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Musso iıli'ye Mü e es, " 
erı 

oosevelt'i 
• Mesa·ı ı 

• 

Amerikalı Diploma 
Dün Ü Görüşmelerden 
Memnun Görünüyor 

Amerika, Harpten Sonra Beynelmilel Bir 

Ekonomi Sistemi Kurulması ve Silôhsızlanma 
Haki nda Bitaraflara Birer Muhtıra Verdi 

Roma, 26 (Husus!) - Mister Roosevelt'in Avrupaya gön
aerdiği Mister Sumner Welles, bugün İtalya Hariciye Nazın 
Kont Ciano ile iki saat görüşmüştür. Mister Welles, daha sonra 
Sinyor Mussolini tarafından kabul olunmuş, ve onunla da bir 
saat görüşerek Amerika Cümhurreisinin hususi mesajını tak

diın etmiştir. 

Mister Velles, Kont Ciano ile gö
rüştükten sonra, bu müıakattan mcm 
nun olduğunu söylemiş, Sinyor Mus. 
.solini ile mülakatından sonra da ko-

' nuş:malann samimi bir şekilde cere. 
yan ettiği tebliğ olunmuştur. Mister 
Velles, yarın Berline hareket edecek
tir. 
Diğer taraftan Amerika Retstcüm

huru Roosevelt'in şahsi mümcssiU 
Myron Tay lor, bu sabah saat 11.30 
da Vatikanda Papalık Hariciye Na
zırı Kardinal Maglione tarafından 
kabul edilmi§ttr. 

Sinyor ~! ussoliui ve K. Ciano Taylorun refakatinde Amerikan 
_ rahlbi Monsenyör Hurtley bulun· 
---------------.

1 

makta idi. Mültıkat, yanm saat de-

l C h 
vam etmiştir. Salahiyettar bir mem-

51 arp ep e badan bildirildiğine göre, Tay lor, bu 
gün öğleden sonra, Papa tarafından 

rk sın da kabul edilecektir •• 

C Londra gazetelerinden Dally Ex. ereyan Ediyor press'in Roma muhabirine göre, Ro. 
maya muvasalat eden Sumner Velles 

y Avrupadakl seyahatini, banş lmkan-
azan: M. Zekeriya SERTEL tan hakkındaki raporunu nisanın ilk 

1 940 harbi, daha ziyade 
b. teknik ve malzeme bar-
ıdır. Ordular motörize ve me-
~ olduğu için, cephelerde 
~~dan ziyade mühimmat sar
C:: ~nuyor, ve bu yüzden harp 
~ eden ziyade cephe arkasın-

cereyan ediyor. 

haftasında, Roosevelt'e verebilecek 
şekilde süratle ikmal edecektir. Vel. 
les, Avrupadaki ikameti esnasında 
söyliyeceği yegane şe;in blr yerden 
diğer blr yere hareketi saati olacağı
nı bildirmiştir. 

Amerikanın muhtıra,sı 
Vaşington, 26 (A.A.) - Siyasi ma. 

ba!ilden öğrenildiğine göre, Ameri
ka Hariciye Nezareti elçilikleri vası. 
tasile bitnraf devletlere bir muhtıra 

(Sonu Sa. 6, Sü 4) 
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Sovyet - Alman ittifakı 

lngiltere ile Fransanın 

Menfaatlerini İh1SI 

Ederse Sovyetlere Karşı 

Taarruza Geçilecektir 
Londra, 26 (A.A.) - Dip1omntl.k 

mahfillerde beyan olunduğuna göre, 
Sovyetlerin Tiırkiyede müduh:ıleleri 
hakkındaki haberler, Almnn propa
gandasının tam bir icadı olarak kcn· 
disini gosterm ktcdir. Alman propa. 
gandası. bunu, mcteoroloJik şerait
ten doğan muhabere güçlüklerinin 

Buz denizinde göı ülen lngUtz donanmasına mensup genıileı·den bir kısmı seyir halinde sebep olduğu bobersizliğe ve aynf za. 
manda Türkiyenln son zaman1.arda, 
evvelden ihbar etmeden bütün mem· 

- lskandinav 
Devletleri Tavassut 

Etmek istiyorlar 
Kopenhag, ZG (Uususi) - Da. 

nimarka, Norveç ve İsveç Ha. 
riciye Nazırlan, konferans neti
cesinde bir tebliğ neşretmişler. 
dir. Bu tebliğe göre, ilk toplan
tıda Fin • Sovyet harbi karşı. 
sında İskandinavya memleket. 
lerinln vaziyeti görüşülmüştür. 
Oç Hariciye Nazın, şimal mem. 
leketlerinin, bu ihtilafın Fin. 
fondanın istiklnllnJ muhafaza 
eder bir ıııulhcn hal suretine 
raptedilmesini şiddetle anu ey. 
lediğinJ tebarüz ettirmişlerdir. 

Üç Hariciye Nuın, memle. 
ketlerinin bitaraflık siyasetim 
mfittefikan yeniden teyit etmi,_ 
ter ve bu memlekelerin bu hnttı 
hareketi iki muharip tarafından 
birisinin icra ettiği teıııir a1hna 
almı~ olduktan iddiasını red. 
deylemişlerdir. 

•• f 1 
lekctte "Teh1ike vaziyeti,, ilanını 
mümkün kılan ahkam kabul etmiş 
bulunmasına dayanarak yapmıştır. 

Ayni diplomatik mahfillerin kana-

e 
Sovyet Kıtaları, Mannerheim Hattmm Garp 

Müntehasmdaki Koivisto Kalesini de Zaptettiler 
Londra, 26 (Hususi) - Fin1andada askeri vaziyet mühim 

bir tahavvül daha geçirmiştir. Bu tahavvülün sebebi Koivisto
nun Sovyetler tarabndan işgalidir. Burası l\'.Ianncrheim hattı
nın garp tarafındaki müntehasmda idi. Ve Sovyetlerin h~ttı cı:
kasından vurmalarına marn olmakta idi. Bu itibarla Fınlcrın 
bu ziyaa uğramaları ehemmiyeti haizdir. . . 

Fin müdafileri Koivisto'yu kAmilen tahrip ederek çekilmış 
oldukları için Sovyetler burada yalnız harabelerle karşılaşmış-

atine göre, böyle bir müdabalenın 
meşkuk neticesini bilen Sovyetlcr, 
müttefiklerin bu mrntakada yardım 
kıtalarının her gün daha ziyade fnz
lalnşması scbebile muvaffakıyet şans· 
lan sLfıra düşen bir hareket için ilk 
teşebbüse kendileri geçmlyeccktir. 

Müttefiklerin taarruz sııretile 
müdalıale ihtimalleri 

Diğer taraftan satahiyettar mnhfıl. 
ler müttefiklerin aşa({ıdaki iki va
ziy~t mfüıtesna, taarruz suretile mü· 
dahale niyetlerini tekzip etmektedir: 

Bu iki vaziyet şudur: 
1 - Sovyet • Alman ittifakının, 

müttefiklerin menfaatlerini ciddi 
mahiyette haleldar edecek surette i~ 
lem esi. 

(Sonu Sa 6 Sü· 4l 

lardır. r----
. Finler ikinci müdfaa hattına çekil-! 
rniş oldukları için Sovyetlcrin hali. , 
hazırda hedefleri olan Viborga ko-
lay ko1ay varamıyacakları anlaşılı-

(._B_ALK_A_N_MEKTUPLARI J 
yor. Gerçi Viborg, baştanbaşa harap 
olmuş bir haldedir ve bütün şehirde Tür "" K .. I tı'r!:u~ canlı ~isalini, A bu def aki 

larını zi eyahatirnızde sılah fabrika
dilk. Yaret ettiğimiz zaman gör. 

Bize Fr 

------------- istasyondan başka sağlam hiçbir yer 
------------------- • , kalmamıştır. Fakat şehir ~skeri kıy. 

1 1 
metini muhafaza etmektedı.r ve Sov-

K d 1 H F·ı 1 ·ıı ede 1 yetlerin burasını ancak çok mühim k 
p 

• • r a g a 
tafında ansa~ın. h~rp faaliyeti et-
in.ak için~ b~. fikır verebllrni' ol· 
fabriknı ' ir gun silah, mühinunat 

arını gezdirdil l\f h er. u arip b .. t _ 
rıayi derhal u _ u~ memleketlerde sa. 
tiva~lara gunu gunüne nskcri ih
tnrzı kah ~evap v~recck bir faaliyet 
fnbrikaı u etrniştır. Bütün mühim 
hi~et~r ~erhal ordu ve müdafaa 
dır. c gırcrek seferber olmuşlar. 

<kzdiifuniz f 
nında Olornob' nbrikalar, sulh zama-
husUsi tniıes il veya tayyar~ ynpan 
riknlar, büt:escler~ ı Şimdi ayni :!ab
faa ihUy~çl un teşkilatını yeni müda. 
celi gunduz~~ına uydunnuslardı. Ge
toınobil ka:: Çnlışıyor, ordu icin o. 
nıUhınunat Yon, t nk, tayyare ve 

M . Yapıyorlardı. 
osyo Blum• ~~ 

rı~nda iş saat~n Başvek!lliği .. ~öii-~J. 

ana 1 ava 1 osu nqı er zayiat bahasına zaptedebilecckleri 

anlnşılmaktadır. 
Şimalde Petsamoda mühim bir ha.. 

va harbi olmuş ve Fin avcı tayyare.. 
leri Sovyet tayyarelerine mukabele 
etmişlerdir. Cenuptaki Sovyet hava 
harekatı esnasında Sovyetlcr beş 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Londradaki blr Fin mümessili, 
Finlerin Mannerhcim hattından a~ 
damsn:lıktan değil, fakat mühimmat 
ve top azlğından çekildiklerini ve 
burada vaziyetin parlak olmadığını 
söylemiştir. 
Vaşingtondan verilen malumata 

göre Finler 50 milyon kurşun yu. 
varlağı vesaire sipariş etmi~lerdir. 

($onu Sa. 6 Su: 5) 

VEKİLLER HEYETİ DÜN 
BAŞVEKALETTE TOPLANDI 

Yazan: Aka Gündü: 

Atatiltk Türkiyesi, Milli Şef ismet lnönüniin yıllarca c;Ü 

ren Başvekillik ,.e fiili liderlik devre..,mdc birçok inkı 
laplara kavuştu. ' 

Her biri başlıba~ın:ı muazzam ve muvaffak hir ihtilal ''( 
inkılap olan bu yeniliklerin dostıar Ye düsmanlar tarafmdaıı 
nasıl bir hayranhlda knr.., ılandıil;ını biliyoruz. 

Fakat bizim için en c aslı nokta, vatan dışı kalmış m"I 
lettaslarımızın bu inkılaplar ve ilerlemelerle ne dercl~elcrde ... 
alakalı 'Te münasebetli olduklarını arayıp öğrenmektir. 

tleri hamlelerimizin en başında yeni Türk harflerilc mc· 
deni kıyafet gelir. 

Bunu beş on satırla gözden geçirmek favdall olacaldır. 
Yeni harfler resmilik alınca bu harflerin kullamlma 1 mt-C· 

buriyetine dair olan ilk emir İngiltere tarafından verilmi~tir: bır Çok haklar ni auıltan ve•!şç' 
milli müdar tanıyaıı 1tanunJar) 
bir kenara aa lhtiyaçlan lar . . 

bırakılını~ .:.C • 

CSo 
Tt u.;sı, 

.. ;l!ramadakl /ngiliz kuvvetkrine mensup bir orkestra, hava 
' ı.._ kıtaatuu eğl.erıdiriyor (Yazısı üçüncü sayf amızdadır) 

Ankara, 26 (A.A.) - İcra V ~kille. 
ri Heyeti bugün saat 16.30 da Başve. 
kalette toplanmış ve saat 20 ye kA
dar müzakerede bulunmuştur. 

Kıbrısta. Ve bundan sonra her hamlemiz orada çok geni ''c 
resmi bir hüsnükabul görmüstür • 

nu ~ .. SÜ: 
~ 

(Sonu Sa. 6 Sü: 3) 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamrı Yazgıç 

Mithat Efendi Rodosta 
Nasıl Affa Uğradı? 

- 19 -
Ahmet Mithat Efendi, bu karat 

ayesinde, Chşan çıkmak imkanına 
kavuşunca Rodoslular ikinci bir i
yilik yapıyorlar, aralarında para 
toplayarak (Medrese! Siileymaniye) 
adıyla bir mektep açıyorlar. Ah.. 
ınet M:that Efendiyi de, başmual
lim olarak bu mektebin başına ge. 
çiriyorlar. 

Ondan sonra, Ahmet Mithat E
fendi günlerini mektepte geceleri. 
ni de zindanda geçiriyor. Fakat rnu 
tasarrıfın iltimasile, zindanda. da
ha iyi muamele görüyor, hatta yi. 
ne ayni iltimas sayesinde bitsiz bir 
yerde yatırılmak mazhariyet ve 
saadetine bile kavuşuyor. Çocukla
nnın okuduğunu, her gün, yeni ve 
faydalı §eyler öğrendiğini sezen Ro 
doslular, Ahmet Mithat Efendiye 
karşı her gün, bir parça daha ar
tan bir sevgi, hürmet ve şefkat du. 
yuyorlar. Onun, - rahat bir yatak. 
ta da olsa - gecElerini bir zindan 
köşesinde geçirmesi, iyi yürekli 
Rodoslulara gittikçe derinleşen bir 
eza veriyor. O kadar ki, nihayet, 
günün birinde, mutasamfın buzu 
runa, ikinci bir heyet daha gönde
riyorlar. Bu heyet, mutasarrıftan 
Ahmet Mithat Efendinin, şehir da
hilinde bir evde ve nezaret altında 
oturmasına da müsaade etmesini 
istiyor. Cesareti medeniye sahibi 
olan münevver mutasarrıf, bu bü
yük ricayı da kırmıyor, hatti: 
"- Haklısınız, diyor. Zaten, ne 

zamandanberi, ben de böyle bir 
ıey yapmayı düşünüyordum. Bu 
müracaatınızla, bu tasavvurwnu 
tahakkuk ettirmemi hızlandır~lf 

oldunuz' 

B u kararın kendisine tebliğ o
lunması, biçare ve mağdur 

Ahmet Mithat Efendiye hayatının 
en unutulmaz tahassüsünü duyu. 
ruyor. Ona, Rodosun güzel, temi7. 
bir mahallesinde, iki odalı, ufak, 
yeni, §irin bir ev kiralıyorlar. Ve 
babam, hapishaneden oraya taJinı-
yor, daha doğrusu geçiyor. Zaman 
geçtikçe, Rodosa ve Rodoslulara ı.. 
sman Ahmet Mithat, biraz da pa
ra kazanmak ve ailesini geçindir
mek imkanını bulur bulmaz, lstan. 
bula mektup yazarak, annemi, ve 
ablasını yanına çağırıyor ve Rodo
sa yerleşiyor. 

O tarihtenberl: (Medresei Sü
leymanlye) adını taşıyan mektep, 
Rodos balkının hafızasında, ve Ro
doswı irfan tarihinde çok sıcak, 
çok kıymetli bir hatıra olarak kal
mıştır. O mektebin duvarları ara. 
mıda ilinin besmelesini çeken ni
ce gençler, sonraları. lstanbulun 
büyük mekteplerine geçmişler 

tahsillerini ilerletmişler ve vatan. 
lanna büyük hizmetlerde bulun
muşlardır. 

Ahmet Mithatın, Rodosta başar
dığı işler, günün birinde, lstan
bulun ve sarayın kulağına aksedı
yor ve bu faaliyetinin, bu fedakar. 
hğınm uyandırdığı takdir saye
linCie, Ahmet Mithat "Affı şaha
ne,. ye mazhar oluyor. 

Bu haber, Rodoslulan, hem çok 
1eVindiriyO}', hem çok müteessir 
ediyor. 

Haksız bır cezaya uğradığına 1. 
nanmı§ bulunduk.lan iyi bir insa
nın layık olduğu affa kavuşması, 
ve bu suretle de, adaletin tecelli 
etmesi, onlan bittabi sevindirl. 
1or. Fakat, hürriyetine kavuşun
ca, Ahmet Mithatın kendilerini bı
rakıp gitmesi ihtimali, onlarda de. 
rin bir hüzün ve teessür uyandın-
1or. 

Nitekim, bu affın kendisine teb. 
lll olunuşundan bir müddet sonra 
korktuklarına uğruyorlar. Vüı.l, 

Ahmet Mithat Rodoslulan birer ar
kadq, birer kardeş, birer evlit 
gibi seviyor. Fakat Rodosun ha
vası, ne ona, ne anneme, ne de ha. 
lama yaramıyor. Bu yüzden, ba
bam kavuştuğu afdan istifade et. 
uıek ve hem hemşiresinin, hem 
reftkasmm, hem kendlsinhı sıhha
W bnımak için, BodmtaD ql'Jl,. 

mak mecburiyetinde kalıyor. bı:ı
bamın bu mecburiyeti duyarak Ro
dostan ayrılışının ne kadar lıazin 
olduğunu kestirmek güç değildir. 

Babam, göz yaşlan içinde teşyi 
olunuyor ve İstanbula ağlayarak 
dönüyor. Bu af, 'bu ayrılış esna. 
sınaa çektiği ıstırap.yüzünden, ay
ni zamanda bir ikinci ve acı ceza 
oluyor. 

1stanbula döndükten sonra da, 
yeniden gazetesini çıkarıyor, ki
taplarını yazıp basıyor, huliisa, es. 
ki hayatına, eski kavgasına yeni
den başlıyor, 

B abamın, en razıa mesguı oı:. 
duğu mevzulardan birisi 

de, dil meselesiydi. Bir gün, bu hu
susta düşüncelerini bana, şu cüm
lelerle anlatmıştı: 

.. _Bugün, Fransada Fransız. 

lar fransızca, İngilterede İngiliz
ler ingilizce ve Arabistanda Arap. 
lar arapça konuşurlar. Ve her mil
let, kendi dili ile iftihar duyar 
Halbuki, maalesef, muhteli! se

.bepler yüzünden, Ttirkiyede diye. 
bilirim ki, türkçeden başka her li
san görüşülür. Bugün, Türkün 
kullandığı lisan türkçe değildir. 
Ona katılan bir çok yabancı keli. 
meler, zavallı lisanımızı bir aşure 
kazanına çevirmişler, ve berbat et
mişlerdir. Aramızda, arapça konu
şan, farsça konuşan, boşnakça, 
rumca, ermenice, yahudice, arna. 
vutça, lehçe, çerke6çe konuşan var. 
Hattl, fransızca, italyanca konuş
mıya özenen yerliler bulunmasına 
rağmen, halis türkçe konuşmıya 
çalışan yok. Bu yüzden, İstanbul, 
bir kocaman Babil kulesine, bey. 
nelmilcl bir dil sergisine dönmüş
tür. Ve her kavim, ayn blr lisanla 
konuştuğu içindir ki, Osmanlı te-

baasında bulunan1ar arastnda bir 
türlJi ittihat ve anlama hasıl ola •. 
mıyor. Hatta, b:lakis, bu yüzde• a
ralarında, bir çok ihtilAfüır doğu. 
yor ve biribirlerinden aynlıyor
lar, biribirlerine düşman bile ke
siliyorlar. Bu davada kazanç yolu. 
nu tutmamıza, matbuatın ön ayak 
olması lazımdır.,, 

Vakıa bugün için, bu fikirler 
hayli bayatlamış sayılır. Hiçbir o
rijinaliteleri ve yenilikleri kalma. 
mıştır. Fakat sarf inkılabımıza te
mel teşkil eden bu fikirlerin, bun
dan senelerce evvel Ahmet Mithat 
tarafından beslenmesi, onun lehin. 
de kaydolunabilecek bir meziyet
tir sanırım. Babamı yakından tanı. 
yanlar, onun daha o zaman, lıitin 
harflerini kabul etmemize bile ta
raftar olduğunu hatırlarlar. Fakat 
babam, hemen her hususta mec
liste ortaya atıp müdafaa ettiği bu 
fikirleri daha fazla açığa vuramr. 
yordu. Bundan yarım asır evvelki 
lstanbulu ve memleketi düşfınen
ler, babamın bu ictinabmı ve ihti. 
yatını mazur görürler sanırım: 

Çünk'ti, öyle bir devirde, "Frenk 
hurufatı" nın kabulüne taraftar 
olmak, insanın mürteciler tarafın-
dan ''ktıfir,, likler itham edilmesi
ne ve sopa ile öldürülmesine bol, 
bol kafiydi. Böyle büyük bir da
vayı kazanma.k, ancak Atatürk ka
dar emsalsiz bir dehanın ve kud. 
retin başarabileceği bir inkılaptı. 

Zavallı babam .. Bugün, hayatta 
olsaydı, ve o emelinin tahakkuk 
ettiğini görseydi, eminim ki, ha
yatının bütün acılarını unuttura
cak kadar büyük bir saadet içinde 
ölürdü! 

H arlcl, dahm metnleket me
selelerinde, matbaabn dev

lete yardımcı ve millete rehber ro. 
1ü oynamıya baılama.sında Ahmet 
Mithatın gördüğü hizmeti, ft P. 
terdili gayreti umıtm•mak lhım
dır. 

Meaell, o, bundan brk 9e!le n. 
wl, matbuat YUJtasfle Glrit mu
hacirlerine iane toplamıya tefeb.. 
büs etmif n bu hayırlı, bu isabetli 
te,ebbüaünde muvaffak ta olm\lf
tm.. 

Kesik Başın 
E<atilleri 

Tutuldular 
Aydın (TAN) - Germencik nehi

yesine bağlı Baltacık köyü civarında. 
ki kuyudan kesile başı çıkarılan Os.. 
manı öldürdükleri suçile üç kişı te\'
kif edilmiştir. Bunlnr, Ortaklar kö
yünde oturan Sökeli Ali Çelik. De
veci Süleyman Akgül ve Eskidere 
köyü muhtan Neşet Germendir. Bu 
sonuncusu bilhassa, maktul ile ara. 
larında evvelce geçmiş bir hadiseden 
dolayı zan altındadır. 

TAN 

Anlaşıld·ğına göre, maktul Neşet 
Germenin yanında 7 • 8 -aene çalıt- • 
mış, geçen sene Süleyman Akgülün 
yanma girmiştir. Çiçekçiler Cemiyeti umumi lıeyeti dün toplanmıştrr. Bir .e

nelik faaliyet raporunun tasvibinden sonra yeni idare he ileti 
seçimi yapılmış, Sadık Güzelosman, Lıltfi Arif Kenber, Sala
hattin Zümrütkaya, HCUJan Karanfil, Melımet Erkenli, Kamil 
ekseriyet kazanmıılardır. Dünkü toplantıda bazı dil.ekler üze
rinde de konul}ulmuştur. Çiçekçiler, Belediyenin eskiden oldu
ğu gibi, dainJ.i sergi yerine mil8aade elmesini ve meuva ağarla
rının çiçekli dallarının kırılıp satılması hakkındaki kanuni 11a-
1mğın tatbik olunmasını istemektedirler. Yeni idare lıeyeti, bu 
hUBusta Belediye Ue temasa geçecektir • 

Süleyman Akgül, bir gQn, zeytfn 
ve incir getirmek bahanesile, Ali Çe
lik ile beraber Osmanı aldıklannı, 
Tahtacı mezarlığının arkasındaki Ka
lacık mevkiinde Ali Çeliğin 'Osmanı 
sağ gözünden kurşunla vurup öldür
düğünü, sonra baJinl cesedinden a
yırdığını sö>'lemlş, bu cinayeti haber 
vermemesi için ölüm1e tehdit edildi. 
ğini de iddia eylemiştir. Ali Çelik i
se, namus düşmanı bir adam olduğu
nu ileriye sürerek Osmanı öldürml. 
ye kendisini teşvik edenin Süleyman 
olduğunu, Osmanı kendisinin vurdu
ğunu, fakat basını cesetten Süleyma. 
nın ayırdığını. bu cinayete bedel Sü
leymandnn bilahare 120 lira aldığını 
söylemiştir. 

POLiSTE: 

Bir Adam Metresini Oldilrdü 
Feneryolunda oturan Yakup ftç 

senedir beraber yaşadığı Fatmayı ev
velki akşam bıçakla 16 yerinden ya
ralıyarak öldürmüştür. 

Yakupla Fatmanın bundan on beş 
gün evvel kıskançlıktan dolayı ara. 
lan açılmış, kadın, Yakuptan aynla
rıık başka bir yerde yatıp kalkmıya 

başlamıştır. Nihayet evvelki akşam, 
Fatmanm, Jr.omşı1\a'rınclan Y.hfiMid• 
ait öküz arabaıdle Baftdat caddesin
den geçti~ni gören Yakup hiçbir şey 
söylemeden bıçağını çekip arabaya 
atılmış, kadını 16 yerinden yarnlayıp 
öldürdükten sonra ortadan kaybol
muştur. Yakup dün sabah yakalan
mıştır. 

Şüpheli Ölüm 
Maçkadaki apartmanlardan bl'rfn. 

de dört beş gündür misafir kalan Hü
seyin oğlu Resül ağzından köpük çı
kararnk ölmüştür. Tabibiadli Salih 
Haşim, ölümü şüpheli görmüş, ce. 
set morga kaldırılmıştır. * Belediyeye ait, Kas:mpaşadaki 
halk hamamında çalışan Arslan dün 
hamamdaki odasında ~lü olarak bu
lunmuştur. Morga kaldırılmıştır. 

Nakşi Tarikati l\fensup1annın 

l\f uhakemelerine Başlandı 
Aydın, (TAN) - Nakşilı1t tarikine 

mensup bulunmak ve bu tarikarin 
mensuplarını çoğaltmak için çalıt
maktan suçlÜ, altısı mevkuf, ikisi 
gayri mevkuf bulunan bir kafilenin 
ceza mahkemesinde muhakemelerine 
başlanılmıştır. 

Suçlulardan Cemal Eralçtn, Nakşl
liğe intisabı yüzünden hukuk tahsili. 
ni bıraktığı, tarikata ilk intisabında 
40 gün bir odaya kapanarak oruç tu
tup tesbih çektiği, şeylı!erl İbrahim 
Ethemin ölümünden sonra iki sene 
~yhlik yaptığını, fakat işrete daldı. 
ğından şeyhlikten çıkarıldığını, tek
kelerin kapanmasından sonra tari
katla alfıkasmı kestiğini söylemiştir. 
Şeyh Kuşadalı İbrahim Sadegül, 

Nakşilik ile alakası olmadığını, eski. 
den Şazeli tarikata mensup olduğu
nu, köylere MevlCıt dinlemiye gittiği. 
ni söylemiştir. 

Mehmet Çakıcı, şeyhinin ölümün
den sonra kendisine müracaat eden 
tarikat mensuplanna, her gece gay
ri muayyen vakitlerde namaz kılma. 
larını ve sayısı beş bini aşan tesbih 
çekmelerini tav~ye ettiğini anlat
mıştır. 

Sadık CandaJ. Ali Molla, Ahmet 
Bafkan da mevlClt okumak w dinle. 
mek maksadile k5ylere gtttiklerinl, 
tarlkatle allkadar olmadıklanm söy. 
lemi~lerdlr. Bunlann tahliye taleple
ri reddedilmiştir. 

Gayri mevkuflardan esldcl İspar. 
talı Mustafa ile Arap Davut, tarikat
la alAkalan ohn.edrlJnı iddia qle-
~ 

Adliyede 
Son GünleTde Matbuat 

Aleyhine Açı1an 
Davalar Yirmiyi Buldu 

MOddelumumUlk tarafından doğrudan do~ruya n eşhas tarafından 
verilen lstidalar üzerine matbuat aleyhine açılan hukuku umumiye 
davalarının sayma yirmiyi bulmuştur. Buulardıın on tanesi Afrodit da. 
vuıııdaa tav.utK .._.,;, d ev..ı-.ı.u. 

T1rml da'YBdan yedisi bizim a1eyh'mlze, yedisi cam'tnJTlyet aleyhine, 
diğer davalar da Akşam, Son telgraf, Yeni Adnm ve Ycnl Sabah eazcte 
ve mecmuaları aleyhine açılnuş Jmluıınıaktndır. · 

Bu davaların listesi şudur: \olduğunu, bu sebeplcr1e davanın, 
TAN ALEYHİNDE: mahkemenin salahiyeti haricinde kal 

1 - Tekrlp neşretmemek, dığını ve başka bir yere nakli lazım 
2 - Konyalının mektubunn J;ovmniııak, geldiğini söylemiştir. 

3 - Matbuat kanununa muhale!et, Davacı vekillerinden Muhsin Ya. 
4 - Hakaret. 1 zıcıoğlu, buna itiraz eylemiş, müekki-
5 - AtrOdlt dAvaaı hakkında yazı vaz- linin, hiçbir tesir yapamıyacajtını söy 

8 
m.n1:- • • .. .. lemlş, risaleden bazı .Parçalar okuya-

7 = Kon:valının birlikten .ihracı. babe- rak, Erzurumlulara hakaret edildiği. 
rinJ yazmak. ni iddia etmiştir. 

CUMHURiYET ALEYHiNDE: Yanın saat süren bir müzak'?t'eden 
ı - Atrodlt dAvası hakkında yazı yaz- sonra, mahkeme, kesif bir meraklı 

malt, kütlesi önünde kararını bildirmiştir. 
2 - " • • • • Buna nazaran, maznunun salahiyet 
3 - " • " • • iddiası reddolunmuş, nakli dava key-
4 - Konyah hakkında neıorfyatta bu- fiyeti yüksek salahiyetli mahkeme. 

5 _ hm!:'ak, • • • den sorulmak üzere evrakın !ddia 
ı _ Konyal.mm blrm.ıert fhraıcmı yaz- makamına tevdiine karar verilmiştir. 

malt. Satic Davası 
'1 - Telalp neşretmemek. 

AKfAM ALEYHiNDE: 
1 - Atrodit dAvaaı hakkında ncırıyatta 

bulunma), 

SON TELGRAF ALEYHIND~ 

1 - Matbuat kanununa muhalefet. 
VENi ADAM ALEYHiNDE: 

• 1 - Matbuat kanununıı muhalefet. 
YENi SABAH ALEYHiNDE: 

1 - Hııkar~ 
2 - Hakaret. 

BUG°ON BAKILACAK DAVAT./\R 
Bu davalardan muharrlrimiz Sabi. 

ha Zekeriya Sertel ile gazetemiz, mu
harrir Vala Nurettin ile Akşam gaze. 
tesi aleyhine açılan ve Afrodit dava
sından mütevellit olan davalarla, mu. 
harrlr Osman Münir aleyhine açıl
mıı olan hukuku amme davasına, bu 
gün öğleden sonra Asliye Altıncı ce
za mahkemesinde devam edilecektir. 

ERZURUM VALİSi TARAFINDAN 
AÇil..AN DAVA 

Erzurum, (TAN) - Malatya me
busu Nuuhi Baydann Ulus gazete
sinde (Erzurum yolunda) başlığı al
tında nef"!Wlf blr yazıya cevap ola

Sntte binasının satışından doğan 
davaya dün birinci ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Son sahitlerden Meliha, Muvaffak 
ve Liıtfi dinlenmiş, geçen celsede An 
kara ağır ceza mahkemesinde tekrar 
dinlenilmesi istenen Zonguldak me
busu Yusuf Ziya Özencinin istinabe. 
si okunmuştur. Yusuf Ziyanın Satie 
binasının sahŞ!nda hiçbir mukavele
yi im1.a etmediği ve mutat toplantı. 
lardan birinde bu satış keyfiyetine 
muttali olduğu anlaşılm~1ır. 

Suçlulardan Atıf Ödülün talebi ft
zerine Sicilli T:carct gnzetelerinc'le çı
kan Jerans şirketinin mıık.avelcna. 
mest suretile şirketin temsil ve umu-
ru idaresi hakkında yazı oku11mu7 ve 
diğer bir sirkülerde hissedarlardan 
Ahmet Vefik yerine Artin Bukerln 
tayin edildiği anlaşılmıştır. 

Geçen celsede istenen 22.12.27 ta
rihli ve İktısat Vek8.letinin Başvekl
lete hıtaben yazılmış tezkeresinin te
ki.den istenmesine karar ven1erek da
va başka bir güne bırakılmıştır. 

rak, İstanbul matbaalanndan birinde Bir Kadının Ölüsü Bulundu 
(Nasuhi Baydara açik mektubum) 
isimli blr risale bastıran Bahadır Adana - Dilber Sekisi civarında 
Dülger hakkında Erzurum nl1sl Ha. baraj inşaatını idare eden flrket me-
Pm İpn tarafmdan daft açılmıfbr. mur ve ameletdne qçılık eden 54 ya. 

AaJt,e eeza mahkemesinde mulıa- pnda, Rumen tebaasından Almanya
kemeye bqlanıldılt •man, dam lı Madam Emma Orandi, bryolaam
nlhıJn gııelmediğl, kendisini Od avu- da ölü bulunmu§tur. 
katın temsil ettiği görülmüştBr. Vficudünün bazı yerlerinde m~ 
Bahadır Dülger, risale İstanbulda lekelere tesadüf edildiğinden ces~ 

basıldığı için suçmı da orada işlen. te otopsi yapılınuına karar verllmit
mit •yılacalJm, ayni zamanda dava- tir. Emmanm Rumesı olan tocaaa ha. 
-· ftll w •'*'"" mlf..utf "ftldll ı. :lstnbn"'ecbr. 

YILDIZI 
Belediye 
Alacatt 

Yıldız sarayını Maryosera terkcı. 
tikten sonra, belediyeye kirnlnnmıştL 
Belediye, maliyeye nit Yıldız sarayı 
için defterdarlığa şimdiye kadar kira. 
ya mahsuben hiç para yatırmamıştır. 
İstanbul vali ve belediye reisi Lıitfi 
Kırdar, Yıldız sarayı He müştemila
tını ·satın almak istemcktetlir. Der. 
terdarlık vasıtasile bu talepten ha· 
berdar edilen Maliye Vckiı1eti, vali
nin teklifini muvafık bulmuştur Def 
terdarlıkla belediye arasında bu hu. 
susta başlamış olan görüşmelere na
zaran sarayın bahçesi bilabedel, bL 
nası az bir ücretle belediyeye devre
dilecek, bu devir esnasında akademi
nin işgal ettiği kısım bmç bırakıla. 
caktır. 

İstanbul vfllyeti. Yıldız sarayının 
bahçesini fidanlık haline Jfrağ ede
cek, binalardan istifade şeklini bilA. 
hare düşünecektir. 

Yol İnşaatı Talisisab 
İstanbul belediyesi fen işleri ma; 

dürlüğü yeni sene bütçesine :yol in
patı için 600 bin lira koymUftar. 
Tahsisatı, daimt· encümen kabal etti
ği takdirde inşa edilecek yollarm m.. 
şa ve keşif projeleri hazırlanın~ 
başlıyacaktır. 

Kanalizasyon inşaatı 
Belediye ild 8elledeober.I ~ 

zasyon inşası için bütçeye tahs'nt 
koymuyordu. Yeni sene bütçesine b
nallzasyon inşaatına devam olunm .. 
için üç yüz bin lira konacak, bu para 
ile ilk planda yapılması lizım gelen 
kanalizasyon borulan tamamlanacak
tır. 

Yakında inşa~a başlanacak olan 
Harbiyedeki emlak caddesinin inşa.. 
atı esnasında kanalizasyon tesisatının 
da yapılması istenmişti. Belediye fen 
heyeti, caddenin kaMlizasyon tesi
satını ikmal etmek için ıazım olan 
yüz bin lirayı tedarik edemediğinden 
buıaı-u _ _.,_,.___ \11 • ,.a •• 

3oyalı Sucuklar 
Son on iki ay zarfında beled!ve 

kimyahanesinde muhtelif gıda mad. 
delerinden 12836 nümenin tahlili ya
pılmış, bu nümunelerden 1612 si bo
zuk çıkmıştır. 

Belediye müfettişleri boyalı su. 
cukları müsadere etmektedir. Sucuk
çular Sıhhiye Vekaletine müracaat 
etmiş, boyalı sucuklann satışına mü. 
saade edilmesini istemiştir. Sıhhiye 
Vekaleti sucukcuların talebini reddet 
miştir. 

LiMANDA: 

Komisyon, Haliç Tarifesine 
Zam Yapmıyor 

Deniz nakil vasıtaları tarife komlıt, 
yonu dün de toplanmıştır. Şirketl 
Hayriye vapurlarında sivil seyahat 
eden zabıtana hüviyet varakalannı 
göstermek şartile tenzili'lt yapılması.. 
na karar verilmiştir. Üniforma ile 
seyahat eden zabitler kaç kuruş bilet 
ücreti veriyorlarsa sivil zabitler de 
ayni tarifeye tabi tutulac~ktır. 

Komisyon, Haliç vapurlan ücretle
rine zam yapılmaSl •.alebini red :fik. 
rindedir. Bütün aza., zarar mevcut 
ise belediyenin bunu bütçesinden ka
patması icap edeceği, diğer ml!denl 
memleketlerde de ayni usulün tatbik 
edilmekte olduğu, amme hizmetleri.
le meşgul olan bir müessesenin zara.. 
nnı kapatmak için balkı fazla para 
vermiye mecbur tutmak düşüncesl
nin yersiz olduğu kanaatindedirler. 
Komisyon gelecek toplantıda bu hlı
susta kati karanru verecektir. 

Kereste Bulundu 
Adalar denizindeki son fırtınada 

sonra Enaz sahillerinde 3500 kerest. 
görülmüştür. Bunların fırtınaya tu. 
tularak yükünü denize atan bir denb 
nakil vasıtasına ait olduğu tahmin e
dilmektedir. Keresteler muhafaza al. 
tına alınmıştır. 
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Mister WelJ~ dn 
tan sonra evv A ın Romaya vardık-
zın Kont c· cin .italya Har'ciye Na-

ıano ıle - .. - d h 

T .& N 

ilk Kanada Hava Filosu 
Dün lngiltereye Geldi 

Harbin Başındanberi Bitaraflar 479 Parçadc:!I 
İbaret 1,819,315 Tonilatoluk Gemi KaybettHer 

DEVELİDE 

417 Ev Yıkıldı 
--

Sarsıntı Fasılalarla Hala 
Devam Ediyor 

Ankara, 26 (TAN Muhabırin. 

iki Temaşa H ~ disesi 
Yazan: 8. FELEK 

sonra Sin goruşmuş, a a 
kabul olu Yor l'1ussolinJ tarafından Londra, 26 (Husus!) - Kanada- bildirmektedir. turtanlnuştır. 
riistiikt nn:ıuş ve Kont Ciııno ile gö. dan İngilteteye gönderilen Uk hava Halbuki Fransız amfralliğlnce be- İngiliz5 bin tonluk Loch Maddy va. 

den) - Develi kaza merkezile civa. 
nndaki köylerde sarsıntı fnSılalı bir 
surette devam ediyor. Bu kazada ~im 
diye kadar yıkılan evlerin saysı 417 
yi bulmuş, 100 ev de kısmen hasara 
uğramıştır. 

Dünya hadiseleri acıklılandık<'a. 

bende bir ay kın haleti ruh il ( 
doğuyor ''c inadına eğlence ,.e ~akı 
geçirme vcsilclerinc knrşı muhabbcı 
ve alUknın artıyor. Onun için, eğcı 
bugün Fin lıarbi en kanlı şeklil le 
Sovyet orduları için hir çetin imti
han olur; \'e bir Cihan Harbi dun) a 
üzerinde I>imoklesin kılıcı gibi deh
şetli bir tehdit olnrak sallanırken ben 
temaşa bahislerine karıı:.ırsaın, bu 
hareketimi yukarda söylediğim al kı· 
rı, fokrıt mukavemet edıloıez baletJ 
ruhiycme atfediniz. 

Efendim! Pa1.ar günü, gündiiz Er. 
tuğrul l\fuhsinin oynal ıp İpekçilerin 
çevirdiği (Ş hvct Kurlrnnı) Cilmini 
gördiim. Akşnm da Fntih Halkevinio 
tcrt ip ettiği (Karagöz) gecesinde bu· 
lundum. 

ııi; f .en. so~ra mülakattan memnu- filosu dün İngilterenin Şimali Garbi- yan olunduğuna göre, düşmanın ha- puru şimal Atlantikte torpillenmiş.. 
~· ını bıldırnıişfr. sinde bir limana gelrn.iş ve İngiltere-- reketile batan müttefik ve bitaraf ti. tir. Mürettebattan 4 kişi ölmüştür. 

t Jster Wellcs Avrupada yapacağı nin Cenubundaki üssüne hareket et- caret vapurlarının adedi 19 şubata 35 kişi bir İngiliz harp gemisi ta. 
hern_aslara İtalyadan yani gayrimn. mlştir. Filonun mevcudü gizli tutuL kadar 319 ve tonilatolan da bir mil- rafından kurtanlmıştır. 

Vali Parti Müfetfü; yle berrıber bü 
tün felaket mıntakasmı dolaşmış. fe. 
laket.zedclerin yerleştirilmesi ve ia. 
şeleri icin mahallinde icap eden bu. 
tün tedbirleri almıstır. 

)'aarıp oJan bir devl~tten baıılamakla maktadır. Bu kuvvetin askeri hare. yon 65 bin 129 dur. * 
za:acatı .teşebbüste bu devletin mü: kata Kanada namına müstakillen iş- Almanların sillhsız İngiliz ticaret Dün İlmuiden'e gelen "Olympia" 

Bu iki temaşa hadisesini bir ma. 
kaleye sıkıştırırsam ne birinin, ne de 
ötel-inin hakkını vermiş olacağım. 
Onun için biriblrinden tnınamcn ay· 
n ve birisi doğmakta, diğeri ölmekte 
olan iki şubc,·e ait bu iki ayn ~Ker. 
den birincisini bugün, ötekini yarın 

d v eretinı tcnıin etmek fikrinde ol· tirak edecek ilk hava kuvveti oldu- gemilerinden verdikleri zayiat hak- ismindeki Danimarka yelkenlisi de-
tıgunu - ~ - ı · M' t costcrnılştir. Bu hareket gu soy enıyor. kında Mister Butler, Avam Kamara- nizde bir Alman tayyaresinin hücu. 

Diğer taraftan feliıket mıntakasın
da nek yakında veni inc;aata baslıın. 
ması. ancak inşaahn köy yerlerinin 
değiştirilmesi suretiyle yapılmnsı ka 
rarlac:tırılmıstır. 

ın:j er. Welles'in Avrupaya bir suU; Jngilteerde müdafaa talimleri sında İngiliz ticaret gemilerine karşı muna uğradığını bildirmştir. Tayya. 
sözı:1 :ıe .celdiği hakkında .söylenen 25 Şubatta Cenubi İngilterenin yapılan hücumların adedini hüktime- re yelkenliye karşı mitralyözle ateş 

Mis eyıt edecek mahiyettedir. büyük bir kısmında bütün gün tay. tin 12800 tahmin ettiğini söylemiştir. açmıştır. Mermiler geminin güverte.. 
'lnuuı:er ~Chamberlain'in, son nut- yare akınlanna k~rşı müdafaa talim yeniden batan vapurlar sine düşmüş ise de hiçbir hasara se. Zelzele deuam ediyor miitnlua edeceğim. • 
bahsed ınuttcfiklerin hedeflerinden ]eri yapılnuştır. Duşınanm Southamp bep olmamıştır. 
aWh erkcıı kabul edebilecekleri ton, Portsmouth ve Gosport'a taar. Bugün İsveçin Santos vapuru şi- Alman tayyarelerinin Utrecht e. 

Dün gece 23.40 da şiddetli ve bu 
sabah 4.30 da hafif olmak üzere Kay. 
c;cride ild zelzele daha kaydedilmiş. 
tir. 

.l\Iulısinin çevirdiği film, vaktiyle 
meşhur Alman aktörii Emil Yanings' 
in çevirmiş oldu!hı (Quand la chair 
succombe) ismindeki filıniu Türkçe. 
ye ndnpte edilmişidir. 

ni ta:'rtlan tlzerinde durması da ay- ruz ettiği farzedilmlştir. Talimler ev. mal denizinde batmıştır. 30 kadar yaletinde kain Wondenborg civarın. 

tı inini takviye ediyo.r. velce haber verilmeden yapılmıştır. tayfa kaybolmuştur. dan uçtuklan Oslodan bildirilmekte. 

1 
kbahann bfiyü.k taamı·dara şahit Doğrudan doğruya veya dolayısiyle Torpillenerek batan İngiliz Ende. dir. Hava dafii bataryalan derhal fa.. 

~~ha~nda~bvftill~yi~ar~talimkreM~Oki~~~kclmiş=v=ou=r=v=a=p=u=ru==m=ü=re=U=e=b=~=ı=n=d=an=3~3=ü=a=l=~=e=t=e=g=~=m=i=~=ir=.======== 
Erbaa, (TAN) - Gece. gündü;r, 

muhtelif fasılalarla şiddetli zelzelc. 
ler devam etmektedir. Sinirleri za
\en bozulmuş olan halk, evlerinde, 
barakalannda rahat bir gece geçire. 
mivorlA'l". 

Ev\ ela dünyanın en büyük utist
lerinden birinin hakikaten yarattıfl 
böyle bir me\'Zuu intihap edişteki 
cesaret, hattfı cüreti takdir etmemek 
kahil değildir. Çiinkü Emil Ya
nings'in henüz tesiri zail olmamış o
lan d:ıhiyane es<'ri yanında Ertuğru. 
Jun en ufak l>fr zaafı mübaliiğalı bir 
inkisarı ha~ alc sebep olabilirdi. Fil
mi iki bakımdnn mütaliia ctmeliyi:&. 
Birlnrisi sinema snnnb bakımından, 
diğeri tİl atro sanatı bakımından. 

mı e ~?nilp dolaşmaktadır. İikbaha- ve hasta arabası. 65 seyyar h~st~ne 
..... flğlne vardıgw ımu 81 ad ,._li t ve hastane treni harekete gelmıştır. Altmark Hadisesi Yakın Şark Devletleri 

Arasında iktisadi 
Münas9betler 

"eUea•· r a n s er t .1 . . 
bir • lll ~vrupaya ~elmesi, onun ngı ter~nm sah_ı1. ~üda.faa servisi 
th .ulh Vaz.ifesiyle mükellef olduiu tayyarelennden bınnın pılotlan de-

erınde şfiphe bırakmıyor. nizde bir sal üzerinde 6 kişi görerek 
Norveç Tarafından 

llister Wellcs İt 1 d k iyi bir harp gemisini haberdar etmişler. 
karşılanmış olmak' 1 ha yal a ç?k. dir. Gemi, kazazedeleri kurtarmıştır. Hakeme Yerilecek 

Diğer taraftan buraya gelen ha
berlere göre bugün saat 9,20 de Mü 
reftcde de gürültülü bir zelzele oL 
muştur. 

bari ta a eraıer, ı ı mu- / t•k f f aı· . 
la P rafı tenısil eden devlet adam. S ı şa a ı11etı Londra, 26 (A.A.) - Norveç hükU. Kahire, 26 (A.A.) - Elınukattam 

-------1 nnın nuttıklanndan, herhalde ho}o Garp cephesinde dün ild tarafta ha meti, Britanya hükumetinin, Alt. gazetesi, Beyruttaki ali Fransız ko. 
lan~anuş olacaktır. Fakat bu nutuk. va istikşaf faaliyeti kaydedilmiştir. mark hadisesinde, bugünkü vaziyeti miserliğinin Yakın Şark devletleri Balkan Memleketlerinin 
ı ar • onun mevkiind olan bu d·ıp.. İngiliz tayyareleri bilhassa Alman- arasındaki iktısadi münasebetleri ta. v,,""urtalannı ı·ngil'ere 
ıoınatı muhafaza etmesi halinde, ·hadiseyi amil tanzim k üzer Kahi ..ı. uıoı 1. 
la • diplomas·nin bütnn kaynak- yanın bütün büyük deniz merkezleri, hakeme havale etmek teklifinde bu. m e etme e re Alacak 

Birinci noktai nazardan film btz. 
de yapılabilecek olan i tn son haddi
ne dayanmıstır. Elimizdeki vasıtalar 
,.e imk:lnlar hixi hundan öteye götil· 
remcz. Muhakkak bir şey \"arsa hun. 
dan e\'vl yapılan lilmlcrin bir çokla· 
rında göriilen eğreti snhnelcr, mtt. 
cerrct ve hnvnda kalmıs muhavere
ler. durguııluklnr ve filmin heyeti u
mumiye indeki incohcrencc yani ra. 
bıtasızlık hu filmde yokt ır. Buna 
muknbil giizt'] dcnt'cek bir reji, fyJ 
bir kesiş ve pUrüzsiiz bir ses göze ve 
kulağa carpıl or .. Ilımdan d ha ileri. 
si bi.ıyiik scrmal eye miitc\ nkkıf tek
nik tekiimiillcr, zengin dekor ,.e ka. 
lnbalık figiiras' on gibi unsurlnr!s 
tahakkuk ettirilebilir ki; h0

1lıassa bir 
filmdt>n ziyade bir tiyntro eseri de
nilebilen hu filmde bunn zaten ihtl. 
ynç ta yoktu. Hatta bilfarz (Jan Ga
bcn) in oynadığı har.ı J.'ransız mm • 

ıı:.!:1ı~ı ~Uanmaktan ahkoyamaL Dl. Heligoland, Borkum Sylt, Breme ve ve Kudüs ile müzakerele.re girişmiJ-
-.u. dıplomasinin hüneri, en güç ve Hamburg üzerinden uçmuşlardır. lunacağını İngiltereye bildirmiştir. tir. Yapılacak müzakerelerin hedefi, Londra, 26 (A.A.) - Daily Skctch 

en .dıken)i meselelerde kendini gös.. Fransız ve Alman tayyarelerl bat- • bütün Arap memleketleri arasındaki ~azetesinin yazdığına göre, Britanyn 
terır. l\liater Welles'te, Avrupayı Iar üzerinde muhtelif fotoğraf ve mübadeleleri kontrol ve bu mübade. hükumeti, Balkan memleketlerinin 
ıulhe kavuşturmak niyetiyle hare. istihbar uçuştan yapmışlardır. Londra, 26 (A.A.) - Altmark ile lelerir. inkişafını temin edecek daimi ıhraç ettikleri bütün yumurtaları sa. 
ket ediyorsa, en bfiyük güçlüklerle Fransız askerl mahfilleri. bk Fran daha başka Alınan gemilerini araştır. komisyonlar ihdasına müteallik bir tın alarak bunların Almanyaya sev. 
.karşılaşacağına emin olarak ve bu sız tayyaresinin düşürüldüğü hak- mak üzere dün öğleden sonra. Nor. itilafname akdetmektir kine meydan vermemek üzere bir 
güçlükleri bertaraf etmiye yardım kındaki Alman fddiasını kati olarak veçtc Jassing koyu üzerinde üç İn- Müzakerelerin Türkiye ve İrak'a kumn~nva teşkil etmiştir. 
edeceğine inanarnk gelmiş olacaktır. tekzip etmektedirler. giliz tayyaresinin uçtuğuna dair bir teşmil edileceği söylenmektedir. İtalya - Fransa Ticari 
ne!ı"'ı:;~~a~ı~ büt~in maddi ve ma. Batırılan gemiler bilançosu ecnebi kaynaktan verilen haber, ha.. l\lüzakcrclcrİ 
eden hir .~~: i~:msıl ederek. ~arcket 25 tarihli Alman resnıl tebliği mu. va nezareti tarafından tekzip edil- Matbuat Umum l\lüdürü ı>aris, 26 (A A.) - Bir İtalyan tL 
rikahlJi hal görü 'haşkalan ıç~n gny. hasamatın başından 20 ırubata 'kadar mektedir. Nezaret hiçbir İngiliz tay. Ankara, 26 (TAN) - Matbuat u. caret heyeti bugiin Parise gelmi. tir. 
çok_ faz.ta kolayl~;n ~cs~lelerı, dah.a müttefiklerin ve bitaraflann bir mi!. yaresinin bu nevi bir vazife ile tav- müm müdürü Salim Gündoğanın bir Heyetin iki memleket arasmda yeni 
Yetındedir. Amerik: ın~e. e~lek vaz.1: yon 819 bin 315 tonilatoya baliğ <>- zü edilmediğini tasrih eylemekte- valiliğe tayin edilmesi kararlaştırıl- bir ticaret anlasma.o;ı akdi için mü. 
devlet, İtalyanın da nı~zbıhbıta!a! kbır lan 479 parça gemi kaybettiklerini dir. mışhr. zakereler yapacağı bildirilmektedir. 
zanarak sulh . . _ n eretını a- ------------~---------------------------------------
ki de bugün 

1
:

1
:. ona!?k olursa, bel. 

fikirleri tel'f g .) kıkabılı telif görünen 
ter WeJles,.

1 
e ım an hasıl olur. Mis- 1-----------

•- ın seyahati A b 
o.uııidl ve-· t• • vrupaya u .... ış ır. 

aın~padaki bütün bitaraf eCkôn 
hinded!e, hiç şüphe Yok ki sulh le. 

ır ve Anı .k 
deki teJCbbü en_ anın sulh lehin-
ıaa ..... A . süne muzaheret eder. E-

.... merıka b•t 
kere hallnd ' 1 &raflarla da mih:a. 
4'aınıa e ~lduğu için bugün bir 
7anıı b JŞık gıbl göriinen sulhOn 
Dlesine ~~ni kbir aydınlık tetkil eı: 
_ almaz. 

Mekteplerde 
Talebe Dosyaları 

Tutulacak 
11~ 26 (A~.) - Haber alcı.~
tııe Dacıe~e ~aarif Vekilliği ortaokul 
~ taıeı:~en okullarında o
ra~ ıçln bir talebe dosyası 
ren her tal ır. Orta tahsil hayatına gi
dosyalar 0~; için tutulacak. olan bu 
Dla.n tutııı idarelerince muntaza.. 
ötekine acaıt ve talebe bir okuldan 
kula 8.YJılla.ldct:iği takdirde gittiği o. 
tahsil en gonderilecek ve yüksek 
ıi<l.!yaları ~~ geçen talebelerin 
m~. gırdikleri yüksek tahsil 
tır. ı.ne aynen devrolunacak. 

Dosyada btr 
lil hayatı inı talebenin bütün tah-
?'eyan edeccıt tid_?'!_ınca hakkında ce-
derslcri !h ....... butun idari muamelatı 

, - ..... u. g , 
recesı, disiplin eçıne vaz yeti ve de. 
m. Okul ld ve sıhhat durumları.. 
ki dikkate a:inln talebe hakkında. 
kürnıerinı ka::ı ınüşahede ve hü
vardır. 8 ınalısus kısımlar 

Bu •ureııe b 
lera Ve Y'ÜkacJttlhassa nerlemiş sınıf-
lardan gelen tal o~ullara başka okuL 
darları:n derhaı e e hakkında alitka.. 
:iıunclerı Dıthnk~ esaslr malCimat e. 

OS,. Ue •Yni olabilecektir. Bu 
kavdedcıı her klatnanda yeni talebe 
d·~· o ut 16ı okula nıalu un talebenin gel-
bul olunduğund mat vermesi esası ka
~ini kaybedere:n şu. ve bu şekilde 
bır okuldan i .eskıden okuduğu 
pkannaa. hnk~ı~e_n tekilde kayıt 
eakt& ""' öıücııım, ola-

• 
Balkan memleketlerinde, Nazi casusları, her za. dilfman hesabına memleketine ihanet ediyor, leri vardır ki bizimkinden daha fa-

.. kir bir dekorla ~cvr'Jmiştir. Şu mu. 
mandan fazla çoğalmıştır. Gestapo, hemen her bütün aadakatini, Bitlerin emirlerine karşı gos- hakknktır ki; d kor ,·cya figiirasyon 
yerde, "Tahrik teşekkülleri,, kurmu§tur. Slo- terigordu. NUekim, Von Papen'in yaptığı an- fıknrnlıi:"l, (Sehvt't Kurbanı) adını 
vakyadaki Gestapo şefi JJl. f(arbus, şu anda, gfz. laşma ve plan neticesinde, Schusschnigg'in ma- muhafaza etmic; olan bu filmde zaten 

· hut Berclılesgaden seyahatini tertip eden de gö?:e çarpmamaktrıdır. li bır vazifeyle Macarilllamla bulunmakt.adır. Filmi yapanlara da söylediğim gl-
Oradan, bazı hareketler hazırlamak, 1'e siyasi oydu. O, bu hi.zmetlerine mükafat olarak, Gö- hi. bö) le rabıtalı bir sesr film çevi-
ajanlanm yerleştirmek üzere diğer Balkan ıe- ring'in Avll8turgadaki fabrikalarına umumi rehilmek için Türk filmciliğinin ma-
hirlerine ge-cektir. müdür tayin ftlildi. Pil.sen, ve Skoda fabrikala- ruz olnhileceği azim zorluklar karşı-

)'- b. o;ında sıırfcdilm ~ olan ceht tıpkı Sov-
Bil/ıassa cenubi Dobricada, kesif bir Ctı8Ull faa- rımn lşleyifinde de, mühim ve karlı ırer va- yet orduları önündl'ki Fin kahra-

o 

liyeti sezilmektedir. Bumar, oradaki Bulgar zif e aldı. manhğına benzer. Nisbet o derece 
kalli ti ·z R l. · d ·· d ~imdi, o, bu fabrikaların mümessili sıfatile Ro- cesaret kırıcıdır. e ye erı e, umen po ısı arasın a muca e· ~ Gelelim filmin temsll sanatı bakt-

leler rıkarmaga uğraşmaktadırlar. mangada bulunmaktadır. Ve Romanyaya, mulı- mından kıymetine, bir kere bi7:atihi 
Mahut Makedonya komitesi de, bunlar tarafı~ tar bulunduğu harp malzemesini yapmayı tek- f Jmin )ükünii ~·üklenmi olması ba. 
dan harekele geçirilmi§tir. Onlann şeflerinden lif etmekte, buna mllkabil, mühim miktarda, kınımdan J~rtuğrul Muh<:in bu filmi 

b · · · d ru1trol, bugw dag ve vagon istemektedir. Almanya- 0 kadar dolduruvor ki, diğer arka· 
ırısı, şu an a, Berlinde Gestapo ıefi Himmler. .,... daşlarını tamamen silh or. Onların 

le temaslarda bıdunmaktadır. mn bütün bu işleri kontrol edebilmesi için, Ru- içinde kendini gii terehil~.-k yegane 

Balkanlarda dolaşan Alman Ctllllllltannann mü· men petrol ofiainin baıında bulunan Romanya- ikinci rol Cahidenin roliidiir. Al-

hi b. '--- lının atılmasım, ve onun gerine, Berlinin itima- nıanlarm çevirdiği ilk filmde hu rolü 
m ır "-«fmı, kt!ndileriM, "röportajlar yapma· kimin almış oldujhınu pek h·i hatır-

ya çıkmış birer gazeteci,. ıüaü vermektedirler. dını haiz bir kimsenin yerleştirilmesini de talep lamı)ornm. Znnncdcrim (Marlentt * eylemektedir: Bu mevki.e teklif edilen adam da, Oitrih) idi. ve pek iyi oynamıştı. Ta-
. Viyana Belediye ReitJi Steubacher'dir. hiatin 11crdiği estetik a'\antajlan, 

Alman ağır unayi!nln, yakında Yugoslavyada teşclc.küJ Bnyan Cahidcnin hu filmde daha iyi 
edeceği bildirilmektedi.r. Bu husustaki müzakerleriıı Şu anda, gine Bükreıte bulunan ikinci mülıim kıymetlendirmes·ni beklemek hak· 
Almanya lehine olarak tamamlanması hususunda, Dok.. sima da, "Matbuat attı§esi,, sıfatım t(Jflyan dok- kımızdı. Çünkü iki çocuk baha!n, a. 
tor Birt'kmann tarafından cösteriln 1tayretleriıı boıtwıa tor Wolff'dür: Hakikatte Gestapo'nun, Bük- ğır başlı, muntazam ve kamil bir a· 
gitmiyeceği sanılmaktadır. reıteki gözü, kulağı, ve eli bu adamdır. damı ha tan çıkarmak ''e sevdasiyle 

Yugoslavyayla Almanya a.rumda, bir de, BO!lna de. gönlünü tutu turup sefalete sürii~ * !emek i~in çok, amma pek çok daha 
miryolu meselesi mevcuttur. Babsburglar zamanında 8 Va~o,•afla, "'.ı\vnıpa Oteli,, adını ta~1~·an, ve Alman fazln aşifte olmak gt'rc.kti. Yoksa 
inşa etlilmlş olan be demiryolunda, eski Avwıturyanın bombardımanından nasdsa kurtulabilmiş olan hiiyük iki me\•zun bacak nya bir aralık si-
da hlsesi vnrdı. Şimdi Almanya, varisi bulunduğunu ve tarihi bina, Polonyanın istilasından sonra, orada ne görmekle baştan çıkıvnen bu ba-
ıöylediği ha hiueyi Yugoılavyaya terkedebileceğinl bulunan Nazi Şeflerinin, ve büyiik Gestapo ajanlarının banın karakter zaafına hükmetme-
bildirmekte, v~ buna mukabil Yugoslavyadan 5,000 v• ikametgAhı haline sokulmuştu. Dört giin e"'•el, bu bi. miz icap eder. 
gon istemektedir. naya meçhul eller tarafından ahlan bombalar, binayı Ertuğrul, bu filmde 7.nrnrstz bıt lı-

vor. milkcmmel olarak hitivor. Vez-n .... - Al an\•anı h t ft • t d•v• d kısmen harap etmiş, bir kaç Nazi Şefinin öliimiine se.. • u,...ın, m n er ara an uı e ıgı şey va,on ur. nedar roliinde biraz sun'il'k var. Bel. 
Romada Clodlos, Belgratta, Bittkmann, BUkttşte bebiyet vermiı ve orada ikamet edenlerde dehşet uyan. ki de hunu hesnbi bir adamın vasfı· 
Guido, Schmidt, hep ayni şeyi istiyorlar: Vqon! Milin· dırmışh.r. dır diye takınmış. Oradaki makyajı 
kün olduiu kadar fazla vaıon!_ Fakat, Almanlar, 31dtlrfi1eeek bir Almana mukabR, da sakat. Eğe.r, sakalı takmadan bir * JOO Polonyalının eanma kıyacaklarını ilin ettikleri, ve kaç gün ev,•el flraşını bırakıp yanak. 
Şu anila Bükreıte bulunan ftlYanı dikkat ıinuJ,. •a kararlarım bir ita~ defa tatbik eyledikleri halde, bu lannı tiiylcndirseydi, taktığı kara 

snn ıolka•tl mUteakıp, hiç bir Polonyalıya illşmemişler- c;akal Sll'ltmıvacaktı. Snkalını tıraş 
lardan biritJi de, bu Guido'dur. 1 °ttikten sonra bardaki hnlindt' d~ ora d.lr: Buna sebep o arak. bu suika~tin, Polonyalılar ta-
G .. :~- Schmidt, Av .. •turyanın "-tı•1cı~un1 kag. d ıwy d 1 d .dd ıra haliyle miina ip diic:mivc-n T:q· """' _, UJ uı rahndan e.,... e, ara ann a şı etli ihtilaf bulunan 

hatlık var g:bime geldi. Halbuki. iki 
bettiği günkrtle Sch~hnlgg kabinesinde Ha,. Dd Nazi Şefinden birisi tarafından hazırlandığının çocuğuyla karmnı, ve e\ ini barkını. 

• 
rlclge Nazın olarak ralıımaktagd.ı. Ve o sıradtıa Gestapo tarafından anlapldıiı gösterilmektedir. mnntu:am varlığını diri dm S?öm. 

L--------~-------------------------------------------------.: miiş bir adamı& çehre hatlarında d• <Ltitfen savf11Tı C'Pvirf"; .. 
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Vatan .•• Bayrak._ Vazife kurbanlan - Harp ... Şecaat. •. 

Zafer Kahramanlan - Fransanın bütün askeri 
kuvvetlerinin iştirakile hazırlanan 

3 HARBİYELi Filmi 
Dünyayı en sıcak şarkılariyle saran, en derin dostluklarile 
bağlayan, en yüksek zaferlerile süslenen, dünün, bugünün 
ve yarının kahramanlarına ithaf edilen senenin bu en 
eşsiz filmi 

Perşembe Akşamı LALE 

ANKARA RAOl'OSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Rad~·odifnzyon Postn1art 
Radyosu A nknra RndyosO 
Dalga Uzunlu~u 
81.7 m. 1146~ Kes. 20 it•· 
1R4R m 1R1 Krt 120 K\W· 

Salı, 27. 2. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayart. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Tilrk mil=lği. Çnlanlar: Vecihe, Cevdet Ko
zan, Rusen Kam, Reşat Erer: Okuyan! 
Radife Erten; 13,30 - 14,00 Müzik: Hafif 
mQzlk (Pl.). Güreş Şampiyonası 

İstanbul, Ankara, İzmir futbol n. 
janlarıle futbol federasyonu mumes
silinden mürekkep bir heyet tarafın. 
dan hazırlanan milli kume talima tna
mesi Genel Dircktorlükçe aynen ka

ğından bu para Asbaşkana verilmek
tedir. Bunun için antrenör getirile. 
miyecektir. 

İnşaat malzemesi müteahhf tlerDe 
demir tacirlerinin bir lruıru Fransız 
fabrikalan ile yaptıklan temaslardan 
sonra Parist.en avdet etmişlerdir. Ve. 
rilen mahlmata göre, son zamanlar
da daha %iyade askeri siparişleı le 
meşgul olan Fransız fabrikalan üç a. 
ya kadar memleketimize muhtelif de-
mir malzeme göndermiye başlıyacak
lardır. Bu hususta bir de mukavele 
yapıldığı bildirilmektedir. Ancak , __ mı ___ Salonlarında göreceksiniz ... - .. m;••!# 
harp vaziyeti dolayısile fiyatlar yük. mmmF:6:=:M~a~r~t~Ç~a:rşa::m:ı:b:a============:8~M:;:a:'.rt~C~u:':m~a:=lmm~,~ 

18,00 Program ve memleket s:ı.at ny:ırt. 
18,05 Müzik: Oda müziği (Pi.), 18,40 Ko
nuıma (Çiftçinin saaU), l8,55 Serbest 88• 

ot, 19,10 Memleket saat ayan, ajans va 
metrorolopi haberleri, 19,30 Türk milzlği: Başantrenör gidiyor 

selmiştir. İcap ederse Fran.sadan çivi w s u·. M E R T A K s ı· M 
de getirtilebilecektir. 

bul edilerek tasdik edilmiştir. 
Genel Direktörlüğün ayrıca ver. 

diği karara gore, bu maç~arı milli 
kümeye iştirak eden klüp murahhas
lnrından mürekkep bir heyet idare 
edecektir. 

Talimatname bir iki g-Jne kadar, 
bölgelere gönderilecek ve müsabaka. 
lar, 31 martta başlayacaktır. 

Bölge bütresi 

Ankarada bulunan Futbol Fede
rasyonu Basantrenörü Her Lander'in 
mukavele müddeti bitmiştir. Muka. 
vele yenilenmiyeceğinden bu İngiliz 
antrenör memleketine dönecektir. 

Klüp lll'.sapları 
Bölge ve klüpleri teftiş etmek ü

zere Ankaradan istanbula gelen mu
hasebe müdürü Nafiz, bölgeden son. 
ra Beşiktaş, Galatasaray, dün de Fe
nerbı:ıhçe klüpleri hesaplarını tetkik 
etmiştir. 

M erlwm Gal.ibin aUeBine 
İstanbul bölgesi istişare heyeti ge

çen hafta yaptığı toplantıda bir çok 
meseleler üzerinde görüşme yapmış, 
bu meyanda asbaşkana heyetten geç- yardım edilecek 
mesi lazım gelen bütçe..,in heyetten Fenerbahçeliler pazar günü yap.. 
geçmeden Ankaraya nasıl götilrüldü- tıklım senelik kongrelerinde klübün 
ğü sorulmuştur.Asbaşkan bunun pro. kurucularından, eski !utbolcti mer
je olmadığını, malumat kabilinden ha hum Galibin ailesine, yeğenleri ü:-ıi
Drlanmış bir rapor mahiyetiııde ol- versiteyi ikmal edinciye kadar nakdi 
duğu cevabını vermiştir. yardımda bulunrnıya karar vermiş. 

Heyet azalarına verilen bakk1 hu. !erdir. Fenerbahçelileri bu kadirşi
zur da münakaşayı mucip olmuş, bu nnslıklarından dolayı takdir ederl2.. 
kanuni hak.kın kesilcmiyeceği ileri Balkan şampiyonası 
sürülmüş, bu hususta tetkikat yap- Balkan Güreş şampiyonası hazırlık 
mıya karar verilmiştir. lan tamamen ikmal edilmiştir. Dün 

Bu akşamki toplantı akşam da Fatih eski Güneş klübü lo. 
İstanbul bölgesi ajanlar heyeti, bu kalinde tetkik müsn.bakalan yapıl

akşam bölge merkezinde valinin baş- mıştır. 
kanlığı altında bir toplantı yapacak. Yunan ve Yugoslav güreşçileri ya
tır. Bu toplnntıda stadlar meselesile rm İstanbula geleceklerdir. Rumen. 
yeni sene spor faaliyeti programı- ler de cuma günü İstanbulda bulum;-
nın konuşulacağı söylenmektedir. caklnrdır. 

lifeJ"kez istisare heyeti Bahar kupası maçı 
Beden terbiyesi merkez istişare he. Önümüzdeki hafta pazar günü sa. 

H olanda Ue ti.caretimiz 
Holandanın Ankara sefiri Yisser. 

dür. sabah memleketinden şehrimize 
dönmüştür. Sefir Türkiye - Felemenk 
ticari münasebat.ı hakkında şunları 

"söylemiştir: • 
"- İki memleket ara~ındak:f tica. 

ret anlaşmasının müddeti bitmiştir. 

Fakat bugünlerde anlaşma yenile· 
necektir. Harbe rağmen Türkiye ile 
ticaretimiz gittikçe inkişaf etmekte
dir.,, 

Sefir, şimdilik harbin umum! bir 
şekil alarak Balke.nlara da sirnyet e. 
dcceğini zannetmediğini, hatt! bu f~ 
liıketin urun müddet devamına im.. 
kiın gönnedi,l!inl. Ho1andanın sonuna 
kadar bitaraf1.ığını muhafaza edece
ğini söylemiştir. 

Kimyevi madde satmak 
istiyorlar 

Evvelce Almanyadan tedarik etti
ğimiz sanayi maddelerini satınak i. 
çin muhtelif yabancı piyasaJarda re
kabet başladığı haber veriliyor. Dün 
de şehrimize bir Macar :anayi mües. 
sesesi müdürü gelmiştir. Bu zat ~a
zetecllere demiştir ki: 
"- İstanbulda bir kaç gün kaldık

tan sonra. Anknraya giderek terruı.s.. 
lar yapacağım. Başta boya olmak ü
zere kimyevi maddelerin mühim bir 
kısmını Türkiyeye temin edecek va. 
ziyetteylz.,, 

Finlanda Konsolosu 
Defnedildi 

Sinemalarında birden 

TÜRKÇE 
'PANYOLCA 

Şarkılı 

TCRKÇE 
Sözlü 

Sevimli ve dilber İıı;tuınvol :v1ldı7.• 

t---------·--~----------------------__.il!A.~ 
ÇOCUK 
BHmecemizde 

Kazananlar 
12 Şubat tarihli (ÇOCUK) saytamıuia· 

k1 "Bilmece • Bulmaca" yı doğru halle
denlerden hediye kazananlar: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Cağııloğlu ortamektep 234 tnıan YOcel. 
~ktaş 19 uncu m~ktep Ayb.nn Doğan, 

Çapa orta sınıf 2 Nevriye Kant.aş. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 
Beyoğlu 12 net llkmektep Turan' Tak· 

m.ıı.k, Cerrahpaşa Seyit Yahya Htuı sokak 
28 No.da luet Özbay, Yenlbpı ortamek
tep 602 Erdoğan Haker. 

ALBÜM KAZANANLAR 
Adana birinci ortamf'.ktep 199 Mehmet 

Ali Pudaykak, Bandırma orta.mektep 345 
Sadık Toprak, İstanbul Aksaray Kf."Tlal· 
paşa caddesi Uğur apartıman Bayan .Mak
bule Eriş. 

RESiM MODELi KAZANANLAR 

BORS 
Lonı!ra 

Nevyork 
Part. 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Brüksel 
Attna 
Sofya 
Modrld 
Buda peşte 
Bmtret 
Be.l&rad 
Yok ohama 
Stok.bolm 

26 • 2 • 940 

5.24 
130.19 

2.9551 
6.74 

29 2725 
89.2521 
22.04 
0.91 
1.5925 

13.435 
23.55 

0.6175 
3.08~ 

31.0925 
81.D05 

ESHAM VF. TAnvtI.A1' 

1938 " 5 ikramiyeli 19.68 
Sıvas-Enurum V 19.30 
'~ Bankası nbıa. peşin 8.80 

~--------~ 

KlAslk program. Ankara radyosu kllm• 
ses ve saz heyeti. İdare eden: Mesut Cemil; 
20.15 Konuşma (İktısnt ve hukuk sııatt), 
20,30 Türk mOzlği: ince saz faslı; Çalan~ 
lar: Hakkı Derman. Şerif lçU. Hasan GQr. 
Okuyan: Tahsin Karakuş; 21,15 Konser 
takdim!: Halli Bedii Yönetken, MOitlk: 
Radyo orkestrası (Şef: H. Ferit Alnnr); 
22,15 Memleket saat aynn, ajans habc· 
hırl; ziraat, esham - tahviltıt, kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22,35 Milzlk: CU• 
bnnd (Pl.), 23,25 • 23,30 Yannkl program 
ve kapanış. 

Yeni Mühendislerin 
Ayrılık Gecesi 

YQksek Mühendis Mektebi son cmıf 

t.nlebelerl 2 m:ırt cumartesi gecesi Mak· 
.sim sıtlonunda bir ayrılık gecesi tertip 
etmişlerdir. Bu baloya bOtün profesörler 
ve mllhendlslcr davetlidir. Gecenin t,yt 
geçmesi için bütün tuwrlıklar ~diden 
ikmal edilmiştir. 

ÖLÜM HABE LERI 

Profesör Osman Nuri 

Eralp Öldü 

yeti, nisan ayı içinde toplanarak ş;l- bahleyin, Fenerbahçe, Galıı.tasaray, 
rayı devletten çıktığı söylenen Be- Beşiktaş, Pera veya Şişli arasında 
den terbiyesi kanunile, idari ve cezai yapılacağını bildirdiğimiz bahar ku
taJjmatnameleri tetkik ederek tru:. pası maçları için klüpler~ ajanlıKtan 
dik edecektir. müsaade istemişlerdir. Ba'..kan şam-

Antrenör getirtilmiyecek piyonnsı müsabakalarına hiçbtr tesir 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü- yapmı~ncak ?lan bu maçlara müsa. 

ğü 1stanbulun da antrenör ihtiyacını ndc cdı~eccktır. •• 
gözönünde tutarak tahsisat koymuş.' _ l _oleybol musabakll8l. 
tu. Fakat Asbaşkan tahsisatı olmadı- Mulkıye mektebi voleybol takımı 

ile Galatasaray mektetr takımı ara· 

ha fazla bir rorgunluk ve şiküyet ol. 
malıydı. Lakin on allı sene soıu-nki 
(renklerin clochatd dedikleri serseri 
hali mükemmeldir ve zaten Ertu~
rul .Muhsin bu filmde gösterdiği kud. 
retin zirves:ne orı:ıdn vıırmnktndır. O 
derece ki Jıattiı hazan beklendiğinden 
ve istendiğinden dahıı fazla trnjik 
olmaktadır. 

sındaki müsabaka diin 13eyoğlu balke 
vinde yapılmıştır . .Maçı Mülkiyeliler 
birinci devre 17 - 15 kazanmışlar, i
kinci devre 6 • 15 kaybetmişler, ü
çüncü devre 15 - 13 kazanmışlardır. 

Edlme CClmhurlyet mektebi 3 QnMl sı
nıf Hilmi Alptekin. Bursıa 7 nd ilkmektep 
74 Sunday Bakırcı, Bozöyük birinci ilk· 
mektep 5 - A. da Muhsin. 

SULU BOYA KAZANANLAR 
tr.;l"l'w Oan1an~ TTln.kaaı -o:us or. aıtyan 

kızı özen Sayan. Kayseri İstiklAl mekte-

bi 300 Tezer Akdaınar, Ankara Yenişe
hir Mimar Kemal mektebi 91 Ayhan Ev-

Vefat eden Fin'!.andanın İstanbul 
konsolosu Mariço Darr, dün defnedil
miştir. Cenaze dün saat 13.30 da Yük 
sekkaldırımda Aşkenazit sinagoguna 
getirilmiş ve merasim sinRgogda Y~
pılmıştır. Mernslmde vali muavini, 
İngiliz, Frnnsız, Rumen, Yunan, Yu
goslav konsolosları ve müteveffanın 
akraba ve dostlarından başka bir çok re. 
kimse bulunmuştur. KALEM BOYASI KAZANANLAR 

YENi NEŞRIY AT ı 

8ERVETIF0NUN (Uy•nıı) - Elll se
neUK si.yut ve edebi varlığını tnkili\p re
jlmJnin son tektunnınne uyduran bu ga-
7at-.. ,,.._ı .,,ocUn .... ft'li"ı-ı. •• h.t."ıcıtıautı... 

Sabık Bakteriolojihane :nüdürfi ve 
Askeri Bı:ıytar mektebi bakteriolojl 
profesörü Emekli Yarbay Osman Nu
ri vefat etmiştir. Cenazesi 27.2.940 
bugünkü salı günü saat 11.30 da Fa.. 
tihte Atpazannda Mıhçılar caddesin
de 3 numaralı hanesinden kaldırıla.. 
rak namazı Fatih camii şerifinde Jo.. 
lındıktan sonra Eyüpteki aile mak· 
beresine defnedilecektir. Kendisine 
cenabı haktan mağfiret ve ailesi ef
radına uzun ömürler dileriz. 

HAmıdın son gUnıerlndek.J son bir yaz.ısı, Yüzbaşı Macit Ertem, Dr. Zeki 
Halit Fahrlnin blr şiiri ve siyası mllndcre- Butur, ve Emniyet Sandığı şcOerin
cat ve resimleri ile 29 Şubatta çıkacaktır. den Necmfnin kayın pederleri Emekli 
Zengn bir edebiyat knynıığıdır. B · b 

HALET EFENDiNiN PARIS eOYOK ın aşı Bedri Kayabal düçar olduğu 
ELÇILlöl _ Edebiyat Fakilltesl Tarih .hı:ıstalıktan kurtulamıy3rak vefat et
ZOmresl DoçenUerlnden iken Maarif Ve- miştir. Cenazesi. 27.2.940 salı günü 
ktıleU TAllm ve Terblye dairesi Azalığına Beşiktaşta, Yenimahallede Fırın so
t.ayin edilen Enver Ziya ıtoraı tarntındnn kağında 9 No. lu hanesinden kaldırı. 
yazılmıştır. !arak namazı öğle vakti Beşikt8f 

• K.ırklarelJ B(}yfik yııylA Mezarlık sokak 
Tütün ikramiyesi 4 No.da Asiye Göksal. Lnleburgaz birinci 

Alanlan Davet llkmektep 4 Oncil sınıf Şadiye Karatepe. 

Bir genç koşarlren öldü 
Balıkesir - Burada kır koşulan 

yapılrıken Balya mıntaknsı r.amına 

iştirak eden Selim Aktaş, daha bir 
kilometre koşmadan, düşup ölmüş
tür. Balıkesir spor böl~esi, merhum 
gencin ailesine, telgrafla yüz lira 
göndermiştir. ' " 

"' 
Bir l\lotör Battı 

(Şehvet Kurbanı) ismindeki Türk· 
çe film, Türk:yedeki filmcilik sana. 
tlllın bugün için bir şaheseri sayıla
bilir, çünkü bu genç sı:ınnt henüz on, 
on iki yaşındndll'. Sahneler daha kn. 
labalık ve temaşa ihtiyaçtan daha 
geniş olan diğer Balknn memleketle· 
rinde böyle bir film çevrilebileceği. Maksut kaptana alt 75 tonluk Ve. 
nl mnnetmlyorum. nizgüzeli isimli şarap motörü Ka.ra-

BWm milletin knrnkteristiği olan denizde fırtınaya tutulmuş ve 80 fı
yoklukta ve yoksullukta eser çıkar· çı şaraptan ibaret olan hamulesl ile 
mak mucizesi bumda da göze çarp· beraber Ereğli önlerinde batmıştır. 
mnktndır. Bu eser, memlc.kctte film Motörün beş tayfasından hiçbirinin 
müsabaka ve mükfi.fntlnn ihdasına de meydana çıkmamasından onların 
doğru bir istikamet işaret ve tavsiye 1 boğulduğuna da ihtimal v~rilmekte-
ediyor. dir. 

- O zaman koyde idik .. Açık hav'.lda insan ço.. 
cuklaşıyor_ Hem kaç aydanberi sizi görmedını. 

- Demek sen dostlarını bir kaç ay içinde unuta· 
cnk kadar vefasızsın oy le mi? 

Beyoölu Yeril Askerlik Şubesinden: 
940 yılı tntnn ikramiyesinin tahakku

kuna esas olmak Clzere şehit yeUmlerlle 
molQl subay ve eratın senelik yoklamala
nruı 4 Mart 940 pazartesi gQnQnden iUba
ren bn§lanacaktır. Bu sebeple Beyoğlu 

askerlik şubesinde kayıtlı biltQn şehit ye
timlerinin 4 Mnrttan 15 Marta, malıll e
ratın 15 morttan 25 marta n mnlQl su
bayların da ~marttan 31 marta kadar nO.
fus cQzdanlan, maıış resmi senetleri, ra
porlan, tOtün lkrnmlyesine nlt cüzdanlan 
ve beş adet de fotognıflarile birlikte şu
bemize milr'3cantlan ll.An olunur. 

Kayıp :Makbuz 
128.773, 3.5.34 fst. 219411, 31.10. 

34 Galata gümrüklerinden aldığunız 
makbuzları zayi ettim. Yenilerini çı
karacağız. Eskilerinin hnkınü yt>k. 
tur. - Çohacı oğlu İsak Kohen 
Mahdum lan. 

Bulvadln llkmektep mıılmildilrilnlln oğlu 

ŞQcaattin Tilrcmen. 

PERGEL KAZANANLAR 
Bakırköy kız ortamcktebl 223 Melfthat 

Onaran, Amavutköy Trnkmançar mekte
bi H. Kaban, Kartal Maltepcai Crun sokak 
8 _!{o.da Rau! Kop. 

KART KAZANANLAR 

Tavşanla maliye muhasebe kAtlbt oflu 
Do~an Arslanbey, Samsun Odunpazan 
Deppo7 sokak 10 No.da Samuel Murat. 
Taksim Abdullah sokak Zafer apartımanı 
3 No.da Koçu Türker, Kumkapı ortame.k
tep HIO Mehmet Öktem. 

HALKEVLERlNDE: 

KadıklSy Halkevlnden: 
1 Mart cuma akşamı saat 20,30 da evi

miz salonunda Prot Dr. Silheyl Ünver ta
rafından (Hiddet) m~vzulu bir konferans 
verllecekUr. Herks gelcbı'ı!r. 

Muharrir, tkl larorıdan ibaret olan bu Sinanpaşa camiindc eda edildikten 
eserde 1806 - 1820 seneleri anısında: Os- sonra Feriköy kabristanına dclnecli
manlı imparatorluğunun takip ettiği hart- lcecktlr. Mevladan rahmet dileriz. 
d siyıuıetl ve o zamanki ecnebi devletlerle -=============== 
olnn muhaberatı tetkik ve tahlll ebnek-
tedlr. Kitabın ikinci kısmı bu muhaberat.a 
alt fotografiler-e tahsis edilmiştir. 
UYANIŞ (8ervetlfUnun) - 2270 - 585 

ind SBYl.SJ çıktı. 

HAVACILIK ve SPOR - Bu kıymeU! 
mecmuanın ısa inci sayısı çıltmışb.r. 

ÇIGIR - Bu llhn, fikir, sanat mec
muasının 86 ınc:ı. sayuı, Ozlü bir eekllde 
çıkml$b.r. 

ZIYA GÖKALP -Abidin Beşlnd tan
fındnn neşredilen bu eserde Ziya Gökal
pın tckAmm hamlemlzdekJ mevkii, Garp
çılık, lslftmcılık, türkc;ütak telAkkllerl, I· 
deolojlsl., anlntılmakta, eserin aonundn 
bir de lzahname buluıunaktadır. Kitabın 
fiyatı 25 kurustur. 

su.nuz siz? 

Or. SUPHI ŞENSES 

1 idrar yollan hnstnlıklan mlltehas-J 
sun Beyoğlu Yıldız sineması lı::ar1151 

h"nmvav duraı?ı Lekler anıırtımanı 

3 • "1'e) : 4392 

Kayıp Aranıyor 
Gedizin Sofular mahallesinden İsa 

Faki oğlu Ahmet 15 sencdenberi ka
yıptır. Babası Ali Hoca ölmüştür. Bi
len ve görenlerin lütfen kendisine 
hnbcr vermeleri rica olunur .• Gediz. 
de marangoz Halil İbrahim Saygın. 

Fakat Mehmet Beyin yüzü birdenbire ağrrlat
~tı. Bastonuna dayanarak olduğu yerde durdu, 
kaşlnrını çatıııak genç kıza baktı: 

- Alay mı? Sana söylediğim sözlerin hepsi ga.. 
yet ciddi. candan ve samimidir Ayşe ... Buna inandı
ğını istiyorum .. Anladın mı? 

Ayşe bırdenbire kızardığını hissederek ba.~ı c. 
teye çevırdı. Yanyana Harbiyeye dogru yuruyorlar. 
dı. ilk d&kikalann heyecanına bedel şımdi ikisine de 
bir durgunluk. yorgunluğa bcnziyen bir sükıinet 
gelmiştL Hele Ayşcnın bırdenbire keyfı kaçmış, üs. 
süne isinıslı. b·r buzün çökmüştu. Şımdi geri dı.inmek 
koşa koşa Beyazıda evine gitmek, ve yalağuın gtrip 
gozlerini ırnpE.mak, uyumak, dinlenmek istiyordu. 
Fakat buna rağmen içinde, yine mahıyctini an.lll;> a
madığı bh sevinç duyuyordu. 

Yazan: BERKAND No. 39 
Ayşe, onun sesinde.ki tcUışa ehemmiyet verme

den: 
- Hel,. bele.. 

- Adanadan ne zaman döndünüz? 
- Bir buçuk ny kadar oluyor. 
- Demek işlerinız ümit etiğinizden fazla uzadL 
- Oyle oldu yavrum. Halledilmesi liızım gelen 

bir çok çetin meseleler vardı; bazı sebeplerle mtıh
kemeye miiracaat etmiştim; başladığım !Şleri yüzü 
üstüne bırakmak istemediğim için altı aya yakın bir 
zaman orada kalmıya mecbur oldum. 

- Bostancıya hiç gittinız mi? 
Bu suali istemiyerek, bilıiihtiyar sormuştu. Al· 

dığı cevap kaJbınin helecanını büsbütun arttırdı. 
- Ben senin gibi vefasız değilım, dostlarımı 

arar sorarım. Gelellberi tam dort defa dayını gormi
ye gittim. Sem de orada bulurum diye ümitlımmiş. 

tim anıa sen meğer kışın, hele bu kış oralara ?ek uğ

ramıyor muşsun. 

- Soruk havalarda biraz güç oluyor ... Talebe o 
iken oturduğum evde kalmnğı tercih ectmı. 

- Beyazıdda değil mi? 

-Evet-
- Adresini hatırlıyorum. Hatta bir kaç kere se 

ni aranıı:;a niyet ettim ama rahatsız ederını korkusi. 
le buna cesaret edemedim. 

Genç kızın bu son sözleri lşltmemezliktt?n geldi· 
ğini gorerek liıfı değiştireli: 

- Dayın ve yengen senden çok şikayet ediyor. 
lar. Onlar, arayıp sormuyormuşsun; çok çalışıp yo. 
ruluyormuşswı. falan, filAn._ 

- Ne deseler hakları var, son aylarda onlan 
cidden ihmal ettim nma artık acısını çıkaracağım.. 

Yakında ... Hayır, yann Bostancıya gideceğim. Benim 
de onları oylc göreceğim geldi ki .. 
~ Yarın mı? Bu havada! 
-Evet. yazıhaneye telefon eder, tztn alır ve gi

derim. Dayımın bahçesi karlar alUnda ne güzeldir, 
bilemezsınf z. 

Bunu s~ylerken ilk defa başını ona doğru çevir. 
mişti; göz göze geldiler; ikisi de karşısındakinin yü
zünde sevin~ gördüğü için biliı.ibtiyar gülümsedı ve 
on dakikadanberi üstlerinde dolaşan resmiyet birden 
bire dağildı. Şimdi artik rahatça. sade biribirlerile 
konuşmak zevki için konuşuyorlar ve bundu derJı 

bir zevk duyı:yorlardı. 
Kar 11111 durmıyacakmış gıöi iri par~alar halinde 

muttasıl düştiyordu. Ayşe ile Mehmet, spor adımlari
le yanya:u ylırüyerek Harbiyeyi, Osmanbeyı geçtl. 
ler. Şundan bundan bahsediorlar, biç h.izumu ve e
hemmiyeti o'm1yan bir çok şeyleri biribırlerine an
latmaktan haz duyuyorlardı. Bi.rdenbtN Mehmet 
sordu: 

- Sen belki bir yere gidecektin Ayşe:' Sana 
m&ni olmıyayım? 

- Hiçb.ır yere gitmiyordum. Sırf bu güzel hava
da yürümüş olmak için maksatsız ve bede.fsız bır ie• 
zı.nti yapıyorum. 

- Ta Beyazıttan buraya kadar bal Fena bir 
liJ>Or değil! 

- Karch yürümesine bayılırm. bele böyle rOz.. 
glrsız havr olursa! 

- K.ıyafetın de tam bugüne uygun._ Uz.aktan 
seoni ~örünce. daha kim olduğunu pek seçmeden gi· 

yinişi~ havran oldum. 
Ayşenin yüzü bir sıcak dalgasile buğulanm}ftı. 

Helecanını bellı etmemek için şaka etti: 
~ Benımle alay etmekten ne kadar hoşlanıyor. 

Diyert>k şakasında devam etmek istedi ııma göz. 
leri Mehmedin bakışlarile karşılaşınca oır tclllikeden 
kaçıyormuş gibı susarak başına öteye çevirdi. 

Sustular. Ayakları karlara gomiller~k yürüyor
lar, yürüyor:ardı. 

Şişli meydanına geldikleri vakit Ayşe durdu: 

- Yoruldum artık .. Hem dınıenmek, hem de 
ısınmak için şu kahvehanelerden birıne girıp ._,ir çay 
içeceğim. ... 

- Ben de geleyim mi Ayşe? Seninle karŞl kar. 
şıya oturururz. Hanı Su.adıye plaJında ıaptıgımız 

gibL. 
- sız btıırsınız. tstersenız gelin.: 
Suadiyeden bahsettiğı ıçın ona Karşl fçinrlen bir 

kın taşmıştı. Onun kendisıne ait hatırdlnrı anması. 
annesine benzedi~ için onu beğendığı ve ona yak
laştığı günü yadetmcsi. genç kızda hoş bir tesır vap
mamıştı. Fakat küçük tenha kahvede bir ta~ masaya 
dirseklerını dayayarak karşıh.klı oturduklıır1 zaman 
yine bu kini ~avas vava::ı eridi, yıne onun gözierının 
denn bakışlarına ya.kalandı. 
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150 • , A.y 100 • 
Mllletle.rarası P~ta lttihadııuı dahU 
Olınıyan menııeıreue.r 1çln •bone 
bedclJ mQdJet surastyle 10. it, t, 
1•5 Uradır. Abone bedeJJ oesfndlr 
Adre3 deltlaUrmek u lru~tur 
Cevap lctn mektuplan 10 kW'U$luk 
pul nftvesj l~zımdır. 

1 •• 
nn. bir knç imzalı bir mektup 

.. aldık. Mektup sahipleri: 
- Biz. diyorlardı. Kon,.alıyu. Son C(1n

!:;1e. lçlnde dotup bQyQdQğümQ.z fe}ırln 
lal ıdıı?ı ismin, ağır ithamlara uğrayan blr 

ınle beraber geçmesi. bize. - .,.. aanıyo:;n ki btltQn hemşerllerlmlze - tablJ. TC 

ertn bir teesstlr veıVor. 
Bele. bıızı P7.eteler, bu ldm9eden beh

aed.erltcn, ltendl laimlertnı blla kulla.nnıı
.10rlnr, ve Mdcce: "Konyalı'" deyip geçl-
7orlar. Bu tw-ekct be d~dutumı.u. teeuO
l'iln ılddeunı arttırıyor. 

O labrlan 7azan1ann bDmelertnf tstı-
1'0ruz t1. COınhurtyet devrlnJn "'Konya
h• a. hıkıltıbın. .., reJIJnlD müdafaasında. 
dij!e.r Yatnndaşlaniaıı daha aa fedaltlr •
'1lam.az. Eter, bahsi ıecen o kimsenin, 
hnlıı.lı harekcUert varsa, bunlann içinden 
ltonyıı oehrlne de bir bleap hilaesi ayır
nıaJt, baksıwk.l.aruı en prlbl, en. mAnasızı, 
en cirklnı olur. Bunun içindir Jd. o man
tıkaulığı 7Bpanlan. ter\1z ıehrlmlzln te
ren namına lkaı. otmenb.l bekleriz. Bunu, 
bir vazife ıı:ıyacağınudan emın1z.1• 

nu okuyucularımmn bizde mah· 
faz bulunan mektuplannın iktibas 
etrncdiğ"miz. kısımlannda da ~öylr
dikleri gibi, tbrnhim Hakkı, on sekiz 
tn.ilyondan olduğu gibi, Konyadan da 
sadece bir ferttir. 

Fnkat biz, ibrnhim Hakkının soya
dı olarak aldığı 'Konyalı,, kelimesin. 
den bahseden gazetelerimizin, bu o.. 
kuyuculonmızı evhama düşüren 
kasıtla dnVTanmadıklanndan eml. 
nb:. Bir "lsmiha~,, olarak kullanıl
dığı mfiddetçe, "Konyalı", sade, onu 
kullanan f hsı ve snde onan soyuna, 
sopunu gö:ı önüne getirir. Bunun 
içindir ki, -o okuyuculamnınn b
!cdikleri ikan yapmamıza rağmen
~onynh,, dan. Konyahlann alınma. 

nı yerinde bulıunadığı.mıxı söyli-
7eceğfa! 

Çünkn Konya şehri hakkındaki te
~kk~mizln, bu okuyuculannunıı te. 
mkkılerlndı>n farklı l !_1_.e. 
yoktur! .. ~ o nuısına UllAön 

• • 
Deniz Klübünün Davetiyesi 

ÖnOmüzde, Denb Klübü tarafın. 
dan ~ônderilmi:, bir davetiye var. 
Daktıloyla yazılmış olan bu daveti
yede fu satırlan okuyona: 
•- Sayın B:17_ Nezih klObQnltrQn in

ce nıhlu ~lence tomlt.esı tarafından ter
~ edllen ve fevka~de rağbete mazhar o

kı7afet balosu (bal costume) bu sene 
~ 2 mart 40 cumartesı «(1n. saat 22 den 

ar~ 7tlksek neşe ve e{!lencelerle bq
~catını, bu kıyafette blrlncl., lldncl ge

ere 30r1 heyeti taratından hediyeler 
Ycrile<:eğtnı kıvançla blldlrll1r. 

Bu balonuza, QyelerfnJzin ıe~'ltterl 
• :ı:;nrıerlnln huzurlıırtle eerefleneceğlmi

ertn an7gılanmwa dllertz. .. 

k ~n davetiycn:n en altında da, şu 
e ~rrıcler Ynzılı: Elbise mecburidir~ 

dh u klübün kendi kendisine: "Ne. 
ko~ı:e?'C:Sinc ve hu klilbiln eğ'lencc 
l'tıhl csının, kendi kcnd"slnl: "İnce 

Ç 
u,, bulmasına sözümüz yok! 
Onk& b"Jh • hıs 1 ' ı assa a.on zamanlarda, 

nıe~n trın *ke?di kendilerini methet
·~r • san hır adet haline g irdi. 

leı-ln·o~~ilnıln Balo,, ya davet edilen
Ya s.:,. 

1 
!ecburt elbise, ynni frak, ve-

... o un g'v-• b 
1arı01 d " " •• .ıye mec ur olunma. 
•sn . 8 • modern baloların orijinal 

rnr:ız l . d 
Fakat" erın ~n tıayıp ge~eceğiz. 

gôzl,."; 'ı ~u sekız, on satır içinde, 
cürnı ~ zı hrmalıyan kelime, ''e 

....... el) .atalanna ne diyelim? 
uu t can t h 1. 

i teı'iğ' • a c alarından kaldırmak 
gittik rnıt: hatalnnn, Türk diline 

• Çc sira,·et ett"·..ı .. .. 
sıknlan . · •f!ını gostercn ve· 
na ko:v; !:_ttikçc knlınlaşan dosya~ı
halort • Ubunınz hu "davtiye,,, hizl o 

an evvel 1' b 
titidiğ ' ısan ahsi üzerinde 
tonun :e~~rmakt~dır. Bi7ce, bu ha. 
diiföniz 't~ ınde gosterildiğ'ni öf?ren. 
de f.!Östc;.;~~· dn_'\·etivenin tertlhind<' 
do n:vnnd ıs olsav"ı. muhnf P.plann. 
ntü"~irJ ... ırfnd~. ITT nıiisbet alaka daha 

"~ r t: E-;. d • Yanla" h 1 • C1' nvetıyevt ok•ı-
dil!j lddina "

1
nnn trrtihinde eöstrl'iJ. 

] • o unAn it' 
ı!llnnının te fh' nnyı, o davetiye 

de.,.le"e D r ~ ıvl~ miit~ac;ip zanne. 
• erı1z Kl .. hn 

br1'' .. ıtif!i rn!l-b. u nün ~avuşmayı 
Dil"ntize k et te suya duşer. 

(?Öcıf,..,.iJ ... n 't• Dl'Şı muhtelif vec;ildf''fl<" 
Sİ71'k had(l'. ınosı:r:lıihn adetn hfirmet
sl'f:.nln-ra oo~nc k vnrdıfi'xnı anlatan ve. 
diği isv -• 51 l'astlnyısınuzm ver· 

ıın111r kl h' 
Ynnıtak ihtl ' •:r;e hn satırlan 1 Yacını duyurdu! 
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Radyonun, büyük fayda ve hizmetleri olduğu gibi, zararlnn 

bu yazıda radyonun cemiyet hayatındaki rolünü iki 

ve tehlikeleri de vardır. Muharrir, 

cepheli olarak tetkik ediyor : 

o 
{ nsan dehasına borçlu oldu. 

ğumu.z icat ve ihtiralar a· 
rasında, radyo, hiç fiiphesiz, ilk 
plan.da gelmektedir. Trbaatin ic• 
dındanberi hiçbir şey, radyo kadar 
!ikrin intişarına hizmet etmemiı
tir, diyebiliriz.. Bu keyfiyet. bütün 
dünyada radyonun hakikaten şaya
nı hayret bir surette inkış.ıfuu i. 
zah etmektedir. 

Muhtelif memleketlerde radyo
dan istifade edenlerin miktanna 
ait istatistiği aşağıya kaydediyo. 
nı:ı:: 

!8.000.000 Amerlkn Birleşik Devletleri 
8.412.000 Alına~ 

U4'7.000 İngilten 
4.018.000 l"rana 
1.038.000 SovyeUer COmhurtyeıl 
1.061.000 Japo~ 

944.000 hain 
208.000 Ftnlanda 
102.000 Yuıoalovya 

84.000 Türkiye 
%9.000 Bulgarlatan 

Bu rakamlar bize, radyonun bii
tün memleketlerde, diğer neşir va
sıtalanndan üstt\n olan tesirini 
göstermektedir. Filhakika, Fransa
da, İngilterede, Amerikada en bü
yük gazetelerin normal tabı adet
lerinin azami iki milyon olduğunu 
görmüştük. Bu demektir k.i, en 
kuvvetli gazete, ancak iki milyon 
okuyucuyu tesiri altında bıraka
bilmektedir. Halbuki, mesela İn
gilterede radyo, sekiz buçuk mil. 
yon insanı tesiri altına alıyor. Bu 
yekuna, her evde radyo dinJiyen 
bütün aile efradını, umumi yer
lerdeki hoparlörleri ilave edecek 
olutsak, bu tesirin şümul derece. 
si hakkında bir fikir edinebiliriz. 

Radyo, çok kud:etli bir pro
paganda ve siyasi terbiye 

vasıtasıdır. 
Radyo, halk ltütleleri üzerinde, 

kitaptan, gazeteden Jaha büyük 
ve süraUi bir tesir icra etmekte
dir. 

Bugün radyo sayesinde, mikro. 
fon karşısında bir hatip, hiçbir 
zahmet çekmeksizin, binlerce kilo
metre uzakta bulunan milyonlarca 
dinleyiciye hitap edebilm~kte, on. 
lan heyecanlandırruakta, hareke
te getirmektedir. 

Radyo, memleket efkhı umu
mfyesine muayyen istikametler 
vermek hususunda harikulade bir 
telkin ve ikna vasıtası olarak kal. 
m.ıyor. Her memleket, diğer mem
leketlerin efkan umumiyelcrini 
kazanmak. için bu vasıtadan isti. 
fade etmektedir. 

Bilhassa bu harbin başlangıe1n
danberi, büyük devletler, kendi ta
rafiıınna çekmek istedikleri mem.. 
leketıerin llsanlarile radyo 'neşri
yatı yapm~k hu~usunda biribirle
rile rekabet etmektedirler. 

Almanyada, halkın ecnebi rad· 
yolannı dinlemekten şiddetle me
nedilmesi, radyonun ne kadar kuv. 
veUi bir propaganda 'lilfilu oldu
ğunu teyit etmektedir. 

Bu keskin propaganda silahından 
dini makamlar da istifade etmek
tedirlf>.r. Vatikan, radyonun bu a
lemşümul tesirini ~ok iyi takdir 
etmiştir. Bizzat Papa, muhtelif 
münasebetlerle, luristiyan ümmeti
ne radyo vasıtasile hıtap etmiştir. 
Bir çok memleketlerde milyonlar. 
ca hıristiyan, dini merasimi, dini 
mevizeleri radyodan takip etmek
tedirler. 

Memleket ve dünya havadisleri.. 
ni vermek hususunda, diğer neşir 
vasıtalanna nazaran istisnai bir 
mevkii olan radyo, gazetelerin en 
tehlikeli bir rakibi olmuştur. 

Filhakika gnzeteler umumiyetle 
halka günde iki defa - sabah ve 
akşam havadis vermektedirler. 
hatta, kendi gazeteleri olmıyan 
şehir ve kasaba halkı havadisleri, 
ba.zan btr kaç gün sonra almakta
dırlar. Halbuki radyo, memleket
te ve bütün dünyada olan mühim 
vakalan, saati saatine haber ver. 
mektedir. 

Bundan dolayıdır ki, bugün rad
yo. matbuatın bilhassa büyük ha. 
vadis gazetelerinin amansız bir ra
kibi haline g~tir. Gazete sahip. 

o 

n 

YAZAN: 

S adrettin Celal A nf el 

lert bundan şlkAyet etmişler, dev
letin kendi lehlerine müdahalesini 
istemişlerdir. 

Fakat terakkiye karşı gidilemez. 
Havadislerin radyo vasıf.asile ve. 
rilmesine mani olmıya teşebbü• et-
mek, eski zamanlarda at arabala. 
nna zarar veren şimenclif~rlerl kal
dırmağa, bugün de şimendiferlere 
rekabet eden otomobillerin seyrü.. 
seferlerini tahdide teşebbüs etmi
ye benzer. 

Buna muvaffak olunamaz. SQ. 
rat asrında yaşayan lnsanlann bek· 
lemiye tahammülleri yoktur. 

Esasen. bazı mütefekkirler, ga.. 
2etelerin basılmak üzere bulunduk
ları zaman biz.im onların iç.indeki 
havadisleri bir kaç saat evvel rad. 
yodan öğrenmiş olmamızı fE>.n• bul
muyorlar. 

Çünkü bu suretle Havndiıl ga:ı:e. 
tcleri ehemmiyetlerini kaybede
cekler ve gazeteler, eskiden oldu
ğu gibi, edebi, ilmi, siyıısi mahi
yetlerini tekrar kazanacaklardır. 

Bundan başka, radyofonik ilan. 
lnrın da matbuata. - dinleyicilere 

de • zarar verdiği muhakkRkhr. 
Memleket ve dünya havadislerini öğ 
nmmek, yahut bir konferans veya 
konser dinlemek arzusile düğmeyi 
çevirdiğimiz uı.man, bin bir derde 
deva olan ilaçların sözlü sazlı ilanı 
ile karşılaşmak, her halde çok sı. 
krcı, sinirlendirici bir ŞC?ydir. 

Radyonun, yalnız havadis gaze
telerine değil, ayni zamanda bir 
çok fikir işçilerine de zararı dokun. 
maktadır. On binlerce talebe için 
tek bir muallimi, yüz binlerce din
leyici için tek bir orkestrayı faali. 
yete getiren radyo, bu suretle, on 
binlerce fikir ve sanat adamını. iş
sizliğe ve sefalete mahkum adiy<>r, 
demektir. 

R adyonun, halkın c:iyasi ter
biyesi bakımmdan yaptığı 

tesirin kıymeti hakkında mutlak 
bir şey söylenemez. Radyo neşri· 
yatı, objektü ve namuskarane bir 
suretle yapılıyorsa, radyo yüksek 
ideallerin hizmetine konulmuşsa. 

bu tesir ha!.kın siyasi terbiyesi ba
kımmdan, çok bayırlı olacnktır. 

l(adın Vücudünün Ş uus zh., e ? 
Gcçt"n ıün burada çıkan, "erkek 

vücudünün şanı,, üzerine yazı 
bayan okuyucularımı2dan bir ka
çını meraklnndırmış. Erkek vücu
dünün şanı olan kıllar kadın vU
cudü i~in bir şanssızlık sayarak 
bunlardan kurtulmak için çare so. 
ruyorlar. Okuyucularımıı:dan bi
ri vUcudünü bu lüzumsw: kıllar
dan kurtaracak ameliyat varsa o
na bile yaptırmıya rau olduğunu 
haber veriyor. 

Giizcllik için tfirlii türlü ameli
yat varsa da, fazla kıllan toptan 
düşürüverecek ameliyat yapıldığı
nı bilemiyorum. Erkekler :çin böy
le bir ameliyat hatıra gelebilirse 
de onun da §İmdiye kadar tatbik 
edild'ğl -geçen gün de söyledi. 
ğim gibi- işitilmemiştr. 

Zaten kadın vücudilnde çıkan 
fazla kıllar bir kaç till'lü sebepten 
ileri gcld"ğinden hepsine birden 
tatbik edilebilecek bir ameliyat 
tasavvur etmek te --şimdilik
güçtiir. Belki ilerde o sebeplerdıı-.n 
hepsinin esası bir olduğu anlaşılır
sa o vakit ameliyat düşünülebilir.-

Şimdild b'.lgilerimize göre, ka
dın vUcudUnde çıkan fada kılJar, 
hormon ifraz eden guddelerden 
bazılarının intizamsı2lığından ile
ri gelir. 

En önce hatıra gelen, tabit, ka
dınlık guddelerlnln kifayetsizliği. 
Kadın vücudiinde fazla kıllan en 
ziyade eriten bu guddelerin çıkar
dığı hormonlar olduğundan onlar 
işlerini iyi göremeyince, kadın vli· 
cudll de fazlaca kıllı olur. O za
man -pek mernkh bir bayanın 
dikkat ettifi gibi- fazla kıllann 
şişmanlıkla da milnascbeti vardır, 
çilnkil kadınlı~ ,,ıddeleri iyi işio
meyince vücut şişman da olur. 

Böbrek fizer"ndeki ruddeler in
sana erkeklik has!'lalannı veren 
guddelerden biri olduğu için on
ların kadın vücudünde fazla i le. 
mesi fazla kıllara sebep olur. BııD 
yerlerde panayırlarda gösterilen 
azun snkallı kadınJann fazla kıl· 
lan bu türlü ~ebeptendir. Bereket 
venin kl b<Svlelerl pek nadir bula. 
nur. Bu guddeuin fnla işlem~i o 
dereceye varnuyanlar da çıkan 
fazla kılJar vine en ziyade, sRkal 
ve bıvık tar~Oannda olın. O za
mnn kadın sesinin davudi, :rahut 

kadınlık hnyafrnın cıonbr.lıarına e
rişen bayanlnrdn olduğu gibi er· 
kek sesiyle, kadın sesi arac:mda 
çatlak olması fn7.la kılların sebe. 
bini haber verir. 

Tiroit guddesinin iyi i~lememe· 
si kıllan diişürdüğünden bunun 
aksine olarak fazla i~lcnıcsi de 
fazla kıllara sebep olur. O zaman 
kadına parlak bir güzellik geldi. 
ğinden vücudünde çıkım kıllara 
hiç ehemmiyet vermese gerktir. 

Bunlardan ha~ka , •iicutta. bil· 
hacısa ytlıde çıkan fazla kıllann 
işine kanşan iki gudde daha var
dır. Biri lpoflz, öteki epifiz gudde
leri. Bunlardan birindsi, bir ur 
sehcb:yle, pek fazla işlediği vakit 
sakallı, bıyıklı, fakat ağır bir ha<11. 
talık meydana çıkarır. Fazlalığı o 
dereceye varmndığı zamanlarda 
kadın vikudilnil irilcştirmkle he· 
raber yiizde ve kollarla bacaklar. 
da fa71a kıllal' çıknrmıya cıebep o
lur ..•• ikincisi de fn:ıJa işleyince in
sanın zekiisını dııha ziyade işletir. 

Esk" den fazla kıllardan şikii· 
yet eden kadınlar çok olmadı,, 
halde simdi bunlardnn şikayetçi. 

, 'li b .k. 
terin çoğnlma~ana sebep te u. ı ~ 
guddenin işe knnşmasmdan ılerı 
gelse geN:lctir. Çünkil hunlardan 
ik'sl de insanın fikir işlerine de 
hükmederler, fikir işlel'inin faa
liyeti de -aksülamel olarak-
bunlnrtn O:r:erine te"lir eder. De.. 
mek ki kadınlarda fazla kıtlardan 
ikayetrner:n çoğalmasına bir se

bep te bayanların erkek .islerine 
kanc:arak fikirlerini fazla ışletmc
leridir, denilebil:r. 

Ant'8k, bundan dolayı, bayan· 
lann fikir işlerinden vaz~eçmeleri 
l&rım gelme?!. Bir genç kız iki şa.. 
knğtnda biraz fıworl sakal çıkıyor, 
kollan fazla kıllardan kararıyor 
dive mektef:Jinden yahut daircsin
d~n ~ıkamaz. O kıllara tahammül 
etmek lazımdır. 

zaten, bayanlann fazla dedikle
ri kıllar güzelliğe de hale) ver
mez. Bilakl'I, e11merlere daha y;iya. 
de ırfiı.elli~ verir. Sanşmlarda da 
--olsa b"l~ pek az gö:r:e çarpar. 

Vücutta çıkan kıllar kadın vil
cudli için bir "lanssr:dık d ğil. fi. 
kirleriyle ~alı~ruı bayıuılarm da 
saıudll'-

~--
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ş 

G 

• 
Aksi takdirde. yani havndislP-r tağ
yir ve tahrif edilerek verildiği ve 
halkın menfaatine aykırı fikir V!. 

kanaatler telkin edildiği takdirde 
radyo, efkan umumiyP.yi dalalete 
ı;evkeden bir Mi propaganda va
sıtası haline gelecektir. 

Radyonun, sinemadan ve mat
buattan daha ziyade ve daha doğ. 
rudan doğruya, devletin yani hü
kumetin kontrolü altında olması 
bu hususta bir teminat teşkil ede
bilir mi? Bu hu.c;usta mutlak bir 
şey söylenemez. Bu bakımdan rad
yonun vaziyeti ve kıymeti, onu 
kontrol ve idare eden hükümetin 
mahiyetine bağlıdır. 

Radyonun, sanat zevki, sanat 
terbiyesi vasıtası olarak kıymeti, 
ihmal cdilemiyecc.k kadar mühim· 
dir. Bugün radyo sayesinde geniş 
halk kütleleri. büyük şairlerin, 
musikişinasların --daha on beş 
yirmi sene evveline gelinciye ka. 
dRr ancıık mahdut bir zümrenb is
tünde ettiği- eserlerini dinlemek 
imkanını ka7.anmışlardır. Büyük 
musiki üstntlannın ölmez c-.serle
rini en mütevazi insanın kulağına 
ve ruhuna erirurmek. hic şüphe
siz, s::ınnt terbiyesine büyük bir 
hizmettir. 

Parlak vaatlerle dolu olan bu 
sahayı, bugünkünden daha iyi tan
zim etmek ve genişletmek lfızım. 

dır. 

Hnlkı eğ!,.nd'rmek m::ıksndıy)e 

radyoda verilen ooz musiki.si, ma· 
hiyeti ve sanat kıymeti mr-şkiık 
-alafranga ve alaturka- şarkı. 
hır. monologlar, küc;ük piyes1er, 
kültüre hizmet etmedikleri gibi, 
edebi ve bed.i zevki bozmaktan 
başka bir şeye yaramazlar. 

Bu bakımdan. hemen bütün 
memleketlerin radvolanyle bPrn
ber, bizim rndyomuzurı da .. c:asl1 
bir surette ıskıha muhtaç olduğu 
kıınaatlndeyiz. 

Radyonun didaktik kıymeti de 
inkar edilemez. 

Bugün, bütiin mt'ml~kPtl•rin 

r::ıdyo istasyonlnrı, yabancı dil ve 
jimnastik dnslerl vermPktedir .. 
Muhtelif ilmi. ktimni. ed"bi tPk
nik mevzular üzerinde rady<ıfonik 
konferanslar verilmektedir. Radyo 
tekniğinin bugiinkli terakkisi sa. 
yesin.de, mesela (Sorbon) yahut 
(Kollej dö Frnns) profesörlerinin 
kurlarını, bütün memleketlerin 
üniversitelerinde etüdianlann 
muntazaman takip edebilmeleri 
imkan dahiline girmiştir. 

Bazı memleketler radyoyu, bi
rinci derecede bir tedris vasıtası 
olarak kullanmakta çok ileri git
mişlerdir. 1925 senesinde, (Çekos· 
lovakyaJ mekteplerinin % 49 un
da radyo makinesi vardı . Ve 
1.250.000 mektepli, haftada on üç 
saat radyo neşriyatını dinliyor. 
lardı. 

Fakat radyonun didaktik kıy

metini mübaHiğR etmemek doğnı 
olur, sanıyoruz. Radyo, tedris va.. 
sıt.ası olmak itibariyle, sinemadan 
daha az kıymetlidir. Zira. radyo 
-hiç olmazsa bugün- yalnız ku
lağa hıtap etmektedir. Halbuki, 
sem'i intıbalar basari intıbalara 
nazaran daha nz devnm ederler. 
daha az vnzıhtırlar ve hafıuıda da
ha az derin iz bırakırlar. Radvo.. 
nun dinleyicileri, her zaman pek 
vazıh olmıyan sözleri güçlükle an
lamakta, güçlükle zapt ve hıfzeL 
mektdirler. Görünmiyen profesör
lerin tesir ve kıymeti mahduttur. 

R odyonun çok mühim ve bil· 
hassa demokrasi için ~ok 

kıymetli olan hususiyetlerinden 
biri de, içtimai istikrar ve müsa. 
vat amili olmnsı keyfiyetidir. 

Sinema, tiyatro ve bütün eğlen
ce yerleri, insanlan mütemadiyen 
evlerinden dışarıya çıkardıkları 
halde radyo. evinde rahat oturan 
insanı dünya hayatına iştirak et
tirmekte, bütün dünyayı onun a
yainna getirmektedir. 

Diğer cihetten, lnsanlann en 
:zenginleri gibi en müteva.zilcri de, 
ayni havadisi ayni zamanda al
makta, ayni konseri -ayni vüzuh. 
la diyemiyece~m, çünkü burada 
radyo makinesinin nev'i yani ser
vet farkı müdahale etmektcdir
dinlemektedirlcr. Radyo bu ba-

l"laıKeveerı ve 

Doktor Refik ı..1-. ı t.ı~ 
Saydam n utku 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H alkevleri, Halk Partisinin. 1n: 
kılabı yaymak, Cümhurıyeü 

kökleştirmek için, kurduğu elck.trik 
istasyonlnrıdır. İnkıli!hı, bir dogmn 
gibi ezberliycn bir nesil, inkılabı? 
hnk"ki müdafii olamaz. Halkcvlerı, 
yeni ncsile, yeni kurulmuş bir Cü?1-
huriyet hükumetinin ileri prensıp
lc.rini bir iman halinde benimsetmek, 
zinde, enerjik, kültür seviyesi yü": 
sek bir genç nesil yetiştirmek gibı 
yüksek gnyelcr üzcr:ne kurulmu.şt~r. 
Her Halkevi muhitine ve gençlığine 
ışık saçan bir elektrik is~a~y.onu~ur, 
bunun santralı Halk Partısıdır. Şım· 
di bu Hnlkevlerlnin, ve köy odaları
nın adedine daha 6 Halkev"nin ve 
141 Halk Odasının ilave edildiğini, 
hunların memlekette mevcut mikta· 
rının 520 ye çıktığını okuduğumuz 
zaman, inkılfıp projektörünün, kn
ranlıkta kalan yerlere de ışığını saç· 
mış olduğunu anhyoruz. Halkcvleri
nin bu memlekete temtn ettiği fay
dayı bugünkü eserler:yfe ölçecek o
lursnk hata ederiz, bunların en bil· 
yük faydalarını ve mcy\'alnrını ya. 
nn toplıyacnğız. 

Doktor Refik Snydam, Halkevle
rinin 8 inci yıldönümü münasebe
tiyle verdiği nutukta. her sene Ral
kevlcrinin yıldöniimünii kutlarken 
yenilerini açmak bir anane olduğun. 
elan bahsediyor ve diyor ki: 

"Bugün de bu kutsal vazifeyi 
yaparken bütün memleket Münevver 
lerine bu sahada yapmakla mükel
lef oldukları yüksek milli vnzifeleri
ni hatırlatır, ve bu evlerin sıcak si
nesinde toplanarak, milletçe yüksel
mek ideali için öğrenmiye ve öğret
miye koşmuş olan yurtdaşlara sevgi 
ve teşekkürlerimi sunnnm.,, 

Bn vekilin Halkevlerlnin kap11nn
nı bütün yetişmekte olan ne illere 
ve miincvverlere açması, biitün 
gençliğe ve mlinev,•erlere vnzi{eleri. 
ni hatırlatmnc:ı, !'lnde(e bir ikaz değil, 
yepyeni bir davettir. Ha1kevleri sulh 
zamanında oynndığı rolden, hugUn 
daha büyüklerini oynamıya namzet
tir. Erzincan fcltıketi nmanında hn 
Hn1kevlerinin gösterdiği verimli fa. 
allyeti göz riniine getiri~ek. mnaıml
lnh yarın daha bü~ ülı felôkctler kar. 
şısında da ne knd:ır büyük vtıl'dım
Jar temin edeceğini anlanz. Sulh za· 
manmda Ualkevlcrinin fnnliyet sn
hası yuknrdn ıı;nydıi:'lınız gayelere ve 
faaliyetlere inhisar etse bile, harbe 
girmemiş olsak dnhi, Avrupanın harp 
içinde hulundul,'ll bir dc\•rcde bu ev
lerin ve odalnrm faaliyetlerine daha 
baska istiknmetler vermek te bir ::ı:a· 
ruret olacaktır. İçtimai yardım fan· 
Iiyetinin nrttmlnıası, llalkevlerinin 
realiteye daha uygun faal"yetlcri a. 
ra ına s-Jrccektir. Doktor Refik Say
dam, Jıugfinden bütün gen~leri ve 
ıııiinevvcrleri bu ~·üksek ''azifeye 
da\'et ederken, Hnlkevlerinin oym
~ ncnğı mühim rollere işaret edi. 
yor. Başvekil, "Köyler'mize kadtıı' 
niifuz edebilecek bir hiinye tnsıy:ın 
ışık lmynaklnn, Halk Odalarıdır,, 
derken, hu eJektrik istas~·onlarının 
tii kö~·lere kadar ) ayıldığını müjde
liyor. 

Halk Partic:inin hu sahrıda yaptı
ğı bu lıiiyük faaliyetin karşısında 
h<'r münvvcrin, Başvekilin hu dave
tine verec<"ği cevap, h'lfiil üzerine 
düşen vazifeyi yük1enmcktir. fnkılô· 
hı ''e Ciimhuriyetı yaşatmak için, 
inkılaba ve Climhuriyete herhangi 
taraftan gelecek sademelere mukave
met için, gençler·n ve miinevverlc
rln biri "ecckleri en b 'rinci sığınDk 
Halkevleri ve Unlk Odnlandır. 
İsmet İnönü, "memleketin nıüda· 

fnnsım ve tf'..rakkisini temin için, 
memleketin her tarafını demir ağlar· 
la öreccl;riz., diyerek bir şimendifer 
<11İyascti tak'p etmiş. bugiin memleket 
İnitniiniin hu gay ine knvuşmu tu.r. 
Bugitn Halk Partisi ve lloktor Refık 
Saydam dn. "memleketin her tarafı. 
nı hu elektrik i hlsyonlariyle sarı>· 
('ağız,, diyor, ve hu gayeye varmak 
için mevcut fnalivetlcre hız veri ·or, 
hu gayeye ne kadar siirotle koştuğu
muzu bb:e ispat edivor ... Bundan öte· 
cıi srençlerin, ve milııevverlerin vnıi
fesidir. 

kımdan, insanlar arasında diğer 
bir çok sahalnrda henüz tahakkuk 
etmiycn müsavatJardan birini ol
sun tesis etmiş bulunuyor. 

Radyonun, denizde ve ha\•ada 
yolunu kaybeden, kazaya uğnyan 
vapur ve tayyare yolculannın, 

buzlar arasında veya zelzele mın
tnkalannda mahsur kalan insanla
nn, vaktinde yardımlannn kosul· 
masını mümkün kılan bir haber 
alına ve haber verme vasıtas1 ol
mak itibanyle kıymeti, belki bil· 

(Devamı 7 ncidel 
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Alman Hürriyet istasyonu Balkan 
Mektupları 

Sovyetlere Karşı Asıl Harp Cephe 
Arkasında 

Cereyan Ediyor 
'----------------------------------~ 
Gestapo ile Hücum 
Kıtaları da Seferber 

Bir Hale Getirilmişlerdi 

(Başı 1 inclde) 
Eğer ve farzımuhal oralarda ft1 

veya bu şekilde bir pürüz varsa bunu 
yine kendi miUettaşlarımızın arasına 
tek tük sokulması mümkün olan geri 
kafalılarda aramalıdır. 

Türk inkılabını kabul ve yayım iş.. 
lerinde büyük tolerans gösteren ikin.. 
ci muhit Romanyadır. 

Müttefiklerin Fin 
Harbine Müdahale 
Etmeleri Muhtemel 

(Başı, 1 incide) 
müdafaası için kendisinden beklenen 
hizmeti memnuinyetle yapıyor, yeri
ne göre sekiz, hatta on saat çalışı.. 
yordu. 

• Yazan: Hürriyet Radyosunun Londra :Mümessili 

- 2 - ı bulunduğunu keşfetmek., onla imha 

l 937 yılının sonk~nununda bir etmektir. 
gün, milyonlarca Alman rad- Fakat bu istasyon nerede? 

yolannın başında, yabancı istasyon. ~Gestapo, onun yeı:Jni bulamadı ve 
lan aramakla meşguldüler. Bunlann hucum kıtalannm yardımuu istedi. 
bir kısmı kısa mevceler üzerinde do- Bunların yardımı da netice verme. 
laşıyorken 28.9 üzerinde durmuşlar yince siyah muhafızların da yardımı 
ve almanca ile söyliyen bir ses işit. is~endi. Bütün zabıtaya emir veril. 
mişlerdi. Bu ses diyordu ki: mışti Fakat hiçbiri de muvaffak 0-

Bugün bizde yenilik hamlelerimiz 
hakkında hiçbir pürüz ve mesele na
stl yoksa Romanyada da yoktur. Her 
Romanyalı Türk, inkılap haklarından 
her Ankaralı veya Konyalı Türk ka
dar serbestçe istifade etmektedir . 
Harf, kitap, mektep, kıyafet ve bütün 
hamlelerimiz buranın öz malı olmuş

(Ban 1 incide) 
2 - nnıanda Dıtilafırun betere 

doğru inkişaf etmesi. 
Bu ikinci faraziyenin tahakkuk et

mesi icap edecek gibi gorünüyorsa 
da ayni mahfillerin kanaatine göre, 
Finlandalılar, karların ve buzlann 
erimesine kadar her halde tutunabi
leceklerdir. 

"- Allo, allo, faşist diişmanı istas.. lamadılar. 
7on konuşuyor. Bugünden itibaren Alınan gazeteleri, hürriyet istasyo. 
her gece 2908 metre üzerinde neşri- nu!1un mevcudiyetini inkara devam 
yat yapacağıl. Bu akşam evvela Hit. edıyorlardı. Fakat yabancı matbuat. 
Jercilerin harp hazulıklarmdan bah. onun verdiği haberlerle dolu idi. 
aedeceğiz. Daha sonra Sar hanasın- Martın 19 unda Nieuwe Rotter. 
daki kömür madenlerinde çalışan iş. damsche Courant, Gestapo~un istas. 
plcrin gösterdiği mukavemeti anla- yonu Baden civarında Loırach ile 
tacağız ...• " Weil'de aradığını bildiriyordu. Fa. 

Evvela korku içinde dinleyenler kat büt~n. ara~ırmalar ~i~ netice 
heyecan içinde dinlemeğe devam e- vermemışti. Nıc:amn yedısınde Çek 
diyorlardı. O akşam, binlerce faşist g_:ı.zetelerin.den Ceske Slovo şu ma
düşmanı, davalarını. kazanacaklan. lumab verıyordu: 
na inandılar. Çünkü bu radyo istas- ~'Gizli . Alman . i~t~syonu J'.'erini 
yonu, bir hızır gibi imdatlanna ye- mutema?ıyen değıstınyor ve bır ta-
üşm~tL Artık milyonlarca insan bu raftan. bır tarafa. gidiyor." . 
radyo va'fltasile temas edecekler ve 6 Nısanda Vıyanamn Reıchpost 
anlaşacaklardı. gazetesi, Varşovadan şu malıimab a-

Bütün Almanya en kısa bir zaman lıyordu: 
içinde vaziyetten haberdar oldu. Bü. "Alm~ny~nın her tar~Cında isiti. 
tün Almanya işçileri hürriyet istas. len v~ s~~dıye kadar ;erı bnlnnamı
yonunu dinliyorlardı. Birkaç ay son. Yan .gıdı ıstasvon, hakıknt.te bir Sov. 
ra köy halkı da bu neşriyatı ehemmi. yet ıstasyonudur. VP Lehıstnnrıı Jın
yetle takibe başladılar. dudund!'n otuz k.uk kilometre mcsa. 

Çok geçmeden hükU.met, bir ta- fedcdir . ., 
kını tevkifata girişti. Fakat halk hür. Birkaç gün sonra :Basler N;ıhchten. 
riyet istasyonunu dinlemeğe devam istasyonun Basle şehrinde olduğunu 

haber verdl ettl Her yerde dinleyici gruplar te-
vekkül ediyor, bunlar her gece baş. Daha sonra ayni p-azete, fstasyo. 
ka bir evde toplanıyor ve hepsi de nun ru1ıayet bulunduğunu ve !span. 
dinledikleri şeyleri, diğerlerine bil- vada çalıştığının anlaşıldığını bildir-
diriyorlardL dl. 

Buna rağmen, daha baska riva. 
Halkın her yerde, fabn"kalarda, yetler de şayi oluyordu. Bunların 

dairelerde, deniz havuzlarında, ma. biri istasyonun Sfıdet yurdunda. di
den kuyularında, derniryollannda, ğeri Avusturyada bulunduğu şeklin. 
bahis mevzuu ettiği şey, bu istasyo- de idi. Fakat şayialar bu kadarla 
nun neşriyatı idL kalmadı. Çünkü istasyonu Honolu-

Sosyal - demokratlar, komünistler, luya ve İzlandaya götürenler de bu.. 
sendikalistler, katolikter, protestan.. lunuyordu. 
lar, işçiler, çütçiler, esnaflar yüz. Bir gün Berline giden bütün oto
lerce mektup göndererek bµ neşrlya_ mobil yollan kapatıldı. Çünkü Ges.. 
tın kıymet ve ehemmiyetinden balı.. tapo, istasyonun bir otomobilden İŞ
sediyorlardı . Bu radyo neşriyatına letildiğine do.ir malUm.at almıştı. Bir 
ilk mukabelede bulunan şehirler, kaç gün sonra da bütün kamyonlar 
Berlfn, Kolonya, ·Manhaym, Layp. muayene edildi. Fakat bu teş.,.bbüsler 
zig, Hamburg ve Münihti. de boşa gitmişti. Derken Ren üze. 

tur. 
Hükumetler her yerde ve her za.. 

man gelir geçer, fakat k.:ılan bir dev
let vardır .. İşte Rumen devletidir ki, 
bunları kendiliğinden tatbikat saha
sına koymuştur ve bütün haklarile.D ostumuz Yunanistanm üçün

cülüğü alması, o zamanlar he
nüz bugünkü kadar derinden, kalb.. 
ten anlaşmış olınamak:lığımızdandır. 
İki millet ve iki devlet biribirini ne 
kadar yakından anlamışsa bu iş o ka
dar ilerlemiştir. 

Yalnız şurası var ki, Yunanistan
daki Türkler arasına sokulan yabancı 
yobazların sayısı aşağı yukan Yu
goslavyadakilerine yakındır. Böyle
lerin meydanda irtica oynatmak fır
satım buluşlarnın rnesuliyeti de A
tinaya değil, millettaşlarınuz arasın

daki gençliğe ait olmalı. Doğruı;u 

budur. 
Dördüncülük So!yaya ve Bay Kö.

seivanof devrine nasip oldu. İlk za
manlarda görülen çeşitli pürüzlerin 
sekiz yüz bin Türkü ilerlemekten ne 
kadar alıkoyduğunu hepimiz biliriz. 

O devirdeki Bulgaristanın dahili 
politika işleri; böyle basit kültür iş
lerini ve daha bir çok işleri geri plan
da bırakmrya mecbur ediyordu. Fa. 
kat bugün altı yaşına giren Stabl bir 
vaziyet hasıl olunca bin bir propa
gandaya alet e?ilen bu kültür işi de 
kati neticeyi almış oldu. Bugün yeni 
Türk harfleri kabul edilmiş ve ted
risat mecburi kılınmıştır. 
Yarın, yine bir takını pürüzler çık

tığına dair yaygaralar. bekliyebilirlz. 
Benim bildiğime göre, bu yaygaralar 
üstü kapalı kanallarla, bazı yobaz 
muhitlerde iıılenmekte ve ınünevv~r
ler tarafından geliyor gibi gösterll-
mektedlr. İrticaın çok ıeytanca bir 
pianı daha. 

Burada Türkler, Şiman ve Ceııubi 
olarak ikiye aynlabilir. Şimalt Bul
garistan Türkleri, Türkiye Türkleri 
kadar milli kültür haklarına sahiptir
ler ve bir meseleleri yotur. Fakat 
cenubi Bulgaristan Türkleri arasında 
her nasılsa ve her nedense hfila bazı 

Bu devrede, Sovyetler kendileri i
çin faydalı surette ilerliyemiyecekler 
dir. Müttefikler ise, o zaman, gönül
lü ve harp levazımı geçirmeyi temin 
edecek vaziyette bulunacaklardır. 

Yine ayni mahfiller, İskandinavya 
memleketlerinin gönüllü geçınnek i
çin müttefiklere yan resmi surette 
bahşettikleri kontenjan miktaruu faz 
lalaştıracaklanm ümit etmektedir. 
Diğer taraftan iyi menbalardan ge. 
len bütün raporlar, İsveçin bitaraflık 
siyasetini ilan etmesine rağmen, in
san ve malzeme yardımlannı çok faz
la arttırmak niyetinde bulunduğunu 
da teyit etmektedir. 

Şimaldeki /nglliz gemüeri 
Paris, 26 (A.A. - Almanyanm de. 

nizlere ve bilhassa Şimal Denizine 
yeni denizaltılar göndermesine rağ
men, ticaret vapuru kafileleri kuv
vetli tayyare, torpido ve devriye hi
mayesinde muntazaman ve rahatça 
İngiliz limanlanna ulaşmakta berde
vamdır. 

Şimdi, en ziyade a18knyı çeken şey 
Avrupanın en şimal havalisinde İngi
liz harp gemilerinin bulunmasıdır. 

Salahiyettar Fransız deniz mahfilleri 
buna sebep olarak Murmansk civa
rındaki Sovyet limanlannda ve hat. 
ta Sovyet1er tarafından iş~al edilmiş 
olan Petsamo'da Alman donanması
na mensup gemilerin ve belkı de de
nizaltıların mevcut olmasını göster
mektedirler. 
Avrupanın Uzak Şimal - Doğ-urun

da buzlarla kapalı olmıyan iki lima
nın yalnız Petsamo ile Murmansk ol
duğu malumdur. Sovyet limanlann
cı. bulunan Alman hat"P gmnilori an. 
cak Norveç sahlU açıklan.ndan geçe-
rek kurtulabilirler. Buralarda ise 
İngiliz gemileri dolaşmaktadır. Diğer 

yegane miımkün ricat yolu ise Be
yaz Denizi Leningrada bağlıyan ka
naldır ki, bu kanal da daha uzun haf
talar buzlarla örtülü kalacaktır. 

Bir Fin gazetesine göre 
Helsinlrl, 26 (A.A.) - Aftonbladct 

Her yerde beyannameler asılıyor, rlndeki gemiler taharri edildi Gesta
ve halka 2908 tUl rnevci fizerinde po bu yeri arıyor, fakat muvaffak <>
çalışan istasy911u dinlememeği tav- lamıyordu. 

Şeyh Saitler, Derviş Vahdetiler, at k 
oynatabiliyorlar. Roma da i 

Evkaf ve din teşkilAtına musallat 
siye ediyordu. · Nazistlerin yüz binlercesi bu ta.-

Fakat halk, Gestapoya ve naziz- harribrle meşguldü. Fakat bir §ey 
min bütün tedhişine rağmen hürri. bu]abi1en yoktu. 

olmıya muvaffak olan yanm avuç rr , 
kurt eski ve yeni neslin bütün ııell- .l emas,, ar 

yet istasyonunu dinlemekte idi. İstasyon çalıŞlyor ve nesriyatmı 
met ve maneviyetini bozmak içill; el
lerinden gelen kötülüğü yapmakta 

Daha sonra bir gazete de çıkarma.. yapıyordu. Ve bu faaliyet üç sene 
ğa başlaqık. Bu gazete, sansür edil. devam etti. 

devam ediyorlar. 

miyor, hiçbir kontrole uğramıyor ve 
herkes tarafından okunabiliyordu. 

R adyo istasyonumuzun çalışma-
ğa basiamasından iki hafta 

sonra naziliğin bütün kuvvetleri a
leyhimizde çalışıyor ve istasyonumu. 
zun sesini kısmak için uğraşıyorlar
dL Bir aralık bu mesai netice verir 
gibi oldu ve hürriyet istazyonunun 
sesi zayıfladıkça zayıfladL Fakat çok 
geçmeden ayni istasyon 31 metre ü. 
zerinde çalışıyordu. Bu istasyon da 
bir aralık susturulmuş, fak.at mevce. 
sini değiştirerek 2903 metre üzerin. 
de çalışmış ve 'böylece her şeye rağ. 
men mesaimize devam etmiştik. 

Havada Göbels ile aramızda şid. 
detli bir mücadele devam etmekte 
ldl. 

Vaziyet bu şekilde devam etti ve 
milyonlarca Alman yine bizi dinli
yordu. Bu mHyonların hep bizimle 
beraber olduklanm biliyorduk ve 
btmlara karşı mesuliyetimlz büyük.. 
tü. 

• H ürriyet istasyonu, Alman ha1-
kının malıdır. İstasyonun ilk 

müessisi Alman komünistleridir. 
1937 de komünistler istasyonu Al. 
man halk cephesine hediye ettiler. Ve 
o zamandan başlıyarak istasyon, Al
manyada bütün muhalefet hesabına 
çalıştı. Alman hürriyet istasyonn
nun Almanya haricindeki teşkilatı 
Heinrich Mann'ın idaresindedir. Lion 
Henchtwagner, Almo.n katolikleri li
deri Prens Loewen~tien, şair Rudolf 
Leonhard, Gustav Regler bu teşkila. 
ta dahildir. Ve bn adamlar, yarınki 
Almanyanın mümessilidirler. 

B n teşkilata dahil olanlar büyük 
inkılap hamlelerınden birine 

taraftarlık etti mi, hemen işinden çı
karılıyor. Ancak serbest meslekte ve 
kazançları kendi emekleri neticesi o
lan millettaşlardır ki, hamlelerinıizi 
büyük bir şevk ve cesaretle benim
siyorlar. 

Bulgaristandaki Türk kültürü iş
lerini uluorta tenkit ederken bilhassa 
bu tarafları gözönünde tutmalıyız. 

Öyle nazik bir devir içindeyiz ki, 
bazı bir yobaz veya bir dar kafalı 
müzevir ilci devletin arnsını öyle 
bir bozuş bozar ki., o uzun yıl düzel
tilemez. Zaten istenilen de budur. 
Büyük siyasetimizi küçük politikala
ra feda edemeyiz.Burası bilinmelidir. 

Ankara Elektriği için Türk ilerleme hamlelerin1n milyarda 
yanın zerresinin giremediği yer ne. 

Yeni Bir Proie • residir bilir misiniz? 
Esef te aramızda. laf ta aramızda, 

An.kara' 26 (Tan Muhabirinden) - söyliyeyim: Yugoslavya! 
Nafia Vekaleti Ankara civarında u- Yalnız yeni Türk harflerlnl ele a
cuz ve bol miktarda elektrik enerji- lalım: Yugoslavya Türkü için bu 
sine kavuşmak için bir baraj yaptır- harfleri istemek şöyle dursun elifbe 
mağa karar vermiştir. İlk tetkikler, yerine alfabe demek gafletinde bu

.a'Ier akşam ancak bir saat kadar bu barajın Polatlıya 18 kilometre lunmak bile cinayettir, küfürdür, 
çalışıyorduk. Bu müddet içinde sesi- mesafede bulunan Çağlıyancık adi.. tecdidi iman lazımdır. 
mizi Gestapoya işittirmemek mecbu. 
riyetinde idik. Onun için dinletebi. le tanınan mevkide yapılabileceğini Türk tebaası bir millettaşımız ni-

go-stermiştır' Çagwlıyancık Sakarya ka .. hlı karısını almak için Uskübe gel-
leceğimiz her sözün kıymeti vardı. · · 
Aldığımız raporlardan neşriyatımızın nehri kenarında bulunmaktadır. Bu. miştir. Yeni harflerle Türkiyeye 
tesirlerini anlıyabiliyorduk. Gün rada yapılacak olan baraj Sakarya. mektup yazdrğı için kansuu zorla bo
geçtikçe vaziyetimizin düzeldiği btL nm sularım biriktirecek ve oradan şatmışlar ve adaınçağızı dıprı çıkart. 
diriliyordu. Alman halkı, bizi tenkit istihsal edilecek enerji ile bütün An.. mışlardır. 
ve irşat ediyordu ve biz bunların kara ve civardaki f.abrfkalar ihtiyaç.. O diy~rdaki yobaz kürei ann hiç 
hepsinden istüade ediyorduk. lan olan elektriği temin edebilecek.. bir yobazına benzemez. Kuşbaşı, 

Bugün bir saatlik neFfyat prog. lerdir. kuşba'1 değil de, iki çekilmif kıyma 

(Başı, 1 incide) 
tevdi etmiştir. Bu muhtıra harp bit
tikten sonra enternasyon.al bir eko
nomi sistemi kurulması ve silahsız
lanma hakkındadır. 

Hariciye Nazın Hull'ün de beyan 
ettiği üzere Amerika Hariciye N eza
reti, sulh teessüs eder etmez bu me
selelerin hallini kolay!a~tırmak üze
re şimdiden onların üzerine bitaraf
ların nazan dikkatini celbetm~ktedir. 

Son nutukların akisleri 
Roma, 26 (A.A.) - İtalyan matbu

atı Chamber1ain ile Fühtertin nu
tuklannı neşretmekte fakat herhan
gi bir tefsirde bulunmamaktadrrlar. 
Stampa gazetesinin Londra muhabi
ri diyor ki: 

Chamberlain'ln nutkundaki sözler 
dişlerini avına geçiren ve onu bir 
daha bırakmıyacak olan bir Buldug 
tesiri bırakmaktadır. Elinde sulh 
şemsiyesile dolaşan Chamberlain'i 
hatırlıyanlar, sopa.s1nı kaldırmış bir 
Chaınberlain tasavvur etmekte güç
lük çekmemektedirler.,, 

Nevyork, 26 (A.A.) - Führerin 
nutku etrafında mütalaa yürüten 
Nevyork Tim.es gazetesi diyor ki: 

"Bugünkü harp esnasında, d iplo
masi sahasında görülen en mühim 
terakkilerden birl, Hitlerin İngiltere 
Başvekili tarafından söylenen her 
söze, sanki ChambePlain'in kelimele
ri, Alman milleti üzerinde tesir yap
ma'!lnndan k<?rkarcasına, cevap ver
mek ihtiyacını hisseder görünmesidir 

"Netice itibarile, Hitler, her defa
smda mtlletinin azalmakta olan ma
neviyatını arttırmak üzere, harpci 
kuvvetini göstermek emelindediT ~ 

ramlan içinde hürriyet istasyonu ka. Yapılan ilk hesaplar, buradan elde gibi makineden geçirip didik didike-
dar muvaffak olanı yok gibidir. Çün- edilecek elektriğin ldlovatmm en çok dini%. Bir dakika sonra gö~ksinl.z elli bin öz Tilrkil kurtarmak için bir 
kü bu istasyon Alınan milletine ne 2 kuruşa verilebilec~ gösterm* ki, her didiğlnden daha azgın bir tek çare vardır: Onlan bir an 15nce, 
söyllyeceğini, ona ne gibi haberler tir. Vekalet, bu hususta tetkiklerine yobaz canlanrverecektir. bir anın milyonda biri .kadar önce 
vereceğini gayet iyi biliyor ve gün- devam etmektedir. Bu iflerle meşgul Bu mesele üzerinde hiçbir ~ ko- ana vatana getirmek-
den güne düzeliyor. ol.mak üzere İsveçli bir mütehassısın nu~lun, dertleşmiyellm, tek söz Zaten iki devlet te kuvvetli birer 

Goöels, Himler ve btıth. Gestapo. da memlekeUm1ı.e pleceli haber..._ söylemiyellm. Hepsi ve her feY nafi- hfisnüniyetle bu mühim fşln Ozer.in-
ba ~ neredot rl1me1dedtr ledlr. bo§tur, h1çUr. Oradaki lld 7b dedir. Emin olarak ~ 

gazetesinin Tallin'deki muhabiri ya. 
zıyor: 

Bu cephe arkası faaliyet modern 
harbin müthiş istihlfiltine karşı dur
mağa çalışıyor. 

"İngiliz harp gemilerinin Mur
mansk civarında bulunması dolayısi
le, bir m,ukabil ihtilal hareketi baş
göstereceği hakkında bazı şayialar 
çıkmıştır. Bunun üzerine Murmansk
ta kütle halinde tevkifat yapılmıştır. 

Mühimmat fabrikasında bize veri. 
len malumata göre, bir tayyare mit
ralyözü faaliyete geçtiği zaman, 
dakikada bilmem kaç bin mermi sar
fediyor, ve fabrikanın otuz günlük 
faaliyetini yiyormuş. 

"Sovyet matbuatı, şimalde İT'gillz 
gemileri mevcut olduğu hakkında 
bir kelime bile yazmamakta, buna 
mukabil Türkiyenin müdafaa hazır
lıklanna dair şayialara mühim bir 
yer ayırmaktadır.,, 

Muhabire nazaran bu bal, Sovyet 
hükfunetinin şimaldeki vaziyetini 
çok vahim olarak telakki etmekt .. ol
duğuna muhakkak bir delildir. 

Almanya Danimarka 
hududunda müdafaa 
lıazırlığı yapıyor 

Paris, 26 (A.A.) - İtimat edilir bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, Al
manya Danimarka hududunun cenu
bunda bir nevi müdafaa hattı inşa 
etmek üzeredir. Yeni hat hududun 
:::arktan garba 14 ila 16 kilometrelik 
bir kısmını kaplıyacakttr. Bununla 
beraber en şarki kısmında bu hat hu. 
duda bir kaç ki!ometre mesafede bu
lunan Flensburg mevklinin cenubu
na kadar uzanacaktır. 

Hudutta yeni müdafaa hattı ara
sındaki bölgenin sakinleri bir kaç 
gün evvel, bac:kumandanlık lüzum 
gördüğü takdirde bir kaç saat zar
fında evlerini tahliyeye amade bulun 
mak için emir almışlardır. Danimar. 
kaya b itic:ik mmtakada 10 bin Dani
markalı sakindir. Bunların ekserisi 
yukarda zikredilen mıntakada bulun
maktadırlar. 

Danimarka mahfilleri, Almanya 
tarafından alman bu tedbirin Alman
yanın şbndiki hududu kati addeyle
mesinden mütevellit oldui:?u kanaa
tindedirler. 
Diğer bir faraziyeye göre ise, bu 

tedbir şl.?nalClen yapılması muhtemel 
bir tngi!iz - Fransız istilasına karşı: 
ihtiyati mahiyettedir. 

Kopenhag, 26 <A.A.) - Salahiyetli 
Danimarka mahfillerinin, Danimar
kanın cenup hududunda Almanlar 
tarafından bir müdafaa hattı inşası
na tevessül edi1diği hakkındaki ha
berlerden hiçbir maliımatlan yoktur. 

Fin Müdafaası 
Tehlil<ede 

(Ba'1 1 lndde) 
F1n siparişleri 500 bin İngi1iz lliası 
tutmaktadır. Amerika mühimmatı 

Finlandnya muvasalat etmektedir. 
Snn11P.t resmi tehliiii 

Son Sovyet tebliği şudur: 
"CareUe berzahında 18 şubattanberl 

Sovyet taarruzu inkişaf etinekte ve düş
man rlcate devam eylemektedir. Sovyet 
kıtalan Mohıd, .Taup, Apaan ve J'alnıpaım 
göTieri arasında bulunan Salmenkatja 
nehri.ne kadar ilerllyerek Mola müstahkem 
noktasile kasabasını. Viborgun 10 kilo
metre cenubunda sahil demiryolu Ozerin
de k:'lin Somme istaşyonunu, Juhannes 
şehrini ve 11ahil demlryolu üzerinde k~ln 
:\fahatahti istasyonunu işgal etmişlerdir. 

"17 ve 18 şubat tarihlerinde Finlanda 
kör~czinln garbında ve Bjarke adasının 

şimalinde gahile k11dar iler!lyen Sovyet in
talan dilşrruının 313 istihk~mını işgal et
mişlerdir. Bunların 41 tanesi toplarla mü
cehhez beton kalelerdir. 
•ıı den 18 1t1bata Jaıdar Sovyet lata

lan, 92 si toplarla mücehhez beton kale 
olmak üzere 475 lstihk~m işgal etrnJşler

dlr. Sovyet hava kuvvetleri cephenin muh
telit mıntaknlıınnda düşman kuvvetlerini 
ve askerl hedefleri bombardıman etmişler
dir. Hava muharebeleri esnasında 21 dilo
rnan tayyaresi düşürülmüştür." 

Fin resmi tebliği 
Son Finlanda tebliği şudur: 
''I{areli berzahında Flnlanda kltaatı 

Koivlı:to adaSlnı tahliye etmiştir. Berzahın 
garbına düşmanın · vdld taarru7.1Rn ıığtr 
?:ayiatla pfü;ldlr«llmüştrtr. Salınenkalkııda 

düşmnnm bir taarrur:u da tardolunmuştur. 
Lııdoga gölünün al.malinde gün sQkfuıetle 
geçmlştir. 

"Kuhmo mıntak.a..~da, düşmanın bir is
tinat nokta~ ele geçtrnmtş ve bir düşman 
lXSlilğü dağıtılmıştır. Cephenin diğer yer
lerinde 1'1nlandalılann lehine dt!Vrlye fa
aUye-tlerf olmu~. 

"'Dün l"lnlıında tayyıı~lerl dftşman hat
bm gerflmnde bombftrdımım n keşif u
çuşlıın yapmı'<lardır. Müteaddit hava mu
har~eleri olmuş ve düşman tadedilmlştlr. 

Düşmanın bombardıman ettiği şehirler a
rasında Kusamo, KjanJ ve Solltano da 
Yardır. B41i di>pnıg ~aıwi dülilrillmOf
taır.,• 

Yine bize verilen malumata göre, 
cephede vazüe gören her askere mu. 
kabil, cephe arkasında 6 kişi çalışı
yormuş. Hatta bir rivayete göre, AL 
manyada bu nisbet bire on dördü 
bulmuş. 

Fakat Fransa ve İngilterede cepht 
için çalışan yalnız mahalli fabrikalaı 
değildir. Bütün müstemlekeler, Ka
nada ve Şimali Amerika onlar içiıı 
çalışıyor. 

Bütün bu cephe arkası faaliyet, 
şüphesiz bütçeye büyük bir yük tah
mil ediyor. Hatta bir gün bir ziya. 
fette konuştuğum Fransız diplomat
larından biri: 

- Bu harpte iman kaybetmfyo. 
ruz. Fakat sarfedilen paranın huda. 
do yoktur, dedi. 

Filhakika modern harp insan ye
rine, cephe arkasındakilerin sar..nt 
yiyor ve bütçeyi kemiriyor. Fakat 
para daima yerine konabilir, giden 
insanlan bir daha bulmak mümkün 
değildir. 

Zaten müttefiklerin kuvvetlerin
den biri de, cephe arkasındaltj faaBr
yetlerinin daha geniş, daha zengin 
olması, ve Alınanyadan daha ziyade 
para sarfedebilecek vaziyette olmala. 
rıdır. 

Alman hazinesi şimdiden boşal. 
m1ştır. Mark şimdid-<!n kıymetinf 
kaybetmiştir. Halbuki Fransa ve İn· 
gilterenin bütçesi henüz sarsıntı bile 
duymamıştır. 

Cephe arkası ziyareti, bi~ mntte
fiklerin bu sahadaki kuvvetleri hak
kında bir kanaat verdiği İÇİllt pek 
faydalı olmuştur. 

:izm:tr-~r:ı ne~ı 

Ankaraya Geleli 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden)-; 

İzmir Beleiliye Reisi, Behçet Uz, tu. 
ar ve şehir ~leri hakk:nda Vekruei 
makamları ile temas etmek üzere bu 
gün şehrimize gelmiş, Ticaret Vekill 
ile göruşmüştür. Bir kaç gün dahı 
burada kalacaktır. Diğ"!r taraftan İ2> 
mir vilayet meclisinden bir heyet tc 
vilayet bütçesinin bugünkü dar va. 
ziyetini, alakadar vekaletlere bildiro 
mek üzere §ehrimize gelmiştir. 

Yeni Bulgar Elçisi Geliyor 
Sofya, 26 (A.A.) - Bulgaristan11 

yeni Ankara elçisi Sava Kirof ba. 
gün vazifesi başına gitmek üzen 
Sofyadan ekspresle hareket etmlştir. 

İstasyonda Kral namına müşaviı 
Stamenof ile hariciye nazın Popof. 
Türkiye elçiliği erkanı tarafındaJI 
se18.ınlanmıştır. ---n---

Posta Müdürleri Arasında 
Ankara, 26 (TAN) - Antalya pos. 

ta telgraf, telefon müdürı1 Hamel 
Halit Zonguldak, Çankırı müdürü Ah 
met Akıncı Antalya, Erzincan mü. 
dürü Edip Erden Çanktn, Kastamo
nu, müdür muavini İhsan Savcı Er. 
zincan posta, telgraf, telefon müdÜI"o 
lüklerine naklen tayin edildiler. 

Bulgaristanla Komşulan 
Arasında Dostluk 

Sofya, 26 (A.A.) - Ticaret Nazm 
Andrev, Bulgaristanla Yunanistan a. 
rasmdaki iktısadi meseleleri halle 
memur Bulgar ve Yugoslav murah. 
haslan tarafından ticaret odasında 
yapılacak içtimaa iştirak etmistir. 
İçtimada, hararetli nutuklar söylen. 
miştir. Bulgar gazeteleri başmakale. 
lerini "kardeş millet Yugoslavya" ya 
tahsis etmektedirler. 

Zagrepteki İnfilfikten Sonra 
Yapılan Tcvkifat 

Zagreb, 26 (A.A.) - Cumartesi gQ.. 
nü telefon merkezlerinde vuku bu
lan bomba infilakları neticesinde Hır 
vat iftirakçılan arasında vapılan mü. 
teaddit tevkifattan sonra iki mühim 
tevkü daha yapılmıştır. Bu tevkif, 
edilenler müfrit nasyonalist ve ifti
rakçı gruplar reisleri olan muharrir 
Budak ile avukat Buçdur. 

Muharrir Budak, 1934 de Kral A.. 
leksandr~ yapılan suikast dolayısile 
Ustaşı hareketinde methaldar gön.il· 
müş ve ancak biliıhare affı umumi. 
den istifade ederek Yugoslavyayt 
dönmiqtl. 
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MERIKA NOTLARI 

cılıkta Rökorlar 
eketi: Aınerika 

O na Yeni Dh 
bu iki . unya da diyorlar, ve-. 

lirnizi birine?~ ad zihnimizi, haya.. 
ti yor, gıcıklı ısınden daha fazla işle. 
kikatin üst~~~ ~e _ b~zan bizi, ha
~rlnra bile ki goruşlere, tasav-

Atncrika ı sev~ediyor._ . 
tL fakat y I<.rıstof Kolomp keşfet.. 
rafya kı~~ ~eşfettiği şey bir cog
lllerikanuı k ~· O vakittenberi, A
bulınuş d ğ·~ş~ı ameliyesi nihayet 
.Aın .. _,_ e 1 dır_ Avrupaılılar hala 

'-41.J!.ayı k f 
)'Qrlar. z eş etmekte devam edL 
fekkirleri, aına~ zaman, Avrupa müte. 
bir cevelan e<lıpleri, yeni dünyada 
.anlatınaa !apar~ onu A vrupaya, 
lI~a. oğretmeğe çalışıyorlar. 
lüyorlaı:- ~yi veya kötü şeyler söy. 
Avtupad~ akat bu ~lemin her halde 
3'ahut sad far~lı, hır medeniyet ve
etlnekte ece bu- terakki seyri takip 

"Yenı d?kiuğunda birleşiyorlar_ 
d, dağl unyannı topraklan, denizle.. 
lan, hul~ ~lan, ova1an, ağaç.. 
Yannıltil ~ tabu karakteri eski dün.. 
da da ~ en .farklı değildir_ Ora.
de doğuy eş~y, yıldızlar, ayni şekiL 
lar_ Orador d • ayni şekilde batıyor. 
ağaç yap~f semanın rengi mavi, 
le.tanın, h aruunk.i yeşildir. Her 
§Üphesiz, ~ llllntakanın olduğu gibi 
leri Vard erikanın da hususiyet.. 
mat, Jktı u-d. Ve bu hususiyetler içti. 
ler oyn sa 1 ve siyasi sahalarda rol
Anıe lllnaktadır _ Bununla beraber 
ğil, ~ın yeniliği tabiatinde de. 
lan Yrupanın onu, yeni zaman baş.. 

?1cında hemen bakir olarak ele 
geçırınesinded ir., 
Aınerika demekle bir cografya k:ı. 

Ülsinı değil, daha ziyade onun., kuv. 
vette, medeniyette ve harekette mii
nıessili olan Birleşik Amerika Dev. 
letleri Cümhuriyetinl kastediyoruz .. 
Kanada, Brezilya, Arjanin gibi bil. 
yük Amerikan sabalan da beI1d is. 
tO.:balde, Amerika kıtası mukadder:ı. 
tı. ?akımından mühim roller oynTV"a
bil'irlcr .. Fakat bugün için, bu ihti
mal, tarihin ibir sırrıdır .. Bugünün 
hakikati, Şimali Amerika Birleşik 
Devletlerinin dolan ve Monro naza
riyesile Amerikayı temsil etmekte 
olmasıdır .. 
b Bu devlet bile sahası itibarne bash 
- aşına bütün Avrupadan büyük b\r 
~~ teşkil etmektedir_ Ve eğer A. 

eri.kalılar hakikaten mesut iseler 
~de~l~rini evvela vatanlarının b~ 
g ~~~liğın~, ve bu genişliğin ihtiva 
ettıgı imkanlara borçludurlar Avru 
Pa:nın sıkışıklıktan - • 
n:ıalanndan d ğ v~ 1:udut çatış.. 
lari:ndan ka ~ an bın. turlü dınltı
blr istikbal r in Amerıkalılar, uzun 
larfn\'. v-· ç ' bu dınltılara arka-

.çe ırmlşlerdir .. Atlantik Oky 
1lllsu ile Büyük Oky a. 
ı:ayıp giden . anus arasında u. 
1et1eri ara . ~{:"leşik Amerlka dev
slyaseteıı zıs em iktısaden, hem de 
sek lutfu tabiatin ve talihin en yük. 
dan blriaı;-a maz~ar olmuş yurtlar. 
bardtr !1'·· Tabıatln IQtfuna maz.. 
Cıenı.ly~~ ~alabalık bir insan 
ınesı, ve büt _ 8§ başına yaşıyabH. 
toprağuıd un ihtiyaçlarını kendi 
Delere iht~ tedan1t edebilmesi için 
bu ArnerikYaeı. 'Varsa, tabiat onları 
kapalı .ikt aya 'Vermiştir.. Amerjka 

ısat siste ...... t 
%Uru u~ tatbik m_ı....., en az mah-
lekettir~ Fak edebılecek bir mem. 
edelim ki, ~ h;ınen şunu da ilave 
~rn.__ erikan toprağının, A-
~ te.kni~. 

~rikayı k . ginin imkAnlan, A. 
palı otul'nı:dı kapıları ardında ka. 
Dıiş, onu ın tan vazgeçmeğe icbar et. 
suz lstihs~~z7.am sanayiinin, hudut. 
tasından " mın yaşıyabilmesi nok. 
laştırınıştır~reç., .mes~lesile karşı.. 
en_dişe,si işte bAmerikanın tek siyasi 
mundenı.i"t. u nıahreç meselesinde 

Aın 
-.. ır_ 

erika 
dır: Çiiııkü ~al~~n lutfuna mazhar. 
sında olut"Sa ~~lJ'lin hangi safh3 • 

surette tebd· ısun kendini ciddi bir 
nıalik değnd~ edebilecek komşulara 
lantikten rrıa~.. Hu<lutlan, iki At.. 
cenupta Meksı~a, şimalde Kanada. 
Yetlenivor N a topraklan ile niha. 
si:ka ~erÔra~l Kanada, ne de Mek.. 
bilecek k aıın rüyalanna gire. 
Kanada, b~mL:~~dan değildir .. Ve 
maltla beraber gı~ız dominyonu ol
barile İngilte~dhıs ve menfaat itL. 
~ Yakındır M ~ rlyade Amerika. 
atini taşuuakl eksika, İspanyol şeca. 
barile Aınenka beraber, kemiyet iti. 
vaziyetten kaya Ulrar verebilecek 
Amerikadaçho duzaktır. Onun için 
l U Utl ' esi gibi bir k arı muhafaza mese 

• ço rn·n Jl kaynağım t 1 etlerin ya ener. 
nerji isr eşkU eden veyahut ~ 

-------------------- YAZAN: 

Zeki Mesut ALSAN 

lif odern Amerika §eldrlerillde yükselen muazzam binalar 

mesele varsa, o da yukarıda dediği. 
m.iz gibi, Amerikan iktısadi emperya. 
lizminin serbest inkişafını temin et. 
meğe matuf bulunmaktadır. 

A merika fetholunmuş değil, keş-
fcdilıniş bir memlekettir .. va.. 

kıi Amerikalılar, şarktan garba doğ. 
ru ilerledikçe zaman zaman Ameri. 
kanın yerli halkı ile, yani kırmızı 
derililer ile çarpışmışlar ve onların 
topraklarini almişlardir.. Fakat ye
ni Amerikalilara, yani Avrupadan 
gelen insanlara nisbetle iptidai bir 
halde yaşıyan kırmızı derililer onlara 
ciddi bir mukavemet arzedememiş. 
ler ve merhale, merhale yerlerini ye
ni gelenlere terketmişlerdir. Onun 
için Amrika daha ilk adımda garp, 
yani Avrupa medeniyetinin nüfuz 
sahasına girmiş ve inkişaf safhalan
m bu istikamette yaşam.ağa başla. 
mıştrr _ Kırmızı derililer Amerikada 
artık sönmeğe mahkfun ve hatta sön
müş bir insan tipi olarak telakki e
dilmektedir_ Bununla beraber Ame. 
riltan hamurunda. biraz da kırmızı 
derilinin mayası vardır_ Amerikan 
hareket ve karakterinde bunu az çok 
sezmemek mümkün değildir ... 

Amerika, müstakil bir devlet ol3. 
rak. 163 senelik bir hayat.8. maliktir .. 
Bu zaman zarfında Amemkada ya. 
pılmış olan şeyler hakikaten hayret 
ve takdire layıktır.. Hemen ild yüz 
sene evvel, boş bir genişlikten ibaret 
olan Amerikanın bugünkü yüksek 
varlığı, ona yeni dünya lakabrnı iza. 
f e eden ve bu lakaba hak kazandıran 
başlıca vasıf ve sebep olsa gerektir .. 
Eğer yeni zamanın mümeyyiz vasfı, 
teknik ve konfor ise, bunların en 
mütekamil şekillerini aldıkları yer 
hiç şüphesiz Amerikadır.. Ve yeni 
hayatın muvaffakiyet Amillerinden 
en büyüğü cüret ise bunun da hür 
vatanı gene Amerikadır. 

Bin bir çeşit kayıt ve an'anelerini 
arkada bırakarak Amerikan toprağı_ 
na ayak basan insanlar oraya geniş 
bir ümit ve bu ümidin beslediği bü. 
yük bir cüret, ve ümit ile cüretin ya.. 
rattığı veli'.it bir hayal ile işe giriş. 
mlşlerdir. Toprak, hava, her teşeb
büse, her tecrübeye müsait olduğu 
gı"bi, cemiyet ve içtimai hava da bu. 
luşlu cüretlere kıY,IDet vermiş, ve 
onları hudutsuz bir şekilde mükM.at. 
landırmıştır. Amerika insan k.rynıe.. 
tine en az tahditler koyan memleket 
olarak hayata atılmış, ve az bir za. 
man içinde bunun büyük semerele.. 
rini toplamıştır. Amerikada hiçbir 
enerji, hiçbir fikir, hiçbir cüret, hiç.. 

merika için gaye olmaktan evvel va
sıtadır, o parayı, daha fazla para ka. 
zanrnak için kullanır .. Daha fazlası
nı kazanırsa, daha fazla kazanm.'.lk 
için çalışır_ Amerikada hayat mü
cadelesi dediğim.iz şey, mevcut ser. 
vetleri paylaşmaktan ziyade, yeni 
servetler yaratmak noktasına matuf_ 
tur .. Ve mücadele, başka memleket. 
lerde olduğu gibi insanlar arasında 
değil, insan ile tabiat arasındadır .. 

İşte bu kıymetler, bu imkanlar ve 
bu duygular iledir ki, Amerika ya. 
pıcılıkta rökorlar memleketi olmuş. 
tur .. Birçok insan eserlerinde, o, en 
büyüğünü, en iyisini, en yükseğini, 
ve en pahalısını yapmak suretile ro.. 
kor kazanmış ve zamanın süzgecin
den geçmesine ihtiyaç olmryan iş. 
lerde Avrupayı geride bırakmıştır .. 
Nevyork, Şikago gibi büyük Ameri
kan şehirlerini bu bakımdan Ameri. 
kanın, Amerikan jenisinin mümessili 
gibi telakki ve mütalaa edebiliriz.. 
Ve zaten Amerikaya kendi. şeklini 
veren bu hususiyetlerin muhassalasr 
olan Amerikan jenisi, Amerika ile 
beraber Amerikan milliyetini de ya. 
vaş yavaş yoğurmakta ve yeni bir 
kültür ve medeniyet dünyasının ka. 
pısını açmaktadır. 

• A merlka deyince, nasıl bn isim 
ile anılan kıtanın en büyük 

devletini, Şimal Amerikasmm Birle
şik Devletleri denilen siyasi teşekkü. 
lü anlıyorsak, Amerikalı deyince de 
ilk önce bu teşekkül içindeki insan. 
lan hatırlıyoruz.. Şüphesiz bu Ame
rikalı da, İngiliz, Rus, ve Çinli ... gibi 
kendine göre bir tiptir.. Ve tipinin 
hususi vasıflarını taşımaktadır. 

Muhtelif tipler hakkında herbiri. 
mlzin birbirine uyan veya uymıyan 
düşünce ve duygularımız vardır .. 
Tipleri ilmi ve objektif bir şekilde 
izah ettiğimiz gibi, hissi ve sübjektü 
olarak da mütalaa ederiz .. Amerika
lı, beyaz ırka mensuptur .. Amerikalı 
bu ırkın muhtelif çeşitlerinin yeni 
bir toprak üzerinde birleşmesinden 

doğmuştur .. Amerikalı, yenidir .. Ta.. 
rih1 an'aneleri yoktur.. Amerikalı.. 
nın büyük babası, Bohemyayı, İskan-
dinavyayı, İrlandayı terkederken her 
şeyi arkada bırakmış ve yalnız bir 
düşünce ile yola çıkmıştır- Servet! ... 

Amerikada bütün enerjiler bu dü. 
şünce uğrunda işlemiştir .. Geniş bir 
mem1eketı zengin bir tabiat.. Bir a. 
vuç kırmızı deri1iden başka korkacak 
düşman yok.. Mezhep mücadeleleri, 
rejim kavgalan, aile husumetlerl 

Asrın En Müthiş 
J Propaganda 
Silahı: Radyo 

:ün 
dür. 

(Baıp 5 incide) 
diğer faydalarından üstün-

Bundan başka radyo, ecn~i dL 
yarlarda, kendini YQlmz hisseden, 
memleket hasreti ile yanan insan
lar için, memleket havsıru, nıemle.. 
ketinin di1ini, memleketinin haber
lerini u)aştıran büyük bir teselli 
kaynağıdır .• 

Fakat radyonun, bu faydaları
nın, hizmetlerinin yanında, bir ta.. 
kım zararlan ve tehlikeleri oldu
ğunu da unutmamak lanmdır. 

İnsanların sinir hastalıkların.. 
dan en çok muztarip oldu'klarr, uz
vi ve ruhi muvazenelerinin en çok 
bozulduğu bir devirde yaşıyoruz. 
Bu vaziyetin, yirminci asra borçlu 
olduğumuz tekniklerin tabii neti
cesi olduğunu söylersek yanılmış 
olmayız. 

Ağır otobüsler ve kamyonlar 
yollardan geçtikçe evleri sarsmak.. 
tadır; gece, elektrik lambalannm 
sert ~ıkJ.arı gözlerimizi kamaştır
makta ve boz.maktadır; otomobil 
glaksonlannm ve rnotörlerin sesle
ri kulaklarımızı yırtmaktadır· bun
lara ilaveten, evimizde, k~mşu
muzda, kahvede ... soluk aldırma.. 
dan söyliyen radyonun, her zaman 
latif olmıyan sesi, kulaklarımızı 
ve ruhumuzu tahriş ve tazip et
mektedir. 

Uzviyetimizin ve hassasiyetimi
zin bu kadar mütenevvi, müteka
sif ve devamlı hücwnlara taham-
mülü yoktur. . 

Bu münasebetle, radyonun cok 
büyük bir zarar ve tehlikesin~ İşa. 
ret etmek isterim: • 

Radyo, yalnız insanın sesli ar
kadaşıdır. Fakat bu arkadaş, mu.. 
tavassıt insan için, alkol kadar 
mücbir, onun kadar tehlikeli bir 
ilıtiyaç haline gelmektedir. Bir 
çok insanlıır için, adeta bir radyo 
tiryakiliği hasıl olmuştur. 

Radyonun en büyük tehlikesi 
insanı her dakika doldurması, in~ 
sanın ruhuna umumi hayatı yer
leştirmesi, insanı kendinden uzak. 
laştırmasıdır. · 

Bugün radyo, her taraftan bizi 
kuşatmaktadır. Evde, sokakta, 
kon;~da, kahvedet otomobilde ... 
peşımırl bırakmamaktadır· bfo ka
bus gibi bizi takip etmekt~ir. Bi. 
zlın kendi kendimize kalmamıza 
k~ndimizi dinlememize, düşüııme2 
nuze ve kendimizi bulmamıza mü
saade etmemektedir. 

İşte, asıl büyük tehlilte burada.. 
dır. 
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HASAN ve NESRiN KOLONYALARI 

SU ve BOYA YOKTU 

LiMON CIC 

KOLO YA 

DA 

Kullananlar kendilerini rulıneva:r ve liıtif kokulu limon, portakal bahçe

lerinde dolaştıklarını hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 
veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan bu meşhur kolanya. 
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye o.. 
larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek 
milletlerin kolanyalarına faiktir. 

Müttehit ERM:İS - EMNİYET - KARTAL 

Konserve Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Ticaret kanununun 3Gl inci. ve şirketimizin esas mukavelenamesinln 

22 inci maddesi mucibince hissedarlar 16 Mart 1940 cumartesi günü saat 
11.30 da, İstanbul AyYansaray D emirhisar caddesi 90 54 sayılı fahri. 
kamız binasında sureti adiyP.de ya pılacnk toplantıya davet olunur. 

RU.ZNAl\fEl MÜZAKERAT: 
1 - İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 
2 - 1939 senesi besabatının ve bilin~onun tasdiki ve idare mecllsl 

azalarının ibrası, 

3 - İdare Meclisi azası intihabı. 
4 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirket1e mua

melei ticariyede bulunmak. üzere idare meclisi azasına mcznuni
yct verilmesi, 

5 - İdare Meclisi azasına verilecek huzur hakkm1n tesbiti, 
6 - 1940 senesi için murakıp tayini ve ücretinin tesbiti ve gaybu

betinde üayı vazife etmek üzere ikinci murakıbın intihabı, 
Esas mukavelenamemizin 23 ve 25 inci maddeleri ahkamına tevfikan 

en az 50 hisse senedi sahiplerinrlen asaleten veya vekaleten toplantıda 
bulunmaiı istiyenler, hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta ev
vel şirketin Ayvansaraydalo fabrikasının veznesine tevdi ve yahut hisse 
senetlerini bankalardan birine tevdi ederek alınan makbuz ilmuhaber
lerini şirketin veznesine ita etmeleri icap eder. 

İstanbul, 27 Şubat 1910 İDARE 1\fECT.tSt 

~u tehlikeler, pek cabuk gelme- • 
sinı ve devamlı olınasınI temenni 
ettiğimiz sulhü yeni esaslar üzeri. 

G. Ü. l. T. . Ş: 

1 
Gü:r:eHik Müstahzaratı 

ne kuracak insanların, üzerlerinde 
ehemmiyetle duracaklan nokta
fardır. 

liberali, muhafazakarı. suçlusu, ma
sumu, uslusu, ihtilalcisi, dağlısı, o. 
;~lısı, okumuşıı. cahili, hep bir gaye 
ıçm çalışıyor .. Servet!_, 

Amerikalı nihayet bu gayesine er. 
miştir.. Servet ve onun arkadaşı o. 
lan konfor, Amerikada herkesin yü
züne gülen, ve herkesin işaretine ba. 
kan bir realite halinde dolaşmağa 
başhruştır .. Azıcık aklı, azıcık teşeb. 
büsü, azıcik şansı olan her Amerikalı 
onunla kolkola gezmek imkanını buL 
muştur.. Maksadına vasıl olan her 
insan gibi Amerikalı da bundan gtt
rur duymuş, öteki insanların yapa. 
madrklannı yapmış ve göklere tır
manan binalar, akla hayret veren 
fabrikalar ile dünyada yeni bir ha
kimiyet kurmuştur: Dolar hakimi
yeti ... 

Bu hakimiyet Amerikalıyı hem 
şaşırtmış, hem • şımartmıştır.. Para 
kazanmak bir teknikı bir enerji, ve 
biraz da şans işi ise para harcamak 
da bir terbiye ve zevk meselesidir .. 
Amerikalı çok parası ile şımarık bir 
zengin olmuştur. Göklere yakın o. 
turur, şehirden şehire uçar, ve ista
tistikleri ile Alemi hayrete düşürür .. 
Fakat vücudunun her türlü maddi 
kayıtlardan kurtulınuş olmasına rağ

men ruhu boştur. Onu icabında ke
derlendirecek, icabında şenlendire. 
cek memleket ve aile an'anelerin. 
den trulhrumdur .. Kültür, yalnız bu
günkü bilgiden ibaret olamaz. lstı
rapsrz asalet doğmaz.. Ruhunun bu 
boşluğunu duyan Amerikalı, bu de. 
fa da Atlantiği, Avrupa istikametin
de geçerek biraz heyecan aramağa 
çalışır .. Ve belki de lüks kamarasın. 
da, hayatın yalnız maddt servet ye 
konfordan ibaret olmadığını düşü
nüp ilk acıyı duyar.. Büyük baba 
maddi sefalet içinde bu denizi aş. 
mıştı.. Torun da şimdi manevi sefalet 

at zaten bir takaz 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daime 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 

vardır. 

1•ess• tflRRs 

Kayseri Asliye Hukuk H3klmllC1nden: 
Kazan~ılar çarşısında ill sayılı mağaza

da mnnifatura tticcarı Tczgahçıoğlu Yusuf 
ve mahdumu Mustafa tnrarı:ınndan tetkik 
mercilne verilen 20-10-939 t.ırihli arzu
halle konkordato tekli! edilerek mevcut 
mallarile alacak ve borçlannın miktarını 
gösterir cetvelde verilmiş mercice borcun 
en az yüzde otuzunu lldemiye ktıfi görüle
rek talepleri muvafık bulunmuş olmakla 
borçlulara iki aylık mühlet verilmekle 
beraber komiser tayin edilen Kayseri icra 
memuru Bedri Ketecioğlu tarn!ındıın kap 
eden muamele yapılarak tarafından tan
ı.lm edilen 25-12-939 tarihli mütalannn
mesile bilcümle evrak ticaret i$lerini gör
mlye salfıhiyeW asliye hukuk mahkeme
sine tevdi edllmelde yapılacak muhake
mede itiraz edecek olan alacaklıların hak
larını müdafaa etmelerini temin en 17 - 1 -
940 çat"J81?l.ba günü tayin ve Tan gazete.sile 
ilAn edllmiş o gün borçlular gelmiş ise de 
alacaklılardan bir kimsenin gelmediği gi
bi itirazda da bulunmamışlar usulen ko-

miser dinlenerek borçluların adedi 27 olup 
alııcakları da (20151) lira bulıınduiru ve 
mecmu borç (2166) lira 5 kuruştan ibaret 
olup bu işe ait toplantıda 23 alacaklı bu
lunmuş ve kayd edilmiş olan alacaklılar 
adedlnln fiçte ikisinden fa11a bir ekseri-

T. A. Şirketinden : 
Şirketimizin alelıide Heyeti Umu

l miyesi 12 Mart 1940 salı günü saat 
1 on birde Galatada Bangcr soka. 
ğında 7 numarada kain merke. 
zinde toplanacağından, toplantıya 

iştirak etmek isteyen ve en az on 
hisseye sahip olan hissedarların 7 
Marta kadar hisselerini, Sirket vez. 
nesine yatırmaları lüzumu ilfuı olu.. 
nur: 

RUZNAME : 

1 - Meclisi İdare ve forakip ra.. 
porlnnnın okunması ve kabulü 

2 - Bilanço, Kar ve Zarar ve Mev. 
cudat hesaplarının okunması ve ka. 
bulü 

3 - Heyeti İdarenin ve MurakL 
bin ibrası 

4 - Murakip intihnbı 
5 - Heyeti İdare intihabatı 
6 - Memur, müdür ve müstah

demlerin tayini ve ücret ve maaş. 
}arının teı::biti i<:in Heyeti İdareye sa. 
lfıhyet verilmesi 

7 - Heveti İdare azasının lüzu
m unda şirketle muamele yapmala. 
nna miisnade verilmesi. 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

GüzeHiğin en birinci şartıdır. 

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

rlan icra kanununun 21)8 ind mnddeslndl' 
<:ayılı şaı·tlnnn hlttetklk t:ı't:ıkkı etrrıhı 

olduğu anlaşılmakla teklif edilen ltoTJkor
datonun ta::ıdikıııa ve k yfıyetin tapu ·cu 
muhnh7lığı tle lcrnya bildirilmesine 
17-1-1>40 tarihinde karar veriJmis olduğu 
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Romatizma 
Nevra ·i 
Karı klik 
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Ve Bütün 
Aarılannızı 

Derhal 
Keser 

lüzumunda 

günde 3 ka

ahnabilir 
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Güzelli ve sıhhat • çin ilk şart 
Sab~ öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Kullanmaktır. 

RADYOLIN 
DlŞLERl, dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

DİŞLERİ, dişler mideyi 

sai!lamlaştınr. 

..-ımaı:awı.-ıamıu:::mm!Wı:a_ illr::::ilC!i'3ıım;Jm:J:ıEm ' ~ 

RADYOL!N dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde yüz öldürür., 
Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına marn olur. Ağız kokusunu 
keser. Sabah, öğle. ve akşam her yemekten sonra RADYOLİN 
• wa ,@awıwmı waww;wa , 

I - Şartnamesi mucibince 20.000 kilo 70 X 100 ~şe ambalAj kdadı açık eksilt
me De satın alınacaktır. 

II - Muhammen bcdell 2700 llra, muvakkat temlnah %07,50 liradır. 
m - Eksiltme 12 - 3 - 940 salı günil saat 15 te Kabata~taki levazım ve mQba

raat fllbesindcki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her g{ln sözü geçen ~beden parasız ahnabfllr. 
V - Lıteltlilertn tayin olunan gQn ve s atte mezkür komisyona gelmeleri. (1365) 

KUPO MEVDUAT 

T .. RK TiCARET BA KASI li. Ş. 
--- --- ~ ~- ~---

, İHTİRA tıANı -
.. Rota Hallarını temin etmek ıet.rı 

mQrslle terttbatı" hakkında 24-12· 
1937 ,OnlQ n 2382 aa:rıh .. Ran ~ 
sattinln yere tnmelerlnde lı:11aVU%la· 

. mak için kayma mahreld ballz" hak· 
landa 11-1-1939 gQnlQ ve 2814 ... 

yıb '" "'HaV11 'f'eS&ftlnln yere tnme
lertnde lnlavmlamak lçtn ltaymB 

mahttJd ballı'" bakkmda tı-1-193fl 

rOnlO ve 2815 aayıb alınmtt o\an lh· 
t1nı benıtlan bu defa Mevkii P"HJt 
konmak llz.ere !here devrüferal ve

,.. tcar edllecetınden talip olanlann 
Galatada, bttısat hanında, Robert 
Ferrl'ye mOracaatlan flAn olunur 
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r 
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Emniyet Sandığı Müdti.rUiğilnden: 
Küçük.pazar Vatan otelinde oturan 

Ebuseyit Çelik, 10.9.938 tarihinde 
sandığımıza bıraktığı para lçln veri. 
len 38533 numaralı bonoyu kaybet· 
tiğini söylemiştir. Yenisi verileceğin
den eskisinin hükmü olmadığı nan 
olunur. 

BDUHLll 

Ne fena tenvirat; 

Yeni TUNGSRAM ICRIPTON ampullarını 

lcullanmall suretlle. a11nı para ile colf dalla 

bol 1$tlı elde edece§lnl Patron. neden anıa

malc ıstemtror l 

"" oe ,.öea,o 
~~~ 

BiffffDEfllffl ı S T A N ·a U t. . 
A N K A A A .... .A Z M İ R ı. 
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En sevdiği insanla dahi 
Şu dakikada konuşamaz. 

Çünkü: 

1
1 

Ağzında 

VAR. 
ALI MUHIDDI 

HACIBEKIR 
l\1erk~zi: 
Şubeleri: 

Kadıköy, 

Bahçekapı 
Karaköy, 
Beyoğlu 

_. .. ~mıllK.WJllllllll ... ıııımı .... •&11D•llll!•BKi19!i:mll:IS&i9f:Bl~,;s•wa+ıa:1•m?fflm!l8tı:.."ffe' 

BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 
EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE 
• 

Jüyük ikramiye 100000 Liradır. 
Jll/j ........................................ . 

lç ve dış BASUR MEMELERiNDE, basur 
memelerinin her türlü iltihapdı.rında, CERA
HATLEN1\11Ş FlSTÜLLERDE, kanayan ha· 

sur memelerinin tedavisinde 

PAT 1. ŞiFAYI TEl\llN EDER 

Markaiı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillcrdir. 
~~~r.w. Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

·-~ 
......... ==-_.....~ 

Pilleri Avrupada çok rağbet görmckted!r. 
Pilleri her çe-t~t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 

• 

Pillerini her yerde arayınız. 
••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~ ~p~nnh~~rl:hkO~~o~su~Tahbk~cNo.~ ~ı 
'• Dla ı;ıkanlohkl tan sonra, diş apse!eılnde, Akıl dişi iltlhaplannda • 'I;; -~-----------------------1 J İstanbul Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

'"" nun ıhk olarak gargarası. bu Utlhaplarm şUamıu temin ede. ' ..8.!'" v .. ~~~.!!~~fo~!?.1~. ~!~~!~~~!::. 
• okul derecesinde tahsil görmüş bir daktilo memura lüzum vardır. 

=~s~a~h~ib=ı=v=e~N~~=~=n=p=,=M~ü=uu=r=u=u=~=tt=L=u=- u=b=.=o~O=K=u=u=N=~=·u=u=·~=e=~=cı=b=k=v=e= h-~~n:~~ftd~~~~n~~~~iliıhl~hl~~"~~~" 
fotografian iliştirilmiş birer istida ile 29- II-1940 perşembe günil saat 12 ye kadar 

Neşriyat T L. Ş. Basıldıll yer: T A N Matbaa.~• Neşriyat müdürlilğQne müracaat etmeleri lAzımdır. (1476) 


