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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi .. 

Önünüze Çıkan Fırsat! 
DEKORASYON MAGAZA81: Döıemelik, Perdelik Kum8' ft 
Tül Parçaları ile yalruz y(lzil mütecaviz muhtelit biblo. Porse-
len etYa. bebek masa llmbası ve Abajurlardan mürekkep bir 
stoku. harlkulAde bir gelinlik yatak takuıunı yüzde ondan elliye 
kadar tenzilAUa aat?Daktadır. 

SATI ş 12 MART'• kıu••r d~v•m edecektir. ....ıı 

KD Csaky ile Mülikat Güreşte Balkan 
''Balkanlar, Harbin ampiyonu Olduk 
Sonuna Kadar Sulh 
içinde Kalacaklar,, 

Macar Hariciye Nazırı Ellenne Caakg 

Yazan: M. Zekeriga SERTEL 

1 ngiltere ile İtalya arasınd b" 
ın .. dd a ır 

kanıür ih~iWttenbert baı gösteren 
llltere · ı, nihayet İtalyanın in
Ciddt {.1 protestosunu davet edecek 

ltaı ır safhay~ girmiş bulunuyor. 
bu b[;:1 va~ıyetindeki nezaket, 
ebe . ye bır dereceya kadar 

.'jtr;rıııyet verdiriyor 
~·ôıa.ta mevzu olan. mesele şudur· 

İtalya, evvelce Almanya ·ıe · 

Dün Altı ltalyan 

Vapuru Çevrildi 
Alman kömUrJerlne ambaTgO ko. 

nulması üzerlne İngiliz gemileri, 6 
balyan vapurunu çevirmişler, fakat 
karardan evvel hareket ettikleri için 
serbest barakmıflardrr. İtalyan nota.. 
sında, bu kararın, iki devlet arasın. 

MACAR 
Nazırı 

Diyor ki 
"T ransilvanya Meselesi 

Anlaşma ve Dostluk 

Y olile Halledilecektir .. 
(Arkadaşımız Aka Gündüz 
Budapeşteden Blldirigor) 

Bana sorsalar: 
"- Kedorse'nin Daladier

sinden, Suriyenin Weygand'm
dan, Forin Ofisin "Şemsiyeli 
Adam,, mdan, Vaşington'un 
"Beyaz Saray,, lısından daha 
nikbin birisini tanır mısın?" 

Hemen cevap veririm: 
- Evet, tanırım: Kont Etienne 

CsAJry "Çald.t'_ 

bcÜ'f eUnde tutan bu kırk 
altılık genç diplomat bugünkü dün. 
yanın bir nikbinlik rök.ordmenidir 
denilebilir. 

Ne dımağında, ne sinirlerinde hiç. 
bir taraf için en ufak bir tehlike, hat. 
ta şöyle menficemsi bir ihtimal yok.. 
tur. 

İfadelerinden anladıklanm.ı sıra. 
layım: 

Balkanlarda Vaziyet -------- ., 
Balkanlar, harbin sonuna kadar 

süt limanlık kalacaktır. Kendi için
den bir tahrik olmamak şartile_. 
Dışardan da bir tahrik rüzgan es. 

miyecektir. 

Rumenler İkinci. Yuqoslavlar Uçüncü. 
Yunanlılar da Dördüncü Oldular, 

Balkan rues müsabakaları, dün gece nihayet buldu. Müsabakaların tafsiliitını ve 
alınan neticeleri yedinci sayfamızda bulacaksınız. 

Vergiye Yüzde 8 
Zammediliyor 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -
AlkollQ içkilerden alınmakta olan ver
ginin % 8 nisbetinde artbnlacatı an
laşılıyor. Bu buswıta hQkQ.metçe tet
kiklere baslanmıetır. 

Bu maksaUa hazırlanacak kanun 
projesi, Meclisin 6n0mflzdekf 18 Mart 

aldıktan sonra 1 Nisandan itibaren 
merlyete konacaktır. 

art 
10 Kuruş Arttı 
·Koordinasyon Heyeti Tarafından Verilen Bu 

itibaren Tatbikine Başlandı Kararın Dünden 
Şekerin kilosuna 10 kuruş zam yapılmıştır. İktısat VekA

leti, dün saat 12,30 da bu karan şehrimizdeki Şeker Şirketine 
bildirmiş, ona göre tevziat yapılmasını, toptancı tüccardan el
lerinde bulunan şekerler için birer beyanname alınmasını, be
yanname vermifen tüccarlara yeniden şeker verilmemesini ı... b" ti ı yap~ ~ ır caret anlaşması m .b. 

h ld ~ ucı ı.nce 

daki siyası münasebetleri tehlikeye 
düşürecek mAhiyette olduğu tasrih 
edilmektedir. İngilb mahfillerine 
röre, bu nota dostane bir şekilde 
tetkik edilecektir. Bu husustaki taf. 
silAtı altıncı sayfamızda bulacaks1n•z. 

Besarabya, Bukovina, !tarpatlar 
(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

1 toplantısını takip eden celıJelerde 16-1 

1 

rllşillecektir. Proje kanun mahiyetini 

- ··-· ····- ·-····· 1 1 1 
tebliğ etmiştir. I mu taç o uğu komürü Alına • 

Ruhr d . nyanın 
ına enl':1'ınd.~n almaktadır. 

Hatta, İtalya Jçın komiır çık 
caklarda !ta~.yan işçileri çalış%:: 
dır. Bu komurler Holandadan d . 
tarikile sevkedilmektedir. enız 

İngiltere bir aydanberi Alına 
b .. t.. lh nya. 

mn u ~. racatını kaçak telilkki 
ederek musadere ettiği halde . 
di k d ı • ıun. 
~e a ar talyaya sevkedilen kö-

mürlere dokunmamı§, bilakis İt 1 
De bir ticaret muahedesi akdin 

8 
{

8 

tebbüs ederek anlaşmak yoluna e .e-
• .. H.. B .. k gır. 

mı~--. u muza ere esnasında İn-
giltere, İtalyaya Almanyadan aldığı 
kömür yerine kendisinin kömür ver
mesini ve buna mukabil de, İtalya-
11m kendisine büyük sanayi manıu. 
lAtı satmasını teklif etmiştir. İtalya 
İngiltereden kömür almıya razı ol~ 
mu,, fakat buna mukabıl İngiltere
J'8 İtalyan toprak mahöulleri ver-

(Sonu; Sa: 8; SU: 3) 

Tarihi Tefrikamız: 

Salcihaddinieyyubi 
Ortaçağın En Büyük Askeri, 

En İnce Diplomatı, En 
Kuvvetli Teşkilatçısı 

Garp istilasına karşı dehisile 
kuvvetli bir dalgakıran vazifesini 
.rören bu büyük adamın adı hali 
rarpta şark tövalyeliğinfn sembolil 
olarak anılır. Şarkın Türk kültü. 
rilne, Türk dehasına dayanan bu 
pnlı macerasmı yakında De§fe 

haılıyorm. 

Finler Viborgon Gerisind.e 
Yeni Mevzil2re Çekildiler 

El!erinde küçük, büyük stok bu.15 C! u L H 
lunduranlardan ayrıca kilo başına. 
onar kuruş tahsil edilecektir. İÇİN 

Hitlerin Beş 
Şartı Yarmış 

Bu karar üzerine, dünden ltib'lren 
yeni fiyatlarla satışa başlanmıştır. 

Şeker fiyatlarının arttınldığını, 
bildiren tebliğde deniliyor ki: 1 

"Bugünkü ~ker fiyatlan pancann 
Azami 30 para olması esasına milste. 
nit idi. }ialbuld 1939 senesi kampan. 
yasmda pancara Azami 40 para '1'eriL 

Ladoganın Şimalinde 

Sovyetlerin 2 Bin Makta,I 
Yerdikleri Bildiriliyor 

Londra, 4 (Hususi) - Fin
landadan gelen son haberlere 
göre Sovyetler, Viborg'u henüz 
işgal etmemişlerdir. 

. Sovyet kııvvetleri, Viborg körfezi
nı geçerek, bir ihata hareketine te. 
şebbüs etmişlerse de, netice alama· 
mışlardır. Viborgtaki Fin külli kuv. 
vetleri, intizam dairesinde, yeni 
mevkilere geçirilmektedir. Bu mev. 
kiler, şehrin Cenubu Garb!sindedir. 
Son haberlere göre, Sovyetler Man.. 
nerbeim hattının diğer taraflarında 
ve haftalardanberi Taipalede ilerlJ. 
yememişlerdir. 

08:118 Şimalde Ladoganm Şimali 
Şarkisinde iki gündenbeıi, devam e
den bir muharebe neticesinde Sov

.yetlerin iki bin maktul verdikleri 

miştir. Önümüzdeki kampanyada bu 
miktan yeniden arttırmak lizım 

gelecektir. Diğer taraftan ecnebi 
memleketlerden temin edilen işletme 
malzemelerinin fiyatları da yükseL 
miı bulunmaktadır. 

"Binaenaleyh, hütiln farklan kar. 
şılamak için şeker fiyatını arttırmak 
urureti hasıl olmuştur. Esasen ha. 
riçten getirilecek şekerler de bizim 
şimdiki fiyat seviyesinden fazlaya 
mal olmaktadır. Bu sebeplerle şeker 
satış fiyatına kiloda 10 kuruş zam 
yapılmasına koordinHyon heyetint'e 
karar verilmiştir. Martın 4 ttnt'il pa
zartesi gününden itibaren hu yeni fi. 
yat üzerinden '4'ker satılması için 
şeker ,ırketine emil' verilmiştir. 

"Toptancı •eker tflccarlan yeni fi. 
vatla satışa basladıklan anda eski 

1 
fiyattan ellerinde bulunan stoklan 
~n çok 24 saat içinde bir beyanname 
ile şeker satın aldıktan fabrikalara 
veya teşkilatına bildirecekler ve ken. 
f\ilerlne ait olmıyan bu fivat farkı. 
nm hesabım mezkör teşldlitla göre. 
l"eklerdir:'' 

Cumartesi günü lıilJıedilen 
feker BıkıntUllnın sebepleri 

Cumartesi günü şehrimizde şeker 
·. 51 

~. 

Sumner W elles, Dün 

Lozana Geldi 
Londra, 4 (Hususi) - Amerika 

Hariciye Müsteşarı Mister Sumner 
Welles bugün Lozana muvasalat et. 
miştir. Parise hareketinden evvel 
b.irkaç gün Lozanda kalacağı anlaşı. 
hyor. 

Reuter ajansının Amsterdamdan 
bildirdiğine göre Telegraf gazetesi. 
nin Berlindeki muhabiri Şansölye 
Hitlerin Sumner Welles'e Alman 
harp gayeleri hakkında beş şartı th. 
tiva eden bir proın-am verdiğini bil
dirmektedir. Muhabire nazaran Füh. 
rer Almanyanın bu şartlarla silahlan 
bırakmağa imide olduğunu söyle
miştir: 

1 - Bertin. Bohemva. Moravva ve 
Polonya üzerindeki mÜrakabe v~ taz. 
yikına devam edecektir. 

2 - İngiltere İskandinavyada en.. 
trika yapmak ve nüfuzunu kullan.. 
maktan vazeececektir. 

3 - İngiliz şakilerinin Malta. Ce. 
belltank ve Singapurdaki sekavet ,,_ 
caklan ortadan kalkmalıdır. 

4 - Almanya, •Orta Avrupadakl 
<Sonu Sa. 6 Su: 41 
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f azan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgıç 

1 k Mus"ki Zevki Bize 
"Ninni,, ile Aşıfanır 

-26-
Bu vesile ile, biraz da babamın 

musı.kiye duşkunluğünden bahset.. 
mek isterim: O, bu duşkunluk yu. 
zunden Beykozdaki yalıyı adeta 
hususi "Daruttalımı musikı,, ye çe
virmişti Kemani Leon Efendi, 
yalının daim1 musiki hocasıydı. 
Yalıda orgdan, sabafona, piyano. 
dan uda vanncaya kadar, her çe
f!t musiki lleünden mutqekkil 
zengin bır koleksiyon vardı. 

Bu sayede, hepımlz, iyi kötü, 
musiki terbiyesi alabildik. Meseli. 
Ahmet Mithatın torunu Mihriban 
Hanım. alafranga kemanda. fev
kaladedir diyelplırm. Diğer torunu 
N glr Hanımın maharetle beste
lediği f81"kılardan bazılan, bugun 
bile en çok aevilen eserler arasın
dadır. Ahmet Mıthadm buyülr kı
zı Hacer Hanım, piyano ve org us. 
tadıdır. Hatta kendım bile, o sıra
larda, heın.n her telden bir parça 
plabilecek derecede musiki ter. 
biyesi ft dersi almıştım. 

Vakıa, Ahmet Mithat, bir saz 
çalmar.dL Fakat 'türk musikisinin 
bütün makamlarına vakıftL Çok 
hassas bir kulağı vardı. HattA ara
ma, meseli bır vapur duduğü du
yunca gülomser: 

.. _ Hüzıamdan ötüyor!" Der, 
bir kedi miyavlua, yine lltife yol. 
lu: 

.. _ Hicazdan miyavladı!" kabi
linden teşhisler koyardL Hele fa.. 
ll1 esnasında kulağıdan bır tek 
yanlış not kaçmazdı. Bütün eski 
lirlan, besteleri bilirdL Klasik 
prkılan sever ve davudi :teSile o.. 
kurdu. Bir gün ondan, alaturkayı 
mı. yoksa alafrangayı mı daha faz. 
la sevdiğini öğre.pmek istemiştim. 
Bana verdiği cevap fUydu: 
•- Musiki, bir zevk, daha doğ

rusu bir ruh meselesidir. Bu zcv. 
kin ilk tihumlan, bizim ruhlan
mıza, daha beşikte bulunduğumuz 
günlerde serpilir: Mesela biz, ilk 
musiki zevkini analanmızm b ze 
aöyledikleri ninniler"n ahenginden 
tadanz. Bun\Rl içmdir ki, daha o 
zamandan ruhlanmıza tohumu 
merpilen, ve sonra bize hlkim olan 
bir r.evki değiştirmeye iıpkfuı var 
mı? 

B una mikan olmadığı tç ndir 
ki, ben, alaturka musikiyi 

severim. Hattl, annem, beşiğimi 
18llarken, "'ninni,, yl hicaz maka.. 
mından söylediği için, otuz makam 
içinde en çok sevdiğ m makam da 
hicaz makamıdır ama, alafranga 
teknik cihetinden, alaturka musi
kiden 2Je11ginmiş: B ze ne Nasıl 
iyi kalbini, olgun dimağını, ve sal-. 
lam leclyesini takdir ettiğimiz fa
kir bir insanı, duygulan. düşün. 
celeri ve huylan bizimkiler ne 
aymıyan zengin insanlardan faz'a 
IJeViyorsak, b"zim olan fakir musi
kiyi de, bize yabancı gelen musL 
kinin zengmine bila tereddüt ter
dh ederiz: Nitekim ediyoruz da!" 

Ben, ne yalan söyliyeyim: O za.. 
man, bu aözlerin luymetı.ni layıki
le kavnyamamıştım. Hatta hiç u. 
nutmam o gün babam da. bilmu
kabele benden bir sual sorup, han.. 
gi makamı ıevdiği.ml öğrenmek 
Ssteylnce gülmüş ve: 

.. _ Ben, dem"ştim, en fazla ri
yaset makamı,, m severim!,, 

Fakat aradan seneler geçti. Ve 
biz bir aralık, alaturka dinlemek 
hnkanından muvakkaten mahrum 
kaldık: lşte o mahrumiyet günle. 
rinde , babamın o sözlerini, eski 
tdraksizlığimin nedametini acı acı 
duyarak anlamıştım. 

• Babam, akşamlan, yalıya geur. 
ken, hepımiz bir deliğe saklanır, 
ve hiddetli olmadığını öğrenince. 
Je kadar gözüne görünmezdik. 

Babem ne slrer girmez. eoya
nur, dökünür, entarisini giyip, kö. 
te minderine oturur, kahvesini içer 
di, eğer o gün fena bir bidiseye 
linirlenınif delilse, kahvesini lçezı. 
ten: 
·- Çocuklar.,_ Diye RSlenlr, 

Mptmbl PlmP etrafına toplarda. 

• wud.,..ls p: 
1•s --... 

celerfydi: Ve cuma geceleri, babam 
ekseriya, geç vakitlere kadar o
turur, ve eğlence hususunda bi?Je 
karşı çok musaadekar davranırdı: 
Mesela, o gecelerde, bizleri, - ya
ni oğullan ve damatlan - baba
mızla kadıeh tokuşturmak zevkini 
bHe tadardık. Çünkü cuma gece
leri, babam bizim arzumuzu 11eı.er, 
çilingir sofrasını hazırlamamızı 
emreder, kendisi de başımıza ge
çer, neşemizi arttırırdı. Vakıa, kır
kına kadar, her türlü sefahati tat. 
mı,, hatti zaman zaman ayy•şlık 
bile yapmış olan Ahmet Mithat, 
o sıralarda içkiyi bırakmıştı. Fakat 
cuma geceleri, "Servet,, ve .. Me-

lek,, annelerimin ve bizim hatırla. 
nmızı kırmamak içın, birkaç ka
deh, daha doğrusu büyük kadehin. 
den birkaç yudum alırdı. Ben, o sı
ralarda, nargile tiryakia ydlm; bu 
adet bende. Arablstanda, Mekke. 
de Yemende bulupduğum günler
den kalmıştı. Cuma geceleri, rakı. 
mn tesirile gözlerim parlamaya 
başlayınca. babam hizmetçiye be
nim nargilemi getirmesini de em. 
rederdi: Ve o zaman, benim key
fım de tam kıvamını bulurdu. 

Yine o gecelerde Ahmet Mitha. 
dın kızlan ve torunlan da bulun
duğumuz odada toplanırlar, ve biz 
konup güliife demlenirken, onlar 
da sazlannı ellerine alırlar, hepL 
mizi mesteden fasıllar yaparlar, 
besteler, karlar çalarlar, prkılar 
okurlardı. 

Ben, bütün bunlan. hem bBba
mın hususi hayatı hakkında da bL 
raz fikir vermek, hem de bilhassa 
onun, taassuptan ne kadar uzak 
bulunduğunu anlatmak maksadile 
vazıyorum Meseli. onun böyle, ~ 
ruğu, çocuğu etrafına topluyarak 
onlara Takı içirnleSi bazı mürteci. 
lıer tarafından muzır bir "işret L 
lemi., sayılır, hatta daha müfrit 
mürtec"ler tarafından, .. Gayri ah. 
liıkt , bir liıübalilik telakki olunur
du. Fakat babam, bir gün, bu hu. 
sustaki tenkitlerini kendi yüzüne 
karşı söyleyen bir zata fU sözler
le cevap vermişti: 
"- Benim bu toplantılan vap. 

mamaklığım. çocuklarımın içkiye 
alışmalanna mini olamaz. Binaen-
11leyh: 

"- Madem ki nasılsa içiyorlar, 
bari gözümün önünde içsinler!,. 
Diyorum. Bu suretle, hem kendim 
avunmuş. eğlenmi' oluyorum, hem 
onlan. evlerinde içmeye, evlerin. 
de eğlenmesini sevmeye alrştıny~ 
nım: Çünkü ben, rakıyı meyhane. 
de içmenin kafi derecede zarannı 
~ördüm: Onlann meyhanelere a
hşmalarmı istemiyorutn: Benim ö.. 
nümde, benden çekinecekleri için 
az içiyorlar. Ve başlanna dert geL 
miyor. Halbuki, yabancı Alemlere 
kanşsalar, kimbilir ne felaketlere 
maruz kalırlar: Çünkü bana soru. 
lursa, meyhaneye alısmak, rakıya 
alışmaktan çok daha tehlikeli bir 

itiyattır!,, 
Babamm bu düşünceyle takip 

ettiği terbiye usulünden zarar göfloO 
mediğim"z, hatta bll&kis fayda gör. 
duğumuz muhakkak.. 

O, daima: 
"-En büyük ders, g~rgtl Ye 

tecrübedir!,, Derdi. Çocuklannı 
terbiye etmekte, bugün bile birçok 
kimselerin fazla serbest sayacak-
lan kadar ileri bir zihniyetle dav
ranması, ve ilerı bir yol tutması 
da, tecrübelerinin tabii bir neti
cesiydi: 

Ne yazık ki, onun en kıymetli 
tecrübelen, kendisinden fazla bize 
yaradı: Nitekim, onun tecrübelerin 
den aldığı ilhamla verdiği terbiye 
sayesinde, bizler, ilk gençlik gün
lerimizde meyhanelerin cazibesi.ne 
kapılmaktan kurtulduk. Tevekkeli, 
Fransız piri: WJ'ecrübe insana 
gençlikte 1hun olan, fakat maale-
aef ihtiyarlıkta gelen bir RrVet.
tir',, Dememiı: Babamın ilk gen~ 
lllinl yiyen, harap edm "'tecrü
be.. 1er ele, bmm ilk 91DÇU1imtzl 
brUldll 

Konyalının 

Davası Başka 

Güne Kaldı 
Afrodit muhakemesi yüzünden e1-

çılan davalardan birine, dün 7 inci 
asliye ceza mahkemesinde başl!ln
mıştır. 

Davacı İbrahim Hakkı Konyalı
mn Cumhurıyet gazetesi aleyhıne 
açtığı bu davanın mevzuu, mahke
mede Semih Lutfi tarafından söy
lenmedıği iddia edilen bır cumlcnin 
Cumhuriyet gazetesinde yazılması 
ve Konyalının gonderdlği tt-kzibin 
neşredilmemesidir. 

Dün suçlu olarak Cumhuriyet ga
zetesi neşriyat müdürü Hikmet Mü
nif dinlenmiş ve avukat İrfan Emin 
ile Suat Kant ta, mahkemed~ hazır 
bulunmuşlardır. 

Hikmet Münif, o yumın Konyalı. 
yı tahkiri mutazammın olmadığı gi
bi, müddeiumumi Hikmet Onatın 
nüfurı ve tesiri altında kalarak, ra
por verdiğinden de baluedilmediği
ni ve gönderilen tekzibin çok uzun 
olduğu için, gazeteye konulmadığını 
söylemiştir. 

Davacı İbrahim Hakkı Konyalı, 
avukatının burada olmadığıru soyli. 
yerek, muhakemenin tecilini istemiş 
w dava istidası muhteviyatını tek. 
rar ettiğini bildirmiftir. 

Avukat irfan Emin, iddianame 
suretinin usulen tefhimi llzım gelir
ken, müvekkiline lddıaııamenin 

teblfl edilmediğini ve esasa bu- ce
vap verebilmek için, ~vvelemirde 
iddianamenin kendilerine tebliği J.i. 
zun geldiğini bildimıİf ve bu tebli
gatın yapılmasını iatemi§tlr. 

Mahkeme, iddianamenin tasdikli 
bir örneğinin Hikmet Münib tebliği 
için' başka güne kalmıştır. 

Kadıköy Cinayeti Davası 
Kadıköyunde arabada giden sev

gilisi Fatmayı bıçaklıyarak öldüren 
Araçlı Yakubun muhakemesine cün 
ikinci ağırceza mahkemesinde de. 
vam edilmlf'•r. 

"DüA fllHk Olarak "dinlenen Hlise
yin, Fatmayı tanımadığını ve evine 
hiç gelmediğini aöylemiştir. 

Yakup, Hüseyinin şahadetlne iti
raz etmiş ve şahidin Fatmayı tanı
dığını söyliyerek, mahkemeye bir 
çocuk fotoğrafı vermiştir. Bu çocu. 
ğun Fatmadan olduğunu soylemif, 
fakat çoculwı vakadao birkaç gun 
önce Fatma ve Huseyin tarafından 

zehirlenerek oldurilldüğünü bildir
miştir. 

Mahkeme Fatmanın, Yakuptan 
ayrıldıktan sonra, nerede kaldığı
nın tesbiti ve müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesi için bugüne bırakılınıt
tır. 

Galip Efgani'nin Muhakemesi 
Gümrük İdaresi tarafından doviz 

kaçakçılığından dolayı Galip Efgani 
aleyhine açılan davaya dün 5 ci as
liye caza mahkemesinde devam eclil
mlftir. 

Şahit olarak dinlenen muayene 
memuru Burhan: 

- Bu adamı şahsan tanımam. Biz 
gelen yolcuları trende muayene e
der. Kıymetli evraklarını pasaport. 
lanna kaydederiz. Bunun da pasa
portunda 1000 İngiliz liralık çek, di
ye yaulı olduğuna göre, mutlaka bu 
1000 İngiliz liralık bir çektir. Yanlış 
yazılmasının imkanı yoktur, dedi ve 
kendisinin çek ile kredi mektubunu 

TAN=-================================================ 

Dahiliye Vekili tsugün 
Şehrimize Geliyor 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, bu- müdiirliiğilnde Vali ve Belediye 

Zeytinyağ 

İhracatına 

İzin Verildi 
günkü ekspresle şehrimize gelecek Reisiyle şehrin sıhhat işleri üze. 
tir. Faik Öztrak Pendikte trenden rinde de bir müddet görüşmüştür. İzmfrde Od gün evvel zevtinyağı 
inerek doğru Kartala gidecek, ora- ihracı menedilmişti. Dün şehrimize 
da nhatsız bulunan ul"desini zi- Behçet Uz'un ziyaretleri gelen haberlerden anlaşıldı~ına gort 
yaret ettikten sonra fstanbula ge- Şehrimizde bulunmakta olan fz. bu mıntakada zeytinyağı ihracatını 
çecek, \•lliyette meşgul olacaktır. mir Blediye Reisi Behçet Uz, dün yeniden başlanmıştır. Satışlar devanı 
Sıhhiye Vekilinin tetkikleri ele Llıtfi Kırdan ziyaret ederek etmcktedır. Bürhanlveden İtalyayı 
Sıhh"ye Vekili Hultisi Alataf, görüşmüştür. külliyetli miktarda Pirinç ve yemek. 

dün DariiJacezeye giderek mües- Bugün saat 14.30 da Ticaret O- lik zeytinyağı yüklenmektedir. Bet 
seseyi gözden geçirmi tir. dasmda Behçet Uz'un da iıtirakile asitli yağların kilosu 48 ve birinci 

Vekil }"arın da Bakırköye gide- bir toplantı yapılacak ve 1940 tz_ yemeklik yağların kılosu toptan 52 
rek akıl hastanesin" gezf!C.-ktir. mir Fuuına iştirak meselesi görü- kuruştan satılmıştır. Dahili piyasa. 
Hulfü;i Alataş, dün akşam Sıhhiye şiilecektfr. 1ar için normal kaliteler 42 kuruştur. 
============================ Fiyatlann dÜfl'Ilemesi için Ziraat 

Maarif Vekili, Valiye 

Takdirname Gönderdi 
Maarü Vekaleti, son günlerde İs

tanbul da 2 orta, 2 ilk, 22 koy mek. 
tebinin açılmasında mesaisi görülen 
vali ve belediye reisine şu takdirna. 
meyi gondermiştir: 
"- Vilayetiniz dahilinde yalcın 

a1akanızla yeniden 2 orta, 2 ilk ve 
22 köy mektebi binası inşa ettirilmiş 
olduğunu memnunıyetle öğrendim, 
Memleket maarüinin inkişafı yolun
daki değerli mesainizi takdirle kar
şılar, muvaffakıyetinizin devamını 
dilerim .• 

Maarif Vekili 
Hasan Ali YÜCEL 

JI ualllmlerin toplantw 
tlkmektep baş mua11imlerinin ay. 

lık toplantısı, dün İstanbul birınci 
mektepte yapılmıştır. Dunkü toP
lantıda, mekteplerdeki normal ve 
çüt tedrisata göre, evkat cetvelleri 
incelenmiş ve halen tatbik edilmek
te olan cetveller muvafık görülmüı
tür. Bundan sonra, kuşluk vakti ye
mek yemek itiyadının takviyesi için 
alınacak tedbirler etrafında görüşül
muştur. Bunun da, gerek veliler nez
dinde, gerekse talebe arasında yapı
lıı"..ı:ı k or:ooaeanda ile .nıümküll. ola.. 
cağı net cesuıe varılmı~tır. Topınntı. 
da, son olarak sınıfların istiap had
di üzerinde görüşülmüş, yeniden açı
lacak sınıf ve şubelerin bu esasa gö.. 
re açılmasına karar verilmiştir. Bu 
karara göre, sıruflann talebe mikta
n 60 ı tecavii'z ettiği takdirde iki §U

beye tefrik edilecektir. 

Gazi Köprüsü 
• 

Gazi Köpnisünün muvakkat tesel-
lüm muamelesile meşgul olan heyet 
yann mesaisini bitirecektir. Hazır. 
lanan evrak, Nafıa VekAletl Köprü
ler mildürü tarafından Ankaraya 
götürülecektir. Heyet, köprünün te
sellfimü için tetkikat yaparken mü. 
hlın bazı kusurlar tesbit etmiştir. Bu 
kusurlann ikmali şartiyle bir sene 
sonra köprünün katı kabulü yapıla
caktır. 

Belediye her iki köprünün müte
madi tamiratı için bu seneki bütçeye 
100 bin Ura koymuştur. Gazi Köp
rüsü. :yeni olduğu ve henüz tamire 
ihtiyaç göstermediği için bu para 
münhasıran Karaköy köprüsü için 
sarfedilecektir. Bu para ile köprü
nün dubalanndan bir kısmı tamir e. 
dilecrk, Karaköy cihetindeki avak
lan da bir miktar yükseltilecektir. 

Bir Adamın Kolu Koptu 
Makinist Arifin idaresindeki 17 

Belediyeye, Otobüsler 
için Dört TekUf Yapıldı 

Bankası mühim miktarda zeytinyağl 
mübayaa etmektedir. 

Piyasalarda ihracat normal olarak 
devam etmektedir. İngiltereye bef 
vagon tiftik gönderilmiştir. İtalya ve 

Belediyenin otobüs mübayaası için Fransaya yüz bin liralık fındık, derl 
açmış olduğu münakasa müddeti bit- ve tütün sahlmıştır. İtalyanlann li
miş, dün daimi encümende taliple. manımu.dan aldıktan tarikleri işle. 
rin teklifleri açılmıştır. Şimdiye ka.. dikten sonra Varna yoluyla Alınan. 
dar otobüs mübayaası için yalnız yaya gönderdikleri haber verllmek
dört firma müracaat etmjı ve tek- tedir. 
liflerini vermitlerdir. Bunlardan il- İtalya ne yeni yapılan anlaşma iı. 
çü İniglliz, biri de Amerikandır. Bu zerine piyasamıza yeni teklifler gel
firmalann, takdir edilen fiyatlara ikı mektedir. İtalyan tüccarlar aldıklan 
misli fiyat teklif ettikleri görülmüş. permiler üzerine memleketimizden 
tür. Tekliflerin tetkiki bugün ikmal külliyetli miktarda mazı ve haşhq 
edilerek netice bugün Vali ve Beledi- tohmnu Ye kireç mürek!tebatından 
ye Reisine bildirilecektir. istemektedirler. Fransa ile de man~ 

Otobüs mübayaasma fazla talip fatura, boya, yünlü mensucat gibl 
çılariamasının sebebi, hem harice maddelerin memleketimize ithaU 
para çıkarmak, hem de otobüsleri için tüccerlarla Fransız fabrlkalan 
bulunduklan memleketten çıkarmak arasında husus! bir anlaşma yapıl. 
müşkülitı yüzündendir. Hatti İzmir mıştır. Bu anlapnayı yapan Türk tüc 
Belediyesinin de Almanyaya sipariş çarlan Pariaten fehrim1ze dönmüs
ettiği otobüslerden 40 ı İzm1re geti.. ]erdir . 
rildiği halde 13 ü Triyestede kalmrı- lhtikir komi3yonıı toplanıyor 
tır. Bunların İstanbul& celbine ı.t-
kan görülmemektedir. Bir miiddettenberi toplanmıyan 

Ot b- L--ı- 1 __ , 1 ,~l ilıtiklr komisyonu yann toplanacak-
O U3 AV«Ulll/Onunım 1 uoul/n tır. Komisyon milli fktısadı koruma 

Belediye otobüs komisyonu bugün kanununun hükümlerine göre, şehri. 
öğleden sonra toplanarak otobüsçü. mlzde alınacak tedbirleri görü~ecek. 
lerm son tekliflerini tetkik edecek- tir. 
tir. Otobüsçüler, yaptıklan teklifte 
yedek parçalan ve makine aksamı
nın pahalanmasından ve bir de ben
zın :uyu ıaı uu:u y UAa..-......... uc:a• -

layı otobüs fiyatlanna zam talebinde 
bulunmllflardır. Bundan bafka Fati
he kadar giden otobüslerin Edirne. 
kapı ve Eyübe kadar gitmelerine mü. 
saade edilmesini istemektedirler. 

Yeni Radyo Kanunu Projesi 
Münakallt VekAleti, pmdlllk rad

yo kanununun bazı maddelerinin 
detiftiribneslne lüzum görerek, ye. 
ni bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Yeni projeye gore, yeni radyo a
lan bir kimse, 15 gün içinde P. T. 
T. idaresine müracaatla ruhsatname 
almıya mecbur tutulacak ve senelik 
radyo taksiti de biri Haziranda, di· 
ğeri blrincikanunda olmak üzere i
ki seferde tahsil edilecektir. 

Muayyen ödeme zamanlarından 
sonra alınan radyolann ücretleri 
ruhsatiye müddetinden bir ay sonra
ya kadar tediye edilmiş olacaktır. 

Tesisatını kullanmak istemiyenler, 
P. T. T. idaresine müracaatla maki
nelerini mühürleteceklerdir. 

Esnaf teşkilah 
Ticaret Odasına bağlı bulunan es

t~ilatiyle ·~emurrucaHe- 1 ü'ro ttn-e 
birlikte ticaret mıntaka müdürlüğü. 
ne raptedilmiştir. Esnaf burosunun 
bundan böyle bütün muameleleri 
mıntaka müdürlüğünce idare oluna.. 
oaktır. 

Dün getirilen eıya 
Amertltan bandıralı Exmort vapu

ruyla dün makıne aksamı, maden! 
yağ, radyo ve aksamı, otomobil aksa
mı, pamuk mensucat; Yunan bandı. 
ralı hene vapuruyla da Dizel motÖI 
akMmı gelmiştir. 

DENiZLERDE: 

Fırtına Şiddetlendi 
Karadniz ve Marmaradan M>tı!'S 

Akdenizde de fırtına başlamıştır. 
Fırtına bilhassa Karadenizde şidde
tini arttırmış, yolda bulunan bütün 
vapurlar limanlara iltica etmek mec 
buriyetınde kalmışlardır. Vapurlanıı 
işliyememesl yüzünden iskelelerde 
ticaret eşy&lan birikmektedir. Bu a. 
rada Giresunda da 208 çuval fındık 
vapur beklemektedir. 

çok iyi farkedebileceğini ilave ettı. numaralı banlıyö treni Ahırkapıdan 
Galip Efgani buna 'iddt:tle ıtiraz e- geçerken, Erzurumlu 21 yaşında Ka
derek, bu memurun çeide kredi mek. ramana çarpmıştır. Karamanın sağ 
tubunu birbirinden ayıramadığını kolu lokomotifin altında kalarak, 
ve kendisinin gösterdiği şeyin kredi dirseğinden kopmuştur. Yaralı Cer. 
mektubu olduğunu söyledi. rahpaşa hastanesine kaldırılmı1ı tah-

Muayyen müddet içinde radyo 
taksitlerini vermiyenler, P. T. T. i
daresinin tahriri tebligatı üzerine 
taksiti yüzde on f azlasile ödeyecek
ler. Eğer yine ödemezlerse. bu sefer 
taksitler iki kat faızlasile alınacak ve 
mal memurları bu paraların tahsi
linde, tahsili emval kanununu tatbik 
edeceklerdir. 

Maltızda Yandı 
Feriköyde Batı caddesinde oturan 

Şerüe, yaktığı maltızın üzerine düş. 
muı, muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

Manisadan Bandırmaya kadar olan 
mıntakaya çok kar yağmıştır. Balı.. 

kesirde kann fazlalığı müstahsili 
memnun etmiştir. Bu havalide nadi· 
ren bu kadar fazla kar yağmaktadır. 
Her yağl§ senesi mahsul bereketli ol
duğundan dolayı köylüler se~ 
lerdir. 

Zonguldakta ilç gQndür kar yat
maktadır. Denime fırtına vardır. 

Almanyadaki Gemilerimiz 
Almanyada inşa edilen yeni gemL 

leri tesellüm için giden ve evvelld 
gün avdet eden fen heyctı hazırladJlı 
raporu dün Denizyollan umum mü. 
dürlüğüne vermiştir. Tesellüm işinm 
sekteye uğramasına denizlerdekı em
niyetsizlikten başka Almanlann ser. 
best döviz istemelerinin de ıebep oL 
-:tuğu bildirilmektedir. 

0 arada tesadüfen mahkemede kikata başlanmıştır . 
bulunan Merkez Bankası kambiyo ~ ----- ----------- 
şefi Fahrettinin bu husustaki mahi· 
mauna müracaat edildıkten sonra, 
duruşma müddeiumuminin talebi ü
zerine tetkik için başka giıne kaldı. 

S U A . L C -E V A P 
....... 

K 
•k d B 1 bazı f8rtlar ve kayıtlara tabi imi" mo- tehre Edlrnekapıdan mı, yoku Vedi 

ÜÇİI pazar a U Unan tar kuvveti fllln tahdit edllmlt bulurıu· kulederı mi glrmlttlrT 

yormut. nereden malOmat alablllrlmT C - Ne Jl',dlmekap1chm, ne de Yedi-
Ağır yaralı Adam c - Uman hanında mıntaka iktisat kuleden gtrm~. ı6ehre ilk girenler 

1 mOdOrıtıttıne müracaat ederek malQmat Fatihin ukerleridlr ve bunlar Topkap 
Diln akpm saat 19 da Küçükpa- lablliniDJs. ile Edlme'kapı arasındaki limdl .. Sulu· 

zarda Hacıkadm caddesinde meçhul e kule" kapısı denilen kapıdan eehre sir· 
bir phıa tarafından göğsünden bL a - Her -UrHlaın• ael(fff nztyeth•I mitlerdir. Fatih. matyetl ile birlikte teh-
çatıa ağır surette yaralannuf bir a. nOfue takerealne luıydettlrtHal hakkırı· :re Topkaptdan ~k bir alayla ve me-
dmn bulumnUflur. da ••tv•kAletlft bir emrt V11r, bu emir rutmle rtrmlltlr. Ordu saneatı ela l'a-
Zabıtanm yaptılı tahkikat netice- rwlkelleflyet tıarlolM pkllllf ola11lara tDıle btrınrte bu kapıdan tehre ıtnfll 

sinde yaralının 1'atihte oturan İsmail da f8Mll "'ldlrT ietn Topkapıya ·~ zamanda Sanca) 
olhı Hasan oldulu anlaplnuftır. C - Aaltert bahisler etrafında ma16- kapa da denilir. Fatihin tırtanbul ltapı

m.a ~ muu.nn, mensup oldutu- lannı d6wlattl toplarda kullandıll ta 
Huanm yarasa P alır ve tehli-1 nm IQbqe mOnıcaatla -.»met alab&-~ ilmi de bu kapnm Ud tara-

kelt oldutundan lflıdeslni almak ıtntntz. fmda buhmmttlmıthr 
mttm1dbl olmmınnftır. Yarah Cer- m...;~;...---------------~--
nlıt '" > st•eerlne lmJdmlJ'Jlh'; 
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:-:-8-.U--:.G_ü __ · N_f 
Altı Aylnk Ha p 

yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

A lınanya, altı aylık harp bilan. 
re AJ çosunu neşretti. Bilançoya gö. 
dur Çınüanky.~ bvaziyetindcn memnun. 

· n u u nıiidd t f d 
lonyayı istila etıniş e z~ttınf_kal P~
birçok t' t ' mu e ı erın 
dit :ııdılıcıarc gemilerini ve mütead-

ı arını batı b' yarelerini taıır· rnuş, ırçok tay. 
de çok cü • b. ıp \'e buna mukabil 

Bugün ~e ı: z~~ara uğramıştır. 
alta aylık har g~l~zlerle Fransızlar, 
sediyorlar. Fat bılinç~~arından hah. 
nıatbuatınrn .1 a~ -~gı~ı~ ve Fransız 
ço Alm 1 ı :n surdtigü bu bilan. 
miyor an~ı~rk.gıbi fiituhattan bahset. 

. ı a ıs f l 
verilen nokta b en .. az a ehemmiyet 
manya ·a u muddct zarfında Al. 
tinnck~ .. karşı açılan harbi ciddileş 

ıçın y ı h • İngilt apı an azırhktır. Gerek 
ere, gerek F 

zarfında Al ransa lm müddet 
tün ka "n nıan tecaviiziine karşı bü. 
tün k~ akla~nı seferber et1t1iş, bü. 
ve harb';"etle~tni derleyip toplamı~. 
biı- safha yeru .. v_~ daha ehemmiyetİi 1 
ınıstır. Ya goturccck tedbirleri al. , 

D . • ı 
~~ava Harbi 1 

M llttefiklerin geçen altı a 1 
fı d Y zar- ı 

l>ahir ve :ı a . karıı.1aştık1an tahtel. I 
cak b" ay~ harbi, onlan sarsa 

ır nınhıyet l -
nıilttefikler b h ~ rnamış, bilakis 
tına dayannıı u v 8~~ 1~ hütiin tahriba. 
betmenıiş, he~ki \:st·~'"!~iklerini kay. 
Ye eden tedbirler' ustu~liiğü takvi. 
olmuşlardır nu ~. a!mnga nıuvaHak 
ile Yapılan ·h yu7: e? bu iki vasıta 
h arp, hıçbır k' 

arpte gösterdigv. h va ıt geçen 
-e v. ı ızı göste . 

INGILIZLERiN YENi SILAHI: "MOTÖR TORPİDOBOTLAR .. 

flEK 
Yolsuzluk Değil, 

Akıls1Zbk ! 
Yazan: R F'ELEI< 

Size bir fıkra anlatacağım. Müs. 
tchcen olmadan anlatılması 

güçtiir amma biraz hen kendimi sı
kacağım, biraz da siz zekanızı aça
caksınız. h"kaye anla~ılacak. 

Vaktiyle, kayyumun biri (yeni ne· 
sil belki bilmez. Kayyum diye ca. 
nıileri temizliyen hademeye denir) 
camiyi tem'zlerken minberin altında 
müczzım bir kadınla beraber gör. 
müş. Başlamış bağırmıya: 

- Tiıiıfı! Allah belanızı versin. Bo 
ne edepsizlik yahu! 

Miiezzin hemen cevap vermiş: 
- Sus bağırma yahu! EdepsizJik 

değil, yersizrk .. 
Son iki gün zarfında şehirde bir 

şeker yokluğu hissedildi idi. Bakkal· 
lar şeker yok diyorlardı. Tabii ya oL 
madığı için yahut rmklandığı için .• 

Bakkallar, şeker pahalılaşacak di
ye çıkan rivayet üzerine müşterile. 
rin mutatlarından fazla şeker aldık· 
lannı ve ellerinde mal kalmadıiını 
iddia ediyorlar. 

Bunu işitenler de: 
- Bu ne yolsuzluk! Diye şikliyo& 

ediyorlar. 
Yanlış tabir. Bu yolsuzluk değil, 

akılsızlık. 

- Neden mi diyeceksiniz? 
Şundan dolayı ki; şekerin kilosu. 

na on kuruş binmekle ihtiyat olsun 
diye bakkaldan 10 kilo şeker alan 
müşter:nin kazanacağı para 100 ku. 

.. Yaptıgı tahribatı renıemış, 
llava kuv,·etle . Yapamamıştır. 

b rıne gelı'n h .. unun büyük .. l - . ce, enuz 
sini görnıerni o çude hır muharebe. 
Ye k d ş bulunuyoruz ş· d' 

Belçika ve Holandade1 Asabiyef 
Londra ga7.eteleri, İngiliz donanma- f ruştur. Değer mi bu kiilfete ve hal

sına ait yeni bir gizli silah hakkında, : kı böyle sıkıntıya sokmıya! 
dikkate değer malC'ımat veriyor. Bu 1 Gelelim bakkala. Bir bakkal sak.. 
silllh, donanmanın kullandığı en sü- ı· lasn 100 kilo şeker gizliyebilir, buna 
ralli ve en küçük zırhlıdır. Bu deniz inat olsun diye iki misline çıkara.. 
anları şimdiye kadar vazifelerini sıkı : hm. Kazanacağı para 20 liradır. De. 
bir ketumiyet içinde yapıyor ve hiç ğer mi kiiUete, halkı sıkmıya ve ken
klıruıenin bunlardan bahsetmesine mo- dini herhangi bir araşhrnıa ihtima. 

a ar 'Vltku bul . ım ı. 
ancak küçiik .. 1 .. a~ . muharebeler, 
bilhassa İng·t f°de ıdı. Miittefikler, 
cnıda taJ . 1 ız er, harbin başlangı. 
AlınanlarJ are kuvveti bakımından, 
lunduklan:~ ~o~ geri vaziyette bu. 
lnr. Al ıtıraftan çekinmiyor. 
bil.nıi~ rn~nlar hu fırsattan istifade)·i 
netice ~ alardı, nıuvaffakiyetli bir 
le.ri hu .... ~~a~lar; belki de miittefik
YeccJd 0 ;aku gıhi haıırlıklı ~örmL 
ıdıill der b Nitekim Mister Chur. 
AlmaıJ u hakikati itiraf etmiş ve 
dıkJar arın en hiiyük fırsatı ka~ı!'. 
·-. -~ ~~? fırsatın bir daha ele 

l\tfbt'l.~f'lk\ -~ ...... ._. .... "°""~. _;:_:••;-_,• ~-. 
nın lchincle "';d~ 0

, vaY.l;yetı Alrnqnyo. 
rf:vct kati s1 ı. I· oknt bugün bu va. 

ırctte de:>:.· 
Yor. Ve bu da •· ıı:;ısrnis bulunu. 
\' Sllphe V k 
· anın aleyhindedir 0 ki Alman. 
s~ı, ht~ndan halıset~i ~lınan bilanço. 
fıklerın hundan ha ~orsa da ıniifto. 
k_?dar hakları bul hse VYerden göğe 
turmez. tındugu §iiphe gö_ 

~s~di Harp G 

A lmıın"aya k 
abloka da ar;' taf'bik olunan 

ti osunda Yer alın ~iitt;fiklerin bilan 
oka Al aga lavıkt n · ınanyanın b.. .. ır. u ah. 
~tine nih · utun deniz t• ra ayet vcrnıis . ıca. 

C!!4ını azami d . ve Alman ih 
Ur. Harp 1 "lt erecede tnlıdit etrn· • 

' gı ere ile F ıs. 
racat ticareti .. • 'ransanın ih 
slr Yapmadığı u~=~:de rniihiın bir te: 
nl taınamne k ' Alman tic8l'eti 

Bu nokta da s~t!"ıştır. • 
nıevki a bılnnrodn - • tutnı ı:. • .., ınuhıın. b · a9a layıktlJ'. ır 

Harbin İki . • 
~ı Saflıası H ulusa, ilkh-;--

• bin Yep a ann gelrnesne lıar. 
ceft Yenı b • fh sırada il\ .. t ır sn a:va gire :!!1 ay evvelin: te!ikler kendilerini. 

VVr.tli 'Ve h nıshetle son d ' 
nıektedirier nsııutarına ü ı·· er~.ce 

Bu ktı • s un gor. 
ti l h Vlret \>e tı 

n arbin iki . !'!Ulnlfiğün k 
tlrecekt• ncı Salh 'Yine. 

ır. ası tebarüz et-

.dudut Civarın . 
Arazisinde pdaki Belçika 

Brüksn1 ropa d 
l>ildirU ~ 4 (A.A.) gan a 
beri A dığıne göre, b:- ~~pen'den 
çik h lınan hududu . ır r.ıuddetten-

. a Udutlannd ~\Tartndaki Bel-
hınde şiddetli pr a rnuttPfikler aley 
tadır. Posta kutu~Paganc.la yapılrnak: 
:~ ~alken\Terlag %~~an Hamburg. 
B m~ beyannarn 1 aasında tabe-

u beyannaınelerde er çıkmaktadır 
deUe hücum ed·1 e, lngiltcreye ı::id. 

1 mekt~: y -... l.U.r, 

En S G -= llri? on elen . muTENEVVi R .. 
Beyoğlu İs'.IkW URKLEJı 

• •caddesinde lttıin, ınaruı 

Cıorcıo Mandel 
Kürk Mağaz d 

Arjant.e tilldler astra ·astn a 
tu :ı:ulıır • gan dertıer ~ ... • an,yo raze, peU grt ' • .unq 

s:.rlr hayvanat derilerind 'Ve lütr ve 
eüzeı ve mütenevvi bir en ıno~kkll 
1not:~ ~ ~ C~id takditn et-
._ &aJ'ID ~terilcrin.. bildin-

"aııde edi1mlyordu. tinde maruz bı.rakacnğı cezaya? 
Dally Exııress'in deniz muhabiri Bilmemiz ve unutmamamız lazım.. Almanlar. Altı Holanda 

bunlardan su şekilde bahı<edlyor: dır ki; memleketimiz istihsal mem· 
"Bu yenJ zırhlılar arasında bir g(ln leketi, ziraat memleketidir. Burada 

geçirerek neler yaptıklarını öğren- ıaruri havayiç maddeleri yokluğunu 
d!m. Ve denizde makineleşmiş harbin çekmiyeceğiz. Uzağa gitmiyelim. Bİ:I 
ne demek olduğunu anladım. Bu zırh- yalnız kendimizi değil, hariçtekOe. 
lılar motör kuvveti ve mihanikl idare 1 rini de kısmen tatmin edecek istih. 

Vapurunu Bomba adılar 
bakımından söylenen en son söz.dür. ~aller yapıyoruz. Onun için gıda 

erlin, Gdisenin İngiliz Tayya esi Zannile Vukua 
eldiğıni ve !azmınat Verecegıni Belsikaya BilClirCli 

1 Jf..' ma~dele~ni saklayıp giz lem iye .. ihti-
İ Donanmada bunlara verilen tstm İ yatı tedbırler alnuya kalkmak hır ta. 
f "Motör - TorpfdoboUnr" dır. ve bun- ı raftan memleket kuvvetini tanıma. 
• Iar yalnız tahrip kuvvetlcrldtr. Bun- mak, diğer taraftan piyasayı füzum· 

lnn Fin harbirrdeki kayak kuvvetle- suz yere tazyik etmekten başka bir 

Londra, 4 (Hususi) - Almanların 
b itaraf d evletlere ait vapurlara kar
şı taarruzları Holandada çok derin 
bir hiddet ve asabiyet uyandırmış. 
tır. Son haberlere göre, altı Holan
da vaP,uru Alman tayyareleri tara. 
fıhdan bombardıman edilmiştir. Va
purların biri de kaybolduğu ıçın, 
batmış olmasından korkulmaktadır. 
Diğer vapurlar, geniş ölçüde hasara 
uğramıştır. 

• 
Cumartesi günü İskoçya sahili a. 

çıklarında mayine çarpan Albano is
mindeki İngiliz vapuru infilaktan i
ki dakika sonra batmıştır. 

Geçen cumartesi günü bir Alman 
tayyaresinin taarruzuna uğrayan 
Donola vapuru, hem bombalanmış, 
hem de mitralyöz ateşine alınmıştır. 

Vapurun kaptanı ölmüş, vapurda 
yangın çıkmıştır. 

Ekserisi Hintli olmak Ü2ere 108 
kişinin öldüğü anlaşılıyor. Öl;nlerin 
19 u ordu zabitiydiler. 

Belçikada asabiyet 
Diğer taraftan Belçikada da, Al

man tayyarelerinin Belçika toprak
ları üzerinde uçmasından ve iki B el
çika tayyaresini düşürmesinden do. 
layı geniş bir asabiyet hüküm sür
mektedir. 

Alman hükumetinin Brüksel sefi. 
ri, bugün Belçika Hariciye Nazırını 
görerek, hükumetinin teessürlerini 
bildirmiş ve hükumetinin her türlü 
tazminata hazır olduğunu, Alman 
tayyaresinin, Belçika tayyaresini bir 
İngiliz tayyaresi sandığmı anlatmJŞ
tır. Bu yolda resmi bir tebliğ de neş.. 
rol un.muştur. 

Gazetelere göre 
1 

Brüksel gazetelerinden La Ga. 
zette diyor ki: 

"Yapılan hareket hakikaten ~ir
kindir. Bu kabil ahvald~ hükfuneti
mizin muhafazası her zamandan zi
yade lazım olmakla beraber, böyle 
bir taarruz ancak "cinayet,, kelime. 
si ile üade edilebilir.,. -

" Almanya mali sıkıntı içindedir. I sviçre banka
larmın Almanyada yaptırdıkları bir tetkik üze
rine neşrettikleri bir rapora göre, Almanyada 
kağıt para miktarı 932 de 3,560 milyon iken bu. 
gün 12,000 milyona çıkmıştır. Almanyamn altın 
mevcudü ise 932 de 921 milyon iken bugün 77 
milyona inmi§tir. B~naeruileyh mühim bir mall 
üldsın yakın olduğu tahmin edilmektedir. .. 
İtalya ile İng'iltere arasındaki kömiir ihtilafının esası 
şudur. 

İtalya her sene hariçten 12 - 13 milyon ton kömür 
gefü·tir. Dahilden istihsal edilen kömür .miktnn 1 - 2 
milyon tonu ıeçınez. İtalya muhtaç olduğu kömürün 
4 milyon tonunu İngilterde~ 8 milyon tonuna AL 
nıanyadan getirtirdi. Almanyadan alınan kömürün aı 
kısmı karadan, mühim kısmı denizden gelirdi. lngil. 
tere denizden gelen kömürü menetmek kararındadır, 
Karadan gelen kömürün mı'ldarını arttırmak müm. 
~~. değildir. İtalyanın Amerikadan kömür getirtme. 
51 ı~m serbest döv.W yoktur. Bu sebeple İtalya 5Jkı§mı~ 
vazıy ettedir. · .. 
Sovyetlerin Başkırdistanda lkinci Baku adını 

İndependance Belge yazıyor: 
rlnl~ denizdeki mukablll saymak da ~ey ifode etmez. 
m!lmkOndür. Cünkü, bunlar da ka- 1914 harbinde memlekette bir 

"Alman hükumetine, bu hareket
leri müsamaha ile karşılıyamıyaca
ğımızı milli şeref namına beyan e
deriz.,, 

yaklar gibi göze g15rünmüyor ve tıpkı g.~am şeker istihsn! cdileme.z .".e bü. 
onlar gibi Azamı süratle faaliyete ge- tun şekerler harıçten gctırılırken, 
çerek vazifesini ita ediyor. Süratle gene hu memleket hiishtitiin şeker. 
hııreketi icap ettiren bir hAdise vuku siz kaJmamıştı. Buır{in seker fabrika· 

Bir denizaltı batırıldı buldu mu, bu :ıırhlılardııkl gı?mi mil- lanmızın istihsal kabiliYeti memJe. 
ket istihlak.ini karşıh:vacak vüsatte-Bugün bir İngiliz tayyaresi Elbe 

nehrinin ağzında bir Alman tahtel
bahirini bombardıman etmiş, bomba
ların biri isabet etmiş ve bu yüzden I 
tahtelbahir kara dumanlar içinde 
kalmıştır. Tahtelbahirin batmış ol. 
duğuna inanılıyor. 

Filo kumandanları 
lıakkında bir karar 

Bahriye Nezareti, bundan böyle 
filo amirallerinin kaydı hayat şarti. 
le vaz.üede kalacaklarını ve evvelce 
tekaüt edilmiş olanlarrn da tekrar 
fiili hizmete alınacaklannı bildir
miştir. Bu karar üzerine, Amiral 
Henry Oliver, Sir Osmond Debrock, 
Sir Roger Keys, Sir Frederick Fiels 
ve Sir Reginald Tyrwitt tekrar ış 
başına geleceklerdir. 

hendisi, birkaç düğmeye basıyor ve 

birkaç saniye sonra gemi hareket edl· ı 
yor ~e saatte 26 mil yapıyor, birkac; 
saniye sonra da biltOn süratlle hareket 
edebiliyor. Geminin silrııtini ve hare- 1 
ketin! bir tek adam kontrol ediyor. I 

DUn yapılan bir mane\Tada, dört 
deniz ansı bir tahtelbahlre karsı ha
reket e1rni§ ve tahtelbahir! mahvet-
mlstir. 

* 
Mottlrbotlar üç <:<-slt s1lratle hare

ket ediyorlar. En son süratleri saatte i 
50 mildir. MotörboUar bu süratle tah- ı 
telbahirin üzerine atılmış, mermileri- • 

nl atmış, tahtelbahlrin işini bitirmiş, ı· 
daha sonra sOratlerJni ~dil ederek ge

ri dönmüstür. 

verdikleri zengin petrol kuyuları vardır. Şimdi 
buradaki istihsalatı arttırmak için petrol kuyu
larına son sistem Alman makineleri konmu.1-
tur. Son günlerde buraya ayrıca Alman teknis. 
genleri gönderilmiştir. Buralaki istihsal iki 
misline çıkarılacak, ve bu fazla istihsal edilen 
miktar Almanlara verilecektir. 

• 

•• 

.. 
İtaly:ın ga7.ete1erinde Sovyet Ruııyaya karşı bir lisan 
değişikliği başlamıştır. Bazı gazeteler, Finlanda hükiı· 
metinı }<'in milletini ümitsiz bir harbe sürüklemiş ol. 
makla itham etmekte, ve Sovyetleri.n metalibini. ka
bul etmeleri lizım geldiğini ileri sürmektedir. ltalynn 
ıazctclerinin lisanında görünlen bu değişiklik Alman. 
yayı pek memnun etmiştir. .. 
Almanlar, Sovyet petrollertnin nakli için Bul-

dir. Ne olu,voruz yahu?. 
Bence höyle lü7.umsuz ve ycrsİ7. gt· 

da' Jlanikleri yapan lan bir taTaftan 
c-eznlandınrken, öhiir taraftan o 
madden 'n pi:va~aya hol miktarda 
~elme~ini temin etmeli. Bir iki defa 
1-ıö:vle hareket eclint'e hn1k, bn ııun1 

. c::1Jcısıkhkların bir ihtiltnr hareketi 
lllduğunu emsaliyle öğrenir ve bir 
-taha bu tuzaklara düşmezler. 

İngiltereden Kliring Y olile 
Mal İthal Edilmiyecek 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -
!f ükümetimizle, İngiliz hükumeti a
rasında teatj olunan notalara göre, 
İngiltereden kliring y?lile mal ithal 
etmek usulü kaldırılmış~ır. Bundan 
sonra, bu memleket menseli mallar 
halen meri bulunan Türk • İngiliz 
ticaret anlaşmaları hükümleri daire
sinde yalnız takas suretile yurda it. 
hal edilecektir. 

---ö--

İzmirde Şiddetli Bir 
Zelzele Oldu 

İzmir, 4 (Tan Muhabirinden) - Bu 
akşam saat 18.30 da şehrimizde üç 
saniye süren şiddetli bir zelzele his
sedilmiştir. 

Belediye Azahklannd~ 
Atılan Komünistler 

Versailles, 4 (A.A.) - Eyalet 
Meclisi Seine et Oise departmanı 
komünist belediye azalarından 360 
kişinin ve Seine et Marne departma
nı, belediye azalarından 3fı komü
nistin azalık.tan iskatı.ııa karar ver • 
miştir. 

Filistinde Tahliye 
Edilen Araplar 

Kudüs, 4 (A.A.) - Filistinde hü
kilin süren sükun ve emniyet dola
yısile hükumet 450 siyasi Arap mev. 
kuf unu tahliye etmiştir. 

garistanın Varna ve Rusçuk limanlarında bü
yük depolar inşasına başla11U§lardır. Vapurla 
gelen petroller buradan trenle Almanyaya sev
kedilecektir. 13,000 tonluk Uk Sovyet petrol ge· 
nıisi şimdi V arna limanında petrol çıkarmak· 
tadır. 

Diğer taraftan. mand~ .ııraz·~ı 1 

zerinde hayat şartlarının ıslahı VE' 

refahın tem.ini için umu.mi bir plim 
baz:ırlanmışUr . 

• 
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1 TiYATRO 1 ~ndülii!ı Gecelerinin unutulmaz 
San'atkan Sevimli ve Dilber 

İspanyol Yıldızı 

IMPERIO 
ARGENTİNA 

HERKES YERLİ YERİNDE I 
Komedi Kısmmda 

Eğer serlevhayı da yerinde kul- k~n.~tlannı gösteren bir vazıyette 
lanmak lazım gelirse piyesi ~~rursek tabiatile bu müesseseye ne 

yerli yerinde, yani bir yazıhanenin ısım vermek lazım gelceğini bulun.. 
gözünde bırakmak doğru olacak. Zi- caya kadar araştıracağız. 
ra tel!f olarak oynanan bu piyesin O 
serlevhası bile ithalat etiketi taşı. H aldun Bey (Behzat) hali vakti 
yan bir Avrupa malına benziyor. yerinde bir aile babasıdır. 
Müellülerin beni mazur gÇ)rmelerini Avrupada tahsil eden ve belki kızı 
rica ederim. Eserlerinin intihal oldu. ile evlenecek olan yeğenini bekliyor. 
ğunu iddia etmek cesaretinde bulun- C:enç kız kocası olacak genci daha 
mıyacağun. Fakat yazdıkları eserin layıkile tetkik için hizmetçi kız ile 
iptidai mcvadı her halde yerli de- hüviyetlerini değiştiriyorlar. Avru
ğildir. padan gelen genç te ayni fikirde oL 

Hatta girişler ve çıkışlarda bile duğu için 0 da şoförünü yerine ika.. 
muhitimize, yaşadığımız hayata te.. me ediyor. Siihte hizmetçi ile sahte 
mas eden hiçbir şey yok. Maamafih şoför birbirlerini seviyorlar ve niha_ 
güldük. Zaten aktörler de bermutat yet herkes hüviyetlerine sahip olu. 
aralarında gülmiye başladılar. Piyes- yor ... 

nm en son yarattığı 

AYŞE 
Türkçe Sözlü 

İspanyolca Türkçe 

Şarkıh 
~uya& ve Yüksek bir aşkın ro.. 
1anı... Güzelliğin... Kadınlığın ... 
\şkm... İhtirasın ... Kadın ve Er-

A~ .n.ı.s1erının en canlı ıfadesı .•. A.ızguı Çöllerin esrarlı hayatı ... Dün. 
ya Destan ve efsanelerine karışan Sahraların Korkunç sırlan. 

I?.·~.?O .. lerc: Figüran. Gözler kamaştırıcı dekor_ Bu güne kadar gör. 
dugunuz Turkçe filimlerin en Fevkaladesi. Memleketimizin en tanın. 
mış musiki üstadlannın en nadide şarkı ve gazelleri, herkesi coştu. 

racak orijinal Arap hava Danslan. 

BUYUK ŞEREF GALASI OLARAI( 
ten hariç tekerlemeler yaparak, nük· Mevzu bununla bitmiyor. Piyesi 
teler söy!iyerek tatlı buluşlarla hem biraz uzatmak ve halkın sevdiği ar. 
bizleri, hem de bilhassa kendilerini tistlere de iş bulmak lazım. Bunun 
eğlendirdiler: Abdi, K. Hasan ve di- için de Vasfi Rızaya tamamen vaka Yann Akşam Cuma Matinelerden itibaren 
ğerlerinin ruhlannı şadeylediler; ti- haricinde bir vazife verilmiş ... Hal. s u·. M E R 'de T A K s 1 M 'de 
yatrodan çıkarken merhumlara rah- duı~ !3eyin Anadolulu ahpabından ı 
met okumamıza vesile olarak güzel birının oğlu rolünü yapan Vasfj Rı. ru film pek yakında İzmir Tayyare 5;nemasmda 
bir hayır işlediler. z~, bilhassa seyircileri güldürmek İ- 'ı. • gösterilecektir. 

Hele Hazım ile Vasfi Rızanın el-1 çın perde aralarında monoloğ söylL ı, w••••••"•••••••••••••# 
!erinde bir süpürge eksikti. Ne za- yen bir sanatkar kadar mevzuun ha. 

man kulisten seslerini işitsem bir gaz ricinde kalmıstır. Vasfi Rıza bu vazi_ Mu··nı·r Nureddı·n Konserı· 
tenekesi yuvarlanacak kısık bir "Bu. feyi yaptı. Hepimizi güldürdü. Hal. 
yur., dan sonra Hasan Efendiyi be- dun Beyin lüzumsuz komşularından 
yaz donu, basma entarisi, limon ka- da bahsedelim: BU AKŞAM 
buğu fesi ile karşımda göreceğim Muammer Karaca ile Necla sahne..! 

SARAY Sinemasında zannediyordum. Komedi kısmının ar- de prova seyreden issiz artistlere 
tirstleri bir gayret daha etseler de J_ benziyorlardı. Yine lürumsuzlardan ' ı 
§i tamamen tulüata dökseler emin ol. (Mavro Fatma) rolünü yapan Bedia Yeni ve ~ki eserlerden mDT"ekkep zen~n bir proıo-am J 
sunl.ar seyircileri daha ziyade eğlen- o derece acaip bir makyaj ve o dere- .... ,. .. ••••••••••••••••••••••••••• 
dirirler, müellifleri eser yazmak kül- ce garip bir tavırla sahneye girdi ki •••••••••••••••••••••~ -
fetinden kurtarırlar, sahne tertibatını birdenbire gördüğümüz zaman, yü. •••••••' 
sadeleştirirler, bilh:ıssa bizim gibi züne Japon maskesi takmış bir uma.. Büyük İnkılaplar ... Parlak Zaferler ... Sonsuz mücadeleler kaydeden 
bir eser görüp tenkit etmek için gi. cı zannettik. tarihin en parlak sahifası 

denleri de bu soğuklarda, sıcak soba. Bütün bu halitayı bir araya topla. "LOU ı· s PAST. EU R'u··n Hayatı"dır. 
lannın başından ayırmamış oıurJar. y:ınız. Bunlar sahnede sövlesinler. 

Bu değerli sanatkarlara sormak is- gül-;ünler, birbirlerini dürterek şa.. 
tiyorum: Hazım, Vasfi Rıza, Muam- kalaşsınlar; bu kadar neşveye can mı 
mer Karaca! dayanır? Artlk piyes ile, mevzu ile 

kim meş.ınıl olur ya .. Hatta bir aralık 
Nereye gidiyorsunuz? <Necla) ile (Şevkiye May) ın Vasfi 
Sanatı, size verilen eserin çerçeve. Rızaya: 

sinden taşırmıya hakkınız olmadığını _ Aman Vasfi, artık sus! Şimdi 
lütfen düşününüz. Sürekli kahkaha- katılacağım! 
lar, rağbet demek değildir. Halk, ko- Demelerlnl bile bekledim. 
medi kısmında oynanan herhangi bir Bütün bu hercümerç içinde Beh. 
piyesin mevzuu ile alikadar olmamı- zattan bahsetmek istemiyorum. Mu
ya başladı. Herkes: havere piyes harlclııe C'!kı~ tulöat 

- Haydi komediye gfcleli.m de gü. vadisine döküldüJC~e zavailı ~amttkAr 
lelim! diyorlar, halbuki: uykusunda kabus bastıran bir btcare 

- Komediye gidelim de fi1An pi. ~bi çırpınıyor, ümitsiz hareketler, 
yesl görelim. Demeleri lazımdır. Bu- kısa cümlelerle muhatabım tekrar 
na sizler sebep oluyorsunuz.. Vaktile piyesin çerçevesine sokmağa çalışı. 
de böyle idL yordu. 

- Dün akşam Abdlde tdilt. Ve ya- Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
hut Hasanda idik! derlerdi. l?iildük. Fakat günden güne şahsiye-

Son Film müsabakasında altın San'at Madalyası kazanan bu eser 
Amerikanın en kudretli yıldızlan ' 

POL MUNI ••• DONALD WUDS •• : 
A N 1 T A L U 1 Z ' in 

yarathlı., dünya matbuatının kusursuz diye ilin ettiği ilk Filmdir. 
Tıp Aleminde en büyük inkılabı yaratan bu Dahinin hayatı 

Bu Perşembe Akşamından itibaren 

A-~m;;.o---~ ----En büyük zaferi yaratacaktır. __ ~ ı 
Tasfiye Halinde Bulunan ı 1---;a; Ü 1 

ÜSKÜDAR ve KADIKÖY ·~AT ROL~ 
Türk Anonim Şirketi 

Ve bu hal devam edecek olursa ar. tini kaybeden komedi kr!mtntn bu lfüııe aenetlerf h!millerlne llAn: Serlev-
Şehir liyfth-osu 

Dram ICısm.ın.da e O KA D 1 N 8 
tık (Şehir Tiyatrosunun komedi kıs. inhitatını gördükçe şairin dediği ırlbi: haslyle Gazeteınlzln 14-2-940 Carıamba 
mı) ismi ortadan kalkacak: '1Ağlarım hatırı reldikre ~iHi~ 

- Haydi bu akşam Hazım:ı gide- tUklerlmiz!" 
lim. Vasfi Rızaya gidelim! Diyecek- Diyorum. 
ler. ULTJNAY 

NİŞAN - Nevşehir eezacılann. 
dan Nuri Kılıç ile Konya A.ksara. 
yında merhum kahveci Mefü-net Ali 
kızı Bayan Kazıme Kılıcl.tl nişanla
n yapılmıştır. Saadet dileriz. 

Bu şerait dairesinde mevzua, pi. 
yese ne lüzum var. Komedi kısmı, 
K. Hasan efendinin tiyatro muharri. 
rl Kamil efendiyi angaje etsin, el i. 
l.inlan bastırsın. (Cahut) yahut (Mer. 
hmıetsiı valide) gibi iki veya dört 
isimli, on sekiz perdeli, yirmi altı 
tablolu piyesler oynasın; ve bu pi- KAYIP - Emniyet dördüncü şu. 
yeslerde aktörler istediklerini söyle- beden 1939 eylül tarihınde aldığım 
sinler, o zaman bizler ağzımızı bile 1 ikamet tezkeremi kaybettim. Yeni.sı
açmayız. Fakat komedi kısmını deve ni alacağımdan, eskisinin hükmü 
kuşu gibi "uç!" denildiği zaman a. yoktur. Pangaltı Şafak sokağı 85 No. 
yaklannı, 0koş" denildiği zaman da Suriye tebaasından. FERIT CEHA. 

Münireyı düşünüyorum zannederken. birdenbi
re karşısında Ay~e canlandı. O .• Ve kızı, haricen 
birbirlerine ne kadar çok benziyor idi.seler. ahlaken 
o kadar birbirinden başkaydılar. Birincisi zayıf ka.. 
rakterli, uy~al sa.kin ve bir gölge gibi sessiz.. ikin.. 
cisi m.lğnır, zeki, patırdıcı, hayat ve sıhhatle dolu • 
Birinctsin! bulmak için yaklaşırken, işte bu ikincisi 
kendisini sarmıştL 

g(lnkQ nüshasında neşredilen Hey'eti U
mwnlye;yi İçtima& davet eden UAnında iç

tlına ıono 

28 Mart perşembe saat 11 de 
Olacağı ilan edilmişti. 

Bu flAru t&hilıen 18-2-940 tarlh1J Cu

ma ıünkQ nilshanuzda neşredilen ve içti

ma ıününiln (25 Mart Pazartesi) olacağı 

bUdJrllen ikind illnın hükmü olmadığı ve 
içtl.mauı muhakkak 

28 Mart 940 perşembe günü 
Saat 11 de olacağı tavzihen 

tekrar ilin olunur. 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

On beş senedenberi on binler. 
ce kimse tarafından memnuni
yetle kullanılmaktadır. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 

5. 3. 940 

ç o c u K IS.Z!!\i•' 
Bilmecemizde ANKARA RAnrosu 

Kaxananlar T~rk~ye 
Tur kiye 

Radyodifüzyon Postılatl 
Radyosu Ankara Radyosll 
Dalga Uzunluğu 19 Şubat 940 tarihli {Çocuk) sayfamız-! 

dakl (Bilmece • Bulmaca) yı doğru hal- T. A. P. 31.? ın 946~ Kca. ZO it•• 
ledenlerden hediye kazananların listesi; 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

1fl411 m "" Krc 120 K•· 
Salı, 5. 3. 1940 

İstanbul 5 inci ilkmektep 60 MelAhat 12,30 Program ve memleket saat ayart, 
Yenipazar, Nişantaşı kız ortameklebl 326 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.M 
Nurseli, Davutpaşa ortamektebi sınıf 3_B Tilrk müziği. Çalanlar: R!!lat Erer, Vecihe. 
de Cemalettin Akbaş. Cevdet Kozan. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR Okuy•n: Muzaffer llkar 
İstanbul sanat mektebi 261 Fehmi Dl- l - Nihavent peşrevi, 2 - Lemi: Niha• 

mici, Beşiktaş Ihlamur caddesi Hattat Tah- vent sark.ı (Zevldn ne ise söyle hicap 
!:İn sokağı 4 Na.da tsmail Özuygur, fst. eyleme), 3 - Arif Bey: Nihavent şarki 
Erkek lisesi 267 Süleyman Taneroğlu. (Yanılma Ateşi aşka), 4 - Reşat Erer: Nl• 

ALB0M KAZANANLAR havent şarkı (Aşkın ile ey nevclvan), 5 -
1st. LA.leli Koska caddesi Azfmklr sokak Hacı Faik Bey: Suı.inAk şarkı {Kuzucağull 

95 No.da Fütuhat, Denizli lisesi orta kısım ne kaçarsın), 6 - Sedat Öztoprak: Suzi• 
2691 RahmJ Darken, Hadımköy Ukmek- 1 nAk şarkı (Ne çok çektim hasreUnf), 7 -
tebl 3 Aylde Kayasel Faiz Kapancc Sw:lnAk: şarkı (Yatağını 

RESi M M ODELI KAZANANLAR gülden yapsam), 8 - Halk türküs!l (Gedis 
Gillpazan merk4!!Z llkmektebf 5 inci sı- yolları), 9- Halk türkilsü (Bugün ayıD 

nıt talebesi, Mardin ortamektebl 173 E- on dördü). 
mln Erdem, Karacabey birinci ilkmektep 13.30 - 14.00 Milzlk: Neşeli müzik (Pl.). 
57 Nermin Oner. 18,00 Program ve memleket saat ayan, 

1 SULU BOYA KAZANANLAR 18,05 MüzJk: Oda müziği (Pl.), 18,40 Ko-
l Mersin seferberlik memurunun oğlu sa- nuşına (Çifl(inln saati), 18,55 Serbest aa• 
lent Epengin, İnegöl ortamektebl ıoo Ener at, 19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve 
Elkulu, Sıvas Recepevi mektebi 3 üncil meteoroloji haberleri, 19,30 Türk müzltf: 
o;ınıfta Alptekin Ünal. Tuna edebiyatına alt konuşma ve mQzl.JC 

1 
KALEM BOVASI KAZANANLAR A - Tuna tarihinde Türk şalrlerl. 

Bergama Turabay mahallesi Hacıyamak B - Tuna ve Serhad torkülerl (Derle
o;okak 9 No.da Nuran, İzmit ortamektebl yen: Kemal Albnkaya). Ankara Radyosu 
1134 Hadiye Gürkan, Bursa Uzunc:-arşı 313 koro ve saz heyeti, İdare eden: Mesut Ce-
No.lu GOzeliş mağazası Hilmi Sipahi. mil, 20,15 Konuşma (İktısat ve hukuk sa• 

PERGEL KAZANANLAR ati), 20,30 Türk müziği: Fasıl heyeti. 21,tS 
SlşlJ Saman sokak 19 No.da Elvan Ba- Konser takdimi: Halil Bedli Yönetken. Mll· 

şol, İstanbul Çakmakcılar yokuşu 183 No. zik: Radyo orkestrası (Şef: H. Ferit Alnar) 
da Gilven Arsebük, Feneryolu Bağdat cad- 1 - W. A. Mozart: Flgaronun dütünil 
desJ YenJkösk 245 Arkan Say. uvertürü. 

KART KAZANANLAR 2 - J. Haydn: Konçerto (VlyolonseJ ..,. 
Karabak demir çelik fabrikasında 415 orkestra için. re majör; Sallat: Da~ 

LOttl Öztfirk, Heybeliada sanatoryomun- vld Zirkin. 
da ac:-anca pavyon Arif GerReç. Bilecik 3 - Rimsky - Korsakott: İspanyol kap-
Cümhuriyet mahallesinde Sa1Ahattin Kö- riçosu. 
seoğlu, Uşıık Sabah mahallesi yen! mektep 22.15 Memleket saat ayan, ajans haber--
karşısında 4 No.da Hilmi kızı R. Sürek. lerl; ziraat, esham - tahvJIA.t, kambiyo .. 

BORSA 
nukut borsası (Fi.yat), 22,3~ Milzfk: Caz

... band (Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki prop'8D:ı 
ve kapanış. 

4 • 3 • 940 

Londra 5.21 
N@vyork 130.19 
Parla 2.9551 
MllA.no 8.7225 
Cenevre 29.105 
Amsterda.a:ı 69.1611 
Brüksel 21.915 
Ati na 0.965 
Sof ya 1.5975 
Madrtd 13.275 
Buda peşte 23.415 
Bilkret 0.6125 
Belgrad 3.0~ -
Stok.hotm 30.8275 

ESHAM VE TADVILA1 
Ergani 19.95 
Sıvas-Enun.ım 1 19.25 
~ıvas-Erzuruın 8 19.32 

~ ------ ___ ,,. 
HALKEVLERINDE: 

l•hremlnl H•lkevlnden: Karikattlrlst 
Cemal Nadir Güler, Çarşamba akşamı saat 
21 de evimiz salonunda (Karikatür güzel 
sanatlardan mıdır?) mevzulu bir konfe
rans verecektir. Davetiye yoktur. Herkes 
gelebilir. 

Ecnebi f stasyonlarmda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden sul 
18,55 de; Paris 40 metre üzerinden saat 
20,25 de; Roma 31 metre Ozerlnden ve on. 
dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

Hastabakıcı ve 
Ebe Aranıyor 
Kadıköyünde Dr. Mahmut 

Ata'run hastanesinde çalışmak -------- -- . 
ye ihtiyaç vardır. Talip olanla· 
nn, şartlan anlamak üzere her
gi.in sabah saat 10 dan 13 e ka
dar Kadıköyde Şifada Dr. Mah
mut Ata'run hastanesine müra
caat etmeleri. 

Eyüp İcra Memurluğundan· Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen bir ayna
lı gardirop ile bir adet Ar.adolu ha
lısı Haliç Feneri Cafer Subap ma· 

e hailesi Mektep sokak No. 39 han-
Emlnl!nD H•lkevlnden: açık arttırma suretile 11 • 3 • 940 

Perşembe günil saat 18.30 da Evimizin Ca- pazartesi günü saat 9 ile 12 arasında 
ğaloğlundakJ salonunda Ord. Prof. Dr. satılacaktır. Mezkur eşyanın mü.
Mazhar Uzman tarafından (Sıhhat dosya- hammen kıymetinin yü-ıde y~tnıif 
sı ve beledJ terbiye) mevzulu bir konferans beşini bulmadığı takdirde, ikinci 
verilecektir. Bu kon1erans için davetiye 
yoktur. arttırması 13 - 3 • 940 pazartesi saat 
--------------19 - 12 ye bırakılıp, o gün en faz!& 

verene satılacaktır. Almak: istıyenle
rin mezkur gün ve saatle mahallin
deld memura müracaatlan ilin olu. 

Şubeye Davet 
Emlnl!nD Aıkerllk Şubesinden: 
Emekli topçu yarbay (319 - 17) Osman 

oğlu Şeflk'ln tez olarak şubeye milracaati. 1 nur. 
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kacak, cı.:eruu bana uzatacak, "peki!., ıliyecek ve 
onu alıp dcnızlere, uzak diyarlara ~otüreceğim; o. 
na görmek iı.tediği güzel şeyleri gostereceğım, k:ü. 
çük varıığınııı büyük bir helecan ve saadetle çırpın. 
dığım göreceğım... Seyahatten yoruldu.kt.an sonra, 
Istanbula doııüp, kendimize bir yuva hazıdıyacağız, 
ve orada ... ., 

Hayır, bu çılgın plinın tatbikine irnkl'l yokta. 
Bu dakikada onu düşünmemek i~in ant bir ka

rarla bundan bırkaç ay evvel yaptığı gıbı, ylııc b-e
men bu dıyarlardan, bu yerlerden kaçmak, kendisı. 
ni tekrar maceralı bir ömre atmak arzusu. içini 
kapladı; fakat yine o serseri günleri, yine bir kuş 
gibi bir yerd~ tünemeden bir düzüye başkll ufukla. 
ra doğru uçarak, yorulacağını düşüm.ince dehşetle 

titrew. Hayır, artık bir defa rahat ve ftrtmuız bir 
limana iltica ettikten sonra, yeniden Kendisini kor-
kunç ve kararsız dalgaların göğsüne atamazdı. 

reyi aramış, bunu bulduğu vakit içinde korku ile 
karl§ık bir sevinç duymuştu. 

mek zevkinden kendini alamıyan bir .ıdam gibi, Ay
şenın şen gozlerınin ışıklarına kendini kaptırmıştı. 

Nitekım o gözlerini açıp, kendisine baktığı vakit, 
yine her gey Clcğışmiş, kalbini derin ulr korku ve 
tereddct ka:>lamıştı. Onun bakışlarındc1n uzaktay
ken, bütün mu~küller ve imkansızlıklar kolayc:ı tıal
lcdiııyor, fakat onun gözlerile karşılaştığı daxika, 
her şey güçleşiyor, bütiın ümitler yok oluyordu. 

Başmı koltuğunun arkasına dayıyarak, ~ekrar 

gö:zlerlnı k11padı ve bu defa, harpten yonıiup, silih· 
!arını teslım E>den bir insan aczile kendisini düşün.. 
celcrınin se11ne koyuverdi. 
Şımdi yalwz Ayşeyi, ona Ait hatıralan düşünü.. 

yordu· 
Genç kız, Bostancıda onu ilk gördüğü günkü 

gibi. çiçeıdi pijaması, kolunda beyaz gül dolu bir se
pet, elindeki hasır şapkayı sallıyarak, ve ıslık çala· 
rak. kendisine geliyordu. Elindeki beyaz güller ka
dar taze ve. neşeli Ayşe! 

ilk bakışta onu yine Münire san:::'lltş, on3 koş. 
maktan kcndisir!i menetmek için tırnaklarını avuç
larına geçirmi§ti. Hatta ondan sonra da, uzun uzun, 
onun bütiın hareketlerinde, bütün sözlerinde Müııi-

... 

Fakat günler geçtikçe, bu eski hayal yavaş ya
vaş silinerek uzaklaşmış, yirmi yaşının deliliği ve 
taşkınlığı ile seven genç ve tecrübesiz Mehmetle 
durgun ve miışf ik Münire macerası gcr.ıdc kalarak, 
bunun yer.ne olgun bir insanın genç oir kıza karşı 
meftunluğu kamı olmuştu. 

Mehmet, yirmi yaşının yanda kalan hulyasını. 
bu defa büsbütün daha vazıh bir şekilde göziınun 
önünd~ te<-cssilm ettirmiş, onunla kızım birbirinin 
içine katarak. bir tek vücut yapmıştı: Ay~-e ... 

Münirt:.nin her gün biraz silinen ve geriliyen ha. 
yallnin yerıni tamamUe Ayşenin kapladı4ını görı.in
ce, bu müthış hakikat karşısında ılkın korkmuş, 

kaçmak, ondan büsbütün uzaklaşmak istemişti. An· 
cak seneleı •.o yıprattığı zavallı varlığı diınle. bugü. 
nün birbirilc imtizacından meydana gelen bu güzel 
kıza, onun coşkun neşesine, hayat ve sıhhatle dolu 
gençliğine o kadar muhtaçtı ki, susamışken. apma 
ırerin ve berrak su ile dolu bir bardak yaklaştırdık. 
tan sonra. öliimü pahasına bile olsa, bu suyu geriye 
itmek cosaretmi bulamıyarak, onu kana kana to-

Ilk gün.er bu vaziyetın zorluğunu anl ıyamamış. 
tı O kadar ır.esuttu ki, bunu anlamak ve düşünmek 
bile istemiyordu. Yaşına rağmen, genç kalmış olan 
kalbinin t&A.C ve derin duygularını bir genç kıza ver. 
mcğe hakkı olacağını ümit ediyordu; fakat Ayşenın 
taze ve dıJJairi vücudünü denizden çıkararak. kol
lan arasmd0& tuttuğu gün her şeyin manası ve ma
hiyeti deg.şmış, .bütün düşünceleri altü~t olmuşiu. 

Bir esatir tablosu gibi nefis olan bu genç kızı 
benimsemek, duşünmck, onu kendinin etmeyi ta
hayyül etr:ıc.k ko!.ay bir hulya oyunu ldı; hem de 
bu oyur yalr:ız bir taraflı kalıyordu. Ayşenın ken. 
disine yakla~masına, kendisini benımsemesine ve 
sevmesine lın.kan var mıydı? Bunu ~üşünnıdt 

bile manasu. ve akıllara sığmıyacak kadar çılgın 

bir istekti! 
Ayşe kendisini sevseydi! 
Şimdi. kotranın küçük kamarasında o uyurken; 

kurduğu de!ıce planı hatırlıyordu: 

"Ayşcye izdivaç teklif edece~im, cocuk gö:z:le
rinl evvelA hayret. sonra da s ... \ ~ '.E: .p.zı~ı·.mEı JJh o.-

Kotrayla gezdikleri o gün de Ayşe. karşısında. 
kinin acı düşüncelerıni keşfedemeden. biı ç.ocuk 1.8-
kayıt!ığile, ne kadar hain ve kıncı sö-ıler söylemit
ti! Esasen. ilk tanıştıkları günden ıtibaren. ona ya. 
şını, ı.ralarındaki büyük ve aşılmaz mesafeyi haur. 
latmaktan vah~ bir zevk duyduğu belliyıli. Bunu nl· 
çin yapıyordu' Yoksa gençlığine ve ı.ccr~besizh#i
ne rağmen k~rşısındaki adamın üzerind~ yaptığı cıl. 
gın tesirı hemen keşfetmiş ve bununla alay etmek
ten kendini alamamış mıydı? 

Fakat bazan. sanki bütün yaptıklanndan uuı· " 
nıyormuş. söylediği haince sözlere pişman oluyor
n'lUŞ gibi. ce kadar uysal, sokulgan ve sıcak tavır. 
lar a;ıyorrJu'! 

işte Mehmet, birdenbire sıcaktan so~uğa ve ~ 
ğuktan sıcaga geçen bu his oyununa daha fazla ta. 
hammill l'flemıyeceğini anladığı için, henüz vakit 
geçmem.şıten Ayşeyi bırakıp, Adanaya kaçını~ 

(Devamı va.r) 
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TAN 
ABONE BEDILI 

TOrlclye 
Ecnebi 

1400 Kr. 
7110 • 

1 Senı 
il Ay 
1 Ay 
1 A.y 

2800 Kr. 

400 • 
1110 • 

1500 
800 
aoo 

• 
• 
• 

MIUeUerarası ı>oıııa ittihadına dabiJ 
olrnıyan memleketler için abone 
:~eli mOdJet ııurastyle sa. ıs, t. 
• liradır. Abone bedeli oesindir 

Adres detıııttrnıeJr 2& lruru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 ku.rusluk 
pul t1Aves1 l~zınıdır 

GONON MESELELERİ 

kültür Alemimiz 
Eser Buhranından 
Kurtarıhyor 
B lr ~aftadanberl, Maarif Veki. 

hfr letande, tercUme işlerini pratik 
h Pl'oırama bağlamak için çalışan 

ey:t, dün son toplanhsıru yapmış, 
~ u se~e te~c.üme ettirilecek eser. 
ı .n bir lıatesını de hazırlamış. İsim. 
.:ırtni ıazetelerde okuduğunuz bu 
L_ taplaruı inühabmda gösterilen isa. 
uet atiklrdır. 

Din Ylııe bu toplantıda, Türk tabileri. 
,._,bu faaliyete ciddi bir surette iş.. 
-.&&'llKlerbıi temin etmek maksadile 
ıer bir liste yapılmış. Tabi ve nl
~ er, bu listeden seçecekleri eserle. 
.... ana ettikleri kimselere tercüme 
ettirecekler ve kitabı basmadan ev. 
Yel, bir kere de, tercüme heyetine 
:1ld.erecekle1'. Yapılacak kontrol ne
lar esınde muvafık görülecek kitap. 

da Vekillikçe hususi bir himaye
h tlbi tutulacak. 

Ancak böyle plinh \'al~alar sa.. 
halndedir ki, kültür alemimiz, içine 
18ınUldUğtl korkunç eser buhranın
dan kurtanlabili.r. 

'l'emennl olunur ki, memlekete son bllarda, tercüme yolile birçok eser. 
kazandıran tibilerimiz de, lisa

~mıza çevirt~ekleri eseTlerin inti
-hına, mOttefikan ~ecekleri bir 
heyete yaptırsınlar ve bu suretle, e. 
nıek ve fedakarlıklarını çok daha 
"t'erimli hale sokabil~ek olan bil' yo1 
tlltarü. te~nme işini, anarşiden ta. 
Dlaınen kurtarsınlar. Biz bu vesiley. 
le. ~aari( Veklletimlzin, tuttuğu bu 

.-;;:::;!Jıien:üi'l~estırrne yolda, muntazam bir 

lbnws 1tli> mm . •e ortaya att1-
tatblkabı .. __ be_nl.nısiyerek derhal -· a-,. ... esını, h.. . . 111n Yeni •e takdir .. Usnü nıyetı. 
IG 1a1anzı e deger bir tezahü. 

• ~biat İhtikin --VLNA, dibıkil 
._ z.v,,_,,_. Y•ZISında diyor ki· --- ~ rnn. b • _. 7atdı: BQUln et on santim kadar 
~ eekten UlrOlorrıobfl, ve otobQs Rl"· 

Danl'llk llbl 1Urnu: G67a gl5kten dllşen, 
detuını. de. derntr •e sulu maddeler 
lln1': llakUnt lllııza::ı tanare torpilleri 
da: 0 derece altQst ol-

._ 8a lftot&rto 
.. harekete ıelın:ıt!n llOhk havaJar
bbD lftl? Dan esi hlUkaddert" desem 
llbl la!ttbnJe d;n her 7erlnde blztmkl 
1'üllnt 7lne vızır nıetr071a kar 781ı7ar. 
Arkıd YlZlrl .. " 

tan 10nr.,~ ba satırları nzdık. 
79hatı eanaanıd aksim • Tarabya ıe. 
nlatıyor: Otoın:b~~'1Ddan geçenleri 
bluabiııut.Jd e, dört parmak 
dal başlanttdakara (!) saplanmışlar, 
pkınltler (!), b &aatlerce, otomobil 
ieadllertaı fnu.t Ulıdan ilmidi kesince 
1111' naıta heldeartp tebre götiirecek 
plen •e ıelın1y:"l~, hulisa, akla 
llbı DtranıışJar ve hır Yığın miişkO. 
lerinde11 4 buçuk IÜlıayet, hareket. 
7uıst 'l'arabya saat sonra ve gece 

Nakiı vaaııata varabilmişler! .. 
Y-~ deiU. ilah~ sağlam değil 
b"eyiılert lnunta değil. Tenıiz değil 
enıen bep-ı d ıanı dejil. Bul" lan . 1 .. e, IDedenJ asa, 

b dıç 11, her çeşit sayılamama. 
u erdi, buıu ?artı haiz. Ve biz 

koyınayoruz. ;· bırineı defa ortay~ 
den: Bu her b·•~at bilmiyoruz ne. 
te, bir uı_l -ınıdan müh· i 

•qr fi kafi m cihe. 
J'et verıı .. -! derecede eJı·--ı -Yor. ....a&IU. 

Bir 1tokta daJıa 
1ine o diirt P•'IYrtak\'ar: Enel)d gece. 
bUJ taksi şoförleri ka~ bahane eden 
• her zanıan SO , müşterilerinden 
bir nıesate lçiu - 60 kuru~ ddile~ 
istiyorlardı. • z, 3, hatta dört Ura 

Bundan da ant 1 
~ t hl . aşı ıvor ki ,.;oa, a atin bile ihtikanıu • •ramn. 
pkıözler var. Yapan a. 

Şiklyetlerimiz la k 
henunlyetJe naz ' 1"1"! oldukları e. 
..,_ an 1bba1'8 alı 
5aua .röre, ne yapalnn: Eski nrnadı. 
d11BC1ları oibl kar x..... Y1limur 
1ıa • .ı... "" • Y&gıuarna.. e__._ 

' am olmaması f,.i d -At urn. 
blıın., y l< n uaya rnı 

• ani, yalnız tabiatiıı '---• çı. 
nıerhanıet1ne mı kaldık? &&11N1& ve 

Müttefikler 
Simalde Cephe 
Kurabilir mi? 
S <!vyet Birliğinin geçen 

Ikinciteşrinin sonunda 
Finlandayı istila etmesi üze
rine, İngiltere ile Fransa bu 
hareketi takbih etmiş, fakat 
Finlandanın akıbeti hakkın
da da tam bir teslimiyet gös
terilmişti. Çünkü bu akıbete 
karşı gelineceğine dair hiç 
kimsede bir ümit yoktu. An
cak mukavemetin uzaması 
üzerine vaziyet değiştiği için 
Finlandaya müttefik kuvvet
lerin yardımcı olarak gönde
rtlmesi bahis mevzuu oluyor. 

Fakat bu düşüncenin lehinde 
ve aleyhin.de söylenecek bir çok 
sözler vardır. Garp devletleri. kü
çük milletleri istilaya karşı mü
dafaayı deruhte ettikleri için bu 
işe girişmeleri imki.nı mevcut ol. 
duktan başka, Garp Cephesinde 
harekete geçmek lmk.lns!iıı.kla.n.. 
na karşı da Finlanda cephesini can. 
landırmak ihtimali mevcuttur. 

Bu sayede durgunluk zail olur, 
belki de daha fazla neticeler elde 
edilir. 

Bu proje aleyhinde ileri sürülen 
iddiaların en mühimmi, onun ln. 
giltere ve Fransayı Sovyet Birliği 
ile harbe sürüklemesi, ve bu suret. 
le hasımların sayısını iki üç mis. 
line çıkarmasıdır. 

Bu iddianın kıymeti ne mahi
yette olursa olsun. Norveç Ue ls. 
veç'in yardımı temin olunmadan 
burada bir fe1 yapılamıyacağı 
muhakkaktır. 

Fakat herşeyden evvel Finlanda. 
nın vaziyetini tetkik etmek lizım. 
dır. 

Finler, kendilerine sayıca kat 
kat faik bir devletin kuvvetlerine 
karşı muazzam bir mukavemet 
göstermişlerdir. Sovyetler, asıl 
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mlştlr. Bu izahat, dikkatle gözden geçirilirse, müttefiklerin 
Fin harbine müdahalesi takdirinde İsveç ve Norvec:in stra
tejik bakımdan haiz oldukları büyük ehemmiyet de kolay
lıkla göze çarpar. 

m-::m;m 
Amerikan s-. :s. t,ö 

Cümhurreisinin Arzusu, 
Mister Welles'in Sırn 
Yazan: Sabihti Zekeriya Sertel 

A merlka Cümhurrelsi, miistak. 
bel ıulhün planlanm çizebiJ. 

mek için Sumner Welles'i Avrupaya 
gönderdi. Rahip Piron da Papalllll 
eteklerindedir. Amısrika Cümhurre. 
isi öğrenmek istiyor: 

"1 - Yakında veya uzakta iki mu. 
harip taraltan biri harbi kazann;ta
dan bir anlaşma ümit edilebilir mı?,. 

"2 - Barış dikte edilen bir barıf 
mı olacak, yoksa anlaşma suretile bir 
barış akdine imkan olacak mıdır? .. 

Mister Welles, kendine tevdi edl. 
len vazifeyi, tetk"klerini, Eyüp ka.. 
dar büyük bir sabırla gizli tuttuia 
halde Amerikan gazeteleri bu ıırn 
aşaiı yukan faş ediyorlar. 1914 te 
Cümhurreisl Wilson da sandalyasııı 
sefir Cordel Hause'ı Kayser Wilhel. 
me, İngiltere, Fransa merkezlerine 
göndermişti. Tıpkı Sumner Welles ai
bL Bu bedbaht sefir, yakmak, yık. 
mak. öldürmek için şahlanmış Avru. 
pa gayzının önünde :ki büfdüm eğU. 
miş, beşeriyete uzun b=r sulh getir
mek için harp ettiğini söyliyeD 
putlara yüzünü sürmüş. fakat me161, 
mahzun Okyanusu aşarak Wilsonu.. 
na ıu haberi ulaıtmnıştı: 

- Harp ... 
Harp... Avrupa harp istiyor. 
Mister Sumner Wells, dudaklanm 

diplomasi çengellerinin en kuvvet. 
lisi ile biribirine dikmiş, D1lçenln, 
Bitlerin, Daladier•n:n, Chamberlain. 
in siyaset huzurlarına varıyor. Da 
iki kapalı dudaktan tek bir kelime 
çıkmasa dahi biz bu sırn biliyorus. 
Fakat Amerikan Cilmhurre'sinin ar. 
mauna karşı gelmemek için faş et
miyeceğiz .• Amma, Sumner Welles'ia 
seyahatinin acıkb neticesi hakkında 
tahminler de yapamaz mıyız? 
Yakında veya uzakta iki muharip 

devletten biri harbi kazanmadan 
sulh yapmıya imkan vardı ise. Av
rupanın büyük diplomatları, bu im
kanları, bu fırsattan niçin ellerinden 
kaçırdılar? .. Bupnkü ve yannki be. 
şeriyete bunun hesabını nasıl vere. 
ceklerdir? planlannı tat

bik edememiş. a Banş, harp sonunda gal'plerln, 
muzafferlerin dikte edeceği bir ba. 
nş olmıyaeaba, anlaşma tarikiyle 
ba sulhtl temin mümkün idiyse. ldL 
çük milletlerin, haritadan isimleri 
silinmeden evvel, A vrupanın büyük 
diplomatlan niçin buna teşebbüs et. 
mediler? 

ve ikinci 

ver. 

Modem har
bin müdafaaya 
verdiği imtiyaz, 
bilhassa Fin 
harbinde, bütün 
dünyayı hayrete düşüren bir p. 
kilde tebarüz etmiş bulunuyor. 

Vaziyetin ancak bu kadan va. 
zıhtır. Fakat daha fazlasını da bu. 
günden kavramıya imkAn yok gL 
bidir. 1 

Finlandada müdafiler, demiry~ 
lu muvasaluının iyi olmasından 
istifade etmişler, bundan başka 
memleketin göllerden ve orman
lardan müte§eltkil olması da ont. 
nn hesabına ayn bir istifade teş. 
kil etmiş, bu prtlar Sovyetlerin, 
Kareli cephesi müstesna olmak ü. 
zere başka yerlere sevkedeceklerl 
kuvvetlerin son derece mahd.ut 
kalmasına sebep olmuştur. 

Tabiatin ve demiryolu vaziyeti. 
nin icap ettirdiği bu tahdidatı, 
Sovyetlerln besapsızlıkları da art
tırdı. Çünkü Sovyetlerin. ciddi 
bir mukavemetle karşılaşmıya. 
caklannı sandıklan ve halkın der. 
hal hüklimet aleyhinde kıyamiyle 

YAZAN: 

Yüzbaşı Liddell Hart 
( INGILIZ ASKERi MUHARRiR/) 

meselenin kolaylıkla hallolunaca.. 
juu tahmin ettikleri göze çarpı.. 
yor. 
Anlaşılan asıl Sovyet plim, 

Fin hududu boyunca Lado
gadan Buz Denizine kadar dört 
hamlede bulunmak ve Karelide bir 
kuvvet nümayişi yaparak Fin ihti
yat kuvvetini burada m.ıhlamaktı. 
Sovyetlerin Petsamo, Salla, ve 
Suomu Salrni'ye karşı ha~ket ~ 
den kuvvetleri, ihtimal ki, birer fır. 
kadan ibaretti Ladoga gölüne kar
fl hareket eden kuvvetlerse, belki 
iki veya üç fırka idi 

Bitaraflann verdikleri malUma-

ta göre, Karelide Mannerheim hat. 
tına karp kullanılan Sovyet kuv
vetleri ise beş fırka idi. Ve bunla
rın ihtiyat kuvvetleri de vardı. 

Finlere gelince, bunlara ait alb 
fırkanın cenupta, ve diğer mahal. 
li kuvvetlerin de sair yerlerde va. 
ziyet aldıkları anlaşılıyor. Sovyet
ler, Ladoganın Şimalinden Man. 
nerheim hattını çevırmek istedik
leri zaman belki de buraya iki fır
ka daha gönderdiler. 

Daha Şimalde Sovyetler Petsa. 
mo'yu işgal ettikleri için, Finlere 
Buz Denizi yoluyla mühimmat ve 
yardım gelmesine mini oldular. 

Sumner Welleı, bu tetkiklerden 
sonra bu ıualJere nasıl cevap verebL 
Jecek, bilmiyoruz. Fakat öyle tahmin 
ediyoruz ki, vazife yoldaşı Cordel 

Daha tehlikeli bir hareket, Finle. Hause gibi. yakmak, yıkmak. öldUr
rin Bel mıntakasına karşı yapılan. mek için şahlanmış Avrupa gayzı. 
dı. Bu hareket Baltığa doğru yan •nn önünde hlr daha iki büklfim bO. 
mesafeyi geçmiş, ve daha sonra ltülecek, putlara yüzünü sürdükten, 
durdurularak geri çevrilmişti Okyanusu aştıktan sonra Ciimhurre
Finlerin Suomosalmi'deki göster. 
dikleri mukavcmetse daha cok 'sine 'u haberi ulaştıracaktır: 
müessirdi J - Harp.-

. ~arp... A vruı>a harp fstfvor. 

S ovyetlerln Fin meselesinde 
en mühim hesapsızlık.lan, kalmak istemesinin ve meselenin 

hldisenin siyasetleri üzerindeki te- sulhen halline taraftar olmasınm 
airidir. hikmeti derhal anlaşılır. Cünkü 

Harbin esu kökü korku ise. bu İsveç gayet dar olan hududundan, 
korku, yalnız maddi emniyetsizlik- gayet geniş bir hududu müdafaa 
korkusu değil, ayni zamanda pres. için kuvvet ~önderecektir. Sonra 
tij kaybetmek korkusudur. bu kuvvetlerin iaşesi Botnia kör-

Sovyet - Fin harbinde de kor. fezi sahillerinden ~~en demiryo-
kunun bu iki türlüsü göze çarpı- luna bağlı kalacaktır. Ve nihayet 
yor. İsveç. Sovvetlerden baska Alman.. 

ya tarafından vuku bulacak bir Is. 
tllavı da dü§ünmek mecburiyetin
dedir. 

J wec bu tehl:keve kam ~el-

LOKMAN HEKiMiN ·oGOTLERf ... 

Geçen Sonteşrinde Sovyetlerin 
dileği, Baltıktaki vaziyetlerini. fır
sat elvermişken, sağlamlamaktı. 
Fakat Finlerin gösterdiği muka
vemet üzerine Sovyetlerin idare. 
sizliğine hükmedilmiş, ve Sovyet
ler de harbi idame etmek mecbu. 
riyctini hissetmişlerdi. Çünkü Kı.. 
:z:ıJ Ordunun prestijini kurmak 
icap ediyordu. 

mek için İngiltere ve Fran
sanın yardımına güvenebili~ de, 
Almanya tarafından vuku bulacak 
bir istila hareketi de ehemmiyetle 
kar$11anmıya değer. Bayanlarda Zayıflamak 

Kibar bir bayan olduia mektu. 
bunun ifadesinden anlaşılan sa. 
yın bir okuyucumuz, ıtızellik mee. 
rnualaruwı birinde, bir balta içinde 
iki kilo yai kaybetmek. hem de 
mideyi, banaklan ve karaeiieri 
mükemmel surette temlzliyerek 
toksinleri yok etmek, sonunda zin
deleşmek için güzel bir perhiz u
sulü öiremnlş: Günde beş defa Ud
ter, üçer yemiş, bunlar yetişmezse 
biraz da ıOt veya yoiurt- y .ııuz 
~emlı yemek, yemişlerin arasuwla 
~i de muz bulunduğuna göre, hay. 
lıce pahalı bir perhis olmakla be. 
ıaber insan. giiulllk mffmuasuun 
ıösterd'tı endamı bulmak için o 
kadar külfete elbette katlanır. 

Onun için, aayın okuyucumuz ba 
Y•zı11 ılrtlnee -kendi tabiriyle-
sevincinden çıldırmış ve derhal 
t~tbika ba,lamı'- Za71flamak per. 
hizinJn IOD sOntlndeı 

- Daha mfttlılş bir fellkete 111· 
radılıma clrdllm. DJ78 7 • 

Zayıflamak modanna uymak ar. 
su.sunun insana get"rebileeeii ger. 
çekten fellket, fikrimce, birdenbi
re eriyfvermekt"r. 

Her şişmanın şllfDlanlıfı hastalık 
delildir. Bir çoklarında tabiatla 
bqka bir hutalıtın lnflnfl almak 
için kurduğu bir müdafaa vmıtaaı
clır. Tabiat bu müdafaa vuıtasuıı 
en z:yade verem hastahpmn iler
lemesine mini olmak için kurar. 

Zayıftık modasına aymak ilzel'e 
perhiz ederken birdenbire zayıfla
mak. erimek te bundan dolayı teh. 
likelidir. Çocuklukta bir yerden 
celmt, olan veNm mikroplan. ço. 
euk büyüdükten sonra. UZ11D za
man vücudun bir tarahnda uyuş. 
muş bir halde kalır. Şişmanhk on
lann çoialarak fena tesirlerini 
göstermelerine mlni olur- Sonra 
insan tabiatinin verem hastalıiJna 
karşı koymak tbere kurduiu mtl
dafaa vuıtasını -modaya uygun 

Merakı 
mıya kalkışınca, o zamana kadar 
uyuşmuş kalmış olan verem mlk. 
roplan brsat bulurlar ve derbal 
marifetler'nl göıtermiye kalkışır. 
lar .•• Bir hafta içinde iki kilo kay. 
betmek perhizin neticesiyle detfl. 
vüeudiln iyi beslenmemeslnden 
fırsat bularak mar'fetlerini göste. 
ren mikroplann tesiriyledir. Mik
roplar bir kere yüz bulunca. iş an
ıa,ılıp perhiz bırakılsa bile. onla. 
nn yaparaklan marifetlerin önünii 
almak pek güç olur. Onun icln ken. 
di kendine zayıflam1ya ka1kışanla.. 
nn tecrübeleri acıklı netice vere. 
bilir. 
DOnvanın her tarafında tatulan 

istati11fklere glSre verem hHtAhtı 
kadınlar arasında el'keJderdekin· 
den yan yanya azdır. Bunun da 
sebebi. sflnheıdz. kadm vftcodiinUn 
daha yafb. daha semiz olmasıdır. 
Yatlı ve 11emlz vOcat verem~ kar. 
p daha ziyade mukavemet göste. 
rlr. 

Fakat Fi,n harbinin bu neticeyi 
vereceğini tahmin etmek hata o
lur. Çünkü büyük bir çocuğun kü. 
çük bir çocuğu dövmesi, yahut 
büyük bir milletin küçük bir mil. 
leti mağlup etmesi ona bir şeref 
tem.in etmez. 
Şu var ki, Fin harbi dolayısiyle 

Sovyetlerin aczinden bahsedenler, 
harbin şiddetlenmes&ıe ve Finlan. 
danın tahribi bahasına sonuna ka
dar götürülmesine sebep olmuşlar. 
dır. 

Fin arazisinin vaztvett. daha 
büyük kuvvetler kullanılması.. 

na müsait bir mahiyet aldı~1 za
man, Finlerin ayni mukavemeti 
göstermeleri beklenmez. HatUı ts
vecliler de Finlere yardım edecek 
olsalar. vaziyeti ıene de~ştirmiye 
imkan kalmaz. Hududun bin mil 
genişliğinde olması, bunun en bel. 
ll baslı sebebidir. 

Meseleye İsveç noktai nuanııdan 
bakıldı takdirde onun bitaraf 

İsveç, Almanyanın bütün ağırlı. 
ğı ile yüklenebileceği bir yer de
ğildir. Cünkü askeri kuvvetle~ de. 
Diz yoluyla nakletmenin tehlikele. 
ri çok büvümüstür. Ve bunun ictn 
denize hlkim olmak klfi değildir. 
Havaya da hikim olmak fean t"der. 

Bu yüzden İngiltere ile Fransa· 
nm yardımı lsv~ tein müfit olur 
Fakat bunun için. Norveç ile an. 
laşmak zarureti de vardır. 

Bu takdirde İskandinavya harp 
sahnesi olur. 

İskandinavya devl .. tlerl ise vad. 
yetin bu mahiyeti almasına aleyh. 
tardrrlar. Arada Danimarkanın dı 
Almanya tarafından vutuJmas1 Uı. 
timali mevcut olduitu için İskan. 
dlnavvalılar mümkün mertebe 
harpten uzak kalmak istivorlar. 

Modem müdafaa vasrtalan. f?er. 
çf tecavüzü j!'Üclestirmistir. Fakai 
tecavüzftn tahakkuku üzerine blı 
mftstevllyt glrdill yerden ~ 
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Macar Nazırı Diyor ki 
"Arkam~zda Kuvvetli ve Dost Bir Yugoslavya 

istiyoruz. Transilvanya Meselesi Bugün Biraz 

Kompm<edir, Fakat Bu Davanın Anlaşma ve 

Dostluk Yofile Halledi eceği Gün Gelecektir .. 

INGIL TERE iLE 
ltalya Arasında 

(Başı l incide) 
mek istemlştir. Bu noktada anlnş. 
mak mümkün olmayınca, İngiltere 
Almanyadan gelen kömürleri miisa. 
dere edeceğini ve bu karan mart 
birden itibaren tatbik edeceğini bil
dirmiştir. İşte İngiltere ile İtalya a
rasındaki ihtilıüın hakiki mahiyeti 
budur. 

Fin Kıta arı Viborgun 
Gerisinde Yeni 

Mevzi' ere Çekildiler 
\ 

Alh İtalyan 
Vapuru Da 
Durduruldu 

-0-
(Bnşı 1 incide) 

1 

(Başı l incide) ı Hi~bir vnkit. Yalnız hal ı:amam hn 
birer geni~ emniyet ve asayiş mın.. zaman değildir. Dedim ya en kil~ük 
taknlandır. hatnlar 1amiri imkansız neticeler 

Hiçbir s~yasf tesir altına ~~.L meydnna getirir. Bu davanın anlnş.. 
yen. M_acar~tan, en ufak bir ıhtılat rna ve dostluk yolu ile halledileceği 
ve ıhtımal ile ~arşılaşmıyacaktır. giin gelecektir. Sabırlı, cesur, yani 

Macarstan daıma (kollan serbest nikhin olmak gerek. 
bar~ dışı) vaziyetini muhafaza ede. Macar matbuatının Romanya, hil-

İngiltere, son zamanlarda Alman. 
ya etrafında abloka ~emberini mü. 
temadiyen daraltmakla meşguldür. 
Almanya ile ~ yapan ve ona gı
da ve bam madde yetiştiren yedi bi
taraf devletle geçen hafta inhisar 
mahiyetinde ticaret mukaveleleri 
akdetmiştir. Bu mukavelelerle, bu 
küçük ve bitaraf memleketlerin bü. 
tün istihsalatına el koymuş. bu 
memleketlerin kendi ihtiyaçlarından 
fazla mal ithal etmemelerini temi. 
nat altına almış, ve Almanyaya bu 
kapılan kapamağa çalışmıştır. 

Stoltholmden verilen bir habere 
göre, Finle rin Viborgda verdikleri 
zayiat 17 bin olarak hesap ediJrıek. 
tedir. Geride yapılan yeni hatların 
betonlarının ne derece kurumuş ol. 
duğu Stokholmde kestirilemiyor. U
mumi kanaat, Viborg fac iasının iki 
sebepten ileri geldiğidir: Adam azlı
ğı ve top eksikliği... 

bombardıman ettikleri tasrih edili
yor. 

Tebliğde, Sovyetlerin zehirli gaz 
kullandıklarına dair olan Fin notası 
ile taarruz sırasında sivil ve asker 
esirlerin "kalkan gibi siper edildikle
ri iddiası da tekzip olunmakta, Kı
zı\ordunun bu gibi gazların kullanıl. 
masını ahlUksızlık ve bütün cihanca 
kayıtsız ve şartsız takbihi icap eden 
bir hareket oldrak telakki ettiği anla
tılmaktadır. 

ftafyanın Protestosu 

Müsait Karşılanacak 
Londra, 4 (Hususi) - Röterdam

dan gelen haberlere göre, kömür 
yüklü olan altı İtalyan vapuru, bu. 
gün kaçak eşya kontrol heyeti tara
fından durdurulmuş ise de, bu kö
mürlerin bir müddet evvel yüklen
d iğ i, vapurların hava bozukluğu yü. 
zünden hareket edemedikleri anla
şılmış ve gemilerin İtalyaya g itme
lerine karşı gelinememiş olduğu an. 
laşıhyor. Röterdamda 14 İtalyan ge
misi daha bulunmaktadır. 

cekt~. . • . . hassa Gnfonko aleyhine biteviye neŞ-
Dikkat ettım ve bu tabırı kullan- riyat yaptıktan söylenip iddia olu

dun. Çünkü (harp dışı bitaraf) tabi. nuyor. Kaç defadır soruyonım: Bun
rini işitmedim. Aşağı yukan (silahlı Jnn yapan kimlerdir, ne vakit. nasıl 
harp dışı) kalan İtalya gibi. Şu fark- ve ne mevzuda? Gösteren yok. Yal
cağızla ki burası (silahlı) yerine (koL nız iddia." 
lan serbest) tabirini kullanıyor. 

Sovyet resmi tebliği 
Son Sovyet tebliği şudur: 
3 mart tarihli Sovyet resmi tebli

ğinde, Sovyet kıtalarının Viipuriyi 
muhasaraya devam ederek, Saarela 
çiftliğini işgal ve Toppurnnsaari a. 
dasını zaptettikleri bildirilmek ted ir. 

Bu vaziyet de herhangi bir taraf
tan bozulmtı§ olmıyacaktır. 

Macar davaları harbin sanımda i
cabı vechile ve tastamam hailoluna
caktır, ki o uıman dahi bir tatsızlık 
veya karışıklık çıkmıyacaktır. 

Orta Avrupa ile Balkanlan rahat 
bırakmak istemiyen tek bir büyük 
devlet bile yoktur. 

Çok ciddi bir konuşmaya latife ka
tıldığı zannını vermiyeceğimi biL 
sem, ben, diyesim geliyor, meğer bir 
güllük gülistanlığa gelmişim de far
kında değilim. Fakat hayır. Vaziyet 
böyle değil Çok ciddidir. Bunun için 
büyük diplomasiye gireli iki yıl olan 
§e'l1 ve sevimli Hariciye Nazırına 
sordnm: 

- Ekselans, ba harikulade nik
bln1iğinize sebep ne? 
"- Vazife, dedi, nikbinlik hugfin. 

kft diplomasinin en baş vazifcc:idir. 
Nikbinlik maddi, mnneVi t"esaretin 
hir teznhürfidür. :Sikhin, tein~ ve en. 
dişe etmez; soğukkanlı düşüniir. Fa. 
kat, bedbinlik tam m!\nnsile belki 
eesaretsiz1ik değildir. l\luhakkaktır 
ki, bedbinlik bir korkaklık tevlit e
der. Bundan da tercddnt. cndi-ıe ve 
tela~ doğar. Bunlar hatalı islere. 
yanlı~ hareketlere sebep olur. Hal. 
bnki bngftn en nfak bir hatalı hare
ket, tamiri kahil olmıyan elim neti. 
eele.r verebilir. Nikbinliğin cesaretli 
bir akliselim ne hareket etmec:iclir 
ki bn hataların önüne geçebilir." 

Bence bu cevap da yüksek nikbin. 
liğin en üstün noktaya vardığını gös. 
terir. 

Buna başka sebepler aramak ge. 
rek. Ruht sebepler yetmez. Gerçi 
kendisi tevekkülü, tfuıt ve itaati em
reden, hatta bekarlığı emreden ve 
emrine itaat ettiren bir katolik Ru
men mezhebine bağlıdır. Ruhiyatı 
ba derece dlni bir anane ve tevek. 
küle varanın dünya işlerinde bedbin 
olması pek zordur. Zordur ama dip
lomasi ne telifi mfünkün değildir. 

O halde sebepleri başka istikamet. 
lerde aramalı. 

İtalya, Macarlstana teminat ver
miştir. Tuna üzerinde ve Balkanlar
da ihtilftt yerine sulh ve sükun iste
yen İtalya bu teminatla istediğine ne 
kadar sadık ve Macaristana ne dere
ce dost olduğunu göstermiştir. 

Bizimkilere gelince; bizimkilerin 
teminatı mnnidir ve işin içinde mün. 
deınlçtir. Çünkü bizimkilerin bu ta_ 
raf taraklarında dokunacak hiçbir 
bezleri yoktur. Bilakis mevcut sulh 
ve sükfuıun devamım istemektedir
ler. 

Bunca {teminat) lardan ' sonra üs
tüne üstlük bir de Macar dnvalarının 
(işlerin sonunda) mutlaka tatlıya 
bağlanacağı tem{n olunur$8, insanın 
bedbin davranmağa hakkı olabilir 
mi? 

Komşularla l\lünasebetler 

Fakat davaların öteki cephesi ne 
olacak? 

Küçük şeyleri büyük ifadelerle, 
büyükleri kısa kelimelerle evirip çe.. 
virmesini bilen ve gözleri ince zeka.. 
sının birer örneği olan genç diplo
matı dinliyorum: 
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yoktur. Arkamızda kuvvetli ,.e dost 
bir Yugo lavya istiyoruz. 

Beş altı ay evvelki kuvvetli hal. 
ya, bugiin daha kuvvetlidir, beş ay 
sonra daha ve daha kuv\'ctli olarak 
meydana çıkacaktır. Bu İtalya ile ö. 
tedenberi son derece dostuz. İtalya, 
metodu hilafına hareketleri kun·et
le önliyecektir. 

Bulgari tan kendi i lerini halle ça. 
lışırken bizim engel olduğumuza dair 
tayialar çıktığını siz de SÖ) Uiyors0-
nuz. Asla. inanmayın. Bulgaristan 
bizim en iyi dostumuzdur. Onun her 
nıuvaff akiyetindcn memnuniyet his.. 
sederiz. 

Romanya mı7 Transilvanya me-
selesi çok komplikedir. ll~r z~~an ~
çıkça SÜ) Icdim. Bunn şımdılık hır 
tarafa bırakalım. Hatta gilnil gelin
e.eye kadar unutalım. Bırakıp ~n~L 
mak divadaa TU&cçmek deiilclir. 

Birleşik Avrupa Devletleri 

Harpten sonra yeni bir blok._ 
Hemen sözümü kesti ve Bay Eck

hardt'ın fikrine tam zıd bir fikir söy. 
ledi: 
"- Ren heT çeşit bloklann aley

hindeyim. Bloklar, bloklan meyda
na getiriyor ve i ler büsbütün kan
ıı:ıyor. Mesela vaktile bir fiçüzlil itd. 
fak bloku olmuştn. Bunun karşısına 
hemen bir üçüzlü itilaf bloku t"ıktı 
ve Umumi Ilarp pat adı. SoJll'tl ~sırf 
bize ve Avusturyaya knrşt hiT küçük 
itiltif kurdulnr. Derhal İtalya ne ve 
irap edenlerle müna~ebete bn~tadık. 
Önlemek için ... Bugiln bir itilitf blo. 
ku oldn, karşısına Alman • Sovyet 
hlokn diKildi. 

"Blok bir iane olttTSn çok tehliKe. 
Iidir: Sömfirlip alır. iki tıtne olur.ıa 
<"Ok tehlikelidir. Yan ynnya J'llY e. 
derler. Fakat böyle üç, dört, b~ o
hırsa._ 

"Küçiik de'l'lctlerin J"ahnt ya~yn. 
bilmeleri için büyüklCJ"in taaddüdü 
ltızırndır." 

- Fakat büyükler de küçüklerin 
başlarında kılıçlarını deniyorlar. Bu 
ne vakte kadar böyle sürüp gidecek? 

Ekselans Csiiky, büyük bir ideal 
olarak şu fikirdedir: Amerika Birle. 
şı"k Hükumetler Cümhuriyeti gibi bir 
Birleşik Avrupa Devletleri manzu. 
mesi yaratmak. Yani Volgadan Ir
landanın gaI'bına kadar bir hüküma
tı müttehidei Avrupa! 

- Büyük bir ideal 
.. _ fa·et. Öyle. Fakat niçin olma. 

sın?" 

Benim hüsnü zannıma göre Ekse
liıns Csaky. bu büyük ideolojinin 
içinde - bloklar aleyhinde oluşuna 
rağmen - kurulması daha kolay ve 
hatta zaruri olan başka bir manzu
meyi hedef edinmiştir: Orta Avrupa 
Birleşik Hükumetleri. 

Filhakika yirmi milJetten ve bir. 
çok hükumetten mürekkep olan ve 
Babnondan bin defa büyük ve yüz 
defa karışık bir kıtanın selameti için 
bundan daha iyi bir fikir olnmaz. 
Fakat tatbikı kabil mi? Böyle bir 
Orta Avrupa Birlestk Hükiımt'tleri 
meydana getirmek için bir takım 
devletlt'rin kırpılmaları icap eder. 
"- Sulhft temin edecek bodur." 
Hangisi? Büyük Avrupa Birleşik. 

liği mi. Orta Avrupa manzumesi mi? 
Kurcalamadım. 

- İvi ama Ekselans, dedim. Bütün 
silah f~brikalannı cayır vızır işleten
ler harbi istemiyen insanlyetperver 
komünistkrle sosyalistlerdir. 
"- O fabrikalar en kısa :r.amanda 

insani endüstrli mekanizmasına çev. 
ri1e.bilir." 

Ve uzun U7.adıya izah etti. 
Macarların bu zeki, gözleri ışıklı 

genç dnplomatma. gıpta ettim. Fakat 
anlamakta gecikmedim ki Merih yıL 
dızında oturan sakin., müsterih, emin 
ve hiçbir endişesi olmıyan adam tav. 
rını taşıyan Csaky haklıdır. Öyle ya , 
yorganını, çatısını ve tarlasını rea. 
sürans kasasına yatıran bir insan 
baska türlü olamaz. 

Tiirk • l\facar l\lünasebetleri 

Kalkarken şunu söyledim: 
- Ekseliins sizi cevap vermek üzün. 

tüsüne sokmamak için Türk - Macar 
münasebeti hakkında bir şey sormı. 
yacağım. Ma llım ya biz çok şükür 
bitaraf değiliz. Bir bitaraf olmıYfU1-
1a bir serbest kollu harp dışının mü
nasebetleri sorulmamalı. 

Pembe ve ı!eşeli yüzü birdenbire 
değişti, pek kısa bir düşünceden son.. 
ra yaslandı, gözlerini meçhul bir 
noktaya dikil ve heyecanı belli bir 
sesle: 

"- Öyleyse, dedt. Sh: 8onnayın, 
peki. Fakat ben söyliyeceğim. 

"Btmdan epeyce yıl önce idi. Ben 
Ankaraya gitmiştim. Atatürln1n ya
nında idim. Bn suali ben ona SOJ"dum. 
Atat ürk gözlerime ll%l1D nzmı hah 
tıktan sonn dedi ld: 

- Türk süngüsü. hiçbir zaman 
Macar süngüsü ile çarpıpruyaeak. 

o maYl söd.ria 'bebp-• .. mada 

İtalya bu açık kapılardan biridir. 
İtalya, Alınanyadan kömür vesaire 
aldıkça, borcunu ya dahilden, veya 
ithal edeceği eşyadan ödemeğe mec
bur olacak, yani Almanyanın yaşa
masına yardım edecektir. İngiltere 
bu kapıyı kapamak rztıranndadır. 
Yarın ayni tazyiki Balkanlara teşmil 
edecek, daha sonra Sovyetleri Al
manlara yardım edemiyecek bir hale 
getirmeğe çalışacaktır. İngiltere, ni
hai zaferi ancak Almanyayı böyle 
kendi hudutları içinde mahsur ve aç 
bırakmakla kazanacağına inanmıştır. 
Onun için, İtalyanın Almanya ile 
serbestçe ticaret yapmasına, Alman
ya için bir açık kapı vnzifesi görme
sine müsaade etmiyecektir. 

Bu vaziyet, İtalyanın siyasi vazf. 
yetini de bir nebze daı'ıa aydınlat
mıya hizmet edecektir. İngiltere, İ
talyayı sıkıntıya düşürmek istemi
yor. Bilakis büyük İtalyan sanayiini 
müttefikler hesabına .;alıştırmak, İ
talyanın hariçten getirtmeğe mec
bur olduğu bütün ihtiyaçlarını temin 
etmek arzusundadır. İtalya, İngilte
renin bu teklifini kabul ederse, mih
verden biraz daha uı.aklaşmak ve 
iktısaden İngiltcrenin avucuna düş. 
mek mecburiyetinde kalacaktır. İn
gilterenin tazyikine karşı kafa tutar, 
ve bu hareketinde Alınanyaya daya
nırsa, o vakit İngilter~ vaziyeti da
ha ciddi surette tetkike mecbur ola. 
bilir. Çünkü bugün İtalyanın Alman 
safından yer alarak harbe girme
sinde İllgilterenin menfaati yoktur. 
Fakat İtalya da, İngilter~ye karşı 
Almanlarla beraber harbi kabul e
decek derecede ileri gitmekten içti
nap edecektir. Çünkü İtalya, harbe 
girdiği gün, bütün hayallerine veda 
ettikten maada, mevcudiyetini de 
tehliKeye düşürür. Bu sebeple, iki 
tarafın da bir anlaşma yoluna gir. 
meleri, ve bu ihtilafı sulh yolile hal 
çaresi aramalan .ihtimali çoktur. 

Bugünkü İngiliz - İtalya ihtilafı, 
bu bak.undan, Akıbeti tehlikelerle 
dolu olan bir ihtilaf değildir. 

Ödemiş Hapishanesinde Bir 
Mahkum Üç Kişiyi Yaraladı 
İzmir, 4 (Tan Muhabirinden) -

Ödemiş hapishanesinde katil İzmirli 
Fethi, bugün katil mahkumlarından 
Ali ve İzzetle gardiyan Ahmedi bı. 
çakla ağır surette yaralamıştır. Jan
darmalar, kavgayı silah istimali su
retile bastırmışlardır. 

İzrnirde Kalp Para 
Süren Adam 

İzmir, 4 (Tan Muhabirinden) -
Kalp yirmi beş ve elli kuruşluk pa
ralar imal ederek, piyasnya sürmek 
teşebbüsünde bulunan İstanbullu 
Tevfik yakalanmış, yapılan muhake
me neticesinde 330 liraya mahkum 
olmuştur. 

Trabzon 'Maarif Müdürlüğü 
Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -

Bolu maarif müdürü :Ilısan, Trabzon 
maarif müdürlüğüne naklen tayin e
dilmiştir. 

Batan Yunan Motörü 
İzmir, 4 (Tan Muhabirinden) 

Bugün bir Yunan motörü Seferihi
sar • Doğanbey sahilinde batmı§tır. 
Mürettebat kurtarılmıştır. 

---0---
Kerenski Meydana Çıktı 

Lizbon, 4 (A.A.) - Meşhur Rus 
ihtilalcilerinden Kerenski, zevcesile 
birlikte Olipper tayyaresi1t' Amerika 
dan buraya gelmiştir. Kerenski Pa. 
rlse gidecektir. 

Diğer bölgelerde mühim hiçbir 
hadise kaydedilmemiştir. 

Sovyet tayyareleri düşman kıta
lannı ve askeri hedeflerini bombar
dıman etmiştir. On düşman tayyare
si düşürülmüştür. 

Lenillgrat askeri mıntakası 
bir tebliğ neşretti 

Leningrat askeri mıntakası erkft
nıharbiyesi bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğde, F inlnnda sivil halkına 
karşı her gün Sovyet hava hücum
Lnn yapıldığı, yüzlerce tayyarenin 
buna iştirak ettiği ve halkın mit
ralyöz ateşine tutulduğu hakkında 
Finlanda tarafından Milletler Cemi
yetine tevdi olunan notanın münde
rccatı tamamile tekzip edilmekted ir . 
Sovyet filolarının yalnız Finlanda 
kıtalarını, istihkamları , tayyare mey 
danlannı, diğer askeri hedefleri 

Sulh için Hitlerin 

Beı Şartı Varmış 
(Ba~. 1 incide) 

siyaretinde Monroe prensipini tatbik 
edecektir. 

5 - Almanya eski müstemlekele
rini alacaktır. 

Filhrerln nutldle Ahnan matbuatı n~
rlyntınm bul.Asası olan bu programda ye

ni hiçbir şey yoktur. 

İkinci madde, nnzflcrln mesullyettni da
lma İngiltereyc yüklemek lstedfklerl Fln-
landn ar "1r 

mfhtlr. 
Uç\lndl şart HiUerln İngiltereyi yıkmn

sr:. azmettiğtni g5stcrmektedlr. 
Almanynnın Doğu - Cenup Avnıpasllc 

Orta Avrupada hAkhn bir n(l:ftn tesis et
mek lstedil:'1n1 gOstcren dOrd.Qndl snrt Al
mıınynrun 1933 dcnberl nert sürdllğQ bir 
istektir. 

Hltlerln WeTics'le yaptığı mOl~katta A
merikanın Berlln bQyQk clçisinin vnzltesi 
başına dönmesini ısrarla rica ettt4l bn
dlrfimektcdiT. 

Keza. Hesıı'le Mareş:ıl Görlngtn d e 
Wellcs'1n dQnkQ ziyareti esnasında yuka
ndald şnrtlan izah ve bu şartlar Qzcrlnde 
~ tçtn ellerinden geleni yaptıklan bll
dlrlllyor. 

Bununla berabeı-, Reuter ajan!!'lnın lıs

tfhbarrnn göre, Welles'ln hareketi mOna
sebetlle daha sarih bir tebliğin neşrine in
tizar edilmektedir. 

• 
Mister Welles, Almanyada bulun-

duğu sıvada Doktor Şaht ile görüş.. 
müstür. 

Roma, 4 (A.A.) - Rooseveltln Va. 
tikan nezdindeki şahsi mümessili 
Myron Taylor şerefine dün Nord - A. 
mcrican kolejinde bir resepsiyon ya
pılmıştır. 

Avans l\faaş Veri1erek 
Felaketzede l\lemurlar 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden)
Erzincan yer sarsıntısmdan mütePs
sir olan mıntakalar tesbit edilmiştir. 
Buralarda umumi muvazeneden ma
aş ve ücret alan memur ve müstah. 
demlerden yardıma muhtaç oldukla
n usulü dairesinde sabit olacaklara 
maaş ve ücretleri tutarının iki, mü
tekait ve yetimlere üç, henüz tahsis 
muamelesi yapılmamış yetimlere ise, 
ikramiyeye müstenit olan memuri. 
yet maaşının iki mislinin avans ola
rak verilmesi Vekiller Heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

Bu yerler şunlardır-. 
Erzincan, Amasya, Ordu, Girc~mn, 

Samsun, Gümüşhane, Trabzon, Yoz
gat, Tunceli, Tokat ve mülh~kntı. 

Felaketzede Çiftçiler için 
Hayvan Ahnıyor gözbeheklerimde ıoruyonım. O sesi 

şimdi yine işitiyorum. O heyecanı 
bakınız yine duyuyorum. (Köşede A. 
tatürkfin resmini gfüıtererek) Bakı. 

nız. O, orada duruyor ve daima o ba. 
kışla bakıyor, o sözlerini tekrarlıyor. 
Evet. Macar süngüsfi hiçbir vakit 
Til'rk süngüsü ile çarpı mı~·acak. A
taUidd Uzaiı u iyi ı?Örüyormussun. 

İzmir, 4 (Tan Muhabirindenl -
Zelzele felaketzedelerine tevzi edil
mek üzere İngiltereden göndenlen 
80 ton elbise ve ilaç, Jesmore vapuri 
le bugün limanımıza gelmiştir. Bu 
eşya lstanbula gönderilecektir. 

Aka GüıuliU 

Aynen, felaketzede çiftçilere da
ğıtılmak maksadile ~ift hayvanları 
mübayaasuıa ~lanmıştır. 

Sovyetlcrin harp usulünü tetkik 
etmek üzere Milletler Cemiyetinin 
Finlandaya gönderdiği heyet, bugün 
Helsinkiye vannı tır. 

/ngiliz gönüllüleri kumandam İtalyanın protesto notası. İngilte. 
rede en müsait şekilde telakki olu.. 
nacak ve İngiltere hükumeti elinden 
gelen kolaylığı gösterecektir. 

Kermlt Roosevelt, istifasının ka. 
bul edildiğini ve Finlandaya yartlım 
komitesi tarafından Miralay rütbesi. 
le seferi kuvvetlerin başkumandan
lığma tayin edildiğini resmen beyan 
etmiştir. Roosevelt, Finlandaya git
mek için istifasına müsaade edilen 
yegane İngiliz zabitidir. Mumaileyh 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

ita/yan notasının esasları 
Roma, 4 (A.A.) (Havas) - İngilD 

deniz kontrolü hakkındaki İtalyan. 
protestosunda Alman kömürüne knI'
şı ambargo tatbikine dair olan ka.. 
rann gayrimeşru mahiyeti ve vaha. 
meti kaydedilmekte, İtalyaya ait kö
mürün İtalya için hayati bir icaba 
tekabül ettiği bildirilmekte ve İngil
tere tarafından verilen kararın 1n.. 
giltere ile İtalya arasında 16 Nisan 
1938 tarihli anlaşma ile tarif ve ta
yin edilmiş olan siyasi ve iktısadi 
münasebetleri bozacak ve tehlikeye 
düşürecek mahiyette olduğu iliıve e
dilmektedir. 

"- E"nlanda seferini bir Ehlisa. 
tip mu arebesi telftkki ediyorum 
Gehen'e Gestapoya ve şimdi dünya
nın huzurunu ihlal eden bütün kuv
vetlere karşı cephe alacağım.,. 

• 
Amsterdam, 4 (A.A.) - 10 cerrah 

ve 9 hastabakıcıdan mürekkep bir 
İsviçre seyyar hasta heyeti Dr. Ai
cole'un riyasetinde Amsterdama gel
miştir. Heyet, yarın hava yolile Hel
sinkiye gidecektir. 

Şeker Fiyatları 

1 O Kuruş Arttı 
{Başı l incide) 

sıkıntı~ hlssedilmesi, fiyatların Yük
seltileceği yolunda bazı haberler sız
masından ileri gelmiştir. 

Bunu duyan bir kısım tatlıcı ve 
muhallebici, toptancılara müracaat 
ederek, fazla şeker almışlardır. 

Bakkallar da fazla talep karşısın
da kalınca, ihtiyatlı davranmayı ve 
.cl1 rind · eke · saklama 'l tercih 
etmiş erdir. Ne ice o ara.i< ırço 
kimseler şeker bulmakta sıkıntı çek
mişler, bazılan da kilosunu 45 kuru
şa kadar almak ıstırarında kalnıı~
lardır. 

Şeker şirketi, fiyatlara zam yapı
lacağını cumartesi günü bilmediği t. 
çin toptancılara şeker vermekte de
vam etmiş ve bu maksatla ordino 
kesmiştir. Fakat, ayni gün saat 14 
te İktısat Vekaletinden gelen bir e
mir üzerine tevziat durdurulmuş, or
dino kesilerek. ambara gönderilen. 
lere de şeker verilmemişti:-. Bu vazi
yet, derhal piyasada duyulduğu için, 
birçok kimselerde şeker kalmadığı 
zannını uyandırmış ve bakkalla. 
ra tehacümün artmasında amil ol 
muştur. 

~albuki, cumartesi günü, tevzfatın 
sırf fiyatlarda vukua gelecek deği
şiklik yüzünden durdurulduğu an. 
cak dün anlaşılabilmişti:-. 

. "Şeker buhranı yoktur,, 
Şeker şirketi müdürü Behçet A

lakan, dün bir muharrirımize demiş. 
tir ki: 
"- Şehirde bir şeker buhranı 

yoktur. Olması da mevzuu bahis de
ğildir. Fabrikalarımızın depoları ta. 
mamile doludur. İstanbuldd 1200 ton 
şeker vardır. Samsundan beklenen 
'l'urhal şekerlerinden 1000 ton da ya
rın depolarımıza gelecektir. Eskişe. 
birden de 300 ton gelmek üzeredir. 
Bunlar da şehrin bir aydan fazla ih
tiyacını karşılamıya 'tafidir. 

"Bu akşam geç vakte kadar tevzi
ata devam edeceğiz. Toptan toz şe
kerleri 35 kuruşa ve kesme şekerleri 
de 38 kuruşa veriyoruz.,, 

Öğrendiğimize göı;e, bu sene şeker 
istihsaliıtımız 95 bin tondur. Bu mik
tarın ancak 30 - 35 bin tonu sar
fedilmiştir. Stokumuz, şeker istihsal 
mevsimine kadar ihtiyaca kati gele. 
cektir. 

Daha evvelki senelerde şeker is. 
tihsalatımı.z ihtiyaca kafi gelmediği 
halde, bu sene hariçten ithaliıta ihti
yaç görülmiyeceği zann~diliyor. 

Nota, faşist hüktunetlnin vazlye.. 
tin unsurlarını, bu vaziyetin bun
dan sonraki inkişafından tevellüt e. 
debilecek mesuliyet için şimdiden 
tasrih etmek istediği kaydedilmek
tedir. 

llalyan matbuatının neşriyatı 
Bütün İtalyan gazetelen, ilk say

falarında İngiliz ablokasınn karşı İ
talya tarafından gönderilen protesto 
notasını tebarüz ettirmektedirler. 

Matbuat, hukuku düvel kaideleri. 
ne bir tecavüz mahiyetinde telakki 
edilen İngiliz tedbirlerine karşı ener
jik bir lisan kullanmakta ve bu va
him t~dbirlerin iki m~mleket ara
.sındaki .ikhaııdi ve ı:.lıı:asi m '" nnse
betleri sekteye uğratacak mahiyette 
olduğunu knydey !emektedir. , _______ , 

İHTİRA İLANI 

"Scleloz ile mevaddı mQmasilenin 
şekere tahvili usulil" hakkında alın
ın~ olan 24-2-1929 da tescil edilen 
961 sayılı ihtira beratı bu defa mev
kU fiile konmak tlzcre Ahere devrQ
fernğ veya icar edfleceğinden talip 
olanlann GalnUıda İktısat Hanında 
Robert Ferri'ye müracnaUan l1An 
olunur. _______ -.,, 
Dr. SUPHI ŞENSES 

1 idrar yollan hastalıklnn mOtehas-J 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması kat'ŞlSl 
tramvay durağı Lekler apnrtımanı -·---·Tel : 4392 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: Fatihte Ali Emire sokak 3 
No. lu hanede ikamet etmekte iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
küçük Cemlle izafeten velisi anası 
Mahmureye. 

Emlak ve Eytam Bankasr lst:ınbul 
şubesinin Fatıh Birincı S ulh Hukuk 
mahkemesinden istihsal ettiği 23.6. 
39 tarih ve 38 - 37 No. lu ilamile 
zimmetinizde alacağı bulunan (40) 
lira (50) kuruşun 7.2.36 gününden 
itibaren % 5 faiz % 5 i.ıcrcti vekalet 
ve masarifi muhakeme tE:diyes: hak
kında tanzim olunan 39 - 3128 sayılı 
icra emri iknmetgahınızın meçhuli
yeti dolayısile bilii teblıg ıade edil
miş ve yapılan zabıta tahkikatı ne. 
ticesinde de nerede bulunduğunuz 

bilinmemiş olduğundan H. U. M. ka· 
nununun 142 inci ve muteakıp mad
delerıne tevfikan mercice yirmi gün 
müddetle tebligatın ilanen ıcrasınn 

karar verilmıştir. Tnnhi ilandan iti
baren yirmi gün içinde işbu borcu 
ödemeniz lazımdır. Bu muddet ıçin
de borç ödenmez, tetkik merciind~o . 
temyiz veyahut iadei muhakeme yo
lile ait olduğu mahkemeden icranın 
geri bırakılması hakkında bir karar 
getirilmezse, cebri icra yapılacağı ve 
yine bu müddet zarfında mal beya-
nında bulunmanız, bulunmazsıınız 

veyahut hakikate muhalif beyanda 
bulunursanız, hapisle ~zyik ve ceza. 
landırılacağınız icra emrinın teblıği 
makamına kalın olmak üzere ilA.n o
lwuv 

• 

" 



TAN 

87 kilo birincisi !Jfustafa 66 Kilo birincisi Yaşar Doğu Ağır siklet bfritıcisl Çoban 

an Mü abakalari eş 

Merasime •• un pandı 
Balkan güreş müsabakalan dün 

akşam Çemberlltaş sinemasında de. 
~e ~erek sona erdi ve 56 kiloda 
kil Yın, 66 kiloda Yaşar Doğu, 79 

oda Mersinli Ahmet . . 
yenerek k"l 1 rakıplcrın.1 1 0 arının Balkan · nu olduıar G ·· şampıyo-
19 puvanı~ :~ takımı bu suretle 
11.u muhafaza tt~ an şampiyonluğu.. e ı. 

Dünkü müsabak ı . 
1.~ğıya yazıyoruz: a arın netıcelerin.i 

Hüseyin (Türk) 
11 orı·at (Rumen) 

56 kilo Balk . 
dana çık an şampıyonunu mey. 
ilk dakik:;:~ak .~lan b~ müsabakada 
iki .. ~utereddıt geçti ve her 

taraf bırıbırini denedil 
Ruın b er. 

- en undan sonra favullü bir 
~:ıeş J?Pm;ya başladı. Bir de ihtar 
b · useyın bir saldırışla hasmını 

1~tırdı. F~kat gong imdada yetişti. 
?n dakıka berabere ilan edildi. 

~ur ada ~üseyin üstte çalışmıya 
?şladı. Muteınadiyen oyun tatbik e. 

dıyordu, 

Rumen üstte tekrar favullü çalış.. 
rnıya başlryarak ikinci ihtarı aldı. 

T".rk Takımı Balkan 
amniyonu O!du 

Kilolarda tasnif 
Kilolann tasnüinde netice şudur: 
56 kiloda: 
Hüseyin (Türk) birinci, Horvat 

(Rumen) ikinci. Hapek (Yugoslav) Ü
çüncü. 

J 61 kiloda: 
Tojar (Rumen) blrlncl, Mogolyak 

(Yugoslav) ikinci, Suat (Türk) üçün. 
cü ... 

66 kiloda: 
Yaşar Doğu (Tür'k) birine!, Frnps 

(Yunan) ikinci. Horvat (Rumeıi) Ü· 

çüncü ... 
72 kiloda: 
Deluka (Yugoslav) birinci, Celal 

(Türk) ikinci, Pckmezas CYuna..nl ü. 
çüncii... 

79 kiloda: 
Ahmet (Türk) birinci, Gogoş (R.u

men) ikinci, Kapafidis (Yunan) ü. 
çüncü. 

87 kiloda: 
Mustafa (Türkl bfrfncr, Sil~gi fRu

men' ikinci. Cuk (Yugoslav) üçüncü .. 
Ağır siklctte: 
Çoban Mehmet (Türk) birinci, Ot. 

Netı ·· . . 
...,.,,,,_ __ e_n..;.yı.;,;; hes 

1 
•• ' da!..iU<l.a ;ı ••• 

ıo B lk a ylc galip sayılarak :rn ki-
;.;..;;o..ı.--t~ n v ikinci, Suşava {Ru-

men) üçüncü nan edildiler. 
1 

Her sikletin birinci, ikinci. üçün
cüleri ortaya gelerek Milli Marşlar 

' çalındı. 

a nn şampiyonu oldu. 
Suat Sava§ (Türk) 

~Io~olyak (ruuoslav) 
61 kıl o ikincili "i için S . 

goslav Mogolyak o karşıla;~~!: YB~
gece evvel R l . ır 
kada kol ke u.~.e~ e yaptığı müsaba-
raporuyla ~~~ı b ırılan Suat doktor 
Bu suretle Yuusa 1 akadan menedildi. 
ıncm galip say7l~~:; kı:ogolyak hük. 
elsi oldu. ilosunun ikin_ 

yaşar Doıiu (T.. k) 
F"l" ur 

66 kn ı ıps (Yunan) 
ı o Balkan s . 

edecek olan b k ~ampıyonunu tayin 
daha ilk dakik:da~şılaşınada Yaşar 
:ııya başladı. Yunanl~a~ına saldır. 
açıyordu. Kuvvet f n111ternadiyen 

olduğu gözükü arkının. Yaşarda 
Nih yordu. 

... ayet Yaşar Yun 
t'r karşısında ka an] ıyı bastırdı. 

akika Yenilmek çan. Yunanlı her 
laşıyordu. Güre . tehlıkesiyle karşı_ 
ti. Blribirini tn:i çok hareketli geç
sonra Ya"" ,; P eden burgu} d kik :.-r z unanı ar an 

.a. 11 saniyede ının sırtını 8 da. 
ettıği Şampi ?ere getirerek hak 

Del:knluga ulaştı. 
Pek a (Yugoslav) 

nıezas (Y 
'72 kilo Celali unan) 

piyonluğunu k Yenerek Balkan c;am 
nan p azana y :. · 

ekmezas ıle n u~oslav, Yu. 
~~: _etrniycn bir ~:nı.pıyonaya hiç 
siylfilin ke~di kendin~sa~:k? yaptı. 

e Şampıyon cık maglup etme_ 
Danlının atak .. an Yugoslav y 
§lrdı; ilk dakik~;ei~· karşısında ş:: 
~likest geçirdi O ı ~efa yenilmek 
rn erlikte bitti y n akika da be 
düştü ve altta ~lmunanh kur'ada alt; 
nanh daha i . asına raihnen y 
vermedi. yı çalışarak hlç bir oyu: 

İkinci tiç d k 
bashyan y a ikada üstte çalısm 

r unan]ı b''t~ · ıya 
sar etmiye ha 1 u un enerjisini 
lıştı. ş adı ve çok g·· l uze ça. 

'Ntlcede Yuna p 
evvel Celalin b~ h e~ezas bir gece 
luğunu garanti ea:tasıle sampiyon_ 
hesabiyle galip savıl~ Yugoslav sayı 

Alı met· (T~rk) 
Gogoş (Rumen) 

79 kilo şampiyonunu ta . 
olan bu karşılaşmad Ytn edecek 
ilk dakikadan hası:; Ahmet, daha 
basladı. Fakat Rmnen na~ saldırnnya 
kolla Ahmed i köprüye guzeı. bir kafa 
men burada bir faırül getır~i. Ru. 
hakemin iht Yaptıgından 

nnna maruz k ld 
met bundan sonra atak b~ ı. !'--h-

yapmıya ~ Bu suretle b~.:Ci_ 

Kapanzs merasimi 
Delul~a (Yugoslav) 56 kllo birincisi Hüseyin Tajar (Rumen) Merasimi müteakıp dört müttefik 

· - 1 · t ık. d h · . 1 'Balkan devletinin bayrakları ·Ortada 
tiği fena puvanı kapatmak ıçfn bu. Rumen us e ç mca a a ıyı ça ış.. b' 1 f ·ıa· B lk K . . . 
tün gayretini sarfcdiyordu. Bu gay- mıya başladı. Yugoslav mütemadi- 8

1
: eh~ ırıF 1

1
· k a, an on1 gresı Rdeıs1 ı 

. ur an e e sınema sa onunu o • 
retlere rağmen Rumen ilk devreyi yen kaçıyordu.. Netıcede Rumen sayı dur h Ik h d b l 

h 1. · • ed'ldl an a 1 eyecan an una tan şu 
galip bitirdl esabıyle ga ıp ılan 1 sözlerle Balkan müsabakalarını ka-

Rumen güreşi ayakta kabul etti. Çoban Jlelımet (Türk) padı: 
Ve kaçak bir güreş yapan Rwncn bir Suşava (Rumen) "- Bu gençler sizlere istedikleri. 
ihtar daha aldı. Ahmet Rumeni baS- Bu. günün son güreşi idi. Bir gece nizden daha hevccanlı dakikalar va-
tırarak birıbirini takip eden saltolar. atamadıklarrn<i'an dolayı özür diİer-
dan sonra bir burgu takarak sırtını evvel Balkan şampiyonluğunu kaza. lcr. Bu gençler buraya kozlarını pay 
yere getirdi. 13 dakika 50 saniyede nan Çoban ile Rumen Suşava güreşe- etmiye geldiler. Kozlarını pay etti
galip gelerek kilosunun Balkan şam- cekti. Fakat Rumen güreşi kabul et. Ier, kazandılar, kaybettiler, cekişti. 
piyonu oldu. medi. Çoban da hükmen galip sa. ler. pekiştiler, fakat kaya gibidirler. 

Silagi (Rumen) yıldı. Sporda çekişen. şereflerini müda· 
f aa eden bu gençlerin milletleri dün. 

Çuk (Yugoslav) Müsabakal.ardan sonra ya sulbünü korumak için bu birleşen 
89 kiloda yapılan bu güreş hare- Müsabakalardan sonra Olimpiyat bayrakları gibi yekparedirler. 

ketsiz başladı. merasimi yapıldı. Umumi ve kilola- Altıncı Balkan güreşlerini kapatı-
Dakikalar ilerledikçe Yugoslavm yorum. Bu gençlerin mensup olduğu 

faikiyeti gözüktü. Fakat on dakika rın tasnifi yapıldı. Bu umumi tasnif. milletler ve yekpare Balkan Birliği 
sonunda ittifakla güreş berabere ilan te Türkiye 19 puvanla Balkan şampi· yaşasın.,, 
edildi. yonu oldu, Romanya 11 puvanla Balkan Marşı · çalınarak ayakta 

Atılan kur'a neticesinde Rumen ikinciliği, Yugoslavya 8 puvanla Ü- dinlendi. Altıncı Balkan şampiyona
alta düştü. Yugoslav hiç bir oyun çüncülüğü ve Yunanlılar da dördün- sı da bu suretle coşkun tezahürat a-
tatbik edemedi. cülüğü kazandılar. rasında sona erdi. 

Güreş Kongresi Ka arları 
Gelecek Sene Müsabakalar 

Bükreşte Yapılacak 
Altıncı Balkan güreşleri münase

betile şehrimizde, Balkan murahhas_ 
larınrn iştirakile içtimalannı alete. 
den altıncı Balkan güreş kongresi 
mesaisini bitirmiştir. 

Kongrenin dün öğleden evvel ve 
sonra yaptığı iki celsesinde altı sene. 
dir Türkiyede yapılmakta olan Bal. 
kan güreşlerinin alakasını diğer 
memleketlere de yaymak ve TürkL 
ye spor teşkilatını bu mütemadi 
c:htten bir müddet kurtarmak için, 
gureşlerin diğer Balkan memleket
lerinde de yaptlabilınesi imkanlan 
aranını' ve Romanya federasyonu 
murahhası, bu yaz mevsiminde, ge. 
rek restorasyonun, gerekse güreş fe. 
derasyonunun onuncu yıldönümü 
münasebetile yapılacak şenlikler es. 
nasmda Balkan güzq pmpiyonasını 

tertip edebileceklerini kuvvetle n. 
mit ettiğini bildirmiş, Yunan mu
rahhası da kendi memleketi için ay. 
ni ümidi izhar etmiş olduğundan gü. 
reşlerin yapılacağı mahaller ihzari 
olarak şöyle tesbit edilıxıistir: 

940 Romanya, 
941 Yunanistan, 
942 Yugoslavya, 
943 Türkiye. . 
Bundan sonra Mısırlı gnreşçfierın 

de Balkan güreşlerine daveti mese. 
lesi görüşülerek teknik imkansızlık
lar sebebile bu fikrin tatbi.kına ya
naşılmamıştır. 

Balkan güreşlerinin her sene mun
tazaman tertibi ve Balkan güreş fe. 
derasyonlan arasındaki ihtilaflan 
halletmek üzere bir Balkan güreş ko. 
mite.si teşkiline karar verilmiş, bu 

komitenin nfzamnamesne, Balkan 
güreş müsabakaları protokolünün 
tanzimi işleri , kongre reisi Bürhan 
Felek ve umumi katibi Seyfi Cenap
tan mürekkep bir müvakkat komite
ye bırakılarak içtimaa nihayet veril. 
miştir. 

Balkan kros birinciliği 
İstanbul, 4 (A.A.) - Beden Ter. 

biyesi Genel Direktörlüğü atletizm 
federasyonu tarafından tertip edilen 
Balkan kros birinciliklerinin geri b1. 
rakıldığı hakkında bazı Türk ve ya.. 
hancı gazetelerde çıkan ve Atina rad
yosunda söyle.nen haberlerin aslı 
yoktur. 

Haber ald1ğmnza göre, Balkan kros 
birincilikleri 24 Mart pazar günü 
Heybelladada icra edilecektir 
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HEQ AYIN Y~DISİNDE 

MftLI' 
PiYANGO 

Ü}tük ikramiye 100,000 Liradır 
El plAnlarındı da yHıldıAı gibi 2. inci keılde b11etlerlnl herkea 

Martın 4. üncü Günü Akşamına 
Kadar Değiştirmelidir. 

Aksi takdirde bu numara Ozerlnde hiç bir hak iddia edllemez. 

İstanbul Sıhhi :Müesseseler Arttırma ve Eksi1tme 
Komisyonundan : 

141 muayene ve tedavi evinin 128 kalem flAç·ve sıhht malzemesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekslltme 13-3-940 çarşamba gQnll saat l~ de Csğaioğhmda Sıhhat ft to-
tiınaJ Muavenet MüdürlUğ\I binasında Iru rulu komisyonda yıwılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 5069 lira 81 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 380 lira 24 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listesini he rgün komtsyonı:Ta g'Orebmr'!er. 
5 - İstekliler 1940 yılı ticaret odası ve sikasile 2490 sayılı kanunda yazıh nsl

k alar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
b elli saatten bir saat evvel teklifi Mvi zarflarını makbuz mukabili komisyona 

vermeleri. (1464) 

C inai Mlkdarı Ekaıltme fekli 8aatl 

-----
Kapalı kapsill 100 lük 20.000 kutu Pazarlık H 
Madeni av kovanı 10.000 adet '" 14.30 
5,05 kovan kapsülü 20.000 kutu '" U 
Muhtelit cins Rovelver fi~eğl 275.000 adet '" 11 
Dolma Wfek kapsOlü 40.000 ,. ,. 11.30 

I - Şartnameleri mudbince yukarda cln.s ve mrkdan 7abıh av malzemesi pa-

zarlıkla satın ahnncnktır. 
II - Pazarlık, 22 - 111 - 940 Cuma f?Ü!lÜ Kabatasta Lcvıızım. ve Mllbayaat Şube-

sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para~z altnablllr. 
IV - Münakasaya girecekler tekli! ed eceklerl flat üzerinden % 7,5 temınat pa

rasiyle birlikte pazarlık iı;in tayin edilen gün ve saatlerde mezkür komisyona gel• 
meleri (1598) 

Şile Belediyesinden : 
Şilede halen mevcut elektrik teslsabn m kısmen tecdidi için bir buharb ma

kine veya lokomobil ile mütenavip cereyanlı dinamo, izol~tör, tevzi tablosu ft 

bakır tel gibi malzeme açık eksiltme suretile alınacağından, şartnamede yazılı 
evsaf ve şeraiti havi malzeme ve makinenin satışına talip olanların muhammen 
bedelin % de yedi buçuğu olan (600) lira teminat akçeslle veya Milll bankaların 
birinden teminat mektubu ibraz eylemek suretile tarihi ilfın olan 2 mart tarihin• 
den 16 murt 940 cumartesi günü akşamına kadar Şile Belediyesine müracaat-
larL (1633). 

Beşiktaş Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : 
Mahcuz Uıhminen kırk çeki ke~Umem iş güraen odunu Be:;iktaşta Şehit Aam 

caddesi 12 No.lu fırında satılncaktır. 
İsteklilerln 6-3-940 Çarşamba gün!\ saat 10 da mezktlr mahalde bulıının•lan 

ııtın olunur. ( 1690) 

Tahmin ilk 
bedel! teminat 

1
218,111 16,36 Fatih yangın yerinde Klrmııstl mahallesinin eski Emirler ııam 

sokağında 26,88 metre murabbaı sahalı arsa. 
158,28 11,72 Aksarayda Mesihpaşa mahallesinin AzimkAr sokağında 3$ 1Dd 

adada 44,65 metre murabbaı sahalı arsa. 
27,00 2,02 Aksaray yangın yerinde İncebey mahalle~lnin İnkılO.p soka· 

ğında 62 inci adada 9 metre murabbaı sahalı arsa. 
45,00 3,37 Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin mahnlleslnl.n Azim· 

kAr sokağında 26 ıncı adada 18 metre murabbaı sahab ana. 
235,00 17,63 Ak~aray yangın yerinde Çakırağa mahallı>sinde 1358 harita nu· 

maralı arsa arkaı;ınd ak! 47 metre murabbaı sahalı arsa. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mik darlan yukarda yazılı arsalar atılmalı 

ilzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnnmeler Zabır ve MuamelAt MO· 
dOrlilğü kaleminde görlllecektlr. İhale 20-3-9tO Carşamba günü saat 14 de datml 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale 
günü muayyen saatte daim! encümende bulunmaları. (1700) 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
1 - AÇ'tk eksiltme suretile ve İdaredeki şekil ve nümunelere ılke 38 takım eo

mr •e hademe elblııes! ne 40 adet işçi tulumu yaptınlacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1076 Ura olup muvakkat teminatı 80 lira 70 Irunıştur. 

3 - İhale 15-3-940 Cuma günü saat 11 de Havnyollan meydanında kllin Umum 
MüdllrlOk blnaslnda toplanacak komisyon tarafındnn icra kılınacaktır 

4 - Bu işe ald şartname ve mukavelename ile nilmuneler hP.r ıtün Umum Mıı 

dllrlük Alım Satım Komisyonunda görüle bilir. 
5 - Talip olanların mezktlr tarih ve saatte Havayollan meydanında kAin Unt"'" 

Mildilrlük binasında toplanacak komisyon da bazlJ' bulunmalan f1An olunur. 
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N• fena tenvırac 

:Yeni JUNGSAAM ICAIPTON ampulların• 

kullanmak suretlle. aını para ile col< dalla 
bOI ısılı elde edecdlnl Patron. neden anla· 
mal< ıstemıvor ~ 

IJNGSRAM 
~~O~lJ@J(K] 
t.. oe ~ 

t.. &ol o~d4JJc 

' 

:=== TA iV 

,~----------------------------------------~ Karııık ve nasıl yapıldığı belli olm~yan bayat c;ocuk gıdalarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

ADahın Yarattığı Gibi Saf ve Tabii Hububattan Yapılmış 

H A 
ÖZLO 

S A N 
UNLARI 

ÇOCUKLARINIZA YEDiRiNiZ. 
Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

Zeka 

Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
Özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalarının en 

mükemmelidir. 

60Uff LR ~iffffDEftlfff 
iSTANBUt., ~ 

AN~AR"..:ıt!""•~M.1P\ 
HASAN DEPOSU : Bah<iekapı Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

' ~ 
....... w ......................... , 

BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 

EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE • 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdi.r. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çef:t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveritlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

'• Toptan satış yeri : Jak Oekalo ve Şur. Tahtakale No. S1 •' 

ı. lıru'4 ÇL.ll\. 
2. GÜZELLİK 

3. SllfiIAT 
fşte yüksek bir kremdr. arana 

1 bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTE i 
temin edeh1tr. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let milstahıandır. ince bir 
itina ve 7a;nlı1ındald husu
siyet itibarile yllzdeld çl71• 
ve buruşukluklann te$ekkO· 
IOne mAnJ otur. Deriyi ıenc 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: J3lr güzel
lik vuıtası:iır. Gen41eml• 
mesamab '1itı,,"tl1"Br&k clld 
deki pllrtok ve kabarcıkları 
giderir Çil \'C li!kelerl (zalr 
eder. Teni mat ve şe!laf bh 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Btr dld de
vasıdır. Deri ruddeletlnln 
Urazatmı dOıe~tir. Sivilce vr 
a7ah noktalann tezahOrQn• 
mAnJ olur. Cild adale.!lln• 
besllyerek ıruvvetlend lrtr 

SaJıibı ve Neşriyaı Müdürü Ua•il LQtfü OÖRDUNCO, Gazet«d.ak ve 
Neşriyat T L. Ş. Hasıldıtl yer: T A N Matba•• 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - JCbilbn417e konulan 1,: (23720) Ura 89 kuruf ke&Wi Y~t jandarma oku

lu komutanlık binası inşaatıdır. 

2 - Bu ı.e ald prtname ve evraklar şunlardır: 

YENi PUDRA 
A - Elutltme prtnamesl 
B-Mukavcle pr~csf.~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t~~flll~----......,...~~,..-~.....-: .. ----···'=-ERi C - Nafta işlen genel prlnıımesl r•,:..a-
D - Yapı işleri fennJ sartnamesi 
E - Hususi p.rtname 
1' - lteşlf cedveli tahllll ~at metraj 
G - Proje. 

İııteklller Yozgat Natıasında bu evrak ve prlııamelerf gl5rebntrter. 
S - Eksiltme 8-3-940 Cuma gQnO saat 15 de Nafia mQdllrlüğünde toplanacak 

koml57on huzurunda kapab zarf usulQ ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lçln lsteklllcrln (1779) lira «17 kuruş muvakkat ~ 

mlnat vermeleri ve bundan başka qa.JıdakJ vesaiki haiz bulunmalan 1.A
mndır: 
A - Yapı inşaatını 7apm~ oldufuna dair vesaik fbrazı. 
B - İhale tarihinden sekiz gQn evvel mQracaaUa vl~etteD eksDtmeye gf

rebOeceklerine dair vesika almalan prttır. 
S - Teklif mektuplan ı QncQ nuıdded e yazılı saatten bir saat evveline kadar 

Nana dairesine cettrflerek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta Ue gönderilecek mektupların nihayet 3 OneQ maddede ya:tılı 
saate kadar ıelmlş olması ve d~ zarfın milhilr mumu ile iyice kapatılm1' 
olmam IAzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1341) 

·: Oevİet Oemiryollari ve Limanları işletme U. idaresi ~larila(ı 
ldaremiz.in Haydarpaşa Lımaıwı.a b1r s.ene zartında denız veswunden supa

lana ve supalandan vfnÇle veya arka ne vagonlara verilmek surctile gelccelt ol.ah 
tahminen 89107 ton maden kömürü ile 3313 ton briket ve kok kömürünün tah
rnll ve tahliye işi 2113/940 tarihine mOsa dit Perşembe gQnü saat 11 de Haydar
paşa gan binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf u
sulile ihale edllecekUr. Bir senelik maden, briket ve kok kömfirü tahmil ve 
tahliyesi için (12364) llra (75) kuruş muhammen bedel konulmuştur. (927) lira 
(36) kuruş muvakkat teminat ile bu işe alt ehliyetname ve kanunen ibrazı l.Uım 
gelen vesaik ve tekllneri aynı gQnde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermek 
lAzımdır. Şart.nameler Haydarp~a Liman ve Rıhtım Basmllfettlşllğindcn parasız 

olarak verilir. (1518) 

~ 

' 
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Çelik Çeki Teli ve Akimlatör 
Alınacaktır. 

KONYA VALİLİGİNDEN: 
Mevcut ekskavatör maklnamız için Laşhen marka 12 milimetre kutnmd 

17e 1000 metre t\ıl çellk çeki teline ve 4 adet aklmlAtöre ihtiyacımız vardır. 

Ellerinde mevcut teli ve akimltıtörü bulunan veyahut hariçten temin ede
':ıilecek olan müesseselerin vllflyelimlz Nafia müdürlüğüne mUracantlan lllın 
olunur. (1698) 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dışından 1000 flA 11500 bas top beygiri 8 - Mart - 940 Cuma RilnlJ saat 

14 de Ankarada M. M. V. Satın alına komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

AlAkadar firmalar daha evvel komisyona müracaatla şeralU öğrcneb!llrler. Pazar
lığa ~Urak edecekler teklif edecekler! son fiat 07.erinden katr teminattan ve diğer 

kanun! vesikalarlle birlikte pazarlık gQn ve saatte komisyonda hazır bulunma-

ları. (1676) 

Çamlıca Kız Lisesinden : 
Parası1 yabb talebenin elbiseleri için 10:rum olan ve beher metresine 4!50 ku

"11 fiat tahrnln edilen 2715 metre lAclvert kumaş 15/3/1940 cuma gQnil saat 14 de 
lhalesf yapılmak üz.ere eksiltmeye konmustur. İlk teminatı 92 Ura 81 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler bu nevi kuma~ imal ettiklerine dair Ticaret Odası ve
.tka.sı ve teminat makbuzu ile Be;Joğlu f sUklAl caddesinde liseler muhasebeclll-
ltne mua.yyen gQn ve saatte ıelmeler:I llAn olunur. (1574) 

Pudraya tam teninize en 
uygun rengi veren Kolori
metrik yeni bir makine 
icat edilm:•tir. 

Bu makine sayesinde şim
d1ye kadar görülmemiş em
salsiz bir güzellikte yeni pud.. 
ra renkleri icat edilmektedir. 
Bu yeni pudra "su geçmez., 
cinsindendir ve yağmurlu ve 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*-._... 
Sihramiz kolorimetrik 

bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

*------..... 
TENİN GOZELLICINl 
iKi MiSLi ARTTIRIR. 

riızgilrlı bır havada blıe ı:abit 
durur. Burnunun parlaması

na mani olur. En sıcak bir sa
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon pud
rasını tecrübe edinız ve her 
gün biraz daha genç 2örünü
nüz. 

Hali Tasfiyede 

GAZETECiLiK ve MATBAACILIK 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan : 

1939 senesi hesap ve muamelAtını tetkik edecek senelik alelAde hissedarlar u
mum! heyeU 22-Mart- 1940 tarihine rastlıyan cuma günO gnat 10 da İstanbulda 
Yenicamlde İş hanında 1 numarıılı merke~lnde toplanacaktır. 

İçtimada hazır bulunmak isteyen hls.."Cd arlann toplantıdan evvel sahip oldu klan 
hisse seneUer1nl tasfiye bW'osuna ibraz ederek duhullye karUarını atmalarını rica 
ederiz. 

TASFIY~ HEYETi 

RUZNAME:-
ı - 939 senesi m.uamelAbna ait tasfiye heyeti ile mllraldp raporlannın okun-

mu~ . 
2 - İşbu he.!!abatın tetkiki ile tasvibi. ve 1939 senesi muame!Atından dolayı tas

fiye heyeti ile mllrakibln lbralan 
3 - Müraldp tntlhabL 


