
CUMA 

16 
JAN" EY. 

İatanbul, Anka,... Cad4leai .f ,;I 
A 

TELGRAF: TAN, İSTA..~UL 
TELEFON: 24310, %4318, 24319 

BEŞİNCi YIL - No. 1631 

AŞKIN TEMiZi 

ŞUBAT 

1 9 4 o 5 KURUŞ GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satıı yeri: TA N • lstanbul 

Fiyatı: 100 Kr. 

1 aarruz Devam Ediyor Köseivanof Kabinesi 
CekifdiYeniKabineri Mannerheim Hattını 
· Filof Teşkil Ediyor Yarma Teşebbüsleri 

Köseivanof'un Tekrar Başvekalete Bir 
Getirilmesi ihtimali Kuvvetlidir · Netice Vermedi 

Eaki kabinede Dahilig~ Nazırı 
NE DEF 

Kabineyi teıkil.B memur edilen 
BOGDAN FILOF. 

istifa eden BQfvekil 
KOSEIYANOF.. 

AMERİKA 
Va AvPu e 

HARBİ 

istifanın Sebebi, Ziraat 
~---.a . r1 1 e a e i 
Arasındaki ihtilaftır 

Ya.zan: SaJri ERTEM 

A ?nerika Cümhurrcisi, Hariciye 
.. Müsteşarı Welles'i Avrupaya 

Sobranya Yakında lçtimaa Çağrllacak 
i?.nderiyor. Hariciye Müsteşarı ıki Sofya, 15 (Hususi Muhabiri- ne, Bulgaristanın Belgrat elçisi İvan 

Y
iüln sonra valizleri elind~ Avrupa miz Bildiriyor) - Köseivanof Popof'un getirilmesi ihtime1linden 

0 Unda bulunacaktır. bahsedilmektedir. Eski Başvekil Kö. 
A kabinesi bugu·· n Krala istifasını ı f il D h·ı· N N d f :rn ~pa başı daraldığı zaman A. se vano e a ı ıye azın e e , 

d erikayı bir cennet gibi tasavvur e- vermiş \.e bu istifa kabul olun- yeni kabineye girmiyeceklerdir. 

b e;~dan gelecek haberlere ümitle muştur. Kral, öğleden sonra is- istifanın sebebi nedir? 
tı~ · Büyük Harbin başından i- tişarelere başlamış ve Köseiva- · 
ile .en bütün muharipler Amerika Sofya, 15 (Hususi Muhabirimız 
~--diğer bitaraf mem!cketlerde oldu. nof kabınesinde Maarif Nazın bildiriliyor) - Köseivanof hüku
:ik;ndan fazla uğraştılar. Irk, kültür, olan Filof'u kabineyi te~kile metinin ansızın istifa ve Maarif 
h ~adi ll'lenfaatler bakımından mu. . . Nazırı Filof'un kabineyi teşkile me. 
b~~.?ler Aınerikayı elde etmek için memur etmıştır. mur edilmesi, siyasi mahfillerde hay. 
Nih un :fedakarlıkları goze aldılar. Yeni kabinede Hariciye Nezareti. (Sonu Sa. 6 Sü: 5) 
ra~et Amerika, demokrasilerle be- -------------------
'7ıiso ~rb.e girdL 918 mütar.ekeleri y • s b E 
ler u:; u hır kurtarıcı telakki eden.. enı o ranyanın n Pacağı afın~n imzalandı Avrupa ya. 
A:rne . sulhu de galip veya mağlup 

:Vord rikadan gelen bir nimet sayı- M •• th• M h Ik• 
~~~n, Atlantik ötel~rlnden bir u iŞ ve eş ur ı 
her az ~erni içinde yeni bir peygam-

di. fbı ~vrupa sularına doğru gel. M h 1 •f • il M •• 1 Ak t Şeri e~~ un Avrupaya gelişini bt>. u a 1 l e u a a 
baş{ t ıçın açılmış yeni bir devrin 
aon;:1~cı ~ayanlar vardı. 21 sene 
Çıka • . menkadan, Avrupa yoluna E k• B 1 B k•ll • d M f 
aYn·\diplomatın yolu hemen hemen 5 1 u gar aşve 1 enn en uşano ve 

1 eyecanıa bekleniyor. 
:ra:en~, Yeni dünyadan eski dün. Çankof Hususi Muhabirimiz Aka Gündüze 

A 
ne er getiriyor, diye? 

...... ~p:ı yine sıkıntı içinde Avru- Mühim Beyanatta Bulundular 
,.., "ctrbın f I 1 ' .Bu . ac a annı bizzat yaşıyor 

nun içın A ·k d Arkadaşımız Aka Giindüz, yeni in-l'eti bekr men a an sulh beşa. 
ciye M . ıyor. Fakat Amc:ikan Har~. tihabatta Sof yadan seçilen muhalif 
bekl d'ğuste~an, ihtiy:ır Avrupanın Bulgar mebuslarından en maruf iki
lab" 1 i nımcti temine muktedir 0 _ si ile dikkate değer bir mü!akat yap. 

ılecek mı? mıştır. Bunlardan birı Türk - Bulgar 
Çok nikbın ihti 11 1 h• d" 1 . anlaşmalarını yapan ve B&lkan An. 

tahin etsek bile Ama ~kr elı da. ı1se erı tantınin kurulduğu günlerde Başve. 
tın r . men a ıp oma- • 1 1 G et ' M f 
kac ": ızlerinden bir sulh çelengi çı. kda_ et~eBbul un~nta dospo .. 'hn b~~:ıno ' 

&gını tahmin et . . k. l ıgerı u garıs n a 'llU ım ır mev. 
Yokt :nenuze !m an k"' l b" la B k"l t-ur. ıı o an ve ır zaman r aşve a e 

te bulunan Gospodin Çankof'tur. 
Yeni Sobranyanın bu iki muthiş ve 
meşhur muhalifi, arkadaşımıza Bal. 
kan Antantının Belgrad konfı-ransın. 
dan sonra aldıgı yeni vaziyet Bul· 
garistan arasındaki mün;ı.sebctlcrc v. 
umumi Balkan mesel.:?lerint> dair dik. 
kate değer şeyler söylemiş1Prdir. 

Bul~ar kabinesinin değiştiği ve ye. 
ni hü!d'imettn ttıtacağı siya.c;etin he. 
niız malu.rn olmadığı şu sırada husu· 
si fbir eht!9l111iyet kazanan bu müli. 

tı }>~ ~ sayfamızda oku- ' Prof. CANKOF. 

Finler Dünkü 
Hücumları 

da Önlediler 

Polonya Ordusunun 

Bir Kısmı Yakında 

Finlandaya Gidiyor 
Londra, 15 (Hususi) - Fin 

harbine dair alınan en son ına
lfunata göre, Kareli berzahında 
ilci taraf kuvvetleri arasında 
çok şiddetli rniıharebeler devam 
etmektedir. 

Bu cephede Mannerhelm hattına 
karşı yapılan yeni taarruzların Fin 
kıtalan tarafından muvaffakıyetle 
püskürtüldüğü, ve Summn cephesin
deki bazunevzilerin Sovyet1er tara .. 
fından i§galine rağmen, müdafaa 
hattının mukavemeti bakımından 
her hangi bir endişeye mahal olma. 
dığı bildiriliyor. · 

Sovyet resmi tebliği 
Bugünkü Sovyet tebliğinde deni

liyor ki: 
"Keşşaflann faaliyeti n muhteW 

mıntakalarda piyade ve topçu cüzü. 
tamlannm harekatı görülmüştür. r-

"Carelie berzahında Sovyet kıtaa. I '11111 

Fin askerleri Ueri mevzilerde .• · 

tının faaliyeti, muvdfakıyetle ınki- Ya kın 
şal etmektedir. Düşman, 5ovyet kı. 
taatı tarafından indirilen dube!cre Şarkta Tahşit 

Edilen lngiliz Kıtaah 
100,000 Kişiyi Buldu 

mukavemet edemiyerek büyü zayi
at ile ricat etmektedir. 

"J 4 şubat tarihindt> Sovyet kıtaa. 
tı, düşmanın 16 istihkamını işgale 
muvaffak olmuşlardır. 

"Bunlardan 8 i betonarme topçu 
tabyalarıdll'. 

"Sovyet tayyareleri, dfişman kıta
atı.nı ve askeri hedeflerini muvaffa. 
1ayetle bombardıman elmiş ve ke§if 
uçuşlan yapmıştır.,, 

(Sonu Sa. 6 Sil: 5) 

ı·························· 

i 
ı 

i 
ı 
ı 

GÖRİNG 
BİR NUTUK 
SÖYLEDİ 

1 Milyon Lehli ve Çek 
Almanyaya Getiriliyor 

Londra, 15 (Hususi) - Ma. • 
reşal Göring, bugün çiftçilere 
hitaben bir nutuk söylemiş ve 
askeri vazifelerini ifa için cep. 
heye ~önderilen Alman çiftçi. 
leriııin yerinde çalışmak üzere. 
bir milyona yakın Lehli ve Çe. i 
kin Alman tarlalanna sevkedi
leciğini izah etmiştir. Görinı, 
Lehlilerle Çeklerin Almanyada 
ücretlerin yüksek ve rıda mad. 
delerinin bol olmasına mehni 
kendi arzu ve isteklerile geldik. 
lerini ıll,·e ettikten sonra. Al. 
man çiftçilerini fazla fazla ça. 
hşmıya teş\•İk etmiş, aksi hald-, 
tereyai'ı ile siit fiyatlarının yUk. 
seleeeğini, ilkbaharda ziraat 
makinelerini rahat rahat işlet. 
meğe kili bol bol petrol bulu
nacağını da taylemiştir. 

SÜVEYŞTEKI 

TAMAMEN 

AVUSTRALYALI KITAAT 

FILISTINE NAKLEDiLDi 
Lonclra, 15 (Hususi) - Sir Thomas Blamey'in kumandasın

daki Avustralyalı kıtaat, Süveyşten Filistine varmışlardır. A
vusturalyada mecburi askerlik hizmeti bulunmamasına rağ
men Filistine gelmekte olan Avustralya kıtaatının dikkate şa
yan bir surette talim ve terbiye görmüş olduklan müşahede 

edilmektedir. Bu kıttaatın ekserisi mi l 
lis teşkilAtına mensup olup adet itiba 'A 1 t G • • d 
rile yekünu, halen Yakın Şarkta ta- 1 Un e 
haşşüt etmiş olan altmcı fırka ile be-
raber, takriben yüz bin kişiye baliğ 
bulunmaktadır. Bu miktar da son 
harpte silah altına alınmış olan Avus 
turalyalıların miktarından pek çok 
fazladır. 

Diğer taraftan şurası tebarüz etti. 
riliyor ki, Avustralya kendi stlfıh 
mühimmatını bizzat kendisi imal et
mektedir ve imparatorluğun diğer 

kısımlan gibi kendi kıtaatınm ihti
yaçlarını bizzat kendisi temin eyli. 
yecek vaziyettedir. Avu~tralyanın 

harp bütçesi 6 milyon İngiliz Urasın. 
dan 70 milyon İngiliz lirasına çık. 
rnıştır. 

/ngiliz Kralının meıajı 

Dominyonlar Nazın Eden, Kahi.. 
reden Kudilse gelmis, Araplar ve 
Yahudiler tarafından merıtsim\e kar
şılanmıştır. 

Mısırdaki ikameti sırasında Kral 
Georges'in Kral Faruğa hitaben ya. 
zılmış çok samimi bir mesaiını ver. 
mlştir. 

Beş Alman 
Denizaltısı 

Batırıldı 
İngilizler, dün, İsveç sahi . rinde 

yeni bir Alınan denizaltısını batır
mışlar, bununla son altı günde bl\tır
dıklan Alman denizaltılarının sayısı 
beşe baliğ olmuştur. 

Harbin basındanb'eri İngilizler ta
rafından 50 Alman denizaltısı batı. 
nlmıştır. 

Almanların batırdıklarını iddia et.. 
tikleri Repulse ve Exter adlı İngiliz 
zırhlıları da dün anavatana dönmüş.. 
ler, büyük merasimle karşılanmış.. 
lardır. 

Buna ait tafsilatı ve garp cP.phesf. 
ne ait son haberleri 3 üncü sayfamız. 
da bulacaksınız. 
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Yazan: Merliumun Oğlu Dr. Kamil Y azgıç 

Evhamlı Abdülhamit 
Mithat ismine Kin 

Beslemiye Başlamıştı 
-8-

Bana, (Hoş geldin!) maka
mında ne vereceğinizi söyler misi.. 
niz??. 

VilkıA, o ınralarda, yeni gelen bir 
valiye, (k~dumiye) .olara.k, çok kıy 
metli hed.ıyeler verilmesı degişınez 
bir kaide, bir adet halinde imiş. 
Fakat buna rağmen, paşanın dam""
dan düşercesine sorduğu bu sualin 
muhataplan üzerinde uyandırdığı: 
menfi tesirin büyüklüğünü kestir. 
mek, hiç te güç değildir. 

Kimbilir, onların hepsi ihtimal 
içlerinden: ' 

- Eyvah .• Demişlerdi.. Biz, bir 
vali bekliyorduk, başımıza bir eŞ
kıya gel~i.. Eski valiler, bizi hiç 
olmazsa, kahyaları, veya adamları 
vasıtasile soyarlardı. Halbuki, bu 
yeni vali, bu işi için adam kullan .. 
maya bile lüzum görmüyor, ve a. 
lenen soygunculuğa kalkışıyor!. 

Fakat, Mithat paşa, sualine ce. 
vap verilmesini beklemeden nut
kuna devam ediyor ve: 

- Ben, sizlerden, parasız, pul. 
suz, bir hediye istiyeceğiml Deyip 
sui tefsirleri önledikten, ve muha
taplanna geniş, rahat birer nefes 
aldırdıktan sonra, ilave ediyor: 

- Tohumu ben vereceğim. Du
na mu~abil, içinizde çalışmaya 
:rr;ıuktedır olanlardan istediğim §ey, 
çift baŞUla sade birer kile buğday 
ekmeleridir!. 

ı:arman sonunda, saman, yine e. 
kfcılere kalacak. Zahireler de, 0 za. 
man söyliyeceğim maksat uğruna 
ve yine halkın istifade edeceği e. 
serlerin kurulması yolunda harca
nacak ... Nasıl razı mıs1n1z?" 
. !lele o ilk sualden sonra bu tek. 

lifin, ne derin bir tehnlük ve se
vinçle kabul olduğunu kestirmek h. 
ten bile değildir. .ıı; 

K ö~l~l~r, Mithat Paşanın şah
~ sı ıt.ıbarı mukabilinde bul. 

dugQ par.a ıle satın aldığı tohu!n
lan ~~erın~ geçirir geçirmez, va. 
atlerını yerme getiriy.>rlar. Zama
nı gelince buğdaylar ekiliyor, mah. 
sul, çok bereketli oluyor ve hasat 
zamanı, ambarlar, camiler, medre
seler, hatta kışlalar zahireyle dolu .. 
yor. Bunların satılması mukabilin
de alınan para ile, şos':!ler, ~astaha.. 
neler, mektepler yapılıyor! 

Bu, efsaneye benziycm malumatı 
ııe kadar iskonto etseniz, ı;:erlye 
kalacak neticeden, Mithat Paşaya 
düşecek olan ütihar hissesi, yine 
çok büyüktür. 

Ben, bu büyük insanın büyük te
veccühünü kazanmış bahtiyarlar. 
dan birisiyim. 

Ne çare ki, onun Rumelinclekl ic
raatı, bu icraat sayesinde kazandı.. 
ğı itibar1 sarayda hiç te iyi bir in· 
tıba uyandırmadı. Ve o devrin va
tana hizmet eden hemen bütün bü
yükleri gibi, Mithat Paşa da. salta. 
natın haksız bir sillesini yedi: &ığ. 
dada tayin olundu. 

B~ karar, Rumelinde ektiği te. 
rakkı tohumunun güzel meyvalar 
vereceğinden emin bulunan Mithat 
Paşayı fazla müteessı.r etmedi. Bi
raz evvel de söylediğim gibi, Şakir 
Beyin ikazından sonra, ben de 1ıa. 
rekatımı tashih etm:ş, gazetelere 
yazılar yazrmya başlamış, yine 0 
muhterem zatın tav3ssutile k::.rde
§imle barışmış, ve Mithat Paşanın 
maiyetine kabul olunarak, onun 
teveccühünü yeniden kazanmıştım. 
Bunun içindir ki, Mithut Paşa, Ru
meliden,· çok parlak bir merasimle 
bir hükümdar gibi teşyi olunurken, 
beni de maiyetine almıştı. Fakat 
maalesef hasta bulunan ">Üyük kar. 
deşim, bu Bağdat yo!culuğıı esn&. 
sında hayata gözlerini vumdu. Pa
şa, çok derin tcessürümii sezdi. Ve 
beni bir baba şefkatile teselli etti 
Hatta bir gün: 

"- Oğlum Ahmet Efendi .. dedi. 
Kardeşinin acısını, hiçbir sevincin 
gideremiyeceğini biliyorum: Fakat 
sana, o derin acıyı bir nebze a:r.al. 
tacak derecede haz duyuracağını 

umduğum bir hediye vermek isti
"'Orum: Bu hediye, benim, haya. 

tımda en kıymetli saydığım şeyim, 
yani ismimdir: 

Benim adımı da taşımak ve "Ah
met Mithat,, diye çağırtlmak iste
mez misin?,, 

Bu cemilenin, beni o anda duy
duğum ıstırabın acısmı "layli hafif. 
letecek kadar müte!ıas<;is ettiğini 
kestirebilmeniz için, büyük Mith.ı.t 
Paşaya karşı beslediğtm hürme1;n 
ve minnetin hudutsuzluğunu dü
ıünmeniz katidir: 

Ben o günden itiblren, "Ahmet 
Mithat., oldum. Ve o yorucu, o a. 
cıldı yolculuğun ba:ıa mal ettiği . 
bu yegane hatırayı, bütün ömrüm
ce, en mukaddes bir emanet g .. bi 
muhafazaya çalıştım: Diycbilirım 
ki, serseri karakterimin ilk miiS
bet, büyük ve esaslı tebeddülünü, 
mukaddes saydığım bu hediyeyi, 
bu ismi kirletmemek endişesine 
borçluyum: 

Mithat Paşı, tertemiz ismite bir
likte, bana, hayatımın en müessir 
dersini de vermiş oldu! 

Ahmet Mithat, bu kadnr üze-
rine titrediği bu "Hediye,, 

yüzünden maalesef bir çok varta
lar atlatmıştır. Çü,,kü, evhamı: 
Abdülhamit: "Mithat,, ismine karsı 
adeta kin beslemiye başlamıştı. o 
devirde: 
"- Yıldız!,, kelimeslni, • yıld·z 

makarnasından bahsederken kul
lanmak gafletini 6Österenlerın • a.. 
kıbetleri ne idise: 
"-Mlthatl,, lsm\nl uşıyanlaTın \tjt
ratıldıkları akıbet te hemen hemen 
oydu. Evhamlı padişahı, herhangi 
bir insanın suiniyetine, suimaksa. 
dma inandırabilmek için, onun hak 
kında: 

"- Filanca zat, yeni doğan ço. 
cuğuna "Mithat,, ismini taktı!,, 
şeklinde bir jurnal yazmak b:le 
kafiydi. 

Nitekim, AbdülhJ.midin otuz Ü~ 
yıllık uzun saltanat devresinde, ne 
ordudan, ne de mülkiyeden, "Mit. 
hat,, adında hiç kimseye ·•Paşa,, 
unvanı verilmemiştir. 

Buna mukabil; :;adece "Mithat,, 
ismini taşıdıkları için, çeşit çeşit 
kahırlara uğratılmış insanların 
miktarı pek çoktur. Bundan da an
laşılır ki, Abdülhamit "Büyük 
Mithat Paşa,, ya !<arşı beslediği 
nefret yüzünden, "Mitbat,, ismini, 
tehlikeli bir hürriyet sembolü, 
tehlikeli bir hürriyet parolası ka
dar meşum saymaktaydı. Ve bu 
yüzdendir ki, Ahmet Mithat R!en. 
di, bizzat Mithat Paşa tarafından 
kendisine takılan bu ismi, daima, 
tehlikeli bir bayrak gibi taşımış, ve 
saray tarafından, Mithat ismini 
kendi adına ilave ~ttiği .qiinden i. 
tibaren, • damgalı bir insan sayıl. 
nııştır. 

M ithrıt .Paşaya ~elince, o, Ru
melınde kazandığı hürmet 

ve sevgiye, Bağdatta da kavuş. 
makta gecikmemişti. Fakat, 0 aev. 
rin hemen her büyüğü gibi. Mithat 
Paşa da, halkın sevgi ve say~ısı ile 
birlikte, padişahın kin ve nefretini 
de üzerine çekiyordu. 

Nitekim, Mithat Pasa, Bağdatta, 
yollar, mektepler yaptınrken, ve 
"Şattülarap,, ta vapıır i~letirken 
sarayı hümayuna verılen jurnal şu 
cümlelerden mürekkepti: 

"- Münafık Mithat paşa, Arabistan 
ahalisinin son derece teveccühünü ka
zanmaktadır. Yarın, kendisine bendatti· 
Jii insanları, saray aleyhine harekete 
kıyam ettirtmesl çok muhtemeldir!" 

Bu jurnal, müvesvis padişahın 
hasta kafasını dolduran korkuyu 
ve endişeyi büsbütün şablanchr. 
mıştı. Böyle olduğu iç;ndir \i, Mıt
hat Paşayı, Bağdat valiliğinden az
letti. 

Mithat Paşa, kendisini f:cvenler 
arasında Ahmet Mithat Efendiyi 
de yanına alarak tstanbula döndü 
ve İstanbula gelişlerinden kısa hır 
müddet sonra huz.uruna çağırttığı 
Ahmet Mithat Efendiye, şu nasi.. 
bati verdi: 

(Devamı var) 

TAN =-====================== 16 - 2- 940 

Belediye İktısat :\Iiidürliiğii
nün tesbit ettiği yeni sinema 
tarifesi diin Belediye daimi en. 
cümeni tarafından tasdik edil. 
miştir. Bu tarifeye göre birinci 

1 
sınıf sinemaların koltuk fiyat. 
larında ve localarda yiizde 15 

Esnaf Toplantıları 

Hamamcılar 
Verilmesini 

Ucuz Su 
istiyor lal". 

j 
nisbetinde tenzilat yapılmı<:tır. 
Badema birinci sımf sinemalar-
da loca fiyatları 150 • 200. kol. } 
tuklar 40, diihuliye 35 knrus, • 

ı ikinci sınıf sinemalarda koltuk- ! 
f 

lar 25, dühuliye de 20 kuru~ • ı 
olacaktır. ı 1 ........ ~ .................... :ı 

Belediye Reis ı 
V M 

. • • ! 
e uavınlerıne 

1 

Verilen Ucret 
Ötedenberi İstanbul valisine. ayni 

zamanda belediye reisliği yaptığı i
çin 300 lira. sular idaresi meclisi i
dare reisi sıiatile de 250 l :ralrk bir 
ücret veriliyordu. Beledive muavin
lerine de, aldıkları rnaa~ştan başka, 
yüzer liralık bir ücret veriliyordu. 

Lutfi Kırdar, İstanbula tayin edil
diği vakit kend:si, sular idaresinin 
vereceği 250 liradan vaz geçmiş ve 
bunu belediyeye terketmiştir. Bu 
suretle valilik maaşı, vilayetten ve. 
rilen 150 lira asli maaşla, belediye. 
den verilen 300 lira ücretten ibaret 
kalmıştı. Şimdiye kadar İstanbula 
gelen valilere bu şekilde maaş veril. 
diği halde, Lütfi Krrdarın da bıı şe. 
kilde maaş alıp, alamıyacağr mev· 
zuu bahsolmuJ ve mesele Dcvı .. t Şu
ruına kadar intikal etmiştir. Devlet 
Şurası vilayetle, belediyenin birleş. 
tirilmiş iki daire olduğunu gözöniin· 
de bulundurarak, belediyece valiye 
ayn bir ücret verilmesini karıunsuz 
bulmuş ve karar tarihinden itibaren 
bu 300 lira ile beraber, belediyP. mu
avinlerine de ötedenb ri verilmPkte 
olan 100 lira ücret'n k:esı mesini mü: 
nasip bulmuştur. Bu karara göre. İs· 
tanbul valisinin alacağı maaş tahsi
!atile birlikte, 425( liradan ibaret 
kalmıştır. 

Şehir l\feclisinin Toplantısı 
Şehir Meclisinin dünkü içtimaın. 

da, toplantıların 15 gün temdidi 
hakkrnda bir kararittihaz edilmiş. 
tir. Bundan başka meydan, rıhttrn 
ve sahil gibi umuma mahsus yerlerin 
hususi eşhas tarafından işgal edil. 
memesi hakkında beldiye zabıtn ta. 
limatnamesine bir madde ilavesi, 
halk hamamlarının idaresine ve bu. 
ralarda tatbik edilecek tarifeye ait 
talimatnamenin tasdikine, Karagüm. 
rükte belediyeye ait arsanın. spor 
meydanr ittihaz edilmek üzere, Be. 
den Terbiyesi Genel Direktörlüğüne 
devrine, belediye koopera.tifinin. be
lediyeye olan borcunun ay~a 250 li
ralık taks!tlerle ödenmesi hususun. 
daki teklifin bütçe encümeni tara
fından reddedild lğine dair karar ve 
teklifler, ait oldukları encümenlere 
gönderilmişlerdir. 

Eminönündeki İstimlak 
Eminönündeki mescitle, yanındaki 

emlakten 5 inin istimlak muamelesi 
bitmiş ve bunların yıktırılması mü. 
teahhlde ihale edilmiştir. Bu sahada 
kalan dört dükkan için de sahiple. 
rile uyuşulacaktır. 

Bunlardan sonra, Unkapanına doğ
ru devam edecek imar sahası, ancak 
Mısırçarşrsı imar ve Balıkpazarında
ki esnafa tahsis edildikten sonra, is
timlak edilecektir. 

Et Nakliyatı 
İstanbul et nakliyatı, hazirana ka

~ar kasaplar şirketine ihale edilmiş.. 
t~. Şirket, bunun için mahiye bele. 
dıyeye 5 bin lira verec<:ktir. Atıcak 
et nnkliyatcnın belediye tarafrndan 
yapılmcısı hakkındaki kaııun tem
muzda çıkmıştır. Fakat o zamandan. 
beri nakliyatı kasaplar şırketi yap. 
maktadır. Bunun için, b'..l tarihten i· 
tibaren ayda beşer bin liradan bele. 
diyeye 55 bin ı:ra verecektir. 

· Bir Ceset Bulundu 
Evvelki gün Anadolu fi'eneri sahil- 1 

!erinde denizde bir erkek cesedi bu- 1 

lunmuştur. Uzun müddet denizde 
kaldığı anlaşılan ces~din ·i:zerinde el. 
bise namına hiçbir şey yoktur. Çene 
kemiği ile sağ elinin ezilmiş olmasm. 
dan bir cinayete kurban gittiğine ih
timal verilmekte tahkkata devam o 
lunmaktadır. 

JJun toplanan hamamcılar .• . . 
Diin İstanbul hamamcıları yıllık mutad kongrelerini yapmışlardır. Ru 

kongrede hnnıamcı1arın şikiıyet ve temennileri de mevzuubahs edilmiş, 
hamamcılar bi1hassa su dcrdindl'n şikayet etmişlerdir. Belediye Kırk. 
çeşme sularını kestikten sonra hamamlara yedi buçuk kuruştan terkos 
suyu vernıcğe buslanıı~tJr. Fakat eskiden Karkçeşme suyu bulunmıyon 
hamamlal'a ~iiksck tarife ile su verilmektedir. Hamamcılar yedi buçuk 
kuruşluk tMifenin biitiin hamamlara tatbikını istemektedirler. Beledj. 
ye hamamcıların, her müşteri i~in ayrı takım kullanm~ını, bir müşte. 
ri kullandıktan sonra ııeştemal hıkımlarının behemehal yıkanıp Utülen. 
mesini de şart koymuı;tur. llnmnmcılar bu şartı kabul etmemekte, ınüş
tcrilerin kendi takımlarını kendileri getirmeleri şartile bir tarife yRpı. 
lıp tathik edilmesini istem«-ktecHrler. Toplantı bu hususlarda Belediye.. 
ye miiracaat edilmesi karariJe sona ermiştir. 

Tünelbaşı Cinayeti 
Tahkikatı Bitti 

Fatma ile Halihn Mucadele l:derek llırıDırıerını 

Öldürdükleri Neticesine Varıldı 
Tunelbaşında iki kişinın ölümü ı - Bir adam sallanarak, L•jtfullah 

ile neti~.elenen vak:ı hakkındakt L:.ıh- apa:trmanından çıktı. ~ap.ınrn ön?~
kikat dun tarr:amlanmıstır. de adeta hazır ol, vazıyetınde gıbı, 

Vakay, mütecıkıp cc:s;~lleri mııayu bir iki dakika durdu. Ben, hemen ya. 
ne eden adli tabip Eııv<-r Karan ka- nına koştum: 
dınla erkeğ.in IJ!r.lirm. kl·::.nıckri •h- "- Sana ne oldu?,, d;ye sordum. 
timaline işaret etnııi ve- yaraların Bir şeyler söylemek istedi. Fakat 
şeklinin bu ihtitm:'.i kın:v(·;;cndinli- Boğazı hırladığından, konuşamadı. 
ğini söylemişti. Tahkikat ta, Enver Gözleri ile bir takım manasız işaret· 
Karanın bu miitala~sım teyit etti. ter yaptı. Ben, polise doğru koşar. 
ğinden, faciada üçiiııcü bir ~ah.ısın ken, onun da kapının önünden ay. 
rolü olmadığı kanaatine varılmış. rıldığını ve yere düştüğünü gördüm, 
evrak müddeiumumiliğe gbnderil. demiştir. 
miştir. 1 İbrahimin bu ifa,desinden Halilin, 

Dinlenen eşhas ılk defa yarasının ağırlığını farke· 
üç gün zarfında maktulleri tanı- demiyerek, polisin takibatrndan kur. 

yan 80 den fazla ad•mi isticvap edil- tulmak istediğine hükmedilmektedir. 
Netice olarak zabıta, Fatma ile Halil 

ıniş, Fatmanın 18 senelik mazisi tet-
kik olunmuş, ve neticede onhrın arasında kanlı bir mücadele geçtiği 

bu mücadele neticesinde de Fatma. 
başka birisi tarafından öldiirülme-
leri ihtimali varit görülememiştir. nın kendisini kesmeğe hücum eden 

Dün yapılan tahkikattan anla~ıl- Halilin bıçağını bir aralık eline ge
dığına göre Halil, hadise sabahı Fat- çirerek, onu yaraladığı, fakat kadın
marun Aksarayda oturduğu eve git· dan daha kuvvetli olan Halilin, bu 
tiği zaman, onu kendisi ile beraber hengamede tekrar bıçağı eline ala
gelmeğe kandırmak için !SO _ 200 rak, can • havliyle kadını kestiği ka
lira arasında bir para göstermiş ve: naati husule gelmiştir. 

"- Bunu senin namına bankaya Evvelce zan altına alınan kapıcı 
yatıracağım,, demiştir. Rüştü oğlu Neşet, bugün tahliye etli. 

Halbuki vakayı müteakrp Halilin lecektir. ______ ..,._ __ _ 
cebinde böyle bir para bulunama-
mıştır. Bu paranın ne olduğu da öğ
renilememiştir. Bankadan yapılan 
tctkikatta, hadise günü Fatmanın 
hesabına bankaya para yatırılmadı· 
ğı anlaşılmıştır. 

Halil, bir aralık ya Fatmadan ay
rılıp parayı birisine vermiş, veyahut 
para cinayetten sonra kapının arka
sında bulunan caketinin cebinden 
başka birisi tarafından alınmıştır. 

Hadiseden sorıra Halili ilk defa 
gören, elektrik şirketi şoförlerinden 
İbrahim de dün isticvap Pctilmiştir. 
İbrahim gördüğü vaziyeti şöyle an· 
!atmıştır: 

Donarak Öldü 
Bakırköyün İkitelli köyünden 42 

yaşında Halil, odun kesmeJt üzere 
gittiği ormanda soğuktan donarak öl. 
müştür. 

Lodos Şiddetlendi 
Birkaç gündenberj devam eden 

lodos rüzgarı, dün öğleden sonra E. 
ge ve Akdeni-ı:de şiddetlPnm · ştir. Bu· 
tün merakib::, bu hususta tebligat 
yapılmıştır. 

Sehrimizde de dün sahah başlıyan 
hafif yaitmur öğleye do~:u kesilmiş 
ve akşam üstü şidderlemr.iştir. 

SUAL . C .EVAP 
S - Ortamektep bitirme lmtih•nına 

girmek latlyorum. Nereye mürac•at •· 
deyim? 

C - Bir istida ile Maarif VekAletlne 
müracaat ediniz. 

• 
S - Neyzen Tevfik aaıt mıdır, aaıtaa 

hasta mıdır, iyi midir ve nerededir? 

C - NPvzen Tevfik Sa~dır. Tedavi e-

dildiği hastaneden çıkmıştır. Sıhhatte 

ve sağlam aramızda dolaşmaktadır. El- I 
yevm İstnnbuldadır. 1 

S - Hat•y kaç !za ve nahiyeye •y-
1 rılmııtır? lı C - 7 kaza, 15 nahiyeye ayrılmıştır 

Kazalar şunlardır: Antakya, İskende
run, Kırıkhan, Reyhaniye, YaylAdai?. 
Dörtvol, Hassa. 

f p~+;~i-f:i;~+i;;~;-ı 
1 A~.~:~.s:"!:n~e~;n:~:r._ J 

dılecek petrol ve petrol miişte. : 
katı ile motörin için yiizde on 1 
beş ihracat resmi alınağa baş. 
lamıştır. Bu sebeple Romanya. 
dan alınmakta olan petrol \'e. • 
sairenin Ticaret Vekaleti tara. t 
fından tesbit edilen fiyatlarla ı 

t satılması miimkiin göTülıne. $ 
t mcktedir. Petrol şirketleri hu ı 
• işi halletmek üzere Ankarava + ! bir miimeıı~il göndermişlerdlr. t 
ı Petrol, benzin ve motörin fh·at-

1
• 

: larının yüzde on beş nish<'tinde 
• arttırılması beklenmektedir. + .............................. 

Yeni İhracat 
Kararnamesi 

Çıkarıldı 
~vvelce lisansa tabi olarak ilıraç 

cdılmekte olan küçük baş hayvanlar. 
dan koyun, keçi, oğlak ve kuzu deri
lerinin aramızda ticaret mukavelesi 
bulunan ·memleketlere bundan böyle 
serbestçe ihraç edilmesi için yeni bir 
kararname çıkmıştır. Kararname 
dün alakadarlara tebliğ edi~ur.' 

Dünkü ihracat 
Almanyaya yüz elli bin liralık tü

tün ile kuru erile ve pirine yağı, 
Fransa ve diğer bitaraf memleketle
re ilci yüz bin liralık muhtelif mal. 
larla ltalyaya ve İngiltereye yüz bin 
liralık yumurta, balık, kepek ve ku
ru meyva ihraç olunmuştur. 

Zahirecilerin toplantısı 
Zahire ihracat komitesi, dün Top

rak Ofisinde toplanmıştır. İhracatçr 
tüccarlar, bu içtimada bulunmuşlar. 
dır. Komite, ihraç edilecek arpaların 
stoklarını tesbit ettikten sonra. Al
manya için talep edilen susamlann 
da stoklarını tesbit eylemiştir. İbra. 
mYrl~aya ğb'i\?ı'lb Mrnfıfı~Wnl!A"eıutAl:: 
dilecek mallar üzerinde satışiar art
maktadır. 

Fındıkçıların şikiiyefi 
Şubatın on birinde Giresunda teş

kil edilen fındık ihracat birliğinin 
tesbit eylediği fiyattan farklı olarak 
yapılmış satışların sevk ve teslimi
ne, birlik müsaade etmemektedir. 
Birliğin teşekkülünden evvel yapı. 
lan mukavelelere göre, gönderilecek 
fındıklar, bugün yüklenecekti. Birli. 
ğin İstanbul şubesi b.u sevkivat iç}n 
vize vermemiştir. v.1.ze olmayınca; 
fındıklar gemiye y~k~:~emem'ştir. 
Alakadar tüccarlar, bırlıgtn bu hare
ketinden dolayı büyük zararlara 
uğrayacaklarından bahis ile, Ticaret 
Vekaletine şikayette bulunmuşlar .. 
dır. 

Okullar Güneşinin Talebesi 
Maarif idaresi, bazı idari ve malt 

yolsuzluklar dolayısile kapattığı., Be. 
şiktaştaki Okullar Gün;şinin talebe
lerini, muhtelif resmı mekteplere 
yerleştirmiştir. Bu mektebin ilk krs. 
mındaki talebe, Balmumcudaki SO 
inci ilkmektebe, orta sınıflardaki ne. 
hari talebe, Beşiktaş ikinci ortıımek
tebine, leyliler de Haydarpaşa lise
sine yerleştirilmiştir. 

Üsküdar Belediye Ebeliği 
Haseki hastanesinde ve bilahare 

Üsküdar Çocuk Dispanserinde sene. 
lerce çalışmış olan ebelerden Bayan 
Hüsniye, Üsküdar belediye ebeliği. 
ne tayin edilmiştir. 

l 85 Koyun ve Keçi Yandı 
Silivrinin Pikerli köyil civarındaki 

koyun ağılında yangın çıkmıştır. 
Muhtelif adamlara ait olan 185 ko.. 

yun ve keçi yanmıştır. Jarıdarma ate
şin kasden çıkarıldığına ihtimal ver
mekte, tahkikata devam etmektedır. 

Haşlanarak Öldü 
Haliç Fenerinde Hacı İbrahim so. 

kağında oturan Eminin oğlu bir bu. 
çuk yaşında, Senol. üzerine dökülen 
kaynar su ile haşlanmış ve ölmüştiir. 

TAKViM ı 
16 Şubat 1940 

C U M A 
2 net ay Giln: 29 
Arabt: 1358 
Muharrem: 7 
Güneş: 6.55 - Öğle: 
İkindi: 15.23 - Akşam'. 
Yatsı : 19.14 - İmsak: . 

Kasım: 101 
Rumf: 1355 

Şubat: ti 
12.28 
17.43 
S.16 



t 

ı 

n 
i-

, 

16 - 2. 940 

ON 
• 1 \ 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

S ovyet Birliği ile Finlandn nra-
• sındaki muharebe son derece 
şıd~etlenm~ştir. Sovyet ordulnn, çok 
derın oldu u söylenen l\lannerhcim 
hnttını yannamnkla beraber hattın 
ileri mevzilerini isgal etmi bulunu. 
yorl~r. ~erçi Finler, henüz hiçbir 
tehlıl<elı ve vahim bir vaziyet Jınsıl 
ol~a~ıtrını SÖ) liiyorlnrsa da, So\'yct. 
Ierın ılerlcdiklcrini de inldir etmiyor. 
lor. 

Hakikatte Finlerin şimdiye kadar 
muka\ emetlcri ve mukavemete de. 
vaın .. c~.nıelcri, bütiin dünyayı hayrc. 
tc du urmüştür ve bu hnyret bir ba. 
kundan Finlerin aleyhinde bir neti. 
ce vermistir. 

Çiinkii ilk önce hiikilm siircn ka. 
naat, Finlerin pek kısa, belki de bir. 
kaç gUnliik muknvernetten sonra di. 
ğe~ Baltık devletleri gibi baş eğecek. 
l~rı ~erkezinde idi. Onun için Jıiç
bır ~ı~~e de Finlere hariçten yardım 
~em~nını aklına getirmiyor ve lıiçb'r 
Jmkunın Finlandayı kurtarnııya 
Ynrıyacnğıno ihtimal vermiyordu. 
Bu yiizden bir kimse de Finlnndnya 
Ynrdun için kımıldanmağn lüzum 
görmedi. 

. F~at çok geçmeden vaziyot ac. 
ği~tı ve Finlerin kolay kolıof baş eğ. 
nııyeccl.lcri, onların ~cı 1nrzda bir 
t~~nvüzU peşindc;n lıcsaplıyarak onn 
g~re hazır)apdıklnrı göze çarptı ve 
F~nler bii;f(ik bir muknvemet ~ö ter. 
dıler. natta Sovyetlerin dahi bu mu. 
p'\"lcmeti tahmin etmedikleri onıın 
uz mosından anlaş1lı~or. · 

Finlerin hu mukavemeti göster
nıelcri, onlara karsı tutulan hattı h:ı. 
~eket.i değiştil'ldi ve bir taraftan İs. 
t ~~dına'\yahlnr, diğer tnrnftan miit-
e ıkler ve bircok bitaraflar ve Nn\'fi 

nı h • • co·-. 11 arıpler Finlandaya yardım ihti. 
Y~cını hissettiler. Finlandnnın ikinci 
bır Polonya teşkil etmiyecewinin nn. 
Jnşılması üzerine yapılncnk yardımın 
hududunu tayin etmek de büyük bir 
nıe ele te kil cdh ordu. 

Finlandn du\•osının bnğlı oldu~'U 
en ~ nkın memleketler, isknndinnvyn 
memleketleri idiler. Fakat bunlar da 
birdenbire karar veremediler \'C 

Finlandaya yardım etmek mnknbi. 
Jind .. t :k .. o..ı;ı.,. .. içi ,:ı,. i .. lt lôlr .. ., .. nrrrnt 
mak nn korkhUal'. F kat bu memıe: 
ketlerin insanlık hislerini tnzyik et. 
nıeğe, yahut bu memleketler efktın 
llmumiycsinin hislerini ve istek
lerini f n z 1 n zorlamağa imktın 
Yoktu. Onun icin İskandinavya, İtal. 
Ya, Amerika, İngiltere ve Fransa ve 
daha birçok memleketlerden Finlan. 
daya insani yardımlor yağdı. Ve an. 
cak Fin mukavemetinin devamı hay .. 
l'~.tl~ görüldliktcn onrn Finlandaya 
ıConüllUier, tayyare ve siliih gitmcğe 
iıa!'>)adı. 

1 
Fakat bütlin bu yartlımlor, Fin. 
~dn davasını kurtaracak mahiyette 
~ arnaıdı ve olmasına dn inıknn yokF:· Gerçi bugün İtalyan, İngiliz, 

ansız, İsveç, Norveç, Danimarkalı 
Ve d h 1 .. n a baska milletlere mensup 

tt:onUUiller Finlnndnya kosnıuşlnrdır 
tnlya İ ·ı :ıo ' ik ' ngı tere, Fr nsa ve Ameri-
~ gibi devletler F:inlandaya silalı 

g?.nderınişlerdir, ve daha fazlasını da 
rondcreceklcrdir. F kat biitiin bun. 
barın, hatta daha ı;ok fazlasının miis. 
"li~t hbir netice verebilme i son derece 
" P elidir. 

ÇtlnkU bfitün bunl r \•aktinde ·a 
J>ılnu • 
B ş hesaplı yardımlar değildir. 
Jf~~Inr, ancak, yukarıda dediğimiz 

1 1
' umulmıyan v<" on derece hay. 

-.r~.t uyandıran Fin mulmvenıetinin 
goıo çarpmn J· • l" . .. 1 
~ 

1 
sı dzerıne, ge ı ı guzc 

1'ap~ an Yardımlnrdır. Ve bu vadım. 
ı:: iki taraf arasınd i üstünltik far. 
kı ,1' en cüzi surette gidexebilecek 

~ınettc değildir. 

ka~ununla beraber Finlerin sonuna 
ısrn:: :ın~k?\'emete karar verdikleri 
S a bıldıriliyor. Anlaşılan Finler 
on Sov, t . , 

20 f ~ e tazyikının bırknç gün 
r ında g • • t 1 evsıyeccğıne \'e yeniden 

op anmak 
etmek .ve muka\cmctc devam 
b 1 ' aynı zamand hariçten vuku 
k u acak Yardımlarla i lerini yoluna 

oymak Uınidindcdirler. 
nu .. "d" k uını ın ne derece haklı ve 

U\'\.·et}j olduguw .. .. .. d k" .. 
lerin h. . nu onumuz e ı gun. 
c::::::::.: lldıscleri göst rccektir. 

8irm· g da Yeni 
Oldu lnfHCiı lar 

B·Lo~drn, 15 (A.A.) - Dün gece 
h~ghamda faillerı İrlanda Cüm. 

2 
Ye ordusu mensupbrı olduğu 

nnncdilcn ınuteaddit infiliıklar oJ. 
:muştur. 

k' BQnlardan biri bir kundurncı dük. 

1 anında vuku bulmu ve bir kisi yara 
anınıstır. Yapılan tahkikatta ~mağa

!';11ın. kapısında vitrınln yanına sa. 
li hır bomba konulmuş olduğu an. 
şılını ır. 

ITALYADA: 
'---·---
! illi Müdafaa 

• 
omısyonu 

işini a·tirdi • 
1 
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Zi ·yeti 
Yazan: B. FELEK 

I• nkur edeme) iz ki; memur zlh
nb eti, db e isimlcndirebilecc. 

ğimiz lıir wnumi Iıaleti ruh ye ''e 
düşiinüş tarzı vardır ki; resmi daire
lerde çalışan vatnndaşlnrımızın ço
ğımdn müşahede edilir . .Bu haleti rn
hiyenin başlıca vasfı, iş sahibi olan 
halktan ayrı diişünmektir • 

Roma, 15 CA.A.) - l\lillt Mü. 
dafna yüksek komisyonu, altın. 
cı ,.e sonuncu celsesini dün Mus. 
solininin riyaseti altında akdet. 
miştir. İçtimaın sonunda nesre. 
dilen tebliğde ezcümle §Aiyle 
denilmektedir: 
· "Duçe, ~imdiki ahval dola. 
yısile ve milletin askerlik bakı. 
mındnn tensikini sh·il ve sınai 
seferberliği ve otokratik ekono. 
miyi alakadar eden meselelerin 
adedi \'e mahiyeti itibarile bu 
celsenin çok mühim olduğuna 
işaret etmiştir." 

lngil rede 
Zırlılıları Mer 

epulse ve 
imle Kar 

t 
n 

r 

Seneler 'nr ki; bu siitnnlnrda yazı 
yazıyoruz. Her gün ) a şnhsıınıza. rn 
gazetemize birçok şikfıyct mektupla. 
rı gelir. İlk i~iıniz meselen 'n haki
katle ohın nisbet derecesini tn:rindir. 
Doğrulu!:runa az, çok inandığımız şi
kayetlerin hepsini gazeteye geçire
me~ iz. Derci kabil olanlarını ) aza. 
rız. Olmı;:rnnlnrmdan bir kısmını da 
alakalı makamlara gönderip, \•atnn .. 
daşın ş"kill etini işittirmeğe çalışırız. 

Yine seneler \'ar ki; böylece sütun
larımıza geçirdiğimiz, veya makam
lara ulaştırdı~rımız ~ika) etlerden bir 
tanesinin ol un, haklı olduğu teslim 
edilmiş değildir. 

Duçe, celsenin kapatılmış ol. 
duğunu söylemi , '\'e yüksek ko. 
misyonun umumi sekreteri ile 
harp istüısaliitı umumi komi. 
serini tebrik etmiştir. 

Londra, 15 (Hususi) - İngiltere 
tarafından son altı gün zarfında ba
tırılan Alman tahtelbahlrlerinin sa
yısı beşe varmıştır. Bunların üçü 
dün ve bugün batırılmıştır. Sultana 
Star adlı. buz dolaplı İngiliz vapuru
nun batırılması üzerine biri Gratefila 
namındaki sarnıç vapurunun batmo

. ll!!=~~~~~~~~~~öôiiiiiiiiiii:!!~~~ı I sı üzerine ikincisi, bugün de Norveç 

Amerika Yeni .. 
Donanma Yapıyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - Mümessil. 

~ahillerinin ortasında üçüncüsü batı
rılmıştır. Dokuz şubatta da iki Al
man tahtclbahiri batmlnus olduğu 
fçin, son altı günde batırılan Alman 
tahtelbahirlerinin sayısı, beşe varmış 
ve bu suretle harbin başlangıcından. 
itibaren batırılan tahtelbahirlerin sa. 
ylST da (50) ye yaklaşmı~tır. 

/ngiltereye dönen zırhlılar 

zırhlısı da bugün İngiltereyc 
oou~tür. 

Bitaraf gemilerin 
batırılmaları meselesi 

dön-

Almanyanın, lngiltereyc giden ve. 
yahut bir İngiliz kaı;ak merkezine 
s:vkedilen her bitaraf gemiyi, ez
cumle Amerikan gemilerini batı. 
racağına d a i r v u k u bulan 
beyannt Amerikayı derhal f:ıaliyete 
geçirmiştir. Amerika Hariciye Nazın 
Mister Hull bu beyanııtın tavzihini 
istemiş, Amerika aynnından i.VIister 
Pittman bu bahse daır "Almanhırm 
hattı hareketi gayri insani ve gayri 
muhiktir,. demiştir. 

yası gibi bütün dünyayı aleyhine çe. 
virmekte olduğunu sdyluyor. 

Holanda hükumeti Burgentih na. 
mında olup bitaraf bir limondan di. 
ğer bitaraf bir limana giden vapur
larının bir Alman tnhtclbahiri tara. 
fından batırılmasını, bugıin Berlin 
hükumeti nezdinde prote.:.to etmiştir . 

Fas sularında bir tah'"elbahir tara. 
fındnn batırılan Chastine Maresk 
adındaki Danimarka vapurunun zi • 
yaı, büyük bir tesir hasıl etmiştir. 
Chastine Maresk de 1ahil olduğu hal. 
de harbin bnşlangıcındanberi batm1ş 
olan Danimarka vapurlarının aclcdi 
15 e ve hacimlerinin ye'<fınn 50 bin 
tona baliğ bulunmaktadır. Telef olan 
denizcilerin adedi 200 dür. 

Hükumetin nc!i>riyatı ciddi şekilde 
tak'p ettiğini bilen memurlar, heı
sikfı) et hakkında ekseri 'Çetrem bir 
lisanla mutlaka bir tekzip gönderir4 

ler. Bu tekzibi d"kkatle okursanız; 
icinde bir takım itirafüır sezersiniz. 
Lfıkin bunu herkes yapamaz. Bunu 
anlamnk için, ) a şikayetin sahibi, ya 
gazeteci, '\ eya tecrübeli ve kalem di
lini bilen bir eski menıur olmak la
zımdır. 

Ier meclisi bahriye enctimeni önü. 
müzdeki iki seneye ait deniz inşaatı. 
nın tevsii programını tasvip etmjştır. 
Bu programın tatbiki, 655 milyon 
dolara mal olacaktır. Rooscvelt'in 
hararetle tasvip etmekte olduğu bu 
program 21 harp gemisinin, 22 mua
vin geminin, bilhassa hacimleri şim. 
diki tayyare gemileri hacminin ye. 
kununu tecavüz edecek olan üç tay. 
yare gemisinin ve miktuı muayyen 
bir takım kruvazörlerle tahtelbahir. 
lerln inşasına medar olacaktır. 

İskandinavya hükCımetleri de va. 
purlarının mütemadiyen batırılma. 

Almanların bir kaç defadır battığı. 61ndan son derece mıiştckidirler. No;-4 
nı iJan ett'kleri İnrYiliz kruvaıörü veç gazeteleri içinde bütün bitarafla
Extcr, bugün Blimatn muvasalat rın hep birlikte hareket etmelerini 
etmiş ve fevkalade m~rasimlc karşı- 1 istiycnler vardır. Bazı gazeteler de, 
lanmıştır. Hitler Almanyasınm Knyser Alman. 

E....:ter, Graf Von Spec ile yapılan 
muharebede e>n mühim rolü oynamış 
olon İnC"lllz kruvazorüdıır fc; lkhal 
merasiminde Amiral Sir Dudley 
Pound, Sir Jon Simon, ve Mister 
Churchil hazır bulunmuş, kesif bir 

Harp tebliğleri 
Garp cephesindeki vaziyet hakkın

daki Alman tebliği şudur: 
"Sarrebruck'ün cenubunda vulm 

bulan kesif kolları musııdcmelerlnde 
müteaddit esir aldık. Dünkü gün de. 
niz ve bilhassa denizaltı harbinde bii. 
yük muvaffnkıyetler knyclettik. Bu 
bir tek gün içinde 58 bin toniliıtoluk 
vapur batırdık.,, 

Çoğu gazeteciler de işlerini, güçle
rini bırakıp; bu tekzipleri, tekzibe 
uğraşmazlar. Demiyoruz ki; bütün: 
sikfıyetler haklıdır, lakin daireleri.. 
mizin ne tempoda ve ne şekilde ça.. 
lıstıklarını bildigimiz ve biz:T.nt kcn
dim"z bu şiki'ı;) etlere mevzu olnn 
muamelelere maruz kalmakta bu
lunduğumuz için, çoğu maslahat sa
hiplerinin haldı sekilde sızlandıkla
rına innnmaktnl ız. Bunlnrı düzelt. 
mek, hizim · imiz değildir Bunu yi.. 
ne nliıknlı memurlar ıslah eder. Ama 
memur :r.ihnil eti 'nziyete btikim o
lunca; bu tarzı muhakeme ökme:ı. 
l\Icmur, her şclden evvel (mcsuli. 
yet) e ukJ'amnmak icln tedbir nhr. Bu 
tedbir, bozuk, veyn gecikmiş bir işi 
düzeltmek de il, ~ apılanm kanuni 
olduğunu idd' a '\ e ispat etmektir. 
Tekziplcrin hepsinde bu iddiaya tc. 
sndiif cdirr. İ patn gelince· buna ha
cet hi sedilmck için ga7.eteçJ veya 
sikıhet sahibinin idd"nsındn ısrar et. 
mesi lazım gelir ki; buna da pek en. 
eler tcs düf olunur. 

ar· anyadaki 
Com·· ls er Donanmanın hava kuvvetleri, üç 

bin tayyareden 4500 tayyareye çıka
rılacaktır. 

Mevzuubahis programı, ::ıalı günü 
mümessiller meclisi krediler encü. 
meni tarafından kabul edilmiş olan 
\i c .. vv.,-ı""Tı:a,oTo uvı - 1 • .,.ı.:.r; .. , ... ı ___ _ 

bahriye bütçesi programı ile karı~ 
tırmamak lazımdır. 

Gazeteciler Heyetine Ziyafet 
Paris, 15 (A.A.) - Fransız gazete

leri Milli Federasyonu, Türk gazete 
dirt'ktörleri şerefine bugün bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

kalabalık, kahrnmanlan selfimlnmıs Londra, 15 (A.A.) - Scotland 
1.·e alkıslamıstır. Mister Churchil bir Yard'ın mütehassıs ajanlan, Büyük 
nutuk söyliyerek: "Ne mutlu size ki, Britanyada komünistleri takipte ber. 
rırkadaslarmız tabtelb.ıhir ve mayin devamdırlar. Bu meyanda son sene
.,;~'b1 ı-oıt.ı .... ıo. .ınü~~d"l" ... n,.rJu•n ı;iz. ler zarfında Avusturya, Çekoslovak. 
hokiki bır deniz harbi yaptınız, ve ya ve Almanyadan gelmiş ve siyasi 
ecdadınızın yüzünü ağartııu kahra. mülteci olarak kabul edilmi~ olan 
:non olduğunuzu ispnt et:iniz ve on komünistler de vardır. Şimdiye kadnr 
lara: Biz de sizin gibi, şerefimizle yapılmış olan araştırmalar, mühim 
narp et.tik ve vazifemiz• yaptık, di. neticeler vermiştir. 
\•ebildlniz,, demiştir. Önümüzdeki günler içinde bir çok 

Fransız tebliği de rudur: 
"Dün, gece basarken Sarrc'ın şar. 

kındaki mıntakada temas unsurları 
arasında mahalli faaliyet olmuştur. 

Jıf emleketimize gelecek e§ya 
Bütün hamu1esi menşe şabauetna

melerine istinat eden ilk Amerikan 
vapuru bir İngiliz kontrol limanına 
gelfnlştir. 

Hnmutesinin bir kıs:ııı Tiirkiycye 
ait fosfat ve"686 katırdır. Vapur iki 
buçuk saatlik bir tevakkuftan sonra 
yoluna devam etmiştir. 

• 

• 

Yine Almanlar tarafından defaat ı komünistin tevkil ed.ilınesi beklen. 
ile battığı ilan edilen İngUiz Rcpulsc mektedir. 

Onun kin, memur kendi illeminde 
ve kendi bildiği gibi isler. 1\lnslı:ıhat 
ahiplcri de. ~ine kendi Alemlerinde 

ellerinden geldiği kadar fknyct eder. 
ler. Fakat (memur zihnh eti' denilen 

-------------ı ruhi amil, bu iki unsuru birle§Hr-

Cenevrede rıkan Basler Nachrichten gazetesine 
göre, Almanyada halk Nazi rejiminden sızlan
mıya ve uğradığı sıkıntılardan Nazistleri mesul 
tutmıya başlamıştır. Almanyayı harbe girmek
ten koruyamadığı için Fü/ırerin nüfuzu da git
tikçe zaafa uğruyor. 

Billıa sa Bavyerada Nazistler aleyhindeki lıis
siyat, eskiden PrU8ya tahakkümüııe karşı olan 
hissiyatın tıpkısıdır. Baden ve JVurtembergte 
husumet hisleri apaçık gösteriliyor. 

Bütün bunlar, Almanyanın bir ihtiltil arifesinde 
olduğunu anlatacak mahiyette değildir. Siville
rin elindeki silahlaı· alınmış olduğu için bunla
rın herhangi bir te§ebbüste bulu11maları beklen
miyor. Fakat Alman lıalkı harbin lıeı·lzalde bir 
kurtrduş çaresi temin edeceğine kanidirler. Al
manların bir kı.smına göre mağlubiyet, bir kıs
mına göre de zafer bunu temin edecektir. Zafe
re inananlar, askeri bir diktatörliiğün f(raliyet 
rejimini geri çevireceğine kanidirler. 

* Yine hu j:!a7cteyc göre böyle bir hadisenin vu1cun tal: • 
dirinde kimin tahta oturtulacağı da şimdiden kon~ul
mnktadır. Fakat Hohenzollern hanedanı cvilmemektc. 
dir. Ancnk eski Alman iilkelerinde hiikiimdarlık eden
lerin her biri kendi iilkcsinde itibar göm1ektedir. 
Dundan başka eskisi gibi muhtelif hükümdıırlıklnr vü. 
cu.de ~etirmek diişüncesi de muhtelif yerlerde görüstil. 
Jnekte ve bunun mağlubiyete uğramadan da yapılabi. 
_leccği ileri &iirülmektedir. 

* ;tyni gazetenin yazdığına göre, Almanyada hal· 
kı düşündüren, diğer bir nokta da, bir zafer ka
zanıldığı takdirde yeni fütuhat peşinde koşul
masıdır. Avusturya, Çekoslovakya ve Pol,onya 
halkı Almanya aleyhinde vaziyet aldıkları için, 
'Alman halkı bu f ütuhattan memnun değildir. 
Fakat malğlubiyetin kurtuluşu temin edeceğine 
kani olanlar dalıa çoktur. Bunlara göre Nazizm 

ile Prusy~ militarizmi biribirine sımsıkı bağlan
mıştır. 11 e bunların ayrılmasına imkan kalma
mıştır. Onun için ikisini de yıkarak sul/ıc 

kavuşmak ve anarşiden korunmak mümkündür. 
Bir çok Almamar, sırf memleket sevgisi yüzürı
den bu lıattı hareketten çekiniyorlar. Alma11la
rın birleştikleri bir nokta, tekrar manası olaıı 
bir /ıayata, intizama, meşruiyete, hürriyet ve in
sanlık şeref ini temin eden bir hayata kavu§
maktır. 

* Daily Hera1d'm verdiği malOmatn ı;;öre Almenyanın 

Cekoslovakya üzerine yürümesi sırasında Moskovn~ n 
kaçan ve o uımnndanberi Moslrn\'ada yaşıyan Çek ko. 
miinistleri Prngn dönmüşlerdir. Bunlar Goth\ nld \'C 

Schmerzel'dir ve bunlar nazistlcrin mnllımnt ve mm a. 
fnknti <laireslnde eri dönınii~ bulunuyorlnr. l\fnksotln. 
rı Cclder nrasındn İngiltere ve Fransa ale~hinde neşri. 
yat yapmnktı. 

* Japonların Avrupa vaziyeti lıakkmda ne diişün-
dükleriııi "Japonya ve Japonlar,, adıyla Tokyo
da çıkan mecmua son sayısında şu şekilde anla
tıyor: 

"Almanya, Jngiltere ıle harbe tutuşaca(jmı lıe

saplamamış, ve Almanya lngiltere ile harbe gfr
mek için Alman Devlet Şürasmdan karaı· alma
mı ~tır. 

Almanya, zafer kazanmaktan emin olsaydı, ln
gilteredeıı evı·el davramr ve / ngütercye karşı 
taarruza geçmek lıususwıda gecikmezdi. Alma11-
yanın Polonyaya karşı gayrimeşru tecavüzünün 
sebebi, onun bu memleketi bfr lıamledc kaldıra
bileceğine inanması idi. 
Almanya üe /ngiltere arasındaki llarbe gelince, 
'Almanyanın ta başl.angıçtan bu lıarbi kazanamı
yacağına inandığım söylemek nıiimkwıdür.,, 
Ayni Japon makalesine gBre l'ersay muahedesi 
t.amamlyle me rudu ve Almanya bu muahedeyi 
kendi isteiiiyle imzalamıştır. 

mcz. • 
Ilnlbuki diinyanın her yerhtde en 

bii~ ük miifettiş, halktır, iş sahibidir. 
Onun sik"'\ etler", birinci dere<'c ata. 
kah lıir adamın yaka hakkınC!aki şn
hadctidir, kıymetlidir. Tetkike Jiiyık 
bir seydir. Amn memuru, ve~a e>nun 
·aphğı i i korınnok ir.in nçı1mış göz. 

1 değil, i i diiz ltınrk niyetile ..• 
Buna do do~nı u her zaman, sık 

sık tesndiif edilmemektedir. 
Onun için. her gün gozete'rrdc bir 

kısım 'küyctler 'e yine her gün ga .. 
zct )erde tekzip ve ccvoplnr intişar 
eder. Bunlol'ın içind pek azı gaıeto 
r1oldurmnktnn ileri bir kıymet arzc· 
den (miindcricat) ı:ırnsıno ı;rcbiJir. 
Halhuki bu ne rh aitnn ınnl;:;at. şii. 
hm doldurmnk d ğil hnkiknt artı• 
mnktır. O miihnrel· tc, ne k:ıdar nra
nırsn · o kndıır sıkı sıkı gizh•nir. 

Yeni 
il i 

ve 

Bir 
ühim 

Keşif 
Berlin, 15 (A.A.) - Frnnkfurt'da 

biofizik mtie sescsi direktörU Profe. 
sör Rajewski, radium hastalıklarını 
te'1hls icin fcvkal de hassas bir Alet 
icat ctmistir. 

Profesor, insan vücudünün nornınl 
radioaktivitesinl ölcmüş ve bir graın 
rcıdiumun bir milyonda birinin in.
sanı öldiırmcğc kafi geldiğini tesbit 
eylemi tir. 

Yeni aletler sayesinde hastanın 
vücudünii nrastırmak ve radiumun 
nerede bulundu~unu kati olnr~k tes
bit eylemek imkan dnhlline girmiş.. 
tir. 

Yugoslavya - Almanya 
Arasında Müzakere 

Belgrad, 15 (AA.) - Gazeteler, 
Yugoslav • Alman daim! ekonomi 
komitesinin mutat ktimm çerçevesi 
dahilinde Almanya ile mlizakerelerc 
baslanaca ını haber vermektedirler. 

Gazetelere nnzanın Yuı:toslavya. 
Leipzig ve Lion beynelmilel p na
yırlanna resmen i tirnk edecektir. 
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17 Yaşındaki Katil Dün Türk Hava Kurumunun 
16- 2- 940 

KONSERYATUARIN 
RAD~C> 

Muhakeme Edildi On Altıncı Yıldönümü 
ilk Konseri Safi 
Akıamı Yeri6yor 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postaları 
Radyosu Ankara r..adyosu 
Dalga Uzunluğu 

Suçau, 19 Ay Evvel de &irisini Öldürmüştü. 

Dün de Son Cinayetini Nasll Yaptığını Anlattı 
İki gece evvel saat 9 da Çapada 

Fındıkzade mevkiinde hapishaneden 
yeni çıkan Sedadı oldüren Cahidin 
muhakemesine dün cürmü meşhut 
kanunu mucibince ikinci Ağırcezada 
başlanmıştır. 

Muhakeme başlamadan evvel kapı. 
nın yanına getirilmiş olan suçlu, mü_ 
temadiyen ağlıyordu. Nihayet saat 
tam 15 de suçlu mahkeme salonuna 
alındı. Evvela hüviyeti sorularnk 17 
yaşında Mustafa oğlu Cahıt olduğu 
v e Elazığın Yukarı şehrinde doğdu. 
ğu tesbit edildi. Bundan 19 ay evvel 
d e Valide hanında çorapçı Şükrüyü 
öldürdüğü ve 1,5 seneye mahküm 
olarak cezasını vakadan 27 gün ev. 
v el bitirdiği anlaşıldı. Cahit hadise. 
y i şöyle anlattı: 

17 yaşındaki katil t:nhıt 

Avrupadaki muharebenin faaliyet 
mekanizması tayyarelerin ve tayya. 
recilerin elinde bulunduğu bir devir
de, bugün, 16 Şubat 1940, Türk Hava 
Kurumu 16 ıncı yılına girmiştir. So
nu dünyanın mukadderatına tesir e. 
rlecek olan bu muharebede, tayyare-

' 

ciliğin rolü, cümhuriyetin, yurdu ko
rumak için aldığı tedbirler arasında 

! "Türk Hava Kurumu" nu mevdana 
getirmekle ne kadar isabetli bir ka-

l rar verdiğini isbat etmektedir. 
Kurumun on beş yıllık hayat ve 

faaliyet tarihçesi ise, o isabetli ka.. 
rarın tatbikindeki muvaffakiyetin de 
!ilidir. Filhakika Türk Hava Kurumu 
bütün çalışma merhalelerinde üzeri
ne aldığı vazifeleri başarmıştır. Jlk 
merhale, millete havacılığın ehem • 
miyetini anlatmak, Türk delikanlısı
na uçuşu sevdirmekti. Türk Ha\•a 
Kurumunun dosyalarında, hava mü
dafaasındaki büyük ehemmiyetin 
milli şuuru sardığını isbat eden bin
lerce vesika vardır. Binlerle vesika, 
T -rkiyenin en hücra köşesinde de 
Türk Hava Kurumuna yardımı~ 
Türkiyenin müdafasına yardım oldu 
ğu anlaşılmış olduğunu gösteriyor. 
Mahiyeti, hedefi ne olursa olsun hic 

bir organizasyon bukadnr geniş ölçü 1 
de iane kaydetmemiştir diyebiliriz. 

Kurum, birinci merhaledeki bu mu 
vaffakıyeti sayesinde Türk hava ordu 
suna insan ve malzeme yetiştirerek, 
ikinci merhalesini de muvaffakıyetle 
başarmaktadır. 
Türkkuşu, Türk Hava Kurumunun 

çalışma merhalelerinden şimdi içinde 
derin bir azim ve inanla çalışmakta 
bulunduğu üçüncü merhaledir. Bu 
merhalede, Kun.ım, belki de en köklü 
iş sahasına girmiş bulunmaktadır. 

Bugün Türk Hava Kurumu, artık 
yalnız milletten iane toplayan bir 
organizasyon de.~.ildir. Türk Hava Ku 
ruınu, şimdi Ankara, Eski • hir, iz -
mir, İstanbul ve İnönündeki kamp. 
lan, meydanlan, paraşüt kuleleri, a
tölyeleri ve okullan ile işin tekniğini 

JJarıton Ilı.san JJAL IU1' 

sarmış, mistiğine gönül bağlamış can Bu .!'ene fı:tanbul 'Belediyesi Konserva-
lı bir teşekküldür. tuar orkestrası ilk konserini Fransız Ti-

Milletin sevgisine hak kazanmış yatrosunda 20 Şubat salı akşamı saat 21 
olan Kurum, Türkiyenin barışı ko. de Şef Seyfettin Asal idaresinde verecek
rumak için üzerine çetin bir vazüe tir. Konser procramında asıl gözUmUze 
almış bulunduğu bir zamanda, on çarpan kıymetli genç bir solistin meydana 
altıncı yılına basıyor. Bu vazifenin çıkmış olmasıdır. Bu genç .;anntkiir Ber
milletçe duyulan tatlı mesuliyeti, o. llnde, henüz memleketimizde wik olan 
nu, Kurumu daha çok sevmeye, daha 
çok ileri götürmeye sevkedccektir. 

opera tekniği üzerinde çalışmış, Almanya 
ve Finlanda radyolarında muva!fakiyetli 
tür. 

T. A. P. 31.7 m. 946~ Kes. 20 ltw. 
1648 m 182 K~ 120 Kw. 

Cuma, 16. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzik: 
Karışık hafif müzik (Pi.). 

18,00 Program ve memleket saat ayan. 
18,05 Türk müziği. Calanlar: Fahire ı-~er
san, Refik Fersan, Fahri Kopuz. 

1 - Okuyan: Mefharet Saiinak 
1 - Şehnaz sarkı (Ben perişanım), 2 _ 

Şehnaz sarkı (Açıldı nevbahar bir goncat 
gül), 3 - Ruşen Kam: Hicaz ııarkı (Bir 
nevcivandır aşubu candır), 4 - Nefise: 
Hicaz ııarkı (Severim her güzeli), 5 _ 
Leyld Hanım: Hicaz :ıarkı (Nerdesin ııer
de acap). 

2 - Okuyan: Mahmut Karındaı 
1 - Lemi: Hüseyni ııarkı (0 güzel goz

lerle bakmasını bil), 2 - Bimen Şen: Hü
ı;eyni ııarkı (İçtim suyunu), 3 - Hüseyni 
türkü (Sabahtan kalktım), 4 - Hüseyni 
türkü (Kızıl ırmak). 

18,45 Türk müziği: Mızraplı sazlardan 
saz eserleri. Kanun: Vecihe; Ud: Şerif İçli; 
Tambur: İzzettin Ökte. 19,00 Serbest saat, 
19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 19,25 Türk müziği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Ferııan 
Fahri Kopuz. ' 

Okuyan: Radife Erten 

"-Salı günü akşam üzeri evde o. 
turuyorken bir çocuk geldi. Seni bi. 
risi istiyor, dedi. Kapıya indim, kar. 
§Unda hapishanede arkadaşım olan 
ve hırsızlıktan 2 seneye mahklımi. 
y eti bulunan Sedadı gördüm. O gün 
mahkumiyetini bitirerek hapisten 
çıkmış, beni yoklamıya gelmiş. İçE>ri 
alarak beraber yemek yedik; sonra 
Sedadın teklüi üzerine Çemberlita. 
f8 gidip şıra içmeğe karar verdik. 
Ben, o görmeden her zaman yanım
da tapdığım sustalı bıçağımı aldım. 
Beraber yola çıktık. Çemberlfüışta, 
vakit geç olduğu için şıracıyı bula. 
madık. Yine tekrar ayni yoldan dö. 
nüyorduk. Aksarayı geçtikten sonra 
Sedat, bana: 

ye çalıştım ve Şehremini Mecidiye 
karakoluna gidip teslim oldum." ,~--------------------~, DOROTHY LAMOUR'un 

Bariton İhsan Balkır programında Faust 
ve sair operaların dünyaca meşhur olmuş 
aryalarından maada konservatuar profe
sörlerinden Sezal Asalın bestelediği ve 
CeUil Balkırın güftelediğl Sakarya kızı 

ismindeki öz Türk şaheserini bize dinle
tecektir. Değerli orkestra ııefi Profesör 
Seyfettin Asal her zaman olduğu gibi bu 
konserinde de programına dünya klasik
lerinin şaheserlerini koymu:ı ve bu dol
gun programı büyük bir ihtimamla ~alı::;

tırarak orkestrasını hazırlamı~ır. Bu par
çalar arasında Mozarttan bir uvertür ve 
Beethoven'in İkinci Senfonisi de vardır. 

1 - ~ı. Pınar: Eviç şarkı (Gözyaşları
mız), 2 - İshak Varan: Eviç şarkı (Son 
ayrılığın matemi), 3 - Nikogos: Ferah
n!'ık ııarkı (Bir tını Ycmna eda), 4 - Bl
men Şen: BestenigAr ııarkı (Her zaman 
serde), 5 - İshak Varan: Bestenigtr prkı 
(Gönül sana çoktan bende). 

Bundan sonra 7 tane şahit dinlen. 
di ve karakolda tutulan zabıt okun
du. Bunda suçlu, Sedatla karanlık 
yere saptıktan sonra Sedadın: 

"- Sen, benim her zaman istüade 
ederek para aldığım bir adamı öL 
dürdün, Kürt, Çingene" diyerek eli
ni sol tarafına attığı ve bundan muğ
ber olan suçlunun Sedadı öldürdüğü 
yazılıydı. 

En güzel Filmi 

LEW A YRES ve GİLBEilT ROLAND ile ber aber yarsttığı 

ÖLÜM TABURU 
Filminde pek yakında SARA y Sinemasında 

19,45 Türk müziği: Halle türküleri (A
danalı Aziz ve Sadi Yaver Ataman), 20,00 
Konuııma (Milli kahramanlık menkıbele
ri), 20,15 Temsil: Bir ne.festeki keramet. 
Yazan: Ahmet Nalın Kanca; 21,15 Konuş
ma (Sıhhat saati), 21,30 Müzik: Radyo or
kestrası (Şef: Dr. E. Praetorlus): 

1 - Bach: 3 üncü Brandenbur Kon~r
tosu, Sol Majör. 

"- Şurada sizin eve giden daha 
kestirme bir yol var, gel seni oradan 
götüreyim!" dedi ve karanlık bir ye. 
re saptık. Tam o sırada bizi Çember. 
Jitaştanberi takip eden meçhul bir 
phıs karşımıza çıktı. Elinde bir şey 
vardı: 

Muhakeme, 3,5 saat süren bu cel
seden sonra suçlunun eski mahku
miyetinin tasdikli bir tezkere ile bil. 
din1mesine, yapılan yaş tenzilatının 
ne kadar olduğunun sorulmasına, ya. 

' , 
, _Mllnem-Ie~-~;~-~=-j~-~:-:üy-ük __ E_R_T_U_G ___ R_U_L __ M_U_H_S_i N-.-i N-"' 2 - Haydn: Le Midi (Senfoni do ma

jör, No. 7). 
22,15 Memleket saat ayan, ajans haber

leri; ziraat, esham - tahvillt, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,35 Müzik: Caz
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki proıram 
ve kapanış. 

Yarattığı ilk 
södü Filin ŞEHVET KURBANI 

•- Dur! Nereye gidiyorsun?" de- şının tesbitine ve gelmiyen şahitler. 
dl Ben zaten eskiden adam öldürdü. den Şevket, Salih ve Hasanın ihza
lüm için her zaman huylanıyordum. ren celbine karar vererek gene cür. 
Bıçağımı çektim, vurdum. Biraz son. mü meşhut kanunu çerçevesinde 
ra Sedadı vurduğumu anladım. Bı.. muhakemeye~ edilmek üzere 
çağımdaki kanı yalıyarak temizleml- durutmayı bqka süne 'banıkta. MELEK ve iPEK Sln,malarında görülmemiı llUIV~llt1ıei- JıcdanmaJttadır. 

Ecnebi fstasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden saat 
18,55 de; Paris 40 metre üzerinden saat 

HALKEVLERlNDE: 
DİKKAT: Filmin uzunlu~ dolayısile Seanslar her gün saat 2 • 4.15 - 6.30 ve 9 dadır. Mf/lic!'aıfoma- ntıırensaan1<1~ -----

Yarın 12 ve 2 de pazar günü saboh saat 10 ve 12 de tenzilatlı :natineler vardır. Geceleri için loc:ı ve numa. 
Çocuk Kütüphanesi ralı koltukları erkenden aldınnız. Şlfll Halkevlnden: Cumartesi günü .ak

şamı saat 21 de Halkevimlzde Refet Avni 
Aras tarafından (İlk meşrutiyetin ilAnı ve 
Süleyman paşa) hakkında bir konferans 
ve evimiz orkestrası tarafından da bir 
konser verilecektir. Herkes gelebilir. 

ıf't-. . -~ • • • 
Eminönü Halkevi, komşusu bulunan 

Çocuk Kütüphanesine bir müzaheret ol
mak üzere bu Salı akııamı Fransız Tiyat
rosunda parlak bir temsil hazırlamıştlr. 

İlk de.fa olarak o gece oynanacak olan 
"Şerlatçası" adlı eseri görmelerini kari
lerimlze tavsiye ederiz. Bu suretle hem 
güzel bir gece geçirmek fırsatını bulacak
lar, hem de bir hayır işlemiş olacaklar
dır. 

336 Doğum)ular Çağınlıyor 
Beyotlu Kaymakamlılından: Beyoğlu 

muıtakasında bulunan 336 dolumlu ya
bancıların ilk ;yoklamalannuı Beyoğlu 

73bancı askerlik ft'')esinde 8 - 2" - 940 
tarihinden itibaren her hafta Çarpmba 
ı.e perşembe günleri saat dokuzdan on 
Dtlye kadar ;yapılacafınpan alAkadar era
tın mezlı:().r gün ve saaUerde adı geçen 
fllbe;ye müracaat etmeleri DAn olunur. 

• EmlnlSnO Aekerllk fub•lnde~ 336 do-
tumlulann Dk yoklama bqlangıcı 19 -
8 - 940 pazartesi gQnQdOr. Sube mınta
bsı dahilindeki mahalli\ta mahsus cet
•eller ait bulunduklan mahalle mürnes
snı~e gönderilmiş ve müracaat g(lnl~ 
ri de tesblt edilmiştir. Her mahalle için 
~trik edilen g(lıılerde .Ozü geçen bu do
~u er.ler mahalle mOmessillerlle son 
nQmunesine muvafık nüfus cllzdan ve in
ce k4fıUı (4) adet fotolraflannı hAml
Jen pıbeye mOracaat edeceklerdir. Müra
pat trıahalll askerlik pıbe binuıdır. 

• Beyo§lu Yern Aekerllk fubnlnden: 
1 - Her ne suretle olursa olsun mu-

• fehremlnl Halkevlnden: Cumarlesi g(lnfi 
altfamı saat 20,30 da Evimizde Halkalı Zi
raat mektebi muallimlerinden i. Hakkı 
Arıcı tarafından (Küçük ehll hayvanlar) 
mevzulu bir konferans verilecek ve bunu 
müteakJp temsil kolu bir piyes oynıyacak
tır. Davetiyeler ev kAtipliğinden alınır. 

vazzaflık hlmıetini yapmamııı 316 - 334 
(dahil) dolumlu deniz eratı bu defa as
kere sevkedlleceklerdir. 

2 - Bu doğumlu erattan hariç 1t1be mm
taka.sında bulunanların bulundukları ma
hallin askerlik: §Ubeslne derhal müraca
aUan. 

\ BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Şarkın en güul masal!an ... Şark1n en güzel hikayesi... Sev1mli Komik. 

ler: tsMAtL DtlMBtl'LLU ve ŞEVKİ ŞAKRAGIN eğlenceli v e çok 

gülü nçlü 

3 - Nakdt bedel kabul edllmlyecektfr. 
4 - Şubede toplanma günQ 20 Şubat 940 

1 
Sah gilnQdür. 

1 - Sevke tAbl eratın namlanna ayrıca Türkçe SöUü - Türkçe Şarkılı 
davet puslası da çıkanimıştır. İ Eserine de memleket imizin en me·"'ur musiki üstadlan muh!eşem saz 

6 - Catınıan bu eratın tayin edilen ~u 
günde nüfus hüviyet c(lzdanlarile birlikte jl heyet inin v e rakkaselerin iştirakile 

&lJbeye gelmeleri UAn olunur. ...._,llll••••••m•:au!lla••----•-= .... •••••••-••••••••••••••••••~ 

İstanbul Mobilyeci, Döşemeci, 
Yorgancı ve Hallaç Esnafı Ce
miyetinden: 
Aşağıda yazılı mevat müzakere ve tet

kik etmek ve müddetlerini bitiren heyeti 
idare Azalarının yerlerine yeniden Aza in
tihap eylemek üzere heyeti umumlyenin 
19-2-940 pazartesi günü saat dokuzdan on 
ikiye kadar alelAde toplanbsı takarrür et
miş olduğundan alAkadar esnafın mezltftr 
gün ve saatte cemiyet merkezinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Ruzname M Dzakeratı: 
1 - 939 senesi hesababnın tetkiki . 
2 - 940 butçesinln tasdikı. 
3 - Müddetlerini bitiren heyeti idare 

Azalarının yerine yenilerinin intihabL 

~ 
- Hayır küçük harum, bir şey değil, sız yatıp u

yuyunuz Gibi sözlerle telaşımı arttırmaktan başka 
bir şey yapmadı. 

köşke girdiklerini gördüm. Her geçen snr.iyc kalbime 
biraz daha itımat ve ümit veriyordu; yavaş yavq 
onun k..ırtarılacağına inanmıya başlamıştım. 

Sc.at on bir vakitleri annen bir çılgt.'l gibı geldi. Bir ara kulağıma "Doktor! Doktora haber ve
rin!,, sözleri geldi. Artık daha fazla beklemiye ta. 
hammülüm kalmamıştı. Mantomu giyerek dışarı fır. 
ladım, bahçeye indim. Ancak orada da kim:;enin 
kimseden haberi yoktu. Herkes koşuyor, herkes bir
den konuşuyor, herkes biribirine emirler veriyordu. 
Blr ~ 11nlrunu imkansızdı. Umitsizlikle tekrar içe. 
riye gJreceğim sırada dayının yaklaştığını görerek 
ona koştum. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 29 

Nereden ve nasıl haber aldığını bilmiyorum. Biribi. 
rimizin boynuna sarılarak uzun uzun ağladık. L.avallı 
annen, kendı yüzünden sevgili bir arkadaşmın ö!üm. 
lere sürüklendiğini düşünerek müthiş surette .ıstırap 
çekiyor, kend1sini affedemiyordu. Onu ıeskın için. 
Mehmed" kar~ı hiçbir taahhüdü olmadı~ru, ona ce
saret vermediğini, onunla her zaman dost bir arka. 
daş gibi görüşüp konuştuğunu ileri sürdüm. Fant 
sinirleri fevkalade bozulan annen bu sözlerime kulak 
asmıyor, bir düzüye: 

- NL var Arü? Ne oluyor? 
- Hiçbir şey yok yavrum; bayaı gıt yat? 
- Bir çeyrek saattir meraktan deli oluyordum; 

kuzum s6ylc, bir felaket mi var? 
- Evet Seniha, zavallı Mehmet kendi.iini deni

ze atmış ... 
- Eyvah! Olmüş mü? 
- Hayır .. Bir balıkçı kayığı onu yarı Olü bir 

halde kurtarabilmiş. 
- Ser. ke-ndisini gördün mü? 
- Gördüm. Bana derhal haber :rouaanar, xoş. 

tuu1, doktoru çağırdım. 
--. Şinıd· ne haldedir? 
- Bır parça kendine gelir gibi oldu. Ben de 

Münireyi ve seni merakta bırakmama.K için odadap 
çurtım. 

- Münire biliyor mu? 
- Hayır, onun odası arka tarafta olduğu iç.in 

bamdolsu bir feY duymamıt-
lkiJn,~ de susmuştuk. Yüz yi1zıe );)akıyor, bir şey 

söyleyer:ıiyorduk. Nihayet c:la7QA11Uyarak ağlanuya 

11aşladlD" 
- z:ı,•allı çocuk .. Bizse onun atkını ciddi tellk. 

ki etmiyorduk. 
Bu sözlerim, dayını şaşırttr. 
- Nasıl, siz de onun Münireyı sevaıgını anın. 

nuş :nı: dınrz? 

- Sende mi biliyordun Arif? 
- Evet, fakat Münirenin on u sevmediğini gör. 

düğiirr. için kimseye bir şey söylememe&i ve bunu 
bı lmlyor görünmeği tercih etmiştim. 

- Ben Mehmedin duygusunu ciddi telfıkki et
miyordum. 

- Ben de.. Hepimiz aldanml§lZ, onu Ç'l::uk san. 
mışız .. Kab~at hep bizde-. 

Ah Seniha onu kurtaramazlar da ölür diye öyle 
korkuyorun. ld .•• 

- Sns Arü, Münirenin hali ne olur? 
SözlenmC1ekl manasızlığı derhal anlamıştım. 

Zava.11 bır genç ölümle pençeleşirken, öteda ~adet 
içinde yüzen biT genç kızı düşünmenin 'ırası mıydı? 
Bunu dayın da anlıyarak kaşlarını çattı: 

- Mehmedi düşünüyorum, sadece onu .. O pır. 
lantll kalbli çocuk ölürse ömrümün sonuna tadar il. 

çü.müzr dı? afiedemiyeceğim. 
Omrümde Arifi bu kadar mütebeyyıç ve müte. 

essir görmemiştim. R engi bembeyaz olmuş, gôzleı i
nin etrafı morarmış, yüzüne sert bir mana ~ökmüştü. 
O daJdkadı. karşısındaki genç kızın kendi nişanlısı 
ve sevgilisi olduğunu bile unuttuğuna errunim. 

- Kadıkoyden başka bir doktor dilia çağırsa. 
lardı ke§kil 

-Kadıköyde ve tstanbulda bir kaç hekime te. 
lefon ettim. Birazdan onları karşılamıya gldeceğlın. 
Şimd1Uk ALaha ısmarladık Seniha; sen git ııyu, ben 
seni he,. şeyr.en haberdar ederim. 

Bir adım attıktan sonra döndü. Ağabeylik hissi 
galip gelmişti 

- SeTi şimdilik Münireye bir eev söylem~! C'"rl!ç 
yattığı lçir. ö~leden evvel uyanmaz. O vakte kadar 
da vaziyet bir parça tavazzuh eder. 

Odama çıktım. Fakat uyumak tö:v~e dursun ve. 
rhnde bile duramıyor. bir düzüye pençereden egile. 
rek dıfarda bir fevkaladelik olup olmadığını ara~tı
nyordum. Bu müddet zarfında tamami!e ;ündüz ol. 
muş, ortalıkta gündeltk hayat başlamıştı. Saat lioku
zıa dolru Arifhı doktorlarla beraber geçip komşu 

- Onun beni sevdiğini bildiğim halde ~u acıyı 
ona nasıl çektirdim? Kendi saadetimi ona göstermek. 
ten, onun kalbile oynamaktan nasıl korkmadım? 

Diye tekrar edip duruyordu. 
Oğleye kadar, ti Arif gelip bize hastanın bir 

parça &çıldığını müjdelediği zamana kndar annenin 
göz ya~!ar ı durmadı, o günden sonra da tam ~ki hafta 
zavallı Mehmet tehlikeli bir zatürree ile cenkleşir. 
ken biz de cirşarda ölüm helecanlan ~ektik, uç aile 
harap olduk. Hele dayın bir saat bile hastamn baş. 
ucundan ayrılmadı. O günlerde annene adeta düşmnıı 
olmuştu. On~ hiçbir suçu olmadığını, Mehmede ltf'D 

disıni sevdirmek için hiçbir şey yapmadığını bilakis 
o sırada müstakbel nişanlısı ile meşgul olduğu iç1ıı 

belki de ondaL uzak olduğunu bildiği halde yine ~u 
zav?lh hastanın Münirenin yüzünden ısbrap çekip 
ölümlere auJmasını görünce kardefini affedemiyor, 
ona karşı soğuk davranıyordu. Hatta annenin bütt.in 

'Devamı var> 

.... 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye 
~ Ecnebi 

1400 K11 -
760 

'ı Sene 2800 Kr. .. 
CI Ay 

400 1600 .. • 8 Ay 
160 • 800 • 

1 Ay aoo " 
Mllletıerarası 
olm- PoSta ttUhadına dahil 

..,an mernıeJr u 
bcd u e er IL'ln abone 

e mfidı.let surasf 1 
8,6 liradır Abon Y e 80, 18, 9, 
A • c bedeli peşlndır. 

s d ek 
C vap tı;.n mel tu 25 kuru~tur. 
pul fl'lvft-' 1,. • Plnra 10 kurusluk 

""'' uzımdır. 

- .. ~~ .~ lllıiıılııiiiiiMIWI 
.... Türk Hava Kurumunun 
16 ncı Yddönümü 

B ugün, Türk Hava Kurumu on 
altı ' 

tadır T:'-'knşına hasmış bulunmak. 
• IU" Hava K gençu~· " urumu, kanatlı 

daki tg~~- suratle teşekkülü yolun. 
Ei nı~ ır ve faaliyetinden, hepimL 
tır B un edecek neticeler almıs-
rJS. : lu arada, kendi tesislerinden b·ı· 

ı o an T" kk -
ıene evve ~~ oşu vasıtasile iic dört 
teşkı1ata lisine kadar, ancak askeri 

• n_>.ahsus olan havacılık bil. 
gı Ve 8ev~f 1 k . . 
auufl ' ınem e etın münevver 
ha an arasında yayılmış ' ' e sivil 

\'acılığa vücut ''erilnıişfu. 
Bngiin, 9 bü -k ·1· · !'iirkku yu vı uyetıınJzde, 

de, taın~~e~ldlitı vardır. İnöniin. 
t..ılık . hizaUı modern bir hava. 
~n kurulnıuştur. Ankarada, 
~tta, nıotörlü bir tayyare 
.,. 1 . Vardır. Fabrikaların ''e atöJ. 
, e enn ınikta 
Yet \" n da, hepimize emni. 
l'atl e iftılıar duyurabilecek bir 5ü. 

e art.maktadır. Türk Hava K~ 
~~nun nıilli müdafaamıza yaptı. 
l'Ükt•~etler de, ayni derecede bü. 
~- ur. Kurumun, yetiştirdiği mo
"orsüz ta- .1 1 '6 "',, are pa ot annın sayısı 5 

İ]ze çok Yakındır. Motörlii tayyare 
pı 0 tlan da, 150 den fazladır. 

Bunun içindir ki, faaliyetinin 
lrıiisbet seme.relerini, her sahada if-
tihar ve sevİftfle takip etmekte oldu. 
iunnu: Türle Bava Kurumunun on 
altıncı 78§1Da girmesini mesut bir 
l.Adise sayar ve Türk Hava Kurumu. 
lla, şerefli mazisinden daha parlak 

1 
1r Jnikbal dileriz.. 

,,.. 
l"eııt . . 
~' JJ" 
d"t ır 'Vatanda~, gautelerde, "Afro. 
~ 1 

,. adındaki eserin piyaı;aya çıktı-
~lltloktrnnış. Bu ilranda, şu cümle de 
aıı ı inıiş: 

" '\'e h Menıleket1e büyük bir alaka 
eyecan uyanduan kitap!" 

Fakat bir kitapçıdan aldığı ba e 
'Beri ka • 
sine 

5 
rıştırınca ahlamış ki, kendi. 

cl't" O kuruşa mal olan bu "Afro. 
1 

le ''memlekette büyük bir alaka 
~e lıey 
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~li b 
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an eserlerin sayısı galiba diir. 

u nıu~tur 
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:todit d Yazmak ve bu esere "Af. 
rflın ·~ •~_ını vernıek, kanunen bir cü. 

ee-ıldir Fak t b . ·ı· :na: · a , u eserın ı anı. 

" ,.e h;' )fernlekette büJ•ilk bir alfika 
«İni :ecan uyandıran· kitap" cümle. 
'bu a~rak, halkın yanılmasını ve 

esert "P" "Af ....a! aerre l..ouYs'' in meşhur r"'Ut" . • 
rtırrnak, ~ zannetmesini kolayla~ 

• vıne ka h" .... 
ll!ayılrn • nunen ır curum 

anıakJ b 
'hilcce . • a eraber - doğru bula. 
tekiın kiınd 12 bir hareket değildir. Ni. 

• uvarl 'basılan .
1
• ara asılan, gazetelere 

ı anlara .. l . 
htası YÜzünd 0 <·um enın konul. 
da an] t en, bu Yazımızın başın-

a hğıını • k . had· z ' 'a ıaya benzıven 
ıseleı-e . · lua, rnahk şahıt olnuya ha tadık. va. 

telif d~v lemeler, nıfinakaşalar muh. 
.. a ar ·· ·· ' :rıi .. b" Yuzunden etrafında ge 

. , ır alalta -
ısrnini kuıı uyandınnı~ bir eserin 
sayılab"l anırken, suiniyet alameti 

ı ~ek h" 
dan kaçının ına ıyette reklamlar. 
terıniyenler ıya. son dere~e itina gös. 
~anıltı l ' dıkkatsiz vatandaşları 
~ r arsa k 
:ı,nec:ek bir İı anunen cürüm sayıla. 
Jna:dar. l<'akatreket yapmış sayıla.. 
oda l • Yanılacak olan vatan.. 

§ arın, onla h 
~ekleri hükü r ~klanda '\""erebile.. 
~Rstnd nı, hır mahkemenin ce. 

an daha a d . . 
1lun irind" k" z acı eğildır. nu. 

:ıı ır ı "Af d"t . . :o. a.. k ' ro ı ,, ı mıle eser • ..nıa he . 
ınüellifi vesıne kapılacak başka 

d k 
er varsa, onlara, bu hültiim

en ·o 
rutı ta ~nnıan1n tedbirlerini almala. 

vsıye ederiz. 

TAN 5 

Arkadaşımız Aka Gü~düzün Bulgaristan ın En Maruf Şahsiyetlerindera Eski Baş-

vekil Muşanof . ve Profesör ÇanJ<ofla Yaptığı Mülakatı Aşağıda Okuyacaksınız: 

o o O Siyasi Müşahitler ' ·"" 
-1 ". 2. "f:..ı' 

Yazan: Sabilıa Zekeriya Sertel 

2 E k• B k • ı 2 y • 1939 harbinin ilk getirdiği yeni 

S 1 aşve 1 eni tabir, ı-iyasi müşahitlik ve yeni 

' 

zümre de siyasi mlisahitlerdir. Bun. 
lar kimlerdir? ..• Siyasi hüvviyetleri 
kültür kabiliyetleri nedir? Gazete
lerde isim ve şöhretleri yoktur. Yal. 

1 2 S 
• ~ nız gazctdcrdc lıu siyasi miişahitJe-

rin kanaatlerine göre bir s ürü malıi-us a ly asi ~~i;:~~:~~li;ı~üşahit, siz~ kat'iyetle 
' ıddıa eder: Garp cephe ındc harp Mu halı e 

B ugiinkü Bulgaristan ik
tidarını elinde tutan 

Ekselans Köseivanofla ilk 
karşılaşmada hiç bir zorluk 
çekmedim. Ondan sonra bir 
çok karşılaşmalarımda da da
ima eski bir dostla konuştu
ğum hissini duydum. 

Harp sonu diplomasisind~ a" JJ~ 
kalble hareket etmenin ilk ve bü. 
yük örneğini Tı.irkiye vermiştir. 

Bu usul taammüm ederse sanırım 
ki, A\·rupa işleri ddha kolaylıkla 
birer neticeye varabilir. 

Bulgaristanın iki eski diplomat 
ve Başvekilile de böyle oldu. En u
fak bir zorluk ve endişe sezmeksi. 
zin ikisi ile de açık açık ve uıun 
uzadıya konuşmak zevkine erdim. 
İkisi de aktüel rakipleri nuhterem 
Köselvanof kadar açık özlü ve sa
mimi söz1ü. 

Önce Profesör Çankof tarafından 
evinde kabul olundu!n. İlimde, si
yasette ve halkçılıkta büyük bir o
toritesi olan bir profesörün odası 
nasıl sade, kibar ve ağır ise öyle 
bir oda. Yalnız havası ve hendesesi 
tam Bulgar olan bir oda. Zaten bu 
kaşeyi her Bulgar r!calinin ve her 
ferdin evinde bulabilirsiniz. 
Şu mevzular üzerinde konuşmak 

istediğimi söyledim: 
Balkan antantırun Belgrat kon

feransından sonra aldığı yeni 'a-
2.İyetle, Bulgar'stan arasındaki mii
nasebet, Türkiye - Bulgaristan mü
nasebetleri. Balkanların harpten 
·onra v aziyetleri hakkında dü· 
şiinceler. Yakında açılacak olnn 
Bulgar Millet l\feclisinde muhalif 
mebus sıfatile alacah tavır. 

' E ski Başvekil Profesö: Çan. 
kof, Sofya şehrinin sc\tiği 

yedi muhali{ mcbust:ın birisi<.lfr. 
Sofyanın karakteri:;tık bir tarafı 
siyasi çarpışmaların kaynağı olma. 
sı dolayısile elli, altmış seneden. 
beri muhalif mebus yetirtirmesın. 
dedir. Kırk eli sene önce de Sof ya 
demek, muhalefet merkezi ve mu
halif mebus seçilen yer demekti. 
Bu seferki 160, 170 hüktlmetçi 
- hükumet partisi değil, çünkü Kö. 
seivanof ta kendine hiçbir parti 
yapmamıştır - mebusa karşı çıkan 
25 muhaliften Bay Muşanof gibi, 
Profesör Çankof ta ön .;afta geli. 
yor. Kolay, açık ve tereddütsüz 
konu~uyor: 

- Önce size Balkan paktının 
başlangıcına ait bir hulasa yapa. 
yım: O vakit Hariciye Nezaretinde 
Muşanof vardı. Bu antanta bizi de 
davet ettiler. Tabii yanaşmadık. 
Çünkü bu antantın ne olduğunu 

ve neyi istihdaf ettiğini biliyorduk. 
Eğer müzakereye girereıt böyle 

bir paktı imza etmiş olsaydık füıl. 
garistanın milli zararlarına yapı!an 
Nôyi muahedesini, ikincı defa ka
bul ve imza ederek hükümlerini 
kendi elimizle teyit ~tmi~ olacak. 
tık. Bulgaristanda bunu yapabile. 
cek hiçbir hükumet tasavvur edi. 
lcmezdi. Bu mesele üzerinde biri. 
birinden ayrı düşüncelerce olan 
bütün Bulgar siyasi partileri cle!"
hal birleştiler. Böyle bir teklifin 
kabul olunmamasına ittifakla ka
rar verdiler. Fakat bi.z itilafgiriz 
bir politika takip etmeyi istiyor
duk. Bunun için Bulgaristanın her 
Balkanlı devletle ::ı.y.:ı ayrı birer 
dostluk paktı imzalamasına karar 
verdik. Nitekim buna ônce Türk. 
lerle, sonra Yugosbvlarla yaptık. 
Bu suretle bize yapılan haksızlık
ların adalet yoluyla düzeltileceğini 
ümit ediyorduk ve y~e bu ~midi
mizde devam ediyoruz. 

Harpten sonra Bulgaristanın ye. 
ni bir politikası vardı: Komşularile 
teker teker ve yavaş yavaş anlaş
mak, İstanboliski SırplarL'l ilk a. 
dırnı atmak istedi. Nedense geri 
kaldı. 

1 925 te ben Başvekalette ve 
Kalkof hariciyede iken bu 

fikri Ankarada güdmiye kararlaş
tırdık. Sefirimiz Sirnon Rade!, 
sonra onu istihliU eden Todor Pav .. 

mülikat 
II a~_a_n._· __ A ___ k_a_G_ün_d_u_·· z_, 

1"ürk - Bulgar a11laşmalarını capan ve Eaı7.:a11 Anfaniı 
kurulduğu sırada Başvekalette bulunan Gospodin 

Al uşanof Ankara ziyareti sırasında .. 

lof devam etti. Nihayet bildiğimz 
gibi muvaffakıyetle neticelendir. 
d ik. 

Bundan sonra Romanya "le an. 
lnşmak istedik. Fakat Dobriceden 
başka bir takım gayri menkul işle

ri , mektepler meselesi ~ibi zorluk
lar ortaya çıktı. Yugoslavyanın da
hi epeyce mütereddit ve çekingen 

davranması yüzünden b:r ~ey ola
madı. 

Fakat bu iyi fikrin peşini bırak. 
madık. Başvekil ve Harlciye Nazı.. 
rı Gimon Görgiyef devam etti. Yu
goslavya ü:r.erinde çok mesai sar. 
fetti. iş yoluna giriyordu ve bir 
gün konuşmıya başladı. Nih;ıy~t 
şimdiki Başvekil Köseivanof un me 

.. L.O.t< ~AN .HE K.I Mİ N . Ö G ü TL ER I . . 

YEMEKLER .. 
Geçen seferki Büyük Harpte, 

Almanyada mevcudu kalmayan 
bir madde yerine onun işini göre
bilecek başka bir madde kullanıl. 
dığı vakit, buna "erzast., denilirdi. 
O harp içerisinde Almanyadan bu· 
raya gönderilen o1omobillerin te
kerleklerine lastik yerine içerisi kı
tık dolu meş'n takıldığını, bir de, 
harpten biraz sonra gelen vapurla· 
rın salonlarındaki döşemelerin de
ri yerine kalın kağıttan yapıldığım 
görünce erzast'ın ne demek oldu· 
ğanu biz de anlamıştık ... 

Bu seferki harpte Almanyada 
erzak bakımından sıkıntı sekildi
ğindcn, cinsleri azalan yahut hiç 
kalmayan yemeklerin yerine, Al
ınanyada m e v c u d u daha bol 
maddelerden yemekler tertip et
mişler. Bunlara da, er7.ast demek 
Alman dilinde belki doğru olnmı
yacağından, adını yeni yemekler 
koymuşlar. 

Yeni yemeklerden biri, Alm:ın
yada her yemeğin temeli olan etin 
yerini tutacak, kızarmış köfteymiş. 
Ancak. etten büsbütün vaz geç
mek mümkiin olamadığından. hu 
köftelere iicte bir nisbette et ko. 
nuhıyor, füıt tarafı da nebattan çı
kanlan alhiiminle tamamlanıyor· 
mus. Yiyenlerin rivayetine göre. 
bu köftelerin et kızartması kadar 
lezzetli olduğu anla,ıhyor. 

Fakat insan, her öğünde köfte 
yemekten bıkacağı için, değişiklik 
olmak üzere, yeni bir sucuk icat 
edilmiş: Buna sucuk denilebilmek 
için, terkibinde biraz kurutulmuş 
et varsa da, albümin, yağ, hem de 
vitamin hesaplannı tamamlamak 
üzere domuz yağı, başka türlü 
yağlar, eker olacak maddeler, ku· 
rn yemişler, kesilmiş süt suyu, do. 
mates hulasası, bira mayası. yeşil 
biber, ~:aban merini, hem de lesi. 
tin ilave etmişler. 

Almanyada öğle yemeğinde çoT
ba baş yemek olduğu için, çavdar· 
dan yapılmış bulgurla, sütten ve 

mahut soya fasulyesinden çıkan). 
nuş albüminden, patates unundan, 
yağdan, karışık bir çorba konser. 
vesi yapmışlar. Kakao ile kola ilfı· 
cından kanşık şekerli yiyeceğe de 
şokakola adını venn:şler. Bundan 
başka bir de, şekerden ve yağla 
albüminde ve "meyva kokusun. 
dan,, mürekkep bir tatlı var. Bu 
da hoşaf yapmak için olacak .•• l.i
mon tuzu adı verilen bir tuzdan 
beş gram yanm litre suya konu
lun<'a, insanın vücudünden kav. 
bettiği madenlerin yerini tama~ı
lıyonn uş. 

Fakat bu yeni yemeklerden en 
mühimmi, kurutulmuş sebze oldu
ğu anlaşılıyor. Kuş konmazdan 
başka, her türlü sebzeler kurutu
larak, yapılmış olan bu konsen·e.. 
ler, büyük bir tazyik altında kü· 
~ültüldüğünden, bir öğünde otuz 
hin kişiye yetecek kadar sebze an
cak bir metı-e mikibı yer tutuyor
muş. Şu kadar ki; bu sebze kon· 
servesi, taş gibi katı olacağından, 
pişiJ'meden önce saatlerce su için
de yumuşatılması nruri olduğu 
şiiphesizdir. Gene yiyenlerin riva. 
yetine göre, bu sebze konservesi· 
nin lezzeti, taze lahna ile yeni ye. 
tişnıiş mini mini patate~lerin lez
zetinden farkedilemiyormuş •. 

Bu sebze konservesi bana geçen 
Büyük Harpte, pek sıcak bir iklim
de, et lokmasından mahrum kaldı
ğımız uzun uzun haftalarda yedi
ğimiz pastırma kurusunu hahrlat. 
tı. Biz de sıuktan kayış kadar sert 
olan pastırmayı, saatlerce su için
de yumuşatmıya çalışırdık. Fakat 
ne de olsa, ıudan çıkmış pastırma. 
yı öylece yemek kabil olmadığın.. 
dan, elimizde un varsa, pastırma· 
dan kıyma çektirerek, puf böreği 
yaptınrdık. 

Almanlar muharebeye haZlrla
nırken, ineklerinden pastırma yap. 
mayı akıl etmit olsalardı, yeni ye
mekler kat etmek için bu kadar 
:zahmet ~ekmezlerdl. 

olmıyacaktır. l\lajino ,.e Zigfrid hat .. 
tında milvonlarca insan kaybetme

sa1sile bilinen ebedi. dostluk anlaŞ- den kat'i bir zafere ulaşmanın imki. 
ması meydana geldı. nı , .oktur Bundan baslta Almanya 

Hüsnü niyetle devam eden bu iş. art ~k taa;nıza gcçmiy~cektir iste. 
lerin bir neticesi ve bilh~ssa Türki. dik;erı" · a1mışhr Şimdiden 'sonra 

o d ·ı s ı · "k ı A 
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' yenın yar mu~ e anı te ma um yalmz ingilterc Jıiıkumetini denizden 

olan muahede;}"! ~~ptı.k. Bund:ın ve havadan i. gal edecektir. Bu harp 
memn~ olduk. _çunku o zamana şarkta İngilt~rc ve Rusya araslllda 
kadar bıze mağlup d.?vlet mua.'?1e- cereyan edecektir. İngilterenin en 
lesi yapılırken ond~n sonra ~usa- büyük hedefi Rusyayı , ·urmnktu. 
vl devlet muamele~ı. yapıldı ki, hep der. 
beraber ilerlememızın , acılarırruzın 

beraberce teskinine çahşmamızuı 
esaslı bir adımı atılmış demekti. 

Size daiına tekrarlanması lazım 
gelen açık bir hakikati bir defa da
ha söyliyeyim: Balkan devletleri, 
siyasi, coğrafi ve iktısndi bir çok 
sebeplerden biribirine öyle bağlı. 
dırlar ki, bunların her biri mukad
deratımız üzerinde müessirdirler. 
Biz veya siz, yahut herhangi bir 
başka Balkan devhıti olmayınca 
antant olmaz. Birimiz hepimizden, 
hepimiz birimizden mü<:eessır olur 
bir vaziyetteyiz. 

Bizim istediklerimizi biliyor. 
sun uz. 

Bulgaristanda hiçbir hükumet 
tasavvur edilemez ki: halkın mil· 
1i, siyasi arzu1an hilafına hareket 
edebilsin. Hiçbir hükumet milleti 
bu esaslar hakkında başkaların
dan alacağı şifahi, veya tahriri va. 
atlerle avutamaz, avutmanın im
kanı yoktur. Millet maddi eser 
görmek istiyor ve başına ge1en hü
kumetlerden bunu bekliyor. 

Ben realist bir politisyenim. Bal 
kanlar bizi bilir. Onlann müşkül
lerini de biz nnlanz. Onun içindir 
kl, sakin, sulhçu bir komşu vazi
y eti aldık. Fakat bu vaziyet dava. 
Janmızdan vaz geçtiğimizi if ı:ıde et. 
memeli. Davalarımızdan vaz geç· 
medik. 

BaşvekAletim zamanında birkaç 
fırsat düştü. Muhterem İnönü ile 
Rüştü Aras geldiler. Onlara de
miştim ki: 

"Türklerle Bulgarlar arasında 

dost ya~amaıun şartları çoktur ve 
~k iyidir. Bizim Tiirklerle h lr n. 
lacağımız, vereceğimiz yoktur. Ön
ce birbirimizle, sonra yanyana 
harp ettik. ikimiz de bir şey kn· 
zanmadık. Aramızda iyi bir dost
luk muvazenesi var. Tiirklerin va. 
ziyeti sağlamdır ve miisaittir. Ö· 
teki Balkan devletlerine kar!?ı mu
tavassıt bir rol alması kahildir. 
Çünkü arası h.-psi ile iyidir. Kon. 
seyin l'Olü sizdedir. Diğerleri de 
bizi anlamalıdırlar.,, 

Evet, biz bugüne kadar nasıl bir 
aklı selim ile ve sulhperverane ha. 
re.ket ettiysek; bu hareketimizde, 
şiındiden sonrası için de devam c· 
deceğiz. Davalarımızı sulh yolile 
halledeceğimize ümidimiz vardır. 
Onlar da bunu takdir ediyorlar. 
Biz, ufak bir milletiz. Avuç içi ka. 
dar bir Dobrice, başkalanna pek 
ehmmiyetsiz görünebilir, fakat bi. 
ze hayati bakımdan lazımdır. Noy· 
yi muahedesinin de vaadettiği veç. 
hile, denize çıkmak hakkımızdır. 
Bu vaadin yerine gelmesinı yaşa
mak için bekliyoruz. 

Tam bir Balkan antantı yapa· 
bilmek için, vaziyeti hazıra müsait 
değildir. Öyle bir Avrupadayız ki, 
kendi işlerimizi kendimiz konuşup, 
halletmeğe meydan bulamıyoruz. 
Çünkü her devlet kendi hesapları 
bakımından her birimizi bir tara. 
fa çekip; sürüklemek istiyor. Bizi 
rahat bırakmıyorlar ve bu yüzden 
rahat konuşamıyoruz. 

fakat bence, ne kadar geç o. 
!ursa olsun, bu işi Balkan· 

lılann müşterek menfaatleri na
mına yapmalıyız. Çünkü hayat ve 
mukadderatımız, birbirine öyle 
bağlıdır ki, bir Balkan milleti ken 
disinin ne kadar şu taraftan, veya 
bu taraftan olduğunu zannetse; 
yanlıştır. Balkan, ancak Balkanlı
lardan, kendisinin tarafından o1ur. 
Eğer harp yann bizi bugünkü va· 
ziyette bulursa eyvah! Fakat or. 
ganize bulursa, işte o zaman ken. 
diınizi muhafaza ederiz. Onun f. 
çin aradaki kücük meseleleri dü. 
zeltelim ki, bu birlik ve organizas. 
yon vücude gelsin. Birleşirken, si· 
yasi ve askeri büyük, gayri kabıli 

(Devamı 6 ıneıda) 

Bir ikinci siyasi müşahit, şarkta 
harp olınıyacağını, İngiltcrenin iktı
sadi pazarlarda hir rakip olarak kar .. 
şısına çıkacak Almanyayı, Bahriselit~ 
te yolunu kesen İtalyayı bir kenara 
atıp Ru ya ile uğraşmıyacağını, hu .. 
ntı ancak .Merkezi Avrupa , .e Akde. 
niz tehlikesi bertaraf oldUktan son.. 
ra yapacağını söyler. 

Bir üçüncü siyasi müşahit, Al; 
manyanın u2un zaman bu iktısadi 
ablokaya tnhammiil cdemiyeceğini, 
ne pahasına olursa olsım taarruza ge. 
seceğini ve bu taarruzunBalk~nlarda 
olacağını ishata çalışır. Bir dördün· 
ciisü, Balkanlann Almanya kin bir 
zahire amban olduğunu, burada bir 
harp çıkarmanın yiyecek ambann
dan onu mahrum edeceği için, harbin 
Jlolanda, Bel!:ika ve Danimarka hu.., 
dutıarında olacağını söyler. 

Bir beşincisi harbin, şimalde, bir 
tarafta Rusya Almanya, diğer taraf. 
Uı İngiltere, F'ransa, İskandinav 
dc,·letlcri, Amerika '"c bütün bitaraf .. 
Jnnn iUihakHe bir cihat şeklinde o
lacağını, zıd kuv\•etlerin burada kar. 
şıla acnğını söyler. Bir altıncısı Ruı., 
yanın Jlindistana ineceğini, bofnzla .. 
rı, Balkanlan i gnl edeceğini. bir dl.. 
ğeri de R usyamn kendine lazım olan 
müdafaa üslerini nldıktan sonrn, ge. 
lccck hiicuınlan bckliyeceğinl, Al
manya ile askeri bir anlaşma yap. 
mıyacağını si.iyler ••. 

Bu si;\•asi müşahitlerin kanaatleri· 
ne biz de inRnırsak, harp ne şarkta, 
ne garpta, ne şimalde, ne cenupta 
olmı~·Aca1dır. Peki, bu harp nerede 
olncak?. 

Gazete niishalarında her gün çıkan 
havadi ler, bir gün evvelkini tekzip 
eder. Radyoların, propaganda ajanla
rının nesrcttiği havadislerle, siyasi 
mii ahedeleri de kar ılnstınrsanız bir 
birine araı• saçı gibi kanşan hadi. 
sclerle beraber, muhnkemenizin de 
kanna karışık olmamasına imkan 
yoktur. • 

Si~·asi miişalıitlcr, belki çok büyük 
adamlardır. Şimdilik hiivviyctleri 
meçhul olduğu için kendilerine la
zım olan hiirmet v82ifcsini yapamı. 
yacai:'lz. Yalnız her propaganda a· 
janc;ının kiraladığı hu siyasi müsa. , 
hitleri. kendi ~ üksek kanaatlerile baş 
başa bırakıp. hadiseleri kendi gözü
müzle görmeğe çalışalım. Burun önü 
müze serilen hadise:lcr ne kadar sa· 
şırtıcı olursa olsun, bu harbi doğu. 
ran sebepler, bugiinkü hadiselerin e· 
seri değil , uzun bir tarihe dayanan 
miitcselsil mücadelelerin bir sonu. 
dur. Veyn hesap gi.irme devresidir. 
Devletlerin birbirlerile olan iktJsadi 
çaı-pışmaları neticesi doğan, on do. 
kuzuncu asnn ortasından bugüne ka
dar de\'am edip gelen harpler, bn ik
tısadi çarpışman·ın ve paylaşınanın 

doğurduğu harplcrdir. Harp nerede o 
]ursa ol un, kim galip ''eya kim mağ. 
lUp çıkarsa çıksın, milletlerin mukad 
deratım harp tayin etmiyecektir. E
sarette yaşayan, ve ~arete diişecek 
olan milletlerin yapacaklan k rtu1uş 
ka\•galan harbe son verecektir. (Bi
zim istiklfıl harbimizde oldu~u gibi). 

Şimdi siyasi mii ahitler efkarı u· 
munıiyeleri saşırtmnk için ,ellerinden 
geleni arda ko) masınlar ... Ya1nız fa. 
rihin seyrini aşırtanııyacaklıırınll e· 
min olsunlar ... 

Üniiıniizdc, ikhsadi, siyasi kllvga. 
lari)e. sebepleri ve ncticelerile kos 
koca bir tarih yatı~or. 

Salih Sait Tekaüt Edildi 
Dün Gureba hastanesinde tekşü. 

de scvkedilen göz doktoru Salih Sait 
için merasim yapılmıştır. 

Vali ve belediye reisı Lutfi Kırd~r 
da merasimde bul.ın1nuslur. 

Belediye rcısi G•ıreb3 hnc;tanecrin
den döndükten sonra, 'l':ıkc:me gide· 
rek, oradaki yol inşaatını gözden ge .. 
cinnistir. 



Ebe Naciye 
Hakkındaki Karar 

Temyiz Edildi 
Ankara, 15 (Tan Muhabtrlnden)

!mıtr. otelinde doktor Mehmet Aliyi 
ildüren ebe Naciye hakkında mah. 
kemeee verılen karar, heıiı nıüdd-:1-
mnumf, hem de Naclyenin vekilleri 
tarafından ilci taraflı oluak ayrı ay. 
rı temyiz 'adilmiJtir. 

Müddeiumumilik temyiz Uyfha. 
mnda ajır ceza mahbmesinln hidi
aade müphede ettlji hafifletici ıe. 
beplere itiraz ederek, bu ael)eplerin 
mevcut bulunmadılm,ı iddia etmiftlr. 

Avukatlar bıe, hidlsede bsit un-
8U1UDUD mevcut bulunmadıiJnı, bl. 
naenaleyh müekkilleri olan ebe Na. 
clyenin beraeti icap etıiiini ileri aür
müflerdır. 
Diğer taraftan bldlseyt gazeteler. 

de okur okumaz Aııkaraya ıelnılf o
Jaa maktul Mehmet Alinin babası 
A.bdürrahman müdahil davacı trfa
~ temyiz mahkemeaine ayrıca bir 
~al •ererek, temyiz hükümlere 
~~ .. sebebi bulduğu takdirde. Ab. 
~ da usulen mahkemede 
Viialdahil davaeı ldatlyle 1>tıl1ıuca:t· 

Ankara, 15 (Tan lrfubabtrlnden)- Aydm. 15 (Tan Muhabinnden) -
İcra memurluiu imtlhanmda kaza. Adliye Vekili ve maiyeti bugün Na
nanlan Adliye Vekileti tesblt ftDÜf zilliden Aydına geldi, merasimle t.ar. 
ve kendilerine tebligat yapmıya 'ba plandı. Vekil doğruca adliyeye. gide. 

. 1- rek tetkik ve teftı,ıerde bulundu. Şe. 
lamı§tır · Kazananların islıolerlnl bil. refine verilen ziyafetlere iştirak etti. 
diriyorum: Yarm sabah Sökeye gidecektir. 
K.oıandan Tahsin A7cfar, Zonıult!a1dan * 

Mehmet GOntör, RJzeden Avni .AkııoJ', Ur- Denlzll, 15 (A.A.) - Şehrimizde 
fadan Sabri GflnaJ'dın. Kozandan Hilmi bulnnnıakta olan Adliye Vekili, dün 
Yorulc•, Denlsllden Osman Ells, Z.n1dan Adlife dairesine giderek teff §8 baf
ömer Eqtrı. Yoqattan Salih Ak1'aykal, latri.ıftır. Asliye ve alır cezada görül. 
ZOnguldaldan s.ım Şanotlu, Ankaradan mekte olan muhakemeleri ı.aldp eden 
Naci AklOJ', Bursadan Cemal Aao;v, Ah· ve bir aralık baroya da ujrayarak a. 
lattan Aziz Öza7Chn, Biw.ten SclUı Er- vukatlarla görü§en. Adliye Vekili, 
göçen, P6tilrıeden Zeki Yetil, Maraştan müteakıben ceıa evini gezerek ıtıev
Muharrem Erhan, Amu;yadan Sal1b Can- kuf ve mahkdınlann vaziyetlerinı 
tat, Denizliden Mehmet Artman, 1stan- tetkik eylemiştir. Fethi Qkfar, De
buldan Mehmet Artman, E1flpten MazlQm nizlide yeni bir ceza evi yap\ırmıya 
Berker, Kancbradan Akif JCrcalbrcm, Bo- tetebbüs edeceklerini vaat buyur. 
tazb7aocnn HOsntı Yazın, SUeden ibra- mu§lardır. 

ıe.t.HO 

Köseivanof Kabinesi 
Çekildi, Yeni Kabine 

Filof Teşkil Ediyor 
ret uyandırmıştır. Filhakika, yeni bine tebeddülüne ihtimal verilmiyor 
Sobranyanın içtima tarıhi ~·aklaştıjı Yeni Bul.gar ~isi geliyor 
için Köseivanofun kabfaetle tadilat Bofya, 15 (A.A.) _ Bulgar Aja 
yapması bekleniyordu ve bu arada bildiriyor: 
Dahiliye Nazırı Nedef ile, Ziraat Na- Bulgarfstanm yent Ankara El 
zın Bakliyanof'un kabineden çeki. Sava Pirot, bugünkü Orient eksp 
leceklerl tahmin ediliyordu. tile lstanbula hareket etmiştir. 

Vaziyet bu merkezde iken birden. Saraeoo"'lu Ue KÖlleivanol 
bire Kosetvanofun çekılmesi ve ka. 
bineye başka bir zaun memur edili. araaıntla telgraflar 
şi bütün mahfillerde nazan dikkati Ankara, ıs (Tan Muhabirinden) 
celbetmiştir. Balkan Antantı Daimi Konseyi re 

Fakat, umumiyetle zannedildiltne liğlnln Türklyeye gecmesı münas 
göre, Filof kabinesi, politik tibirile betile, Hariciye Vekilimiz Şükrü 
bir "köprü kabine,, olacak ve pek racoğlu ile Bulgar Başvekili ve Ha 
kısa bir zaman sonra Köseivanof tek. riciye Nazın Köseivanof arasınd 
rar Başveküete getirilecektir. Çün. telıraflar teati edilmiştir. Köselv 
kü, Köseivanof, milli arzuya tama. nof kabinesinin istif asından önce 
mile tetabuk eden mıitedil bir siya.. ati olunan bu telgrafları bildiriy 
set takip ettiği kadar kralın da tam rum: 
itimadına mazhar olmuştur. Eksellnı B. Kfflelvanof 

İyi haber alan mahfillerde ~öylen. Batvekil ve Baridye Nazın 
diğine göre, Köseivanof kabinesinin Sofya 
istifası tamamen dahili sebeplerden Balkan antantı dalmt kmllle7i bqkanlı· 
ileri gelmiştir. Bir rivayete göre, ye. tını deruhte ettWm fU anda J:beJAnıd .. 
ni seçim yapılırken mebus namzetle. nna hürmet ve dostluk lellmiarımı anet• 
rinin tesbiti sırasında Ziraat Nazın melde haaaten bahtf7arun. 
Bakliyanof ile Başvekil arasında çı. TQrikf mesai ve kaJ'fllıJdı Jtavra111 ra 
kan ve o zamandanberi devaqı eden hile hareket eden Balkan alleııbdn bant 
ihtilaf bugünk.ü neticeyi doğurmuş. emellerini, bütün ıza11 arasmcı. tuvvet
tur. Ziraat ve Dahiliye Nazırlannın lqecek olan ltlmadAver mOnueb 
istifası beklenirken Basvekilette te. daha ziyade teenat etmiı ıöreceiinl btı .. 
beddül vuku bulmasi dikkate şayan ;yük bir kuvvetle Qınlt etmekteyim. 
görülüyor. Bu Balkan ailesinin lza11ndan bl?tnl 

Maamafih umum! kanaat, Sobran. mümtaz bükillnet reiaine mesut ve milntf• 
yanın ictimaından evvel, veya SOi'- feh bir istikbale olan ttlmadunızı arat 
ra, fakı..\ her halde kısa bir zaman 1 mekle bahtiyar bulunuyorum. 
zarfında Köseivanofun tekrar Başve. 
kllete getirileceği ve esas kabineyi 
onnn teşkil edeceği merkezindedir. 

Rumen luıbineai d.eğifntigor 
Bükreş, 15 lHusust Muhablrim!z 

bildiriyor) - Rumen kabinesinde de. 
ğişiklikler olacağı ve Başvekil Tata
reskunun istifa edeceği hakkında 
yabancı memleketlerde dolasan ha.. 
herler burada tekzip edilm~ktedir 
~u sırada hPr hanef sekilde bir ka. 

Fin landa 
Sovyetlerin Kareli cephesinde bir
kaç istinat noktası elde etmiş oldu. 
ğunu ve fakat Sovyetlerin işgali al. 
tında bulunan bu mevzilerin kay. 
buıın Mannerheim hattının mukave. 
rneti üzerinde her hangi bir endişeyi 
mucip olamıyaoalını söylemekte
dir. Mannerheim hattı. daima tam 
olarak mukavim kalmaktadır. 

Sovyetlerin ileri sürdükleri 10 
tonluk tanklar bidayette Finler üze. 
rinde psikolojik tesirler yapmış ise 
de, bilahare hemen bu tesir kaybol.. 
muştur. Zira bu muazzam tanklarm 
zırhlarının da Finlanda tank tipları. 
nın ateşine dayanmadığı götülmü"' 
tür. 

Yine Fin kaynaklannın anlatıp. 
na ıöre Mannerheim hattı on mil 
derinliktedir ve bütün bu mesafe, 
tank tuzaklarile, mitralöz yuvalarL 
le, müstahkem mevkilerle doludur. 
Sovyetler şimdiye kadar bu hat ö. 
nünde 45 bin zayiat vermif, 300 tank 
ve yüzlerce tayyare kaybetmi§ler. 
dir. 

Bugün de bu hatta karşı vukubulaı> 
taarruzlar püskürtülmüştür. Sununa 

SARACOGLU 
EJuıellnı JI. 8uaeofl11 

Barielye Vekili 
Ankara 

CemtJekArlne telgraflanndan dol1171 Ek• 
aelimlanna dostane teşekkQrlerlml ane
der ve ıamlml bir IW'ette mütekabil hls
a17atımdan kendilcini temine ırıOAraat 

e7lerJm 

KiJSEIVANOF 

ler. 
Şiddetll hüeumlar karfiijiüla 
Pariste çıkan Oeuvre gaeztıeSine 

göre vaziyet fU merkezdedir: 
"20 Sovyet fırkalı fasılasız olarak 

Mannerheim hattma hucuuı ediyor 
ve bu hücumiarm ıı.,psi Finlandalı. 
lar tarafından püskürtülüyor. Rusla. 
nn, buzlar çözülmeden evvel her ne 
pahasına olursa olsun kısmi dahi ol. 
sa blr zafer elde .etmek istedikleri 
anlaşılıyor. Filhakika ~uzlar çözülür
se Kızılordu feci vaziyete Jüşe.:ek v 
bundan başkaca §imdi 80 kllomette 
tutan Mannerheim hattı 20 ldlomet.. 
re kısalacaıdır." 

* Parla, 15 (A.A.) - Pat ajansına 
göre Polonya cümhurlyf't hQJdlmetl, 
Sovyet Rusya iatj.lisma karşı Fin 
danın girifmif olduğu mıicadelede 
na yardım etmek için müseIWı kuv 
vetlerinden bir kı.smuıı bu meml 
kete ıöııdermeie karar verml§ttr. 

Japonya, Çine 
Yarduna Metni Oluyor 

ve Tiapale'ye karp yapılan taarruz- Tokyo, 15 (A.A.) - Ja~n Bah 

b 
• 1ar da muvaffakıyetle bertaraf edil. ye Nezareti namına söz söylem Bir Asırdan erı miştir. salihiyettar bir ıatJ bugün "' bey 

Sovyetlerin burada 3500 zayiata natta bulunmuştur: 
Görüım·ıyen uğradıkları bildiriliyor. Hattın mer.. Japoa deniz ve bav• kuvveti 

kezinde Volo gölüne brfı vuku bu. Yunnan. ~pong demiryolu ile y 
Sıftftuklar lan taarruz da püskürtülmüş, ve pılmakta ola!) atWı ve mühimqıa 

-":I Sovyetler burada da 1000 kiJi zayiat nakliyatını salAhlyettar makamfa 
Kopenhag, 15 (A.A.) - iki aydan. vermişlerdir. durdurmadıkça, bu demiryoluna ~ 

beri memleketin her tarafında hara- Ladoganın ffmal prkında da va.o cumda devam edecektir. 
ret derecesi sıfır altında 15 ile 20 a- ku bulan taarru.ıı.r püskürtülmü.f, Hatırlardadır ki, Fransız hot6m 
raaında tahavvül etmP.ktedlr. Bu so- ve Sovyetlerin 500 zayiat verdikleri ti tubat bidayetinde, bu mıiıtab 
ğuk, bir BSJl'danberi Danlmarkcida tayin eqtlmiştir. yapılan ve 1~1. ~in ölümüne 
gerek fiddet ve gerek devamı itiba. Bugün bir takun hava hareketleri bebiyet v ~· bombardmıa 
rile misline tesadilf eclllınemiş btr de vuku bulduğu ve Sôvyetlerin 16 larını p ~ 
soiuktuf. Ve bir rekor te~ etmek. tavnre kaybettikleri bildiriliyor,. Ja Ambarco 
tedir. Memleket buzlarJ.a abloka edıl- Fin hükftmetl dün 1897 tevellüifü. ~ Meselesi 
mif ve berri münakalatm btr kısmı leri, bugün de 1898 tevellütl!ileri si. V 

1 
'ıl (A.A.) Senat 

inkıtaa uğramıştır. Kömür tedariki lih altına çaiınıUştır. 8 1 ngto -
balunundan v.aziyet ff!Cldır. Aresund * Harlclye enclhnenl, lyandhn 
denizi donmuı olduğundım denizin Bütün Stokholm gaz~"'lerl. Sov. man tarafından Japonya aley 

hlm P*mabızotlu, Rizeden Cem11 Tural
ıan, ElbJldan K.emal Timur, KQlerlden 
B8lan G~, Akb1sardan Sadi Sunar, 

10 metre kalınlığında donmuş olan yetler tarafından elde edilmiı ufak nıevzu ambarlO bıklnnda teklif edt 
klfl'l üzerinden yaya olarak Dant. tefek muvaffaldyetlerle Kareli taar. mit ~~-~~-mütealllk m" 

Etibank Azalığı markadan lsveçe gitmek mür$üu- ruzundanberi Ud Sovye-t fırkasının rayi-™ • , ..... 
dür. mahvolması arasındaki niıbetsblili BJIQÜJDD Ha11nm ekseıitinbı 

Akdalm•~ Mutafa özalp, GOrelt
deD llaJdar, Silifkedım Kemal Ulur, Ot
rewııün !bsan Bvlpn, AqebirdeD ... 
eaı Erdal. Yoqattan Necıml Yllmu, Ce
mal fpekçl, ICU'leblrden-Rıu G&ı.W, Mah
mut Se7fi. llozattan Necip Cetelen. Anka· 
ndaa Bört KnB., :ltırlebhden Mehmet 
Gfllteklft. BuJ.ancıktuı ltbım Gilno)r, ?.a· 
T&dma AD 8111'1 eaı. ADamurdan ltem.al 
Celi. JtuJ4Jll~ a.blha SaraeotıU. !.. 

Ankara, 15 ('J'ANI - Etlbank ı. * kaydetmekte ve muhasamatın ıxı,. -kanuna muhalif olduju aanııe:~UIP't 
d8re mecltsi azalılma Şeker fabrika. teclir 
lan firketi idare meclisi reisi Refit Madrit, 15 (A.A.) - Soluk dat.._ langıcmdanberi 250.000 kişinin telef • 

Gflneray tayin edilmiştir. ~t..ı.::;:::. d:e!ı°!!:~~k!t sonra saat 17 ye doğru Romada kar Rumen Gençlik Tetki'Ab 
,_ _____________ tında 7 dereceye lnmlftir. Merkezt vağmağa başlamıştır. Bu ft":vkalAde Reisi İtalyada 
tanbuldan BUrhanettın GOlgen., J!llhlldan 
Fethi Öztq, SWvriden Pertev Gfllmı ?tfa
nlsadan Ahmet Donatlı, Corumdan Fahri 
Ydmas, J!:ıtpnlden Fethi Canpıı, Paludan 
VeJ'lllL Seıiktea Nuri ADmtk. 

İspanyada birçok yerlerde mebzul kı' esnasında payitahtta bununla ü. Trieate, 15 (,A.A.) - Boma 
miktarda kar yağmıı olduju haber <:Wıcü defa olarak kar yağnuf olu. anqlik tefkllltı şefi 
verilmektedir. yor Romada bu uqr fi4detll blr Sidoricl. dibı Blleden .- b 

kJ1 oldul\Wı llatırbyaa Jı1ç kimle trala buraJ• ,.ımit ve. pc.e lt4>ıllt'M 
Dl1l ~en 70ktı&r ya l?çe)et ~ 
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ETNAME 
a i asfiye e Bulunan Şark Demiryollan 

iş e~·~ci panyası Tür Anonim Şirketi 
_Hali tasfiyede bulunan Şark Demiryollan İşledici Kumpanyası T.A. J 

Ş. ?1~sedarlan İstanbulda Sirkecideki şirketin merkezinde 28 Mart 1940 
1 tarıhmde saat 16 da yapılacak nlelUde Umumi lçtimaa davet olunur. 

Miiznkcrnt Ruznamesi 

lo - 1939 senesine ait Iidikntörler kolejinin raporu. 
2o - ~furakip raporu. 

'k-:0 .- 31 ~iınunuevvel 1939 tarihine kadar bilançonun tasdiki ve n-
1 atorler zımmetlerinin tcbriyesi. 

Esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek asaleten 
~e. gerek vekiıletn hiç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar işbu 
ıçtıma ·şt· 

1 
• a 1 ırak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekaleten malik 

0 dugu her on hisse için bir reye malik olacaktır, fakat Ticaret Kanu. 
nunun. 365 inci maddesi mucibince nefsinde on reyden faz.la cemi edemi. 
~ece~tir. Reyi vermiye hakkı olup bu umumi heyete iştirak edecek olan 

er hısse~r hisselerini en geç 17 Mnrt 1940 a kadar aşağıdaki müessesele. 
re depoz.ıto etmelidir: .... . 

TÜRKİYE!>E 

lstanbulda, Sirkeeide Şirketin merkezinde. 

AVUSTURYADA~ 

. Vienadn, Oesterreichische Creditanstnlt Wicner Bankverein müesse 
sesındt. 

BELÇİKADA: --'R Brükselde, 48 r. de Namur'de, BANQUE .,..1:>E LA SOCIETE GENE 
ALE DE BEELGIQUE müessesesinde., 

FRANSADA: ---
M:ariste, 16 Bd des Italiens'de BANQUE NATIONALE POuR LE COM 

RCE ETE L'INDUSTRIE müessesesinde. 

lIOLLA?lı.'DADA : ---
Amstcrdamda, MM. TEIXEIRA DE MATTÖS müessesesinde.' 
iSVİÇREDE 1 -----
Biıle'de "B~ue Commerciale de Bale" müessesesinde. 

. Zürich, Bô.le, Genene ve Saint-Gall'de "Credit Suisse" müesscsc
sınde. 

Balc'de MM. Soeiser, Gutzwiller et Cic. müessesesinde. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 

İşletici Kumpanyası 

Likidatörleri 

Devlet HaYa Yollan Umum l\f üdürlüğünden : 
l - İd:ıremlz için kapalı zarf usulllc bir adet yolcu otobOsü mQbnyıın cdilo

cekilr. 
2 - Muhammen kıymeti 5000 llrıı olup muvnkkııt teminatı 875 liradır. 
3 - İhale 26-2.940 pazartesi günü saat ıı de Ankara Devlet Havayolları mey

danında kıl.in umum müdürlük binasında topianııcıık komisyon tara!ındaR 
icra edllccekilr. 

4 - Bu ilie ait :tcnn! ve hususi şartnamelerle mukavele projelerini Havayolları 
umum müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İh leye i~tir, k C'dccek taliplerin teklif mektuplarını Devlet Havayollnrı 
_jJuıum ınüdürlük binasında teşekkül edecek komisyon reisliğine ihale saa

tinden bir sant evvel vermeleri lftzımdır. Postada vftkl teahhür kabul e-
dilmez. (1049) 

Düzce Belediyesinden : 
Düzce belediyesi sinema binası 1 mart 940 dan 28 Şubat 942 tarihine kadar iki 

sene müddeUe icara verilmek üzere senevi 120 Ura muhammen icar bedeli üzerin
den on beş gilnlilk açık arttırmaya konmuştur. 

Taliplerin 26-2.940 pazartesi günü s:ıat 14 de teminnUarlyle bfrllkte DQzce be-
lediye encümenine gcJmcleri. (1045) 

istanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden: 
h Okulumuz dökümhaneslnde font ve bronzn alt her nevi döküm iışlerl hem tcınlz 
eın ehven olarak dökulOr. (998) 

Maari Matbaası Müdürlüğünden : 
Tah. Tutan % 7.5 muvakkat 

1

Clnıt Mıkdarı pey akçası ---- ~--~ rp ın tı kftğıt 100 ton 1500 Llrn 112.5 Lira 
ın Matbannıızda bir sene zarfında birikecek olan kırpıntı kftğıtlarının açık arttır
t ası 1-3-1940 Cuma gunü saat 15 tc matbaamızda lcrn edilecektir. İsteklilerin 1ırt
ır;a Vaktinden evvel % 7.5 muvakkat pey nkçaslle birlikte müracaatları. 

nrtnaıne müdurlUktcn ,Parasız tedarik edilebilir. (1140) 

İstanbul l\1ıntaka Liman Riyasetinden: 
'MAhırkapı 6nünde b tık Mari "Valyano" ve Haydarpaşa mendireği açığında batık 
_ a_ryatıta• ismindeki ikl vapurun enkazının ihracı suretllc limanın temlzlettlril-
•••esı am ay .. Cllk n ve kap 1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mart Valyano" vapuru 
Vak~nın ihracı tahmin bedeli 15,000 (on beş bin) lira, ve % 7,5 teminatı mu
bi ) atesı 1425 lira ve "Mariyetta" vapurunun enkazının tahmin bedeli 5,000 (beş 
26~2_'; 7,5 teminatı muvakkatesl 375 liradır. "Marl Valyano" vapurunun ihalesi 

16 d 40 Pazartesi günü s;ıat 15 de ve Mnrlyetta vapurunun da aynı günde saat 
Bdır. 

"::ı~~ olanlann teminat makbuz veya banka mektuplnnnı ve diğer mall ve ticari 
find ı muteberelerinl ve bu işlerde ehliyeti olduklanna dair mOnaknlt'ıt vcldile
'Ve e~ _alınmış ehlıyetnamelerlle birlikte teklif varakalarını 2490 No. lu arttırma 
Palı c aıltme ve ihale kanununun 32 1ncl maddesi hükilmlcrlne uygun olarak ka
ÜZeri v~ rnOhürJU zarfla ihale saatlerinden birer saat evveline kadar Galata Rıhtım 
~tmn c mıntaka liman reisliği binasında müteşekkil komisyona vermeleri. Ve 
olunu ancyl görmek ve almak isteyenlerin her gün idare ıubeslne müracaatları iltın 

r. {936) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Ko
ınisyonundan: 

lieybellad -nu1- a s:ınatoryomu mccrasuıın on tarafa alınması i~l açık eksiltmeye ko-
•.ınuştur. 

m:ı-m Eksiltme 28-2-040 çarşamba günn saat 15 de Cağnloğlunda sıhhat ve lçU-
uaven t · 

2 _ K e müdurlüğü binasında kurulu koınlsyonda yapılacaktır. 

3 'M eşif bedeli 1715 lira 95 kurulitur. 

4 :. 1 
uva~kat teminat 129 liradır. 

rebnırı tc •lilcr eartname ve buruı bağlı diğer evrakı her gün komisyonda gö
c-r. 

5 - lıteklil den lın erin en az 1000 liralık bu i_şe benzer fş yaptığına dair dalrelerln-
nlını: 1~' oldu klan vesikalara isllnaden e kslltme tarihinden 8 gün evvel vilt'ıyetten 
bnnkao ;klan ehliyet vesiknlan ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
veslk 

1 
ktubu ve 1940 yılı ticaret odnsı vesikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

_ 
8 arı htıınllen belli g{ln ve saatte komisyona gelmeleri. (1083) 

İstanbul Defterdarlığından: 
liocapaı;a Malıyc Şubesi mükellcfierindcnl Hubyar !hahallesl Basiret hanında 
030 

İtalyan Şark Bankasına 
ler ıe:~ıı Ytlı _v('I'g nlzln kaldırılması hakkındaki ltlrnz komisyonu karan vergl
fı et yız komısyonu un 6-1-940 gün ve 184 sayılı karar ile nakzcdilmiştir. KeyU: 3692 sayılı kan nun 10 ve 11 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek 

ere U n olunur. ,(1221). 

TAN 

ADEMİ 

J abletle ri her eczanede bulunut1 

ıPoste kutusu 1255) Galata, lstanbul 

R -

- ....................... 1811 .. msı:: ........................ ,.. .. 
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Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri, 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR· 

• 

Cinai Mlk. Muhammen B. % 7.5 teminat Ekılltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şek. Saat 

Yıımalık kanaviçe 10.00Ö kilo sooo.... 445 - A. Arttırma 14 
Iskarta " 10.000 " 1800.- 270 - " " 14.30 

" Çul 6.000 " 960.- 144 - " " 15 
" çuvııl 5.000 " ROO - 120 - " " 15.30 
" kınnap 5.000 " 1400.- 210 - '' " 16 
" 1p 5.ooo 11 1400.- 210 - " " 16.15 

Marka bezi 300 " 90.- ıs 50 Pazarlık 16.30 
I - İdaremizin Ahırkapı Bakım ve 1 leme evinde müterakim cins ve mlkdarlan 

yukarda yazılı kanaviçe, çul, çuval, kınnap, ip ve bez hiz<ılarındn gosterllen usul
lerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, pazarlık saııUcrl hizalarında 
giSırterllmlşilr. 

III - Eksiltme 7 - 3 - 940 günü Kaba taşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki 
Abm Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nilmuneler her giln Ahırkapı Ba kımevlnde giSrlllcblllr. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte '1ı 7,5 güvenme paralarlle birlik-

te mezkur komisyona gelmeleri. (1252) 

Muhammen bedeli 4750 lira olan 5000 Kg. Neft yağı 2-S-1940 Cumartesi günü 
saat (10,30) on buÇUkta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara:tın
dan açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu ise girmek isteyenlerin 356 Ura 25 kuruşluk muvakk:ıt tcmin:ıt ve kanunun 
tayin ettlgi vcsalkle birlikte eksiltme gUnü saatine k dar komısyona müracaatlnn 
lazımdır. 

Bu j:ie alt şartnameler komişyondıın puası~ olarak dafıtılmaktadır. (1251) 

* * Sirkeci gan meydanı ile pl!ında g5ster! len yolların Topeka sistemi asfaltlanması 
~i 28819,20 lira muhammen bedelle ve ka pnlı zrırt usulıle mün:ıkasaya konrnuljtur. 

Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 liradır. Münakasa 1-3-940 curntı günü saat 
11 de Sirkecide 9. isletme binasında A. E komisyonu tarafından ylpılacaktır. ts
teklilerln ayni gun saat 10 a kadar kanuni vesaık, t<'minat ve ehliyet vcslkalannı 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermekrl Iazımdır. Şartnameler 
144 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesınd en verılmckt dir. (1084) 

* * . Muhammen bedeli 93750 Ura olan 15.000 ton Linyit k5milrQ 26-2-1940 Pazartesı 
gOnü saat 15,30 da kapalı zart usum ile An karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5937,50 liralık muvııkkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tckll!lerlni ayni gün saat 14.SO za kadar komisyon reisliğine 
vermeleri ltızımdır. 

Şnrtnruncler 469 kurusa Ankara ve Hay d:ırp:ıli:ı veznelerinde satılmaktadır. (987) 

Sarıyer Belediye Şubesi M UdOrlUCIOnd en: 
Yenik5yde Mollaçelebi mahallesinde Köyb:ışı cadde inde 301 No. lu lkl kallı 

kt'ıglr kıılııycı dükkdnının malll lnhıdam olduğu bllmuaycne ani şılmış ve bu du
rumda kalması fennen gayri caiz bulunmuş -ı e sahibinin ikıımetgab adresi de bu
lunamamış olduğundan tarihi ilandan itibaren on beş gün içinde binanın yıktın
l:ırok tehlikesi kaldırılmadığı takdirde Belediyece yıktırıl cağı alt'ıkadarca malfun 
olmak ve tebliğ makamına kaim bulunmak üzt'rc llıln olunur. (1250) Zirant Rnnlrnsında kombarnh ve ihbıırsız tnsnmıf hcsaplannda f'D 

az 50 lirnsı bulunanlara senede 4 defa çekilct'ck kur'a ile a~ağıdala " •:ımaım::1:::::mmz:::::ı:ı:::::;:ı~~==;;;;;;:Jr;:E;:;;mjjj:c::::lmBl!llıı. 

' ' ' 40 

Adet 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

LOOO Lir ah il 4,000 

500 • z.ooo 
1 Kum ş Si T · · ·· h tır 

Taliplerin hamil olduklan vesaık suretlerini raptedecckleri bir mek
Lira 

• • 
• 2so ., ı.ooo • 
• 100 u 4.000 " 100 • -1 • 5.000 • 

120 • 40 • 4.800' • 
101> • %0 ;; 3.200 ,. 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere lknımıyc çıktığı takdırde % 20 fnzlasivle verıiecektir. 
Kurnlıır senede 4 defa, ı Eylul, 1 Bırindklinun, 1 l\lnrt vo l Uazunıı 

tarihlerinde cckilcl'ektir. 

LA HOUO 
Dünyanın en i~i müshil şekerlemeleridir. 

Ml"R F"7 NI" l')F Rlll llNllR 

,: _____ ıa:amm-mBlt~ ı Tasfiye halinde bulunan 

ZÜMRÜ YÜZÜK I Üsküdar ve Kadıköy 
MURASSA ZARF 

1 
Türk anonim su şirketi 

Takriben beş kırııtbk koyu renkli 
çok zarif bir tek taş Zı.imrlld Yüzük-
le Pırlanta ve Ynkut işlemeli bir 
Çift altın antika zart Sandal Bcdes· 
tanında teşhir olunmaktadır. 22 Şu-

1 1 bat 940 Perşembe gilnü saat on d!Srttc 
mfüavec'le llr ı;ntılRC'aktır. 

Tnsfiyc hnlindc bulunnn 

Feshane Mensucat Türk Ano

nim Şirketi Tasfiye l\iemurlu-

ğundan: 
Tasfiye halinde bulunan Feshanc 

Mensucat Türk Ano!'lim Şirketi his
sednran heyeti umumiyesi 1910 sene. 
si Martının 8 nci Cuma günü saat 
16.30 da Galatada Sümpr Bank Istan. 
bul şubesi binasıdaki dairei mahsu. 
sada aşağıda yazılı müzakerat ru~n
mcsile adiyen toplanacağından lus:~
daranın Toplantı gününden on gun 
evvel hamil bulundukları hisse senet 
lcrii tasfiye memurluğuna tcvdi_ede
rck içtimada hazır bulunma~ uzt re 
duhuliye varakası almaları nen olu. 
nur. 

Hisse senetleri hS.millerine ilan 
scrlevhnsiylc gazetemizin 14.2.940 
Çarşamba günkü nüshamızda neşre
dilen hey'eti Umumiycyi içtimaa da. 
vet ilanında İçtima günü sehven (28 1 
Mart 1940 Perşembe saat 11 de) ola· 
c~_ğı~ı ilfın edilmiş ise de toplantı gü.

1 
nunun 
25 MART 1940 PAZARTESİ 

günü saat 13.30 da olacağı 
Tashih ve tavzihi keyfiyet olunur. 

Dr. SUPHI ŞENSES 
İdrar yollan hastabklan mütehas- ı 
sısı Beyôğlu Yıldız sineması karı;ısı 
tramvay durat'l Lckler apartımanı 

llJSllllB!ı::ITel : 4392' , 

Ruznamei :Müzakerat: Beşiktaş birinci sulh hukuk hakim.. 
1 - Tasfiye memuru ve tasfiye llğinden: 

murakibi raporlarının olnınması ve Abdullah: Amavutköy dere sokak 
1939 senesi sonu itibarile tanzim olu 12.14 numarada mukim iken halen 
nan bilanço ve kiı.ru zararın tetkik ve ikametgahı meçhul 
tasdiki. 6/2/940 tarihli celse için tarafınıza 

2 - Şirket mevcudat ve matluba. gönderilen davetiye bila tebliğ iade 
tile, hukuk ve vecaibinin ahara devri edildiğinden ve Mısmfa olup ikamet. 
suretile tasfiyenin hitama erdirilnıesi gahınız tahkik edilemediğinden ve 
hususunda karar ttihazı ve böyle bir bu suretle lkametgahınmn meçhul 
karar ittihaz olunduğu takdirde tas. olduğu anlaşıldığından tarafınza ilfı-

nen tebligat ifasına karar verilmiş ve 
fiye memur ve murakibinin ibraları muhakemenin 22/3/940 günü saat 10 

3 - Tasfiyenin devamına karar n talik klımış olduğu teliğ makamına 
verildiği takdirde yeniden tasfiye kalın olmak üzere yirmi gün müddet 
memur ve murakibinin tayini. le iltın olı.ınur, "" 

tupla Malatya Mensucat Fahrıkası Mudürlüğüne müracaatlan 

• 
19 O K··ç .. 

iKRAMiYE 
" ı es 
PLAN 1 

r 

Kcş:dclcr: l Şahat. 1 l\lny1s. 1 Ağm;tos, ı tkincltcşrin 
tıırihlcrindc yapılncnktır. 

Kumbaralı ve kumbıırasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlgr 
kuraya dahil edileceklerdir. 

.. 1940 IKRA iYELERf 4 

1 Adet 2000 liralık= 2000.--
3 ,, 1000 ,, = 3000.- ti 

6 ,, 500 
" = 3000.-- ,, 

12 ,, 250 
" = 3000.-- fi 

40 ,, 100 ,, = 4000.- ti 

75 ,, 50 ,, c:: 3750.- ,, 
210 

" 25 ,, = 5250.- " 

Türkiye lş Bankasına para yatmnnkln yalnız para biriktırmiŞ 

cılmaz ayni zamanda talflnlzi de denemiş olursunuz. 

• ~ 



TAN 16- 2- 940 

S A B A 
Ö G L E ve AK Ş A M 

Her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman RADYO L İN 

diş macunu ile fırçalayınız~ 

GRiPiN 
- Ben de lcomsuıarım gibi gaıeı parlak bir 

ısılc veren aını ampullardan safın almalı 

fstlıorum. 

- Anladım. ıenl TUNGSRAM ICRİP1011 

ampulfarını arzu edlvorsunuz. 

T1JNGSR4H 

BOUffL-A 

~~o ~LJ(])rKJ 
ı,,., oe ~ 

ı... w tuJ'41ıtt..k 

B iflff Dffl LE fi 
8 

İSTANBUL 
ANKARA. - İZ~tF\ 

HiLMi KiTABEYi NEŞRIYATI -. '[Diş çıkanldıktan son?, dit apse~erinde, Akıl dişi lltihap1arında ~ 
MADAM BQV ARI D~nyanın en. ~eşh~~ romanıdır R 1 D A D 1 Ş S U Y U J 

Türkçeye çevrilmış nushn'lı da fev 

kaliAk ~e rRağb~mlit ~da~nFi~ışttırl.OOyk~n Gt üstav Flober, çeviren Ali Ki.'lli nun ıhk olara1ı: gargarası, bu DtDıaplann tlfuım temin eder 
yuz. esı ır. a ı uruş ur. 

POKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi trl§ 

bıçaklarıdır. 

GÖNÜL TiCARETi Büyü~ ~li romancı~i~ Hüsey~.ı 
Rahmı Gurpınarın en guzıde, en gu 

zel hikayelerinden mürekkep çok değerli bir eserdir. Fiatı 50 kuruştur. 
KADIN PENÇESi Büyük edibimiz Halid Ziya Uşaklıgiliı 

en son yazdıklan hikayelerd:r. Fiatı 40 kr 
A CKI MEMNU Ustad Halid Ziya Uşaklıgilin 'l'ürk edebiycıt 
~ ve klasikleri arasında mümtaz bir mevki 

tutan meşhur milli bir romanıdır. Sadeleştirilmiş olarak yeniden ba 
sılmıştır. Fiatı 125 kuruştur. 

iŞLER TIKIRINDA GiDiYOR? Meşhur Rus .e~ibi A~tol 
Çekof'un eserıd:r. Turk 

çeye çeviren Haydar Rifat. Çok kıymetli hikayelerden mürekkeptir 
Fiatı 35 kuruştur. 
DÜNYA NiMETLERi An~re <?id~'in en meşhur bir es~ 

ridır. lkıncı defa basılmıştır. Çevı 

ren Avni İnsel. Müellifin hayatı ve felsefesi hakkında tlüseyin Cah; 
Yalçının uzun bir yazısı, Profesör Hilmi Ziya Ülken'in bir mukııdde 
mesi ve Andre Gid'in hayatı hakkında malümatı camidir. Fiatı 75 kr 
V Q l TER Dünyanın en çok tanınmış muharrir ve felesofJarınrr 

meşhul Volter'in hayatı ve felsefesi hakkında Andrc 
Maurois'nın yazdığı bir eserin türkçeye tercümesidir. Çeviren lrfar 
Konur. Bol resimlerle basılmış olarak. Fiatı 50 kuruştur. 

Xll cİ CARL'ın TARiHi Volter'in yazdığı en me~hu~ hi 
~ eserdir. Isveç Krelı Demırba~ 

Şarl'm tercümei hali, hayatı, muharebeleri, kahramanlık menkıbeleri 
Türkiyeye iltim?sile Osmanlı tarihinde oynadığı rolleri tasvir eder. E 
kıymetli tarihi bir eserdir. P.esimlidir. Türkçeye çeviren Nahid Sırrı 
343 sahüe, Fiatr 100 kuruştur 

HiLMi KiTABEVi 

ESKİ ve YENİ ROMATİZMA 
LUMBAGO _ SİYATjK • 

OMUZ • ARKA - BEL - DİZ 
KAI.ÇA ve soğuk alğınlıkJa-

1 

T1ndan ileri gelen şiddetli ağrılarını TESKİN ve İZALE EDER. • , 

YAVZIH ILANI 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü lstanbul 

Bölgesi Başkanlığmdan : 
27-1-1940 tarıhindenberi IMn edilmekte olan '155.894 03 lira k~if bedelli Dol

mabahçe Stadyum inşaatı eksiltmesine girmek isteyen Wipler en az bir teahhütte 
400.000 liralık bu işe benzer bir yapı işi Yapmış olduklanna dair ibraz edecekleri 
vesika ile eksiltme tarihinden en az sek iz: gün evvel İstanbul VlJAyeUne müra
caaUa ehliyet vesikası almış olmalan ve ayni zamanda 1940 yil.ına aid Ticaret O-
dası vesikasını da Mmil bulunmalan ilfın olunur. (119'1) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
ICUPONLU •VADl!Li •MEVDUAT 

• 
•GiT• PARAN iN • FA·ız iNi •AL• , ___________________________ , 

YATAKLI V.AGON 
TÜRKiYE MÜMESSILLl~INDEN : 

Anadolu şebekesindeki yataklı servislerile Toros - Ekspresinde (Su. 
riye ve Irak şebekeleri dahil) şimdiye kadar yolcular tarafından usu
len kondüktörlere verilmekte olan bahşi§ yerine, mart 1940 iptidasın
dan itibaren yatak ücretinin % 8 i nisbetinde bir servis ücreti ikame o. 
lunmuştur. Kondüktörler nezdinde ve arabalarda bulunan barem mu .. 
cibince servis ücreti makbuz mukabilinde kondüktörler tarafından is.. 
tifa edilecektir. 

Sahibi H Ne..,tyat Mtldflrl Halli L6tftl OORDUNCV. Ga:ıetecilik n 
NM1'1v11t T f, !il P.1tC11ıt~ v•.,.. T A N '"'t"ıutw. 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bu. 
lunur. markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şur. İstanbul Tahtakale No. 51 

PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu İstiklfil caddesi 
No. 48 • 1 ODEON Mağazası 


