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KURU$ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Ganoo di:vor ldı 

"'Her tacir b1ı kitapta g~sterdiflm asuTien tatbik etmclı 
aurctıylc bir iki ıcnc gibı kısa bir zaman lcindc müştcrile 
riııiD adedini bir aıiall ntırabillr Ben bu kitabmıda ıizt 
bıı sanati ötretivonım-. Piyau 50 tunış 

nıde Halkevi Ve s elles 
Hal dası Açıldı 

Başvekil, 
H kevleri 

ünevverleri 
azife 

Ediyor "" maga D vet 
R. ay dam 
M .. him Bir 
Nu u Söyledi 
~ 

Ha1lcevlerinin Sekizinci 

Yıldönümü Yurtta 
Merasimle Kutlandı 
Ankara, 25 ( A.A.) - Halk 

evlerinin kuruluşunun 8 inci 
yıldönümü münasebetile bugün 
Ankara Halkevinde yapılan me
rasimde Başvekil Doktor Refik 
~4Y'h~ 11"~i ~ttı HalkP_yjni vP. 

oaasıru aşagıda10 nut-
uyle açmıştır: 

HALK ODALARI 
-----·~~~~--

Aziz Reisicümhurumuz, 
Sayın dınleyicileriın 

d Bug~n _halkevlerinin' sekfzincl yıl 
onunıunu kutlu y . • 

lan altı halk .~ yoruz. eniden açı. 
d e.~ l41 halle odasile ~ 

an a memlekette 520 t _ 
m il amşnın, oğren-

e ve erleme merkezi Türk t 
dnşlarının . • va an-

Hal.k e~n7 nmade bulunuyor. 
19 evlerının ilk açılış günü olan 

şubatı takip eden tatil - - h 
Yt1 bu saatte An gunu, er 
bu evlerin kara halkevinden, 
hizmetlerin milli hayatta gördükleri 
vere b" vatandaşlara hesabını 
rad n ır hasbihal yapmak ve bu a.. 

a yelnleri ak . 
muşıur B _ açm bır anane ol. 
yt · ugun de, bu kuts~ vazi!c-

Yaparken, bütüıı memleltet mü-
nevverlerine b h keller usa ada yapmakla mü 
lertnt ~~u~an yüksek milli vazife. 
sin . ır tır ve bu evlerin sıcak 

esuıdc toplanarak milletçe yüksel. 
(Sonu Sa. 6, Sü 4) 

·~----

lJlilli Ştfimiz Hulkeviudeki tetkikleri sırasında 

----M iLLİ SEF-2-b_. z,3-~
0
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ANKARA HALKEViNDE 
Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)- Re!sicOmhur ismet İnönil, ve Ba· 

yan İnönü, bugün Ankara Halkevinde yapılan merasimi şereflendir. 
mişlerdir. Milli Şefimiz, Başvekil Dr. Refik Saydamın nutkunu müteakıp 
temsil edilen piyesi de seyretmişler ve temsilden sonra Halkevi tara. 
(mdnn açılmış olan re~im ve heykel sergisini gezmişlerdir. 

İnönü, hu arada "Kervon,, piyesini yazmış olan S"yasa] Bilgiler O 
kulu İngilizce muallimi Nurettin Sevini kabul ederek kendis:ne ııı 
<;Özlerle iltifatta bulunmuşlardır: ' 

"Tebrik ederim. Emek vermişsiniz. Çok memnun oldum. Sizin gibi 
tiyatro severler Ilalkevlerinde böyle ralıştıkça, Evlerimizin sahneleri 
çok çabuk inkişaf edecektir." 

Halkevi gcn!;leri ve llalkevi önfinde toplanmı~ olan binlerce halk. 
Milli Şefe, gelişlerinde olduğu gibi, Evden ayiılışlannda cb en can 
.fnn ~CVl!İ te7.nhiirlerl eöstermislcrdlr. 

Almanya, Sovget-Fin 
llıtilô.fınzn Halli için 
Tavassut Edecekmiş 

Kopenhag 
Konferansı 

Toplandı 
Londra, 25 (Hususi) - Danimarka, 

İsveç ve Norveç Hariciye Nazırları, 
24 saat teahhurln, bugün Kopenhng. 
da toplanmışlardır. 

National Tidende gazetesine göre, 
Danimarka, İsveç ve Norveç Harici
ye Nazılarının konferansı Avrupa 
harbiniq iktısadi vaziyeti üzerindeki 
tesiri ve Şimal memleketlerinin v:ı.. 
ourlanna karşı yapılan muhasamat 
sebebile maruz kaldıkları zaviat me. 
se!elerile meşgul olacaktır. İkişer, i
kişer hareket edecek olan vapurların 
himaye altında ka!ile ile seyahatleri 
'llCVZUU bahis değildir. 

Finlandaya yapılacak gönüllü yar
"fımı JT1esele~i de tf'tkik edilPCektir. 

l sııeç Başvekiline göre 
Stokholm. 25 (A.A.) - İsveç Baş

vekili Hansson irat ettiği bir nutuk. 
ta ezcümle demiştir ki: 

"İsveç tarafından ilan edilı>n bP· 
raflığın hodbinlik veya ataletle hiç. 
bir ala.kası yoktur. İsveçin irnkanlan 
müsaade ettiği takdirde Finlandaya 
yardım etmesi lazımdır. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 2) 

Başvekil Dr. Relik Saydam 

Almanların Haro 
Propagandası 

Gene Faaliyette 
--~o--

Katkasya Hakkındaki 

Uydurma Haberler 

de Onların Eseridir 
Londra, 25 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: Reuter ajansının diplomatik 
muharririnin öğrendiğine göre, Lon. 
dra resmi mahfillerinde, Türkiyenin 
siyasi vaziyetinde herhangi bir gayri 
tabiilik mevcut olduğunu teyit ede
cek hiçbir malumat mevcut değildir. 

j Ankaradan şimdiye kadar alınan 
resmi İngiliz raporlarında, Rus hu
dudunda Türk • Sovyet müsademe
!.eri vulru bulduğu hakkındaki, Bel. 
grat haberleri teyit edilmemektedir. 
Londrada vazife ve salahiyet sahibi 
bir zat, bunların sansasyon yaratmak 
ve korkuluk gibi kullanmak istiyen 
haberler olduğunu söylemiştir. 

Reuter ajansının diplomatik mu
habirinin öğrendiğine nazaran, Türk. 
Sovyet hududunda telaş verici badi. 
seler vuku bulduğu hakkındaki Bcl
grat haberi, son haftalar zarfında 
bütün Balkanlarda ve Yakın Şarkta 
hüküm süren Alman harp propngan. 
dasının mahsulü olabilir. 

Müttefiklerin Türkiye ile ittifakın. 
dan ve Yunanistanla Romanyaya ve
rilen garantilerden korkan ve nefret 

(Sonu; Sn: 6; Sü 3) 

BUGÜN BAŞLADIK 

Alman Hürriyet 

iSTASYONU 
Almanyada senell?l"denberl g1zll gWi 

faaliyetine devam eden bu radyo merkezi 
nasıl çalşr ve bu lst.nsyonu kimler idare 

ederler? 
Alman glzll radyosunun f.aallyeU bu 

harbin en esrarengiz mncernsıdır. Bu ma
ccnıyı, bugilndcn itibaren allıncı sayfa
mızda takibe başlayınız.. 

Çocuk Sayfası 
KOçQk okuyuculanmız ÇOCUK sayfasını 

bugün yedinci sayfamızda bulacaklardır. 

aya 1 
Amerika Hariciye Müsteşarı, Ciano 
Ve Mussolini ile Bugün Görüşecek 

Roma, 25 (Hususi) - Amerika Hariciye Müsteşarı Sum
mer vVelles, Rcx transat~antiği ile bugün Napoliye gelmiş, rıh· 
tımda Kont Ciano'nun katıbj ve Amerika Sefareti erkanı tara· 
fından karşılanmıştır. S •ımmer Welles, derhal Romaya hareket 
etmiş ve kendisi ile görüşmek isteyen bir gazeteciye, Amerikaya 
avdet edinceye kadar matbuata byanatta .bulunmıyacağını söy
lemiştir. 

Sumrner Welles. yarın sabah Kont 
Ciano ile görüşecek. öğleden sonra 
Mussolıni tarafından kabul edile.. 
cektir. Amerika Sefiri de bir ziyafet 
verecktir. 

Welles, salı günü İngiltere, Fran. 
sa ve Almanya sefirleri ile görüşe
cektir . Çarşamba günü Papa tarafın
dan kabul edilmesi muhtemeldir. Ay. 
ni günün akşamı Berline hareket ede
cektir. 

Rooscvelt'in Vatikana gönderdiği 
şahsi mümessili Myron Taylor da bu 
akşam Romaya ge1miştir. 

• Amsterdam. 25 (A.A.) - Tele. 
graf gazetesi yazıyor: Summer Wel
les'in ziyareti Bcrlinde sabırsızlıkla 
beklenmektedir . Çünkü Almanya he. 
nüz tavassutta bulunulmasından ü
midini kesmemiştir. Söylendiğine gö. 
re, W elles Almanya da iyi karşılana
caktır. Hitler mumaileyhi kabul et-

Summer Welles 

mek üzere Berline dönecektir. 1 
Chamberlain'in sözleri 1 

Londra, 25 (A.A.) - Chamberlnin, l 
Birminghamda bir teşekküre cevap 
verrck, demiştir ki; 

.. Belki de tezatlı görünebilir ama, 
hissediyorum ki, harpten evvel ve bu 
harbin çıkmasına mani olunabilece
ği tahmin edildiği sıralarda mevcut 
gerginlik halihazırda mevcut değiL 
dir.,, 

Başvekil şu sözleri ilave etmiştir: 
"Önümde müsait zaman vardır 

Ve ümit ediyorum ki, sulhfin davası 
için enerjimi kularunak fırsatını bi
le bulacağım.,, 

Bitlerin n11lk11 tefRire 
layık görülmüyor 

Londra, 25 (Hususi) - Londrn 
·csm.i mahafili, Hitlerin dünkü nut· 

(Sonu; Sa: 6; Sil: 3) 

T ş 
• 

6-0 Ye di 
Lig mnçlnnna dfin muhtelif stad

lardn devam edilmiştir. Bu karşılaş.. 
mnlnrda Beşiktnş İstanbul poru 6 • O, 
Beykoz Kasımpa ayı 2 • l, Galatnsa. 
ray Hilali 8 • O, Vefa SüJeymaniyeyi 
5 • O yenmişlerdir. Fenerhahçeliler 
dün bir gol rökoru yaparak Topka.. 
pıyı 14 - O mağJCıp etmişlerdir. l\fnç. 
lnnn bütün tafsiliitı ve dünkil spor 
hareketlerine dair haberler dördüncü 
ayfnmızdadır. 

Bulgaristan, Sulh Ve 
Bitaraflık Siyasetinden 
Kat'iyen Ayrılmıyacak 

Kral Boris, Yeni Sobranyanın Açdışı 

Münasebetile Mühim Bir Nutuk Söyledi 

Bıdgar Kra/,ı JJJaif.ste Boris bir merasinı esnasında 
(Yazısı üçüncü sayfamızdadır) 



z 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Yazgı~ 

Onun Lakaplarından 
Biri de "Kırk Anbar,,dı 

- 18-

Hatta bunu bir hakaret sa. 
yarak, babam hesabına fe. 

na halde kızdım. Ve bır gün, bu 
hiddetimi babama da ifşa ederek 
kendisine bu ismi takan kim ise, 
ona müstahak olduğu cevabı ver. 
mesini rica ettim. Fakat babam, 
benim bu çocukça hiddetimi tebes
sfunle karşıladı ve: 

"-Niçin kızıyorsun? dedi. İn. 
sanlara en çok hizm~t eden hay. 
van, beygir değil midir? Bilirsin 
ki, bu hayvanın dört ayağı vardır. 
Eğer matbuat beygirirun dört aya. 
ğma, birer ad bulmak lazım gelir
se, ben şu isimleri sayacağını: 

"-Ahmet Cevdet., Ahmet Ra.. 
sim .. Ahmet İhsan.. Ve Ahmet Mit. 
hat!,, 

Bunların dördünün mecmu kuv. 
veti, on iki beygire muadildir: Çün
kü bunlar, insanlara hiç değilse, on 
iki beygir kadar hizmet etmekte.. 
dirler!,, 

Babam bu cevabile, hem bu teş.
bihteki hatanın karşılığ1nı zarif bir 
oekilde vermiş, hem de. arkadaş. 
lannın kıymetleri hakkındaki tak
dirkar duygularını izhar etmiş o. 
luyordu. 

Babama takılmış lakaplardan 
birisi de: "Kırk Ambar,, 

dı. Babam, her mevzuda etraflı bil. 
gi edinmesi, ve bu sayede, her tel
den muvaffakıyetle çalması yüzün. 
den kendisine takılan bu lakabı çok 
sevmiş, hatta "Kırk ambar., ismi. 
le, memleketin ilk kütuphanesini 
de kurmuştu. 
"Kırk ambar., m~cmualarının, 

memleket irfanına yaptıklan bü. 
yük hizmetleri anlatmak bana düş
mez. Bu kütüphanenin n,~şriyıatı 
sayesinde, o devirde "Tercümanı 
Hakikat,, matbaası için, Ahmet Ra. 
siın: 

"- Orası bir matbaa değil, bir 
darülfünundur!,, diyordu. 

Ahmet Rasim, böyle söylemekte 
haksız değildi. Mesela oen, meto. 
dik bir tahsil takip ettim. RüştL. 
yeyi, idadiyi, ve tıbbiyeyi bitir. 
di~. Tahsilim esnasında her hafta, 
ba:bam ı, derslerimi kontrol ederdi. 
Bu sırada, bana, bilaistisna bütün 
derslerimden sualler sorar, sualle
rime vukufla cevap verır, bilme. 
diklerimi öğretir, kusurlarımı dü. 
zeltirdi. Rüştiye ve idadi dersle
rine vukufunu - ömründe hiç mek
tep görmediği halde • tabii bula. 
lım. Fakat, benim tıbbiyed.? oku 
duğum sıralarda, babam tarafın. 
dan, teşrihten, fizyolojiden her 
hafta sıkı bir sorguya çekilişime 
ne diyelim? 

Hakikaten, babam. mesleğile biç 
bir münasebeti olmadığı halde, tıp 
llmile bile meşguldü: Zenginliği 
herkesçe bilinen mudzzarn kütüp
hanesinde, bir çok tıbbi kitaplar, 
hatta, bir c:ıe. insan iskelPti vardı. 
Her mevzua, ve ilmin her şubesine 
karşı, vaktinin ve aydınlık zekası. 
nın yettiği nisbette alaka gösterdL 
ği, çalışmaktan da usanmadığı için. 
dir ki, Ahmet Mithat, kendı ken
disini ayaklı ve canlı bir kütüp. 
hane haline getirebilm\şti. 

Mesela hayatının son zamanla.. 
rmda, Darülfünunda ''Tarihi Ed
yan,, muallimi idi. Kurunu ula· 
dan başlıyarak, son devre kadar 
gelip geçmiş yüzlerce filozofun i. 
simlerini, felsefelerini ve yeryü. 

· zünde mevcut binlerce dinin pren. 
ırbini, tarihini, mahiyetini hafıza
sına sığdırabilmişti: Çünkü, ders 
verirken, kitaba katiycn bakmaz. 
clı. 
MalOmatını başkalarına aş1la. 

ınaktaki hususi mahareti sayesin. 
dedir ki, Darülfünun dersleri en 
fazla alaka uyandıran müderrisi o 
olmuştu: Sınıfının mevt-udu - me. 
ı1ela • yüz kişi ise, onun dersini 
dinleyenlerin sayısı. bu rakamdan 
mutlaka, ve en aşağı bir misli faz. 
la olurdu: Çünkü Alım.et Mithatı 
dinlemek için, başka sınıflardaki 
talebeler, hatta hariçten bir çok 
bilgi meraklıları onun dershanesi.. 
ne koşarlardı. Ben, paydos borusu 

omı din1iyen1ed.a 

dağılmadıklannı çok defa gözle
rimle görmüşümdür. Çünkü tale. 
beleri ona, program haricinde, fel
sefi, tarihi, içtimai, bir çok sual. 
ler sorarlardı. Ve o, bunlara birer 
birer cevap. vermekten bıkmaz, u. 
sanmaz, bilakis büyük bir zevk 
duyardı. Bunun içindir ki, onu din
lemek uğrunda talebeler teneffüs. 
lerini, o da talebelerine bıldiklerini 
öğretmek için istirahatini feda e
derdi. Bundan dolayıdır ki, (Tercü. 
manı Hakikat), bir matbaa değil, 
bir Darülfünundur! cümlesini söy
llyen Ahmet Rasim, haksız değil. 
di, diyorum. 

" G azetecflik eden insanın niha-
yet, günün birinde siyase. 

te de burnunu sokmamasına im-
• kan var mı? Ve siyasete burnunu 

sokan bir insanın eninde, sonunda 
bir varta atlatmaması mümkün .. ., 
mu. 

.Nitekim, babam da siyaset~ ka
nştı. Bir kaç vartayı hafif atlattı. 
Fakat nihayet, günün birinde, ba
şına inmesi mukadder olan büyük 
darbelerden birisini yedi: 
Meşhur Gedikpaşa tiyatrosunda 

şair Namık Kemal merhumun ''Va
tan· - Silistre" si oynandı, büyük 
bir heyecan uyandırdı. Memleket 
Adeta biribirine girdi. Saray tela
şa düştü. Zaptiye Nezareti hare
kete geçti. Ve o hengame arasın. 
da, babam da, temsilin ertesi günü 
çıkan (Tercümanı Hakikati te, "Va
tan • Silistre) piyesini methede
rek, göklere çıkardı. 

O devirde methiyel9rln. hazan 
gazetecilerin yüzlerini güldürdüğü. 
nü yazmıştım. Fakat methiye, ba. 
zan da, • Vatan-Silistre'de old~ğu 
gibi - yazanlan felakete sürükler. 
di. Nitekim bu methiyeyi yazdığı 
gün. onu matbaasından aldılar ve 
yaka paça Za_ptiye Nezaretine ;?Ö

türdüler. 

O rada uzun bir sorgudan ge
. çiriliyor ve içlerinde Ebuz. 

ziya Tevfiğin de bulu:ıduğ•ı arka
daşlarile birlikte Rodos zindanına 
sürülüyor. Eseri yazan şair Namık 
Kemalin de, ayni zamanda, Sakız 
adasına gönderildiğini bilıniyen 
yoktur. · 

Mevkuf olarak, Rodosa gönde. 
rilen ve zindana atılan Ahmet Mit
hat, sefalete, rütubete alışmakta 
güçlük çekmiyor. Ve hatıraların
da, zindanda yegane alışamadığı 
şeyin, pislik ve bitler olduğunu ya
zıyor. 

Fakat, bütün bunlann verdikle. 
ri huzursuzluğa rağmen, o, zin
danda da boş durmuyor, yeniden u. 
yanan "öğretmek" iştahile mah
kumlara ders vermiye başlıyor. 

Bu sayede, zindandaki 1kürek 
mahkumları, az zamanda okuma, 
yazma öğreniyor. Bu suretle de, 
Rodos zindanı, bir mektebe, bir 
ıslahaneye dönüyor. Bereket ki, 
babamın bu gayret ve hizmeti, k:ı.. 
dirşinas Rodos halkının gözünden 
kaçmıyor: Çünkü, zindanda bulu
nan mahkumlar, okuma yazma öğ. 
ren ince, Rodostaki akrabalarına 
gönderecekleri mektupları, kendi 
ellerile yazıruya başlıyorlar. Zin
dana cahil giren yakınlarının oku
ma, yazma öğrendiklerini görenler 
ve -onlann, buna kimin sayesinde, 
nasıl muvaffak olduklarını anlıyan
lar Ahmet Mithat Efendiye karşı 
derin ve gıyabi bir sevgi, bir saygı 
beslemiye başlıyorlar. 

Hatta günün birinde, gıyaben 
sayıp sevdikleri bu adama karşı 
minnetlerini bilfiil ödemek ihtiya. 
cını yenemiyorlar: Aralarından bir 
heyet seçerek, şefaat için, muta
aarrıfa gönderiyorlar. Bu heyet, 

mutasarrıfa vaziyeti anlatıyor, mu. 
tasarrıf, makul, ve iyi yürekli bir 
insan olacak ki, bu müracaat kar
şısında likayt kalamıyor, heyetin 
talebini kırmıyor, neticede de, 
Ahmet Mithat Efendi için, bir "Mü
uadei mahsusa,. kararı veriyor. 

G>evamı Var) 

TAN 26- 2- 940 

LJün Fatih Halkeı1inde açılan resim sergisinden bir görünüş Eminönü Ilalkovind1; rlün yapılan toplantıda bulunanlar 

Bira Meselesi Halledildi 

Yeni Bir Fabrika için 
Tetkikata Başlandı . 

Yeni Mevsimin Bira Sevkıyatına Başlandı. Şarap 
İstihsaıatı da 40 Milyon Litreye Çıkarılacak 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, elimizde üç milyon litre bira bulun. lerin semeresini zamanında istihsale 
1stanbulda yaptığı tetkikler etrafın. duğuna göre, bira istihlaki fiyat ten- belki mani olabilir. Fakat, yapmıya 
da Ankarada beyanatta bulunmuş ve zilinden sonra yüzde yüz artmış olsa karar verdiğimiz bu işin behemehal 
bu arada bilhassa şarap ve bira me. dahi ihtiyacı karşılıyabileceğini he- yapılması için muhtelü ihtimalleri 
selelerini mevzuubahis etmi~tir. ye- saplamıştık. Ve bu hesaplardan son- derpiş ederek ona göre hazırlıklı bu
kil; beyanatında ezcümle şunları söy- radır ki, fiyat tenziline karar verdik. lunuyoruz. Bira meselesi d~ bundan 
!emiştir: Fakat hadiseler umduğumuz gibı çık. ibarettir. 
"- Şarap imalatı inhisar altında. madı. İstihlak yüzde yüzden daha 

dır. Fakat hususi amiller de ınhis:.ır. çok arttı. Elimizde bulunan stok e- 6 milyon litre de yetişmezse? 
lardan mezuniyet alarak şarap yapa- ridi; ve bugün sıfır oldu. Yeni sene Bira istihlaki, en çok yazın vaki 
bilirler ve bu imalat kontrol edilir. mahsulünün eski senelere nazr.ran da olmaktadır. 6 milyon, geçen senelerin 
Bu amillerden çoğu bize müracaatla ha erken piyasaya çıkarılabilmesi i- 3 milvon litresine nazaran iki misli 
bu..lcnntrnliin c: ılcwılıi!ınd.ın sih.f.J<:'k ÇU:ı ga.,, .... -H•h ""' """&'"'•• ,. 1 - ut.•ııı~.Rtu. ~ ıyaL Lt.:uı;ıııuut!ıı sunıa a
ettiler. fabrikasından sevkıyata başlamış bu- ni olarak satışın artmış olması, aca. 

Diğer taraftan Umumi Harpten lunuyoruz. ba, ps"kolojik amillerin tesiri altında 
evvel bu memlekette senede kırk Bütün tedbirler alınıyor geçici bir artış mıdır, yoksa devamlı, 
milyon litreden fazla şarap istihsal Elimizde tek bir fabrika vardır. hakiki ve m ütezayit bir artış mı ola-
olunarak . bunun ehemmiyetli bir Bu fabrikanın halihazır kapasitesi 4 caktır? Bu h ususta henüz kati bir 
kısmı harice satıldığı ~alde Umumi milyon litreyi bulmaktadır. Fakat bu teşhis koyacak vaziyette değiliz. Böy 
Harpten .sonra bu vazıyet ~aybol- nu 6 milyon litreye çıkarmak kabil- le olmakla beraber eğer istihlak mik:. 
muş, ~arı:~ ~apılmakta olan ihracat dir. Ancak bunu yapabilmek için tan, 6 milyon litreyi de geçecek olur. 
çok d~şmuştur. Sen.eıe:denberı uğ.

1 
fabrikada yeni tesisat vücude getir- sa, memleketin başka bir yerinde ye. 

raşıldıgı ha:de .gerek ınhı:arlann, .ge. mek, yeni tanklar satın almak lazım- ni bir fabrika daha kuraca~ız. Bunun 
rekse kendılenne mezunıyet verılen dır. Bu tevsiata başladık ve inşaata için de esasen etütlere başlamış bu
hus~si amill~rin i~tihs~lat yekftnu ait kısmını ihale ettik. Diğer noksan- lunuyoruz. 
henuz on ~ılyon lıtreyı bulamamı~- larmı da tedarik eylemiş bulunuyo- Bazı gazeteler Bulgaristandan bi
tır. Halbukı. memleket.te şarap ı~~lı- ruz. İnşaat ikmal edilince kapasite ra getirilmesini tavsiye ettiler. Biz, 
ne elverişli ve bol mıktarda uzı~m altı milyon litreyi bulacaktır. An- hariçten bu memlekete bira ithal et. 
vardır. Bu üz~mlez:i kıymeytlendır. cak şunu üade edeyim ki, dünyanın menin memleketin menfaatine uygun 
mek, şarap istıhsalatını ço~altmak son vaziyeti, bize aldığımız bu tedbir olmadığı kanaat• deyiz.,. 
ve memleketten ihracını temın eyle- ================ ======= ======= 
mek üzerinde durulması lazım gelen 
mühim işlerimizden biridir. İşte bü
tün bunları nazan itibare alarak bu 
maksatları temin edecek şekilde ye
ni çareler düşünüyoruz. 

Balkanlarda Kış 

Gittikçe Şiddetle~iyor 

iki l<adın Arasında 

Geçimsizlik Yüzünden 
Çıkan Bir Kavga 

1 

İnhisarlar idaresinde bu işten anlı.. 
yanlardan mürekkep bir komisyon 
topladım. Bu komisyon ~arap istihsa
line yeni bir veçhe verecek çareleri 
arıyacak ve yeni bir "şarap kanunu,. 
projesi meydana getirecektir. 

Bira meselesi 
Yıllardanberi bira istihlaki senede 

2.5 milyon, bazı seneler 3 milyon lit
reye çıkmış. fakat hiçbir zaman 3 
milyon litreyi geçmemiştir. Ankara 
bira fabrikası bize devredildikten 
sonra biranın satış fiyatları üzerinde 
yaptığımız tetkik, fiyat üzerinde bir 
tenzilat yapmağı mümkün kılıyordu. 

1 Diğer taraftan yüksek dereceli içki
l lerden halkı kurtarmak için ele al. 
dığımız ve daima takip edeceğimiz 
esaslı bir prensibi tahakkuk ettirmek 
için de bu fiyatlarda tenzilat yapmak 
icap etmekte idi. 

Avrupa ve Balkanl~rda kışın bütün 
şiddetile deva.m ·ettiği bildidmek
tedir. Bu yüzden trenler mütemadi
yen rötar yapmaktadırlar. Dün. de 
Semplon ekspresi dört, Konvansıyo. 
nel treni de bir buçuk saat geç gel
mişlerdir. Yolcuların anlattıklarına 
göre bütün Balkan memleketlerinde 
müthiş soğuklar hüküm sürmekte, 
bilhassa Yugoslavyada tahammlil e
dilmez bir hal almaktadır. · Yağan 
karlar yollan kapadığından müte. 
madiyen askeri kuvvetlerden istifa
de zarureti hasıl olmaktadır. 

Nafıa Vekili Ankaraya Gitti 
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebe soy, dün 

akşam Ankaraya gitmiştir. 

Tahtakalede Uzunçarşı caddesinde 
oturan Fahriye ile ayni evde sakin 
Zehra arasında geçimsi:;lik yüzünden 
kavga çıkmıştır. Neticede Fahriye, 
Zehrayı, adamakıllı dövdükten baş. 
ka sopa ile de başından yaralamış. 
tir. Vakayi müteakip yaka1anan suç. 
lu ile davacı ve şahitler dün cürmü 
meşhut nöbetçisi olan Sultanahmet 
asliye ücüncü ceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. Yapılan duruşma so
nunda Fah~iyenin suçu sabit görül. 
düğünden hapsine ve 26 lira ağır pa. 
ra cezası ödemesine karar verilmiş. 
tir. 

Bir Otomobil 
Kazasında 3 
Yaralı Yar 

Halk Sandığı Müdürü 
Sermedin Yarası Ağır 
Evvelki gece saat 2,30 da Taksim. 

de Cümhuriyet caddesinde 3 kişinin 
yaralanması ile neticelenen bir oto. 
mobil kazası olmuştur. 

Şoför İrfanın idaresindeki matt>a. 
acı Osmana ait hususi otomobil Tak. 
simden Altınbakkala doğru gider. 
ken önünde giden bir otobüsü g* 
mek istem~, fakat buna muvaffak 
olamıyarak şiddetle otobüse çarp. 
mıştır. Otomobilin içinde bulunan 
Halk Sandığı müdürü Sermet ile 
Tiirkkuşu mensupJanndan Abdullah 
ve otomobil şoförü muhtelif yerlerin.. 
den yaralanmışlardır. Bunlardan 
Sermedin yarası ağır ve tehlikelidir. 
Kendisi Alman hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. Abdullah ile şofö.. 

rM.~1X:a~~LaJ1J2.El\sıh~fM.?lP. 11ZYDRW'IJ!. 
förün sarhoş olmasının hftdiseye se.;; 
bebiyet verdiğine iht imal vermekte 
ve tahkikata devam etmektedir. 

Bir Adam Karısını 

Bıçakla Vurdu 
Kasımpaşada Aşıklar caddesinde 

39 numaralı evde oturan tesviyeci 
ustası Serrnet ile kansı 14 senedir 
beraber yaşadıklan Neriman ara
sında geçimsizlik yüzünden kavga 
çıkmıştır. Neticede Sermet Nerimaru 
bıçakla muhtelü yerlerinden yarala. 
mıı;-tır. Yarall Beyoğlu hastanesine 
kaİdirılmış. suçlu biçaği ile beraber 
yakalaruniştır. 

Eskişehirden Un 

Getirtilecek 
lstanbulun ekmek meselesini hBl 

için fırıncılardan baska değirmenci. 
lerle de esaslı mücadeleye girişmek 
icap etmektedir. Bu maksatla, İstan. 
bul değirmencilerine karşı Eskişehir 
değirmenlerinden istifade etmek ü. 
zere yakında faaliyete geçilecektir. 
Hükumet Toprak Mahsulleri Ofisi va 
sıtasile İstanbul değirmencilerine u.. 
cuz boğday verdiği halde halk ekme.. 
i:{i yine pahalı tedarik etmekte, çün.. 
kü değirmenciler unu pahalıya mal 
ettirmektedirler. Buna fırıncıların 
zammı da karısınca ekmek büsbütün 
paha1ilaşmaktadir. Eskişehir değir. 
menlerine de ucuz buğday verilecek 
ve buna mukabil İstanbula ucuz 
buğday sevketmeleri temin oluna.. 
caktır. Bu suretle ekmek derdinin 
kısmen halledileceği umulmaktadır. 

İki Yangın Başlangıcı 
Mackada Silahhane caddesinde 

Bira fiyatlarını tenzil ettik. Mem
leketin her tarafında 32 kuruşa satı-

s u A. L . ,c E v A p 
, 

lan yarım litrelik bir bira şişesi 15 8 - Bulgarlııtandan bir al le anavata· 
. d" 'ld' na ıerbeıt olarak hicret etmek latlyor, aflustostan sonra 16 kuruşa !n ırı ı. 

B t 
·1•t ken b"ıra ı·stı"hla·kı" 1 nereye mllracaat etmelldlr? Buraya u enzı a ı yapar -

C - Oynamıştır. Fakat umumi mec
lislerde değil, hususi arkadııo Alemle
rinde ve amatör olarak. 1 

Vehbrnin apartımanı ile Tahtakalede 
Tomruk sokağında Mehmede ait kö. 

1 

mürcü dükkanında yangın başlan.. 
gıçlan olmuştur. İkisi de ateş büyü. 
meden söndürülmüştür, • ı geldlklerl takdirde naaıl bir muamele· 

nin artacağını hesap etmemiş deği. ye tAbl tutulu.rlırT 
liz. Tetkikler yaptık. O gün elimizde 1 
gerek malt olp.rak, gerek dinlendir- C - Bulgaristandan serbest olarak 

Tilrk~yeye gelmek isteyenler evvela bir 
me tanklarımızda üç milyon litreye · istida ne mahallin en büyük mülkiye 
yakın bira vardı. Devlet şekerin, tu- amirine mürıı.caat etmelidirler. Milsaa-
zun muhtelif tarihlerde fiyatını in- denin istihsallnden sonra pasaportlan 

• 
8 - Jandarma mektebinde onbı,ı 

oldum. Terhlı edilmek Uzereylm. Polls 
olmak için pollı mektebinde okumak 
pl"t mıdır, bunun için terhlı edllme· 
den evvel mi mllracaat etmelldlr ve ne· 
reye mllracaat etmelidir? 

dirmişti. Onları tetkik ettik. Onlar.
1 

vize edilir. Serbest gelenler hükOmetln C _ Polis olmak içtn terhis edfldlk-
da yapılan tenzilattan sonra istihll. gösterecği yerlerde oturmayı kabul e- teıı 80Dr8 mahallin en bQyQk mQlldye 
kin ne nisbetlerde artmış bulundu- ı derlerse muhacirlere verilen bütün hak- 1mtrlne istida ile mOrar.aat etmek lA-
v k t l ttik V d v neti ladan istifade ederler. Fakat kendi is-gunu on ro e · ar ıgımız - zı.mdır. Polis kaydedildikten eonra po-

ld B 1 fi t t · tedlklerl yerlerde otururlarsa bu halt-ce şu o u: u eşya ann ya enzı- Us mektebine gidilir. Bu mektebe de· 
linden sonraki istihlak milchrlan 8- 1 lardan feragat etmiş addolwıurlar. da ı; 1 p 1. , e vam esnasın po,.s maaşı a mır. o ı 

zami % 35.40 ı geçmemişti.Yeni malt ı· 8 ı e h F ı k ktl1 olabllmek ı'çin aroılacak müsabaka tm-- Muhatt r uran.eeVll e .. 

:~:~~~~~?r:!,;n~C:: ı ._o_m_Oyu-•n•u•O)'ft-•••m•''-m•ı•cfı•r•T-----tfh-ıt•mn-•.ka-7.1!•nm-a•k-lA•nm-d•1•r. ____ .,. 
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IBUGONJ 
iki utuk 

Arasındaki Fark 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

E ':elki gün, birkaç saat fasıla 
ıle Chamberlain ile Hitlcr bi-

rer nutuk s·· ·ı d"l • d b . . 0 l e ı er. Radyo saycsın-

TAN 1 

.ff"ifK 
Afrodit! 

Bulqar Kralı Diyor ki:' Yazan: B. FELEK 

ile 
•. ~ ·ru ıkı nutku, söylendikleri anda, 

hol Yen zatlardan d.inlemcğe imkan 
asıl odu. 

·~Türkiye 

Dostluğumuz 

Artık, bugün olsun beni çoklu~a 
uyduğumdan dolayı mazur .. ~?.

rüni.iz. Elalcm, (Afrodit!) diye gogus 
döğüp, feryat ederken, ben·m başka 
bir mevzua el atmam, olan bitenden 
gafil olduğumu göster·r. 

• Ruyct edilmekte olan bh: dava 
hakkında mütalfta yapmak yasaktır. 
Onun için ne mahkemeden, ne dava. 
dan hatta ne de Afrodite kurban o-

C~anıberlııin her zamanki gihi 
nıetın hir su··ı . 
nı .. . nınetıc söz söyledi. Ve 

uttefıklerin har h d fi . . uh 
ile anlattı. P e e erını vuz 

Bunların b" • . . n·· . l • ,.•w ırıncısı: urrıyet erı 
:r;ıgnenen nı·n ti ~ 

İl · . . 1 e eri kurtarmak, 
lktıund~ıs: Verilen sözleri tutmağa, 

sa ı g .. ı·· 
ıilfilıl uç ukleri bertaraf etmeğe, 
J"ana nn~a yükünü kaldırnııya da • 

. n surekli banş. 
Mıster Ch b dun t arn erlain, bu yolda a. 

ğun 8b?1a.nın. Almanyaya ait oldu-
ya u ldırnuş olduğu için, Alrnan

nın Vere w• la tı cegı cevap, ya sulhü yak. 
§Chrac::ak, veya uzaklaştıracaktı. 

arnbe ı · · 
11• d r aının nutkunu söyleme-n en b' k 
Alnı ır aç saat sonra Bitler de 

an n kt · ' tn ° aı nazannı izah etti. Al. 
,.,,.'::..Ya da, ona göre, iki hedef için 
:r;-pışıyor: 

Bi · • tnek,rınc::lsı: Hayat sahasını temin et-

İkindst· Alnı - t ml k 1 • • geri al.oınk, an ınus e e e erını ... 
H edenerln taban· ta'bana zıt ol. 

ha duğu apaşikirdır. Almanya, 
Yat sahası l"in d.. - tü~~- .• .. l 

nıekl h. • , ovuş ;;uuU soy e-
letle e, h . ü~rıyetlerini çiğnediği mil. 
rlnd re ürrıyC'tJe:rini iade etmek fik
ya :.-~:rn1ad~ğını gösteriyor. Alman. 
ta~ıın 1 

et erın hak ve hürriyetlerini 
Yatın.'~~~· .:A~nıanya yalnız kendi ha· 
n 1 uşunuyo:r ve her ne pahast-

tea ~ ursn olsun, kendi hayat sahasını 
ının • · ıçın harp ediyor • 

• Dayat saha~ nazariyesinin mesne
~ .kuvvetin hak tanınmasıdır. Kuv-
etın hak tanınması ise, sulbü inkar 

etrnek ve milletleri sürekli emniyet
sizlik içinde yaşatmaktır. Sulh ve 
enıniyeti inkara davanan böyle bir 
hayat, bliHin milletleri ancak silah. 
lenmıya ''e her lah7.a harp ihtimali 
içinde ymıamağa sevkeder ki, bu ya
UK\1~ t .. n1 rnP<f,.ni nlmaktan cok u. 

• 
} ki taraf a:rasınaakl telakki far

ı"hı 1 . kı, birbirine çok aykın oldu. 
ra çın, bu sırada barış imkanlan a

ntak beyhudedir. Belki h·arbın' de 
Vaın d ... • 
1 e w .eceg ne ve biishütün şiddet
enecegıne hükmetmek daha d w 

olur. ogru 

Amerikanın Avrupa kl 
bans · · · k" Yl yo ıyarak, 

.... ıçın ım an bulunup, bulunmn. 
:ıgını anlarnak istediği sırada Mis
er Rooseveltin miinıessili ol ' M' 
t~wıı ~ • 
ba ~ es, Avrupa toprağına ayak 

sar asmaz, hu iki nutukla ı. .. _ 
laşınış bulunuyor. ~.!Jl· 

•• 
B 11 ik1 nutku, Mister w:nes he. 

sabına bir h ·· 
nıak, her hal wusnü kabul say-
Mister WenC:e dogı:u. olmaz. Belki 
unda A ' bu ikı nutuk karşı. 
- Vl'upanın, Amerika ·· -soylernck · ted"w• Ya şu sozu 

. ıs ıg ne htikıned b'li - Bız e ı r. 
r&'»"h..•-d sonuna kadar dövüşmek 
-a.u.uı eyfz B' · • · · 
Y'lll "e . . . . ızı ışımızden alıkoynıa-

ışıınıze karıQnıayınt 
---il!!~~- _: . 

Samimidir,, 

Filistindeki Yeni 

lngiliz Kumandan• 
Kudüs, 25 (A.A.) - General Gif. 

fard dün Filistine gelmiştir. 
Filistindeki İngiliz kıtaatı başku. 

mandaru General Barkeri'yi 4;tihlaf 
edecektir. 

Amerikanın Moskova 

Sefiri Geri Gelmiyor 
Vaşington, 25 (A.A.) - Amerika. 

nın Moskova sefiri Laurence Slein. 
haed'ın geri çağırılması için bazı mü
messiller tarafından sarfedilen gay. 
retler suya düşmüştür. Ayan mecli. 
sinin tahsisat encümeni Moskova se
fareti tahsisatının kesilmesi hakkın. 
da yapılan teklifi reddetmiştir. Me
busan meclisi de bu şekilde yapılan 
bazı teşebbüsleri kabul etmemiştir. 

.H A D iS E L E R i_ N i Ç Y U Z-U Seyhan Nehri 
4•5 Metre Yükseldi 

Adana 25 (A • Sebepleri en çok merak edllen bir hadise, /ngil- kün olur. 
rnetre Yiikseı .A.) - Dün gece 4 5 ' Almanya iç1n muvaffakıyet ile muvaffakıyetsizlik yo. 
alan Seyba cr~k tehlikeli bir şekiı tere ile Fransanın Yakın ve Orta Şarkta büyük lunda en miıhim amil, petroldür. Bu yüzden Sovyetle-
bıra~ n, atı köyü sular altında 'kuvvetler tahşit etmeleridir. Londrada çıkan rin Almanya tarafından gönderilecek bir iki fırkanın 
lelerinln b~ :dananın şark mahal. Sunday Times gazetesinin başmuharriri bu me· da iUihakile 1\'lusuJ, veya İrann karşı taarruza geçme-
aına Uğrarniştır

15

~~ da ~ulann istila.. Beleyi aydwlatan mühim bir yazısında diyor ki: Jeri ihtimali mevcuttur. İrak, İngilterenin müttefiki 
nıahsur kalan kö ı~en ınıdat ekipleri "Şayet Almanya, Sovyet Birlig"'inin yardımı ile olduğu için, böyle bir hadise vukuu tak. dirinde, İngilte. tır. Seybı:uı Y ~leri kurtarmış.. d 
tır. suları llllneğe ba.şl~ş.. veya yardımı olmadan, Romanyaya, petrolleri re ile Fransanın Şarktaki o.rdu.ları lrakı mü afaaya 

yüzünden taarruz edecek olursa, I ngilterenin koşacaklardır. . ~ * Alinanyaıuu Hatası Orta Şarktaki kuvvetleri Romanyaya yardım ~· "Hakiki lt01'bir ilkbaharda başlıyr..cağı söyteni 
Ronıa 25 edecek, ve Romanya sahilinde tesis edeceği bir F k t b l bi başlaması irin Almanytı lsinıli tt'"ıya (A.A.) - Vie Del Asla yor. a a u uır ıı 1 , • 

.... n ...... üsten Alman istilasıtta karsı bir set ~ekecektir. b ·1ı ı._!r • derecede p"'tı·olu" l)ıılunması 'c~ı nın önce Polo~··ecmuası, Almanya. ... l' nın ı ııaSSd n::w ı "' . -
hata işleyip 1 1 Yaya tanrruz etmekle "Fakat Almanya, Romanyadan petrol almakta- zımdır. y okso., büyük harekatı daha uzull bir 
~Inıanyanın § e.?1ed~ğini araştırarak, dır. RomaJZyayı istilaya kalkarsa, bu petrolü de zaman beklemek icap edecektir. 
liğine engel ınuttef.ıklerin seferber. alamaz olllr. O halde Almanyanın petrol yüzün- h t h b · G h 
m.evs.un· inde nh

0
. la~ileceıt. sonbahar . "Geçen arp e, ar ı arp cep estnde kazanma-

n - den bir harbe girmesi pek de beklenemez. f 1- l bul d w 'b' ş k bır taarruza ge ı.n u~ennde kahhar ğa tara tar oıun ar un ugu ,71 ı onun ar 
bir darbe indi çrnesı, süratU ve kati "Bu bakımdan Orta Şarkta müttefik kuvvetle· ceplıesinde kazanılmasına taraftar olanlar da 
olrna.nıası.ndı:uı ı:ec~k kada.r kuvvetli rin muhtemel vazifelerini cfalıa başka sahalarda bulunuyordu. Harbi Şark cephesinde kazanma-maktadır. ilerı geldigı~·ni yaz. k ld · 

arama gere esır. ğa taraftar olanlar, bu kazancın daha ucuza mt1l 
İtalya tı~e Ar 9 * olacagwını da ileri sürüyorlardı. Nitekim Alman-"'Finlcrin knlmunanca mukavemetleri devamı müdde-

Ti a.ıtıızda Yeni tince, Sovyetlerin yeni maceralar araınalan beklen- yanın o zaman Şark ceplıesinin kapanması, za-
caret Anlaşnıası 1ınez. Hatta Finler yaza kadar mukavemete devam e- ferin kazamlmasına son derece hizmet ederdi. 

ta~~'::as~~d<:-:;;> - 1'ürkiye ile t. derlerse, yeni bir mühiın sefer açmak için, mevsim "Orta Şarktaki müttefik kuvvetlerin, geçen de-
badelclerini ta • seneki ticaret mü- ilerlemiş olur ve Sovyet ordula:rile Alman ordularının fa yapamadıkları işi bu defa yapmaları ve müt-
nan muhtelit k~:i ll'laksadile topla. bu sene birlikte hareket etmeleri beklenmez. Fakat, tefikler lıesabına, henüz göze görünmeyen slra-
:r;u~tınlf ve bir ~~~~-~e.saislı:ıi ~- Fin mukavemeti ansızın kınlırsa, o zaman Orta Şarkta tejik inisiyatif'i kazanmaları beklenir.,, 

~~edil...l~------~taJı:;;ş:l;t;e;d~il;en~ku;;vv;;;e;t~Ie;n;·n~y;e;n;i~b;iı'~v;a;zi;f;e~a~1:m~a~la!n~m~ü~nı..~----------------------------..-------------------....... ------------------

len 'Konyalıdan bahsedeceğim ...... . 
Şimdi ben, iş adamlarını duşunu-

Arasında Yeni Bir 

iktisadi Anlaşma 
Roma, 25 (A.A.) - Alman - İtaı.. 

yan .iktısadi anlaşmasının imzası.nı 
müteakıp bir tebliğ neşredilmiştir. İ
talya ile Almanya arasında yapıla-
cak mübadelelerin tanzimi için te.. 
şek.kül eden bir komisyon sene içinde 
yapılacak mübadeleleri tesbit etmek 
üzere Romnda toplanmıştır. İki mem 
leketi alakadar eden bazı mali mese
leler de tetkik edilmiştir. Müzake
releri takip etmiş olan Mussolini biz
zat müdahale ederek, bazı direkti!. 
lcr vermiştir. İki memleket arasında 
ayni zamanda hudut münakalatına 
dair bir mukavelename imza e~ 
tir. 

Yugoslav - Bulgar 

Ticaret Münasebetleri 
Sofya, ~5 (AA.) - Yugoslavya Ti. 

caret Nazırı İvan Andres, Yugoslav 
ekonomisi mümessillerinden mürek.. 
kep 40 kişilik bir heyetle dün akşarrı 
Sofyaya gelmistir. Heyet, Bulgar • 
Yugoslav iktısat odasının misafiri 
olacaktır. 

lngilterenin, Zelzele 

Görenlere Yardımı 
Ankara, 25 (Tan Muhabirinden) -

Buraya gelen haberlere göre, fela. 
ketzeler için İngilterede toplanan e~ 
ya üç vagon ve bir vapur icinde mem 
leketimize mliteveccihen yola cıkanl
mıştır. Vagonlar İstanbula, vapur da 
İzmire gelecektir. 

Zagrcpte İnfiliıkler 
Zagrcp 25 ıA A.l - $C'hrin ~ t ... 

lefon kamarasında bombalar infihk 
etmiştir. İnsanca zayiat yoktur. Ta
ki.bata başlanmış ve şüpheli görünen 
birçok kimseler tevkif e<lilmh:tir 
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BEYAZ PERi 
JOAN GRAWFORD JAMES STEWART 

Bu filinin milyonlar harcanarak, vücu.de getirilen, gözleri kamaştıran muhteşem sahneler, tabil renkli ve 

Beşiktaş, Ist. Sporu 
Dün 6-9 Mağliip Etti 

.._ _____ <?iizelliğin bir timsalidir. Numaralı koltuklar bugünden aldırılabilir. Tel : 4086P -----~ 

Dün Şeref stadında günün en mü... 
him karşılaşmasI olan Beşiktaş • 
İstanbulspor müsabakası yapıldı. 

Halit Galibin idaresindeki bu oyu. 
na, Beşiktaşlılar şu kadro ile çıkmış
lardır: 

Mehmet Ali - Taci, İbrahim - Hü. 
ıeyin, Rifat, Cihat, Hayati, Rıdvan, 
Hakkı, Şeref, Eşref. 

İlk hücumu Beşiktaş yaptı. Bu hü
cum derhal kınldı. Çok canlı bir o
yunla İsta.nbulsporlular hücuma ge<;
tiler. Oyun mütevazin cereyan edi
yordtL Bu vaziyet otuzuncu dakika
ya kadar devam etti Bundan sonra 
Beşiktaşlılar ağır basmağl! başladı
lar ve 38 inci dakikada Hakkı Şeref
ten aldığı bir pasla ilk Beşiktaş go. 
lümi kaydetti. Devre de 1 - O Beşik
taş lehine bitti. 

İkinci devreye İstanbulsporlular 
çok canlı başladılar. On beş dakika 
kadar Beşiktaşa epeyce tehlikeli da.. 
kika.Jar yaşattılar. Fakat tekrar ha
kimiyeti ele alan Beşiktaşlılar, 22 
bıcl dakikada Rüat vasıtasile ikinci 
gollerini yaptılar. Bunu Hayatinin 
yaptığı üçüncü gol takip etti. Bun
dan sonra İstanbulsporlular bozuldu. 
lar. Beşiktaşlılar Şeref, Hakkı, Rıd
van vasrtasile üç gol daha kaydede
rek, müsabakayı 6 - O kazandılar. 

Beykoz • Ka~mpaşa 
Beşiktaş - İstanbulspor maçından 

evvel Şeref stadında Beykoz - Kasım. 
paşa karşılaştılar. Bu oyun, çok he.. 
yecanlı olmuş ve Kasımpaşa ilk da
kikalarda birinci golünü yapmış, bu
na Beykozlular mukabele ederek. be.. 
raberliği temin etmişlerdir. Devre 
sonlanna doğru Beykoz, ikinci golü
nil yapmıştır. 

İkinci devrede Kasımpaşa çok can
lı bir oyun oynamış ve Beykozun 
gol kaydına mani olmuştur. Maç ta, 
bu suretle 2 - 1 Beykozun g.alibiyc
tl ile neticelenmiştir. 

Galatasaray • BilAI 
Fener stadında günün ilk karşı

laşması Galatasaray • Hilfil arasın. 
da oldu. Ahmet Ademin idaresindeki 
bu oyuna Galatasaraylılar her za. 
ma.n.ki kadrolarile ve şu şekilde çık
tılar: 

Osman • Faruk, Adnan • Musa, 
Enver, Celil • Salim, Salfilıattin, Ce
mil, Boduri, Sarafim. 

Galatasaray oyuna ilk dakikadan 
hiki.tn oldu. Ve oyun Hiliıl nısıf sa
hasında oynanmağa başladı. Bu de. 
vamlı hakimiyete rağmen birinci 
devrede ancak 2 gol kaydedebildiler. 

İkinci devrede daha müessir bir 
oyun oynıyan Galatasaraylılar üçün_ 
cü gollerini penaltıdan yaptılar. Sı. 
ra.sile beş gol daha yapan Galatasa. 
rayWar sahadan 8 • O galip ayrıldı. 
lar. 

Fenerbaliçe - Topkapı 
Kadıköyünde günün son maçı Fe

nerbahçe ile Topkapı arasında oldu. 
Fenerliler bu maçı 14 • O gibi büyük 
bir farkla kazanarak senenin gol rö
korunu yaptılar. 

Oyun Nuri Bosutun düdüğile baş.. 
ladı. Derhal Topkapı nısıf sahasına 
yerle§en Fenerbahçeliler üstüste 
yaptıkları hücumlarla Topkapı mü
dafaasını müşkül vaziyetlere soku. 
yorlardı. Yedinci dakikadan itibaren 
Fenerliler sırasile Fikret, Fikret, kü
çfilt Fikret, Fikret, tekrar küçük Fik. 
ret ve Melih vasıtasile altı gol yap. 
blar ve devre de 6 _ O Fener lehine 
netfcelendL 

İkinci devrede Fenerliler gol ade
dini arttırmak için daha canlı oyna. 
dılar ve Melih sırasile 7 gol daha 
yaptı. Buna Rebii günün en güzel 
golünü ilave ederek gol adedini on 
dörde çıkardı. Maç da bu suretle se. 
nenin gol rökorile 14. O Fenerbahçe 
lehine bittL 

Vefa - Süleymaniye 

Beşiktaş - lslattbulsper maçından bir görünüş 

1 Klüplerin Puvan Cetvel• 

Takım M. G. B. M. A. Y. p 

Beşiktaş 16 u 1 1 62 15 M 
Galatasaray 16 12 r 3 68 9 41 
Fenerbahçe 15 12 1 2 68 11 4( 
Vefa 16 10 2 4 43 22 3f 
Beykoz 15 8 z 5 34 23 32 
lstanbulspor 15 7 1 7 35 36 3f 
Kasım paşa 16 3 2 11 25 42 2~ 
Süleymaniye 16 3 2 11 20 53 Z:' 
Top kapı 14 2 12 13 '10 li 
Hİ1a) 15 1 H 6 81 14 

d~vr_e 3 - O Vefa lehine neticele~ ı deki klüp lokalinde senelik kongre.. 
mıştir. lerini yapmışlar, samimi bir hava i.. 

İkinci devrede de Vefalılar haki- çinde geçen bu toplantıda heyet! i
miyctlerini jdame ettirmişler ve iki dare hesabat raporlan ittüakla kabul 
gol daha kaydederek oyunu 5 - O edilerek eski idare heyeti aynen ibka 
kazanmışlardır. edilmistir 

İkinci Küıne Maçları Eski sol açık Bedrinin ve kaleci 
İkinci küme maçlarına dün Şeref Hüsamettlnin tekrar klübe kabulle. 

ve Taksim stadlarında devam edil- rine karar verilmiş ve Ziraat Vekili 
miş, Taksimde Pera • Galata Genç. Muhlis, Doktor Nurettin, Kurmay 
lerini 1 - O, Beylerbeyi - Kurtuluşu Albay Alaeddin, Doktor Orhq,n To. 
2 _ 1, şeref stadında da Şişli _ E- ros, Hilfiliahm.er müfettişlerinden 

Mazhar Akif, İlhami Polater, Liman. 
yübii 1 - O mağlup etmiş ve Davut. 
paşa Feneryılmaza hükmen galip sa- lar Umum Müdürü Raufi Manyas, 
yılmıştır. Kocaeli mebusu İbrahim, avukat 

Şükrü, Feridun Toğay, eski futbol-
Fencrbah~e Senelik cülerden Rıza, Füruzan ve tüccardan 

Kctngresini Yaptı Yümnü, Suat Toğay müessis heyeti 
Fenerbahçeliler, dün Kadıköyün- azalı~a seçilmişlerdir. 

Otomobil Ticareti 
T. A. Şirketinin 

1940 senesi adi hey'eti umumiye 
toplantısı 14 Mart 1940 perşembe 
günü saat 15.30 da Galata, Bahtivar 
Han, 5. inci kat, 71 numarada vcltu 
bulacağından, asaleten veya vekale-
ten en az on hisseye malik bulunan 
hissedarların içtima gününden en az 
bir hafta evvel hisselerini Şirket 
veznesine yatırmaları lüzumu nan o
lunur. 

Kongreye Davet 
TOrklye Kırılay Cemiyeti Alemdar Na

hlyealnden: Nahiyemlzle Kollarımızın 

1939 - 1940 senesi kongreleri 26 - 2 -

1940 Pazartesi akşamı saat 20,30 da Gül

b~ parkı kapısı yanında Alay Köşkün

de yapılacağından mukayyet hal.ann ha

zır bulurunal annı rica ederiz. 

hakkında karar itası, 
3 - İdare Hey'eti üyelerinin ve 

murakıbın ibrası, 
4 - Hcy'eti İdare intihabatı. Müzakerat Ruznamesi: 5 - 1940 senesi için murakip se

l - 1939 yılı muamelatına dair çimi ve ücretinin tayini, 
hey'eti idare ve murakıp raporlarının 6 _ İdare Hey'eti 8.zalarınm Şir-

okunması, ketle tüccari muamele yapmalarına 
2 - 1939 ytlına ait mevcudat, bi. müsaade verilmesi, 

lanço ve kar ve zarar hesaplarının 7 _ Müstahdemin ve müdürlerin 
kabulü ve Hey'eti İdarenin temettü. l 'llaaş ve ücretlerinin tayini için Mec
atın istimal suretine dair teklifatı !isi İdareye sal8.hiyet verilmesL 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (23720) ;ura 89 kuruıı keşifli Yozgat jandarma oku

lu komubnlık binası inşaabdır. 
.2 - Bu işe aid şartname ve evraklar p unlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

Taksim stadında birinci kiline maçı 
olarak Süleymaniye - Vefa karşılaş.. 
ması yapıldL Şazi Tezcanın idaresin
deki bu oyun Vefalılann üstünlüğü 
altında geçmiş. 10 uncu dakikada Hak 
kı, birinci Vefa golünfi yapmıştır. 
Bunu Sulbi ve Hakkının yaptığı i
kinci. üçüncü goller takip etmiş ve 

C - Nafia işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri fennl şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cedveli tahlil1 fiyat metraj 
G - Proje. 

İstekliler Yozgat Natlasında bu evrak ve şartnameleri glSreblllrler. 
3 - Eksiltme 8-3-940 Cuma günü saat 15 de Nafia müdürlüğünde toplanacaa: 

komisyon huzurunda kapalı zarf usulil ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli lerln (1779) lira 67 kuruş muvakkat te

minat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunınalan 11-
:tımd.ır: 

O Ve Kızı 
Tefrikaınızı bugün koyamadık. Oku
yucularımızın mazur &örmelerini ri.. 
ea ederiL 

A - Yapı inşaabm yapmış olduğuna dair vesaik ibrnzı. 
B - İhale tarihinden sekiz gün evvel müracaatla vilayetten eksiltmeye gi

rebileceklerine dair vesika almaları şarttır. 
.. - Teklif mektuplan 3 üncil maddede yazılı saatten blr saat evveline kadar 

Na!ia dairesine getirilerek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ilncil maddede yanlı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıD 

lAzımdır. Postada olacak .ızedkmeler kabul edilmez. (1341) 

Bu Akşam SARAY · Sinemasında 
En büyük Franaız yıldızlarımn en güzeli olan 

EDWİGE FEUİLLERES 'in 
JEAN CHEVRİER ve PİERRE LARQUEY ile bera~~er yarattığı en son ve en muhteşem 

VATANSIZ· KADIN 
-"- Filmini takdim ediyor. BÜYÜK BİR MAŞUKANIN ROMANI ... AŞKDAN KAÇAN 

KADIN ... BİR CİNAYETİN GÖLGESİNDE BİR KADIN ..• 
ilaveten: FOKS JURNAL dünya ve harp haberleri 

ipek, Dokuma, Büküm Fabrikaları Satışı 
Bursada Ramzabey Demirkapıda Yılmaz Dokuma, Büküm, ve l 

pek fabrikalan ile binalan satılıktır. 

İPEK FABRİKASI 
GO maneılık (100 tonluk kadar kozalığı. amele odalan, daimt akar 

sulan ve saire) 

DOKUMA FABRiKAS .. 
1 Tezg8h Armilrlll Ditrif marka (4 mekikID 
7 • " ,, ., (Çift mekikli) 

10 
" Armiirsfh • " 

(Çüt mekikli) 
2 De vere ,, ,, (600 ealık) 
z Jakar makinesi Kullanılmamış 

1 Tavel makinesi -,. ... (60 mancılıklı) 
" .. 

BÜKÜM FABRİKASI 
9 Bilkiim makinesi Batelye marka (192 şer iyti) 
5 Tavel • ,. 

" (80 ner mancılıklı) 
z Çiftane 

" " 
,, (60 ar 2-<izlü) 

1 Bobin 
" • • (15 gözlü) 

1 Masura ., ,, 
" 

(20 gözlü) 
1 Masura tt Şuvatyer • ( 6 ıözlü) 
1 Masura 

" "' " 
(20 gözlü) 

İşbu fabrikalar tam teferriiatile birlikte işler vaziyette toptan ve-
ya ayn ayn satılacaktır. Görmek ve almak isteyenlerin her gün saat 

.. ~""- 11ıııJ .,- .._,._. -v--.. ı ı a --•-... •~ .-.aau...&cıa'-aa1.ıa.aa. 

Ball tasfiyede bulunan tkt kolsuz Faik ve blraderlert Osman Etem 

Kollekill Şirketi Tasfiye memuru: Avukat H. İbrahim H.aksal. 

Bursa Kozahan - Telefon No. 27'1 

:ıstanbiii ' aeıedijesi . tıanıas:ı 
... 

Istanbul Belediyesine Müsabaka İmtihanı İle 
Dört Müfettiş Muavini Alınacaktır. 

İmtihana girebilmek için: 
1 - TUrkiye Cürnhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Sinnen 35 den yukan olmamak, 
3 - Her türlü Sıhhl ve Bedeni Arızalardan sa11m bulunmak, 

(Belediye tarafından tayin edilecek olan sıhhl heyetten rapor ahnacakbr). 
4 - Hilı;nühal eshabından olup fena bir iiiÖhreti haiz bulunmadığını po

lis tahkikatile tevsik etmek, 
5 - Askerlik vazifesini men ifa etmiş olmak, 
6 - Askerlik vesikası ile nüfus tezkeresinin ve bfümfihal varakasuun 

asıllannı veyahut Belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 ebadında üç adet fotogra! 
vermek, • 

7 - Yüksek bir mektep mezunu olmak, 
Yukarıda z.ikredilen vas.ıfiarı haiz olup imtihana girmek, arzusunda bu
lunanlar 2-3-940 tarihine kadar Jstida ile İstanbul Belediye Reisliğine 
milracaat etmelidirler. 

İmtihan 6 ve 7-3-940 Çarşamba ve Per§embe g(lnleri saat 14 de İstanbul Umum.! 
Meclisi salonunda yapılacaktır. 

İmtihan programc 
1 - Hukuki ve lktısad! malöm at, 
2 - Devlete ve Beldiyelere da lr mall mevzuat, 
8 - Belediyelerin 5ahslyeti hilk miyeleri ve hakkı kazalan, 
4 - Şehlrcillkten maksat ve gaye, Belediyeci gözile Şehir isleri hak

kındaki dilşün.celer. 
(3 sual tahrirl, dördtıncüsO a3 tlildilr). 

!mtihanda muvaffak olanlar arasında müsavat vukua geldiği takdirde garp lJ
sanlarına vukufu olan tercih edilecktir. 

Müfettiş muavinliğine tayin edilecek olanlardan ik.lslne maaş ve diğer ikisine 
ücret verilecektir. Maaş ve ücret miktarları devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve tcadülüne dair olan 3656 numaralı ita nun hükümlerine göre tesbit edile-
cektir. (1442) 

* * Taksim Belediye gazinn.c;una yaptırılacak Aplikler pazarlıkla eksiltmeye konul-
muştur. Keşif bedeli 1990 lira ve ilk temi nab 149 lira 2!5 kuruştur. Keşi! ve şart
name zabıt ve muamelAt müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 26-2-940 pazar
tesi günü saat 14 de dairn1 encümende ya pıl.acaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ve 940 yılına alt ticaret odac;ı ve fen işleri müdUrlü~ünden ala
cakları fenni ehliyet vesikaları ile ihale günü muayyen saatte daimi encilmende 
bulunma lan. (1491) 

rr:nn:z•> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 ıtw. 

1648 m. 182 Ko 120 Kw. 

Pazartesi, 26. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saııt ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk mOziğl (Pl). 13,30 - 14,00 Müzfk: 
Kansık müzik (Pl.). 

18,00 Program ve memleket saat a:ran. 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestruı, 18,40 
Konuşma (Umumt terbiye ve beden ter
biyesJ). 18,55 Serest saat, 19,10 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha• 
berlerl, 19,30 Türk müziği: 20 kişilik rady0 
saz heyeti konseri; 19,!55 Türk müziği: Ye
ni· şarkılar. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Sadi Hoşses, 20,15 
Türk mflziğl. Çalanlar: Kemal Nl,yazl Sey
hun, Fahri Kopuz, Refik Fersan; Okuyan: 
a) Az.ize Tözem; b) Semahat Özdenses. 
Rizeli Hasan; 21,15 Müzik: Küçük orkeıı
tra (Şef: Necip Askın); 22,15 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, ziraat. es
ham - tahvilfıt, kambiyo - nukut borsası 

H'.wt~ z:i.31.ı ~8T~~·prooıt.-:'am ~e 'ka~_MıŞ. 

İstanbul Finlanda Konsolosu 

Moriçio Darr 
Vefat etmiştir. Bugün saat 13.30 da 
Galatada Yüksek.kaldırımda Aşke. 
nazit sinagogunda cenaze merasimJ 
icra edilecektir. Akraba ve dostlan
nın son teşyi merasiminde bulunma
ları rica olunur. 

Bayan Mariçio Darr ve Akt'ııbalan 

İRTİHAL 
Bafra eşrafından ve Yahya oğulla

nndan Celiı..l Biren'in evvelki gün 
Bafrada vefat ettiği teessürle haber 
alınmıştır. Merhum, iyi kalbliliği ve 
fu.karaperverliği ile tanınmıştı. Tü
tüncülükte çok büyük ve derin bir ih
tısası vardı. Cidden bir ziya sayılan 
vefatı kendisini tanıyanlan mütees. 
sir etmiştir. Kederdide ailesine sam.i
mi taziyetlerimizi beyan ve merhu
ma rahmet ve mağfiret dileriz. 

Tasfiye Halinde 

EREGLI ŞiRKETi 
Tasfiye halinde Ereyli Şirketi his

sedarları, aşağıdaki ruznamede yazılı 
maddeleri müzakere ederek, karar 
vermek üzere Türk Ticaret Kanunu.
nun 361 ve 457 inci maddelerine tev
fikan 29 Mart Cuma günü saat (10) 
onda tasfiyenin Galatada Osmanlı 
Bankası binasında bulunan merkezi 
idaresinde içtimaa davet olunur: 

l\Iüzakerat Ruznamesi: 
1 - Bir tasfiye memuru tayininin 

tasdikL 
2 - ı Sonkanun ile 31 İlkkA.nun 

1939 arasındaki devreye ait Tasfiye 
memurlarının raporu. 

YENl NEŞRiYAT; 

Hizmet Erbabı Vergilen 
Ve Tatbikatı 

,------·· 3 - Murakıp ve hesap müfettişle
ri raporu. 

4 - Hesabatm tasdiki ve mezktlr 

MalJye VekA!e.!t Varidat İşleri Umum 
">Aüdür Muavini Nihat Alı UcilncQ "Hb
met erbabı vergllerl ve tatbikatı" adile 
memur, müstahdem ve işçilerle tekaüt. 
vetim, dul vesaire :dt maaşı ııahlplerlnl 
ılAkadar eden yeni bir eser yamıışbr. 

Kitapta vergi kanunlarının metinleri. 
bunların ı,ıerh ve izahlan, hlmıet erbabı
nın maaş, ücret veya gOndelik sahibi ol-
1uğuna göre bunlann verecekleri vergi
lerin nevi ve mlktarlan ayn ayrı 1zah ve 
cetvellerle tesbit ed.llmiştir. 

Eser, tatbikat sahasında senelerden.beri 

BEVQGLUNDA 
Fransız Tiyatrosunda 
Fevkalade Müsamere 
Yarın akşam saat 

yirmi buçukta 
Çocuk oyunlan, çocuk şarkıları, ço
cuklar tarafından caz konseri. Şehir 
Tiyatrosu artistleri Bedia, HA:run. 
Vasfi tarafından temsil. monoloğlar. 

Emlnönil Hal.kevi temsil kolu tara
fından komedi. Greı?or ve arkadaslıırı 

devre zarfındaki muameUı.t için tas-

ı fiye ınemurlarınm beraeti zimmeti. 
5 - Muralpp ve hesap müfettişle

ri tayini. 

.. , 

Nizamnamei dahilinin 25 ve 27 in
ci maddelerile Türk Ticaret Kanunu
nun 371 inci maddesi ahkamına tev .. 
Fikan en az yirmi beş hisse senedine 
malik olup hisse senetlerini toplantı 
~nünden nihayet bir hafta evvel ts.. 
tanbulda Merkezi İdareye veya Os
manlı Bankasına, Pariste Meverbeer 
sokağında 7 nümarada kain Osmanlı 
Bankasına tevdi eden hissedarlar iş
bu ictimada hazır bulunabilirler. 

duyulan umumt ve mll:ıterek bir ihtiyaca 
cevap verecek ve al.Akadarlarm ber tflrlil 
m~kfillerini halledecek bir mahfyettedir. Tasfiye Heyeti 
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~'AN 
ABONI. 

TDrklye 
BE.DELi 

Ecnebi -1400 Kr. 
750 
400 
150 

• 
• 

1 Sene 
O Ay 

S Ay 

2800 ı<r. 

1600 • 
800 • 

1 Ay aoo • 

Mllletlerarası poı:ta ttUhadına dahil 
olmıyan memleketler tçlrı abone 
bedell mOdJet suraslyle ao. 18. '· 
S,5 liradır. Abone bedeU pesfndlr 
Adre1 detlsUrmek 25 kUMJltur. 
Cevap için mektuplan 10 k\lrUŞluk 
PUi i1Avesf l~zımdır. 

G_ONON MESELELE!lf, 

Türkiye, Yabanc~ 

Propagandanın 

Mücadele Sahnesi 

Olamaz 

Yazıldı, flzildl: Artık nDıayet 

nrecekler sandık. Fakat ne 
mllııuebet? Daha bili, öteye, beri. 
;re, postayla, İstanbuldan, zarflar i
Pııde propaganda bro~rleri dağıtı
lıyor. Bu propaganda broıürlerinden 
Od tanesi, a<lresl bizde mahfuz bulu-
1lan bir doktorumuza gönderilmişti.r. 
Ve brofilrler, sarfile birlikte bizde. 
dlr. 
A1muı propagandasmm bu yepye

lll nfimuneleri, İngiltere aleyhinde 
tahriklt yapmaktadır. Biz iki muha
rip devletin birbiri aleyhine ne§J'iynt 
yapmasını, mfkadeleyi propaganda 
sahasında da devam etürmesini gay. 
rl tabU bulacak deiiliz. Fakat, bil. 
lnem kaçıncı defa tekrarlıyalrm ki, 
Tarkiye, bu yabancı mücadelenin 
lahnesl olamaz. 

Dağıtılan bu yeni brofflrlerde, bil
hassa nazan dikkati celbeden nokta, 
hu broıürler:n İstanbuldan postaya 
verilerek dağıtılmalandır. 

Demek 1d hala, bu şehir içinde, 
propaganda Merlerini tevsi ile m~
gul olmakta devam edenler var. 

Bilmiyoruz, buna bir katt nihayet 
vermenin zamanı, daha hili gelmedJ 
mi? 

* Yaygarah Satış 

Köorüdeld V3DU1' l~lrolGlP.rlndP 
yolcular mı daha fazladır, seyyar sa~ 
a.rııar mı? Bu sualin cevabını kestir. 
nıek, hayli güçtür. Vapura giriyor-
unuz: Karşınl7:a, irili, ufakh insan

lar diziliyor. Kiminin eI:nde bir u. 
f~ kuta vardır. Bu kutunun içinde 
bırkaç teker parçası görilrsünüz. K ü. 
çiik karşınıza geçer. Yolunuzu keser. 
Ondan bir şeker almadan, veya ona 
bir ~ker parası vermeden, bir tara· 
fa g.bnenize imkin yoktur: Dilenci
liğini, teker satıcılığı kisvesi altında 
giz~y~n çocuğun yah'anılan, merha. 
:ıetinızl celbeder. Fakat siz, onun 
8k1r gönlünü edip geçmekle yakanı. 

n kurtaramazsınız ki! 

~eker satan çocuğu, iğne iplik sa
talı ka~ın, onu, makara, yüksük sa
n .,::tiyar, ihtJyan fotin bağı ve.. 
Oll Y'tan satan başka bir çocuk ve 
cı ~ daha birçok bu neviden satı
- Peder. Bunlar, iskelede vapur ... verıe1 . , 
drit er.nde, kamaralarda, yalnız 
k.ı oynar gibi dônüp, dolaşmakla 
rari:azlar. Çeşitli feryattan, ve u
tıkıa hitaı-~arile, yolculan yola çık. 
l"lll brııta pışman ederler. Bu satıcıla. 
aabn~Pline birden katlanmak, değme 

\TiJc~ıa ha~cı değ:ldlr. 
daaın ' fehırde - büyilk bir fay-

ı benilz .. . 
llııaz b ld gorememıı bulunduğu-
C..de1.8 e:.-:- ~ilrilltü ile şiddetle mü. 
liiprij . k ıldığini biliyoruz. Fakat 
ki bq .:u::eıe.rindeki, ve vapurlarda~ 
ı. •atış tee ç .. tıcaret, ve bu adeta zor
tlatilnd 

1 
rubeleri, - gal:ba deniz 

.. ~i e o dugu.. • • 
""' Yet k ıçın - muzır bir mu-
'thde '&-;-anıyor. Halbuki, yeni de
abae de ~lnb?-1un karasına da, deni-

8 edıye hik:mdir 
UnQıı 1 ind" • 

•ltıııda ç ır ki, muhtelif klneler 
lencu·1eY::ıla~, ve adeta müziç di. 
htin rnerıolDZiyen bu yaygaralı tica. 
lerııek baJdcı unnıasını, belediyeden is-

İçtinıat rnızdır. 
blr kıaını )'ardını mfiesseşelerimiz 
~rı d.ilen~;:1'~arın muhtelif eller
n olacak t...ıı vıyetı almalarına ma 
belect ..... birle b • iyeye dil re • &§ vururlarsa, 
tUn kolayla şen basıt vazife, büsbU. 

kald !l•r. 
l ki b 

kı kurt~ak q nıfiziç ticaretten hal-
ralarda b 1 ' değil beled"yenin 
bile il .. llbaJı kii .. k ' n
N e ndedir: F çu memurların 

afıa '1ekiU d akat, bunu da ta 
:k hWiae ;k~~ sorulacak bi~ btL 

e.... ne aokmanıalan f81'· 
Çok bası ram 

~enniJerirnlz ta nen bu husustaki te. 
dırde, JrfinlUk hakJn.k etmediği tak. 
Ytsız R'ÜçlfikıeJ<ılculuklanmızın sa-
srnd ""· bu Y•Yga •el rne'8kkatleri ara 

i b" ra 1 tic tin -bl•- ır Yer tut are de bez. 
unebllze İnıkirı nıasındaa kurtula

Yoktar. 

4 

Serbnt aütun : 

Köy Öğretmen 

Okullarının 

Büyük Faydaları 
Yazan: Burhan ELJÇIN 

Y fizde 85 i kl\ylü olan bir mem
leketin maarif sisteminin yilz

de 15 in değil, yüzde 85 in hayat ve 
yaşayışına, dolayısile memleketin 
hakiki ve muazzam ihtiyaçla.rına iÖ

re a~·arlanması icap eder. 
Bütün okullarımıza verilmesi kaçı. 

nılmaz bir zaruret olan ziraat ve sa
nat karakteri, maatteessüf sırf bu iş. 
ler için açılmış ziraat ve sanat mil

i esseselerimizde dahi bugüne kadar 
• hakiki ve ümit verici bir netice ver .. 

t memiş bulunuyor. 

1'üı·k mali.Jual Jıeyeii W.aları, Jlajüıo ialütkamlaruıı zigarelleri 8ırasmda bir lop nıevzii11i11 önünde İşte üç senedenberi çalışmakta o. lan köy öğretmen okullan, alınan 

M 
• . F A k fi' hakiki ve memleket mikyasında ge. 

lunda yurumektedır. Bu mfiet-a~ 1 no ra n S 1 Z S e rl :!t ;::~;a;;~ıa~a~:t~~e:~net~!e 
0

::: 

' 

seselerde Avrupa tecrübe miles. 
. seseleri gibi ne bol malzeme, ne t• 

· ~ tafath metodlar. hatta ne de efkan 

buna rağmen hu fakir ve mütevazı 

D h 
·umumiye sempatisi yoktur. Fakat 

e asinin köy okulları her yıl daha imanlı, 

f 

1 daha metin ve daha parlak neticeler 
~ , yaratarak çalışmasına devam ediyor. 
't. içinde çalıştığım Kızılçullu köy 

h 
• d • i.iğretmen okulunda baş döndürecek 

1 
bir çalışma vardır. Mektep adeta bir 

a es eri lr fabrikayı andınr. Burada hiçbir şey 

1 ders olarak yapilmaz. Hakiki ihtf. 

1 ~=ftl:':ı!:r~~~:::kv:~;~::,er ~:r:;; 

YAZANi 

M. Zekeriya Sertel 

M ajino, Fransız askeri 
dehasının bir şahese

ridir. Fransız topraklarını 
düşman istilasına karşı koru
yan bu müstahkem ve muaz
zam müdafaa hattı, bu harp
te yalnız Fransanın hayatını 
kurtarmakla kalmamış, har
bin, hatta A vrupanın mukad
deratı üzerinde mühim rol 
oynamıştır 

M~?in~ h~ttı olmasaydı, Almanya 
bugunku gıbi, garpta seyirci bek
leyici bir vaziyette durmı;acak, 
taarruza geçecekti. Bu taarruz 
hem Fransanın, hem harbin, hem 
de Avrupanın mukadderabna bits
bütün başka bir istikamet ~ere
cekti. Bu6Ün Garp cephesinde harp 
olamıyorsa, bunu Fransızlar ve bü. 
tün Avrupa Majino haltına bor~
ludur. 

edilmiş ve hudut üzerindeki şehir
lerden birine çekilmiştir. Fak&t 
harpteki kahramanlığı yüzünden 
hemşehrileri onu mebus seçmişler
dir. 

Majino, ParlAmentoya girdikten 
pek az sonra dn Harbiye Nazın ol. 
muştur. 

Çünkü Majino bundan önceki ya
zıında anlatmıya çalıştğım istih
kamlardan mürekkep bir :nüdafaa 
silsilesidir ve bu hattı yarmak ya 
imkansız, yahut icap ettirdiği mu. 
azzam fedakarlığı göze aldırtmı. 
yacak derecede kuvvetlidir. Onun 
içindir ki, Almanlar bir türlü Ma
jino üzerine taarruzu göze alama
mışlardır. Ve yine bu yüzdendir 
ki, harbin mukadderatını başka 
cephelerde tayin zarureti hasıl ol. 
muştur 

İşte bugünkü Majino istihkam
larının inşası, onun Harbiye Na
zırlığı zamanında takarnır etmiş
tir. Fikrin, aslen o :vakitki Basve
kil M. Penleve'ye ait olduğunu-~öy. 
lerler. Fakat bu fikri, Parlamento
da büyük bir ekseriyetin muhale
fetine, gazetelerin itirazlanna, i. 
cap eden masrafın azametine rağ .. 
men tahakkuk ettiren Majino ol
muştur. Bugün Başvekil bulunan 
M. Daladier bile o vakit Majino 
hattının inşasına muhalif olanlar
dan biri imiş. Fakat Majino, azmi, 
cesareti, sebatı sayesinde bütün 
güçlükleri yenmiş ve bu dahiyane 
eseri vücude getirmiye muvaffak 
olmuştur. Gazetecile,.imizin .Jlujillogu zigarelleı·i11e ait iki inlıba 

Maj~o .müdafaa .. hatt?, bu ıs. 
tıhkamlan vucude getiren 

adamın adını taşır. Majino, 914 -
18 harbinde Garp Cephesinde dö.. 
vüşmüş ve yaralanmış bir yüzba. 
pdır. Harp bittikten sonra tekaüd 

Bizim gezdiğimiz Ouvrage'ın, 
yani Majino istihkamlanndan yal
nız bir parçasının 50 milyon Türk 
lirasına mal olduğunu söylediler. 
Fransa bu müdafaa kalesini vücu .. 
de getirmek için milyarlar sarfet
miş, fakat memleketin hayatını bu 
sayede sigorta altına almıya mu
vaffak olmu§tur. 

Majino istihklmları, içinde mO. 
himmat depo1..an. kışlalan, elek
trik ve su teçhizatı, havalanma ci
hazlan ile hariçle alakası tama
men kesilmiş, birer kale sayılabl. 
lirler.Kendi elektriğini kendi va!lı. 
talarile istihsal etmekte, kendi su
yunu kendi kuyulanndan çıkar
maktadır. Depo!annda altı aylık 
erzak ve mühimmat biriktirilmiş-

tir. İçindeki hava tazyiki clışardan 
zehirli gaz girmesine de manidir.Bir 
düşman taarruzuna uğradığı zaman 
zırhlı kapılarını kapayarak altı ay 
kendi kendini idare edebilecek her 
türlü teçhizat ve vesaite maliktir. 

Majino istihkamları içinde yaşa. 
yan neferler, ne soğuktan, ne kar 
ve güneşten şikayetçidir. Ne top 
mermisi onların hayatını bozabilir, 
ne de tayyare hücumundan perva
lan vardır. Denilebilir ki. bugün
kü harpte asker için f"n emin yeı, 
Majino istihkamlarının içidir. 

Majinonun, Almanlar tarafın
dan hudut boyunca yapılan 

Zigfrid hattından farkı şudur 

. L. O K M. A N H E K 1 M i N Ö G Ü T l E R i .. 

DOLAMADAN SONRA TIRNAK 
B azıtan, dolama nazardan o-

lur, derler. Zattın güzel ve 
ince tenli, manikürlil tırnaklarla 
bir kat daha güzelleşmiş ellere, 
gök gözlü ve iki kaşı birbirine bi
tişmit gibi bir adam (böylelerinin 
nazan değdiğini, tabii, işitmişsi
nizdir) pek dikkatle baktıktan son. 
ra, güzel parmakların yerinde do
lama çıkarsa, nazar isabetine ina. 
nanlara - hiç olmazsa, sözle -
hak verilebilir. 

Halbuki dolama, hiç te gilzel de. 
nilemlyecek kupkuru, veyahut kil. 
rek gibi yamyassı ve kocaman el
lerde çıkabilir. Böylelerine nazar 
değebileceğine, nazara inananlar 
bile ihtimal veremezler-

Onun için, hekimcest, dolama 
daima dikkatsizlikten ileri gelir. 
Esk.den bayanlar, toplu iğne kuJ. 
landıklan vakit onlann parmakla· 
nnda dolama daha sık görillilrdil. 
Şimdi erkeklerde daha çoktur. Ta. 
bU, hep dikkatsizlikten, İnsan kitli 

bir kalemi, kirli bir Aleti dikkat· 
sizlikle parmağına batırır, mik
roplar derinin altına gir:nce; dola· 
ma yapmıya başlarlar. Yahut par
mağın ucunda küçük bir çiz"ie e
hemmiyet vennes, açık b1nkır. Da 
vadaki mikroplar oradan da girer
ler. Fakat bilhassa dakfloda çab
pn bayanlarda bO.bfltiin hususi 
bir dolama vardır. Daktilonun şeri 
dindeki mürekkep parmaia bula· 
ıır da, oradan her hancl bir suret
le derinin altına girene; gene do
lama olur. Bu sefer mikropla de
iU, mürekkebin sehirinden iJerl 
gelen, hem de daha fkldetli bir do. 
lamL 

Bir de mor renkli kop,.a blem
lerl. Bunlann içindeki mor boyah 
maden lanlır da, pannaia batar
sa; gene tiddet.i, zehirli bir dola
ma yapar. Kınlan ve derinin ara. 
sına rlren kilçtlk parçayı çıkarmak 
ta, yetltir. Onan hattıiı yenle bir 
amell,.at yaptırtarak, boyaıun W· 

dlği yeri - tabii operatöre - te. 
mizletmek lazımdır ... 
Dolamanın alimetlerini, verdiği 

sancıları, zonklamasını - kendi. 
niz çekmemiş olsanız bile - elbet
te ititmişslnizd:r. 
Yalnız operatöre gidinceye ka. 

dar yapacağınız i'i hatırlatacağım: 
tıkin sancının şiddetine göre, ya
nm saat, üç saate kadar süblimeli 
ve sıcak suya parmağı batırmak. 
Sonra sabunla iyice yıkayıp. kuru
lamak ve daha sonra 95 derecede 
alkole batmlmış sargı bezi ile pan. 
nman yapmak-
Blrçoklannın merak ettı'lderl bir 

nokta: Dolama işledikten sonra 
tırnak dUŞerse; yeri ne olur? Yeri. 
ne tımak yeniden çıkar. Fakat bi
fimsiz, yamn, yumru bir tırnak. 

Bereket versin ki, o yamn ~
ra, biçimsiz tırnak sonradan ya. 
vat yavat düzelir. Düzelmesi a
san süne de, merak etmemeli, il· 
dlmemel!dir. 

Majino hattı 13 senede, her tür. 
1ü ihtimaller gözönünde bulundu. 
rularak inşa edilmiştir. Majino 
yalnız bir tabya değil, bir kaledir. 
Kaleyi müdafaa eden asker içinde 
ve azami konfor içinde yaşar. 

Halbuki, Zigfrid biribi.rinden ay
n çelik ve beton Blakhause'lardan 
mürekkeptir. Bu Blokhause'lar bi. 
rer tabya addedilebilir ve içinde 
ancak toplan kullanacak knda.r as. 
ker bulunabilir. Bu tabyaların L. 
çinde askerin yaşamasına imkan 
yoktur. Onun içindir ki, Zigfrld 
hattındaki askerler çetin bir s!nir 
imtihanına maruzdurlar. Kap&lı 
Blokhause içinde sinirler bozul
maksızın uzun müddet kalınamaz. 

Zigfrid hattı az zamanda ve 
müstacelen vücude getirilmiş bir 
eserdir. Majino derecesinde mü. 
kemmel olmasına imkan yoktur . 

Maamafih Zigfrid hattının da 
kolaylıkla geçilir bir hat olduğu 
mUdafaa edilemez. 

Öyle olduğu içindir ki, iki taraf 
ta bütün hudut boyun::a mevzi al
dıkları halde harp etmiye cesaret 
edemiyorlar. Aralarında bir nevi 
mütareke aktedilmiş gibidır. İki ta
raf ta biribirlerinin ri.sıtlarını gö
rür, fakat ses çıkarmazlar. İki ta. 
raf ta bir çok yerlerde top at.eşi al
tındadır, fakat bir tecsvüzden 
korkmazlar. Cephe boyunca §W'&. 

da burada uçan rasat balonları gö.. 
rürsünüz. Bunlara iki taraf ta do
kurunaz. 

Hoparlörlerle btriblrlerlne ka~ı 
propaganda ile iktüa ederler. Si. 
Iah kullanmıya lüzum görmezler. 

Zannedersiniz ki, bütün cephe 
boyunca mütareke ilan edilmiştir. 

Cephedeki bu tahkimatı, iki or. 
dunun karşılıklı vaziyetlerini gör
dükten sonra insanda gayriihtiyari 
fU kanaat teessüs ediyor: 

Garp cephesinde harp olamaz. 

1 yetişmekte olan köylU çocuklanna 
; hakiki müstahsil ve mesut iş adamı 
karakterini kazandırmaktadır. Her 
mü~tahsil insanda tabü bir tekilde 
tetekkül etmiş olan mesuliyet ti,sl 

ı burada ne şekli bir disiplin, ne talL 
j matname ve ne de başka mileyyide. 
lerle değil, bu bava içinde başla ba. 
~ına işler deruhte etmiş olan ve bu 
işlerin potasında şahsiyetini yoğu. 
ran çocuğun karakterile yanyana te. 
şekkül eder ve yürür. 

400 mevcutlu ve 36 parcadan lba. 
ret geniş ve daiınık bir müessesenin 
~üyük bir 11ükiınet ve vakarla işleyi. 

1 
şini düşünenler, 4 hademeden • ka. 
pıcı, ac:çı, huluıkçı, gece bekçi!lll • 

\
haşka işçi kullanılmadığ\nl duyunca 
'ıayrctten dona kalıyorlar. Ve bu 
hayrette de haklıdırlar. Çünkü, bir.. 

\ ut yapıcı ve istihsal edici müessese.. 
: ler olan ziraat ve sanat okuJJanmn. 
İ da bile ı,ıerin yabancı işçiler tan
ı rından yapıldıimı ve talebenin an~ak 
İ hakiki maksadı ve netiresi beklen. 
ı mPden sadtte t~rübe olarak :vaphi'I 
hirkaç o\·uncak faalivetten başka bir 
c:ev görülemediği dfi!iiinülürse, ha 
miiessesenin de a~gan 40 • 50 ıw 
1mllanmadrn çalışabileceğine inan-
•nak çok güdiir. 

Amerikahlann hichfr şey yetiştir. 
meie muvaffak olamadığı kin boı 
bıraktığı 100 dönüm kadar çiftliğin. 
de, fakir ve mütevazı vasıtalariJe 
arpa, buğday, yulaf, ~avdar ı nohut, 
mercimek gibi hububat iiraati yapıp 
mahsul elde eden, tütün, çeşitli seb.. 
-ze, fizüm, meyva vesaire yeti~tiren 
bir müecsesenin, di2'er taraftan da 
dülgerlik atölyesinde masa, sandaL 
ye, sıra, dolap gibi her nevi ihtivaç. 
lan karşıhyacak vuıtalar meydana 
~Ptirdiğinl, as~ari 10.000 liru•a va
pılabilecek büyük bir binayı 1750° iL 
raya mal ettiğini, demircilik atölye.. 
oıinde müessesenin hatta vakın mu. 
bitin ve köylerin Üıtiyad~nnı kana
byacak işler yaptıi!ını. bütün bunlar. 
dan başka da ipek böceği yetistirip 
ipek, an besleyip hal elde ~ttiğlnl, 
kooperatif kurup islettiğ'lni, her ta-
1ehcnin at, araba. bhdklet, motosik. 
let, hatti otomobil kuUandrilnı. man
dolin çalıhlın1 fotoırraf cektiğini yalı 
makinesi kullandıtını, ko:vun ve L 
oeklerinden süt alıp vo~·urt . ..,evnlr, 
yağ yaptıl-tnı, üziimiinden !iıirke 99 
oıarap t"ıkardığanı, 28 kız taleheslle 
400 talebenin ve 100 eğitmenin ~a
masınnı, loı elbisesini ve vatak ta
kımlannı diktitini. halı. kiİim doka. 
vup. çorap ördiiğilnfi: bir de biitfln 
bunlarm vanında muadili olan klA~ik 
"rta tahsil mtie~seselerimi,.in kflltftr 
dersleri miifr"'flatanı iak'lp etti'~.-. ..... '.'~ 
hem de hu i!!lerl köylü ~octıklanna 

hakikt müstahsil ve metıul iş adun
lan gibi benims~terek. hiç akcaın• 
ıfan yilrl1ttfleiinü görmek, hatta dlt. 
oıilnmek hl'ldkaten lnsa"ın kafasını 
döndfirmeğe ve bir an afallatmağa 
1ı:lfldtr. 

Netice: 
Kendi memJ,.ketlnı'e kendi '"nes. 

~esesinde, kendi yurdunun ihtiyaç. 
lan arasnda ahır temizle,·in havvan 
tımar etmekten, kendi ya:zıfıiı nlvf'!!ll 
!!ahnede yine kendM temsil edehile
eek bir artistik kabiliyet kazanm~ 
vanncaya kadar, her isi ı~ olarak he. 
nimseyerek yapan memleket yavrn-
lan ha miiesseselerde limit verld 
neticeler elde ederek ve çek saJlant 
bir karakter kan"arak calışmakta. 
dır. İfte dlvamız! lşt.e .Utemimiz!. 



r LAi an Hür~iyet istasyonu 1 
..) 

s. Welles Dün yeniden 6 Halkevi ve 
Romaya Geldi 

Giz i Radyo istasyonu 
Nasıl Faaliyete Geçti? 

kuna tersır. ıayık t~·;,/.:!:!ı.. 141 Halk Odası Açı dı 
tedirler. 'Z.. ~ 'L ~"'-O 

Salahiyettar İsviçre mah.fıllerlride ' Waıp, 1 lncide) irfan, heyecan, tesanüt varlığının en 
ise, Hitlerin nutkunda gösterdiği mek ideali için öğrenmiyc ve öğret- büyük delili oradaki balkevinin ve 
şiddetle işaret edilmekte ve mumailey miye koşmuş olan yurttaşlara sevgi halk odasının manzarasıdır. Çalışma-
hin Almanyanın harbe girmesine se- ve teşekkürlerimi sunarım. sıdır, verimidir. Bu mühim noktayı 
hep olan hareketlerini örtmek . için Sayın vatandaşlarım, böylece tebarüz ettirirken, bugüne 
Cenabı Hakkı işhat ettiğini kaydey- Bu yıl, halka hizmet yolunda Cüm- kadar aldık.lan neticelerle bizi mem-
lemektedirler. huriyet Halk Partisinin yeni bir te- nun eden hş.lkevleri muhitindeki a-

Yazan: Hürriyet Radyosunun Londra Mümessili, • şebbüsü ile huzurunuza geldiğimden mirlere, münevverlere bir daha re. 
bir .rµuhalefet hareketi göze çarpar. Paris gazeteleri, Chamberlatn'in dolayı ayn bir zevk duymaktayım. şekkür ve takdirimi huzurunuzda "- Alman milleti, Hitler hi!

kfunetiru düşürmek için birlc~
meli, yePi kuvvetli ve sulhçü 
bir Almanya vücude getirme1i, 
bugünkiı lüzumsuz harpten si.ı
ratle kurtulmalıdır!,, 

8 u sözler, Almanya içinde çalı-
şan Alman gizli radyosunun 

:ıeşriyatı arasında sık sık işitilen söz
lerdir. Binlerce Alman e-vlerinde rad
yolara kulaklannı takarak bu sözle
ri dinliyorlar. Bu istasyon, "Alman 
Hürriyet İstasyonu" dur. Bu istas
yon. iki senedir, n.azizın ile mücade
le ediyor ve nazizmin tahakkümünü 
yıkarak, Almanyayı hürriyete kavuş. 
turmak için uğraşıyor. 

sa hiçbir gazete bundan bahsetmi- nutku ile meşguldürler. Petit Pari- Bu, köylerimize ·kadar nüfuz edebi- tekrarlamadan geçemiyeceğim. 
yordu. Bu haberler, sadece ağızdan sien, bu nutkun fevkalade bir ehem- lecek bir bünye taşıyan yeni ışık kay MÜNEVVERLERE HİTAP 
ağıza dolaşıyor, fakat geniş bir saha- miyeti haiz olduğunu anlatarak di- nakları, halk odalarıdır. -----
ya yaytlmıyordu. yor ki: Rejimimiz, bütün vatandaşları ou- Türk münevverleri, 

Almanyada yabancı radyo istas- "Hiçbir zaman boş söz söylemek yuşta, düşünüşte, inkılabı anlayı!lta Bulunduğunuz yerlerdeki halkev-
yonlann.ı dinlemek bir cürüm teşkil için ağız açmıyan İngiliz Başvekili- elele yürür bir cemiyet halinde gör- lerini ve halk odalarını sizlere güve
ediyordu. Fakat 0 tarihte en çok iş. nin her nutku nazarı dikkati zorla meği. en e~.as~~ gaye b~ir. Bu itibar- nerek açmış ve sizlere emanet etmiş 
lenen cürüm de buydu. Almanyada çeker. Fakat, Roosevelt'in haberci la, bırer kültur kaynagı ve h a 1 k bulunuyoruz Mesut mütesanit büyük 
bir gazete bulup almak gµçtü. Çün- memuru Summer Welles durmadan ü_niversi.tesi namzedi olan halkevle.

1 
Türkiyeyi münevver halk ve halkçı 

kü Avusturya, İsviçre ve Çekoslo- Berline gitmek üzere İtalyaya ayak nle şehır ve kasabalanmtzı manen münevver birliği yaşatacak ve iler· 
vakyada çıkan ve Alman dilile intL bastığı sırada, söylenen dünkü nu- aydınlatır ve oldururken, vasıtaları- letecektir. Bu uğurda hepimizden 
şar eden gazeteler de menolunmuştu. tuk bilhassa kıymet almaktadır. nm azlığı ve muhitlerinin darlığı yü- feragat ve hizmet fikir ve emek bek 

Bununla beraber havadis bulmak Cbam~erlain . S~e~ Welles'in se- . zünden halkevi açmıya ~üsait .. bulun- lenmektedir. Mu~sır medeniyeti ya
ve bunları neşretmek icap ediyordu. yahatınden hıç şuphesız korkmuyor. mıyan köy ve mahalelen bu guzel te- ratan zihniyetle bu memleketin ta-

Fakat Başvekilin her hangi ~ehlikeli şebbüsten mahrum bırakmamak ve b. t b mı·ııetı·n ku··ıturu·· ··nu·· ış· le-Bu münasebetle başıma gelen bir ha.. t f . d k .. ıa ıru, u · 
diseyi nakledebilirim.: c_ sı:e rr;ey an .vermeme uzere, yüksek idealini ayni zamanda. o:ala:.a mek ve bu suretle Türk varhğında 

Buy~ ~ntany~1!1.harp_ ve sulh he- da ulaştırmak için, halkevlerının k.u- yeni kıymetler belirtmek her Türk 
Bir arkadaşımla birlikte bir daire- deflerını Daladı er .nın dunkü ~utku- çillt birer nüvesi olan halk odalarıle münevverinin kafasında, vicdanında 

cilcte çalışıyor ve havadisleri hazır. na mukabele teşkıl eden bir lisanla buralara da girmeği muvafık gördük. lm 
1
• gelen b cibetle 

lıyorduk Bır. saat kadar ,.alıştıktan · h · · b - - · t"h tm i t b . . . yer a ası azım ve u · , ıza. ıçın ugunu ın ı ap e es e - G~n Büyu .. k Kurultaydan tasvıbını h Ik 1 · d h Ik odal d · bellı' 
S.on arkadaşıın pencereden bakmış ik d B k'l' tkund ki -,- a ev erın e, a ann a ra r e seztı ır. aşve ı ın nu a alan bu karar bugün ilk olarak 141 lı bik h b 1 b. --:"e 
ve iki polis kamyonunun bulundu- her cümlede yenilmez bir enerji var- halk odasile tatbik sahasına girmiş b~ş tat sa ası u an ır vcu.u. -

Bu ·istasyonu susturmak, bu istas
yonu dinliyenlerin en ağır cezalara 
çarpılacaklarını söylemek, kıs:ı mev. 
celi neşriyatın işitilememesi için ted. 
birler almak, bu istasyonun faaliye. 
ü üzerinde hiçbir tesir yapmamıştır. 

ğumuz evin önünde durduğunu gör. dır. Harbin daha bidayetinde, o ta.. bulunmaktadır. dır. . . _ .. . ,,. 
müştü. Kağıtlarımızı hemen sobaya miri imkansız karar verildiği zaman B' h' t h"yetleri iti- Mılletm duşuncelennd_n ve duy. 
attık. Ve yakamadıklanmızı çiğne- Chamb~rlain'in bir nevi yemini an- bar;l:cehal~:ı:ri~e h~~ 

1

odaları ara- gulanndan, hiç şaşnu!an sel~. his
dik. Polisler, merdivenleri çıkıyor- dıran "şimdi dişlerimizi sıkalım,, SÖ- sında hiç bir fark yoktur. İkisi de sinden ilham ve. ener~ı almak ıçın o. 
]ardı. Fakat bizim dairemizi basa. zü hatıra getirilirse, bunda şaşılacak e leket' terakkisi, inkılalıın be- ı nun yığınları içıne gırmek, onlarla 
caklanna, başka bir daireyi bastı.. bir şey yoktur. Chamberlain'in, Da- ~ men ::. irfan sevgisinm beslen- k a y n a ş m a k o An 1 a r 1 a _be
lar ve bizim semtimize uğramadılar! ladier ile birlikte işgal ettikleri mev- mm~ hmlk ı, kıymet ve kabili- l raber yükselmek lazımdır. B~yle 

Biz havadisimizi ve yazılarımızı kiden bir yarda bile uzaklaşmama- metlsı, . ? unüks. ızınlmesi hususunda av- mütemadi, samimi temaslar • n.etıc~-
. h tt•ğ• i . l d k F 1 d b. 1 . . . h d"l ye erının y c ' • . d d. k' tkA d'p alim ı ım a e ı ım ze pışman o ma ı . a- arın a ız er ıçın yıne ayret e ı e- ni ümitlerle a ni hizmetleri bekleyip sın e. ır ı, ~ana a; •. e. 1 • .' -

kat bu dairede uzun bir zaman ça. cek bir nokta yoktur. d ~ Y.. eselcrdir darecı ... Hulasa hepımızm bu mılle. 
lıştık. Çünkü zabıta, bir tek apartı- "Chamber1ain, harbin sebepleri um ugumuz muess · · te daha faydalı olacağımıza inamyo. 
manda iki gizli daire bulunacağına· bahsinde hiçbir noktayı karanlıkta ALINAN NETiCELER ruz ve sizden bu türlü çalışmalar 
inanmıyordu. bırakmıyor. Almanyanm Britanya Aziz yurttaşlarım, bekliyoruz. Binaenaleyh her halke-

Almanyada halka. yalnız Alman 
istasyonlarını alabilecek cibazlar ve
rilmiştir. Fakat Almanların bir çoğu 
ellerinden geleni yapıp ikinci bir ci
haz tedarik ediyor ve bununla Hür
riyet İstasyonunu dinliyorlar. Al. 
manyadaki radyo müheodislerl ile, 
elektrikçiler, ellerindeki cihazı kısa 
mevceyi alabilir bir hale getinnek, 
yahut yeni. cihaz vücude getirmPk i
çin mütemadiyen uğraşıyorlar. Böy. 
le bir işle meşgul olmak, gerçi teh
likelidir. Fakat Almanlar tehlikeyi 
göze alarak gizli sendikalar vücude 
getiriyor, en kati surette yasak edil. 
mi! olan hareketlere teşebbüs edi
yorlar. 

Bununla beraber, gün geçtikçe işi- İmparatorluğunu imha '\'.'e dünyaya Çalışma esaslan, dÜ, !arih, edebi- vinin, halk odasının işlemesi, geliş. 
miz güçleşiyordu. Çünkü havadisi tahakküm gayesile harp etmesine yat, ar, temsil, spor, sosy:tl yardım, mesi yolunda o muhitteki bütün mü. 
bulup yazdığımızı, nüshalarını ço. mukabil, İngiltere ile Fransa k.üçük halk dershaneleri ve kursları, kitap nevver arkadaşlanımzın, başta dev
ğalttığimızı ve bir nüshayi cebimize Avrupa milletlerinin selameti ve sarayı ve yayın, köyc_illük, müze, let ve parti vazifedarlan olmak üze
koyup çiktiğimizı farzediniz. Bunu ayni zamanda kendi emniyetleri için sergi gibi başlıklar altımla toplanan re, daima dikkatli, müteşebbis olma. 
kime ve nerede okuyacaktık. Bunu harp ediyorlar. Müttefikler, vaktile halkevlerimizin umumi surette bugü. lannı hararet ve ısrarla tavsiye e-
u.mumi yerlere götürmek doğru de- yaşıyan kil~ m~lletlere Almanya ne kadar gösterdikleri mesai ve al- diyoruz. -

Hürriyet istasyonu, Almanlara 
ğildi. Çükü böyle yerlerden ve b~ tarafından ikka _edılenhzararedla.rın lce- dıkları neticenin memnuniyeti mucip Sayın yurttaşlarım., 
hassa fabrikalardan çıkanlar araştı. zasmı verme uzere arp ıyor ar. il 1 b- t- t y· · enel'ık ıs· tı'kla·1 ve fokıIAp 

fik f i • h~ i olduğunu bu ves· e i e u un va an- ırmı s 
doğruyu söyliyerek hürriyet sevgi
sini uyandırmıya ve hızlandırmıya 
bakıyor ve hiçbir kuvvet buna mani 
olamıyor. Bilakis Almanlar, bu is
tasyonu dinledikten baş~a neşri
yatını da beyanname şeklınde yayı
yor ve bu suretle dinleyicilerin sayı. 
sı da arttıkça artıyor. 

rılıyor ve işçilerin alat ve edevatı a- Mütte · ler, erd vıcdanın U!!iyet b- ··k h h tımızda her sahada dün-. · h d" 1 daşlara işittirmekten en uyu azzı savaşı aya 

Harbin başlaması üzerİ"le Alman 
Gestaposu ve zabıtası ile hücum kı
taları ve siyah muhafızlar faaliyetle. 
rini arttırmış olduklan halde Al
manyada harp aleyhtarı olan kuv. 
vetler de sessiz sessiz çalışıy<?T, sabo
tajlar hazırlıyor, pasif mukavemet 
yoluyla faaliyete devam ediyorlar. 

Yasak edilen eserler elden ele geç
mekte, fabrikalarda tatil zamanla
nnda münakaşalar yapılmakta, fıd
talar kulaktan kulağa gitmekte, Ges
tapo hesabına casusluk yapanlar teş
hir olunmaktadır. 

Bu hareketin tıpk1s1 ordu ve hil. 
cum kıtalan arasında cta göze çar
pıyor ve böylece nazizmin tahakkü
müne mukavemet ruhu gittikçe kuv
vetleniyor. 

Büyük ve birleşik bir kuvvet vü. 
cude getirmiye çalışan amillerin en 
mühimlerinden biri de Hürriyet İs
tasyonudur. Bu istasyon, muztarip 
bir milletin rehberidir ve ilham kay. 
ndıdır. 

1932 senesinde Almanya mat
buatı, son hürriyet devrini 

yaşamakta idi. Gazeteler birer hafta, 
yahut birer ay müddetle, yahu': daha 
uzun müddetlerle kapatılıyordu. Ga
zeteleri kapanmaktan korumak işi, 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştı. 

Son gazeteler, hem kapanmamak, 
hem de hakikati söylemek istiyor ve 
bunun için imkan arıyorlardL 

Fakat vaziyet müsait değildi. Sos. 
yalist ve komünist gazeteleri, müte. 
madiyen tatil edilmekte idi. Von Os
s\etzky gibi liberallerin makaleleri, 
kendilerim hapse attırmağa kafi se
bep teşkil ediyordu. 

ÇoJC geçmeden Almanlar 1932 se
nesini de aramağa başladılar. Çünkü 
1933 martında bütün sol gazeteler 
kapatıldı. Mayısta sendikalara ait 
gazeteler de yasak edilmiş ve bu SU

retle işçilere ait bütün matbuat or
tadan kaldırılmıştı. 

Halk kütlelerine havadis vermek 
lşi son derece güçleşmiştl Matbaalar 
içinde küçük risaleler ve beyanna.. 
~ler bas.m.ağa cesaret edenler bu. 
lunmuyorı değildi." Fakat bu çeşit te.. 
şebbüslerde bulunmanın cezası çok 
ağırdı. Ve bu ceza hapse _atılmak, 
küreğe mahkum edilmek, hucum kı.. 
talannın ve siyah muhafızlann d~ 
yağına maruz kalmaktı. 

Sonra havadis toplamak da bir 
ı · edlyordtL Memleket 1-

şırmamalaırna dikkat ediliyordu. ıçın arp e ıyor ar.,, duymaktayım. Bununla beraber, he- yayı gıpta ettirir merhalelere varan 
Bu gibi bültenleri okumak için nüz tamamile inkişaf etmemiş bazı milletimizin bu müesseselerden de 

en muvafık yer fabrikaların el, yüz Alman "-'a,p halk.evlariıl.d.en da bahs<>..tmeili. bu be>klediili haYll'lL Jeyipi neticeleri 
yıkama yerleri ldL Fakat buralarda ~- ı umumt muhasebe hasbihalinde ye- behemehal alacağma kanaatimiz var. 
ancak birkaç dakika kalmağa imkan p b rinde ve faydalı görürüm. Bugüne dır. Şimdi 373 halkevine ilaveten 6 
bulunduğu için haberleri gayet kısa ro pagan ası kadar açılmış olan 373 halkcvinden halkevini ve 141 halk odasını açıyo-
yazmak lazımdı. Bunlar okunurken, en büyük kısmı, bizi memnun ede- rum. Milletimiz için kutlu olsun. 
zabıta tarafından basılmamak için Yine Faal iyeli e cek şekilde çalışmışlar~ geleeek se- Aziz Reisicümhurumuz, 
tedbir aliniyor, birkaç kişi kapilar- nelerde daha büyük inkişaflar göste.. Huzurunuzla bizi şereflendirdiniz. 
da bekliyordu. (Başı 1 incide) recek yolu tutmuşlard1r. Henüz ken- Tazimle eğilirim. Hepinizi hürmetle 
Verdiğimiz haberlerin flk kısmı u- eden Almanlar, Balkanlarda propa- dilerinden beklediğimiz faydaları selamlarım. 

mumt mahiyette idi. Bu haberler, ganda yaparak küçük devletlerin, verici hali alamamış olan halkevle
dünyada olu"p, biten hadiseleri icmal müttefiklerin entrikalan yüzünden rim.iz de vardır. Onda biri bile tut. 
ediyor ve nazist matbuatın uydurma- harbe sürüklenmek tehlikesine ma. mıyan bu geri kalmış evlerin adla
lannı tashih ediyordu. Sonra sıra da- ruz kaldıkları korkusunu yaymak i- rını millet huzurunda söylememek 
bili habereler geliyor, burada nazi çin ellerinden geleni yapmaktad:ırlar. için bu senelik müsaade ister~. fa
rejiminin balkı nasıl istismar ettiği Alman propagandacıları, bu memle. kat huzurunuzda bilhassa tebaruz et
anlatılıyor, muhalefet h ar ek e - ketler harp sahnesi haline geldikleri tirmek isterim ki, bu halkcvlerimizin 
tine ait haberler veriliyor, nazlzm ve emperyalist menfaatlere hizmet de, yarın başlayacak olan yeni çalış. 
diktatörlüğü ile mücadele etmenin ettikleri takdirde ne vaziyete düşe. ma senesi zarfında, diğer arkada~la
çareleri ve yollan gösteriliyor. Mem- ceklerini korku ve telaş verici bir rına yetişmelerini elimdeki bütün 
lekette vukubulan grevlere dair ma- şekilde anlatıyorlar. Alman propa- vasıtalarla takip edeceğim. Bu. yal
lumat veriliyordu. gandası, bu gayretinde hazan Sov. nız bir parti işi olduğu için değil, hiç 

Fakat bilhassa bu mali'ımatı buL yet1er Birliğinin taarruz hareketleri. bir itinayı esirgemediğimiz bu evle
mak çok mü~üldü. Çünkü memle- ni haber vermekte, hazan da mütte- rin muhitlerine faydalı olmalarının, 
ketin Garp tarafında vukubulan fiklerin küçük devletlerin hakimi. hiç yormıyan metodlu bir çalı~a i
grev haberleri, memleketin Sark ta- yetlerini tehdit ettiğini iddia etmek. le daima mümkün olduğuna kanı bu
rafından ancak aylarca sonra haber te ve Yakın Şarktaki müttefik ordu- lunduğum içindir. 
alınıyordu. • lan Kızılorduya karşı bir pandomi- Arkadaşlar, 

Elhasıl türli} türlü güdükler için- nanın kuklalan §eklinde ileri sür- Bu müesseseleriıi muvaffakıyetinin 
de çalışıyorduk. Ve bütün bu güç- mektedir. haz ve şerefinde o muhitlerdeki ~e.r 
lüklere bir radyo istasyonuna sahip Reuterin diplomatik muharriri de- münevverin hissesi bulunduğu gıbı, 
olamamak yüzünden uğramaktaydık. vam ediyor: inkişaflarının geciktiğini haber verdi 
İstasyonun tesisi ile vaziyet değlsti ve İyi malômat alan mahfiller, bu ğim evlerin başında bulunan ark~-

. · h b' · T .. k. tallu·k eden daşlanmızın da bu geri kalıştan bı.-istediğimiz gibi havadis yaymak im- sınır ar ının ur ıyeye 
cihette tamamen neticesiz kalmış ol- zim gibi müteessir olduklarına emı-

kanmı bulduk . ., d 1 nim. B .. vesı·le ile, halkevlerinde hiz-masından dolayı memnun ur ar. .. 
Türk milleti, İngiltereye karşı dost. met görebilecek her vatandaş için, 

Kopenhag 
Konferansı 
Toplandı 

(Başı, 1 incide) 
'"Müdahale taleplerine gelince, İs

veç siyasetini İsveçin beynelmilel si
yaseti çerçevesi:ıden mütalea etme
lidir. tsveçin büyük devletler ihtila
fında kanşmakla maruz kalacağı teh. 
like aşikardır.,, 

Başv~kil. Finlandaya mfizahe~ i
çin en iyi şartlan ihdas etmekle be
raber İsveç menfaatlerini de en iyi 

bir tarzda koruduğuna kani bulun
duğunu söylemiştir. 

• 
Londra, 25 (A.A.) = Londrada 

diplomatik mahfillerde bugün öğre.. 
nildiğine göre, Norveç sefiri dün 
Lord Halifaks'a Altznark hadisesi 
hakkındaki cevabını vermiştir. Se.. 
fir, ayni zamanda Lord Halifaks ta. 
raiından 17 şubat mülak:atinda ken
disine sorulan baz1 suallere de cevap 

luğuna sadık kalmakta ve aldanma- en açık ve samimi bir ik'.iz olan .~i~~ 
makta, telaşa düşmemektedir. Türk Şefimizin geçen yıllarda bu kurs':'
milletinin Alman propagandası kar. den irat· buyurdukları nutk_un bır 
şısmda gösterdiği lakaydiye, zelzele parçasını tekrarlıyorum: 

Milli Şef diyor ki: 
mıntakasma gönderilmiş olan heye. "Halkevleri bfitün vatandaşTann 
tin reisi Sir Deedes ~ahit olmuştur. mfisterek malıdır. Halkevlerimizin. 
Bu hafta Ankaradan dönen Sir Vynd- te~iz, feyizli ve ilerler bir halde ol. 
ham Deedes, Türklerin, harbin müt- ması biltün devlet memurlanmn, va. 
tefikler tarafından kazanılacağından tandald bütün entellektiiel sınıfın. 
emin olduklarını bildirmiş ve İngil. bütiin ilerlemek isteyen unsurun 

müşterek malı, mil<ıterek va<11ta<;1 o~
tere ile Fransanın Türklerden daha muştur. Halkevlerinin herhanı.d hır 
ince ve daha sadık dost bulamıya- muvaffakiyetsh:liğintlen doğacak her 
caklarını ilave etmiştir. hangi bir meımliyet hepsinin. he.Psi

Arnavutlukta Zelzele Oluyor 
Tiran, 25 (A.A.) - Berat •e Av

lonya mıntakalarında şiddetli bir 
zelzele ol.muştur. Zelzele bazı hasa. 
ratı mucip olmua ise de inlanca za. 
yiat yoktur. 

-<>-' 

T<Jkatta Yine Zelzele Oldu 

ııln boynundadır." 
Aziz dinleyicilerim, 
Halkevlerine müzaheret ve hizmet 

etmek mevkiinde bulunan bütün mü
esseselerimize, bütün vazife ve me
suliyet arkadaşlarımıza buradan bir 
daha tekrar etmek isterim: 

Sizlerin, muhitinizdeki balkevi ft 
halk odası faaliyetinden şeref ve dur. 
gunluğundan mesuliyet hisseniz var
d1r ve büyüktür. Halkevine ve halk 

Tokat, 25 (A.A.) - ·25 şubat gece.. odasma madcll ve manevi mümkün 
si saat 4.50 ve 5.30 gece iki sarsıntı olan müzaheret, sadece bir hamiyet 
olmuş, belediye binasında ve bazı icabı ve himmet eseri değil! bir me~ 

eki duvar catlaklan artmJ.abr. leket -ve rejim borcudur. Bır yerdeki 

H alkevlndeki merasim 
Ankara, 25 (TAN Muhabirinden) 

- Halkevlerinin kuruluşunun 8 inci 
vıldönümü münasebetile bugün bü
tün yurtta, ·halkevlerinde merasim 
yapılmıştır. Ankara halkevindeki 
toplantıda, bütün vekiller, mebus
ları vekaletler erkanı, matbuat mü. 
mcssilleri ve kalabalık bir davetli 
kütlesi haz1r bulunmuşlardır. 

Merasime Riyaseticürohur orkes
trasının çaldığı İstiklal marşı ile 
başlanmış, bunu Başvekilin nutku 
takip etmiştir. Daha sonra Nuret
tin Sevinin "Kervan,, adlı eseri Si
yasal Bilgiler okulu talebeleri ve 
Halkevi gençleri tarafından temsile. 
dilmiştir. Temsil, çok muvaffakiyet
li olmuş ve gençler uzun uzun alkıŞ
larunı<:lardır. 

Şelırlmizdeki merasim 
Halkevlcrinin sekizinci kuruluş 

yıldönümü dün öğleden sonra mem. 
leketin her tarafında olduğu gibi şeh
rimizdeki bütün halkevlerinde de bü
yük merasimle tesit edılmiştir. Her 
halkevinde merasime İstiklal marşi
le başlanmış ve müteakıben Başve.. 
kil Doktor Refik Saydam tarafından 
Ankara halkevinde verilen ve radyo 
ile yayılan konferans dinlenmiştir. 
Bundan sonra sırasile halkevleri baş. 
kanlan tarafından halkevlerinin va
zifeleri ve çahşmalan etrafında birer 
nutuk söylenmiş, ayni mevzu üzerin
de müteaddit şiirler okunmuş, mü
zik kollan tarafından halka garp 
musikisinden güzel parçalar dinletil
miştir. Gündüzkü merasim bu suret
le bittikten sonra, gece de her hal
kevinde gösterit kollan, kalabalık 
seyirci kütlelerine birer temsil ver
mişlerdir.· 

Yeni tesis edilmiş olan Sarıyer 
Halk.evi de dün merasimle açılmıŞ-
tır. 

Eminönü halkevinde dün bir fotoğ. 
raf ve resim sergisi açılmıştır. Ser
gide müteaddit yağlı boya re timlerle 
iyi çekilmiş bir çok fotoğraflar te hir 
edilmektedir. Sergi 15 gün müddetle 
halka açık bulundurulacak, _her gün 
saat 14 ten 20 ye kadar gezilebile
cektir. 

Almanya, Sovyet - Fın 

ihtilafının Halli için 

Tavassut Edecekmiş 
Fin hududu, 25 (A.A.) - Taipala

dan Viborg körfezine kadar Sovyet.. 
lerin taarruzu devam etmektedir. Bu 
taarruzlar Taipala. Kaermerae ve 
Uuras mmtakalarında bilhassa şid. 

detlidir. Taarruzlar, şimdiye kadar 
hemen hemen her tarafta püskürtül.. 
müştür. Finlandalılann Bjarke ile 
Koivistoyu tahliye ettikleri teyit ~ 
lunmaktadır. 

Sovyet resmi tebliği 
25, (A.A.) -
Leningrad askeri mıntakası genel 

kurmayı tebliği: 
"24 şubatta. Kareli berzahında şid. 

detli kar ve sis askeri harekata mani 
olmuştur. Sovyet kıtaatı, cephede 26 
adet müstahkem mevki işgal etmiş. 
lerdir. Bunlardan 19 u toplarla mii
cehhez beton istihkamdır. 

"Kıtaatırmz. muharebe neticesinde 
Koivisto, Bjorke, Tiorinsaari ve PU.. 
saari adalannı kuvvetli beton istih
kamlarile beraber işgal etmişlerdir. 
Adalarda, 1.2 si 10 ve 6 pusluk ağır 
sahil topu olmak üzere 22 top, sahil 
ve bava da!i toplan, mühimmat ve 
techizat depolan elimize geçmiştir. 

"Cephenin diğer mıntakalannda 
ehemmiyetli değişiklik yoktur. Ha
vanın fenalığı yüzünden tayyare fa.. 
aliyeti, keşif uçuşlarına inhisar et. 
m.iştir." 

Fin resmi tebliği 
Helsinki. 25 (A.A.) - Fi.olanda 

resmi tebliği: 
"Düşman dün berzahta yalmz 

mevzii hücumlar yapmış ve bu hü
cum lar büyük zayiatla püskürtül. 
müştür. En az 17 hücum arabası ~ 
rip edilmistir. Büyük bir faaliyet 
gösteren Fin topçusu hücuma hazır. 
lanan düşman kıtalannı dağıtmıştır; 

"Ladoga gölünün simallnde, Finler 
muhtelif Sovyet hücumlanm püs.. 
kürtmüş ve 27 mitralyöz almıştır. 
Suomosalmide, hududu geçen bir 
düsman müfrezesi tardedilmistir. 

"Petsamo bölgesinde, 10 kişiden 
mürekkep bir Fin devriyesi 180 ka. 
yakçıdan mürekkep bir Sovyet müf. 
rezesini püskürtmüştür. Bu müfreze 
biraz sonra muhasara edilmiştir. 

"Dfümıan hava faa]jyetini dün şL 
mali Finlandaya tevcih etmiş ve 
muhtelif mevkiler bombardıman e. 
ciilmiştir. Ölen ve yaralanan yoktur. 
Tiaaar J4 ,~c:Ur." 

• 
Moskova, 25 (A .A.) - Evve!kt gı1n 

Amiral Kuznetsof Kızılordunun yir. 
minci yıldönümü münasebetne beya. 
natta bulunarak Murmansk'ta bulun.. 
duğuna dair ecnebi membalardan 
verilen haberleri tekzip etmiştir. 

Sulh ümidi varTIU§ 
Belgrat, 25 <A.A.) - Politika gaze. 

tesinin Berlin muhabiri yanyor: 
"Resmi tekziplere rağmen, Alman 

matbuatının tavn Finlanda ihtilL 
fında bir tava~ut hazırlandığını gös. 
termektedir. Çok iyi malitmat alan 
bazı mahfiller. Sovyetler Birliğinin 
hu harbin tasfiyesi icin esas itibarile 
mutabık olduğunu bildiriyorlar. Mü. 
zakerelere ba~landığı takdrde, Sov
yetler Birliğinin yalnız harpten ev
vel Finlandaya karşı ileri sürdüğü 
i"teklerl idame edeceği haber veril
mektedir." 

• 
Londra, 25 (A.A.) = Sundaj Dts. 

petch'ın siyasi muharriri Almanya.. 
nın Finlanda ve Sovyetler Birliği a. 
rasında "topal bir sulh,, tesis etmeğe 
cahştığım yazıyor. Bu maksat için 
Moskova ve Helsinki araS'lnda mü.. 
zakerelere başlanmıstır. Almanyanın 
bu tarzı hareketi Hitlerin siyasi mü
"avirleri ve Alman erkamharbiyesi 
ile 'yaptıjtı konuşmaların neticesidir. 
Muharrir, Sovyetlerin bu planı sem. 
nati ile karşıladığını, fakat evvell 
Finlandada "vaziyetini kurtaracak 
bir galibiyet,, istediğini ilave ediyor. 
Sayet Moskova bu galibiyeti elde e.. 
(')inceye kadar dövüc;meğe devamda 
ısrar ederse Sovyetlere bu galibiye. 
ti bir an evvel temini için Almanya 
gerek karadan ve gerekse denizden 
tskandinavya tariki ile gönderilecek 
'{Öniilliilerin Finlandaya varmalarına 
>nani olacaktır. 

İngiliz Bahri Kontrolü 
Ve Letonya 

Riga, 25 (A.A.) - İngiltere ve 
Letonya arasmdaki ticari müzake
relere gelecek haftamn başmda Lon. 
drada baslanacaktır. Bu müzakere
ler esn:lsında İngiliz bahri kontrolü. 
ne ait bazı meseleler de görüşülecek
tir • 

HALKEVLERlNDE: 

Bakırköy Halkevl Reisliğinden: 3 Mart 
pazar gilnü saat ondan itibaren Hnlkevl 
komite seçimi y;ıpılacnğından Evimiz şu
belerine kayıtlı bulunan Azaların o güD 
ayni saatte Halkevinde bulwımal.arınI ri
ca ederb. 
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Bir Tahmin Oyunu 
Çocuklar bir araya toplanır. 

Her biri, fU cisimlerin uzunl1*1arı
m ayn ayn tahmin edip, defter
lerine yazarlar: 

TAN gazetesi, ,.mtulmamıı ka. 
lem, bir sigara, kibrit, Jine, çatal, 
parmak, defter.:. • 

Tahmin i§i bittikten sonra, elde 
edilen uzunluklar toplamr • 

Bu it te bitince, defterler kapa. 
tılarak, eganın hakiki uzunhıkJa
n hep. beraber ölçülüp, toplanılan 
bulunur. Kimin defterindeki top
lam, bu toplama dahe 7akm ise, 
oyunu o kaqnmış sayılır • 

• 
Cevaph Meseleler 
MESELE - Bay TAN, &ürken, 

parasmm dört çocuğu arasında ta. 
mamen yeşlarlle uygun olarak da
lıblmıunnı IÖylecil. 

Bıraktığı para 3375 liraydı. 
Çetine 540, Huana 720, Abme

de 990- Ayf16Ye de 1125 Ura düftü. 
Acaba her birlnhı J'llfl taçtı? 
CEVAP - Çetin 12, Hasan 18, 

Ahliıet 22, Ayre 25 yaşuıdadır." 
MESELE - Bir kısmı bef, bir 

Jmms OD kunJfluk olmak iiz~ 
bir miktar param vardı. Bunlan 
tane tane saycbm. 125 çıktı. Bak
kala olan on lira borcumu Memek 
için bu paralann hepslnt verdJm. 
Bana: Daha .. .,... lira borca
.. ftrf dedi. Acaba verdiilm 
J9N]ann bp 1 lmrufluk, kaç ta. 

.. - kuraflukt'I&! 
CEVAP - On. kuruf11*: 25, bet 

bruttuk: 100 tane. 

~~ BfLMECE 
. BULMACA 

- Babana pl)'anaodan SOOO Ura 
dtıpe, bunun bqte blrinl aana, ilç. 
te fkt.int de annene verse, netice 
ne olur? 

• 

(~ 
~ 

- Neticede ben çıldınnm. An.. 
nem de ~incinden kalp lektcsi ne alı'ar· 

EVET - HA YIR 
Şu iualleri otur ~ lma. 

ca, em, ,.ımt hayır, deytniz: 
1 - latanbul febrl, Boma feb.. 

rbıdan ance ml turalauı§tur? 
2 - İmanlar bin leDe &ilce, A

merikayı bWyorlar mı idi? 
Geçen haftaki ıorulann cevap-

lan işte şunlardır: 
1 - Hayır! 400 milyondur, 
2 - Evet! 80 milyondur. 
3 - Hayır! 116 milyondur. 

7 

Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
26 Su'bat 

37 DAKiKA tlJtEN HARP 
Zenglbarh Halit bin aw. ta

rllıin en kısa aiiren harbini yllp. 
mıştır. Bu harp, İngilizlerle Ze&. 
gıöarlılar anısında olmU§ ve 37 da
kika .armaıtflr. 

Yıllhzlen ayn, siyah noktaları 
~1ff Olarak, düz çizgılerle müna
~~e birleştirirseniz, bir çl
~ Yillyet merkezi YBZr:m§ 

çise~ bu villyet merkezi ne 
... - .W1*Jarun bulunuz! 

"Hem tatlımı, hem tuzlumu 
yapabilh'llnlz? Hutaıar bile, be
nim hafif yamejiml )i19billrler. 
Adımı bir kere 711:rıclm'tz mı,.dı, la. 
tar uldm da, ister 90Jdan sata 
obyun; hep ben Çlkanm. BWn 
bakahm, neyim ben?,, 

. ~------------------------~~---~~--~-.-. 

Geometrı Oyuna 
Çapı ıo santfmetn olan bir daL 

re çiziniz. Bu "' .. ~--.. 
~,. bölecekaı--:.:-V.Jl dokuz par. 
bölıneyı ~ O suretle ti, bu 
lalıtizn o~ut:.un tutan 02,5 
711pa ... Jr11n1z.. B çizgi çizerek, 
iDAM u ~gl, ayni za. 
~ahentn hiçbir pldJde dı-

acaktr. 

l>OCBU BtJLANLABDAN YIB. 
MI BEŞ Jdştn MtJBTBLIF BB
DlYBLBB VEBİLECEKTİB. 

Bilmeeede Karananlar 
Yaruild SaJUDJZC)adır. 

NE KADAR TilKsELMIS? 

B üa - Benim otlum, ip tA 
alttan bq1adı. Yukan ka· 

dar çıktı. 

Komşu - Hangi daim tepesine 
çıktı? 

Baba - Size daldan tepeden 
bahseden oldu mu? Çabpnrya a• 
yakkabJczbktan b8fladı. Berberlik· 
te karar kıldı. 

~'Mllc:Jtm 

~~ 
TAN'• Resini Misabakası: 

NeOlmaklstigor:um? 
ller çoeut bflylylnce bir fll7 obııat ister. KJml dattor, kimi mL 

~kimi asker, kimi re•rn •. ldml l»eıber, ldıml t.fb bir fll7 olma. 

BftJtlJlne• • olmak lltl,.,..._T Ba olmü lstedlilnls 18'1 
anlatan ........ ,...... ...... bponla ...... bm göa-
dedais. Y ....... ..-, pak uJfmnmla laauJacaktu. Sise 
bir de ,useı hediye •erecells. 

Günler, aylar, seneler bayle 
pçt1. Zavallı yerlilerin kafMa 
PanikaDJn gizli gizli d-AıttırdJlı 
yazdar, IÖJledili sözlerle aydın. 
landrkça, sömürgeciler de sulml. 
l§kenceyt arttınyor, her saat ba. 
pnda bir yerliyi asıp, J6zlerce,. 
.lhıl zindanlara atıyorlardı. Pant. 
kanın adı, artık, beyu bUl'UJ!ha 
tef olmU§tu. İhtiyarlar maull• 
rmda ODU anlabyor, kızlar prb. 
larında onun adını söylüyorlardı. 
Buraya gelip yerlefmlt olan ltaL 
yan kadınlan, uyumayan çocuJr.. 
lanıu korkutmak lçbı: 

- Uynmamn, flmdl beyaz ba. 
nmlu tef ,.Up leııl ~ diyor. 
lardı. O aman putlar, korkul&. 
nndaıı tlrtir titriforlardL 

• 
O 1abab, bahçelerde ıht bir r6z. 

gar em,w, mabılle aralanDda .. 
jurlu bir haber clolapyordu: 

- Bu ak11m, Burma Ormanı 10 
lundan Panik& f9bre mecek! 

- Paııika köJden pııç ÇJtrmlf. 
ti. Dye lhtı,v cl&ıeeek. -ı. 

- Amıelll nrdı, tansı, ~
lan, kardef1erl vardı, ldm...t kal. 
mach. 

Reariıntztn paetede baslıditmı görür görmez deılıal mftracaat ede. 
hkBa hediyemizi ahmz. Resimleri çini mürekkebi ne yapenamz lyl olur. 

BAYDDZDA BESIMLEBt BASİLABAK BEDIYB KAZANANLAR. 
~ 'il - lamlall il Nlaaıı okulu 119 ladl,. Kfleırcl • Ti - 'Upk Sabah nutbaD .. 
entotuı brsınnda No. 4 GGran S11rek e '1f - Xadık&7, Yeldtllrmenl, 12 1nc1 okul 
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a Akfl"M ctolnlJdu. S.lnlık .... 
n8t Nan yatmar gibi. tehirlere 
dolru dart nala pim pJar kOf8D 
atlı ...ıert duyuldu. 

~ • 80 - llanüa AkJı11an, pGltane ara-m l'I Mo.da orman memura Tahllr 
- Nlbat :stız e 81 - ttekadar leadl78 No. • 11mDA Anlan. 
=~Ddz PAZAB'DSI, PBRŞEMBB GCNLal vımtı, .. ~ 
RILEc~ı:.nVLDA Oft1BMIYANLABINKI POSTA ILB OONDB-

Ayni zamanda, büttha Habeş 
köylerinde, bsabalannde birden, 
.Habef ba)'l'8kları sallandınlmıya 
ba§Jamı§tı. '1 gf1n, 'I gece, t8f ili
tünde tat taJmı1anacak, l8V8f oL 
du. Dereler kanla, a•klar öliL 
!erle doldu. Tıpkı, onlarm kendi-

~azan: Ilban TEK 

Jerlne ya~ gibi, &bet cleJl. 
bnb•an, aöm(lrpcileri anmm 
butmmfJarcb. 

• - Arak zafere ~ 
- Tanrı bir daha, yurdumuz. 

- bbe 7abeDcl inlaD Pterıne.. 
llDI. 

- Her ulus, kendi yurdunda 
hilr olmalıdır. 

- Ba§b uluslarm topra&wnda 
ıözil olmıyan bütün uluslar, kar
deşimi Mir, bhı yaşasın! 

- Fakat çok kan döktük-
- Çok ta insan kaybettik! 
Beyaz burunlu tef, mairur ba

pnı havaya kaldırdı. Diri gBzlerl 
iki bilenmff bıçak libt parııterdu. 

- Ama, yurdum1uda bir tek ya. 
'8ncı da bırakmadık! 

O zaman, büyük kaJabaJılm L 
Vfnden, biri öne dolru atıldı: 

- Bıraktık! diye bağırdı. Her-
kes merakla etrafına bakmıyordu. 

- Hani nerede? 
- Sizin yüzilııilzde- Burnunuz. 
O mman, beyaz burunlu fef, bir 

balta gibi dimdik gerilen kolunu 
havaya kaldırdı. Pençeslnl bumu
na attı. Ve bir tutuŞta, ılık taze 
kanlan bo§IDA bofana, bumunu 
çekip kopardı. Sonra orada, ayak
lan dibinde duran köpeline: 

- Aport, Finik, tut! Yakala! dL 
J'e bajırdı. 

Köpek, bu, taze, al kanlan akan 
IOD sömürgeci İtalyan burnunu 
hatır hatır yetken, demir pazılı 
panfka, pıhtı pıhtı 1rırmızı kanla 
kuaran beyaz mendllinl bunan. 
IUZ yiizGnde ~kı tutarak, gil
lüyorctu. 

Bir tra1m mezannda, içinde im. 
~u bir madde bulunan bir ., 
lek bulunmU§. Aradan 3300 lelle 
geçtlii ~de çömlek, lrakuluma 
muhafaza ediyorm111. * Levistonlu 1'lrt, tamam yama 
asır hep ayni biılldeti kulWvn•ı 
ve :rınıDdaıı ayırmamıp. 

• 
Dört bo1J11.""''' teri 

Panamalı bir çiftçiye aıı olla 
garip bir keçi vardır. Bu keçi ta
mam dört boynuzludur. * W. Fay adlı birinin kedisi, 
tıptı iman gibi, azarlandılı _. 
man, göz yap dökerek allawk
tadır. 

İNSAN DERİSİNDEN 
' Bundan bir müddet evvel. 
tef öldükten sonra, derisinden. .. _.-, .. ,,,,_ 
trampet yapılmasını istemif. S.. 
nun da sebebi. arkada bırattalı 
vatandqlaruı. bu trampetfft ..O. 
ve onu hatırhyarak, seve ...,. hu'ı;;. 
be koşmalannı temin lnılt 

MAZON MEYVA Tuzu INKllAZ. HAZIMSIZLIK, MiDi IULANn ve IOZUKLUGUNDA. BARSAK 
TEM•LIGINDE. MiDE IKllLIK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABIUR. 

--.___ ___ Müferrih ve Midevidir 'MIDB ve BABM.ıtLARI temhler aJqtırnm w - JOftD8Z. MAZON isim ve BOROS markasına dikkat. 

NEZLEsiz, 6RIPsiı. ÖKSOROKsüz. 
:.f41ft. YAl.OA lmd ha'•• __. .ıu+ &r .__.a1a•• .. :'.Dl.._.t'.1!.~!' 

) 

Pastmerl Sayesinde Kabilclir. 

-~-- ...... ı.a .~-· 
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KENDiNİZDE veya ÇOCUKLARINIZDA GÖRDOGONOZ: 
Halsizlik, Kansızhk, Hazımsızhk, Karın ACirdarı, Karın $ismeleri, Burun, Makad 
Kasınmaları, 

Gece 
Oburluk, Bas Dönmesi, Salya Akması, Sar'aya Benzer 
Korkuları, Görmde lsitmede Bozukluk Gibi Gavritabii 

Sinir Halleri, 
Haller; 

Bunlar Yeyip içilen Şeylerin 
Yetişip Üreyen ve Kanlarımızı 
için Eczaneden Bir Kutu 
~rife Mucibince Kullanınız. 
Her Eczanede Kutusu 20 

Temiz ve Saf Olmamasın dan Dolayı Barsaklarda 
Emen Solucanların Tesiridir. Bunlardan Kurtulmak 

8ant(b 
~ 

Allnız. Ve içindeki Ta· 
Derhal Kurtulursunuz. 
Kuruştur. Santa ismine Dikkat 

• # • •••• ~ • .. ı. . • ' ı . . • .. ..... . . ..... .. : . . .. ., .. .. . .. . . . • .. • . . .. 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. -

ADahm Yarattığı Gibi Saf ve Tabii Hububattan Yapılmıı 

OZL N 
ÇOCUKLARINIZA 

Vitamin 

Kalori 

Kımer 
·" 

Kudret 

Sıhha1 

Nes'e 

Enerji 

Zeka 

A 
YEDiRiNiZ. 

Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 

BI PU 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
I KADININ 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 

Hayreti 

yarayan kat'i Bugün ba 

BiR TECROBE TECRÜBE 
Pudra llerniode 
yeni, cazip ve son yİ yapınız. 

bir keşif._ CİLDi GÖZELLEŞTt. 

Özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalarının en REN şayanı hayret ve yeni bir un· 

mükemmelidir. sur, şimdi ipekli elekten geçirflmlş 

HASAN DEPOSU : Bahçe kapı Beyoğlu Tramvay durağı karşısında bir tanda kanştınlmıştır ki bu sa • 

lllllllll 111111111111 UWUlllllllU 111111111111 111111111111 111111111 

~BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO· oı 
MATIZMA, Soğuk Algınhğı 

h: uu&.un agnJarını derbal .keser. Lw.UJ.Uwıu.a 
günde 3 kaşe alınabilir. 

ı 
en ince bir pudra ile mildekkikane 

\. ,, yede cilde bir parlaklık ve yeni bh _____________________ ı:m___________ hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

26 Şubattan 4 Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına • - Salı 12 de (İzmir), Persembe 12 de (Cumhuriyet) 

ve Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

l!lartt11 hattına - Salı 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya). 
SJrkecl rıhtımından. 

lantt ltattına - Salı. Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Paiart~. Salı ve Pazar 9.50 de Çarşamba, Per· 
feDlbe ve Cuma 15 de (Marakaz). Cumartesi ayrı
ca 13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartsl. ~anıba ve Cuma 8.15 de (Sus). Ga-
lata nhtım.ından. Ayrıca Car~amba 20 de (Antal
ya), Cumartesi 20 de (Ulgen). Tophane rıhtı· 
intnd:ın. 

Karalıtga fiıttına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın-
dan. 

ı.,.,_ hett1na - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımmdan. 

Ayvılık hattına - Çarşanıba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Saa-
det). s;rkecl rıhtımından. 

lamlP aGnt hattına - Pazar 11 de (Kades). Galata nhtımından. 
Merel11 hattına - Sah 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Konya). 

Şlrkecl rıhtımından. (1470) 

NOT: 

Vaııar .eterlerf tialtlrnıt!a tier tarın malılmat aıağıda telefon numaralan 78· 

zlb AeenteıerimUden 6lrenlleblllr. 

Galata Baı AcentellOI - Galata nhtımı, Limanlar Umum 
MOdllrlüğO binam altında 42382 

Galata fube AcentellOI Galata nhbmı. Mıntaka Liman 
:relslltl binası altında 40133 

ltf'lcacl tube AoetttellOI - Slrkecl, Yolcu salonu 22740 

~ v11a 
SAC SABUNU 

Saçlarınızı muhafaza için harlkOlade
te•lrlnl ilk kullanıtta ıs6recekslnla. 

30 Kuruthlf 

gençliğin tabii renkleriyle ailzelle · 
şlr. Fazla olarak terkibindeki şavanı 

hayret bir unsur olan ''Krema köpO. 

ğü" imtiyazlı usulü sayesinde iki 
misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE RIR 

TEKLİF yiizünilziln bir tarafını 

----------._ "'Krema köpilğü., havi Tokalon pud. 
'1" rası ile ve diğer tarafını da berhungi 

Maiik Sac Eksİrİ bir pudra ile pudralayınız. Şayeı 

saç.ıaruıı.zı dokuımeıcten, Kept:x 
lenmekten korumak için muhakkak 
Majik saç eksirinJ kullanıruz. Da-
hal tesirin! g6rürsilnilz. Saçlan bO
yOtOr, köklere yeni hayat verir. Blı 
tecrübeden sonra neUceye hayret e · 
decekslnlz. 

Satdık Müstamel 

KERESTE 
İnşaat için iskele ve saireyc 

"Krema köpilğU" havi pudro De 

pudraladığınız taraf diter ta.rafa na 
ıaran daha taze. daha genç ve dabıı 
cazip görünmüyorsa aldığınız Tr·ka 

lon pudrasının parasını iade ederiz 

TOKALON pudrasının fevkalldı 

rağbet bulan yeni 10 rengi vardır 

elverişli müstamel kereste eh-

i ven fiatla toptan olarak satı- =========== 
l kt G.. ek .. ·· ek · Sahibi ve Neşriyat Mfld6r6 BaJll 
ı ır. orm ve goruşm ıs- LOtfi OÖRDÖNCO 

teyenler 41359 telefona müra- Gazetecilik •• Neşriyat T. ı.. ş. 
caatlan. Bastldıtı yer TAN mathUSI 

Mitli 
PiYANGO 

Jüyük ikramiye 100 000 Liradır. 

·Devlet \Oeiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·, 
Muhammen bedeli 2220 Ura olan 12 ton rezldO yağı 6 - Mart - 1940 Carsambe 

gflnQ saat 15,30 da açık eksllbne usuın ile Ankarada İdare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (166.SO) llrahk muvakkat teminat ile kanunun bıytn 
ettıtt vesikalan hamilen ek&iltme saatine kadar komisyonda isbatı V{lcut etmeleri 
llzımdır. 

Şartnameler Ankara'da llıtaheme dairesinde ve Haydarpaşa'da TesellQm Ye SeYk 
Seflllinde .Orlllebllir. (1317) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
MüdOrfyetlmlz resm1 memurlan için 1986 takım elbise ne 19811 adet kasketin 

diktirilmesl kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuŞtur. Elbise ve kaskeUerin ıcu
:maşı bizden, diler levazım ve barcı milte ahbide alt olmak üzere bir takım elbfıe 
ile bir adet kasketin clik1mlnJn muhammen bedeli 5 lira, muvakkat teminatı 74'6 
Ura 7!5 kuruştur. 

Eksiltme 5-3-940 Salt günQ saat 15 (le Mildür;f,yeUmlz ~lnım i~lnde. .yet>\~-' 
tir. Teklif mektuplan eksiltme ıono sa at l4 de kadar kabul edilesekUr. tstekll-
lerin şartnameyi 16rmek için S. 3 müdürIOğüne müracaaUan. (1181) 


