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10,000 ltalyan 
Finlandad 

Aramızda Halli Güc Olan 17 Gündenheri Devam 
. • • • Eden Sovyet Taarruz 
Hıcbır Mesele Yoktur, Dıyor Dün Biraz Gevşedi 

Halk evleri 
8 Yaşında 

Yazan: Sadri ERTEM 

1 9 Şubat tarihi, Cilinhwi-
yct politilui.sının fikrini 

Yapmak. yam yeni cemiyetin 
mimmisine göre insan ruhları
nı işlemek davasının bir mües
sese halinde ortaya çıktığı gün
dür. 
Dund:ın sekh sene evvel bu tarih. 

te Cümhuriyet Türkiycsi hudutları 
içinde ilk Halkevleri açılmıştı. Bu se
ne bunlann miktan mahiyet itibarile 
ayni davanın müdafii olan Halk oda. 
larile birlikte 518 olacnktır. Yeni 
Türkiye için bu, 518 inkılap karar
g:.hı demektir. 

Halkevlerlnin inkişaf ve tekamü. 
lünden çok şeyler beklediğimizi nçık
ça söylemek lazımdır. Onu sadece 
~OndcUk polftıknnın bir merkezi say. 
ıtıadığımız, ruh mimarisine şekil ve
~.n b~r kültür müessesesi addetiğimfz 
k~~~r ki, onun hinnetlerini bir te. 

. ul devresi içinde idrak edece:ı
trllze kani bulunuyoruz. 

1 ~- H. P. inkılnbı yaph, devlet po. 
Jtikası o.n~ emrindedir. Ancak ~nlcı.. 
d P partısının hususiyetlerinden biri 

e ?nun yalnız siyasi gayeler de~] 
~ıu ~manda Türk cemiyetini radL 

.1 bır şekilde ıslah etmek, venı ce
;ıy~~i kurmak vazifeleri de" vardJr 

ı u ıtıbarla C. H. P. radikal hızrn' • 
erini 1 • 1 et. le Yen ınsan arın yeni ruhları 1_ 

tahakkuk ettirecektir. 

Kral F~~~n doğnm yıldöunnın dolayısne Bükrcştckl 1\1ısrr Sdarethanesinde \'erilen ziya.fefic, Roman. 
ya Harıcıye Nazın Ganfcnko, Büyük Elçimiz Hamdullah Su11hi Tanrıöver ve arkaılaşımıı Aka Gündüz 

Mac~r Matbuatı~ın Son r·e~~·;;a·ı~f~·-j 
Gunlerdeki Asabi ! Sorderı iyı i 

• Karşılandı 

Hareketlerine Gelince: B~~~~:·~.::~~~;!~. b., .. ~:ı;; 
Bukrcştc musaıt hır surette 
karşılanmı~br. Bük.reşte yeni 

n Bu Hareketler, Orada lelerin Kompiike kabinenin Köscivanof kabine. 
:S sinin çi:r.nıi~ olduğu esaslar da-

y - Old "' G •• f • F k H M • bilinde harici siyasetine devam enı cemiyet ne bfuıye itibarile, ugunu 05 erıyor. a et er ese .. e etmek niyetinde olması büyük 
!.., ~ ne de ideoloji bakımı dan bir memnuniyetle kar!jılanmak. 
~nrus ettiğimiz ımparntorluk~ Dostlukla, Hüsnüniyetle Halledilebilir.; tadır. Bilhassa bu siy:ı:.ctin mU-
k alı bir hüviyet olacaktır. H tta a a.. mcyyiz vasfını tcşkiJ eden mm-
k ın snnııan fikirler bile hır a ik Y•- {Hususi Muhabirimiz Aka Gündüz Bildiriyor) tak:ıvi teşriki mes:ıl zihniyeıi • 
1 ~p altında muayene cdıll.rs m .ros- memnuniyetle ileri sürülmek- ı• 
?niyetin iddialnrınd e yenı ce- A ''K 
de ltaldığuıı an ne kadar gerı.. vrupanın üçük Paris,, ine Bükreş derler. Hayatın; ça· tedir. 
lı:ünd~ sarahatle görmek mı.im- lışmaktan, kazanmaktan, neşeden ve nikbinlikten ibaret oldufuı ı Yeni Bulıar kahineslnde Ha. ı M ur. ..., ricive Neznrctine lvan Popo[un f 

eseıa basit bir -'-at kanaati Bükreştedir. Güzel yüzlü insanın, iyi yur" ekli insanın ve getirilmesi aradaki dostluğun i 
l>a.ratorluJı: d . uı~ olarak Jm. ne bugünıtu e:deki. milliyetçilik hakiki sulhsever insanın toplandığı yer Bükreştir. t devam eüecefi §eklinde tefsir 

yetçıllk tarifi ve Kubbeli Moskova, sokak lan üniforınalanmış Bcrlin, sisli f ~!::.:._ ............. • .. 

Londra, 18 (Hususi) -Fin Jruvvetlerinin Karelide g6.,ter
dikleri şiddetli mukavemet netice vermeğe başlamış ve 17 gün
dcnberi fasılasız devam eden Sovyet taarruzu, ilk defa olarak 
gevşeme alametleri göstermiştir. Bugün :Mannerheim hattının 
garp kısmında yalnız mahalli çarpışmalar olmuş, diğer sah:~ar
da da nisbeten hafü topçu ateşi teati edilmiştir, 

Finler, Ladogada SovyeUerin yeni 
taarruzlarını püskürttiiklerin! bildı· 
riyorlar. Yine Fin kaynaklarına gere, 
burada 600 Sovyet askeri maktul 
düşmüş, 3 tank, 17 kaınyon ve saıre 

1 

imha edilmiştir. 
Kumoda ihata edilmiş olan Sovyet 

fırkasının vaziyeti ümıtsız sayılmak. 
tadır. Bu Sovyet kuvveti, bir noküı. 
da tutunarak vaziyeti kurtarmıya ça. 
!ışıyorsa da buna imkan bulamıyaca
ğı tahmin ediliyor. 

Sovyet kuvvetlerinin bugtin cenu
bu garbi Finlanda şehırlcrinc ynp
tıklan hava taarruzlan neticesinde 
40 k&dar Finli maktul düşmüşlerdir. 

Sovyet resmi tebliği 
Son Sovyet tebliği ~udur: 
"Karcl..i berz:ıhtnd3 düşman S,wyct kl

talarının tazyiki altında büyük zayJaUa 
Viburg istikametinde sUratl,. rlcat etmiş ve 
köyler\ yakmıştır. Sovye\ kıt:ı.ları, Muola
Jaervi g5lünün şimal sah\linde ktıln Ofntla 
~ehrlnl, Surumnnın .şarkında Karhula 
müstahkem mevkilnl, Mnrls ve Murila şew 
hlrlerlnl işgnl etmişlerdir. 

.. Sovyet kıtalnn, dü~anı cephenin he-
IJJ areşal IJl annerlıeim 

yet( umumJyes!nde takip etmektedltlcr. ,
CephenJn diğer mıntnknlnnnda koyda de-
ğer bir hftdJse olmamıştır. Sovyet hava 
kuvveUerl düşman kıtalarını ve hedt>Oe-

Almanya Ş~mal 

Devletlerini de 

Tehdit Ediyormuş! 

rini faallyeUe bombardıman etmi~lerdir." 

Fin resmi tebliği 
Diğer taraftıın Fin resmi tebliğin. 

de de deniliyor ki: 
"Karell berzahında Sovyet ta2;>1kı dlln Paris, 18 (A.A.) - P:ırise gelen 

zayıflamıştır. Ltıdoga gölflnün dofu - fi· haberler, İsveç hükUmetinin Finlan
mall kıyısında Finler barı muvaf!oklyet- da tarafından ileri sürülen yardım 
ler kaydederek 570 Rus öldilrm!lş, 8 top taleplerine müsait cevap vermekten 
ve bir miktar harp malzemesl zapt ve 3 imtina etmesinin Alrnanyanın tsveçe 
tankla 70 muhtelif nakil vasıtası tahrip ve umumiyet itibarile İskandinav 
etmişlerdir. Kuhmo civannda, devriyeler memleketlerine karşı olan hattı ha· 
arıısında vuku bulan musademede Sovyet- reketinin do~rudan doğruya netice. 
ler 130 ölil vermfflerdlr. Doğu cepbesln- . • . 
de kayda de:cr mühim bir hldise olma- sı olduğunu teyıt eylemektedır. 
mıştır. 

"Dlln,l'tnlanda tayyareleri bQyilk bir 
faaliyet ıöstererek düşman kollarını bom
bardunan ve Sovyct bombardıman tnyya
relerini ta.rdetmişlerdir. Sovyet tayyareleri 
Kareli cephesi ile Finlandanın cenup ve 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

Filhakika Berlin bu memleketlere 
tebligatta bulunarak, Finlnndaya 
doğrudan doğruya bir yardım yaptık. 
lan takdirde, Almany:ının bu mem
leketleri bizzat kendisme karşı bita
raflıklannı bozmuş telakki edeceği
ni bildirmiştir, 

:---____ <&_nu Sa 6 Sü: 6) Londra, renkli Paris, biraz Bükreş olabilselerdi, ne Majino - Zig- , 

r-;:;--~================= frid, ne de Mannerheim olmazdı. 
Be •kt -· -ıl Vatikan, Anglikan ve Kremlin ki. 

Ş l aş B k liselerinin çeşitli duaları, Bükrcşin ey o z u masum neşeleri kadar sulh ilanına 
Deniz Harbi Genişliyor 

G 
• yakınlaşamamışlardır. 

Hadisesi Dolayısile Almanya ve lngHt re U• ç ıu••k le Yı Tuvaletli neşeyi, silahlı kuvvetle • 

ene b l•ldz• birleştirmeğe Bükreş kadar muvnf- Alfmark 
fak olan hangi memleket var? 

İ Tarih; şu yarı yuvarlak, mende.' N • 
bur dünyada, Bükreşe taarruz ede. CrVeÇlı 
cek silahı, silahlann en zalimi ve 

Protesto E t6~cr Norveç de lnailtereyi 
i.nsaniyet~izi · sayacaktrt'. 

Ben, işte böyle bir Bükrr-:in orta
•andayım. Ben işte, höylıo bir Bükre
şin - kadını. erkeği tarafından -
büyük sev,(!i ve saygJ ile b3~l3ndığı 
Haııriciye Nazırları ckcclan:; Gafen.. 
ko denilen güuJ aı:fomla konuştum. 

*** Bu urunca siiren k<'nı1c:m3nıtzı, 

~azet~iliğin klac;ik bir mülak.ıtı say. 
mayınız. l\fölakat demek. yabanın 
ne idü~ii belirli veya hı-lirsiz adamı 
ile, resmi bir adıı~ın c:oi"uk. soğuk 
karşılamıası ve birbırile hRkikntler
dPn uzak olarak yapmacık konuşma
sı demektir. 

fSonu Sa. 6 Sü: 4' 

Çocuk Sayfası 
Küçük okuyuculanmız Çocuk sayfa. 
mm bugün 7 ncide bulacaklardır. 

.....__.tba.1f.Mı. __ ........... -•• , 

Şimal denizinde bir lngiliz mayın tarama gemtst raa.-rue::e 
.(Yazısı ücüncü sayf amızdadır) 
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Yazan: Merliunnm Oğlu Dr. Kami.1 Yazgıç 

Ahmet Mithat Efendi 
. KOca Gazeteyi 

Tek Başına Çıkarmıştı 
-11 -

A sablyetle matbaaya ge!Jp 
te bazı m~harrirleri içki 

fçerken, bazı mürettipleri de iskam' 
bil oynarken görmek, vazife başın. 
da Iaübaliliğe hiç katlanamıvan • 
Ahmet Mithatı büsbütün çileden 
çıkarmış, o hırs içinde bütün mu. 
harrirlere, bütün 'llÜr~ttiplere. ya
kalan açılmadık küfürler, hakaret. 
ler savurmuş. O kad:ır ki. hepsi de 
babamın ara sıra hırslanıp ileri ge
ri söylenmesine alışık bulunduk.. 
lan halde, o gün lce:ıdilerine sav. 
nılan o sözleri hazmedip, bağış
hyamamışlar ve hep birlikte, mat. 
baayı bırakıp çıkarak, onu tek ba
flD8 bırakmıflar. . B lr nevi grev yapan muhar. 

rirler ve mürettipler, o gün 
matbaadan çıktıktan sonra arala. 
nnda konU§1U'larken: 
"- Ahmet Mithat bitti." 
•-Yarın kendisine başka bir tı 

anyacaktır!,, 
•- Maama.fib, ba muameleye 

milstahaktıJ Yapyalnız kalıp ezil· 
llıı de, aklı baJUla gelsin!,, 
"- Dayanamıyacak, gelip hepi. 

mfze birer birer yalvaracaktır.,, 
KablUnden hükümler veriyor, 

miltalealar yürütüyor larm1f. 
Fakat Ahmet Mithat Efendi, gi

dip rücendirdilf arkada~tarına yal. 
varmayı gururuna yedirememiş. 

Gazetesinin ertesi gün çıkmaması 
lhtlınalinl d&. hazmedameml• v• 
emsalsiz bir enerji harcayarak, bil. 
tün bu işleri kendi görmüş: Gaze
tenin bütün yazılarını yazmış, bu 
yazılan kendi elile dizip, tashih et. 
miı ve sabaha kadar uyumadan ça. 
lı§Brak gazetesinrkeocli başına çı
karını§.. 

Ertesi sabah, Ahmet Mithntı yal. 
nız bırakan ve onun gazetesini çı
karamıyacağından emin bulunan 
muharrirler, mll!ahhihler, "'llÜret-

• tipler, sokaklarda müvezzilerin bcr 
mutad: 

.. Tercu-m T - ı d" - an.. ercuman.,, ı. 

ye haykırdıklarını duyunca derin 
bir hayret duymaktan kend"lerini 
alamamışlar. Hele bırer nüsh:ı a. 
lıp Ahmet Mıthatın, tek başına, he
men hiç kusursuz ve eksiks"z bir 
gazete çıkardığtnı görünce, samimi 
bir takdir duymuş1ar, derhal mat. 
baaya giderek, üstadı tebrik etmiş. 
ler, onunla banşmışlardır. 

O münakaşa yüzünden Ahmet 
Mithatı yalnız bırakanlar c.rasında 
Ahmet Rasim de varmış. 

Ahmet Rasim, bu had'seyl anla
tan bir yazısının sonunu şu cünıle. 
lerle bağlıyor: 

11 -Ertesi gün ben Ahmet Mlt. 
batı tebrik ederken, dikkat ettim. 
Ustü başı, hatta yüzü gözü ynğ ve 
mürekkep lekeleri içindeydi ve yü
zünde gözlerinde, biiyük bir yor. 
gunluğun sarıl1ğ1 vardı. Fakat o, 
buna rağmen, diri görünmiye çalı. 
ııyor, çok yıpranmış !'ıulunmasının 
bizim tarafımızdan sezilmesini bi
le inadına, gururuna yediremiyor. 
du. O gün;bir defa dah-ı inandım 
ki, Ahmet Mithat, hiçbir şeyin yı. 
kamıyacağı gurura ve her şeyi yı
kabilecek bir inada sahiptır!,, 

Fakat, lı bqmda v~ fikir milca. 
t!elesinde çok inatçı olan Ahmet 
:Uithat, husust hayatında, bila mü. 
ballğa bir kuzu kadar uysaldı. A
na prensiplerine zıt düpntyen hiç. 
bir meselede, bu uysallığını elden 
bırakmazdı. 

Onun, kendi mesleğini ne ka. 
dar kokünden kavradığmı 

tebarilz ettiren küçücük bir hatıra-
11 da, bu bahse eklemekten kendi. 
mi alamıyacağım: 

Bir giın, babamı ziyarete &it
mlftim. Onun odannda oturarak 
pzeteleri karıftinyordum. Baba
mın içinde çalıftılı odanın Lam ar. 
kasına selen dairede tabı makL 
nesi çalıpyordu. Blr ırabk, baba• 
mın yerinden kalktığına dikkat 
ettim: Hınız fÜphesl duymuş ev. 
Jwnh bir n sahibi dlkkatile dqa-

Jlitlıal Elendi merlıum 
nya kulak kabarttı. Sonra, hade
meden, makinisti çağırmasını iste. 
di. 

Makin"st Nikoli isminde, işinde 
çok tecrübeli bir adamdı. Nikoli, 
içeriye girince babam: 
"- Nikoli Efendi, dedi, maki

nenin grank yataklarında gevşek. 
lik var!,, 

Makinist evvela: 
"- Evet, dedi, ben de, şimdi o

nunla uğraşıyordum!., 
~..-. ....... 

belki farkına varmamtşsınızdır di-
ye hatırlatmak istedim!,, 

Babam böyle söyliyerE>k yine ye. 
rine oturdu ve yazısını yazmıya 

devam etmiye başladı. Fakat, Nıl.:c. 
li, nedense dışarı çıkmıyor, hir şey 
sormak istiyormuş gibı, babama 
bakıyordu. Ahmet Mithat Efendi, 
onun dışan çıkmadığını sezinct' 
başrnı kaldırdı: 

"- Gidebilirsin, dedi. Sana söy
liyeceğim o kadardı .. 

O 1.aman, Nikoli, mütereddit 
ve mütehayyir sordu: 
"- AfCcdersiniz beyefendi.. Çok 

merak ettim. Siz, makinedeki bo. 
zt.ikluğu nereden anladınız? 

Babam, Nikolinin merakını, ba
na da hayret veren şu tek kelime
lik cevabile giderdi: 
"- Sesinden!,, 
O gün anladım ki, Ahmet ~Ut. 

hat, bir matbaa makinesmın işler. 
ken çıkardıgı sesin temposundaki 
en ufak arızayı bile, tıpkı, çalınan 
bir musiki aletinin en ufak falso
sunu kaçımuyan bir sanatkar me. 
haretiJe kavrıyordu. Ben onun 
muvaffakıyetıni hazırlıyan sırlar
dan birisini de bir matbaa maki
ıncsinin sesini, tıpkı musiki gibi 
cliıılemesınde bulurwn! 

N e tuhaftır ki, ömrünün tam 
50 yılını gazetec.ılikle ge. 

çlrm!§ olan Ahmet Mıthat merhum, 
yine "Menfa,, isimli eserinde, ga. 
zete hakkındaki ilk ve garip te
lakkilerırti, şu cümlelerle anlatı. 
yor: 

"- Ben, Rusçula gellnctye ka
dar, gazetenin ne oldujunu bil· 
mezdim. Gazete görmemtı değil. 
dim. Bilakis, daha Nişte bulundu. 
fwn sıralarda, her posta ile .ıelen 
(Takvımi Vekayi)i, CRuznamei )'l, 

daha sonralan (Tercümanı Ahval)l 
ve (Tasviri Efkir)ı alır, .nunta-
zaman okurdum. Fakat, ne bir kL 
tabe, ne de bir fermaoa benzemi
yen bu klğrtlan D8§?edenlerln 
hangi akıl, ve maksada hizmet et-
tiklerini bir türlü kestlremezdim. 
Günün birinde, elline: 11.Mecmual 
Fünun,, geçti Adına bakınca, ken. 
dl kendime: 

"- Bu oba o1'a, bir çok ilim
lerden bahledecekttr! ., dedim. Fa. 
kat, bir tiırlü mlnasını anlayama. 
dığım f8Y "Gazete" idL 

(Devamı var) 

Trakyada Set 
iki Köprüyü 
Sürükledi 

Kırklareli ile Edirneye 
Otobüs işlemiyor 

Şehrimizde hava, bir kaç günden. 
beri soğuk geçmektedir. Evvelki ak
şam başlıyan yağmur, geceki şiddetli 
soğuktan sonra kara çevirmiş ve dün 
sabah her taraf karla örtülmüştür. 
Fakat dün sabah çıkan güneş kan 

1 eritmiş ve akşam üzeri şiddetli bir 
' ayaz başlamıştır. Hararet sıfırın aL 
tında iki santigrata kadar düşmüştür. 

Dün bütün gün hava güneşli geç
miştir. 

1 Dün Trakyadan gelen yolcı1lann 

anlattıldanna göre, son günlerde 
'rrakyada bol yağmur yağmış, bazı 
yerleri seller basmıştır. Seller Lüle
burgaz ile Babaeski arasında iki tah
ta köprüyü yıli.:mış. Kırklarelile Edir
ne arasındaki otobüs seferleri dur
muştur. Bazı yerlerde suyun yüksek
liği yarım metreyi geçmiştir. Trakya

, da da yağmuru kar takip etmiştir. 
Soğuklar pek fazladır . 

Karadenlzde lırtına baıladı 
Dün akşam Karadenızde şimalden 

şiddetli bir fırtına başlamıştır. Yolda 
bulunan, büyük, küçük bütün va. 
purlar limanlara iltica etmişler ve 
dün Karadenize hiçbir nakil vasıtası 
açılamamıştır. Büyük yolcu vapurla
" da havanın sü.kun~t bulmasına in. 
tizaren Büyükdere onlP.rinde :iemir
lemlşler, bu yüzden vapur ıc!erleri 
intizamını kaybetmiştir. , 

Balkanlarda kar var 
Avrupa ve Balkanlarda şiddetli so. 

ğuk ve kar yüzünden trenler yine is
tasyonlara muayyen zaman1ard::ın 
çok geç muvasalat '!tmiye baş'amış. 
tardır. Evvelki gün 10 saat rötarla 
gelen ıemplon kespresl dün de altı 
---..._ rMer 7aps1U9t.ar. Konvan
siyonel Sirkeciye vaktinde muvaaa. 
lat edebilmiştir. 
--~ 

Bir Adam Sokakta 

Ölü Bulundu 
Evvelki akşam Şişlide Şair Nigar 

sokağında bir adamın ölmüş olarak 
çamurlar içinde yattığı görülmüştur. 
Yapılan tahkikat neticesinde adamın 
Ferfköyde Şahmerdan sokağında 5 
numaralı evde oturan 35 yaşında Dur 
muş olduğu an1aşılmıştrr. Celbedil~n 

1 

hükumet doktoru Durmuşun kalb 
sektesinden öldüğünü tesbit etmiş, 
defnine ruhsat vcrmi~tir. 

~ 

İzmirue Zelzeleler 
lzmir, 18 (A.A.) - Evvelki sabah 

saat 10.30 da Candarlıda, 11,30 da 
da Dikili merkezinde birer zelzele 
olmuştur. Candarlıdaki zelzele on, 
Dikilideki sekiz saniye sürmüştür. 
Dün de Kemıllpaşada hafif bir zel
zele hissedilmiştir. Ha&ar yoktur. 

Bir Kamyon Bir Adama Çarpb 
Ahmedin idaresindeki !50 numaralı 

gazoz kamyonu Suadiyeden geçer
'ken o civarda oturan M~hmet oğlu 
Süleymana çarparak yaralamıştır. 
Yaralı Nümune hastahanesinde teda. 
vi altına alınmıştır. 

İzmirde Zeytincilik 

Şarap Fiyatları 
Ucuzlatılıyor 

Bakkallarda Açık Olarak. Litresi 18 Kuruıa 
Şarap Satılacak. Gir içki Kar.ı:nıa Çıkarıhyor 

Gtbnrflk ve fnhi!ıarlar ~Yek"li Ra"f KaradcnJz, şehrimizdeki tetkik. 
lerini bitirmiş ve diin akşımık" trenle Ankarayn dönmüstür. Vekil har~ 
ketinden evvel ıazetccilore İstaııbuldaki tetkikleri etrafında ıunlan 
sö;·lem"ştir: 

"- Şimdiye kaclar ynlmz si~eler,e sahlan inhi .. ar "'arapln'"1. badema 
fısı ile de ntılncak. bir frçHla n nz ol rnınak iizcrc, litresine t 8 kuruş fi
yat konat'aktır. Baklrn1Ja1"nı da. bu fıçılardan bulundurmalarına ve ıa. 
çık olarak müşterilerine satmalarına müsaade edilecektir. Bu suretle 
ıaıap hem ucuzlatılrn!j. ht>m de açık olarak htenilen miktarda tedariki 
mi'1ıkün kılınmış olacaktır. Az nlko'lü içkilerin ıilrilmünü arttırmak 
surefle memlekette rakı ic;tihliikini antltmak için, şarap istihsalatına 
ye11J bir istikamet \"e.rcce~iz. Bunun için ~·eni bir ltanun hıtzırlanm-,"lı 
icaı- etti.iinden, hemen tetkikata başladık. Bu yeni içkiler kanunu, şa. 
rap ihracatını kola)lıı~hrauk. ve bu az alkollü lçk:nin daha fazla u. 
cuılatılması gayesini i-ıtihdaf ede'tektir. 

Bu ay ıonlanna doğrn yeni bira mıı"culU de piyasaya çıkanlara
flndan, nihayet mart ipt"dasımlan itibaren ltira -.-ilctan artacaktır. Ge.. 
ni~etmekte olduğumuz bira fabrikasının lst:hsalatı, ya~ iJıtiyacı kar. 
plıyacak bir. hale gelmiş hulunacakhr. 

İıtanbuldan memnuniyetle ayrıhyonım. Ankprada biThaMa ,-~ı 
içkiler kanununun haıırlıklarilc meşgul olacağım. Layihanın haziran.. 
dan evvel Mec:ise tevdi olunacağını umuyorum.,, 

Bir Ölümle Tehdit 

Suçlusu Yakalandı 
Fatihte Cemilin aşçı dükkanında 

rakı içmek istiyen Recep adında bi
risi Cemilin muvafakat etmemes"ne 
sinirlenerek aşçıya bıçak çekip ölüm
le tehdit etmiştir. 

Dün cürmü meşhut nöbetçis ~lan 
asliye sekizinci ceza mahkemesine 
verilen Recebin suçu sabit görüldü
ğünden 4 ay müddetle hapsine karar 
verilmi§, derhal tevkif olunmuştur. 

Almanlar Meyva İstiyorlar 
Alman tacirleri kuru meyva almak 

üzere fe}ırimize bir mümessıl gön. 
dermitlerdlr. Bu ut plyua ile teına
sa geçm;t. en aşağı kalite mallan bı. 
le tetkike başlamıştır. Almanlar ~·m
dilik bir m "Jyon Jir3lık fındık, bir 
milyon liralık ta hurda incir almak 
niyetindedirler. 

Felaketzedelere Y arwm 
Devam Ediyor 

Bursa, 18 (A.A.) - .i'.Iustafa Ke
malpaşa kazası felaketzedelerine sar. 
fedilmek üzere Ankara Kızılay Urnu
mt merkezi tarafından Bursa vil;h e
ti emrine yeniden 30 bin lira daha 
gönderilmiştir. Böylece Kızılay umu. 
mi merkezinin yapmış olduğu yar· 
dım 20 bin lirayı bulmu~tur. 

Dün Avrupadan Gelenler 
Dünk:i konvansiyonel ve ekspresle 

şehrimize Yugoslavyalı beş Türk ai. 
lesi, iki hafta evvel Budapeştcyc gi
den Macar Başkonsolosu Barkani ve 
ne yapmak istedikleri bilinm~yen, 
kendileri de bir şey ~öylemiycn i
ki. Alman iş adamı gelmişlerdir. 

İki Otomobil Çarpıştı 
Şoför Hüseyin tarafından ıdııre o. 

lunan 2'463 numaralı otomobil ile A
kif Latife ait 330 numaralı otomobil 
arasında Horhor caddesinde bır <;ar
pışma olmuştur. Her ıki araba da e
hemmiyetli surette hasara uğramış, 
nüfusça zayiat olmamıştır. 

Ayağı Kırıldı 

Üniversiteye Yeni Bir 

Profesör Getirilyor 
Unlversite Fen Fakültesinde açık 

bulunan riyaziye profesörlüğüne Re ... 
ma üniversitesi sabık profesörlerin
den Levi Cirita'nın angaje edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Borsada Turizm İşleri 
İlerliyor 

Bursa, 18 (A.A.) - VilAyetln te
şebbüsü üzerine Ticaret Vekılleti, 
turizm işleri için yeniden 2000 lıra 
göndermiş ve öniımüzdeki sena ı~in 
bütçeye bu işlere sarfolıınmak uzere 
ayrıca tahsisat konulacağını bildir. 
mlftir. 

Yapılan b1i yardımlarla ınu dal-
daki tesisat noksanları tamamlana. 
caktır. 

Dığer tara!tan Atatürk stndyomu. 
nun ikmali için isenilen yardım mu
vafık görülerek 15 oin lira göndP.ril. 
mesine B. T. Genel Direktödüğünce 
karar verilmiştir. 

Bayburt • Trabzon Yolu Açıldı 
Bayburt, 18 (A.A.) - Bayburt -

Trabzon arasındaki V.ıku'k ve Zigana 
dağ yollan açılmıştır. Bu suretle iki 
aydanbcri durmuş ola·a münakalat 
yeniden başlamış ve son zamanlarda 
hissedilmekte o!an lıavaid zaruriye 
sıkıntısı bertaraf olmuştur. 
Kapı dağı yolu da bir iki güne ka

dar açılacaktır. 
Gumfışhanc valisi yanında Kızılay 

müfettişi ile üçüncü urr.umi müfet. 
tişlik maarif milşaviri olduğu halde 
Şiran ve Kelkit felaket mıntakala
rmda teftişte bulunmaktadır. 

Tramvay Durağına Çarpan 
Otomobil 

Amatör şoför Yasefin idaresindeki 
437 numaralı hususi otomobil Osman 
beyden geçerken tramvay durağına 
çarpmış, ön kısmı • ehemmiyetli !U

rette hasara uğramıştır. Nüfusça za. 
yiat olmamİştır. 

IKiiçük Memleket Haberleri 1 

Şehrimizde 

Tifüs Salgın 
Halinde Deği~ 

Memurlar Bekarlarda 
Bit Arıyorlar 

Beyoğlunda ve Beylerbeyinde de 
Ud tifüa aekeli humma) vakası görül
düğünün pyt olmasına karşı Sıhhat 
müdürü AH Rıza 9un ları söylemıştir: 
"- Tifüs vakalarının sıhhat mü. 

dürlüğüne bildirilmesi lazımdır. Bir
kaç &ün evvel Beyoğlunda görülen 
bir vakadan gayri hiçbır yerde ti • 
füslü olduğu hakkında blr ihbar ya
pılmamıştır. Hamamlara sevkedilen 
biUilere ait eşyanın ütüden geçiril. 
mediği haberi de doğr~ deği!dir. Bu 
çamaprlar fenni fekUde temizlen
mektedir. MemurlanmtZ şehirdeki 

bekarlar üzerinde bit arama faaliye. 
tine devam ediyorlar. 

Şehirde salgın halde hiçbir hasta
lık yoktur. Grip vakalan da azdır.,, 

Ev Kerunma Amirinin 

Göreceği Vazifeler 
Pasif korunma niuımnanı~i. muel. 

hince her evde bir iffaiyeci, bir ... 1h· 
hiyeci ile bunlan kontrol ile tehlilte 
anında ev halkını sevk Ye ıd:ıre e 
mek üzere bir de "Ev korunma ami
ri,, bulunacaktır. Bu ~miri.1 yapmıya 

mecbur olduğu iıler şunlardır: 
Hazarda: 1 - ltendisi ve itfaiyeci 

için birer maske, tehlıke esnasında, 

evin çatısında vazife aJacak olan ıı
faiyeciye lazım olan birer adet kaz
ma, kürek, balta, testere, elektrik fe
neri, bir sandık kum veya kuru top-
rak, kova, fıçı, icabında terkosa ta.. 
kılmak üzere bir hortum ıçınde sargı 
bezi vesaire bulunan bır Jıarp paketi. 
1azl:aftdı1J 'talaltnle vücudün.a ıür-
mesi için 200 gram kıreç kayma'ğı, 

sıhhiyeci için bir sıhhiye ~anta.n te
darik etmek. 

2 - Yiyecek ve içecekleri zehirli 
gazlardan korumak için bunları ka
palı kaplara veya §işelere koydur. 
mak, 3 - Gece v&ki o1acak hava ta
arruzlarına karşı ışıkların dışarı sız. 
mamasını temin için icap eden ted· 
birleri almak, 4 - Bir aile sığınap 
yaptırmak, bahçesi varsa siper ka.z. 
dırmak. 

Seferde: 1 - Çah arasında yana
cak şey bulundurmamak. Sığınağın 
herhangi bir tarafa yıkıldığı takdir. 
de kullanılmak iizere, t:-urası için de 
aynca kazma, kürek, balta v~ saire 
tedarik etmek, 2 - Yangın için ko
nulan su kaplan ile kum sandığının 
dolu bulunmasın.a dikkat etmek, 3 -
Pasif korunma teşekktillerinL:ı yerle. 
rint öğrenip telefon numaralannı al• 
mak Onlarla daima temas halinde 
bulunmağı temin etmek. 4 - Seferde 
yerine bir vekil bırakmadan evden 
aynlmamak. 

Alarm esnasında: 
1 - Evvelce alınan tedbirleri bir 

daha gözden geçirmek, 2 - Korun. 
ma Amiri stltnağa giremez. ltfaıyeel 
ve sıhhiyeciye nezaret eder. 3 -
Hava gazını ana musluktan keser. 
Su baskını tehlikesi bafgÖBterdill 
takdirde sulan ana borudan keser. Izmir.., 18 (A.A.) - lzmir mıntaka. 

sında zeytincilik işleri hakkında tet. 
kiklerde bulunan Ziraat Veka!eti, 
zeyt1ncilik müfettişi, Aydın ve Muğla 
havallsine de giderek o mıntakalar
daki zeytinliklerin vaziyetlerini tet. 
kik eyliyecektlr. · 

Bakırköyde istasyon caddesinde o. 
turan Yuvan. Sirkecide Aşire!endi 

sokağından geçerken ayağı kayarak 
düpüı ve sağ ayağı kırılmıştır. Ya
ralı imdadı sıhhi ile Cerrahpaşa has. 
tahanesine kaldırılmıştır. 

tzMİRDE: - Hakkı Balcıoğlu tek- Evdeki bütün atefleri söndürür. 
rar Ticaret odası birinci reisliğine, Hilcum bittikten eonra: 

S U A L C E · V A .... P .".-. . - - . '..• 

Şerif Remzi ikinci reisliğe, Mazhar ı - Zehirli gaz ve başka tehlike 
fzmirlioğlu ve Nuri Çakaloğlu reis kalmadığına kanaat ettikten sonra, 
vekililklerine, Zıraat Bankası müdü- n balkınm sı&ınattan çıkma1ariDa 
rü Aşki Eren muamelat müfettişllll· nrltaade eder. 2 - Ddfma1ı tana
ne, Şükriı Cevahirci hesap mtifettır re1erl tarafından propapnda kllıt
liğine, Fuat Ujmen ve Borovalı Ah· tan atılmlf l8e bunlan toparla71p en 
met de kongre Azalıklanna aeçilmlf- yalmı poUa merkeslD8 teslim eder, 
lerdir. 3 Zehirli z mevcut ise en yakın 

Oda idare heyetine de Şükrü Ce-~ ga araına ekiplerini ha-
• _ Londradan Parl• tn• hatta var luk imtihanına glrebfllr mi? Ve olgun· vahircioğlUI Şerif Remzi Reynet, L--1-- ede " 

mıdır! luk imtihanını dlledlOI llaede, yani ev· Kazım Taner, Salihaddin Sanver şe- ~ -. 
C _ Yoktar. l'ruıa De fnıfltse ara• velo• fenden olgunluk imtihanına girip refeddin Serbest seçilmiştir. _. ________ !1!!!!!!!!!!!1!11!! __ _ 

anda Mant denid vardır. Avrupanın de muvaffak olamadıOı llaede vereblllr KARAHALLİDE: _ Nahiye teş-
1111? 

berhaql bir tehrlnden Londraya ıtt- c _ Fen ıabeshıdeki talebe fen ol- killtınm Kutahyadan alınarak De-
mek late7enler lt.ı.de trenden inerler, eıınluk imtihanını vermekle mükellef- nizll vlllyetine ballanacatı söyJ,e. 
vapurla Dovere "79 bir bafka fnlfllz tlr. Maamafth Maarif Vek!letinin mO- nllmektedir. Bu haber, halkı sevin· 
limanına seçerek )'ine trenle Londran saadesile - yüksek tahsile devam lmkA- dirmiştir. Zira, Denizlinin bir kazası 
~ Jated1klerl 79'9 Slderler. nını kazanmak için - edebiyattan da olan Çivril, K.arahalliden 18 klomeı. 

• tıntthana girebilir. İmtihan mutlaka re uzaktır. Halbuki Karahalllnln ~u-
1 - Ayale it .. permat1111n bt'na'1 ete Maarlf VekAletinlıı tesbit edece~ lisede gün bağlı bulundulu Up.k. '8 

batar .,. yara ....... ne :rapmaJıt 7apılır. metre uzaktadır. 
C - Opent&ıe ,e.tma.U. • * Ankara radyosu temsil ko6 

e DiKKAT: Bu lntunlarda CeYalııl tst~ dan Bayan Nezahat Dillittl mezu· 
ı - LI• fen tub•lndett olgunluk nllen sualler sarih adresi ve okunakl nen Karahalliye gitmlf, Halkevi tem• 

lmtlhaıuna ıırıp de muvaffak olamıyan ~~ lh~pevtmerfelllm~· Böyle otm.ıyan sil kolu toplantısında bulunmuı, genç 
bir talebe ertMI Mfte edebiyat olgun• ~.. ....... ...... 

-------------------------~ istidatlara fikirler vermiştir. 
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}" azan: Omcr Rıza DOORUL 

S ov~·et Birliği ile nazist Alman-
ın Ya arasında veni bir ticaret 

uahedesi imzalandı. J\Juahedcnin 
esası "k· i · i Jn" 1 ı ·ı memleket arasındak tıcor 
u~adeleyi canlandırmak ''e hunu 

n_~zı7.nıin iktidar mevkiine gclm<'
sınden C\\ clki vu:ivetc vardırmak-
tır N" . . "k "d - ki" 1 · .. zn:mı~ ı tı ar me'' rne ge -
:ınesfnden önce Sovyet Birliği ile Al
Jnanya arasındaki ticaret hir ]ta) li 
canlı idi ve ac;ağı )tıkan seksen mil. 
Yon sterlin tutuvordu. Du defa iki 
taraf arasında im.zalanan ticaret mu. 
ahe~eslnin hedefi, ticaretlerini bu 
se, ıyeye vardırmaktır. 

• Af manya bu sırada İngiltere ,.e 
Fransa ile harbettiği ve miittefik 
ilevletler Almanyaya karşı iktısadi 
•bloka tatbik ettikleri ''e bu ahlokn. 
?'1 şiddetlendirerek Almanyayı sulh 
~;nete ınechur etmek peşinde ko'!
'b an için <1nun Sovyct Birligi He 
h udm,~ahedeyf inızalnmasının nyrı hir 

1: ~ de vardır. O da müttefikler 

1e::ı •1n.dan tatbik olunan abJok:ının 
So ırını nzıuni derecede kiiçültnıek, 

''Yet Birliğinin sonsuz kaynakla. 
.rtndan i ı·ı d · 
'2l h s 1 a e etmek üzere oldıığu-

11 ~oste.rerek Alman milletinin m:ı. 
nevıyatını korumak ve harbin deva. 
ınını temin etmektir. 

1 
Bu bakımdan iki taraf nrıı.11n<!a 

~talanan ticaret muahedesi 1\lman 
Jnılleti Üzerinde harbi de,•am ettir
Jnek noktasındaA mühim bir tesir 
Yapacaktll'. 

o 
5-'ryet Birliğinin kaynaklnrı, şüp. 

he ~ok kJ, çolı: geni tir ve Almanla. """n bugün ht Jca ·ü .. mu aç oldukları ve ahlo. 
ted~unden daha başka yerlerden 
So edemedikleri birrok !leyler 
ar:3'et Birliğinde mevcuttur. Uunla,r 
d sında petrol, buğday, demir \•e 

aha birçok İ{>tidai maddelere işaret 
edebiliriz. 

Fakat asıl mesel~ lm ma~delerln 
&,·yet Birliğinde bol bol bulunma. 
sı delildir. Her 11eydcn evvel Sovvel 
Birli~inin de bu maddelere muhtaç 
oldugu ve ancak kendi ihtiyacından 
~rtanı. Alın. nyayn \'Crehill'ccğidfr 
d u1v~ ~t ~trltgının kendi Jptldai m1td~ 

e erıno ıhfiya . 
nal"l ~ · cı ısc, ~cnılc;kctin sa. 
dcıı ı e~me hareketi yüzünden giin. 
So··bgiine artmnkt1tdır. Onun icin 

.. .,et e· rv· 1 , 
Yatın ır •gı.n n Almanyanın ihti. 
t1ird 1

• d~ teının etmek btediği tak 
e ı tıhsar · -lecektir. ını arttırması lazım ge. 

İstihsali • 
kolay o~rthrmnk, haddizatımla 
olnn.bi akla beraber müınkiin 
hakJnı{ şeydir: ~aknt bu imk:lnın ta. 

1 U takdırınde . a •nacak "k' . naznn dıkkate 
O ı ıncı bir nokt .. da _.. k a goze ('arpnr 
b .... una ale ı . . 
afr:jtl ile ml'.se esıdir. Sovyet 
Jıakale . A_lınanya arasındaki mu 

ıse b~ ·· ·· •. • 
lllektedlr. 5uru guçlükler arzet. 

Onun i i 
llreni~ irn\: 

1 
Sovyet Birliğinin ~ok 

:rat'lnen Alrn~~a malik olma!lrna 
2bın aynı de· ldaya Yapat'ağı ''ardı illi •ece e . ., -

n olunrnakt d ıeıııt olaraiJ tah. 
Gerçi b' a ır. 

~ihsali ~t:':~~ ~~vyet Birliğinin, 
~SJslanndan ve çın Alınan milte. 

~~ıfade edeceg'"in dte~nlsyenlcrinden 
-.r - e aır b" ..... l .. •:rılınıt "Ye '- ırçok fayla. 
-vz er .. u11na da" b 
ların soylennıi"ti. BiW" ır lr~ok 
kt .. b ol•adıfı un bu fayia. 
ı Alına.an, bu •nla"lıyol'. Çiin • 
atrıııdan doğrud Slrada bOttın adam. 
~ hıek an dotru • . 
Alına ınecbtuiyetinded" ya ıstıfnde 
11• nyanın rnüt h ı.r, Onun için 

lSYenlerini h ri e assıslarını ve tek 
2aafa Qx... a <'e gonderi -
~or ıacatınasına iht" p, kendini 

ıİ ııı ıınal verilnıi. 
u "sa Al 

ıarasınd ınanya ile S 
lıedes'-~kl dostluk, bQ ovyct 'Rirliği 
.F k ..... n iırızaaile d ticaret ınua. 

a at nı h e tebarU 
tesirini ua edenin ab1oka .. z edlvor, 
teharii ' ancak önürniizd 1~erlndeki == z ettırecekt" e-u Vakalar 

ır. 

Polonyadaki R == 
T uslann 

ehcirine Baıl 
Berli.n, 16 (A A anıyor 

Sovyet · · .) - P ı 
d 

ışgali altında b o onyanın 
~~n. akı Alnıan1 rın ıılunan kıs. ! 
lı ışı sona erdıği içi~ A;rnany.ıya nak 
nın Alman işgaı· 1 §·tndi Polony 

ı a tında b l a. 
mındaki Be~ az Rusların u u an kıs. 
ların ve Rutenlerin S , UkraYnalı. 
ğine nakli ışine ba~an~:~~!ır ~ b~rU-

-o---

Gazeteciler Gcliyor 
Paris, 18 'A.A.) - Bir h f 

Dört_ Vapur 
Daha Battı 

-<>--

Bunlardan ikisi lsveç 

Biri lngiliz Bandırala 
Londra. 18 (Husust) - İngiliz tay. 

yareleri bugün Almanyanın Şimal 

Denizi sahillerinde keşif uçuştan 
yapmışlardır. Amiralliğin tebliğine 

göre bir İngiliz tayyaresi üssüne dön. 
memiştir. 

Bugiin gelen haberler, bir İngiliz. 
bir Holanda ve ild İsveç vapurunun 
battığını bildirmektedir. İngiliz va. 
purunun ismi Baron Ailsa'dır, 3656 
tonluktur, Şimal Denizinde batmış. 
tır. Vapur kaptanı ile btr tayla müs. 
tcsna olmrık üzere mürettebat kurta. 
nlm1stır. 

4537 tonluk Holnndnlı Ameland 
vapuru ise bu sabah saat 5 de bir 
Holanda limanından hareketle Şimal 
Denizine çıkmış ve saat 9 da bir ma
vine çarpıp batmıştır. Mürettebnt 
kurtarılmıştır. 

Batan İsveç vapurlarının islmlerl 
Liana ve Osme<l'dir. 

Danimarkalı denizcilerin talebi 
Kopenhag, 18 (A.A.) - Danimarka 

denizciler birliği umumi bır içtima 
akdetmiştir. 

Extra Eladet gıızeto::?sine göre, Da
nimarka denizcileri, Tngilterenin kon
trol limanını, !ngiltereden hariç bır 
yerde tesis etmesini ve Almanyanın 
da ihtarsız ve tayfa sandallara i:ıme
den evvel hiçbir gemiyi batırmama
sını hükumetten istemiyc karar ver. 
mişlerclir. 

Yunanistanda Sudan 

Elektrik Çıkarılıyor 
Atina, 18 (A.A.) .._ Atına Ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil Mctaksas Amerikanın bü. 

yük Hugh Cooper kumpanyası ve Che 
mical Construction korporasyonunun 
iştirakile teessüs eden Yunan id
roelektrik metalorji şirketine ait mu
kaveleyi tasdik eden kanunun kral 
tarafından imza edildiğini bildirmiş
tir. Mukavele Aşellos nehrinin bir 
kısım su kuvvetini mezkCtr şirkete bı
rakmaktadır. Nehir üzerinde üç set 
yapılacaktır. 

Kremasta'da senede 458 milycn 
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Norveç Karasularındaki Muharebe 

Almanya Norveci, Norveç 
te lngiltereyi Protesto Etti 
Alman Notası, 
Ve Norveçlen 

Norveçi Tehdit Eder Mahiyettedir 
Hasarın Tazminini de istemektedir 

Lcınclnı, 18 (Hususi) - Bir İnglliz destroyeri. 
nin ı-:on·cç lı ara sulan dahilinde seyre<i('n Alman 
bandıı·ah ı\l tmark vapurunu tevkıf e lerck, içindeki 
İngiliz esirlerlnı kurtarması hadisesi, her tdrafta l:e
yecan uytınciumıştır. Norveç hükıimeri. bu yüzden 
fogiltercyi pr<ıtesto ettiği gibi, Almanva dn Norveçe 
bir nota \'::rc~ek, hukuku duvel knid:lcrınin ihlali:ıi 

ye vapurun kafi derecede himaye edii.meyısini şi:i

detle protı>~to etmiştir. Notada, hasarın tazmıni 
ve mevcut kuvvetlerin bu hadisenin {gilinc karşı 

de:-Jıal hıtrektte geçirilmesi istenmekte, vazıyctin 

<;n vahim n::-ı iceleri verebilecek kadar cic.ldı olduğu 
bild.rilm<-~ tcd ir. 

Lord liahfax. dün Norveçin Lot"dr:l ScCirini 
kabul ederek, Altmnrk vapurunun Bcrgeıı de yapı. 
lan kont rolü E<snasında vapurda İngiliz esirlerı bu. 
Jnnup, bulunmadığının Norveç tarafınchın kati bir 
Furette tPc:bit edilmemiş olmasını protesto etmiş ve 
bt• hurnsta :1&hat istemiştir. 

Nazır, Norveç hükumetinin bitar3fhk vnzifesin. 
de kusur ctmıc; olduğunu ve fngilt~ri'ni•ı Altmark 
\•npurunun nı,vkuf tutulmasını istemekte haklı bu
lunduğunu sc:fir,. bildirm"stir. 

Il adi.sede öl.enler 
Altnııırt- vapuru hadisesinde 8 AJ:mın, 1 lngiliı 

ölmtic;, 5 Alman yarıılanmıştır. 
Churchill. yarın bu gemiden kurtnrılan 300 tn. 

r?iliz bı-ıhriydısi hakkmda beyanatta bulunacaktır. 
Ifa.hriyc Nc.n.rcti. Crossack dostro • •rı ktımnndonı 
yüzbaşı v;u:ı'a bir telgraf gönder(!rek k pfanı \'<! 

nskcrleri Altmark vapurundan İngiliz ec;irlPrinı kur. 
tnrdıklnı-ı:' lı>n dolayı hararet1e tebrik etmiştir. 

Almarıya, iri uzatmıyafalmuş 
İsveç l!:t,.eteler' in Berlindl"kı muhabirleri Alt. 

mark Jır.ıc1;~,,s·ııin denizaltı harbine misli g3ri.ılmc
miş bir ~·dc!et vereceği kanaatindedirler. Bunu.ıla 

beraber, S·n•r ska Dagbladet gazcto5inin muhabiri 

ı 1 
Oslo'daki Alman elçisinin şiddetli bir protestosuna 
rağmen, Al:ıu.nyanın Norveçle ihtılafı daha ileri gö. 

1 
tureceğini z:ınnetmemektedir. 

Kopenhngda çıkan National Tjdendc gazetesi
nin Berlin muhabiri de, Altmark badıstsi üzerine Al 
manyanın deıı 1zde ve havada bitaraflnnn İngiltere 
He olan n.lnı.kalelerini tamamen ke~nıeğe mntul 
:edbirler nlmak tasavvurunda olduğunu bildirmek. 
tcdir. 

AmE>rikalılara göre 
A ltmark ın zaptı, Amerika efksn umumiyesın. 

de pek biiyüK bir tesir husule getırmi~:ır. Bu hadi
se. deniz ht:ırbinin genişliyeceğine bir işaret teltıkki 
cclılmd~tcuir. 

\'aş ngtonun diplomatik mahrillerlmle bu hu. 
susta hiçbir ttfsirde bulunulmamakla be:abC'r. İngt. 
liz Amiralitk makamı tarafından alınan enerJik ted
bir tasvio ed•,mektedir. 

/ ngiliz ve Fransız matbuatı 
İng'liz ma .buntı, Altmark vapuru hadisesinde ?n. 

;Pliz Anıin.lhğinin kararını hararetle alkışlamak

t3dır. 

Sunday Times gazetesi, Norve~in bitnranığını 

lhliıl ~l!lliŞ o maktan dolayı te~ssüf etn:ekle bera
ber, şu ciinıJcyı de ilave etmic:tir· "Enternasyonnl 
hukuk, Alm:u.la .. ın İngiliz esirlerini Almanyaya gô. 
tiirmek için Norveç bitaraflığını istiı;mar etmeleri
ne. Norveç makamatının müsaade eylcmesın. kati. 
yen tecviz (:~t;mez ... 

~.md y Dispatch, şu sualleri irat ediyor: 

"~!orve\ 1.için nazilere A1manyaya İngi\iı e:uı
lerini r.rtürmC'k için Norveç kara sularından gcçme
ge mü~nncle t>tti? Norveç makamatı Altmark vapu. 
ıımcla nr:t"fll malar yaptıktan sonra. niçin İngiliz 
d •t.1royerinin kumandanına Alınan v:ıpurunda !ngi
liz esirleri yı.ktur denildi?,, 

Adliye Vekiiinb1 

lzmirdeki T ei ;(l leri 

Ro~s~ve t Bir Te~tiş J Amerika Belçikaya 

Seya:ıa ·(ne Çıkıyor , Vapur Satıyor 
kilovatlık elektrik enerjisi verilebi. !zmir, 18 (A.A.) - Adliye Vekili 
lecek bir set, preventza'da ! 70 mil. Fethi Okyar, dün akşa.n Cüınhuriyet 
yon kilov.at ver~ek bir set, .Krie!rn~i Halk Partisi merkezine gelerek par
de 192 mılyon kılovat verebılecck bır ti müfettişi Galip Bahtiyar Göker ve 
set, bu suretle senede 820 milyon ki., parti vfüıvet idare !ıeyeti azasile gö
lo':'at snat elektrik enerjisi istihsal rüşmüştii;. 
~ılecek ve bu enerji ıle yukarda is- Fuann 22 inci gfınü c;ehrimizden 
~ı j!eçen Amerikan sirketlerinin iş- ayrılacak olan Adliye Vek 'limizin 
t~raktle _maden v~ ~\mya _sanayü tc- hava müsait olursa, yarın Bergama-

Panama, 18 (A.A.) - lloosevelt'i l Nevyork, 18 (A.A.) - United ::>ta. 
hamil bulunan Tuscaloosa kruvazö· tes Line kumpanyasına ait 8 :r~Icu 

,·apuru Belçikanın Socıete Marıtıme 
rü bu sabah saat 8 de Pannma kana. Anversoise seyrisefain şirketine sa. 
lının methaline varmı~hr. Reısicüm. tılmıştır. Bunların tonılatosu yek'l)nu 
bur karaya inerek müdafaa tahkiına. 66 164 tondur. içlerinde 13.8G3 ton-

1 luk "President Harding,, bulunmak· 
tını ziyaret etmiş ve müteakıbcn ka- tadır. Vapurlar Nevyorkla Belçika, 
nalı geçmek üzere tekrar vapura bin- Ingiltere ve Fransa Umanları arasın· 
miştir. da sefer yapacaklardır. l sısatı vucude getirilecektır. ya gitmesi muhtemeldir. , · 

• 

Şubat 

Yazan: 8. FELEK 

B en ıubat ayını bir bakıma se
verim, bir bakıma sevmem. 

Şunun için severim ki; çatlasa, 
patlasa; 29 günden bzJa sürmez. O 
da dört senede bir. Diğer .ieneler, rir. 
mi sekizde biıini marta bırakır. Bu 
hal, martın tlrrethğınden mi, yoba 
şubatın pısırıklığından mı, orasını 

kestiremem. Tabii giinlcri az olan a. 
yın, aylığı çok gibi Kelir. 

Lakin şunun için de sevme'" ki; 
kıtı sert, hastalığı bol, kaygusu çok
tur. 

Yazdan biriktlrdi[:i mukaveme. 
ti,iki kanunlarda tiikcten \'Ücutlar, 
şubatta müdafaasız kalır. Oste:ik şu
bat, mart (ibi edepsiz, arsız ve ıttı
ratsız bir a)a piştarhk ta eder • 

Kocakan soğuğu denilen mahut 
soğuk, hu ayda başlar. ~mrcler ba 
ay diişer. 

Boyuna, hosuna bakmadan dünya. 
yı kasıp, kavuran şubat ayına ben.. 
ze.r insanlar da çoktur. Bunlara kar. 
şı yapılacak şey, miiınkiin olduğu 
kadar şerrinden korunmaktJT. 

Ufak tefek sanıp, ehemmiyet nr. 
meme:ı.lik ederseniz; gafil adanmış 
olursunuz. 

Zaten büyükten ırar1tr gelmez. o.. 
veden, filden, balina balığından ölen. 
lerin yanında akrepten, ç"yandan, ö
rümcekten, hatta ~özle görünmez 
mikroplardan ölenlerin adedi sayıL 
mıvacak kndar çoktur. 

İçinde bulunduğumuz ınrnda, aklı
ma geldiği için, okuyucularıma ha
tırlatmak istedim. 
Şubatın sıcağından, soi:ru~ndan. 

hava ından, havadis"nden sakınınız! 
Küçiiktür, kısadır, diye mühlmse

menıezlik etnıc) in! Ne gelirse, kii. 
çüktcn, kısadan, çelimsizdcn gelir. 

Yüzlerce Vagon Rus 

Malı Almanyaya 

Gönderiliyor 
Biulystok, 18 (A.A.) - Alman • 

Sovyet menfaat mıntakası hududuna 
hergün Almanyaya sevkedilmek fize. 
re y\l.z\e~e vagon Sovyet malları 
gelmektedir. 

JI. 
Moskova, 18 (A.A.) - Tass ajaDSl 

bildiriyor: 
"İzvestla" gazetesi başmakalesin

de diyor ki: 
Almanya ile Sovyetler Birliği a. 

rasında imıa la nan iktısadi anlaşma
nın büyük bir siyasi ve iktısadi ehem. 
miyeti vardır. Bu anlaşma her iki 
devletin karşılıklı istifadelerine da. 
yanmakta ve mesut başlangıcını a
~ustos 1939 ticaret Ye kredi muahe
desinin teşkil ettiği Alman • Sovyet 
iktısadi ve siyasi teşriki mesaisinin 
de\•amlı inkşafını temin eylf'mektir. 

Rusya, Almanyanm büyük bir ih
tiyaç duyduğu iptidai maddeler hu. 
susunda dünyanın en biiyük müstah
silidir. Ve Almanya da yüksek vasıf. 
ta makine ve tcchiuıt imalatçısı o
larak bütün dünyada birinci safta 
gelmektedir. So''Yetler Birliği kendi 
endüstrisinin fevkalade inkişaf etmiş 
olmnsma rağmen Almanyıuun bu i
malatile alakadardır. 

• 
Binaenaleyh. So"'Yetler Birliği AL 

manyaya yiyecek de dahil olduğu 

halde iptidai maddeler verecek ve 
ltalganın tamnmıı gazetelerinden olan /l Tele- deki <;affıtrelli sarayındaydı. Tepenin eteğinde ale?a. Almanya Sovyetler Birliğine silah da 

de adamların ikamet ettikleri e\·ler vardı. Bir ~e bu dahil olmak üzere smai m:ımiilfıt \•c. 
grafo'da scddhiyetli muharrirlerden Sinyor An. evlerin birinde bir kavga kopar ve ertesi nbnh, \iman recektir. 
saldo'nun yazdığı bir makale serisi, /talyada ,;efiri, ma"yetlnde çnlı,an Von Hindenburıa emreder: Bu iktısadi anlaşma mucibince, 
çok derin bir alaka ugandırmtflır. lllakaleler, "İtalyan tıüktiınetin• bir nota gönderiniz de, ıclaretln Sovyetler Birliği ile Almanya ara-

1/irmi be11 sene önee, /talga Ue Almanya arası•- __ , 1 f sındaki ticaret mübadeleleri daha ilk 
Y .... t'leğinde asiıyişi temin etsin. Yoksa :ıteıaret n şt>re ,.e senesinde Umumi Harptenben asla 

daki ittifakı yr.kmağa gardım eden aebepleri ve Jıaysiyeti mulltet olur. İtalya hükilmeti bu işi yapmaz. kaydedilmedik hacmi aşacaktır. tki 
hataları, anlatmrıkta, bllhatJBa meselenin psiko- sn, Napolide bulunan Alman kruvazöründt>n bir miif. taraf, mütekabilen vereceklerini iler • 
lojik cephesine ehemmiyet vermektedir. reze ı;:t·tirtclim de, Komadaki sefaretimizin emniyetini de daha da ziyade arttırmak arzusu-

1 Jıı ı' nu izhar eylemiştir. 
Hadisede göze çarpan en miihim nokta, maziden .oruya 

1 
•.•• ,, Demek oluyor ki, ıkusadi anlasmA. 

bahaeden bu yazıların, bugünkü vaziyete de son * Almanyaya müttefiklerin ablokası yu 
O /talyan muharriri bu vakagı. anlatırken, bunun ·· d · d ·ı ht ld ğ · derece uygun görünmesi ve bu bakımdan okun- zun en zıya esı e mu nç 0 u u :p-

yfrmi bef sene evvel vuku bu/.duğunu ıarar ile tidai maddeleri temin edecek ve Sov-
masıdır. tebarüz ettiriyor, fakat /tal.yanların bu gibi lıQ. yetler Birliğme de harici ticaretini 
ltalya geçen narpıe mtıttetıkt olan Almanya a- genişletmek imkanını verecektir. 
leylıinde harbe girmişti. /talyan gazetecisinin diseler güzünden Almanya ile yapılan ittifaktan Bu suretle Sovyetler Birliği 

be l • · memnun ol.madığım anlatıyor. hemen hemen sıfıra düşen Fransa 
se p erım, tam bu sırada, talılile uğraştığı me- ı,.•e Ingiltere ile olan ticaretinden mıi-
sele de budur. Ve yukarıda dediğimiz gibi, onu Bu makaleleri okuyan /tal.yanlar içinde Alman· tevellit sıkıntılardan kurtulacaktır. 
en çok alakadar eden nokta, Alman • /talgan it· ların son yirmi. beı aene zarfında değifmif ol- Daha, harpten evvel. Sovyetler 
ti/akını yıkan ruhi dmllleri tetkik etmektir. duklarına inananlar, belki de bu kısaadan hl• birliğinin Ingiltere ve Fransaya yap. 

'- l F kat b ih t Jtal mış olduğu siparişleri bu iki hük"1ınct 
ltalyan muharriri, bu makalclt!rl yazmak ifin, ıeler çıkarmak uıtemz er. a u c e - lptal eylemiş ve bizzat kendılerini za-

JJtareşal Hindenburgun yeğeni olan ı7e Almanya yanlara ait olan bir cihettir. rara sokmuşlardı. Hiç şüphe yok ki. 

• 

lle ltalyamn müttefik yaşadıkları devirt~e Al- * SovycUer birlıği mukabilin1c bir şey 
manganın Roma sefaretinde ralı11an Fon Hin- • ltaly3n muharriri A.nsaldo ise, o zamanki Almanlann almaksızın Ingiltereye ve 'Frnnsaya 

Y ıklar ı k eşya ihraç edemez. 
denburgun hlitıratına istinat etmekte ve Alman· bütün itaJyanlan mütereddi sayd mı an attı tan Bütün bular geçen sene nihayetin· 
11amn /tal.gaga madun muamelesi yapmasının ıonra, f1I mütulaalan ill•e ediyor: de Almanya ile Sovyetler birliği •-
aradaki Utüalt:ı uıktığını tebarüz ettirmektedir. "Bu, Alman diplomatlannın, it adamlannın, elçllerl- rasmdaki siyasi münasebetlerden ha-

* nln rn milhlm hntası, anlayıpızhklanydı. Hunlar hal. sıl olan kati iyiliği ve o zaman ikı ta-
' ayı ciddiyetle telakki etmiyor ve ona sa.rı:ı cösterm1. raf arasında tesis edılen dostluk mu • 

fazla zamand nberi Fransad a tadan 
rı.arak müteaddıt sempati te~~~lu. 
rıne vesile dlan ve cepheyi zl le. 
~~en Turk gazet cilerinin hır ~~~! 
• :" akşam, geri kalan kısrm da bu 
4fu~ Ankaraya hareket etmifter. 

Sinyor Ansaldo'nun naklettlif bir hadise de sudur: 1 b idi nasebetlerinin sağlam esasa dayandı 
''AI f ti c · 1 1 ..,.0 rlardr. Ve ~n eımsh hata an u .. , 

--~~~~m~a~n~tı~e~a~r·e~·~o=za=m~a:n=!,~~a~p~ıt~o~i:o~m~t~e~peı~i-İ -ü~z~e~r~n~---~~--~~~--~~"'_,,-~--------------------- ğını ve mütemadiyen kuvvetlendigi
ni !ılbat eder. 
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Beşi taş Beykozu 4-2 Yendi 
Şampiyonanın sonu ynklaştık~a 

puvan cedvelinın iki önde gi. 
den takımı olan Fenerbahçe ile Be
şiktaşın yaptığı her maç şampiyona.. 
da rol oynamak noktasından ehem
miyetle tnkip edilmektedir. 

Dün Beşiktaşlılar Ta~{Slin stadında. 
Beykozla karşıla§lllışlıır, 2 • O mağ
lup vaziyetten güçlüK!e 4 - 2 galibı. 
yete ulaşmışlardır. 

lstanbulspor - Vefa 
1-1 Berabere Kaldılar 

rnet Ademin idaresindeki bu ınaç, 
çok sıkı olmuş ve beklenmiyen bir 
netice vermiştir. 

Birinci devre, Istanbulsporun can
lı oyunu ile geçmiş ~e Fahri 40 ıncı 
dakikada lstanbu.lsporun gölünü yap
mıştır. 

Diğer taraf tan Fener bahçe, Hilali 
8 - O yenmiş, Vefa - lstanbul spor 
maçı da hiç beklenmiycn netice ile 
1 - 1 berabere kapanmış, Topkapı, 
eksik kadrosuna rağmE'n Kasımpaşa. 
yı 2 - 1, Galatasaray da, Süley:nanı
yeyi 5 - 1 mağlup <;!tmıştir. 

Lig Maçları Puvan Cetveli 

!kinci devrede Vefa canlanmış ve 
hakim bir oyun oynamıya başlamış
tır. 7 inci dakikada da bcraebrliğı te
min etmişlerdir. 

• 
Beykoz - Beşiktaş 

Taksim stadında güniın ilk bfrfnc-i 
küme karşılaşması Beykoz. Beşiktaş 
arasında oldu. Beşiktn~hların Vefa 
beraberliğinden sonra bu maç daha 
ziyade ehemmiyet ~esbetmij ve re. 
nerbclıçelilcri ümide ::lüşi.inniıştü. Ni. 
tekim maçın geçirdiği safhaJnr bu ü
mitleri kuvvetlendirecek sekilde idi. 
Takımlar sahaya çıktııtı zaman uzun 
zamanaan?rer:ı saıuıt'llgı o~yı:s\le oy-
nayamıyan emektar Hüsnünün rle 
muhacim hattında ye-: aldığı görül
dü ve şu kadrolarla karşı karşıya d;. 
zildilcr: 

BEŞiKTAŞ: M. Alt - Taci, İbr11hlm -
Haseyln, Rıfat, Feyzi - Hayati, Hakkı, 

Hilsnü, Şcrcf, Eşref. 
BEYKOZ: Safa - Bahadır, Halit - Mus

tafa, Kemal, .Mehmet - Turhan, C:ı.hft, 
Şahap, Kfımran, Kfı:ıım. 

Hakem Adnan Akının düdüğile o. 
yuna Beykoz başfadı. Ilk dakikalar. 
mütereddit geçti, D k!kalar ilerledik
çe, Beşiktaslıların ovuna hakim ol
mıya başlndıkları görüldü. Fakat bu 
çok uzun sürmedi. Beykozun canh 
oyunu Beşiktaş müdafaasına tehli. 
ikeli dakikalar geçirtiyordu. 

Devrenin 17 inci dakikasında sol. 
dan açılan bir Beykoz hücumunda 
top ortaya geldi. O sırada sağ i~ mcv 
kiinde bulunan Kazım, bir kafa vu. 
nışile ilk Beykoz golünu kaydetti. 

26 ıncı dakikada Bevkoz r.ıuhacim
leri Beşiktaş kalesine w indiler. C:ıhit 
güzel bir vuruşla Beykoza :kinci go
lü de kazandırdı. Bu vaziyet Beşik. 
taşlıları canlıhğa sevk<!tti. , 

34 üncü dakikada Bcşiktaşın ça. 

Takım M. G. B. 

Beşiktaş .ıs 13 1 
G. Saray 15 11 1 
Fener H 11 1 
vc:a 15 9 2 
Bey kor 14 7 2 ... 
İst. Spor 14 7 1 
Kasım paşa 15 3 2 
Siileymnniyc 15 3 1 
Top kapı 13 2 ..._ 
Hilfıl 11 l 

lışması semeresini verdi. Bir kar.ışık. 
hkta topu kapan Hüsnü güzel bir şut. 
le n fl.kt.aştn ilk. golünu ynpt.ı. 

43 üncü dakikada bariz ofsayd va
ziyetinde topu lapan Hakkı, Beykoz 
kalesine topu soktu. Bu açık ofsayda 
rağmen hakem bunu gol addetti. Ve 
devre de 2 • 2 beraberlik.le kapandı. 

!kinci devreye Beşiktaşrn 'ıücumı
le başlandı. Bu devrede Beykozlular 
Nevmit vaziyette idiler. Buna muka. 
bil Beşiktaş çok canlı idi. 15 inci dı:
kikada Beşiktaşlılar beraberliği bo
zan üçüncü gollerini de kazandılar. 

Bu sırada Hayati ile Mehmet biri
birlerile çatıştılar, hakem her ikısini 
de oyundan çıkardı. Bundan yedi, c:~
kiz dakika sonra da Feyzi, Beykoz 
sağ muavinine bir tokat atmak su
retile çirkin bir hare~tette bulundu 
ve hakem de kendisini oyundan çı -
kardı. 

37 inci dakikada Şeref, dördüncü 
Beşiktaş golünü de kı:ıydetti ve oyun 
da 4 - 2 Beşiktaşın galıbiyetile bitti. 

Galatasaray - Süleyrnaniye 
Taksim stadında güniı.>ı son maçı, 

Galatasaray - Süleymaniye arasında 
yapıldı. Refik Osmanuı idaresindeki 
bu maç baştan nihayete kadar Ga
latasarayın üstün oyunu ile geçti. Ilk 

l'tl. A. 

1 56 
3 60 
2 sı 

4 38 
5 32 
6 .... 

o).) 

10 24 
11 20 
11 l :J 
13 f) 

Y. 

ıs 
9 

11 
22 
22 
30 
40 
48 
!:6 
73 

p 

42 
38 
37 
3:; 
:rn 
~s 

22 
22 
16 
13 

Fakat Vefa, bütün çalışmasına rağ 
men beraberliği bozac11Jc golü yapa. 
mamış ve oyun da 1 - 1 berabere ne. 
ticelenmiştir. 

Fcnerhalıçe - Hilal 
Fener stadında birınci küıne kar

şılaşması Fenerbahçe - Hilfil arasın. 
da yapılmış, Fenerliler sah.tya Esat. 
Yaşar, Faruk ve Lcbiptcn mc.h.rum o. 
infak çıkmışlardır. 

Hnkem Nurinin idares:ndcki bu o
yun baştan nihayete kadar Fenerli .. - _____ _. lcriıı hakimiyeti altında geçmiş ve 

dakikn!.arda Galatasaray, lehine ve. san lacivertliler miısabakayı 8 - O 
rilı>n bir p<'nnlt.ıyı ka-:;ırdı. Bunu Cc- kazanmışlardır. 
nuUn yaptı lk gol tnklp U. Sn İ 
Jiıhattin ikinci bir gol daha yaptı ve kinci Küme 1\.façlan 
devre 2 - O Galatasaray lehine bitti. ikinci küme maçları.na dün her üç 

!kinci devrede Süleymaniyeıiler, stadda birden devam edilmiş, Bey. 
topla değil, adamla ovnamrya başla. lerbeyi Kalespora 6 - O, Galatagcnç. 
dılar, ve mütemadiyen tekme attı. ler • Feneryılmaza 2 _ ı, Kurtuluş 
lar. Bu sert oyun karşısında Galata- Eyübe 2 • ı, Karagümriik • Galata
saraylılar çok haklı olarak topa !azla 
girmediler. V c üç gol daha kaydeden spora 2 - O galip gelmi~lerdir. 
San kırmızılılar bir de gol :·iyerck l\:1ühcndis Mektebi 
sahadan 5 - 1 galip ayrıldılar. 

Topkapı _ Kasımpaşa Voleyholdc Yenildi 
Şeref stadında ilk .)yun Kasımpasa Beyoğlu halkevinde yapılan yük-

ile Topkapı arasında olmu~, Ş:ızi sek mektepler voley~ol şampiyonnsı 
Tezcanın idaresindeki bu oyunda finalı dün Yüksek Mühend1s mektebi 
Topkapılılar kadrolarının çok 'eksık ile Orman fakültesi arasında yapıl
olmasına rağmen Kasımpaşayı 2 .. ı mış, Orman fa.kültesi galip gelerek 
yenmişlerdir. yüksek mektepler şampiyonu olmuş.. 

Çok canlı bir oyun oynıyan Topka. tur. 
pı birinci devrede 2 gol yapmış ve -================
devre 2 .. O lehlerine nitmiştir. 

!kinci devre yine Topkapının cımJı 
oyunu ile geçmiş, Kasınıpoşa1ııar dev 
re sonlarına doğru bir gol kaydede
bilmişlerdir. Ve maç ta 2 • 1 Topka
pılıların lehine neticelenmiştir. 

İstanbulspor - Vefa "' 
Şeref stadında son m-aç lstanbui

spor. Vefa arasında y3pılmıştır. Ah-

Mesut Bir Nişan 
"Akşam,, matbaası müdürü K3zım 

Şinasi Dersan'ın kızı Selma Dersan 
ile Riyaseticümhur sabık umumi ka
tibi Bay Hasan Riza Soyak'ın oğlu 
Enver Soyak nişanlanmı~lardır. 

Her iki aileyi tebrik eder, genç ni
şanlılara sıhhat ve saadet dileriz. 

Sedat Bey altmış yaşlarında terbiy'!?li, nazik, 
baba b!- &damdı. Otuz beş senelik meslek hayatında 
bm bir tecrube edinmiş, bilhassa, halk dilinde söy. 
leudigı gibı hc:ıkiki bir (adam sarrafı) olmuştu.Buı:un 
ıçııı., yanında çalıştırdığı ve kendi direktifi altında 
mahkemelere gönderdiği iki genç avukat nrltadaşile 
yazılıanesindt çalışan memurları seçmesini bilmiş, 
onların heı bitine Iayık oldukları muameleyi yap
maktan çekinmemişti. Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND 

ÖLOM · HABERLERi 

ÖLÜM 
İstanbul Belediyesi müfettişlerin. 

, den Kazım Kuyaşın ve Bakırköy 2 
ci mektep öğretmenlerinden Saadet 
Kuyaşın babaları mütekaidini aske
riyeden Ahmet Kuyaş, 84 yaşında 
olduğu halde dün vefat etm;stir. Ce. 
nazcsi bugün saat 11.5 ta Bakırköy 
Hazırlık sokağındaki 48 No. lu evin_ 
den kaldırılarak, namazı Bakırknv 
camilnde eda edildikten sonra s,;_ 
kırköyde aile kabristanına defnedi
lecektir. 

Muhitine kendisini \O!< ~ı>vdinni~ 
olan merhuma Allahtan rahmetler 
dileriz. 

Ö L Ü 1\1 
Müzeler müdür muavini Arif Mü. 

fit Mansel'in babası. mül_ga evkaf 
nezareti kalemi mahsus müdürü 
kadastro heyeti evkaf mümessili 
Mehmet Müfit Mansel vefat etmiştir 

Cenazesi bugünkü oazartesi ~ünü 
Osmanbey civarında Afitap sokağın. 
daki evinden saat on birde (1 ı ı kal· 
d~~ılarak namazı öğleyi müteakrp E. 
yup camiinde eda edilecek ve orada. 
ki aile makberesine defnolunacaktır . 

Çelenk gönderilmemesi rica olu-
nur. 

ÖLÜM 
Çatalca Mutasarrıfı Merhum Mah. 

mut beyin eşi ve Ayandan merhum 
~~ Rıza beyin Kerimeı;i ve Ayan 
reısı Ahmet Rıza b~yin hem~iresi 
~alatya men:n~.-at Fabrikac;ı müdti. 
ru Nazmi Tezcan ıle l>:. .. ıiıköv RaL 
kevi reisi ressam Vedh ne;.,.ıceto~
lunun kavın valideleri Bavan ?ı.lau 
kenin Malatyada vefat etti~i tee~sor: 
le haber . alınmıştır. Kederdide aile. 
c;ine taziv,.tl~Timirl sunaT"17.. 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

T. A. P. 

Radyodifilzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dal2a Urunluğu 
Sl.? ın. 0465 Kes. 20 ıtw. 
1148 rn. 1112 KM l'-0 Kw. 

Pazartesi, 19. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayart. 

12,35 Ajans ve metf'Orolojl haberim. 12,50 
Tilrk mOziğf (Pl ), 13,30 - 14,00 Müzik: 
Senfonik müzik (Pi.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı. 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestra11, 18,ıtO 
Konu5111a (Umumf terbiye ve beden ter· 
bb·e.oıi). 18.55 Serbest saat, 19,10 Mt'mlek.t 
~ant ııverı, ajans ve me~olojl haberleri. 
11.1.30 TOrk mOzlği: Geçit Jı:on~erl <On oku
'\'U{'O ırıra Ue). Caleıılar: Vecih,., Ru,en 
Kıım, Kemal Niyazi Seyhun. Cevdet Ko· 
zan, Cevdet Çağla, fzzettln ö~. 20,15 Ko
nuşma (Fen ve tabiat bllııfleri), 20,30 
Türk m!iı·l~i. Calanlar: Reşat Erer. Fahire 
Fersan, Refjk F~r!'lıın, Fııhri Kopur. 

1 - Okuy~n: M uıtafa Çajjlar 

1 - Suzinak peşrevi; 2 - Arif Bey: Su· 
zfnak şarkı (Çekme elemO derdini), 3 -
Hafız Yusuf: Su7Jnak tıarla (Nedir bu 
devrü tegafQl), 4 - Rahmi Bey: Suzinak 
şarkı {Bir ııihrt tarap namef nzındakJ te
sir): 5 - Yesari ASlm: Suzinak prkı (A7• 
n dU~tüm sevdiğimden). 

2 - Okuyan: M Ozeyyen Sena• 
1 - Dedenin u~ak prkı (A.llatzn.r, 

g\lldOrürler); 2 - UHak koşma (Ahdza.r9 
dQ~tfun), 3 - Uşşak «lT'kft (Girdim yarfD 

bahçesine), 4 - Uşşak türkO (Söyleyin 
~nec:e), 5 - Gerdaniye türkil (Yllee dal 
bası,nda). 

21.15 Milzik: KQçfilc orkestra (Şet: Ne
cip A,kın): 

1 - Willf Rfcharts: Xflı:ilk balet 1UttL 
22.15 Memleket saat ayan, ajana bıber

le.-f, ziraat, esham - tahvilAt, karnbl,,.o • 
nUJnı\ borsası (Fiyat), 22,30 MOztk: CU· 
band <PLJ, 0 3,25 - 23,30 Yannld proıraJD 
ve l;apanıe. 

HASA • 

TraşBıçağı 

100 D·efa 
TRAŞ EDER 

Dünya çelik fabrikalannı ve lra§ 
bıçaklan mü~selerini hayran 
eden HASAN TRAŞ BIÇAGI 
insanı zevk, huzur ve neş' e içinde 
bırakır. 10 adedi 50 Kr. 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı 
Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında. 

ŞUBELERİ: Galata: Karaköy, Beyo~Ja: t~tiklal caddesi, Kadıköy;' 
Alb yol akzı, Osküdar Hakimiyeti Milliye caddesi, hmir: Kemer Altı: , ............................. . 

Dünyanın en tatlı sesi 

NELSON ' E D D Y 
Halle ve Hürriyet t~in çarpl.şan bir milletin tstikl!l ınüeadelestnt 

gösteren büyük bir AŞK ve KAHRAMANLIK filminde 

ALEV ŞARKiSi 
Pek Yakında M E L E K Sinemassnda , ........................................ ~ 

No. 32 

Fakat kati bir kanaat edinmeden evvel onu gö~ 
mek, çüte cinayet işlediği söylenen bu yüksele: tahsU 
görn:.üş kızın gözlerile karşılaşmak istiyordu. Nite
.kim o akşam Sedat Bey kendisine: 

- Dosyayı okudun mu Ayşe? Kanaatin nedir 
bakalım? 

Diye sorduğu vakit bill tereddüt: 
- Onu görmeden bir teY söyliyernem .. Cevablle 

mukabele etmiş ve Amirinin kendisıni de birlikte 
hapıshaneye götürmesini rica etmişti. Sedat beyin Ayşeye ilk haftalar zarfmı.Js~i mua. 

melesi, nazık bır kımscnin maıyetinde ç;\J.ıştı.rdığı bir 
aile kızına karşı göstermiye mecbur olduğu :ıezaket 
hududunı.. n~mnmıştı, fakat onun uyanık zekası, ça. 
!•şı~anlığı, malumat bakımından mektepte.o yeni rı
tan bir çok yerıçlere tefevvuku yavaş yavaş nazar ı 

dlkk<.tini ccll:-etmiye başlamıştı. Hele bir gün, tesa. 
dı.ifen Ayşeyi tanıtan üniversite profosörleri!e koru
fUrkcr genç kızın hazırladığı doktora tezinden bah
ı;ediimesi onu büsbütün alakadar etmiş ve bu yeni 
ı~tıdat hakkında daha tam bir fikir cdınmek maıtsa
dile bi kıt.Apçının bro~iir halinde bastığı bu tezi a
larak okumuştu. 

İşte bunun için genç kız üç gündenberi büyük 
bir dikkat ve tecessüsle masanın üzerindeki kağıtları 
okuyor, bu dosyaya ait evrakı birer birer gözden ge. 
çirclıkçe en meraklı bir tefrika romanı okuyormuş 
gibi vakanın sonunu anlamak için sabırsızlanıyordu. 
Fakat sonu yoktu .. Netice dava bittikten sonra belli 
olacaktı. 

Sedat Bey senelerdenberi gürültüsü gazete sütını 
lanna geçen meraklı davaları bile kabul etmiyor, 
daha ziyade istişare işlerile uğraşarak bu gibi dava. 
bn maiyetindeki genç avukatlara veriyordu, fakat 
bugül' Ayşeye verdiği • dosya gündelik vaknlardan 
değildı ve bununla bizzat kendisi meşgul olmıya ka
rar vermişti. Buna sebep te, mücrim olarak mahke
me huzuruna çıkacak olan genç kızın bizzat mektup 
ya>:araJc ona rica etmesi, müdafaasını deruhte etm~ 
si için yalvarması idi ve bu davanın sonunda m~ddi 
hiçbu m~nfaat te mevzuubahis değildi. 

zın işlem4 olduğunu söylüyor, müttehem !se, övey. 
babasının, annesini parasına tamaan öldürme)< üzere 
iken kendisinin yetişip sırf annesini kurtarmak mak. 
sııdile övey babasının üzerine ateş ettiğıni ve anne
sinın de çok sevdiği kocasını kanlar içinde görünce 
çılgına dönüp masa üzerinde duran tabancayı yaka~ 
lıyarak kendisini öldürdüğünü ve hakikatin yalnız 
bundan ibaret olduğunu, övey babasının oğlunun 

scylediği diğer bütün sözlerin, sadece kendisile ev. 
lenmek istemediği için duyduğu kinle ve dü~m.snlık 
sc:ikııslle delikanlı tarafından uydurulmuş iltiralar. 
dan ibaret olduğunu iddia ediyordu. 

' Işte Ayşe yeni başladığı mesleği böyle seviyor. 
böyle büyük bir aşk ve heyecanla çalışıyorr..ı. 

Genç kızın harici hayatı bu kadar dolu ve fay• 
dah bir şekilde geçerken, hususi bayatı da iki kıSJllJl 
ayrılıyordu: Biri arkadaşlarile beraber olan neşeıi. 
eğlenceli ömrü, diğeri de .k.endi kendıne yaşadığı içli 
saatler ... 

Belkıs, Kayseriye, babasının vanına gfttiktetl 
sonr• apartmanında yalnız başına katmıştı. Dayısı iJe 
yengesi mektebi bitti diye sevinir ve 1nu yanlar J~ 
alnuya hazırlanırken Ayşe bilakis asıl bundan sonrŞ 
disıplinli bir hayat yaşamıya ve her glln muayveo 
saatte yazıhaneye gıtmiye mecbur oduğun ı ııeri 
sürerek yalnız yaşamakta devam etmi$ti. Ancak ba:ıJ 
gecEler, hele Belkıs gittikten sonra bu yalnı%Wt oıtll 

(' günden sonra Sedat Beyin nazarında Ayşenin 
kıymeti ı.ırtm1ş, yaşlı avukat onunla kendi kızı gibi 
alakadar olmıya, onu evine davet etmıyc, 'lyni yaş. 
•"!kı kızı i!e gorı.iştürmek için vesileler bulmıya ba;
l4n11rtı. 

Genç kız amirini11 kendisile bu suretle alakadar 
elmasından fevkalade miıtehassis ohyordu. Fakat 0-

nu asu heyec&nlandıran ve sevindiren şey. b:r gün 
yaşlı avukatııı kendisine bir dosya verip: 

Vakanın hulasası şu idi ve bütün memleketi. 
giinlerdenberi alakadar etmekte idi: 

Genç bir muallim hanım, annesile övey babasmı 
JDdü ] 

İşte memlek~tin en tanınmı~ avukatlnrında:ıı 
biri olan Sedat Bey, bu genç kızı kunarmak için, 
senelerdenberi ayak basmadığı mahkeme salonuna 
girmiye razı olmuştu. 

Ayşe tahkikat evraklnı, müttehemin ifadesini, 
ölen adamın oğlunun ithamlarını tekrer tekrar oku
yor, bundan bir netice çıkannıya çalışıyordu. İçinde 
masum bir kanaat vardı: İnsan ismini taşıyan bır 
mahlllk anasını öldüremezdi ve binaenaleyh kendi. 
sine bu cinayet atfedilen kız günahsızdı. O, sadece 

' boğuyordu. Bunun için çok defa arkadasları.."l.l da"et 
ediyor, kendisi de sık sık onlara gidiyor, yalnıztı~fll 
bu suretle kıı;men olsun li?idenniye çabalıyor ve tnll• 
vaffak ta oluyordu. Hatta hayatının:, çalışmanın h9 -

ricmde kalan parçası, eğlence ile dolu idi -ile derı1• 
lebllirdi. Tabiaten neşeli olduğu için her mecliste ... 
ranıyor, bütün arkada~ toplulnklanna Adeta eJeb•· 

J 
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'T'A.N 
AeoN~ aaD&LI 

'T'Drıtıy• ııonetııt ----14Qo ... 
"'.. ,. •• .,. "800 Kr. 

7go • 1 Ay 1600 " 
40o il 1 Ay 800 -

-...!!? • 1 Ay 100 • 

l!ıııetleraruı posta ittihadına dahil 
~an memlelretler iç1D abcıa• 
bedeu ınQchlet ~le so. ti. e. 
&,s liradır. Abone bedeli pefindlr. 
Adres değiştirmek H tunıştur. 
Cevap lçin mektuplara 10 lwrUflulı: 
Plll tl!vesı 14zımdır. 

G~N.ON. · MESELEL~Ri 

Y anllı Bir Zihniyet 
D Un. mat'bammı:a ıt • ZO 7aş. 

larmda b.lr cen~ mllracaat et. 
a. Adresi bizde mahfm bulunan ba 
Pil~, bu seneye kadar, resmi lisele.. 
!'İnüzdea biris.lııde okuyormuı. Fa. 
kat ba. sene, kendisini mektebinden 
11Zaklqtırmak lüzumunu duymuşlar. 
Bu nıuamcleye uğrayışının sebebini 
öiretunek isteyen .rence de: 
m.~-;; Senin. demisler, babanm. Is. 
·~ harbi esııasuıda bazı c•yri dü. 
~t, ve nıilli barekita muhalif i~ler 
rordüğil anlaşıldı: Mektepten uı:ak. 
ıtşhrılı~ sebebi de budur!" 

1
,.!!lze bunları anlatan gen~, fD söz
"'"cı de nave etti: 

..,_ Ben, bu kararı sade teessilrle 
:~fil, hayretle karpladım.. Çünkü 
ız, bugiin, eyfce bfr evde oturuyo
~ Ve _bu ev, babama, İstiklil har. 
1c.:/e gosterdiğl fedakflrlıklann mu. 

atı olarak verilmJş paralarla ya.. 
Pılnuşttr?" 

d Ba ıencln bal>ası. fstı1dal harbin. 
e, ıncınleketine hizmet mi etmiştir, 

Yoksa fen alık mı yapmı~tır? Bize :ert Yanan gençten dinlediklerimiz, 
? husn.'lta yanlışsız bir hüküm vere. 

bılnıeınize nı.üsait ve kafi değildlr 
?na mük8.fat verenler mi yanılm~ 
ardır, Yoksa onu memleketine iha 

net tını -e ' sayanlar mı? Bn, cevabı.. 
ıu ara.makta mnvaz.uf bulunmadığı.. 
ınız bır maldir. Ba hususta her iki 
hfikınn "Verenlerin haklı olmaları da 
ınümkfindür. Çiinkil, mev:rnharus zn.. 
tın, İ tiklal harbinin bn:tı safhıılann. 
da memleketine faydalı, bazı safha. 
lannda da zararlı olmuş bulunması 
da mfimkfin ve muhtemeldir. 

Fakat dediğimiz gibi, meşgul ol. 
tn~~ istediğimiz cihet, o zatın şahsı 
degıl, ba hfidiscnin önümüze yeni. 
den çıkardığı bir zihniyettir. 
bG. o .. vatandaşın, İstiklal harbinde 
.~k veya küçük bir hatası görül. 

:~e, b.~?d~n oğluna ne? Babası. 
1 ışledıı.rı hır hatanın cezasını oğ 
una çektirmeye bilmeyiz hakkuw. 

l'ar mı? z 
n· ,_ 

~'l.uu, bu hfidl'lede bu zlhnlyet ytı. 
\'at e:a vardığınırz netice, genç bir 
'tb an . ~ kaybetmek tehlikesinden 

arettir Çünk-
ne dev . u, meccanen tahsili. 
ka anı etmek imkan ve talihine 

tne=~~~~ takd!r~e. bu i(enc;, 
cemiyete f d ve ıçınde yaşadıp 
~ \'a.zif • ay alı olmak tlınidinden 
rurn k ;sınden belki tamamile malı.. 
yQzdena acaktır. Hatta belki de, bu 
bir isy:u:nun ~nsuın yüreği, zararlı 
Uenı "~ kınle dolacaktır. 

betti~~Ynı zihniyet yüzUnden kay. 
z, veyn hRk 

ıal'nr ettiğ' . sız yere muta. 
lesef hu ırnız tek insan da, maa. 
Yatı:;, babg~nç değildir: Umumi ha. 
ve a arı. analan k d l 1 Ya hel'hang• b' • ar eş er , 
dan işlenrni ~ tr Yakın lnn tarafın. 
lhıden haks~z • er hangi bir hata yii. 
retiere uğrava~h~rnlara, hatta haka. 
na birer rni;al kinıscler bulunduğu_ 
g{jçlük çekmez) arıyac::ak olanlar, hiç 
Fena öhretin er sanırız. Halbuki, 
&ullyct, bir ;ü~i:'lr \'e edci bir me. 
bahadan C\'l" d '.veya bir leke gibi 
törrnek, bh:l."d:h ınti.kaI edişini tabii 
taral'lara rnnru a bır~ok bu neviden 
•nkınrnalıyız. z bırakabilir. Dundan 

Gaı; B o 
~l{onfernns 
Şehrimizde • · -

Post gazctesin~ntışnr eden Turkiche 
Vondcr l\J ~ okudtik: 

•tnirnu ı~ arvıtz isinıU bil' Al 
.. l ' i1 Alrna man 
"e rniş, ve n ı rıyndan şehrimize 
Bdarethan ~ n onuncu gUnü AI 
lik" esınde "A k , man 

nıe,"luu ü ' . s ert denizd 
rernıiş B zerınde bir k f • 
t 1 · u konfe on erans 
u unnn bUtün A;ansa, ehrlmizde 

ıelltli inıi,. ınan kolonisi da. 
nvadis b 

ı li kfınıetini u kadar. Fakat Al 
. n den· .1. • man 

t rınde hir k ızcı tk nıenu .. t ,_ onfc u u. 
D ~oca bir • rans vermesi .. 

1 ad nr göhil ıınu ~alini t • istanbıçıln. 
d erınesı u a 

ra a, Yalnız Al ' ve hu zatını bu. 
eden bir konfe rnan kolonisine hitnp 

B rnns ve . 
u noktnYI . nn ı neden,. 

i 1• carıp b 1 • 
g z ıyemiyeceğ' B u duğuınuzu 
fernnstır, bQ.yl~~· ukne ee it bir kon 
ır ır onfc • ızum görülmiiştU ransa neden 
ta nelerden hnhso{ \'e bu konferans~ 
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TAN 

Almanlann yeni zarhll tayyarelerne lng~Hareye hücum ehneleri ihtimali artn11ştır. 

Bu takdirde Almanyanın vereceği zayiah muharrir ~u yazıda tetldk ediyor: . . 

o o o 

lngiltereye Hava Taarruzları 
Almanlara Ne Kadara Mal 

y aza doğru gidiyoruz. 
Havalar iyileştikçe, 

harp kokusu daha keskin ge
liyor. Karada, denizde, hava
da toplu ve taarruz denebile
cek şekildeki hücumların ya- . 
pılabileceği haftalardayız. Af .. 
manyadan gelen haberler ve 
Almanyaya komşu memle
ketlerdeki istihbarat bürola
n, Hitlerin, İngiltereye hava 
taarruzlarına karar verdiği
ne dair olan emareleri bildi
riyorlar. 
~asen _bundan epey evvel yaz. · 

dı~z bır yazıda, dört ayı rahat 
geçıren Alınanyanın Amcrikaya 
ısm:ırianan tayyareler yetişmeden 
Ingiltereye saldırması ihtimalin. 
den bahsetmiştik. O tahminimiz 
bugünlerde gelen haberlerle ha
kikate daha yaklaşmlf oluyor. 

Evvela, lngiltereye karşı, Al
manyanın başlayacağı söylenen ke. 
sü hava taarruzuna ne şartlarla 
karar verilmiş olduğunu bildiren 
muhtelif haberleri kısaca nulasa e.. 
delim: 

Almanlar bu Jlkbaharda d:ı 
hareket teşebbüsünü ellerinde bu
lundurmak üzere çareler düşündü. 
ler. Kara kumandanlarının ekseri· 
si. karadan büyük taarruza Lnra!
tar görünmüşler. Mareşal Göring 
ise deniz ve hava filolarifo Ingil. 
tereye çullanmayı teklü etmi~, bü. 
yük taarruz hakkı.ada aralarında 
uyuşamıyan nan şefleri Hitlerin 
hakemliğine müracaat etmişler. E
sasen uyuşsalar da son ltararı Hit. 
ler vereceğine göre ona sormıya 
mecburdular. 

Bitler, Amiral .ROOer'in deniz 
kuvvetlerinin mahvına müncer o
lacak harbe taraf tar olmamasını 
akla daha yakın bulmuş, bu suret
le hava filolarının hücurr.u ilk pl5n. 
da ayakta duran bir ihtimal halin. 
de kalmış. 

Hitlerin hava hücnmlanna aklını 
daha yatırdığına dair gelen haber
lerden başka emareler de vardır. 
Son günlerde Almanyadan gc len. 
lerin anlattıklarına bakılırsa, Al
manlardan çoğu bu sıralar şu cüm
leleri ağızlarında faz·aca dolaştın. 
yorlarmış: , 

"Açık ~ehirlerin bombarıhmanı 
neden gayri insani ve memleketler 
için harpten daha felaketli olsun? 

"Mademki harp dolayısile bir 
milletin en yetişmiş ve en giiziJe 
g~nçliği öliim karşıstna verilmış. 
tir. Arkada kalan ihtiyarlarla ço
cuklar da tehlikeye maruz bıralu
l!"billr. Yaşnyan ve ya,amak is. 
tıyen milletlere her halde yetişmiş, 
sıhhatli gençlik, ihtiyarlardan ve 
çocuklardan daha lôzım olan züm. 
redir." 

Bcrlindc sık sık konuşulan bu 
gibi şeylerden de a11laşı:ı ror kl, 
Bitler kendi kanaat:ni, efkfırı u
mumiyeye mal etmek \•e halka be
nimsetmek üzere ahnlan va3ıtasi. 
le memlekete yaymıştır. bu suret
le mesuliyeti peşin taksim etmek 
hazırlığını da tamamlam-oitır. 

vaziyetin Almar.yaya ait ce}>9 
hesini bu suretle aydınlat. 

tılrtan sonra, doğrudan doğruya 
taarruza geçiyoruz. 

Ingiltereye karşı devamlı ve ke. 
sif bir şekilde yapılacak .1ava ta
arruzlarının Almany:ı.ya ae kada... 
ra mal olabileceğini hesaplamak i
çin 1914 harbinin son senelcri.1de
ki hava muharebelerin<? ait istatis. 
tikleri mukayese vasıtası o1aıak 
gezden geçirmiye mecburuz. O f!:ı. 
tatistiklere göre, bugünkü silah
ların evsafını ve tesirim hesapla.. 
yarak doğruya yakın bir neticeye 
varmak mümkündür. 
Almanyanın 1914 harbinin dört 

senesinde yaptığı tayyare miktarı 
47.637 idi. Pilot zayiatı olarak, 
6838 ölü vermişlerdi. Bunun 2730 
tanesi ağır yaralı ve kayıptı. Bu
na mukabil yalnız Fransızlar 51,143 
tayyare yapmıştılar. Pilot zayiatı 
olarak ta 4333 ölü ve 2922 yaralı 
vermişlerdL 

914 senesi başlangıcında bir tay
yare gövdesi 15 bin, oir tayyare 

Olacaktır? 
Yazan: E. Ş. Atabey 1 

Alman tayyareleri tarafından bombalanarı ve lıasara uğrayan 
bir bitaraf gemisi. (Resim, vakadan az sonra vaka yerine gelen 

bir /ngiliz tayyaresindcn alınmzştır) 

rnotörü de 10 bin franga mal olu
yordu. Harbin son senesi olan J 918 
de bir tayyarenin gövdesi 31 bin 
ve motörü 17 bin frıngn çıkmıştı. 
F iyat farkından anl:ışııal•ağı üzere 
harbin başlangıcındakı tayyareler 
hayli iptidai idiler. · 

Esasen 1914 harbinde hava mu. 
harebeleri denebilecek gibi çarpış.. 
malar 1916 da ba~laınıştı. 1918 de 
ise avcı filolarının sıkı mücade!e
lcrine şahit olunmuştu. Buna rağ. 
men harbin son senesindeki harp 
tayyareleri bugünkülere nazaran 

ERKEK VÜCUDÜNÜN ŞANI 
lstanbula yakın ve ~zel hava· 

sile meşhur - e11kiden pehlivan 
yet' ştinnekle de tanınnwı - bir 
köyde oturan bir okuyucumuz. sır. 
tında ve omuzlanmn üzerinde kıl. 
lardan şikayet ediyor. Bu oku. 
yucumuz. ya bayan olsaydı: ~ika. 
yetini pek tabii bulurdum. Halbu. 
ki o;ikayetçi bir erkektil'. onun için 
benden İstanbulda bu gibi estetik 
işlerle uğ'raşan müe,seselerin bu. 
lunup, bulunmadığını sormasına 
doğrusu, taaccüp ettim. 

Herkes bilir ki, erkek vücutla. 
nnm ~anı çokça kıllı olmaktır. Gö
ğüs sahaııımın kıllı olması, erkek. 
terin ~okunda bulunur<ıa da, sır. 
tında kıllar bulunan erkekler. na
dir bulunur ve erkeklikte estetik 
bakımından pek makbul savılrr. 
Yalnız sırftıt ve omnn?n kemikle. 
rinin üzerinde ol!'la bile, hoşa gL. 
der. Bundan başka omu7.Tıınn ii
zerindP de bulunnn<"n: snhihi teb
rik edilmeğe layık olur. Daha nii· 
dir bir hal. !';ITtfaki kıtll\rın arka 
kemHH üzerindPn knyruk !';okumu. 
na dohu U7Rma'\ıdır. Bilvle olan 
erkeklf"ri. tabint tarihi miitnhnf!<:Jf(. 
lan mi17Plere koyacak kadar mak
bul tutarlar. 

ETk,.klf"rin sırlında ve omtt71n· 
nnda kıllar hnlnnma .. ının mııkhnl 
savılmııc:ı, rıai!hk bakımtnıfan da, 
mıJkbuldiir. Rir kere, viirttdil cok 
kıllı olan erk~ğ:n hilhrek fü;tiinde.. 
ki ~uddeleri h-j isliyor dPmt')ktit'. 
Onlarm ivi işJem,..;İ , viicıufiln Jcn-v. 
Vt')tli olmasına delalf't eder. Bu 
guddeler:n çıkard1k!a'l'1 hormonla
nn kolesterol maddesUe miina~e
beti çok olcfujhından cnk kı1lı er
ğin kanında bu maddenin nisbeti 
artar. • 

Bunun da hirkac bakımdan fay. 
da'.'l vardır. Kanda kole<iterot c,,.. 
ialdıkça, insanın m 0kropln hasta
lıklara karşı mukavemeti artar. 
Mikroplu h11<ııtahklara karşı yapı. 
lan utlar bile kanda o maddeden 

kanında o maddeden a7. bulundu· 
ğuna, hu hastalığa tutulup, kurtu. 
lanlann da kanında kole tcrol 
maddesinin arttığına çok dikkat 
edilmişt:r. Sinir hastalıklarında 

hile öyle ..• 
Demek kJ. hu c:avın okuyucu. 

muz - oturduiu köyün giizel ha. 
vası da işe knhhncıı - kendisini 
birrok ha'.'ltalıklara kar~ı ac:ılt !la· 
yabilir... Vakıa. her gfrı:elin b fr 

kusuru olduğu ,;hi. kanınd:ı koles.. 
terol maddec:i fazloca bulunan c::ok
ça kıllı erkeklerin hıtskn ha talık. 
lara fazlaca idida~1 bulunur. Fa
kat kimsenin k4"vfini kncı.-mnmak 
için. bugün o istidattan bnhsetmi. 
y~eğim ... 

Vücudilnde fazlaeıt kılJnrdan 
hos1anmaYIJ> ta. bunları dökmt"k 
lstivcn erkekler ic

0

n - gÜ7f!1Jik 
miicsseselcrirıe S!ltmPkfen daha 
ko!av - cnreler de vardır: Yemek. 
leri.;d .. ('ok et. a:r. seh7e ~·ivenlerin 
nicudilııde kıllar yavaş yavaş dü. 
şer. 

Viil'ut fi7:erine fanila. hilhas!'la 
yün fanila 1{yince, kıllann düstii· 
ğiinü de bilirsiniz. Fakat vficuttan 
kı11arı dHc:iimı<'k kin, 51rtını fani. 
lava alıştırmak, bilmem, değer 

mi? 
Cir de kıllnr, tem!zl'kten hiç 

hoc;lanmazlar. Hele vikut üzerine 
friksfvon yapılırsa ... Şu hqlıfe her 
gün ılık veya <;oğuk su dökünerek 
arkasından vficudii sertçe mah~us 
eldivt"nlerfe oğusturmak ve sık sık 
ıı;abunlnnmak iyi bir rııredir. Run. 
dan dolayı kanda kole<öterol mad. 
desinin azalma~nna ihtimal y<>ktur. 

Zorlu spor ynpanlann. mesela 
g{ille kald1raTilann dıt vüeudil kıl
lı olmaz. Pchlivanlardnn da çoğu. 
nun ,.,_ıcudii kılsız olur'. 

çocuk oyuncağı sayılacak halde i
di. Saatte 165 kilometre .sürati o
lan ve 5000 metreye yükselebilen 
uçaklara dehşetli sıfatının verildiği 
zamanlardL 

1918 de Londra üzerine muh.. 
telif zamanlarda tevcih olunan 90 
tayyareden ancak 26 51 hedefe vasıl 
olabilmişti. 

~ ' 

Su kısa izahattan da anlap]ı· 
yor ki, Fransa ve Alman:. 

ya 1914 harbinin dört senesi için
de yaptıkları tayyare sayısını 50 
binden pek yukan çıkaramnmıştı
lar. 

Hnlbuld bu~ün A!manyanın :ay. 
yare çıkarma takati senede 50 bi.. 
ni aşmaktadır. 

1918 harp tayyarelerinin snatte 
180 kilometreyi geçemiyen stiratle· 
rine mukabil bugünküler 500 kilo
m~treyi kolay aşıyorlar. Uzun uçuş 
ve irtüa kabiliyetleri de eskileri
nin iki mislinden fazladır. Hele si
lahlan bir kaç misli kuvvetlenmiş. 
tir. 

Fransız askeri mekteplerinde ha. 
vacılık tarihini okutan 1. Mortan 
tayyare kahraman!annın hatırala
rını yazdığı kitapların hepsınde, 
mitralyözlerin ikide bir inkıta yap. 
tığından, mermi adedinin pek mah
dut oluşundan mütemadi bahse
der. 

Ingiltereye hücumda karadan yJ. 
ptlacak ateşin hesaba dahil edil.. 
mesi icap ettiğinden tayyare dafii 
silahların dünkü ve bugünkü isa· 
bet niılbetlerini de vasati olarak 
göstermemiz lazımdır. 

1914 te tayyarelere tevcih olu. 
nan mermilerin 11 bınde 'liri he
defi bulurdu. Bu ateşi açan ekseri 
toplar hususi surette hava ıçin ya· 
pılmış değildi. Tadil edilmiş sahra 
toplarile iş görmiye çalışılırdı. 918 
de 1500 mermiden bir tanesi hedefi 
buluyordu. Bugiin ise isabet nisbe. 
ti yüzde 20, hatta yüzde 30 dur. 
Şu rakamları iyice mukayese e. 

dersek, şimdiki hava harp1crindeki 
zayiat nisbetini, 914 harbindeki za. 
yiat nisbetinın dört. hatta beş mıs. 
ll olarak çıkarmış oluruz. 

Y eni tayarelerin evsafına 

ve silahlannın tesirine na· 
zaran kurulan ihtimali hesap me
selelerile okuyucularımtzı ~azla iş. 
gal etmemek üzere mtitchassısların 
bu hususta verdikleri hükümlerle 
iktüa edeceğiz. Mütetıassısların 
kanaatlerine göre, bir milletin ken. 
disile hem ayar diğer bir millete 
havadan çullanmakla vermesj 
muhtemel olan zaytatı hava sanavi
inın ta.kati ile ölçm.:lt münasip o
edebilir? 

Almanlar senede takriben 50 bin 
tayyare çıkaracak takatte bu!ur,u
yorlar. Ingilizler de Amerikan si
parişlerile beraber bu dereced? • 
dirler. Tayyarelerin evsafı ve si. 
liıhlannın tesiri yükselmistir. 

Bu hesaplara ve hükümlere na
zaran, Almanlann lngiliz şehirle. 
rine, limanlarına devamh kesif hü· 
cumları, hücuma sevkedecekle.rı 

tayyare nisbeti Almanyanın yarı 
takati dahilinde olduğu takdirde 
bır se"nede 10 bin pilota mal olnbi. 
Ur. 

Hitler, ihtimal Almanyamn se
nede 50 bin tayynre yaptığını he
saplayarak, tamamen yok olsa dahı 
yeniden bir hava filosu çıkaracağı • 
nı diışünmüş ve lngiltercye taarru
za karar vermiştir. 

Viıkıa tayyare zayiatını fabrika. 
lar telafi ·edebilirler. "Faknt b'lr se. 
nede kaybolacak 10 bin harp pilo
tunu hangi Alman fabrikası telafi 
edebilir. 

Maamafih Hitler, bugün lngiliz 
veya Fransızlara karşı yapılabile.. 
cek herhangi bir taarruz için var•t 
olan fedakarlıkları ve neticeleri 
inceden inceye hesaplarsa hiçbir 
teşebbüsü yapamamıya mahkum 
olduğunu da düşünür. 

Bunun için Alman refsinm., katt 
mağltibfyeti doğrudan doğruya ta· 
yin etmiyecek olan hava taarruzunu 
bir numaralı düşman addettığı 

Ingilfzler üzerine senede 10 bin 
Almanı feda ederek tevcih etmesi • 

bulunmu'a tutmular. Kamndıı o 
maddeden çokça bulun~n adam, 
bayağı zehirlenmelere de daha zL 
yade mukavemet eder. 

Verem hastalı!ına tutnlanlann 

En kestirme yol, bazı memle. 
ketlerde, nesli kurutulmak istenJ. 
len .kim~elere tatbik edilen usul 
olsa gerektir. Bu uc:ul şimdiye ka
dar esf Ptik için tatbik edilmemişse 
de, edildiği takdirde erkek vücu. 
dünün de, kadın vücodil g:bi ola. 
cağı şüphesizdir. Ancak o zaman 
da, en hafif mahzur, erkek sesinin 
fncelmesidir. \ ihtimali hakikaten varittir. 

Bıuuıı tarihler : 

Maliye Tarihi 
Yazan: Osman ERGiN s on nmanlarda n~lunan 
.'Mqhur Adamlar Ansiklo

pedisi" cibi eserlere ~yle bir gö2l 
cezdirilecek olursa kendi kendini 
yeti~" fakat köşede bucakta 
kalmış öyle ınütefckkirlerimize, öy. 
le ayaklı kütüphanelerimize rastgc. 
linir ki bunların yaptıklarının ve 
yudıklannın neden dolayı göze 
çarpmamış, ni~in kendilerinden ve 
eserlerinden istifade olunamamış, 
hele yazdıktan ıröz nuru ·ve emek 
mahsulil eserleri nasıl olmuş da bası. 
lamamış olduğuna hayret edilir. 

l\fülıa Darülfilııün; Lugatçei Fct. 
scfeyi bastırmnmış olsaydı memle
ketimizde bir İsmail Fenni bulun
duğunu ve bunun "Vahdeti Vücut", 
11Maddiytlıı l\lerlıebinin İzmihlali'', 
ve "Madde ye Kuvvet" gibi laymet. 
li eserlerini ıörmek ve istifade et. 
mek değil, hatti müellifi gibi adla. 
nnı da işitmiyecektik. 

Ali Emiri ribi bir kitnbiyat milte. 
hassısunız bu türlü takdirlere maz.. 
har olamadığı için bir hnyli kıymet. 
li eserini sonradan yok olacağına ha. 
yatta iken kendisi mahvetmedi mi? 

İşte değerli tarihçimiz Mehmet 
Zeki Pakalın da bu türlU yetişenle. 
rimi%den, kannca a:ihi toplıyaın ve 
an gibi çalışan mütetebbileriml..zden. 
dır. Yirmi 5ene önce "Mnktul Şeb. 
zadeler" adında bir eserle mntbuaf 
alemine çıkmış olan hu zatın, "Ma. 
liye Tarihi" (6 cilt>, "Tarihi Tabirlcı 
ve Istılahlar" (4 cilt), "Son SaılrD.. 
zamlar ve Başvekiller" (2 cilt), "Si. 
dili Osmaniye ZcyJ" (2 cilt), "Tarihi 
Fıkralar" (2 cilt) ki büyük ve mühim 
tetkik n tetebbii mahsulü eserler. 
den başka o çapta ve o çeşnide daha 
on bir eser y:n;mış olclui,runu bugiin. 
terde neşredilmi' olan "Tanzimat 
Maliye Nanrları" (2 cilt) adındnki e. 
~erinin ~onunda görünce hem sevin
dim, hem yerindim. 

Sevindim; çünkü bir sayfa tarlht 
yazı yazmanın, herhargi taribi bir 
hadiseyi teshit \'e tevsik etmenin ne 
kadar güç, ne kadar uzun emeklere 
ve zahmetlere bağlı olduğunu tecri\. 
be etmiş yazıcılardan olduğum için 
en aşağı otuz sene emek ve para snt'. 
{edilerek, göz nuru dökülerek ortaya 
çıkanlmı' olan bu 17 miihim eser. 
de toplRnan tarihi. içtimai ve edebi 
malumatı ve vesikalan bu müellifin 
himmetile kolayca görmek ve öğren. 
mek imkanını bugün eıac etıniş bu. 
lunuyoruz. 

l"erindim: Çünkü bu kadar kıy. 
metli eserler ne suretle ve kimin ta. 
rafından olursa olsun bugiinc l.cdıır 
hatta ha~·li sene önce basılmış ,.e na. 
zan istifatlcmizc arzedilmiş olınalıy. 
dı. Halbuki, bu 17 eserden imdiye 
kadar Maktul Şehzndcler'le Tan:zi. 
mat Maliye Na7trlan'nı iki kitapçı 
bastımmı, Tarihi Tabirler ve Istılah. 
lar ansiklopedisini kadirşinas Mnarif 
Vekaleti müellifinden satın alnrnk 
bugünlerde tab'ına ha~!anmış , .e ~on 
Sadrjzam ve Rn-:,·ekiller de ~·ine lm. 
giinlerde müellifi tarafından bastı. 
nlmağa başlımnu-:tır. 

Mehmet Zeki Pakahn'ın hiç s\ipbe 
,·ok, şaheseri 6 ciltlik Maliye Tari. 
hi'dir. Beş asırdanberi dcnynr.ın il~ 
kıtası üzerinde hüküm sitrmiiş olan 
~arp Türklerinin ~iyn<;İ, idari \'e as
keri oldueu kadar mali sahac1a dn ta. 
rih 5avfalannı süstiye<"ek. ibret ve 
ör11ek ·alına<"ak hirç~k şırnlı -:ayfalan 
olmak laz1m gelir. Onlnn bugünkü 
ve ~elecek neıııillerin bilmesi iktıza 
eder. Hatta şerefsiz sn~·fnları \•nrsa 
bile onlar da ihret alınmak için bi
linmek lazım l:'CJİr. 

1908 inkılı\bındanheri Mr~ok res
mi makamların ve te ckküllcrin iyi 
kötü tarihleri yıızıldığını \'C basıldı. 
ğmı biliyor ve görii ·oruz. l\tiil~a me. 
'?ihat makamı ile Şcyhiilislf mlıır tn
rihi (İlmiye Salnamesi), E' k af tarih. 
(esi ve Evkaf N'azır)arı. Beleıli~·e ta. 
rihi ve t~tanbul şchrf'minlcri , Man. 
rif tarihi, Zirant tarihi gibi eserler 
bq \·esile ile hatınmıza J,re]enlcrden
dir. Çeşit çeşit, biiyiik, kii,iil< sayJ~ 
yirmiyi geçen edehiy:ıt tarihJerile 
bazı mektep ve ilim miif\ c;csderinln 
husu5İ tnrihlerine, hele Tiirk tnrihini 
tetkik kurumunun miisvedde halinde 
neşretmiş olduğu yiizlrrce brosiirle
re Kelin~e: Bunların adlarını bile şu .. 
rada kayda imkan bulamndığını için 
esef ediyorum. 

Büyük ve baştanhasa vesikalara 
müsfonit umumi bir Türk tarihini 
yazabilJllek için bo türlü hususi ta
rihlere olan ihtincı takdir ve kabul 
etmiyecek bir t~k adam bulunacağı
na ihtimal vermem. 

İşte bir an evvel bnsılması ve hun· 
lann arasına katılması la:nm J?f'leıı 
mUhim tarihlerden birisi de hn "?\fa. 
lbe Tarihi" dir. Bu himmeti Türk 
kUltüründen e!'lirgememesini de~erll 
Maliye Vekilimizden h<'lcliyoru-ı. 
Basbrdıklan !'!On dPreeede nefis mntt 
eserler ve mecmualar l!'İhİ h" f'serin 
de tab'ı imkanını hulurlarc;n ilim nte. 
mi kendilerine medyunu şükran k:ı. 
lıı. 
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KITA'-LAR "ARASINDA 
. -

Son Haftalar içinde 
Neşredilen Eserler 
Xnadolu Köylerinin 

Türküleri (1) 
(Türk, Halk Edebiyatından) F olklör'e müteallik eserlerile 
kütilphanelerimiziıı en fa.. 

kir köşesindeki hazin boşluğu gi.. 
dermlye çalışan Yusuf Ziya De
mircioğ?u: 'Anadolu Köyler~nin 
Türküleri" ismini taşıyan son ki.. 
tabını. belki yıllarca sürmüş ' bir 
emeğin meyvalarile doldurmuş. 

Bu derece sabırla, bu derece 
zahmetle, bu derece dikkatle, bu 
derece itinayla ve bu derece zor. 
lulda, fedakhlıkla yaratılmış bir 
kitabın, - değerli ve özlü "eser" e, 
yani hakiki "eser" e kıymet veren 
bir muhitte - intiıan, en az Afro. 
dit dtvası kadar alaka uyandıran 
bir edebl ve kültürel hadise olur. 
du. ı 

Fakat maalesef, Kons~rvatuarm 
değerli müdürü Yusul Ziya Demir
cioğlunun bu ebedi ömre layık e. 
seri, hepimizi utandırabilecek de
recede cılız bir alakayla karşılan
dı. 

Kitabının, baflı başına bf r eser 
sayabileceğimiz mukaddemesinde: 

"- Halk şarkısı nedir? Türkü
ler nasıl toplanır? Nasıl doğar, na.. 
sıl yayılır? Halk türkülerinin kıy. 
meti, tarifti, ve içtimai ehemmi. 
yet ve hizmeti nedir?" kabilinden 
bir yığın §ayanı dikkat sorguya, 
genişliği her satırda kolaylıkla se
zilen bir vukuf ve salahiyetle ce. 
vap veren Yusuf Ziya Demircioğ. 
lu, eserindeki 457 türküyü, aya
jmda çizmeai, koltuğunda E<:lison 
fotograf ve üstüvaneleri, ve yü. 
reğinde tükenmez bir kültür aşkı. 
le, senelerce, kasaba kasaba, köy 
köy dolaprak toplam11- 4 

Yusuf Ziya, yazdığı mukadde.. 
ıu.ıe11ıu 111.t yca-ım>.ı .tt,,._ ld. 

•- Fransa krallanndıın On DördOn
eQ Lul'nin çocukluğunda Naipliğini 

:f&ı>mll olan (Fıllp Dorlean) naJpllğl es
numda, sarayda olup 'bitenleri saydıı?ı 
mada der kJ: 
•- Sarayın lçyQzQnQ llfrenme1ı: lste-

7e0ler, bunlar için yazılan kitapları o
ku7acaklanna, o sırada Çlkan enrkılann 
.ozlerlni rllzden ı~trslnler. Cilnktı o 
kitaplar, bir takım adamlann medllile
rfle doludur. Şarkılar lft, sarayın lçy{l
sOnü bütün çıplaklığı De ortaya koyar!" 

•Akademi Fransezl.n bir meraaimln
de J'an Rişpen'ln nutkundaki su cüm
leler de çolr. kıymeWdlr: 

"'Halk, her zaman saaır, ve dilsiz de
lfidlr: O, kendi duygu ve tesirlerinin 
ifadesini, her zaman büyOk şairlere tev
di etmekle lkUfa etmez. Biz.zat kendisi 
ifade eder ve bunu ıarkıl:ırla ortaya 
kor!" 

Yusuf Ziya Demircloğlunun e. 
serini, bu iddialan isbat eden en 
kuvvetli ve$ikalardan milrekkep 
nldide bir demet de sayabiliriz. 

Yusuf Ziya, eserinin bir\nci kıs. 
mını "ninniler'' e, ikinci kısmını 
"çocuk türküleri". ne, üçüncü kıs
mını "tabiat türküleri" ne, dör. 
düncü kısmını "aşk türküleri" ne, 
beşinci kısmını "düğün ve evlen. 
me türküleri" ne, altıncı kısmını 
"askerlik tür'küleri" ne, yedinci 
kısmını "iş, sanat, ve meslek tür
küleri" ne, sekizinci kısmını "zey. 
bek, derebeyi, ve kahramanlık 
türküleri" ne, dokuzuncu kısmını 
"cinai ve faciavi türküler" e. son 
kumıııı da "ağıt" lara, yani "ölüm 
türküleri" ne tahsis etmiş! ı 

Bu ustaca tasnifle mükentmeL 
leştirilmiş olan eser, Türk köylü
sünün, beşikle mezar arasında ge. 
çirdiği ömrün bemen bütün husu
siyetlerini, bütün adetlerini, bü
tün duygulannı, his ve içtimai ta. 
rihini, masum ve mütevekkil fel. 
sefesini, tıpkı, sihirli ve manzum 
bir roman maharetile canland•r
maktadır. Yeryüzünün en misllstz 
kahramanlarını yetiştiren Anado. 
lu anasının, yavrusuna söylediği 

ninniyi dinliyorsunuz: 
Uyu yavrum, uQur deilll, yu tutma, 
fehlt b•banın a6zlerlnl unutm• 
O allzlerde aen de dur ninni, 
O yolluı aende bul ninni, 

Uyusun d• bUyüaDn, 
Dlltm•nl•ra yllrllaünl 

Sonra, sıra, çocukluğunu malı. 
ruıniyet içinde geçiren Anadolu 
köylüsünün şarkılanna geliyor: 

Çaya indim, laf' yok, • 
YDzOn buldum, kaiı yek, 
Havada bir kuı gardDm, 
Benim gibi, .. ı yok.-
Daha sonra, Afetlerden, zelzele. 

Tazan: 

Naci Sadullah 
darbe yiyen Anadolu çocuğu, ta. 
biate isyanını haykırıyor: 

Billbüllln meklnı, bahçeler b•!llal', 
Gulbln meklnı, kahveler h•nlar, 
Sellerle alSnmOıtDr, ne h•numanlar 
Sılad• .. vdlQlm ah 9Cklp •Olar, ' 
Ötme gulp garip, aıınoı ıen de!iı:t 
Dağlarından, taş1a111ndan Mec. 

nunların, Leylalann, Keremlerin, 
Aslıların, Ferhatla!-"'n. Şirinlerin 
f:ryatlan aksediyormuş gibi gö. 
runen Anadolunun temiz vürekli 
çocuğu, bize aşkını dinletirken yi.. 
ne bedbin: 

Bizim ilde, ille aDnbDI top bltel', 
BillbDI kumrusu, flrkatll lSter, 
Sılad;ı sevdiğim, g!S:ı:Omde tDter. 
Kııder tı,!lyle lmlt. kime neyleylmT 

Yabancı köye gelin giden köy 
km, düğününde hile mesut değil: 

Kıl kopudım deriden., 
l'le bııkarsın derinden,' 
Kurbanlık koyun glbl, 
Ayırıyorhır ıOrOdenl 

Bakın, köylü, "kaynana" sm. 
dan · yaka silkerken ne kadar se
vimlidir: 

Kaynanayı nııpmah, 

Merdivenden kakm•h. 
Takır, tukur inerken. 
8e) ranına bakmelı.-

Düğünün ardmdan asker!ik ~e. 
lip çatıyor: Ve Osmanlı imparat~r. 
luğunun. Yemen çöllerinde poker 
fiııi gibi harcsd•ğı Türk köylüsii
nü yine dertli buluvonız: 

Kara ç•dır .,la,, mi tut•r, 
Beyllk martin, "p•a,, mı tutar, 
Alll•r lae, •n•m aQlar, 
Oıım•nlılar, .)'H mı tutar? 

............................. 
Kimimiz: nls•nlı, kimimiz evli, 
Sılada bır•ktım, bir aaçı telif, 
Eilll dalilar, eilll, ben ıılımı a!Sreylml 

. Sonra Yusuf Ziyadan, çok 
meşhur bir hnlk şarkısınm, 

hazin hikayesini dinliyoruz: 
.. Eski uımanlann baslıca nakil va11-

tafan olan kervanların yükleri arasın
da, ağır ve pahoh birçok ecalar bu
lunduğund:ın, haramllcrln hücum ,.e 
ta:ırruzu1ıdan korka'l kervancılar, gece 
yolculuğu yapmnmak için, snbah çok 
erken yola çıkıırlar, akşam . karanlığı 
basmad:ın, hanlara, kervtıns11raylara e
rişirlerdi. Bu kervanlardan biri, bir 
konnk m:lhıı1Jlnde sabt1hı beklerken, 
gökte gllrdüklerl büyQcek yıldızlardan 

birini, s:ıbı:h yıldızı sanarak yola koyul
mu:ı. Çok geçmeden, aldandıklıınru an
lıy:ın yolcular, gcce~in vahşi knranlıJı 
içinde, korkak ve ürkek giderlerken, 
derenin biri inde gizlenen hımımller, 

birdenbire üze:-lerlne sııldırmışlat', m::ıl
lanm, hayvanı:ırını ellerinden aldık

tnn sonra, billUn kervancıları da kılıç
tsn g~lnnlşl r. O keT"Vanı aldatan ,.e 
!nclaya sebrp olan yıldız.ın adı da o 
gündenberl ''Kervankıran., kalmı:ıtır." 

Bu hikayeyi öğrendikten sonra, 
hepimizin bildiğimiz ve dinledi~l. 
miz şu me~hur halk şarkıSl, ne ka. 
dar müessirleşiyor değil mi? 

Ördeillm v•r, kızl•rım var, 
Ona tenh• allzlerlm var; 
Kan alllıyan gllz:lerlm val', 
Ah neye doQdun urı yıldız, lhavl 

yıldız, 

Evler yıkan, beller bDken, 

Dısn, dlSn, dlSnl 

kervan 
kıran, 

Nihayet, köylüyü, sıtmanın, ve
ya veremin götürdüğü yavrusu. 
nun taze ve küçük mezann~ ka. 
paruruş buluyoruz: 

Tatlı yavrucuQum, unutmam aenl, 
GOnler delili, ıeçae aylula yıllar, 
HHretln hHt•landırdı beni yeter, 
Çıkmaz •klımdmn d5ktDADn dlllerl . . . . . . . . . . . 
.. Anadolu köylerinin türküleri", 

Anadolu köylüsünün ruhudur. 
Ben, Yusuf Ziya Demircinin ese. 
rini okurken, bu içli, masum, te. 
miz, mazlumı ve sıcak ruhu, bir 
akşam vakU çalınan çoban kavalı, 
ve bir sab11h vakti ealınan Ozı:ın 
nısfiyesi gibi, lezzetli bir ıstırap 
duyarak dinledim! 

*** ~vrupanın İskeleti (2)" S adri Ertem, aon yazdığı bu 
eserinin. mukaddemeainde 

diyor ki: 

da, modem A'VT1.lpa bQnyeslnl vQ<:ude 
getiren Amilleri gençliğe hatırlatmaktır. 
Bizden evvelki nesiller, Avrupayı ha
yali ve mistik blr tasavvur halinde an
ladılar. Taru:imattanberl v<ıcude getir
dikleri eserlerde, reallyteyl tanımıyan 

ruhun izleri, bariz surette göze çarpar. 
Avrupa med~lyetl, tabll bir takım 

hlldlselerln terkibinden doğmtış bir 
Alemdir. Bu Aleme girenler, her ~eyden 
önce onun ne olduğunu tahlili bir ee
kilde bilmelidir. Biz "Avrupanın iske
leli .. adlı kltapta, Avnıpanm ıume

sansından harp sonrasına kadat' eko
nomik bünyesini tahlile çalışacatu!" 

Bu mukaddemeden sonra bize 
verdiği eserde, Avrupada kapita
lizmin teşekkülünü, liberalizme 
geçişini, liberalizmin inkişafını, 

ziraatte, nakliyatta, ticarette ve 
tcaret siyasetinde inkıliplann d0-
ğuşunu, kooperatif hareketlerinin 
mahiyetini, sınai trüstlerin ilerle. 
yişini, iktısadt emperyalizmanın 
teşekk\Xünü ve kuvvetlenişinl. 

harplere sebep oluşunu, ve niha
yet, liberalizmin inkırazını izah 
eden Sadri Ertem, "A vrupanın is. 
keleti" adını taşıyan eserinde, 
"İktısadl Avrupa" nın "İskelet" ini 
değil, "ruh" unu vermiş sayılabi-
lir. . 

Bize verdiği bfbllyografyadan 
da öğreniyoruz ki, Sadri Ertem, 
"Avrupanın İskeleti" ni hazırlı. 
ya bilmek için, 127 tane büyük e
seri derln bir dikkatle gözden ge
çirmek, daha doğrusu elemek zah
metine katlanmıştır. Bunun için. 
dir ki, "Avnıpanın iskeleti" ni, 
mPharetle hulasa edilmiş bir kii
tüJ1hane sayabiliriz. Yarınki dün
yayı görebilmek ancak. bugünkü 
Avrupanın iktısadi tarihini tanı. 
malda mümkiindür. Samimiyetle 
temin ederim ki, "Avnıpanın iske. 
leti", tenevvür ihtiyacını duvan. 
lara bu tmlt!nı 'kttant!ırabneeek 
Hyılı eserler arasında, baş sedir. 
lerden birisine kurulmak liyakati
ni haizdir! 

(1) Anadolu k(Sylerlnln Ulrkülerl. 
Toplayan: Kon!eT"Vatuar mOdilrQ Yusuf 
Ziya Demirci. Basıldığı yer: Burhanet
tin matbaası. 382 sayfa 200 kun11. CK?7-
lerde toplanmış 4:57 türkü). 

(2) Yazan: Sadri Ertem. Basan: Ka
naat Kitabevi, 170 sayfa, 100 kuMJI. 

Tasfiye Halinde 

İstanbul Telefon 
Türk Anonim Şirketf 

Sermayenin fadeten Ödenmesi 
26 Mayıs 1936 tarihinde fcvkall. 

de olarak toplanmış olan Hissedar. 
lar Heyeti Umumiyesi tarafından 
ittihaz olunan mukarrerat ve 22 
Temınuz 1936 tar:hli itilafname mu. 
cibince % 6 faizli tahvilıitın 1 No. 
lu kuponu ile % 6 !aizli Deyin Se.. 
netlerinin 1 No. lu kuponunun ve 
Hamiline ait hisse senetlerinin 7 No. 
lu kuponunun, tediyat yapılmak ü. 
zere, 20 Şubat 1940 tarihinden itiba. 
ren İstanbulda Galatada Osmanlı 
Bankasına veyahut Londrada 123 
Old Broad Street E. C. 2 kain banka 
JUbesine ibraz edilmeleri lüzumu ı.. 
lan olunur. 
Mezkıir adreslerde hamiller em

rine bordrolar hazır bulundurula. 
caktır. 

31 İkinclkAnun 1940 tarihinde şlr. 
ketin defterlerinde mukayyet bulu. 
nan nama muharrer Hisse senetleri 
için ödeme kuponu (Warrants) 22 
Şubat 1940 tarihinden 'litiharen ala
kadarlara posta ile g3nderilecektir. 

Londrada ibraz edilecek kuponlar 
tediyeden evvel berayı tetkik üç i§ 
günü ve ödeme kuponu (Warrants) 
da tam bir iş günü alıkonulacaktır. 

İstanbulda ibraz edilecek kupon. 
lar ve ödeme kuponu <Warrants) ib
raz günündeki rayıc üzerinden Tiirk 
lirası olarak tediye edilecektir. Ku
ponlannı kendi Bank<.'rlerl vasıtasl
le ibraz etmeleri hamUlere tavsiye 
olunur. 411 ._,, 

Yapılac~k tedlyat şunlardır: -
% 6 faizli tahvilAt lJe % 6 faizli 

Deyin senetlerine: Kıymeti muhar .. 
rerelerinin % 4.30 u. 

Bedelleri tamanten tedtye edflmtı 
hisse senetlerine: Kıymeti muharre
relerinin % 2.25 t 

Yani, S İngiliz Liralık beher hlsse 
seııedi için L 0.2.3. 

Tasflre Memurlan 
E. E. Ff)rd 

Gaf enko ile Mülikat Halkevleri 
8 Yaşında (Bap 1 incide) 

Kaldı ld, Romanya politika~ı::'lın 
dürüst bir desteği ve Rumen ccntil. 
menliğinin hayranlık veren bir örne. 
ği olan ekselins Gafenko - bilhas
sa son devirlerde - mülBkat ver. 
mekten - haklı olarak - çekinmek. 
tedir. 
Burınn içindir ki, 1'İ7.im konuşma. 

mız. iki dost ve bir1l'şik memleketin 
iki milli ve dost politikacısının husu. 
si yirenliğini aşmadı. Sualli, cevap. 
lı bir mülakat soğukluğundan iki
miz de çekindik. Bunun1n beraber, 
m~v7.ulanmız çeşitli oldu. Sempatik 
Hariciye Nazırının ağzmdan nakle. 
dl'ceklerim a7.dır. Fakat şahsi intiba
larımla, etraflıca bir şey söylemeğe 
de çalışmıyacak de~ılim. Arada bir 
pürüz çıkarsa. suç benimdir; şimdi. 
:fo:ı kabul edivorum. 

Günün Balkan l\fcseleleri 
Bir iki dakikı:ıdan fazla bckl~til

rnediğim Hari'!iye !'-rezaretinin geniı:ı 
sııl,,nunda, mev1u ol:ırak kendi ken
dime dü~ündfıl:lerin·i §Öyle huliısıı 
cdeoflirim: 

Belgrat konfenns1ndan o;onra. 
Bn!kan antantı, daha kuvvetli bir 
~ulh Amili olarak t>rtaya çıktı. Bir 
lkt11Padi ve ticari mübadele anlaş· 
maır:.m teşkilatlandırır.ak karan da 
nldı. Komşularile ve Balkan dışı 
memleketlerle ~.-vcut olan münıısc
betlerin genişletilip. devam edile. 
ceğini teyit etti. Ve bunları müşte
rek bir t<-bliğ ile herkC''i'.? bildirdi. 

All. Fakat ne de olsa bn tcbli~ 
formalite icabı tıır dar ccrçeveyc sığ
dınlmı~tı. Halbuki (efkan umumiye. 
l~rl daha genfş bir surt'tte aydınla. 
tılmalannı ishvorJ.ır Gnvri m.:>sul 
bakımdan bu, onlann hnkkıdır. Fakat 
mesul bakımdı., hundan ilerisin<.' 
g~memek te, ötekilerin hakkı değil 
minir? 

Sonra kendi hc!lahım1za Türk -
Rumen siyasi ve umumt münasebet
lerinin daha esas!~ bir inkişaf gös
te'"mcsi için, harıgi istikametlerde 
yürümeleri ıazım geldi~i de bir k0-
nu!-ma mevzuu idL 

Siyasi ve mühim bir nokta olar"k 
ta. ~nu düşünıiilm: Bclgrat konfe. 
ransından sonra. R•ımen - Bulı:ıar. 
Rumen • Macar ve Rumen _ diğer 
:nemleketler vaziyE>t ve münasebet.. 
leri ne mahiyet almrstır? Bdkan 
problemlerinin en düğümlülerinden 
birisi de budur. 
~ karpya. oturtıp. uzunca bir 

yArenliğe başladık•an sonra esaslı 
olarak ıur.lan yazınıya karar ver. 
dlın: 

Konferansın Neticeleri 
"- Biliyorsunuz ki, hu seferki 

BelITT"at korı(f'."ranc;ı, cc;ki antant ton. 
lanmRlartnclan hiisbiitiin ayn bir 
mah 'yet an:rtti Rnna ııehep, A ''rll· 
.,anın icine girdi;?i knrış·k " ziy<'ttir. 
Son toplanma, Avrllpan•n hu vazi. 
yeti kar•nııınrla alınmnc;ı lazım ~eler. 
tt>dblrlerln görii,fllmec;ini -- otoma
tik ola!'ak - zaruri k•lmışb. 

"Balkan antantının kurulu~ hik. 
meti, zaten Avrupa"lın hn krsmındn 
samimi ve devamh hir sulh ve süku· 
nu teıı;iııten ibarettir. 

''Bu toplanma, ayni cıı::ıs dah'lin. 
de yeni vrıziyetleri mUtal:"ln etti. A
çık ve sarih tedbM~,, hattı hareket
ler ittihaz olundu. Antont dcvic.-tleri
nin. bir takım hnalrıcrcc;t ımv· al ara 
ra?ıen daha birl;şik, c!laha ~ k~vvctli 
ve sulhe dalla bağlı hir şekilde oldn
inanu gösterdi. Bu. Cenubu Sarld 
A vrupa51 sulbü için, bir büyük m87.
hariyctt·r. 

"Bundan başka, ıtittikçe darlık 
gösteren Avrupa ticaret ve ekono
misi ortasında, Ralkı.nlıların kendi 
iktısadi ve ticari '"a:ıivetlcrini tan
z'm etmek elzemdi. A~tant devletle. 
rl birbirinin iptidai, sınai, zirai ve 
madeni mahsullerine muhtaçtır1n. 
Bu işi tanz'm için ciddi çnhşmalara 
baılanmıştır. Böyle bir mübadele ni
zamı, Balkan devletlerinin iktisadi 
darlaklannı hissolunur derecede dü. 
zeltecektir. Halklanmız daha miistc. 
rih sahalar bulabilec'!klerdir. 

Bir Balkan Enstitüsü 
"Balkan antantı devletlr.rinin si. 

~asi anlaşmalarlle (halklar) ın1n da 
her türlü anlaşmaları 11\7.ım geldiği. 
ne dair olan mtitalaanızda tamamen 
haklısınız. 

"Emin olabil:rsiniz ki. Balkan dev. 
letle~nin siyasi repheden anın,ma
lanna karşı (halklar) da da içtimai, 
iktisadi ve kültürel hir nnlasma ar. 
zustt samimiyetle h5kimd·r. ·Yalnız 
dediğiniz fibi, bunu hir sisteme, ni. 
zama koymak gerektfr. 

"Ben (bu tah'ri mulıterem Nazır 
buldu), bir "Balkan Enstltiiı1U,, ku
rulmasına ~ok taraftanm, 1Jmt, ede
bi, içtimai, elh!lsıl kiiltiir çerçev"sİ
ne sığaC"ak, her lstikemette çalışan 
böyle bir müessese. A vnıpanın bu 
mıntakuında büyftk ve müsbc-t işleP 
ııareblllr, bana lnanı:vf)rum. Ve bu
nan ldndlr ki, Romanya 1m bakım. 
d3n ellmlen gelen her türlü yaTdtma 
hazırdır. tltm, fen. cemi;vet. iktı-ıat 
adamlanmızı derhal bu Gliiesscsenin 

"Elbette ki, hüldımetlerin bflyük 
yakınlaşma ve anlaşınnlarile halkla
rın yakınlaşıp, anlaşınnlarındaki mu. 
vuilik, kıymetli Dt>ticcler verir. 

Daima Kuvvetli Olınahyız 
"Sulhçuluğumuzun ana hatlarına 

gelince; onu muhafaza ve miidafaaya 
nzmcttiğimize hcrkPs kanaat getir. 
mi~ olsa gerektir. 

"Evet, bu yalnız bir eephedlr. Bu 
kadar samimi ve insani arzularla gü. 
diilcn sulh ve ~ük(m gayesi, sat\ece 
hu cephesi ile kalamaz. Onu hakkile 
muhafaza ve rniidnfaa için evvela, 
kuvvetli ve son!'& knvvetli olmak 
HtzJmdır. Hem Hyn a)'l'I, hem top. 
yekun kuvvetli olur•mk: sulhün mu-
1ıafo7.a ve mi1dafoası, dRhn esash ve 
maddi bir kıy:net alır. Bel~at kon. 
feransının ana neticelerinden biri de 
lıu değil midir? 

"Bulgariı.tan1a aramızda anlıışm'
yacak. daha doğru~u; anln~ması gilç 
olan bir mesele yoktm·. Macar mat. 
bnatının son zamanlardaki asabi ha. 
rcketlerl. o taT"af'Jnrdakt işlerJn bl. 
raz komplike oldnğunu gö~terir. Fa
kat hangi mesele vardır ki, dMtlnlr
la, maohklA, hüsnU niyetle halledil
memiş olsun. 

"MHJi hutfı•tlan içimle Jıaklm, 
miiıo;t:ı1dl ve sulhpt>n'cr olan Roman
ya diğ-er antant de,·1etleri gibi. hO. 
tiin kom~ularile normal bir dostluk 
içinde yaşamayı l?'lY~ bilir." 

• Bu acık ve !!smirrf ~rümıP.mb:den 
h!r gAzeteci mülak:ı.tınm eğri, doğru 
m~nalannı cıkarmal< ~foılru olmaz. 

.Bnn de azamf derecdc dürüst dav. 
ranmak f!l\Yesile bu pıın-alan vuzuh 
ile ve hiçbir mana verılemlyeeek şe. 
ı ilde kayd<>tme~e calışt1m . Sırf. ef. 
kan umumiyemiz btraz daha tenev. 
vür etsin diye. 

Kuvvete ve hn1'k1l davnnan bf!' 
ı;ulhperverllk 11ayesi taki,.;- eden Ro
manva Krallı~•m'l hu yüksek ve n§. 
.,.ik diplomatına teş,.kkür ederek ay
rılrlım. 

Muhterem okurueı.1larımn bu ve!ti. 
Je ile de ... u.nu s3yı:mryl va.:ife hilf. 
rim ~i. ~allcıın:1~9nn kendi l!:llt"rf 
hakkında B~l~anlar dış.!'l~an ~ele. 
relr- mföı":ıet ve:va menfi hr.r türlü h~
herlere karı:ı azami derece dikkat
li ve süphelı davraıı~ı~lar Dostun. 
-iii'.ımamn kolll' r.a fark<.>Jilemiycceği 
bir Avruoa icinde :v .. ~ ..... ,, ....... 

Aka Gündüz 

Finlandada 
(Başı 1 incide) 

bab - <'~tıbunda muhtelif şehlT ve köy
leri şlddeUe bombardıman etmiştir. SMl 
ahaliden 40 k11dnr ölü ve bir mllı:tat' yarnh 
vardır. Fin tayyareleri ve hava dab top
l:ın, 24 ü kontrollü olmak tlzere, 27 Sov
yet tnyyaresi d03ünnOşlerdlr. 

"Bugün Hclslnklde iki defa tehlike 1-
ı::aretl verilmiııse de hiçbir bomba ablma-
mıştır." 

10,000 llalyan Finlandada 
Finlandaya yardım faaliyeti devem 

etmektcclir. Fransada ikamet euen 
10 bin Italyanın Fin cephesinde har. 
lıetmek iizcre hnreket ettikleri haber 
verilmcJdcdir. Bunlar, "Garibaldi 
lejyonları,, namı altında bir kaç gün 
sonra cepheye sevkedileceklerdir. Po
lonya askerlerinden yüzlercesi bilfiil 
cepheye muvasalnt etmiş bulunuyor
lar. Bunların çoğu t.ayyarecidir. 

Norveç Hariciye Nazırı, dün söy
lediği bir nutukta, Norveçin Finlan
daya sempati beslediğini, fakat harp 
sahnesi genişlediği takdirde bunun 
yalnız Norveç için tJeğil, Finlanda i
çin de bir tehlike teşkil edeceğini, bu 
itibarla hükumetinin bitaraflık siya. 
setinden aynlmıyacağuıı söylemiş. 

tir. 
"Süralle yardım lazım,, 

Rcuter ajansının muhasematın bf. 
dayctindenbcri Flnland.ıda bulunan 
hususi muhabiri Verou Morgan Lon. 
draya dönmüştür: Morgan neşrettiği 
bir makalede Finlandanın müstace!en 
silaha ve adama ihtiyacı olduğunu 
bildirmektedir. Pek yakında Finlan. 
daya silah ve adam gönderilmediği 

takdirde Finlanda kaybedilecektir. 
Finlandaya, tayyare ve bilhassa 

avcı tayyaresi, çok miktarda mühim
mat, hava dafi topları, ilaç ve bil· 
hassa zatürreye karşı ilaç, fakat hE'r 
şeyden evvel adam istiyor. Fuılanda
nrn kurtulma şansını tecrübe edebil. 
mesi için en az 100 b;n kişiye, za.. 
ferden emin olması için ise en az 
200 bin kişiye ihtiyacı vardır. 

(Ban 1 incide) 
mahiyeti arasında .ne büyük farklaı 
vardır. 

Imparatorluk devrinde milliyetçi
liği Ziya Gökalp, "Dini dinime uyan, 
dili dilime uyan,, diye tarif etmişti. 
Diğer taraftan bu milliyetçiliğin şıarı 
da şöyle anlatılıyordu: 

"Türk milletindenim, Islam fünme. 
tindenim, Avrupa medeniyetinde
nim.,, 

Halbuki yeni sosyetenin tarihi za
ruretlere, geopolitik şartlara dayanan 
bir tarifi vardır. Bu tarif~ göre, yeni 
sosyete içindeki insan l'ürk kültii!\i
nün hususiyetini muhafaza edecek. 
tir. Yani Türk kültürü yabancı klil
türlerin nüfuzundan kurtulacaktır. 
Yine bu sosyete içinde milliyetçi ol. 
mak demek, Türk cemiyetini m;,ıssır 
cemiyetler seviyesine çıkamnya ça
lışmak demektir. Yeni sosyeten;n ru. 
hmıu teşkil eden bu noktalann ta
hakkuku için skollstik1tcn kurtulmak 
muuır Rönesans kaynaklanndan ge. 
len müsbete, ilme, tabiate, insana 
kıymet veren berrak görüşlü Avrupa 
zihniyetine intıbak etmek iktıza e
der. 

A vnıpal ı:Dmiyete lntıbak ederken 
milletin kültür hususiyetlerini mu. 
hafaza edeceğiz. Yani yarınki sosye
te. phsiyet sahibi "Avnıpalı • Türk" 
olacaktır. Avrupalı - Türk, bilhassa 
kendini dili ile, tarihi ile, edebiyatı 
ile, musikisi ile, resmi ile, heykeli L 
le, mimarisi ile, orijinal bir mevcudi
yet olarak empoze edecektir. Bu ltL 
barla yeni sosyetenin gö:ze çarpan 
hususiyetlerinden biri de unsurı.n 
arasında halk ve münevver diye flti
lik tanımamasıdır. Halkevleri, bnlkla 
münevver arasında imparatorluk ta. 
rllıinin açmıı olduğu boşluğu doldur
muştur. En kısa zamandR halkı mü. 
nevverleştirmek,,münevveri halk!aş
tırmak, millet unsurlan arasınd3 hiç 
olmasa müşterek ruh seviyesi vücu. 
de getirmek vazüemlzclir. 

Ş u birkaç misali halkevlerinln 
tahakkuk ettirmek istediği 

davanın azametini anlatmak için 
zikrettim. Bu muazzam dava için, 
açılml§ olan karargahların en k1sa 
zamanda muvaffak eseder vermesi 
için ciddi metotlarla çahşmalan da 
iktıza eder. Zaman zaman Ankarada 
toplanan ve Milli Şef lnönünün ir
ptlan ile halkevlerinln daha verim
li olmasına çalışan arkadaşlarımızın 
davalarında muvaffak olacaklarına 
eminiz. 

Hatkevlertnin ffmdiye kadar olan 
çalışmalan da bizi bir kısım mesafe
lerin katedilmiş olduğuna inandır
maktadır. 

Yeni sosyetenin temelleri atılırken 
itiraf etmelidir ki, memlekette ona 
destek olacak filli bir hayat tarzı 
mevcut değildi. 

MeselA, tiyatroyu bun:t misal ota. 
rak alabiliriz. Halkevlerinin temsll 
kollarmın ne kadar müşküllt içinde 
bulunduklarını bilmiycn var mıdır, 
bilmem, fakat bütün mahrumiyetle.. 
re rağmen halkevi -nthnesi memleke
te bir artist, bir rejisör ibda etme.. 
miştir ama, tiyatro fikrinin önüne 
çıkan heyulal kuvvelerle mücadele. 
nl.n mlnasını tebarüz ettirmiştir. 

Güzel sanatlar kolu da temsil ko
lundan daha bahtiyar değ\ldir. Fakat 
o da canlı resme bakmanın bir ub. 
revt azap olduğu hakkında kendisine 
asırlarca telkinler yapılmış halk ara. 
sında bir yeni bayatın mübeşşiri ol· 
du. 

Sosyete, bütün kuvvetne sosyete. 
dir. Müdafaa mevzileri, kaleleri, O. 
niversiteleri, kültür kurumları, kon
servatuvan, tiyatrosu, güzel sanat. 
lan ile bir kül teşkil eder. 

Halkevleri, bu bak1mdan ormanı 

açarak tohum ekilecek tarlayı mey. 
dana çıkarmaktadu 

i 

60 Macar Tevkif Edilmiş 
Budapeşte, 18 (A.A.)- Bir kaç gün 

evvel Rumen polisinin Tininara·da 
60 Macan tevkif ettiği tasrih edil. 
mektedir. Mevkuflardan \JD ikisi as
keri hapishaneye sevkedihnlftir, 

* Budapeşte, 18 (A.A.l - Başvekll 
Teleki, Naip Horty ile haliha1.ırdald 
meseleler hakkında görüşınüştür. 
Hükumet Amiral Horty'nin lntiha
bının yirminci yıldönmünü lE sit et
mek üzere bir merasim programı ha. 
zırlamışur. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin üçüncQ tault zamanı l/Mart/19t0 dır. VakUnde yatırılmuı 

UAn olunur. {1081) 

Düzce Belediyesinden . 
Dilzce belediyesi sinema btnuı 1 mart 940 dan 28 Şubat 942 tarfhtnt' kııdar f1rl 

sene müddetle icara verilmek Qzere ııenevf 120 Ura muhammen icar bedell üzerin
den on beş günlük açık arttırmaya konm uftu!'. 

Taliplerin 28-2.940 pauırtesf g(lnQ saat H de temlnatlarb1e birlikte 007.c@ be-
Jerden, sellerden mütemadiyen 

·- Bu kitabı lıuırlamaktan mabat, 
•AvrupalıJatmak. Avrupa medeniyetma 
!ntıbaka sözlerinin bedihi bir hakilrat 
ifade eder llbi konusuldufu zamanıar.. A. BIHottl 

. emrine nreblliriz. Jodlye enctlmenlne gelmeleri. (1045) 



- o EGLENCELI 
OYUNLAR 

ŞEKLE BAKMADAN ÇİZ! Geçer mi, Geçmez mi? 

.. 
1 ; . . 

• 

t 

dlk~u fekle,, -- dakika ~ ---•""tle .. balan! Sonra, başınızı çe-
Tirerek, tekll ezbere çizebilmeğe 
çalıpnı Bakalım aklınızda kalacak 
~ Bir daha bakmadan çizebile
"~ mlsfnfz? 

ALTI 'IAŞ KALDIR 

Oktay, bir gün eline bir bet 
kuruş aldL Bu parayı kare blçi. 
minde kestiği bir kağldın ortasıns 
koyarak, etrafını çizdL Klğıdın 

içini oydu. Sonra bir on kunq a. 
lıp. ifte şitndi, bu <'n ku?UfU bu 
deliğin içinden geçireceğim. dedi. 
Sahiden de geçirdi. Hem de, k!ğı. 
dt hiç ıvtmadan, ne dersiniz? Siz 
bunu yapmıya çalışın bakalım! 

AYNİ RAKAMLAR ÇIKSIN 
İki adet bulunuz! 
Bu iki adedi birbirile vurduru

nuz. Tabit bir sayı çıkacaktır. 
Bu iki adedin rakamlanm ken

di aralannda değiştirerek yine on. 
lan birbirlerile vurdunınuz. 

Yine tabii bir sayı çıkacaktır. 
Sizden istediğim şu: 
Tekrar vurdurduğunaz zaman 

çıkacak olan sayının rakamlan ne 
ise, birinci hasılı darbm rakamla
n da ayni olmalıdır; 

işte bir misal: 
41 X 2 - 82 ve 
14 x 2 - 28 
Şimdi iliz, ayılarla bumı yapı

nız! Vurduracağınız adetlerin ikJ. 
ıl de ikişer haneli olacaktır. 

TEBEŞİRİ KIRAN KAGIT 
Yanınızdaki arkadatlardan biri

ne, bir tebeşir alıp iki ucıından 
ufki vaziyette tutmasını söy leyinJz. 

Sonra, eUnize düzg(ln bir kAIJt 
alarak bükünüz. Sonra oradaldle
n deyin.iz ki: 

'I' A. 

J.!TE BUNU 
81LMIVOA DUM 1 

KAMAU DALGIÇLAR S lnppurda, rıhtım Jf!en ıçın 

EVET- HAYIR 
Şu aualleri okur okumu, kım. 

ca, evet yahut hayır deyfnfz: 
1 - Yer yüzündeki bütün mOl

lümanlar yanm milyar var ~? 

2 - MüslOlftl!nlar içinde en ka. 
labahk ulus Türkler midir? 

'I 

Bilmeee • Dalmaca 
&esim M.llaabakut 

KUPONU 
1t Şubat 

- Naaılam, Oktay! Kendi.ne bir 

Bu tekilde, 8 pr sıralı ~8 tq 
~ar. Bunlaruı l91nde11 altı taneslnt 
kaldıraeatmnız. O şartla ki: Sol. 
dan •ta, yahut yukarıdan aşağı 
her sırada 2, 4, 6 gibı yalnız çift 
tayılarda taşlar bulunacaktır. 

- işte flmdl ben, bu kllrtla bu 
tebefire VUracatun. Tebeşir fak 
diye kırılacak, onlar buna inanmı
yacak fakat siz dediğinizi yapabi
leceksiniz. 

(

' Nasıl rnı oluyol'; anlatayım: Te. 

ça:qtınlan dalgıçlar, denizın 

dibine bir de kamayla beraber iner. 
ler. Sebebi, buralarda, dünyanın 

en tehlikeli balığı olan köpek balık.. 
lannın bulunmasıdır. Kendilerini 

parçalamak ıstiyen hayvanın bey:ız karnma onu 
waplayıveriyorlar. Baian i§ aksine olur. Balık onları 
yutuverir. 

3 - Afrlkadald müsUlmanlar, 
A vrupadakilerc\en daha mı az. 
dır1 

4 - Lihey Belçikanın mı dev. 
1et merkezidir! 

- Evet seçtim. Gece gOndllz ,.. 
yazarak vaktlim ıeçınyorum. 

• 

mealek açtın mi? 

- Ne?- Muharrir m1 oldun! O.. 
zetelere yazı mı yazıyorsun? 

beşir sahiden kırılır. Fakat haki
katte onu kıran kAğıt değil, sizin, 

* YILDA BİR MİLYON 

... ~· e bu ka,iıdın ild büklüm katı arası-
1"\ - y :\ C na yerleştirmiş olduğunuz phadet n 7 pannağınızdır. 

Tabü bu hileyi belli etmemek L 
' ( çin büyük bir dikkat Iazımdır. Dünyanm en bilyük zenginle. 
,.; '-.. rtnden birinin Hanri Ford olduğu-

D E 'i birlerile mukayese edin! Sonra cet- nu duymuşsunuzdur. Bu adam on 

Göz '--- velinlzi elinize alarak ölçün! Ne ka. parasız hayata atılmış ve milyoner 
&&anlDJ aldatır. Tahminleri. dar aldanmış olduğunuzu siz de gö. olmuştur. Hanri Fordun 20 yılda 

1-de ...xn:.~" dalına al~anınz. . Şekil. receksiniz. Meseli hiç yukardakl A • piyasaya çıkardığı otomobillerin 
av&u"iQnüz h -n ayısı tamam 23 milyonu bulmuş. 

4akı ıne.afelert ~ enn arasın- 1 B, B - C.ye müsavi gibi görünmüyor tur. Senede bir milyon otomobil 
_ tahmin ederek biri- mu? değil mı? 
!.....• • • • --.-~=-::~:-:--:--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lll1 "~ ........ .,.., 
p.., • 

~ . TAN' ın Resim MüscİbakGSI : 

N eO/makl stigorum? 
heııcttr~ bilyO.yO.nce bir~ olmak ister. IClml doktor, kimi mil.. 

11 kur 8*er, kimi ressam, kimi berber, kimi bqka bir 191 olma. ar. 

5 - Belçikanm Jlafusu 12 mil
yon var mıdır? 

:..... HaJll'f Her gOn 'Mbama "para ~rlnlzf .. -
.-ıııap ,.~ 

BEY AZ BURUNLU ŞEF 1 BULUTLARD~ ANLAlllŞ 
- Bu da nuıl fl!l1- Uçuyonm, 

U9UJOl'UZ, yine hep olduğumuz p
hirdeyiz. •. 

HİKAYE: 
Onun adı sonradan beyaz bu. 

nınlu şef olmuştu. Yoksa, öncele. 
ri kendisini Panika, demir pazılı 
Panika diye anarlardı. 

Siyah, parlak derili bir habef 
delikanlısıydı. Bayram günlerinde 
besmeleyle boğazladığı koyunlar
dan başka hiç bir canlının k~ 
akıtmamıı, hiç kimseye fena soz 
IÖylememlftl. Çoculdutunda, civ. 
civ lere çok meraklıydı. Büyüyün.. 
ce, bu. sevgisini insan yavrtflanna 
verdi. Opetmen oldu. Sömürgeci 
ordulann memleketlerini anınzın 
bastılt güne kadar öğretmen kaL 
dL 
Düşman komutamnm bu gOzel 

yurda ayak atar atmaz adamlanna 
ilk verdiği emir fU olmuştu: 

- Hangi yerli D&f kaldınr, ve
rilen emre uymazsa hemen burnu. 
nu kesiniz! 

Önceleri çete muharebesi halin
de başbyan yerli baskıncı savat
ması, tek tük baş kaldırmalar ha
linde devam ettL Sonra. o ela ya.. 
tıştı. 

Çıt diyen habefin bumu dlbln
den kesiliyon ses çıkaranın bur
nu uçuyordu. işte Panita da, bu 
burnu kesilenler arasındaydı. 

O gün. Panlkayı okulda boJuna 
aradılar. Bir gece içinde ınrrolmuf, 
gaiplere kanşmlfh. ltalyan ıün. 
gülüler art arda evtııi basıyor, 
mektebin altmı üstüne jfetlnyor, 
ihtiyar annesine, okuldaki çocuk. 
lanna alda gelmedik ifkenceler 
yapıyor fakat bir türlü onu ele 
geçiremiyorlardı. 

Panik• daha o sabah, bantuna 
' " kesen adamın pefine dilpnup ta-

Yazan: İlhan TEK 
mam bir hafta onu takip etmlf, nL 
hayet kendisini bir su bafmda lca. 
tırai'ak, beyaz burnunu kealp li
yah parlak dWı yüzüne taktırt. 
DUfb Sonra, tek 'Mpna, liWıı o. 
muzuuda. daja çıkmqt&. 

Su başında teati dolduran lhtL 
yar habef kadınlan birbirlerine 
fwlıdıyorlardı: 

- Panlb nende? 
- Panika dala çıktı. ı 
- Dün neredeydi? 
- Evvelisi gün, Kurbanlar k&. 

yüne inmif. 
- Sonra? 
- Sonra... Sus. .. Ba178D 4evrL 

:yeleri geçiyor. 
- Panika ne yapmak latlyorf 
- Bizi kurtarmak lstiyornnıt-
- O zaman bu tarlalar yine bL 

dm olacak mı? 
- Tablt. İnekler de.. KO)'U11-

1ar dL. Hem o zaman lftl!hmızı is.. 
tedijimlze atacajız.. 

Artık, Pantkanın bütün iti gO. 
ctı. geceleri arkadqlarlle dağdan 
inmek, düpnan karakollannı bas. 
mala siWı kaçırmak, köy dellkan. 
blanm yeraltı mah7.enlerinde, dal 
bqlarmda toplayıp onlara kurtu. 
hq yollamı anlatmaktı. 

Habersiz baskına uirayuı. ken.. 
dllerini konımak için vaktinde 
davrananuyan bütün kasabalar, 
bütün habeş ili t.eslim olduğu, ar. 
tık ıek ıiWı patlamaclılJ halde, 
her sabah, eokak batlannda bap 
uçunılmut devriye neferlerine 
nstlanıyor, fakat, Panlku denıh 

pazılı Panika bir tilrlü ele ae- 1 
çlrilemiyord1L 

(Sona Baftap) 

- Bunu nereden anladınız? 
- Nereden olacak, bulutlarda.. 

BakAD'A tıpla bizim §ehmleld bu 
lutlarl 

Yukarıdaki dört kop ıçin4e, 

dört ayn tekil görüyonnmuz. 
Bu dört parçayı kesip munufp 

tekilde birl91tirirseniz. bir büyük 
harf meydana gelir. Keserek bir
leftirinl 

Yalnız, meydana getfrecellnb 
bu harfle beraber, çocuk sayfası 
başlığının sağındaki kuponu da 
göndermeyi unutmayın! 

BU HARFi YAPIP GôND~ 
RENLERDEN 25 KlStYE Mt!H
TELfF HEDiYELER VERILL 
CEKTIR. 

Bilmecemizde Kazananlar 
yarinki Sayımızdadır 

MAZÔ~ MEYVA TUZU 
Muf errih ve M·d .d. . 

INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKSiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABll llt 

ı evı ır MiDE ve BAR&\KLABI temizler alıştırmaz ve JOl'IUI. MAZON isim ve BOROS marbsına dikkat. 
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Hi fena tenwlrat. · 

~eni TUNGSRAN ICltlPT'Oll ampullarını 

kullanmak suretlle. aını para ile cok dalla 

paı ISllt elde edete91nl Patron. neden anla·. 

inaır ısiemlwor ı 
1 

-·--------------~ ZOMROD YOZOK 
MURASSA ZARF 
Takriben beş kıratlık kayu renkli 

ı;ok zarif bir tek taıı Zümrüd Yilzük
le Pırlanta ve Yakut işlemeli bir 
Çift altm antika zarl Sandal Bedes
tanında teşhir olunmaktadır. 22 Şu-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 

ROMATIZMA~SO~UK 

A L G 1 N. L 1 ~ 1, K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağnlarını derhal keser 

Lüzumunda pnde 3 kate alınabilir. 

• 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrikasından: 
I - İdare ihtiyacı için 235 metre mlkAbı aandıkhk kereste ahn•caktır. 
n - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9848 Ura 50 kuruş ve muvak.bt 

teminatı ise 738 Ura 49 kuruştur. 
ın - Kapeb zarl usullle yapılacak olan işba ebfltme 2 - l1 - 940 ta.rfhln

den 21 - 11 - 940 tarihine kadar yinnl C{lndilr. 
IV - Evsaf ve mlktannı ı&ıterir Wite ile prlname her stln fabrikada mtı

nakft komisyondan alınabilir. 
V - Kapalı zarfları 21 - 11 - 940 ta rihlne müsadif cuma saat 14 de açılaea

lından talip olanlar saat 13 e kadar fiat ve aair vesaiki muhtevi kapalı zarflarmı 
komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri l~zımdır. (1213) 1 bat 940 Perşembe Jr{inQ saat on dörtt~ ı 

mOzn~r. ile sabhcııktır. ------------------------------
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ANNELER. · D i K KAT 
-----= Saçlarınızı dökmmekten, kepek

lenmekten korumak ic:ln muhakkal{ 
MeJik nç ekıılrlnl kullanınız. D~

hal tesirini ıör<ırsOnOz. Saçlan bQ
y{ltQr, köklere yenJ hayat verir. Blı 
tecrübeden sonra neUceye hayret e · 

Et ve sebzelerin iyice pi§memesinden. meyvaların rizelce yıkanmamasından, içilen ii 
suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en mu- E 
zır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ,.e kan emerek yetişir ve ürer- !! 
ler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. § 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, kann şişmeleri, burun, makad kaşın- := 
ması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korku- § 
ları, görmede ve işitmede bozukluk. .. Hep bu kurtların tesiridir. := 

dcceksiniz. .... ,, ,- ' --------------BİR KUTU Ö<inlci TAN 
Matbaası -.-

Ba kartl•"" en blrhıcl devHıdır. BDyD k ve kDçDklere emniyet ve ltlm•tl• vertllr. Her çocuk eeve eeve yer. = I 

Dtuu "T K 11 d kta 24 I d.. ... d I l - Kitap, gazete. mecmua ve n..n..i"l. : u an ı n saat sonra so ucan uşmezse çocugunuz a so ucan o ma- -
dığına itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutu- ~ her türlü tabı, cilt ve k.lite 
ların içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. e itleri yapıhr. 

( S A N T A ) ismine Dikkat ~I TAN T~~;~:a;12~~;~nbul 
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Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

19 Şubattan 26 Şubata kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
KerıCfenfz h•ttını 

B•rtın h•ttın• 

lzmlt hıttını 

M ud•nya hattın1ı 

Bandırmı hattını 

1<81'•blg• hattını 

lmroz hattı"• 

Ayv•lık h•ttını 

IZ"mlr eDrat hettın• 

!\4 ere in hattın• 

NOT: 

Salı 12 de (GOneysu), Perşembe 12 de Tarı) ve 
Pazar 16 da (İzmir) . Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya) . 
Sirkeci rıhtımından. 

Salı, Pf'rşembe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazcırt~. Sah ve Pazar 9.50 de Çarşamba, Per· 
~embe ve Cuma 15 de (Trak). Cumartesi ayrı
ca 13.30 da (Marakaz.). Galata nhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz) Ga
lata rıtıtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Antal
ya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane n.ht.
mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın
dan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Cıırşanıba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Sıuı· 
det). s:rkecl nhtunından. 

Pazar J ı de (Kodes). Galata nhbmından. 
Salı 10 da (EtrOsk), Cuma 10 da (Erzurum). Sir-
keci nhtımuidan. ( 1296) 

Vapur seferleri !lakkında her tnrlD malOmat aşatJda telefon numaralan n· 
nlı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galeta Baı Acente!ICI Cataıı. nhhmı. Llmıtnlar UmutJj 
MQdilrlUiO binası altıl'ldl 42362 

Galatı Şube Acentellill Galata nhtınıı. Mıntaka Liman 
reisliği binası altında 40133 

Sirkeci Sube Acentellill Sirkeci. Yolcu salonu 22740 ~ .... ı-. ________________________ _, 

Tahmin Irk 
bedel! temln•t 

1075,00 81,00 Çocuktan kurtarma yurdu fhtlyııcı fdn Et. 
639,00 48,00 " " " Kuru Erzak. 

1153,00 87,00 " " " Sade ve Zeytinyağı ve ZeYtln i!iıne. 
Tahmin bedelleri ile ilk temlnnt m!ktıırlan yukarıda yıııılı mevııddı gıdalye 

2490 oumarah kanunun 43 üncü maddesi nln son fıkrasına rıöre ayn ayn pazıır
lıkla satın alınacaktır. Şartnameler 7.abıt ve Muamelat MüdUrlüğU kalt>mlnde gö
rülecektir. İhale 26 - 2 - 9-tO Parartesi günü saat 14 de Daimi Encümımde yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat m:akbuz veya mektupları ve 040 yılına ait ticaret 
odası vesikaları ile ihale günü muayyen ıaatte daimi encOmende bulunmıılan. 

(1070) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1-3-940 Cuma g(lnQ saat 14.30 da İstanbul Telıofon Mildürl(!® ek~lltmf' k"mls

yonu odasında 1841.55 lira keşif bt>delli lstnnbul Telefon MUdürlilfü arsası etraf 
duvarları inşaatı acık eksiltmeve konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık isleri ~enel. hususi ve fenni şıırtnamelerl, pro
je keşif hulAsaslle buna milteferri diğer evrnk Levazım Dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 139 liradır. 

isteklilerin en aı 1000 liralık bu ise benıer Is yaptığına dair idarelerinden alınış 
olduğu vesikalarn istinaden İstanbul Vll4 yetine miiracaatla eksiltme tarihlndf'n se
klı gün evvel alınnu~ ehliyet ve 040 vılı na alt Ticaret Odası veslkalarile gelme-
lerL (1191) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1-3-940 Cuma gOnQ saat 15 de İstanbul Telefon MQdOrlllğQ eksiltme komisyonu 

odasında 137.50 Ura keşif bedelli İstanbul Telefon Müdürlüfü yanındaki binanın 
yıkılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, huınıst ve fenni prlnamelerj, proje 
keşif hulbaslle buna mOtcferrl dil!er evrak Levazım Dairesinde görQlecektlr. 
Muvakkat teminat 10.35 liradır. !steklilerln mez.kılr gün ve saatte komisyona 
müracaaUa.rı. (1190) 

Sahibi ve Neşriyat Mfldttrft Halil L6tfil DÖBDUNCO. Gesetecillk ve 
Neşriyat T L. S Baınldıtı yer: T A N Methaaa 

·Devlet Deiniryo.fları ve Umanları . iŞretme"· u. idaresi ılanları 
Eskişehirde Devlet Demiryollan çırak mektebi inşaatına alt ikmali nevaıu. 

işlerile sıhhl ve elektrik tesfsaUarı kapalı zart usulile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu lşl.n muhammen bedeli 185.000 Liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesalr evrakı D. D. Yollannın Ankara. 
Sirkeci ve Eskişehir veznelerinden (825) kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksllt\Tıe e - 3 - 940 tarihinde Çarşamba gQnO saat 18 da Ankarac!a J). 

D. Yollan yol dalre.c;lncie toplanacak merkez 1 inci Kom!sycmunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıtrebilmek için isteklilerin tekli1 mektuplan ile birlikte qa

ğıda yaz.ıh teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Komisyon reisli,fine v•· 
meleri 1.Azımdır. 

A" 2490 sayılı kanun ah'k!mın:ı uyg un 9500 Liralık muvakkat teminat, 
B" Bu k•nunun ıa,,ın ettfli vesikalar, 

C" Bu ı, lçin MUnakalAt VekAletln<i en verilmiş ehliyet veslltaın, 

Ehllyet vesikuı için ihale gününden en az aekiz gün evvel isüda ne MOna

kalM Vek:~leüne müracaat edilmesi !Azım dır. 

5 - Şartnamelerde elektrik ve sıhhi tesisat malzemesinin piyasa mevcudu-

na göre tedarik edileceği nazarı dikkate alınmıştır. (711) (1228) 

ALI 

BAKLAVA 
Türkün en eski hamur işi tatlısıdır. 

Du Milli tatlıyı en eski Türk şekercitii olan 

MEŞHUR 

I R 'in 
Me~hur ustalan elinden yeyiniz. 

MUHiDDiN HACIBEKIR 
Merkezi: Bahrekapı, Şubeleri: Reyoğlu, Karaköy, Kadıköy ' , 

J TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
İDARE 1\-IECLİSİNDEN : 

ALELADE TOPLANTI DA VETNAMESI 
Türk Ticaret Bankası A. S. Hissedarlannın senelik ~oplantuı 21 

Mart 1940 tarihine müsadif Perşembe günü saat '11) de Ankarada Işık
lar caddesinde kain Bank~ Merkezimle yapılac-aktır. 

Esas mukavclen::>menin 2-l üncü maddesi mucibince iştirake salahi
yettar olan Hissedarların 26 .1c1 maddeye tevfikan toplantı gününden 
en az iki hafta evvel duhuliye varakası &lmalan Hizımdır. Vekillerin 
de Hissedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların dühuliye wrakal arını almak için Banka Merkezine 
veya Şubelerine müracarıtlannı dileriz. 

l\IÜ7.akerat Ruznamesi 
1 - 1939 senesi muamelatına ait İdare Meclisi rap<>rile Müralap. 

tar raporunun okunması, 
2 - 1939 Bilançosu ve Kar ve Zarar hesaplannın tasdiki ile tda. 

re Meclisinin ibrası, 
3 - İstifa e-c:if'nlerln verinP. f da re Meclisince seçilen Azanın tasdi

ki ve müddetleri bitenlerin verill'? Aza intihabı. 
4 - 1939 senesi Miirakıplarının 1 Eylül 1939 tarihine kadar olan 

ücretlerinin tayini ve yeniden iki Mürakıp intihabı. 
5 - Tasfiye olunı:ak hesaplardaki acı~n İdare MPrli~inin tPkli. 

fi dairesinde yeni senede karşılıklardM mahsubun11 ~atAlıivet itaıııt. 
fDARE MF.Cl~fst 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz lçln kapalı zarf usuUle b lr adet yolcu otobUsU mObayaa edile

cektir. 
2 - Muhammen kıymeti 500J> Un otu p muvakkat teminatı 375 liradır. 
8 - İhale !6-2_940 pazartesi günü sa At 11 de Ankara Devlet Havayollan mer" 

danında kAln umum müdilrlilk bin asında toplanacak komisyon taratındaO 
icra edilecektir. 

4 - Bu işe alt fenni ve husust ~:ırtnam eler~ mukavele proj.elerini HavayoUatl 
umum mQdilrKltünden alınabilir. 

S - İhaleye iştirak edecek taliplerin te ltllt mektuplınnı Devlet Ravayoıtıırt 
Umum müdilrlilk binasında t~klt nı edecek komisyon refslljttne ihale sa•

tinden bir saat evvel vermeleri .llzı mdır. Postada vA.ld teahhilr kabul e-
dilmez. (1049) 


