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1 9 4 o SIY~ST~ H~CK~ GAZETESi 

1'Xazan: AKA GÜNDÜZ 
Satıı yeri: TA N • lstanbal 

Fiyab : 100 Kr. 

Belgrattan 
Bulgaristan Nasıl 

Finlanda Harbi MACAR' T ALEPLERI -
Gö.rünüyor? 
Yazan: '/il. Zekeriya SERTEL 

l U Şubat (Yoldan) 

Karelide ok Şiddetli Bütün P~şte Gaze~e~eri 
T ransılvanya Işını 

B eJiral Kcuıf eransına Bul
gar gazetecilerinden de 

celenler vardı. Fakat onlar ade
ta gizli çalıştılar. Varlıklarını 
hissettirmemeğe gayret ettiler. 
Hiçbir yerde görünmediler. Hiç 
bir ziyafete, hiçbir içtimaa da
vet edilmediler. Buluşup konuş
tuklarımız da fikir beyanından 
~ndiler. 

arpışmalar .Oluyor Tekrar Ortaya Attılar 

Maamafih Balkan 1ard3 bence ilk 
ekla gelen memleket Bulgaristandır 
\'e Balkan Antantı Ko';'lseyi, Balkan
ların mukadderatını konuşurken Bul. 
taristanı hatırlamamak mümkün de
iildir. 

Bizim burada aldığımız intıbaa 
IÖre Bulgaristanın vaziyeti şudur: 

1 

Romanya Orduyu Takviye 
için Yeni Tedbirler Ahyor 

Budapeşte, 11 (A.A.) - "Havas,,: Belgrat Konferansmııı 
neticesindenberi Macaristanın vaziyetinde bir değişiklik hasıl 
olmuştur. Bidayette l\facaristanın vaziyeti muhterizdi. Bugün 
ise Romanyaya karşı itilafgiriz bir mahiyet almıştır. 

Hükfunetten mülhem bütün matbuat tasrih ediyor ki, Ma
caristan Romanyaya karşı toprak tadilatı talebinden vazgeçme& 
niyetinde değildir. Bütün sabah gazeteleri, Transilvanya husu
sunda Rumen gazetelerile tekrar şiddetli kalem mücadelesine 
girişmiş bulunuyor. · 

Roman yada milli müdaf nn 
irin yeni vergiler 

Bulgaristan, Dobrica ve Dedeağa
'3. ister. Bir müddet bu isteklerini 
IWnanyanın kendisine vereblleceği
lle inandı. Bir ara, Sovyct Rusyaya 
tlmidini bağladı. Balkan Antantına 
karşı vaziyeti de Bulgaristanın bu 
lrıilli emellerine göre ayar ediliyor. 
~ugünlük Rusya ve Almanyadan faz. 
la bir şey beklenemiyeceğine, Italya
)'a da güvenilemiyeceğine göre, BuJ. 
larlstan için en salim siynset bitaraf 
~maktır. Harbin so011n:1 kadar bi.. 

Finlerin, aon lıaltalar zarfında cepheye aevkettikleri ağır topl.ar • 

Bükreş, 11 <Hususi Muhabirimiz 
Bildiriyor) - Romanya hükumeti, 
Rumen müdafaasını ve orduyu takvi
ye için yeni tedbirler almaktadır. Bu 
cümleden olarak, MilU Ekonomi Ne
zareti, petrol mazot, yağ veren neba. 
tat gibi şimdiye kadar herhangi bir 
ihraç resmine tabi olmıyan ve bLlhas. 
sa Almanyaya gönderilmekte bulu· 
nan bir takım maddeler üzerine ih
racat resmi koymuştur. Kıymetinin 

yüzde ODU ile 15 i arasında tehalüf 
etmektedir. Bu rüsum, Milli Müdafa
aya tahais olunacaktır. 

taraf kalmak, harbin sonunda vazi- A • k ı T • ı 
~in icabına göre hakkını aramak. merı a 1 ayyarecı er 

Bu defa Saracoğlu Belgrada gelir-'en kendisine Bulgarlı.tanın antanta • G •• •• 11 •• 1 
~şı ne vaziyette bulunduğunu sor- B K 0 u u er cluğu zaman, Köseiva.oot, hükılmeU. Ve ır ısım n 
\in bitarafhktan aynbnlJ'•COftmı ~ 1 
)tin etti. Bu teminat üzerine Balkan 
~\;~ de vahtızJr.adlsV_!e teşekk r. 

-iktifa etme<Üt Bulganstanı arası-
tı. almak için açık kapı bıraktı. Ay
a-ıca Bulgaristanı Balkanlar arasın. 
«akı iktısacli anlaşmaya iştirake da
l-et ettL 

İ§te bugün Bulgarlstanm vaziyeti 
~dan ibarettir. -

B ulgarlstan antanta girecek mL 
dir? 

Helsinkıye Vardı ar 
Sovyet Teb6ğinde1 Yalnm Hava Kuvvetlerinin 
Bombardıman Uçuıları Yaphğı Kaydecli6yor 
- Londra, 11 "(Hususi) - Sovyet - Finlanda harbine dair ye

ni ve mühim bir haber alınamamıştır. Ancak, Sovyet taarruzu
nun bütün Mannerheim hattı boyunca devam ettiği anlaşıl
maktadır. Bilhassa Karelide çok şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Sovyet kıtalannın yeni yardımcı kuvvetlerle takviye edil
diği ve taarruzun henüz gevşemediği bildiriliyor. Sovyet teb
liğinde, sadece hava kuvvetlerinin bombardıman ve keşif uçuş

"""-----------------------. larmdan bahsedilmektedir~ 

Bulgaristan antanta qfrem~. Çün. 
\ti Balkan antantı Bulgaristanın Bal
~arda sulbü bozması ihtimaline 
\arşı kurulmuştur. Fakat bu defald 
~tant konseyinde Romanya Haricl-

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

Fin resmi tebl.iği 
Finlandanm resmt tebliği ~udur: 
Kareli berzahında düşman taar

ruzlarına devam etmiştir. Eıı şiddet
li hücumlar bilhassa Sumama mm
takuında ve Taipali nehri üzerinde 
vukubulmuftur. Bütün bu taarruz. 

r " WEYGANC> 
Kahireden 
Dün .Ayraldı 

Kahire, 11 (A.A.) =- Genenıl 
Weygand bugün saat l!i de tay. 
yare ile buradan hareket ,.tmiş. 
tir. Kendisine tayyat'e meyda. 
nına kadar İngiltf're .BÜ;) ük EL 
çisi ile General WaveU ve Fran. 
sa Elçisi refakat eylemiştir. 
General Weygand'ın son iki 
günlük ikameti İngiliz askeri 
makamatile müzakerelere tah. 
sis olunmuştur. 

General Weygand, Anadolu 
Ajansının hususi muhabirine 
beyanatta bulunarak, Türkiye. 
ye karşı olan şahsi r.ıuhahbeti
ni ifade etmiş ve Türkiyenin 
gerek manevi, gerek askt:ri kıy
metinin dahilde ve h:ıriçte ken
dini hissettirmekte oldutwıu 
beyan eylemiıtir. 

Diğer taraftan, hüktlmct yjne ayni 
maksatla bir dahill istikraz akdet. 
miştir. Bu istikrazın dünkü yekunu 
çok kısa bir zamanda 10 mılyar leye 
varmıştır. Ve bu miktar, Rumen hal. 
kının ancak 200 - 300 bini tarafın. 
dan temin edilmiştir. Halk, istikraza 
yazılmak için büyük bir vatanper
verlik göstermiş ve bu yüzden kayıt 
muamelesi uzatılmıştır. 

Maliye Nazın ve Milli Banka Di
rektörü bugün millete bir teşekkür 
ve minnettarlık beyannamesi neşret
mlstir. 

Zvetkovifin sözleri 
Belgrat, 11 (A.A.) - Yugoslav ra

dikal birliğinin eyalet komitesi dün 
Başvekil ve Yugoslav radikal birliği 
reisi Zvetkovitch riyasetinde Niş'te 
toplanmıştır. Bu münasebetle bir 
nutuk irat eden Başvekil bilhassa 
demiştir ki: 

"Sulbü arzu ediyoruz. Çünkü kim
se bize taarruz etmediği takdirde 
harbe girmek için bir sebep görmü
yoruz. Hudutlarımızın dışında hiç 
bir emelimiz yoktur. Bütün yapıcı 
kuvvetlerimizle memleketimizin iler-

Dün Nişle bir nutuk ıöyııgeıı 
Zvetkovi~ 

Iemesine gayret ettiğimiz içln su1hei 
ihtiyacımız vardır.,, 

* Kahire, 11 (A.A.) = Yunan mat-: 
buat ve turizm müsteşarı Nikoludis, 
Mısıra muvasalatında gazetecilere 
beyanatta bulunarak, son Belgrat 
konferansı hakkında demiştir ki: 

"Balkan konferansı Atina paktını 
imza etmiş olan dört devlet arasında 
mevcut tesanüt ve teşriki mesaiyi 
bütün dünya önünde bir kerre daha 
teyit etmiş, ayni zamanda mezldll
memleketler arasında tam bir anlaş. 
maya doğru yeni bir adım teşkil ey
lcmi cıtir .,, 

Rumen - Bulgar tkareti 
Sofya, 11 (A.A.) - Romanya Ha. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

Almanya, Ancak Hayat 
'Sahalı Bir Sulbü 

Kabul Edebilirmiş ! 
lar tardedilmiştlr. Şiddetli topçu ----------------------------------·-------

s::::=~~=~: rn~;ikt~;·:·v;1;··r;:·ria;;;"f,;;;·i 
Rôosevelt 'in Mümessili Berlinde NaZ11', Fakat 

ihtiyatkar Bir Şekilde Karıllanacak 
ltopenhag, 15 (A.A.) - Havas: • 
lıerlinden Nationale Tidende ga

~tesine bildirildiğine göre, Ameri
~ teşebbüsü Almanyada surpriz.. 
it karşılanmıştır. Bu tesebbnsun Al.. 
~anyada pratik netıcelen olmıya. 
'aktır. Halbuki Amerıkada, hukıi
~tin Avrupa i lerine karışması tar
tltıda muhakeme olunab1leccktir. 
~elles Berlinde nazik, fakat ıhtiyat. 
"4lt bir şekilde karşıJanacak~ır. 
'ta 'Oiğer taraftan Dr. Fricln Alman
~ tıın hedeflerini bildirmiştir. Bu 
@defler, hayat sahalı bir Alman 

llllhudur ve sulh yanılırken, Bohem
~ \re Moravya himaye id<Jresı ve 
~ tk hudutları üzerinde her hangi 
'tQr uzlaşma veyahut muzak •re mev. 

ıı bahsolmıyacaktır. 

Belçikada memnuniyet 
llruksel, 11 (AA.) - H~va.c:: Bel

~a resmi mahfilleri, Cerdell Hull.. 
~ bitaraflar nezdindeki istimzacla. 
) hakkındaki haberleri menınuni. 
~le karşılamıştır. Ma!Um olduğu 
h ~e Amerika htikumeti, ı:;ulhtln or-
1.A tıızasyonu bahsinde bitard htl. 
"'lllneUer ile resmi diplomatik gö-

(Sonu. 'a: 6 SU: 4\ 

atlık bir düşman ia~ kolu imha o.. 
lunınuştur. Topçu faaliyetJ olmuşsa 
da, piyade hücumlan vukubul,na
mıştır. 

Finlanda hava kuvvetleri düşman 
tecemmülerini bombardıman et. 
miştir. Dı.işman hava kuvvetl'?rinin 
faaliyeti cephede bazı h:ı~k.:-tlere 
ve Viborg şehrinin bombardımanı
na inhisar etmiştir. BttrJtd.'l bir çok 
sivil ölmüştür. lki Sovyet bıyyaresi 
düşürülmüştür. 

Bombalanan fehirler 
Stokholm Tidingen gazetcst, Vi. 

burg'un dün ''ıidetli bir bombardı
mana maruz kaldığını bildirmPkte. 
dir. Şehrin ~ok güzel olar. tarihi ki
lisesi i1e diğer bir kaç bina tamamen 
harap olmuş ve müteaddit blnalarda 
yangın çıkmıştır. İki ölü ve iki ya
ralı vardır. 

Hangö de bombardrman edilmiştir. 
• 1 

Finlerin Sovyetlere karşı yeni bir I 
(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

1 Çocuk Sayfası 
1 Kilçük okuyuculanmız COCUK 

1 
sayfamızı bll&ÜD 7edinclde bula. 
caklardır. 

~~·· ..._ 

J.ig mnçlanna dün de devam edilmiştir. Haftnnın 

en mühim karıılaşması olan Beıiktaf - V t>fa "DA\'• 

O - O beraberlikle neticelenmiıtlr. Silleymaniye Hi
Wi Z - 1 yenmiıtir. Diler ma~lardan ildsi muhtelif' 

sebeplerle tatil edilmiştir. Haydarpaşa Vsesi tanfın.. 
dan tertip edilen kır koşusu da dün Kadıkri~ imde ya. 
pılmışbr. Ko,unun neticelerini ve matların t:ıfsiliıh:ıı 
spor sütunumuzda bulacaksınız. 
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İngiltere İle Ticaretimiz Almanyadan 
Yazan: Merhumun Oölu Dr. Kamil Y azgıç 

Fırıncılara 

Karşı Sıkı 

Mücadele 
Y .A ) M · Avdet Eden enı n aşma erıyete T 

1 
b • 

Bazan Ekmek Paramı 
Bile Kitapçıya 

Verdiğim Günler Oldu 
Bef ediye, Yeniden Kati 

T edbirf er Alıyor 
Belediyenin sıkı tamirnleri netice

si olarak şehrin bir çok yerlerinde 
pahalı ekmek satan tablakarlar ve 
bakallarla bozuk ekmek çıkaran mü
teaddit fır1nlar yıldmm cezasına 
çarptırılmışlardır. Bütün kaymakam 
ve belediye şubesi müdiirl<>ri mınta
kalnrı dahilinde sivil memurlar va
sıtasile sıkı kontrollere her gün de. 
vam etmektedirler. Belediye bir ta· 
raftan da ondalık meselesinı hallet
mek üzere tetkikata başlamıştır. 

G. . I .1 d a e emız 
ırıyor. ngı tere en 

Her Türlü Mal Alacağız 
Londrada Anlaşmayı imzalayan Murahhas 

Heyetimiz Dün Sabah Avdet Etti 

Afmanyadaki Giyecek 

Sıkıntısını Anlatıyorlar 
Almanyada tahsilde bulunan tale

bemizden üçü, dün sabahki Jmnvan
siyonel trenile Berllnden şehrimlıe 
gelmişlerdir. Bunların anlattıklarına 
göre, Türk talebeler, tatbikat ıçın 
fabrikalara sokulmamaktadırlıır. 
Bundan müteessir olan talebelerimiz 
tahsillerine başka memleketlerde de
vam edebilmek için teşebbüslere gi
rişmişlerdir. 

-4-
Bu basit iyilik te, bana paradan 

çok daha kıymetli bir şey ka~andı. 
rıyordu: Kendilerine yardımda bu
lunduğum temiz ve fakir insanlar, 
bana, bakışlarında okumakla de
rin ve masum bir lezzet duyduğum 
derin bır sevgile bağlanıyorlardı. 

Evvelce geceleri, ocağa asılmış kor 
kandilimin cılız ışığmcla o kadar 
çok okuyordum ki, bunun zararını 
gozlerim çekmiyc başladı. Fakat, 
kazancım biraz çoğalınca daha iyi 
ışıkta okumak imkanına kavuştum. 
Ve gozlerimi tehdide başlıyan teh
likeden kurtuldum. Bilgl>ıin di
mağ aydınlatıcı temiz ve tükenmez 
ışığına doğru koştukça, hevesim 
ve hızım busbütün artıyordu. Ba
zan bu şiddetli hevesle, kitabı ek. 
meğe bile tercih ettiğim ve ekmek 
paramı kitapçıya verdiğim oluyor
du. Fakat oğrenilecek şey bere.ke. 
tine kavuşmak, bana, yiyecek yok· 
luğunun acısını unutturuyordu: 
Başım doydukça, karnımın açlığı. 
nı duyuyordum. Okurken konuşnş 
tarzım, harekatım, düşüncelerim, 
etrafımdaki insanlara karşı duygu
larım da değişiyordu. Ve bambaşka 
bir insan oluyordum. O kadar ki, 
ustam ve babam bile, bana karşı 
muamelelerini tamamile değiştir. 
mek ihtiyacını duymuşlardı. Beni 
dövmüyorlar, hattA bilakis, Adeta 
hürmet gösteriyorlar, ve bir biiyük 
insan muamelesi yapmıya başlıyor· 
lardı. 

:ijütün bunlar, benim kitaplara, 
\?e bilgiye karşı duyduğum cazibe. 
yi busbütiın arttırıyo~du. İşte ? :.ı
ralarda, harikulade bır tesadufun 
yardımı sayesinde, Hacı lbrahim 
Efendiden ders almıya başlamak. 
la açılan taliimin en bil.Yük lutfunu 
gördum. 

Q tarihte, büyük Mithat Pa-
şa, Bulgaristan umumi va. 

llsi idi. BüyUk kardeşim Hafız Ali 
Ağa da, Mithat Paşanın muhafız 
bölüğünde jandarma idi. Karde
şim kendisine yazdığım mektupla. 
rı, hükumet dairesindeki memur
lardan birisine okuturmı;ş. O 7.at, 
mektuplarımı kardeşime okurken, 
hakkımda çok taktfirkar cümleler 
kullanmaktan kendisini alamaz ve; 

"- Yahu, dermiş, senin karde
şinin ne temiz ifad~~ıı. ne sıcak üs
hibu var. Bizim vilayetin mektup
çusu bile, bu kadar tatlı ve kıvrak 
yazı yazamaz!,, 

Bu sözler de, ağabeyimin koltuk· 
lnrmı, kabartır, gözlerini ütihar 
sevincile yaşartırmış. Ben karde. 
§İmin bana gönderdiği cevaplar
dan bunu öğrenince, ona yazdığım 
mektupları daha büyük bir ıtina i. 
le kaleme almıya başladım. ltina 
ile yazıp gönderdiği.:n bu mektup
lardan bir tanesi, onu okuyan me. 
mur tarafından fevkalade beğenil
miş ve o memur, kardeşime: 

"-Yahu, demiş, bu çocuk ts. 
tı..nbulda ziyan olup gidiyor. Bu 
kadar gtızel yazı yaıan insan, at
tar kaUalığmda bırakılır mı? Sen 
ona söyle: Hemen kalksın buraya 
geısin. Vali Paşa (Büyük Mithıt 
Paşa) Hazretleri, böyle, eli kalem 
tutan gençleri, sever, himaye ed<>r. 
Bir yolunu bulup, ona kardeşinden 
bahsettirdik miydi, mesele kal. 
maz. Senin kerdeşin de, attar kal
falığından kurtulur, !Ayık oldusu 
mevkiine kavuşur!,, 
Ağabeyim Hafız Ali de. bu fik

re iştirak ettiği için, derhal bana 
bir mektup gönderiyor. Bir miktar 
da para yolluyor, ve: 

"-Derhal, yola çık, ve gel!,, dl. 
yor. 

Ben, artık o sıralada, tam ylrnıi 
yaşımdaydım. Artık, iyice okuyup, 
yazıyor, hatta fransızcayı epeyce 
ilerlettiğim için kendi kendime, u
fak tefek tercümeler bile beceıi· 
yordum. 

Bu mektubu alır almaz, evvelfı 
hala hasta bulunan ihtiyar hoca. 
mın, sonra anamın, babamın veni· 
'ıavct ustamın - beni havli tokat-

Jamış olan • ellerini birer birer öp
tüm. Ustamdan başka hepsi de, 
• kendilerinden ayrılacağıma üzül
mekle birlikte. parlak bir istikba
le doğru koştuğuma seviniyorlar
dı. Fakat ustam, hiçb;r bakım

dan memnun değildi. Zavallı a
dam, ayda bir liraya, iki lisan bi. 
len, sekiz adamın işinı gören, ha
marat, becerikli, kabiliyetli bır 

kalfayı bir daha nerede"l bulacak. 
tı? Bana: 
"- Sen böyle maceralara atıl

ma ... Sonra, başını taşa çarparsın. 
İnsan, hazır ekmeğini tepip te ha. 
yal peşinde koşar mı? Beni dinler
sen pişman olmazsın. Ben senin i. 
kinci baban sayılırrm. Hiç seni 
hakkında hayırlı olacak bir işten 
alıkoymak ister miyim'? Ama, bu 
gidişin iyi gidiş değil!,, kabilinden 
bir yığın baba nashati ( ! ) verdi, 
attarlığın parlak istikbalinden, bal
landıra ballandıra uzun uzun bah. 
setti ise de, kulak asmadım. Hatta 
en sonra yaptığı maaşımı arttır
mak teklifini de kabul etmedim ve 
hepsinden sonra anacağımı da, bır 
defa daha, ve doya doya opüp dua
sını aldıktan sonra, yola çıktım. 

Çok şükür, ustsmın söyledik
lerinden birisi bile çıkmadı. 

Hatta bilakis, ben, ümıt ettiğim a. 
liikaya, umduğumd:ın çok erken 
kavuştum. Rumeline varıştmdan 
bir kaç gün sonra, çok :yi kalpli 
bir insan olduğu için, herkes ta
rafından çok sevilen büyük kar. 
deş\m\n hatınnt sayan, ve Ticasınt 
kırmıyan zevatın \ltimasilc, mek· 
tup kalemine, fahriyen çıraklık et. 
miye başıadım. 

Bu vazifeye her gün büyük ve 
heyecanlı bir sevinçle gidip geJi· 
yordum. Unvanım: "Fahri çrrak,,tı. 

Fakat devlet dairesine girip çık. 
mak, okur yazar insanların gör
dükleri işleri yapmak imtiyazını 

kazanmak, beni bahtiyar etmiye 
bol bol kiifi geliyordu. 

Kalem çıraklığını, dükkan çırak. 
lığına bin defa müreccah buluyor
dum. Ara sıra kendi kendime: 
"- Ah, diyordum, bir gün, şu 

çıraklıktan da kurtulsam .. Dükkan. 
da çırak .• Dairede çırak .. Ben hep 
çırak mı kalacağım!,, 

Maamafih, bunun derhal t~sel

llsini buluyor: 
"-Canım, diyordum, daha di'ın 

bir, bugün iki.. Nasıl olsa, günün 
birinde, bu meramıma da kavuşa. 

cağım!,, 
Okuyup yazma, nefsime karşı i· 

tlmadımı da arttırmıştı. Çalışmak, 
muntazam ve çok çalışmak saye. 
sinde, tuttuğum her işi başarabile
ceğime inanıyordum. Ve bana, de. 
rin bir iç rahatlığı veren kuvvet 
te, bu samimi inanıştı.. Nitekim 
günün birinde, bu emelim de ta· 
hakkuk etti: Çünkü yazdığım müs
veddeler, nihayet, Biıyük Mithat 
Paşanın da gözüne çarpmış, onun 
teveccühüne de mazhar olmuştu. 

Mlthat Paşa, teveccühUnü kaza
nan müsveddemi okuyunca: 

"- Allah Allah .. demiş, bu ço. 
cuk katip değil, adeta muharrir ... 
Bir münasip zamanda, şu çocuğu 
bir kere gbreyim!,, 

Bir kaç gün sonra en küçük 
"kıymet,. i bile mutlaka gören ve 
takdir eden Mithat Paşanın huzu
runa girerken, büyük bir heyecan 
duyuyor, onun odasına giren eşi
ğe basarken, yepyeni bir istık'.lalin 
eşiğinde bulunduğumu hissediyor· 
dum. 

Narhtan 10 - 20 para fazla fiyatla 
ekmek satan bakallarla tnblakarların 
cezalandırılmasından sonra şehirde 
ekmek satan bakal ve tablakar mik. 
tarı pek azalmıştır. Çünkü ekmr>ğin 
tablakfır,bakallara da narh üzerinden 
verilmesi neticesi olarak fırıncılar, 
tablakarları seyyar, bakallan d:l sn
bit birer satış şubesi vuıyetine sok. 
muşlardır. 10 para dahi kar etmeden 
satış yapmak istemiyen bir ı;ok ba· 
kallarla tablakarlar ekmek almamıy:.ı 
başlamışlar, bu yüzden bir çok kim
seler en mühim gıda maddcs!m fı

rınlardan tedarike mecbur kalmışlar. 
dır. Fınncılar 1stanbulda bir kaç şir· 
ket kurarak evvelce mevcut 192 fı. 

rın!_n 42 sini kapattık!arından halk, 
evlerine çok uzak fırınlan kadar gıt
mek mecburiyetinde kalmakt::ıdır. 

Ekmek satışından vazg~cen bakal ve 
tablakôr adedi çoğaldıkca fırınlar 

oniınde kalabalığın pek artacı:ı.ğındnn 
korkulmaktadır. Fırıncılar müteaddit 
satış şubeleri açmıya mecbur olduk
ları halde bu yolda hiçbir harekette 
bulunmamakta, ekmek satışında in
hisar usulünün ihdasını istemekte
dirler. Ekmek satışının ancak k~ndi
aerlne \nhisnrı şartlle bol bol -şube 
açabileceklerini sbyliyen •ırmcılnr, 
bazıları mustesna olmak üzere, ka. 
pattıklan fırınları bile satış şubesi 
olarak açmamaktadırlar. 

Bütün bu vaziyetler karşısında be
lediye ekmek fabrika!arı açmak su
retile İstanbulun ekmek derdini kati 
şekilde halledinceye kadar halkı sı
kıntıdan kurtarmak için fırıncılarla 
esaslı şekilde mUcadeleye karar ver
miştir. İlk iş olarak ondalık mesele
sinin halline çalışacak olan belediye 
değirmen iş1crini de tetkik edecek. 
tir. 

Değirmencilerin ıı·aziyeti 
İstanbula 10 kuruşa ekmek temi

ni maksadile Toprak Mahsulleri O
fisi, değirmencilere ucuz buğday 
verdiği halde bugün 10 kuruş 10 
paraya satılan ekmeğin - tab!aktır 
bakallara ondalık temini için • daha 
da pahalı satılması vaziyetinin or
taya çıkması ehemmiyetle nazarı dik. 
kati celbetmiştir. De~ırmenciler Top
rak Mahsulleri Ofisinin buğdayına 
ihtiyaç hissetmedikleri, buğrlayın e. 
rıpluıuuwuz n?npunınq zn:m uasus 
da unun yine pahalı olması üzerinde: 
durulmuştur. Bu itibarla buğdayın 
un haline gelmesi esnasında.iti imali
ye masraflarının tetkiki ile mevcut 
pahalılık sebeplerinin nraştırılmP.sı 
zarureti hasıl olmuştur. Değirmen 
işlerinin, tetkiki neticesinde ekmek 
derdine ait bazı noktaların halledi. 
leceğfoe muhakkak nazatile bakıl
maktadır. 

Bir Hırsızbk Suçlusu• 

Hapse MahkGm Oldu 

İngiltere ile ~·aplıfımız yeni ticaret anlaşmasını Londrada imzahyan 
murahhnslurtmız SiımerlJank Umum Müdürü Bürhan Zihni Sanus ile 
:\ferkez Bankası l\1üdiirlerinden Cabir Selek, dünkü Semplon Ekspresi 
ile Londradan şehrim"ze dfüınıiişler ve dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. 

Bilrhan Zihni, yeni anlaşma hakkında şu izahatı vermiştir: 
"- Londra Büyük Elçimizle birl\kte, İngiltere lle yeni ticaret anlaşma 

sını imza ettik. Anlaşmayı İngilttc-re namına Lord Halifax imzalndı. An
laşma 19 Şubatta meriyete gircc«>k ve 941 Martının sonuna kadar devam 
edecektir. Hitamından Uç ay ev,·el iki taraftan biri tarafından feshedil. 
rncdiği takdirde, nynl fekilde bir sene daha muteber olacaktır. 
İmza ettğinıiz bu mukavele ınf'mleketimize bir çok menfaatler temin 

etmistir. Tacirlerimizin İngiltere ile iş yapmalarım giiçleştiren biitiin en. 
geller harbe rağmen ortaıfan kııldırılmıştrr. 

İngiliz fabrikaları memleketimize mal vermek hususunda mümkrln 
olan hiitiin kolaylıkları ı;i;sterect!klerd'r.,, 
Anlasmnnın en mühim hususiyetlerinden biri yapacabmız ihracatın 

yiizde seksenine mukabil lnr,iltere.den takas yoluvla mal ithal edebilmek 
imkanıdır. ihracat bedeJJerinin ıniitebaki yüzde 20 si bize serbe·t dövizle 
ödenecektir. Bu dlivizlerle, İngilterede mevcut olmıvan mallan, domin
yonlnrmdan serbe t d<ivide getirtmek mUmkiin olacaktır. 

1ngilizler, Tiirklye;\·e kiıfi miktnrda man"fatura, yün ve pamuk ipliği, 
demir malzeme, Merinos ipliği vt>rebileceklcrini temin etmişlerdir. llin
distandnn da çm al getirtilmesi tc-min ed"lmistir. 

Bu urctle İn"iltere ile 20 milvon liralık bir ticaret münıısehefi kuru. 
lahileceği bildirilmekte ve tiiccarlnrımızın teşk:latlı bir halde çalışmaları 
lüzumu da hntırlııtılnuıktadır. 

Karadenizde Yine 

Fırtına Başladı 
Şehrimizde evvelki akşam ba h· 

yan y~ğınur dün dA foı;.ıLısız vo sin. 
detli olarak devam etm1ştlr. Bir müd 
dettcnberi açık ve nisbetcn sıcak ge. 
çen hava dün sabahtan itibaren bır 
hayli soğumuştur. Dün öğleden son· 
ra da yağmurla karışık olarak parça 
parça kar da yağmıştır. 

Şimalden fırtına halinde kuvvetli 
rüzgar esmektedir. Karadenizde ha. 
vanın pek sert oldu~ bildirilmekte
dir. Vapur seferlerinin yine intiza
mını kaybedeceği anlaşıhyor. 

- - n 

Berberler Cemiyetinin 

Senelik Toplantısı 
Berberler cemiyeti umumi heyeti, 

dün Esnaf cemiyetleri binasında yıl
lık toplantılarını yapmışlardır 

Elektrik ve Tramvay 

Şebekesi Yenileniyor 
Be!ediye, elektrik ve tramvay şe

hP..kesini es:ııilı sekilde tamir ve. ısl:Jh 
için sarfa karar verdiği 1,700,000 ıi. 
re n.-- derhal işe bnş!nyacaktır. Şir
ketten devir alınan tcsisa: pek bo. 
zuk olduğu için ıslahı:ıtın mümkiin 
olan süratle yapılması icap etmekte· 
dir. 
Sabık tramvay ve elektrik idaresi 

şebekeyi esaslı olarak tet~ik etmiş ve 
tamirat için bir proje hazırlamıştı. 

Belediye tamir işleri için bu projeden 
istifade edecektir. Evvela tramvay 
raylarının önce tesbit edilmiş olan 
b~zuk kısımları değiştirılecelt. ve ta. 
mire muhtaç kabloların yerlerine ye· 
nileri konacaktır.1.700 OOOliralık mal 
zemenin bu işlere kifayet edeceği bil. 
dirilmektedir. 

Bir Hırsızlık Suçlusu 

Yolcular, AlmanyRda giyecek me. 
selesinin çok müşkül katlanılır bir 
hale geldiğini anlatıyorlar. Nüfus 
başına 100 haneli kartlar dağıtılmış
tır. Almanlar beher haneye bir nokta 
diyorlar. Vesikanın başında şöyle bir 
ibare vardır: 

"Sana en çok lüzumu olan şeyleri 
al Bu kartı 31.10.940 tarihine kadar 
kullanacağını unutma.,, 

Bir takım elbise için karttan 60 
hane vermek lazımdır. Yani bir el
bise 60 noktadır. Palto 40, mendil i· 
ki, çorap 8, yün yelek 30, uzun don 
20, kısası 12, gomlek 15 • 25, pijama 
30, pantalon 20, fort 15. pardesü 25, 
mayo 10, 100 gram iplik 7 noktadır. 

Bu vaziyete göre insan 60 noktaya 
bir elbise, 40 noktaya da bir palto 
yaptırırsa, bütün bir sene artık bir 
mendil bile satın alamaz. 

Yahudilere 50 noktadan fazla ve· 
rilmemektedir. Bir takım elbise 60 
nokta olduğuna göre, Yahudiler tam 
takım bir elbise giyemiyecekler de. 
mektir. 

Harbin başlarında tngilb: tayya
relerinin attığı kahvr.ler Almanlan 
pek memnun etmiştir. Şimdi de gbk
ten tereyağı sürprizi beklemektedir
ler. 

W"·'···-·.: __ , ___ ,._. .'ı,1 -

larını dinlemek yasağı yabancılara 
da tc~mil edilmiştir. Yanlışlıkla bir 
ecnebi istasyonunu açan dokuz ya
şında bir çocuğun annesine 3 ay ha
pis cezası verilmiştir. 

POLiSTE: 

Davutpaşada Bir 

Ceset Daha Bulundu 

İlk defa 939 senesi hesap ve mua
melütı tetkik edilmiş, bir senelik i
dare heyeti raporu okuıımu' ve ek
seriyetle kabul edilmiştir. Bundan 
sonra 938 senesinde kapanan berber
ler kursunun tekrar açılması teklif 
edilmiş, uzun müzakere ve münaka
şalardan sonra kursun tekrar açıl
ması için hazırlıklara başlamrık iıze
re bir heyet ayrılmasın:ı karar verıl
miştir. Neticede İsmail Sun, Musta
fa Galip, Mahmut, Şükrii Şaşmaz ve 
Hasan, kurs idare heyeti azalıkları
na seçilmişlerdir. 

Bundan bir müddet evvel Galatada 
bir otelde. oda arkadnşı Mustafanın 
bir takım elbisesini çalıp. Bursaya 
kaçan beton anneci İsmail dün 1s
tanbula gelmiş ve derhal yakalan
mıştır. Meşhut suçlar mahkeınesl, 
muhakemesinin mevkufe.1 yapılması 
nıı karar vermiştir. 

Zabıta evvelki akşam Davutpaşa 
sahillerinde bulunan cesedin hüviye. 
tini tesblte çalışırken, dün sabah Ba
kırköy sahillerinde yeni bir ceset 
bulunmuştur. Son bulunan cesedin ü
zerinde çıkan bir kağıttan onun Sa
matyalı ve isminin de İzzet olduğu 
anlaşılmıştır. İzzetin üzerinde bir 
hayli yara bere vardır. nunlann de
nizde fazla kalmaktan mütevellit ol
duğuna ihtimal verilmekle beraber, 
hadisenin bir cinayet eseri olması ih. 
timali de gözönünde tutulmaktadır. 

Evvelce bulunan ceserlin hüviyeti 
henüz tesbit edilemediğinden dün 
teşhir edilmek üzere morga kaldırıl
mıştır. 

Bundan sonra eski idare heyeti ib
ra edilmiş, yeni idare heyeti seçimi. 
ne başlanmıştır. Nihayet Adem Gök, 
Mustafa Turan ve Şükrü asli azalıK
lara, İbrahim Safa, Ahme~ Kurtotaş 

* Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesi, dün, tk ayaklı Şevket ıs
minde bir boyacıya, l'ezalet çıkarta· 
cak derecede sarhoş olmak suçundan 
1 gün hapis cezası vermiştir. 

ve Mahmut yedek o.ıslıklara intihap 
edilmişlerdir. 

Toplantıya saat 16 da nihayet ve. 
rllmiştir. 
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* Şoför Tevfiğin idattsinde1d tak
si otomobili İstiklal caddesinden ge
çerken, Taksimde Ayaspaşada otu
ran 60 yaşında fspasyana çarparak 
başmdan yaralamıştır. Yaralı Beyo~
lu hastahanesine kaldırılın.ş, şofor 
tutulmuştur. 

Sarhoşluk Yüzünden Kavga 
Beyazıtta Bozdoğan kemeri cad. 

desinde oturan Afecanla arkadaş: 

Sabıkalı hırsızlardan Ahmet, ev
velki akşam Sirkecide Antalya am. 
barının arka duvarından aşmak su
retile içeri girip tiftik çalarken suç 1 

üstünde yakalanmıştır. 

S - VanlklSyUndekl ıpor eOltmen 
kursu tekrar açılacak mı? Girme ıart• 
ları nelerdir? 

C - Eğitmen kursunun ikinci defa 
açılması bir tasavvur halindedir. HenU:ı: 
kaU bir knrer yoktur. Bunun için ~Ut· 
çeye tahsisat konulması Uizımdır. 

nl, timdi de mebuı mudur, deOllH n•· 
rededlrT 

c. - Bay Hüseyin Avni, ılmdl me
bus değildir, 1stanbulda avukatlık!Cı 
meşguldür. Adresini Barodan öğrene· 
bilirsiniz. 

Nurettin arasında sarhoşluk yüzün
den kavga çıkmıştır. Her "kisi de bi. 
ribirlerini adamaktllı dövdükten 
başka, Nurettin Afecani sırtından 
bıçakla yaralamıştır. Yarası ağır o
lan Afccan Cerrahpaşa hastahanesi· 
ne kaldırılmış, suçlu yaka!anmıştır. 

Sultanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesine verilen Ahmot, dJn mah
kemede suçunu itiraf etmiş, yalnız 
tiftikleri kendisine yorgan yapmak 
için çaldığını, başka çare bulamadı
ğını söylemiştir. 

* 8 - Sıhhat ve lçtlmaf Muavenet Ve· 
kAletlnln ıUnnetçlllk Tuhıatlyeslnl hal• 
olanlar a1kerllk vazifelerini ııhhiye aı• 
nıfında yıpıblllrler mi? 

,,. 
s. - lstınbuldı evvelce de letlkll• 

adlı bir gazete lntlıu etti mlT 
c. - Mütareke yıllarında, esbak Pa· 

rls SefareU Müsteşarı Rauf Ahmc!. 
ondan sonra da, bllAhare mebus ola"l 
merhum İsmail Müştak, btlklAl ismin
de birer gazete çikarmıalardı. 

TAKViM 

12 Şubat 1940 
PAZARTESİ 

Benden nerede okuduğumu sor. 
du. Ben büyük bir samimiyetle, o
kuyup yazma öğrenislmin malum 
hikayesini anlattun. Bütün bunlar 
onun bana karşı gösterdiği tevec
cühü büsbütün arttırdı. Sözlerimi, 
ikide birde: 

Mahkeme, Ahmedln suçunu sabit 
görmüş, sabıkasını da gözönünde tu-
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tarak 3 ay 15 gün hapsine karar ver. 
miştir. Suçlu derhal tevkif olunmuş-

C - istida lle askerlik eubesine mü· 
racaat edilir ve talep 1jubece veya askert 
makamlarca muvafık göri110rse mükel
lef sıhhiye sınıfına ayrılabilir. 

* 8. - Birinci BUyUk Millet Mecllıl 
relı veklllerlnden ve o zamının Erzu• 
rum mebusl11rından olıın HUsevln Av· 

... 
8. - Beyazıt havuzunu hangi bele· 

diye relıl yaptırmııtırT 
C. - Bu havu:ı:, Cümhurlyetten aon· 

ra ve merhum Bay Haydarın şehre· 
mlnllltl :r.amanında ynpılmıştır. 

* Haydarpaşada amelelik eden Ah 
met ile arkadaşı Ferh::ıt arasında iş 
yüzünden çıkan bir kavgada Ferhat, 

tur. 

1 Ahme~ b~ak~ ba~ndan a~RaYa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

2 ncl ay Giln: 29 Kasım: 97 
Arabi: 1358 Rumi: 1355 
Muharrem: 3 İklnclkfınun: 30 
Gilncs: 7.00 - Öğle: 12.28 
İkindi: 15.19 - Ak8nm: 17.38 
Yatsı : 19.09 - tmsAk: 5.:?0 

J>evamı vaı ~ ralamıstır. 



Garp Cephes!nde 
Büyük Taarruı 

Ne Zaman? 
·Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

Fransa ile tngiltere~in. askeri 
muharrirleri bu bahıs ıle meş

guldürler ve bu bahis üzeı:i~.dc dik
kate deI:cr mülahazalar yurutmekte 
ve tahminlerde bulunmaktadırlar. 

Bahis, müh"m olduğu için bu mii
ıtalialar dikkatle takip olunmıyo de. 

cer. dil .. d"'k Evvela Fransızlann ne şun u -
)erini Le Temps'in askeri muharriri-
Jle göre huldsa edelim: 

Bu muharrire göre, Garp cephe
ISlnde büyük bir taarruz her z~man, 
'hatta kış mevsim"nio ıeçmcs!nden 
önce de beklenebilir. Kııın ş ddctl 
ıl>una mani olamaz. 1916 seneı;indc 
rTUicu bulan Verdi.in taarruzu bunun 
~rneiidir. Ordu liderleri. mukabil 
ltarafın hazırladığı b ·r hareketi önle
~ek lııtedikleri saman mevsim icap. 
llariyle alakadar olmazlar. Onun iç"n 
ıAlmanlann Şubat lçl~de de taarruza 
'geçmeleri muhtemeldır. 

Esasen Almanların taarnıza geç. 
ımek için haıırlandıklan, bir müddet
ıtenberi ıöze çarpmakta ve bu ha~ır
hklann her lahza taarruza geçmıye 
müsait bir safhaya vardıjl tahmin e
dilmektedir. 

O halde acaba Alman181', mütte. 
lflklerin bir hareketini önlemek Jü. 
ı:ınımWlU mu h"ssediyorlar? .• 

Le Temps'in askeri muharriri bu 
ıftkirde ~ halde Deyli Tc1grafın 
ıaskeri muharriri bu fikirde değildir. 
()na göre müttef"klerin, Alman]ar
~an önce harekete geçmeleri ihtima
lli pek varit değildir. Onun için taar
ıruzwı Mart veya Nisanda vukuu da. 
lha çok muhtemeldir. O zaman asker. 
llerin hava şartları yüzünden uğrıya
teaklan ıüçlülder daha az olur. Sonra 
ıceceler de, harekatı tayyarelerin gö
ısünden gizliyecek derecede uzundur. 
/Fakat her ne olursa olsun, ıerek 
tmüttefiklerin, gerek bitarafların ga· 
ifil avlanmıyacaklnn muhakkaktır. 

Le Temps'ın telakkisine &öre Al
ımanlan harekete sürükliyf!Cek imil, 
ıazun bir harbin ve iktısadi ablokanın 
ıtesirlerinden korwımak için azami 
ıaüratle kati bir safer kazanmaktır. 
l9nuv kin h .mevsiminin s"ddcti on. 
~ bclkı de taarruzdan afıkoymaz. 

Deyli Telgrafın muharriri de, bu 
laoktada onunla birleşiyor ve kış 
mevsim"nin taarruza mani olamıya
ıeağmı anlatıyor ve diyor ki: 

"Uzun cephenin hemen her parca
mnda, iki üç günlük yürüyüş, Al
ımanlan, ancak gayet büyük topçu 
kuvvetleriyle yarabilmeyi umacaklA. 
zı müstahkem mevkılerle karşı kar
wa getirir. O halde yaoılacak Al
man taarruzu 1918 de yaptıkları g"bi 
bir taarruz serisi mi olacak, yoksa 
1914 te ve Polonyada yaptıkları gibi 
ani bir taarruz mu teşkil edecek? 
Taarruz serisi yapacaklarsa, vakit 
,geçirmeden başlamak gerekt"r. Ani 
taarruz ise, çok geniş bir saha üzerin
de arazi ve hava şartlannın müsait 
olmasını icap ettirir. Bununla bera
!>er, bu ay içinde bir taarruzun vıı. 
4ruu ihtimalini bertaraf etmiye im. 
itin yoksa da Marttan evvel bir ta
.arruz vukuunu pek te ummuyorum. 
Almanlann İngiliz kuvvetlerini 
Fransaya gitmekten alıkoymak için 
~ava taarruzlarına girişmeleri ise, 
lıer zaman mümkündür.,, 

İngiliz ve Fransız asker! muharr'r
lerlnin bu miitalua ve tahminlerine 
bakılırsa Şubatta değilse l\lartta, 
Martta değilse Nisanda Garp cephe
sinde harbi kısa kesmeyi istihdaf e. 
decek büyük bir taarruz vukuu muh. 
temeldir. Fakat bu ihtimalin tnhak
lmk edip etmlytteği hakktnda bir 
-şey söylemek te k'msenin elinde de
lildir. 

Japon İmparatorluğunun 
2600 üncü Yıldönümü 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon İmpa
ratorluğunun kuruluşunun iki bin 
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altı yüzüncü yıldönümü münasebc. 
tile İmparator Japon milletine hita. 
ben neşrettigl bir beyannamede Ja. 
Ponyanın bugün karşı koymakta ol
d uğu mü külatı iktiham etmesi ve 
ınilletin nüfuzunu arttırması için Ja. 
Pon ırkına has olan mez yctleri gös
tcrmiye milleti davet eylemektedir. 

--o-

Tayyare Seferleri için 
İzmir, 11 (A.A.) - Devlet Hava 

;tollan umum mtidt.irü dun şehrimize 
gelmiştir. Umum miıdür nisanda baş 
hyacak olan Ankara • İzmir - İstan
bul hava seferlerinde balkın daha 
kolay ve rahat sey-ahat edcbilme~ini 
temin için tetkikler y~pmaktadır 

Dün Kar ıyaka ve Bumova clva. 
l'ında hava meydanı fttihazma clve
ti§U bazı yerleri tetkik etmiştir. 

BAYBURTTA 
Şiddetli Bir 
Zelzele Oldu 

• g f 

G. Deedes, Bu Gece 

Bir Konuşma Yapıyor 
Bayburt, 11 (A.A.) - Bu sabah sa

at 3,57 geçe ve 4 de şiddetli ve 4.40 
ta hafü üç zelzele olmuştur. Dokuz 
gündür ayni saatte vuku bulan gü
rültülü zelzeleler halkı korkuya sev
ketmektediı.-. Merkezde eski çatlak. 
lar genişlemiştir. Yeni hasar yoktur. 

• lzmir, 11 (A.A.) - Evvelki gece 
Dikilide dört defa hafif zelzele ol
muştur. Ayni gün sabah altıda Ber
gamada üç saniye süren bir zeleZ:e 
kaydedilmiştir. 

General.in konferansı 
Zelzele mıntakasında yaptığı bir 

tetkik seyahatinden avdet ~den tngi. 
liz - Türk yardım cemiyeti mümes
sili General Deedes bu akş:ım saat 
20 de, Erzincan ve haval!sinde gör-
düklerine dair Ankara radyosunda 
Türkçe bir konferans verecektir. 

General, Erzincan ve havalislnde 
devam eden dokuz günlük seyahati 
intıbalarını gazetecilere anlatırken, 
hiç bir yerde yiyecek ve gıyecek sı. 
kıntısı görmediğini söylemiştir. 
Diğer taraftan alınan haberlere 

göre, İngiltereden gelen 14 bin par
ça elbise ve 4 ton iliçtan bsşka, Lon
drada, zelzele felaketzedelerimiz 
için, 400 bin parçadan mürekkep ve 
80 bin kişiyi giydirecek miktarda eş
ya toplanmıştır. 

Müthiş Bir Kasırga 
Albany, Georgece, 11 (A. A.) ::.. 

Albany fehrinl harap eden kasırga, 
elli ldfinin ölümünü, 500 kişinin ya. 
ralanmasını mucip olmuftur. En zi
yade müteessir olan yer gar mahal· 
lesidir. Kiliseler, hastaneler haline if
rağ olunmu§tur. Her taraftan, tttn, 
otomobil l:c t:ıyynr.e ilo ;yo.l'dım gel
mektedir. 

Holandada Yeni Vergiler 
Amsterdam, 11 (A.A.) - 1940 se

nesi için fazla masraflan karştlamak 
üzere bazı vergiler ve gümrük tari
feleri arttınlacaktır. Bu arttınşlar
dan 1940 senesi için 18 milyon florin 
ve diğer seneler için de 27 şer milyon 
florin vermesi bekleniyor. 

Kontrol Edilen Mallar -
İzmir, 11 (A.A.) - Romanyaya 

sevkedilmck üzere vapura yükletil
mekte olan bütün pamuklular muka
vele ahkamına muvafık olup olma. 
dıklan anlaşılmak üzere kontrol edil
mektedir. 

Olmak ve 
Görünmek! 

Yazan: B. FELEIC 

Vaktiyle alim olmak, kamil ol
mak, d;rayetli, reviyetli, ma. 

baretli, ne::akctli olmak hüner idi. 
Şimdi bunlar bir meziyet değildir, 

hiiner böyle görünmektedir. 
tnsanlnnn aklı gözlerine toplancll. 

fı için herşeyi gördüğü ile hükmedi
l' Or. Bugünkü "gören telakki,, ye sö
re gösteriş varıştan yektir. 

Şairden ziyade şair ıeçinen, edip. 
ten z')ade edip görünen ve cesurdaa 
zi~ ade cüretkar görünen adam mak
buldür. 

Bu müşahedeyi yapmca insanlar 
hakkındaki hükümlerimizde acele et 
memek lazım gelir. Şu adamı görtır. 
sUnüz: Çok dindar, sofu, mütteki ı&. 
riinilr. İhtiyat onu emreder ki derhel 
onun hakkında hüküm vermeyhıbr. 
Bu gibi kimseler çok defa bu tczahl
ratı bulunduklan muhltlu hof11DA 
gitmek için yaparlar. 

Başka bir yerde ayni adamın t.
mamen aksi h · slerle mecmu) olduı. 
nu gördüğünüz samanda büabtltb 
zındıkhğına hükmetmeylnlz. 

Dünya geçim dünyasıdır. Selda .. 
ğızlı çakı, tek ajulıya nuaTaa dall8 
pahalıdır. Çünkü daha çok maru.tl 
vardır. 

lngUlerenin fark aalıilleri açığında dilfüriilen bir Alman tayyaresi 
tnsanlann da bir yilzUisil, iki ,,a.;. 

lüsü ve sekiz yüzlüsü olursa ban9 
"emtia,, nın vash olarak telikki ~ 
niz. Kusur diye deiil. 

DENiZLERDEKi HARP 
Alman Tayyareleri Bir 
Kaç lngiliz Gemisine 

Bombalar Attılar 
Londra, 11 (A.A.) -- .Robert Bo-1 da fie Amerika arasında fıtemektedlr. 

ven ve Fort Royal gemilerinin bat - Mürettebat ve yolcuların tehlikede 
ması lıidia-1 hakkında- fU mütem. olduklan bildirilmektedir. 
mim malUınat verilmektedir: Diğer taraftan Koranton ve Co-

Birdenbire bulutlann nrasından medien adındaki iki İngiliz gemıs11 
çıkan Alman tayyareleri Fort Royal'i sis dolayısile Kanada sahilleri nçığm. 
batırdıktan sonra, Robcrt Boven Ü· da müsademe etmişlerdir. Teknesir.. 
zerine iki torpil atarak batırmışlar- de delik açılmış olan Comedian'ın 
dır. Bu gemilerin civarında bulunan mürettebatı gemiyi terket:niştir. 
diğer gemiler büt~n s~rat.lerile zik. Sal8hlyettar mahafilden bildirildl
zak olarak seyrettiklen içm bomba. ğine göre evvelki gün Alınan tayyn. 
!anmaktan kurtulmuşlardır. Taarruz releri tarafından yapılan taarruzda 
on d~kika kadar deva~ etmiş?. fakat yalnız üç tic&ret gemisi hasara uğra
İngilız avcı tayyarelerınin mudaha· 
lesi üzerine Alınan tayyareleri kaç. mıştır. Bu taarruzda hiçbir vapur boıt 
mıştır. mamıştır. 

Diğer cihetten Burgerdijk ismin-
deki Holanda vapuru imdat işaretle
ri vererek İngilterenin cenubu gar
bi sahili açığında bir müsademe ne. 
ticesinde batmakta olduğunu bildir
miştir. Bir tahlisiye gemisi derhal va. 
purun imdadına göndedlmiştir. 

Bu gemi, 6853 tonlu!dur ve Holan-

* Vaşington, 11 (A.A.) =-Deniz ko
misyonu bugün 10 vapuru!l İngiliz 
ve Fransız bayrakları altına geçme. 
sine müsaade etmi§tir. Bu vapurlar, 
1918 ile 1928 seneleri arasında inşa 
edllınl§lerdir. Vapurların mecmuu 
tonilatosu 62 bindir. 

Bir ALMAN 
Gazetesinin 

Talebi 

Ne zaman siz, insanlann olclalm 
gibi görünmesini arar, ne zaman .ı.. 
insanların istemediğiniz tanda ti~ 
kanaat ve duyıu lzhanna aıUsamab• 
eder ve ne zaman bunlan zorlukla 
değil, nefes alır gibi aksini yapmak 
sizi muztarip edermitcesine tabii .. 
tarak yaparsanız o zaman insanlu-
dan da olduğu gibi görilıımeyi iltl-

8 ~ fi 1 I lf yebirrsiniz. İf a'ra ar ngİ fere e Böyle olmadıkça kimse, ;....Jıl~ .. 
ğilse ekseriyet- sizin hoşunuza ılt

Ticaret yapmamalı imişi memek ve kendi zaranna olmak teh.. 
ilkesini ıöze alıp bak"kl renı:inl, Dk• 

Kopenhag, 11 (A.A.) - Politiken rini ve duygusunu meydana vurmas. 
gazetesi, bitarafiann Ir.giltere ile Bundan ıu çıkar: Siz yalnn: isted'll
tlcaret yapması aleyhınde "Deutsche niz şeyleri işitir, hoşunuza sldea 
Allgemeine Zeitung gc1zc!e-;inin bir manzarayı görmüş olursunuz. 811 
makalesini iktıbas edıyor Vt: diyor keyfinizin bedelini de aldallllllf ol-
ki: mnk1a ödersiniz. 

"Böyle bir talep, harb\n ilk ayla. Beri taraftan siz;n hoşunuza glt-
nnda Alman sefiri VoLl Hmselin Is- mck ve kendini bir zarardan kora. 
kandinavya memleketlerine vermiş mak, veya bir çıkara nail etmek lçla 
olduğu teminata tamamile 'llugayir- sizi aldatan ve olmadığı gibi gör~ilp 
dir. AJmanya bitaraflar<t normal ti. düşünmediği fibi inanan -yaal 
carette bulunmak ha'{k!!lı tanımış. inanmış görünen- )er de hakikiyi ft 
ti.,, Diğer taraftan Na~ional Tidende hak"kati itlaf etmek pahasına k...tl 
gazetesi, Polonya umumi valisi c!ok- rahatlarını temin ederler. 
tor Frank'm beyanatma tar.sis ettL Bu ahş verişte tarafeyn memnaa-
ği başmakalesinde şöyle yazıyor: dur. Bize söz düşmez. Lakin bu ahsil 
"Alınan umumi valisı Polonyada. itada doğru bir şey aramak ... amaa

ki bugünkü vaziyetin kati ve nihai lıkta iğne aramıya benzer. 
olduğunu ve Polonyanm yegane meş Olmak belki bir hünerdir. LAkba 
ru mümessilinin bizz:ıt kenuisi oL görünmek bugün en geçer ve geçlD
duğunu söylemiştir. d"rir bir zenaattir. Silikleri çofab. 

"Büyük Fransız şairi Victor Hugo, yor diye içerlememeliyiz. Talibi var. 
heyecan içinde bulunan mlllet~ oğ. Ne yapalım?. 
lunu gösterirken, Napolyona şu söz. a:::=============-=-
leri söyletir: "İstikbal bP.,ır.ldir., ve 
şair §Unu ilave eder: "Hdyır :Stik
bal ancak Tanrınındır!,. 

Çocuk Tiyatrosu için 
Hazırllklar ller&yor 

HADİSELERİN İÇYUzu· 
Ankara, 11 (A.A.) - Haber aldıJI. 

mıza göre, Çocuk tiyatrosu Jtomltesl 
azasından seçilen Nurullah Ataç, 
Profesör F. Elevia, Sabahaddi:ı )!'... 
yüboğlu, Bedrettin •runcel, Münir 
Hayri Egeli, Ahmet Mtihipten mfirek 
kep heyet Miımtaz Faik Fenik'in ri. 
yasetinde ve mütehassıs Karl Ebert'• 
in iştirakile Çocuk Esirgeme Kuru .. 
munda toplanmıştır. 

I ngUiz gazeteleri, Alman propagandasının Al..c 
manya dahllinde nasıl ralıftığına ve Alman hal
kına hadiseleri naaıl naklettiğine dair ıu miaali 
zikerdiyorlar: 
Gerenlerde bir Alman gazetesi, batırılmı§ oldu
ğu iddia edllen 7 den fazla /ngUiz ıilebinin liate
aini neıretmiftir. Halbuki., bu listede isimi.eri 
bulunan gemilerden al.tıaı, gdnl Rioclaro, Gar
tovan, Wilmore, Kaliriatan, Akenside, ve Hors
ted iddia edildiği gibi birer ıUep değU, k~ük 
gük gemüeridir. Liatede bulUhanlardan üçü, hd
len seleriledir. Alrkashell adındaki gemi de 
'1060 ton olarak göaterilmiftir. Fakat hakikatte 
ancak 706 tonluktur. 

*' Mısır l\fc'buslanndan ve El • MıSTI gazetesinin salılpl~ 
rinden l\fahmut Ebul • Feth Sunday Expres pzetesi
ne Nazistlerin Mısırda hazırladıkları faaliyet hakkın.. 

da ~u tafsilatı vermi!!tir: 
"Almanya bıırbin başlamasından evvel Mısıra bir sn. 
.rU ajanlar göndermlı ve hazırlıklar yapmıştı. Abn:ın· 
lnr, l\lıınrhlarda tam ve kati lııtikllle taraftar bir ho· 
reket bulunduğunu biliyor ve Mısır Milslümanlnrımn 
kendilerine bu yolda )'81'dım edecek Nazistlere kolay
lıkla kapdacaklarını sanıyorlardı. Geçen yaz Mısıra 
Alman F.rkônı Harbiyes:.Ue mensup bir zat, tatilini 
l\lısırda geçirmek tlzere celdl ve Mısırda bir müddet 
knldı. 

Onun memleketin• dönmesi tlzerlne Doktor Göbels 
de Mısıra "elmek istedi ve seldi. MuırWar arasında 

tatilini ıeçirdi. Onun Almanyaya dönmesiyle Alman 
proıuagandası l\lısın kapladı. 
Göbels'ln gitmesi ve harbin ba~laması arasındakf haf. 
talarcla l\lwrda oturan her Alman için bir dosya lıa. 
ınrlanclı ve ııeticede Almanyanın Mısırı Yakın Şarkta· 
ki faaliyetlerine merkez olarak seçtJ.ii anlaşıldı.,, 

* 9 Mı.aır gazetecisi, ge~n Eylülün bidayetinde Mı· 
aırtlald Almanların tevkil edildiklerini ve evle
rinin arandığını anlattıktan sonra yazısına §ÖY· 

le devam ediyor: 
•Nazizm dU,manı görünen bir Almanın evinde 
gizli bir §Üre ele geçti. Mısırda muhtelit mah
kemede luikimUk eden bir Almanın, bütün bu 
Almanlann elebafı• olduğu anlafıldı. Evinde 
bulunan vesikalardan biri Mayıs 1939 tarilUni 
itıf'YOrdu. Ve üzerinde "Son derece mahrem,, 
yazılı idi. Vesikada Mısırdaki Almanlardan her 
birinin vazifesi anlatıldıktan sonra Sovyetlerle 
Almanların UtUak halinde oldu/dan ve Polon-
11anın iBtilbura karar -oerUdiği bü.dirUiyordu • 
Ve Polonganın iatilbı, tam bu vesikada anlat~ 
dığı ,eldltk vuku bulmuttur. 
"Bu veakadan lxqka, birçok haritalar keşi edil
. 'di ve Arapları tahrik ~in kullanılacak vasıta
, lar da bul1U1111llftu. Bütün bunların ele 11erme
sile Mısırda Almanganın nü/uzu da Bıfıra indi . ., 
Mı.aırlı gazeteci 11e mebuaun bu beyanatı JngU. 
terme çok derin tesir gapmıftır. 

Bu komite hazırlanmakta ,,lan ço
cuk tiyatrosu kadrooiunda çalıpnak 
istiyen gençler arasında seçme y•p. 
mıştır. Bu gençler tıyatronun ilk da. 
imi kadrosunu teşkil edecek ve bir 
taraftan temsillere iştirak ederken 
diğer taraftan da mütehascııslann yar 
dımile mesleklerinin nus.ısiyetlerine 
gore yetiştirilecektir. 

Kendilerine aylık ücret verilecek· 
tir. Dün bunların ancak bir kısmı im• 
tihan edilebilmıştir. Müracaatlar da 
tevali etmekte olduğundan ve An· 
karadan başka yerlerden de müroca.. 
at edeceklere fırsat ve imkan veril. 
mek üzere ayni jı.iri gelecek hafta da 
toplanacaktır. Çocuk tiyatrosunda 
çalışmak istiyenler, fotoğraf ve talı. 
sillerini bı1dıren bir talep mektubu 
ile Ankarada Çocuk sarayında Ço
cuk tiyatrosu müdürlüğüne müraca
at etmektedirler. 

Ayrıca bu güzel !şte çalışmak üze
re kuruma arzı hizmet eden bir çok 
amatörler de vardır. 

Tiyatro komitesi, eser için de bu 
işlerle meşgul münevverlere mün. 
caat etmektedir. Bütün memleket 
münevverlerinin bu sahada Çocuk 
Esirgeme urumuna mOzaberet ede. 
ceklerl kuvvetle ümit edilmektedir. 
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Beşiktaş - Vefa Maçı 

Beraberlikle Bitti 
D ün Şeref stadında haftanın en 

mühim karşıla~ması Beşık. 
tq • Vefa arasında oldu. Bu maçın 
neticesi en ziyade Fenerbcthçelilerl 
alikadar ediyordu. Beşiktaşın Gala· 
tuaray mağhibiyetile Fenerbahçe 
ile aralarındaki puvan farkının üçe 
inmesi san lacivertlileri ümide dil· 
fÜl'mÜf, Beşiktaşın yaptığı maçın 
pmpiyonada rol oynamak noktasır.· 
dan alakalı olmasına sebep olmuıı;tu. 
Çünkü Fenerbahçeliler için bü;ün 
tlmit, Befiktaşın bir takıml takılma. 
Si, hiç olmazsa bir beraberlik yap. 
ması idi Dünkü Vefa. Beşiktaş ma· 
çuıın neticesi Fenerlileri şampiyona
da .Bqiktaşla aralarındakı maçın ga· 
libıyet farkı kadar :nüsavi vaziyete 
aokmuı ve ümitlerini yüzde seksen 
denecek kadar kuvvetlendlrmiıtir. 
Çünkü Vefa • Beşiktaş maçı çamur 
deryuı halindeki saha üzerinde 0-0 
berabere neticelenmiştir. 

Dün Kadıköyünde yapılan kır kofuauna 
iştirak etkn atletler 

Maçın Tafsilatı 

Havanın çok fena olmasına raı-1 =-----· IDeD sahada oldukça mühim bir ka. _______________ .... 
Klüplerin Puvan Vaziyeti 

labalık kütlesi toplanmıştı. Ahmet 
~emin idaresindeki bu maçta ta
Jmnlar karşılıklı §U kadrolarla dizıl
dller: 

:Betildq: M. Ali - lbrahl.'n, Taci - l'f!y
sl, Rltat, Hüse;rin • Eşref, Seret. liakkı, 
Cihat, Hayati. 

Vefa; Sata - VahJt, Garo - Muhteşem, 
UW, ŞükrQ - Necip, Hı:ıkkı, Sulh.!. Hu
leYin. MehmeL 

Takım M. G. B. M. A. Y. p 

Befiktaf 14 1Z 1 
G. Sar•· 14 10 1 
Fener 13 10 1 
Vefa 14 !) 1 
Beykoz 13 7 2 
bt. Spor 13 '1 
Kasımpap 14 3 2 
SWeymaniye 14 3 1 
1:opkapı 12 ı 
Hilil 13 1 

1 52 13 3! 
3 60 8 .i:i 
z 46 11 34 
4 37 21 3;{ 
4 30 18 Z!i 
6 34 28 2'i 
9 23 46 22 

10 19 43 zı 
11 11 55 13 
1Z R I;;; 1" 

değişmeden 2 - 1 Süleymaniyenin ga-
libiyetile nihayetlendi. 

FENER STADINDA 

Süleymaniye • Hi181 
,.. eref stadında günün biril"ci 

:!} maçı Süleymaniy~ ile Hilal F 
arasında yapıldL Şazi Tezcanın ida. enerbahçe stadında giiniln ye-

TÜRK ARTİSTLERİNİN ŞAHESERİDİR. 
Baş Rollerde : 

ERTUGRUL MUHSiN 
CAHIDE 

FERDİ TAYFUR - NECLA - NEVİN 
SUAVİ - SAİT - GÜLSEREN 

ISTANBULDA 

AN KARADA 

IZMIRDE 

İPEK· MELEK 
YENİ ve HALK 
ELHAMRA 

Sinemalarmda Birden 

Tfil'kiye 
Tfil'kiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

su m. 
Ul48 m. 

0485 ltca. 20 ıtw. 
182 ltca. 120 ltw. 

Pazartesi, 12. 2. 1940 
12.30 Program ve Memleket saat ayan, 

12.35 Ajnas ve Meteoroloji haberim 
12.50 Türk MiWji (Pi.), 13.30 - 14.0C 
Milzlk: Karışık Milzik (Pi.). 

18.00 Program ve Memleket saat ayan, 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.4' 
Konuşma (Umum! terbiye ve beden ter
biyesi), 18.55 Serbest saat, 19.10 Men\le
ket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji ha· 
berleri, 19.30 Türk Milziği. Çalanlar: Ve
cihe. Fahire Fersan, Refik Fersan. 

Okuyan: Muzaffer llkar. 
1 - Rast peşrevi, 2 - Dede - Rası 

KAn Natık (24 makam), 3 - Süreyyı 

Bey - Nihavent prkı: (Suzişf aşkınla na· 
!An iken), 4 - Muzaffer tıkar - Nibavenı 
şarkı: (Dünyaya değişmem seni), 5 - İs· 

met Ala - Nihavent şarkı: (Seni tenhada 
bir bulsam), 8 - Reşat Erer - Nibaven 
şarkı: (Aşkınla ben ey nevcivan), 7 -
Nihavent saz semaisi. 

20.00 Türk Müziği: Halk torkQJerL tne
bolulu San Recep. 20.15 Konuşma (Feı 
ve tabiat bilgileri), 20.30 Türk Mllzllf 

Filırlln İlk :seref Temsili 14 l:,ubot - Çarşamba Akııamı Saat 9 da M E L E K Vedia Rıza Konseri. Çalanlar: Vecihe 
<:;(nemasında Verilecektir. Bu M1isamere için numaralı Koltuklar M E L ~ ı< Ruşen Kam, Reşat 'Erer, Cevdet Kozan 

" lrlsesindP bu~ünden "'atılmaktadır , 21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: N~IJ 
•••••••••-•••••••••-•••••••llıı.. I Aşkın), 1 - Uhar: Cocuk Prens opere-

1 

tinden Vals, 2 - Komzak: Viyana haya· 
KudretlerUc Fransız :sanay.u11;: daıma şahescrleı ıcazandıran tı, 3 _ Shrader: Akşam üzerl (Hazin par. 

GABY MORLAY 
ELVİRE POPESCO 

MARGUERİTE MORENO 

LUCİEN BAROUX 
BE'ITY STOCKFELD 

ANDRE LEFOR 
ve E R i C von S TR O HE İM 

Biltün dünyada •-1kd irlerle alkışlanan 
Bütün ülkelerde zaf~le: kazanan e,-ı büyilk eserleri 

Şehir Tiyl'tro~u 
Dram Kısmında • o KADIN • 

Halle Opereti 
e LA ...._.KOT. 

ça), 4 - J. Brahms: Macar dansı, NQ. 20 
5 - Gabriel: Vals, 8 - Shleder: Dinle 
Keman ne söyl(lyorl (Tango). 

22.1:! Memleket saat ayan. Ajana ha· 
berleri, Ziraat, Esham ,. Tahvlllt, Kambl· 
yo - Nukut Borsası (Fiyat). 22.30 MQzik 
Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki pn> 
gram ve kapanış. 

Askere Davet 
Fatih askerlik ıubesinden: 1 - HenOJ 

hiç askerlik yapmamıı cezalı, c:ezuu 
316 - (335) dahil doğun\lu (Deniz) llDl• 

fına mensup erat askere sevkedilecekter. 
dir. 

2 - Şubede toplanma ınno 19 Submı 
940 pazartesi günüdür. 

3 - Bu celpte bedel kabul edlhnes. 
4 - Mükelleflerin tayin kılınan ıOndt 

şubede hazır bulunmalan ilAn olunur, 

• 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

Oyuna Be§iktaJ başladı. Ve mua. 
9fn hattında kınlan bu hücumdan 
IOm'a oyun mütevazin bir şekil aldı. 
Dakikalar ilerledikçe Beşiktaşın ağır 
JMasmıya başladığı görüldü. Fakat 
muavin hattında oynayan Muhtep. 
mbı ve kalede Safanm güzel oyunla
n gol kaydına mani oluyordu. Niha. 
Jet hücum sırası Vefaya geç~t ve ol
dukça tehlikeli hücumlar yaptılar. 
Beraberli~i bozacak gol bir türlü 
kaydedilemiyordu. Oyun, tekrar mü. 
tevazin bir şekil aldı. -Hücumlar kar. 

resinde yapılan bu urıılaşmada ta- gine karşılaşması 3al:ıtasa. 
kun1ar fU .. ldlde çıktılar: r~ ile lüe~Pl'I! ·~~ y:a J\m,.ı- lataspatn .!l o Anadnlııbjsa:; _.__Ana.:. 
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Adlan aşaJıda yazılı pluslann ut ... ..... ···-.......... _ ... _ .. ._.. 

Reşit, Orhan, Hikmet - Seyfi, Silleyman, nun ilk . cl~~t ~!atas~ra.y ıh'r Taksim stadında ,1apılnuu;ı icap e.-
İbrahim, Ddntş, Naim. 3 - o. galıp bıtınnışlerdır İkıncı dev. den Beykoz - Topkapı maçı tehir e

~nı:r:ı dökfilmı*tan, sepeklen· 
mektcm korumak tçbl muhakkak MaJtk 
sac ekstrtnl kullanınız Derhal tesirini 16-
rfirsfin fiz. Saçtan büyütür, köklere yeni 
hayat verir Bir tecrilbeden sonra netice
ye hayret edeceksiniz. 

tus hüviyet cilzdanlarile hemen mtıra-i 

caatıan, bunlardan hariçte olanlar vana 
mektupla adreslerlnl blldlrmelerl Uh 
olunur. HilAl: Murat - Akif, Muaruner _ :-ıı- re yıne Galatasarayın üstiir.liiğü 3 1· dilmiştir. 

tında devam etmiş ve sayı adedi se. 

plıklı oluyordu. Devre de bu suretle 
O • O golsüz olarak beraberlikle ne. 
ticelendi. 

İkinci devrede vaziyetin vahame
tini anlıyan siyah beyazlılar, canlı 
bir oyun oynamıya başladılar. Maç, 
çok zevkli geçiyordu. Fakat Vefalı. 
lamı bu oyun karşısındakı canlılık
Jan gol kaydına marn oluyordu. Bu 
arada Hayati, muhakkak denecek bir 
&ol fırsatı kaçırdı. Bunu Vefalıların 
kaçırdığı bir fırsat takip etti. Devre-
m yirminci dakikasından sonra hA
klıniyet Vefalılara geçti. Bu tazyik, 
Beşiktaşlılan çok müşkül vaziyetlere 
IOktu. Artık siyah beynlılar da bu 
tazyik karşısında beraberliği kabul 
edecek bir hal almıılardı. Zevksiz 
bir şekle giren oyun bu suretle, gol. 
IÜZ olarak O - O berabere kapandı. 

met, Niyazi, Bekir - FeyLi, Salıın, Orhan, k' k 
Rustem, İnayet. ıze çı mıştır. Oyunun nihayetlen-

Oyuna, Süleymaniyenin merkez
den yaptığı bir hücumla başlandı. 
Dakikalar ilerledikçe müsabaka, Hi
lal kalesinin önüne intika: ediyordu. 
Süleymaniyelilerin bu tazyiki 15 incı 
dakikada ilk semeresini verdi. Mer. 
kezden yapılan bir hücumda İbra-

him, önündeki müdafü atlatıp takı. 
mının birinci golünü yaptı. Biraz 
sonra Daniş, HiW kalecisinin hata
sından istifade ederek ikinci golü çı
kardı ve devre 2 • O Süleymaniye le. 
hine bitti. 

İkinci devreye HilAl takımı büyük 
bir enerji ile başladı ve bıı yüzden 
oyun üzerinde hakim vaziyete geçti. 
Devrenin ortalarına do~ bir korner 
atııından, Orhan, Hilllin yegane go
lünü yaptı ve müsabaka bu vaziyet 

mesine dokuz dakika varken fa.da 
soğuktan Kasımpaşa oyuncularından 
beşi sahayı terketmiş ve hakem de 
oyunu tatil etmiştir. 

Bu maçı müteakm yapılması icap 
eden Fenerbahçe - 1stnnbulspor mü
sabakası muhalefeti hava dolayısile 
hakem Refik Osman tarafından oy
natılmamıştır. 

İkinci Küıne Maçları 
İkinci küme klüpleri arasında ter

tip edilen lig maçlarına dün Şeref 

ve Taksim stadlarında devam edil -
miştir. 

Taksim stadında Karagümrük -
Davutpapya 1 • O, B'!yoğlu spor • 
Galata gençlere 6 - O galıp gelmişler
dir. 

Şeref stadında Feneryılmaz - Ga. 

Dünkü Kır Koşuları 

Haydarpaşa lisesi tarafından tertıp 
edilen kır koşusu dün Fenerbahçe 
stadı ile Moda yolu ıızermdekı 3500 
metrelik mesafe üzerinde yapılmış. 
tır. 

Bölge Sanat, Haydarpaşa ve Kole. 
jin iştirak ettiği bu koşuda birinciliğı 
12.29.9 dakika Vladimir birinc11ıği 

Bölge Sanatten Ahmet ikinciliği, 
Haydarpaşadan Abdullgh üçünciilu· 
ğü almıştır. Takım :tibarile de Hay. 
darpaşa 22 fena r>uvanla birin::-i, 
Kolej 26 fena puvanla ikinci, Bölge 
Sanat te üçüncü olmuştur. 

Kadık.Py halkevi tarafından tertip 
edilen 4000 metrelik mesafe üzerin-
deki koşuda Fenerbah~e klübünden 
Hilmi Atlet, Rıza Mnksut birinci o!
muştur. 

·J;. 0170 
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Saçlarınızı muhafaza için harlkOlad 
· te•lrlnl ilk kullanıtta ıı;örecek•lnlz. 

30 Kuruttu'r 

HALKEVLERlNDE: 

• Beılktaı Halkevlnden: 

Ortaokul son sınıf. kız talebelerimiz için 
açtığımız lngillzce, matemaUk, fizik ve 
kimya kursları kayıt işlerine çarşamba 

gUnQ nihayet verilecektir. Arzu edenlerin 
bu tarihe kadar Beşiktaş Halkevlne mü
racaat ederek kayıtlarını yapbrmalan lA
:ı:ımdır. 

Galata Karabaş Killhan çıkmazı U No. 
da Recep oğlu Hakkı: 332. 

Galata Mahmudiye Abaca çıkmazı 2 
No. da Hasan oğlu Neşet: 329. 

Galata Bereketzade mahallesi KQçOlı: 

Hendek sokak Rıza oğlu Mustafa: 32t. 
Galata Arapcami Avlusu Deruni sokak 
No. 19 da Musa oJlu Ali: 322. 

Taksim Yenlçeııme Mehmet efendi so
kak No. 11 de Hasan oğlu Sabahattin: 321 

Piyade Yilzbaşı Halil otlu Hasan: IZC 
(31513). Süvari Teğmen Mustafa oth 
Nazım: 324. Levazım Asteğmen Yuda ol· 
lu Bohor: 313 (33497), Hekim blnbqı 

Yusuf oğlu Ahmet: 299 (328 - 35), Pi• 
yade yüzbaşı Aziz Refik otlu Mustafa 
303 (331 -- 5t9). 

• 
lrnlnlSnU Yeril Aakerllk tubHlnden: 

Şubede kayıtlı yedek veteriner astet 
men Osman Cemal oJlu Ahmet Hamdi 
nln (20772) kısa bir milddet içinde tube 
ye müracaatı. 

bakınız kımoenmiş! Bu hakikati kendi kendime olduğu ~ibi sana karp 
da itiraftan çekinmiyeceğim Belkıs .. 1'"ilhakika Nihal. 
lere lstemiye istemiye gitmi§tim ama orada bu.ldu
ium neşe!i bır toplantı beni hemen meş~l etti ve on 
beı .ıündenberi geçirdiğim münzevi, bitsz mağmum 
hayatın hatırat>ı yavaı yavaş kalbimden s:lindi. Mut. 
laka, yaşlıJn.'"ln dedikleri gibi, pnçliğım ounda da 
ıalip gelmiş, beni bir hayal, bir vehim uğruna sara
np solmaktan kurtarmıştı. Oyle ya, Mehm~ Beyle 
ıeçen bir kaç gün hayal ve vehimlerle dolu değil 
miydi! 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 25 

Kadıncağız. elimdeki kiğıdı alarak bir kaç satır
JJ.k yazıyı texrar tekrar okuduktan sonra mahtazası 
içinde ihtişamla yatan kelebeği avuc&ı içine koyup 
uzun uzun seyretti. Bir şey soylemiyor, ne bir h!ty
ret sesi, ııe de bir tasvip kelimesi ağzından çıkmıyc.r. 
du Yüzünü bana kaldırdığı zaman ktt'}lıklennin u. 
cunda ÜJI4ytın iki damla yaşın parladığını gördüm. 
Beniın sorgile ona mıhlanan gözlerimden k1tçaıak ~ 
tiyormuş g~bı laaklara bakarak bir kaç dakika dalgın 
dalgın du~undu. Yüzünde derin bir "lCanın izlen gö. 
rıiniıyordu U kadar dalmıftı ki, benim mevcudiye
timi unuttıığuna eminim. Ben de bir s6z söylemıye 
cesaret edemEcen onu İeyrediyordum. Bil•niyoram 
ıie kadar zo,1nan böyle kaldık. Onun i..;ını ..;t.• erek: 

Tekrar çılgın bir eğlence buhranı beni sarmıJtL 
O günden soraa rahat nefes alacak zaman bulma
dan, sabaHan akpma kadar gezip tozdum; güneşin 
doğmasiJe batrnıası arasında geçen saatleri hep evin 
dışını.Ja geçirdim. YavaJ yavaı, onunla geçen zaman
lar içi:nde uzak ve tatlı ile karıpk acı bir hatıra bı. 
rakarak silinmiye, geri geri giderek, kaybolmıya baş
lamııtı. Egcr biç beklenmedik bir vaka olmasaydı, 

belkt ete yaz tatili bitip Istanbula döndüğüm zaman 
belki de tarnamile unutmuş olacaktım. 

Bir gün cığ!e yemeğinden sonra yengemle tat asada 
kahveleri~ içerken postacı küçük bir paketi~ b\r 
mektup ReCidi. 

- · Adanadan taahhütlü bir mektup ve paket var. 
- Adan1adan mı, kimin namına? 
- Ayfe Kuntel... 
Büy~ bir hayret ve heyecanla makbuzu imza 

ettim. Y:engem de benim 111>i PJDU§tl. 

- Adanacla bir arkadapn mı var kızım? 
- Ha)911' yenge, bu mektubun kimden ,1eldiğinl 

anlayamadım. 

Ona yalan söylemiftlm. içimde gllfo bir heye. 

can bana bu zarfın ondan olduğunu anlatıyordu. Fa. 
kat yengemııa yanında hislerimi açığa vurmamak i· 
çin bir bahane ile odama çıktım ve zarfı yırttım. 

DuygtAm beni aldatmamıştı, ince bir kağıt üze
rine irl biı erkek yazısile çizilen bir kaç sutırlık mek
tup ondandı. Birdenbire zihnim kanştı, bir aydanberi 
vermş olduğum kararlar altüst oldu, uzaklaşmış zan
nettığim hayal, bütün canlılığı ile kar§ımda tecessüm 
etti. O kadar helecanlı idim ki, onun mektub!ınu he. 
men okuma~ için bir iki saniye gözlerımi kapa. 
yarak kendi içime daldım ve bir parça soğukkanlılı
ğımı bulduktan sonra kljıdı açarak o~ııJwn. Müte. 
akıp g\ınlerde o bir kaç satırlık yazıyı o ltadar çok 
tekrarladım ki, sana ezberden söyliyebllirtm: 

"Ayşecik; 

''Bır gtn, Bostancıdaki köşkün bahçesinde, ba
na gezdiğim gbrdüğüm uzak memleketlerden b~
demn gözlerinde derin bir hasret tütmüş ve "Kim 
bilir o ya hancı diyarlardan ne güzel §eyler getireli. 
Diz: •• demiştin. Hatırlayor musun? 

"Bu sabah. o uzak diyarlan bana hatırlatan bir 
çekmece içinde bir çok güzel şeyleri seyrederke:ı ell. 
me ince işleı..miş sedef bir Japon kelebeği geçti. Bunu 

aldığım mağazadaki ihtiyar bir Japon satıcı, çekik 
gözlerini süzerek, bin bir renkli kimonosunun yarık
larmd;llı çıkan küçük ellerini sallıy:ırak bana: 

"-Bu kelebeği ince bir zincirle boynunuza ası. 
nız, onu ustünüzde taşıdıkça bütün ısteklerini~ yeri
ne gelecek .. ,, 

"Demişti. O zaman bu sözlere gülmüştüm; bu
gün onlar beni düşündürdü. 

"Japon satıcının uğurlu saydığı minimini bö~ğj 
ince bir altır zincire asarak bir kutuya koydum, 
mektubumla postaya verip sana yolluyorum. 

"Senin iri çocuk gözlerinde, büyk saadetler bek. 
Uyen. onu arayan ışıklar görmüıtüm. Bu ışıldarm 
sönmemesini bi.ıtün varlığımla istiyorum. 

"Japon böceğini boynuna as .. Dileklerin, emel. 
terin inşallah yerini bulur Ayşecik . ., 

Elleriıt" tltriyerek kutuyu açtım. Sedef üııtüne 
altın kakm:ılı, tüy gibi bir kelebek. gözle görülemi
yecek kadar ince bir zincire takmıştı. Ne güzel. ne 
kıymetli, ne elci bir şeydi bu! Biraz evv\llld ihtiyat. 
kirlı~mı unutarak kop kop merdiv~rıleri indim, bjr 
elimde mektup, bir elimde kutu ile yengeme koıtum. 

- Yenge, büyük bir sürpriz. taahhütlü mektup 

- Zavallı! Diye mınldandıjuıı i§ııı cseydim 
belki de biçb:.r şey söylemeden aesaizce yan ıcbn ay
nlacak. onu kendi hatıralarile başbap bu-al- ;1caktım. 

Fakat bu keJime ve "Zavallı,. derken )tmge ain ağzı .. 
nın ikı ta.rafında beliren acı ç&,Uer benım ~deki 
merakı büabiıtiın arttırdı. 

-Niçin~ Niçin, bu adama bir düzüye :ı ıyorlar? 
Onur diınya!ara meydan okuyan masut ta rlarına, 
servet ve slamanına. gözlerindeki cmlJ ışık ra ral
men niçil" ona k&rfJ daima bir buta&ya yaJ.ıı n ıatb 
ve müsı.mahaklr muameleler yapıy\lr!ar? Oı ın et
rafını saran bu esrar tülü nedir? 

B• cevapsız sualleri kendi kendime tekrar ar.ten 
bir taraftaı da beynimin gizli bir köşesind ~ ben 
pek farkında bile olmadan, mühim bı: kara verilt. 
yordu: Bu esrar perdesini hemen flmdi yırt 1ak, ar· 
kumda gb.ıi duran vakaJl veya macerayı ö;. enmek •. 

(DevRm va1' l 
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Mllletlernrası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlelretler için abone 
bedeli mOdJet suraslyle 80. 111, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 211 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ıUıv 15 ımdır. 

GÜNÜN · MESELELER.i 

Halkevlerinde 

Açılan Kitap 
Sergileri DolaJlsiyle 

H alkevleri, faaliyetleri ile bil
hassa nazarı dikkati celbeden 

hıüesseselerimlz arasındadır. Onların 
taman zaman, edebi toplantılar yap. 
bialan, musahabeler, miinakaşalar, 
biüsamereler, geceler, jübileler ter
tip etmeleri, faydalı teşebbiisleri a. 
l'asındadır. Temsil sahasındaki hiz. 
bietleri de -tenk'de müstahak ku
•urlarına rağmen- takdıre layık ha. 
teketlerdir. Şimdi de, bu çalışkan 
kadronun en faal uzuvlarından birisi 
olan Beyoğlu Halke\ inin açtığı kitap 
8ergisinin geniş bir rağbet uyandır. 
dığını, samimi bir memnuniyetle öğ
teniyoruz. 

Kitap sergisi açmanm, ne kadar 
faydalı ve lüzumlu bir teşebbüs ol. 
lluğunu söylemeyi bile lüzumsuz sa. 
hnz. Fakat, maalesef, bu işin, mem
leketimizde muvaffakıyetle başarıl
dığını pek hatırlıyamıyoruz. Bunun 
içindir ki, Beyoğlu Halkevinin, aç. 
lıtı serginin ragbet görüşü, hasretini 
~ktiğimiz bir muvaffaklyetc kavuş
lıağumuzu göstermesi bakmundnn 
\ilhassa şayanı takdirdir. Vatandaş.. 
ı-ra, kitabı sevd'rmenin sayısız fay. 
t.lannı tasavvur edenler, hu takd'r 
~ssini, daha yerinde bulacaklar, ve 
«-ha derinden duyacaklardır. 

Fakat, bu sergiye kitap gönderen 
lutüphanclerin listesini teessürle 
tözden geçirdiğimizi de cialiyemlye
ğiz. 
V"a.. 1... ti kitnb:ı lt."lP· 

~alaka uyandınlmadığından, kitap. 
~n layıkiyle tanıtılıp teş'hir edile
~ediğinden, bu işlerin başarılmasın. 
'1ı mesul sayılabilecek kimselerin 
'°~ifeler'ni beceremediklerinden şL 
~yette bulunurlar. Vakıa, hakika
~ll, mesela, bütün gazetelerimiz, bu 
llsusta hisselerine düşen vazifeyi 
liyıldyle başardıklannı iddia ede
"'ezler. 

Fakat kitapçılanmız, -miltema. 
diyen şikayette bulunduklan hal
C&- kitap tanıtmak imkanına ka. 
"uştuklan zaman, niçin ellerine ge.. 
t•11 bu fırsatlardan layıkiyle müste
fit olmuyorlar? 

Bu sergide görüyoruz ki, en bUyük 
~litüphanelerlmiz tarafından gönde
'ibniş kitapların yekunu, yüz raka. 
._nı bile bulamamaktadır. Bu ra
~nıın cılızlığı, kitapçılann bu işteki 
-.gaydilerini ispata kafidir kanaatin. 
ıleyiz. Temenni ederiz ki, onlar, di
hr sergilerin kendilerine hazırlıya
~ fırsatları, daha büyük mikya~ta 
"llllansınlar. 

Kitabın liyıkiyle tanıtılamaması 
>tlzünden, çok defa memlektte, neş
~dilen değerli eserler, -intişarlan 
ile duyulmadan,- ambarlara gô. 
~Ulüyorlar. Bunun içindir ki, Be
)oğlu Halkevinin açtığı kitap sergi. 
~i -bütün noksanlarına rağmen
"-betle atılmış bir adım sayıyoruz. 

• 
~]gar Noktai Nazan 

Bulgar gazeteleri, Balkan Konse. 
~in Belgrat toplantısına hu defa 
'1.;wıi bir alika gösterm'şlerdir. An
~k, gazeteler konferans kararlarının 
"'ikan Birliği bakımından ne derece 
~Ufit olabileceğini endişe ile karşı
ı..~orlar. "Slovo., dan iktibas dt'ği. 
"'<llz şu satırlar, Bulgar noktai naza
"-ıı pek açık şekilde ifade ediyor: 
~ "Balkan devletlerinin, dahilen hir 
Le _beraber olup mü terek menfaat. 
\'(ni korumak hususunda miitesanit 

t hal arzedebilmeleri ve höylelikle 
"- veya buradan gC'lecek sarsıntıla. 
~. karşı duracak bir kuvvet meyda
~ getirerek ya.hancı tesirleri asgari 
it hadde indireb'lmeleri için, her
~Yden evvel kendi aralarınıla aanla -
~!lan ve son yılların hu!!ule getir
~i hatalan ve hak'i1'ıı:lıktan taıı;h:h 
')lenıelrri lazımdır.Balkan devletleri 
~ııındaki münasebetlrrin ve man. 
'-ttelerin kökiinden değişmesi za. 
'-'ıını gelmiştir. Balkanlarda mem
"'nı ve gayri memnun devletler mev
~tken orada umumi ve müsterek 
lr faa1tyet ve hareket beklenebilir 

~· ... ,, 

Muharipler, ıimdiye kadar karada veya havada niçin büyük bir taarruza 

bu sualin cevabını araı+.rıyor ve ıu hükme varıyor: geçmediler? Muharrir 

o o o 

Almanya, Baharda Bir 
Taarruza Girişecektir! 
y eni harp garip midir? 

Eğer garip kelimesile 
umumiyetle Qlmasını umdu
ğumuz hadisenin olmaması
nı kastediyorsak itiraf ede
lim ki, bu harp garip bir harp
tir. Birçok kimseler niçin mu
hariplerden hiçbirinin kara
da veya havada büyük bir ta
arruza geçmediğini sorup du
ruyorlar? Bazıları müttefik 
stratejistlerin taarruz ruhun
dan mahrum olduğunu söy
lüyorlar ve tedafüt strateji 
akidesinin bizi bu hallere dü
şürdüğünü ilave ediyorlar. 

Fakat hiç şüphesiz sebep. müt
tefik kuvvetler kumandanları ve 
askerlerinin taarruz ruhundan 
mahrum olmaları meselesi değildır. 
Bilakis stratejinin onlarca müca. 
delenin her safhasına uygun olma
sı lazım geldiğinin bilinmesidir. 

Hareket zamanı gelecektir. Fakat 
1914 ve 1916 daki mevsımsiz ta. 
arruzların müttefi!t1ere pahalıya 
mal olduğu ve harbi uzatmakta 
mühim bir amil oldua-u unutulma· 
mıştır. 

B urada, müttefiklerin mese. 
leyi nasıl gördüğünü müta

Iea etmek faydadan hah değildir. 
Zannıma göre müttefik ordulaıft= 
k~~andanlılt' v~ 'ttf "' 
goruyor: 

ı - Alınan ordusu ey!Cılde ta. 
mamile seferberdi. Büyük bir k..:s
mının Polonyada meşgul olmasına 
rağmen Rayn ile Mosellc arası:ı. 
daki 150 kilometrelik Sigfrid hat. 
tını tutacak kafi dereced~ büyiık 
kuvvetler vardı. Bu hattın yanları 
bitaraf arazisine dayalıdır, cephesi 
dardır ve kuvvetli bir surette tah. 
kim edilmiştir. Fransızlar, ahlaki 
ve siyasi sebeplerden dolayı bitaraf 
arazisini çiğniyemezlerdi. 

2 - Sigfrid hattına baskm ma
hiyetinde olmıyan cepheden bir 
taarruz, hayli uzun hazırlık ve ke. 
şif devresi geçirmeden yapılamaz-
dı. Eğer Alman ordusunun asıl kuv. 

YAZAN: 

General Sir Charles Gvgn 1 

Alman tayyarelerinin bom'baladıldan bir gemi cdeııler içinde 
yanıyor (Resim, bir /nglliz tayyaresinden alınmıştır) 

müstesna, büyük bir tesir husule 
getiremezdi ve hiç şüphesiz bir ta. 
kım zayiata sebep olacaktı. 

Binaenaleyh tam bir hava mu
harebesine başlamak işıni düşma
na bırakmak için mühım rebepler 
vardı. Müttefik hava kuvvetlerinin 

büyümekte olması da bu bekleme 
siyasetini icap ettirdi. 

f akat Almanlar, müttefikle
rin her gün kuvvetlenmek. 

te olduklarını gördillderi halde, 
Polonya harbi nihayet bulunca ne-

v~ti, eylulde, hala Polonya cephe- ~ 
sınde meşgul olsaydı, böyle bır 
taarruz haklı görülebilirdi 

--, 
LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ 

3 - Fakat daha Fransız ordusu 
tamamile seferber edilmeden ve 
ilk 1ngıliz kıtası Fransaya vasıl ol. 
madan Polonya ordusu tamamile 
inhilal etti. O zaman, yani asıl Al
man kuvvetlerinin Polcmyadan 
kurtuldukları bir sırada Sigfrid 
hattına taarruz etmek bir delilik o. 
lurdu. 

4 - İngiliz ordusu ile takviye e
dilen Fransız ordusu, Majino hat
tını itımatla tutabilirdi. Fakat, İn
giliz ordusunun genişlemesi ve ab
lokanın tesirlerini göstermesi için 
müttefiklerin zamana ihtiyaçları 
vardı. 

5 - Bundan başka müttefikler, 
Almanlann bitaraf memleketleri ıs
tila etmelerine karşı ihtiyatta bü. 
yuk kuvvetler bulundurmak ve 
bu tehlike mevcut oldukca hadi
seleri beklemek mecburiyetinde i. 
diler. 

Bütun bu mülAhaza!ar müttefik 
orduların niçin müdafaada kaldığı
nı gö termiye kafi ~elir kanaatin. 
deyim. 

Müttefik hava kuvvet!erinin ta
aruza geçmeyişindeki sebepler ise 
daha mürekkeptir. Bır defa lıaşlı.. 
ca mini, sivilleri tehlikeye koy
madan taarruz edilebilecek askeri 
hedeflerin az oluşudur. Ve bu çe. 
şit taarruzlardan dalma tevakki e
dilmiştir. Kaldı ki, bu çeşit taar
ruzlara başlamak Alman propa. 
gandası için bir bah~e teşkil ede. 
cek ve hiçbir insani hisle tahdit e
dilmiyen bir mukabele bilmisile 
yol açacaktı. 

Meseli tayyare karargihlan gibi 
sadece askeri hedefiere taarruzlar. 
harekatın devam ettiği zamanlar 

GEBELERiN 
Gebelikte aş yermek hemen he

men kaideden sayılll'. Doğacak ço
cuğun batın için, annesinin acayip 
arzularına tahammül edilir, bazı.. 
larınm toprak yemeleri b"le hoş 
görülür... Fakat gebe bayanların 
bir çoğu da işi ifrata vardırarak 
kay etmiye başlarlar. Bir istatis
tiğe göre, yüzde ellisi bu marifeti 
gösterirler. 

Yine istatistiklere göre gebelik
te kay e!mek üçte ikisinde gebeli
ğin altıncı haftasından önce ha~ 
lar. -Os tarafında daha sonra, ge. 
beliğin başlangıcından iki, iki bu
çuk ay sonra... Kay başladıktan 
sonra da yüzde 85 inde dördüncü 
ayın sonuna kadar, yüzde on iki
sinde beşinci ayın sonuna, yüzde 
ikisinde de gebeliğin sonuna kadar 
devam eder. 

Bereket versin ki en çofunda 
kay etmek hafif olur. Her yemek
ten sonra gehe bile az. Gebe bava. 
nın umumi sıhhati bozulmaz. işi
ne, gücüne bakar, karnındaki ço
cuğunu da büyütmekte kusur ~t
mez. Zaten kay etmesi de bir kaç 
hafta sonra geçer. 

Bazısının kay etmesi fazlaca ha. 
va yutmumdan ileri gelir. Gebe
likte, ağzın içeridne salya çıkaran 
guddelerin işi arttıiı için, .rebe ha. 
yan ağzındaki suyu yutarken o. 
nunla birlikte, farkında olmadan, 
bir çok ta hava yutar. Mideye gi. 
ren fazla hava mideyi şişirir, kay 
etmiye sebap olur... Onun için 
ıebelikte ağzın fazla sulandığını 
hissedince o suyu yutmıyarak sık 
sık çıkarmak -çok defa- kay et
menin ön Un il alır. 

KAY ETMESi 
Bazısmda da kay etmiye sebep 

midenin -daha gebelikten önce
aşağıya doğru inmiş olmasmdadır. 
Kadınlıkta bu hal çok olduğun
dan, gebelik başlayınca bir kano 
kemeri takarak mideyi yerinde tut. 
mak ta kay etmenin önünü alacak 
vasıtalardan biridir ••• 

Bunlar hafif şekilleri. .• Kimisin. 
de kay hiç kesilmez. Gebe bayan 
her ne yese, sadece su bile içse, çı
kardıktan başka h:ç bir şey yiyip 
içmediği vakitlerde de yine kay 
ederek midesinden türlü türlü ve 
sulu şeyler çıkarır. 

Hiç bir şey yiyip içemiyen insan 
tabii, ilkin zayıflar. Vücudiindeki 
ihtiyat ındalan, yağlan erif r. Son 
ra vücudündeki azotlu maddeleri 
eritmiye başlar. Bu halin başladı
ğını gösteren en mühim a18met a. 
fızdan elma kokusu gibi bir koku 
çıkmasıdır. Bu koku pek ç:rkin o). 
mamakla beraber manası hiç iyi 
değildir. 

Onun için gebelikte kay devam
lı olunca, abzdan elma kokusu çık
masını beklemeden ve ona hiç 
meydan vermemk üzere, gebe ba. 
yanı mütehassuı hekime gö4'termek 
mutlaka lazımdır. Hekim ilaçlarla, 
perhizle kay etmenin önünü almı. 
ya, gebe bayanı beslemiye çalışır. 
baçlar kAr etmezse, nihayet çocu
iu alır. Annesinin karnındaki ço
cuiun hayatı, vikıA, pek çok kıy. 
metlldlr. Fakat annesini beslemek 
imklnı kalmayınca, Ud hayat bir. 
den tehlikeye ldrer. 

"Yere düşdiyse bir meyve di
rahtı paydar olsun,,. 

1 

den taarruza geçmediler? Bana 
kalırsa onlar meseleyi · şöyle gör. 
diller: 

1 - Eğer Hitler büyük bir har
bi göze almadan ganimetlerinı mu. 
hafazaya muktedir olacağını ümit 
ederek sulh taarruzuna girişme

miş olsaydı ihtimal onlar hemen 
taarruz edeceklerdi. 

2 - Polonya harbi esnasmda 
muazzam petrol sarfiyatı ve Al. 
man makineli vesait ve tayyarele
rine yapılan hasar, gecikmeyi icap 
ettiren sebeplerdi. 

3 - Bu gecikme sebepleri orta. 
dan kalktığı zaman kış yaklaşıyor 
ve vasi kara harekatını giıçleştirı
yordu. 

4 - Bunun için taarruz hareka. 
tının ne şekil alacağı:ıa dair bir fi. 
kir tehaliıfü olması muhtemeldir 
Düşünülen hareket tarzları ihtimal 
şunlardı: 

(a) Havadan ve kara~n. Lük
semburgun istilası da dahil oldu
ğu halde Majino hattına taarruz, 
(b) Britanya hava taarruzunu ve 
denizaltı harbini kolay!aştırmıık ı. 
çin Holanda ve Belçikar..ın istilası, 
(c) Hava ve kara taarruzlarının ba· 
hara bırakılması, (d) Büyük bir 
kara ve hava harbine girişmeden 
denizaltı. mayin ve kors:ın harbi. 
nin teşdidi. 

5 - İhtimal hava şartlan kara 
harekatının terkine ve tehirine se
bep olmuştur. 

~ - Mukabil hava hücum1annm 
Alman halkı üzerinde hasıl ede. 
ceği tesir, yiyecek kıthğlnın çek. 
tirdigi ıstıraplar ha•ıa harbine 
başlamaktaki tereddüdün sebebi o. 
labilir. Ağır zayiat vermeden Bri
tanyaya havadan taarruz etmenin 
güçlüğü de keza Almanya üzerin. 
de toplu şekilde İngiliz tayyare
lerinin uçmasından an 1 aşılmıştlr. 

Bu ve bunun gibi diğer mülaho. 
zalar Almanlara kış esnasında mü
dafaada kalmak kararını verdir • 
miştir. 

M aamafih, deniz harbinin Al-
manyayı hayal inkisarına 

uğratan neticeleri ve Sovyetlerin 
Finlanda harbini zannedildiği ka. 
dar çabuk bitirememeleri yüzün -
den iktısadi yardım ümitlerinin a. 
zalması, Almanyanın baharda ta
arruza geçmesini hemen hemen za. 
ruri kılmaktadır. Çünkü, bugünkü 
ilı:hsadi şartlar, onu, böyle bir ta
arruza mutlak surette mecbur ede. 
cektir. 

Bu taarruzun ne şekil alacağı 

henüz kestirilemez. F:ıkat hiç şüp
he yoktur ki, müttefikler, ergeç 
zafere ulaşmak için. harekatın ma. 
hiyetine göre mukabil taarruza ge
çeceklerdir. 

Bursada Fabrikatörler 
Bir Toplantı Yaptllar 

Bursa, 11 (A.A.) - Şehrimizdeki 
ipek flatür fabrikaları dün l'icaret 
odasında toplanarak kendi araların. 
da bir bırlik yapmak mevzuu etra
fında ,göriışmiışlerdir. 

Bu toplantıda Bursa mebusu Nev
zat Ayaşla Ticaret Vekaleti rapor. 
törlerinden Sabri Pozan, İktısat mü. 
dürü Enver ve şehrımizdeki bütün 
fabrikatörler hazır bulunmuşlardır. 
Toplantıyı İktısat müdürü açmıştır. 
Müdür koza ve ipekli fiyatlarının 
müstakar olmaması sebebile miışkü
latla karşılandığını vesikalarla izah 
ettikten sonra milli korunmn kanu. 
nuna uygun bir birlilı: yapmak ımkan 
!arını arayıp tetkik etmenin fayda· 
larını anlatmıştır. 

Müteakıben söz alan hatipler esas 
hakkında bazı hususlara dair aydın· 
laUlmalannı dilemişler, raportör bu 
sorgulara cevaplar vermi~.tir. 

Bunun üzerine kurulacak birliğe 
ait ana hatları tesbit etmek üzere bir 
komisyonun teşkiline karar verilmiş. 
tir. Komisyon sanayi birliği azalan 
tarafından teşkil edilecel;tir. 

Bursadaki meyva ve sebzeciler de 
kendi aralarında bir birli~ yapmıya 
karar vermişlerdir. Bu makc;atla pa. 
zartesi gfinü Ticaret odasında büyiik 
bir toplantı yapılacaktır. 

M0!infi 
Müstakbel Sulh 

Ve insaniyetin 
Kurtardması 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Amerikan Cümhurreisi Roose· 
velt, zekasına, kiiltiirüne gü. 

vendiği Summer Wells'i Avrupada 
bir yoklama seyahat' ne çıkanyor. 
Bu seyahatin gayesi bitaraf ve mu. 
harip bütün devletlerin müstakbel 
sulh şartlarını öğrenmek, insaniyeti 
bugün girdiği çıkmazdan kurtarmak
tır. 1914 - 18 harb'nin sonunda 
Woodrow Wilson da, bir havari gibi 
Okyanusu aşmış, medeniyet harabe
leri üzerinde ağhyan, medeniyet ta. 
rihinin o güne kadar kaydetmediği 
'ahşet ve fecaatin kurbanlarına yeni 
bir Hukuku Beşer Beyannamesi ge
tirmişti. Avrupanın çarpışan iktısadi 
kn·gası, polit'ka oyunları içinde bu 
beyannamenin, başı, sonu ve muh
tevası tırtıklandıktan sonra nasıl ku
şa çevrildiğini hepimiz hiliri7. ... WiL 
son'un utop'e'lerini, o gün hazmede
miyen Avrupa cemiyetlerinin biin
yesi, o günden bugüne daha !>üyük 
bir hazımsızlığa uğramıştır. Artık 
hayal. ''aat, utople, yaldızlı nazariye 
bugiinkü realitenin içinde sahun kö
piiğü gibi eriyor ... İnsaniyeti bu gir. 
diği çıkmazdan kurtarmak için, reel 
çare, kavgacıların sinirlerini uyuş. 
turmak için afyon, kavgayı bir tara
fın imhasiyle bir "zamanı nhare,, ta
lik değildir. Kurulmuş imparator. 
luklarla, kurulmak için ikide bir si. 
Jaha sanlan imparatorluklar kavga 
ediyor ... Dünyayı yeni baştan tak
sim, dünyanın ticaret yollanna hi
kimlyet, iktısadi membalan inhisar. 
da imtiyaz, rakip sanayi firmalarımn 
biribirlerini ezebilmesi için harp, it
te bugünkü insanlığı çıkmaza sokan 
davalar bunlardır. Summer Wells bu 
davalan hal için cebinde bir karar· 
name getirmediğini söylüyor, her 
devletin sulh şartlannı öğrenecek, 
müstakbel sulbü sağlam temeller fi. 
zerine kurmak için materyel toplı
yacaktır. 

C!han Harbinin sonunda da ba 
aynı davalar bütün mütefekkirleri 
alimleri, siyasileri harekete getirdi: 
Cencvrenin göbeğine "Milletler Ce-
miyeti,, adıyla kocaman bir saray 
kurdular. Miltefckk'rler istatistik
lere dayanan ciltlerle kitaplar yaz
dılar. Kellog misakı ile harbi ''kanun 
harici,, ilan ettiler. Teslihah terket. 
mek için konferanslar, iktısadi kon
feranslar toplandı. Yirmi sene biltiin 
insanlığı ne tatlı hulyalarlo oyaladı. 
lar ... Fakat kavganın sebeplerini ta
yin, ve izalesi için atılan adımlar 
müstakbel harbin hazırhklannı ya;. 
mak oldu. Şimdi bu hazırlanan har
bin içindeyiz. 1914 ü doğuran harp 
sebepleri ne ise, bugün de odur. Dün. 
yayı büyük sanayi devletleri hesabı
na nasıl paylaşacaklar, büyük dev. 
letler kendilerine hayat sahası, nü
fuz nuntakası nasil temin edecek
ler?. Müstakbel sulhü de tehdit eden 
• • • t 
msanıyetı çıkmazdan çıkmaza sokan 
bu d8\ ayı öğrenmek için Okyanusu 
aşını~ a ne lüzum var?.. Summer 
Welles bu davayı iyiden iyJ bilir. 
Herkesi dinledikten sonra öireneceii 
şey de yine kendi bildikleridir. 

Büyük sana~ i rekabetinin doğur
duğu emperyalizmin insan'yeti mef. 
luç hale getirdiği, kolonilerdeki kur
tuluş kavgalannı hızlandırdığı bu 
devirde, Summer Wells emperyaliz-
min temellerine dokunmadan bu da. 
vayı nasl halledeb'lir _ 

Welles'in bu seyahatinde müstak
bel sulhten gayri bugünü ehemmi
yetle alakadar eden manalar aramak 
icap eder. 

ADLiYE VEKiLiNiN 
Konyadaki Tetkikleri 

Konya, 11 (A.A.) - Adliye Veki
li, dün öğleden evvel refakatinde 
vali olduğu halde, ordu müfettişliğı
ni, kolorduyu, belediyeyi, viliJ eti, 
jandarma ve emnıvP.t dairele"ini. 
baroyu ve mahkemelf.ri zıyaret ve 
adliye. tapu tekilatın•, hnp1sha11eyi 
teftiş etmiştir. Vek'l asl ye hukuk 
mahkemesini ziyaret !lde görülmek
tFo olan davayı dinlemUı öğle yeme. 
ğini Parti vilayet re~ı H1Jl!sın nlt
mış kişilik ziyafetind .. '9en11ştır. 

Ziyafette vali Nizam,_.tt n, Korge. 
neral Nafiz, General Fahri. Gt!rıcral 
llakkı, Mebus Şevkı M~hus izzet. 
Mebus Kazım, Mebus Vel·bi vP ad
liye, Parti ve Umum1 M('( 11!: erltan1, 
cemiyetler mümessilJeri vardı. Ye
mek, çok samimi musahabeler ra
sında yenildi. 

Müsahabe esnasında Vekil, Kon. 
yada hapishane binası yaptırılacağı. 
nr vaadettl 
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KiTAPLAR ~RASINDA 

Belgrattan 
Bulaaristan Nasıl 

Fin landa 

Karelide Çok Şiddetli 
Car-pışmalar Oluyor Son Haftalar içinde 

Eserler 

Görünüyor? 
(Ban 1 incide) 

ye ı.urn Garenco, ortaya yeni bir 
tabir attL Balkanlarda mın•akavt 
bir emniyet "Securite regional,, in 
lüzumundan bahsetti. Bu tabir ile 
Balkanlarda, Balkalara, haWi cenu. 
bu prkl Avrupaya pmil mıntaka
nın IUlh, nizam ve emniyetın ga
ranti altına alınması lüzumuna ipret 
etmiş oldu. Cenubu şarki Avrupasın
da Regional bir emniyet tesisi iç~n. 
Bulgaristan, hatta Macaristanın da 
iltihakı şarttır. Romanya bu her iki 
memleketle de dost.ıne bir tarzda 
ve sulh yoluyla anlaşmıya mütema
yil görünmektedir. Eğer Bulgarist&n 
bu fırsattan istifade etmesini bilirse, 
ve kendisine açılan bu kapıdan gir. 
mek isterse o vakit Balkan Antantı
na lüzum kalmaz. Bütü.11 cenubu pr. 
ld Avrupaya pmil yenı bir blok, ya. 
but yeni bir emniyet supabı tepkkül 
eder. Belki birdenbire ittifaklar yap
mıya imkln bulunamaz. Fakat karşı
lıldı yardun paktlarlle bu r.ııntakada 
yapyan memleketler birlbfr1erine 
ballanır ve tedricen bir ıulh bloku 

(Baa 1 melde) 
lfDh tnıllanmıya başladıkları ~~nt
nilmiştir. İleri hatlardakı bir çok Fin 
müfrezeleri el bombalarını biribirıe
rine bağlamakta ve petrol şioeleri ı. 
le birlikte karşı taraf askerlerinin ü. 
zerine fırlatmaktadırlar. 

rlkayı bir imparatorluk harbine ... 
ketmek mahiyetinde olacağı için y:ıp 
tıjJnı haber aldığını söyleml§tir. 

ık an 
lleyva Zamam (1)~ 

ı rahim Hoyl, Hint piri "Ba.. 
bindranath Tagore., un 

MJl'ruit • Gatherinı,, adındald e. 
aerlnJ, .. Meyva Zamanı" (1) is. 
mile türkçeye çevirmif. "1913,, te 
Nobel edebiyat mükifatını ka?&. 
nan R. Tagore, beynelmilel f(>h. 
ret yaratmıı sayılı Hint f&lrleri. 
nin en büyüklerinden biri sayıl. 
maktadır. 

İbrahim Hoyl'ntn türkçeye çe. 
virdlği eser, R. Tagore'un kendi 
dillle pir halinde yazıp, kendı e. 
lile ve nesir halinde ingillzceye 
terrilme ettill yazılardan müte. 
ıeJdtlldir. 

l"ruit • Gatherlng, -ı.feyva top. 
lama zamanı,, manuuıa ıeldiji. 
ne ıore, bug(i.n 79 yapna bumıı 
b1llunan ak saçlı, ve ak sakallı 
Hint f8trf, bu eserinde, bize ve
rimli bafıJllD en olgun meyvaluı. 
m tattırmak iddiasındadır. 

"R. Tagore,, un fi.irlerine, dal. 
ma, Hayyamkirl bir mistisizm h&. 
ktmdlr. Fakat, İbrahim Hoyl, yap 
tılı tercilmede Tagore'un fiir. 
!erindeki bu hususiyetin muhafa. 
zuma tam bir aadllet gösterme. 
je nedense lüzum görmemif. 

"R. Tagore,, un bu eseri, birçok 
lisanlara tercilme olunduju pbl, 
"La Corbeille des J.l'ruits,, Jaınile. 
fram12Caya da çevrllmiftir. Be. 
nim, bu hülanil veriJim de, •tt>.. 
rahbn Boy!,, nin tercilmesile, ay. 
ni eterin elimde bulunan fransız. 
ca tereilmeshıi :tarpla§tın§ımd 
dır. 

Meaellı R. Tagore'un bir filrL 
nl, l Hoyt. fU cfimlelerle tercü. 
me etmif: 

"'Bir ima ....... k,.,. ~ .. 
benim~--. ..... ,............. 
df!n7adan dGn)'a7a aecen birçok m
ıma arumdan. 79f'8tıpnla b07tlkln
IQDG PdGm. Ra7at:um. mlnuıa •at
leriD elinde oldujunu t6rünce. deler
sfılilfme atJanm, faka& ba)'atımJ, H• 

nba ellerlııde ıörünce, 16Jgeler arasın
da ln'af edilerek harcanmanın '°k de
terll oldQfunu bWrlm!,. 

Halbuki, ayni parça, benim, 
franmıcasından yaptığım tercü. 
meslnde, fU fekli aldı: 

'"Nice Dlee 610mlerden ~k, bir 
elbandan bir eUwıa kavupn hilkatin 
azameUnl, - bir Wı&anın t1ml8k eatı
pnda - kendi 78f&711U1ldan MSdlm. 
Ha7aıum. bir mlna ifade etml~ 

-.aatlerln 7elkovanlaruıa batlı 16rdü.k
ce, delenfzUJlme alh7onun. 

l'akat hayatımı leDiıı ellerinde ıer
dQlrce. omuı, IG]geler aruında lsraf e
~ derecede delerll oldulwıu 

~·. 
8 tr befka parçayı mftterctm; 

pı cümlelerle türkçeye ıe. 
tlrmlf: 
•- Bir Jlhzada Jcalmll patlatarak, 

bot ,... akan, k6pQrmilf prap pl)l, 
sem taDmu7an qJa tatemem. 

Bana, 1UM1S topralı takdU eden n 
791'11 toprak teaWerl dolduran yalmu
run llbl tmıl& ve Mrln aevst7I ıGnd•. 

Bana, .... ılbl 181anaralr, 'nrhtm 
tl lclne ılneek, oradan da 86ı'Qnml
"" uare .ıb1, meyvalar .,.. çlçekl« 
79!'8tarak. ha:rabn dallanan atacmds 
:ra~ olan 8eVll7t ı&ıder. 

Bana, bmurun bOtBnlotll De kalbi 
.aJdn tutan RVli7i 16ncler!• 

Şimdi, bu parçanın, ,tne fran.. 
mıcas111dan yaptığım fU terewne. 
aile brplaftırmak dikkat ve Db.. 
mettni ıöstermenizi dilerim: 
·- Hudut tuımı:raıı qk, bana ... 

relana. AJkm böylesi, köpüren prap 
ılbl, bir JAhzada kabmdan fıtkırarak 

der olup .ıder. Bana o qla ,ender kt: 
Su.us ıopntıma hayat veren ve .. Bu• 
da,. Janıı toprak te.Ulerinl dolduran o 
aertn ve Af rahmeüne benze9ln. 

Bana o qla ıönd• Jdi varblın ti 
Wline lflealn. ve oradan, bayat ataca• 
nm dallarına tıpkı ıGze s&'Qnnıtyen 
bir ware ılbl y&Jl)am da. mqym.r, 
çteekler yaratsm. 

Bana o atla ı&Mler ki; bmunaa bCl
tonG ile, kalbe IGktnet Tersini. 

"il Tagore,. un "La Corbeflle 
dee l'ruita., mütercimine ıöndn· 
dili mektupta: 

.. _ Tercumenlzde, ewedıne, -. 
bndan fala kıymet bttalum L. 
çin, sbe ıninnettarıml,. kelimele. 
rlnl pzmıl bulundutu da nazan 
itibara alınına, İbrahim Jtoyt hak 
kmda verdiiim hükum, baba p. 
rülmez aanınm. 

Ayni tercilmede, meR!I f&Jl• 

Yeni 
___ ·y . / t.mtn 9ttlJderf bClyft Jclrı, Jceat w-

azan. ~ ran ilk adam, lllllltıan 400 sene evvel. 
lıtankö7 adasında doğan Hippocrate'tL 

AT • S d l 'I h Bu zat, beyne çok ehemmıyet vermı,
l Y Q c 1 Q U 1 Q tir. Cinnetin, bir lfetl dimaiiYe netice-

bazı cümleler de dimağa 4.aktlıyor: 
.. _ Zira mevsim, kemali ile atırl!ıt

mak&a ve ıölıede bir ~an.uı inllyeıa 
kavalı var"_ 

Bu kabil cümleler de, mütercL 
me, türkçeye biraz daha itina gös.. 
termek lüzumunu ilı~ar etmekte. 
dir. Zinhar, benim, bu titizlill a. 
Tagore'un barına son~ bir 
kıymet verdiğim için, p.österdL 
lim sanılmasın. Billldsı 80 yap.. 
na bastıfı halde, felsefesinin i!ha. 
mını hlll Tanndan dilenen, için.. 
de yqadıtı realiteye llJ'tını çevL 
ren ve bedbaht vatanına mfstfk p. 
lrlerinl, muzır afyon tohumlan 
gibi avuç avuç serpPD R. T•gore, 
elime geçse, uzun, yumuşak u. 
kallarına yapıfmÜ ve kendi mtL 
Jeti namma kenctislnden, rılzgAra 
savurduğu zeklsmın hesab1nı sor. 
mak isterdim. 

Fakat, ona hayran olmayışım, 
beni, beynelmilel ~öhı et kazan
mlJ her hangi bir "41eri t~ttilme ' · 
denlerden biraz daha itina iste
mekten vaz geçiremiyor. 

Kaldı ki, İbrahim Heyi ~- Ta. 
ıore'un "Bahçıvan,, isimli klta. 
hından eonra, bu eser nl de türk
çeye çevirmekle, t.udire değer 
bir zahmet eöstenniştir. 

si oldutunu ilk defa ııöyllyen odur. Fa
kat lttiharla ııöyllyellm ki, ruh1 terlıı

vinln inklptında en bO)'ilk hizmeti ıö
renlerden biri.al de, büyük Türk Alimi 
ibnl Sinldır. 

İbnl Stnlnm. ruh heklmllıtnt teba
rlla ettirecek hususiyetlerinden blrld 
de, tedavi uhuındaJd tııdrlerldlr. Me
lell, Cürcan hllkllmdan KabUI v..
mlnJdrln akrabuından birinin ıedıvt

sfne catnıan tbnl Sjıf,, rı......t ~lzel 
7Gzlll, ve mllt.enulp izah bir ıenç 11er
dtL Butanın trap uzamq, vQcudll sa
~ tbn1 Slnl, hastanı" yı.nına 
oturup. nabzını tuttu .,.. ldrannı lste-
71Pt ı6rd11. Sonra, 79nandaldı.rc 
•- Şimdi, dedi, bana, CQrean'ın bO· 

tan maballeı.ria1 taDı7an, bilen bir •· 
dam lhıml,. 

t.tedtll adamı ıetlrdller. O n:nan, 
İbnl Slnl, baltanın na bz..nı yeonidel' e
line aldı ve o ıetlrilen adama da fU 
emri verdi: 

.. _ Slmc!I, blldllbı mahalle isimle
rini birer birer, atır alır 187 bakalım!" 

O adam, bu emri 7erine ıetlrmele 
bqladı. Huta, onun ajzmdan cı'k.an 
mahalle llbnlertnden blrlalnl dU7U ca, 
titredi. İbnl Slnl, bu mrada, o ı.mın 
huta GzerlndeJd tnlrinl, hastanın nab
zında da hluetti. Ve o zaman, elli• a
dama fU mırl verdi: 

.. _ Şimdi de, bu IOll 8Byledllln ma
halledeki aokaklann 1l1m1erlnl Ay! • .,. 
8Qılan IOkak Salmlerinden bl:ill, 

onlan cl1nll7en hutanın nabzında tıp.o 
kı blru evvelki harekeU yaratıncaıı lb
nl Sini. llhnleri 18.)'an .1l'damı Jiııe aua
turdu. 

haline inkılAp ederler. 

B ulgarlstanda Sovyet ve Al. 
man propagandasının çok 

kuvvetli olduğu anlaplryor. Balkan 
Antantı konseyinde paktın tecdldine 
karar verilditi gün, Bulgaristanla, 
Sovyet Rusya arasındaki ticaret an • 
!aşmasının da tasdik edilmlı olması 
garip bir tesadüf olmuştur. Eulgariı
tanm bu fınattan istifac:h etmesini 
mene çalıpcak olan lmlllerden biri 
budur. 

Yeni gönüllü kalileleri 
Bir miktar Amerikalı gönüllü Fln

landaya gelmiş bulunmaktadır. 
Meşhur Amerikan plotu Villiam 

Sullifan gönüllü tayytteciler arıısın
dadır. Bu tayyareciler lngtliz, Al
man, Polonyalı, Skandinavyalı ve 
Baltıklıdır. Diğer t8'-aftan, ıııeferber 
edilen Finlandalı doktorların yerine 
köylerde çall§IJlak iızere bir çok ı.. 
veçli doktor gönüllü olarak Finlan. 
daya gelmiştir. 

Rooseveleln nutku 
Vaşington, 11 (A.A.) - Beynz Sa

ray avlusunda toplanan senelik A· 
merikan gençliji kongresinin 1 bin 
azası karıısında bir nutuk irad eden 
Roos~velt bilhassa demişti!" ki: 

"SovyeUer blrlllf dünyada her han 
gi bir diktatörlük kadar kati bir d.ık
tatörlüktür. Rusya, başka bir dikta
törlükle ittifak ederek kendisine fe. 
nalık edemiyecek kada!" ıtüçük ve 
bir demokrasi olarak sulh içinde ya. 
şamaktan başka bir gayesi olmıyan 
bir komşusuna taarruz etmiştir.,. 

Roosevelt Amerikan gençllji kon· 
gresinin mahalll cemiyetlerden biri
nin Fin1andaya kredi açılmasına kar
ii cephe aldığını ve bunu bu paranın 
Amerikalı lfSlzlere tahsis t:dilmest t. 
çin dejil böyle bir hareketin Ame-

Roosevelt demiştir ki: 
"Bu muhakeme 38çmadır. Aklıse

lim sahibi olan her insan Finlandarun 
Sovyetler birliğinin tamamiyetine 
göz dilmıemif olduğunu kolayca tah
min edebilir.,. 

Roosevelt Amerikan ıempatlslnln 
yüzde 98 nlsbetinde Finlanda lehinde 
olduğunu kaydetmiştir. 

Rusyanm kendi işlerini kimsenin 
yardımına muhtaç olmadan hallede
ceğini, Sovyetler birliği hüklimetinin 
belki de Rus milleti tarafından se
vilen bir hükQmet olaca~nı, suJhe 
baİU kalacatuu ve ko:nfularının itl• 
rine miidahale etmıyecejinl, evvelce 
ümit etmiı olduğunu söyltyen Roo
sevelt netice olarak ti)yle demiftir: 

"Bu ümit fimdllilıı: suya düpn\lt' 
tür. tı.rde belki bir JEiin Jenideıı do
jar." 

• 
Stoldıolm, 11 (A.A.) =-t~ he. 

kdmeti, 5 Şubatta Virgo vapunınull 
bir Sovyet tayyarestnln hQcumun• 
ujnyarak batınlmuı hldlsesinl ~ 
yet hilkdmcti nezdinde protesto et. 
miftir. 

• Montevldeo, 11 (A.A.) =. RelslelhB 
bur General Alfredo Badomir Par-
1Amentoya bir mesaj göndererek 
Finlandaya yardım lçln 100 blla 
pemluk bir kredi kabulünll tavsl,e 
etmiftir. 

Diler bir lmll de Alınan tuyild. Gümrük Memurlan yardım Sineklideld Hıınrelln 
dlr. Harici ticareti ile AlmanyayR -J 

balh olan Bulgaristan, ılyuette ta- Cemiyeti Toplantısı lzmlr, 11 (A.A.) - Sinekli mmt-. 
mamen mtlltakll sayılamaz. İstanbul ,Omrüklerf memurlan yarc!ım kasındaki heyelln bafifiemlftlr. Ter 

t,ıe Balkanlann ezeli derdi budur, cemiyeti ııenellk toplantısını g(lmrük '>at- Uke korkusu mündefi olmut sayıll
ve bu çıbanın bir türlil tedavi edHe. madurıntonde. ve gümrük bqınlldilrll yor Vezir ve Osmanala ıulan ana 
mem-•-•- sırrı da buradadır. Methlnln reisliğinde yapmııtır. bo lanndakl h tam" 1 i . -· 

-uuu Okunan hesap ve idare heyeti raporla- ru 8SU1;ll ır çın ..-
Yoksa Bulgariltan hiçbir tesire n kabul edllmiı ve yapılan tntibabatta hpnalara devam edilmektedir. 3 ıB-

Onun bu hizmetini, derin bir sa
mimiyetle takdir !deriz. Çil"kü, 
Hindistanın ezillfindeki sırlan kav
ramanın çarelerinden birisi de, "«'n 
büyük Hint piri,, ni 2nmıaktırl 

kapılmadan ve hiçbir yerden yıırdım eski idare heyeti lbka edilmlftlr. ' ne kadar bu sulann teknr istifad• 
Ve etrafındakiler« beklemeden kararını verebilseydi, Hesap raporlanndan anlaşıldıtına cftre, edilecek hale gelecelf tahmin olUO" 
•- Şimdi, dedi, bir baıtta •c!am bn- çoktan BaJ,kanAntantına glnnif bulu. ıandıtın mevcudu H89 liradır. ~ 1e- maktadır. 

Ruh Rastalıklan (2) hm ki, bana, ismi en ıon ıeı:ea 10luftın nacak, ve çoktan emellerine kavi.Ul- ne l~ınd• 9 memur vefat etmı, ve bunla· 
,. .. ı a-t• bQtOn evlertnJ birer birer 1a7ablı.tn•" m nn beherinin ailelerine HO - 112 lll'll 

-=:-..o--
Bir Tayyare Parçalandı 

~&fl!llMl>~~h'.!'i .... il!İl'!"l!ll! ~~~~~!!~=:::==~==----)~=-=~ ' • '= o+. r--u.. _AIU A 

P
~ ... vantır ve omQe&in ftl'ldatı her me- :Homa, .u tA.?ı.71 - noma-:-ı:s 

c11ai İtal70 hava hattında ~ 
ta oı.. '* DÜli79 tayyaresi Kalalr 
da düpnüf, 4 ldflden ibaret olan ml-

llml Me tıa1'aftlr .._.. Qda ...tlll IO ımra.a. ......... 
tqıyan marUf eserini, lunan wlerden birinin sahibinin adı ola?'9k ftrilen bir liradan 1.bareU!r. 

•bir çok kıaımlannı yeniden yua. geçince, İbnl SinA, hastasının nabzın-
rak, ve içine yeni resimler ilave e· da, yine ayni hareketi sezdi. Ve 0 za-
derek • beşinci defa bastırmış. Fah. man, isimleri sayan adama: 
rettin Kerim, bu eserinin bir ye- .. _ Yeteri,, dedl Ve llAve ettt: 
rinde diyor ki: ' •- Simdi de, bana o evden blrlslnl 

"Sinir sahibi, ve düşünen her çafınn!,. 
fert sinir ciımlesiniu mifvannı tet İbnl Slnlnm bu emri de yerin• ıe-
kik, ve hayati 19niyetıere intıbak tirildi. Gelen adam. o evde oturanlınn 
kabWyetl ciereqeslnl kon!rol et. Jslmlerfnl birer birer 11yınıya başladı. 
mekle mükelleftir. Bu suretle, .. ta- İsimler sayılırken, lbnl SlnA birden: 
babeti ruhiye., sayesinde herkes "- Yeteri . .,, Diye haykırdı: ç·ınk!l, 

hastasının nabzında, ayn! harekeU 7ine 
kendi kendisini etOt etmek fırsa. hluetmlı ve artık teşhlalnl de koynıut-
tmı bulur; kOltOrel bllgllerlnf art- tu. Hutayı kendiıılne ıetiren uıa dö· 
tlJ'l1" Cevresinl ft beser ~f~t- nerek, ıüUlmaedi ve fU 86zlerl aö)'lr.U: 
Dl daha lyl tetkik edebilir. t~nde .. _ Bu ıenç, fılAn mahallede, tilln 
78fMllll aosyetenm sosyal AlllllJ.arl 110kakta, tllAn evde oturan, ve ismi bi-
m daha iyi lnceleyebil\r, lçdmal ru wvel ıeçmtı bulunan kıza lfık· 
ha7attaki tesirlerini etild ederek ur. Bu dellkanluwı llAcı, o k17m VlA• 

ona göre çare arar!,, 11, mualecesl de, o kızın didarıdırl" 
O zamana kadar dalgın duran hH-

Tababetln bu fUbes'ne karşı, hf'1" ta, lbnl sınAnın bu 10D 86zlerinl du-
münevvertn derin alika .:&terme- JUDCa kızardı, ve bapm 7orıaıwun aı-
.ı lüzumunu, daha bir çok sebep- Una lizledl 
ler sayarak, izah ve isbat etmek Bu bAdiaeden blrkao ıon 110nra da, 
mümkündür. Tababeti ruhiyeye nlklhlan kıyılan lllkla, maşQk blrbir-
kal'fl, alöamın hududunu yakın. leıine kavuıturuldular. Bu 187ed• de, 
dan bilen dostlarım, Fahtettin Ke- ıen~ padlph zade, kendlslnl 6lüm ha-
rimin o cflmlelerine lftlrakte ,a.. llne aokan hutahktan kurtuldu!,. 
tereceiim samimiyetteJl fÜphe ede. Bize, adma 

11yalancıyı kcffetme 
mezler. Aleti,, denilen modern vuıtanın 

sırnı da lfp eden t>u vlkıa, ne 
Okuyueulanna, rubun mahlyetL kadar pyanı dikkat değil mi! 

ni, tababeti ruhiyenbı tarih ve te- '"' 
klmiilünil, ruh haaulıklannm ma. ustat Mazhar Osman, Fahretthı 
hiyet ,,. sebeplerini, _ bir çok kıy- Kerimin bayle bir çok orijinaJ vl. 
metli mehazlara baı vurarak • ve Jaalan da ihtiva eden bu değerli 
qıklr bir saWıiyetle anlatırken: eserinden bahsederken diyor ki: 

.. _ F•hrettin Kerimin bu eseri, 
- Cinneti doturazı sebepler ne. "tababeti ruhiye,, -4 herkese. ameli dlr! 3• 

ve muhtasar tarzda oj:'etmıye kA. 
- Hafıza nlçhı bozulur! •dlrı 

·~ .u " - umde nuıl samlır.? Ben, Mazhar Osmamn bu kıy-
- Zekl neden karanr'!' metli pbadetlne, §11 cümleleri de 
Kabilinden, bili latisna her va• llAve etmek milaaadesini istiyorum: 

tandqta alAka uyandıracak bir çek •- Ruh hutalıld•nnd•n kurtuL 
aual16t de, herkesin kolaylıkla an. mak lltiyenler, ruh hastalıklarını 
lıyabllecelf temiz, sade bir lisanla bilmelidirler. Bu eserin muhtevi-
cevap veren bu eser, dbfilnmek zev yatı, dijer eserler gibi sade dimajı 
klni tat1D1f kimlelerhı kaçırmıya beslemekle kalmıyor, bize onu ko-
kıyamıyacaklan bir bflcl zi7altıi- rnm•nm yollarmı da gösteriyor! 
c:Ur. 
Şu pyam dikkat sah?'laan da bu 

eserin 20 inci ayfasıodan a1J70-
rum: 

.. _ l'.ald cle'llrlerde, deUJlk ...nt 
bir Afet IQ'lhr, ADüm bir intikama 
ıanoıununıu. ........... o ...ın-
... .. ~ ........ tarafmdaD ,... 
da.t .uıtrdL .__._, lııa ..,.s. 

(1) Yazan: Rabtndranath Taıore. 

TGrkı:e79 çeviren tbrabım H~ Ba
an: Remal ltltabe\11, ııo 1a7ta. ao 
bruf. 

(2) Yazan: Prof-8r l'abrettln lCerlm 
06kq. Balan: Bqan BuunevL Baht 
7eri: Muallim Ahmet 11.ılt ltltaHvl, 
MI l87fa. IOO lruıulo 

• Sahalı Bir Sulh 
Kabul Edebilirmiı! 

(Ban 1 incide) 
rilpnelere başlamak üzered\r. Bel
çika Ajansının tasrih ettiğine göre, 
Amerikanın bu teşebbüsü Belçika 
hükQmetinln hattı hareki>tinc uy
maktadır, fakat Brüksele hPrıilz her 
hangi bir tepbbüs yapılmış değildir. 

Bükrtf mahalUinde 
Bükreş, 11 (A.A.) - H:ıvas: Ro. 

manya siyasi mahafili ru kı\naatte
dir ki, Amerika Haricıye Miisteşarı 
Welles'ln vazifesi devamlı bir sul
hün esaslannı kurmak v~ ayni za. 
manda bitaraf memleketlerin §imdi. 
ki vaziyetlerini tanine hialm ol. 
mak hususunda bltaranara zımni 
bir davet tefkil eder. 

Gazetelerin heyeti atw1um tyesl. 
muhasamahn şimdilik inkıta.. uğra
masmm ne derpi' edilebileceğini, 
ne de mümkün oldulr1ınu bvdevle. 
mektedirler. .. 

Vatlkan, 11 (A.A.) - Welles'l Av. 
rupaya göndermek 11uretile Roose
velt tarafından yanılan tescbbüs, 
Vatikan mahfillerinde müsait bir 
surette karplaıunıştır. Mezkur mah. 
filler, bu teşebbüsü Amerikıınm Av. 
rupada devamlı temellere layan.ın 
bir barıflll tesisi için imkan nlsbe
tinde çahpnak huaus1mdakı hara.. 
retli arzusunun yeni bir deWi ola. 
rak tellkkl etmektedirler. 

Macar Talepleri 
(Ban 1 incide) 

riciye Nezareti Ekonomi Şubesi o·. 
rektörü Karamfilu'nun riyasetinde 
bir Rumen ticaret heyeti, yeni kli
ring anlqmuı hakkında müzakere
de bulunmak üzere diln Sofyaya mu
vualat etmiftlr. Müzakerelere BuL 
garı.tan namına iftirak edecek olan 
heyete, Bulgar Hariciye Nezareti E. 
konoml ve Konsolosljlt İfleri Direk. 
tör(l B. Baçof riyaset edecektir. 

• Belgrat, 11 (A.A.) - Bulgar tlca.. 
ret nazın Zagorf bu abah yanında 

:J 
Bulgar ticaret heyeti olduju halde 

Kumaı DESiNATÖRÜ Allnaeaklı ae~.:r:ı~~~~pıav-Buııar 
Taliplerin hamil oldukları vesaik suretlerini raptedecekleri bir mek ticaret odasınm teali toolant•ıında 

tupla Malat7a Memucat J'abrikuı ?tıtüdürlülüne müracaatlan hazır bulunmuştur. 

İngiliz • Fransız Ticareti 
Paris, 11 (A.A.) - Fransız - İn

giliz ticaret mübadelelerine alt Fran 
sız ve İngiliz nazırlan tarahndan ka
rarlaftlnlan esas anlaşmalardan mil
tevellit hükümleri tesbit için Lon. 
drada Fransız ve lngtllz Ticaret Ne. 
zaretlerinin mümeuilleri arasında 
teknik konupalar yapılmıştır. 

Bu hükümler her iki hükumetin 
tasvibine arzedilmf.f bulunmaktadır. 

Polonyalılara Yardım İçin 
Nevyork, 11 (A.A.) - Eski ReisL 

cümhur Hoover, istill edilen PoJon
yaya yardım etmek ve açlıjın önü
ne geçmek için İngiltere, Fransa, Po
lonya ve Amerika hwmmetleri ara. 
smda teşriki mesai edilmesini ve tn. 
giliz ablokası geçilerek Alman top. 
raklanna yiyecek ve diğer maddele
rin sevki lmkinınm teminini iste.mit
tir. Hoover'e göre, bu nakliyat gayri 
muharip milletlere ait olacak ve Po
lonyada yapılacak tevziat bir Ame. 
rikan ve bitaraf komite tarafından 
kontrol edilecektir. 

rettebatı ile içindekilerden 6 kiti 61-
müftür. 

YENi NEŞRiYAT ı 

ILIKTRI K DERSLERi (•lrlnol ICı• 
etm) - Profee6r Dr. Georges Brubat 
rafından yazılan eserin OçOncQ baaı'lqln
dan Prof. Dr. l'ablr Yenlçay ,.. M 
ICQrkçQollu tarafından tercame ..u;ı....ı.ı 

Unıventte Ana İlim ltltaplan s.rlll 
yanında &abolunmuıtur. 

Dit TA•IPURI CIMIYETI MICMU• 
ASI - Bu.Qlık mecmuaıwı il (lacQ .... 

7ID eıJunıtbr. 
ISTAN•UL ••L•Dlvsıl MICMUA• 

ıı - ıeo - uı iaci U7l1an bir an.da~ 
Utar etU. 

0LK0 - Halkevlerl derıtalnln H 
IB7ID k17meW mllnderecaıla cıktL 

BIDIN TER8IVHI VI SPOR - H 
l&Y1CI ııızeı bir tekilde çılaruttır. 

l'!N MICMUASI - İzmlrde çıka 
117bk ıtalebe mec:muaaınm t QııcQ 
lntipr etmiftlr. 

•URDUR - Burdu!' Haın.f hftıf'nlol 
dan bu lalmle nep-edila deralnla 12 1D 
el A1ıa1 cıımuttır. 

Dolmabahçe Stadyumu lnsaatı 
Münakasa ilanı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüiü İstanbul Bölgesi 
Bafkenbiından : 

ı - npnacaır q: cormabafleed• esltl llCabtalmft'e blnalannm bulunduiU •• 
ha ile Havaıazl l'abrikuının bir kısım aru1lt Qurlnde 19nlden ,apllacıall olmı• 
plk ltadyumun bll'umum lı:lrttr 1n4&aıa Ue "tı:lelı:trlk. lral&rifer 1thbl tell18t lfoo 
lerl hariç" burada meveut bln&ların )'lkıJ ma11 •• enkazının kaldınlmaa lltdlr. 

2 - İhale prtlan: Kapab rerf Ulul1 ledir. Ve vabidl ~t iledir. lhale • 
mOlllt fiyat teklif eden flrma7a . .repılacakur. 

1 - lt91lt bed•ll: Bu ite aft Ole lı:eıslt bedeU 751.184 Ol Uradan tbaret olup 
muvakkat teminab S4.450 liradır. "Betonarme demiri ~ Beden Terbl7est O.. 
nel Dlrektörllllfl ıaratmdan temın edilecek olup onun ~ &>u 7ekdna dabll d9. 
ilidir ... 

• - ihale sana .... ~ !bale 14/Ma rt/1940 Pwrwembe dntl ... , onbefte Be
den Terbf7eel lstanbul emp.tnln Ta~ A:I Yllcba ~ 1 cG ka• 
tında klln Merkezinde icra edlleffkU.. 

1 - Bu ile alt evrak tunlardar: 
a - HUIUSI fenni tartnanıe. 
b - l'utbol lalıuı " kCllU platlM • •buma. 
e - Staci7um blnuına atı ;~ 
d - tık k..U hGlbala, 
• - Buındırlık ......... tntnaln .... 
f - Nafıa Veklld 78111 ı.-t umumi fenni mrtnamMI. 
s - Mukavele Jll'Oj9ll, 
b - J:blltme ..nnam-. 
1 - 10 parça plln ve proJe. 
1 - Mllnaka1aya lltlrak flbne1r llt.., enJ• JUbnda fal1t 9ft'llln Beden 

bl7esl htanbul Mtıeıdnln Tabtmde A7 Ylldla Apartunmundül 11..a.tnde lla
buebe lm'9lalnde • Ura mukabflln4e ala bllecekl9rt 11111 IOl'Maldan ber ,..,.,. bir 
bUIUlta her ııın mt aa bel ile aa ..ım ll'8llDda burada babıaaeak lılbDu1ar ta. 
nflndaD lrmdlJmiDe ilam .......... vwn.c.ktlr <•tt) 
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Bu Çinli k"yünün önünde or
mnn arka mda sarı topraklı pirinç 

' 
tarlaları uzanıyor. 

Bu çocuk oyle iyi, öyle iyidir ki. 
Köyiın en guzel çocuğu Hoheho

d ur. 
Bu çocuk öyle güzel öyl~ güzcl7 
dir ki.. Ona koyun sarı krızantemı 

derler. Bir gün Ah d yordu benim 
de bir kasımpatı b hçem olsaydı. 
Orada kocaman kocaman ç çekler 
yetiştirirdim. Onl rı toplardım. 
Böyle günlerde annemin mezarınn 
atardım. 

Annem çiçekleri çok severdL 
Bugun onun olum gunu. 

Tam böyle duşunurken kftçi.ik 
Siyauyu gordu. Elinde renk renk 
knsımpatları vardı. Bu çocu tun saç 
ları düınduz simsiyah, pırıl pınldL 
Yüzü yuvarlak, elmacık kemikleri 
çıkık, çekik gozleri m~nnacık,. ağ
zı küçücük, dudakları ınceeiktt. 

Hoheho Siyauyu pek çok, amma 
elindeki çiçekleri daha çok sevdi. 

• 

heho 
Anlatan: ilhan TEK 

gün çalışırsan sana bir ipek yelpa.
zc veririm. 

Hoheho yorgundu, ama: 
Peki dedi. Uç gün çalıştı. !pek 

yelpazeyi aldı. lpek yelpazeyi am
caya verdi, ondan klnnızı kuşağı 
aldı. Kırmızı kuşağı dedeye verdi, 
ondan uzun etekliği aldı. Uzun e. 
tekliği dayıya verdi, ondan patiği 
aldı. Patiği çocuğa verdi, ondan 
krizantemleri aldı. Tam onlan an
nesinin mezarına götüreceği zaman 
bir köşe başında inJeyen küçük bir 
kız gördü. Kızın göz)eri yaşa:.-ıyor
du. Karnı açtı. İçini çekerek çiçek
lere bakıyordu. Hohchoya dedi ki: 

"- Güzel Hoheho, bu çiçeklerin 
ne güzel, acaba kimin bahçesi.n.. 
den? On lan bana verir misin? 

- Peki ne yapacaksın? 
- Ben çiçekleri verip yerine ek-

mek alacağım, kamım çok aç! Has 
ta olduğum için tarlada çahş;:unı.. 
yorum. Kimsem de yok! 

Hoheho öyle iyi, öyle iyidi ki, 
kıza acıdı: Peki al dedi, Al!-

- Güzel Siyau, bana bu çiçek
leri verir misın? Dedi 

Siyau dedi ki: 
- Bana bir çift patili: getirirsen 

sana bir demet çiçek venrun. 

,-
Kec!iy1e Köpek 

iİ.TE· BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Hohehonun bir çift patigi olsay
dı kendisi giyerdi, ama: 

- Peki dedi. 
Koyde yalnız Maşansn dayıda 

patik bulunurdu, ona gıttL Maşını.. 
sa dayı dedi ki: 

_ Bana kızmı iç"n uzun bir e
teklik bulup tırirsen sana bır çift 
a~ 4 llohd r; ı blr 

~tekli_gi olsaydı kendisi J!iyerdi, a-
ma: 

- Pc-ki dedi. 
Uzun etckl"k yalnız Kink dede. 

de buluuurdu. Ona gitti, Kink dede 
dedi ki: 

- Bana kırmızı bir çocuk kuşn
ğı bulup getirirsen sana uzun etek. 
lik veririm. Hohehonun kırmızı 
bir çocuk ku ı olsaydı kendisi 
kullarurdı, amn: 

Peki dedi. Kırmızı kusak yalnız 
Kiyaşu amcada bulunurdu. Ona git 
ti. K.iyasu amca dedi ki: 

- Bana bir ipek yelpaze bulup 
getirirsen sana bir ku ak veririm. 

Hohehonun bir ip k yelpazesi ol
saydı kendisi kullanırdı, dma: 

- Peki dedi. Koyde ipek yelpa
ze yalnız Korinçe nınedc bulunur
du. Ona gıtti. Korinçe nine dedi 
ki: 

- Eğer benim çay tarlasında 3 

Da~M ufaksın 

Yumak yumaksm 
Haydi ne olur 
Dobi salta dur! 

D"ha mlniksin 
Amn çeviksin 
Haydı yere yat 
Gôğdcnl uzat! 

Başlestn oyun 
Uu!ıın boyun 
Hayd; haşan 
Sı;r:ı yukarı 

Havln bav, hav, havi 
Şu kediyi sav, 
Görünmeden dam 
Aport boblçkam! 

Yetişti ama 
Var':iılar dama; 
Tırmandı ked~ 

Gelsene! dedi. 

Bobi apıştı 
Yere yapıştı 
Tekir hor hor hor 
Damda horluyor ... 

Yazan: H. A. 

AYAGINI SICAK 'l'UT .. 
Herman Boerhaave adlı bir Ho

landalı doktor, olünce, bıraktığı 
şeyler müzayedeye çıkarıldı. Yal
nız, kitaplarından biri, 20 bın altın 
liralık değer buldu. Bu kitabın bü
tün yapraklan boştu. Yalnız son 
sayfasında şu satırlar yazılıydı: 

"Ayağını sıcak tut, başını serin! 
Doktora muhtaç olmazsın! 

İNGİLİZLER VE ÇAY 
İngilizler, çayı çok severler. 
Diınyada, senede istihsal olunaı.... 

500.000.000 kilo çayın ikı yuz mil
yon kadarını yalnız İngilizler sar
feder. 

Eğer, İngiliz müstemlckelerin
deki halk ta hesaba katılacak olur
sa, dünyadaki çayın beşte dördü
nün İngiliz İmparator]uğu dahilin. 
de harcandığı meydana çıkar. 

KIRK İKİ BİN RESİl\I 
Güstav Dore adlı Fransız, dün

yanın en çalışkan insanlarından 
biri olarak anılır. Bu adam, 29 se
ne içinde, tnmam 42000 resim yap
mıştır. Bir hafta, başını kaldırma. 
dan çalıştığı olurmuş. Ortalama, 
günde tamam dört resim meydana 
getirirmiş. 

TAN 'ın Resım Müsabakası : 

NeOlmaklstigorum? 
.. Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, !kimi mü.. 

hendıs, kuni asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka lbir şey olma.. 
yı kurar. 

Büyilyünce ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şeyi 
nnJntan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize gön
derin ·z. Y ptığınız resim, çocuk sayfanuzda basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceğiz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ede
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

Bu SAYil\IIZDA RESİl\ILERi BASİLARAK HEDİYE KAZANANLAR. 

55 - Uşak, yeni okul karşmnda, Sabah mahallesinde No. 4 te Engin SO
rek 56 - Tc irdağ H cıllbey okulu 286 Asaf Acar e 57 - Kadıköy, 7 fncl 
il okul tal besinden 70 Bülent Uygur e 58 - Bursa, ikinci ortaokul, sınıf ı de 
S t n Turla e 59 - Bursa, Akbıyık caddesi No. 41 de Nevzat Birleşik e 
60 - zadebaşı, tramvay caddesi SabahatUn Kuyaş e 61 - Bursa, özel Rey-
b n o ulu, be.ine! sınıfta Nevzat e 62 - Üsküdar, Taptaşı Külhan sokak No 
lld N dt. 

HEDİYELERİl\IİZ PAZARTESİ, PERŞEMBE . G'ÜNLERİ VERİT,MEK. 
TEDIR. İSTANBULDA Ol'URl\llYANLARINKi POSTA İLE GÖNDE· 
RİLECEKTİR. 

BÜYÜK BİR İSTİDAT 

Bu güzel çocuk, daha on bir ya
şındayken meşhur Faust Operasını 
yanlışsız olarak söylemiş ve çok 
meşhur olmuştur. Faust dünyanın 
en büyük eserlerinden bir.dir. 

KUGU KUŞUNUN SESİ 

' 
Kuğu kuşunun kanatlan çok 

kuvvetlidir. Uçarken, öyle kuvvet-
le çırpar ki, sesini ta beş yüz meL 
re öteden duymak mümkündür. 

EVET Mİ, HAYIR l\U? 
Şu sualleri okur okumaz kısaca 

evet yahut hayır deyiniz. 
1 - Yer yüzünde, hayvanlar 

için dikilmiş anıt var mıdır? 
2 - Ne mutlu Türküm diyene! 

Sözünü Attila mı söylemiştir: 
3 - Dünya harpleri içinde, bir 

günden az sürmüş olanı var mıdır? 
4 - Bugünkü insanlar içinde, 

ayağı yanm metTe gelen insan bu
lunur mu? 

5 - Balık gözyaşı döker mi? 
6 - Kedi gözya§ı dökerek ağlar 

mı? 

7 - Dilnyayı baştan haşa ilk 
dolaşan insan Kristof Kolomp mu
dur? 

8 - Dünyanın en hafif madeni 
bildiğimiz teneke midir? 

9 - Demirden daha ağır olan 
maden var mıdır? 

10 - Alüminyom olmaşaydl, 
tayyarecilik bu kadar ilerı gider 
mi idi? 

1 

Bilmece - Bulmncn 
Resim l\lüsabnkaSl 

KU ONU 
12 Şuhnt 

'o 

EGLENCELI 
OYUNLAR 

YANAN l\ilUlH OYUNU 
Kendinizle yanan bir mum ara

sına bir perde, mesela, lıir kart 
postal koyun uz. 
Alevin geldigi istikamete doğru 

kuvvetle üfleyiniz. 
Şüphesiz, mumun alevini sö'ldü

remiyeceksiniz. Çünku onunuzde 
bir mani vardır. 

Fakat, çok meraklı bir ş0yin 
farınna varacaksınız: Mumun ale. 
vi, aksi tarafa doğru itilmiş olacak 
yerde, size doğru çekilecek. Sanki 
karşmızda biri varmış ta, uzerini
ze doğru ufluyormuş gıbi. 

EL SÜRMEDEN ALMAK 
Masanın üstüne bir on kuruş. 

luk koyunuz! Sonra arkadaşları. 
ruza deyıniz ki: 

- Ben şımdi, ne paraya ne de 
masaya dokunmadan bu parayı a· 
lacağım, nasıl siz yapabilir misi
niz? 

Tabii onlar, böyle şey hiç olur 
mu? Diyecekler. Bakın nasıl yapa
caksınız: 

Ellerinizi, yan açıklıkta, masa
nın kenanndan biraz mesafeyle 
tutunuz. Paranın dört be~ santim 
önünden masanın üstüne kuvvetle 
üfleyiniz. Hava, paranın altına te
sir edecek ve onu, avcunuzun içme 
kadar itip gotürecC'ktir. 

BiLMECb 
·euLMACA 

6 c D 

A 

B 

c 

D 

Bu on altı kutudan her birine 
birden 16 yn kadar olan sayılardan 
birini koyacaksınız. Her sırayı top
ladığınız zaman şu sayılar çık~ 
caktır. 

Yukardan Aşağı: Soldan Sağa: 
A - 28 A - 25 
B - 44 B - 29 
c - 31 c - 36 
D - 33 D - 46 

BU BULMACAYI DOCRU YA
PANLARDAN YİRMİ BF.Ş KİSİ. 
YE MUHTELİF HEDİYELER VE
RİLECEKTİR. 

Bilmccemizde Kazana1nar 
Yarınki Sayımızda dır 

PUTTAN KARE YAPMAK! 

Arkndaşınıza deyiniz ki: 
- Bir tnhta put var. Bunu bir 

makas darbe"iyle 3 parçaya böle. 
ceksiniz. Bu uç parça birleştiği za
man tamam bir kare hnsıl olacak. 
tır. Yapamazlarsa yukardaki şekli 
gosterin. Bu şekil, size bunun nasıl 
yapıJabilecegini gösteriyor! 

TUTARI AYNİ OLSUN 

• 

Bu iki şekılden sağdakinde, 14 
küçük yuvarlak var. Bu on dört 
yuvarlaktan her birine, birden on 
dorde kadar olan sayılardan birini 
koyacaksınız! O şartla ki, her düz 
çizgi üzerindeki üç yuvarlağın sa. 
yı tutarı ayni olacaktır. Çalışın! 
Yapamazszuuz, snğındaki §ekle 
bakarsınız! 

Küçük lıesap oyu11l.arı 

9 Türlü 100 Yazmak 
Size geçenlerde şunu sordum: 
Birden dokuza kadar olan sayı

ların hepsıni kullanarak yüz yaza
bilir mis niz? 

Bu, bir kısmınıza gü~ gelmiş. 

Halbuki, bu dokuz rakamr kulla
narak, sekiz on türlü yüz yazmak 
mümkündür: 

1+2+3+4+5+6+7+' 
(8 x 9) - 100 

95 + 4 + (38:76) + (1:2) - 100 
98 + l + (3:6) + (72:54) - 100 
91 + (5742:638) - 100 
91 + (5823·647) - 100 
91 + (7524 : 836) - 100 
96 + (2148·537) - 100 
94 + (1578:263) - 100 
96 + (1752:438) - 100. 

Haydi, bakalım, siz de bunlara 
yenilerini katmıya çalışınız! 

Beş taııe birle 
Size beş tane 1 rakamı verfyo

rum. Bana bu 5 tane 1 le birden 
yirmiye kadar bütün sayıları ya. 
pabilir mis"niz? 

İşte ben 14 sayısını vapıyorum: 
11 + 1 + 1 + l - 14 
Sız de öbürlerini yapınız baka. 

hm! 
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ANNELER. DİKKAT ~ 

Et ve sebzelerin iyice pi§memesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen 5 
sulann temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en mu- i 
zır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürer- = 
ler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 1 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann atnıarı, kann flfl"elerl, buran, m•b4 kafln· 
ması ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer. sinir halleri, gece korku- E: 
lan, 'görmede ve işitmede bozukluk. .. Hep bu kurtların tesiridir. § 

BİR KUTU 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü llCinları 

12 Şubattan 19 Şubata kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattını Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de (Ank9-

ra) ve Pazar 18 da (.AkBu). 'Galata rıhtımından. 

Bartın hattını - Salı 18 de (t}lıen), Cumartesi 18 de (Antalya). 

lznılt hattını 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattını 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lırmlr eDrat hettına 
~eraln hattını 

NOT: 

Sirk~ nhtmundan. 
Salı, PPrfe?llbe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazarter, Sah ve Pazar 9~0 de Ca"amba, PeT· 
ıembe ve Cuma 1~ de (Sus). Cumartesi aynca 
13.30 da (Trak). Galata rıhtımından. 

Pazartul, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak) Ga
lata nhtımından. Amca Çarıamba 20 de (Antal
ya), cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı

mından. 

Sah ve CWna 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın
dan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Carşanıba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Saa· 
det). s:rkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Dumlupınar). 
Slrkecl rıhtımından. ( 1101) 

Vapur ıeferleTf hık1nntb her tftrlO maldmat apğıda telefon numaralan ,... 

zılı Acentelerimlıden ıstrenlleblllr. 

Galata Baı Acentelllll Galat. nhtımı. Lfmıınl111' Umum 
MüdOrlütil binası altında 42382 

Galata fube Acentelllll Galata nhtımL Mınta.ka Uman 
relslltt blnuı altında t0113 

Sirkeci lube Aeente11111 Sirked.. Yolcu aalono 22740 -· • 

Devlet Oemi(yQlları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 
Eskişehirde Devlet Demıryollan Çıı ak mektebi mşaau ı.ımıali nevaıusı ı;ıı

ne ait, sıhhi, elektrik, kalorifer tesisııtlan ile sığınak inşaatı kapalı zarf usulile ve 
vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 165 bin liradır. 
2- istekliler bu işe alt şartname vesalr evrakı D. D. YoDannın Ankara. Sir

keci ve Eskişehir veznelerinden (825) kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 1/3/940 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada D. D. Yol

lan yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile birlikte aş3-

ğıda yazılı teminat ve vesalki aynı gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri llzımdır. 

a" 2490 sayılı kanun '8hkAmına uygun 9500 liralık muvakkat teminat, 
b" Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c" Bu iş için Münakallt Veklletlnden verilmiş ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası iç!n ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Münaka-

J.tt Veklletine müracaat edilmesi llzımdır. (960) 

* * Muhammen bedeli 93750 Ura olan 15.000 ton Linyit klSmOrll 28·2-1940 Pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarl usulü ile An karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ile c1rmek isteyenlerin 5937,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
etti~ veslkalan ve tekllfierini ayni cün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lhımdır. 
Şartnameler 4&9 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (987) 
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NEOKURIN 
•e11. uı , omattzma: Siyatik ve l\UIUftÇ 
•ağnlannı geçirir, grlpe ve soluk algmbğuıa karşı iyi bir 

ilaçbr. Günde 2 - 3 adet alınır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

15 ş UBAT 1940 
Lüks Radyolannın Piyasaya çıkanlacakJan tarihtir. 

1 Emniyet Sandığı llCinları j 
·~------------

0 /o 5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Em!ak Satısı 

Semti 
Cine! 

Muhammet1 
kıymeti 

Beyazıtta Camcıali mahallesinde Kül- KArgir bir deponun tamamı 9000 
han sokağında eski 104/2, 106/1, yeni 
3 No. lı 
Usküdarda Selfımlalicfendl mahallesin- lkl katta yedi rıdalı klrglr 
de Meyhaneler sokağında eski 38, 40 bir evin tamamı .100 
yeni 22 No. lı 

Kandillide Sıra mahalle ve sıra evler İki buçuk katta altı odalı 
sokağında eski 30 yeni 1 No. lı ahşap bir evin tamamı 300 

1 - Arttırma 5/Mart/940 salı günü saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve 
gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde pey 
akçesi yatırmak ıtızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte blrl peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidlr. 

4 - Taksitler öderHnceye kadar ııay rimenkul Sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Fazla tafsllAt almak ve blnalann fotoğraflarını görmek istlyenJerln San-
dık Binalar servisine müracaat eylemeleri lazımdır. (932) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin üçüncü taksit zamıtnı l/Mart/1940 dır. Vaktinde yabnlması 

ilAn olunur. (1085) 

-
Kiralık Fabrika Büfesi ve Lokantası 

Muhitinde elll aile ve Q~bfn işçi ve ustanın btilunduğu Malatya Bez 
ve iplik Fabrikalarınm Büfe ve Kantıni mevcut demirbaşlarile bir. 
likte kiralıktır. Taliplerin 20 Şubata kadar Fabrikaya müracaatlan. 

............................................ 
Sahibi ve N~şriyat Müdürü Uatll L6tfil DÖRDVNCtl, Gazet~dik ve 

Neşriyat T L. Ş. Rastldıih ym T A N Mathaa•• 

-------------- ----------------- -


