püskürtülmuşlerdir. Finlanda "Hatip, müttefiklerin ıatvetki?lldo bile ıeçenlerde benim ve bana Ser· 

mlyor' k ·Jenin ko··ıesı' oluyor ve su. takım içtiınalar akdetmiı oldukları· ıta.til celsesınde soyledı.gı hır nutukıa h i h tt ı kadar kanaat bahşedecek bir ş~ 1 e vetifünunda cevap veren bir genç ~ ru lh h genel kurmayı, Manner em. a ın n .ı~ • 
kutun eı: koyu bataklığına düşüyor. ru haber vermektedir. Finlandanın ~re . b.r su e azır ,imdiye kadar yapılanlardan çok da. tasvir etmiştir ki, aralar~ni rıı:t- muharririn bazı yazılannda ih)asın· 
Fransızlir da nazistlerin eline düşe- Bu muhabir, bu toplantılar ve olduğunu soylemış, daha sonra fU ha şiddetli hücumlara . mu~ave~et tefik dost veya bitaraf ev et erın dan bahsettitimlz Zuhuri kolu kor. 
cek olUı.Sa ufnyauldarı muamele Berlinde iyi malOmat almakta olan beyanatta bulu~mu~tur: . . edeceğinden emindir. Bm mıl genış. biıyük ve orta elçileri de bulunan ha· kulduğu gibi tamamen sönerse bu 
bundaıı ibarettir. Onun için her fe. mahafilde deveran eden şayialar, AL "Finlanda. hıç b1r empery.alıstı.n likteki büyük prk cephesi, yeni Sov. zırunda lngilterenin kuvvet ve az- kavuklu tabiri buaün manAsını, ta
dakirılr- söze alarak, ba tehlikeyi manyanın yakında havadan ve de- hedef karşısında eğilmiyecektır Bız yet kıtalarınm tahaşşüt etmesi v_ey~- minin son derece yerinde olduğu in- rih kitaplannı kanştırmadan anlıya· 
beJ'ta!İlf etmek, yani Avrupanın ta. nizden icra edeceği büyük bir taar- memleketimize karşı vuku bulan bar hut havaların iyile~mesi\e yenı bır tibaını tevlit etmiştir." madığımız Zeyrek, Haseki ıibi !IÖS· 

hakk,lnıden hallsı harbini, muvaf. ruz için hazırlıklarda bulunmakta barca taarruzu lüzumsuz sayııor ve taarruza geçilmesi. bilhassa Finlan- Siyasi mahafil, bu nutkun harbin ler kabilinden bir ölü kelime olarak 
faktfetll bir neticeye vardırmak li- olduğu zannını uyandırmaktadır. şerefli bir sulhu müzakereye hazır dahlann Sovyetlere karşı ancak başlangıcındanberi söylenmi, ola~ lqatlar meaarlıjma defnedilecek· 
zundıı. Garp cephesinde keşif hareketleri bulunuyoruz." mahdut miktarda asker ç~karabil~- nutukların en şayanı dikat ve en zı· tir. 

•er Bitler ise söylediği nutukta, deve.m etmiştir. Fransız kuvvetleri Londra, ı <Hususi) - Finlandadan cekleri için, beliti bir tehlike teşkıl yade cesaret vericisi olduğunu be- Günün birinde • em1alile Hbittir -
AJtnanyayı muum bir kazu gibi tas. sisten istifade ederek Alman arazi- gelen son haberlere göre. geçen Pa. edeb;lir. yanda muttefiktirler. . mutlaka ihyasına çalı,ılacak olan ba 
.tr etti ve harp çıkarmak mesutlye. sinde içerilere kadar sokulmuşlar. zartesi günü merkez cephesinde baş. Finlandanm, tayyareyi!, mühimma Amerikadald telairler sanat kolunun sönmesi ne kadar 
tıni lnptere ile Framaya yi\kledi. kıymetli malQmatla dönmiişlerdir lryan harp bütün şiddetiyle devam ta ve nihayet askere Acil ihtiyacı Vaşingtondan bildirildiğine e.öre esefe şayan ise, o sanat kolunun son 
Jtu ild devlet kanlı canlı ve ku,·vet~i Alman tebliği de karada ve hava~~ etmektedir. vardır. Eğer Finlanda lüzumu ka. Hull, Chamberlain tarafından ırat cefakeşlerinden birinin • Kavukla 
\lr Almanyanm yaşamasını istem•- keşif hareketlerinin devam ettiğmı Harp o gündenberi Finler lehine dar siliha malik bulunuyorsa. kızı~- edilen ve beynelmilel normal ticrırete Alinin - muhtaci himaye bir halde, 
19r ye bunun için bu harbi açmış bu. bildirmektedir. inkişaf etmiş ve Fin kıtaah ilerlemi lara uzun müddet mukavemet edebı. ücu ümidini iıhar eden nutku mem- hasta yatmakta olduğunu ötrenmek 
lunuyorlar. Makıatlan milletlerin Deniz harbi ye başlamıştır. Bilhassa Fin kava~- lecektir. Fakat son daktkada büyük ~uniyetle karşılamıştır. Hull. matbu· de be?im gibi. bu ~anatin, meşruti· 
hür ya'9ması delildir. Almanyan~n lı b' çılardan milte$E!kki1 kıtalar büv~lc miktarda yeni asker toplamak mec- at mu·· messı'llerı'ne beyanatta buluna- yet ilanını müteakıp p0arlamış olan 

i "di y ı ı t inın Şimal denizinde Boida ad ır ge. 1 ·· t i 1 harbın n lmesı r. an Venay •sem b yararlık ar gos enn Şer ve buriyetinde kalacRktır. " rak ticaret programının büyük mıl. son muva!fakiyet ~evnnl tada tada 
devam edip ıttmealdlr. Alman, a ise mi ile Norveç Fingal vapuru atmıt- neticesi üzerinde müessir rol oyna. Fin ordusu matbuat burosu da neş. 

1 
t1 rin otokratik ve totaliter sistem· yaşamış hır adam 11in o kadar tees-

Wyle bir hayata tahammill edemez, tır. mışlar ve bu kıtalar Sovvet toprak rettiği iki avlık btll?çoda blrln~i ~~ ı:r:ıe kapılmalanna mani olmağı is· silrU muciptir. 
onun için İngiltere ile Fransaya mll. Dün İngilterenin Şark sahillerin- lanna çok muvaffakıyetli akınlar ytnın en muhtm hadısesini 163 uncu tihdaf etmek•- oldu.ıh.Jnu söylemıştir. Şimdi yoksulluk ve hutahfını ba· 
bnmet edeeek ve ba harbi kaza. de taarruza uğrayan balıkçı gemisi yaparak ileri harekatı temin etmiş. h iki ci a .ıı:: 6 ' d k 'i · h' 
mncaya kadar dövUşecektir. Grinby'nin kaptanı Alman tayyare- lerdir. Sovyet fırk~sının im ası ve n .: Diplomasi mahafili de Cham~er. ra a. yaz~r~ ı ~erıne sanat ve fC' ır 

d lerinin yuz" lerce bombadan başka o. yınm en muhim haJisesıni de 44 cu lain'in nutku dolayisile memnunıye- otontelerının alakalarını çekmeyi bir 
Yani, Her Bitler, Venayı orta .a~ Ladoga cephesinde de ham siddet Sovyet fırkasının ihatası teşkil etti. 1 . i iıhar etmektedirler Bu maha· vazife saydığım bu sanatkar ba ite 

kaldırDUf olmasına ratmen hala ka benzer bazı feyler de attıklannı le devam etmekte olup mütı>addlt ğlni ve kl_nunusanlde 136, harbin ba. t[ın tkun bitaraflar hakkındaki te- tamamen amatör olarak yani para 
Venayıa 1ö1psi ile atraşmakta ve fakat bunlardan hiç birinin hedefe Sovyet taarruzlan püskürtülmüe- tındanberl ise 287 Sovv.t tayyar~l- ı '.:yatı ihtiva eden fıkrabnna işa. kazanmak deiil, sırf sanat zevki ile 
ba gölgede tehllk~ler ~mektedlr. isabet etmediğini söylemişt~ . tür, Şimalde bütün gece harp 01• n1n dü.:;..1ildüğünil bildlrmektedır. mre~ etmektedirler. Ayni mahafU. bu başlamış, hattl kavuklu tipini i7l 
Fakat, mflttefiklenn vaktıle Alman. * mustur. 9

'4& - • ı 
•aya Venayı yüklemeleri hat:l ise, ln ahrl Helsinkiden bildirlldlltne ıröre nutkun Churchıll ile Chamberlain yaratabilmek için afzında telik gib 
., Diğer taraftan giltere B ye rl 1 G 1 D ..1- .. __ ., ___ ,. ... müteaddit defalar tarif duran otuz iki difinl söktürecek ka· 
Almanyanın Versaydan bin beter bir ve Hava Nezaretlerinden fU tebliğ Sovyet tayyareleri dün faalivetle n enera eeuwı WU-aua&~ d il ri -'tmi b" d d 
alatemi Çekoslovakyaya ve Polonya. c;lmalde twif etmifler ve bilhalaa t:dilmif olan lncillz styaHtintra eaa- ar e •• f ır a anı ır. 
,.a yilklemesi ayni derecede hata de. verilmiştir: 'R.avantlhd hfdP.f tutmmı1•f'd'1'. 27 Felaket SahallllCI Gitti smı asla detl,tirmemekte oldupnu Nureddin hocaya BOrmuşlan 
iil mi? "30 Klnunusanlde bir dllpnan de. tayyareden mürekkep Qç filo bu 18- yalnız tnıUterenln harbi cihan ef· - Kıyamet ne saman kopacak? 

Almanya Venaydan, Venayın b. nizaltısı bir İngiliz kaftlesine hücum hir üzerine 150 tnfillk ve yangm Anraka, 1 (TAN muhablrlndenl - kin umumiyesinln tuvibi ile idare Cevap vermfı: 
yıtlarından kurtulmak 1~ çalqtılt- ederek 5028 tonluk Vaclite vapurunu bomban atmt•lardır. Bombardıman İngiliz yardım komitesi mümessili etmek hususundaki arzwıunu ,OOer· - Kanm ölünce kOçflk, ben llGa 
na ve yılın J1lta ,aıttllderl yeanek batırmıştır. Vapunın milrettebatı blr neticesinde ek~ertst ka~m ve cocuk general Deedes Sıvas trenine bağııı. mekt.e bulduğunu beyan etmekte· ~e !Uy~~ kı~a~~t ~~~~~ı..· ~m,1,. 
-a-_.._._ ... _.._ __ •lre ba•ka nıll- İtalyan vapuru tarefından toplan· "'lmek "•ere 1ır o .. lu" ve 60 varalı va.r. . 'ft l.. .. ıı:ııbftı.. C::.ıvR~a ..ı:~1 .. - .... ,.cı• ""~- .. u ....... ':'.... au:::l n mu .. 
.... •llU9& ... - • 'S , .. ,,. ..,.:ı ... ., u.. ~ n2rı_hJ.ı,.ıı:ı.ı,'\\.NqJl(l.n.ı,n.~-n ~ .. tt ..... .rt... 1 ı kt L saplan b d k 
1_0 _ _._ .. _ •·-'·· ft-··- .. n.ı -··-: "--• uıı#.t .'"X!'Uevl'!t:n!2aıo"ÔnaBan K"a~ ıt!ye ae ıaarruz eaereK ourada da zo ta yanın no a nazan · nı arın ırma ve yaratılan. - ..- " oradan Tokat ve Ama~-yaya gidecek· t d · k A\manyanın Çekoslo\'akyayı par. bolmuştur. Ayni gün bir deniz tay. khıinin ölümüne sebep olm~şla_:-dır. . Roma, 1 (A. A.) - Chamberlalnln nı e avı oetme le m~ş~ulüz. Başka 
talamuı " Polonyayı çljntıyip geç. yaresi kafileye iltihak ederek araş. _!'inle~ iki Sovyet tayyaresı dusilr. tır. nutku ltalyada büyük blr alika u- şeyle ufr~qcak vaktımız yok ~bi· 
ınesı onun Venay tecrilbeslni başka'. ttrma yapmı' ve Alman deniıaltısını müflerdır.. yandırmıı matbuat uzun tahlil~r d~. Lakin Kavuklu Alinin hayata 
lan hakkında reva görmekten çekin. deniz üzerinde bulmuştur. Denizaltı. Sıblr11al,ı kıtaat Prof. Louis Ankaraya Geldi t i itr « z yumması sanat için küçük, ken· 

d ilk hil md 
neşre m § • disi iı-in bir bil ··k L. ı 

ine ijinl apaçık ıöstermiyor mu? run cu an hasara uğnyarak Stokholmden ~elen haberlere ıa.. Ankara, 1 (A. A.) - College de Gazeteler, nutkun bitaraflara ve hl ~ yu IUyamet 0 ur. Ya 
Onun için Her Wtlerln autku bir dalamadığı anlaşılmaktadır. Tayya. re, Sovyet - Fin harbi batlıvalıdan France profesörlerinden Profesör beynelmilel it beraberllii projesine ..:..haat-'!aneye kaldırılmak, yahut, 

nıesele halletıiıemlf, sillhtan ıayri re ile denizaltı araaındl vuku bulln beri llk defa olmak üzere Stbiryah Louis Massignon, bu sabah Toros eks taallUk eden kwnı bilhassa tebarüz ıni lslaha medar qlaeaJı: maddi 
ınesele haUine yanyacak bir çare ve. bir kaç ateı teatisinden sonra deniz- kıtaat cephede Finlerle dövütmüoıler presile Ankaraya gelmif ve istasyon- ettirmektedirler. ::~:~: ~:!::•:!abı'blduı'rkı. yam•tle. 
)'a yol l'Öltermemiıtlr. altı gemiai batmıştır. Milrett~atın- ve 800 kiş'den mü~kkeıp bir Sibfr. da karşılanarak Fransız Büyük Elçi. • > 

Mister Chamberlainla nutkuna ge. dan büyük bir kısmı harp gemileri- ya talmru 300 esir. !JO ölfi vermiştir. liğine misafir olmu§tur. Yannld konferansın mevzuu "Sel- Haber veriyorum. Umanm ki; 
lince, serti bu nutuk ... itibarile miz tarafından kurtanlnuftır. Finlere yardım ldzım Profesör Massignon Ankara•Hal· çuk Türkleri Bağdatta" ve cumartesi şehrin böyle yoksul artistlerile •1-
aakert vasiyetin bir lçmalldlr. Fakat Bu gemi Chamberlain'ln dünkü Flnlandanın Londra elçilill mi\- kevinde biri yarın ve diieri cumar- günkü konferansın mevzuu da 11Haz- raşmayı kendine iı edinen hayır sa· 
Mister Chamberlaln arada mflttefik- nutkunda bahsettiği denizaltı gem.L messlli. harbin tlk iki ayı zarfındaki test günü olmak üzere saat 16 da iki retl Muhammedin Necran Balharlt· bipleri ve Şehir Tiyatrosu idaresi 
lerin niçin harbettlklerlnl de izah et. sidir. Finlandadald askerl vaziyeti hullsa e konferans verecektir. leri lie dilomatik anlaşmalan" dir. Aliye elini uzatır. 
llllş, Ye harpten aonra nıillet1erarası ~~---111111-=-------
laayatı yoluna koymak ıtbumuna da Ankarada ve Muhtellf 
ehemmiyetle kaydetmiş, bilhassa bu. 
etin bettin bltarallann veya gayri Cehirlerde Zelzele HADİSELERİN iÇYUZü •aharlp nsl7ette olanların korka ,.----------- "I 
~inde, yann bqlanna ne seleceğini 
•Umemek ytlzftnden ıstırap içinde 
Japdıldannı, tngiltere ile Fransa. 
ilin ba devletlere hiçbir zarar ver
llledlllnl, fakat mukabil tarafın bu 
• .. ıetlerl ukert hanrhklar, buh. 
lanlı ihtimaller içinde J'1lşattıtını, •aa1ann harp Jaarlcl kalmalanna 
•mı kadar sarp ı&termedijini a. 
Ja~k anlatmıştır. 

Hakikatin ba merknde olduiunu 
•ır kimse de lnUr edemn. 

O halde harbin devamından başka 
tal'e kalmıyor, harp tlnam ecllyor 
-.e harbi devam ettiren sebepler, bel. 
ll de harbin yayıbnuına n pnt,ıe. 
•eatne de sebep olacak mahiyette. .... 
Sovyetlerle Japonlar 

Hudut lhhıaflnı 
Yine Haledemecliler 
Moskova, ı (A. A.) - Taa ajann, 

~ongoliatan ile Mançurl arasındaki 
Ududu tahdide memur komisyonun 

aşağıdaki tebliğini neşretmektedir. 

1 
7 ilkkanun 1939 ile 2'1 ilkkAnun 

.,939 tarihleri arasında Tchlta'da ve 

11 
ikiııct kanun 1940 ile 30 ikinci ki. 

b:.1940 tarihleri arumda da har-
aktediımı, olan 16 celsede 

~et • Mongol heyeti ile Japon • 

111 
~çu heyetinin hududun tesbitine 
utealltk noktai nuarlannın tama· 

~~~:e~diğerlne muhalif oldutu ı.n. 
--~ır. 

flc Bu aebepten dolayt komisyon, 30 1 
lll~l klnunda Japon hükAmetinln 

~esaw Koboya'nın riyasetinde ı' 
~ lhntş olan son celleainde mesa· 
~Je& YerJDell karar altına 

• "Alman propa11amlaı yeni bir ıtnlr harbl taar. rayı bosdulu ı~n taldp edlklltl de alylenen mllyone~ 
ruzuna girifmiftir. Alman ajanları bunu ur Alman sanayicisi Von Thyasea hakkında yeni nqrlyat 
yerde harbin 11elecek l/GZ mevaillllnde, azamı yapılıyor. Bu nep'lyata sıre Fransanm sizli zabıtası bu 

Alman ıanayicislnln, intikam korkuslle Almanyadan 
gelecek paaka/,yada aon bulacağını kul.aldara kaçmadıtını, biWds bu iddia Ue sözleri boyamak iste. 
fıalayaralc idare ediyorlar. ihmal etmedilderl tliifnl anlamıştır. Verilen mal6mata sıre Von Tbyuen 
bir nokta da Almanyanın kati bir zafer kazana• Almanyanın, Avrupada tn,w. ve Fransas ntlfuzunu 
ralc harpten rıkaeaiulır. Bunun lfln Almanua, yıkmak içla kallandıtı bir tefklJatm başında hulunu. 
bü11ük bir taarruza gerecek ve JnoUtereye, kar· 1nr. Londra gazetelerinden biri tarafından verilen ma. 
paıntla diz çöktürecektir. Bunllır, "mıknatulı Jfım•ta llre bu tefkllltın bir hedefi, Balkan devletle. 

rll• t..,ııtere Ye Franaanın arumı açmaktır. 
ma11in,, in mahut gizli ıiltV& olmadığını, bllalcü Framu ıtaJl istihbaratı Von Th)'llen'ln naat ajanı oL 
Alman11anın aaıl gizli eilahlan bundan aonra çı- makta marul •tlrctln Almanlarla dtltflP kalktılını vo 
karacağım aiylllyarlar. Hattd Alman ajanları- bunlann ikide birde Almanyaya dönerek tekrar it ba-
na 11öre, Alman bü11ilk taarruzu Martın 15 inde pna pçdklerial de teısblt etmlftir. 

vukubulaeak ve o zaman /ngUtere Mm havadan, * 
hem denizden mütlıif darbelere uğrayacaktır. 8 Son gllnlerde bunlardan Nieolal adını ttlfıyan 
Londra gaetelerl bütün bunları kagdedlyor oe ve Alman etı1ualult ,ebeltuinln rüeaaaından aa-
Kopenhagda rıkan blr 11azetenln Berlln mulıa- gılan blrl tle l1'Dip-e11e gelmlf ve Th11uen ile ÇG· 

biri tarafından ileri aürülen ıu mütalla11ı da lıfmaia baflamıftır. Nieolal llirml beı aenelik 
Udveyl ihmal etmi.yorlar: aatlıluıM hizmetten IOll1'fJ telcallth aevkedilmlf 
"Almanlar içinde aldı bapnda birçok adamlar blr 1M111111° ıU.ünü tQfUfttlldtulır. Fakal bu 11lbl 
var kl, MU ıihirbazlığa inanıyor ve Almanga m#Ueluılt Jnemurlann larJlrrede llfJflUlllllanna 
lıilldtmetinin MU harikalar 11aratacalını aanı- rnlJaaade edUmetllil Mrkufe mal'fimdur. 
yorlar. Meaela bunlar içinde Alman11anın, biitün FrlllUU ghll zabıtaaı ba laall11etlerl 11akuul,an 
I ngUtereyl baftanbafa bir buz parraaına ~vl· takip etll11or. 

Ankara, 1 (TAN muhabirinden)
Bu aabah 7,15 te burada oldukça 
fİddetli ve 13,20 de hafif bir uıze.. 
le hissedilmiştir. 

Diğer taraftan buraya gelen maltl· 
mata göre diın 1,30 da Amasyııda fid· 
detlice, 7,15 te Kastamonuda oıU 
tiddette zelzele olmuştur. 

Bükl'ef, 1 <A. A.) - Anadolu ze-1. 
zelesl felAkezedelerine yardım komi· 
tesinin topladığı iane miktarı 2 mu. 
yon leyi geçmiıtir. YüksP.k miktarda 
yardımlar arasında, Yugoslavyanın 
Bükreı biıyük elçisinin de yarduru 
vardır. 

Ankara, 1 (A. A.) - Bağdattan ve
rilen bir haberde Bağdatta mukım 
bazı Türk vatandqlan ı!e aileleri ta
rafından felaketzedeler lçin teberru 
edilen eşyanın ilk partisi yola çıka. 
nlmış bulunmaktadır. 

Hareketiarz felaketzedelerine bir 
yardım olmak üzere Yeni ~land 
hükumeti 5000 Zelanda lirası teberru 
eylemiıtir. 

Belgrattan bildirildiğine göre Yu
goslavya hükumeti bareketiarz feıc\
ketzedelerine yardım olarak evvelce 
:yaptığı teberrüden başka 3 milyon 
dinar değerinde 34 bin metre mik'a • 
bı kereste teberrü eylemış ve bu "e
resteler sevkedilmlıtir. 

receiine, yahut geni 6lr gazla bütün /ngiltere * E,.. ve L•yada Askeri 
halkını 1111iin uyutabileeeği.M bile inananlar • Çeloslonkyanıa •ki Londn teflrl Jan MMar,'k, ı• 1'- M 

vardır. Bu yenl gaz 111yulnde blJtlln ln11Utere ~nime hlr toplantıda llyledlll bir nutukta Amerika. Teftlcler Biffi 
nın, her halde mflttellkler lehinde harbe sfrmek mee. s 

halkı uylcu11a daldıktan aonra Almanya, /ngllte- ltari:retlade kalaeafım anlatmq, n ba sisleri, AmerL 
reyi latild eücelt - Lu m••-J- ·--•-·z lnoUlz Brendizi, 1 CA. A.) - Denlzaşın _, u •ll!a"R' 11uwu. b matbuatmda ıenit bir 79' ltalmuştm. tnstıterede kıtaat müfettişi Mareşal De Bono, 
tulalan. değil, bülün BrUGlll/G imparatorluğu da oturan ıl1ul mfiltedlerla mtlnakaşaya te'bep o•ak Ltbyanm Şark hududu ve Italyanm 
Alman11aya 11eçeeelctir.,, 9Mler ll1lemelerl mıale mtlaafl aayılır. Ba yfizden Ege denizinde bulunan müstemleke. * Amerikanın, bu .Uzlerl prot•to etmesi daJı1 beklenL terdeki kıtaatı teftiş ettikten sonra 

;.__A_ım_•_n..;n..;;;.;;;;dan;;;.,.!;~;.;ka;;;n;.;.;;;;k~t.;;.tçre.;.:;:;:.;:.78:..:;ka=:~n=.".;,;..::anl=•:;tl=e:;rle::.,:a.=.. _______ .,__.:;~;,,;•.m·-..------------------ıı ::e ile Radostan Brendiziye gel-



1 TiYATRO 
Tenkidi Tenkit ... 

M uhterem okuyı..ıcularıından af 1 manlannda göbekten asa~ nükte-
. tale~ e~eceğim: Zira bu ya-/ lcrle şakalaşmak her z~:ın mevcut 

zım ıle _kendılerıne bir tiyatro tenlcidi olagelmiştir. Buna edebiyat noktai
arzetmıyorun_ı. Pek mtütP.dir yazıcı- nazarından bir paye vermek doğru 
~erı;nızdan .bı: a~~ada~ımmn O Ka- değildir. Hatta Fransada bu kabil 

1 
ın. ~~ tenkı?ı. munasebetile serdey- şeylere Gauloiserie derler. Binaena-
edıgt bazı fıkırlere ilişe<>eğim. Muh- leyh zaten edebiyat addedilmiyen bir 

terem arkadaşımız, tenkidine şu su- şeyi natüralizm, romantizm veya bil-
retle başlıyor· m · .. . . . em neızm edebiyat çerçevcslnclcn 

On yedıncı asırda Frans:ıda ttyatro de- nasıl kovabilir? Realizm hayatın b ··• 
mek bol kahkaha demekti. 'I b " •• h " . U 
hallc gülmek için saıa~1 . aml_ ıkr asır tun ıssıyat ve şekillerini en açık su-

:;: ann on me oştu. rett t "h . 
Ve bu zevk on seklz.incl asra da lntJkal et- . e eşrı ve _tas~ır eder. Reafutlc-

TOCCAR HORN TÜRKÇE 

SÖZLÜ 
S}ZLÜ 

tL On sekizinci asırda salonlarda bile a k rıı:ı en kuvvetlılennd~n olan Oktav 
s~~ık hikayeler anlatmak, göbekten aş;~, Mırb?'?u~ asarı~da bilhassa ''Bir Hiz 
n~ktelerle ~akaloşmak mode haline gir- ~etçının Jurnali,,nde öyle açık tac; 
dı_f:i fçin tiyatro da halkın zevkine uydu. vırlere tesndüf ederiz ki (Behname) 
Nihayet romanti2.Ill aile realizına bu çeşidi onun yanında Karakulak suyu gibi 
edebiyat çerçevesinden kovdu. Natüı-alız- hafü kalır. İşte bir real.;st ki, edebi
ma hu eakaları ciddiye aldı ve ıı lh:ıyet yat addedilen göbekt.:?.a aşa~ nükte
~!~ !en s~";"a Jorj Kurtlin Ye:ılden bu leri çerçeveden dışarıya abnası la-

~ATROLAR 1 
Sehir Tiyatro•u ı 1 

Kudretinin en büyük harikası, on binlerC( 
Hapishane hayatı, Haksızlığa isyan 

. TÜRKÇE SÖZLÜ 
ya p edeblyata soktu. Fran"a zım B" 1 ~ l 

Kurtlin'i bir Mollyer olarak selamlayın~~ . .. .r~z ;v~_e s?y.ediğim veçhfle 
vodvil ve hafif komedi on yedinci asırda M~rbo edıptır: o~ekıl:r pornografidir. 
olduğu gibi Fransayı kapladı. Tristan Aı alarmda hıçbır alaka yoktur. On
B:rnar. Jorj Feydo, Piyer Veber, Rober ların sahası büsbütün ">a~kadır ve e
Du!ler, Knyave, Kruvase gibi hatif kom~ı 1 sasen bu sayılan şeyler birer şahsiyet 
Ostadları Büyilk Harbe kadar ve Büyük gibi hareket edemezfor. Bu mesele sa 
Harpten sonra Fransayı güldürmekten ka- dece b!r merhale meselesidtr. Daha 
tdttılar ve yavaş yavaş Balkanlara yayıl- açıkçası her asrın doğurduğu bir şe· 

ilaveten: EKLER JURNAL ve İki Kısımlık Türkçe sözlü Kültür Filmi 5 Şubat Pazartesi felaket~eler için a...· 
Büyük müsamere ~~~~~ .................................................................. 1111 ................ ; 
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Tepebaşı Dram Kısmınd~ 
Bu aksıtm .,.,,, 'ln.so cb 

O KADIN 

dtlar ve bize kadar geldiler." kil hatta bir ihtiyaçtır. Jorj Oh!le vak 
- seı.tmı izzet Sedes - AKŞAM tile pek çok okuyuculan aalatan bir 

Eom...tt "' .. "" fottiırıaı t"9""-..fnc!e 
Bu aksam saat 20.30 da 

• OGLUMUZ e 

. F~ansanın üç asırlık tiyatro tarihi- e?ip idi. Anatol Frans eserlerını ten
nı bırkaç satırda hulasa ~debilınek k!de başladıktan sonra bütün okuyu
hus~sunda meslek arkadaşımın gcis- cular o kusuru nasıl göremedikh~rine 
terdıği muvaf!akıyeti takdir ederim hayret ettiler. Halbuki Anatol 'F'rans 
~alnız huJiısada biraz acele edi1d iği: Ohne'~n nsannı tenkit eyiediii za: 
cihetle bazı asırların ve asırlarla he- man yıne Ohne'nfn fikirlerini tekrar 
r~ber edebi merhalelerm de biribi- etmekte~ başka bir şey yapmadı. 
rıne karıştırılmış olduğunu zannedi- Ohne musterih hayat süren bir evi 
yorum. tasvir eyliyor: 

On yedinci asırda :ı'"ransada tiyat- "O kalın ve yumuşak kumaştan 
roı:un yal~~z bol kah.~aha do.ıınek ol- perdelerle örtülü salon oencereleri, 0 
dugun?a şuphem var. rahat koltuklar, yürürken avaklar 

Malum olduğu üzere .:ın yedinci a- gömülen tüylü halılar bu evdeki ru
sıra. :·on Dördüncü _Lı~ asrı,. dahi hi isti~ahati ne güzel temin ediyor. 
d~milır. B.u asra bu ısının verilmesi- du.,. d.yor. Anatol Frans bu cümlevi 
nın s_ebebı de doğrud::ın doğruya ilim, yazdıktan sonra sormakla iktüa edi. 
edebıyat ve fen vadisbde yetiştirdiği yor: "İnsanlar ruhi istirahatini ev 
nda~lar dolayısiledir. Bahusus bu as mob:lyesine mi medvundur?,, Tabii 
nn tıyatros~nda kahkahadan daha 1 a~ır, artık Ohne gibilerin asn deği]. 
ba~ka şeyle:ın de fazlasile mevcut ol. , eli. On~ yapan başka düc;üncPler baş.. 
dugunu .tarıh kaydediyor. Yine Fran- ~a ihtıyaçlardı. Jorj Kurtlin'e ge. 
sa edebıyat tarihinden anlıyoruz ki lınce: 
yazılan pi~esler hakkında halk, hal: Ömründe vodvil yazmıyan bir a.. 
~a r:hberlık. eden (V.ereay) sarayı, damı vodv!lin büyük bahası veyahut 
ncalı her şeyı kolay beğenir takımın- vodvilcllerın inkişafını hazrrlıyan bir 
dan değildiler. Binaenaleyh bize amil gibi telakki etmek bil~em ne 

.Kahkaha asrı,, uıy~ .111ı<nn11u "'"' .. ~---M-·-1 . ı.-..ı!'ra..ı~~-• ...ıc- .u:-.~1· •· 
li ( · d ) 1 tl • asrı o ıver oıc u5 unu ,..atıuı enıın:oe:TI 

sırda ~uvvet traıe ı er yaz m.ş M i· ,. d . 1 • · b. 
ve en ufak kusur, en yüksek bir mü- soodn~l ?b:yker hın 

1 
e pıykes ennı ;rer 

ellifin kaleminden dahi çıkmı o!sa v vı gı ı a u etme_ . m~ntıgı?a 
. . ş bovun eğmek mecburıvetindevtz 

kolay kolay hazrnedtlmemıştır. Ba- V ·d .1 is ti ed. b" t ile 
d "K hk h d "lın · 1 ~ o vı e yatronun e ıya ema a a a asrı,, enı csı a- lAk lm b" k d . a a ası o ıvan ır ısmı ır. 
zım gelen bu asırda yetışen meşa- B" i d 1 - ll"fl ., 
h " · ı k · · d k"" ıraz asa.,ı a savr an muP , """ " 
~rı an alm~ ıçınl uzufln uza kıya lu- ~kseriyeti Tristan Bemar'm C:li<i Ör. 

tuphane e~ın toz u ra · arını urca ~- deıkler) i müstesna olmak şartiylP 
mıya da luzum yoktur. Masasının u- -ki onda da harrı· vod ·ı k 

· d b" (• ) dik · · b 1 mu r Vl e DP 
zer~ e ır ..... arus sıyonerı u u. az sürünmüc:tür- hakiki hayatı 
nabılen her yazıcı orada kolayca 'ltuvvetli fikirler ve bilhassa kuvvet
Corncy gibi, Rasin gibi, Buato gibi li cümlelerle sahnede tf'krar ettireıı 
kahkaha muharrirlerini bulur! Mo- ~<iamlardır. Hafif denilen bu komc. 
liyc:deı: bahsetmiyorum; çünk~ .b~n dilerde aykırı fikirlere tesadüf edile. 
Molıyerı yalnız kalık.ıha durbını ile mez. Cruvasse'nin sinemaffa bil~ 
seyretmek mazhariyP.tine daha nail cevrilen "Atmaca .. srnı canlandrrdı~ı 
olamadım. Bunun görüş farkını dal- ::Shsiyetlerden, pek ince espri'lerl<' 
!andırarak beni mevzudun uzakla~tı- c;üslediği cümlelerden tecrit ediniz 
racağından korkarım. ~eriye "Kumarbazın Encamı.. gib· 

Bu kahkaha asrında hatta hüklı· bir melodram mevzuundan başka ne 
metin başında bulunan adamlar bile kalrr? 
trajedi yazmıya heveslendiler; kuv- Balkanlara bu hafıf komediler Bü. 
vet ve kudretlerine rağmen muvaf- yük Harpten 90nra gelmedi. Ondan 
fak olamadılar, eserleri kabul gör- daha pek çok evvel gelmişti. Balkan. 
metli. larda tiyatro hususunda en ileri gL 

Fransız sahnelerinde, Fransız ro- den Romanyadır. Rumen artistleri 

Onun umumi plajlarda denize girm2kten hoş
lanmadığını bildiğim halde bilmiyordum neden belki 
cl.e sadece bir şey söylemiş olmak ıçin böyle demiş
tim. Renklerden müteessu- olan gözJ.eı·uıe elini siıJer 
ederek cevap verdi: 

- Hayır! 
- Deniz çok güzel bugün~ 
- Biliyorum, bıraz evvel banyo yaptım. 
- Nerede? 

f-lalk Opereti 
Bu aksam saat g da 

KEDiYE PEYNiR 

Bir Çocuk Boğuldu 
Serik kazası mektebinde okuyan 

8 yaşında Esat, köyüne giderken. Ok
çular kemerJ mevkiinde sulara ka· 
pılmış, boğulmuştur. 

Pariste, hatta "Komedi Fransez de 
bile büyük bir mevki temin ettiler. 
Fransız tiyatroıı;unun en viik~ ... k t>-a
jedyenlerinden biri olan Dö .Max Ro-
m~ya!ı idi. Rasin'fn facialannı fev. 
kaJade oynıyan Madam Kolona Ro. 
mano Romanyabdır. Portoriş'in (Es. 
ki ~dam) ında halkın alkışla değ ı. 
ayaga kalkarak "Yasa!., fervsıtl;p·if,. 
sclamladıklan Ventura da Roman
y~lıdır. Vodvil ise harpten çok evvel 
bızde mevcuttu. Tuh'.'tat kumnanv;ıla. 
nnın "Çını?ırak,, diye oynadıkları 

dk?~edi vodvilden başka bir şey mi. 
ır. .. ' "' 

• 
_::Mııh.~ern a1"1radsa-..n.,... • .. nb.ldh, 
Kadin piyesinde bir melodram çeş-
nisi gördüğünü ima ediyor. Bu. doğ· 
rudur. Fakat melodramlar hakiki ha. 
vpt.n sahneleri dr.ğ; l midir? 

Bu kabil piyeslere (Komedi Fran. 
c;ez) de bile tesadüf ettik. Tifon'da 
Dö Ma.x sevdiği kadını böyle boğmuş 
öldürmü-ştü. Sardu'nun tarihi eser. 
leri tamamen tarihi melodramlardır 
Bu, bir eserin kıymetini düsürmez. 
Vakalar için hususi bir dekor ola. 
maz; mesela melodama temas edivor 
diye bir mevzudan kaçmmak çuku.. 
ra düşmemek için a~aca çarpmwa 
benzer. Hügo'nun Sef.llerinde bile 
melodram çeşnisi çok fazladır. 

Neyyire Ertuğrulun bu piyesteki 
rolünde (Ekmekçi Kadın) a benze
mesi bilyük sanatkarın krymetini 
düşürmez. Hatta (Ekmekçi Kad"?l) ı 
oynasa dahi... Zira Alfons Dode'nin 
en mühim eserlerinden olan Safo'da 
Suzan Depre'yi 1907 de alkıslamı~ 
t1m. <Ekmekçi Kadın) ı oynarken de 
gördüm. .. Ve yine alkı!=:lP-rl"tn. 

N.ULUNAY 

Diş Tabipleri Yeni 
İdare Heyeti 

nı, tabiplerinin son kongreslnde lntnıap 
edilen yeni idare heyeti dOn akşam Etıbba 
Odasında ilk lçtlmaını akdetmiştir. Reisli
tl'! Prof. KAzım Esat. ikinci relsliı?e Suat 
Gürkan. umumi katlplilte Ferit Ramiz.. 
muavlnll~e Bayan Neriman, veznedıırlığa 
Nihat Berk, raportörlüğe Prof. Ziva Ak
<1oy. idare memurluğuna Halil Ak.ben se
çilmi~lerdlr. 

Bedava l\f uayene 
HOeevlnaO• Semt Oca{tınlan: 
Ocaltımız hudutlan dahilinde hulnnan 

fakir ve yardıma muhtaç hastalar, delı'le
timl7.le icap eden mütehassıs doktorlara 
Parasız muayene ve tedavi ettirileceğin
den, cumartesi ~ünleTi saat 13 - 15 ve pıı
wrtesl. çarşamba ınlnleri de 18 - 20 ara
lannda Ocak kuraj'tı olan. (Bey.,lfüt Sa
kızağacı caddesinde Vasilyadis apartım::ı
nının 1 No.) lu dafreı;ine ve aynca herctln 
her saat İstiklal caddesindeki Ahmet Cev
det Akı~kanın Galatasaray eczanesine 
müracaatları blldlrilir. 

VENi NESR IY AT : ------
TÜTÜN EKiCiLERi iÇiN ÖGÜT Kf. 

TA B 1 - İnhisarlar İdaresi Tütün F.nsti
tüsü tarafından "Ekici tütünil sabııcaya 
kadar nasıl konımahdır?" adlı yent olr 
eser dıılia 'lleşretmfştlr. '-

TUtünü iyi muhafaza edeh11mek kin e
~hnıg~~·ü .. ~~~~!~ •• _,l!'~ım geldiAlnl, 

için iri harflerle basılmıs, kuru tarifler 
yerine kaim olan renkli bircok fotoınat

larla bir kat daha kuvvetlendirilmiştir. 

Yüksek adedi tabıda olan bu kit:ıp, ida
renin diğer eserleri gibi köylüye meccanen 
dağıtılacaktır. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Müflis Mehmet Evrim masasına 
gelen alacaklı Kaztm Tülbentçi veki
li Kalodinin kira olmak üzere istedi. 
ği 765 liranın Altıncı sıray3 kayd 
ve kabulüne ve müflisin emtiası mez
kur dükkanda bulunmadıi!:mdan ım
tiyaz talebinin reddine ülas idare. 
since karar verildiğı lan olunur. 

~24008) 

Sultan Ahmet sulh 3 üncü hukuk 
hakim! :ğind:m: 

ANKARA RADYOSU 

fürkfv~ Rad•ndifnnoa 
rnrkJye Rııuf\'fJSU Ankara 

Dalga Uzunluı?u 

T. A. P. 9485 Kc& 

Pnctafln 
Rad7osa 

31.7 nı. 
1648 m. 182 Kes. 120 ıt• 

Cuma, 2. 2. 1940 

12,30 Program ve memleket sa:ıt •'11n. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Kanfil)t 
hafit müzik (Pl.), 

Amal:va vekili avukat Yervant La. 
tü tarafından Asmaaltında 26 No. lu 
mağazada sabuncu Maioğlu Hristo 
aleyhine 940 / 35 No. lu dosya ile Ga
latada Topçular caddesinde cami itti- l8,00 Program ve memleket sa3t ayan, 
salinde eski 278 ve 278 m yeni 262 18,05 Türk müziği. Çalanlar: Cevdet Cağ-, 
ve 262/1 ve 262/2 No. lu dükkan ve la, İzzettin Ökte, Hasan Gür. . 
odalarda Vasılaki Maltezoplonun oğ. 1 - O.kuyan: Sadi Hopec 

lu Yorgi varislerinden kızı Amc.Jya 

1 

~ - Dılkeşaveran peşrevi, 2 - Zekf A· 
hissesine 2 Mart 1295 tarihinde ihti- rlf. Dilkeşaveran şarkı (Gez dolaş), ı -
yaten vazolunan haczin fekki zım- Zeki Arit: Dilkeşaveran şarkı CK'lranhll 

ufukta), 4 - Hasan Gilr: Kanu taicm-
nında açılan davanın yapılmakta o. mi 5 _ Zeki Ar"f· D"lk n 
l h k 

. .. . . 1 • 1 eşaveran earlo 
an mu a emesınde, mudd~ıaleyh (Kim görse seni), 8 _Zeki Arif: DUk _ 

Hristonun öldüğü polisçe yap fan veran şarkı (Açıldı bahçede aüller). ep 

tahkikattan anlaşılmasına ve vere
senin dahi ikametgahı meçhul bulun. 
masına ve ilanen tebligat icrası da
vacı v·ekili tarafından talep ec~ilmiş 
bulunm11sma binaen. muvafıkı ka • 
nun olan talep vechile ilanentebli
Sf'ıtı ifcfhl'..M: xs.mulıiikemenin 26 '2/ 
dan, yevm ve vakti mezkurda bizzat 
veya bilvekale mahkemede hazır bu
lunulmadığı takdirde gıyaben muha. 
keme icrasına karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

2 - Okuyan: Radife Erten: 

1 - Şevki Bey: Uşşak şarkı (DOean hfe
riyar olalı didem ağlıyor), 2 - ŞevkJ Ber. 
Uşşak şarkı (Dağlar dayanmaz enlnine), 
3 - Hicaz koşma (Ebrularının zahmı), 
4 - Uşşak türkü (Bahçeye fndJ,.,.. ,_. crUJ • 
ler derem). u"h:~-· • .rıı. ... r...ı. - _ ... 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Adalar MOfettlşlljti blnıısı ya zıhaneslne bir gişe yaptırılacaktır. 
Bunun için 7-2-940 Çarşamba günil sa at 15 de yapılacak açık eksiltmeye ~irmek 

isteyenlerin sartname ve resmini almak üzere Taksim Sıraserviler caddesinde 
idare Merkezinde Levazım Şefliğine müracaat etmeleri. 

19,00 Serbest saat. 19,10 Memleket ııu .. 
ayan, ajans ve meteoriloji haberleri, 19,26 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,00 KontJ4-
ma (Kahramanlık ve harp menkıbeleri), 
20,15 Temsil: Tarihten bir sima - KO~illc 

Müezzin Çelebi. Yazanlar: Ekrem Reşit ve 
Ruşen Kam. Milzik: Türk musikisinden 
parçalar. İdare eden: Ru6en Kam, Okuyan
lar: Necmi Rıza Ahıskan. Melek Tokgöz, 
Mefharet Sa~nak, Semahat Ö:ı:denses, A
zize Tözem. Çalanlar: İzzettin Ökte. Cev• 
det Çağla, Basri Uner. 21.10 Konuşma (Slh 
hat saati), 21.25 MU:l!ik: Radyo orkestrası 

(Şef: Dr. E. Praetorlus): Eksiltmeye girecekler İdare veznesine depozito ofarak (30) T. L. yatırmış ve 
makbuzunu almış bulunacaklardır. (825) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
30 lkinciteşrin 1330 tarih!i "Ecnebi Anonim ve sermayesi Eshama 

münkasim Şirketler kanunu" hükümlerine tevfikan Türkiyede çahliması
na izin verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden "Palestine Maritime Lloyd 
Limited" Şirketi bu defa müracaatlA Şirketin Türkiye Vekilliğin"" 
"Gilkrist Voker Kompani Limited" Şirketini tayin ettiğini bildirmiş ve 
liızımgelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 

1 - C. M. Von Weber: Euryanthe ope
rasının uvertllrQ. 

2 - L. Van Beethoven: 3 ilncO Piyano 
konsertosu. (Do minör, Op. 37). 
Solist: Mlthat Fenmen. 

3 - Saint - Saens: Le Rouet d'Ompbat. 
(Senfonik parça). 

22,15 Memleket saat ayan, ajam haber
leri, ziraat, esham - tahviljt, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,35 Müzik: Opera 

aryalan (Pl.), 23.00 Müzik: Cazband (Pi.), 

23,25 - 23,30 Yannkl program ve kapanlf. 

- Hakikaten öyle; ben de vakt1n nası geçtığ~ 
f:arkmda olmadtm. 

- Biraz daha oturmaz mısın? 
- Kabil değil; geciktığıme hiddet bile etmiş o-

lacaklar. 
Adam sen de! Gibisinden omuzlarını kaldırarak 

tekrar ısrar etti· 
- Bır iki dakika daha otur, vaklt henüz geç 

değil! 
- Kotra ile Pendik açıklarına gittim, orada a-

çıkta denize girdim. Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 15 
- Olmaz, arkadaşlarım beni bırakıp giderler, 

ben de ortalıkta kalmm. 
O sırada garson onun masasına bir bircı ve bir 

kaç tabak getirmişti. · 
- Soğuk bir bira içmez misin? 
- Denizde mi? 
- ÇLk giyin, seni beklerim. 
Bu daveti zaten istiyormuşum gibi bllatereddilt 

kabul ettim. 
- Peki, beş dakikaya kadar yanınızdayım. 
Arkadaşlarımın bizim ahbaplığmma şaşan ve 

hayretten büyüyen mütecessis gözl.arine ehclI!miyet 
'\o"C•rmeden koşa koşa kabineye girdim ve alelacele gi
yindim. Gazınoda yanına gittiğim vakit onu masa
sın'l yerleşmiş, ingilizce bir mecmuayı karıştırmakla 
meşgu; buldum. Beni görünce ayağa kalktı, dost eli
ni uzattı. 

- Kızarmışsın Ayşecik. 
- Sizi bekletmemek için çok acele ettlm: 
Gülümsedi. Kumral saçları arkadan gelen ışıkla 

parlıyor, hafi! esen rüzgarla uçuyordu. 
- Solgun yanaklarında gelinciklP.r açmış, yüzün 

büsbütün parlamış .. Bugün bir ilkbahar tablosu ka
dar güzel ve sevimlisin. 

- Kompliman yapmayın amiral. yoksa daha 
çok k12:arırım, o zaman da hiç acımadan benimle a-
1'..y edersiniz. 

- Hayır alay etmem, o zam.an da ıenf, bugiln 
cinsi gitgide nadirleşmiye b,aşla.yan .mahcup bir lı:D-
~ haulm aihi iörlirüm. 

- Bu söz benim lehime mi, yoksa aleyhime mi? 
- Lehine Ayşecik; maalesef son zamanlarda 

·genç kızlar mahcubiyetle kızarmayı bir ayıp, bir za
af, hattA bir günah sayıyorlar. Halbuki kendlsine 
soylenen aykırı bir sözden, sert bir bakıştan, hoşlan
rnacığı bir muameleden dolayı yüzü kızaran bir kız 
ne latif. ne sevimli bir mahluktur bilsen! Ona yaklaş
m&ktan, onu incitmekten korkan kalbimiz ouun ma
sumiyeti karşısında hürmetle titrer. 

- Çok şairane sözler söylüyorsunuz Amirali Bu 
giınkü yeni neslin öyle ezilip büzülecek, kızarıp sa
raracak vakit yok! Biz asri kızlarız; erke!<lerle omuz 
omuz;, arkadaş gibi çalışır ve yaşarız. 

Dudaklan müstehzi bır gülüşle açıldı, buna pek 
inanmıyormuş gibi sadece: 

- Ya. öyle mi? dedikten sonna 5Özii değiştirdi: 
- Ne yi~ksin, ne içeceksin Ayşe? 
- Ben de sizin gibi buzlu bir bira ile çok çok 

Ordövr isterim. 
- Tabu benim gibL Mademki artık bizimle boy 

6lçüşeceksin! 
- Hayır, sizinle delil! 
- Kiminle? -==...; 
- Benim nestlmda olan erkeklerle.: Sa bq-

bgınrı! 

- Nasıl başka? 
mir w d.iifüncelerlml lstedlJlm cı"bl hah ec!eo 

miyerek onun karşısında gülilnç btr vaziyete düşece
ğimi anladığım için işi şakaya bozdum. 

- Siz bu dakikada bana bira ve muhtelif meze-. 
ler ikram edecek derece kudretli ve kuvvetli bir a
damsmız. Yanımda bir arkadaşım ols:ıydı bu kadar 
masrafa katlanabilir miydi? Görüyorsunuz ya sızinJe 
boy ölçüşecek halim yok! 

Yüzüme dikkatle baktı. bir şey söyliyecek zan
nettim. fakat vazgeçti, garsonu çağırarak beş kişıyi 
doyuracak kadar çok çerez ısmarladı. 

Karşı karşıya yedik. içtik. konuştuk, şakalaştık. 
Fakat sözlerimizin neye dair oıduğunu sorarr;an sana 
cevap vermekte müşkülat çekerim. Yalnız onun çok 
neşE''ii olduğunu. mevzudan mevzua atlıyarak hana 
bir ço't şeylPr anlattığını ve önümüzden her geı,:en 
karlının tuYaleti. yürüyüşü bakında fikir beyan et. 
tiğini soyliyebilirim. 

Onun sözlerinın arkasından sürüklenerek o ka
dar kendimden geçmiş ve dalmıştım ki ötede bir ar
kadaş grupunun beni beklediğini bile unutmuştum. 
Karanlık ağır ağır suların üzerine yayılmıya başla
yıncıı bunu hatırladım. 

- Bana izin verin; arkadaşlarımla beraber dö
ftt!Ceğim. 

Yüzünün birdenbire bulutlanmış glbl karartna"' 
mııdan canının !llkıldığını anladım. 

- Ne 7uık! burada tath tatlı koııuşuyordUk. 

Bu sözlerim onun gözlerinde bir sevinç şimşeği 
çaktırdı 

- Daha iyi ya! Seni ben götürürüm. Suadiyedcn 
Bostan('> ne kadarcık yer! Yürüyer~k gideriz .. 

Sesi alelade idi, fakat gözleri yalvanyordu. 
- Oyun bozanlık yapamam Amiral; arkadaş na

musum var benım! Fakat bir dakika izin verin, on• 
ları savayım; bcmE!n gelirim. 

Beııimle beraber ayağa kalkarak elimi tu~tu: 
- Bana karşı da oyun bozanlık yaı:1mıyacaksın 

değiJ mi? Beş dakika snnra senı burada beklerım. 
- Evet, hemen geleceğim. 
Arkadaşlarımı razı etmek pek kolay olmadı. Bir 

sa:ıt!en fazla bir müddet kendilerim yalnız bıraktı
ğıma. bahusus hepsinın pek bej!end iği bir adamla h<aŞ 
başa oturarak onları ihmal ettiğtme biraz ıçerle'lllş
tiler Hele Nihal. durmadan bana sualler soruyor, 
ona ait haberler istiyordu: 

- Kimdir? Nereden gelmiş? Bu yazı suadiyede 
mi geçirecek? Evli mi? Sen onu nereden tanıyorsun? 
Bizi cie ona tanıtsana! 

Onları bilhassa meraka düşürmek için yalanlar 
uydurdum. müba1ağalı şeyler söyledim. Nihayet be
ni ke:ndilerile beraber dönmiye razı edemıyeceklel'ini 
anlayınca son kozlarını oynadılar: 

. - Sen kürek çekmesine bayılırsınl Mehtapta 
clöııil§ümüz fok eğlenceli olacaktı. 

· tbenmı nT) 
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Müttefiklerin ve l\Jmanyamn nava sua arı ı muncrr 

--ı-- AN taarruzları vukuunda iki taraftan hangisinin daha çok zarar görebileceğini araıhrıyor •. 
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• Alman yaya Kesif Hava 

Birleşik Avrupa 

Devletleri :ı · 2 · ""~ 

Yazan: Sabiha Zekeriya .~ertel 

M ister Chamberlain son verdiii 

MllletleraraSJ pc,ı. ıttıhadıruı dahli 
olmıyan memleketlet ıçtn abone 
bedeli mildJet ıuras17le ıo. uı. t . 
1.5 liradır Abone bedeli onındh 

Adres değlstırmell 2& kuru11tur 
Cevap ıcın mektuplara 10 kuruşluk 
pul ılAvesı ı~11mdır Taarruzları Yapılamaz mı? 

nutukta, harbin sonunda dün
yanın almasını arzu ett ·ği , ve hek• 
!ediği bir şekilden bahsediyor: "B'r. 
ıeşik Avrupa devletleri,,. İngiliz Ba19 
vekili eliyor ki: 

"Harpten sonra Birleşik Avrupa 
devletlerinin teşekkülunü bekliyo. 
ruz. O zaman mlltiyetçı iktısadiyat. 
çılıkt:ın vazgeçilecek, beynelmılel 
ticaret takvıyc edilecek yaşayış se. 
viyesi yükselecek, ve istihlak arttı• 
rı lacaktır.,,. 

GÜNÜN MES.ELELERI 

Harice Gönderilecek 
Maddelerin Kontrolü 
için Alınan Tedbirler 

H ar'ce ıönderilecek tekmil huğ. 
dayların sıkı bir kontrole ta. 

hl tutulacağını, memnuniyetle öğre. 
niyorm. Memleket dahiline bozuk 
mahsul sürmekle, harice fena mah. 
suJ ıöndermek arasındaki zarar far
kının büyüJdüğU aş kardır. Yabancı 
memleketlere, fena mahsul göndeT. 
mek. bizi, hem maddele~ hem de 
manen mutazarnr eder. 

Maddeten mutazarrır eder. 
Çünkü, bu yUzden, hıwiçtekJ ticari 

ltibanmız sanılır, ve neticede, bitta. 
'bi, münaaebabmız eksilir. 

Manen zarar ıörüriiz. ÇOnkft bu 
)"llzden, -yani, menfaat hırsına ka. 
pılmıı bir kaç soysuz ve sinsi muh· 
tekir yüzünden- "dürüst karakter 
sahibi bir millet,, olarak tanınmak. 
tan mahrum kalmıya başlıyacağımız 
~ok tabiidir. 

Nitekim, yakın maz1yl dilşfinenler, 
hizim bu zararlara uğramaktan ne 
kadar zor kurtulduğumuzu hatırla. 
makta gecUuniyeceklerdir. 

Ecnebi memleketlere bozuk bui· 
day, çürük incir, küflU pamuk veya 
berbat tütün göndermenin bize nelH 
kaybetfrebileceiini dUtünememek. 
ancak, .gözleri menfaat hırsile karar. 
nuı kimselerin harcıdır. Bunun için. 
dir ki, biz, dışarıya sönderecetimiz 
bütün mahsulat ve hububatın, avni 
derecede sılu b'r kontrolden ıeçiril. 

1' mMn ,milli l'nenfaallerlmlzin muk· 
4•-A~wtqdn.-. rA•n'W•ft• • •A ı.. •• f,.. on..t.ı..A... 

lçin, dün gazetede memnuniyetle ~ 
kuduğumuz bavad:ai, yeni bir vesile 
edlııJyoruz. 

• 
Dokumacılığı Teşvik -- --- -- --

Dünkil a:azetelerde okuduğumuz 
sevinç verici haberler arasında şu 
satırlar da vardı: 

"- lktısat Vekiletl, memleketi· 
mizde dokumacılığı teşvik etmek. ve 
bilhassa küçfrk el tezgihlanndaki 
dokuma ist hsalitını arttırmak mak
sadiyle yeni tedbirler almaktadır. 

Bu meyanda vekilet, Avrupadan 
hususi makineler getirtip, bunları 
köylülere ve küçük dokumat'ılara 
parasız tevzi etmiye karar vermiş
tir.,, 

Cilmhurrels~mizln Anadoludaki 
tetkikatı esnasındaki neşriyatl dik
katle takip etmiş olanlar. bu havadi. 
sin ehemmiyetini kolaylıkla kavrıya. 
b:lirler. O zaman, dokumacılıiın 01-
mek üzere bulunan bir küçük sanat 
olduğunu, teessüfle öğrenmiştik . 
Çünkü dokumacılık sanatiyle bir. 
l"kte, bilhassa Türk köylüsü, -giye. 
eeğe müteallik ihtiyaçlarından bir 
kısmını olsun- kesesine uygun bir 
fiyatla bulabilmek ümidini de kav. 
bedecekt:. Zaten, dokumacılığın (İt· 
tikçe iptidaileşmesi, imali güçl~tir. 
nıfş, ve dokuma fiyatlarının kabar. 
ınasına sebebiyet vermişti. Şimdi, 

Yukarıya iktibas ettiiimiz havatfi"i" 
\'erdiği müjde sayesinde, hem doku
lnacılann, hem de onlann eller ne 
hakan bir çok kövlillerin ferahhv11 
eaklanndan eminiz. Bu emniyettir 
ki. bize, alındıhnı öğrendiğimiz bu 
fek isahetr tedbirleri de. samimivet. 
le takdir etmek ihtiyacını duy~u. 
J'or. 

• 
Şoförlerin Haklı Talepleri ------ - -

İstanbul toförleri, belediyeye baş. 
V'llrmuşlar, ve kendiler'nden her ay 
istenilen plaka ve köprü müruriye.si 
l'esmlnln hir miktar ind:rilmesinl ta. 
lep etmi,ler. 

• ngiliz Bahriye Nazın 
1 Churchill son nutkun

da, haftalardanberi herkesin 
fikrini işgal eden "Alman ya
ya hava taarruzları yapıla
maz mı?,, sualine de cevap 
verdi. Churchill, İngiliz -
Fransız hava kuvvetlerinin 
Alman mukabelesinden çe
kinmiyecek halde olduğunu, 
fakat insaniyet bakımından 
açık şehirleri bombalamadık
lannı söyledi. 

Garp Cephesinde, fkl tarafın ço.ıt 
kuvvetli müstahke:n mevkilere 
dayanmış, fevkalade l<.?çhizath or
duları mecburi bir hareketsizliğe 
mahkUm olmuş bir vazjyett~ gö
ründüğü bu sıralarda baş~~a cephe
ler ve başka tarzlarda yapılabil~ 
cek taarruz imkiınlarınn araştıru· 
ması pek tabiidir. 

Biz burada lngiliz Nazırının ha
va taarruzu dolayısile ileri sürdu
ğü insaniyet prensibim manaka!ja 
edecek değiliz. Üstünlüğüne inan
dığı her silAhını hiçbır kayıt ve 
şarta riayet etmedt!n kulla.ıar. 

Almanlara insaniyet prensiplerinıı 
r.e derece tesir ed-ebıleceğini de 
tetkik etmek istemiyoruz. Şı1 ya
zımızda sadece son ıamanlard:ı bat 
si çok geçen hava taarruzlarına 

başlandığı takdirde iki taraftan 
hangisinin daha çok zarar gı3rebl. 
leceğini teknik bir mukayese ile 
ortaya koymaya çalıpcağız.. 

K eslf hava taomtzlaft mev-
zuunu bütün ih timallerile 

pek geniş bir yer ıster. Bu itfoa;la 
şu yazıda bazı esaslı mukayeseler
le iktifa edip okuyucvtarımmn u
mumi bir kanaat edınebilmelerine 
yarayacak malumat ve rakamları 
vereceğiz. Kesif hava taarruzl.ırı 
mevzuuna, Almanyanın bugünkü 
hava kuvvetinin den~e ve evsafı 
hakkında alınabilmiş malumat• 
vererek girmek do~ olur. 

İngilizce (Aircraf Engıneering) 
mecmuasında 1939 _şenesi mayısıu· 

da çıkan ve vesaike day.man etü
dün bazı mühim parçalarını Fran
sız ihtısas risaleleri ehemmiyetle 
nakletmişlerdi. 

Alman hava kuvvet!erlnln nasıl 
hummalı bir şekilde hazırlandığı
nı izah eden o etütte 160 o>in lrış\
nin imalat ve pilotaj için haftada 
68 saat çalıştığı teslıit edilmıştir. 
Muhtelü Alman hava firmalannın 
işgal ettikleri vasi arazinin. talim 
ve tecrübe sahalarınm umumi ıne
sahası ve laboratuvarlcı:-ı da tayin 
olunmuştur. 

İngilizlerin ve Fransızlann Al
man hava kuvvetlenne dair edine-· 
bildikleri uzun malumat :ırasından 
bu bahse girebileceklerinı kısaca a
şağıya naklediyoru:n: 

"Muharebe çıkar çıkmaz A1man
yan1n ilk hat filolan olarak hemen 
tahrik edehi1f't'eli tavvaPe mikta. 
n 3500 ile 4000 arasındadır. 

"Bu adet, tayvarelerin rimünıtfz· 
lilkleri \•e muayyen u~u,la4'dan 
sonra behemehal baştan bap el · 
den geçmeleri do1ayısile senede 
35.000 tay~·are çıkarma kabiliyeti. 
ne tekabill ed"r.,, 

Bu adetler harbin başlangtcın
danberi iki misline çıkıırıtmı~1ır. 
Fakat mütehassıslar, Alman kuv· 
vetlerinin beş aydır harp h&linde 
bulunuşu dolayısile senede 35 bin 
tayyarelik randımanı iki misline 
çıkarmıya imkan olmadığı kanaa
tindedirler. 

Bu tahmin akla ve hesaba ya
kındır. Çünkü bir tavvnrcnin tez-

Alakadar olu11u ölı'endik ki, her - --
totör. her ay, plaka resmi. köprü mü. lif sebeplerle, taksilerin kazanrlan. 
ruriyesi, ve benz'n rüsumu namiyle. mn ne kadar ekı'ldiği nazan ltlbare 
belediyeye, tam on iki buçuk lira ö. alınına, belediyeye ha mftra~aati 
demek mecburiyetindedir Halbwu: vapan şoförleri haklı bulmamak 

1 - Otnhil~ler'n ~nhlması, mUmkUn değildir. Kaldı ki. nnrmal 
2 - Taksilerin çoialması, 7 amanda b ' le, -şoförleri ötedenberi 
J - Bilhassa hususi arabalar tara· oıikiyete sevkeden-- o kadar para'.V' 

fından yapılan otomobil kazalarının ~emek, katlanılman (ok ait( hir 
Çofalması, l(Ulfettlr. Bunun .içindir ki. biz. şo.. 

C - Darp w hahnnı kerkuslvle. 'örlerin bu taleplerini 'Af etmeyi 
tok hesapb davrananlann ~oğalma!I, "elediyemiz için, b'.-r hakka ve maa. 

'I - Kapa butarm.ua slbl mulıte. tala lailnut borca IQl7orm. 

1 Yazan: E. Ş. ATABEY 1 

FranMUUn hudut plılrlerbulen IJ!rlalnde lıava lıü~umlarrna 
kartı 11erle1tlrUmif oe maakelenmlf ta1111are di./ü toplardan biri 

gAha kondukt!ln, cephede uçuru• 
luncıya kadar seçen müddet zar.. 
fında 60 adama ihtiyaç olduğu ar-

/~1lı~tll?-.IA1furP.f!ID~.fy\\f1ıJ'~n~~ 
50 bin tayyareden fazla çıkarabl· 
lecek personeli bugünkü vaziy~tte 
harp kuvvetlerinden ayırmuuıa 
pek ımki.n verilemez. 

ÇünkO hava ku ·.rv~tl denilince, 
buna bir de Almanyanm hava mü. 
dafaası tertibatı dahıldir 
Vakıa Görinız. Al:nan ham ıktı· 

sanıyaııtıTh oaşına geçer geçmez. 
Alman sanayiinin ıy:izoe seksen nis 
betını hava kuvvetleı·ınc tahsis f>. 

decek şekilde kararlar ve tertibat 
aldı ama, bu tertibat bir aylık bır 

. LOKMAN HEKiMiN öGUTLERf . . . . -, 
GEBELiKTE 

Bir karlının en sOzel zamanı 
hanri yaşta olduiu hakkında ar
tistler arasında ihtilaf vardır: B'r 
rivayete ıöre kadınhiın en ıüzel 
zamanı en üç, on dört ya,ına reL 
mı, yeni yetişen kızın balld'r. Bu 
rivayet Roden mektebinden çık· 
mıştır. Stratz mektebinden çıkan 
bir rivayete ıöre de kadınlıtın en 
güzel zamanı ilk çoeutuna rebe 
kalmış kadının halinde ıörtlltir. 

Yeni nes'I ediplerinin, ıeçe• 
gün TANda yazdıktan beyanna. 
mede, kendisini aktilelleştirdik
leri Arap şairi lmreill Kays'te ilk 
çocuk annestn·n güzelliğini tercih 
ettiğine göre onun da ikinci mek. 
tepten olduğu anlaşılır. 

Hayat ilmi bakımından dil,tl. 
nülürse, bu iki fikir arasında 'htL 
lif yoktur. Onlann söyledikleri 
zamanlann ikisi de kadınbkta 
tabii ,Uzelliifn en parlak uman
landır. 

Vikıi, bu meden°yet devrinde 
kadın -insandan başka hayvan
ların dişileri ~hl- büshfftfln tahll 
bir mahl(ik detlldlr. Başka h&J• 
vanlarda dişiler d•ma erkekler
den tflzeldir. Balhuki insanlarda 
aksinin dotru olduiunda herkes 
mütefiktir. Medeni insanlar ara"ıa. 
da kadın erkPkten daha rflzeldlr. 
YaT>ma gilzellikle det·ı. hiltiln vtL 
cudiln tenasübü. derinin lnceliil, 
saçlannın parlakbğı bakrmlann. 
dan.- Bunun sebebini tetkik etlen. 
ler onu medeniyette bulurlar. Me
deniyet kadınlan. tahlf hale n"s. 
betle. pek çok «Ozelleştlrmlştlr. 

Fakat medenlvetln yanında . t• 
biat te haklnnı kavbetmes. Mede. 
nlvf't kadına hUtiln ha•atmcla trL 
zellik •ermekle ltenher, kadım 
çoeuk Minesi olmak lsere yarat. 
mrş olan tabiat onu11 e11 Kftsel sa. 
manlannı. h'rl anne olmıya harıı
landılt on B~. on diirt ,-aınnda. hL 
rt de ilk ~1r annesi nldap. ,.ani 
tabiatın kendisine Yerdlll emri ifa 
ettilf Yaşta ~Hstennlstlr. 

Bu lk; F.amanfla da hı"lat kad ... 
lıta en lnymetll fe,.hlt!rlnl .-em. 
B1riDcl denedeld ı.,blerl ..... 

GÜZELLiK 
cörilr. lk'ncl devredekilerl g6r. 
mek için, artistler ve şairler 
cibi ince bir görü~. öyle olamıyan. 
lar için de biraz bayat bilı.si ıa.. 
amdır. 

Bir kadın ıebe kalınt'a- yeni 
yetişen kızda olduğu ıibi- hor. 
monlan coşar. Bilhassa kadınlıtı" 
en ıüzel hassalarını veren tiroit 
cuddes nin hormonlan. Onların 
tesiriyle kadının cildine yumu!fak· 
lık, tazelik ve parlaklık gelir. 
Genç bir kadının gebe oldutunu 
kend 'si söylemeden, anlamak 
latenenlz ıözler'ne dikkat ediniz: 
Bakışına bir tatlılık ve rikkat rel. 
difinl farkedersiniz. Bu. kMaka
n sözü değil. tiroit hormonlarının 
tetk'kinden çrkan bir bihridlr. Hor 
monlan bilmlyen, fakat deha !Sahi. 
bi olduktan için onlann tesirini 
hllgiden önce hisseden şa·rıerin de 
yeni ıebe kalmış kadını pyet 
kqmetll bir miirPvher mahfaza. 
sına benzetm«"leri de o tatlı ve ra
kik bakı,tandır. 

Tabiat. kadrna gpft.-lfkff' bir ta
nftan çot'Uğu iyi beslemesi için, 
bir taraftan da kadının ıriizellitini 
arttırmak IC"ln ona biraz semen 
verir. Zayıfl;k modasına uymak 
lstiyen bayanlar ıebelikte aem'r. 
mevi lstemnler ama. tabiatin ıil· 
zelllk vHıta11 sem .. ndlr. 

Bu gilzt!llik ~ebeli~in van za. 
manına kaclar sarer. Ondan sonra 
kann bftvUdilkçe endam. ta h'.i. bi. 
raz atrrlaşır. Fakat göz1erddd 
tatlı bakış hiç bir vakit kayboL 
maz. 

Gf'hellifn. ,.Ozelllk h1t\tmından. 
ltlr kuAu"1 var zannedilirdi: Co
euk dolduktan sonra kann e!1dl. 
nln (atlamaa... Halbuki bel kor
ulan kalkhktan 10nra ve ırent' 

mlarl• kadınla1' dneş henvnıtu. 
jim1tlll'f.. ""tık(& o ratlaklar da 
k.vltolmaktadrr. Simdild IAtatf11-
tlklere ıan. ~ok annelf.T"fn1n 
yn.,de aneak kırkında o çatlaklaı 
ltalunUT. 
~'"'"" 1rt n 1mcur t111 ıtaf1ı1r w 

sftzellik prtlanm _ bilmemekte.. .... 

iştir. Fabrikalann tayyare verimi 
kabilıyetı ıse bır ayda u~ dort llll$

li artamaz. 

S·u halde İngiltere ve Fnnsa
ya karşı kesıf hava taarru. 

zunda kullanılabilecek evsaftakJ 
bırıncı sınıf Alman ıayyareıerın .n 

5000 i geçemıyeceğını kab.ıJ ede· 
bıhrız Bu adedin. mJKİnt' bakımın 
dan. eksıld ikçe doldurulacağını xa. 
bul etmek şartile ... 
Yalnız burada hatırlamıy11 mec. 

bur oldu~umuz bir şe1 varsa. dÜ· 
şen, harap olan birinci sınıf ınakı 
nelerı fabrikalar telafi edebilir, fa
kat düşen ve ölen b i rıııci o;mıf pt· 
lotlarJ fabrikalar imıl edemezler. 

Almanyanın birıocı sınıf beş bin 
tayya resinden üçte ıkisinin bom· 
bardıman ve hafif oom'Jarrlıman. 
üçte birınin de avcı olacağı zanno
lunuyor Çünkü. '"ıarnten evvelkı 
imalatın aşağı yukan bu nısl>et 
dahilinde olduğu 20:-iılrr. li ştür. 

Alman tayyarelerıni:ı ve pilot. 
tarının evsafına gelince. bunu miı 
tehassıslar ispanya '1arhile ôlçmeı?ı 
daha muvafık gôrtiyorlar. ÇünkiJ 
o harp daha uzun surmüş ve tay 
yare faalıyeti hakkında daha esa!:h 
Cikırler verebılecek şartlarda ce.. 
reyan etmıştir. 

Almanlar General Frankoya yar· 
dım ederlerken tayyareler.nın ka· 
biliyetıni denemeği de düşünmuş.. 
lerdir. İspanyaya gönderilen Al· 
man tayyareleri 'lr&!ıimda ısmi e
hemmıyetle geçen ve ha'iımlan Ub

tünde olduk~a tesir !>trakanlar $'.JD· 

lardı : Heınkel 52. Messerschimtt 
109. Messerschmıtt 111 v..- Messer
schmitı 113. 

Heinkel 52 ve Hein1<el 170 in \yi 
neııce vermcaıgı ve ouşman rvcı. 

ları tarafından kolay düşiıriilduk 
lerı. cumhuriyetçilerP., Sovyetlt"r· 
den ve Fransadan gonderilP~ avcı 
tayyarelerının işe başi.amasile. bPlJi 
olmuştu Hatta General Franko. 
ınun hava kuvvetlerinde Heinkel · 
lerin yanında Fransız ve ltalyan 
bombardıman tayyar~lerini de ça
ı.şurmak zarureti h;\stl olmuştu. 

Messerschmitt'lerın iki modeli 
109 ıle 111 sürat ve at:?Ş ienbiliyetı 
vasattan yuksek. fakat manevra 
kabıliyeti aşağı gör!.i!dü. 

Almanlar bunun uzerine Mes
serschmıtt 113 ıerı yoı ladHar. Bı. 

yeni modelleri döğı.i.ştiırecek tay· 
yareciler kati emır ıılmı.şlardı. Duş

tülden takdirde her ne pahasına o. 
lursa olsun tayyareleriııi tutuştu· 
racaklardı. Harbin muhtelli tesa
duflen içınde 113 modeli de eıe 
geçtı ve evsafı anlaşıldı. Bu model 
tayyareler. 800 metreye düz malı. 
rekli ateş açabiliyorda. Fevk!!lade 
seri ateşli mitralyözleri de 400 met· 
rede makaslanacak tar7.da konul
muştu. Süratı diğer modellerden 
saatte 75 kilometre kadar yüksek. 
tı. Almanlar bu tayyarelerle tspan· 
ya semalarını allak bullak ede
ceklerini umuyorlardı. Fakat harp 
tecrübelerı. 113 lerın de manevra 
kabiliyeti bakımından istendiği kıv 
mette olmadıklarını gösterdi. 

Almanlar İspanya harhindek1 
tecrubelerıne nazaran ıslah ettik. 
lerı, bu harpte de ilk deh bilha<;Sa 
Polonya şimendiferl~ri nt.> ve köprü· 
!erine hücum için :C:ullandıkları ve 
esrarı öğrenilir korkusi!e hareki 
tın kızgın mıntakalarına gönder. 
medikleri M~erschmitt 110 lan 
hava filolanna soktular. 

110 Messerchmitt'ler uzun me 
safe katedebilmek ve sürat bakı· 
mından diller modell~rin~ çok faik· 
tir. Daha daliyi teslıh olunmuştur 

Eski modelleri bir pilot idare e
derdi. 110 larda iki mitrcılyözJe 
ateş edecek bır de rasıt bulunuyor 

Almanlar bu tıpe mağrurane 
"Hava destroyeri" ismini vermlf. 
lerdl 

B'rleşlk Avrupa devletleri fikri 
yeni değildir. Bilhassa Amerikada 
hunun büyük taraftarlan vardır. Ve 
daima da Amerika misalini orta:ra ko 
yarlar. Bütün Avrupadakl de\•l .. tle
r n milli ikhıııat \•e tİC'Brt't hudutta. 
rını, gümriikJeri, tarifeleri kaldmp 
milletleri biriblrleriyJe sarma" do. 
)aş etmesi. hu muauam konfederas. 
~·onun milli k 'nleri. toprak kavl!'Bla. 
rmı. iktisadi müst•mleke. nüfuz mın
takası gibi istismarcı iktısat sistem. 
lerini yıkmaın . belki de harpll'r:n ö
niine geçmesi ... Ne tath hnal. •• 

l\fister Chamherlain "Birle,.ik Ay. 
rupa devletlerinden.. Amerika gibi 
bir konfedrasyon mu murat ediyor. 
yoksa me\•cut liberal iktisadi sistem. 
te mi. bunu tesis edecek bilm ' ,·orus. 
..,akat on dokuzuncu asnn sonlarına 
ı'oğru, ~·irmind asrın haslannda is. 
tihsal vasıtalarımn artması ve te. 
kamiilü. istihsalin coblması b' r çok 
devletleri miistf'ml€'ke sergüzestine 
atmıştı. Bu miistemJekeler, tiC"aret 
pazarlan yüzünden bü~·ük sanayi 
memleketlerinin a~tıiı harpler. on 
ı'okuzuncu ve ylrm·nd asır ta• 
rihlerinin kaydettiği iktısadi harp. 
!erdir. 1939 harbi bu sils'lenin ~im• 
ililik sonuncusudur. Bu harbin so. 
nunda bu davalann "Birleşik Avru. 
pa devletleri,. nHariyesh·le ortadan 
rasıl kaldırılacatını anlamak b:ru 
rfirtilr. 

Almanya. J 914 harhl"den evvel 
.-.azı mllstf'm1ekelere sahhıti. Buna 
raflnen nüfusunun roklu2'undan. 
•11pratını11 .aahlından. tekn ik vasıta. 
1ann tekamiilii ile artan istih .. alinl 
~atncak pazarlara. ham mnılde ve.. 
r"tek daha biiyiik miistrml~kelcre 
:htlyaeııu'an bah"lederek harbe ı(T
rtlcti. 1914 te diinvanırı tonraklan 
riifu"I niıııhet1erine ıöre şöylece tak. 
~im edilmiıti:_ 

- j - --'1 .c ~ il 
'E • 1! 

:s ~ .... 
u ~ u 

] .&ı S -cı.. ~ ~ ~ • aı C) • ::ı . - ....... -- .... 
~ o. .... E :::ı d o C) a,, s:: o 
"t; .. e - ;... 
ı::ı o ,;g i 

tngfltere 
::e ~ ~ .._, 

33 5 3935 
Çarlık Rusyası 17 4 S.1.2 
Fransa 10 6 65 5 
'\lmanya 2.9 12 3 
Japonya 0.3 ,19 2 
~irleşik Amerika 0.3 9.7 
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~ Si!'; 
440.0 33.8 46 5 03 
169 4 22.8 l36.2 6.4 
95.1 11.1 39 9 0.5 
72.2 3.4 64 9 05 
72.2 0.7 53 o 04 

166 7 9.7 97.0 9.4 

İngilizler bu efnstn de esrarmı 
aldılar ve il!n ettiler. Ekseri Al
man tayvarelerinde görülen ma. 
nevra zorluğunun bu son modttlde 
de hakkiyle düzeltılemedili "8fP 
cephesinde ft '1ma1 denfılnde elan 
bava harplerinde ~züktü. 

Makineleri bu vazivette olan A.1-
manlanzı huımlanna faik kalite. 

a>namı ; meıda) 

Cihan Rarbin'n sonunda bu toP
ralı. taksimi R"aliplerin lehine. mat. 
hipların aleyhine ı-eni$1edi. BuıUa 
c'ava tekrar bu pazarlarm 1914 mai• 
lı°lplan lehine ırenisleflmesi davasa. 
dır. Büyük iıııtlh.,.alci devletleri . tica. 
ri ve lkh!!ıadi rekabet vii7iinden harP
IPre sürükliyen de bu davadır. Şimdi 
~irleş'k Avrupa devletlerini vapar. 
lıten hu topraklan nuıl pavla$acak. 
J.Uyil'k sanayi devletlttini pazar ve 
rıOstemleke ihtiyacından nHrl kuı
•araraklardır1 Küçük milletlerin. 
miistemleke halinde yaoııvan millet. 
lerin hürriyet ve istiklill.-rl naoııl te
"'fn edilttektlr! Avrupa milletler"nla 
"Meşmealne mlnl olan 'kh!!ıadi ve 
idimat engeller ortadan nasıl kaL 
drnlacak. ha nt menfaatler nasıl te. 
lif edilecektir! El'er hunun yedne 
vaadası serbest tlnret ve ~kahet 
N, Avnıpa tarfhln ın hflvfik bir k'9e 
"'"'' f"le-111 eden llh.Tal iktuıat. hfitlha 
ita harplerin. ft anlqmazhkfann 1-

1 l'ftne le(emiyeretfni hınat etm••t'T. 
1 O halde Mister Chamberlaln "Birle. 
1 $ik ·Avrupa devltleri,, idealini n11ıtd 
1 reallze edecektir?- Bu snallerln 
1 tevabını almak İfin, me"11kh "'" !line. 

1 
r11a filminin sonuna hekler aibi, har. 
bfa 80nUDa bekll1elim. 



Türkiye - ln·giltere - Fransa Hükômetleri 
• 

Ara~ında Aktedilen Hususi Anlaşma 
(Ba,ı 1 incide) 

l\IADDE: 2 
..nansa ve Birleşik Krallık hüku. 

ınetleri, Türkiyeye birinci maddenin 
ikinci fıkrasında mezkur kredilerin 
açılmasına mevzu teşkil eden mal
zemenin tevdrini mümkün mertebe 
en krsa bir zamanda temin edecektir. 

Birinci maddede mc~ur krediden 
!nütebaki miktara tekabül edecek 
malzemeye iiİt programı tesbit etmek 
üzere Parıs ve Londrada en kısa bir 
:ıa.manda her üç hükfunetin saliıhi. 
,yettar mümessillerinden mürekkep 
.bir komisyon toplanacaktır. · 

Komisyon, bu programın son şek
linin tesbitini beklemeksizi]l müsta
celen teslimi lazım gelen malzemeyi 
tayin ede<:ektir. Bu maksatla komis. 
yon, Türkiyenin Avrupadqki hudut
larına kısa bir zamanda tevcih olu. 
nabile<:ek bir taarruza müessir su
rette mukavemet edebilecek bir va. 
ziyete bilataahbur konması lüzumu
nu nazarı dikkate alacak; ayni za
manda Fransa ve B;rıeşik Krallık 
hükumetlerinin bu anlardaki imkan. 
larıru da hesaba katacaktır. 

MADDE: 3 
Yukandaki 1 ve 2 inci maddelerin 

hükümleri, bugünkü tarihli muahe
denin icrası neticesi olarak üç hüku. 
m~t müştereken muhasamata giriş
mış ._bulundukları takdirde Türkiye. 
ye Iuzumlu görülecek • malzemenin 
verilmesi için aralarında hasıl olabi
lecek anla~alar üzer~nde müessir 
olamaz. 

MADDE: 4 
Fransa ve Birleşik Krallık hüku. 

metleri Türkiyeye 15.000.000 ster. 
linlik bir ikrazda bulunacaklardır. 
Bu meblağın altın olarak tutarı Fran 
sa ve Birleşik Kra Uık hiikumetleri 
tarafından Türk hükumetine Anka. 
rada tesl ·m olunacaktır. Bu istikraz 
yukarclaki birinci maddede mezkur 
malzeme !tredisine ait ayni maddeler 
içinde vacibüttediye olacak, yüzde 3 
faiz getirecektir. 

Fransa ve Birleşik Krallık hüku
metleri bu istikrazın faiz ve amortis. 
man tediyatının, tütün veya. anlaş.. 
nıa uzenne aıger -:ı UTT tnanısuunı ınu. 

bayaasında kullanılmak üzere Tür~ 
lirasiyle yapılm;ıc;ını kabul ederler. 

MADDE: 5 
Fransa ve B"rleşik Krallık° hüku. 

metlı:>rinden Fransa hükumeti, 
1.500.000 sterlinin buı?iinkü tarihte 
Fransız irangile mukabili olan bir· 
istikrazı ' 

Ve Birleş·k Krall·k hükumeti 
2.0n0.000 sterlinlik bir istikrazı 

Türkiyenin emrine amade tutacak~ 
Iardır. 

Türk hükumeti, bu mebaliğ üz .. rin 
den 1.500.000 sterlinin bu tarihteki 
Fransız frangı mukabiline kadar o. 
lan miktarla bu tarihteki klirinig he
sabına yazılı Fransız ticari alacakla
nrun ve 2.000.000 sterline kadar o. 
lan miktar ile de bu tarihteki kliring 
hesabına yazılı İngiliz ticari alacak.' 
lannın debloke edilmesine rüchan 
bahşetmeği teahhüt eyler. 

Bu istikrazlar dördüncü maddede 
mezkur istikrazın ayni faiz ve tedi
ye şartlarına tabi olacaklardır. 

Bu anlaşma, Fransa, Birleşik 
Krallık ve Türkiye arasında bugün. 
kü tarihle aktedilen muahedename
nin ayrılmaz cüz'ü olarak telakki e-
dilecktir. · 

Bu anlaşma, yukarda zikri geçen 
muahedename ile ayni zamanda ve 
ayni şartlar altında meriyete gire. 
cektir. 

Aşağıda imzalan buİunan ve usu. 
lünc tevfikan bu hususta s.:ılilhiyet
tar kılınmış olan murahhaslar işbu 
mukavelenameyi, muhtevi olduğu 
bükümleri' tasdikan, imza ve mü. 
hürlemişlerdir. 

Ankarada üç nüsh·a olarak, on do.. 
kuz İlkteşrin bin dokuz yüz otoz do. 
kuz tarihinde yapılmıştır. 

R. l\fa!lsigli 
H. 1\1. Knatchbull - Huge~5en 

D. R. Saydam 

Türkiye - İngiltere Arasında 
2 l\lilyonluk Anlaşma 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye hü. 
kiimetile İngiltere hükumeti arasın
da iki milyon ·İngiliz liralık istikraz 
akdine ait anlaşma metni şudur: 

Parla. 8 K~nunuunl 1940 
Türkiye CümhuriyeU Hil~meti ile İn

giltere ve Şimali İrlanda Birleşik 
JC r a 1 1 ı it ı HükOmeti Türkiye 
hilkOmetl lehine yapılan 2.000.0o<l 
tnımz llralık istlkrazın teknik tatbikatını 
tanzim eylemek arzwu ile. aıatıdaki hu
susatta mutabık kalmışlardır: 

MADDE: 1 

Türkiye Cümhuriyeti hükOmetinln emrine 
~mlide bulundurmağı taahhüt eder. 

l\IADDE: 2 
Türkiye Cümhuriyeti hükOmetl istikra

z.ın resülmalini ve senevl yüzde 3 niEbe
tinde faizini, her birisi 86.854/4/0 İnglllz 
lirası muadili olan ve 30 Haziran l 94J) ta
rihinde başlamak suretile her senenin 30 
Haziran ve 31 Kanunuevvelinde TUrk li
rası olarak vacibuttedlye bulunan yarı yıl
lık taksit halinde ödeyecektir. Bununla be
raber, 31 Kanunuevvel 1939 ile işbu an
laşmanın birinci maddesi ahkamına tev
!ikan yapılacak tediyenin lcrası tarihi a
rasındaki müddete isabet eden, istikraz 
yekunu üzerinden hesap edilecek, senevi 
yüzde 3 faiz. miktarına tekabül edecek 

decektir. İngiliz - Türk kliring ofisinin 
kontrolörüne bu şekilde tediye edilen 
mebaliğ "a,, tali hesabının matlubuna ge
çirilecek ve mezkür transfer için istimal 
edilecektir. Mukabillerlnde, yukarıda mez
kur şekilde tevdiat yapılmış olan borçla
rın tediyesi aşağıdaki cetvele tevfikan tes
bit edilecek bir tenzill'ıta tabi tutulacaktır. 
Bu şekllde yapılan her tediye all'ıkadar a
lacaklı tarafından kendisine vncibüttediye 
borç veya bon;lnrın tamamen tesviyesi o
larak kabul edilmiştir: 

tuıuıf hesaba yapılan 

cevdlat üzerinden göa· 
terllen aylar için yapı· 

lacak tenzlllt yüzdtlerl 

Akid hüktlmetler arasında tercüme üze- nüsha olarak tanzim olunmuştur. 
rinde mutabakat hasıl olacııktır. N. Menemencioğlu 

Bunun yapılmasını müteakip her iki me- E. Daladier 
tin her hususta ayni derecede muteber te- · 
lAkki olunacaktır. Türkiye - lngiltere Arasında 

N. Menemencloğlu İstikraz Anlaşması 
R. H. Camııbell Ankara, 1 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 

CETVEL 15 milyon İngiliz liralık istikraza ait 
olmak üzere Türkiye, Fransa ve İn. 

'Madde 4 e müracaat.. giltere arasında 8 Kanunusani 1940 
1 - Tütün yaprakları, kcsilmts tütün ta Pariste imza olunan anlaşma met. 

ve sigaralar, 
2 _ Afyon, ni şudur: 
3 - Tamamen veya kısmen yün. tiftik. Türkiye Cümhuriyeti hükumeti, 

Türk lirası bir mcb!Ağın 30 Haziran 1940 1937 KAnunusanl, Şubat, mart 
da vacfbüttedlye olan taksitten tenzili hu- 1937 Nisan, Mayıs, Haziran 

3 
6 
9 

ipek veya suni ipekten mamul halı. Fransa Cümhuriyeti hükümeti ve 
halı mamulAtı, yer keçeleri, yer Büyük Britanya ve Şimali İrlanda 
hasırları, hasır mamulAtı ve ki- Birleşik Krallığı hük(ımeti arasında 
limler, Türkiye hükumetine, altın olarak 

4 - Gül yağı, Ankarada teslim edilmek üzere on 
susunda mutabık kııhnmıştır. 

MADDE: 3 
İstikraz evvclcmirde, 2 Eylıil J931J tarih

li Turk - İngiliz Ucaret ve kliring .tnlaş
ması mucibince TUrkiye COmhurlyet Mer
kez Bankasında açılmış olan hususi hesa
ba, 19 Teşrinievvel 19;ı9 tarihine kadar 
- 19 Teşrinievvel 1939 dahil - mulrnbll
leri yatırılmış olan Birleşik Krallık ti
cari borçlannın transferi için kullanılııcak
tır. Bu transfer fıkid hilkumetler 11rasında 
bugiln Parlstc imza edilmiş olan mil7.cy
yel ticaret ve kli"r!ng anlaşması ahkılmınn 
tevfıkan icra edil~ektir. 

İstikrazın mütebakisi Türkiye Cümhu
riyeti hükümetlnin emrine serbest olarak 
vaz.edilecektir. 

l\IADDE: 4 
İşbu anlaşmanın 2 ne! maddE.'slnıie me:ı:

kOr taksitler, her taksitin vAdesi ı::ünt\n
den bir gün evvel cl'ırl olan Cümhurfyet 
Merkez Banka~ının satın alm11 rayici üze
rinden İngiliz lirasının Türk lirasına tah
vili esasına müsteniden, Türk lirası ola
rak hesap edilecektir. 

Bu suretle hesap edilen her taksitin ye
kunu, vlldesinin hulülünde, ismi geçen 
biinkadn Blrle~ik Krallık hükumeti na
mına bu maksatla açılacak Türk lirası bir 
hesabın matıübumı geçirilecek ve bu ye
kOnun tediyesi Türkiye CUmhuriyeti hO
kumetlnl ait olduğu taksite müteallik her 
türlQ zimmetten ibra edecekUr. 

l\fADDE: 5 

1937 Temmuz, Ağustos, Eylül 
1937 Tes. evvel, Teş. sani, KA-

nunuevveli 
1938 KAnunusanl, Şubat, Mart 
1938 Nisan, Mayıs, Haziran 
1938 Temmuz, Ağustos, Eylıll 
1938 Teş. evvel, Teş. sani, Ka-

nunuevvel 

12 
lii 
18 
21 

24 
1939 KAnunusanl, Şubat, Mart • 27 

1939 Nisan, Mayıs, Haziran 30 
1939 Temmuz, Ağustos, •EylCı.l 33 
1939 Teşrinievvel 1 - 19 36 

MADDE: 2 
Türk lirası mukabilleri husus! hesaba 

19 Teşrinievvel 1939 dan sonra Birleşik 
Krallıktaki alacaklılar lehine yııtırılmıs 
olan Birleşik Krnllık ticari borçlarının 
transferi "a .. tAU hesabı yolu ile icra edi
lecek ve bunun için lAzım geleceıı: meball~ 
23 Ağustos 1939 tarihli nota te,.tisl sure
tile açılan hesaptan - ki hurdan sonro 
"bloke heııap., nam!ye zikredilecektir -
transfer edilecektir. Yukarıdll zlltredllen 
cetvelde mukabilinde tevdiat yapılmı~ olan 
borçların tediyesi zlrdeki cetvele göre tes
bit edilecek bir tenzllAta tAbl tutulacak, bu 
tediyat Türk borçlular tarafından hususi 
hesaba yatırılma tarihleri sırasile ita edi
lecek, ve alacaklı tarafından kendisine va
clbOttediye borç veya borçların tamamen 
tesviyesi olarak kabul edilecektir: 
1939 30 Teşrinievvel - 31 Ki-

nunuevvel % 36 
1940 ı K5nunu!lani - :n Mart % 39 

5 - Süngerler '"ham ve tc;tenmlş .. , beş milyon İngiliz liralık bir istikraz 
6 - Nebati kumaş boyaları, nebati bo- itasına dair bir anlaşma yapıldığını 

yalar ve boya maddeleri, nazarı itibare alarak, 
7 - Tababette müstamel nebatlar, çl- Yukarda adı geçen hükumetler, 

çekler, kökler ve yapraklar, işbu istikrazın teknik eşkul ve şera-
8 - Yumurta ve yumurta tozu, , 
9 - Sanayide istimal edilen balık yağı, itini tanzim etmek üzere a~ağıdaki 
ıo _ Kendir. hükümleri kcırarJnc;tınmslardır: 

MADDE: 1 
Fransa - Türkiye Arasında Fransa Cümhuriyeti hükumeti ve 

İstikraz Anlaşması Birleşik Krallık hiikumeti, mümkün 
Ankara, 1 (A. A.) - olan en kısa zamanda, ve herhalde 
Fransadan aktedilen yüzde ~ f;ıiz- işbu anlaşmanın imzalanmasından 

li 264.750.00Q franklık istikraz mik- itibaren azami altı haftalık bir müd. 
tarı olarak Pariste 8 kanunusanide det zarfında, "İngiltere Bankası,. nın 
imzalanan Türk • Fransız anlaşma- kote ettiği resmi fiyat mucibince aL 
sının metni berveçhi atidir. tının "once,, u 168 şilin üzerinden 

Türkiyeye 264.i50.000 franklık bir hesap odilmiş olarak, 15 milyon İn
istikraz itası için Türkiye Cümhuri-, giliz lirasının mukabili altını ·Anka. 
yeti hükumetile Fransa Ci.i;.'1huriyeti rada Türkiye hükumetine tevdi ede. 
hükumeti beyninde bir itilaf husule ccklerdir. 
geldiğini nazan ltibare alarak müşa
rünileyh hiikumetler işbu istikrazın 
teknik eşkal ve şerait\pi tanzim et. 
mek üzere aşağıdaki hükCmıleri ka
rarlaştırmışlardır. 

MADDE: 

l\IADDE: 2 
Türkiye Cümhuriyeti hükumeti, 

işbu ist;kraz rcsülmalinin itfasile 
yıllık % 3 olarak hesap edilmiş faiz~ 
lerinin tesviyesini, 30 Haziran 1940 
tan itibaren "işbu vade dahil,, her 
senenin 30 Haziran ve 31 İlkkanunda 
vacibüttediye, ve her biri 501.406 
10.0 İngiliz lirası muadili olan yan 
yıllık 40 taksitle, Türk lirası olarak 
temin eyliyecektir. 

Birleşik Krallık hilkumeti, mezlcôr he- 1 Nisan 1940 da veya o ttırlhten 
sabın yukarıda izah edildiği vechlle mnt- sonra % 40 

!şou anlaşmanın imzasından itiba
ren on beş gün mühlet zarfında 
Fransız hüktimeti, 19 teşrinievvel 
1939 kursuna göre 1.500.000 Jngiliz 
lirası mukabili olan 264. 750 000 fran. 
gı Türkiye Cümhuriyeti Merkez ban
kası hesabına Bank Dö Frans'a tesli
men Türk hükumeti emrine vazede. 

Ancak, 30 Haziran 1940 ta vaci
büttediye yarı yıllık teslimat mikta. 
rından, 31 İlkkanun 1939 dan, altın. 
!arın birinci maddede musarrah tev
dllnin fiilen tahakkuku tarihine ka. 
izlerin yekunu tenz11 edılecektır. 

lübuna geçirilen Türk llralarını, Dlrleşik MADDE: 3 
Krallık dahillnde istihlAk edilmek mnksa- İşbu anlaşmıının mevkii meriyete gir- ccktir. 
-----~-"............... - ·- ....... ·--ı- . maksatla, Türkiye Cilmhurıyetl nuK me- --. - - tı - BU ~cK fuemtffittK,-rt='P!l":ir.t-ıOTP4 1:;nKu11. 1 ~ J--

tlle Ozerlnde mutabİk kalınacak buna nıil- !aşmanın 12 nci ve 13 ilncil maddeleri ah- lık yüzde 3 olarak hesap edilmiş fa
kamına tevfikan Birleşik Krallığa ihraç izlerinin tesviyesi Türk hükümeti 
edilen emtia dolayısile kllring hesabı mat- tarafından 30 haziran 1940 dan iti. 
lCıbuna geçirilen bOtün mebltığın yUzde 

MADDE: 3 
mıısll herhangi diğer bir mahsulün müba
yııası için istimal edecektir. 

l\fADDE: 6 
İşbu anlaşma imzası tarihinde. mevkii 

meriyete girecektir. 
Yukarıdaki ahktımı tasdikan, vaıiüllm

za, sııU'ıhlyettar murahh~slar, işbu s:nbş

mayı imza etmişler ve mühOrlemişlcrdlr. 
Parls'de, 8 Ktınunusani 1940 tarihinde 

İngilizce iki nüsha olarak tanz.im eoilmiş-
tir. 
Anlaşma, süraU mümküne ile türkreye 

tercüme edilecek ve tercümesi ~zerinde 

akid hükumeUer beyninde mutabakat ha-
sıl olacaktır. 

Bunun yapılmasını milteakip her Ud 
metin her hususta ayni derecede muteber 
tclılkkl edilecektir. 

N. l\fenemencioğlu 
R. H. Camphcll 

Türkiye - İngiltere Arasında 
Ticaret Anlaşmasına Zeyil 
Olarak İmzalanan Anlaşma 
Ankara, 1 <A.A.) - 2 EylCıl 1936 

tarihli" ticaret ve kliring anlaşması. 
na müzeyyel olarak Türkiye Cümhu. 
riyeti hükumeti ile İngiliz hüktımeti 
arasında akdolunan anlaşma metni 
aşağıdadır: 

Parla, 8 lklnelktnun 1940 
Türkiye Cümhuriyetl hükümeti ile İn

giltere ve Şimali İrlanda Birleşik I~rallık 
hükumeUnin, İngiltere ve Şimali İrlanda. 
Birleşik Krallık hükOmetl tarafından TOr
kiye cumhuriyeti hükümeti lehine yapılan 
2.000.000 sterlinlik lstikrazın teknik tat
bikatını tanzim maksadile buıünkü tarih
te bir anla,ma - ki bundan sonra "Uıtlkraz. 
anlaşması" namlle zikredilecektir - imza
lamış olmalarıoa binaen, ve, gerek bıt, ge
rek sair maksatların 3.kid h!lkumetlerln, 
2 eytal 1936 tarihinde Londradn :ıraların
da imza edilip, yine Akld hüktimetler hey
nlnde 27 mayı!' 1938 de imza edilen mun
zam anlaşma ile - ki bundan sonra "mun
zam anlaıma" namile zikredilecektir - ve 
akld hUktlmeUer arasında teati edilım 28 
Ağustos 1939 ve 22 Teşrinisani 1939 ta
rihli not.ılarla tAdil edilen ticaret ve kll
rlng anlasmasını - ki bundan sonra "esıı~ 
anlaşma,, namile 7.İkredileeektir • ttıdll 
etmek arzusunda bulunmalarına binaen, 

Akld hUkümeUer yukarıda mezkür su
rette Udil edilmiş bulunan. esas ınlnsma
nın yeniden aşağıda izah edildill vechlle 
t.Adili hususunda mutabık kalmışlardır. 

MADDE: 1 

80 i "c,, tAli hesabına tahsis edllcce't, ve, haren "işbu vade dahil,. her senenin 
_ b _ Bu suretle matlOp hesabımı 30 haziran ve 31 ilkkanununıla veci

geçirilen biltün mebaliğin m!ltebakl yilıde büttediye ve her biri 8.84r:) 323.15 
20 si "b., tAli hesabına tahsis olunııc~k. frank muadilı olan yarı yıllık 40 tak

Ve bu şekilde muaddel esas an\n~ınanın sitle Türk lirası olarak temin oluna. 
ahkamı ona göre hüküm ifade edecektır. caktır. 

2 - -a- "B,, TAU hesabına tahsis olunan Ancak, 30 haziran 1940 da vecibüt 
mtbııliğin % 33 1/3 ünün bloke hesaba tediye yan yıllık teslimat miktarın
tahsisine nihayet verjleeek ve işbu nnl:ış- dan 3l kanunuevvel 1939 dan istik
manın ikinci maddesi ahkdmına tev!ikan raz bedelinin bilfiil Türk hükumeti 
yapılması lAz.ım gelen bü!ln trans(erler 
icra edildikten sonra bloke hesapta kala- emrine verildiği tarihe kadar işliye. 
bilecek bakiye "b,, tlıli hesabına nakledi- cek olan senevi yüzde 3 faizlcrın ye-
lecektir. kunu tenzil edilecektir. 

- b - Munzam anlaşmnnın 4 - 2 - MADDE: ~ 
"III,, mııddesinin ve esns anlaşmanın 

9 - 1 - "VII,. maddesinin ahkfımı fesho
lunacak ve bu maddenin - 1 - inci parag
rafının ahkAmı, Birleşik Krallığa ihraç o
lunan Türk incir ve üzümleri dolayısile 

kllring hesabının matlubuna geçirilen bil
.tün mebaliğe şamil olacaktır. 

MADDE: 4 
Yukardakl 1 ve 2 inci maddelerin ahkil

mına rağmen, lehine hususi hesaba tevdi
at yapılmış veya yapılabilecek olan bir a
lacaklı, 20 Şubat 1940 tarihinden geç olma
mak şartlle İngiliz - Türk kllrlng ofisine 

Yukarıdaki birinci maddede mez
kur meblağ evvelemirde, Türkiye ile 
Fransa arasında 23 Ağustos 193U da 
aktedilen tediye itfüıfnamesine mü
teallik bugünkü tarihli lahika hü. 
kümleri veçhile Türkiyedeki ticari 
Fransız matluplarının tes\·iycsine 
tahsis olunacaktır. 

İstikraz bakiyesi Türk hiiklımeti
nin emrine serbest olarak verilecek
tir. 

tevdi edeceği tahrlrt bir tebllğnııme ile, MADDE: 4 
mevduatı, Blrleslk Krallığa Türk cmtiıısı İstikraz servisi için borçlanılncak 
ithal etmek ~uretile transfer etm~k şık~_ını 1 meblağların Türk lirası mukabilleri, 
tercih edebilır. Bu takdirde, İngıliz - Turk vade gününden bir gün evv~l Türki. 
kliring o~islnden alacaiı ihbarname üz.eri-

/ 
ye Cümhuriyet Merkez Bank:ısınca 

ne, Tilrkıye Merkez Banka~ı alacaklıya a-, t b"t ed.l 1 k F 
lacağının Türk lirası mukabili miktarın- ı e.~ ı 1 en a ış .. ursu, rangın 
da Türk lirası temin edecek ve alacaklı bu Turlz li_rasına ta~vılı~e esas tutula
parayı, Birleşik Krnllığa ithal etmek üze- rak tayın ve tesbıt edılecektır. 
re ll!şik listede tMM edilen Tilrk emtia- Böylece tahakkuk eden meblağlar, 
sının mQbayaası için isUmnl etmekte ser- her vadenin hululünde Fransız hü
best olııcaktır. Alacııklı lehine bu suretle kumeti namına adı geçen banka ta. 
TOrk lirası temin edilmesi, mukabilinde rafından Türk lirası olarak &cılan bir 
tevdiat yapılmış olan borcun tamamen ib- hususi hesabın matlubuna geçirile· 
r.sını teşkil edecektir. Bu tekilde muad- cektir. 
del esas anla~manın ahktımı bu nevi itha-
ll'ıta şamil olmıyacaktır. lşbu teslimat Türk hükumetinin 

MADDE: !S zimmetini ibra edecektir. 

MADDE: 5 Bu şekilde muaddel esas anlaşmanın ah
kAmı, · akid hükumetler tarafından yapı
lan herhangi bir anlaşma dolayıslle Bir- Franc:az hükiımeti, evvelki madde 
!eşik Krallık hükumetinin yedinde bulu- ile tesbit edilen şartlar dahilinde 
nan Türk lirası bakaya~ı ile mübnyaa ve kendi hususi heasbının mathibuna 
Birleşik Krallığa ithal edilen Türk emtia- 1 geçirilen Türk liralarını Fransanın 
sına şamil olmıyacaktır. J dahili istihlakine mahsus Türk men-

MADDE: 1 şeli tıi.tün ve Türk hükumet ile müt. 
f~bu mOzeyyel anlaşma 15 K!lnunusanl tehiden tavin edilecek aynı istimale 

1940 da mevkii merlyete girecek ve esas mahsus diğer bütün maddelerin mü• 
Rnlaşmanın meri bulunduğu myüdudkeatrıdzaark-1 bayaası için kullanılacaktır. 
tında merlyette kalacaktır. 

ahklmı tasdikan vaz!Ol!mza salAhlyettar \fADDE: 6 

İstikraz servisi için borçlanılacak 
meblağlar vade gününden bir gün 
evvel Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasınca tatbik edilen ahş kursu, 
İngiliz lirasının Türk lirasına tahvi. 
linde esas tutulmak suretiyle Türk 
lirası olarak hesap edilecektir. Böy
lece tahakkuk eden mebliı.ğlar her 
vadenin hulCılünde, Fransız hükume. 
ti ve Birleşik Krallık hükumeti na. 
mına adı geçen banka tarafından 
Türk lirası olarak açılan bir hususi 
hesabın matlubuna geçirilecektir. 

İşbu tediyat Türkiye Cümhuriye
ti hükumetınin zimmetini ibra ede
cektir. 

MADDE: 4 
Fransız hükumeti ve Birleşik 

Krallık hükumeti, evvelki madde ile 
tesbit edilen şartlar dahilinde kendı 
hususi hesaplarının matlubuna ge. 
çirilen Türk lirasını, Fransa ve Bir. 
leşik Krallığın dahili istihlakine mah 
sus Türk menşeli tütün ve Türk hü
kumetile müttehiden tayin edilecek 
ayni istimale mahsus bütün d.ğer 
mevaddın mübayaası için kullana. 
caklardır. 

MADDE: S 
İşbu anlaşma imzalandığı tarihte 

meriyete girecektir. İşbu hükmleri 
tasdikan bu husus için usulü veçhile 
salahiyettar kılınmış olan murah 
haslar işbu anlaşmayı imzalamışlar
dır. 

Pariste 8 Sonkanun 19·40 ta üç nüs 
ha olarak tanzim edilmiştir. 

N. Menemencioğlu 
E." Daladier 

R. H. Campbell 

Türkiye - Fransa - İngiltere 
Arasında Kredi Anlaşması 
Ankara, l (A.A.) - Yüzde 4 faiz

li 25 milyon İngiliz liralık krediye 
ait olarak Pariste, Türkiye, Fransa, 
İngiltere arasında 8 Kanunusani 940 
ta imzalanan anla~a metni berveç. 
hi atidir. 

murahhaslar iıbu anlasmayı imza etmiş
ler ve mühürlemiılerdir. 

Paril'de 8 KAnunusani 1940 tarihinde 
lngilizce iki nQsha olarak tanzim edilmiş
Ur. 

işbu anlaşma imzalandığı tarihte 
meriyete girecektir. İşbu hükümleri 
taıııdikan, bu husus için usulü vechile 
selahiyettar kılınmış olan murahhas· 
lar anlaşmayı imzalamışlardır. 

Harp malzemesi karşıhğı olarak 
Türk hükumetıne 25 milyon İngiliz 
lirahk bir kredi açılması için Türki
ye Cümhuriyeti ile Fransa Cümhu. 
riyeti hükumeti ve Büyük Britanya 
ve Simali İrlanda Birleşik Krallığı 
hükumeti arasında husule gelen iti. 
lafı nazarı itibare alarak yukarda is
mi gecen hükıimeUer mezkur kredL 
nil" teknik eşkal ve şeraitini tanzim 
etmek üzere asağıdaki hükümleri 
kararlaştırmı~l;ırdır. 

MADDE: 1 

İnr{iliz liralık kredi şu suretle kulla. 
nılacaktır: 
Fransız hükumeti, Türk hükCıme. 

tine şekil ve şartları Fransız ve Tiırk 
hükumetlerinin salahiyet sahibi mü
messılleri arasında aktedilecek husu
si mukavelenamelere mevzu teşkil 
eyliyecek olan harp malzemesi satış
ları yapmağa muvafakat edecektir. 
Bu mukavelenamede derpiş edilecek 
vadeler hulul ettikçe, Fransız hüku
meti, mezkur mukavelelerin tatbi
katı dolavısiyle vacibüleda olan meb 
lfığlan Türk hiikfımetinln salahiyet 
r;ahibi mümessillerile bilittifak ala. 
kadar Fransız dairelerine tesviye e
decektir. 

Birleşik Krallık tarafından temin 
edilecek malzeme, gerek alakadar 
hükümet daireleri tarafından devre. 
dilme, gerek hususi müesseseler ta
rafından teslim olunma şekillerinde 
verilecektir. Bu malzemenin verilme 
şekil ve şartları Türkiye Cümhuriye.. 
tinin Londradaki diplomatik ajanları 
ile Export Credits Guarantee De
partment arasında aktolwıacak hu. 
susi bir mukavelename ile ve hüku
met dairelerinin her biriyle veya her 
müessese ile yapılacak hususi kon
tratolarla tanzim edilecektir. 

İşbu mukavelenamede veya kon
tratolarda derpiş edilecek vadeler 
hulCıl ettikçe Birleşik Krallık hüku
meti, Türk hükumetinin salahiyet 
sahibi mümessillerile bilittifak vaci
büttcdiye meblağları Türk hükume. 
tile Birleşik Krallık hükumetinin in
tihap edecekleri bir banka vasıtasile 
alakadar daire ve müesseselere tes.. 
viye edecektir. Bu tediyeler harç ve 
komisyonsuz icra olunacaktır. 

Fransız hükumeti ve Birleşik 
Krallık hükumeti tarafından Türk 
hükumeti hesabına gerek alelhesap, 
gerek kati tediye olarak bu suretle 
yapılacak tediycler, İngiliz lirası ola
rak Türk hükumeti namına tutula
cak olan hesaba tediye yapıldığı ta. 
rihte zimmet kaydolunacak ve faiz. 
lerle itfa şartları bakımından mez. 
kur tarihten itibaren müessir olacak
tır. 
.. ... ~- .... '\. .. -~ •• 1 - "'Y' 

menin kıymetine tekabül eden meb. 
lfığlar, Türk hükumetinin salahiyet
tar mümessillerile müttefikan tcsbit 
edilince, malzemenin teslim tarihle. 
rinde Türk hükumeti hesabının zim 
metine geçirilecek ve faizlerle itfa 
şartları bakımından bu tarihten iti. 
haren müessir olmağa başlıyacaktır. 

l\IADDE: 2 
Türk hükumeti, birinci maddede 

derpiş edilen şartlar dahilinde hesa
bının zimmetine geçirilmiş olan meb 
lağların itfasını ve senevi yüzde 4 
hesabile faizlerin tesviyesini 30 Ha. 
ziran 1940 tan itibaren "işbu vade 
dahil,, her senenin 30 Haziran ve 31 
Ilkkanununda Türk lirası olarak va
cibütte<liye yan yıllık tesviyelerle 
temin edecektir. Bu tesviyeler aşa
ğıdaki şartlara göre İngiliz lirası O

larak hesap edilmiş meblağlara te. 
kabül edeceklerdir. 

1 - 30 N!sıın 1940 da, Fransız hilkılme-
tlle Birleşik Krallık hilkumeU tarafından 
bu tarihe kadar Türk hükOmeU hesabına 
ynpılan tediyat toplanacak ve buna her 
tediyenin mezkur tarihe kadar işlemiş olan 
faizleri ilfıve olunacaktır. Hasıl olan ye
kün, senevi yilzde 4 faiz üzerinden 31 ilk
kfınun 1939 da hakikl kıymetine irca olu
nacaktır. Miktarı bu suretle tesbit edilen 
borç Türk hükümeti tarafından senevi 
yüzde 4 faiz esası üzernden tahakkuk et
miş müsavi kırk yarı yıllık taksitle itfa o
lunacak ve birinci yarı yıllık taksitin vfı
desi 30 Haziran 1940 da hulUl edecektir. 

2 - 31 İlkteşrin 1940 da, Fransız hUkO
meti ve Birleşik Krallık hükumeti tara
fından 1 Mayıs 1940 dan 31 ilkteşrin 1940 
tarihine kadnr Türk hükumeti hesabına 
yapılmış olan tediyat toplanarak buna her 
tediyenin 31 İlktesriıı 1940 tarihine kadar 
işlemiş olan fal:ı:J.eri ilfıvc edilecektir. Ha
sıl olan yekOn senevi yUzde 4 faiz esa.cn 
üzerinden 30 haziran 1940 da hakiki kıy
metine irca edilecektir. Miktarı bu suretle 
tesblt edilmis olan borç Türk hilk0m<'11 
tarafından senevi yüzde 4 faiz csnsına gö
re tahakkuk etmiş m!lsavi 40 yıllık tak
sitle itfa olunacak ve bu taksitlerden 
birincisinin vadesi 31 ilkkünun 1940 da 
hulul edecektir. 

3 - Müteakip avansların itfası ayni se
.kil ve şartlrra göre icra edilecektir: İcabı
na göre her 30 Nisan veya her 31 Ilkteşrın
de hitamı bu tarihlere müsadlf 6 aylık 
devre zarfında Fransız hUkıirnetlle Birle
şik Krallık hükOmeti tarafından TCirk hU
kOmetl hesnbınn yapılmııs olan tedlyat 
toplanarak buna her tediyenin o tarihe 
kadar işlemiş olan faizleri Uftve olunacak
tır. Hasıl olan yektin senevl vüzde .& faiz 
esıııa üzerinden icabına göre 31 tlkkiınun 

veya bundan evvelki 30 Haziranda haki
ki kıymetine irca edilecektir. Miktarı bu 
sureUe tesbit edilmiıı olan borç Tı1rk hü-

Birleşik Krallık hilkOmeU, isbu • anlaiı
ma tarihinden it_Ibaren on beı gün zarfın
da, 2.000.000 İngiliz llrasııu Türkiye Cüm
burlyet Merkez Bankasının hesabına ola
rak ın.utere Baııkaama 7atırmak sureWe, 

Türk lirası mukabilleri 19 Teşrinievvel 
1939 a kadar - 19 TeŞrinlevvel dahil - hu
susl hesaba yatınlmıo olan Birleşik Kral
lık ticari borçlarının. zirde mezlnlr tenzi
llt.a tAbl olarak, traıufer edilmesi maksa
dlle, Türkiye Cümhurlyet Merkez Baııkırsı 
İngiliz - Türk klirinı ofisinin kontrolörü
ne kontrolörün talep edeceği zamanlarda, 
yu'kanda mezkQr istikrazın, mezkılr trans
ı.. için 1hı.m gelecek miktarıDİ ted17e e-

Anlaşma, milmk1ln olan~ kısa btr müd
det .ur.tında ~çqe tercOme edilecek ve Pariste 8 k!nunusani 1940 da ikl Tiirk hüktinıetine açılan 2!5 milyon ~Devamı 7 incide) 

• 



Türkiye· 
lngilteıe · 
Fransa 
Anlaşması 

. Şimdilik Bir 
Balkan Bloku 
ihtimali Yok 

ilk Toplantı Bu 
Sabah Yapılıyor 

{Başı 6 ıncıda) 
lctlmetf tarafından senevi yüzde 4 faiz e
sası üzerinden tahakkuk etmiş müsavi 'iO 
Yarı yıllık taksiUe it!a olunacak ve borç 
miktarının tesbit edildiği tarihe .ı;öre bi
rinci taksidin v;ıdesi 30 haziran veya 31 
Ilkkanunda hulı'.tl edecektir. 

MADDE: 3 
Her vadenin hululünde, Türk hükCımeti 

tediye zamanı gelmiş İngiliz liralık meb
lağların Türk Lirası olan muadilini Tür
kiye Ciimhuriyet Merkez Bankası nez
Çinde Fran~ız hükCımetl ve Birleşik Kral
lık hükumeti namına ııçılmıs hususi bir 
hesaba yatıracaktır. İngiliz liralannın 
Türk lirasına tahvili vfıde gününün arife
~inde Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasınca tatbik edilen alış kursuna ~öre ya
pılacaktır. Türk liralarile bu suretle yapı
lan tesviyeler Türk hükılmetini zimmet
iten ibra edecektir. 

Yukarda bahsi geçen hurust hesabın 
"'1evcutlan Fransız hükumeti ve Birleşik 
IXrallık hük' ımtti tarafından Fransaya \'e
\:ra Birleşik Krallığa, bu memleketlerin da
ıhill istihlAki için ithal olunmak üzere Tü.r
~yeden her türlü Türk mahsul~tı müba
~aasında kullanılrıcrıktır. 

MADDE: 4 
İşbu anlaşma imzası tarihincfe m~rfyete 

,clrecektir. 
İşbu hükümleri tasdikan bu hususta u

~lQ vechile salAhlyettar ktlınmı, olan 
111\urahhaslar işbu anlaşmayı lmzalamışlar
ldır. 

Parls'de 8 İlclnclkAnun 1940 da Qç nüsha 
~lara.k. tanzim olunmuştur. 

N. l\fcncmencioğlu 
E. Daladier 

R. H. Campbell 

F ransa • Türkiye Arasında 
Tediye Anlaşması 

(Ba~ 1 incide) 
sonra, Transilvanya ve Dobriceyi fe
da etmektense, Almanya ile anlaşma
yı tercih etmiştir. Evvelce katledilen 
Faşist Demir muha!ızlan serbest bı
rakmış, Almanyaya istediği petl'CJl 
çelik ve demiri vermeğe razı olmuş
tur. Rivayete göre, Romanya bu fe. 
dakarlığa mukabil Almanyadan Ma
car ve Bulgar hudutlarının garanti 
edilmesini istemiştir. Dobriceyi ver
medikçe Bulgaristanı memnun edemi 
yeceğine kanaat getirmiştir. Bu se
beple Romanyanın bu konferansta 
Bulgaristanı lçazanmak için e.razi ınü
samahalarında bulunacağı tahmin e
dilemez. 

Bulgaristanın Vaziyeti 
Bulgaristan Dobrice ve Dedcağacı 

istemekte musırdır. Bu iki toprak 
parçasını almadıkça komşuları ile 
anlaşmasına imkan görülmüyor. Za
ten Bulgaristanın antanta girmesine 
de imkan yoktur. Çünkü Ba~an an. 
tantı Bulgaristana karşı kurulmuş. 
tur. Bulgaristan antanta girse BaL 
kan antantının vücudüne lüzum kal. 
maz. Bu sebeplerle Balkan antantı. 
nın bir Balkan blokuna inkılabı da 
şimdilik varit görülmüyor. 

Balkan antantı konseyinin bu de
faki lçtimaına daha ziyade ehemmi
yet verilmesi, dünya vaziyeti karşı. 
sında Balkanların takip etmesi lazım 
gelen yol ve beynelmilel karı'iıklıkla. 
rın Balkan memleketlerindeki tesir, 
akis ve neticeleri hakkında fikir te. 
atisine imkan ve fırsat vermesidir. 
Her halde bu içtimadan sonra Blkan 
ların vaziyeti daha ziyade vuzuh kes 
bedecek ve Balkanlara harbin gel. 

Ankara, 1 ( A. A.) - Türkiye ile mesini ne dereceye kadar önlemek 
-"'ransa arasında 23 Ağustos 1939 ta. mümkün olduğu anlaşılacaktır. 
?'ihinde akdedilmiş olan tediye anlaş- lfl. Zekeriya SERTEL 
lnasına mütedair olarak 8 Kanunsa-
lli 940 ta Pariste imzalanan lahika Bitlerin Mussoliniye 
lnetni aşağıdadır. Gönderdiği Mektup 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 1 
23 Ağustos 1939 tarihli tediye anlaşma- .cle grat, 1 (Hususi Muhabi-
ıının 9 uncu maddesinde mı.ısarrah kısımla rimiz Aka Gündüz telefonla bil
ra dahil olup da 19 teşrınlevvel 1939 tari- diriyor) - Maten gazetesinin 
hine kad:ır nezdinde mevcut klirıng he-
saplarına kaydedilmi~ bulunan matlupla- verdiği bir haber, politika işleri 
?1n zirdeki esaslar üzerinden tesviyesini ile yakından alakadar olanlar 
Paristeki takas ofisi vasıtas:ile Tü.rklycden d 
ticıırl alacağı olanlara teklif etmiye me- arasın a epeyce garip görül-

- · -
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(a) hesabına kayıtlı matlılbat: Bay Mussoliniye hususi bir mektup 
Yüzde 94 

2 yazmış ve demiş ki: 
- 6 Ağustos 1933 anlaşmasının (a) 

hesabına kayıtlı matlübat: Yüz- "Balkanlardan almakta oldu. 
de 88 ğum iptidai maddeler ve sair ihti. 

3 - 13 Haziran 1937 anlasmasmın (c) yaçların tl'mini bugiinden sonra 
hesabına kayıtlı matüı.bat: Yü.:- için şüpheli bir hal almıştır. Bal. 
de 70. kanların bunları vermemeleri ,.e. 

MADDE: 3 
Birinci maddeyi tatbikan teklif edilt>n 

llU.retı tesviyeyi kabul edecek matlübat sa
hipleri kabul keyfiyetini 20 Şubat 1910 
~a~ e~vel takas ofisine bildirmelidirler. 
inncı maddede mezkur esaslar !lzerinden 

tak.:ıs oflsi mari!ctile lehlerine yaoılacak 
tediyat ibrayı mutazammındır. 

ya veremcm<'lcri ihtimalini diiı.ü. 

nerek ihti:raçlanmızı o yerden biz_ 
zat tedarikle sevkini emniyet altı. 
na aJmağa karar verdim. Yani İ<>
gal niyetindeyim. Fakat, bu ihti. 
yaç mıntakalarının işgali siyasi ve 
askeri hiçbir tehlikeyi haiz olmı
yacaktır, muvakkattir. Ayni za. 

l\fADDE: 3 ~anda ~u. hareketin İtalya aley. 
Birinci maddeyi tatbikan tekliİ. edilen hınde hıçbır maksadı ihtiva etmi-

eur_ eti tesviyeyi kabul etmiyecek olanlara yec('gwı• . 1 a;t ne emın o unuz. Sovvetle. 
.... matlubat ile 23 Ağustos 1939 tarihli · d · ledi rın e aşa~ıya ııarkmasına nıani 0 _ 

Ye anlaşmasının 9 uncu maddesinde l ğ t 
llıezkılr kısımlara dahil olup da 19 Teşri- aca ım. talyadan maddi hiçbir 
l\ievvel 1939 tarihinden sonra (a) prim, yardım istemiyorum. Bugiinkii V3. 
(a) ( ) h ziyetin devamı benim ı",.in en hu··-ve c esaplanna kaydedilmis veya " 
~llecek olan maUCıbat 23 ağustos 1939 yük yardım sayılır. it~lyanın bu 
•nlaşmasının 7, 8 ve 10 uncu maddelerin- hareketine mukabil harbi ka7.nnd1• 

de derpiş edilen serait dahilinde ve mezkür ğım takdirde bütiin Şimali Afrika. 
11.?ılaşmanm 8 inci maddesinde işbu ıahika- yı İtalyanın emri altına koyaca. 
rurı 4 üncil maddeslle icra edilen tadi!At ğım.'' 
~ı itibara alınarak tesviye olunacaktır. Şimdi bu mektuba cevap bekliyor. 

MADDE: 4 muş. 
Qı 23 ağustos 1939 tediye anlaşmasının Alman maha!ilinden bir şey al. 

. (Bıışı, 1 incide) 
~l ayni zamanda basiretli bir bekçi.. 
sı olduğu hakkındaki kanaatim bir 
kere daha kuvvet bulmuş olduğu 
halde Bulgaristan.dan ayrılıyorum. 
Bulgarlar da Türkler gibi kanidirler 
ki,. Balkan mi!letlerile Garp millet. 
lerı arasındakı terakki ve refah se
viyesi farkı, ancak sullı seneleri zar. 
fında teksif edilen ralışmalar ve 
gayretlerle kazanılabilir. Bu sulhü 
daha sağlam temellere istinat ettire. 
bilmek için, beşeriyet, komşuluk ve 
akrabalık mefhumlarının sadec 
~issiyatı üade eden boş 'sözlerde~ 
ıbare.t olmayıp, esaslarında yaraL 
ma, ımar ve organizasyon ruhunu 
t~ımala:ı icap ettiğine bütün kal. 
bımle ınamyorum. Gayretlerimizi 
bu yolda teksü etmenin zaruri oldu
ğuna kaniim.,. 

* Bulgar Başvekili Köseivanof da 
Sofyaya avdet ettiği zaman mı.tbuat 
m~ınessillerine şunları söylemiştfr; 

Dostum Saracoğlu ile görüsmek 
fırsatını elde ettiğimden dolay; çok 
memnunum. İki Balkanlı sıfatile sa.. . . ' 
mımı surette görüştük. 

.. Belgrat konferansı hakında bir şey 
"~:V~~mem. Hedefi sulhün tarsini olan 
butun teşebüslerl memnuniyetle kar
şılarız." 

l\ıletaksasla Telaki 

Balk~_n konseyi toplantısına iştırak 
etmek uzere bugün Seianikten hare
k.e~ eden Yunanistan başvekili ve ha. 
rıcıye nazırı Metaksas, Niş'te haricı
ye vekilimize mülaki olmuş ve ıki 
dost devlet adamı, hususi bir trenle 
Belgrada müteveccihen yollarına de
vam etmişlerdir. 

* Bükreşten bildirildf.~ne göre, Ru. 
men hariciye nazırı Gafenko, bu sa
bah saat 10 da Semplotı ekspresile 
Belgrada mütevecciht?n hareket et
miştir. Yarın sabah 9 da Belgrada 
muvasalat edecektir. 

Hazırlanan Program 

.aelgrat, 1 (Hususi Muhabirimiz 
Telefonla Bıldiriyor) - Balkan kon. 
seyi toplantısı ve Hariciye Nazırla. 
rının Be1gradı ziyareti dolayısiyle 

haz.u}anan. ... Qr.M.)Arı\! hil9i~ivsn.ı.mög. 
lu ıle Metaksa.>ı ve heyetleri istas
y.onda Başvekil Zivetkoviç ve HarL 
cıye Nazırı Markoviç ve Bayanı ta. 
raf~n.dan ~~rşılanacaklardır. Türkiye 
sefırıyle dıger dost sefirler de istas. 
yonda bulunacaklardır. 

2 ŞUBAT: Sabah saat 9 da Roman 
ya Hariciye Nazırı Gafenko gelecek. 
yalnız Yugoslav Hariciye Nazırı 
Markoviç tarafından karşılanacak
tır. 

10,15 te Kral sarayına gidilerek 
deftere imza edilecektir. 

10,30 da Hariciye Nezaretinde ha. 
zırlanan salonda ilk toplantı yapıla
cakbr. 

11,30 da Metaksas, 12 de Gafenko, 
12,30 da Saracoğlu Naibi Saltanat 
Prens Pol tarafından kabul oluna
caklardır. 

13 te sarayda Naibi Saltanat tara. 
fından bir öğle ziyafeti verilecektir. 

16 - 18 arasında muhtelif yerlere 
kartlar bırakılacak ve heyet reisleri 
Başvekili ziyaret edeceklerdir. 

Başvekil bu ziyaretleri iade ede
cektir. Ondan sonra kabine reis ve
kiline kartlar bırakılacaktır. 

18 de Hariciye binasında konfe
ransın ikinci toplantısı yapılacaktır. 

20,30 da Romanya büyük elçisi 
Bay ve Bayan Gadere tarafından el~ 

inci maddesi zlrdeld hükümlerle tebdil mak • söyliyemedikleri için _ kabil 
~lunmuştur: olmadı. Fakat İtalyanlar ve İtalyan. 
b'ı '!'ürk - Fransız ticaret şirketln!n Tilrk l~rla yakından teması olanlar böyle 

enşell malların ithaline mütealllk mua- bır mektubu pek hayali buluyorlar tarafta umulmamaktadır. İtalya, 
~elAtı yukarda musarrah hususi takas re- ve garipl~rine gidiyor. yalnız Sovyetlerin rivayet edilen 
~ine t!bi değildir. İthal edeceği mallann /tal ya ne yapabilir• Balkanlara inme hareketlerine kar .. ı 
hi eli ıirket tarafından zlrdeki şerait da- • d ~ 

linde kullanılacaktır: Filhakika vaziyet de onu gösterL eğil ve ~~at Balkanların ne şekil. 
'(1z 1 - Yüzde 6 ıı (b) hesabına ~eçirJlmek yor ki, böyle bir mektup belki ha. , de ve ne ıstıkamette olursa olsun bir ;re ofise tediye edilecektir. ' yali olmıyabilir. Ve Hitler büyük ve sarsıntıya uğramalarına karşı alaka. 
~k - :fü.de 10 u aşağıda tasrih edilen korkunç davada elinde ol;n ve olmı.. lıdır. 
tes;.ıe ~ore miıternkim ticari mafü'ıu::ıtın yan her kozu oynıyacaktır. Bu vazL Roma - Rerlin münasebetleri 
dl ıyesıne tahsis edilmek Clzere ofise tev- yette olan bir liderin her çareye bas. Roma - Berlin dostluguw başka .. 
1 ~lunacaktır. Bu nisbet ihtiyaçlara faik h B Ik teecı'Yelere müncer olursa otomatik suret- vurması, em vazifesidir, hem hak- a anların ve dolayısile İtalyanın 

3 tenkis edilecektir. kı. hayati menfaatleri de başkadır. ltal. 
lı - Bakiye iki hükOmet arasında bu Bir an için bunu bir hakikat farze. yanın Alman menfaatlerine alkış tuf 
d~~s için münak!t anlıı;,malara tevfikan, delim. Böyle bir teklüe karşı İtalya mağa kalkışın. sı Berlinde ne tesir ha
ıiı-k Udan doğruya Türk - Fransız ticaret cevap verecek mi? Verirse ne diye. sıl ederse Almanyanın da dostu aley. 
te etı tarafından gnyrl tlcnrl matlübatın cek? Bunu istidlal etmek i~in tapta. hine neticelenmesi yüzde yüz olacak 
~iye~l~e tahsis edilecektir. ze bir Balkanlı olan İtalyanın son mantıksız hareketlere kalkışması ay. 

etın·er ıkı hükiımetin mutabakatına lktıran zamanlardaki vaziyeti ve şeflerinin ni tesiri yapmaz mı? 
tica~i hususi anlaşmal~r ~uclbinc~, ga~ri s~zl.e~ini hatırlayıp gözden gecirmek Kaldı ki, Balkan!ar şunun veya 
ll'ıek . rnatıCıbatın tesvıyesıne tahsıs edil- kafıdır. İtalya, bilhassa Balkanlı ol bunun kollal"}nı sallıya sallıya girip 

üzere Fr 1 Tü k -ıı eını· . ansaya yapı an r r:ıenşe- , duğu gündenberi bu alnı kara yazı. dolaşacağı bir hususi mesken salonu 
21ciııd~a~.:~l0.tı da hususi takası railmi ha- larla dolu yarımada için çok açık bir olmaktan uzaktır. Maten'in bu ha. 

· M siyaset takip etti. Balkanların şu ve. beri yanlış bir membadan aldığı bes.. 
t ADDE· ~ b ·· 1 b 11" B l be b 1 şbu I3hika imza tarfuind rl t ~- ya u, şoy e veya böyle uğramaları e t. unun a ra er ya an bile ol. 

l't!cektır. e me ye e 5 • muhtemel olan her türlü taarruz ve sa, İtalya ile Balkanlar münasebeti 
lG İŞbu hilkümleri taııdlkan bu hususta usu- tecavü~ karşı, Türkiye gibi, yakın. üzerinde böyle bir mütaleaya vesile 
?'cıh~echııe ıı.:ılAhiyettar kılınmı~ ohn mu- dan ala~a ve ehemm~yet gösterdi. verdiği için hoş görülmelidir. 

Pa~ıılar tıbu lahikayı im7.a etmişlerdir. V.~ ~ugune kadar ?~ ~ıy~setinde pek Harbin birinci günündenberi Ro-
<ılar lııte R kAnunuaani 1940 da iki nüsha durust. hareket ettığı ınkar edilemez. manın gösterdiği silahlı bitaraflık 

ak tanı.lın olunmu~tur. Bu açık ve dürüst vaziyette devam ve mantıki dirayet zaten başka türlü 
N. Menemencıocıu etmekte olan İtalyanın birdenbire mµtalea yürütmeğe imkan vermiyor. 

L Daladlu Balkan siyasetini terkedeceği hiçbir A ka Gündüz_ 

çilikte bir akşam dyaf etl ven1ecek 
ve bu ziya!etı bir suvare takip ede.. 
cektir. Türk gazetecileri de bu ziya. 
fet ve suvareye davetlidir. 

3 ŞUBAT: Saat 11 de Hariciyede 
3 üncü içtima. 

13,30 da Türkiye büyük elçiliğin. 
de Bay ve Bayan Tevfik Kfunil Ko
perler tarafından öğle ziyafeti veri
lecektir. Gazeteciler heyeti de bu 
ziyafete davetlidir. 

17 ,30 da Hariciyede 4 üncü içtima. 
20,30 da Yugoslav Hariciye Nazırı 

ve Madamı tarafından subaylar yur. 
dunda bir dinegala verilecektir. 

4 ŞUBAT: Saat 11 de Hariciyede 
beşinci içtima. 

13.30 da Yunan elçiliğinde öğle 
ziyafeti. 

1 7 de Hariciyede 6 ıncı içtima. 
18 de Yugoslav Hariciye Nazın 

tarafından matbuat mümessillerine 
resmi kabul. 

20 de Bay ve Bayan Hariciye Na
zın Markoviç tarafından Hariciyede 
hususi akşam ziyafeti. 

23,30 da heyetler istasyona hare. 
ket edeceklerdir. 

Bu konferanstn neticesinde müşte. 
rek bir tebliğ neşredileceği şüphe
sizdir, fakat ne şekilde ve manada 
olacağı şimdiden kestirilemiyor. Bu. 
nunla beraber eskilere benzemiyen 
yeni bir mevzu olacağı çok ümit e. 
dilmektedir. 

Beyanatın Akisleri 
Belgrat, 1 (Hususi Muhabirimiz 

den Telefonla) - Şükrü Saracoğlu. 
nun dün İstanbuldan hareketi sıra
sında Türkiye Cumhuriyetinin vazih 
siyaseti hakkında verdiği acık ve sa. 
mimi beyanat, dost mahfillerde bir 
defa daha iyi tesir icra etmi~tir. 

Hariciye Vekilimizin Balkanlar 
ve Balkanlar ötesi muhitlerde kazan
mış olduğu büvilk ve hakikt sempati 
c;arahaten ~örülmektedir. 

Bir çok Balkan mahafili onunla 
yüz yüze konuşmakla Adeta büyük 
bir teselli ve emniyet duyduklarım 
saklamıyorlar. 

Diğer taraftan bir çok memleket.. 
terden buraya gelen gazeteciler aşa. 
ğı yukarı biribirlerini tanımışlar ve 
meslekdaşlrk icaplarına riayet etmiş 
lerdir. 
Yalnız Alman gazeteciler ve BeL 

"''"t~'bn h~1"ı""~f'IT""'""''"; 1--.... .,.,.,:ı.,.,..,. .. 
ıs ı.sna teşKı edıyorlar. Berlin gaze. 
tecıleri .. b.~tün .. dünyaya küskün imiş 
v~ya butun dunya onlara küsmüş gi. 
bı .~Yn hareket ediyorlar. 

Oteki bazılarına gelince, onlar da 
~k çekingen, pek .ihtiyatlı ve neşe
sız zatlar. 
. Matbuat müdürlüğü ve Avala A
Jansı .. gazet~cilerle son derece meş. 
guldur. Mısafirlerin her türlü isti. 
rahat ve mesleki ihtiyaçlarını te.mL 
ne çalışryorlar. 

Yunan Gazetelerinde 
Atina, 1 (A.A.) - Proia gazetesi 

başmakalesinde Balkan Antantının 
hedefi yarım adada barışın istikran 
olduğunu hatırlattıktan sonra diyor 
ki: 

.. "Hudutlarından uzak olan bugün. 
ku harp, Balkan devlctler~ni tensik 
ve kalkrnma faaliyeti içinde bul
muştur. Bütün komşularla dostane 
m~nasebetler temin edilmiş olduğu 
içın, Balkan Antantı konseyinin Bel
grat toplantıları esnasında Balkan 
milletlerinin ananevi hattı hareket. 
!erini idame için her zamandan da. 
ha ziyade birleşmiş olarak kalkmak 
hususundaki sarsılmaz arzu ve azim. 
!erini tebarüz ettireceğine hiç şüphe 
yoktur. Esasen bütün yabancı gaze. 
teler de bu neticeyi beklemekte ve 
konseyin bitaraflık siyasetinde sebat 
edeceğini zannetmektedir.,, 

Elefteron Vima gazetesi, Balkan 
devletleri bitaraflığının iki muharip 
tara! gazetelerince de tasvip ve hat
tl teşvik edildiğini, buna binaen BeL 
grat içtimaının iyi şartlar içnde ya. 
pılmakta olduğunu bildiriyor. 

Katimerini, gazetesi, Başvekil Me. 
taksasın bir barış mesajını hamil o
larak dönmesini temenni etmektedir. 
Diğer gazeteler de buna benzer tef. 
sirat neşretmektedirler. 

lzmirdeki Heyelan 
Tehlike!i Şekil Alıyol"' 
İzmir, 1 (A.A.) - Sineklideki he. 

yel.an üzerine vaziyet dün daha teh-

likeli bir hal almış ve arazi aşağıya 
doğru meylettiği gibi bir de yarık 
hasıl olmuştur. Dün bu mıntakada 5 
ev ve bir kahve daha tahliye edil. 
miştir. Heylina mıntakada bulunan 
fazla suların sebep olduğu tahmin e. 
dilmektedir. Belediye bu sulan bo. 
rularla Meles önüne akıtmağa başla.. 
mıştır. İlerde herhangi bir tehlike. 
nin önüne geçmek için burada ciddi 
tetkikat yapılmasına karar veriL 
miştlr. 

Üzerindeki 
Siyasi Tazyik 

(Başı 1 tncidc) 
nm "Her~ey Almanya için!,, düstu. 
runa boyun eğmezler. Haklarını 
kuvvet müeyyidesi ile muhafazaya 
azmederler. 

Naziler Almanya haricindeki her 
kuvveti dağıtmak, her kuvveti par. 
ça parça ederek hakim olmak esası. 
nı bir siyaset düsturu olarak kabul 
etmişlerdir. Halbuki Almanya yanı 
başında bulunan Romanya ve Yu
~oslavyayı ittifaklardan, anlasmalar. 
dan tecrit edebilirse müstakbel plan
larını ona göre tanzim edecektir 
Çünkü tecrit edilmiş Balkan devlet. 
!eri Nazi mantığına göre dünyanın 
ambarlarına, açılmış bir kiler kapı
sıdır. 

Almanya bu sebepten Balkanlar
daki her nevi toplantılardan hoşlan. 
maz, onları münzevi, mücerret bir 
siyaset sahasına sürüklemek ister. 
Almanya Balkanlarda ittifak hare. 
ketini yalnız kendi taarruz hedefleri 
bakrmından mütalaa ettiği içindir 
ki, Balkanların bir gün Alman düş.. 
manlan ile birleşmesine mani olmak 
imkanlannı şimdiden elde etmek is. 
temektedir. 

B alkanlarm tnflrat içinde kal. 
malarının aşikar tek sebebi 

vardır: 
Almanyanın bu sahalarda istediği 

gibi hareket serbestisini muhafaza 
etmesi! 

Balkan toplantısrna takaddüm e. 
den bugünlerin Almanya bakımın
dan ehemmiyetli olan faaliyeti kade
meli bir şekilde inkişaf halindedir. 

Azami plan, Balkan Antantını boz. 
mak, Balkanlıları infirade sevket. 
mek, mümkün olursa onları kendi 
nüfuzu altına almak! Balkanlardan 
İngiliz, Fransız nüfuzunu kovmak! 
Buna muktedir olamadığı takdirde 
Balkan Antantına gözcülük edecek. 
bir unsuru aralarına yerleştirmek ar. 
zusunu tahakkuk ettirmiye çalışa. 
caktır. Balkanlarda kesafet peyda e
den bu siyasi tazyikin aylardanberi 
propagandası da ustaca işlenmekte
dir. Nitekim bir zamanlar Bertin rad. 
yosu Balkanlılara: 

"- Türkler geliyor. İngilizlerle, 
1"-.-·-'---\.- -ı..r--\ .. .,.1 jU>.:- ı:ıi;r.\c;.Ti 

esır edeckler, düşman esaretine gi.. 
receksiniz,, diyor. 
Diğer taraftan İslam alemine: 
"- Türkler gavur oldu. Onlarla 

nasıl dostluk edersiniz., diyordu. 
Balkanları tecrit için yapılan ha

reketler Balkan milletlerinin Nazi 
taarruzlarına karşı koyacak.lan kuv
vetleri şimdiden imhaya başlamak 
demektir. Balkanlar millet şuurunu 
azami surette hissetmiş kütlelerden 
mürekkeptir. Bu kütlelerin istiklal 
davası üzerinde birleşmeleri ve sulh 
davasına hizmet etmeleri ancak kuv. 
vetli ve mütesanit olmaları ile milin. 
kündür. 

ramıyesın 

Kazananlar 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye lş 

Bankasının kumbaralı ve kumbara. 
sız küçük cari hesaplan arasında ter
tip eylediği 1940 ikramiye planının 
şubat kcşidesi bugün banka umumi 
merkezinde ve noter huzurunda ya. 
pılmıştır. Bu keşidede kendilerine 
büyük ikramiyeler isabet eden talih
lilerin isimlerini, hesap numaraları
nı ve bulundukları şehirleri bildiri
yoruz: 

1000 liralık ikramiye İstanbuda 
88436 hesap numaralı Bedrosa isa.. 
bet etmiştir. 

Beşer yüz lira kazananlar: Izmir
de Fuat 23400, Adanada Recep 2738. 

İki yüz ellişer lira kazananlar: Be. 
yoğlunda Hayati 22947, Ankarada Sa 
ime 11508, Erzurumda Sevim 2785. 

Bunlardan başka on talihliye yü
zer lira, 20 talihliye 50 ııer lira ve 50 
talihliye de 25 er lira isabet etmiş.. 
tir. 

BiR PUDRA 
Tecrübesi Karşısmda 

10 .000 

KADININ 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

B1R TECROBE 

Pudra llrminde 
yeni, cazip ve son 

Hayreti 

Bugün bu 

TECROB! 

yi yapınız. 

bir keşif.- CİLDİ GtlZELLEŞTt 

REN şayanı hayret ve yeni bir un

sur, şimdi ipekli elekten geçirilmi~ 

en ince bir pudra ile müdek.kikane 

bir tarzda kanştırılmıştır ki bu sa • 
yede cilde bir parlaklık ve yeni bh 

hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten, 

gençliğin tabit renkleriyle giizeUe • 
şlr. Fazla olarak terkibindeki şavanı 

Almanyaya Kesif 
Hava Taarruzları 

,Yapılamaz mı? 
(Başı 5 incide} 

ll dövüş pilotlarına malik olduk
ları iddia edilemez. 

Zira süratçe ve ateşçe faik tay
yarelerle ne zaman Fransız Curtis
lerine çattıla.!"sa mağlup oldula:r. 
Hatta bire üç nibetindeki m..ıha
rebelerde de Fransız avcılarını hak 
lıyamadılar. 

İngiliz • Fransız hava kuvvet
lerine gelince; Ameri!cadan a1dık
lan ve kendi imkimlarile yaptık. 
ları tayyare filolarının adetçe AI
manyanınkinden fazla olduğu mu
hakkaktır. 

Ayrıca kullandıklan iptidai ;;ad 
deleri has olduğundan sağlamlık. 
ça da Almanları geçiyorlar. Dövü
şecek pilotların Almanlardan hiç 
geri olmadığı şimdiye kadar olan 
hava harplerinin zayiatını gözden 
geçirmekle anlarız. 

, hayret bir unsur olan "Krema köpü. 

ğü" imtiyazlı usulü sayesinde iki 

misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüziinüziin bir tarafını 
"Krema köpüğü., havi Tokalon pud
rası ile ve diğer tarafını da herhangi 
bir pudra ile pudralayınız. Ş3yet 
"Krema köpüğü" ha\•İ pudra ile 
pudraladıjfını:ı taraf diğer tarafa na
zaran daha taze, daha genç ve d.ıba 
cazip görünmüyorsa aldığınız Tc.ka
lon pudrasının parasını iade ederiz. 
TOKALON pudrasının fe\'katade 
rağbet bulan yeni 10 rengi ,•aıdu. 

Mukabele meselesinde ise vazi
yet şudur: 

Bombardıman tayyarelerinin 
binnisbe kolaylıkla hücum edebile. 
cekleri mesafeler ıçinde olan ve 
nüfusu 400.000 i bulan Alman şe
hirlerinin adedi 25 tir. 
(Viyana, Prag şehirleri bu adet

ten hariç bırakılmıştır.) 
Buna mukabil Fransızların 400 

bin nüfuslu 3 şehri vardır. 
Almanyada 50,000 nüfuslu şe.. 

hir nisbeti % 36 dır. Halbuki Fran 
sada % 16 yı geçmiyor. 

1938 senesindeki mah1mata na
zaran Paris şehrinin hava müdafa
ası dakikada 2,500 merml yakabi
lecek haldeydJ. Bu~ünkü ates ka· 

biliyeti iki misline çıkarılmıştır. 
Şimdiki hesaplara ve t<!crü.bele

re nazaran modern tayyare dafii 
ateşinin isabet vasatisi ~o30 u bul. 
muştur. Halbuki 1918 de hir ısa
bet için asgari 1500 mermi yak. 
mak laztmgelirdi. 

Hele 1914 te 11,000 mermide bir 
isabet yapılabilirdi. 

Tayyare dafii ateşin bu kadar 
iptidai bulunduğu ve bombardıman 
tayyarelerinin azraili olan a\•cıla. 
nn bugünkülerden çok aşağı ol
dukları geçen harpte dahi A.lm:ın
ların Paris üzerine muhtelif hü. 
cumlarda tevcih ettikleri 490 tav
yareden ancak 37 -;i hedefi..1 tls
tüne kadar varabilmişti. 

Bu hesaplara bakınca insanın 
bilaihtiyar İngiliz - Fransız hava 
kuvvetlerine böyle bağırac~ğı geli
yor: 

Ne duruyorsunuz? 



u 

,_ Yavrunuz, 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi sine. I 
sinde yetiştirdiği saf ve normal 21da ile mümkündür. Her anne tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudr~t güzelliğinden istifadeyi &'Cri bırakma
malıdır. 

ç AP A KA 
Müstahzarabnda bu lıa.saa tamamen mevcuttur. 

Be$ilda~ ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRi?, ROMATiZMA 
NEVRALJi , KIRU<LIK 

- --·-'i• ft·· .. ......,. 

Uzak görme • Teşkilatlandırma • Kumanda 
Ahenkli düzen birliği • Kontrol. 

lrugOn idare usulü bir ilimdir. Bu ilme vakıf olanlardır ki ftıaresi 
başında bulunduğu işi muvaflak.iy etle başarabilir azami randıman 
alır. Bu kit~b beş kişiden baş~ıyara k beş on bin kiŞiyi idare ve kuman. 
da edenlerın rehberidir. Bütün ticari, sınai müessese sahib~erine kü
çük ve büyük labrikatorlara, ticarethane sahiblerine mülki ve a~keri 
bütün _!tlü.dürlere,. bankalara, me~teb müdürlerine, iş başJannda bu. 
11;1nan. amırl~re, has.ıh idareye mu tevakkıf o~an iş sahihlerinin cümle. 
s~~ lazı!l'. bır eserdır. B~ kıymetli eseri yazan kurduğu idare usulü. 
nun sahıbı Henri Fayol dur. Türkçeye çeviren Bay Asım Cahkoğlu_ 
dur. İki eşkalli haritayı hiıvi olarak fiyatı 100 kuruştur. Satış yeri: 
Hilmi Kitabevidir. 

E DÜSTRI MUHASEll~ 
?Jem~eketlmiz endüstriyel bir memleket olmaktadır. Resmt ve sı. 

na!. müesseselerimiz coğalmaktadır. Bu müesseselerde en mühim iş ve 
v_az~e muh~~e"?edir. ~u ~u.?aseb~ usulü de herkesin bildiği gibi de.. 
~ıldır. Bu ~uh~ vazi!ey~ ı?U~el b~r .~itab icinde topl~yan ve ko'aylaş. 
tıran lzmır Tecım Ltsesı Dırektöru Bay Nail Esindır. Koyduğu usul. 
lerle en_ zor bi~ işi en kolay bir şek le sokmuştur. Uzun bir çalışma 
mahsulu, bu .kitab 125 kuruş fiatla Hilm1 Kitabevinde satılmaktadır. 

Türk Di! Kurumu Yeni Neşriyatı 
TÜRK DiLi BELLETENi • (No. 27 - 28) fnct nü~hası 

• çıkmıştır. Mühim makaleleri 
ve .~ynca Türk dilinin tahlili metodunu havidir. Fiatı 60 kuruş. 

TURK DiLi BELLETENi. (N~. ~ • 30) n~t v~ .P:k 
• degerli makalelerı havıdır. 

Yeni çıkmıştır. Fiatı 60 kuruştur • 

. TÜRI< DiLi BELLETENi: (No. 33 • Milli Yas Sayısı} 
Yeni çıkmıştır. Bu sayı 

Atatürke aiddlr. Ebedl Şef hakkın da pek değerli yazılar, hat1ralar. 
menkıbeler vardır. Belletenin içinde hiç görülmedik pek nefis ve 
nadir resim1er vardır. Fiatı 30 kuruştur . 

. ESKi TÜRK YAZILARI 1 J Hüseyin Namık Arkun t~-
• ralından yazılınış pek 81.L 

ma~e ve kıymetli bir eserin ikinci cildidir. T. D. Kurumu tarafından 
resımlerl~; şekiUerle pek nefis bir tarzda basılmıştır. Fiatı 159 Krş. tur 

Bu kıtablar İstanbulda Ankara caddesinde Hilmi KitRbevinde 
satılmaktadır. Dil Kurumuna aid diğer neşriyattan mevcud olanlar 
gene bu kitabevinde bulunmaktadır. 

a ............... 1 ................ 1 

,·------~-· ' 
Ş_l~KETi HA YRiYEDEN: I 
Kopnıden Boğaziçfne 8 - 60 ve 162 ve Boğazicinden Köprüye 81 1 

ve 99 numaralı seferleri yapan va p•ırlanmız 5.2.940 tarihinden itiba~ 
ren Kücüksu Plaj iskelesine uğramıyacaktır. 

.,r. SUPHI SENSE~ 

1 -trıu •n"""" hı.•t"""''"'"' ... n ...... ...,. 1 
~eyoğJu Y.ıldı7 ııfnPmıı11 kar!!tsı tTam· 

.,,... "''""tı Lekler ..... ~ ........... 
'- ...... ıı.. I 

İstanbul ikinci iflils memurluğun
dan: 

Müflis Mehmet Evrim masasına 

gelen alacaklı Doktor Kilaidisin is
tediği eylul 939 aylığından itibaren 

1 

hini tahliyeye kadar ayda yüz yirmi 
lira itibarile işlemiş ve işliyecek ki. 
ralann mümtazen masa masrafı me
yanında verilmesine ve Aleksandır 

Desipris ve Aleksandır Mandudisin 
istediği 75 liranın 6 ıncı sıraya kayd 
ve kabulüne ülas idaresince karar 
verilmiş olup sıranın bu suretle dü
zeltildiği ilim olunur. (24009) 

ve bütün ağnlan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Ha

kimliğinden: Muazzez. Güvenli vekili 
Avukat Arif tarafından Salıpazarın. -

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVŞEKLiQi' 

Tabletleri her eczanede bulunur 
IPosta kutusu 1255) Galata, lstaııbul 

-
~-----•••••••il~ 1 da eski Salıpazarı yokuşu 12 No. lu 
,,.- hanede mukim iken hazır ikametga-

Türk~esi Kadar Kuvvetli hının meçhul olduğu taayyiin eden 
Sacit aleyhine mahkemenin 39/ 791 

Fransızca VI! almanca lisanını biler 
ve her türlil tercüme işJerlnJ gaye• No. lu dosyası ıle aç.ılan boşanma da-
kolaylık ve süratle yapan tecrübelı vasının muhakemesı 1/ 3/ 940 saat 16 
bir zata ihtiyacınız varsa lstanbul l I ya muallak olup ilanen tebligat ic
posta kutusu 406 ya müracaat edil- rası dahi karar iktizasından bulundu-

' _. m@st rica edilmektedir - il ğundan mumaifoyh Sacidin mezkur 
gün ve saatte mahkemede bulunma-
sı veya bir vekil göndermesi lüzumu 

Sahibi ve Neşrivat Miidürü HaJiı il.An olunur. -
LCUfi UÖRUÜNl"U 

HASAN ve NESRiN KOLONY ALARINDA 
SU ve BOYA YOKTUR 

LiMON 
CICEKLERI 

L', _\ A 

KOLONYASINI 
KuUananiar kendilerini ruhnevn7 v~ tatif kokulu timon, portakal boh~e. 

lerinde dolaşhklarrnı hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara bayat '" şifa 
veren, sinirleri teskin eden. ruhl ıztıraplan azaltan bu meşhur kolanya... 
ya ecnebiler bile- tapryor. Hayran ve meftun memleketlerine hediv~ o. 
larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yük.set 
milletlerin kolanyalarına fa iktir. 

Dolmabahçe Stadyumu inşaatı 
Münakasa ilanı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul Bölgesi 

Başkanhğından : 
ha ile Havagazl Fabrikasının blr kısım arazıst uzerınae yenıacn yıspııacaııı: oıem

plk stadyumun bil 'umum kArgtr inşaatı Ut! "Elektrik, kalörifer sıhhi tesisat it
leri hariç,, burada mevcut binaların yıkıl ma51 ve enkazının kaldırılması isıdlt'. 

2 - İhale şartlan: Kapalı 1arf usulı ledir. Ve vahidi flyat iledir. İhale m 
müsait fiyat teklif eden firma.va ."apılac.- aktır. 

3 - Keşlt bedeli: Bu işe aıt ilk keşlt bedeli 755.584.03 liradan fbaret olup 
muvakkat teminatı 34.450 liradır. "Betorı anne demiri ayrıca Bl!d~ Terblye51 Ge-
nel Direktörlüğü tarafından temın edilecek olup onun fiyatı bu ,.eıı:ıına dahil dtt.. 
ğildlr . ., 

4 - İhale (OnO ve yeri: thale 14/Mn rt/1940 Persembe gOnO saat onbeste Be
den Terbiyesi İstanbul Bölgesinin Taks\mde Ay Yıldız Apartımanınuı S cü ıt.• 
b.nda kıiin Merkezinde icra edllerektil' 

5 - Bu işe aft evrak sunlardır: 
a - Husus! fenni ı:ıartnı:ıme. 

b - Futbol sahası ve koşu pi:ııtlne alt lzahname. 
e - Stadyum binasına ait .zahname. 
d - tık kesif hOlAııası. 
e - Bavındırhk işleri ıo?enfl'l sartnıım 'eııf. 
ı - Nafıa VekAletl yapı tşıeri wnum1 .fenn! prf.nam.ed. 
« - Mukavl!Je prolesl, · 
h - Eksiltme ı:ıartnamesf. 
t - 20 parça p!An ve prolf\. 
8 - Münakaııaya tstlrak p•me'!( lstev enler yukıırıdıı :ıra~lı evrelrt 'Reden Ter

biyesi İstanbul Bölgesinin Tak~lmde Ay Yıldız Apartımanındakl Merkeztndl! Mu• 
hasebe servisinde 25 lira mukabilindt> ela bilecekleri ırfbl soracaklan ht!r 'ıııngt bfr 
hususta her ırt\n ~aat on bes ile on sekiz arasında burada bulunacak Mimarlar ta.. 
rafından kendilerine !Azım ~elen izahat verilecektir. (612) 

SATILIK MÜSTAMEL KERESTE 
İnşaat için l~ele ve safreye elverişli müstamel kereste ehven fL 

atla toptan olarak satılıktır. Görmek ve görüşmek isteyenler 41359 te. 

lefon numarasına müracaatları. ıl 

Gateterilik ve Ne$rivaı f L Ş 
Basıldı~ ver TAN matbaası 
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~ l~ iiıii ili 
~ er nne. aba ilmelidirl ~ - -- -§ Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen § 
E: suların temiz Ye saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en mu- ::= 
§ zır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürer· ~ 
:= ler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 5 - -2 Ilalsizlik, kansızlık, h.azımsızhk, karın ağrılan, kann şişmeleri, burun, makad kaşın- 2 - -=: ması, ishal. oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korku- 5 = ları, görmede ve işitmede bozukluk._ Ilep bu kurtların tesiridir. ~ 

1 BiR KUTU ll 1 ----
5 nu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her § 
e çocuk seve seve yer. a 
~ UlKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra soluc~an düşmezse ~fnnuzda solucan olma--§ 
= dığına itimad ediniz. Sıhhat Veka.tetinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutu- e 
;=_; larm içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (SAN TA) ismine dikkat. := 
5111 u111111111111uııııııınnnınnmuuıuııuııu11111111111uııuuınııuıununmnııııııınıııuıınnmnnıfii 
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