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5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK. GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Gaaoo di1or ld: 
"Her tacir bu kitapta ~ıterdiflm a111nerl btbtli etmek 
nretiyle bir iki sene ribl lıcıu bir zaman içinde mUşterile. 
riniıı adedini bir misli arttırabilir. Ben ba kita!:>nnda me 
ba aanati 6tretiyonım_ Fintı 50 \'uraş. 

FINLANDADA VAZIYET 
vustralya ve Yeni Zelanda Sovyet · Kıt~ları 

• Mannerheım 

Orta Şarkta Hazırlıklar 

Kıtal arı Oıta arkta V azıf e Hattını Zorluyor 
AI ak Içı·n su·~ veyşe Geldı·ıer En Şiddetli Taarruz Summa'da Oldu, Sovyef m 1 Fırkalan Topçu Himayesind~ ller6yorlar. . 

1 
Londra, 12 (Hususi) - Finoe 

landada harp vaziyeti şu mer-. 
kezdedir: "" .Sovyetler de Karad~niz 

Limcinlarında, Batunda 
Tahkimata Başlamı?lar 
Almanya ile S. Rusyanan Askeri ve lhsadi 
Bir lıgal Planı Hazırladıkları Söylt9iyoı 

Son gelen haberler, bütün dikkati, Avrupa~ garl:Jdcn çe
&1-P.k Yalwi Şark üzerinde toplamıştır. Çünkü, Ingiliz'l. Fr~
SJzlar Yakın ve Orta Şarktaki müdafaa tedbirlerini taMye et
tikleri gibi, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan getirilen yEi kuv
vetlere de Orta Şarkta vazife vermişlerdir. Diğer tarafn, Al
ınan mühendislerinin Sovyetlere ait Karadeniz limanl1nı ve 
Batumu tahkim ile meşgul olduklarına dair haberler fııek-

fedir. . 
--------------ı, n'enüz teeyyüt etmiyen t. habe. 

..,.._~ A R p T E re göre de, İtalya, askeri ıılrlıkla. 
rını lıızJandırmı11rt11 ve hat Bren.. 
m:r gti~auu taöltllil etme l • 

T a a r r U Z Bütün bu havadislerin 13 araya 
toplanması mühim minalarıtde e.. 
derse de, bu manaları vuzuile te. 

Sovyet kuvvetleri, Manner• 
heim hattına hücuma devam eoe 
diyor ve Summa kısmına daha 
fazla ehemµıiyet verir görünü .. 
yorlar. 

Buradaki taarruzlara tanklarla tay 
yareler de ii>1İrak etmektedir. Sov. 
yetler Summa'ya karşı bir cenah ta
arruzu yapmakta ve Taipale'yi şid .. 
detle bombardıman etınektedır. 

Sovyel resmi tebliği 
Son Sovyet tebliğinde deniliyor ki: 
"CephelE>rrie keşif kolu hareAetlerl vt 

ba ... müfrezeler arasında çarpışmalar ~ 
vam etmiştir. 1 

Kareli berzahında t.opçu faal yeti vı 
bunu müteakip piyade cüziltamlan ara .. 
sında çarpışmalar olmuş ve bu çarp1'Ula .. 
lar neticesinde düşman geri püskürtül .. 
ma, ve Şovyet ileri kıtaatı sekizi betoa 
ve topla mücehhez olmak üzere 16 mQda .. 
faa istihkAmını işgal etmi~. j 

Sovyet hava kuvvetleri istikşaf ve bom.. 
bardıman u~uşlan ) apmıştır." 

Fin kaynaklan, Sovyetlerin Ma.~ 
nerheim hattı üzerinde hiçbir mavld 
işgal etmediklerini ısrar ile iddiaya 
devam ediyor ve Reutar'in askeri mu B a ! I ama k ~~:::.ek hadiseler hen vuku~ Kanadadan gelen Uk kıtaat I ngUtere sahülerinde karaya çıkarılıyor habiri de bu iddialan teyit ediyor. 
Bu muhabire göre, Sovyetler hiçbil 
noktada Mannerheim hattının derin~ 
liğine nüfuz edememişlerdir. U Mısıra Gelen Kıtas ~ zeredir Londra, 12 (Hususi) - Ofuıen incir ve 

en mühim haberi, Avustralyı.ıe Ye. 
Yazan: M.Zekerlga SERTEL ni Zelanda kuvvetlerinin orŞark. 

Üzümlerimiz İcin 
ta kalmak ve vazüe almak ü;e Sü. 

8 Şubat, (Parls'den) veyşe muvasalat etmeleridir.>min. lngiliz Ticaret Heyetleri 
ile Ankarada Satış 

Mukavelesi imzalandı 

G arp cephesine gidiyoruz. 
Her taraftan gelen ha

berler, Almanlann pek yakında 
Garp cephesinde taarruza geç
Jnek üzere olduğunu bildiriyor. 
Hatta Fransızların tahminlerine 
göre, bu taarruz Marttan evvel 
başlıyacaktır. 

yonlar Nazın Mister Eden, 1 kıta
lan karştlamak için tayyare Lon. 
dradan Mısıra gelmiştir. Ede~vus. 
tralya ve Zelanda askerleriıtngiL 
tere hükümeti ve halkı nadl se.. 
limlamış, söylediği nutukta para. 
torluğun birliğinden bahselş ve 
İngiliz milletinin şükran ve inne. 
tini anlatmıştır. 

İstikbal merasiminde. trtere.. 
nin Mısır sefiri Sir Lampsontilte. Ankara, 12 "(TAN Muhaoirinden)"-İngiliz heyetleri Tica-

Filhakika bu h'aberleri teyld eden, re kralının mesajını okumu§, ıilte. ret Vekaletiyle temaslanna devam etmektedirler. Bu temasla
bu tahminlere hak veren birçok vAkı. renin Orta Şarktaki kuvvetl baş. 
.ıar vardır. kumandanı General Wavel msim. nn mahiyeti ve esaslan hakkında şu malUm.at verilmektedir: 

IDtler, Fransız Başvekı11 Daladi- de hazır bulunarak kendi kıetle. Heyetlerden biri İngiliz İaşe Nezaretinin mümessilidir. İn-
er'ye verdiği cevapta gayet tehdit- rine iltihak eden kuvvetlerilam. giltere bu nezaret vasıtasıyle bizdC'n incir ve üzüm almaktadır. 
kir bir lisan kullanmış, ve pek yakın- larnıstır. İngiltere kralının mjı 1. B d f 
da Alınanyanın kuvvetini tanımak le Mister Edenin nutku hatd al. u e a 5750 tonluk bir satış mukavelesi yapılmıştır. On bin ton 
fırsatına kavuşacağını bildirerek, (Sona; Sa: 6; S2) opsiyon olarak kabul edilmi~r. Bu suretle Vekalet satış 
.. ya anla§, yahut Alman kuvveUerl ----=-------------------------kooperatülerine açtrğı kredilerle ge. 
l'ransanın cezasmı verecektir ~ teh- G -1 ) d D •• ı rtü~k müsttamahsili ~e gerek memleket 
didini savurmuştu. en era e e es ccarını :tmıyle memnun ede-

Bu nutuktaki tehdidin yerine ge.. , .l,R cek neticeler elde etmiştir. Piyasada 
tlrileceğini gösteren emareler de alıcı son derece mahdut kimseler ol. 

IUnlarduı: G R!.d d B masına rağmen bugün ilk borsa fi-
Almanya kat't neticeyi alm:ık için, ece r JJO a ı•r yatlarına nazaran yüzde elli bir faz. 

istical etmeğe mecburdur. Sovyetle.. '.::I lalık görülmekte ve bu fark doğru-
.l'in FiFnianda meşguliyeti kendisine dan doğruya müstahsilin eline geç. 
tahmin edildiği derecede büyük yar- J'? ifı ~ d mektedir. 
dınıda bulunmasına mani olmuştur. ~ on enns er l Diğer İngiliz heyeti tütün müba-
l!:lindeki harp stoku bir seneliktir. yaasiyle meşgul olmaktadır. Yapılan 
lfalbuki senenin yansı geçmiş gibi- görüşmeler neticesi olru:ak İngiltere 
dir. Zaman geçerse Almanya taar. memleketin her tarafından her sene 
ruz kabiliyetini kaybedebilir. Almaıı_ General. Bugün ~draya H~reket Ediyor 860 bin İngiliz lirası kıymetinde tü-
~a müdafaaya çekilmeğe mecbur ol- tün alacaktır. Bu miktarın ilerde da-
lnadan evvel, bu kabiliyetini kul- :Ankara, 12 (TAN Muhabi- ha çok artacağı tahmin olunmakta. 
lanmak ve neticeyi almak ihtiyacın- rinden) - Türk _ İngiliz Yar- dır.· 
dadır. Taarruz kabiliyeti müttefik.. Diğer taraftan pamuk piyasasın-

dnn Komitesi mümessili Wyd- da d bir tezayu··t g·· kta e lere geçtikten sonra Alm~ya mağ- . a oze çarpma v 
lüp olmuş demektir. I ' ham Deedes, Başvekilimiz tara- <Sonu Sa. 6 Sü: ll 

Bu taarruz nereden yapılabilir? { fından bugün öğle üzeri kabul __.......,..~ .. ··=---ı 
Hitlerin günlerce erkinıharbiyesl . olunmuştur. Kendisi yann Lon- Aıner·ıka Notları 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) İ draya hareket edecektir. 

Saracoğlu, Balkan 

Bu münasebetle tee 
craftar altıncı • .......... General Deedu 

) 

Sir Deedes bu gece Ankara rad
yosunda zelzel mıntakasında yaptığı 
tetkikler hakkında dikkate şayan bir 
konferans vermiştir. 

Generalin konferansı 
Sir Deedes 1913 senesinde mülki

(Sonu: Sa: 6: Sil 2) 

YAZAN: 
Zeki)llesud Alsan 

Yukarıki başlık altında yeni bir 
yazı serisi neşrine başlıyoruz. Size 
Amerikayı tanıtacak olan bu seri
nin ilk Y8ZJSI bugün yedinci sayfa. 
mrzdadır. 

r 
1 Reisicümhur 

Milli Müdafaa 
YekCiletinde 

'\ Fin resmi tebliği 

:Ankara, 12 (A.A.) - Rei
sicüınhur İsmet İnönü bu
gün öğleden sonra Milli 
Müdafaa Vekaletine git
mişler ve Vekil General 
Naci Tınazın yanında geç 
vakte kadar kalmışlardır. 

BugUnkO Flnlanda tebllı!I ıudur: 
"Kareli berzahında düşman hUcumlannı 

ayni şiddetle devam etmektedir. En §id
deUI tazyik Summa mıntakasında olmuı 
ve mliteaddit düşman fırkaları t.opçunun 
himayesinde taarruz eylemiştir. Ayni za
manda düşman Muolajarvi mıntakasır.da 
da 150 tankın milzaheretile taarruzlarda 
bulunmuştur. 

Dilşman, Ladoga glSlünQ ve Finland!ya 
körfezini kaplıyan buzların üzerinden ge
çerek Finlanda mevzilerini çevirmeye te
şebbüs etmişse de Fir1landa t.opçusu So\1., 
yet kıtaatını dağıtmıştır. 

Dün Sovyet zayiatı fevkalAde afır ot ... 
muştur. 72 düşman tankı tahrip edllınil-ı 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

Velles' in Seyahatinde 
Başlıca Hedef BerJiiıde 
Temaslar Yapmaktır 

Vaşington, 12 (A.A.) - Gazeteler 
Velles'in memuriyetini Avrupada 
sulhün tesisine matuf bir teşebbüs 
mahiyetinde telakki etmemektedir. 
ler. Daladier'ye müttefiken verilen 
itimat reyi, salahiyettar İngiHz ..,e 
Fransız mahfillerinın tefsirleri v~ 
Almanya Dahiliye Na.ııın Frick'in sc>n 
nutku muharip!erin silahları elJerin
den bır~kmak istemedıklerinı göstcr
mektedır. Esasen Beyaz sı:ıray muhiti 
Roosevelt'in bu hususta hiçbir haya. 
le kapılmadığını beyan etmektedır. 

Reisicümhurun yakinında bulunhn 
lardnn yüksek bir dı~lomatik ;ıahsı
yet, dün müttefik mıl!etlerden bıri
nin sefirine Velles'in memuriyeti hak 
kınrla temınat vem1iş ve bu seyaha· 
tin hiçbir veçhile müttefıklerin endı. 
şesini veya itimatsızlı~ı mucip ola· 
cak mahiyette olmadığını bir kac ke. 
re daha tekrar etmı~ir. Bu hususta, 
salahiyettar müşahitler Velles'in se. 
yahatinin hakiki hedefi Berlini ziya
ret olabileceğini beyan etmektedır
ler. Filhakika müttefik hükıimetlerin 

<Sonu Sa. 6 Sü: :J) 

Amerikanın Londra Sefiri 
Kennedu 

' 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgu; 

Bu Derece Şımarmamın 
Sebebi, Mithat Paşadan ~ 
Gördüğüm Teveccühdü 

-5-
•- Aferin.. Aferin!.~ dtym-ek 

dikkat ve alakayla dinledikten son. 
ra, bana: 

,._ Aferin çocuğum, dedi. Gö. 
rüyorsun ki, gayret ve emek boşa 
gitmiyor. Çalıp.n iruan, ötrenen, 
okuyan ve yazan insan, en son un
da, nasıl olsa, eıneğiııin, yorgunlu. 
ğunun semeresini görüyor. Şimrti 
aeni, yüz elli kuruş maaşla ve a
saleten, vilayet tahrirat kalemine 
tayin ediyorum. Temenni ederim 
ki, böylece girdiğin memuriyet ha
yatında, istikbalin de, zihnin, ve 
temiz kalbin gibi açık olsun!" 

lan ben, cahaletimin hudutsuzlu. 
ğunu ondan Öğrendim. Cahaletimi 
her fırsatta yüzüme vurur, hatta, 
cahaletimi yüzüme vurmak için, 
ilk sık fırsat icat ~derdi. Bu vazi. 
yetlere düşmenin acı hicabın: sık 

sık duyuşum sayesindedir ki "ilim,, 
haline kawşturduğumu vehmetti-

Mısır f(raJ.ı Majeste Faruk'un doğum gıldüllümü münasebetile evvelki 'ce Muur Konsolt>Bhanesinde bir kabul rec!n.i 
gapılmıf ve gece de bir suvare verilmiştir. Yukarıki resimle-11 suvareden iki. intıbaı teıbit ediyor. 

O efendi adamın, pj!derane bir 
,efkatle söylediği bu sözleri din· 
lerken duyduğum heyecanı tari!. 
ten acizim. o sözlerıni bitirdikten 
sonra, boyun eğmekten, dalkavuk. 
luk etmekten tiksind.ğim halde, el
lerini öpmiye davranmayı, bir te. 
kapu saymadım. Ve o gun, işimin 
başında çalışırken ömr;imun en 
büyük saadetlerinden birini tada
rak, çeşit çeşit mihnetler ve me
pkkatlerle geçen bir mazinin bü• 
tün yorgunluklarını unuttum. 1-
çim, beni yeni ümitlenme kavuş. 
turabilecek taze bir hız ve cesa
retle doldu!,. 

y ine Ahmet Mithat Efendi 
yazıyor: 

•-O sıralarda, heniiz pek cü:d 
malümata sahip olduğum halde, 
kendimi allame sanıyordum: Za. 
ten, nefsime itimadımı-:ı fulabtı 
da bundandı. Kendi hakkımdaki 
bu hüsnü vehmimden dolayı bcrıi 
ayıplamayın: Bu zannımın bu de
rece kuvvetlenmesinde, daha doğ-
l'U8U, o kadarcık malümatla, o de
rece şımarışımda, Mithat Paşadan 
gördiığüm teveccüh~n çok dahil 
vardı. O, benimle fazh meşgul ol. 
mıya, bana sık sık iltifatta bulun.. 
mıya başlamıştL O kadar hi, hafta
nın bir, iki gecesinde sofrasında 
yemek yemek şerefine bile kavu. 
ıuyordum. Eğer henüz çocuk deni· 
lecek bir yaşta bulunduğumu da 
düşünürseniz, o derece şimarmakta 
beni mazur görürsünüz. 

Mithat Paşa, huzuruna kabul 
olunduğum günlerden birisinde, 
bana: 

.. _Sen, dedi, bundan sonra, 
her sabah, erkenden, benim kayın 
biraderle birlikte, Hacı Salih E
fendinin medresesine devam ede
cek, biraz da arabi, ve farisl oku.. 
yacaksın!,, 

Bu sevindirici emri aldığım giln.. 
den itibaren, her gün, Mithat Pa
p.nm kaym biraderi Namık Bey· 
le birlikte Rusçuk fuzalasından 
Hacı Salih Efendinin medreseı;ine 
devama başladık. Bu suretle, ba· 
§Bl'mek mecburiyetinde olduğum 

işler artmıştL Fakat buna rağmen, 
ben, hepsinin altından kolaylıkla 
kalktıktan başka, bol bol sefahat 
yapmıya da vakit bulabiliyordum. 

Hem sefahatim, tek cihetll de
lildi. İçim ve hayatım çeşit çeşit 
alikalarla doluydu. En aşağılık ve 
aefih heves uğrunda can vermek, 
benim için işten bile değildi. Zira 
adına hayat denilen şeyin kadrini, 
kıymetini kavrayabilece!t kemale 
kawşamamıştım. 

Sabahleyin medresede dersimi 
aldıktan, bütün gün, dairedeki işle
rimi bitirdikten ve akpm üzeri, 
fransızca dersimi tamamladıktan 
aonra, konçlan kasıklarıma k:ıdar 
çtkan kocaman Macar çizmelerml 
ayaklanma çeker, kalın bastonu.. 
nıu koluma takar ve soluğu., içleri 
her çeşit sefahate salme olan ma. 
hallerde alırdım: 

Fransızca hocam, Aragan adın
da bir zattı-ve bu zat, ömrümde o 
güne kadar tanıdığım insanlann en 
bilgilisi idi. Fakat, benim ondan te
min ettiğirn istifade, :;adece lisanı· 
mı ilerletmekten ıbaret kalmadı. 
Her şeyi bildiğine ;nanabilecek de· 
yecede zavallı bir hale düşmüş o-

-------
ğim derme çatma bilgimin boşlu. K · d • d Al 1 ı 
ğunu,hiçliğinianladım.Veyinebu ara enız e manyaya sm~r anan 
sayededir ki, içine gomüldüğümü { 

anladığım cehalet deryasında bo- F 1 R T 1 N A 
ğulmaktan kurtulmak için. gözle- Bu··ıu··n Vapurl~ımızın rimi yeniden birer can kurtaran 
gibi görüaen kitaplara sanldun. 
Bilhassa o deviı'de, okunacak türk· ş•ıddetlendı• 1 
~:y!i~~:7.z~~t~1!i::;~ ~r:~~- Evvelki gQn ya .. n karla beraber, inşası Tama andı 
Bir taraftan fransızcaya çalışıyor. 5 .. 
bir taraftan kitap okuyordum. fiem hava soğumuş ve denizlerde fırtına 
tıpkı, yaman bir açlık hisseden in.. kısmen şiddetlenmıştir. Rasathane 
sanın eline geçen her şeyi midesi- liman reisliğine şimal fırtına~ının de. 

1 vam edeceğ'ni bildirmi,, keyfiyet dün 
ne indirmesi gibi, e im'.! geçen her denizcilere tamim edilmiştir. Dün E. 
kitabı okuyordum. Bereket ki. be. 
yin• mide gı'bi çabucak fesada u"- ge ve Marmarada lodos {ı_rtmaemuı 

!§- biraa....a1tQ1let owmasına mukabil 
rıyan bir uzuv değildi. Eğer böyle Karadenizde karayel fırtınası devam 
olsaydı. o sıralarda, beyin fc~ 
dan öleceğim mu}ıJLlıdalXtt. Fakat, etmiştir. Yo!da bulunan küçük mera-

kip limanlara sığınrruşlardır. Büyük 
hem arahi, farlst öğrenmek. hem vapurlar yollarına devam etmekte
akşamı kadar dairede çalışmak. dirler. 
hem fransızca ders almak. hem Denizlerde MdiBeler 
bol bol kitap okumak, hem de bu 
arada bile sefahati bırakmamak, İnebolulu Salibin idaresindeki 22 
zaten zayıf olan bünyemi yeniden tonluk Kamer motörü Yemiş ile Seb
sarsmıştı. a hali arasında Rıza Taşpınarın 

3258 numaralı sandalına çarpmış, 
Doktorlann tavıı;tyest ile, ve parçalayarak battrmtştır. Sandalda 

Mithat Paşanın müsaadesile, Zir bulunan ik ikişi kurtarılmış, hfuVle 
toy adındaki sayfiyede, bir müd. etrafında tahkikata başlanmıştır. 
d8t dln~dlm l'~~=.:~1Jfall l@j~:~lfiM--·-B...._.-.~_....,...ıı...w 
ten blçiili' 'fay!a ~~m~ aa. • • .,,_ •••"''"':: 

Diğer taraftan, Kanllıl"l limanının 
orada işten, dersten ve kitap'ardan eski Krepe mevkii ile Sarısu arasın. 
kurtulmuş, fakat maalesef. sefa- da bir mayin görülm:iş v"? liman reis· 
hata dalmak fırsatını yine bulmuş 

liğine dün telgrafla bildirilmiştir. 
ve kaçırmamıştım. Hatti, bilakis, Mayinin imhası için bugün bir mı.if. 
muvakkaten bıraktığım meşgale. reze gönderilecektir. V:ıpurlarm rna
lerden artan bütün v~kitlerırri se- yinden uzak geçmeleri denizcılere ta.. 
fahatle geçirmiye başlamıştım. Be- mim edilmiştir. 
reket ki, bu istirahat ( ! ) uzun sür
medi. Yoksa, bu sefer de "fartı is
tirahat,, (!) tan öleceğim muhak
kaktı. 

Tam o sıralarda, Sofy:ıda, bjr 
ıslahhane ve fabrika inşa olunması 
kararlaştırılmıştı. Bu ınşaata ne
zaret etmek vazifesi • askerliğini 
bitirmiş. ve Mithat Paşanın tevec
cühünü kazanarak maiyetine gir
miş ~lan - büyük kardeşime veril. 
mişti. Fakat kardeşim, lisan bilmi. 
yordu. Halbuki, inşaatta, bir ecne
bi mühendis çalışacaktı. Ve karde
şimin onunla sık sık temasta bu
lunması l.AzımdL Bu itibarla, beni 
de, tercüman olarak kardeşiimn ya· 
nına vererek, Sofyaya gönderdiler. 
Fakat bu gidiş, benim için, hiç te 
hayırlı olmadı. Çünkü Sofya, be. 
nim bir türlü yakamı bırakmıyan 
sefahate, çok müsait bir meydandL 
Nitekim, ilk gençliğimın en çılgın
ca sefahat alemlerini o sıralarda, 
ve Sofyada yaşadım. Fakat, artık, 
gittikçe eriyen zayıf bünyem, yü. 
zümü ilk defa görenlere bile endi-

Fransız Profesörünün 
İkinci Konferansı 

Konferanslar verm~k üzere şehri
mize gelmiş bulunan Kollej dö f rans 
profesörlerinden Luis Massijan ikınci 
konferansını da dün öğhdcn sonra 
Güzel Sanatlar akademisinde vermiş 
tir. Profeı:;örün dünkü konferansının 
mevzuu (Sanata verdıği ilham bakı
mından Hallaç Mansurı du. Profe
sör konferansında, ilk evvela Hallaç 
Mansur devrinin akidelerine temas 
etmiş ve Mansuru yetiştiren içtimai 
muhiti de anlattıktan sonra Hallacın 
takip ettiği gayeyi, akidesini?'l muah
har devirler sanati üzerinde bıraktığı 
tesiri izah etmiştir. Profesörün konfe 
rans Hiltni Ziya Ülgen tarafından 
türkçeye tercüme edilmi.ştir. 

Tifüs Mücadelesi 
VilAyet ve belediye sıhhıye müdtk

leri, tifüs hastalığının önüne geçmek 
için esaslı surette mücadeleye başla
mışlardır. Bu maksatla şehirtl~ki be
kar odalarında yapılan kontroller, bu 
odaların kısmı azamısinin gayet pis 
olduğunu göstermiş, buralardaki be. 
karlar hamamlara sevkedilerek gerek 
odalar, gerekse bu b~karlara ait eş
yalar dezenfekte edilmiştir. 

ze indirilmesinden sonra uyni tonajdaki Savaş 3500 tonluk Şalem va-
pttrlarınm inşaları da bitirilmiş vaziyettedir. ak bu vapurlarm geti-
rilip getirilmiyeceği beUı değ'ldir. 5,300 tonl apurlanmızdan ilk ild. 
sinin inşn!lı bir hayli zaman evvel bitirildiği hal limanımıza getirileme. 
miştir. Alman hüldunet.L vapUl'lanmızı limanı da teslim şartını kabul 
ettiği takdirde mesele kalnuyacalnır. 

Yeni Bir Komisyon K 
OenizyoOan işletmesi vapurlannın vaziyeti Alanya civarında kara

ya oturan 'l'ırhan vapuru hadisesi etrafında te 'kat yapmak üzere liman 
re'sliğinde bir komisyon kurulmuştur. Komis da Münakalat Ve.kileti 
teftiş heyeti reisi, bılşmüfettiş ve bir müfet e heyeti fenniyeden bir 
murahhas, liman r'!:•sliğinden de heyeti fenni~ reisi bulunmaktadır. Ko. 
misyon ilk toplantısını dün yapmış ve akşam fÇ vakte kadar meşgul ol• 
muştur. 

Linuuı tarife komisl!'u 
Liman tarife kom~yonu yann öğleden sort ilk toplantısını yaparak 

b~e~i't1e";kiiltkanu:;ı'Toı-:Y:i~İe1f};;;fey
0 

an ve Uman İşletm;,sin'in 
tarifeleri Vekalet tarafından hazırlanarakh 

l\fiinnkalat Vekaleti liman dah'lindP. işliye apur ikretlel'inde terzilnt 
icin tetkikat :vapmRkt&dll'. Bilhassa yaz i~ln alar - Yalo\'a ve Havdar
p·a~a - Kadıköy hllttında tenzi18t imkanlar aranmaktadır. Üsküdar ve 
havalisi Tramvay Sirkefi\'le anlasılarak K' "den. flOD tramvay durağı 
olan Bostanc-ın kıu1ar gidiş - geliş tenzil tek bilet usulü ihdası da 
bu arada tetkik edilecektir. 

Çoban Şabanın 
Tecziyesi istenildi 

Sütlücede kendi ağlhna koyun 
soktu diye, Niyazi ve Tahirı öldüren 
Arnavut Şabanın muhakemesine dün 
Birinci Ağır Cezada devam edilmi§
tir. Suçlu Şaban cinayetlerini tamn
men inkar ederek bunları patronu. 
nun akrabası olan Cevad111 yaptığını 
ve dinlenen şahitlerin para ile tutul. 
~uklarını iddia etmiştir. 

Müddeiumumi iddıanamesinde Şn
banın suçunu sabit görerek ölüm ce
zasına çarptırılmasını istemi~, fak~t 
cezanın tahfifi cihetine gidilmesi içın 
de işte esbabı muhaffeie m.utalea et
tiğini söylemiştir. 

Muhakeme, dosyanın tetkiki ile 
karar vermek için başka bir güne bı
rakılmıştır. 

· zel Sanailar 

Ş"' sı Toplanacak 
Ma Vekileti. önümüzdeki yaz 

mevs· nde Ankarada bir güzel sa
natlar rası, toplamağı düşünmekte-

dir. un için, vekalet tetkiklere 
başla r. Bu tetkikler -:ırasında, 
muht sanat şubelerine mensup bil 
gı ve tısas sahibi olanların fikirle
rinde de istifade edilecektir. Şura. 
ya, b anat şubeleri mensuplar! iş
tirak ebileceklerdir. Tetkıkler bi
ter b ez vekilet şiirada konuşula. 
cak JSeleler hakkında bir program 
hazır(arak alAkadarlara göndere
cektü 

ııTalebe paso/,arı işi 
UJE!rsite ve yüksek tahsil genç

liği 1'rnvaylarda tenzilatla seyahat 
için /So taşımıya mecbur tutulma
malaFU ve hüviyet varakalarının 

G li trarn~Y rnemurlan tarafından paso 
Gazete Kağıdı e yor mak ında kabulünü rektörlükten 

Gazeteler için, Basm kooperatifı, iste lerdir. 
İtalyadan on iki vagon kağıt satın al- =:J':=.=============-===== 
mıştır. Kağıtlar yola çıkanlınıştır. mbı dileceği haber. alınmıştır ... Bu 
Aynca Slovakya ve Macaristandan kağİ8?_ . gazet~lerin aıuyacın.ı gore. 
dahi bin ton kadar gazete kağıdı te- tev~ edılecektır. 

SUAL CEVAP 

fe verecek hale girmişti. Anam, 
babam, beni reddetmekle tehdit 
mecburiyetini duydular. Kar
deşim ettiği nasihatlenn hiçbir te
sirini göremediği içın, bir gün, gö
zümü korkutmak, ve beni tuttu
ğum bu tehlikeli yoldan geri çe. 
virmek için tehlikeszce vur
durttu. Fakat, aldığım bu bıçak 
yarası bile, uslanmama sebep o!a
madı. Ve ben, maalesef, Sufyanın 

Temizlik mücadelesi için bütün ilk 
ve orta mekteplere de bir tamim gön 
derilmiş, talebenin s~çlarmm kest.i. 
rilmesı,· sabahları talebenin temizlık 1 oı p"·• blektep 7a•·lıdır. 8 - MUlklye mektebi nerededir r• wr w 
muayenesine tabi tutulması. temi.zl~- me pl'tları, tahall mUddetl ne kadar• • 

ölümü bile göze aldıracak dere~e. 
de caıip bulduğum sefahat alem
lerinden talisiz yakamı kurtarama
clun. 

nemiyen talebelerin ııile adreslerınln dır? ,- Bizde •natklr yetlftlren "'ek· 
bildirilmesi istenilmiştir. C _ Mülkiye mektebi Ankaradadır. tep~.,. nııdırT • 

Karga Mücadelesi Yeni ismi Siyasal Bilgiler okuludur. ~- Endüstri ııahumda kendllerin-
Usküdar kazasında karga mücade. Tahsil mUddetl 3 senedir. nx iki sınıfı d iltlfade edilebilecek sanatklr ye-

l t H k b. karga umumidir. Son sınıh idarl, ınalt ve si- ek için açılm11 olan erkek b6lg .. 
lesine baş anmış ır. er es ır Tü t okunan vardır. Bunlar Udsl ih-

1 k d yas! olarak üç şubeye ayrılmıştır. r· öldürmiye mecbur tutu ma ta ır. 25 ya, ve 6"" ._,__,,_ 0•--k ... __ o .. sınıf 
l d kiye tAbiiyetinden olmak, 18 - ,.. .. ....,ua ... _ .,._,., ,, 

Şimdiye kadar ya01lan mücade e e ;ı danı ile n. • ederi-. A ...... ca -Aa,. 1- 1--' model 
k 1 arasında bulunmak. hüvivet rı z an ~ J•• - .. ~ .. 

bu kaza dahilinde 22 tilki, 2 ı ça a · . 1 6 adet demir, dökil"' elektrik libl •-lise ve olgunluk dıplomıı arı nı, .... 
3 kurt, 800 karga öldürülmüştür. 6x 4•5 büyüklüğünde fotogra.f. sıhhat blvidir. Bu mekteplere llk-

T Y Kamyon Çarpışması raporu ve .Mçek a"lSl klğıdı, taahhüt se- bl bitirenler, yqı 13 den qatı ramva - !>'' .,, ••" • '1 d- .... kan olmı•anlar ......... lllr-
lı k d .. O an nedi ve dilek"e ile okul direktörlUıı;une _, J- J ... ...... 

3946 numara amyon un sm .. d r Okul i&tı nıektepl- vatılı ve -tısız oı-
1 9 1 Ş. li T"" nel müracaat etmek, girme şartları 1 

• ..... J J-beyde 3 numara ı ış • u poru "--- lkJ ~---dır. imtihanı ıcaza-doktonınun vereceği muayene t11 ~ """"" 
tramvay arabasına çarpmı' ve tram- ı esas tutulur. 1 - so eylOl arasında talebe nflar mektebe param 7abh olarak 

İtalya ile 
. 

Tesbit Edilen . 
Esaslar 

İtalya ve Türkiye arasındaki Her 
ret anlaşması mucibince iki hükii" 
met heyetlerinın her altı ayda bir de
fa toplanmalan lazım gelmektedir· 
Romada yapılan son toplantı bu mak 
satla yapılmıştır. Altı aylık t.icarl mil 
badelatın beş milyon Türk lirası ol
ması takarrur etmiştir. Anlaşmanın 
bugün inı2ı:ı.Janması beklenmektedır. 
İtalya piyasalarına ::.otıfocak malların 
fiyat ve kalitelerini tesbit tt..-. ... ır- a .. 
zere bir haftaya kadar şehrimize !tal 
yan tüccarlarından mürekkep bit 
grup gelecektir. 

I ngUizlerle ticaretimiz 
İngiltere ile yapılan ticaret anlar 

ması üzerine iki memleket arasında 
ticaret mübadelesinin bir Kaç misll 
artacağı anlaşılmaktadır. İngilizJet 
dominyonlardan alamadıklan 
İıiizden alinaıcta··oıauıulıı ouLutı ına 
ları mübayaa edeceklerdir. tı'aluıı& 
kap tiftik rekoltesi İngilterenin bü
tün ihtiyaçlarını temin etmediğinden 
İngiltere bizden tiftik te alacaktır. 

lngilterede alakadar heyetlerce it" 
halat ve ihracat madd"?lanne ait Lis
teler hazırlanmıştır. Bu ,listelerin bU 
günlerde nep-edileceği bildirilmekte
dir. 

Slovakyanın istedikleri 
Slovakya piyasamızdan külliyetli 

miktarda bahk konservesi istemiştir· 
Fabrikalarımız ' bu talebi henüz ka
bul etmemişlerdir. lsteni!Pn miktar. 
eldeki işlerin bitirilmesinden sonra 
temin edilebilecek ise de Slovakya 
ile mevcut ticaret ve kliring arılaş
ması. nisanda nihayet bulacağı gibi 
Slovakyadan da mal gelmedi~ .iç!rı 
kliring hesaplan da dolmuş gıbıdır. 
Konservacılar bu vazıyetten haber
dar edilmişlerdir. 

Dünkü ihracat 
Dün piyasamızdan 2fi0 bin liralık 

muhtelif mallar ihraç edilmiştir. tn• 
giltere, Fransa başta olarak d!ğer bl. 
taraf memleketlere gonderı1en b\J 
mallar arasında tiftik. fındık. balık. 
konserva, tütün, kenevir, yumurta 
ve zahire bulunmaktadır. 

Arpa işinde kar edeni.er 
Arpa ihracının men'i üzerine arpa.. 

lar dqrt buçuk kuruşa d~şmüş, oıı 
gün sonra tekrar ihracata müsaade 
edilmesi üzerine fiyatlar altı kuruşa 
kadar fırlamıştır. 

Beş altı tüccar a r a r d a ge
çen müddet zarfında bu düşı.ik fiy~~
lardan istifade eder~k b.r kaç yıı:aı 
vagon arpa toplamışlardır. Oıracata 
tekrar müsaade edilmesi bu tüccar
ların mühim karlar temi.o etmesine 
yaramıştır. Son günlerde arpa satış. 
lan eski hararetini kavbetmiştir. 

TAKVlt,t 

13 Şubat 1940 
SAL 1 

2 ncl ay Gün: 29 ıtuun: 98 
Arabi: 1358 Rumf: 13!i!i 
Muharrem: 4 tldncikAnun· 31 
Güneş: 6.59 - ÖğlP.: 12 ?.il 
tklpJM.: 15.20 - Aksam: 17.40 
Yatll : 19.11 - ImsAk: lt19 

N ihayet. ailem. en son çareye 
başvurdu ve beni şimdiki re.. 

fikam Servet hanımla evlendirdi
ler. Bereket ki, bu işi yaparken, 
bir hayat arkadaşı seçmek hakkı. 
nı elimden almamışlardL Nitekim 
bu sayededir ki görüp severek aldı
ğım refikamla kurduğum yuva, 
bedbaht olmadı. 

vay hasara uğramıştır. Nüfusça z~- [: kabul edilir. Muayyen miktardan fazla k~uı edlllrler. Paralı ve yatwz ~~ 
yiat olmamış, fakat bu çarpma ha- talip cıkarsa, aralarında milsabaka ya- i lhıına tAbl tutulmazlar. 
disesi dolayısile münakalat bir saat ı ·~~~::=~=~=.:~-.--._;r-.-.;;;;..;;--;;,;--.,iiiim-.: 
kadar durmuştur. (Devamı var) 
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~GQEJ·@ f Eif 
Kavuklu Ali de 

Göçtü! 
~akın ve Orta ~ 
Şarh Cephesi ()-ı .~ 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

G ünün haberle:d arasında mü

him mevki alanlardan biri de 
Avustl'alya ve Yeni Zelandadan gc. 
len kuvvetlerin Süvcyşe çıkması ve 
İngiltere ile Fransa tarafmcla.n Ya~n 
ve Orta Şarkta alınan asken tedbır
leri takviye icin kullanılncaklaruım 
anlatılmasıdır: Bu kuvvetlerin mik
tarı hakkında mnlUmat ,•crilmiyorsn 
da Domin:vonlar Nazırı Mister Ede. 
nin bunla~ karşılamak için İngiıt.e. 
:reden l\lısıra kadar gitmesi ve in~ıl. 
tere hükumeti ve halkı namına bun
lara "I-lo~ geldiniz,, demesi, !~gilt~
renin Mısırdaki sefiri kebırı Sır 
Lampsoıı'un bunlara kral tarafından 
gönderilen bir mesajı okum~sı! kuv. 
velin bir hayli büyük ve ınühım ol
duğunu göstermektedir. 

Esasen Mısırda yeni bir 1\lısır or. 
dusu teşkil edilmiş, İngilt~~e: cogra. 
fi ve askeri mevkii çok muhım olan 
l\lısıra İngilizlerden müteşekkil bii. 
yük kuvvetler göndernıis, daha son. 
:ra Hindistandan topladığı kuvvetle. 
ri de buraya se' kettikten başka Fi. 
listin, ICıbrıs, l\Ialta ve diğer yerler. 
den gelen kuv,·ctleri de Mısırda yer. 
leştirrniş; Mısır, Filistin vo Sudan 
gibi nisbeten emin yerleri yeni kuv. 
vetler yetiştirmek için kullanmı~; 
diğer taraftan Fransa da Suriyede ~:e 
Şimali Afrikada bi.i;'I iik hazırlıklar 
yapmış. Irak hükumeti de ayrıca ha. 
zırlanmş olduğu için bu çok büviik 
ölçüdeki hazırlıkların hedefi hakkf~
da da biiyük meraklar uyanmaga 
baslamıstır. 

i\rntt~fiklerin Yakın ve Orta Şark. 
ta yaptıkları bu biiyilk azırlıkların 
hedefi ne? 

Harbin l>Lt sahaya yayılması i!ıti. 
u.aıine karsı tedbir mi alınıyor? 

Yoksa d~lıa ba~.lta maksatlar mı 
gözetiliyor? Yakın '\'e Orta Şarkta 
yapılan bu hazırlıkların Alman.Sov. 
yet anlaşmasının içyilzü, hudut ''e 
§ümulü meçhul kalmasından ileri 
geldiği şiiphe götiirmcz. 

Almanya ile Sovyetler Birliği ara.: 
sındaki isbirli~inin hudut ve şümulu 
meçhul oİdu~ için günün birinde .hu 
•·'-1• Ö'. 'n n.,1.,..,0 '-lı: i1 ifak seklın. 
"Y·' " ' ~"" . ... , ~~-· LfUıalı, cUO• 

1"kacar tarafların hiçbir tedbiri ihmal 
etıtıemelerine, \'C ilerde telifi kabul 
etmez bir vaziyetle karşılanmamak 
için her yerde ihtiyatlı ve temkinli 
davranmalarına sebep olmaktadır. 
Belki bu tedbirler, Yakın ve Orta 
Şarkı harp sahneleri olmaktan biis
biitün koruyacak, Ballçanlar ve Ak
deniz sahilleri harbin sirayetintlen 
kurtulncaktır. 

Aksi takdirde, harp Yakın Şark 
Bahasına sıçrarsa onun tahribatına 
karşı gelmek icin her şey hazırlan. 
ınıs olacak ve bu. sayede bu memle. 
ketler, uğnyacakları tecaviiz dalga. 
sını, daha fazla .lwlaylıkla püskürte. 
bileceklerdir. 

Elhasıl Yakın ve Orta Şarkta 
nıiittcfikler tarafından alınan askeri 
tedbirler, bir emniyet garantisi sa
yr fah ili r. 

lngilterede lrlandall 

Tedhişçilerin Nümay!şi 
Londra.· 12 (A.A.) - Belfast zabı

tası, Irlandalılara karşı sempati bes. 
liycn kimseler tarafından dün akşam 
tertip edilmiş olan bir mitingdeki nü
mayişçilere hücum etmiştir. Nüma
yişçiler, bu mitingi iki Irlandalı te<l. 
hişçinin idamını protesto etmek ma.k 
sadile tertip etmişlerdi. 

13 kişi tevkif edilmiştir. 
Diğer taraftan zabıta, Armach'da 

yapılmış olan °bir mitinge iştirak et. 
miş olanları dağıtmıştır. 

Tipperary'de yapılan bir mitingde 
amele fırkası rüesasından Joseph Ca_ 
hiell, idamlardan sonra bu mıntı:ıka_ 
da oturan birçok İngilizlerin ve Pro. 
testanların bir takım tehdit mektup. 
ları almıs olduklarını ve kendilerine 
nuntakayı terketmclerinin ihtar edil. 
miş olduğunu söylemiştir. 1 

Cahill, bu tehditlerin rnesul hiçbir 
teşekkül tarafından yapılmamış ol. 
duğunu tasrih etmiştir. 

Londrada 4 Bin Talebe 
}{ay bolmuş 

Matbuat 
Heİeti, 

Mafno 
Hattnda 

Paris, 12 (A.A.) - '!'ürk matbuatı· 
heyeti, cepheyi ziyfet etmek üzere 
cuma sabahı Pariste ayrıl.mı'> ve dün 
akşam saat 20 de p ltahta tlönmiiş
tür. Türk matbuat heyeti, 9 şubat 
günü Ordular ınıntaasını, 10 ~ubat
ta Strasbourg'u ziya~t etmiş ve mii
teakıben Majino hatnzn. en mühim 
mevzilerinden birini1Yaret etmiş ve 
bu mevzide bir mi.ifı:te başında mu
zikaları o~duğu hald selam rasime. 
sini ifa etmiş ve misP'lere şarap ik
ram edilmiştir. l 

Majino hattının aımeti karşısın
da Türk heyetinin ttün azası gibi 
fevkalade mütehass olan mezkur 
heyet reisi şöyle demtir:. 

Yazan: B. FELEK 

V e, korktuğum gibi oldu. Zu
huri Kolu neslinin son kıy

metli uzuvlarından Kavuklu Alı de 
dün 57 ynşındn öldü ve meydandan 
çekildi. 

insanlar, hep doğar, yaşat' ve ö
liirler. Bunların pek çoğu doğu. 
nıundan ölüınüne kadar hayatta bir 
iz, bir eser bırakmadan, hatttı b:r ko
ku kadar olsun mulııtine sinmeden 
çekilip g:der. 

Bir kısmı da: 
"Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli 

kubılr" 

Dedirtecek kadar hemcinsini te• 
dirgin eder. Böyle olmaktansa, ev .. 
vclkilerden olmak çok daha mü..· 
reccahtır. Hiç değ.lse nanu lanetle 
yad edilmez. 

Bir üçüncü mesut zümre vardır 
ki· hemnev'ine karşı hayırhnhbğı ve ' . hizmeti ile gününü tamamlar. Ah 
bunlardan idi. n· çarenin eti ne idi 
ki· budu ne olsun. Fakir olduğu için 

' hayrat yaptığını yazacak değilim. 

"Bu hat, Meta birabrıka .. Zaf l'.'. 
rinizin fabrikası .. ,, 

11 şubatta bir çok ~da!üi mevzi
ler ziyaret edilmiştir. 

---0---

ı ngiliz Anavatan f itosuna mensup zırhlılar, Alman talıtelbahfrlerine karşı 
destroyer/erle birlikte lıarekete müheyya vaziyette bulunuyorlar 

Lakin insanlara en çok muhtaç ol· 
duğu biraz neşe, biraz kahkaha ver .. 
ınek için dişlerini söktiirmiye kadaı 
göze alınış bir adamdı. 

Bu satırlarla ölümüne acındıiı.; 
mız bu adamı seyretmiş olan her
keste bir lahzalık olsun ne§e hatıra. 
sı yok mudur? , Yugoslav - Bulg· Ticaret 

Odası AçP 
Belgı:at, 12 (Hususi) Yugoslav

Bulgar ticaret odasınınçılma mera
simi bugün burada yaldı. Bu me. 
rasimde Yugoslav hükflet erkanı i
le Bulgar heyeti hazır flundu. Mu. 
tekabil ve samimi nutufAr söylendi. 
Bu müsterek ticaret ol.sının nçılı. 
şı der~ b ir memnuniyt ile kc:ırşı
landı. İki devlet arasmdınevcut si
yasi ve iktısadi dostl.uk ıiinasebatı. 
nın bu odanın açılma~dan sonra 
bilhassa iktısadi vadide f hayli in· 
kişaf edeceği muhakkal~ ;rülmekte. 
dir. 

iki Holanda Vapuru 
Batırıldı Bir Norveç, Bir 
Be çika VapurudaBattı 

Avrupada 
Soğuktan 

Ölenler 

Ali, Zuhuri Kolunun düşmekte 
olduğu inhitat devrinde ve külfeti 
nimetini kat kat aştığı zamanlarda 
ona bağlanmakla, sanata olan aşla
nın ne kadar ıvazsız olduğunu da 
göstermiştir. 

Bilhassa halk kiitlesinin mizah ve 
nükte ihtiyacına tatmine uğraşan bu 
Türk sanatkan güldürdüklerine ea 
büyük ruh gıdası olan neşeyi verir. 
ken çok defa maişetini tehlikeye 
koymak zaruretinde de kalmıştı. General Gamelin'in Karargahında Daladier'nin 

de iştira kile Mühim Bir Askeri Toplantı Yapıldı 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Cumarte
sldenberi bütün Macaristanda tipi iJe 
beraber tekrar hüküm sürrniye başlı. 
yan şiddetli soğuklardan şimdiye ka
dar altı kişi ölmüştür. 

Ali, güldürerek, fakat gülünç ol
madan öldü. Onun yegane hazin ta
rafı hayatına göz yumuşunda istJ. 
cali oldu. Ayni istical ile de defne
dilen merhumu sevenler ellerinde 
götürdiiler ve pişekarını tanımadığı. 
mız büyük orta oyunu sahnesine hı· 
raktılar. Şimdi o Abdürrez:ık. Ba
san, Hamdi. Küçük İsmail ve daha 
ondnn evvelkilerin arasına ~!rerken 
kimbilir ne kadar memnundm. İster 
istemez insanın hatırına şu beyit ge. 
liyor: 

* Sofya, 12 (A.A.) - Bafkil Köse. 
ivanof He Yugoslavyanm pfya elçisi 
1934 tarihli Bulgar • YuıSlav tica
ret ve baytarlık muahed ne zeyil 
uunqK uzere ou un ı.ıu pro wı u~-

lam.ışlardır. 

Amerika Reisicümhıluğu 

Nevyork, 12 (A.A.) - orld Te
legramm gazetesinin ö,ğrcnğine gö
re, Reisicümhur Roosevcl üçüncü 
defa olarak Reisicümhur*a nam. 
zetliğini koymıyacağına da\ teminat 
vermesi ü:erinedir ki, po~ ve tel
graf nazırı Farley kendi naretliğini 
koymuştur. 

Londra, 12 (Hususi) - Denizde 
birkaç gemi batırılmıştır. 7000 ton. 
luk "Berga Dyke" ismindeki Ho
landa vapuru bunlardan biridir. Bir 
Alınan denizaltı gemisi tarafından 
batırılmıştır. "Gallia., ismindeki 9968 
vv.nı.u.ıl. 1J1..&. 1~Vl yç\1 .t''-' t..& ul 6f--:...;, d.o 

İngiltercnin cenup sahili ll.çığmda 
bir mayine çarparak batmıştır. lnfi
lakin şiddeti sahildeki şehirden his. 
sedilmiştir. Fakat, yalnız bir bölme
ye su dolduğu için gemi römorkörle 
sahile çekilmiş ve karaya oturtuı. 
mustur. 

5827 tonluk bir Belçika vapuru da 
İngilterenin cenup sahillerinde bat
mışt_ır. Mayine çarptığı zannedilmek 
tedir. Evve~ki gün batan Burgerdijk 
Holanda vapurunun bir Alman deniz 

Daily Sketch galfesi şu malumatı veriyor: 
"Diplomatik malillerin verdiği mmümata gö
re Almanya, B~ birliğine miini olmak için 
üç devlet nezdindt yeni teşebbüslere girişmiştir. 
1- Almanya, Srha hükumetine Almanya ile 
Bulgaristan arasl"da sulh ve karşılıklı yardım 
paktı imzasını tek~f için Sofyadaki elçisine ta
limat vermiştir. Po.ı;tın imzası mukabilinde Al· 
manya, /Julgarlllflh.ın Romanya ve Yunanista .. 
na karşı talepıeri11e müzaheret vaadinde bulu
nacaktır. 

2 - Almanya, JloTnQnyadan daha f qzla iptidai 
madde almak ,,ıu'itlf.büinde lif acaristan ile Bul
garistanın ta!,epleri,,,e karşı ona müzalıerette 
bulunmayı vaaiet111iştir. 

3-Almanya, bf acaristana da, Romanya aley
hindeki taleplerine müzaheret edeceğini bildir
mi§tir. 

Almanya bu birbirini tutmıyan siyasetinin, gizli 
olduğunu samyorsa da bu işlerle alakadar olan 
bütün devletler işin farkındadırlar ve son Bal
kan Konferansında'lt. sonra bu Alman siyaseti 
Bmkanlarda billbütiı.n dikiş tuttul·amıyacak ha
le gelmiıtir. 

altısı tarafından tornillendlği anla. 
şılmıştır. Flanders vapurunun da 1n
gilterenin cenup sahili açığında bir 
vapurla çarpıştığı ve karaya oturdu. 
ğu bildiriliyor. 

Garp cephesinde vaziyet 
Almanlar garp ceph·;sinde Fransız 

karakollarından birine taarruz etmiş
ler, fakat bu taarruz püskürtülmüş. 
tür. Milli Müdafaa meclisi reisi, .Har. 
biye Nazırı Daladier yanında aske
ri kalemi müdürü ?lduğu halde bu 
sabah general Gamelin~n umum! ka
rargahına gitmiştir. Daladier, orada, 
şimali şarki cephesi kumandanı ile 
ordu grupları ve ordu kumand:.m~arı
nın da iştirak ettiği toplantıya riya. 
set etmiştir. 

Bir çok mıntakalarcla demiryoJu 
münakalatı durmuştur. Trieste treni 
kara gömülmüş ve yedi lokomotif 
treni çekmiye muvaffak olamamıştır. 

Bunun üzer ine bu trendeki yolcular 
başka bir trene aktarma edilmiş ve 
Peşteye 12 saat taahhıırh gelmiştir. 
Kasan ile her türlü münakalat ke
silmiştir. 

168 Senedir Görülmemiş 
Soğuklar 

Stokholm, 12 (A.A.) - Dün ge
ce Stokholmde derecei hararet sıfırın 
altında 34 e düşmüştür. 168 seneden 
beri Stokholm'de bu derece şiddetli 
bir soğuk kaydedilmemışti 

birine uygun gösterecek tarzda yapılacak pro
paganda usulünü kararlaştırmaktır. Bu propa. 
gandamn esasları üzerinde anlaşma lıtisıl olduk
tan sonra Alman işçilerini temsil eden heyetler 
Rusyayı, Sovyet işçilerini temsil eden heyetler 
de Alnw.nyayı ziyaret edeceklerdir. 

G * Fransa hükllıneti, hastaneleri hava taarruzlarmdan 
koru.rr.ak için yeni bir çareye başvurmşutur. Bu çaı·e 
Alzas hududu üzerindeki bir şehri baştan başa Kızıl

lınç sahası yapmaktır. Buradaki bütün mulı:ır·ı,Jer 

ba~ka yerlere naklolunacak ve şehir tamamiyle insani 
jşlcre hasredileccktir. Bu hattı hareket sayesinde has. 
tanelerin her taarruzdan korunması beklenınektcilir. 

• Almanya hesabına ltalyadan billıassa kamyon 
ve demiryolu vesaiti almak üzere italyaya gi
den Doktor Clodius'ün Jtalyadan eliboş dü11dü
ğü anlaşılıyor. Sebebi, bizzat /talyamn bu gibi 
vesaiti kendi ihtiyacına hası·etmesidir. ,,,. 

"Bir yerde ki yok nağmcni takdir edecek 
gtlş" 

"Tazyii nefes eyleme, tebdili makam et." 

Ali de, makamını değişfrdi. Şiip

hcsiz orada daha çok takdirkar bu. 
lacaktır. 

Kıymetler vardır ki; yerleri bot 
kalınca takdir edilir. Ali bunlardan
dır. Giin ge~tikçe onu daha fazla a
rıl rcağız. Hak Rahmet eyl"ye. 

Gümüşhane ve 

Niksarda Zelzele 
Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)_: 

Gümüşhanede dün gece biri hafi! ve 
biri şiddetlice olmak üzere iki, bu
gün de saat 12 de 5 saniye devam 
eden bir zelzele olmuştur. 

Evvelki gün Niksarda saat 12.45 
ve 12,55 de ikişer saniye süren hafif, 
19.45 de 20 saniyelik şiddetli olmak 
üzere üç zelzele olınuştur. Dün sa
bah saat 3 de gürültülü olarak şid
detlice bir yer sarsıntısı daha duyul. 
muştur. 

* Tirebolu (TAN) = Burada ve 
köylerde zelzelenin yaptığı maddi 
hasarat miktarının 73,320 liraya 

'ı vardığı tesbit olunmuştur. Buna rağ. 
men, zelzele felaketzedeleri için, en 
fazlasını memurların verdiği 1180 ll.. 

ı ra toplanmış, bunun 600 lirası mer. 
keze gönderilmiş, üst tarafı ile de a.. 
çı.kta kalan fakirlere baraka yaptı. 
nlmıştır. 

o İspanyada Ritlercilik aleyhindeki cereyan lrnvvctlen· Amerikadaki 'Almanlar 
mekte, bilhasa İspanya ordusu ,.e bahriyesi i~inde bu 
ccr<'~·an gittikçe tebarüz etmektedir. Bunu gösteren bir Memleketlerine Dönüyorlar 
Mulisl' de şudur: ı Montevideo, 12 (A.A.) - (Elpas) 
Her H:tler, dört İspanyol generali ile üç amiraline mıt- gazetesi, Graf Von Spec ve Tacoma 
dul;\•alar vermiş ve bu madalyaların sahiplerine veril- gemileri mürettebatından bir kısmı. 

* 
meı:i istenmiş ise de İspanyol amirallerle generaller nın Uruguay'dan ayrıldı.klarmı bil· 
vuku bulan daveti kabul etmemişler ve bu n"şanlarla dirmektedir. Uruguay'dan ayrılan 11 

o 

J>iğet taraftan Naıist Pl'opaganda teşkilatı Balkanlar- madalyalar Alman sefirinin elinde kalmıştır. kişi arasında Graf Von Spee zırhJısı-
dalci sefarenerine ınümlttin olduğu kadar gazete ve • * nın birkaç zabiti, Tacoma mütahas.. 
muh:ırrir satın aınıak itin geniş tahsisat ayırımstır. ,. Londra gazetelerinden biri Hitlerill Tzala llikbin sıs ve elektrikçileri ile tahtelbahirle-
Bu ıııhsisat bilhassa, mtittefiklerin davasına miiznlıc.. • rin sevk ve idaresile alakadar serv1s-
ret eu;klcri göze çarpanlara karşı kullanılacaktır. olduğunu gösteren şu hadiseyi kaydediyor: Ierin mütehassısları bulunmaktadır. . * Bitara!Uırın Berlinden verdikleri malumata gö- Bu gazete, şöyle vazmakhıclır· 
Nazilerın işçi cephe8i lideri Doktor. Ley'in, re Her Hitkr, bir zafer sarayı illşa ettirmeği 1 "Bu hadise. bu adamların hangi iş. - I lerde kullanılmaları itıtimali bulun-
martta Moskovaya gideceği anlaşılıyor. Seya. düşünmektedir. Saray, Berlinin dışında yapıla- duğunu göstermektedir. Almanyanın. 
hatin sebepleri hakkında ve1·ilen maUimata gö- cak ve harbin son bulması üzerirıe zafer şerılik- : tahtelbahir ı:nüteha•~ıs'arına ihtiyacı 

Londra, 12 (A.A.) - Londranın 
ilk mektepleri talebesjndcn 4000 ta
lebeye kaybolmuş nazarile bakılmak. 
tadır. Bu mektepler, Edmontos ma
hallesinin çocuklarıdır. Bunların mcv 
cudu harbin başında 13 bin idi. Bun
ların büyük bir kısmı köylere dağıl. 
mıştı. İçlerinden yedi b"ni, tekro.r 
mekteplerine dönmiişlerse de dürt 
bin talebeden hiçbir haber yoktur. 
Tahliye komiteleri araştırmalara baş 

re, maksat, Sovyetiznı Üe Nazizm ideallerini bir- Zerine sahne teşkll edecek! 1 vardır. Brezılyadan ltalyaya tavyare 
~-----------------·----------------------------------------Jile geçmek, oradan da Al manyaya 

gitmek kolaydır.,, 

-

; 

'ı 



TAN 

Orta Oyununun Son 
Şahsiyeti, Kavu.klu 

,-------------------------------------------Bir dakikalık Lir zaah yüzünden bütün saadetini bozan, hayatını 1Jkan ' 

Ali de Öldü 
Ananevi Türk tiyatrosu halini al. 

~1§ olan orta oyununun sen şahsiye
ti olan Kavuklu Ali ele dün aramız
dan ayrıldı. Dort aydanberi hasta o
lan merhum hastahaneye yatırı!
~ ... d~rt ~un evvel hayatın. 
dan umıd kesılince ailesi tarafından 
evine kaldırılmış, ve pek sevdiği e
vind~. hyata gozlerini yummuştur. 

bir aile babasının romanı RA.D~C> 
ANKARA RADYOSU 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 ltw. 
1648 m 1R2 Kr~ 120 Kw. 

Salı, 13. 2. 1940 
12·30 Program ve memleket saat ayarı. 

12,35 Aj~ns ve meteoroloji haberleri. 12,50 
Türk müziği: Karışık program. Çalanlar. 
Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Zilhtil Barda
koğlu. Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Safiye 
Tekay; 13,30 - 14,00 Müzik: Neşeli mü· 
zlk (Pi.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı. 
18,05 Muzik: Oda müziği (Pi.), 18,40 K,,_ 
nu§ma (Çiftçinin saati), 18,55 Serbest •· 
at, 19,10 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19,30 Türk m(lzjtl: Ölumunden evvel pişekarı Kemali 

yanı?a çağırarak vasiyetini :; aprnış, 
ve dun cenazesi bu vasiyet ınucibin. 
ce hiç merasim yapılmadan, fa!rnt 
çok samimi teessür tezahurlerile kal. 
dırılmış, Aksaraydan tfı Silivrikap.ya 
kadar eller üzerinde taşınarak pek 
sevd~ği mer.hum babasının koynuna 

ARTİSTLERİNİN ŞAHESERİDİB.-
Hacı Faik Beyin hatırasını tiziz için mer
humun eserlerinden mürekkep program. 
Ankara radyosu küme ses ve saz heyeti. 
İdare eden: Mesut Cemil. Bııs Rollerde : 

ERTUGRUL MUHSİN - CAlfliDE 
SAİT • :ksEREN 

20,15 Konuşma (İktısat ve Hukuk saati), 
20,30 Tilrk müziği: Fasıl heyeti, 21, 15 
Konser takdimi: Halil Bedii Yönetken, 
Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Hasan l'eri* 
Alnar): tevdi edllmıştir. FERDİ TAYFUR • NECLA • NEVİN - SUAVİ 

Ce~a~ede bu kara haberi duyabi
len butun orta oyun mulıiplerı, Ali
yi taşıyan ve sevenler, İstanbul bele. 
cliyesinin ileri gelen şahsiyetleri ar-

ISTANBULDA: İPEK MEL EK 
1 - Mozart: Don Juan operasının uver

türü. -.J 
Ankarada : YENİ ve HALK 

' tistler, merhumun kalem ve s~hM Dün vefat eden İzmirde : ELHAMRA birden 

2 - Mozart: Senfoni, sol minör. 
3 - Debussy: Küçük suit. 

* arkadaşlan hazır bulunmuslar ve bu Kavu/du AU Filinin ilk 5eref temsili Yarın a~ saat 9 da MELEK sinemasında verilecektir. 
mütevazi kıymeti goz yaşl~rile takip l MELEK J:işeslnde bugünden satılmaktadır. 
etmişlerdir. Bu oyundan avdet etti~i gece has. '9~~~~~~~~~~~~~~·-••••••••••••••••••••fı.•••••-

Sanat uğruna 32 dişini birden sök. talanmış ~e bi~ daha kalk1tmamıştır. _ ~ 

koltuklar Ecnebi fstasvon1amda 
Tilrk('e Netriyat 

türecek kadar feragat gösteren mer. Hasta!ağı ılk gunlerde hafif bir üşü
hum, Sırmakeş Mehmet Efendinin caktır. 
Qğludur. 1297 de İstanbulda doğmuş. me şeklinde başlamış, nihayet üre. 
tur. 1317 de Menşeilküttaptan mezun miye tutulmuştur. Ali. dün, sabah 
olmuş, Harbiye Nezaretinde 30 kuruş saat 5.30 da pişekarı Kemali yAn,ma 
maaşla katiplik etmiye başl:ımıştır. çağırıp kendisine cenaze merasımı 

ALENi TEŞEKKÜR 111-----------..1a----.. 
Sevgili Fahiremizin gerek hasta. T A K s ı• M 

~ndra 31 ve 49 metre ·üzerinden .. c 
18,55 de; Parls 40 metre ilzerinden •at 
20.25 de; Roma 31 metre üzerinden ve orta 
daJgada Roma ikiden saat 21 de. 

lığında ziyaret ve gerek cenazesini 

teşyi ile tesliyet ve şahsen, tahriren Sı"nemasında 
veya telefonla taziyet llıtfunda bu-

c MA ç OCUK 
Küçüklüğündenberi tiyatro ve or- yapılmamasını, mezarına çelenk ko. 

ta oyun!anna pek meraklı olan mer. nulmamasını ve Silivrikapıdaki ba
hum, katip oluşunun ikınci S""nesin- basnın mezarına gömülmesini vasi
de o zamanın meşhur orta oyuncu. yet etmiş, yanm saat sonra hayata 
!arından kavuklu Karagöz Mehıne. gozlerini kapamıştır. 

lunarak avutmak suretlerile bizimle 
hemhal olan akraba ve dostlarımıza 
teşekkür en evvel ödenecek bir borç. 
tur. Fakat enkaz haline gelen aile
nin hiç bir ferdinde bu cesaret yok. 
Mazur görmelerini saygıl:ırımızla 
dostlarımızdan dileriz. 

At1e namınn davısı: 
Nurettin BAYÜl.KE~ 

din kumpanyasında ufak tefek roller Merhumun vefatı her tarafta de. 
almak surctile işe başlamıştır. Güt\'- rin bir teessürle karşılanmıc:tır Ali
dilzleri kalemde ça'ıştığı için sanati nin çoluğu çocuğu yoktur. Yalnız 98 
öğrenmiye kafi vakit ayıramıyan Ali yasında annesi ile refikası vardır 
memuriyetten çekilıp bütün vaktıni Bunlara belediye t.ararından i'k :::. ============== 

d 1 ak 3 · b t· d YENi NEŞRJY AT •• orta oyununa hasretmek istemiş ise yar ım 0 ar rnaas nıs e ın e. va. 
de buna, babası Mehmet Efendi :azı nf 225 lira para verilm•'ltir. Bu iki 

kadına aynca maaş ta tahsis oluna. 
olmamıştır. 

Merhumun şayanı hayret bir isti
dada malik olduğunu hisseden meş. 
bur orta oyuncularındc;n pişnk.lr kü
çüle İsmail, ona bir mektup yazarak 
birlikte ve müstakil bir kumpanya 
kurmalarını teklif etmiştir. Buna 
son derece memnun .:>lan kavuklu AH 
bu tekilli derhal kabul · tmiş, 1319 
cLa .kavuklu rollerini almıya başlamış. 
tır. 

Osmanlı hükumetinin ilgasından 
sonra, Ali, kısa bir müddet devlet 
kapısından ayrılmış ve işte o zaman 
muvaffakıyetli orta oyunları ile şeh. 
rin kibar duğünlerinde sık sık görül
miye başlamıştır. Nihayet 1346 da 
belediye sicil kalemincie katip olarak 
çalışmıya başlamıştır. 

Merhum, en son oyununu bundan 
beş ay evvel, Kırşehir mebusu Yah
'1a Galibin tertip ettigi bir sünnet 
düğunünde oynamıştır. 

TEŞEKKÜR 
Şirketi Hayriye Mübayaa ve Ta

mirat Müdürü Asaf Akant'm ufulim. 
den mütevellit teessürlerimizi, Ceua. 
zeslnde hazrr bulunmak, Çelenk, 
Telgraf ve Mektup göndermek sure
tiyle tld il ve bizleri taltif buyuran 
Şirketi mezldire İdare Mec\\ai Heye
ti k ramile dijer zevatı muhtereme· 
ye ve bütün mesai arkadaşlarına 
karşı borçlu olduğumuz ve derin te. 
essürlerimiz hasebiyle ayn ayrı ifa
sına imkan bulamadığımız minnet 
ve şükranlarımızın kendilerine lut_ 
fü iblağına gazetenizin yüksek delfı
letlcrini dileriz. 

Refikası: Meliha Akant, 
Mahdumu: Reşat Akant, 
Kerimesi: Süheyla Akant. 
Kain Biraderi: Kemal Topkaya, 
B'raderleri: Sadi, Hayri, Ziya A-

kant. 

İstanbul Emniyet l\füdürlüğündcn: 

EKiCi, TÜTÜNÜNÜ SATINCAVA 
KADAR NASIL KORUMALIDIR? 

İnhisarlar tütün enstitüsü tarafından 
yeni neşredilen kıymetli bir kitaptır. 

SiYASi iLİMLER (MOrklye) - 108 "lrt 
sayısı dolgun münderecaUa cıkmıştır. 
Mülkiye mcktebinın kuruluşuna alt sa
yanı dikkat vesikaları da ihtiva etmekte
dir. 

HALKEVLERlNDE : 
EyDp H•lkevhıden: 
25 Şubatta evimizde ıımatt'lr fotrıgrafçı 

ve ressamlara mahsus olmak üzere bir 
!otograf ve resim sergisi açılacaktır. Teş
hir edilecek fotograf ve resimlerin mev
zuu serbesttir. Amatörlerimizin ser~lde 
teşhir ettirecekleri eserlerin 20 şubat ak
şamına kadar evimiz idare mildı.irilne tes
lim etmeleri rica olunur. 

Emln!SnO Halkevlnden: 
19 Şubatta açılacağını evvelce !Ilın Pttl

ğimb: amatör fotogra! \"e resim ser'°lerı
nin açılışı, Halkevlerl yıldönümü töreni
nin yapılacağı 25 Şubat pazar gününe ':>ı

rakılmıştır. Bu hale göre, fotograf vevıı 

resim sergisine iştirak etmek arzusun
da olan amııtör arkadaşların eserlerini 2? 
şubat persembe a~şamına kadar evimıze 
tevdi edebilecekleri bildirilir. 

Mati 
Baştan başa Zevk ... Ne5'e ve eğlencel 

Şark masallarının en muhteş 

itibaren 

Türkçe 
sözlü 

Türkçe 
şarkılı 

( lsmail Dümbüllü ) ve ( Şlki Şakrak ) 
Musiki k1s~ınd~ : Kemani NUBAR, :anuni AHMET _ 
Klarnet ŞUKRU - DRAMALI HASA1 .. NUMAN İÇLİ

SES - MUSTAFA BUYURUK - 2Ki COSKUN -
SUZAN GÜVEN - NEiiA 

Bugün S A R A y inemasmd~.._ 
c L A ·~~D .Y_ ~- T ~ -vu~fne <ifıq-elJJJ. 
H E R B E R T Jl A al il A L L 

ile beraber yarattık! 

Fransızca 7 A z A ŞC!lerinde oynadı. Büyilk mu-
sözlı.i & Jılti1eUer kazanmaktadır. 

" --·· tı~veten: FOKS JURNAL Son dünya v arp haberleri 

Ö L Ü l\f İstanJ .\sllye İkinci Tiearet 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

29 kAnunusani 940 tarihli nüshamızda. 
ki (Bilmece - Bulmacayı doğru halleden• 
lerden hediye kazananlar: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Vsldrmır t.12 ensUto~ 8 LılttJye fşıJı:ol• 
hı, Bakırköy 3 üncu ıu...,l'lktep 59 Yurd .. 
kul Altay, Büyilkada Sakarya SOh...ı. t N;. 
Ergüt Ka:vmas. · 

1 

MÜREKK EPLi K ALEM K A ZANANLA .. 
Cabloğlu Yerebatan caddesi Neşe a• 

partımanı 3 Ne.da KAmıran Emek. Sül~· 
maniye Kız ortamektebi 3-A. 585 N. Ca• 
nayakın, Yenikapı orlamektebl 802 Erdo
ğan Haker. 

A LBÜM KAZANANLAR 
İstanbul Beyazıt S inci llkmektep 1-B. 

talebesi, Eskişehir Sakarya caddesi COm 
huriyet mahallesi Işik sokafı 23 No. da 
H.fAIYJt,.,Qr.lıclJ :Rur- ... ır .. ır 11 • ....ı • 

R•SIM MOD•LI KAZANA NLAR 
Antalya gUmrOk memuru Akif otlu Ş.. 

ref Töre, ElAzığ Yeni karakol polla me
murlarından Süleyman oğlu Turgut De-
mirpolat. Konya Gazi ilkmekteblnde 2U 
Salim Erel 

8 ULU BOYA KAZANANLAR 
Adana kız lisesi 48 Bedriye Erdofan, 

Edime Merkez jandarma kumandanı Şev• 
ket Yorulmaz oğlu, Aşağıhereke llkmek
tebi 37 Vecdi Özcömert. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Vize llkmektep talebesinden Seyit Ali 

oğlu 97 Hüseyin, Ankara Yenişehir Ata
türk uranı Sebat berber salonu Salt GOi, 
Kırklareli Büyük yayla Mezarlık sokak f 
Ne.da Şükril Göksel 

PERGEL KAZANANLAR MudQrlyeUmiz için 550 takım sivil elbise ve 550 adet şap!tanın alınması kapalı 
zarf usulıle eksiltmeye konmuştur. Bir ta kam elbise ve şapkanın muhammen bedeli 
25 lira, muvakkat teminab 1031 lira 45 kuruştur. Eksiltme 22-2-940 perşembe gün!l 
saat On b~te müdilrlyetimiz binası ldnde yapılacaktır. Teklif mektuplan ek
siltme gunu saat 14 de kadar kabul ecillecektir. İsteklilerin şartnameyi ıörmek için 
8. ı müdllrluğüne müracaatları. (809) 

~ATROLAR 

Selanik eşrafından merhum ban. MahkenJi0 4en: Mahkemece Bahçe
ker Hasan Aziz Beyin kızı ve mer- kapı R;~İYt sokak Ayniye Han Se
hum baytar mtifettişi İbrahim Fevzi limik BJtaaı deposunda bulunan üç 
Bey refikası Rabıa Kur.1ı uzun müd· sandık f ipliğin satılmasına karar 
dettenberi düçar oldugu

1 

hastalıkt3n ve~ilmi~~~ğundan m~z~.ür iplık. 
kurtulamıyarak ebediyete kavuşmuş- lenn 2't 940 Salı gunu saat 10 
tur. Cenazesi bugün saat 14 30 da da satı~Crll kılınacağından istekli-
Nişantaşı Kodaman sokağı s4İl nu. lerin y :ıda muayyen olan gün ve 

1 
maralı hanesinden kaldırılarak na- saatte • ktır mahalde bulunmaları 

1.. an ol 
mazı Ferikoy camimde kılındıktan uzumu.........., unur. 
sonra Feriköy aile kabristanına def. zA~- ""13-0

-
9
--ih-.- i -----

d·ı kt' ~ tar ın taşıyan ve 

Beyazıt 5 inci ilkmektep 113 Şeref Sa
nal, Kadıköy kız sanat enstitüsü Şehriban 
İlkay, Cerrahpaşa hastanesi birind dahi· 
llyede hasta Cengiz Tandoğan. 

KART KAZANANLA R 

Türk Hava Kurumu Karacabey Şubesinden: 
Kurban bayramında şubemiz mıntakası nda toplanan (1441) tane koyun deri.d 

10-Şubat-940 salı günü saat on beşte müzayede ile satılacaktır. Taliplerin müza 
7ede günQ şubeye muracaatlan. (1103) 

Az ılerde duran alçak iskemleyi alarak yenge:nin 
ayaklarL-ıın dibine oturdum, Çenemi onun dizine 
dayadım ve sesime mümkün olduğu ıeadar ta~in bir 
ahenk, yüzüme elimden geldiği kadar masum bir mıi. 
na vermiye çalışarak sordum: 

Şehir TiyRtroıu 
Dram Kısmında e O KADIN • 

Halk Opereti 
e LA MASKOT . 

ne ı.ece ır. S"l ·- niye "f 1 ~ d u eyrr.- .. nu us memur ugun an 
aldığırri'1ufllg cüzdanımı zayı ettim. 
'Y enisuJ çı~rtacağımdan eskisinin 
h ilknıUf 0ktıır. 

İstanbul 11 inci ilkmektep Avram Do
enyas, Konya erkek ortamektebl 541 zı,.a 

Ertil,rkoğlu, Bursa Yenişehir birinci mek
tep 113 Fazıl Körlrtan, Bursa' Pınarbqı 
mahallesi Alacahırka caddesi Maneılık 

çıkmazı 48 Ne.da Ali Torun. 

Oğulları: Yusuf, Mehmet, Aziz, 
Necdet Kural. 

Kızı Meliha Sirmen. damadı: Meh. 
met Sirmen. lsmail Daniş BAı:;OL 

:-- ~ emın edıyorum. 

- .h.ıırueye, hiç kimseye bir şey c;ôylemiye~k, 
MPhmet B~yın bu sarrını öğrendığını baui etuuyecu. 

~ l'ekJ .•• 
-Pek all, söyliyeceğim, fakat bunu öğrenclllı.

ten sonra canın sıktlırsa bundan benı m~uı tutmıya
cak. bana cianlmıyacaksın. 

- KuzU!n yenge, bu adamdan bahseılildiği za. 
man neder bir düzüye ona acıyor, uıvaliı diyorsu
nuz? Ben on<:a hiç biçare bir adam hali görmedim. 
Bilakis her kuta nasip olmıyacak kadar zengin, bütün 
ömrünü gezrnelr eğlenmekle geçiriyor, hasta '.le ihti. 
yar da değil .. O halde sizin merhametını:d celbeden 
nesi var onun? 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No· 26 - Benım mı canım sıkılacak .. Ben mi size daıJ· 
lacağım"! 

Bu sozlcr]min yengemin üzerinde yapacağı tesiri 
evvelcedı n tahmin etmiş olsam, belki de bütün te· 
cessüsümu yenerek ona bir şey sormazdım Zavallı 

kadın birtlcnbire telaşlandı. Ağzından mühim bir dev 
let sırrı kaçırmış gibı yüzü karma karışık oldu. 

- Ne oldc yenge? Mehmet Beye :ut bir sual sizi 
neden böy!c ı-.elecana duşiırdü? Yok:;a onun haya
tıncla kmıseye soylenemıyecek kadar uuy!ik bir vn. 
ka :a1 var? 

- HayII .. Hayır .• 
-O halae? 
Dojrudan doğruya bana cevap vermemekle ous. 

bütun dn!'la miışkul bir vazıyete ~irdıgıni anladı~ı 

için kendısıui toplamıya çalışıyor, güliımsiyerek yü· 
zume bakıyo:-au. Onun bu halinden istifade etmek 
içm şımarık bir çocuk tavrı takınmayı diplomatııt;a 
daha uygun buldum. 

- Çok merak ediyorum yenge .. Ns olur, Me!ı
met Beytıı hayatındaki sırn bana söyleyın. 
~ Onun bıı ıarrı olduğunu da nereJ~ıı .;ıkardın 

Ay'§'!? 

- Her halde siz de dayım da ondan bahsederken 
muammalı bıı· tavır takınıyorsunuz, bu snuhakkak •• 

- Bu11dan bir şey çıkmaz. 
Yengemin bir manevra çevirmek suretile beni 

bu ısrarımdan vazgeçirmek istediğini anladığım için 
ona dah. çok sokuldum. 

- llayc:ı yengeciğim, üzmeyin beni; ne olur, 
şu esrarengiz vakayı bana anlatıverin! 

El;ni, koh.mu okşuyor, başımı göğsüne yaklaştı
rıyordum. BPnjm bu sokulganlığım karşısında, her 
zamaı oldusu gibi, yengem yine yumuşadı ve 5açla-
rımı okşayarak yüzüme baktı. • 

- Onuıı büyük bir gönül romanı var kı~un. 
Bunu t-c·n çoktan anlamıştım ama, anlamam?~ 

sıötunerer hhyretle sordum: 
- Cöniıl romanı mı? Aman ben böyle hıJdye• 

lt.re bayıJıı.m, ne olur, bana anlatı'V!!na. 
Bt. defa kadmcağızm yüzü sapsan oldu>
- Sıma mı? Sana mı? Kabil de~ıL .. 
Kalbımin üstüne iğne ile batırumtş ı;;bi bir act 

duydum. Onurı "Sana mı?,, diye soran sesind~ "ht>r
kese fakat !!&na değil!,, demek istiyen gizli bir m~n3 
vurd1. Boylc bir şüpheye düştüğümü kendisL'le belli 

etmemek J~!n bütün kuvvetımt "8 irad~ sar~e. 
rek on\41, 00y:nuna sanldun. 

- Kuzunı yengecığinı, canıın yeng~ğırn• ~na 
anlatın ne.! ohır~ Ben artık çocuk ~~J\trn·z ~'~•ın 
yirnıi ikıyı geçtı. Bu yaşta anneJll eva ~.ıdı kJ't ka
dındı ar111t ... S!Z hala beni gonul romanlatını Al)'.ı. 
y.ı.~·ak kaı ar çocuk mu sanıyorsunuz? 

Yent;l!ır.ın yiızü biıyu.k bir şefkat \te sevgi\ ba
na doğru tğı.ıai. Gozlerinin ilci yanındaki y~~Rk 
çiıgi'erccıı D\; yalvarışımın ona d~kunduğuııı.J lnlı
yordum; ıakat yine söylememekte mat ectiyot. 'la· 
nnı '.k:lldırarak ıtiraz ediyordu: 

-· Senin sevgı nıaceraları.ııı çok ~ bet'ktaten 
i}i anlaracağını biliyorum; yaşın ela b~u diı'l"nlye 
miisaıt, fakat benını sana anıatnıam dohu 0~ 

O scylememekte ısrar ettikçe ~ ııı't\kım 
artıyor, kalbim güı:n güm atıyordu. 

- Beni kırmayın yenP··· ~allabt bu sıf \:ırnı. 
ztn arasında kalacak, dayıına bile bır ky ıo)"l~ye
ceğim. 

Bakışlarından mağltlp oımıya bttvıdıV lcla· 
rnı~tım· So biı tereddütle sordu: 

- S!.ıJ ''eriyor musun 1 

- .E\•et..; 
- Meırnet Beyin mazisinde beni ı:ılakadar ~den 

bir şey mı var1 
- Evet; dolayısile .•• 
Bir ~anıye bunu oğrenip öğrenmeMeır trzusu 1-

rasındlıl m~..:aoele ettim, bir sanıye teN<icıutı~ yeng._ 
me bakarak: 

- Aca >a bunu öğrenmeği istemesem mi? diye dQ 
şündurr tak.lılt artık pek geç kalınMtı.rn. Gır def:ı bu 
kadar ı!erledikten sonra geriye dönmeme inıkan yok
tu. 

:.. Sez nriyorum yenge, anlatacaı~z hika~·eyi 
sonuna kao.ar bir tek kelıme söylemeden dınliyec-e

ğim ve bunu öğrendikten sonra. ne suretle olur-;a ol
sun sizi ıresul tutmıyacağım. öğrenece1:»'lm 11rdar, ao
lay1 IJZf' mugber olmıyaca~m. 

- Ovle IH dinle kızım. 

Bahçeye loş bir a.ktam giSlgesf qlnmf~i Kur~f 
bir tül yavaı yavaf ağaçları sarıyor, yeni suhman çi.. 
çeklerin nem buğusu havada titriyor, tatlı l.ır serin
lik yüziimüıde, aaçlanmızda dolapyordu. 

(D~vamı var) 
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TAN 
ABONa BEDllLI 

ı-orklye Eoneb1 

140() Kr. 
750 .. 
40o • 
1&0 • 

1' Sene 
1 Ay 
3 Ay 

1 Ay 

1800 Kr. 
1500 .. 
800 .. 

800 • 

Mnıetleraruı ~ta ittihadına dahU 
olnuyan memleketler tçln abone 
bedeli mQdJet ırurasiyle 80. US, t, 
ı,a liradır. Abone bedeli pestndlr. 
Adres delfJUrmek 25 ku~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Ptıl Uılvcsl l~zımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Felaketze e 

Memurlara Yardım 
Meselesi 
V erilen karara göre, zelzele fe-. 

liketine uğrayan ve hiçbir 
Yerden &eliri olmıyan ailelere • nü. 
fq bapna • ayda dokuz lira verile. 
~~~ Bü.kömet ınemurlanna yar. 
-.uıda bulunulmasına da lüzum ~Ö
'ttllınüştil. Dün aldıiunız bir mek. 
tup, isabetli sandığımız bu kararları 
tenkit etmesi bakımından hayli .sa. 

Mektup sahibi: 
~ı dikkattir. 

- Ben, diyor, dl5rt ntırusru rırr aue re
!abbza. Memurum. Erzincanın yerlilerln
ıdftllnı. Orada bQyfik bir evim vardı. Bu 
..ın bir kısmında oturuyor, diler kısmını 
~ YeriJ'ordum. Aynca, tarlam. bağım 
• 'V&rdt. Ve Erz.lnca.n. lıtanbula nlabeten 
fevlratAde ucuz oldutu icln. ıeçinip ıldı
.1orduıt. 

Zelzele, mmlzf yıktı.. Şlmdı biz de ?ı
ianbuıa ıelmtş bulunuyoruz. Benim, ma -
-.undan elline geçen para. •&dece 34 lira
dan ibarettir. Bu paranın 12 lirasını, hET 
•,-, ev kiraaı olarak vermek mecburlyeUn
deyiın_ Artan 22 lira ile, dört nüfustan 
1110teeekJw bir aileyi geçindirebilmek gi
bi bir mucizeyi başarmıya ça~ıyorum: 
tvtın.ın yıkılması yüzünden, hem kira ala
'nanıak, hem de ilste.lik. ev kirası vermek 
~tindeyiın. Bağım, tarlam da lı:alma-

!atanbuıun Erdncandan - her bakım
dan - ne kadar pahah oldutunu da nazan 
1Ubara alırsanız, vaziyetim n ne kadar de
tfıtıtint, ve ne kadar m!lşkQlleştlilnl lto
laylıkla takdir edersiniz. Unutmayınız ki. 
:telıe.ıenı.n bu vaziyete d(lşQrdUğil tek va-

ndae<da- ben ctetıtbn- Kilçtı!t maaşlı me
~"'"" .......... ın. 'h.o.nl ;ı:llrt. PtP -.l(P..Ykeden_ 
den: e lııt'anUŞlirdır. Şimdi Raranm ıılz-
tet · ~ pe yapalım? .Benim aklıma, bir 

c.re ıeUyor: Memurı,.etlınden ilUla 
.ımeıı:_ 

Dört ntıtusa bakıyorum. Demek ki be
~e beraber, be, kişiyiz.- llilkilmet, ba,. 
-.-ı.nda bir memur bulunmıyan allclere 
- nntu. başına - ayda dokuz llrıı verdl-
line gare., ben memuriyetten isUfa ettlflm 
takcUrde, elimize ayda 45 lira geçecek de
ltlektır. Uıtelik. ev ktra!ll olarak ayda 12 
~ ile, odun ve kömOr de verecekleri için 
~at nefes alablllrlm. Fakat ben, Jim
~lkl m:ı.aşımla, 57 lira anısındaki farka ve 
Oduna, kömüre tamah etmek lstemlyo
ııun. Cünkil bunu 1'8Pbtun takdirde, hem 
"htektrlık etmiı olacat.ım, hem işsiz ve 
tuteyıı bir 9eneriden farkım kalmıyacak, 
lıeırı de, devletim, - benim kadar nlçlz de 
0 1aa - hizmetlni görmiye çalışan namuakAr 
bir rnenı.urundan mahrum kalacak. 
~kat Apmaktan kaçındığım bu bfle 

>olundan kurtulmak için ne yapayım? 
~ anda, zaruret içindeyim. Ve her an. 

&tınıı kurcabyan acıklı sual şudur: 
.. _ lıemurlyetimde kıılıp, aileml ve 

'ltendiıni .etalete ve sefaletin her teelt 
&kıbettne mahk~m mu edeyim. )'Oksa. 

fstuanu 9'1rip çıka)'lın ve cemiyete yara
lllaz bir parazit haline girip de nl!bl !:lir 
~ içinde 7a,amayı mı terclb edeyiın?" 

• 
Vatandapınn ve onun vaziyetin. 

~e olanlar haksız değildirler. Vakıa, 
lıtikUnıet, daha muhtaç vaziyette o. 
lanlann daha fazla istifade etmcle
?ini temin gayesile, mevzuubahs ka. 
!'arlan vermek hüsnü niyetini gös
fermi§tir. Fakat l'Örillmektedir ki, 
bazı memurlan, bu karardan isfü;na 
~tnıek ve onlan, zelzele felaketzede. 
~rine karşı gösterdiğimiz şefkat ,.c 
hıınayeden tamamile mahrum bnak
lbamak zarureti vardır. Yukan~·a 
kısmen lkbbas ettiiimiz meku;p, 
bize bu zarureti ihtar eylediği için. 
dir ki, alAkadarların nazan dikkatle. 
tini, bu makul tikiyet üzerine davet 
etmeyi bir vazife biliyoruz. 

Kapatılacak Dükkinlar 
İhtikar komisyonu yarm toplana

rak elde bulunan dosyalan intaç e. 
decıektir. Bu dosyalar arasında yeni
den bir .kaç dükkanın ihtikar yap
ınalarından dolayı kapatılmasını i
cap ettirecek kanuni esbap bulun. 
Jnaktadır. 

Pencereden Düştü 
Pendikte Gazipaşa caddesinde otu· 

l"an Hilminin oğlu bir buçuk yaşında 
Ergin evin ikinci kat penceresinden 
sokağa düşmüştür. Muhtelif yerlerin
den ağır yaralanan Ergin Şışli Çocuk 
hastahanesinde tedavi altına alın.mıı
tlr. 

TAN 

Muhabi 

müdafaa 

bu makalesinde her ihtimale karşı, 

haz!rltkların mahiyetini 

müttefiklerin 

yaphkları 

Orta Şarkı 
• • 
ıçın buralarda izah ediyor: 

o o o 

Orta arkta Müdafaa 
Tedbirleri ve Yeni Mısır 
G arpta müttefik devletlerin' 

kara, den.iı ve hava kuv
vetleri arasında sıkı ve hararetli 
işbirliği var. lngi}tere ile Fran~a-

1 nın birbirine coğrafya bakımın... 
dan yakınlık.lan ~ görüş, hedef 
ve mukadderat ı:;ıknnından bağ. 
!ılık.lan da bunu ıcap ettirir. Fa
kat İngiltere ve Fransa ile Orta 
şark memleketleri ,rasında, mesa. 
fe uzaklığına ve tilrlÜ türlü ayr1-
lıklara rağmen nynı tesanüdün gO. 
ze çarpması, az çok Jlayret vere<:ek 
bir hadisedir. BugüJl gerçi Mısır
da, Filistinde, İran, Irak veya A
rabistanda harp otsnuyor, fakat 
bütün bu havnlıde abnan müdafaa 
tedbirleri, biitün bil tnemleket!e
rin müttefiklerle beraber oldukla. 
rını ve müttefiklere ber yardımı 
göstereceklerini tebarüz ettiriyor • 

Harbin ilk sıraıarıııda Mısır ile 
komşusu olan memleketlerde en. 
dişe hüküm sürmekte idl Çünkü 
hiçbir kimse, harbin ııe derece ya. 
yılacağını bilmiyordu. Gerçi Mı. 
sır, Münib buhranındJn başlıya. 
rak müdaftlasını yotuna koymak 
için çalışmaya başla~tı. Fakat 
bu tedbirler çok eksfltl. Bugünse. 
her tedbir alınmıştr. O kadar ki 
dunyanın bu kısmı, ber ihtimali 
karşılamağa hazır bit Vaziyette. 
dir. 

H arf>fn başiamasın<fah önce 
Almanva sürekU propagan.. 

da sayesinde Orta ŞarJcta bir sürü 
dostlar kazanmıştı. FakBt .~vyet -
Alınan dostluğunun tee55USü üze.. 
rine bütün o propagandslar boşa 
gitti, Almanyanın Kahire ile KL 
hil 11r.ıunnrbki ülkP PME\ tıir tek 
dostu kalmadı ve bütün &ı mem. 
leketler her ihtimale karşı hazır
lanmak ihtiyacını hissetti. 

Zamanımızda, yalnız hallın ce. 
sareti bir tehlikeyi bertaraf etme.. 
ğe kAfi değildir. Kuvvetli, disip. 
llnli, iyi techizatlı bir orduya ih
tiyaç vardır. İngiltere ile F'ransa
nın da yaptığı budur. İngiltere, 
imparatorluk nıuvasalalarını k0-
rumak için Mısırda askeri bir kuv
vet buJunduruyordu. Hırı> tebli. 
kesinin başgösternıesi üıerine İn. 
giltercnin Akdeniz !ilosıınuıı bü
yük bir kısmı Mısır sutınrıa hn. 
reket etti ve Mısırdaki askeri kuv
vet bilyiiltüldü. Diğer tarBftan ln. 
~lterenin Mısıra gönderdiği aske
rı heyet takviye edilmiş ve Mısırın 
yeni ordusunu kurmak için aza. 
mi gayretle çalışılmıştır. 
Yakın Şark müdafaasıJl1 ttlrı::ı:tm 

için atılan ilk adım, merkezi Ka. 
hirede olan Orta Şark bBşkUtnan. 
danlığı viıcude getirilmesi idi. Ev. 
veli General !ronside bu başku. 
nıandanlığa ta~ olundu ve har. 
bin başlaması üzerine bu kwnan.. 
danlık Sir Archibald Wavel'e tev_ 
cih ed!ldi ve buradaki İngiliz kuv • 
vctlen arttınldL Ayni sırada Ge.. 
neral Weygand da SuriyeYe gön. 
derllıniş ve bu vazifenin •Yn.inl 
deruhte etmiş ve Fransa d• lngil. 
tere tarafından alınan tedbirlerin 
tıpkısını ittihaz etmiştir. fransız. 
!arla İngilizler tarafındart tahşit 
olunan kuvvetlerin rni.kt•n son 
derece gizli tutuluyor. Fakat Mı.. 
sırda kafi bir kuvvet buluııduruı. 
duktan başka Filistin ve sodan da 
asker yetiştirme sahası olarak kut. 
Ianılıyor. Nereden geldiği bilin. 
mıyen askerler, meçhul semtlere 
mutemadiyen gönderiliyor. 

Bırçokları, buralara gönderilen 
asker!erln Akdenizin ılık Jl'lIJlta.. 
k:ılannda son derece rahat yaŞa.. 
dıklannı sanıyorlar. Bu telakki, 
hiç de doğru değildir. Çünkü bu.. 
radaki askerler de son derece güç 
işlerle meşguldürler. Sebebi, çöL 
lerin kum fırtınalan ve rnüthiş 
yagmurlan arasında çöl tahkimatı 
yapmann lazım gelmesidir. Bura. 
daki İngilizlerle Mısu·Iııar bera. 
her çalışıyor ve en iyi şarııar için.. 
de yaşıyorlar. Bu işbirliği 1ngiliz. 
lerin arapça, Mısırlı askerlerin in.. 
gilizce öir~elerine sebep ol. 
muştur. 

y eni Mısır ordusuna gcıınce, 
bu ordu Orta Şark müdafa.. 

umm en mühim imilleri arasın. 
dadır. 1936 da İngiliz • Mısır mu. 

Ordusu 
YAZAN: 

Taymisin Kahire Muhabiri 

Yeni 1'lı11ır ordusunun kumanda lıeueti 

ahcdesi imzalandığı zaman Mısırın 
12 piyade taburu ve 4 topçu batar
yası vardı ve bunJann techizatı 
eski idi. Fakat üç sene içind~ bü. 
yük adımlar atıldı ve bugün Mısır 
ordusu tabiye\•i ve stratejik vazi
fesini üa etmeğe muktedir muva-

zeneli ve en yeni esaslar dairesin. 
de yetiştirilmiş, en yeni sil8hlarla 
techiz edilmiş bir kuvvettir. Bun
dan başka hudut ile sahiller üze. 
rinde gayet kuvvetli müdafaalar 
vücude getirilmiştir. Ve bunların 
borçoğu münhasıran :Mısırlıların 

" · LOKMAN . HEKiMİN ÖGÜTLERi · . . 

VERMUT iLE LiKÖRLER 
İnhisarlar idaresinin taV7.ihinl 

geçen gün gazetede görmü,süniiz. 
dür: Vermut ve likör kıtlığı olacak 
diye endişe etmenin yeri yokmuş, 
her istiyen hunlardan istediği ka
dar alabilecekmiş... Dünyada hiç 
bir şeyin kıtlığı hoşa gitmediği 
için bu tavzih vermut ve likör iç
miyenleri de memnun edecek hir 
ıeydir. Zaten b"zim inhisarlar ida. 
resinin gerek şaraplannda, gerek 
likörlerinde gösterdiği muvaffaka. 
yeti ve zevkiselimi, onlardan içen
ler gibi içmiyenler de teslim et
mektedir. 

Sağlık bakımından, bu likörler. 
le vermuttan acaba içmek mi doğ· 
rudur. Hiç içmemek mi? 

Hepsine birden ve toptan hil
ltfim verilemez. Keyif bakımından 
hangilerinin daha üstün olduğunu 
takdir etmek onlann meraklıları. 
na ait ise de sağlık bakımından 
likörleri bir tarafa ve vermutu bir 
tarafa ayırmak lazımdır. 

Sebebi: Likörler yemi,lerden 
yahut güzel kokulu otlardan tak. 
tir edilerek çıkarılır. Halbuki ver. 
mut -ha~ta absent olarRk- bir 
çok kokulu veya iştah verecek 
acı maddeleri su içinde tu
tarak hulasalannı aldıktan sonra 
heyu şaraba kanştırılarak yapı
lır. 

İnsana faydalı veya zararlı ol
malan da yapılış tarzına göre de
ğişir. En yeni tetkiklere göre, in. 
bikte taktir ile çıkanlmıı kokuln 
alkoller -tabii az miktarda '>1-
mak şartiyle- çabuk uçtukları 
Jçin insana zarar vermezler. Hal. 
buki su içinde tutularak hulasaları 
alınmıı ve şaraba karıştırılmış 
maddeler insana zehir olurlar ••• 
İnsana zarar verdiği heklnıler ta
rafından haber verilen içkilerin 
hep böyle su içinde tutularak hu
lisalan alınmış maddelerin alkole 
kanşmasından yapılanlar olduiu
na kimya mütehassıslan tok dik
kat etmişlerdir. 

Vermut ile likörlerin bir farkı 
da birincisinin iştah açar diye ye
mekten önce, ikincilerin hazma 
yardımı olur diye yemekten sonra 
lçilmelerindedir. Aperetifierle lfoo 

tah açmak, meşhur bir hekimin 
dediği &ibi, insan çekmecesinin a
nahtannı kaybettiği vakit onu ya. 
hancı bir anahtarla açmaya ben· 
zer. Çekmece açılır, fakat kilit bo. 
.z:ulur. Aperetiflerden bir çoğunun 
da kaybolmuş iştahı açtıklarında 
şüphe yoktur, fakat mideyi bozn· 
rak iştah açarlar. 

Yemekten sonra içilen likörlere 
gelint'e, onların midede hazmi 1.o. 
laylaştırması gerçek olmaktan zi
yade hayalidir. Fak:ıt hayalin gü • 
zelliği de hazme yardım eder. l.i. 
körlerin barsaklar üzerine tesiri 
gerçektendir. Barsakları hnrekete 
getirerek p kl"ğin öniinU alırlar. 

Ancak likörler bu iyiliklerini mey· 
dana çıkarmak için yemeklerin ta. 
marn hazmedilmesini beklemezler. 
Onun için az ve hesaplı yenilen 
yemeklerdn sonra likör içmek pek 
te doğru olmaz. O zaman insan 
yediği yemeklerden tam istifade 
ederek vücudünü besliyemez. 

Zaten likörler de en ziyade, he
saplardan fazla olarak yemek ye
nilen ziyafetlerde, düğünlerde içi
lir. O zam:ın likörler, zaten faz
la yenilmiş yemeklerin b "r kısmını 
tam hazmedilmeden tesirlerini yap 
salar da bir iyilik olur. 

L!körlerin güzel kokulan da ay
rıca bir iyiliktir. Kokuların hemen 
hepsi mikroplan az çok uzun bir 
miiddet içinde telef eden antiseıp. 
tik maddelerdir. Mide, mikropla
n kendisi telef ettiğinden bn iş için 
kokulardan yardım beklemiye hiç 
ihlyacı yoksa da kokular m"dcden 
aşağıya kadar gidince orada fayda· 
lı iş görür]er. Bilhassa ana~on ko
kusunun bu işte pek faydalı oldu
ğu yakın zamanlarda iyi tetkik f'• 

dilmiıtir. Ancak anasonun kendi
sinden taktir edilerek çıkanlan li
körlerin... alkole anason kokusu 
kanıtınlarak yapdan içkilerin de
ğil. 

• 
Adapazannda Bay idris :_ Bu

yurduğunuz bahis 28-1-39 tarl. 
hindeki öğütte yazılmıştı. Onu 
bulamazsr.nız bol bol yoğurt yer
siniz ..• 

' 

idaresindedir. Mısırlı %abitler, 
bilhassa bunlann gençleri çok eh
liyetli olduklarını isbnt etmişler. 
dir. Mısırlı askerler de modern 
şartlara, slahlaı a ve makineleşme 
şartlarına süratle uyuyorlar. 

Mısırlılardan ve İngilizlerden 
'başka Malta, Kıbns ve Filistinli. 
lerle diğer civar halkı bu kuvvet. 
lcre iltihak etmişlerdir. Bunlar da 
Mısırda talim ve terbiye görüyor 
ve çok istifadeli bir eleman oldu~
larını gösteriyorlar. Fakat en bu
vük kuvvet Hindistandnn gelmiş. 
tir. Ve bunların çoğu nizami kuv
vetlere mensupturlar. Hintliler. 
Mısırda çok iyi tesir bırakmı lar 
ve yüksek kaliteli asker oldukları
nı da göstermekte gecikmemişler
dir. Bundan başka Hintlilerin ço
ğu Müslüman olduktan için Mısırlı 
dında~lan tarafından hararetli bir 
kabul ile karşılanmışlardır. 

Mısır, Sudan Filistin, Kenya gibi 
memleketlerdeki lngiliz, Mısırlı 
vesair kuvvetler Orta Şark müda
faasının nüvesini teşkil ediyorlar 
ve bu kuvvetlerin başkumandanı, 
karargahı Kahirede olan General 
Wavel'dir. Bu karargahtan çok ge. 
niş teşkilat idare ediliyor, sonra bu 
karargah bitaraf fakat dost İran. 
Irak ve Afganistan ile; Suriyedeki 
müttefik kuvvetlerle, Arap mil. 
letlerile temas ediyor ve bunların 
müdafanlarile de meşgul oluyor. 

K ahirede bundan başka, tay. 
yare karargahı vardır. Ve ha.. 

va mareşali Sir William 1''Iitchel 
de garpta Maltaya, şarkta Iraka, 
cenupta Rodisyaya kadar uzanan 
ve Bahriahmer ile Adeni de ku
caklıyan bir saha ile alakadar o. 
luyor. Mısır, her vakit çok mü.. 

(Devamı 6 ıncıda) 

.Peyami Safa'ya 

Açık Mektup 
DQn matbaamıza gelen birkaç Üniversi

te talebc:ı, arkadaşlarının da hissiyatına 

tercüman olduğu kaydile, aşağıdaki açık 

mektubu bırakWar ve neşrini rica ettiler. 
Mektup, şudur: 

"Üniversitemizin mümtaz bir si.. 
ması olan rektöre karşı yazılarınızla 
aldığınız cepheyi biz Üniversıteliler 
hiç beğenmedik. Bizleri müdafaa e
der gibi görünerek kendi şahsı duy. 
gu ve zanlarınızı bu büyük aile yu· 
vası üzerine dikmeniz, büyük bir 
yanlışlığa saplanmanıza sebep olu. 
yor. Rektörün senede bir defa bizle
ri toplıyarak samimi bir şekilde has. 
bihal etmesini neden çekemiyorsu
nuz? Her aile yuvasında old~ğu gi~i 
eksik, fazla taraflar o aileyı teşkıl 
eden fertler tarafından da"ma mev. 
zuubahs edilir, sebepleri araştırılır. 
İmkan bulunduğu nisbette de bu ek
sikler tamamlanır. Üniversitedeki 
bazı eksikliklerin sebebi acaba istek. 
lerin yapılmamasından mıdır. yoksa 
buna maddi imkan bulunarnamasın· 
dan mıdır? 

"Siz bunlan düşünmediniz. ÜnL 
versitemizi diğer büyük üniversite
lerle mukayese ederken daha mun. 
sıf davranmalıyız. Hele yedi sene 
evvel kapattığımız Darülfünun ile 
mukayese edilirse aradaki btiyük 
fark derhal gör""lür. 
"Unutmayınız ki Balkanlarda her

kesin üsttln gördüğü ve bundan do
layı bizim de haklı olarak ütihar et
tiğimiz en büyük Üniversite iste bu 
beğenmediğiniz "İstanb~l Üniversi. 
tesi., dir. 

"Üniversitemizin bütün lhtiyaçln
nnı altı senedir çok güzel gören ve 
başaran rektöre itimadımız tam ve 
sonsuzdur. 

''Y azılannızın bfr yerinde "Bu 
rektör beni affetsin,, diyorsunuz. 
Belki rektör her vakit gösterdiiTi 
büyüklüğu le sizi affedeb.lir Fakat 
biz Üniversite gençleri, bu şekildekı 
hareketinizi affedemeyiz . ., 
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M@!1'U&~ 
Yeni Bir Hukuku 

.ıt3 . ı. lı.? 
Beşer Beyannamesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Y eni bir Hukuku Beşer Beyan
namesi fikrini n. S. Welles 

ortaya attı. Bu hususta üç te uzun 
makale yazdı. İngilterede teşekkül e. 
den bir cemiyet te, insanlığın nıüs
takhel haklarını tcsbit için lıazrrlana
cak olan bu beyanname hakkında 
biitün dünya mütcfekkirlerine ve sa. 
Ialılyct sahibi kimselere fikirlerini 
soruyor. Londrada çıkan Daily He
rald gazetesi de bir anketle bu hu
susta sö~lcncn sözleri neşred"yor. 
Hatta Vakit gazetesi Başmuharriri 
Asım Us ta bu mealde biı· mektup al-
mış. 

losanlann ve küçük milletlerin 
bütün haklannın çiğnendiği bu de. 
virde, yeni bir Hukuku Beıer Beyan
namesi cidden faydalıdır. Fakat bu. 
gün harp içinde bulunan devletler. 
le, yarın hnrbe sürüklenecek millet
lerin mukadderatı harbin sonunda 
taayyün edeceğine göre, insanların 
haklan da ancak milletlerin ve c ... 
m"yetlerin aldıkları şekHlere göre ta-
8;'.\'~Ün edecektir. Bugünden bunun. 
bir beyanname ile tesbiti ne derece
ye kadar müsmir bir netice verir, 
pek şiiphclidir. 

Jan Jak Ruso meşhur lluknka 
Beşer Beyannamesini yazdığı zaınan~ 
tsvicre kantonları ayn ayn büyük 
dere beylerinin istibd:ıdı altında 

inlh'or, ransız Krallarının istilScı 
emellerine maruz bulunuyor, ye. 
ni teşekkül eden Prusya İmparator. 
luğu bil:)"Ümck ve yayılmak lçla 
harplere girişiyordu. Büyiik devlet• 
lerin dünl ayı paylaşmak için giriş
tiği müeadelcde biitün dünya bir hL 
kim devletler, bir de mahkCtm dev• 
letler, müstemlekede esir yaşıyaa 
insanlarla, esirleri idare eden dev. 
Jetler halinde inkişaf ediyordu. Jan 
Jak Ruso, ekalliyeti teşkil eden, nü
fus itibariyle bir azlık olduğu halde,. 
bir kendinden büyük ekseriyet tet
kil eden fosanlan istibdatla idare e
den, hakim devletlerin tazviki altın
da yaşayan, hükümdarla~ın sulm.il 
altında ezilen esir insanlığa karşı is
yan etmiş, o meşhur Hukuku Beter 
Beyannnmesini yazmıştı. 

Jan lak Ruso'nun ortaya koydu. 
ğu bu insani esaslan o zamanki 
Fransız burjuvazisi büyük bir ehem
miyetle karşıladı. Çünkü bu yeni te
şekkül eden burjuvazi de derebeylik 
istibdadına isyan etmiş, daha insani 
bir cenılyetin esaıılannı kurmak üze
re doğmuştu. Jan Jak Ruso'nun bil. 
tün insanlara vaadettiği hürriyet., 
müsavat, esaretin ilgası gibi insani 
haklar bütün dünyada ıeniş bir hils
nükabul gördü. 

Fakat cemiyetlerin son teklmlll 
seyirlerinde bu haklar gölgede kal. 
dı. İkbsadi inkişaflarını yapmak için, 
dünyayı yeni baştan paylaşan, 1878 
denberi mütemadi harpler itinde ya. 
varlanan devletler, kendi lilkelerinde 
kısmen bu haklan temin etmekle 
beraber esaretin önüne geçemediler. 
Şimdi bu esaret ahında yaşıyan, bü
yük ı;anayi devletlerine pazar olmak 
için haklarından mahrum edilen in
sanlarla be...,aber, hayat sahası, nü. 
fuz mıntakası isimleri altında yeni
den esarete sürüklenecek milletleri, 
kurtarmak, ve bu Kiirenin üzerinde 
yaşıyan bütün insanlara hürriyet., 
miisavat, adalet getirecek insan ee. 
miyetini kurmak hakikaten hariku. 
lide bir iştir. Fakat yeni neşredile
cek Hukuku Beşer Beyannamesinin 
bu arap saçı gibi karışan davalann 
nasıl halledeceği, nazariye olarak 
halletse hile, bu gayeye hangi vaın
talarla erişeceği pek miiphem bir me
seledir. Jan Jak Ruso'nun beyan. 
namesi, cemiyetlerin inkişaf seyir. 
!erinde nasıl gayesine varmadıysa. 
bu ikinci Hukuku Beşer Beyanname
sinin bugünkü prtlar içinde bu da
vayı nasıl halledeceği merak edile
cek bir hadisedir. Bu beyannamenin 
de harp güriiltüsü arasında bir pro. 
paganda beyannamesi akıbetine uğ
raması daha melhuzdur. İngiliz fikir 
adamları konuşuyor. Fakat 'Simdi söz 
mütefekkirlerin değil, siyasilerin \'e 
muhariplerindir. 

* Bir Cevap: ------
l 1 Şubat tarihli Yeni S:ıbah guefesf. 

hakkımda bir yazı neşretmiş. Bu ıaz:ete. 

Tevfik Fıkret meselesi yüzUndPn TAN ga
zeteslle mahkr.mededlr. O zaman da ı;irkin 
l!Uralarla TAN'a hficum etmiş' Şimdi bu 
tecavüzun hesabını mahkemede vermekte
dir. Benim bu dAva ile sIAknm yok. TAN•a 
be lediği hıncını benden çıkarmak için 
bir yıızımı meczuubahs ederek bana da 
hücum edfyor. Diyor ki: 

..Ml1liyetten. sancaktan, askerdPn. 
zaferden, ş~ltten, hulllsa manev1 
kıymet ve lnımı!':ltıra temas eden mefhum
lardan bah etUniz mi, Ant b!r tehcyyUç 
buhranına tutulur, aman irtica hortluyor 

(Lut:tcn sayfayı ~evi.Ifolz) 



• 
GARPTE 
Taarruz 
Başlamak 

Üzeredir 
(Ban 1 incide} 

ile yapb~ fçtlmalardan sızan malQ. 
mata gore, bu içtımalarda ikı ihtl
;r;nal uzerinde durulmuştur. 

Bir kısmı, Şimalde Sovyetlerl! yar
dım ederek İsveçte bir harp cephesi 
açmak. Balkanlarda ve Garp cephe. 
sinde de ayni zamanda taarruza ge. 
çerek müttefikleri şaşırtmak, en za. 
yıf taranan neresi ise oradan vura
rak kat'i zaferi süratle elde etmek 
fikrındedir. Bu fikirde olanlann ba
şında Goering vardır ve bu planın 
.adı Goering pliınıdır. 

Başta Hitler ve ErkAnıharbtye re. 
:isi olduğu halde diğer bir kısmın f k
rl, cepheyi çoğaltmamak, bilak's ~
tısaden Sovyet Rusya ve Balkanla
ra dayanarak Garp cephesine yük
lenmektir. Bu fıkirde olanlar en kı
sa bir zamanda Holanda ve Belçika
yı işgal ederek Şimal denizine çık. 
mak, ve garp cephesine de muthiş 
bir taarruz yapmak fikrindedirler. 

Yapılan hazırlıklara göre Alman
ya Hitler planını tatbik etmek file. 
rindedir. Çı.inkü Sovyetlerle iktisa. 
dl anlaşmasını tamamlamakta isti
cal etmekte, Romanya petrollerinin 
sevkini temin edecek tedbirler al. 
makta, Tuna ve Balkan memleket
lerini iktısaden kendine bağa
maktadır .. Maksadı taarruz esnasın.. 
da gıd'& maddelerini, ve ham madde 
ihtiyacını garanti altına almaktır. 

Bu hazırlıklar bitmiş gibidir. Sov
yetlerle olan iktısadi anlaşmanın da 
tatbıkine başlanmak uzeredir. 

Binaenaleyh Almanya için taarruz 
zamanı yaklaşmıştır ve Fransızların 
tahmini doğru çıkarsa, bu ayın son 
haftasında bu taarnızun başlaması
na intizar etmek lazımdır. Hatta 
ihtimal ki taarruz biz daha Fransayı 
terketmeden başlamış olacaktır. 

incir ve 
Oıümlerimiz için 

(8- ı 1neıae) 

pamuk en laymetU ihraç maddeleri. 
lQlizden biri haline gelmektedir. 

:Muharip ve gayrimuharip bütün 
ıdevletler n buna olan ihtiyacı pa
muğun dünya piyasalarındaki kıy. 
metini arttırmış bu hal ihracatımızm 
kolaylıkla artmasına sebep olmuş· 
tur. 

TAN:-:::========================================~ 13.Z.HO 

Avustralya ve Zelanda . Saracoijhı 
Kıtaları Süveyşe Vardı Balkan Konseyi 

Reisi Oldu 

Sovyetler Mannerheim 
Hattını Zorluyorlar 

(Ba11 1 incide) 
kışlarla karşılanmıştır. 

Daha sonra dünyanın öbür ucun. 
dan gelen bu kuvvetlerin kumandanı 
General Frayberg bir nutukla cevap 
vermiı ve İngiltere kralını, İngilte. 

"Almanyaya müteveccihen yola 
çıkarılmış olan trenlerde Sovyet top ı 
rağında Kundakçılık yapılmış oldu

<Başı 1 incide) 1 İyi haber alan mahfillerde ilave e
tir Altolklde 10 ~ 11 IUbat günleri ya- dildığıne göre, Fin ıuıalarının adeC• 
pılan musademelerde d~an 380 olil ver- çe zayıflığı, Mareşal MannC!rbeım J 

mlştlr. Kuhmo nııntakHtnda Finlandalılar kuvvetlı bir mukabil taarruza geç • 
du5manın müteaddit IflCVZilerlnl ele geçir- mekten ve harp mıntakasının baş.(• 
mlşlcrdlr. So\'Yetler 500 kiıf knybetmışrlr. bır noktasında bir .fl~ırtma hare.keti 

ğu haber verilmektedir.,, 

Ruagaga giden zabitler 
reyi ve Fransayı selamladıktan son- Muhabir diyor ki: 
ra "Geçenlerde biıyük bir zelzele "Pragda ciddi bır membadan alı-
f,elaketi geçiren Türk milletine A- nan haberlere göre 20 İkincıkanuna 
vustralya ve Zelandanın s0lamlannı tekaddum eden hafta içınde bir çok 
ve muhabbetlerini" bildirmiştir. Alman zabiti, zabit vekili ve efradı, 
Suveyş şehri baştnnbaşa donanmış Rusyaya g tmek iizere BohE>mya ve 

ve büyük bir halk kütlesi Orta Sark Moravya protektorasından aynlmı~ 
cephesine istirak için gelen kuvvet. lardır. O tarihten sonra da bir çok 
leri hararetle alkışlamıstır. Alman zabitleri protektorayı tcrket-

Brenner'de Tahkimat miclerdir.,, 
Londn. 12 (Hususı) _ Royterln Diğer taraftan ayni muhabir, em. 

Roma muhabiri tarafından verılen tianın demiryoluyla Kafknsyadan Al 
mallımata gore• ltalyan kabinesi bu. manyaya naklinde gorulen mü .. kiıln
gün 2,5 saat devam eden bir içtima tın Almanyanın Kar:ıdemz yoluv1a 
yapmıştır. Anlaşıld ğına göre, mü~a- yapılan nakliyatı ıslah için sarfedil
faa tedbirlerinın teşdidi konuşulmuş.. mekte olan mesaide:n anlaşıldığını 
tur. )"azmak tadır. 

Romdan gelen, fakat henüz teey. Şarktaki Alman deniz hatlarından 
yüt etmiyen bir habere göre İtalya, birine mensup yüksek bir memur, 
Brenner geçidi üzerindeki tahkima. Novoros!;isk'den bugday nak1ini tes. 
tını da takviye etmektedir. ' hil maksadile seyrisefain işlerini tan 

Alman - Sovyet Plam zim etmek üzere Odesaya gelmistir. 
Bu buğdaylar. Odesadan şimendüer
lerle Almanyaya sevkcrlilccektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Times gazete 
sinin Belgrat muhabiri, bir çok Al. 
man mühendislerinin Ukranyada bu 
lunmakta olduklannı. Odesa. Mari
onol ve Vorossisk'te bir takım istih. 
kamlar inşa etmekte bulunduklarını 
ve gene bazı Alman mühendislerinin 
Kafkasyaya gitmiş ve Batumda istih 
kamat vücude getirmeğe başlamış ol. 
duklannı bildirmektedir. 

Muhabir, bu haberin Almanva ile 
Rusva arasında Ukranya, Kafkasya 
ve Kara.denize şamil ve geni-, bir as
keri ve: iktısadi işgal programı mev. 
cut oldu~unu isbat etmekte bulun
duAıınu ilave etmektedir. 

Ayni muhabir, Rusya - Romanya 
hududunda Dnieater nehrinin Rusla
ra ait kıyısında yeni bir istihkam vü. 
cude getirilmiş olduğunu haber ver· 
mektedir. Hiç şüphesiz bu istihkam. 
lar Bakıl - Kief ve Odesa Lvov de
miryollarını himaye etmek için inşa 
edilmektedir. Birinci hat, Fınlanda 
cephesine harp malzemesi gönderil_ 
sine, ikincisi de Alrnanyanın pet
rol, manganez ve bakır gönderilmesi
ne tahsia edilecektir. 

Diler taraftan Qnl muhabir, pn. 
lan Ulve ediyor: 

Bundan başka bir tııkım Alman mü 
hendis1eri Bulgaristandn kain Varna
ya gelmişlerdir. Orada 9 bin ton pet
rol istihsal edecek bir depo inşa et
mektedirler. 

Bu petrol, denf z yoluy1a Battımdan 
getirilecek ve Varnadan Balkan'ar
dan geçmek suretile Almanyaya gön
derilecektir. 

Bununla beraber avnl muhııblr. 
Bulgar demiryollan idaresinin kafi 
miktarda sarnıç vagonlan bulunma. 
masından dolayı bu pi.Anın müşkulA
ta teHdiıf edeceği m~taleasını serdet 
mektedir. 

Yeni iktısadi müzakereler 
Brüksel, 12 (A1A.) - Belga ajansı. 

nın Berlinden ôğrlM't:fiğin.? gore. Rus 
ya ile Almanya arasında yapılmakta 
olan iktısadi muzakerelerin ne vazı
yette bulul'ld\lğuna rlair yakında res
mi bir tebliğ neşrolunacaktır. 

İyi malô.mat alan mahafilde temin 
ediliyor ki, müzakereler nihai safha· 
ya gelmiştir. Geçen sene hasıl olan 
esas anlapnanm tatblki hususunda 
tam bb' ttnaı w dlmaştur. 

Nazırlar Arasında Teati 

Edilen Telgraflar 
Ankara, 12 (A.A.) - Balkan an. 

tantı konseyi riyasetinin 9 ~l'bat 940 
tarıhinde Romanyadan Türkiyeye 
devri münasebctıle Romanya Harı
ciye Nazırı B. Gafenko ile Haricıye 
Vekilimiz B. Şiıkrü Saracoğlu ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun. 
muştur: 

Ekaellna Saracoıilu 
Hariciye Veklll 

Ankarıı 

BaJknn antantmın s'.ntiisii muci
bince 9 Şubattan itibaren antantın 

daimi konseyi riyasetini almış bulun. 
duklarını Ekselanslarına hih iik 
memnuniyet icinde bildirmekle kes. 
hi seref c~·lerim. Bu miinaıııebetle 
Ekselanslarına, en hararetli tebrik
lcrimle beraber. vn1ifelerinde mu. 
\ afCakiyetleri icin en samimi temen. 
nilerimi de arzcderim. Avni zamancfn 
kendilerine şu kati kanıuıtimi bil. 
dirmek isterim ki her dakika gn~
retlerimizi kendisine tahsis ederek 
mfi41tereken takit> ettiğimiz hiiviik 
sulh eserine olan derin bAğhlık1arı, 
mesut neticeleri şimdiden bu derece 
semereleri bulunan Balkan antantı
nın faali\'etine yeni bir hamle vere
cektir. RalkRn antantının hR\'ırh fa. 
aliyetinin Ekselanılannın fc\'izli i"
daresi altında rfaha ziyade inkişaf e
decejinden eminim. 

Ekaellnı B11y Gıfenl<o 
Hariciye Nazın 

Galenko 

Havalarda, FınlandB tayyareleri dilş- yapmaktan meneyleınckt •dır.,, 
man kararg~hlarını fe ınilfrezelerlnl c!e-
taatle bombardıman etrnışlcrdır. HarekAt 50,000 gönüllü gidecek 
ahasında hava fnaıLYeU fe\ kalade şıd- Yorkschire Post ve J.,eed Mercutf 

detll olmuştur. Kızil hava kuvvetlerınln 
! allyeU cephe mın'k sına lnhl ar et
miştir. Finlandalılar dQ manın altı tayya
resini dilşurmuı;lerd~· Bundan başka iic 

tnyyareyc de uıyı cıımu5 nazıırile baki.la-
bıllr." 

Karelid1'i kıtaat 
Kareli berzahıdaki Sovyet kuv. 

vetleri hakkında şu malumat ver1U
yor: 

gazctclerının askeri muiıarrlrlerının 

bildirdiğine gore, nıh.ıy t mayısa ka
dar 50 bin konullı.i, Fin kıtalarıle 
birlikte harp edecektir. 
Muharrıre gore. muttefiklerin Fin

landaya mudaha1esı, Almanya ile 
Sovyetler Birlıği arasında şuphesis 

bir askeri ittifaka sebep olacaktır. BU 
takdirde başlıca ha~kiıt :.ah:ısı şıma
le ıntikal etmiş bulunstcaktır. 

Nevs Chronicle ~azetes.nin haber 
verdiğine gore, Finlancıa ordusunB 
giren beş bin İngiliz gönüllüsıın!in 
200 kişilik ilk kafılesi pek yaktnda 
FinJandaya doğru ana vatandan ha• 
reket edeceklerdir. 

150 Macar gönüllüsü tam teçhizat
la Fransadan Finlandaya hareket et
miştir. 

"İyi haber alaf mahfillerde söylPn
diğine gere, Kaı:fli berzahında Gene· 
ral Mereskov'u1' kumandasında faa. 
liyette bulunan Yedinci ordunun üç 
kolordudan mü,lekkep oldu!1ıı emin 
bır membadan öğrenılmiştir. Bu iıç 
kolordu 12 piyJe fırkası, 4 ağır tsmk 
lıvası, 3 orta 8'1rlık~:ı tank kıtnsın
dan mürekkep :· Fırka topcu kuv. 
vetlerine 240 .,_ılirnetrelik ı 6 toptan • 
mürekkep ordf topçu kuvvetlerlle Vasington, 12 IA.A.l - Finlant!r 
ray üzerinde jı'!'eket eden 3 denlz ya yardım komitesi bırer dolarlık yar 
topu ilave ediJnİ§tir. Bu kuvvetler, dımlardan terekküp etmek ilzere bit 
300 bin kişi vı takriben. bin tank o-J milyon dolardan fazla para toplamıt-
larak tahmin ~Urnektedir. tır. 

V elles 'in Seyahatinde 
Başlıca Hedef Ber linde 

801<1'•· T 
Balkan Aatanhnın statnsü muci- ın J y kt 

hi11t'e antantın daimi konsevi riyase· e as ar apma ır 
tini ilzerlme almakta buhınd,uğı.ım an 
da göndermek hitfunda bulundukları (Başı 1 ınridel matbuatı, Velles'in y.ıtkında yapacağı 
çok dostane telgraftan dolavı ekıı.-. nokta! nazf1 böyle bır seyahate Iü- Avrupa seyahati hakkında şımdiye 
linılanna hararetle te~ekktlr eıfe zum goster.-1Yecek kadar malumdur kadar bir kelime yazmamıştır. Bıt3-
rim. Bu rniinasehctle hnna dlişen ilk Buna mukPil Almanyamn vazıveti rat gazetelerın Berlı.a muhabırlcri 
\'a7.ife. ki hunu en biiyiik rnemnuni- hakkında İllenakız haberler ~lın· Berlınde müşahade ""duea ılk aksü
yctle yapmağa miisa,.nat eılh·or"m. maktadır. lamelin, beklenıldiğınden çok daha 
kselanslannıt, riynsrtinizin glit' dev Diğer cfetten Almanyada nüfuz müsaıt bir mahiyette o 'duğıınu kay .. 

reııi eınaııımda, en yiikııek otorite ve sahibi ola bazı kimselerın son za- dediyorlar. Bu ilk aksulameli, ihtiyat 
"" fovi71İ fevakktı'E ile yantı1rJnız manlardaizlı mcmurl.ır gdndcrerex kaı bır sukut takıp etmiştir. 
yüksek iclaredf'n dolaYJ antantı., fa7.~"ı Roosevel1Jbb- .1avas..oıuL tesebbi1,.oııin. R• ... tar o on"°" Rpr ,.,rı ... ın hl••-
ttftlet'tel'1n fteY'Jn mlnnettarh~tnl hıl· ac bulun"1• tetvik ettıklerl malum. muşahıtler, nazılertn DiT' zaaf e!le 
dirm~ktir. RaJ1tan mıntaka•ınm o;ulh dur. Bu fşebbusler Reisicumhuru gibi telakki edılebilecek mcvsımsız 
,.e sükunu hakkınc1ııki müşterek e- bu memu,nn teklif ettik'eri yolda bır alaka göstermekte11 tevakki ettik
melim',.in öniimii,.,1eki c«-rıe ifind{' yuri.Jmiye ,evketmemış ise de bunla- leri kanaatindedirler. 
'1cr noktadan tatmin ed 'lnıiş olmn- rın scbebiııl~ahallinde tetkik etmek Summer Velles'in Oerlinde çok na
cıını ve Be1e"?at tonlanhm1z e!'lnasın · üzere bır ;.ışahit göndermiyP. knrar zlk, fakat hararetsiz bir şekilde kar· 
da Ralkan ailesi izıHn ara!nl'da kAr· verrnesindl tunu oldu~u muhakkak- şılanacağı anlaşılıyor. 
c;ı1ıklı bir anlaytş zihnfv.-ti ilr tevif tır. Jsveç matbuatında 

General Deedes 
Dün Radyoda Bir 
Konferans Verdi 

Orta Şarkta Müdafaa 

Tedbirleri ve Y esd 
Mısır Ordusu edilmiş bulunan te!lımUdiin millrtle· .. "Müttetf1er arasında yapılacak Stokholm, 12 tA A.) - Isveç mat-

(Ban ı fnclde) (B1şı 5 incide) rimize imanla kendi1,.rinl ve .. mekter goruşmele1 rneseıesıne gelince, bu buatı Amerika Haricive milsteşarı 
ye mQfettlşt olarak Anadolunun bir hfm bir hava üssü idi. Heleı har. fari~ olma«fıkJan refahı getirmesini gorUşıneıJn gayesi sadece Avrupalı Velles'in yakında Avrupaya yapaca~ı 
çok yerlerini gezdiğini ve memleke- bin patlak vermesi üzerine bu üs. bütün kalbimle temenni Pvlerim bıtaraf ml'leketleri ıskı:ındll etmek_ seyahate buyük bir t!hemıniyet ver-
timizi çok iyi bildiğini söylemiş, bun. sün kıymeti artmış olduğu gibi Saracoğlu ve bun1aı1P. Hun tarafından sık sık mektedir. Bunun sebebi her halde Is-

Bu itibarla önümüzdeki mevsimde , 
pamuk ziraatı büyük m'kyasta ge. 
nişlemi.ş olacak ve müstahsile iyi bir 
kazanç temin edebilecektir. 
Anlaıma meriyete giriyor 
Londra, 12 (A.A.) - Londrada 3 

Şubatta aktolunan İngliz - Türk tl
earet anlaşması bul{{in bir beyaz .ki. 
tap halinde neşredilmiştir. 

19 Şubatta meriyete girmekte olan 
lbu anla9ma 31 Mart 1941 tarihine 
lkadar meriyette kalacak ve inkıza 
tarihinden üç ay evvel fes hı ihbar o. 
lunmadığı takdirde kendiliğinden u· 
zayıp gidecektir. 

Anlapna mucibince, nıfitekabnen 
yapılacak ihracat taku muamelc:sint' 
tibi olacaktır. 

dan sonra zelzele dolayıslyle yaptığı daha ziyade de artıyor. Buraya en Dl/ter taraftan Balkan Antantı da- ızah edilef ıktısadi prem.iplerı kabul kandinavya memleketlerinin ou se-
bu ikinci seyahat hakkında da ez· yeni tayyareler gönderilmiş ve bu. imi konseyi rivasetini deruhte eylt- ettiklerınd'n eınin olmakt:r. Hull'e yahatten büyük bir ş.?Y beklemedik-
cümle şunlan beyan etmiştir: tiın teşkilat her ihtimali karşılı- w·n Haricive Vekilimz. ko.,sev az.,01 gore, ha~~ sonra devRmlı bir sulh }erindendir. 

"-Felaketin şiddet ve hakiki va. yacak vaziyete gelmi tir. Elen Başvekil ve Hariciye Nazın B t~essus e~bıldiği takdi,.de bu pren· Maafih Amerlkan•n bu hareketini 
ziyetinl anlamak için mutlaka yerin· Mısır hava kuvveti de büvümüş Metaksas'a. Yueoslavva Hariciye NP. sıplertn b un dünyaca kabul edil- matbuat takdir ediyor Stokholm Ti· 
de görmek lazımdır. Erzincanda g ·1r- ve Mısırlılar çok iyi pilot oldukla- zın B Markovlç'e ve Romanva Ha· mesi lazıır1dır. dingen gazetesi diyor ki: 
düğüm felaket manzarasını ömrümün nnı göstermişlerdir. riciye Nazın R. Gaferıko'va d:1 ııvn- D8f'lladaki akisler "Bu hareketten biz fazla btr şey 
sonuna kadar unutamıyacağım. Bü. Elhasıl Orta $ark, herhangi teh. C'a, ayni mealde şu telg~afı çekrniş Londra. ı~ (Hususi)_ Dünya mat beklemiyor~z. Sülhçü de.v~etl~r!n i-
tun bir şehir halkının bir an içinde likeye karşı adamakıllı hazırlan. tir: buatı, A ... erıka Haricıve Miısteşaı 1 tıl durmadıgmı gormek hızım ıçın de 
enkaz altında mahvolduğunu gor. mıştır. Hava taarruzlarına karşı 'Balkan Anh•nh datllı1U mncfhl.n: Mıster V;ıles'in Avrup· aya yapacağı rin bir memnuniyet tcşkıl ediyor." 
dükten sonra da felaketin vahameti her tedbir alınmış, -birlerde sıı:tı.. ce antantın daimi konse\·f ri~·asetını · 

.,.- R zıyarete d"1r tefsirlerle doludur. • 
bir kat daha tebarüz eder. naklar viicude getirilmi' ve halk deruhte e:vlemem miinasebeti1c .,_ T d>Y 

Zelzele mıntakasındaki insan ka· man\'8 H~ricive Nazın Ek41cHins B. •tnes or ki: Nevyork, 12 <A.A.l - Nevyork Ti· 
b ·1 deli • k da bunlara alıştınlmıştır. Avrıca Gafenko'nun bana .,o··ndermnk llU· "Sumrtı'r \7elles, J..ondra ve Pa. mes gazetesınde, Dorothy Thomson, 

yı 1 ı e ma ve manevı zarar pe tayyare dafii teşkilat da tekem. ~ "' • h' rist ·yJ k 11 ,. el A a 
di7e layameUerl koparır." büyüktür. funda bul~nduğu tel~afı ber,e<: ıa: e çok ı arşılanacııgına emın o. Summer Ve es ın yaj{ın a vrupay 

Bu kadar aarıh bir demaıoJI cevaba Felaketin nisbeti o yerlerin kü. mul etmiştir. ti ekselômıılarına bildirmekle ke!oöbı labılir. J(Bndisine, vazı fesini ifa nu- yapacağı zıyaretı . me\ zuubahis ede-
detmez ama, meskut ıeçmeğe de gönUl ra- çüklüğüne nisbeten çok büyüktür. F akat bütOn bu hA7.1rlıkla1'A şeref eylerim. Eksel8nsları. bunun susllnda !atdı.m etmek üzere elimız- rek dıyor ki: 
J:ı olmuyor. İrticadan bahletUllm ıaman, Dolaştığım yerlerde nazan dikkati. arkasındJI, konıeyimb:in aabık ~ei~I- den geleıtl Yapacağız. Zira miittefık· "Roosevelt tarafından sulh lPhfM 
muh kkak surette vAkıasına lsUnat et- mi celbeden bir mesele olü sayısile rağmen hayat şartlan de. ne ~önderme~e mflıaraat eyJedığım ler kanidirler ki bütün vlkıaların t>i- yapılan teşebbüsün manasını, evveli 
mi Ur. Benim bıhsettıtım lrtlcaın, dema- yaralı sayısı arasındaki nisbetin bü. ği~lf değildir. Yollarda goze ce\'8bı bulacaklardır. tarar bir ~kilde tetkikı, davalarına, Birle' k Amerıka Cümhurreisıntn mü 
Sol muharrlrln ded il gibi s ncakla, za- yük olması, yani ölüye nisbeten ya. fazla asker çarpmasa ve avdınlık Deruhte ettiifm ve BeJ~at kıtrar- herhangi bir avukattan daha n.urıt cadeleslnde ve ancak ikinci dcrecc-
ferle hiçbir alAkası 7oktur. trtlcaa karşı ralının azlığıdır." tahdidatı olmasaydı ortalıkta harp 1 1 d k 11• • 1 d "°"m ola 
mOcad•l• b•• mlln ..... •er -4bi benim de d 1 1 an i e ire t ını a mış hulun u . ~aktıt·•' de Avnıpada aramalıdır 

" "' <O& ... • •· Si o ed b d bot- f hazırbll>ı oldu il>.• a an aşı mıye. daını borcumdur. r e 8 un an sonra un e. & 
6 "' \'Hifenin hüsnii ifasında her l>aris gıı~elerl de ayni mevzua e- Bütün İskandinav bitaraf devlet. 

la.ket mıntakasını nasıl gezdı'ğın' ı· ve caktı. Orta Şark memleketleri ld "" ib' k I" ı •t;-at11 h •.. ı ı " Yeni Sabahın şlkA7etınl ve jurnalini o ıı.,u g ı. e !le "ns arının 1 '" etrımiye• yeriyorlar. Matın dıyor ki: leri, sıkı bitaraf1ık ıddıa arına rao-
muclp olan yazı "Bu&ilnkil harbin mıhı- bu mrntakalardaki memurların nasıl içinde resmen harp ilan edenler \'e dostane iş birliğine davanaTBlc, ''li'ransBllın gizllyeceğı, iade edece- men bugün müttefiklere taraftardır-
7 U.. kimli 7azıdır. Bugünkü harbin ma- çalıştıklarını anlatmış ve yardım şe. Filistin ile Suriyedir. Mısır, harp Balkan millf'tlt'rlnin saaıf•ti ve iınlln ği hıçbıt Şey yoktur. Frans~nın ~~- tar Çünkiı nazilerın muzaffe!'iyeti 
h yeil b tün dünya matbuatında konuşu- killeri hakkında izahat vererek şu halindedir. Fakat dığer memleket- la anu t'!tfİk1eri ıu1h if'hufr irki~af- retj altıııda bulunup ta tahlisi lazım onların yok olması demektir . ., 
lu•or Ha•• .. dun•ı..,, ıır' dııH "tkma•daıı sözlerle konferansına nihayet ver. lan ha'-1-ı-dak: en har•· .. tli ~,.rnı•nni· b " · .... " ,,. .. " .. ler bitaraftır. Bununla beraber "' .. •· ~-- • gelen hıç it millet yoktur VPlles'in 
ç nn k le n butun dUnya mOtefekklrle- miştir: b .. 0 ş k hl'k . erde bulunurum.,, Be"Jı'ne ııt"'-kle 'ıktı"fa ctmiyerek se- ..,. 
rl h re ettedır. Rooseveıt tarafından gön- .. _ Uç nokayı daha tebarüz ettir· utun rta ar te ı enın nere. • v"te • 
der 1 n Summer Welles de, Avrupa sevaha- mek isterim. den başgöstereceğini beklemekte- Yahatini ~ana ve Prague'a ve bil· 
tindeki gawes nin, emperyalizmin doı..·r- . .. dir. Ancak bu tehlike nereden ge. Demir İstihsa1atı hassa v•rfovaya ıtadar temdit ede-

"' 6 "' Bırincisi, köylülerin felaketi mut~- ıt 
dutu bu huzursuzluklan beşeriyet he!ıbı· akıo metanet ve faaliyetlerim kay- lirse gelsin müdafaa ile karşıla- Karabük fabrikaları umum mil· ceiini ürtl ediyoruz .• , 
na halletmek olduğunu ıl'.lylOyor. BugQnkO betmemeleri ve norm.ıl olarak iş'cri· nacaktır. Mısırın mühim bir şah.. duru General Seyfi Akkoç şehrıml- Oeuvre lazetesi, başmakel«><;inde 
7 ı. da bahs tt 1 m Hukuku Beşer Be7ln- ne devam etmeleridir. i i b şu so'zl l l di ze gelmiştir. Generali zıvaret eden Veııes'ıl2 Ytıifesınin sadece mallımat 
n 1 ı ne retme ı dllt nen de bir n- s yet ana r soy e : toptamılC ~hiyetınde olduğJ.ıu yaz-
gı z c m y ı dır. y nl s b h g zeteslnln İkincisi, bu felaket arzu edllmiyen "-Her ihtimali hrsapladık. Ve tıcaret mıntaka mudürü Avni. pıya- ~tadıt· 
m harr rl, beynelm Jel dünyada konu u- btr şey olmakla berab';!r bundan son. ona göre hazırlandık." samızın demir ihtiyacı hakkında ken 1 ı nı rı okumad ı için farkında değildir ra. devlet bundan istifade ederek da· disile görüşmüş ve Demir Limited Le poPll aire gazetesi d~ ıynJ mü-
Her mıllet n istikl~U mevzuubahs olan bıı ha modern ve ııhht köyler ve evler in. Kahve Fiyatları Şirketi ile ithalatçılar ve dernır fab- taltayı ,erdetmekte ve Velles'ın bir 
d v da, bu istlkltıllerl emniyet altına sl- Ş8$ına imkan verecek vaziyet almak- rikatörlerinin fabrika tı;tihsalfıt! ı~e taıtım teltlifıer ileri siırmiyeceğlni, l 
m k le n her mevzuu konuşacaJız. Millet- tadır. Bu arada köyleri daha emır: Ziraat Bankasının ~etirttiğt on beş çok yakın aJakalanndan bahsetrniştıı hükumetler arasında mutavaSiiıthk 
l 1 r nlı ta b rakm k en bUyUk tehh- ve daha sıhhi yerlere nakletmek, alat bin çuval kahvenin perakende fiyat- et roın ifs etl'rtlyece"'ıni ve memleketi 

h Y 1 S b h tesile General. demir tuccariarile temas - fi 
r. Bu u ta en a gaze ve edevatı ziraiyeyı' modern hale sok. rt n"- · ına ı.81lhhu··tıere olrışmek saliiht-larının tayinine Ticaret mıntaka mu- meg· 1 yerinde bulmuşt·.ırFabrika ma --m ' 

m ya g rı ecck de de !Um. mak, velhasıl numune köy ve asri ih Y~tnı tı•12 olmadı"'tnı yazmaktadır. 
Tilrk ye hükfımetl. her tıkrln llml ~ dürlüğü memur edilmıştir. Bugün tan itibaren piyasanın en mühitn • a 6 

s ı r d h Unde milnakasa hilrrl:yetlnl çiftlik yaratması imkanı elde edıle- allöadarlar ticaret müdüriyetine da- tiyacı olan ve doku:n için kuıı~nılan .\ynt g !ete, Vellf'S'in ifa edeceği 
Turk matbuatına vermlftir. Yenl Sabah cektir. Pik demirini hatta 'ıhraç edilebılecek "a2tfenlfl .\rnerikalılann Avrupa i'9 

.,., •· - ıı. h i d vet edilerek perakende fiatlara dair H F b- 1-. t•" 1.. 1 tt k 
ı Zetesl bu hilrrlveti kontrol altına almak uçuncuı..., seya at m 811?1asın a 'k d · ktır a '•ıne o ·• a Hka annı ar trma su-"' gorüşmeler yapılacaktır.Maliyet. mas mı tar a pıyasaya çık~raca 
a 1 hıyetlnl nereden ılıyor? Zararh ;ra- herkes tarafından bana ve arkadatla- rikanın faaliyeti demır sanayıimizın ~tile p.tneJi.kanın infiratcı temavdl-

,.. ,._ 1 ed h •· te ·ı · f' l'ğ raf ve perakendecilere verılecek kar ı... "'fi ed ı /n zıl rı hUkiımet guru•, cap erse esap nma gos rı en mısa ırperver ı e ve ham madde bulmaktakı zorluğunu ~?ini z• astırmıva m ar o aca6 .-
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AMERIK NOTLARI 

Harbin İlk Günlerinde 
Normandi İle Amerika 

Yolunda 
rma yollanan Kristo! Kolomp ve ar
kadaşları Atlantikte büyük heyecan. 
lar geçirdiler, maceralar yaşadılar .. 
Fakat bu heyecan ve maceralar da
ha ziyade onların tabıat ile mücade. 
lelerinden doğmuştu. Normandinin 
yolcularında da bir heyeca:ı vardı. 
Ancak bu heyecan n.a Atlantiğin kor
kunç dalgalarından, ne de viyecek ve 
içeceğin bitmesile başgöster~n kıtlık. 
tan ileri geliyordu. Bizim heyecanı
mızı insanların, milletleri!l :htir:ısla
rı doğuruyordu.Bizler harp dalgasın
dan korkuyorduk .. Ve her gün dPni
ze bakmaktan onu düşünmekten ziya 
de en son radyo haberlerini ihtiva e
den vapur gazetesini :t~pışıyor. oku. 
yor ve düşünüyorduk .. Ve orada her 
gün endişe ve heyecanımızı arttıra
cak manası. kötü, yeni bir haber bu
luyorduk .. Böyle bir vapur içinde, 
böyle bir endişe.. Ha!nkaten zama. 
nımız hayatının zıddiyctlerini bun
dan daha beliğ bir surPtte ifade eden 
bir vaziyet tasavvur edilemez. 

(Harbin ilk günlerinde Ameri. 
kaya giden Zeki Mesut Alsan, se. 
yahat intıbalarını tesbit. ~d~~ek 
dikkate de<rcr bir yazı serısı vucu. 

b • N ti " de getirmiştir. "Amerıka 0 arı 
başlığı altında haftada iki. defa 
ııeşredeceğimiz bu yazılar sıze bu. 
günkü Amerikayı tanıtaca~, Arne. 
rikanın içyilzilnil verecektır. A~a
iıdaki yazı, bu serinin ilk makale. 
sidir.) 

* 
A merika, eski dünya insan

ları için, ümit, refah v~ ser. 
"let kaynağı olan bir nevı arzı 
nıev'uttur. Kristof Kolomp zama
IUndanberi oraya gidenler, hep hul· 
Ya ve tasavvurlarının rehberliği. 
ııe tAbi olmuşlardır. Onda yeni ~ir 
bayat yaşamak, ornda. yerleşmek 

---Yaıan: 

Zeki Mesud Alsan 

lstiyenlerin, orada yeni şeyler gör· yolda Bremen vapuruna rastla. 
inek, oraya seyahat :ırz;-ısunda bulu. dık .. O da N evy<S'rka doğru 
ilanların ilk düşüncelerı olmuştur. yol alıyordu. Normandi onu geçti ve 

Ben de ötedenberi, bu Amerika ro- arkada bıraktı. Bu andan itibaren 
tnantizmine tutulmuş, onu görmek Bremen bir muamma halini aldı. Er-
\re an'amak isliyordum. Avrupaya ait tesi gün vapurda Bremenin li{eri dön. 
olan intıbalarımı Amerika intıbaları düğü haberi şayi oldu. Bu haber o 
ile karşılaştırmak ve alacağım neti. günkü neşe ve iştahımızı kaçırdı. Ha-
celer ile hayat bilgimi .a~t~ırmn~ en berin doğru olduğunu Nevyorkta ö~-
büyük emellerimden hırını teşkıl e- rendim. Bizden bir gün sonra, Al. 
diyordu. Nihayet arzum tahakkuk manyanın Normandisi olan bu vapur 
ettl. Ve Amerika toprağına da ayak da Nevyorka geldi. Ve bir kaç gün 
bastım. sonra da hareket edıp esrarengiz bjr 

Fakat öyle bir zam:ında ayak bas- Amerikan Ronıanlizminin seyahat sergüzeştine atıldı. 
Amerikaya muvasalatımdan bfr brrı ki, orada fazla kalmıra mecbıır aembolü olan Tnefhur hafta sonra, Avrupada harp emri va-

olurum diye korktum .. Ve Amerikada t ~ı. •d ki halı' ne gı'rdı·. Artık ferdi iradelerı. Hürriye W,ı eBl re~en her gün bendeki bu korkuyu miz asgari haddine düşmüştü. Bir ka-
arttırdı. Yeni dünya ile eski dünya caktır, ihtimalini dah• çok varit gör- sırga çıkmıştı ki, bizler hafif yaprak. 
lrasında köprü vazüesinl gören, At. müş olduğum anlaşılJr'· .büşüncemde lar gibi onun kaprisine tabi olacak

nıı.,. Okyanusu üzerinde harp h:ı- yanılmışım. Bunu yeni düny:ıya a. tık. Fakat hayat öyle bir ş~y ki, o, 
,._)'~-·~ • • Olııc.,lndo ~·cUc. ba.ı;:hğun va.kit o"t.lrı.drın ve har- gtinluk ihtiyaçlarını tatmin için, her 

nizaltı gemileri ve serse.ri torpiller bin insanların mukc;dder<\tı üzerinde vaziyette de uğraşmaktan getj kal· 
dolaşıyordu. Bu suretle iki dünya a. doğurabi;eceğl fecaatler! orada daha mıyor. İşte milyonlarca insanlar, hiç 
!'asındaki rabıta gevşedikçe, benim çok sezdım. bir şey yokmuş gibi, mutat hayattan. 
de nıemleketime ve eski dünyaya o- • ., nı yaşamakta devam ediyorlar ... V~ 
lan tahassürüm alevleniyordu. Ni. C hamberlaln ve Hhfor aldan. ,hatta şimdi içinde bulundu~m Yenı 
hayet dönebildim ve eski dünyaya dıktan sonra heni:rn aldanma- dünyanın bir çok insanları, eski dün-
dah b" ilk bir heyecan ile avdet et- mın ne ehemmiyeti olabilirdi'! Benim yadaki harp vaziyetinden istifade et
thn.a uy aldanmam, nihayet, betıim ve daha mek çarelerini bile düiiınüyo~!ar •. a-

193 ,.,,..+osunun on be~inde Oslo- ~ir .kaç kişinin hayatlna tesir ede~i- raştırıyorla~. il~ ~ar, gaze:~ılerın .. 9 
a

5
..... . • l lırdı. Fakat onların ~ldanmaları, mıl- Sonra sırasıle, sılah, top, muhımmat, 

ela toplanan beynel.~lel parlamen. yonlarca kişinin ve hatta bütün bir iptidai madde, ve nihaye~ ekmek sa. 
tolar konfera~~ına ı~tırak eden Türk medeniyet ve insanlık ~lerninin mu- tıcılarının da kazanç günleri gelccek
delegasyonu ıçı~de ben. d~ bulunu- kadderatına müessirdir. !fitler, Po. tir. Harbin önüne qeçmek gayreti, 
Yordum. Bu. v~sılede~ ıstıfade ede. lonyaya tecavüz ettiği takdirde bile harbi beslemek gayreti kadar büyük 
l'ek seyahatımı Amer~k~ya kadar .u- İngilterenin har!>e girmiyeceğine ka- olmadı. Halbuki eski ve yeni dünyn
ı&lrnak kararını v~rm!ş~ım. Daha Is. ni idi. Chamberlain dıi!, İngilterenin ya da birinci gayrette rekor kırmak 
'tanbuJdan hareket~°?den evvel At- Polonya üzerindeki garantisi ciddi o. daha yakışık alırdL 
laııtiğin büyük perısı Norrnandi va- larak devam ettği müddetçe, Hitlerin Amerikaya ayak bastıktan sonra, 
PUr:una, azimet ve avde~ için angaJe tecavüze cesaret edemiyeceğin\! ina- Amerika realitesi, A:nerika mefhu. 
olmuştum. Nevyork sergısi de bu ka-. nıyordu. İkisinin de hesabı Yanlış çık mumun dununda çıktı.Vakıa Am~ri. 
l'arırna tesir eden Amlller arasında tı. Hitler cüret etti. İngiltere de az. ka beni hayrete düşürdii. Fıı.kat cez
lıuı\Uıuyordu. Vikıa, Avrupanın si- minde musır olduğunu gösterdi. Bu bedip haz vermedi. Bunun sebepleri, 
l'aat havası çok bulanıktı ve bu ha. suretle dünya bir balı? emrı vakii gördüklerimi anlatırken belli olacak. 
\ıatıırı Atlantık denizini altüst etme- karşısında kaldL • Şimdilik şunu demek istiyorum kı, 1~ llıuhtemeldi. İstanbuldan Osloya Konferansın sonunda Oslodan mü- benim. Avrupa ve belki biraz da As
gıderken geçtiğim. y~rlerde, bilhassa tereddit olarak ayrıldım. Ve tekr&r ya hayatına has intıbalar ile, düşün. 
S ovakyada, Polony:ıda ve Alrnanya. Almanyadan geçerek Paric;e geldim. ce ve duyg'..llar ile :;ıekillt"nmiş olan 
da. hava ağırlaşm.rştı. İnsanlar dur- Danzig me~elesine yeni bir .Münib şahsiyetim, o.ra~a k-?n~i m:ıııitim bu
gundu .. "k e pa:>:ıport mernur- anlaşması ıle son zamanda bır ~are lamadı .. Fikrımın takdırırn kazam •. n 
ları e~ !~~r~hr:ıerini takınmışlardı. bulunur ümidile, Amerika seyahati- bir çok şeyler gördüm. Fakat kalbı
Sanki artık ç devir onhrındı ve harp nin son formalitelerini orada ikmal min muhabbetine ıtı:ık pek .az .. şe! 
)e,._ .. d . . buhranı ettim. Ve Havre hark~t ederek Nor. buldum. Ben zaten bı:- muhucır umıt ·~ takaddum e en sınır • . . 1 1 k .. t·ı , ıkmamı ·tım Ne ar bud ı k h ala yayılnu rnandının yo cu arı arasına arıştım. ve cure ı e yo.a ç . ~ . • 
)'a ~tarı aşara er tar • Vapur çok kalabalıktı. Amerikalılar, kamda her şeyi bırakmak arzusunu 

O al şlamıştı. t 1 ne olur ne olmaz diye bir an evvel ta•ıyordum. Ne de orada hayat ka· s 0 k. eli y 1 ı ·men o ar ' Y • b. f 
sa m · a nıı par a .. memleketlerine dönmek için vapma sırgasına kapılarak. herhangı ır ır. arası ko f · ının f d sız muna- k 1 k .. 'dl i Ba a n erans d.Y a a ın etmişler. Vapur kalkmak üzere satta zengin oma umı n ·· n ka~ları onun gazetelerine serm:ıve idi ki, Rusya ile Almany,1 arasında· güzel bir manzara, tatlı bir musiki 

te~kıl ediyor, sulh'. hak, ve be~nel- kı lllahut uzlaşma haberi dünyada 1 nağmesi, manidar hir kültür hat1ra
nıılel adalet temlerı etrafında soyle- top gibi patladı. Bu fen:ı bir işaretti. sı sanatlı bir medeniyet abidesi, be. 
nen nutuklar ku~ak!~n d?ld~ruyo~- B.u H!t~erin cüretini arttıracak bir h~ uğ bir cümle, hayat muaremasın:ı nü 
du. Fakat herkesın dıkkati, bır keli- dıse ıdı. Artık terazinin harp kefesı f tt' en yüksek bir hüküm ve ni-

.. k' t · b b uz e ır nıe Uzerinde temer uz e mış, sa ır- agır asmıya başlamışt.L Fakat be- h t tatl ndan bir tebessüm 
lıkl ik b · ı ır. d.. .. ·· · · · d aye ı ve ca 

llz a ı etın ne o aca,,ı uşunu- nım ıçın e ok yaydan çıkmıştı. Ar- kaf' . d. B 
1 
rın nerede bulunduk-

lüyordu. Danzig! Her gün Polonyalı- tık roem!ekete avdet meselesini yal. ı 1 ı. un. a . . d 
N k ·· ·· · · Iannı Amerıka seyahatın en sonra lara soruyordunı .. Ne haber? .. Onlar nız evyor tan duşunebılecek bır . 

1 
d B k i! te bir A-

çok sert ve kati olarak "Hiçbir şey vaziyete gelmiştim. Vapurun carkı, daha iyı ana un.. u eş ' 
değişmiyecektlr. Eğer Almanya cesa. Yeni dünya istikametinde dönm.iye me~ika seyahat~~e d~&:mez ~i? !la· 
ret ederse biz hazırız,, diye kestirip baflamıştı. yalım sukut ettı ıse, fıkır dagarcıgıın 
atıyorlard;. Bu hem bır taraftan be- İlk defa olarak Amerika toprakla- biraz daha zenginleşmiş oldu. 
ni tatmin ediyor, bir taraftan da en-
dişemi arttırıyordu. Polonyalılar bu 
kadar kendilerinden emin iseler, Hit. 
ler cesaret edemez, diyordum. Son~a 
da Hit erin daha cüratli olabileccğı· 
ni düşünerek b'r uzlaşmr.ı yolunun t~
mamile kapanması ihtimallıu derpış 
ediyordum. 

Harp çıkacak mı, çıkmıyacak mı? 
Sualine verilecek cevaba göre, benim 
Amerika seyahati de, kati kararını a
lacakt. Amerika seyahatini yaptığı.. 
aıa bakılırsa, o vakit harp olmıya-

" Beyoğlu Vakıflar Dire~torİüğÜ. ilanları __ . . 
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M. Ali p ... 
hanı 
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HiKAYE 

Hacı Mafişin Koçu 

D eğirmenci Hacı Mafiş, dör. 
düncü defa Haçtan döner. 

ken, Mısırdan geçmiş ve berabe. 
rinde bir de erkek Mısır kuzusu 
getirmişti. Her sabah Küçükpazar. 
daki değirmenci dükkanına bera.. 
ber gidiyorlar, akşam da; Atlam~ 
taşındaki evine beraber avdet edı. 
yorlardı. 
Değirmenci dükkAnını aç~8:dan, 

kuzuyu dükkanın yanındakı v;rane 
liğe çaktığı demir halkaya baglıy?r 
bütün dükkan komşuları da engı. 
nar kabuklarını, sebzevat süprün. 
tülerini, yemlik vazüesinı gören 
gaz sandığına dolduruyorlardı. Ma 
rul zamanı, köşebaşındaki helvacı 
marulun dı§ kabuklannı ayırıyor, 
zahirecinin küçük oğlu, fırsat buL 
dukça; yemliğe bir avuç arpa atı. 
yor, hele kuru yemişçinin çırağı 
hayvanı okşayabilmek için, usta.. 
sından gizli avuç, avuç kuru ü. 
züm yediriyordu. Kuzu, az zaman. 
da serpildi. Tasması dar gelmeğc 
basladı. Boynuzları sürerek. yana 
doğru muntazam bir surette kıv. 
nldı. Hacı Mafiş, her hafta kuzU
yu yıkıyor, tarıyor, cuma günleri 
de ipinden tutarak Eyübe Fulya 
tarlasına, türbe bahçesine götürü. 

• yordu. 
İki boynuzunun alın hizasına, 

mavi boncuk dizisi takmasaydı, 
kuzuya mutlaka nazar değerdi 
Gözleri ve burnu siyah geniş bir 
daire ile çevrilen bembevaz, ka. 
bank tüyü ile yuvarlanan bir yün 
balyasını hatırlatan bu genç hay
vanı ıııörenler: "Masallah,, 1 bastı. 
rıyorlar. Koç meraklılan da: 

- Hacı baba. gelecek sene hazır 
ol! Benim Ceyl!nı, senin Karagöze 
koyuvereccjim! diyorlardı. 

*** H acı Mehmet kahve deJtfl"ftlen.. 
lcri yapardı. Esnaf kahyası 

Halil ağanın bu Yemenli kölesi, 
küçüktenberi her lAkırdıya: "Ma. 
fiş., diye cevap verd.ği için. asıl 
ismi unutuldu. Herkes, "Mafiş,, 
diY.e çağırmrya_j)aşladılar. Biraz 
büyüyüp, kihya Halil ağanın dük. 
kanında çalıfrnıya başladı, "Mafiı 
kalfa,, oldu. Nihayet başlı batına 
dükkan, tezglh sahibi olduktan ve 
biriktirdiği ille_ parası ile Hacca gL 
dip. geldikten sonra da iami. ''Ha. 
cı Mafiş,, kaldı. Hariçte gayet ısa. 
kin görünen Hacı, evinde pek sert. 
ti. Şimdiye kadar beş, altı defa ev. 
lenmiş, kadınların hemen hepsi, 
"nikahım helal, canım Azad,, diye 
boşanmışlardı. 

Uzun müddet bcklr kaldıktan 
sonra, nihayet tabiatine muvafık 
bir kadın buldu. Kimsesiz bir mU
hacir kadın ile evlendi. Nefise ka. 
dın, bir ev, bark sahibi olmak i. 
çin, her şeye tahammül ediyordu. 

Değirmencinin Atlamataşında 
aşı boyalı - hacı olduğu için -
yeşil 'kapılı. iki odalı bir evi vardı. 
Sokak sonradan yükseltildi~ ef. 
betle, kapı yansına kadar çukurda 
kalmıştı. İçeriye J?irildlkten sonra 
malta taşı döşeli loş avlunun kar. 
şısındaki kapı, ufak bir bahceye 
açılırdı. Burada tek bir incir ağacı 
ile, duvann kenarında ufak blr 
çeşme vardı. Hacı Mafiş. ekser·ya 
bu çeşmeden abdest alırdı Sokak 
kapısının kuşısından dar. çarpık, 
çurpuk bir merdivenle blrincı ka.. 
tın sofas,na çıkılırdı. 
Hacı Mafiş. son kansını boşa. 

dıktan sonra. evi ile mes~ul ola. 
mamıştı. Nefise, mescitte nikihı 
kıyılıp, imamın evinden, kocası.. 
nın evine naklPdince: evi yukarı. 
dan asağıya süpürdü, sildf. Malta 
taslarını oğdu, üstüne tahtatar U

zattı. !facı, akşam eve f{eldfği za
man memnun oldu. Fakat sesini 
cıkarmadı. cünkü kendi kendıne: 
"kan kısmına yüz verme~e gel. 
mez! .. divordu. Bir ~n ilk defa 
tahakkfü~ıiinü tecrilbe için. pilL 
vın tuzlu oldu~nu bahane ederf'k, 
yemek sinisine bir tekme vurdu. 
Kansı, sesini cıkarmadı; pl1Av ta. 
s1n1 yuvarlandığı yerden aldı, dö. 
külen, saçılan şeyleri topladı. ce. .,. 
kildi. Biraz sonra kapmın «!~ aeıL 
dığı 'bflhanesile. evde kadıncajtızı 
bir tokatladı. Biçare. vtne sesini 
eıkarmadı. Hacınm fe~admı işi
ten k("lmşular: 

- Ne idi Nefise hııın1m, dünkü 
gürültii? .. dive sorduk lan zaman: 

_ Ev l-ıııtHdir. olu!'. Bt~fmkl azı. 
e1k celallidfr, demekle tkttfa ettl 
Ondıtn sonra artılr Hacı Mafiı1ln 
hiddetini teskin eylemf'k için. bir 
ilet hükmilne geçti. Hele kadın.. 
calhzın bir av ramazan hayatı çe.. 
killr ~ değildi. Son derecede tir. 

Yazan: N. u. 

yaki olan kocası, en ufak bahane.. 
!erle karısını her gün hırpalıyor. 
du. Hacı Mafişin sokak kapısını 
şınca; gürültülü bir öksurük ile 
çalmak adeti değildi. Eve yakla. 
geldığini haber verir. karlSl gele. 
ceği saati hesaplıyarak. hemen ka. 
pıyı açardı. N efisenin haddi varsa 
kapıyı açmakta birkaç dakika ge. 
ciksin! 

Kadının biraz geç kalması na
mazda bile olsa affedilir kusurlar
dan değildi. Hemen kapının önün. 
de elinden çıkını alır. Evvelce: ha
zırlanan iskemleye oturan kocası
nın çizmelerini çeker, çoraplarını 
çıkarır ılık su ile aya~'arını yıkar, 
kurular mercan terlikleri önüne 
çevirir Hacı Mafiş merdivenleri çı
karken 0 da yorgunluk kahvesini 
hazırlamağa koşardı. 

Dördüncü defa hacca gittiği 

zaman karısını beraber gO.. 
türmedi; kadın birkaç ay rahat et.. 
ti. Haçtan avdetinde beraberinde 
getirdiği kuzuya Nefise bakardı. 

Rutubetli küçücük bahçeye ıska
ralı bir tahta doşeme yaptırıldı; 
duvann hatıbna bir y'emlik çakıldı, 
haftada bir defa kuzunun yıkan. 
ması, taranması, yemine, suyuna 
da yine kadının nezaret etmet.l ıa. 
znndı. Bununla beraber Nefise bu 
fazla işten şikayet etmiyor.:i u. Bü
tün yalnızlığında bu hayvanın ken 
dine karşı gösterdiği merbutiyet, 
şefkat hissini okşuyordu; daima 
bomboş kalan kalbinin evlat ihti.. 
yacını artık yavaş yavaş kuzuluk
tan çıkan bu hayvan telafi ediyor. 
du. 

Koyunlar sahiplerini tanımazlar, 
bundan dolayı bir \toça hiçbir za. 
man emniyet caiz değildir. Bir ya· 
bancıya nasıl hücum ederse sahi. 
bine de öyle vurabilir. Hacı Mafi
§in koçu yalnız Nefiseyi tanıyordu. 
Dükkana götürülmediği zamanlar 
Nefise hayvanı küçük bahçede s~r
best bırakır, Hacının eve gelme sa. 
ati yaklaştığı zaman yine bir da
yak bahanesi olmasın diye ancak 
o vakit bağlardı. Gitgide koç pek 
irileştiği için Hacı artık dükkana 
götürmüyordu. Evde kalan koç 
Nefise, mutbakta meşgul olduğu 
zamanlar etrafında dolaşır. arada 
gelir entarisine sürünür, onu, ço
cuk gibi eğlendirirdi. 

Nefise de hayvanı oğlu gibi sev. 
meğe başlamıştı. 

Ona "Husmen,, diye isim verdi. 
Bazan sokağa nazır cumbalı odada 
saç mangalda ısınarak kocasının 
yün çoraplarını tamir ederken i.. 
çinden doğan bir şefkat ile: 

- Hüsmen! diye çagmnca koç 
bahçeden gümrah bir meleme ile 
Nefiseye , :vap verirdi. 

Bir sene ~çti. Artık Hüsmen 
genç, kuvvetlı bir koç olmuştu. 
Bir gün yemlik hizmetim gören gaz 
sandığını bir tos vurarak parçala
dı, bahçedeki incir ağacına kuv. 
vetli kafasile dayandığı zaman ih.. 
tiyar ağacı sarsıyordu. Hüsmen ar
tık şaka edilecek çağı geçmişti Mu 
nis zannedilen gözlerinde hazan 
fimşekler çakıyordu; Hacı bile so.. 
kağa çıkardığı zaman elini alt çe.. 
nesinin altından ayıramıyordu. Bir 
cuma günü hayvan boşandı, eğer 
Hacı kendini avluya atıp kapıyı 
kapamasaydı müthiş bir tos darbe
sile muhakkak bir yeri kırılacaktı. 

Böyle an1aı-da Nefisenin muave
netine ihtiyaç vardı. 

- Yahu! Gel şu hayvanı bağ~a! 
Hüsmen Nefiseyi görünce sakın.. 

leşiyor, zincirinin olduğu yere ka
dar mukavemet etmeden gidiyor. 
du. Hacı buna da öfkeleniyotdu: 

- Lanet olsun nankör hayvan .•• 
Bu kadar zaman kahrını çektim ..• 
Bana düşman oldu ... Bir gün: 

_ Ben hayvanı Ahmet Beye sa. 
tacağım. Hem beş on para edini
rim· hem de kurtulmuş olurum. 
Dedf. Nefise çocuğu satılan bir ana 
gibi göz yaşlarını göstermemek i.. 
çin mutbağa indi ... İnanamıyordu. 
Hüsmenden nasıl ayrılacaktı? 

Birkaç gün sonra alıcılar geldi~ 
Jer. Kadıncağız bahçe üstündeki 
ufak odada helecandan nefes bile 
alamıyarak, muhaverelerini dinle
di 

- Ne istiyorsun bakalım Hacı? 
- Dedim ya. yirmi lira. .. 
- Amma yaptın ha! 
- Bir. para aşağı vermem. Dar-

da olmasam yüz lira verseniz sat.. 
mam. Eğer piyasada bir eşi varsa 
bedava al götür, helal olsun ... 

Öyle ise uzla§mllYacağız. 

- Sen ne veriyorsun? Bir fiyat 
söyle ... Cebinden paranı çekip al
madım ya .. 

- On lira. 
- Vermem. 
- On beş. 
- Vermem. 
Nefisenın korktuğu başına geL 

medi. Alıcılar, yirmıyi vennediler. 
Bırakıp gittiler. 

Ramazan geldi. Hacının titizll. 
ği de arttı. Biçare nefise ~ocasını 
memnun edebilmek için pervane 
gibi hizmet ediyor, fakat Hacı da. 
ima bir bahane bularak kadına ha. 
yatı zindan ediyordu. Ramazanın 
sonuna yaklaştılar, kadir gtinü ol
du. Hacı Mafiş, öğleden 30nra u. 
yandı. Hemen parlayacak gümle. 
yecek bir barut fıçısı gibi kö§e miD 
derine oturdu: 

- Nefise! 
- Buyur .. : 
- Zenbili hazırladm mı? 
- Dün getirmedim ki hazırhya· 

yım. 

- Nasıl getirmedim? Pek All 
getirdim. Beni bunadı mı sandın! 

- Vallahi getirmedin efendi. 
- Sus ulan yemin etme... Mu. 

barek günde ellinden bir kaza çı
kar . ... - .... 

- Söylesene zenbll nerede? So.. 
kağa mı attın? Süprüntücüye mi 
verdin? Söyle ne haltettin? Söyle •• 

- Vallahi bilmiyorum efendL •• 
Getirmedin diyorum. 
Hacı işi azıtırdı; dükkandA bı
rakmş olmak ihtimalini bir türlü 
kabul edemiyordu. 
En müstehcen küfürlerle Nefisenh 

üstüne hücum etti. Eğe sallamadan 
tahta kadar sert olan eli, katlının 
suratına indi... Nefise ilk defa ola
rak: 

- Efendi, dedi. Allah biliyor kf 
benim bir kabahatim yok. Muba.. 
rek günde beni dövüyorsun. Di
lerim Allahtan benim alumı sende 
koymasın ... 

Göz yaşlan, burnundan akan 
kanlara karışıyordu. Hıçkırarak 
odadan çıktı; merdiveni inerken: 

- Ah kimsesizlik ah! Benim de 
bir yavrucuğum olsaydı beni böy. 
le ezdirmezdi... 

Bağıra bağıra söylediği bu s6ze 
bahçeden kuvvetli oirmeleme- ce. 
vap verdi. 

L' acı her zamankinden daha 
r abus bir çehre ile aşağı indi. 

Attığı tokattan sonra karısından 
leğen, ibrik istemeğe tenezzül ey
lememiş gibi bahçe kapısını açb 
çıplak ayaklanna takunyalan gi. 
yerek tam karşıya gelen ufak çe1-
meye doğrµldu; hırkasını çıkardı 
incir ağac41a astı, kollannı sıvadi 
Çeşmenin önündeki dört köşe taşın 
üzerine çıkarak abdest almak üzere 
çömeldi. Ellerini, yüzünü yıkar
ken: 

- Aptal kan! Senin canına o. 
kurum, sana zenbilı nasıl buldura. 
cağnnL ben bilirim! Diyordu. 
• Hüsmen, kulaklarını Hacıya dol 
ru çevirmiş efendisinin abdest al
mak için vücudündeki. harekatı ta.. 
kip ediyor gibiydi. Hayvan biraz 
zincirine asıldı; boynundaki yayh 
çelik (fırdöndü) ufak bir tıkırdı 
çıkardı. Yay zincirin bir halkasına 
takılarak açılmıştı. Hayvan birkaç 
adım ilerledi. Tamamen ıterbest 
kalmıştı. Lastik gibi tımaklarile 
ufak bahçenin yosunlu toprağı Ü
zerinde hiç bir ses çıkannıyarak 
ayaklannı yıkamakta olan Hacıya 
kadar sokuldu ... Ondan sonra tl 
mutbak kapısına kadar geriledikteı: 
sonra bir gülle gibi atıldı. 

Kocasını çeşmenin başın(fa dev
rilmiş gören Nefisenin feryadı üze. 
rine yetişen komşular Hacı Mafi§i 
kaldırdılar Sırtına yediği kafa dar. 
besi bel kemiğini kırmış, vücudunu 
duvara yapıştırmış ufak \."esmenin 
musluğu da göğsünü delerek kal
bine kadar işlemişti. 

1 İstanbul Musiki Sanatkirlan 
Cemiyetinden : 

1939 yılı hesaplarını tetkik ve İ· 
dare heyetinin ibrası ile müdd~tinı 
ikmal eden Heyeti İdare bas1 nısfı. 
nın yerine yenilerinin seçilmesi içh 
23-2-940 Cuma günü saat 14 tn 
17 ye kadar Heyeti Umumiyemu 
kongre halin;<ie içtima edeceğinde11 
mukayyet azanın mezkur tarihte 
Türbe Babıali caddesind" No. 10 
Cemiyet merkezini te§rifleri rica o
lunur. 
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----------·------------------, Guzel 
Olmak 

.için 
Her •eyden evvel sıh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

sizin de cildinizi güzel
leştirir, guddelerini bea-

r- R~i' DğAtihalri dŞiş eti kanamasında _, 

"• nun ılık olarak gargarası, bu iltihapların ~as~ t~ ~" J 
( ~~~~J.m~o~i!~~!.~~~ r~~.~~~~~~~r l 
" • tupla Malatya Mensucat Fabrıkası Müdürlüğüne müracaatları -~ 

Tecrübeli Bir Daktito Bayan Aranıyor 
Fransızca ve Türkçeyi iyi bilen, iyl referans verebilecek tecrübeli 
bir daktilo bayan aranıyor. 

Galata 1073 No. lu Posta kııtmmna + ... ı..; .. ,." n11i'"='"'"'tlıtn. 

rg/1111.1 
Güzelliği hem 
yaralan, hem 
lamamlıyan 

bir iksirdir. 

Ilıca - İskele - Palamutluk 
Demiryolu T. A. Şirketi. 

15 Mart 1940 tarihinde top
lanacak hissedarlar Heyeti 

Umumiyesine davet 

Ticaret Kanununun 361 ve dahili 
nizamnamenin 23 üncü maddekri 
mucibince, ILICA - İSKELE -
PALAMUTLUK Demiryolu Türk A. 
nonim Şirketinin hissedarları. asağ -
da.ki maddeleri görüşmek üzere' 15 
Mart 1940 tarihli CUMA güni.i saat 
Ç)n bir buçukta adi surette toplana
cak heyeti Umumiye toplantısına 
davet olunurlar. 

1 - Meclisi İdare ve murakıp ra
porlarının dinlenmesi. 

2 - 1939 senesi hesaplarının tas
d~ki, bu devre neticeleri llakkında 
meclisin teklülerinin onaylanması 
ve Şirket işlerini tedvirlerinden do. 
layı idare meclisi azalarının tebri
yesi. 

3 - Çıkan idare meclisi azalarının 
yerine başkalarının veyahut tekrar 
kendilerinin seçilmesi. 

4 - İdare meclisi azalarına veri
lecek hakkı huzurlann tayinj. 

5 - 1940 senesi iç:n bir murakıp 
tayini ve ücretinin tesbiti. 

Bu toplantıda hazır bulunmak is
tiyen or•aklar, asaleten vey~ vekfılc
ten en az 15 hisse senedine malik ol
tnak ve Ticaret Kanununun 371 inci 
maddesi mucibince bu hisse senetle
rini toplantı gününden en az bir 
hafta evvel Şirketin Galat.ada, eski 
Sarap İskelesi sokağında kain l\fora
diye Hanının 5 inci katındaki mer
kezine yatırmış olmaları lazımdır. 

Hisse senetlerinin yatırıldıD-ına da-
• •• ':t 

ir malı muesseseler tarafından veri-
len vesikalar hisse ;enedi gibi telakki 
ve kabul olunurlar. 

İstanbul 12 ~uhat 1940 
İDARE MECLİSİ 

KAYIP - İstanbul İthalat Güm
rüğünden aldığım 18-1- 939 tarihli 
37759 No. lu beyannameye ait mak. 
buzu zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Karamürsel Mensucat ve Tic. A. Ş. 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

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

'>r. SU~HI Ş~NSES 

1 [drar yolları hastalıkları mütehaS-J 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması ltarşısı 

tramvay durağı Lekler apartım.ını 

----Tel : 439:.> 

ki& 

Bu güzel çehreyi aydınlatan ~neş, 

şüphesiz .. inci dişlerdir. La.kin o diŞ

lere can veren de şüphesiz 

"RADYOL!N,, dir. 

<jiz de ayni güzelliği elde edebilirsi
niz. Fakat bunun için ilk şart sabah, 
5ğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 
e -

RADYOLIN 
ile d~lerinizi fırç~lamaktır. 

ve b:ün ağnlarını derhal keser. Lüzumunda 

9 ü n ' e 3 k a ş e a l ı n a b i 1 ir. 

~evlet ! Yollan Umum Müdürlüğünden : -

1 

1 - İdareı1\i1 1<Pı kapalı zarf usulile bir adet yolcu otobüsü mm:ıayaa ecm~ 
cektir. 

2 - Muharıleı lrıYmetJ 5000 Ura olup muvakkat teminab 375 liradır. 
3 - İhale ı-~~40 pazartesi günü saat 11 de Ankara Devlet Havayollan mey

danınlli.. ın urnum müdürlük binasında toplanacak komisyon tara!ından 
icra r.:--ektır. 

4 - Bu ıJ 811 
.. f~~nt ve husus! ııartn3m elerle mukavele projelerinl Havayollan 

umu> liludtırlüğünden alınabilir. 
5 - İhalt' tirak edecek taliplerin teklif mektuplarını Devlet Havayolları 

UmJ' ~tidürlük binasında teşekkül edecek komisyon reisliğine ihale saa
tinden bir s~ı evvel vermeleri lazımdır. Postada vA.ki teahhür kabul e-
dilmez. (1049) 

AskeJ. L~eler Müfettişliğinden : 
Son gün1~t ıelzele bölgelerinden bazı talebeler askeri mekteplere girmek fçin 

muhtelif r! ~!ara müracaatta bulunmaktadırlar. • 

Zelzele ~!~teline uğrayan Erzincan Askeri orta okulu talebeleri diğer askerl 
okullara fi' 'ltirilmiş bulunduğundan bu okullarda talebe kabul edilecek yer 
kalmamıstıf" 

Askeri ıl'e'lerin 940 - 941 tedris senesi için Nisan - 940 da başlanacak ta
lebe kaydD~~~Ünde zelzele felaketine uğrayan talebeler tercihan alınacağından 
bunların f~::"len kayıt ve kabul kağıtlarını hazırlıyarak vaktinde askerlik &U-
belerine ıı1~ iİ\';ıatıarı lAzımdır. (1225) (94';) 

Dü:r:c:t
1 
~lecliyesinden : 

Düzce ııeeil~esi sinema binası 1 mart 940 dan 28 Şubat 942 tarihine kadar iki 
sene müdd '1 icara verilmek üzere ı:ıene vi 120 lira muhammen i.car bedeli üzerin
den on b~ 8iltı.lük aç;k arttırmaya konmuştur. 

TalipJefİ;~-2.940 pazartesi günü saat 14 de teminatlarlyle birlikte DOzce be-
lediye erıe~ "iline gelmeleri. (1045) 

----~~ ......................................... ~ 
BA1E~IE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 

fOENLERIN NAZARI DİKKATİNE· 

İstanbul Asliye 9 uncu Hulrnk ııa_ 
kimliğinden: 39- 327: Babası Alman 
tebaasında Bohor Ancelin v efat1 do- j 
layısiyle subutu verasetine karar Ve-1 
rilmesi hakkında. Jozef namı diğer 1 
Pepo Ancel vekili avukat Danyal Ba- • 
har tarafından vaki müracaatı üzeri_ 1 
ne icra kılınan muhakemesi sonun
da: K. M. 439. 444 üncü roaddPleri 
hükmüne tevfikan müteveffa Bohor 
Ancelin meselei miraslar1 160 sehim 
itibarile 40 sehmi karısı M<ırkada. ve 
12 şerden 108 sehmi çocukları Ka
rin, Cani, Fortini. Danval, f[anri Jo
zef namı d:ğer Pepo. Davit, Mayer 
ve Murise ve üc sehmi müteveffa oğ. 
lu Rifatın karısı Luizaya ve 9 sehmi 
Rifatın oğlu Olcana isabeti iktiza et
tiğine dair 29- 1- 940 tarihi.ndı:? ka
rar verilmiş olduğundan murisler
den Rifat karısı Luizanın tarihi teb. 
liğden itibaren on beş gün zarfın~a Markslı l'assı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
itiraz etmediği takdirde bükmun Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
kesbi katiyet edecelı;i ve i13mtn bir Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
sureti de mahkeme divanhar>esine a-
sıldığı tebfü~ makamına kaim olmak Pilleri her çef1t fenerlere uyar. 
üzere ilan olunur. Pilleri her keseye elveritlidir. 

KAYIP T F k-ı . den aldı Pillerini her yerde arayınız. 
- ıp a u tesın · - \ 't 

ğım hüviyet cüzdanı ve tramvay • llı>tan satıl$ yeri : Jak Oekalo ve ŞUI'. Tahtakale No. 51 _,, 
pasomu kaybettim. Yeniden alaca- - """"'--"'"-------------------------
ğımdan hükümleri voktur. Sabitıl \>e Neşriyat Müdürü uam Lutfü DÖRD'ÜNCO. Gazet~ilik vr • 
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