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Finler ummada eril·ediler 
~ELLES GELIYOR

1 Sovyetlerin Bu Cephedeki 
Avrupa Harbinin Taarruzları ikinci Müdafaa 
Umumileşmesi •• .. · 

·Ainerikan Deniz Harekatı Şefi Amiral Strak. 

BeynelmDel Vaziyetin Amerika için Daha 

Tehlike& Olmak Üzere Değiştiğini Söyledi 
Vaşington, 14 (A.A.) -Amerikan deniz harekatı şefi Ami

ral Stark'm kanaatine göre, halihazırdaki ihtilafın bütün Av
rupaya yayılması ihtimali olduğu gibi, Uzak Şarktaki müphem 
vaziyet te bir cihan harbi tevlit edebilecek mahiyettedir. Me
busan Meclisinin tali tahsisat komisyonunda beyanatta bulu
nan Amiral Stark, deniz bütçesi projesini müdafaa ederek de-

Bize Göre " Yeni 
Hukuku Beşer 
Beyannamesi .. 

.Ya.zan: Sadri ERTEM 

J ngiliz muharriri H. G. Wells, 
ır .. D "JvkHtn~uld aıı!u>+A 'nAo :vııni 

ffu ru u Beşer,, beyannamesi 
fte§retti. Bu beyanname 1ngilterede !:ni bir. fikir harekeli tesirlni ynpa. 
T"~ Şekilde anketlere ve:;ile oldu. 
le llrkıyede de günlerdenbcri gazete. 

timiz bu mevzuu alaka ile takip et
l'nektedirler. 

Weııs, umumiyet itibarile beyan. 
nalll · 
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esınde İngiliz liberalizmi ve 

1 9 .. hukuku beşer beyannamesi hat. 
a~ Uzerinde yürümektedir. İngiliz 
~ arririnin mücerret bir fert için 
tasavvur ettiği haklar beşeri olmak
~n ziyade kıtavi, hatta mıntakavi. 
~dBu ~~ktayı esefle söylemek ıa. 
sil bı.r. ':r-Unkü, henüz sosyal mana-

e ır"B-.. · t -deği}d· -y-o.ıye ,,muessesesi mevcut 
be ır. Sosyal birlik yerine UZ\'J 

nzerlikler "B . t efh 
~ırt eşerıye.,, m umu:ıu 
• ına -kı 
lar b ~ ~nip taşımaktadır. İnsan. 
fevaı:~uz fızyolojik cins birliğinin 
lllaını ı: sosyal bir teşekkülü ikura. 
ayrı .~ rdı;. Cemiyet grupları ayn, 
lesi . 

0~erın, ananelerin tarihlerin 
itlen rı a tınd~ hazan biribirinc tama-

1 
miştir ki: 
"Almanyanın, Rusyanın ve ! tal. 

yanın son hede!lerini ve ihtirasları. 
nı sarahatle tayin etmek mümkün 
değildir. Bu milletlerin hükı'.'ımetlcri 
tarafından yapılan aleni beyanata 
itimat olunamaz. Böyle bir vaziyet 
Avrupa harbinin umumileşmesi ih
timalini arttırdı&rı gibi, Uzak Şark.. 
taki vaziyet tc bir cihnn harbi do~u
rabilir.,, 

Amiral tark Amerikon donan. 
mı:ı 1n1n 1.Ql4 Pnesine nazaran daha 
iyi hazırlanmış olduğunu kaydettik-
ten sonra, sözlerine şöyle devam et.. 
mistir: 

'~Öyle zannediyorum ki, beyneL 
milel vaziyet, harbin başlangıcına 
nazaran bizim için daha tehlikeli ol
mak üzere değişmiştir.,, 

Amiral, ezcümle halihazırda 120 
parça harp gemisi inşa edilmekte ol. 
duğunu, fakat 19 geminin daha der. 
hal kızağa konması icap ettiğini ve 
donanmanın hava kuvvetlerini 30 _ 
7 - 1941 tarihine kadar 3204 tayya. 
re) iblağ edebilmek için yeniden 
576 tayyare satın almak tasavvurun. 
da bulunduğunu söylemistir. 

Bütre kabul edildi 
Vaşington, 14 (A.A.) - Mebu. 

san Meclisinin tahsisat Encümeni 
966. 772.876 dolarlık donanma büt
çesi hakkındaki kanun layihasını 
tasdik ederek, Meclise göndermiştir. 
Encümen, ecnebi memleketlerde bu. 
lunanlardan daha büyük zırhlılar ve 

(Sonu; Sa: 6; Sü 3) 

Sovyetler, l\fannerheim hattını yarmak için büyük gayret sarf ediyor. 
Jar. Kareli nuntııkasındaki Fin müdafaa hatlarına karşı yapılan hü
cumlar, son günlerde bilhassa Surnma cephesine teksif edilmiştir. 

Finler, bu cephede ilk müdafaa istihkamlannı terkettiklerini bil. 
diriyorlar. Haritada, Manncrheim hattı ve Sovyet kıtalarının taarruz 
sahası oklarla gösterilmiştir. 

KARELİ CEPHESİNDEKİ VAZİYET 

Sovyet taarruzu Ladogarun şirnal nuntakasında da inkişaf etmekte
dir. Ancak, buradaki harekat, nlsbeten daha ağırdır ve Finler,bütün 
Sovyet hUcumlarmı durdurmuşlardır. Sovyet kıtalannın taarruz ettik
leri saha oklarla gösterilmiştir. 

dir. l~i n~viler vücude getirmekte. 
İngiliz l~becı ıuırda tekamülilnü bulan 
beşer 1 ralizmi ile 1789 hukuku 
Yal lll!;:ıa;ınamesi arasında bile sos. 
btr hayr ~eri kavrayış bakımından 

G 
. 1 arklar vardır. 

erçı ilcisi 
TUNEtBASI . CiNAYETi BALKAN 

İKTiSADİ 
Konferansı 

getirdi . • de Rönes:ınsm vücude 
birine f Y~ı devletin tiplerinden 

ır nusaı teşkil etmektedir. 

Modern Avrupada devlet bün-
:Ye itibarile dikk . 

lursa üç fe'"'~- . . at edılecek o-
l - İtaJ 7 ınkııaf etmiştir: 

Aaza.riyes· ya 8 Makyavcl tarafından 
det devle~/•Pılnuı olan milli vah. 

2 - Dahili b · " . 
tererek ort ır tek~mul cserı gös· 
isti a sınıfı hak sahibi t ]-

yen ve devl t " e me ~ 
koyan liberal eF~~nun organı ~alıne 
İngiliz devleti. emenk ve liberal 

3 - Mnu h k" · . 
~ nazariyesi ttiınu?etı tesis eden 
una dayanan d ç rnaı mukavele eso. 
olmıyan d l e_mokr:ıt, fak.1t liberal 

ev ettır. 
Avrupa tarih· . . . 

talya gibi ınlın ınkış:ıf seyri, !. 
parça anmı~ vahdetten 

<Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

ITALYADA HARP 
Konseyi Top~and.ı 

. Londra, 14 ( Hususi ) _ İtalva 
yuksek harp konseyi birbıı·ı· ard - ' 
be . d f ınca 

şmcı e a toplanmıştır. Toplan • 
ma~rın bu ş~kilde tekerruni dlpio -1 
matik maha!ilde merak uyandırmak 
tadır. 

.. 
Maktuller, Kıskançlık 
Yüzünden Birbirlerini 

' 

Yaralayıp öldürmüşler 

,_rımmıa cinayetin işlen'diği oda 
(Yazısı Altıncı Savfamızdadır)' 

Yugoslavya Hükumeti 

Hazırlıklara Başladı 
Belgrat, 14 (A.A.) - Son defa 

Belgratta toplanmış olan Balkan an
tantı konferansı, antant azalarının ik 
tısadi mesai birliklerini temine te
vessül ctmiye karar vermistir. Ayni 
zamanda Balkan payitahtlarınıJan 

birinde bir iktısadi konferansın top
lanması da karar altına alınmıştır. 

Gazetelere nazaran bu konferansın 
Belgratta \'C yahut Yugoslavyanın 

başka bir şehrinde toplnnmnsı ihti. 
mal dahilindedir. 

Politika gazetesi, Hariciye Neza-
1 reti mıimessilleri ile iktısadiyatçıla
rından mürekkep hususi bir mtite. 
hassıslar komitesinin şimdiden ha
zırlıklara başlamış olduğunu yazmak 
tadır. Bu komitenin mesaisinin hede-

: ri, her ti.ırlü istatistik malzemesini 
hazırlamak ve mayıs ayında Balkan 
antantı iktısadi konseyinin yapacağı 
müzakerelerin çerçevesini tesbit et
mektir. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 

Sovyef ler · 
Agır Zayiat 

Verdiler 
Karelinin 

Taarruzları 

Kişi Fin 

Diğer Mıntakalarındaki Sovyef 
Püskürtüldü, lngilterede Binlerce 

O rdusuna Gönüllü Kaydedildi 
Londra, 14 (Hususi) - Sovyet - Fın harbi bütün şiddetiy

le devam ediyor. Son gelen haberlere göre, Sovyetler Kareli 
berzahında ve Summa'nın Şark kısmında taarruza devam et
mişler ve bir kaç Fin mevziini daha zaptetınişlerdir. Sovyetler 

reniden 23 istihkftm ele geçirdikle- ı 
ini bildiriyorlar. Fin tebliğinde ise, 
3ovyet taarruzunun ikinc.i Fin müda 
1aa hattında durdurulduğu kaydedi. 
iyor. 

ALMANYA 
ile Sovyetler 
Askeri Pakt 
Yapm ı ş l ar 

Fin resmi tebüği 
Finlandadaki harekata dair neşre

dilen son Fin tebliği şudur: 
"Düşman, Kareli berzahında ve 

Summanın Şarkında taarruzuna de
vam etmiş ve bir kaç ileri Finl nda 
mevziini ele geçirmeğe muv11ffak 
olmuştur. Düşmanın ilerleyişi ik inci 
Finlanda hattının istinat nokt:ıla
rında durmuştur. Kareli oerzahının 
diğer mıntakalannda düşman taar
ruzlan ağır zayiatla tardolunmuştur. 

Binlerce Sovyet ölüsü ve yüzlerce 
tank Finlanda hatları önünde yat.. 
maktadır. Muharebe devam eyle
mektedir. 

''Ladoganm Şimali Şarkisinde 
düşmanın müteaddit teşebbüsleri a
kim bırakılmıştır. Kuhmo istikame
tinde bir düşman taburu imha olun. 
muş ve Finlandalılar müteaddit düş. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

Londra, 14 (A. A.) - Daily Q... 
press gazetesinin Kopenhag muha. 
biri bildiriy4,r: 

"Berlindeki bitaraf membalardanı 
gelen haberlere göre Almanya ile 
Rusyn, bir f maru:lut askeri tedafüi 
itilaf ' akdetmişlerdir. Bu itilafname 
harp İskandinavyaya, Balkanlara ve 
Yakın Şarka sirayet ettiği takdirde 
meriyet mevkiine girecektir. 

"Von Schulenburgun Hitlere rapo· 
runu vermek üzere Berline gitmeden 
evvel bu itilafı akde muvaffak olmuş 
olduğu söylenmektedir. Askeri mu. 
kavelenarnenin Moskovada Sovyet 
umumi erkanı harbiyesi ile 19 ikinci 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5 ) 

BiNiCiLiK MEKTEBiNDE 
Bu Yıl Mezun Olan 
Suvari Subaylarımıza 
Diplomaları Verildi 

Mektebin dün diploma alan genr mezunları bir arada •• 
(Yazısı İkinci Sayf amızdadır) 



1 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgıç 
Gömülen 

Adam Diri 
Değilmiş 

Yeni Süvari Subaylarımız 

Binicilik Mektebinde 
Diplomalarını Aldılar 

Kardeşim, Burnumu 
• 

Kırmak için Beni Mithat Vsküdarda Ağahamıtmında oturan 
35 yaşında marangoz Mehmet grip 
neticesinde menejite yakalanmı7 ve 
geçen cumartesi gecesi saat üçte ol
müştür. Ertesi sabah belediye heki. 
mine müracaat edilmış ve nijbetçi 
hekim Şevket Dora cesedi muayene 

Ayautadald binc'llk mektebinde dün diploma tevzii meh&iıni ya. 
pılnuştır. Her sene olduğu &ibl bu sene de Harbiye Mekteb:ni ilnoal ~ip 
suvari ıımıfına aynlan gençler bu sahadaki ihtisaslarını ileriletmek için 
binicilik mektebine gönderilmitJer, burada 8 aylık talull dev .... ini lk. 
mal ettikten sonra imtihana tabi tutulmutlar ve 10 Şubatta da imti
hanlanm bitlnniılerdlr. 

Paşaya Şikayet Etmişti 
-7-

0na, nedense, daha fazla itiraza 
cesaret edemedim. Ve o, beni ide. 
ta sürükliyerek camiye soktu. Ca.. 
miden çıktıktan IOnra, benJ yine 
bırakmadı. İftarı beraber etmek ü. 
zere evine götürdü. Camiin, -Tu
narun korkunç alupyla- tezat te,. 
kil eden uhrevi sükuneti, yüreğimi 
bir mabet kubbesi gibi bopltmıt; 
ve bir dua gibi yumuptmıştı: Ona 
yine itiraz edemedim. Hele bir aile 
sofrasının aakllı, temiz havuı için· 
de iftan edip, oJıun bir zat olan 
Rifat Paşanın çok müessir sözleri. 
ni, nasihat kokmıyan nasihatlerini 
dinledikten IOJlra, sade ha1etf ru. 
biyem değil, kararlanm da deliş. 
ti. İnSIDID kendi canına kıyması
nın, korkaklıktan başka bir ıeY ol
madığına samimiyetle inandım. Pa· 
şa: 

"- Ölenler, yap1BJD1yanlar. 
dır!,, Diyordu. 
Yaşıyamamak beceriksizlijinl 

hazmedemedim. İzzeti nefsim, ba.. 
na, hayatımda uğradıltm ilk acıyı, 
ilk zorluğu hazmetmek, ve yenmek 
ceaaret!ıı1 Jrazandırdı. Kendi kendi. 
me: 

"-Ölüm, hiç bir kusuru affet
tirmez!,, diye diifilndüm. Fakat, o 
~11 pqanm konalmda geçirip, 
ertesi •bah daireye gittijim za
man, ~frendiğim hakikat, beni ye-
mden sarstı: -

Kardetim, gallba benim burnu
mu kökünden kırmak için, Mitbat 
Pqaya fikAyette bulwımuf, ve be.. 
nim iflme nlJaaJ'et ~ 'V• 
Diden kendlsfnl aradılnn lUfat Pa-
pnuı deliletJ sayesin~ bulablldJ
llili yeni if ise, bir odacılıktan tba· 
ret kaldı: 1!50 kul'Uf maaşlı asli 
memuriyetten, odacılığa dü§iince, 
attar çıraklığının ezasını yeniden 
tattım. Hele parasızlık, büsbütün 
bellini büküyordu. Fakat, bereket, 
o anda, talih yüzüme tekrar güL 
dil Yine Rifat P8f8Jlın tavsiyesiy. 
le, Defteri Hlkanl dairesinde, bir 
eildJ elli lnınlftan. tapu doldurmr.. 
ya bqladım. Ve günde bir meci
diyeye yakın para kazanarak, çek
tiğlm sıkıntının maddl kısmından 
kurtuldum. Hatta yavq yavq, me
lekem arttılt, ve bu 1ayede daha 
çok iş çıkanmya batladıtun için, 
yevmiyem, bir mecidiyeden dört 
bq mecidiyeye kadar yükseldl 

Çok kıla süren bir benber. 
lfkten sonra kendislle ve

dalaftılım reflkamı hill hatırla. 
madıimı, nazan dlkkatinlzl celbet
miftir samnm. Bu müfrit ve garip 

• unutkanlık, henüz aklımı tama.. 
mile Nl'ma devfirmedlğimin an. 
laplmaıına bol bol yeter.. HattA 
gittikçe artan bir melekeyle, bir 
ıaraftuı tapu varakalannı, bir ta
raftan da keaemi doldurdukça, ... 
fahatin cazibesine yeniden kapılır 
gibi idim. 

Bir akpm, koltulumda tapu w. 
rakile muhaeirin komisyonu daire.. 
si önünden geçiyordum. 

Tam o dalreniıı kap111 6n0nde, 
tesadM beni, Şakir beyle karplaş.. 
c:brdı. Şakir bey, o sırada, muhaci
rin reisiydl Bana, iltifatta bulun.. 
du. Ve cıgara nikotJnile sarannıt 
kalın pannağiyle koltuğumun al
tındaki evrak tomarını aa.ıonret 
aordu: 

- Nedir bunlar? 
Cevap ftrdim: 
- Tapu wraklan efendimi. 
- Ne J'•.PM'akmı tapu evrakla. 

nmr. 
GQlOJDMdfm: 
- CUAtnf elU kuruftan bol bol 

dolduruyorum efendimi 
O. bflannı çattı. Beni lfDrlr 

bir mADAyı ~ lblükten 
80l1l'a! 

- Yazık... Dedi, .._ 1nmu 
'9klemndtmJ. COıdl elli kuruttan 
bol bol tapu varakuı doldnclmak 
kaı.mlerlle, bqka f81ler becenmL 
yeeek Jdımelere yakıfUl bant bir 
marlfettlr .. Ben senden, '8Din. ka. 
leminden başantması daha güç ma 
rifetler' beklerdim!. 

Bu ummadığım darba, beni m(l. 
!eeair etmişti. Şakir bey, sözlen-

nhı acı tesirini sezmlt olacak ki, ettikten sonra defnine izin vermi" 
koluma girdi, ve: ti r. 

- Haydi, dedi, bu akşam bize Pazar gimti cenaze hazırJanmış ve 
gidelim ... Hoşlanacağın misafırfor Bülbuldere mezarhğın.ı nakledilmiş. 
de var. Eğlenirsin! tir. Fakat cenaze tnezarll konurken 

İtiraz etmedim. Ve 0 gece, Şakir mezarcı ölünün vucudünde sıcaklık 
beyin evinde, hakikaten, lezzetini hiuetmiş, ölmemiş olduğu ihtimalini 
unutamayacatım saatler geçirdim. ileri sürerek Mehmedm ailesi efra. 

Misafirler, şimdi maalesef he- dını ümide düşürmüştür. 
men birisinin adını hatırlayam" .- Hemen belediye hekımi Şevket Do 
dığım kimselerdi. İçlerinde, şiıre, ra'ya haber gonderilmi>L o gelin~iye 
edebiyata meraklı ki-ler de var- 11

' ......... kadar civarda oturan doktorlardan 
eh. Onlar arasında çıkan münaka. 
plan, istifadeyle dinledim. Hiç Keleşyan ile operatör Nurettin' d• 
duymadığun isimlerden bahsedi- çağırılmı,ıır. Cenaze mezarlık yakı-

nındaki camiin bir odasına nakledıl. yorlar, hiç bilmediğim mevzulara 
girip çıkıyorlardı. Ve ben onforı rniştir Bu esnada bel'!diye heklmı de 
dinledikçe, hem ştlrin, edeb,yatın gelmiş, cesedi tekrar muayP.ne etmiş 
cazibesine kapılıyor, hem de. ce- ve•her üç doktor da Mebmedin ölmüş 
halet denilen ifritten kurtulama- bulunduğunu müphade etmişlerdir. 
uğımı anlıyordum. Bu suretle cenaze, ikinci defa mezar. 

lığa nakledilmiş ve gomülmiiştür. 

G ece yaruına doğru oradan Hadise zabıta ve adliyeye de inti. 
aynhrken, Şakir bey sula.. kal etmiı. Üsküdar müddehımumili. 

ğıına: ği derhal tahkikata başlamıştır. Dok-
- Nasıl, dedi, geldiğine pişman torlarla belediye hekiminin hldise 

olınadın ya?.. etrafında mablmatlanna müracaat 
- Bilikis ... Müstefit ve minnet- edilmiş ve ölünün ıUlesl efradı dln. 

tar oldum! lenmiştir. Bir taraftan da belediye 
O ilAve ettl: müfettişleri tahkikata ginsmi~lerdir. 
- işte ben, sende, ~yle bir ka- Mehmedin aile•i efradı vr.kayı yu. 

biUyet ve lstJdat görüyorum kı. en· karda naldolunduğu tekilde anlatmlf 
lan iyi kullandığın, iyi i.şlettığin lardır. 
takdirde, istikbalin meclislerinde, Cesedin gomülmesine izin veren 
senin ismin ve eserlerin de, tıpkı belediye doktoru da demiştir ki: 
bu geceki toplantıda isimleri ve e. - Mehmedin ailesi bana müracaat 
.erleri hürmetle, muhabbetle yad etti. Cesedi muayene ettim ve ölmüş 
olunan kimseler gibi sevgi, ve sıay- olduğunu gorerek defnine nıh~at ver. 
11 ile anılabilir ... Zaten bu 'kanaat. dlın. Scmradan öliiniht viioaiünde sı-

DUn mektebi mtJvaffakıyetJe bltİrerek t-eğmen rütbesini almış olan 
1:enç suha~·Jar1mıza d 'ploma tetvzii merasimi yapdnuştar. Merasim Or. 
general Fahrettin Altay, Tümen Komutanı General Osman Tufan, Sa. 
vari müfettiti General Baki, Ordu Kurmay Başkanı General Zeki Aru
kay, ve diğer bir çok yüksek rütbell komutanlarla mektep heyeti talimi. 
yesi, m.-Jı:tep subaylara ve davetrler önünde yapılmııtır. 

Merasimi mektep komutanı bir nutukla açmıı, suvari ıubayında bu.. 
lunması lizıma"elen meziyetleri, orduda ne suretle hizmet edeeeklerlnl 
anlahnı~ ve mezunlara muvaffaklyet dilemişfr. Bundan sonra Orıc~ne
ral Fahrettin Altay TUrk ıuvarisi hakkında izahat vermiı. istiklal har. 
binde ~şind ıuvari kolordusunun harekibndan bahsederek cen~ !IU

varilere muvaffaktvetler temenni etmistir. Bunu müteakıp diplnm1tlar 
tevzi edilmlt, davetliler, hazırlanan büfede izaz edJlerk menaime niha. 
vet verilmiştir. 

TA..~. ordumuza iltihak eden ıenç suhaylanmıza vatan hizmetinde bil. 
ytik bapnlar diler. 

HAVA KURUMUNUN FAALİYETİ 
Bugftn, Hava Kanununun 15 inci yaldönümUdiir. Kurum bn cle,·re 

içinde memleket havasının müdafaası airunda sarfedlJmek ff7.ere 70 m'J
von llra temin ederek ordunun emrine tahsis etmiştir. Bunlarda~ başka 
orduva 331 tayyare de hediye etmiş bulunmaktadır. 

Aynca son seneler içinde motönUz tavyare p:lotu olarak yet~tlr. 
dili genderln sayaıtr 489. motör1U tayyare pilotu olarak yetiıdirditJ aen~. 
lerln miktan da 152 klş1ye ballt olmuştur. Ayni devre içinde 70 ı ban 
makinisti nlmak tizere 170 de Gedikli yeti,tirmiştir. 

Türk Armatörleri 

Vapurlannı 

Kiralamıyorlar 

Fort Hakkındaki 
Ka~akçılık Davası Son 

Safhaya Geldi 

te ~ lüuedip ölmeınlf olabilece 

~ ı-61 «mftdhn ... ~~ ._.:ı~ı.ın:l=.~::.:.:-:=~==~=~Dtı · ~lkadar armatör1erin fikir. 
tiyor ki, bu jeıceden ettfllnl Söyle- ettim ve m o u n'!l gor üm. !erine göre, elimizde mevcut olan kü. 
dikin istifade, bu geceye münhasır İnsan öldükten sonra vticuclündeki çük1ü büyüklü 52 şilepten ancak on 

Gümrük idaresi tarafın'tan F ord 
müessesesi aleyhine otomobil ve e. 

asile açılan ve 15 senedenberi deV"am 
eden dava dün son safhasına girmi~ 
tir. 

kalmasın!.. hararet bir müddet devam edebilir. beş tanesinin müttefiklere adralana· 
Bu iltifat dolu sözlerin beni ne Nitekim ölı.inün ailesini teliş ve bilmesi kabil olacaktır. Çünkü geri 

kadar mütehassis ettiğini tasavvur ümide düşüren de bu cihet olmuş. kalan gemilerden hiç btrislni'l Türk 
eylersiniz... Hayatımda ilk defa tur.,. ıulanndan dıprda sefer yapab1le. 
olarak o gece, uzun bir istikbalin Operatör Nurettin de r.esedi mua. cek vRziyette olmadıktan söylenmek. 
tahayyüliine daldım. Ve yine ha. yene ettikleri zaman ôlmüş olduğu. tedir. Müttefik!ertn kiralayabileceği 
yatımda ilk defa olarak o qece, Y•r nu gördüklerini. vtıcutte biraz bara- bu on beş vapurdan altısı kiralan· 
yüzüne, benimle birlikte ölm•yo. ret bulunmasının ölmemiş ol:nllSl mıştır. Bu hesaba göre, daha ancak 9 
cek ıömttlme-k ız' ler bırakmak hakkında bir karar venlmesine sebep 

' -1 --- vapurun kiralanması kabil olabi!e. 
ihtirasına kapıldım. Şüphe yok ki, teşkil etmiyeceğini söylemiştir. cektfr. 
bu ihtirasa kapılmak cesaretini, Bütün bu ifadeler. hadisenin bazı 
Şakir beyin teşvik edici sözlerinden gazetelere yanlı§ aksettiğini meyda. 
almıftmı. O gece, ftki devrin !J'Ul• na çıkarmıştır. 
ruf p.irlerinden bahled•n misafir. 
lerin gözlerinde sezdiğim derin 
hünnete, ve samlmt muhabbete 
kartı duydutum masum lmreniı, 
benim hırmmı büsbütün arttırdı. 
İçim yeniden, öyle bir çalıJma lşta. 
hile dolmuttu ki. boyumdan büvOk 
eserler yaratmakta güçlük c:ekml
yecejime inanabWyordwn ve yata. 
ğıma yattıiJm zaman, bu kuvvetli 
f'1anıı beni, tatlı hulyalann pembe 
rüyalarına ıürilldemekte zorluk 
çekmedi! .. Beni elli yıldan fazla pe. 
fınden ıürüldeyen ateş, yftre~ime 
ilk kıvılcımı muhakkak ki o gece 
düf(lrmüştü. 

yine Ahmet Mithat efendi
yi dinliyoruz: 

=-- "Bu arada, Mithat Paşadan, 
ve onun benJm naçiz hayatım 07.e
rlndeld büyük tesirlerinden bir 
nebze daha bahsetmeme lzln ver. 
meniat lstiyorum. Divebilirim ki, 
Mithat pq&)'l muvaffaldy'!te sü
rükleyen en bilyiik sırlardan birisi 
de, her hanli bir m•ılede lrat't 
~ vermeden &ıce, oduuım 
bpmndaJd had9111enln fDulııl öl-
remneyl bile lOzuımuı •)'m•ma11, 
ihmal etm81De9iydl. 
-Anlatıyorlar: 

lthalcit Şirketlerinin 

isimleri D&ilıtlriliyor 
tthallt mallarının kolaylıkla getir

tilerek tüccara tevtli için teşkil olu. 
nan limited ıirketlerinin pratik neti. 
celer vermiyeceği anlaşıldığından, bu 
şirketlerin birer ithalit birliği şekıı
ne kalbedilmesi takarrür etmiştir. 
Bu suretle birliklerin bütUn faaliyet. 
leri kolaylıkla murakabe edilebilece. 
il gibi tüccarın da daha ziyade isti· 
iadeleri temin edilmiş l)lacaktır. 

Almanga halı topluyor 
Dün muhtelif memleketlere üç yüz 

elli bin liralık mal ~ö:ıderilmiştir. 
İngiltereye Ud yüz bin :.iralık tiftik 
gönderilmlftir. Almanyadan muhtelif 
mallar için yeni talepler gelmekte. 
dir. Piyasada Almanya için halı top. 
lanmaktadır. Son günlerde İtalyaya 
külliyetli miktarda halı satılmıştır. 
Almanya için de handan transit su
retile balı sevkolunmaktadır 

Fındık Uaraeat birliği 

Diğer taraftan armatôt'lerden ço~ 
elde mevcut vapurlarl3 komür nak. 
liyatından daha fazla kl\r temin edi
lebildiği fikrindedirler. Bunların ki>
mdr nakliyatı isindeki sikavetleri, 
tahmil, tahliyenin uzun sürmesi do
layısile vapurların günlerce muattal 
kalmış olmasıdır. Bir mü'drtl!t evvel 
1.5. 2 liradan dört liraya kadar yiik 
selen kömür navlunlan bir kac: gün· 
denberi üç liraya inmiştir. Bu tenzi. 
litta bilhassa mmtaka liman reisli. 
ğinin, elinde bir müeyyide mevcut 
olmamuına rağmen, ısran müessir 
olmuştur. 

Tırlıanın tamiri 
Kazazede Tırhan vapuru havuza 

alındıktan sonra keşfi yapılmıya ba~ 
lanmıştır. Keşif henüz tamamlanma. 
mıştır. Fak.at şimdiden varılan kana. 
ate göre, vapurun burada •.re en kısa 
zamanda mükemmelen tamiri kabil 
olacaktır. Ancak, işten anlıyan bazı 
denizciler de bu kanaatm :>ek acele 

varılmış bir hükümden doğmuş ol· 
ması endişesini göster:nPkterlirler. 

Ba11fa11a .eler 11apılamı11or 
Münakallt Veklleti, bundan bir 

müddet evvel, Denizyollan vapurla. 
rmm Mersin aeferlerinde Hayfaya 
kadar uzablmalaruım kabil olup oL 

Dünkü celsede davacı gümrük i
daresi avukatı bir saat silren uzun 
bir iddianarne oku4uktRD sonra, bu 
kaçakçılığı bizzat idare eden mües-
sese müdürü Molisl Obrein nakli. 
yat şubesi müdürü Mister Oflin Ha. 
fen, başkatip Güstav Frederik Rid ı. 
le bu kaçakçılığa ihmal ve müsama
haları ile sebebiyet ftren 15 gümriık 
memurunun cezalandırılmasını Vf' 

kaçak olarak tesbit edilen etyanın 
kıymetinin iki mislinin tazmınat o. 
larak alınmasını talep etti. Buna kar. 
fılık olarak ıuçlulann hepsı bu U
çakçılık işinin hiçbir doğru tarafı ol
madığını, binaenaleyh geçen celsede 
iddia makamının talep ettiği veçhile 
beraatlerini istediler. 

Muhakeme, tetkikatuı tamamlan. 
ması için bafka bir güne talik edi!dı. 

Bira Bardaklan Tesbit 
Ediliyor 

Belediye. perakende bira satışları 
için üç tip bardak tesbit etmif bu. 
lunrnaktadır. Bunlai'm alt.armR, ıh
tiva edecekleri biranın soğuk dam
ga ile vurulup vurulamıyacağı cam 
fabrikasından sorulmuştur. Fabrika. 
bu sorguya müsbet cevap verirse 
Pqabahçe cam fabrikasına bu tip bar 
da.klardan ıiparif verilecek ve ayrı. 
ca bu bardaklardan kafi miktarda 
edinmeleri alikadar bira satıcıla
rına tamim edilecektir. 

2 -
Z& 

madıtmı tetkik ettirmişti . .Elde mev. 
cut 19milerln ancak. ı:ıutat postalın 
idare edebilecekleri neticesine varıl. 
mış ve vekalete bu yolda cevap vem. 
mlftir. 

- Yol, bir memlebttn. can da-
mandırf dfyen Koca Mithat Pa
fa RumeliM ıtttllt lll"ada, k6ylerl 
nuı.ıra. hatta Jrazalan tehlr18N 
balhyan yollar, wlece pattblar. 
dan lbaretıntı.Mtthat pata. idareli 
altına verilen bavallJl 10Jsualak.. 
tan kurtarmanın çanlertnl d6fll
nilrken, en kilçQk memurlann bL 
ı. flldrlerini IOl'IDUf. v. nettcecW, 
ldlÇ(lk bir kAtJbfn wnfill f!ktrde 
karar lalmq: Bu karan verdik.ten 
...._ etrafı. miltepWbelerl, lı:by 
apıarmı. muhtarlan çaltrtıp, bir 
-.ya toplamlf. Ve onlara Ok .söz o

Ticaret V eklletinin karan ile Gt. 
resunda bir fındık ihracat birliği ku. 
rulmuftur. Birlltln nizamnamesi tas
dik edilmi' ve faaliyete geçilmiftir. 
Fındık ihracat birliği KarAdeniz fın. 
dık mmtakuınm mahsülüne fiyat 
tesblt ederek ona RÖre ihracata bat
lıyacaktır. Ordu, Trabzon ve transit 
merkezi olmak itibarile pbrimizde 
ihracat birliğinin birer tubesi açıla
caktır. Bu hususta aıikadar tüccar. 
lar aruuıda bir toplanb yapılmıftır. 

SUAL CEVAP 

larak, IU suali tevcih etmiş: 
(Devamı nr) 

İnhisar Memurlannın 
Teberrüleri 

İnhisar merkez ve mülhakatı ne 
fabrikalar memur ve lşçllerinin zel
nle fellketzedelerine sfmdiye kadar 
vAki olan teberrulan 8529 lirayı bul. 
mU§tur. 

a. - ReJlelr Muheln Krtutrul nere• 
il diri 

c. - ı.tanbuDudur. 

• 1. - Oerull ile ,.,.. eyrı •Y" vllt• 
yet 1111dlr, yolc8a bir vlllyet 111ldlrt 

c. - :aı.. ~ vfliyettlr. Corub q. 
n vtll7etUr. Çoruhun merkeıd ArWID· 
dlr. 

1 
8. - T•l•b•lerı:-uçl•rının k•ll11t•• 

el ıcın mevzu bir ueul ver 1111dırf 

C. - Vardır. Erkek tal..._. W 
tep ntumlenna qtın bir ... ft 

kızlar, kadınlar lfbl ue tuvaletl ,..... 
malan muvafık sOrQlmedlllnden sacla· 
nmn k..Urllnuıel unırtdlr. Batta ID7 
t.lebelerln de ifrat derende brnlet 
79pmebınnı ma.a.d• edllma. 

DiKKAT: Suel 90ftftl.arm IUlh ed· 
ftllerlnt JUlftalm ve bnzalanm oku-
nakh btr eeklld• 1lzımdl1' 
Böyle olmann dlkkak 
abnmaL 

18 Yaşında 
Bir Genç 

Öldürüldü 
Evvelki gece Şehremininde, 17 ya. 

şmda Cahit lsminde bir genç, arka. 
daşı 18 yaşında Sedadı bıçakla 3 )e

rınden vurup öldiırmuşttir. 
Sedatla Cahidin .ıralan hayli za

m&bdanberi açık bulUD'lllaktadır. Bu. 
nun sebebi de Sedadın bundan 4 ay 
evvel Cahidlh stkrabalarından kahv~ 
cı Mehmedt baç~kltt •zarala~ olma
sıdır. Bu suçundan dola!' ı ~ ~y evvel 
hapse mahkdm olan Sedat b'b-..:t:nı 
bir hafta evvel gününü ikmal edlı
tahliye edilmiştir. Evvelki gece ScL 
çuk Kız Sanat mektelai önünde bl· 
ribirine tesadüf eden ikf pnç kavga. 
ya tutuşmUflbrdır. Bır aralık Cehit, 
bıçağını çekmiş. "Sana Mehmedı va. 
ralamanm ne demek olduğunu öğre
teceğim,, diyerek üzerine yürümuı 
ve bıçağJ Sedadm rutgelen yerleri
ne vunnıya baılamııtır. Bir aı:ıda 
göğsünün üç yerinden yaralanan Se. 
dat derhal düşüp ölmüştür. Vakayı 
müteakıp Topkapı istikametine doğru 
kaçmak isterken bekçiler tarafından 
tutulmuştur. 

Dün Emniyet müdürlüğüne götü
rülen Cahit suçunu itıraf etmiş. Se
dadı kendisi vurduğunu ı'iylemiftir. 
Sonradan herhangi bir lnkira ma
hal kalmaması için bıçatm üzerin .. 
deki kanın insan kanı o1up o1madığı. 
nm tesbiti için bıçak tıbbı adliye gön. 
derilmiş. Cahit, müddeiumumiliğe 
sevkedilmlştir. 

Beıiktaıta Yeni Deniz 
Müzesi Kurulacak 

Vali ve Belediye Reisi LOtfl Kır
dar, dün Dolmabahçe ve Beşikta§ta
ki Barbaros türbesi civarındaki in
şaat faaliyetini gözden geçirmif, ıa.
zım gelen enurleri verm · tır. Beledi. 
parkın bir tarafın a da bır den-iz 
müzesi kurmak fikrindedir. Bunun 
için deniz kumandanlığı ile temaslar 
yapılmaktadır. 

--ÖJ---

Gümrük imtihanını 
Kazananlar 

Giimriık ba-şmildür!ıiğilne alna~ 
cak memurlar için lise ve orta met.: 
tep mezunlan arasında açılan tmti.. 
hanın neticesi belli olmuı ve kaza
nan namzetlerin isimleri ıümrilk bat 
müdürlüğiınde ilin edilmiştir. Lise 
mezunlanndan 13, orta mektep me.. 
zunlarından da 8 kifi iJlltihanı kazan. 
DUflardır. 

Galip Efgani Aleyhindeki Dava 
Galip Efganinin doviz kaçakçılı. 

tından dolayı 5 inci Asliye Ceza 
Mahkemesinde açılan davasnıa dün 
devam edildi. 

Galip Efgan!. dün Londra poU. 
müdürlüğünden gelen ve kendisinin 
Mısırda Ud defa dolandırıcılıktan do. 
layı mahkikm olduğı.ıtıa bildiren mek
tuba itiraz ederek kendisinin 'ıiç bır 
yerde mahkikmiyeti olmad:ğJm ve 
bahsedilen phıın da kendisi olmadı
ğını ve dışan gönderilecelıı: kıymetli 
mektubun potta nıemuru önünde a. 
çılaca*1Ju da bilmedi~ni söyledi. 

Mahkeme. phit olarak ça~l'11an va 
hilen Ankarada bulunan Misbahın 
tsıanbula gelir gelıneı derhal bu
lunup mahkemeye getlrilmestne 
karar vererek davayı bafka güne bı
raktı. 

o -
Bu Seneki Şarap . Rekoltesi 
Bu seneki şarap ııanıpanyaınnda 

husus! Amiller taratındAn yapılan 
earap miktarı 7 mU'fOJl litreyi teca. 
vüz etnılftlr. Amtllerin .-r&P imalRtı 
mühim nilbette artm1stır. 

hıhtsarlar tdaresi ınıalatr da 3 mn. 
yon litre raddesinde oldult\na göre. 
bOtOn memleket ....-o rekoltesi 10 
milvon Ut~ mnt.f'f"•vi.,t'n,. 

TAKViM 

15 Şubat 1940 
•PERŞEMBE 

2 ncl 87 GOn: 29 
M8bl: 1158 
Muharrem:I 
Gilne: 1.58 - otle: • 
hdnd1: 15.U - Aktam! 
Yata : 19.IS - !mslk: 

Kasım: 100 
awnt· ııs11 

8ubet:2 
1utt 
1741 
UT 
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~GüNI 
Tehdide Karşı Tedbir 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

T ehdidin birkaç çeşidi vardır. 
Fakat bunları ikiye irca et

mek mümkündür, biri bilkuvve teh
dit, diğeri bilfiil tehdit. 

Bilkuvve tehdit, hesap ile tesbit 
olunur. Vaziyetini evvelce bilmiyen 
her millet, uzaktan, yakından maruz 
olabileceği her tehdidi hesaplar ve 
bütün bu ihtimaller dairesinde mii
dafna tedbirleri alır. Dostane miina
sebetler ve hunlara benzer birçok te
şebbüsler, bu ihtimalleri tili bir va. 
ziyete diişürebilir. Fakat bu ihtimal. 
lerin mevcudiyeti, hiçbir vakit una. 
tulmaz ve ona göre hareket edilir. 
Hatta ınilletler arasındaki iyi 111üna. 
sebetler tesisinin, ;iktısadi alaka ve 
menfaatlPT.i kuYVctlendirmenin, ltiil. 
tür,.,, vesair mahiyetteki bağları 
c:anlandırmanın en belli başlı hedefi 
bu ihtimaller; bertaraf etmek, hi~ 
olmazsa, bunların tesirini asaari 
hadde indirmektir. .. 

Tehdidin ikinci çeşidi ise, t&Tife 
muhtaç dei:Tİldir. O doğrudan doğru. 
ya tedbir ile karşılanacak bir tehlL 
kedir. Fakat bu tehlikeden sakm
nıak için, alınacak tedbirler de, yal. 
nız askeri mahiyette değildir. 

Her çeşittir. Diplomasinin va:ıi. 
fesi bUtün kaynaklarını kullanarak, 
bütün maddi ve manevi kuvvetlerin_ 
den istifade ederek, bu ceşit teh1i. 
keleri de bertaraf etmektir. Fakat 
her ınilletin ilk nıüdafaa vazifesi o
lan bu bilfiil kendini tehdit eden 
tehlikelere karşı uyamk davranmak 
ve her tedbiri almaktır. 

Fakat nazan dikkate alınacak bir 
nokta, hazan bu tehdit çeşitleri için
de en .u?1ulmıyanın baş yarmasıdır. 
Onun ıtın bunlara dikkat etmek ''e 
hepsini de daima hesaplamak lazım
dır. 

* Bu mütnlaalan serdetmekten mak-
sat, son günlerde mtittefikler tara
fından Orta Şarkta yapılan tafo~i
datın mahiyetini anlatmaktır. Bu 
tahşidat, billrnvve bir takım tehdit
lere karşı gelmeyi istihdaf ediyor. 
Yoksa ortada hiçbir fiili tehdit yok
tur. İngilizlerle Fransızlar, buralar
da asker tahşit etmekle v e hazırlım. 
ınA'kl.;ı h n hl!luoliı1o ....... Hıılr .. luırn 1'1-
kBCabrını an atmış olmuyorlar. Fakat 
Orta Şarkta bugün bilkuvve mevcut 
olan bir tehdit, fiili bir tehdide inkı. 
lap ettiği takdirde, hazır olduklarını 
görtercrck buna karşı gelmektedir. 
ler. Bu bakımdan bu tedbirleri bu 
havalide barışın devamına bir zıman 

saymak yanlış olmaz. Çünkü 
tnuhtemel tehdide karşı tedbir alın. 
nıı~tır. 

~evyork Polisleri ve 
Gizli Teşekküller 

Nevyork, 14 (A.A.) - 19000 Nev
~ork~u polis memurundan takriben 
B ç bınt polis müdüriyeti tarafından 

1 
şubatta kendilerine tevzi edilmiş 

0 
an sual varakasında ''hiristiyanlık 

~Phesi,, teşkilatına mensup olduk
) rı~ı veya evvelce intisap etmiş bu-

t
unk uklarını itiraf etmişlerdir. Bu 
eş il A A 

d 
at azasından 17 kişi geçenlerde 

evletin · . k cmnıyetıne karşı komplo 
Urtnakla itham edilmişti. 
Sual v k p r 

1 
ara asında ayni zamanda 

o ıs ere Alman Am ik b' r ~ · 
ne, komünist partisin erf ani t kırl .. bı~~
ne ve h e, aş s u u. 
k .. 1 ya er hangi muzır bir teşek

u e mensup ı 
&orulnı t 0 up olmadıkları da 

uş ur. 
Polis müdüri . 

celeri bild. • Y:tı elde ettiği neti-
N evyork :e~ ıstememekte ise de, 
bu h edıye reisi Laguardia'ya 

ususta bir r .. ~. 
zannedilmekted' apar gonderecegı 
lislerin · ır. Laguardia'mn po. 
dctle nı~ıyasetle ~ğraşmalarına şid-

anz oldugu malfundur. 
• 0---

Alman Başkumandanı 
Ilerline Döndü 

1 
Berlin, 14 (A. A.) - Alman ordu 

arı başkumand • 
h. h anı general von Brau

c ıc • bu sabah D · p anzıgten gelerek 
osen nuntaka d k ' 

etmiştir. sın a ı kıtaları teftiş 

Öğleden evv 1 
ne müzak 1 e mınt ka kumandanı 

ere erde b ı G ak am B 1. u unan eneral 
vel :rnınter ıne hareket etmezden ev. 
kumanda~:~ıın gencralle7i ve diğer 
geçirmiştir. arasında bır kaç saat 

----o----
Morava Nehri Taştı 

Belgrat, 14 (A.A.) _ B ·la ~ 
"l . .. . uz rın <.:o zu mesı uzerıne bir cok n h' 1 · -

m b' , e ır er taş~ 
ış ve ır çok mümbit m t k ı 1 • n A i ın a a arı 

sı har. ı~ ı a etm ştır. Bılhassa Morava 
ne rının tasması mu'' bı'm h . • ' asara ta 
sebebıyet vermiştir. 

Diger taraftan şimali Yugoslavy 
da mebzul surette kar ağmaktadı:: 

TAN 

Yeniden Beşi lngiliz 
Ve Dördü Bitaraf 9 
V apar Torpillendi 

KÖYLERE 
Seyyar 
Sinema 

Gönderilecek 
Ankara, 14 (A. A.) - Sahne ve si

nemanın halk terbiyesindeki mühim 
rolünü bidayettenberi ehemmiyetle 
gözöününde tutan C. H. P . açtığı hal· 
kevlerinde diğer yetiştirici vesait mc 
yanında toplantı salonları ve sahne
ler kurmakta ve bu yerleri sinema 
makinleri ile de teçhiz etmektedir. Fransaya Gönderilmek 

Askeri Seferber Edildi 
O zere 

ve 900 
1.250.000 İngiliz 
Bini Sevkolundu 

Bu sinema makinelerinin elektrik 
olmayan köy ve kasabalara pazar 
yerlet'i gibi wnuıni mahallere de ge
tirilerek mot6rle işler ve kuJlanılır 
seyyar hale gelmeleri için de tetrti
bat alınmaktadır. 

Londra, 14 (Hususi) -- Bugün bil
hassa deniz harbinde canlılık göze 
çarpmaktadır. İngiltercnin 12,360 ton 
luk Sullana Star adlı vapuru torpil. 
lenmiş ve vapurun tayfası gemiyi 
terketmiştir. İki İngiliz sarnıç gemi. 
si şimal denizinde batmlmıştır. 8500 
tonluk Triumph adlı İngiliz vapuru 
da ayni akıbete uğramıştır. Diğer ta· 
raftan bir İtalyan, bir Norveç, bir 
Danimarka ve bir İsveç vapuru da 
torpillenmiştir. İngilterenin Gretch
fild vapuru ise, dün torpillenmiştir. 
Bu vapur da 10,191 tonluk idi. 3200 
tonluk Brodwal adındaki İngiliz ge4 
misi de Marsilya açıklarında imdat 
işaretleri vermiştir. 

• İngiltere Amiralliği İngiliz snrnıç 

... "1 

Parti, bu sinemalarda eğlendirici 
olduğu kadar bilhassa uyandmcı ve 
yetiştirici mahiyette filmler göste
rilmesini esas olarak gözönünde tut
maktadır. 

Bunun için bugüne kadar bu mahi
yette hazırlanmış yetmiş yedi nevi 
üzerine 162 filmi muntazam bir prog 
ramla parasız gösterilmek üzere hal. 
kevlerine göndermeğe başlamıştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi yeniden 
bir çok kültür filmleri hazırlatmak
ta olduğu gibi yabancı memleketler· 
de de bu mevzuda yaprlmrş filmleri 

1 
tetkik ve mübayaaya karar vermiş. 
tir. 

gemilerine hücum eden Alman talı. 
telbahirlerinden birinin imha edil
miş olduğunu tebliğ ediyor. 

Ticaret gemllerini koruyan lnglliz torpidoları •• 
Hintli Kuvvetler Edenin 

Önünde Geçit Resmi Yaptı 

• Alınan vapurlarından Vokama'dan 
nı pek ziyade düşündürmektedir. Bu 
makamlar buzlar eridiği zaman, yal. 
mz kıtaat arasındaki münakalat için 
değil, ayni zamanda Zigfrid hattının 
bazı istihkamları için de vahim te
sir !er husule getirebilecek tuğyanlar
dan korkuyorlar. 

sonra Volfsburg adlı 6201 tonluk va
pur da Brezilyanın şimal sahilinde 
kendi kendini batırnuştır. Bir Alman 
ticaret gemisi yakalanarak bir Fran
sız limanına götürülmüştti.r. 

Hava harbi 
Alınanların dün İngiliz sahillerine 

yaptıkları taarruz sırasında bir Ha
u.uu Lll.) ycu. t:~ll~ ıı..cı,ytıcLLU\lcd aulojı 

Buna binaen, istihkam kıtaatı buz. 
lan berhava etmiye çalışmaktadır. 

Fı·ansadaki lngiliz askerleri 
İngiliz mebuslarından General 

Speas, bugün Pariste söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

hyor. 
Ren nehri Zigfridi tehdit 

ediyor "Fransaya gönderilmek üzere, 
1.250.000 İngiliz seferber edilmiştir. 
Bunun 900.000 i Fransaya sevkedil-

• Rhin nehri ve tabileri üzerinde 
parçalanan buzlar Alman makamlan-

• 

• 

• 

Bazı lngiliz ve Fransız mütehassısları, Zigfrid 
hattının aşılmaz bir kuvvette olduğuna inanmı
yor. Fakat bu hatta taarruz etmenin mecnunane 
bir macera te§kü edeceğini de söylemekten çe
kinmiyorlar. -
Baltık tarafından bir liareket lıazırlıyarak, Al
man sanayiine kati bir darbe indirmek de müm
kündür. Fakat kara ve deniz mütelıassısları bu
nu muvafık görmemektedirler. 
Sonra Cenubu Şarki Avrupadan 'Almanya ile 
temas etmek imkiim da henüz m~vcut değildir. , 

* Fakat, Alınnn;va ile Sovyetler Birliği arasındaki anla§. 
ına yeni bir cephe kurmıya imkan verebilir. 
Onun i~in İngiltere ile Fransa Yakın ve Orta Şarkta, he
niiz bir sır mahiyetinde olan bir ordu hazırlamaktadu. 
llu kuvvetin 500,000 olduğu ve icabında Mısır, Ar:ıhis
tan, Türkiye ve Jtomanyaya yardım edeceği bildiriliyor. 

* M oskovadan News Chronikcle gazetesine su ma-
lumat verlliyor: 
Sovyet matbuatı bugün Sovyet Birliğinin Avru
pa harbine karşı vaziyetini hulasa eden bir çok 
yazılar yazmaktadır. Bütün bu yazıların esası, 
Sovyetlerin silahlı bir mücadeleye iştirak etmek 
istemediğini, ve harbin genişlemesilıe karşı gel
meyi arzu ettiğidir. 
'Amele Sendikasının gazetesi olan Trua başma
kalesinde Moskovanın Paristeki Sovyet ticaret 
teşkilatına vuku bulan zabıta taarruzunu, Sov
yet Birliği ile Fransa arasındaki münasebetleri 
kesmek yolunda bir tahrik saydığmı anlattıkları 
sonra ''Moskova, lnglltere ile Fransada harp ta· 
raftarlarına ôlet olmamak az 1indedir,, diyor. 
Sovyet matbuatı bugün ilk defa ~larak ltalyayı 
da müttefiklerin safında gösteriyor ve /ngiltere 
ile Fransa ve /talyanın Sovyet Birliği ile Al
manya arasında muhasamatın başlama.sını iste
diklerini ve Polonya üe Finlandayı Sovyet Bir
liği aleyhinde yapılacak askeri harekat üssü 
olarak kullanmayı istihdaf ettiklerini anlatıyor. 

m.iş bulunmaktadır • Kahire, 14 (Hususi) - Bugün 
Mister Eden Mısırdaki Hindistan 
kuvvetlerinin geçit re<>minde hazır 
bulunmuş ve İngilterenin l\ılısır se
firi Sir Lampson, Hint kıtalanna hi
taben, İngiltere kralının bir mesajını 
okumuştur. 

"Diğer taraftan hava müdafaası 
için de 1.250.000 kişi tahsis olun
muştur. 1933 de üç milyar frank o
lan İngiliz hava bütçesi, şimdi 57 
milyardır.,, 

"El ahram,, gazetesine beyanatta 
bulunan Mısır Başvekili, dolaşan şa. 
yiaların hilafına olarak Mısmn Av
rupaya asker sevketmiyeceğini bil. 
dirmı.ştir. 

lamakta olması muhtemeldir. Al
manya daha muazzam miktarda mü
himmat stokları yığmak ve daha u. 
zun müddet harbe hazırlanmak hu. 
suslarmda düşmanlarından fazla müs 
teiit olmuştur. Binaenaleyh kütle 
halinde iyi hazırlanmış bir darbe 
indiremezse, bunun bir manası ol. 
mak gerektir.,, 

Alma.nya taarruza hazırlanıyor 
İstihbarat Nezareti Müsteşarı 

Grigg, bugün Attringham'-la söyle. 
diği bir nutukta demiştir ki: 

"Hitlerin büyük bir taarruz hazır. 

• 

• 

• 

Deyli Ekspresin Roma muhabiri ise su malfunatı var
mektedir: 
Sinyor Musolininin riyaseti altında toplanan yüksek 
harp konseyi, anlaşıldığına göre, italyamo askeri stra. 
tejisini, gelecek baharda bir tehlike ihtimlaini tetkik 
etmiştir. Bir kaç gün önco Duçe, İtalyanın Alp üzerin. 
deki tahkimatı ile me~gul olan General lUonti ile Ge
neral Amorso ve Albay Fortunati'yi Romaya çağırt. 
mıştı. Bunlar, İtalyanın hem Fransa ile, hem Almanya 
ile olan hududu ile meşgul olmuşlardı. 
Duçe ahiren de Mareşal Dö Bono'yu kabul etmiştir. 

Malfmı olduğu üzere Mareşal son haftalar zarfında 

Tarablus garp ile on iki adayı ziyaret etmişti. 

* Ayni gazetenin yazdığına göre Jtalyada çifçi ol-
dukları için kendilerille mezuniyet verilen 
350,000 asker bu ay içinde geri dönecekler ve bir 
Marttan itibaren siliılı altında bulunacaklardır. 
Vaziyette mühim bir tahavvül mülahaza ec...il
mezse bu askerlere verilen mezuniyetin uzatıl
ması muhtemeldir. Çünkü ltalyanın hazeri or
dusu olan 880,000 askerin herhangi hadise kar. 
şısında ltalyayı müdafaaya kafi geldiğine ina
nılıyor. 
Harp konseyinin, harp levazımı istihsalini art
tırmıya ehemmiyet verdiği de a1ılaşılıyor. 

* Alman llemiryoll:ınnın bugünkü \'aziyeU hakkında E-
conomist gazetesi yeni bir takım tafsilat vermekte ''e 
Antobahıı'lann lu!iasına rağmen uzun mesafeler iktı

s:ıdi surette asker ve mevat nakli hususunda hata de. 
miryolların çok daha mühim bir vasıta olduğuna işaret 
etmektedir. Sali\1ıiyc-ttar makamlar yagonların ,.e loko. 

motiflerin tamir r:örmediğini \'C yenilenmediğini uzun 
zamandanberi bilmektedirler. Harpten evvel 1940 ile 
1ı;43 arasında 2000 lokomotif, 10.000 yolcu '·agonn ve 
122.000 C?ŞYa ,·agonu inşası için projeler hazırlanmıştı. 
O zaman bile iu~:ıat fabrikalarının azlığı dolayısi:vlc bu 
iş 7.0r telakki edai;\'ordu. Silah imalatına verilen ehem
miyet yüzünden lokomotif fabrikalarının sayısı yh-mi 
birden clokuza, vı.gon fabrikalarının ise 70 den 55 e diiş-

. mitştiit. Şimdi üstelik nehir nakliyatında da güçlükler 

ha~göstermiştir Almanya Romanya ihracatı için kafi 
Rumen nakil vaııııtalan elde edemediğinden dolayı pet
rol getJrmek üzere 3.000 vagon ve 180 lokomotif gön· 
dermi:ve mecbul' kalmıştır. 
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ff:ifK 
Hukuku Beşer 

Beyannamesi 
Yazan: B. FELEK 

H arp olacak, bitecek, milletler 
sulh masa!'lına oturacaklar. O 

zaman herkesin kalml edeceği bir 
(Hukuku beşer) yani (insanlığın hak. 
ları) beyannamesi yapılacak. İşte 
şimdi bir takım mütefekkirler bu. 
nunla meş.,.ul. Vallahi, bu haberi hü. 
yük bir memnuniyetle okudum ama, 
aklıma şu fıkra geldi: 

Bir çingene ailesi, çergede oturup 
malihulya ile ''akit geçiriyormuş. 

Karısı deınis ki: 
- Bre koca! Bizim bir dişi eşeği .. 

miz olsaydı! .. Kocası cevap vermiş: 
- Ya!! Doğru söyledin karı! Kom

şunun erkek eşeğile çiftleştirirdik. 
Bir sıpamız olurdu. 

Bu lafı işiten çingenenin küçük 
oğlu hnğ1rmış: 

- Baba! Ben o sıpaya binerim 
değil ıni? 
Çocuğun bu arzusuna karşı hid

detlenen baba, elindeki sepetle kafa.. 
sına vurup: , 

- İn ulnn hayvanın üstünden. 
Belini kıracaksın sıpanın! demi~. 

Benzemez mi, bu fıkra, o hazırlı.. 
ğa? Dur bakalım dostum! Hele şu 
hazırlanan harp olsun da ondan son
ra düşüniirüz. Yalnız bu bahiste şu 
kadar söyliyeyim. Pahalıya mal ola. 
cağı şiiphesiz olan miistakbel sulh. 
ten sonra da, eğer silahı, cephane. 
yi, topu, türeği buakıp; selameti hu
kuku be~er beyannamesinden bekll
yecek isek; üçüncii bir harbin aman.. 
sız akıbetlerine hemen hazır olma. 
hyız. Çünkü kinı ne derse, desin; 
bugünkii harp İngiltere ve Fransa.. 
nın bir aralık, Milletler Cemiyetine 
güvenerek silahsızlanmıya kalkma. 
lan, ve hu esnada totaliterlerin h:ırp 
hazırlıklarını arttırarak, kendilerin .. 
de kmTVct hissedince; kabarmaları 
yüzi.inden çıkmıştır. İngiliz ve Fran
sız kuvvetleri 918 den itibaren ayni 
tempoyla ve ayni nisbet dahilinde 
muhafaza ve idame edilseydi, Al. 
ananlar, bugünkü maceraya atılmak 
cesaretini bulamnzlardı. 
Şu halde bir (hukuku beşer) be

yannamesine belbnğlamadan evvel, 
herkes bir daha taarruza uğramak 
tehlikesine karşı kendi emniyetini 
sağa bağlamalıdır. Yoksa, böyle be. 
yannamelere sığınanların akıbeti şu.. 
na benzer: 

Biiyük Harp esnasında Üsküdar. 
da bir gece bir yangın olmuştu. Git. 
tik. Bir fürbcye bitişik olan ahşap 
bir evin yanmakta olduğunu gör. 
dilk. Harp esnasında zaten itfaiye 
zayıftı. Hava da riizgariı olduğu için 
e\·i \'e yanındaki turbeyi kurtarmak 
kabil olamadı. O esnada bir şey gö. 
züme ilişti. Evi yanmakta olan genç 
bir kadın; yalınayak ve hası açık o. 
larak. perişan bir halde türbenin ka. 
pı halkalarına yapı rnış, sarsıyor ve 
içerideki evliyaya hitaben: 

- Kalk bre karata! yanıyomr, 

görmüyor musun! Kalk ta, bizi kur. 
tar! diye bağırıyordu. 

O sırada ~·angın sacae-ına sarmış 

olan ev yandığı gibi, tiirbc de içeri
deki sandukasile birlikte yandı. E
ğer bu kndıncağız evinin selimetlnl, 
bir sigorta kıtmpnnvasında arasay. 
dı. sokakta kalmazdı. 

Beyannameler, cemiyetler, sulh 
severliklcr falan hepsi gi.izel şeyler. 
Lakin her evden evvel tedbirde ku
sur etmemeliyiz ki; ileride takdire 
kalrnhnt hulmıva kalknuvalım. 

Macar Hariciye Nazırı 
Romaya Gidiyor 

Londra, 14 (Hususi) - Macaristan 
Hariciye Nazırı Kont Çakinin İtalya .. 
yı tekrar ziyaret etmek üzere oldu
ğu bildiriliyor. Kont Çakinin bu ~i
yareti sırasında bilhassa sıhhati ıle 
alakadar olacağı ilave edilınekte ve 
siyasi temaslarda bulunup bulunma• 
yacağı hakkında bir şey söylenme• 
mektedir. 

Zirai Kombinalar 
Ankara, 14 (TAN) - Ziraat Ve.. 

kaleti müesseselerinde yetiştiril('n 
üretme vasıtalarının satılabilmesi 
ve işlerin sermaye ile ıdaresi hakkl~
dnki zirai kombinalar işletmesi talı• 
matnamesi Vekiller Heyetmcc tasdik 
edilerek meriyete girmiştir. 

Japonya Almanya Arasında 
Tokyo 14 (A. A.) - Alman müste

şarlarından Emil Hellferich'in Ja. 
ponyay seyahati hakkında vabancı 
gazete muhabirleri tarafında!'l soru• 
lan bir suale cevap veren Hambur~ -
Amerika hattının idare meclisi reısi 
bu seyahatin hedefi hakkında hiç bir 
malumat almadığını söylemiştir. Ba
zı gazeteler Hellferich'i Hitlcrin bır 
mümessili olarak göstermektedirler. 



SPOR 

Bir Kapalı 
Salonu 

Spor 
Yapı/Cıcak 

Bu Hafta da Üç 

Maçlarına 

Stadda 

Devam 
Birden Yine 

Edilecek 
Lig 

ner - Hililli Nuri Bosut idare ede. 
cektir. 

Voleybol müsabakası 
Kız yseleri voleybol şampiyona. 

sına dun de oldukça mühim bir ka. 
!abalık kütlesi önünde Kız Muallim 
mektebi sahasında devam edilmiş
tir. 

TAN 

Şarkın en güzel masalları ... 
Şarkın en güzel hikayesi. .. 

V ~RMIŞ BİR YOKMUŞ 
komıkler: İsmail Dü mbüllü ve Şevki Şakrağın 

BİR 
Sevimli 

E~lenceli ve çok gtililnclü -- Türkçe 
)özlü 

.t..~ınac memıe.ıteunuzın t:ı. 

fürkçe 
Şarkılı 

UMduıarı, muh-
teşem saz heyetini teşkil etmişlerdir. 

Hiç bir filimde işitilmemiş en ruhnüvaz ve güzel musiki par-

T A KS rM'"''Si~~~;sında 
• , ............. ._ ... ._ ....... _________________ ml!m ____ ... _ 

15 - z. 940 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postaları 
Radyosu Ankara füıdyosu 
Dalga Uzunluğu 
31.7 m 9465 Kes. 20 Kw 

1648 m 11!2 KC'~ 120 Kw 

Perşembe, 15. 2. 1940 
12.30 ~rogram ve Memleket saat ayan, 

12.35 AJans ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Türk Müziği. Çatanlar: Cevdet Çağ
la, . Ke~al N. Seyhun, Fahri Kopuz, İz
zettın Okte. Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1 - Hicazkar peşrevi, 2 - İbrahim A-öa
Hicazkar şarkı: (Yok hilafım hem müda
ra bir yana), 3 - Nikoğos - Hicazkar şar
kı: (Bana hem dem eyleyen), 4 - Civan 
Aga - Hicazkar şarkı: (Rıyasız çeşmi a-

lstanbul Belediyesi, Sürpagop ar_ 
~ından ayırdığı bir sahayı kapalı 
bır spor salonu yapılmak üzere Be. 
den Terbiyesine vermiştir. Yalnız 
Belediye, dört yüz bin lira kıyme
tinde olan bu sahayı verdikten son. 
ra, inşa masrafının da Beden Terbi. 
yesince verilmesini istemiştir. An. 
karada bulunan İstanbul Bölgesi.As. 
başkanı, bu mesele için de istim. 
zaçta bulunacak ve bu arada bütçe 
hakkında da temas edecektir. Bölge. 
nin bütçesi 310 bin lira olarak gös. 
terilmiştir. 

İlk karşılaşma İstanbul • Şişli 
Terakki liseleri arasında olacaktı. 
Şişli Terakki gelmediğinden, İstiin
bul kız lisesi hükmen galip sayıldı. 

Memleketimizin en BÜYÜK TİYATRO ARTİSTİ ' 

huyu severdim), 5 - Cevdet Çağla • 
Keman taksimi. 6 - Osnıan Nihat _ Hi
ca7J<ar şarkı: (Ellere uı:aktan bak bana 
yakın gel), 7 - Nikoğos - Hicazkar şar
kı'. (Ak~anı olur güneş gider), s _ H"-ERTUGRUL MUHSiNiN cazklı.r c k.. 1 

ur u: (~.ir y~r sevdim Kuşadalı). 
13.30 - 14 00 Muzııü T{arışık hafı! müzık 
(Pl.). Yarattığı ilk sözlü Filim 

Bu haftaki lig maçları 
Lig maçlarına bu hafta da üç stad. 

da birden devam edecek ve aşağı_ 
daki maçlar yapılacaktır. 

İkinci müsabaka, Erenköy • Kız 
Muallim arasında oldu. Heyecanla 
takip edilen bir oyundan sonra mü
sabakayı Kız Muallim kazandı. 

Günün en mühim müsabakası 
SEHVET 
' 

KURBAN 1 
18.00 Program ve memleket sa"' 

18 o- M .. "k R d ayarı, 
• ö> uzı : a yo caz orkestrası, lb .• il 

Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19.10 Mem
leket saat ayarı. Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, 19.30 Türk Müziği: Fasıl heye
ti, 20.15 Konuşma (Biblioğrafya), 20.30 
Türk Müziği. Çalanlar: Kemal N. Seyhun 
Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte'. 

TAKSİM STADINDA: Saat 11.30 
da Beylerbeyi - Kale. 13.30 da Be. 
şiktaş - Beykoz, 15.30 Galatasaray. 
Süleymaniye. 

' şampiyonluğun en kuvvet1i namze. 
di Çamlıca ile Boğaziçi arasında ya. 
pıldı. Ve Çamlıca bu oyunu da ka. 
zanarak. şampiyonadaki vaziyetini 
tahakkuk ettirmiş oldu. 

DON GECE MELEK ve İ PEK Sinemalarında 

[(ır koşusu 

'Eşi Görülmemiş bir Muvaffakıyet kazanmış ve her iki si
nemayı dolduran binlerce halkın coşkun alkışlarile kar

. şılanmıştır. 

1 - Okuyan: Semahat Özdenses. 

ŞEREF STADINDA: Saat 10 da 
Feneryılınaz - Galatagençler, 11.45 
de Galataspor - Karagümrü.k, 13.30 
da Top~apı - Kasım.paşa, 15.30 da 
Vefa • Istanbulspor. 

FENER STADINDA: Saat 13.30 
da Eyüp - Yeniyıldız. 15.30 da Fe
ner - Hilal oynıyacaklardır. 

İstanbul Bölgesi 1939 - 1940 kır 
koşusu birinciliği, pazar sabahı Hey. 
beliadada 4500 ve 7500 metrelik sa. 
halar üzerinde yapılacaktır. 

Bu Filim ayni zamanda Ankarada YENİ - HALK - İzrnirde ELHAMRA da gösteriliyor. 
\ıı Pek yakında Bursada TAYYARE sinemasında da gösterilecektir. , 

l - Osman Bey - Yegah peşrevi, 2 _ 
Bimen Şen - Yegah şarkı: (Ne gülün 
rengini sevdim), 3 - Dcllal Zade • Ye
gah şarkı: (A benim gözümün nuru), 4 _ 
Ari! Bey - Muhayyer şarkı: (Niçin mah
zun bakarsın öyle), 5 - Şerif İçli - Mu
hayyer şarkı: (Dil'de rast geleli). 

Beşiktaş • Beykozu Adnan Akın. 
Galatasaray • Süleymaniyeyi Refik, 
Topkapı - Kasıınpaşayı Şazi, İstan. 
bulspor .. V cfayı Ahmet Adem, Fe. 

Cezalandırılan oyuncu 
İstanbul Bölgesi Anadolu klübün

den Mahıut Sulhiyi bir maçtaki fe. 
na hareketinden dolayı Genel Di
rektörlükçe ceza tayinine kadar mü. 
sabakalara iştirakten menetmiştir. 

Adliyede Yeni Terfi 
Nakil ve Tayinler 

Ankara, 14 (Tan Muhabirin.' mi Hilmi Bergöz, Ordu asliye ceza h~m
den)- Adliye Vekfileti tarafından liğine Maçka h4kimi Abdtlrrahman Sami 
hAki:rn ve müd~ei~umiler . arasın. Eyüboğlu, Ordu sulh hakimliğine Zile 
da yapılan yeru terfı ve tay10 liste. hukuk hakiml Mehmet Ali Dertnöz Ga-
sini ayne~ bildiriyorum: ziantep hukuk hAklmUJlne Adan~ icra 

90 lıraya terfi edenler muavin hakimi Sıtkı Akyazan. Edremit 
Çanakkale reisliğine Zonguldak müd- ceza hAklml.lğlne Orhangazi müddeiumu-

deitnnumfsi Hakkı Uzman. m!sl Adnan Sözmen, Dinar ceza hAklmU-

70 liraya terfi edenler ğine Safranbolu müddeiumumisi Hulüsi 
Askay, Muş azalığına Alaca Mkimi Ha
sip Ergökten, Elbestan hukuk hakimliği

ne Bozdoğan hAltimi Şevki Yılmaz, Gil

rün hukuk hakimliğine Sarayköy hAkimi 
Ri!at Korkut, fstanbui müddeiumumi 
muavinliğine Erzincan Azası Tahsin Okur, 
Zonguldak müddeiumumiliğine Ünye 
müddeiumumisi Zeki Levent, Sürt sulh 
hAkimliğine Suruç hAkJmi Sabri Dün
dar. 

Kozan reisliğine Amasya müddelumu
mw Asım Soysal, Balıkesir kadastro ha
kimliğine ElAzığ kadastro hakimi Ekrem. 

60 liraya terfi eden/,er 

35 liraya terfi edeİıler 
Giresun müddeiumumiliği muavinliğine 

Giresun sulh hakimi Emine Hikmet Bin-

Halkevlerinde 
Eminönü Halkevlnden: Evimizin Cağa

loğlundaki salonunda bugün saat (17.30) 
da İstiklal gazetesi rnuharr!rlerinden Ce
lAl Salih Güney tarafından (İnkıHlp ve 
köylümüz) mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Cuma günil saat (18) de Türk Hava 
KQrumunun kuruluşu yıldönümü müna
sebetile İstanbul şubesi müdürü Yusuf 
Ziya Oran, (Kurumun çalışmaları v'e g~
yeleri) hakkında bir konferans vere
cektir. Gene cuma günü saat (18.15) de 
Muallim Kemal Denker tarafından (Ma
kinelerin yağlanması) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. Bu konferanslar için 
davetiye yoktur. 
Ka~ıköy Halkevinden: 
16 Şubat cuma günü akşamı saat 20,30 

da evimiz salonunda Müştak Erenus tara
fından (Dünya edebiyatında şahsiyetler) 

mevzulu bir konferans verilecektir. Her-
kes gelebilir. 

il' Dr. HORHORUNİ 
Hastalarını akşama kadar Sirkecide 1 
Viyana oteli yanındakl muayeneha- ı 
nı>c:innP tPnınrf Pri~r 'T'ı>lefon : 24131 ____ .. 

KAY!P - Deniz Ticaret Müdürlü. 
ğünden aldığım 11/193 numaralı li. 
man cüzdanımı kayb~ttim. Yenisini 
alacağımdan hükmü y;:>ktur. ·- AslDl 
Abdi. 

' Malatya müddeiumumlliğine Düzce 
mfiddeiumumfsi Zeki Bilgin, Boğazlıyan 
hukuk hAklmliğine Nev~ehir eski müd
dciumumlsi Şevket Komel, Slli!ke :nüd
deiwnumlli.ğine Gürün müddeiumumisi 
Bakkı Tunç, Gürün ağır ceza mQddeiu
mumlliğine Osmancık müddeiumumisi 
Netlh Erine., Maçka bAkimliğine Safran
bolu ceza hftklmi İlhami Türel. 

50 liraya terfi edenler 
Sa.franbolu ceza hAkirnliğine Ilgaz müd

deiumumisi Hakkı Tlkmanoğlu, Çlçekda· 
l:ı hAkimliğine Gürlln hukuk Mkimi 
Mümtaz Yılmazoğlu, İstanbul sulh M
ldmli~ine Tokat ceza haklın! Naci tiz.tim, 
Sarayköy hAkimliğine Muş eski Azası Şük
rll Beyhan, Amasya müddeiumumlliğine 
Xonya eski müddeiumumJsi Avnürrefik 
Gür, Amasya balığına Karadeniz Ere.2-
,Wi hukuk hAkimi Muammer Levent. 

göllü, Zonguldak müddeiumumi muavin- Sındıklı eski hakimi İbrahim Özkaya, 
liğine Zonguldak ceza evi müdürü Fahri Urfa müddeiumumi muavinliğine Urta 
Kozan, Bursa !z.a muavinliğine Erzincan hakim muavini Ahmet Semiz, Alaca ha
hrudm muavjnl Mürüvvet Doğu, Siirt kimliğine Amasya müddeiumumJ muavi
müddeiumuml muavinliğine Garzan eski ni Zerin Akgün, Amasya müddelumu.ını 

sorgu hAkiml Hhım Bozca, Mersin ha- muavinliğine Foça sorgu hAkimi Hüsnü 
kim muavinligine Göynük müddeiumumi Saydut, İstanbul müddeiumumi muavinli
muavini Fehmi Artvin, İstanbul müddei- ğine Er'zincan müddelumuınS mua"ini 
umuml muavinliğine Adapazarı müddei- Hilmi Davazlıgil, Sinop hAkim rnuavinU
umuml muavini Bedia 5aylemez, Yozgat ğine Araç sorgu hAklmi İbrahim 

40 liraya teri i edeni.er 
Giresun sulh hAkimliğine Kelkit haki-

sorgu hakimliğine Antakya müddeiumu- Kastamonu müddeiumumi muavinliğine 

ınl muavini Kemal İren, Nazilli hakim sÜfshuku mliS,ss cmt cm cm tcmöfshr 
muavinliğine Hasa sorgu hAklmi Abdilr- Çerke;ı müddeumuınl muavini Hayri Ku
rahman Yayar, Orhangazi bAklmliıtlne loğlu. 

Annenin bu sözlerine hayret etmekten kendimi 
alamadım. 

- N attı!? Seninle evlenmek mi istiyor? Fakat 
kendisinin senden beş, altı yaş küçük olduğunu bil
miyor nıu? 

, ...................... _. .............. , 
Bu Akşam S A K A R y A Sinemasında 

11 - Okuyan: Necmi Rıza Ahrskan. 
1 - Lemi - Nihavent şarkı: <Bin gill 

çıkarırdım sana), 2 - Artakl - Nihavent 
şarkı: (Koklasam saçlarını), 3 - Niha
vent şarkı: (Çözülme zülfüne ey dilrüba), 
4 - Rahmi Bey - Nihavent şarkı: (Saç
larına bağlanalı ey peri), 5 - Faiz Ka
pancı - Nihavent şarkı: (Gel güzelim 
Çamlıcaya), 6 - Nihavent saz semaisi. 
21.15 Müzik: Saksofon Soloları, Nihat E
sengin. 21.35 Müzik: Küçük orkestra 
(Şef: Necip Aşkın), 1 - J. Strau~s: Biz
de, 2 - Carlo Thomsen: Dua, 3 - Wil-

Pau_l Morand'ın meşhur eserinden iktibas edilen ve 1939 Paris Film 
sergisinde birinci mükafatı kazanan 

ASKIN , ÖLÜMÜ 
(La Mort de Cygne) 

Fi~i başlıyor. Paris Operasını» ihtişamı içinde geçen büyük Aşk ve 
San at dramı.. SERGE LİF AR ve Opera Baş Dansözü YVETTE 
CHAUVIRE iştirakile bütün opera baleti.. CHOPIN, DEBUSSY ve 
SAINT SAENS'den parçalar .. Büyük bir sanat ve musiki abidesi (İs
tanbulda ilk defa olarak) İlaveten: son FOX JURNAL da Dünya 

Vakaları ve harp Haberleri 
\.LE .. -. ..... w ................ ._._._._._ .. ._, 

"SAMİMİ ANLAŞMA" ve "CEBELÜTTARIK CASUSU" ndan sonra .. 
mevsimin 3 ncü Fransrz süper filmi 

DON KAZAKLAKI 
Pek Yakında SÜMER Sinemasında 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 
ÜçUnı:U taksit Mart birde başlar. Ona göre yatılı 

terini lise rnüdürlüğüne göndermeleri rica olunur. 
talebe velilerinden taksit

(1193) 

i~~~ 
Deniz Sniıfı Çağınlıyor 

Emln!Snü Aıkerllk Şubesinden: 
Deniz sınıfından 316 ila 334 dahil do

ğumlu ve Şimdiye kadar askerlik yapma
mış cezalı ve cezasız bakaya eratla teb· 
dilhava vesair sebeplerle şimdiye kadar 
sevklerJ geri kalmış erat askere sevko
lunacaltlardır. Bu erabn toplanma günü 
19 Şubat 940 Pazartesi güni.ldür. Bu celpte 
bedeli nakcU kabul edil.miyecektir. Top
lanma gününde alAkadar eratın beheme
hal bulunmaları il:i.n olunur. 

K E L E p 1 R 
Sultanhamamında maruf döner ke. 

bapçı dükkanı, Divanyolunda Sultan 
ahmet 1 inci sulh hukuk mahkeır_e
sinden 20 şubat salı günü saat 14 te 
satılıyor. 

YENi NEŞRJY AT : 
1865 de ANADOLUNUN BiR KÖŞESi 
Re:ıat. Ekrem Koçu, Türkiye seyahat

namelerinin alUncı kitabı Qlarak, J. S. 
Dauzats'ın bu isimli eserini dilimize çe
virmiştir. 

e ğum.lu deniz eratı 20 Şubat 940 günü sev-
Bakırköy AL Ş. den: Şubede kayıtlı kolunacaklardır. AlAkadarların muayyen 

askerlik yapmamı§ 316 - 334 (dahil) do- günde saat 9 da şubede bulunmaları. 

1 helm Wacek: Marş, 4 - Pepi Müller: La 
Paloma şarkısı üzerine Fantezi. 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri; 
Ziraat, Esham - Tahvuat. Kambiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 22.30 Müzik: (Caz
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Ecnebi İstasyonlarında 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden saat 
18,55 de; Parrs 40 metre üzerinden Nat 
6~?e!1ıdG· ıi'öma~ ~ıaeii'sa.fr~-tfr. - -+ 

.. - ----~L 

BORSA 
14 - 2 - 1940 

Londra 5.21 
Nevyork 130.19 
Paris 2.92056 
MiHlno 6.68 

Cenevre 29.105 
Amsterdaın 69.2377 
BrllkseJ 21.9154 
Attna 0.965 
Sofya 1.57875 
Madrid 13.1575 
Buda peste 23.3525 
Bil kreş 0.9475 
Belgrad 3.065 
Yokohama '30.7625 
Stok.holm 30.8275 

ESHAM VE TAUVlLAT 

Türk borcu I. peşin 
Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıvas - Erzurum I. 
Merkez Bankası peşin 
T Astik şirketi 

19.10 
19.90 
19.64 
19.10 

108.25 
0.50 

~ IU•lllMll~ll-----· ......... --~ .... ,,,. 
pek mesu• pek sevinçli idik hele Mehrnedin herkEs. 
le birlikte neşelenmsi, gülü~ oynaması, misafirlere 
ikram etmek için koşuşması bizim içimizdeki fena ve 
karanlık düşünceleri büsbütün yok etnıiştı. Onun 
misafir arasındaki bir hanımla meşgul olduğunu 
görerek mutmain <Jluyor, bu kabusun tamamile geç. 
tığine hükmeciiyorduk. Hatta annen !lir ara yanıma 
gelerek kulağıma şöyle fısıldadı: 

- Biliyor, her şeyi biliyor. Hatta benim Müm
h.zla seviştiğimi bile ... Fakat bütün bunlar onun beni 
sevmesine mani değilmiş. Mutlak ve mutlak hayatıru 
benimkile bfrleştirmek istiyormuş. Görsen bana ne. 
ler söyledi, nasıl yalvardı! Zavallı Mehmcde öy1e acı.. 
dun ki, bilaihtiyar gözlerimden yaşlar boşandı. Fakat 
onu sevmeme i.mkiuı olmadığını, kendisinın cenim i
çin yakın ve kıymetli bir dost olduğuu da kati bir 
lisanla zöyiemekten çekinmedım. Ona bo:iJ yere ümit 
vermek i::ıtemiyordum. Ancak, bu nözlzr!m onu ikna 
edecek yerC:e büsbütün coşturdu. Bana aşkının bü. 
yükl~ğünden, bensiz yaşamasına imkan olmıadığm. 
dan, reddedersem öleceğinden bahsetti, fena halde a
sabileşmiştim; elinden kurtulmak için ondan bana bir 
hafta müsaade etmesini istedim ve cevabını bekleme. 
den koşa ko:;a sana geldim. Şimdi sen bana bir yol 
goster, l,ır akıl ver Seniha! Çocukluğumuzdanberi be
raber büyüdüğümüz Mehmede karşı b.;ın nasıl bir va. 
zıyet alayım? 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 28 - Korkmakta acele etmışim, senin hakkın var. 
mış. Bak Mehmet ne kardeş! Bir iki güne kadar ta
mamile teselli bularak bu sevdasını unutacağına e. 
minim ... De:nir• Mümtazla ne kadar dostça konuşıl4. 
ğunu gordiln mü? 

O gece ge\' vakte kadar annenle bu meseleyi dü. 
şündük; yalnız bir taraflı bir aşkın bir o.ile ocağını 
yaşatarr..ıyacağıru, annenin Mehmedi sevmesine im. 
kii.n olınadıj;tı!:ıı. göre, Mümtaz Beyle evlen~nesın'n 

tabii olacağım ileri sürdük, neticede oir kaç gün Meh
metli avutarak Mümtazın ailesile yapılan müzakere. 
leri tacil etmeği ve nişanla düğünü bir an evvel yap. 
mak için tedbir almağı kararlaştırdık. 

Vermiş olduğumuz bu karara rağmen annen ra. 

hat edememişti. Ertesi gün ve onu takip eden gün
lerde bana bır düziye şu sözleri tekrar ediyordu: 

-Ona kar'§) kabahatlerim pek büyüktür Seniha. 
Onun heni scvmiye başladığını hissettiğim gün ondan 
uzaklaşacak, bu sevginin inkişafına meydan vermi.. 
yecektim. Fakat derin kardeş sevgim bunu kabui et. 
medi, onun duygusunun mahiyetini anlamaktan çe. 
kindi, sonr& da bunu geçici bir kapris sandı. Lakin 
yaıulmış;m Seniha ... Onun bana kaqı olan hissi çok 
ciddi ve içlı ..• 

- Kf:'n<lin; boş yere yoruyorsun Münire.. Sen 
Mümtazla :n!şanlandıktan sonra bütün bunlar ortadan 
kalkacak, Mehmet te aklını başına alacak. 

- Hayır. ona karşı dürüst hareket etr.ıiye mec
burum; onu bir emri vaki karşısında bırakamam; 
Mümtazla nişanımız takarrur edince ken1isine bunu .. 
söyliyeceğim. 

Nitekim dediğini yaptı. Evvelce tayin etmiş ol. 
duğu bir haftônın sonunda Mehmetle buluşank ona 
k'!ndisinj biı kardeş gibi sevdiğini ve Mümtazla ni. 
şanlanmıya karar verdiğini söyledi. 

Mehmetl.:ı aralarında geçen sahneyi bana anla
tırke,. annen bir yaprak gibi titriyordu: 

- Görsen Seniha, ümit ve hulya dolu gözlerle 
bana bakan Mehnıedin bakışları birde!lbiro nasıl sol
du, onlarır ı~ığı nasıl söndü! Zavallı çocuğa pek acı. 
yorum. Fakat elimden bir şey gelmiyordu. Onu sev. 
miyoruır Seniha .. Zaten o da bunu pek iyi anladığı 
için, bır hafta evvelki gibi göz yaşlarile bana yalvara. 
ca1{ yerde, gayet mağrur bir tavır takındı, lakayt gö
rünmiye gayret ederek bana saadetler temenni etti. 

Annenin J;ıeyecanmı teskin etmek için elimdn 
gelen her şeyi yaptım. Doğrusunu istersen, bütün din 
lediğim sôzlere, Mehmedin facia kahramanlarına 
mahnus uzak ve dalgın hallerine rağmen onun aşkı. 
nın bir "Kara sevda,. olabileceğini tahmin edemiyor, 
on dokuz yaşındaki bu gencin pek çabuk şüa bulaca. 
ğıru ümi+ ediyordum. 

Bittabi bütün bunlar üçümüz arasmda kalmıştı. 
Hatta dayına bile bir tek kelime söylemiyeooğime 
dair annenı. yemin etmiştim. Mehmedin aramızdaki 
mevkiini güçleştirmek, iki erkeğin samimi ı abıtaları. 
nı koparmak istemiyorduk. 

Bir kaç gün sonra annenle babanın nişan mera
simi büyük bir neşe içinde, üç köşk halkından başka 
bir çok &hbap ve dostların arasında yar,nldı. Hepimiz 

-Evet... 
- Buna pek memnun oldum. M.:?:11nedi cidden 

çok sevdiğim için onun müstakbel kocan1a karşı so
ğuk davranmasına müteessir olacaktmı. 

O gece geç vakte kadar gülüp eğlendik. Davetli
ler gittikleri zaman gün ağarmıya başlamıstı. Ben de 
annenif' tekrar tekrar öptükten sonra eve geldım ve 
derhal yatağıma girdim. 

Kaç saat uyumuştuk bilmiyorum. BahçE>de te. 
!aşlı ayak sesleri, koşuşmalar ve konuşmalarla uyana. 
ra.~ hemen balkona koştum. Aşağıda, uşaklar, bahç~ 
vanlar gidip geliyor, telaşlı telaşlı konuşuyorlardı. 
Sesler uğultu halinde yukarı geliyor. fakat bu uğul
tuda bir kehme seçilemıyordu. Parmaklıkta~ sarka. 
rak sordun:.: 

- Yangın mı var? 
K.imsf' başım kaldırıp bana cevap vermek iste. 

rnedi. Korku ile titriyerek tanıdığım bir uşağın geç. 
mesini bekiedim; fakat Omer Ağa da: 

(Dell'amı ·;ar) 
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TAN 
ABONE 

TOrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 

1!50 • 

1 Sene 
CI Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 

800 • 

aoo • 

Milletleraraaı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli mQdUet surasıyıe so, 115, t, 
l,!5 liradır. Abone bedeli oeslndlr. 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 
Cevap IÇ'lıı mektuplara 10 t.w-u:Jluk 
pul lltıvesi lAz.ımdır. 

GÜNÜN. MESELELERi 

Çocukların 

Vereceğimiz 

Meselesi 

Eline 
Kitap 

D ün, maarif müdürlüğünde ilk. 
ınektep baş öğretmenleri top. 

lantısında pedagoji bakımından c-ok 
e.J;ıeınrniyetli meseleler konuşuldu. 
Bır mesleğin içinde yaşayıp, hayatı. 
IWl mühim bir kısmını ona nkfc. 
den insanların mütalaalarına sık 
Gk müracaat olunması, her zaman 
1ayda]ı neticeler verir. 

İllanektep baı öğretmenlerinin 
'tecrübe ve ihtisastan ile ileri sür. 
d~eri meseleler arasında çok mü. 
hını olanlan -vardır. Biz, bunlar a. 
rasmda bilhassa ilkmektep çağın.. 
4aJd Sonıkla!' için :yanlan kitaplar. 
·4üi psikolojik bir noktaya yapılan 
teması dikkate liyık bulduk. 

. lfaaTilmler, ~ fçin yanlan 
1'İtaplarda, çocuklann hayatlannı 
•llkalaııdıraıı Parçalann bulunmıı. 
sun istemektedirler. 

Bocalann koyduğu bu teşhis ~k 
)"erindedir. , 

~ocuk, bir yan içtimai mahlftk. 
. : Mektep ve terbiye onu, olgun, 
ıçtımai ınahlitklar seviyesine çıkar. 
nuya hizmet eder. Kitap ise, bu ya. 
rı içtimai mahlUklan olgun insanlar 
seviyesine ~armanın vasıtaların
dan biridir. Bu sebepten, bir mese. 
le~i bir çocuğa anlatmakla, bir hü. 
yftğe anlatmak arasmda büyük fark 
,·ardır. Çocuk, meseleleri ancak, 
kendi hayati mih,•er olmak üzere, 
~~" ..ı.ı.ai... Çocıusun ~linc vH0-

cellırıiz kitaplardan eğer sosyal ve 
terhlJeıi bir maksat bekliyorsak, 
hot-alann kıymetli tecrübelerle işa. 
reht ettikleri noktaya, layık olduğu 
e enuniyet.i derhal vermeliyil'.! 

• Defterdarlığın Bir Tavzihi! 

,, Bu sütunda, birkaç gün evvel: 

1 
Memurlarla halkın temaslan., ser. 
~vAhasile çıkan bir yazı hakkında, 

;ıla:l:et defterdarhğı bir tavzih gön. 
:rdı. nu tavzih şudur: 

Gazetenize o şikayet mektubunu ya· 
zan vatandaş, ask(!Tlik şubesinin yoklama 
~aveUne gitmediğinden, kauı idare heye-
wnln 8 • 
k - u - 939 tarih ve 271 numaralı 

ararne 15 lira para cezaslle cezalandırıl-
mı~lır A I . 
1 

• • Yn tarıhte, mczkôr karar kendl-
a ~e tebliğ olunmuştur. Bu keytıyet, mal
lnudilriaı.a le 6 tarafından, ve ihtar varakasi-

blrUkte tAl!kan fiAn edllm! tir. 
dl Mükellef, buna rağmen borcunu 6dl.'me-

lt 
tinden, tahsllAt komisyonundan alınan 

nrarla h 
IU 

• ac:zen tahsile teşebbüs, ve bu 
retle d bo 

olundu e rç. mükellefin ıttılAına isal 

b · liaczen de tahsil edilemiycn bu 
orçtan dol 

lt 8Yl. ınükellef hakkındı hapis 
dlaravrı alındı. Te\"klf müzekkeresi kesil-

. e nlha t, 
h(lg Ye zabıtanın tevkife teşcb-
Med~::ı üzerine mumaileyhln borcunu 
b nlaşıldı. Kendisine verilen mak-
u:ı:un, o and 

dett 8 vazifede bulunan ve av-
+A-~ beklenilen malmQdürQnQn mOhQrllc 
~Jlllir edUm ı la es lAzımdı. Fakat memur-
la;~,~ bekletmemek için bir ko-
.._,, ,__ g işler, ve onu bir memıır 
• "4

8 -tlnde b ' 
au elti za ıtaya g6ndercrelc, borcu-

... edlğlne şahadet etmişlerdir 

... akbıtt d • 
_, a, bilahare. mühürlenmiş, ve 
.11ne bir ınem . '·· &in ur marıfcwe o zatın har.e-

e g6nderflmlştir!" 
Defterdarlığın b t • • • 

Yatla alik 1 ... 0 av7.ıhı, neşrı. 
kınu d a andıJ{ını göstermesi hn. 

n an ın .b. 
F k t ucı ı memnunivettir 

a a ' ntlict ki J • 
dan ~ e 'Vatandu, borcun-

, ancak ha · k . 
oldnğ • ' . pıs ararıle haberdar 
ni ya~~~ ıddıa etmekteydi. Yine ay. 
hiintiz b .' o -vatandaşa, ısrarla mil. 
diği d ır makh11% '\'erilmek isten. 

e mezvuu bahisti. 
DefterdarJıı:... - d . 

ki tavzih . s•~ • gon erdıği yukarı. 

ali . ıse, hızım bu hustL'ltaki su. 
mıze ceV1lp t kil 

kalmaktad F eş ~tmekten uzak 
ır. akat hız d ft d ı 

iuı bu ta "hi - ' e er ar ı. 
niyetin de~ sa gondenneslni, hüsnü 

YlYorur, Zaten o ya.. 
::nmızı da - o vaka veııiıes·1 , 

1 1 h ı e - me. 
mur ar a alk arasında, mütekabil 
h~snii nly~t esasına müstenit bir 
milnasebetın teessüstinii teme . t 

k •1 nru e • 
me anusı e yaznuştık: Yi t 

i ed ı ki 
ne e. 

ınenn er z • bu mütekabil hii 
nil niyet. daima 'Ye hiçbir zam~~ 
r;azetelerln tavassutuna meyd 
kalmadan teessüs etsini an 

'l AN 

t!@!flff fi~ 
Bir lnsanbk Müessesesi: 
Darülaceze 
1' azan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D arülucczc, insan cemiyetinin 
posa halinde kenara attığı 

unsurlariyle, insan cemiyetinin göğ. 
siine "piç,, yaftasını yapıştırdığı in. 
ı;an çocuklannı toplul vr. Hayatın 
bir başıyln bir sonunu bu müessese· 
de bir ibret Jllvhnsı halinde seyret. 
mck mümkiindiir. 

Nnzik müdürünün davetiyle bu 
müesseseyi ziyaret fırsatını elde et. 
tim.Tertemiz bir bina. Bir zaınnnlar 
içindeki çocuklar gibi şehrin kenarı· 
na atılmış, içindeki ihtiyarlar gibi 
çüriiıniiş eski binanın yerinde, tamir 
edilnıi~, itina \'e ihtimamın girdiği 
bir mÜesscse ile karşılaşıyorsunuz. 
7 pavyona ayrılan bu miiesseseniıı 
kadınlar ve çocuklar kısımlannı gez. 
dim. Bir tarafta cemiyetin kanunla. 
nnı çıgnıycn tabiatin çocuklarmı, 
bir yanda cemiyetin suyunu içtikten 
sonra kenara fırlnthğı hayat iskelet
lerini görüyorsunuz. Tabiat, göğ. 
sündeki piç damgasına bakmadan 
insan çocuğuna verdiği neşe ve baya. 

' tiyetle, hiç bir suçun hesabım ver-' 

Oanimarkamn hükümet merkezi Kopenhagtan bir görünüş ue Danimarkal.ı bir genr kız .. 

DANiMARKA 
'TOPUN 

AGZINDA MI? 
A vrupaaa narp başladı-· 

ğındanberi vaziyeti 
pek güçleşen bir memleket 
daha var: Almanyanın Şimal 
komşusu olan küçük Dani
marka ... 

Çok zengin, alışı veriş'i çok ye. 
rmde, mümbit toprağı, temiz çift
likleri, çok ileri bir teknik kabili. 
yeti gösteren ehemmiyetli bir gı
da sanayii ile çok şöhret kazanmış 
bir yer; fakat öyle bir memleket 
ki, bütçesini harp hazırlıkları al. 
tında ezmemiş, fazla parasını hep 
halkının içtimai ilerl~melerinc sar. 
fctmiş, hatta bir aralık Avrupada 
beynelmilel anlaşmanın kökleşe
rek mevcut hudutlan garanti ede
bileceğine yürekten ınandığı için 
askerliğin büsblitün lağvını bile 
düşünmüş. 100 bin kişilik küçük 
bir ordusu, bunun sil51ı ve mii. 
himmatını hazırlıyan milli fahri. 
kalan var; fakat bunlar kuvvetli 
cenup komşusunun modern ordu. 
suna karşı ne yapabilır? Danimar
ka başka bir müşkül ile daha kar. 
şılaşmış bulunuyor. 

YAZAN: 

_Fı_a __ ik _____ S_a_b_rı_· _D_U_ R_A_N __ ı 
nu tercih buyurunuz .. , diyorlar ve 
onları, N apoleon zamanında -oldu. 
ğu gibi, diger oıtaraflcd:.ı beraber 
lngil <.>reye karşı aradan bir 1ktı
sadi abloka yapmıya teşvik ~i
yorlar. Danimarka ise bütün bu 
tazyiklere mukavemet göstererek 
bitaraflığımı muhafaza cdeceği!ll, 
diye çalışıp duruyor . 

. 
D animarka, Almanlardan hoş.. 

}anmadığı kadar İngilizler
den de çekinir. Almanlar 1864 de 
Danimarkaya bağlı iki dükalığı: 
Schleswig ile Holstein'i ellerine 
geçirmek için Danimarkaya hücum 
etmişler ·e onlar:ı son adalarına 

kadar sürmüşlerdi. Fakat Bismar. 
kın bu haksız taarruzundan evvel 
1807 de Amiral Nelson kumanda
sında bir İngiliz donanması Ko· 
penhagi üç gün topa tutmuş, şehdn 
yansını yakmış ve binlerce masu
mun ölümüne sebep olmuş değil 
mi idi. Hem de ne sebepsiz yere·:· 

Napoleon'un Avrup9.yı titrettiği 

günle.rde idi. Tilsit'te nusya çarı i
le anlaşan imparator 1ngiltercye de 
meydan okumıya b3şlnmıştı. pani. 
mar bu ~e kanşmnk isteme
ô~i için bitaraflığını ilan etmişti. 
O zaman Danimarka Jutland yarını 
adasından ve Baltık denizinin ağ
zındaki boğazlara hakim olan adn. 
!ardan başka IGel'e ve Lubeck kı
yılarından Elbe ağzına kadar uza. 
nan yerlere sahipti. Bugün Ham
burg'un bir mahallesi sayılan Al
tona da Danimarkanın idi ve Ham. 
burgun rakibi idi. O zaman Dani
markanın oldukça kuvvetli bir do. 
nanınası da vardı. Bu vaziyet scbe
bile Napoleon isterse Danimarkayı 
İngiltereye karşı harekete getirebi
lir ve bu mühim bir tehlike olabi. 
lirdi. Çok uzak bile oisa bu tehdit 
ihtimali İngilizleri kuşkulandırmış.. 
tı. Bu cihetle İngiltere Danimar. 
kaya donanmasını İngiltereninki 
yanında harekete getirmesini ve 

buna muvafakat edecek olursa bir 
kaç müstemleke verileceğini bil
dirmişti. Aksi halde İngiliz donan
ması Kopenhagı bombardıman e. 
derek karaya asker çıkaracaktı. Da. 
nimarka kralı, bu tehdicle boyun 
eğmemiş ve hükümeti, Kiel' e nak. 
lederek mukavemete hazırlanmış, 

jşte bunun üzerinedir ki, 1807 se
nesi 2 eylıllünde İngilizler Kopen
hagı yakmışlardı. 

O animarka için orası Avrupa. 
nm kileridir derler. En iyi 

tereyağlar, lezzetli peynirler, nens 
jambonlar, orada hazırlanır, civar 
memleketlere hususile İngiltereye 
çıkarılır. Mesela geçen sene Dani. 
marka İngiltereye 120 bin ton te
reyağı çıkarmış, buna mukabil Al
manyaya yaptığı terey~ğı satışı 36 
bin tonu geçmemişti. Danimarka
nın domuz ederini, yumurtalarını 
da Pn çok İngiltere alır, çünkü İn. 
giltere peşin para ile ahşveriş ettiği 
halde A l m a n y a aldıklarını, 
ancak mamul eşya vererek ödemi. 
ye çalı~ığı için Danimarka Londra 
piyasasını tercih eder. Fakat yi
yecek sıkıntısı çeken Almanya, ya
nı başındaki bu kilerde yığılı du. 
ran tereyağı paketlerini, yumurta 
istiflerini, taze jambonlan gözö. 
nüne getirdikçe acaba ağzı sulan. 
mıyacak mı? Hususile bu kileri bo
şaltacak olursa yalnız ahafüinin ek. 
meğine katık katmış olmak'.a kal. 
mryacak, kim bilir kaç İngilizln de 
sabah kahvaltısı sofrasındaki zen. 
ginliği azaltmış olacak. Böylece bir 
taşla iki kuş vurmak ihtimali var 
ama Danimarkaya karşı vaki ola
cak böyle bir hareketin cevapsız ve 
mukabelesiz kalmtyacağı da şüp. 
hesizdir. Bununla beraber Dani. 
markalılar bu vaziyette de yine 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) Bizim Konya vilayetimizden kü. 
çült olan Danimarkanın Jutland 
yarım ada kısmında ve bunun şar. j 
kında uzanan adalanncla sahil o ka
dar çok girintili çı.kınt!lı ki, bu kı- : 
yıların uzunluğu Fransanın sahil. 
leri kadar. Bunun için 3 milyon 
760 bin nüfuslu bir memleketin 
yapıp yaşatamıyacağı kadar bil. 
yük bir donanma lazım Böyle ol
makla beraber karadan ve deniz.. 
den çok müdafaasız bir vaziyette 
olan bu memleket halkı istiklalle. 
rine ve ananelerine çok bağlıdır. 
Ve tarihini derin bir gurur ile ha • 
t1rlar. Bunun içindir ki, İngiltere 
Başvekili Mister Chamberlain harp 
başlamadan evvel Avam Kamara
sında verdiği bir nutukta: "İcap e.. 
derse Danimarkayı da müdafaa e. 

LO E M ÖGU LERi 

deceğiz.,, dediği vakit bu sözler Av. 
rupanın en eski hükünıctierind()ol 
biri olan Danimarkalılarda iyi bir 
tesir uyandırmamıştı. "Biz kımse. 
den yardım istemiyoruz. Ltizum 
hasıl olursa biz kendi kendimizi 
müdafaa etmesini biliriz,, diy~. 

rek bitarafhklannı ilan etmişler. 
di. 

Birinci Cihan Harbinde olduğu 
gibi Danimarka bu defa da hemen 
bitaraflığını ilan etti, fakat şimdi
ye kadar harpten çok zarar gören 
bitaraflardan biri de o oldu. Al. 
manlar onları, en iyi müşterileri o. 
lan İngilizlere karşı tarafgirlikle 
itham ediyor ve rastladıkları ge. 
milerini torpilliyorlar. Bu suretle 
Danimarka ticaret filosunun yüzde 
yirmisini ve en iyi, en yeni gemile
rini kaybettiğinden şikayetçidir. 

Almanlar ise bu şikayetlere karşı
"Gemilerinizin batırılması hoşu. 
nuza gitmiyorsa Kiel kanalı yolu.. 

MÜKEMMEL BiR SEBZE 
Bu kı1 mevsiminde zerzevat ye

meği seçmekte -bilhassa konser
ve almıya kudretleri yetmiyen 
evlerde- daima güçlük çekildiği 
halde şalgam yemek pek nadir o· 
larak hatıra gelir. Şalgama ka~ı 
gösterilen bu rağbetsizlik, doğru· 
su, haksızdır. 

Bir kere, insan oğlunun yer yii· 
zünde -daha ateşin icadından ön • 
ce, kamış çubuklar içine doldura· 
rnk güneşten kızgın kayalar üze
rinde pişirerek- yediği sebze şal. 
gam olması ona bütün sebzeler a· 
rasında en yüksek tarihi kı:rmtei 
verir. Bizim eski atalar sözünün 
de, yılda hiç olmazsa bir defa şal
gam yemeyi taYsiye etmesi de şal
gamın tarihi üstünlüğiinden ile!İ 
gelse ge.rektir. Havva anamızla A· 
dem babamızın ilk yedikleri ye
mişin elma olduğu rivayet edildi. 
ğine göre, atalarımızın yılda bir 
kere olsun elma yemeyi ta\'siye 
etmeyip te şalgam yemeyi tavsiye 
tıneleri göze çarpacak bir şeydir. 
insan oğlunun ilk yediği yemişin 
elma olduğu rivayet halinde kal· 
dığı halde, ilk yediği sebzenin şal
gam olduğu tarih miitehassıslan
nın gösterdikleri delillerle sabit 
olmuştur. 

Zaten, yemeklerimizde bulunan 
vitaminler ve madenler keşfedil. 
dileten sonra şalgamın, tarihte 
yüksek olan piyasası fence de yük. 
selmi~tir. Hele şalgamın yaprak· 

lan ... İngı1ter gibi bazı memleket· 
lerde şalgam yapraklanndan öte. 
denberi yemek yaparak -bilhassa 
koyun budu kızartmasının yanın. 
da garnitür olarak- lezzetle yer. 
lenniş. Bizimki gibi başka memle
ketlerde şalgamm yapraklanna 
rağbet gösterilmemesi büsbütün 
hata olduğ-u tahakkuk etmektedir. 
Amerikada ve Avrupada yapılan 
vitamin tetkiklerinin neticesine 
göre şalgam yapraklan tam dört 
türlli vitamin kaynağıdır: A vita· 
mininden yüzde 10,000, B 1 den 30, 
R 2 den 300 ölçü C vitamininin. 
den yüzde 100 miligram ... Bu he. 
sapça şalgam yapraklan lahana. 
dan ve ıspanaktan iistün olduğu 
gibi pırasa 7.aten hepsinden aşağı
da kalır. Hele C vitamini bakı-

mından yüz gram şalgam yaprağı 
yarım portakal kabuğu yemi:ve 
bedel olur ... Şalgam yaprağındaki 
vitamin zenginliğini onun fiyatile 
kıyas ederseniz, şalgam yaprağı. 

nın en ucuz vtnmin yemeği olduğu 
meydana çıkar. En ucuz fiyatla o 
kadar çok vitaminden istifade için 
şalgam yapraklannı mutlaka çiy 
olarak yemek lB:ıım gelmez. Aitzı
na kadar su dolu bir tencere iç.in. 
de, tencerenin ağzı sıkı sıkı kapalı 
olduğu halde, kaynattıktan sonra 
üzerine biraz sade yağı haşlıyarak 
yemek yetişir. İsterseniz haşlan
mış yaprakların üzerine terbiye 
koyarak yahnt kaşar peyniri ren-

deliyerek fınnda kızarttıktan son. 
ra ograten olarak ta lezzetle yiye. 
bilirsiniz. 

Madenle!'ine gelince, onlar da 
kıymetli bir hazine: Yiizde 3,40 
miligram çelik, yanı sıra 7,14 man. 
ganezle ıspanaktan daha ziyade 
kana kuvvet verir. Kükiirdti, fos· 
foru, kireci, vücude gençlik \.'t'ren 
manyezyonı madeni, neslin deva
mına hizmet edecek çınko madeni 
hepsi miikemmeldir. Yalnız inı;a. 
na akıl, fikir, bir de bayanlara gii. 
zellik' verecek iyot madeni eksik. 
tir. Fakat onu da şalgamın kökiinü 
~emekle tamamlamak miimkiin
dür. Şalgamın Jcökii yapraklariyle 
birlikte alınacağından zeka ile gü
zeJlik te daha pahalıya mal olmaz 
demektir. 

Şalgam yapraklannın \•e kökii. 
nün hu hassalarını öğrendikten 
sonra şalgam yemekte gene ihmal 
ederseniz giinahı hovnunuza kalır ... 

Eski zaman hekimleri şalgamı 
\'e yapraklannı Tomatb:ma ağnla. 
nna. ağız ve diş hastalıklarına, 
astma hastalıl{ına, bir de haz.ı kim. 
selerin koltuklan altında hasıl o
lan fena kokuya karşı ilaç olarak 
yedirirlermiş. Şalgamın bu hassa· 
lan sonradan unutulmuşsa da, onun 
vitaminleri ve madenleri keşfedil. 
dikten sonra bilhassa C \.'İlamini. 
nin bolluğundan dolayı laç olabi. 
leceğine yeniden inanmak nıüm
kündÜ!'. 

mek külietine katlanmadan size gü .. 
len, hayatta sizinle ayni nasibi oldu.. 
ğımu gülii§leriyle ifade eden bu ço· 
cuklara baktığınız zaman, sadece ta. 
biati ve hayatı göriiyorsunuz. Cemi. 
yet bunun yanında gölgeleşlp kala· 
yor. Sen beni inkar etsen de ben 
varım, işte beni kucaklıyan, senin 
insan benliğinin i~lnde büyüyorum, 
diyor-. Beşerin bütün günahlarını 
silen ne insan1 bir kurtanı ... 

Sevinçler, azaplar, istıraplar, fe. 
laketler, didişmeler, yıkılışlarla ne
ticelenen bir hayatın, son panorama· 
sını da aceze kovuşunda görüyorsu
nuz. insanı, doğuşunda güzelleştir. 
mek jçin, yarabcı zekisını alevlen. 
dirmek için bütün kudretini sarfe.. 
den tabiat, bir hayat didişmesinden 
sonra maymunlaştırdığı insanı bir 
külse halinde önüne yığıyor, ~te se. 
nin de akıbetin budur, diyor-. Biri· 
birlerini boğazlamak için, biribirinin 
boynuna saldıran bu insan cemiyet. 
lerinin kn\.•gasmda, eğer bu son d"ö-
şeği bulamazsMı ~en bunlardan da 
bedbahtsm... Dıyor. Darülacezenin 
lnsani kıymetini anlamak için, bu 
kovuşlan gezmek, insanın maskara 
olmu~ bu şeklini seyretmek kaf'ıdtr. 

• 
Bu sözler, benim Darülacezeden aldı. 
ğım insani intıbalardır. Fakat Darüli 
cezeyi bir insan cemiyetine, bir mede 
ni cemiyete layık bir müessese haline 
getirmek için söylenecek sözler hun-
lar değildir. Sosyal manasiyle Darii
lıicczc, cemiyetin insana temin ettiii 
en son garantbi, en kuvvetli içtimai 
sigortayı ifade edb·or. Öliim doşeğin 
buradadır, diyor. Artık cemiyete hiç 
bir şey veremiyccek olanlara, cemi. 
yetin bu son sadakasıdır. Fakat ben
ce Darülacezenin en büyük kıymeti, 
kurtarılan çocuklar koğuşunda teba· 
rüz eder. Zaman zaman içtimai kon. 
trolün en can damanndan, anabk 
duygulanndan vurduğu kadının, ea. 
nından, kanından kopardığı çocuğu

nu, cemiyetin hesap soran gôderin. 
den saklamak için, kar yığınJnrı içi. 
ne, yangın harabelerine bırakıp gitti· 
ğini görürüz. Bu kadın, bir insan ce. 
miyeti için ne büyük faciadır. Bu ço. 
cuk, hiç bir günahın bir zerre mesu
liyetini taşımıyan bu yavru, ana
sının, babasının suçunu, cemiyetin 
göğsüne ynpıştırdığı "piç,, yaftasmı 
öliinclyc kadar taşımıya ve çek.ıniye 
mahkumdur. Darülaceze bunlan 
kurtarırken, başkalarınm suc;unuD 
kefaretini ödüyordur. Bu çocukların 
içinde kimbilir belki de yüksek bir 
zeka, belki de yüz zeka gizlidir. Bun
ları ka7.anmak ne büyük bir kazanç· 
tir .Darülacezenin hu yüksek gayesi. 
ne varması kuruluşunun istikametini 
bu hedefe çe,•irmesine bağlıdır. Fa· 
kat bugünkii nıaddi, manevi imkan. 
lan içinde Darülaceze bundan mah· 
rumdur. Evvela senelerce devam e. 
den bu ihmalin kayhettirdi~i zamanı 
kazanmak mecburiyetindedir. 

Darülacezenin hima:resi altın• 
aldığı 152 çocuğu, 652 ihtiya1 
ve acizi, 204, memur. müstahdemin. 
ve hadeıne!li vardır. Bin kişiyi geçeli 
bu mevcııdün, senelik ''aridnh 181 
bin liradır. Bu kalabalık nüfusun, 
yemesi, giyimi, maaşları, pavyonla. 
rm her ne'\i masrafları dahil olduiu 
halde nfüus başına düşen para 50 
kuruştur. Bu dar biitçe içerisinde 
Darülacezenin kendinden bekleneıı 
işleri yapması miimkiin değildir. Bv 
varidatın 85 bin lirasını belediye, '2 
bin lirasını Şirketi Ha~·riye, 12 bin 
lirasını Denizyolları, 4 bin lirasını 
belediye cezaları. temin etmektedir 

Dariilacezenin hu hütçe taksimin· 
de gözün iliştiği bir nokta var. 
Dariilacezenin sinema, tiyatro ,·esah 
eğlence mtiesseselerinden aldığı yüz. 

(Lutlen savfavı ceviriniz) 
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DAN~MARKA 
TOPUN 

AG:ZINDA MI? 
(Bası 5 incide) 

kendi kuvvetlerinden başkasına gü. 
venmemck doğru olnuyacağını tec
rübe ettikleri için pek iyi bilirler. 

Maktuller, Kıskançhk 
Yüzündeiı Birbir1erini 
Yaralayıp öldürmüşler 

Bize Göre" Yeni 
Hukuku Beşer 
Beyannamesi .. 

(Başı 1 incide) 

1864 de Schwig ve Holstein dü
kalıklan yüzünden Almanya ile a
rnlan açıldığı vakit Danimarka ön. 
ce hariçten yapılacak müdnhalPye 
güvenmiş ve Bismarka şiddetle mu
kabele etmişti. Çünkı.i İngllteredc 
Başvekil Palmerston: "Danimarka
nın hukuk ve istiklfıline dokunan. 
lar karşısında yalnız Danimarkayı 
bulmıyacaklardır,, demişti. Fakat 
mesele büyüdiığii vakit İngiltere. 
de efkarı umumiyenin Danimarka
ya karşı bir sempatisi hissedilme'k
le beraber bu mesele yüzünden 
Prusya ile bir harbe girişmiye ya-· 
naşrruyacağı görülmüştü. Bu iki 
dükalık hakikatte Germen idi, on. 
lan Danimarka kontrolü altında 
bırakmakta ısrar etmenin, bu yüz
den harbe girmenin manası yoktu. 
Hariçten bir yardım ihtimali ~al. 
mayınca, Danimarkalılar kendı baş 
larına ve fedakarlıkla harp etmiş. 
ler, fakat Prusya ordusunun t ızyi
kine uzun müddet dayanamamış. 
Iardı. Muzaffer Prusya bu iki dü. 
kalığı Danimarkalılardan alıp sa. 
hibine, Augustcnburg prensine ver
memiş, kendi arazisi arasına kat
mış, bunu yaparken de asırlardan. 
beri Danimarkalıların yaşa<lıkla:-ı 
yerler olan cenubi Jutland'tan mü
him bir parçayı da katıvermeği ih
mal etmemişti. İşte birinci Cihan 
Harbinden sonra Almanyanın ms.ğ
lubiyeti üzerine Danimarkaya ia
de edilen yerler buraları idL 

Evvelki gün Tünel ba~da boğaz. 
lanmış bir halde cesetleri bulunan 
Fatma ile Halilin nasıl öldürüldükle. 
ri etrafındaki tahkikata ciün de de. 
vam edilmiş ve yeni bir takım ipuç
ları elde edildiği gibi hadisenin ma
hiyeti de az çok aydınlanmıştır. 

müessesesinin raporuna göre, hadi
sede br üçüncü şahıs aramamak lô. 
zımdır. Çunkü, yaraların vaziyeti, ha 
disenin iki maktul arasında geçen 
kanlı bir boğuşma neticesi vukua gel
diğini göstermektedir. 

Bu vaziyete göre, cinayetin şu şe. 
kilde işlendigine hükmetmek icap e
diyor: 

mahrum bir ülkede ancak "Milli 
Vahdet., prensipini yeni devletin ka
rakteri haline koymuştur. 

Felemenkte ve İnglltcred~ liberal 
hukukun inkişafı yeni bir tipin mey. 
dana çıkmasına vesile vermiştir. 

İngiltere g~l)i içtimai tekamülfüıü 
üç zamanda tamamhyan, milli miı
dafaa zaruretlerinden uzun asırlar u
zak kalan, sapa deniz yolları üzerir.de 
bulunduğu için tecavüz hedefi olm·. 
yan bir memlekette orta sınıfın hal< 
sahibi olması, yani fert hukukile, 
devlet hukukunun karşı karşıya ge. 
çcrek devlet hukukunun fert hukuku 
namına tahdit edilmesi yeni devletin 
şıarlarmdan birini vücude getirdi. 1-
talyadnki tarihi zaruretler devletın 
vahdetini temin etmevi birinci p!ana 
aldığı halde İngilteredc, birinci plBnı 
"Ferdin hakkı,, işgal etmPktedir. İn
giliz liberalizmi, bu liberalizmi besJi. 
yen ekonomik faaliy<?tler, fikir man. 
zumesi, suni telakkiler A vrupada, 
İngiltereyi taklit eden ekonomik faa
liyetler inkişaf ettikçe, İngiliz libe. 
ralizmi lideta, A vrupamn, dünyayı 
sadece A vrupo. telakki edenler tara
fından beşeri bir tip ~eklinde tasav. 
vur edildi. 

K uvvetli komşulan arasında 
kendini çok zayıi ve çok 

tehlikede gören Danhnarkada bir 
aralık büyük devletlerden birine 
büsbütün katılıvermeyi bile düşü. 
nenler olmuştu. Bundan 5 - 6 sene 
evvel Danimarkanın bazı siyas.i 
mahfillerinde, memleketi bir İn
giliz dominyonu haline getirmek 
fikri doğmuş, fakat bu tasavvur, 
İngiltere muhitinde iyi bir akis u
randırmamıştı.O zamanHariciye Ne 
zaretinde bulunan ve şimdiki Baş. 
vekilin büyük kardeşi olan Sir Aus
tain Chamberlain, Danimarkanın 
bir İngiliz dominyonunun hak ve 
vazifelerini elde etmeıt arzusu hak. 
kındaki tcvatirlere ne diyeceğini 
soran bir gazeteciye verdiği cevap. 
ta: "Danimarka hükümcti böyle 
bir teklifte bulunacak kadar ileri 
bir adım atmamıştır. Bazı siyasi 
mahfillerde düşünülen bu projeye 
karşı İngilterede kuvvetli bir mu. 
halefet mevcut olduğu Kopenhag
ta anlaşılmış olmalı. Ben de şahsen 
ayni fikirdeyim. İngiltere impara
torluğu Avrupa kıtası üzerindeki 
siyasi meselelere bu şekilde mfıda. 
hale etmemelidir,, demişti. Alman
yada nazistliğin gittikçe kuvvetlen
miye başladığı ve 'l ersay muahe
desinin tehlikeye düşürülmesine 
doğru kuvvetli adımlar atıldığı sı. 
ralardn yapılan böyle bir avansın 
İngilterede çok soğuk bir şekilde 
karşılanmış olması Danimarkacla 
fena bir tesir bırakmı.;tı. 

de on hissenin yüzde ikisini belediye, 
yüzde beş:ni maliye, yüzde ~çii~ü 
Darülaceze nlmaktadır. l\Jalıy~nm 
aldığı bu yüzde . beş hisse ~ı:cr~nde 
irkilirsek, haklı hir nokta uzerınde 
salah 'yettarlı:ırm dikkı:ıt naurını ~ek
miş oluruz. Maliye yüzde b~~ ~ısse· 
sinden ''azgeçtiği giin, Dar~luccz~
nin dalıa 250 bin lira kadar h.r \'nrı
datı artar ki, bu miicsseseyc, yaln~z 
100 \'cya 150 def.ril, muhtaçların .. h•ç 
olmazsa l iizde eksenini almak mum
kün olur. Halkın tebcrrülcri de Darü 
Jfıceze için biiyük bir \'aridat temin 
edebilir. Fakat bir harp ınu\'acche
sinde, halka Cazla dayanamıyacoğı~ 
nuza göre maliyeyi bu mesele üzerin. 
de diişiinmiyc scvkctmek, gayeyi te
m "ne dnhn elverişli olur. 

Dariihicezcnin bugün tekô.miil et· 
:mek iizcrc olan bu seyrini kaydet
tikten sonra, komik bir noktayı da 
isarct etmeden gcçemlycc·cğim. na. 
riilücczcn · n <'ski harflerle, en a:J.dah 
bir Tiirkçc ile, 133!1 tnrihinde yazıl

mıs bir nizamnamesi vardır. Bu ni. 
zamname dahi, bu miicsscscn:n sene
lerce uğradığı ihmali gösteren bir 
,·esikadır. Bugiin halkın, hiikfımetin 
diklmtini. ihtimamını, hima)l'Sini 
bckliyen hu miiesscseni n her-ıeyden 

• evvel hiç bir ihtiyacı nazan dikkate 
almadan yaz.ılan bu nizamnamesini 
deği tirmek lazımdır. 

Dariilacczenin modem bir 'mües
sese haline gelmesi için \'aridat ne 
kadar lfızım a. müessesenin terakki 
ve fnaliyctini temin edecek nizamla. 
rı da o ckilde modernize etınck ge. 
rcktir. Az zamanda bu kadar faali 
yet gösteren müdiiründcn bu h:m. 
.,etleri bekliycbilirİ7-

Bir defa,. vakanın cereyan ettiği 
Lutfullah apartmanı kap:cısı Neşet, 
dünkü sorgusu sırasında ilk ifadesi
ni değiştirmiş ve maktul Fatmayı da 
tanıdığını söylemiştir. Neşetin ~mlat
tığına göre, Halil ile Fatma vaka gü
nü saat 10 da kendisine misafir gel
mişlerdir. Neşet, bir aralık ldlim silk
mek için dördüncü kala çlkmlŞ ve 
onlan yalnız bırakmıştır. Cinnyet ~.e 
bu sırada vukua gelmiştir. Neşet do
nüp te hndiseyi görünce, vakadan ha
beri yokmuş gibi bir ta~r ta.~m~ış 
ve kadını tanımadığını one surmuş. 
tür. Apartman sahibi!lin kendisini 
işten çıkaracağı kor<u~•ı i!e böyle lın. 
reket ettiğini ısrarla ıddıa etmekte. 
dir. 

Bıçak 11 alile ait 
Katil aleti olarak kullanılan b1çn

ğm Halile ait olduğu anlaışılmıştır. 
Zabıta bıçağı, Fatma ile Halilin da. 
ha evvel kapıcılık ettikleri Murat a
partmanının sahibi Diroh!ye göster. 
miş ve bu teşhisi Dirohi koymuştur: 

"- Fatma, yanımda çah!jırkcn, 
bir gün hu bıcnğı bana gctirdi."Aınan 
hnnımcıg".'lm Halil, ikide birde "seni ' . hu bıçakla keseceğim" divor. Onu hır 
yere sakln:rınız." dedi. Ben de likör 
dolabıma koydum. 

O zaman paslı bir halde idi. Üze
rindeki kanlan silerseniz pas mc) da
na <"ıkar." 

Filhakikn bıçaktaki kanlar temiz
lenince Dirohinin aldanmadığı anln
şılmıştır. Kapıcı Rüştü ile Rassnm a
partmanı kapıcısı Abdullah da bıça
ğn Halile ait olduğunu söylemişler
dir. 

Halil, vaka günü Fatmayı Ak~:ı -
rnydan alarak Lutfullnh apartma
nına getirmiştir. Orada kapıcı Neşete 
misafir olmuşlardır. Neşet, odadan 
ayrıldığı bir srrnda, Halil, kadına 
Aksaraydaki işini bırakmasını "e tek 
rar beraber yaşamnğı teklif etmiştir. 
Anlaşılan Fatma, buna muvafakat et.. 
memiştir. Bunun üzerine münakaşa 
başlamış ve kavga, biraz sonra bo -
ğuşma haline inkılap edince iş bıçağa 
dayanmıştır. Mücadele sıra:>ında her 
ikisi de biribirlerinin boyunlarmı 
kesmişlerdir. 

Fakat. ortada yine esrarlı noktalar 
vardır: 

l - Halilin karnındaki 12 b·çak 
yarası kimin tarafından ve nasıl a. 
çılmıştır? 

2 - Hadisede bir üçüncü şahsın 
parmağı olmadığına görr, Halil, boy
nu yarı yarıya kesik olduğu halde 
kimaer. kaçmak ihtiyacım duyarak 
kendisini apartmandan dışarıya at
mıstır? 

Hadisenin bu cephesi t:ımamen ka
ranlıktır. Ancak, cinayette bir üçün. 
cü şahsın alakası bulunduğu hakkın
daki tahminler, şimdilik teevvüt et. 
mem;s görünüyor. Bilakis, adliye tn
bibi Enver Karanın ilk olarak koy. 
duğu teşhis tabibi adil müessesesinin 
raporilc de tevafuk etmektedir. 

Fatmarun Rassam ap!ırtmanmdaki 
işinden ayrıldıktan sonra, Aksaray. 
da Millet caddesinde Tevekkül hama. 
mı karşısında 100 n~maralı röntgen 
mütehasslSl Dr. Ethemin evine gitti- ! 
ği anlaşılmıştır. Fatma, 3 sene evvel 
doktorun çocuğuna dadı olarak bu e
ve girmiş, bir sene kaclnr önce ayrıl
mış, sonra yine bur?ya gelerek. dad~
hğa devam etmiştır. Ev sahıplerı, 
Fatmanın/son defa oir ay evvel tek. 
rar kendilerine müracaat ettiğini, bu 
müracaat üzerlne kadmı yine işe al • 
dıklarını söylemişlerdir. Fatma bir 
gün beraberinde Halil olduğu hal.de, 
eve gelmiş ve Halili "kocam,, dıye 

Ancak, tahkikat heniiz ncticPlen -
mediği için tam ve kati bir hükme 
varmıya şimdilik imkan görülemiy~r. 
Araştırmalarm bugiin alacağı seyır, 
belki vaziyeti bütün içyüzü ile ay. 
dınlatabilecektir. 

BALKAN 
İKTiSADİ 

tanıtmıştır. 

Fakat ev sahipleri, kendisine 
Halili blr daha getirmemesini tenbih 
etmişlerdir. Halil, pazar giinü de ~k
saraya gelmiş ve Fatmayı ber~berıne 
alarak gitmiştir. Fatma ertesı ~abah 
dönmüş ve bir gün sonro., yanı salı 
günü saat 9 da Halilin tekrar eve 
~elerek Fatmayı aldığı ve ~.eraber
ce çıkıp gittikleri görülmüştur. Fat
ma son ayrıhşında parasını banka
ya ~atırmak üzere izin alarak evden 
çıkmıştır. Cinayet te Halille Fatm~ 
buradan aynlrl!ktan 2 saat sonra 
Lutfuallah apartmanmda vuku bul
muştur. 

Karı koea değiller 
Dünkü tahkiknt, Fatma ile Hali~in 

karı koca olmadıklarını göstermiştir. 
Halil, memleketinde evlidir. Bir ço. 
cuğu ile karısı Hafiktedirler. Fatmn
nın bundan 20 sene önce Cidede İs
mail isminde birisi ile evlenmiş ol
duğu tcsbit edilmiştir. Bu adamm 
şimdi köyünde olup olmad·ğı telgraf. 
la mnhallinden sorulmuştur. 
Fatmanın 18 senedt-nberi İstanbul. 

da bulunduğu, muhtelif yerlerde da
dılık, kapıcılık ve hizmetçllık yaptı
ğı anlaşılmıştır. Üstelik çok tutumlu 
bir kadın olduğu ve bankada 547 li
rası bulunduğu da tcsbit olunmuş-

tur. ·k· hl d ··1d· 1 H lille Fatma nı •ı 1 egı ır er. 
Mü:asebetleri bundan bir sene evvel 

l şt r Halil kadını çıldırasıya 
baş amı ı . ·u d'ğ' 
sevdiği halde, onun H~lı setvmtı-~ ı ı 

k k Halilden şikayet e gı nn-
ve sı sı F t Ak 
}aşılmaktadır. Nitekim, 'a ına:f b -
sarayda çalışmıya ba;ladıktan ı ı n-

Ha lil kadının kendisini te:ke-
ren, ' bovle 
deceği zehabına kapılmış v7 . . • .. 

1 bir şey yaptığı takdirde kendısını .~ -
düreceğini Fatmaya mükerrere!l soy-
lemiştir. 

Cinayet nasıl oldu? 
Cesetler dün morg tarafından tet

kik edilmiş ve otopsi yapllarak ha
z·rlanan rapor mündeiumumililte ·ıe. 
rllmiştir. Bu rapora göre, Hnlilin 
boynundaki yaradan başka kamında 
da 12 bıçak yarası vardır. Maktuller
den her ikisinin ayni bıçakla yara. 
landıklan anlaşılmıştır. Tıbbı Adli 

Konferansı 
(Başı 1 incide) 

Londrn, 14 (A.A.) - Londradaki 
Romanya sefaretinde, Rumen hiıku

.metlnin hububat için bir kontrol o
fisi ihdas etmek üzere olduğu bildi
rilmektedir. 
Zannedildiğine göre, yeni ofisin 

ihdası memleketin bütün tabii kııy. 
naklarının işletilmesini kontrole ma
tuf olan hükumet plflnına dahildir. 
Bundan başka yiyecek maddelerine 
kereste için' de birer ofis teşkili ta
savvur edilmektedir. 

Hariciye Müsteşarı Buhtler, bu. 
gün Avam Kamarasında yaptığı be. 
vnnatta Rom~nyadan petrol satın a. 
İınması hususunda tngiliz ve Rumen 
hükumetlerinin müzakere halinde 
bulunduklarını bildirmiş ve fakat 
şimdilik başkaca izahat veremiyccc. 
ğini söylemiştir. . 

Budapeşte, 14 {A.A.) - Macarıs. 
tan ile Sovyetler Birliği arasında ye. 
ni bir ticaret ve kilring muahedesi. 
ni müzakere etmek üzere bir Macar 
heyeti önümüzdeki hafta Moskova. 
ya gidecektir. 
Türkiye • /talya münasebetleri 

Londrada çıkan D:ıily Te1egraph 
gazetesinin Yakın Şart< muhahiri 
Mister Arthur Mertn, Balkan antantı 
konferansının neticeleri ve Türkiye
nin vaziyeti hakkında yazd~~ bir 
makalede Türkiye He ltalya mun~~e
bctleıri hakkında şu mütalaayı one 
sürüyor: 

"Türkiye, barışı temine ait teşeb
büslerinde, İtalya tarafında:ı teyıt o
lunmaktan memnundur, Türk • İtal
yan münasebetlerinin ~ok düzelmiş 
olduğu göze çarpıyor. Musso\ininin 
Roma imparatorluğunu yaratmak is
tediğini söylemesi ve İtalyanın Arnn
vutluğu işgal etmesi ylizünde.1 hasıl 
olan şüphelerin belki büsbütün unu
tulmuş olduğu tahmin edilemez. Fa
kat İtalyanın Macaristan ile konuş.. 
malan, Balkaanlarda bir Sovyet 
tecavüzüne karşı vaziyetini tasrih 
etmesi ve dostane jestleri Ankarnnın 
Romayı Balkanlardn bir sulli amili 
tanımasına sebep olmaktadır. 

''Türkiyenin en büyük ümidi, Be1-
grat toplantısından sonra Ank:ıra, 
Roma, Balkan ve Tuna devletleri a
rasında devam edecek Konuşrnalarm 
müşterek tehlikevi ve müşterek men. 
faati daha iyi takdire saik olması ve 
İngiltere ile Fransa!lın mi.ızahcreti i
le her tecavüze karşı durul:nasını te. 
min etmesidir.,. 

Halbuki ihtilal esnasında İngilte
renin yanıbaşında bir Fransa vardı. 
Bu memlekette bir yandan lngil~e
redeki ekonomik !nalı veti taklit eden 
bir zümre vardı. Bir yandan da too
raksız, sermayesiz, bilgısiz büy~k 
bir kütle vardı. İMil.H, devletin ha
kimiyetini onn verdi. Bu küqenin 
adı, millet idi. F J at 1789 hukuku 
beşer beyannamesi Monteskiyö'nün 
temsil ettiği liberal, J. J. Ruso'nun 
temsil ettiği demokrat fikirlerin mü
cadelesini gösterdiği gibi iki t::ı.rafın 
da kabul ettirdiği esaslaria ortaya 
çıkan tezatları da ihtiva ediyordu. 
Yeni hukuku beşer beyannamesin
den bahseden muharrır hala bu ı.e
min üzerindedir. Halbuki modern 
liberal devlet olsun, modern demok
rat devlet olsun teşekkülleri anm
danberi öyle tarihi zaruretlerle kar· 
şılaşmışlar, ve yeni teşekküller vü
cude getirmiş'erdir. 

Bunu sosyal pünye itib:ırile on'ar
dan farklı ola n b izler d a h a iyi gore
uııırız. Bttnurr 1çtn, ngn~ ımnıam-

rinin tezini haltı İngihz impnrator. 
luğu hudutları kap1amaktadır. Vakıa 
o nazari bir beşeriyetten bahsediyor. 
Fakat bu nazari beşeriyetin fertleri 
imparatorluk çerçevesi içinde birer 
hüviyettir. 

B ize gelince, bu yeni "Beşer 
hukuku bcyannam~si.,ni d:.in

yada henüz mücerret bir beşeriyet 
mevcut olmadığına göre, hız ancak 
kendi sosyal btinyemiz bakımından 
mütalea edebiliriz. 

Türki,Yenin sosyal bünyesi, bir ım
paratorlugun inhiliilindcn doğmuş
tur. Bu imparatorluk bünyesi itiba. 
rile otokrattı, ve dini mahiyeti naiz 
bulunuyordü. 

İmparatorluk, Avrupa emperyaliz
mi tarafından tasfiye edildiği zaman 
Türk milletine hiçbir hak verilmc:>
mi'şti. Yeni devlet "Mılli misak., esa
sına göre "Milli Vahdet,,i kurmıya 
çalıştı. Yeni Türk devletinin doğuşu 
"Milli vahdet,, karakterini arzPder. 
imparatorluğun mane\•i tasfiyesi 

de ,.milli kültür hususiyetlerini mu
hafaza etmek,, esasına, yani mf.ınevi 
birlik prensipine dayanır. 

Türkiye liberal iktısat sisteminin 
doğurduğu büyük emperyal!st hare
ketler önünde sanayiden, modern lk
tısadi cihazlardan mahrum kalmış.. 
tır. Modern iktısat cihazına ve sana. 
vileşme hareketine ancak "Milli lıir
İik devletinin zeka ve enerjisile sa. 

" hip olunabilir. 
Şu halde yeni Beşer hukuku be

yannamesini bize imparatorluk hudut 
ları içinde, mesela Ottava anlaşması
nı yapan bir memleket gib~ n ~ na
zari, ne de pratik olar~k mütales e
debiliriz. Bizim için liberal bir eko
nomi rejiminden bahsetıniye imkan 
yoktur. 

Yeni Beşer hukuku beyanname. 
sinde insanın dalın iyi, daha 

kıymetli teliikki edilmesi, onun hay
siyetinin üstün tutulması, kendisini 
"Muasır milletler :;ev~·esine. , çıkar
mayı milliyetçıliğin şıarlarmdnn hıri
si sayan sadece bu vasfı ile Rönesnns 
zihniyetinin devamı olan müsbcte ve 
tabiate, insana inanan C"ümlmriy<.>t 
Türkiyesinde elbette büyük scvin\le 
karşılanır. Adaletin siyasi tesirler
den yüzde yüz uzaklaştırılması zaten 
cmelimizdir. Milli hiıkimiy~ti anla
yış bakımından biz İn:{iliz muharri
rinin dediklerini 23 Nisan 19~0 den. 
beri gayet sarih bir surette tatbik et
mekteyiz. Türkiye Cümhuriyctinin, 
Esas Teşkilat Kanunu ve C. H. P. 
programı bir imparatorluğu tasfiye 

Sovyet Taarruzu ikinci 
Fin Müdafaa Hattı 

önünde Durduruldu 
CBaşı 1 incide) 

man mevzilerini temizlemişlerdir. 
"Koivastaki bataryalar, Finlan

da körfezi buzlnn üzerinde ilerliycn 
Sovyet kuvvetlerini tardetmişler ve 
bir nakliye kolunu tahrip etmişler
dir. Ladoga gölü sahil bataryaları 
Sovyet kollarını hırpalamaktadır. 

"Finlanda hava kuvvetleri dün 
düşman tayyarelerile şiddetli muha. 
rcbelere tutuşmuşlar ve düşman tah. 
şidatlarıoa ve iaşe kollarına karşı 
bombardımanlarına devam etmişler -
dir. Sovyet hava kuvvetleri Borgo 
Lahti şehirlerile civar köyleri bom
bardıman etmişlerdir. Birkaç sivil 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

"Tahminlere göre dün birkaç yüz 
Sovyet tayyaresi Finlanda toprakla. 
n üzerinde uçmustur. Finlanda tay. 
yareleri ve hava dafi toplan tarafın. 
dan 17 Sovyet tayyaresinin dü~ü

rüldüğü knti olarak tesbit edilmiş.. 
lır . ., 

Sovyet resmi tebliği 
Son Sovyet tebl'ği şudur: 
"Keşif kolu harekatı \'e ba7.ı rnkta 

tarda şiddetli pivade ve tonçu faali· 
yeti devam etmiştir. Kareli berzı:ı.hın. 
da Sovyet kıtal:ırmın harf'kat1 tPrak 
ki etmektedir. Düsmıpıın büvük kuv 
vetlerle te<:ebbiis eWği mu,irahil hü. 
cum1ar, af{ır zayiatla d eğıtı]m1stır. 
Sovyet kıtalannın har<'k"tl'!.,..ınneki 
muvarfrıl·ıvC'tler neticr..:inde 23 düş· 
mnn istihkamı alınmıştır. 

"Hava kuvvetlerimiz, ic;tikc;P.f unuş 
lan yapmıc; ve düsmtın kıt:>larını ve 
skeri hedefleri bombardıman et

mistir." 
Ve>rilen mütemnıim malumata ıtö

re, Sf)vvet kuvvetleri Sumrnı:ıya dört 
beş f1rka ile h i;rum etmnkte. hattı 
yarmnk icin bütürı şidnedtlerini k 11l
ıanmRktadırlor. Burada sa11•te ~O"O 
merminin ntıldığı hesap edilmiştir 
Sovyctlerin, burada zayiat vP.rmek. 
ten çekinmedikleri için 40.000 ka
dar asker telef ettikleri bildir~liyor 
Son günlerde Finler tarafınıian 200 
tank tahrip olunmuştur. Summada 
kat'i b ir muharebe ~'npmak istedik· 
lcr l anlaşılan Sovyetlcr, akın a~ın hü 
cum etmis ve hucum1ann aftlım Kes.. 
memişlerd ir. 

MannorhnVJ'YI h~ttı Ü7.erine hücum 
eden Sovyet kuvvetlerinin 400 
bini bulduğu tahmin olunuyor. Fin 
hükumeti yeni sınıflan silah altına 

çağırmıştır. 

Fin lıükiimetilıin notası 

Diğer taraftan Finlanda hükume
ti bütün dünyaya yardım için müra· 
caat etmiş ve gönderdiği notada har. 
bin esas kaidelerini ihlôJ eden Sov
yetler Birliğinin hattı hareketini pro 
tcsto etmiştir. 

Notada ehemmiyetle keydediliyor 
ki, muhasamat askeri kuvvetlere ve 
hedeflere inhisar etmelidir. 

Finlanda hükumeti bu hususta bir 
çok misaller zikretmektedir. Bu mi
sallere nazaran Ruslar gaz ve infilak
lı mermiler kullanmakta, beyaz bay. 
rağı suiistimal etmekte, kiliseleri, 
hastahaneleri ve ilim müesseseerini 
bombardıman eylemektedir. Harp 
esirleri 'Ve siviller Sovyet piy3delcri. 
ne kalkan olarak kullanılıyor. Rns
lar denizde kazaya uğramış insanlara 
ve diğer devletlerin vapurlarına ta. 
arruz etmekte, açık şehir ve köyleri 
bombalamaktadır. 

Finlanda hükumeti bu notasında 
her şeye rağmen sulh akdi arzusun
da bulunduffeunu ilüve eylPmektr.dir. 

İngiltere hükumeti, İngiliz teb::ıa
sının Finlanda ordusuna gönüllü kı:ıy. 
dedilmelerine müsaade etmiştir. İn. 
gilteredeki Finlanda gönü'ü kayıt bü
rosunun da resmen işlemesine izin 
verilmic:tfr. 

Bu müsaade üzerine. bugun 1'~in -

eden ve bir millete Avrupai mana. 
sına müstakil sıfatını bahc::e:l.en bü· 
tün modern cihazları elde etmiye 
uğraşan "Milli kurtuluş., devletirıın 
tipini arzetmektcdir. 

Dünyada mücerret fert ve müccr. 
ret beşer cemiyeti bulunmadığına 
göre. bize göre. devleti:ı de t:pkı foı t
ler gibi biribirlerine ohm münase
betlerinin reel bir şekilde izahı kap 
eder Cümhuriyet Türkiyeı;i beşerı. 

yet camiası için müstakil ve hür dev. 
letleri bir kademe saydığinı. Lozan 
muahedesile ve onu takip eden mua. 
hedeJerle isbnt etmiştir. 

Lozan muahedesine hfı1dm olan 
ruh o kadar reel esasları ihtiva et
mektedir ki, onun prensiplerini be. 
nimsiyen bir medeniyet zümresi ken. 
disini bahtiyar edebilir. 

İngiliz imparatorlugu ufuklannd~n 
görülen beşerle, milli kurtuluş cep
hesinden yapılan müşahede arasında
ki bu fark tarihin r-ze,i forkıdır. 

landaya gönüllü olarak gitmek üzere 
5 bin kişi kaydedilmi~tlr. Müracaat. 
lar, gitgide artmaktadır. 

Diğer taraftan Amerika ~yan mec
lisi 27 reye karşı 49 reyle l-'inlandaya 
ve Çine kredi açılmasını tazammun 
eden kanunu tasvip etm• şur. 

Paris gazetelerifle göre 
Bütün Paris gazet~!eri, Finlanda 

harbi ile meşguldürler. Fransız aske
ri muharrirlerinden Charles Morice 
diyor ki: 

,"Sovyetler henuz zaferi kazanMış 
değillerdir. Moskovada neşredilen 12 
şubat tarihli teb~ğde :>2 müstahkem 
mevziin işgal edild .ğ bildiriliyor. Bu 
haberi teyit veya tekzip imkô.nı yok
tur. Zira, vaziyet, resmi raporlaıa 
göre meşkuk kalmaktadır. 

"Mütecavizlerin üç gtin 5 fırkalık 
taze kuvvetlerle yapmıya muvaftak 
oldukları müthiş tazyik muhtelif nok 
tatarda Fin müdafaa hattına girme
lerine imkan vermekt.adir. Fin erka
nı harbiyesi viıkıayı inkar etmemek
te, fakat gece yapılan mukabil tnar
ruzların mesut neticcl?r verdigini 
bildirmektedir. 9, 10 ve 11 şubatta 
cereyan eden ve 11 şubatı 12 şubata 
bağlayan gece muvakk:ıten n.ihayet 
bulmuş görünen muharebe, Fınlerın 
muhasamat başladığındanberi yap
tıkları en büyük muh.e1rebedir. Ruslar 
t.:ınklnra, tayyarelere ve kuvvetli bir 
topçuya dayanan mühim piyade kuv
vetlerile derinliğine hücum etmi5-
lerdir. Hücumlar yalnız 30 teşrinisa
nidenberi yapılan bütün hücumlar: 
dan şiddetli olmakla kalmamış, aynı 
zamanda Sovyetlerin en iyi tertip et
tikleri hücumlar olmuştur.,, 

YELLE~ 
GELİYOR 

(Başı 1 incide) 
kruvazörler inŞ.'.lsını tavsiye etmiş
tir. 

Rcisicümhur Roosevelt, Milli Mü
daf_Jlıı hizmetleri ve Amerika bita
ranıgı ·-]{anununun tntoJK1 ıçuı ~,, ... 
milyon 340.776 dolarlık masraf der
piş eden bir kanun neşre?ecekür. 

Wellcs Jıarckel edıyor 
Londra. 14 (Hususi) - Ne,•york

tan bildirildiğine gbre, Reisicümhur 
Rooscvelt ve Hariciye .Nazırı Hull, 
Amerikanın Paris büyük elçisi Bul. 
litt ile Avrupa ihtilafın.?an doğan 
meseleler hakkında muzakerelerde 
bulunmuşlardJr. Ha:,ic~ye Müsteşarı, 
Velles cumartesi guııu Rex vapuru 
.1 A 'rtıpava hareket edecektir. 
ı e v ·· f d V 11 ,. Bir Berlin telgra m a c es ın 
Almanyayı ziyareti su:~~·nda Hitler, 
Von Ribbentrop ve Gorıng tarafın
d kabul ediİeceiti bildiriliyor. 
a~iğer taraftan. 1talya Hariciye na
n Ciano da Amerika büyi.ik elçisi-

zı b" ··ı·k t ni kabul etmiş ve uzu~ 11ır ;r:ıu ~ a 
yapmıştır Mülakatt~ .. e. :~ ın z~y~
reti meselesinin göruşuldug•.ı ,.e ıikır 
teati edildiği bildiriliyor. 

------0----:-

Almanya ile 
Sovyetler 

(Başı 1 incide) 
k• und Berlinden hareket etmiş o-1:: Ah~an erkanıharbiyesi zabit.lerl 
arasında tanzim edilmiş olduğu rıva
yet edilmektedir. Almanyanın Fran.. 
sa ve İn iltereye karsı yapmakta ol
duğu ;uharcbe. "Okyanuslsıra ve 

b• A pa" ya münhasır l~aldık. gar ı vru h 
ça bu mukavelenamenin bu mu are. 

b b·ı gu· na taalluku olmıyacaktır. eye r 1 .. b" 
"Bu misak. iki {araz yeye gore ır 

teminat teşkil edecektir: . 
" 1 _ Rusyanıl\ tsknn?inavvad.n ve 
yahut Şarkt::ı ilerlcmesme manı ol
mak için mi.ittefikler hrafından ha· 
rekcte gecildiği takdirde. 

.. 2 _ Fransa ve İngiltere tarafın. 
dan Balkanlarda Almanyaya karşı 
•apılacak bir taarruz karşısınds A 1-
~anyanın yalnız kalı:nası. ha1inde. 
"İskandinavyaya aıt planlarını tat· 

bik edebilmek içi~ bu mukavel.e):e 
ait müzakerelerin ıcrasında Stal1 nın 
önayak olmus oldu~ söylenmekte
dir. Stnl'nin Ffnlnndayı en gPc. Ma
yıs ayında zaptetme~i ümit etmek
te olduğu ve o zaman 1svec ve Nor
vecten deniz üsleri istiyeceğt rivayet 
edilmektedir. 

"Müttefiklerin İskandinavya veya 
Yakın Sarkta müdahalede bulunma
ları takdirinde Almanyanrn Ruc:vav•ı 
vapacağı muavenet vaadine mukabil 
Moskova da Nazilerin Balkanlardaki 
harekatmın müttefiklerin ı:ıskeri bir 
mukavemetine maruz knlması takni
rinde A lmnnyava yardım edPcPktir.'" 
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1$TE SiZE. MENFAATiN izi 
GÖZETECE.K 1 Q .. ADRES· 

1 • HASAN DEPOSU MERKEZi : Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısı 
2 • ANKARA HASAN DEPOSU : Ulus . Meydanı Bankalar caddesi No.28 
3 • i Z M i R HASAN DEPOSU : Kemeraltı, HükUmet Caddesi 
4 • BEYOGLU HASAN DEPOSU : Galatasaray Tramvay Durağı Yanında 
5 • KARAKöY HASAN DEPOSU : Galata Köprübaşı Meydanında 
6 • Beyazıd HASAN ltriyat ve Müstahzarat, Satış yeri: Üniversite caddesi 
7 • Kadıköy 11 11 11 11 .. .. : Altıyol Ağzı 
8 • Üsküdar .. .. 11 11 .. .. : Hakimiyeti Milliye Caddesi 
9 • Eskisehir .. 11 .. .. : Bay Sabri Öğütverici 

I il fi 

10 • Beyoğlu .. 11 11 11 .. .. :YerliMallarPazarıYanındaNo.324 
YERLİ ve YABANCI BÜTÜN ITRİYATIN 

Bayanlara mahıuı göğüse takılmak llzere elmaslı pllk. 

SINGER Saatlerimizin 194~!:~ş~:~ri 
Bu ıHtlerln m\ktarı pek az olduiiundan rekllmına devam edemlye~eiilz. Bu eaat· 

terden edinmek için acele fıreattan lıtlfade ediniz. 

No. 1003 
69 elmas 

100 lira 

No. 1004 
11:5 elma! 

150 llia 

No. 1005 
74 elma$ 
110 lira 

No. 1008 
71 elmas 
105 Ufa 

Emaallerl gibi 16 eene garantllldlr. Taıradan talep vukuunda tediye 
prtlle al>nderlllr. 

~SiNGER Saatleri Yeni Mağazası: 
latanbul Emlnönll Tramvay caddeal No. 8 Tel ! 21964 

--AF R OD i T 

L Memlekette büyük bir alilU. ve heyecan uyandıran kitap r • • ~ • ~- ·;;~::• •;.:r~~ K ~~~:• ~::;:~• u •u•••ı-
1 Kitabın mündericatından bazı yazı~ar: -----Esatir tarihinde Afrodit, Kur'anda Yunan, Roma tannlan, Hazreti Muham

med ~t, putuna bir ak koyun kurban etmişti Arap tanrıları, dev§irmedlr, 
• • 1 

Atrodit ve Çolbo, A.trodit'in Türklüğü, Atrodlt uğruna :zeytin yağında eritilen 

. 

TORKIYEDE EN iYiLERiNi EN UCUZA SATAN MÜESSESELERDİR. 

GELMİŞTiR. HER 

ODEON 
Yeni Çıkan PICiklar 

BİRSEN ALAN 

270,.,5 N BIR AN - Tango Müzik: Necip Celal 
;,;~ O. GÜNLER - Tango Müzik: Necip Celal. 

KÜÇÜK MELAHAT 

270332 N YÜZÜ GÜZEL BENLİ - Gazelli beste 
0. USANDİM ART1K DOSTLAR - Hasan Güler 

NEDİME BİRSEN 

270331 No F ~TOŞ ~VLER Y APTİRMlŞ - Hicazkar türkü 
• HÜRÜNÜ - Kastamonu oyun ha,·a sı. 

REFİK BAŞARAN 

YERDE ARAYINIZ. 
... , 

\ 
1 

Filmcilik Türk Anonim ŞirJ<eti 
(FITAŞ) İdare Meclisinden: 
Şirketimizin Hissedarlar umumi heyet içtimaı sureti adiyede 7 Mart 

1940 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 15 de istanbulda Beyoğ. 
lunda Yeşil sokakta 15 numaralı d&.irede aktedilecektir. 

Heyeti umurniyeye iştirak edecek hissedarların malik oldukları his
se senetlerini nizamnamemiz ah.kamına tevfikan tarihi içtimadan bir 
hafta evvel Beyoğlunda Yeşilsokakta 15 numaralı daireye tevdi ederek 
mukabilinde makbuz almalan Iazrmdır. 

RUZN Al\1El MÜZAKERAT: 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporlannın okunması ve tasdiki. 
2 - 939 senesine ait bilanço! kar ve zarar hesaplarının okunması 

ve tasdiki. 
3 - İdare meclisi azalığına muvakkaten intihap edilen zevatın inti. 

babının tasdiki. 

270337 No KARŞI 1:JAÖDA SIRA BADEMLER - Halk şarkısı 4 - İdare mccfüi ve mürakibin ibrası. 

insanlar, Keldanilerde Atrodit, İskandin avyalılann Afroditi, Yunanlıların Afro- ı " , 
diti, Türk ve dünya müze ve kUtüphane lerinde bulunan A!rodlt heykel ve tab- 1 ------------• ·------------.. !olarının şimdi.ye kadar neşredilmemiş resimleri. 1.. • -. 

Fiyatı: 50 kuruştur. Bütün mamulatının nefasetile 

• KARADIR KAŞLARIN - Halk şarkısı. 5 - Müddetleri biten idare meclisi azalan yerine aza ve mürakip 
intihabı. 

6 - Mürakibin ücretinin tayini. 

* * 
'Filmcilik TAirk Anonim Şirketi 

,.._ ... 

Anadolu ılparlflertnden poıta Ucretl alınmaz. 

Peıln ve toptan ılparıı edenlere yüzde 20 tenzlllt 

Tevzi Merkezi : İstan bulda Ni:imune Matbaası 

8<inld 
il 

dünyanın her tarafında şöhret kazanan 
(FITAŞ) İdare Meclisinden: 

ALİ MUHiDDİN HACI BEKİR idare meclisimiz, Nizamnamemizin 73 üncü maddesinin tadili için 
heyeti umumiyeyi 7 Mart fl-10 tarihine rastlıyan Parşembe günü saat 15,30 
da, Şirltetimizin ıııerkezi olan BeyoğlundaYeşilsokakta 15 numaralı daire 
de, fevkalade olarak içtimaa karar vermiştir. 

Saray Baklavası 

Bülbül Yuvası İçtimaa iştira.ı< edecek hissedarların maille oldukları hisse senetle-
Dilber Dudağı rint nizamna.memiz ahkamma tevfikan tarihi içtimadan bir hafta evvel 

şirket merkezine tevdi ederek mukabilinde makbuz alma1an rica olunur. 
TaUılannı yerken parmaklannız_ı da beraber yememeğe , Tadili teklif olunan 73 ncrı maddenin eski şeklile yeni sekli aşağıya 

Büyük ve küçüklerin barsaklarmda kanlanru emerek yetişen ve bir gayret ediniz .. 
çok tehlikeli hastalıklara yol açan (Solucanlarm) en birlnci devas~ dercedilmiştir. 
dır. He.r eczanede bulunur. Kutusu 20 Kuruştur. · • MUHiDDiN HACI BEKiR 'Eski Şekil ı Yeni Şekil 

(Sıhhat Vekaletinin resmi Müsaadesini haizdir} ~ ALI Madde 73 - Şirketin hesap seresı Madde 73 - Şirketin hesap sene-- •· ı ikinci kanunun birinci gününden baş.1 >i eylülün birinci gününden başlıya. 
------------~-------------- Me~ri:&~*Q~Şu~~ri:&~6~~a~~Ka~~y ~a~k~~~~ilin~un~g~Ü' ak~~s~m~ ağm~run~~ · ••••••••••IİI••••••-~ " a biter. Fakat birinci hesap senesi müs lUncu günü biter. 

Kumac DESl.NATöRu·· Alına~a.ktır 1 _I _____ , tesna olarak şirketin sureti katiye-s 1 de teşekkül tarihi ile o senenin kanu-
Taliplerin hamil oldukları vesaık suretlerini raptedeceklerı bır mek- lç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur 1 nuevvelinin sonuncu günü beyninde 

·· tl memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA- ki müddeti ihtiva edecektir. 
• tupla Malatya Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne muracaa an -----------------------~---

Askeri Liseler Müfettişliğinden : 
Son günlerde zelzele bölgelerinden baı:ı talebeler asker! mekteplere girmek için 

ınuhtelif makamlara müracaatta bulunmaktadırlar. 

Zelzele fel!ketlne uğrayan Erzincan As ker1 orta okulu talebeleri dJ!er askeri 
okullara yerleştirilmiş bulunduğundan bu okullarda talebe kabul edilecek yer 
kalmamıştır. . 

Askeri mekteplerin 940 - 941 tedris senesi için Nlsan • 940 da ba"lanacak: ta
lebe kaydükabulünde zelzele fel.Aketine uğrayan talebeler tercihan alınacağmdan 
bunların şimdiden kayıt ve kabul kAğıUa nnı hazırlıyarak ·vaktinde aakerlik şu-
belerine müracaaUarı IAzımdır. (1225) (947) 

HATLENMlŞ FlSTÜLLERDE, kanayan ba-
sur memelerinin tedavisinde 

PAT 1 ŞİFAYI TEM.İN EDER 

Tecrübeli Bir Daktilo Bayan Aranıyor 
Fransızca ve Türkçeyi iyi bilen, iyi referans verebilecek tı::crübeli 
bir daktilo bayan aranryor , 

".!.,t .. t .. 1n7~ Nn. ln l>ncıh• kntT•c:nn" .. .,,._; .. ,.., ,....;;_,.r.,,,.H,. ... ı. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin i.içünci.i taksit zamanı l/Mart/1940 dır. Vaktinde yatırılmas 

ilan olunur. (1085) 


