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5 KURUŞ GÜNLÜK SIYASf HALK GAZETESi 

MuallJmlerln .,.. mektep talelııesinin en kuvvetli 79.r

dımcıa, çoculUD en zengtn kiltQphanestdir. Çocuğunu se

Ten her babanın )"avrusuııa verebflecel! en gfizel hediye

dir. Milessesemiz tarabndan n~edilmi~ttr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

-alltan ·Antantı Evvelkinden 
Daha Kuvvetli Bir . ekil ldı 
Antantın ümul ve Mahiyeti 

• • 
Genişletilmek U zeredir 
Alıtant, A vrupa Harbinin Balkanlara 

S irayetine Mô.ni Olmak . için 
En K uvvetli Bir Set. Haline Getiriliyor 

Herkesi Hayrette Bırakan Bulgaristanın da B a 1 kan 
Bu Muvaffakıyette Türkiye Paktına Girmesi İçin Açık 
Yecıane Amil Olmuştur~ Bir Kapı Bırakıl~ıştır 

Saracoğlu Yarın Belgrattan Ayrılıyor 
{HUSUS! MUHABlltl.MlZ T~UNLA HlLDlRIYOR ) 

Dün akşam birer mühim nutuk söyleyen Rumen Hariciye 1 
Nazın Gafenco ile Yugoslav Harkiye Nazırı Markovitch , 

Alm;,ot r ~ ... r.-.rnnlunun Beyanatına Kızdılar 
"~ _ fHU~ S MuırABIRllVUZ .. l'ta..t.t'Ul'4LA HlLDIRlYUR ) .. 

DoKtor Mehmet A iyi 
Oldüren Naciye 6 Sene 
Hapse Mahkiim Edildi 

Belgrat, 3 Belgrat, 3 
Konferans 'bugün bütün alaICadarlan liayrete düşüren mu- Balkan l\'ntantı Konseyi 'bugün biri sa'bali saat 11 de Harici· 

vaffakıyetli bir safhaya girmiştir. Saracoğlunun İstanbuldaki ye binasında, diğeri 17,30 da yine Hariciye binasında olmak üze
beyanatında "Biz bitaraf değiliz, harp hariciyiz,, şeklindeki re iki toplantı yapmıştır. Konsey yarın son toplantılarını yapa· 
sözleri Almanları kızdırmış, Alman matbuatı, Saracoğluna şid- cak, bütün müzakereler bittikten sonra, ancak yann akşam (bu 

.:Yerinde 
I detle hücum etmiştir. akşam) tebliğ neşredilecektir. 

1

_ 

B • • 1 Bu vesile ile konferansı akiın Saracoğlu yarın akşam ho.re-1 r bırakmak için propaf:!andaya ko. ket edecek, Başvekil Nise kadar Milli Şefe 
Ameliya t 

yulmuşlar ve teşebbüsler yapmış. kendisine refakat edecektir. 
larsa da bütün bu gayretler boşa Dönüşte Köseivanof ile de hay • 
gitmiştir. Jice görüşecektir. 

Balkan Antantı evvelkinden da. Bulgaristanın da antanta gir· 

. 
Teşhis 

ha kuvvetli bir şekil almıştır. Şü. mesi icin açık kapı bttakılmıŞtır. 
Yazan: Sadri ERTEM mul ve mahiyeti genişlemek üze- lki mülıim nutuk 

redir. Avrupa harbinin Balkanla- f --o--. 

Muhakeme 7 Saat Sürdü, Naciye, Doktorla 
Olan Münasebatını Başından Sonuna Kadar 

Büyük Bir Heyecan içinde Anlattı B ir hafta kadar önce öteye 
beriye E ... V .... imzasile 

mektuplar gönderen ve bu 
mektuplarda aylardanberi de
~ eden Türk aleyhtarı Nazi 
propagandasına kurban olduğu 
anlaşılan iki genç Adliyeye ve
rilmiş bulunmaktadırlar. 

Milyonlarca genç arasmdan fld ki
§İnin bir yabancı menf:1ate maşa ol. 
ınası. kütle hakkında bir hüküm ver. 
ıncmize imkan veremez. BilakL; bun
lar, gençlik camiası içinde tutuna· 
nıamış, onun dışına fırlamış uv.ıllı· 
!ardan başka bir şey değildir. 

Ancak bu gençler hakkında İstan. 
bul Emniyet Müdürlüğiinü'O koydu. 
ğu teşhis yerindedir ve bir psikolojik 
hadiseyi tenvir edecek mahiyette-
dir. Bu itibarla milyonlar içinde iki 
ta.ne genç te olsa nüfuzu altına al:ın 
ı:>ropaganda faaliyeti hakkında fazla
ca hassasiyet gösterirse.it bizi ma. 
.tur görmelidir. .Mikroplar, mikros
kop altında muayene edilir Türk 
nıilli birliği içine salıverilmi7 olan 
mikrobun manevi hüviyetini bu 
noktadan mikroskop altına almak Jıi. 
%Undır. 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) - İzmir otelinde doktor 
Şahsi Mesa;ı Mehmet Aliyi öldürmekten suçlu ebe Naciyenin muhakemesi 

ra sirayetine mani olmak için en Akşam 20.30 da Yugoiüav Hariciye nÖnÜnÜn 
kuvvetli bir set haline getirilmek. Nazırı ve Bayanı tarafından Subay. . 
tedir. lar yurdunda büyük bır ziyafet veril-

lngiltereye 

Bugilne kadar gazetelerine bedhi· miş ve bu ziyafette Balkan konseyi. 
nane haberler veren ecnebi nauha. nin bu seneki reisi Gatenko ile Yu
hirJeri bugün artık harbin Balkan. goslav Hariciye Nazın tarafından çok 
lara gelemiyeceği kanaatini bildir. mühim birer nutuk irad edilmiştir. 
mişlerdir. Bu muvaffakıyette. bil. Dünkü ziyafet 

. . Meşhut Suçlar Kanununa göre, bugün Ankara Ağırceza mah
.. Ankar~, 3 ÇA:.A_:) - .~eısı- kemesinde rüyet edilmiştir. Muhakeme öğleden sonra saat 15 

cümhur Ismet Inonu bugun sa- de başladı ve gece 20 15 e kadar yedi saat sürdü. 

hassa Türkiyenin mühim ve yegane Bugün saat 13.30 da Türkiye bü-
amil olduğunda herkt>S ve bilhassa yük elçiliğinde Bay ve Bayar. Tev. 
et-nebiler ittifak etmektediTler. fik Kamil Koperler tarawan ö~le 

at 12.45 de Ankara Nümune ' 
Neticede, Naciye 6 sen~ bapı.c, üç,-

Hastanesini teşrif ederek sağ ay amme hizmetinden memnuiyet • •••••• • u•• u. •• ••• u • • • ...._ 

Saracoğlunun muvaffakıyeti ziyafeti verilmiştir. Ziyafere gazete
Saracoğlunun konferansta oynadı- ciler heyeti de iştirak etmi§tir. Zıya• 

ğı rol takdirle karşılanmıştır. Sara. fet çok samimi geçmiştir. 
coğlu bu muvaffakıyetten fevkalade • 
memnundur. Bugün sefarethanedeki Avala Ajansı Direktörü B. Jorj 
ziyafette bu memnuniyetini bizlere Petçis saat 13 tc Belgrat tayyare 
açıkça söylemiştir. (Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

. ' .. . 

YENi TEFRiKAMIZ: 
Ahmet Mithat Ef. 
• 
• 

Kimdir? Okuma~yazmayı nasıl öğrendi? Nasıl gazeteci 
oldu? Bu meslekte. neler geçirdi?. . 

Bunlara benzeyen daha birçok suallerin cevaplannı ye-
· ni tefrikamızda bula~ 

kürek cildi altındaki bir ufak cezasına ve 19 lira tutan harç mas. 
yağ kesesinin "Kyste sebace,, raflarını ödeıniye, temyiz yolu açık 

olmak üzere mahkum edileli. çıkarılması arzusunu izhar bu- Naciye muhakemenin sonun.da 
vurmuşlardır. mahkumiyetini çekmek üzere ceza 

Ameliye operatör Dr. Nurettin A. evinin kadınlar kısmına gönderildi. 
ruman tarafından yapılmış ve se. Adliye koridorlarından insan taşı. 
kiz dakika siirmüştür. yor, koca salon hıncahınç dolu, bütün 

Reisicümburumuz biraz istirahat. gözler arkasında süngülü aıııker du
ten sonra saat 13.30 da hastaneden ran Naciyenin üzerine dikilmiş, onu 
ayrılarak köşklerine avdet buYuı:- tetkik ediyor. Herkes Naciyenin biraz 
muşlardır. sonra vereceği cevapları dinlemek i. 

Reisicümhurumuzun çin büyük bir sabırsızlık ve heyecan 
/ngütereye mesajı fçindedir. 

Daily Telegraf gazetesinin husu. Bay Lebidin reisliğind<? hakimler 
si muhabiri Arthur l\ferton Cüm. heyetı teşekkül etti. İddia makamın
hurrelsi İsmet İnönü tarafmdan hu. da hadiseyi baştan aş:ığı tetkik ve 
sust surette kabul olunduğ"tmu ve tahkik eden Zeki Kumrulu bulunu. 
kırk beş dakika kadar görü~tüğünü yordu. Naciyenln avu~rntları Asım 
anlatan bir yazısında diyor ki: (Sonu Sa: 6 Sil: U 

TAN ' ın 
Yardım Ve 
Teşekkürü 
Zelzele f~ketzedeleri lçln gaze-

temiz tarafından açılan iane listesi, 

15319 lira 76 kuruşa baliğ olmuş \'C 

bu meblağ Kızılay merkezine mak

buz mukabilinde yatırılmıştır. Eu 

meyanda son olarak Bayan Zehra 

Akol 10 lira, Beyoğlu Kulediblnde 

Torna Cotiri Leli 2,5 lira, Taksim 

Mücadele sokağl 28 numarad:ı Cc-"İsmet İnönü mülakatımızm so. 
0 

.............._._ ...... ...,........ 

nunda son zelzele felaketine işaret f mal Gür de 2 lira vermişlerdir. 
ederek, beni, şu şahsi mesajını gön- Balkan Antantının Bundan ı;onra da (TAN Yardım 
d611lİYe memur etmiştir: 
"M~jeste Kral Corc fngilis hfik6- a· K r c k T rihl!eSİ 

metinin gösterdiği sempatili alaka ıraz a is i a 3' 

listesi). teberrilatta bulunacak milş-

fik vatandaşlara açık bulunacaktır. 

Şimdiye kadar (TAN) vasıtasile 

Gençlerden birisi bir liseden tar
dedilmiştir. Kovulduğunu ıaXlaya
ralt yeniden bir mektebe girmek iste
Dıiş, fakat arzusunu yerine getirmiye 
nıuvaffak olamamışlardır. 

İkinci hadise bu gencin dptfp ka. e 
Pıldığı rivayetler• in nüfum altına 
girişidir. Üçüncü hadıse yabancı p
hıslara müracaat etmesidir. 

Bu tefrikayı ta.kip etmekle göreceksiniz ki, :Alimet Mit 
hat Efendi, gazetecilik mesleğinin, bilfu:nübalağa, ve ha 
kikaten. en sayanı dik.kat simasıdır, 

yüzünden Türkiye son derece min. 
nettardır. Tilrk milletini en çok mü. 
tehassis eden nokta, İngiliz milletine 
mensup bütiJn sınıfların, gönülleri. 
n.in Jsteği ile gösterdikleri umumi 
sempatidir. Britanya İmpuatorlu. 
ğunun her tarafından en derin sempa 
tiyi ifade eden ve cömerlçe :vardım 
tekliflerinde bulunan mektuplar al

Yazan : Aka Gündüz 
Beşinci Sayfamızda Okuyunuz. 

* ltalya Ne Yapacak? 

iane vermlıı olan yurt<laşlara ve bu 

bOyük sefkat ve vatanperverlik hlz

metinJ kolaylaştırmak için. (TAN) 

namına yatınlan tanelere l!işele.rir.i 

açık bulundurmak lôtu!ktırh4ını e· 
Genç, yabancı propaga.ndasınm fa

al bir unsuru haline girınciye kadar 
bu üç psikolojik halden geçmiştir. 
Yani yabancı propagandası bir genci 

(.Cionu; Sa: 6; Sü 3) 

BiRKAÇ GÜNE KADAR BAŞLIYORUZ 
dım. 

. fSonu Sa. 6 Sü: 5) 

Roma Muhabirimizin Mektubu 
7 nci Sayfamızda Bulacaksınız. 

slrgemlyen İş Bankasına en hara

reW tebrik ve teşekkürlerimizi sun-

mayı bir vazife addederiz. ........... ..,._.. ... ~ ........................... . 
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Almanyanın Başlıca 
Hedefi Kara Y olile 

Ticaretini Arttırmaktır 
Alman Şehirleri içinde Hitlere En Çok 

Aleyhtar .Olan Şehir Münihtir 
"( YAZAN : BİTARAF BİR MÜŞAHİT )' 

A lmanyada yaptığım bütün 
seyahat esnasında Mümh 

şehrinin, Alman şehirleri içinde en 
çok sızlanan, hoşnutsuzluk gös
teren ve. Hitlere en çok aleyhtar 
olan şehir olduğunu gördüm. 

Bu vaziyeti ke~fetmek bir sür. 
priz teşkil ediyordu. Fakat üçüncü 
sınıf yolculuk sırasında anlıyabil
diğim hakikat bu merkezde idi. 
Yanımda oturan na~ist!erin yaban
cı olduğumu anlayıp anlamcıdıkh· 
nnı farkedemedim. Çünkü hem az 
konuşuyordum, hem de almanca. 
ma güveniyordum. 

Yanımda, cepheden izinli olarak 
dönen dört asker ve Üç' sivil v1trdı. 
Askerlerin sosisli sandviçlerini ye. 
miye başlamalarile söz açıldı. Gün 
et verilmlyen bir gündü ve sivillf'r 
sandviçlere gıpta ile bakıyorlardı. 
Askerler gıda maddelerinden bah
sediyor. Ve vesika uc;uli.inün son 
derece muvaffakıyetle tatbik edil
diğini anlatıyor bu sayede her Al
manın yiyecek bulduğunu ve. her. 
kesin müsavi olduğunu, İngiltere. 
nin Almanyayı aç bırakmak i:;te
mesine rağmen her Almanın kar
nını doyurduğunu o;öylüyorlardı. 

Daha sonra askerin birı bir kasaba 
ait hikayeyi anlattı. Kasap, ordu· 
ya verdiği etten yetmiş kilo çalmış 
ve çaldığı eti de ihti.kar yaparak, 
sivillere satmıştı. Kasabın bu. yüz.. 
den gördüğü ceza, kellesirıi:ı kesil. 
mesi idi! 

Siviller de dahil olmak üzere, 
herkes, kasabın li.Yik Qlduğu ce:r.a
yı bulduğunu söylediler. 

- Askerlerin biri de bir radyo 
müteahhidinden bahsetti. 

Orduya radyo veren bu adam da 
yüzde üç yüz kazanç teminine bak
mış, o da layik oldu~u cezaya çarp
mıştı. Çünkü cnun '.ia kellesi ke
silmişti. 

Yolculardan her biri de a~ağı Y~
karı bunlara benzer, fakat her bi
ri de bir kelleyi uçurtan birer hi
kıiye hatırladılar ve bunları anlat
t~tan sonra İngiltereden b1hse 
başladılar. 

Anlattıklarına ~Ör'?, Almanya, 
ilkbaharda İngilter~ye bir seferi 
kuvvet gönderecekti. Ask"!rlcr ha
zır, tayyareler hazır, ve para~ütler 
hazırdı. Heinkel fabrikası 8000 
bombardıman tayyaresi yapanık 
yer altındaki mahzenl~re dC'po et. 
mi~ti. Almanyanın yelmiş sekiz 
tayyare fabrikası harıl harıl tay
yare yapıyor ve askerlerin . b~rıne 
göre, her gün yüz tayyare ıstıhsal 
ediyordu. w 

Göringin yer altında yaptırdıgı 
mühimmat fabrikaları, tek adamın 
idare ettiği tankları yapmakta idi. 
Onun yer altında depo ettiği silah: 
ların hesabını kendinden başka bır 
kimse bilmiyordu. 

Söz daha sonra Fransızlara geç· 
ti ve Fransızların harbe pek te is. 
tekli olmadıkları söy1endi. Fransız. 
ıar, !ngilterenln day;ık yediğini go
rür görmez sulhe yanaşacaklardı. 

Fakat her yerden önce 13avyeranın 
isyan edeceği anlaşılıyor. 

Gerçi burada da henüz bir kim. 
senin nazilik aleyhinde açıktan a
çığa bir ·şey söylediği gö7.e ~arp. 
mıyor. Fakat bu husumet hissi ha. 
vada hissedilmekted!r. Mesela her 
yerde Almanlar "H~il Hitler., diye 
selamlaştıkları halde Bavycrada 
herkes biribirine Allahm selamını 
veriyor. 
Ablokanın buradaki tesirine ga

lince, Alman ihracat ve ithalatının 
Alman hududıle çevrelenmış oldu. 
ğunu söylemek kafidiı-. Almal'lya
ya mal gönderen bir bitaraf, gön
derdiği malları, Alman hududun. 
da teslim ile mükelleftır. Yahut Al. 
manyadan mal alacaksa, bu mal
ları Alman hududundan teslim al. 
mak mecburiyetindcdh·. Bu sistem 
i_se, Almanyanın lehinde değildir 

Bununla beraber Almanya, kom
şu memleketlerle ola:ı k_liring açı
ğını kapayacak dere~ecle ticaret 
yapmış ve deniz aşırı memle~etle. 
re göndereceği mallan bu piyasa. 
lara göndermiştir. Bu açığın ka
panması, Almanyanın ilerde bu 
memleketleri daha !azla tazyik e. 
derek bunlardan istediği malları a.. 
lacaiiını J{Österlyor. 

· ı talyanlar, Almanların bir hay. 
li ticaret yapmaktadırlar. Bu

nu, Alman topraklarmda bir sürü 
İtalyan vagonları ~örmekle anla. 
dun. Almanların ltalvava en çok 
ınraç e~~ll\.ıc• • 'l'-J, • .r-• .aı.-

talyan]ar, İtalyada tasfiye olunan 
bir miktar Romanya petrolünü de 
Almanyaya gönderdiler. 

Sonra, Almanya, Italya yoluyla 
kauçuk, bakır alıyor. Fa~at bu ~ik 
tarın ehemmiyet derecesını tayın 

edemedim. 
Almanyaya giren bakırın en mü

him kısmı, Yugoslavyadan gitr.ı~k
tedir. Fakat bu miktar Alman ıh. 
tiyacına kafi değildir. 

Almanlar bitarafların, kendi de
miryollarmdan istifade etmelerini 
temin ederek döviz bulmıya uğra
şıyorlar. Bu yüzden Almanlar Bel
çika ile Holandanın, İskandinavya 
devletlerinin, İsviçrenin, Balkanla
rın, biribirlerine ~ara yoluyla ve 
Alman demiryolları vasıtasile mal 
göndermelerini teşvık ediyorlar· 

Tahtelbahir ve m:ıyin harbini. 
hızlandırmanın enhelli başlı he
defleridnen biri bu şekilde kara yo. 
luyla ticareti ilerletmektir. . 

Bu yolda sarfolı.ınan gayreti~~' 
çok büyük olmakla beraber, mu
şahedeme göre, bu gayretler Al : 
manyayı kurtarmıya kifayc~ etmı
yecektir. Bu gayretler, ols.a .. ols~, 
Almanyanın mukavemctm~ bır 
müddet daha devam ettirebilir. Fa. 
kat bunların kati inhidama k~rş1 e
saslı bir tedbir teşkil edemıvP.ce. 
ğinl gözümle gördüm. 

• lzmirde Bir 

Sahtekôrltk 

Tan Kupası 

Maçlarının 
Dünkü Neticesi 

'Hol anda ve Sovyetlerle B~kCir Esnaf 

TAN kupası mektepliler futbol 
şampiyonsına dün Şeref ve Taks;m 
stadlarında devan'ı t?dilmiş ve bu mü. 
sabakalar büyük bir a!aka uyandır
mıştır. 

Taksim stadında Boğaziçi - Bölge 
Sanat, İstanbul - Şişli Terakkı li
seleri, Şeref stadında da Vefa -
Taksim, Işık - Pertevniyal karsılsş.. 
mışlardır. Alınan neth:eleri Şerd 
stadından başlayarak veriyoruz: 
ŞEREF STADINDA: 
İlk karşılaşma Vefa - Taksim a

rasında oldu. Vefanın tam kadrosu
na mukabil Taksim oyuna on kişi ile 
başladı. Bundan istifade eden Vefa, 
de-rhal oyun üzerinde bir hakimiyet 
kurdu. Bu tazyik 14 üncü dakikada 
semeresini verdi ve devre 1 - O Ve
fa lehine bitti. 

İkinci devreye Vefa daha r:anh baş
ladı ve oyun Taksim nısıf sahasına 
intikal etti ve maç 3 - O Vefanın 
galibiyeti ile neticelendi. 

Şeref stadının ikinci müsabakası 

da lşık - Pertevniyal arasında ıdi. 
Oyuna başlayan Pertevniyat tlk daki
kadan oyunu İşık nısıf sahasına inti
kal ettirdi. Bu hakimiyet, hücum hat
tının beceriksizliği yüzünden seme. 
re vennedi. Nihayet 18 inci dakika· 
da Pertevniyal sol içi korner çizgisi 
uzerinden çektiği falsollJ şütle topu, 
Işık ağlarına taktı ve devre 1 -- O 
Pertevniyallehine bitti. 

İkinci devrede de oyun Pertevni
yalin üstünlüğü altında geçtı. Fa
kat sayı adedini arttıramadılar Dev. 
renın bitmesine bir dakika kala Işık 
beraberliği temin eden golü kayde 
muvaffak oldu ve maç ta 1 - 1 be
raberlikle nihayetlendi. 
TAKSİ:\1 STADINDA: 
İlk oyun İstanbul - Şişli Terakki 

liseleri arasında oldu. Takımlar sa
haya tam kadrolarile ~ıkmı:şlardı. 
~""ı\Yn..ffif.-~)'9.\ı&.aJır.ga. ,....ıa.ubu.ı 
ci devreyi 3 - O lehine nihayetlen
dirdi. ikinci devre de 3 gol kaydeden 
İstanbul lisesi sahadan 6 - 3 galip 

ayr1ldı. . . .. 
Günün son maçı Bo~azıçı - Bolge 

Sanat arasında idi. Bölge Sanat ce
zalı olmaları dolayısile bazı oyun
cularından mahrum o~ara1.: sahaya 
çıkmışlardı. Birinci devre 5 .- .o Bo
ğaziçinin lehine kapandı. İkıı:ıc.ı dev
rede 3 gol daha yapan Boğazıç1 maçı 

8 _ 0 gibi büyük bir farkla kazandı. 
JU ektepliler voleybol maçları 
İstanbul maarif spor bölgesi tara

fından tertip edilen erkek liseler ~o
leybol şampiyonasına dün . B~yoglu 
Halkevi salonun devam edılmış ve 
şu ~eticeler alınmıştır: . • . 

Erkek Muallim - Jstıklalı 15 .6, 

15 _ 9, Haydarpaşa - Ticaret. 15 - 2. 
15 - 3 mağlup etmiş, Hayri~e - Da: 
rÜşafaka maçında da, _Hayrıyc ga!.r~ 
nizami vaziyette oldugundan Danış 
afaka hükmen galip sayılm1ştır. 

ş Bugünkü maçlar 

Ticari Müzakerelere Evleri 

Başlanıyor 
Sovyet Rusya ile yeni bir ticaret anla~ması yapılacağına dair yerdi

ğimiz haber teyyüt etmektedir. Sovyetler, son hafta içinde piyasa hare. 
ketlerini yakından takip etmeğe başlamışlardır. 

llolanda ile de yeniden bir ticaret anlaşması yapılacaktır. Görüş· 
melerin martta başlıyacağı o;öyleniyor. Yunanistanla baslıyan fcaret 
anlaşmasma ait görii".'mcler daha bir mliddet devam edeceği için eski 
anlasma hiikiimlcri bir ay miirldctle uzatılmıstır. 

İt~lya ile Romada dcv;rn eden ti taret rniiz~kerelcrinin bu hafta ik
mal edileceği bildiriJmektcdir. İtal~·an kağıt fabrikaları faaliyetltırini 
arttırarak memleketimize muhtelif kağıtların sevkine başlaını~'ardır. 
İlk parti kağıtlar gclmi~tir. Kağıda mukabil İtalyaya muhtelif ham 
maddeler gönderilecektir. Harp dolayısile Almanyadan kömür tedarik 
edeıniyen İtalya Tiirkiycdcn kömiir ithali için tetkikat yaptırmaktadır. 
Gelecek seneden itibaren Türkiye kömürlerine ''e hatta Karabiıkte 
istihsal edilecek demirlere İtalya piyasaları yeni bir müşteri olacak· 

tır. 

Türki~·enin yeni ziraat mah'>uller inden yer fıstıki arına dış memleket
lerden birçok talepler gelmh:tir 4· 5 scncdenbcri ziraati inki',!af eden bu 
mahsulün satışları artınııjtir. Macaristan, Slovakya yer fıstıklanmızı ki
losu 30.35 kıırus arasrnrla -ıntın almaktadır. Yeniden l\fa<'aristana beş 
vagon göndcrilmi!itir. Dünkii ihracat satışları yiiz bin liralıktır. 

Rektör. Vekil Şerefine 

Çay Ziyafeti Veriyor 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün 

Üniversiteye giderek orad;ı muhtelif 
işlerle meşgul olmuştur. Hasan Ali 
Yücel, bu arada profesör Şerefettin 
ve arkadaşları tarafından hazırlan
makta olan edebiyat lugati işile de 
meşgul olmuş ve bu husustaki mesa
iye dair izahat almıştır. 

Maarif Vekili, yarm da bazı ma
arü müesseselerinde tetkiklerde bu. 
lunduktan sonra, saat 17 de Üniver
site Rektörü Cemil Bilselin ken':li ~e
refine vereceği çay ziyafetindt? hazır 
bulunacaktır. Fakültel-:!r de]tanlarile 
profesörleri de bu ziyafette hazır bu
lunacaklardır. 

1-... -.-.ıa.-

tdünakasaya Konuyor 

Dün Sis Yüzünden 

. Vapurlar işleyemedi 
Dün sabah saat al':1d'.ln itibaren 

limanı kesif bir sis kaplamıstır. Sis, 
son zamanlarda görülmemiş derecede 
kesif olmuştur. Sis karada bile ya. 
yılmış, ve saat yedi raddelerınde, on, 
on beş adım ilerisi11i j;ezmek mümkün 
olamamıştır. . 

Sis yüzünden vapur seferleri inti
zamını kaybetmiş, iki saat kadar va
purlar işliyememiştir. Sis denizde 
saat ona kadar devam etmiştir. Bun. 
dan sonra açılmıya başlamış, ~akat 
vapurlar on birden 1.?vvel i§liyeme
miştir. 

Denizyolları sabah saat 6.20 de ya
pılan Kadıköy postas1!1c!an sonra sP.
fcrleri kesmiş, Şirketi Hayriycnin 
6,55 de Köprüden Boğ:tzic;ine kalkan 
--· .. ~- ..,c;of'._____.._ ~ ~.. ... • • 
eden ilk vapur da Bebekte kalmıştır. 

Haliç vapurları da sabah seferleri
ni yapmamıştır. Anadolu yakasında 
ve Boğziçinde oturan memurlar sis 
yüzi!nden şehre gelememişJcrdir. 

Soğukhava Depolan 

Belediye, münakasada talibi çı~
mıyan 900 bin liralık yo_l !nşaatı i7ın 
yeniden bir münakasa ılan etmıye 

karar vermiştir. İlk münakasada La
lip çıkmamasının sebebi asfalt inşa
atında kullanılan Bitum'un ınevc:ıt Belediye fen heyeti müdürü Nuri, 
olmamasından, bir de demir aksamın sıhhiye müdürü Osman s.~i~'. ~aytar 
tedarikedilememesinden ileri gelmek 1 müdürü Esat ve iktısat mudurü Saf
te idi. Halbuki son zamanlarda şeh- fet Sezenden mürekkep bir heyet, 

· i Romanyadan mebzul miktar- dün şehrin muhtelif yerlerindeki so. 
rım ze, t t' ik . l. 
da Bitum celbedildiği gibi bşac:1tta ğuk hava depolarını e .t ~tmı~ ır. 

f d·1 k d mir de belediye tara- Bu depolar Tahtakaled~, Sırkecıde, sar e ı ece e . .. .. .. _ .. , 
fından temin edilecektir. Bu itibarıa Fındıklıda, Tutun gumrugu ttarşısın

. ·· k d b" çok talip da ve bir de Tarlabaşındadır. Öte
bu seferk.~ ~unad'lasa.kat l~r B 9.00 denberi buralarda peynir, yumurta, 
çıkacağı umıt e ı me el ır. u . 

· · N · Sultan et yağ vesair gıda maddelerı muha-
bin lıra ıle uruosmanıve - - ' . S - h el 

h' h p hl :. Orozdibak . faza edilmektedır. · oguk ava epo. 
ahmet, Şe ınşa e e~ ı, .. , \ larına konulacak gıda maddelerinin 
Galata gümrük caddec;ılc Üs~u~la~- gıdai kalitelerini kayhe1n . ..!meleri i. 
Kısı~lı caddesi asfalta tahvıl edıle. 1 çin her maddenin ayrı bir soğukluk 
cektır. ciereccsinde muhafaza edilmesi ve bu 

Kurulacak 
Şehrimizdeki bekar esnafın bir a

raya toplanması için m.ıntelıf semt. 
lerde müsait binalar aranmaktadır. 
Esnaf cemiyetlerine kayıtlı bekar es
naf için barınma yurdu tesisi dü. 
şiınülüyordu. Bu defa cemiyetlere 
kayıtlı, kayıtsız bütün esnafrn umu
mi sıhhat ve temizlik hakıınından 

ayni çatıaltında bulundurulması mü. 
nasip görülmüştür. 

Şehrimizde ekserisini seyyar satı
cıların teşkil ettiği bakar esnaf han 
odalarında ve dördü, beşi aynı yerde 
yatmakta. yemeklerini de yattıkları 
odalarda pişirmektedirler. Bu yüzden 
her an muhtelif sari hastalıkların 

meydana gelmesi ihtimalinin kuvvet
le mevcut olduğunu gôzönünde tu
tan alakadarlar akar su tesisatını 
havi binalarda esnaf hay~.tını ta:nzjm 
etmek zaruretini duymuşlardır. Bu 
hususta belediye ile esnaf cemiyetle
ri müştereken çalışacaklar, en kısa 
zamanda münasip binalar bulup es.. 
nafı yerleştirmiye gayret edecekler
dir. Esnaf evlerinde birer lokanta, 
müteaddit banyolar, birer de gazino 
bulundurulacaktır. İsta11bı.ıldaki kim
sesiz esnaf, badema h..ın odasında pis
lik içinde oturmaktan men ve esnaf 
evlerine sevkedilecektir. Bugün han 
odasında yaşıyan bir bekar esnafın 
24 saat zarfındaki masrafı kaç kuruş 
tutuyorsa esnaf evlerine sevkedilen
lerden de ayni para tn~ep edilecektir. 
Buna mukabil esnaf, akşam üzeri 
muntazam sofralarda sıcak yemek 
yiyecek ve her istediği zaman yıkan
mıya ımkan bulacaktır. Esnafa sabsh 
kahvaltısı da temin edilecek, yalnız 
öğle yemeği verilmiyecektir. Buna 
sebep te esnafın bu .>aatte zarm'i o
larak har l'te bulunmasıdır. C<'ıniyet. 
lerin esnafa müfit oldukları !:!Özöni'in 
de tutularak esnaf evlerıne sevkedi. 
lenler ccmıyetlere de kaydoluııat" _ .. 

dÜrulacaK. l!:snal hastananesmınol~ 
doktoru her gün bu evleri ziyaret e
decektir. Hasta esnaf, hastalığı ne 
kadar hafif olursa oısun diğer arka
daşlarına sirayet etmemesi ıçin te:
rit edilecektir. Ağırca hastalar dog
rudan doğruya Esnaf hastah.ınesıne 
kaldırılacaktır. 

Esnaf Hastanesi 
Esnaf hastahanesi tevsi edildikçe 

müracaat artmaktadır. Bu münas.e
betle hastahanenin daha esaslı şekıl~ 
de teşkilatlandınlarak büy~tiil~e~ı 
zarureti hasıl olmuştur. Bugunku bı: 
na bu işe el verişli olmadığın~an Y?nı 
ve modern bir hastahane bınası ın
şa edilmesi kararlaştırılmı~tır. Bıı:_ 
nun için münasip ~·r yer aranmakta 

dır. 

Kızılcahamam Hapishanesi 
Tehlikede 

Bugün her üç stadda ~i~d~n lig 
maçlarına devam edilet>ek, gunun en 
mühim karşılaşması Taksim stadında 
Galatasaray - Beşiktaş ara~ında o
lacaktır. Bu müsabaita şampıyo.~ada 
rol oynamak noktasından çok muhim 
dir ve alaka ile beklenmektedır Da. 
ha ziyade maçın neticesi Fenerbahçc. 
lilerin vaziyeti üzerinde rol oynaya-

Belediye, Beyazıt, Şişli, Fatih, E· yüzden depoların muhkem bölmelc:
minönü ve Azapkapıla yeniden birer le biribirlerinden ayrılmış olması ı
hela inşa ettirmiye k:ırar •rermiştir · cap etmektedir. Halbuki bu hususi 
Bunun için bütçeye kafi mıktarda depolarda böyle tesisat olmadığı için 
tahsisat ta konulmuştur. gıda maddeleri geniş bir salona yan. 

Ilir Eser Türkçeye Çevriliyor 
Hükumet, maruf müverrih Belin

ger tarafından yazılmLŞ bulur.a~ 
(Osmanlı müverrihleri ve es~rll"~~) 
namında 500 sayfayı rrıütecavız bu-

yana istif edilmekte, her gıtla mad. 
desi ayni soğukluk derecesine m~~·~-z 
bırakılmaktadır. Bu mahzuru gozo
nünde bulunduran belediye soğuk 
hava depolarını ıslah etmiyc ve her 
gıda maddesi için elzem olan soğuk
luğun temini için bunları_ ~alor:lara 
tefrik etmiye karar verrnıştır. Heyet 
salı günü bu maksatla bir toplanlı 
daha yapacaktır. 

Kızılcahamamda yirmi bin lira 
sarfile geçen sene yapılan ve Edirne. 
den getirilen iki yüzden f~zla ma?
kum çocuğun muvakkate.n 1s~tu~ edıl
diği asri hapishane, tehllkelı bır va
ziyet göstermiye başlamlştır. G.eçen
lerde yağan yağmurların. s~llerı, ha. 
pishanenin zemin katını ıstıla etmiş
tir Suları boşaltma ;çin vuku bulan 
gay~etler semere vermemiştir. Zemin 
katta hala bir metreye yakm su var
dır. Hapishanenin dış ve iç ı;ı~~J~n 
da her taraftan sızan suhr~an dok.ül-

caktır. 
Bundan başka Taksimde ıreneroan 

ce - Kasımpaşa - Slileymaniye -
Istanbulspor, Fener stadın~a da Bey
koz - Hilal. Topkapı - \ efa karşı. 
laşacaklardır. 

yük tarih kitabını tü_rk~::ıye te'.cüme 
ettirmiye karar vermıştır. fü:erın ter
cüme işi, Edebiyat fakiilteai doçent. 
lerinden Cevat Erene verilmi~tir. 

.. t .. r Binanın bir heyetı fennıye 
muşu . 

1 
. 

tarafından tetkik edll:nesl bek eıu • 

yor. 

Nikel On Paralıklar 
Askerlerin biri, !şl~rin iç yüzi.ine 

vakıf bir adam tavrile Von Pape
nin sulh yapmak üzere gizlice Fran 

saya gittiğini anlattı. Vorı Papen, İzmir _ Dört sene evvel Erdek~e 
Ruslarla yapılan ve dünyayı ha:-ı:- ölen Girit mübadillerind"'n Tevfık 
rete düşüren anlaşmıya benzer bır 
anlaşmayı Fransızlarla yapacak ve oğlu Himmetin veresesine bıraktığı 

---il----
Yeni Ankara - İstanbul Battı 
Nafıa Vekaleti, An-:t.:ıra - İstanbul 

arasındaki ikinci bir <l7.miryolu in- 1 
şaatının etüd işlerini munakas~yı:ı. çı- 1 
karmıştır. Bu hat, t\dapazarı ıle A- ı 
rifiye arasından başllya~k Hendek. 

S U A·L C EV A P 
s. - Ecnebi bir mımleketten gaıete 

ve kitap getirtmek için döviz alabllir 
miyim, nereden, nasıl alablllrlm? 

s. - 19 yıl hizmet eden bir !Sgret· 
men malOllyetten tekaUtlUk talep eder· 
ee, ikramiye mi alır, maaş mı alır? 

ı:Sazı kimseler nikel on paralıkları 
toplamıya başlamışlardı. Bu parala. 
rın yakında tedavülden ~~Idı:ılaca.. 
x. dair gelen bir haher uzerıne bu 
5ına . d b l 
paraları saklayanlar ellerın ~ u u-

bütün dünya şaşacaktı. 3328 liralık ve diğer bir tertipten 
Siviller de, askerler kadar bu 6658 liralık muhtelif bonoları üzerin. 

bahsi merakla dinlediler. de sahtekarhk yaptıkları anlaşılan 
Askerlerin bu çeşit sözleri zabit- bir şebeke meydana çıknrılmı~t1r. Ha 

!erinin talimatı da!.resinde söyle • disenin maznunları şun!nrdır: Buca
dikleri belli idi. Beni asıl alakadar da Giritli Sami oğlu Tevfik Kahpsız, 
eden nokta, Alman propagandası- Kızılçulluda İbrahim oğlu Osman 
nın istikameti idi. Anlaşılan bu Nuri, Bucada bakkal Ethem, Süley. 

ro a anda askerleri ilkbaharda . 
pk ? b~ d 'be indirmek işine ha. man oğlu Mustafa Sıtkı Alan, Seydı-
atı ır ar . . lir d M h et 

zırlamakta idi. ; köyde Hayatibey soka6ın a e m 
- oğlu Cemal Sayın, Değirmen dağın-

il.. B u çeşıt sonoetıer tç\nde Mü- da Mustafa oğlu Hüsnü Avni Pital. 

D .. Bolu Gerede ve Çerkeşten uzce, • i 1 
geçip Filyos hattmdaKi İsmetpaşa s. 1 
tasyonuna kadar gidecak ve burada 
Filyos hattına bağlanacaktır. 

c. - Ecnebi bir memleketten gazete 
veya kitap getirtmek için, İstıınbul 
kambiyo müdürlüğüne müracaat eder 
ve oranın takdir edecciH miktarda dö
viz alabilirsin.iz. 

s. - Artist olmak istiyorum: rıere-

İzmirdeki Heyelan ye mUracaat edeyim? 

c. - Hizmet müddeti hesap edilerek 
maktu bir ikramiye verilir. Maaş tah
sis edilmez. 

* s - Bu ıene lise lmtltııııft orogram· 
ıarında da deöltlkllk var mıdır? 

c - Yoktur. 

C. - Şehir tiyatrosu rejisörü Muh-
A) S . kli mıntaka s - Kulaklıklı radyolar var mıdır~ İzmir, 3 (A. . - ıne · sin Ertuğrula müracaat ediniz. 

sındaki heyelAn nisbeten hafifle. * "ter istasyonu dinler '!''? 

V · Osmanağa sulannın c _ Kulaklıklı radyolar vardll'. Fıı· miştir. ezır ve s. _ Edebiyata intisap etmek lstlvo· 
t·g~· sahada he kat bunlar zayıf olduğu için her istaı;-ana borularının geç ı ı ~ r'um, orta tatıslll bitirdim, llıede oku· 

d ek dereccdt yonu dinlemek imkfım yoktur. Maama· 

nan on paralıkları piyasaya çıkarmJş-

lardır. 

----------·~------~--------
T A K v 1 

4 Şubat 1940 
PAZAR 

M 
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nıhe vardık. Burası tam mA- Ödemişte Kantar Mehmet ve Cavit 
nasile ciddiyet içinde idi. Bütün adında b\r murakıp, Bunlardan 'r~v
B a v y er a d a Hitler aleyh- fik ve Osman Nuri tevk'.f edilmiştir. 
tarı olan klerikal bir his vardır. Fa- mu
"L-at bu his, henüz bozguncu ve harp Diğerleri gayri mevkuf olarak 

yelin tamamen enec 1 madım, ne yapayım? ı ltl ltl 
durmuştur. Su borularının tamirine c. - Liseyi bitirdikten sonra da, e- fih kuvvetU Ahizeler de ku a. ı r 

~~~~~~~H~h~~.~d:~:i~y:d~b:k:b:'l~~~s~in~i•b•i•tl•rl•n•lz•.-----•d•in•l•~•e•b•il•ir•.----------~ 
Kadifekalenin Doğu sathı mailinde 
tazlaca olarak devam etmektedir. 

l -------.-..--------.......... -~~---

.. 1 t hakeme edilecektir. aleyhtarı bir mahiye~ a mamış ır. 
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Balkan B!rliği 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 
• B erlin radyosu, dünkü neşriya. 

tında şu sözleri de söyledi: 
"Almanya, harbin Balkanlara sira
Yet etmesini istemez. Acaba İngilte
l'e ile Fransa da bunu istemedikleri
ni söyliyebilirler mi?,, 
Almanyanın harbi Balkanlara sıç. 

ratnıak istememesinin sebebi, Bal
kanlardan alabileceği her iptidai 
ınaddeden, bilhassa Romanya petro. 
lünden mahrum olmamaktlr. 

Müttefikler ise, Almanyayı iktı
sadi abloka çemberi içinde sıkmak 
\re onu böylelikle sulh istemeğe mcc. 
bur etmek peşindedirler. 

Bu yüzden Almanya ile müttefik. 
ler arasında Balkanlar üzerinde bir 
iktısadi düello vukubuluyor. Alman. 
lar, Balkan maddelerini nlmıya uğ. 
raştıkça, müttefikler de, onlarla re
kabet yanşına girişiyor ve Alman. 
Yanın takas siyasetine mukabil. pe. 
şln para siyasetini takip ederek, Al
tnanyayı yenmeğe bakıyorlar. 

* Balkanlar bu iktısadi mfibarezc-
)'e sahne olmakla beraber Almanlar, 
'buradan birçok şeyler almak ümi
dinde oldukları için, burasının harp 
gahnesi olmasına taraftar değiller
dir. Fakat Balkan devletlerinin sağ. 
lanı bir birlik kurmalan da. Alman.. 
lann işine gelmiyor. Çünkü Balkan 
devletleri arasındaki bağlar çöriik, 
iş birliği münasebetleri gevşek kal
dıkça, bu devletler üzerind~. ayrı 
'1lyn tesir etmek, ve icabına gore as
keri ve siyasi tazyiklere müracaat 
etmek kolay olur. Ve bu tazyiklerle 
bir §eyler koparmak imkanı kaybol
Jnaz. Fakat Balkan devletleri birle. 
ş1r ve aralarındaki iş birliğini sağ. 
lamlarlarsa, vaziyet değişir. Çiinkü 
birleşik Balkanlar üzerinde siyası, 
veya askeri tazyik ile bir neticeye 
'Vanlmaz. 

Müttefiklerin de Balkan Birliğnie 
taraftar olmalarının eebebi budur. 
l:oksa müttefikler de harbin Balkan· 
lara sirayetine taraftar değildirler. 

Alman s:yaseti ile müttefikler a· 
!'asındaki ayrılık, birinin dağnık bir 
'Balkanı, diğerinin birleşik bir Bal
anı, kendi hedefler:ne daha uygun 

;:-;. . . 
~ -ın istiklal ve h ürriyeti bakımın-

ııan lüzumludur ve Balkanlıların en 
bcllibaşlı hedefi de birliktir. 

JI.. 
Balkan B·rliğnin tahakkuku kolay 

değildir. Bulgaristan ile Romanya a. 
rasındaki arazi meselesi buna mtıni 
<>lnıaktadır. Bununla beraber Bulga
rlstanın, bugünkü güçlüklerden isti
fade ederek Balkanlı komşulannı 
lllüşkül bir vaz:yete düşürmek iste
ınemesi, Balkan Birliği hesabına kay 
dolunacak kıymetli ve ümit verici 
bir muvaffakıyetdr. 

Balkan devletlcrın=n bir taraftan 
lıaJkan Antantrnı yedi sene daha u. 
~atmalan, diğer taraftan müsbet ve 
haşancı bir hattı hareket tutmaları, 
bUttin dtinyada en iyi tesiri bırak
bııştll'. Çilnkil bu vaziyet, Balkanla
l'tn dahili hiç bir me.-ıele karşısında 
'bulunmryacağlnı göstermekle kalmı
:Yor, bundan başka har"ci her mese· 
leyi de geniş bir birlik içinde karşı. 
lıyauğını gösteriyor. Bu da Balkan. 
lal' hesabına ayn bir muvaffakıyet. 
tir. .. 

Bundan sonra Balkanlılann kendi 
ln.eselelerlni hal yolunda sağlam a
dh?1'1ar atması beklenir. BalkanlıJarm 

trli1deki kuvveti hissederek bu kuv
'Veti hergün biraz daha sağlamlama
l~11nı bugünkü vaziyetin en tabii ne
tıcest saymak gerektir. 
~~~~"""'!!'!"~~~~~~~~ 
r 

Almanya Polonyayı 
İmar Ediyormu§ 

l3em1 3 (A.A.) - Berllnde ecnebi 
~atbuat mümessillerine beyanatta 

Ulunan Seiss.lnquart, Polonyanm 
~enginliklerinin Almanya tarafından 
l:Y'ınetıendirileceğini söylem iştir. 

1 
.t-iazır, harap olan Polonyanın imarı 

Çın Almanya tarafında'\ gayretler 
sarfedildiği noktasında israr ettikter.ı. 
sonra netice olarak şöyle demiştir: 

- Polonya ahalisinin bu işlere 
~ardım etmesi ve bu suretle Alman. 
~?-11ın kendisine tahmil edilmiş olan 

1 
ır harpten muzaffer çıkmasını ko-
a:Y'laştırması Uızımdır. 

Fransız Radyosunun 

Türkçe Neşriyatı 
. Paris, 3 (A.A.) - Fransız Tadyo 
~~a.resi, her gün yapmakta olduğu 
Urltçe neşriyatını bugünden itiba. 
~:n. Türkiye saatile (20.30) da Tür
"l:'lYede~ iyi işitil~ckte olan . (Nice P. 
~ T.) ıstasyonu ile vermeyı karar. 
~lrnuştır. 

Bir Alman 
Denizaltısı 

Batırıldı 
--<>--

ISovyetler Cepheye 
Muallem Asker Sevk 
Etmeğe Başladılar 

ALMAN 
Sovyet 

Münasebatı 
--<>-

iki Aradaki Yeni Alman Tayyareleri Yine 

İngiltereye Akm Ettiler 
Londra, 3 (Hususi) - Bugün İn

gilterenin Şark sahiline ~~ın ~:.n 
Alınan tayyarelerinden ikısı duşu
rülmüş, biri de tahrip edilmitşir. ~u 
tayyarenin denize düştüğü bhmın 
olunuyor. 
Diğer taraftan bugün bir Alman 

tahtelbahirinin de batırıldığı bildi
rilmektedir. 

Fra11sızlar Amerikadan 
tayyare alıyorlar 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyorkta 
bulunmakta olan Fransız heyeti mü
him miktarda bir kişilik avcı tayya.. 
resi satın almayı müzakere eylemek-
tedir. . 

Bu tavyarelerin sürati: Saatte 400 
mildir. İçinde 4 mitralyöz ve namlu
su pervanenin takılı bulunduğu mih
verden ge~en kalibere de bir topla 
mücehhezdir. 

N evyork Herald Tribün gazetesi 
mezkur tipin yeniliğine rağmen, 
Fransızlarırt istedikleri miktarda 
tayyare almıya muvaffak olacakla
nm yazmaktadır. 

Kanada da silalılanıyor 

Dün 400 

Fin 
Hudut lşaretlenc.!i Sovyet Tayyaresi Yeniden Birçok 

Şehirlerini Bombardıman • Etti. Kopenhag, 3 (A.A.) - Politiken 
gazetesinin bildirdiğine göre. AL 

tiklerini ve 11 Fin tayyarcsinı cıuşur- man - Sovyet hududu 4000 !ane Londra, 3 (Hususi) - Sovyet. Fin 
harbine dair neşrolunan tebliğde, 
Sovyetlerin Summa mıntakasmda 
yaptıkları taarruzun püskürtüldüğü 
bildiriliyor. Her iki tarafın da mev~ 
zii kuvvetlidir. Helsinkiden bildiril. 
diğine göre, Sovyetler bu mıntaka
daki eski talimsiz ve teçhizatları bo. 
zuk kıtaatm yerine meslekten yetiş. 
miş muallem ve teçhizatı mülteın. 
mel asker ikame eylemiştir. Bu kuv. 
vetler 7 - 8 fırka tahmin ediliyor. 

Sovyetlerin tayyare ve tank kul
lanarak, topçu ateşi himayesi altın. 
da Mannerheim hattına karşı yap. 
tıklan taarruz da bertaraf edilmiş. 
tir. 

Finler Ladoganın Şimalinde Sov. 
yetlere ait birkaç mevkii de aldılar. 

Dünkü hava harbi 

düklerini bildirmektedirler. tahtadan işaret ile tahdit edilmiştir. 
Deyli Telgrafın Stokholm muhabi. Yine bu gazeteye göre. Moskova. 

ri şu malumatı veriyor: daki Alman büyük elçiliği m~murla-
Şimal iklimine elveri~li t.ipte Ame- nnm adedi arttırılmıştı•. Bilhac:sa 

rika tayyarelerile beraber lngiliz tay General Köstrein ateşemiliter olcı
yareleri de Finlandaya gelmiş ve sun rak tayin edilmiş ve yanma üç tane 
on beş gün içinde Sovyetlere karşı de arkadaş verilmiştir. Bunların a
kullanılmıştır. Bunların sayısı, her rasında Albay Eggeling de vardır 
gün Finlandada harekatta bulunan Bu zat 1914 ten evvel Rus Çan nez
Sovyet tayyarelerinin sayısını henüz di"nPki A lm::ın ı:ıtasemilitrri idi. 
bulamamıştır. Fakat tayyare ve pilot Bükre~te intişar etmekte olan 
gönderilmesine kafi dereced~ ~evam Semnalul gazetesi, Almanyı:mın 
edilirse, Finlanda hava harbının en Rus petrolü tedarik etmesi mesele~i
çetin ve sıkıntılı devresini atlatmıya ni tetkikten geçirerek. Kafkasya ile 

uvaHak olacaktır. Almanya arasındaki mesafenin aza. 
m * metini ve nakliye müşkülatını. teba-

Moskovada çıkan PravdA ~<17.etesi, \ rüz ~ttirmektedir. Sovyet nehır v_e 
başmakalesinde Fransa ve İngiltere- demıryollan . dahk~ f~zu~ 7.a!1"an ~htı
. 'ddetle hücum ederek çok ciddi yacımızı temı.ne a 1 ge emtyf'ce ve 

yle şık nu yazıyor· Almanyanın K11fkas:vadan. ki.i11ivetli 
Dün (400) e yakın Sovyet tayya- o ara şu · · · · ·· it İngiliz, Fra~sız emp~ryalistleri ta- mıktarda petrol getırmesıne musa 

resinin iştirakile yapılan bit' hava rafından tutuşturulan ikinci empcr~ olamıyacaktır. 
taarruzu esnasında birçok şehirler J ll 
bombardıman edilmiştir. Sovyet tay. yalist harp yangını vatRn1mızın si- talya ve BU l 

ı rinin muhtelif verlere indir. mal hududunda bütün şiddetile de. Faris, 3 (Hususi) - İtalyanın Pa-
~?~~e;i askerlerin hep;i de telef edil. vam ediyor. Harp kıındaçılaTJ beyc.z ris sefiri bugün söylediği bir nutuk
~ic; vey~ <'c:ir ahnmıştır. Finlanrla çetelerin_i üze~imlzc saldır- ta "İ~alyanın . ~942 de ·acılacak bt'y· 

Fi 1 12 So"·yet tayvaresini dü- dılar. Fakat, mazlumlaı ın yegane ha- nelmılel serı;(ı ıçln hazırlanmıya de-

Vermeliyiz ! 
Yazan: B. FELET\ 

R adyo neşriyatı artık bir vakit 

geçirme vasıtası olmaktan çık
tı. Çocuklar bi1e biliyorlar ki; bı:ı 
pek tesirli bir !>ilahtır. in::; anları öl
dürüp diriltmez ama fikirleri öldü
rüp diriltir. 

Türkiyenin bugün beynelmilel $a· 
hada aldığı yiiksek ve mühim mevki 
ona ~iyaset cephesinde büyiik vazi. 
feler yiiklenıektedir. Bu \'azifelerin 
iyi ifası için lazım gelen canlı n 
cansız vasıtalar arasında rady,> nc~
riyatı en ' başta gelir. 

Tuna kıyılarından Çine; Siivcyş· 
ten Buz denizi kenarlarına kadar 
görüşiilen bir dilin pınarıyız. Türk
çe Şarki \'C Şimali Avrupa; Garbi 
orta ve Şimali Asyada bol bol görü
şülen bir dildir. 

Bu dili konU§anlar Türkiyenin 5e· 
sini, fikrini, muhtelif hadiseleri mü
talea edi~ tarzını öğrenmek isterler. 

Her yere Türkçe gazete gitmez. 
Kah gitmeJ:, kah sokulmaz. Gitse de 
vekayiin bugiinki.i siiratine göre ha
yatlamış olarak gider. Onun için 
Türki~·e bilhassa dün~·anın yeniden 
harman olduğu bu mühim zamanlar· 
da mutlaka radyo neşriyatını ve rad. 
yo istasyonlannı takviye etmeli 'e 
adetlerini arttırmalıdır. 
Bugünkü radyo kuvvetimiz ne dahi. 

lin ihtiracına, ne de hariçteki ,·aıi· 

femizin genişliğine kifayet edebilir. 
18 milyon niiiusu ve 800 bin ki. 

lometre mesahası olan ,.e Avrupa 
ile Asyayı, Akdenizle Karadenid bağ 
hyan ve ayni zamanda Avrupa \e 
Asyada toprağı olan bir memlekete 
bir tek radyo is tas~ onu kiıfi değil
dir. 

Ottava, 3 (A.A.) - Kanada hükU
meti, deniz silahlanması programı. 

nın tatbikine devam ederek, deni. 
zaltıları takibe memur 45 geminin 
inşasını emretmiştir. Bu gemiler 
toplarla. torpil ve bomba endaht ma
kinelerile mücehhez olacaktır. Bun
ların insası 1941 de bitecektir. 

- d~kelr, · 1 b·ııdı·riyorla;. Buna mu-ı misi olan memleketimız tl!h<litlerden vam etmekle sulh icinde yasamak 
şur u erın 'ği .. h t · d kabil So etler bir tayyare kaybet- korkmaz. · arzusunu beı;ledı nı ıza e mıs a. 

vy ha sonra İtalyanın en karışık anlar. 

Bunun kifayetsi7.liğ'ini biu:at İs· 
ıanbullular, hmiTliler, Bursalılar, 
Edim~liler yani Ankaradan bes alt 
yüz kilomet~e uzaktaki ~ehirler hal~ 
kı bu biricik istasyonumuzu, bilhı.ıs-

Stokh~ım, 3 (A.A.) - Degans Ny. 
beter gazetesinin yazdığına göre, 
harbin başındanberi İsvec, mecmuu 
tonilatosunun yüzde dördüne mua
dil 30 gemi kaybetmiştir. 200 de de-

Yeni ve ilmi 
tJlühim DBr KeşH 

Berlin, 3 (A.A.) - Darmstadt y[ı~ 
sek fen mektebinde kimyayı uzvı 
profesörü Dr. Schöf ilk defa olarak 
maxsraıı scırn.?u.I\. -ıdrnt&ıhiİ"~\~e el& 
meğe muvaffak olmuştur. İsVeç Amerikadan 

Tayyare Alıyor 
Vaşington, 3 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, İsveç hükfuneti. 
nin Amerikadan son sistem 144 
"Vultee,, avcı tayyaresi satın alınak 
için yaptığı müzakereler bir anlaş.. 
ma ile neticelenmiştir. Bu siparişle. 
rin yekô.nu 10 milyon dolar tutmak
tadır. 

Nebati hayattaki ayni fiziyolojik 
şartlar altında alkaloid sentez tecrü. 
heleri yapmış ve tamamiyle muvaf
fak olmuştur. Bu keşfin ilmi olduğu 
kadar tatbikatta da fevkalade ehem
miyeti vardır. Çünkü, şimdiye kadar 
ancak nebatlardan alınarak yapılabi
len bir sürü ilaç laboratuar mesaisi
le bu nebatlar olınaksızın elde edile
bilecektir 

• 

• 

Harbin başlamasındanberi, Almanyada Hürri
yet istasyonu adını taşıyan bir radyo merkezi 
çalışmakta ve Nazizm aleylıinde neşriyat yap
makta idi. Amanlar, bu istasyonu susturmak 
için uğraşmışlar ve en nilıayet muvaffak olmuş
lardır. Londra gazetelerinin verdiği malumata 
göre, bu istasyon artık Almanya haricinde çalış
maktadır. Fakat Almanlar, bu radyo tarafın

dan yapılan neşriyatın işitilmemesi için gürül
tüler yapmakta ve bu gürültüleri 1iddetle1ıdir
mektedir. Sonra kendUeri de "Hürriyet istasyo
nu,, namı altında 1ıeıriyat yaparak, Almanların 
dahi inanmıyacakları bir sürü sözler söylemek
te ve böylece Hürriyet istasyonunu itibardan 
düşürmeğe bakmaktadırlar. 

* Almanya Finlandadakl vaziyet hakkında tam ma. 
lfunat almak için Helsinkideki scf ri Von Bluecher'i 
Berline çağırtmışbr. Almanyanın Finlanda mukadde .. 
ratile nlakadar olmasının bir sebebi de Finlandadan 
kereste ,.c demir almasıdır. Harbin uzaması, Alman
yanın bu ithalatına sekte verıniştir. Bu yüzden Al
manya, hnrhin ne kadar devam edeceğini anlıunıya lü .. 
zum görmektedir. 

* Londra gazeteleri Almanyamn Stovakyadaki 
faaliyetinden balısederek şu malumatı vermek
tedirler: 
'Alman Gestaposunun bugünlerdeki mesaisinin 
hedefi Slovak ordusudur ve bu ordudaki zabitler 
içinde Ç ekoslovaklık le/Unde olanları takip et
mektir. Halihazırda; birçok Alman zabitleri~ 
Slovakya Harbiye Nezaretinde mÜ§avirlik yap.. 
maktadırlar. Slovakya erkdn.ıharbiyesi de onla
rın elindedir. Bunlar Slovak ordusunu, yeniden 
'Alman teçlıizatı Ue takviye etmektedirler. 
Bugünkü Slovak ordusu 25,000 mevcutludur •• 

. Yeni ln9iliz Harbiye 
Nazarının Beyanatı 

da dahi sulh arzusundan ayrılmadı. 
~ım söylemle; ve Mussolinlnin şu sö
zünü hatırlatmıştır: ea get'eleri yani ba!ilıu faaliyet 88· 

atlcrinde alamamakla rnü~ahcde et 
mekfedirler. Londra, 3 (A.A.) - Harbiye Nazm 

Stanley, Nevcastlc'dı.?, kalabalık bir 

dinleyici kütlesi kar~ısrndcı söyled' ği 

"Biz bu eserleri başarmayı harbe 
tercih ediyoruz.,, 

Y e11i, Kuvvetli ve Seri 
Ilir Tayyare Yapıldı 

Dlin (Tan) da çıkan \"e Belgradda 

, '.ı. _·:.-- 1 - uı...: - 1-n\ .. ,.,..,,.,.om u~ı--
dır. Harbi kazanmak ve devamlı bir 
sulhe nail olmcık,, dedikten sonra, 
Hitlerizmi şiddetle takbih etmiş vt' 

onun .,her terakkiyi bir inhitat te -
lakki ettiğini,, söylemiştir. 
Nazır sözlerini ~öyle bitir1nişt: r: 

I'levyorK, ~ IA.A.) - Kuvvetli ve 
seri yeni tip bir avcı tayyaresi inşa 
edilmiştir. Bu tayyarenin 37 milL 
metrelik bir topu, 4 mitralyözü, 1000 
beygir kuvvetinde bir motöru vardır 
Tayyare saatte 400 mil süratle uç. 
maktadır. 

ki bir arkadaşımızrlan gelen bir te
lefon haberinde Türkiye radyosu 
uun 'Yngo~\a"yadan işiti\memckt 
olduğunu söyliiyordu. t~tanbulda 
dinlenemiyen bir istas~·onun Bel 
graddan i~itilmb ecegi pek tabiidir. 

Kaldı ki Ankara istasyonunun u· 
zun dalga neşri~· atı. ajans haberleri 
ne bıt,.layınca hir yahancı istasyo 

"Almanları ortadan kaldırmak iste- 1\-fadam Halilax Romada 
miyoruz, onların mesut bir Avrupa. . Roma, 3 (A.A.) -:--- İngiltere Hari. 
nrn sulhsever uzuvları olmalarım . c:ye Nazırının. refik~5ı Madam Ha. 
t ' ıs- J lıfax, çocuklarıle bırllkte Romaya 

onu izaç cdi~·or. Üstelik :1yni dal 
ga üzerinde ~alışan Paris radyos 
da işe karışıyor. \'c bizim neşriya 
tamamen anlaşılmıu: bir hale geliyor 

ıyoruz.,, gelmiştir. 

• 

Fakat bu orduyu seferberlik zamanında 
( 500,000) e çıkarmak mümkündür. Ancak, Slo
vakganın varidatı bu seferberliği yapmağa mü
sait değildir. Onun için Almanyanın icabında 
Jıer fedakarlığı göze alarak Şarka doğru geniş. 
lemek için Slovak ordusundan istifade etmesi 
muhtemel görünmektedir. 

k 
l\1oskova gazeteleri, İtalya aleyhinde neşriyata devam 
etmektedirler. İzvest:ya gazetesi, bir makalesinde, İtal
':an rejimine hücum ederek bP rejimin İtalya ve Sicil. 
~·" köyliilcrini şehir halkı hesabına aç bırakhğını ve 
böylece işsjzlerj yaşattıimı söyledikten sonra İtalyanın 
bir Balkan hloku teşkiline teşebbüs etmesini tiddetle 
tenkit etmrkte, ve şu sözleri söylemektedir: ''İtalyan 
•inscti ile Sovyet siyaseti Balkan barikadının iki ta
r~fında biribirine zıt olan siyasetlerdir. İtalya, Slav. 
lara endişeli .:özlerle bakmaktadır .• 

* Bugün H olandada hüküm süren kanaatten bah-
seden N ew Cronikle'in Amsterdam mulıabiri, 
şunları bildiriyor: 
"Holandanın biltün dikkati Mart ayı üzerinde 
toplanmıştır. Çünkü Mart ayında, harbin Ho
landa ve Belçikaya sirayet edip etmiyeceği te
vazzuh edecektir. Haagsche Post adlı gazetede 
JJolandanın en tanınmı§ askeri muharrirlerin
den bfri diyor ki: 
''Harbin beş ay devam etmesinden so11ra Holan
da veya Belçikanın 1911 de o/,duğu gibi galll av
lanmala.rına imkan kalmamııtır. Fakat I ngUte
reye karşı doğrudan doğruya harekete geçmek 
i.fin, lıarbi bu memleketlere sirayet ettirmek 
mümkündür. Bu şekilde bir hareket vukuu tak
dirinde diğer tarafın bu harekete mukabele et .. 
mesi beklenir ve bu da memleketimizin uğraya
cağı tehlikeleri inkişaf ettirebllir .,, 

Daha u7.ak yerler için ilmit hağ· 
Jadı~ımız kı~a dalgalar ise kışın he 
le geceleri hemen hemen hiç nhna 
mamaktadır. 

Bu halile, helkımı:ım \'eı dışarıda· 
ki ırk ve dil kardeslerimizin bekledi. 
ği hizmeti i(aya kifayet etmekten 
uzaktayız. 

. Yine Beluaddan telefon eden nr
kadaşınnzın ilave ettiği ı:ibi bugline 
kadar Paris radyosunun h:acından 
bir türlü kurtulamıyan Ankara rad
yosunun dalga uzunluğunu deği<.tİ

rip, Polonya htasyonlarından mfm
hal kalan \'e Fransızlar tarnfıntian 
işgal edileceii haber \·erilen orta dal· 
galardan birine geçerek onu her 
şeyden evvel sesi pürüzsüz isitilir ho
le getirmeliyiz. Ondan son~a da h-

l 
mirde Ad anada Trabzon ve Diyarı· 
bakırda. Edirncde yapmanuz icap e. 
den iriJi ufaklı istasyonların inşası
na kadar elde bulunan İstanbul is· 
tasyonunu, biraz tak\·iye ve biraz is
lah ederek heİnen faaliyete geçirme
liyiz. Coğrafi vaziyeti itibarile İst11n · 
bul hfüün Balkanlardan ve Akdeniz 
kıyılarından ~ok iyi işitilmektedir. 
Bu istasyonu kah Ankarava baö-lı o-

~ b 

Jarak kah müstakil olarak çalıştı•· 
mak suretilc mutlaka ve vakit ku·· 
betmeden faaliyete koymak eh;cı~ı
dlr. 

İngiltere, Fransa, İtalya, Alınanra 
ve Rusya, gibi beherinde yirmiden 
elliye kadar, belki daha fazla rad' o 
istasyonu çahşan biiyiik memll'k;t
leri misal olarak almıyahm. Lnkin 
şöyle etrafımır.a bakalım: 

Balkanlarda Romanyada iiç, Yu· 
goslın•yada üç ve altı milyonluk Lir 
memleket olan Bulgaristanda, bJrisi 
Sofya, diğerleri Vama ve esl(i Zağ. 
rede olmak üzere üs; istasyon çalı~
maktadır. 

Dahatı var: 

Cç buçuk milyf'nluk Finlandada 
yedi radyo istasyonu vardır. 

Baltık mernleketlerinden n5 bin 
kilomr.tre mesahası \'e ancak iki tnil · 
yon nllfnsu olan kiiçiiciik Letonyanın 
üç radyo istasyonu VRrdır. __________________________ ._,_. ......... _.. ______ , ________________ ,.... ____ """!"'_..,._~-----------------------------------------------...; A nupada bizden başka tek ıst;ıs. 

(LQtfen sayfayı çevirinİI. 
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''D il Sergisi _ Açlldı 
.Dlln ~ HalkeY!nde aat oa beşı. 
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B U G Ü N UYDURMA HAYALI VAK'ALAR DEGİL.- HAKiKJ SURE'ITE' 

i p E K i\FRİKANIN EN ESRARLI, l\IÜTHİŞ YERLERİNDE KORKUNC 
R.A.o~··o 

-ı>. O'\Jpu sekizinci resim se-gfsini ~ •"'"!IJ"!"'!!llll!lll 
ftUJtır. Evvel! ev başkanı Ekrem Tur söz 
alaraJı:: ve evin ham-ladığı sergiyi ve ser
gfJ"f vQcude geUren ıran:ıtMrlıın b kdim 
etmlşür. Bundan sonra grup Azasından 
Nurullah Berk. .. D,, grupunun aekJz ıene 
zarfında gerek memleket içinde. gerekse 
komşu devleUerde yapılan artfsUk faali
,.etinden,, kl4slk saruıte karşı olan tcma
,.Clllerinden bahsetmiştir. 

Sergi umumiyet itJ'barile desenler 
-.oe her sanatkArın bittr :raflı boya eserini 
Rıtiva etmekteydi. 

Sinemasında Y AHŞI KABİLELER ARASINDA FİLME ALINAN 

TOCCAR 
HORN 

'(TÜRKÇE SÖZLür 
Dfinyanm en meşhur 8 avcısının iştirakile tertip edilen av !lie
ferleri - ASLAN KAPL&'l - FİL - GERGEDAN - Tİ.l\ISAII 
- YILAN - SU AYGTRLARI vesaire - VAHŞİ KABİLELE-

. . RİN ELiNE DVŞEN AVRUPALI BİR KIZIN AŞK ve Macerası 

Arlt kaptanın iki desen! ne bir boyalı 
peyzajı, Abidin Dinonun daima d!kkııti 
celbeden parmaklan, Bedri :Rahmi !le E
ren Eyüpoğlunun pcyuıjlıın, Cemal Tol
lunun ağaçlık manzarayı gösteren desen 
~ boyası, Elif Naclnln kendisine ~k ben 
zlyen Peyami Safa portresi Ue kilçflk kız: 
tıaşı ve blr boyalı manuırrw, Eşret tirenin ::;;;..,..ııiiı;iCi!!!!!I ... ilave olarak : INGILİZ _ DONANMASI F AALİYETrE ( Türkçe Sözlü ) 
hassas renkli blr portrest ve kıvrak Na
lerl, Halil Dikmenin Erz:incan feldkeU 
kompozisyonu, Nurullah Berk'in kitap o
Jru,-an kadını De. plb tlk desenleri. Zeki 
İz:er'in .. Bahçedeki Kadın" isimli tablosu 
-ve Sangin başla..ı. hclkeltraş Zühtil Mü-

rfdoflu'nun gentş formlu ~plaklan amu- ', • Bugun saat 10 ve 12 de tenzilatlı matineler · 
m1 aMkalan C'CkmfsUr. -,. ................................................................. ~~~~ .................. . 

Serginin hususiyetlerinden birini de , 
hemen hemen her sanatktırın birden bir- ,_________ D İ K K A T !... D İ K K A T •••• 
ka~ eserinin derh:ll satın alınması teskil ' 

... ~"'· 1 SARAY SINEMASINDA 
~--••••••••••••G• .. -11 . d ' Gösterilmekte olan m.c:Simin en büyük muvaf!akiyeti ve en mükemmel pheserL 

onu erın en ateşler yağan ... Sa- c E B E L u T T A R 
lonlannda Rus Balalaykaları in- 1 K CASUSU 

FİLMİNİN 
leyen .... Sokaklannda casuslnr ORtJiNAL FRANSIZCA NVSRASI 
kaynaşan Galiçyada geçen büyük SON İKİ GÜNÜNDEN 

bir aşk romanı 

OTEL 
EMPERYAL 

Fransızca sözlil 

İSTİFADE EDİNİZ. 
YARIN AKŞAMDAN itibaren·. l\"\STESNA OLA ı.u " RAK Fransa 

Sinemacılığının yeni bir §aheserine ba§lanacaktır. 

GÜN BATARKEN 
T:ıCTOR ~~C.EN - MADELEİNE OZERAY ve LOUİS JOUVET 

alından harikulade bır tarzc:a .. yarat~~· ve Venedik sergisinde ikinci büyük mükafatı kazanını, 

ANKARA RADYOSU 
rDrkJye Radyodifüzyon Postalan 
Tftrldye Radyosu Ankara Badyos• 

Dair• U1:nnlnta 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 ıtw. 

• 
1648 m. 182 Kes. 120 K.w. 

Pazar, 4. 2. 1940 
12.30 Program ve Memleket saat ayım 

12.35 Ajans ve Meteoroloji habe~ıeri'. 
12.50 Türk Mllzlği: Fasıl heyeti - Karı
şık program, 13.30 • 14.30 Müzik: Küçük 
orkeı;tra (Şet: Necip Aşkın), 1 - Robert 
Stolz: Praterde Ağaçlar tekrar çiçek açı
yor, 2 - Leopold: İspanya Melodıleri 
(Potpuri), 3 - Martin Uhl: Grlnzinge 
bir daha gitmeliyim (Vals), 4 - Franz 
Lehar: Tarla kuşunun öttüğil yer ope
retinden Potpuri, 5 - Joh. Strauss: Pol
ka, 8 - A. Rublnstein: Nişanlıların dansı, 
7 - G. Winkler: Keman aşk şarkısı. 

18.00 Program ve Memleket saat ayan, 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.30 
Çocuk saati, 18.55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayan, Ajans ve Meteoro
loji haberleri, 19.30 Türk Mıiziği. Çalan-
lar: Ruşen Kam, Reşat Erer, Vecihe, Cev
det Kozan, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Muzaffer lıkar. 
1 - Hisarpusellk p~evi, 2 - Zekat 

Dede - HJsarpuselik şarkı: CVU.!lata nail 
de etse gel felek), 3 - Mustafa Ça~ -
Hisarpuselik şarkı: (Dil çesminden cıt• 
mez aşkın hayali), 4 - Servet Bey • ro
sarpuselik şarkı: (Bir hAdlse var), 5 -
Rahmi Be;r - Hlsarpuscllk şarkı: (Bfr ne9 .. 

civansın), 6 - Mustafa CaVUI - Hisa.rpu
selik şarkı: (İntizan makdcminle), 

11 - Okuyan: Melek Tokgllz. 

Güzel !SA MİRANDA - Kıymetli 
RAY l\IİLLAND.\ Kahramanlığa 
selam durduran ... Aşka boyım eğ
diren... Entrikaya meydan oku. 
yan... Kahramanlar filmi 

\ olan buyük, calibı dikkat ve emsalsiz bir filmdir, 

1 ~ ................................................. ~J 

--------------------;;;;;;, 

1 - Arif Bey - Hicaz şarkı: (Xurda 
meclis ~sıkAn meyhanede), 2 - Şevki 
Bey - Hicaz şarkı: (Sen bu yerden eide
U), 3 - HJcaz prlcı: (Şu köylünün yoe
ma da kızı), 4 - Eviç türkCI.: (Atladmi 
bahçene girdim). 

20.15 Konuşma (Tarihten a;rfala). 
20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti - Karışık 
program, 21.00 TOrk Müziği: Halk türktl
lerl. İnebolulu Sarı Recep, 21.15 Milzllc: Bugün 

Proirama ilave: 
L A L E Sinemasında 

1 Dünyanın gözü l'e kulafu Paramunt Jurnal 
2 - Renkli M İ K İ \VA ~L T D i S NE y 

Bugün saat 11 \•e 1 de tenzilatlı matineler. 

ı!' •B .. u_f_il_im_y_a_k_ı_n·~·--a-: -~-=-~=~:-~~·~:::;~~;;;-;;;·;~:tcrilecektir. ! 
' ··-· ... ·-------= . . l' 
· Bugün S Ü M E R Sinemasında 
Meşhar Tl7olonlst FRANCE!';CATl'nln nefis mas'kDI ak ---• / 

Violon nagmelen-ııe nurun !.cyıraııı:rı ı;•:J> .,..._.! f meuwu •e 

Bugün T A K S İ M Sinemasında 

Kudrctinlıı en biiyük hnrikası, onbinlcrce kişi hapisano 

hayatı, haksızlığa isyan 

ilaveten : EKLER JURNAL ve iki kısımlık 
Türkçe 

1 

Schubcrt - Genç kız ve ölümü Kuarteti. 
Cnlnnlıır: Llcce Amar, Enver Kapelman. 
İzzet Albayrak, Mesut Cemil. 21.50 Mil
zik: Senfonik Müz.ik (Pl. ), 22.15 Memle
ket saat ayan , Ajaruı haberleri, Ziraat, 
&ham - Tahvilat, Kambiyo - Nukut Bor
sası (Fiyat). 22.30 Ajans spor aervfıd. 

22.40 Milz:ik: Cazbo.nd (Pl.), 23.25 - 23.30 
Ynnnki program ve kapanış. 

BAYAN MAHMURE ILGININ 
RUHUNA MEVLfJD : 

Ferik Ali Şamil Paşa kızı ve Ec
zacı kaymakamı Bay Yusuf refikası 
ve Bayan Halide Edip ve diş do~~ .. ,.,, 
nı Übeyitin ablalan ve ~~~·, uP ... 

SON B E S T E ı~---------..: 
Bugün SAKARYA Sinemasında 

ri• Tn,holr~ .a- ,..aı.,, Cl!' i""'I._. • 
yctı urmiin muaı .. uıi'..~ecali nguwı \re 

Feride İlgm ile Vecihe Sayarın anne
leri. Bn. Mahmure İlgınm ruhuna 
bugünkü pazar günü Beyazıt camii 
şerifinde öğle namazını müteakıp 
mevlut okutulacağından akraba ve 
aziz dostlarile dinlemek arzusunda 
bulunan zevatın teşrifleri rica olu
nur. 

Fllmini mutlaka görünüz. Ba~ rollerde: 

KATE de NAGY GEORGES RİGAUD 
JOSE1TE DAY 

2 Büyük ve yeni film birden 

Gazetemizin Antalya umum bayii, 
Kitapçı Bay Nail Konuk ile Bayan 

Ülker Özgenin evlenme merasımı 
dün gece Antalya Halkevi salonların 
da güzide davetliler huzuru ile icra 
edilmiştir. Tarafeyne saadetler dile. 

1 GECE YARISI ŞARKICISI 
JEA.V LUI\IİERE ve RAY VF..NTURA CAZI 

tarafından fevkalıide şarkılı ve musikili güzel film. 

2 HAYDUTLAR ADASI 

GENÇLİK .• AŞK ve ŞEFKAT Filmi olan bu pheserin 

İHTİRASLI BİR MEVZU ve BİR AŞK MANZUMESİDİB. 
baveten: KAFE BOHEME: Danslı ve musikili bir Ske~ 

EKLER JURNAL en son dünya ve harp haber1erL 
Bu~Un saat 11 ve 1 de tenzilatı. matineler. 

LLOYD RUGHES tat'nfından büyük ve merakh macera filmi 
İlaveten: FOKS JURNAL Son dünya ve harp haberleri. Bugün saat 

11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

riz. _..._o;1ıı rpr .. 1 ., Bayan Rukiye Zahide 
Seydanın Ruhuna Mevhlt 
Esbak Hicaz Defterdarlarından ve 

Divanı Muhasebat azalığından ırü. 
tekait merhum İbrahim Necmettin 
Efendinin refikası Bayan Rukiye Za
hide Seydanın ruhuna 4 şubat pazar 
günü Erenköy istasyon camiinde sa~ 
at 14 te mevllıt okutulacaktır. 

, ............................... .,, 
~ ..................................... .,, YENi NEŞRIY AT : 

Belediye Sular idaresinden : 
M. T. A.. - Maden tetkik ve ırama Ens

UUlsüniln Qç ayda blr çıkardığı. bu kıy-:ronu olan memleket Yunanistılndır 
ki; o da Selanikte bir istasyon daha 
lıanrlamaktadır. 

Mısınn Kahireden başka, f c;ken
.!eriyede de bir istasyonu mevcuttur. 
Yalnız Filistin tek istasyonlu bir 
memlekettir. Çünkü Kudüsten ba~
ka §ehri yok gibidir. 

üzere fiç istasyon ilzerinden vermek· 
tedir. 

Radyo işini, sulh ve harpte dur. 
madan döğüşen bir cephe olarak 
mütalea etmek ve ona ka~ metin 
ve esaslı bir politika hattı çizmek 
gerektir. Bu yapılırken de elimiLdc· 
ki mevcut İstanbul istasyonunu he· 

men faaliyete geçirmek ilk i~imiz ol
malıdır. 

Kapah Zarfla Münakasa ilanı metli mecmuanın 5 inci sene 1 - 18 inci 
say1S1 çıktı. 

Alman radyo ne~riyah bile Tilrk. 
~yi, Va?JOvanın uzun, Breslavın or
ta ve Berlinin kısa dalgalan olmak 

kendi hususi varlığı karşısındakini bir saniye içinde 
ihata ediyor, büyiıJenmiş gibi şaşırtıyordu, fakat bü. 
tün bunlar benim kendimi kaybetmem için bir sebep 
teşkii tdemezdi. Sizin dediğiniz gibi zeki ve hisleri 
kuvvetli bir kız olsaydım, onunla benim aramda hiç 
bir yakınlık, hiç bir anlaşma imkanı olamıyacağlnı, 
bsşka dünyalardan gelen bu harikulade adamın göz
lerini oane kadar indiremiyeceğ;ni hemen anlardım. 
Ancak ben, ömrümde ilk defa olarak tecrübesiz ve 
t"y bir kız olduğumu isbat ettim, onun benimle bu
lunmaktan hoşlanmakta olduğu hulyasına kapı1dım 
ve buna sevindim, halbuki, bu akşa:nld sözlerile o, 
bana güzel bir ders vererek beni benim için d::?ğil, 
kendisine eskiden tanıdığı birisini hatırlattığım ıçm 
beğendiğini, bunun için bana bakmaktan zevk duy. 
duğuu U\ıkça anlattı. Onun bana bakarken bı.ığula
n3n , hulya ile dolan gözleri beni değil, bende başka 
bir kadını göriıyormuş meğer! 

Bunu an1bmak ilkin beni maddi bir ağrile kıvr3nı
yormuşunı gibi hırpaladı.En ziyade izzeti nefsim azap 
çekiyor, knllı!mden ziyade sinirlerim sızlı;ordu. Be. 
reket versin ki, bu zaafım henüz pek yeni idi. ~f:ni.:z 
ona karşı derin bir duyguya kspılmıya meydan ol
nı:ımıştı! 

Bir k~ç saat kadar böyle karma karışık hısler!e 
mücadele ettikten sonra irademin bütün kuvvetini 
sarfederck soğukkanlılığımı buldum ve kentli kendi
me şu mantıki fikri yürüttum. 

Onun ma2isinden bana ne oluyor? Bugtin sanpn 
bir kariırua hir macera yaşayan bu adam vaktile de 
bır kadın, be~ kadın, yüz kadın sevmiş; bunlardan 
blr tanesinin yürüyüşü benimkine benzediği içjn ve. 
ya gözlerimin rengi onunkileri andırdığı için bana 
bakmaktan zevk duyduğunu açıkça bann söylediği 
için kızıp üzülmenin manası var mı? O benim için 
yabancı bir adamdan başka bir şey değil.. Birkaç ay 
sonra hayatımdan çekilip gidecek, dünyanın bir u
cunda btr macera peşine düşecek. bende ondan se
vımli bir hatıradan ba§ka bir §eY ka lnuyacak! işte 

Idarcmtz tarafından İstanbul ve Beyo~lu Belediye huduttan içinde aÇ1lacalı: ba
ca kaldırımlarının tamir işleri kapıılı zar!la milnakasaya çıknrılmıştır. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden alına
bilir. 

2 - İhale 14-2-940 earşamba g!lnQ s:ı at ııs de Tak'!fmde idare merltezlnde ya
pılacaktır. Talipler fartnameye gore haz.ırlıyacaklan zartlan mcz:kOr gün ve saate 
kadar müdOrlüfe vermelidirler. :Uu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edil-
mez. (789> 

Hizmet Erbabı Vergllerl ve Tatblk:t
tı - Hizmet erbabının t.dbi oldukları ka
zanç, iktısadt buhran, muvazene ilh, gi

bi vergilerin nasıl tahakkuk ettirilebile
ceği ve bunlara ait bütün kanun! haklar 
hakkında, M:ı.llye VekAleıi varidat umum 
mildür muavini Nihat Ali Üçüncü tara
fından haz.ırlanmı~ kıymeUi bir eserdır. 

Akraba ve dostlanmızla, dinlemek 
isteyen zevatın teşriflerini rica ede. 
riz. 

Köprüden vapur saat 13 ü çeyrek 
geçedir. 

Torunlan: Mahmut, Seradil ve Nl· 
hal Seyda 

.Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. il , 
bu kadar. Bmaenaleyh, onu muvakkaten hayatıma 

girmi~ E:skl bir aile dostu gibi görmclı, onunla 
mümkün oldl.iğu kadar samimi olmamıy:ı ~alışmalı
yım. 

Kendi kendime yaptığım bu kuvvetli telkin' asabı. 
mı yatıştırmıştı; hatta ertesi sabah bunları düş:i ndü

ğüm zaman bır gece evvel sinirli bir küçük hanım 
gibi vaziyeti mübalağalı gördüğümü, Mehmet Beye 
karşı içimde alel8de bir dost için duyulan yakın'ık. 

tan başka bir his olmadığını kendi kenoıme itiraf et
t.!m ve bu itirafıma bütün kuvvetimle inandım. 

Ondan ~orıra bir kaç gün aramızda hiqbir şey 
ıeçmedi; yani sana. anlatmıya değer hiçbir şey .. He
men her alın, kih sabah, kih öğleden sonra bize ge. 
llyor, yemeği bi%imle yiyor, dayım ve yengemle u
zun uzuıı konufUyor, bana karşı gayet dostça mua
mele ediyor, bazan gelirken elinde şe!ter, çikolata, 
çiçek yetiriyor, baza.o bizi, alıp kotrasile gczdirıyor. 
VelhasıJ tski bir aile dostu sıfatile hepımize çok bü. 
yük bir Ymimiyet gösteriyordu. Bana gelince, kcu
di kendime verdiğim kararda sebat edereit ılk gün. 
lerin bita.ı fozla yakın ve belki de şımarık Ayşesi ol
maktan vazgeçm.i§, neşeli, fakat hafifçe soğuk ve ıa-

zak bir .ıtız clmuştum: 
B!r haf!a kadar böyle geçti. Artık her şeyin yo

luna girciiğir.ı, geçirdiğim buhran ve kabustan sıy. 
rıldığımı, metanet ve soğukkanlılığımı bulduğumu 

zannediyor, buna pek seviniyordum. Eski neşemi 
tamamile bulmuştum. Her gün arkadaşlarıml::ı lıera
ber gezmi:·e gidiyor, sandal safaları, bisiklet yarış.
lan, yürüyüşler yapıyordum. Sıhhatim tamamile 
lyileşmi~, y~n2klarıma renk gelmişti. Dayımla yen. 
gemın sev:mı;Jerine ölçü yoktu artık. Yüzüme baktık
ları vakit memnuniyetten ağızları kulaklarına eri
yordu 

.Meğerse bo sükunet devresi pek muvakkatmı~. 
Bir sabah yanıma bir sandalcı alaralt tek başıma 

denize açılmış. sahilden uzakta banyo yapmak heve. 
alııe düşm~lim. Pendik banyolarından bira% uzakta. 
kendi kendime, balıklar gibi denizde çırpın'llak zev
kini tadıyor , sularla kucak kucağa kaynaşıyordum. 
lçimde tabiatile yapayalnız kalmış gibi vahf. bir zevk 
vardL Ba§Hnı sulara daldırıyor, balık gıbi deniz al
tından kayıyor, tekrar suyun yüzüne çıkınca .sıcak 
gtlneşin başımı, omuzlarımı tatlı tatlı okşamasını du. 
yarak derin bir saadet b.issediyordwn. Kalbim hafif, 

başım bomboş, bütün varlığım iptidai bir insan ie

vlnci ile dolu idi. 
Bridenbıre yanımda bir gölge gördüm: 
- B1ı da benim gibi kalabalıkta yıkanmasını~ 

miyen birisi! 
Diye düşünmlye sıra kalmadan htr çığlık kopar. 

dtm. Onu tanımıştım. Benim bağırdığımı duyunca. 
kuvvetli bir kol darbesile yaklaşarak belime sanJdı. 

- Ne oldun Ayşe? Bir kramp mı? 
Hiç bekicrnediğim bir dakikada ve düşünmedi· 

ğım zannettığim bir anda onu böyle yanımda görerek 
helc~nJandığımı ve kendimi tutamıyarak haykll'dı
ğımı belli etmemek için yalan söyledım· 

- Evet, birdenbire sağ ayağıma bir kramp gel. 
dl 

Bu yalanımdan için için utamyot'dum. Fakat o
nu görünt·e aklımın başımdan gittiğini töster.nekten· 
sc olmiye bilt> razı idim. 

O benimle meşgul olmuyor, sadece sıhhatimle 
al&kadar oluyor gibi göPlinüyordu. 

- Geçt; mi yavrum? 
Kıpkırmızı olmuştum. Belimi tara.n kolundan 

kurtulmak istediğim halde muvaffak olamıyordum. 

- Evet geçti, artık yüz.ebiliriın. 

Mutlalta yüzümde çok muztarip bir mlna gör. 
müş ve bunwl bacağımdaki acıdan .l.lliıteveilit oldu
tuna hükmetmiş olacak ki, beni suya bırakacak yer
de bilakis i1Ô kolile kucaklıyarak bir hamlede san. 
dale götürdü, kendisi de çevik bir hareketle atlıya
rak yanıma oturdu. Birdenbire karşı karşıya gelince 
büsbüt,in .kızarmış, helecanlanmıştım. Bu manasız 
heyecanımı ondan gWemek için biraz evvelki kr~p 

(Devamı nr) 
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MWetlerarul posıa ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQdJet ınıru11le ıo. ti, t, 
ı,ı Uradır. Abone bedeli pestndlr. 
Adres detlştlrmek 21 ku~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kw'Ufluk 
pul llAvesi 14zımdır, 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yine Dilenci Meselesi 

A p.fıdaki satırlan, dQnlct1 ıazeteler

den blrWnde okuduk: · 
•- Son gtlnlerde, ,ehrln muhtelif 

8'!mtlerinde, bilhassa Beyoğlu ve Sirkeci 
cft>l kalabalık caddelerinde, dilenci bol
hılu göze ~arpmaktadır. Bu "bolluk., o 
el~ buldu kJ, dilenciler, bilhassa ço
cuklar, ll"UP halinde dolaşmaktadırlar. 

'l'ramn1 beklerken. sinemadan çıkark~ 
etratınmn yırtık gömlekli. kob\n caketlJ, 
ber tanflanndan plall1t Ye murdarlık •
kan. sallam, sa.kat ve hastalıklı bir ço
cuk ı;ruba ne eevrfidJtınJ, tncell, kalınlı 
muhtelif 11e1kTdeıı 7Utnılmuı bir tazal
JOm ltcmleri içinde açılan avu~lann. bur
.anma kadar da,yandığmı görQrs!lnOı. 
~ k:hnseslz .., aıolcata dQş

-- QOCUk1uı toplayıp, ıa,-dah birer un
.a- haline ptlrmeyl pye edJnen bir yur
.. bu1ımdulumt 6tedenberi d~ 

Batta bir aralık. bu yurdun genlşletne
eeli haberleri de gazetelerde aörflldil. So
nunun ne oldutunu ile. maalesef bllıni-

~ 
Fakat tttrat etmetlyfz ki, da!ıa eemf7e

ı. cSotmadan 61mllt, mezardan hortlamıı 
~ san benW1. QstO başı kirden kokan 
ft her tQrlQ haşerenin 111vuı haline ıe
ltm çocuk gruplannın caddelerimizde ya
nttıtı manzara. medenl bir cemi1eUn, 
bO;:r1l.k bir tehir belediyesinin yilz{lnO kı
zartacak kadar çlrldncllr. d.lyorm. Dolru 
delil mı1. 

• 
EIMtte dolm. Fakat, maa1esd, Da 

nal, Türk matbuatında, ilk det. •· 
nılmuı dejildlr. Hemea hiç bir p
utemis, •• hlc bir muharririmia 
•okhr ld, ba mesele~i birkac defa 
teklini alan dilenci derdinden kurla. 
nlrilanuzı istememq olsun._ 

Dilencilik kanunen yasak oldufu, 
halde sokaklarda, alenen dilenen 
kadınlar, erkekler, ~aklarla dolu 
olması neden? dedik. 

Dilencilik, tehlikell bir sanat ha
llıü almııtır. BUiriln bunun mektebi 
medresesi vardır. Bu merhamet do. 
landıncılannın, dilenclliii, tatlı, ve 
kirh bir meslek haline getinnlş bu· 
lunduklan ikide birde han, hamam, 
apartman sahibi dilencilerin meyda-
na çıkmasından bellidir; dedik. ı 

Dilenciler, ve mezarlık ıskatçılan 
7tbflnden, kendi ağradıflmız huzur. 
nzluklan bir kenara bıraksak bile, 
7abaeılara kup ayıp oluyor. Yaka· 
8IDa dört dilencinin eli birden yapı· 

1 pn bir ecnebinin, hakkımızda edine. 

eeği acı intıbaı, ve kanaati düşüne· ı 
lim, dedik. 

Evet, dedik, birçok zamandanberi 
daha birçok §eyler dedik, Jıila da de· 
nıekteyiz. Fakat, maalesef, bütün 
lnınlar, • nedense • §U basit dilenci 

l»eliyesinden lmrtarılabilmemize 
)'etmiyor. Ve dilenci meselesi, İstan· 

bul tehrinin alnında, bir tilrlii sili· 
nenıtyen bir leke Kibi dunıyor. Hot.. 
tl, ıade durmuyor. ~ttikçe yayılıp 

1 
hüyiiyor. 

Bana rafmen, biz thnidimizf kes- ı 
Dıek istemiyoruz, ve buna raimen, 
•antlmiyetle temenni ediyonız ki, 
İstanbul şehrini, bu müzmin, bu ea· 
ki, ve bu sem derdinden kurtarma
llın §ereli de, yine, birtok faaliyetJe-
rini tRkdirJe andığımız Liitfi Kırdar 
belediyesine müyesser olsun! 

• 
Seı>epsiz bir tercih -- ---------

Erenköyde Kazasker mahallesınae Qtt""•
a sokağında 86 numarada oturan Faruk 
karabay yazdığı bir mektupta askeri k 
'hzlfesJnJ yapbktan sonra eski işine glr
lllelı: için istida ile mllracaat ettğini, eski 
isinin bir meslek ve ihtisu işi olduğunu, 
terıdJainın de hem bu meslekte çalıştıl'mı. 
b~ de bu mesleğin mektebinl blUrmlJ 
aldulunu. fakat buna ratmen fatedlğl işin 
kendisinden sonra müracaat eden ve ev
"'elce o dairede odacılık yapmıı olan blrl
lle verUdilinl anlatıyor ve diyor ki: 

·- Bana da: •Slmdllik ihtisasınıza mO
te&Uik boş blr vazife yoktur, iatldanız 11-

hn konulmuştur.. cevabı verlldL Soru-
7oruın. meslek mektebini bltirmls olan ba
lla lf bulunmuyor da, eski odacıya nasıl 
.. bulunuyor ve odacı nasıl oluyor da mil- 1 
.... , ... addeıt!ll7ar7"9 

Haftan on Musalhalb>esn 

ilkbahar Hazırlıkları 
Fak.at bildiğini% tekilde taze 

yapraklı yalancı dolma, 
peynirli pide yapıp Hızır İlyas sa. 
fası ve çayır gezintisi için hazırlık 
değil! Bu seneki İlkbahar hazırlık
ları bambaşka bir şey, müthif 
şey ... 

1 
Yazan: Refik Halid 

Bahar gelecek, Bahar geliyor 
diye sevinçle gözlerimizi badem a
ğaçlarına diktiğimiz, çiçeklenme. 
sini beklediğ..miz mesut tarihler 
nerede? Nerede Bahara yaklaş. 
mak, kavuşmak ümidiyle "erbain!, 
leri, "hamsin,, leri, "cemre,, lerı, 
koca.kan soğuklarını saydığnnız 
eski kışlar, hatta bıldırki kış? Ne-

.. ' rede sulh içinde Bahara gınş. 
Bu yıl Bahar geliyor, diye telaş. 

tayız, ürküyoruz. Bütün dünya 
-devlet adamları. askerlik müte. 
hassıslan, gazeteciler, dipl~mat
lar, ve mahalle kahvesi politikacı
lan, herkes- ağız birliği edip bi. 
zi. korkutuyor, halecana düşürü.. 

TT-t;.-t 

Bu derece şom tahminler, kor. 
kunç ihtimallerle dolu bir bahar 
istenir, beklenir mi? Bahar böyle 
mi müjdelenir, bunu mu vaadcder, 
feliı.kete mi gebedir? "Dante,, nin 
11Cehennem,, inden ilham alan ve 
Vagner,, in kıyamet musikisini ge
tiren bir bahar tablosu ile bir Ba.. 
har serenadı? Ne uygunsuzluk! 

O bahan istemiyorum ve yann, 
ağaçların tomurcuklanmasını gör
mekten korkuyorum. Komşunun 
bah~esine gözüm ilişti mi, daha 
henüz kupkuru, simsiyah, cansız 
ve feyizsiz duran dallara: 11Aman, 
sakın ha, çiçek açmıya, yaprak 
vermiye baslayıvermeyiniz: kış 
bitmesin ve Bahar başlamasın: u
yuyunuz. ölünüz!,, diye haykıraca. 
ğım geliyor. 

Zira, dedikleri doğru ç1karsa 
=-.çıkmıyaca~a da pek benzemi.. 
yor- bu yıl Bahar, her tarafta 
menekşe, sünbül yerin~ barut ve 
zehirli gaz kokacaktır: Nisan ya~-

yor: tlkbaharda harp şfddetlene. murlannda iperit. bulutlannda dl. 
cek, büyük taarruzlar başlıyacak, namit, hatta cavırlannda bit saklı 
ateş dört tarafı saracak, kızılca kt- olabilir! Feyizli damlalar. serin 
yamet asıl Baharda kopacak! gölgeler ve şirin uğur böcekleri ye-
Dikkat ediniz, hergün gazetelerde rine.-
iri harfierle bir "İlkbahar,, başlı- Bahar yağmurlan. 
ğma rastlarsınız; fakat bu latif Tevfik Fikretin harpsh devfr-
mevsimin adını, meseli" .... kır eğ- lerde rahat rahat penceresinin ö.. 
lenceleri, veya, at yanşlan için ha- nüne oturup: 
orlıklar,, gibi hoş bir cümle takip KOçOk muttarld, muhtmz darbeler 
etmez; bilikis, okuduğunuz şudur: Kafeslerde, camlarda pDr lhtlzuf 
"tıkhaharda harp her tarafa sira. Diye tıpır tıpır tarif ettllf o 
yet edecek!,. - yağmur, kara kehantlilere naza. 

ran, bu sene hiç te öyle yalı eum.. 
basından -sırtta hırka, başta tak. 
ke- keyifli keyifli, geniş geniş 
seyredilecek bir şairane manzara 
olmıyacak. O cici cici, toparlacık 
ve parlacık, yumuşak ve serin, oy
nak ve sevimli, hkrr tıkır habbe
ciklere, mevsım yağmurlarına es.. 
kiden "Rahmet,, ismi verilirdi; ö. 
nümüzdcld Baharda gazetelerin 
gökten ineceğıni haber verdik~~rl 
demir ve zehir yağmurunu. ŞUP
hesiz ki ayni isimle anamayız. 

Bunun da rahmetle münasebeti 
vardır amma toprağa feyiz, bere
ket vermesi itibariyle değil, insan
lan toptan Allahın rahmetine ka
vuşturması cihetinden! 

İçinde hoş renk, güzel koku, 
melill ve sevda taşıyan kadife yu_ 
muşaklığındaki bu yeşil köpüklü 
iç açıcı kelimeye zamane harbi 
tüyler ürpertici bir zırh giydirdi, 
korkunç bir maske taktı. Önce öz. 
leyip kucağına atılmak icin sah1r. 
sızlandığımız güzel, süslü, güler 
yüzlü mevsimden şimdi ödümüz 
kopuyor; karşılaşacağız diye titri. 
yoru.z ve kaçacak delik anyoruz. 
Afrodit gibi bir hüsün ilihınm 
mermer heykeli yerine yaban ökü
zü kemiklerinden yapılmış müs-

tehcen bir Hotanto putu diktiler; 
düğün için duvak bekliyorduk, ce
naze için kefen getirdiler; gül bah
çesine girmiye hazırlanıyorduk, 

deve dikeni tarlasına soktular. Hu
lasa İlkbahar mefhumunu hayali
mizde berbat ettiler. Bahara düş
man kesildik. 

Aman, bahar g?lfyor mu? A
man bahara yakla§tı.k mı? 

Aman, bahardan alametler belirdi 
mi?,, diye korka l(orka etrafımıza 
bakıyor, ağaç dalına, gül fidanına, 
gökyüzüne, takvime göz atma.k~an 
çekiniyoruz. Hiç "Aman:., feryac.lı
le bahardan bahsedilir, bahar denın 
ce selatüselam çekilir miydi? İşte 
yirminci asrın bütün şiiriyetini, ta
dını, zevkini, hulyasını ve manasını 
altüst ettiği bir kelime daha! "Ha
yat sahası,, gibi insana hep giizel 
şeyler, refah, saadet, bereket dü
şündüren bir parlak terkibı de mo
dern harp eline alınca, kıtlık, fela
ket, esaret vahşet, mefhumih bir
leştirmiş, Polonya ovaları gibi ta. 
nınmaz hale sokmuştur. 

Eskiden edebiynımızda hahar 
tasvirleri büyük yer tutardı; hu
susile divan şairleri bu mevsim 
bahsinde bülbül kesilirlcrdi. ''Ba
har oldu yine .. ,, diye bir başladı· 
lar mı -vezin, kafiye, rayiha, renk 
ve ahenk- hakikaten baharlı, ba
haratlı, mevsimi mübalağ.ı ile can
landıran kıymetli ga"?eller, kaside
ler yazarlardı. Dünya idealleşirdi. 
Ne gam, ne kasavet, ne parasızlık, 
ne adaletsizlik, ne harp, ne isyan, 
her taraftan sular çağlar, pınarlar 
fışkırır, latif rüzgarlar eser, dere-

lerde kayıklar süzülür, denizlerde 

B ikan Antantının Bl·r E~:~:~:tb::;~~~~J$; 

m0zmm~ 
Baba ile Oğul 
Arasında 4 1 · 4 ..., 

(Fantezi) 

Y a:zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Baba, sen yaşamıyorsun, bı 

dünyada mevcut değilsin. 
- O nasıl söz öyle? 
- Senin gibi annem de, ben de, 

arzın üzerini dolduran mahJUkların. 
hemen de hepsi mevcut değillerdir. 
Ancak eser ve imza vardır. Bunu 
ben söylemiyorum. Bir muharrir 
söylüyor. Bak "Var olmak, ve asır· 
larca yaşamak için ne bir kelle, ne 
bir beyin, ne bir gövde, ne de bir tek 
hüceyre lazım. Bir eser ve imza ki. 
fi •• , Yunus Emre, Aşık Pa anın müs
tear ismi imiş. Yunus Emre diinl ada 
yaşamadığı halde eser bınıknıı~. ve 
hali da yaşıyor. O halde beyin, göv. 
de, sen, ben yoğuz. B":dın dışımızda 
var olan eser ve imza vardır. Seo.Uı 
eserin var mı? 

- Peki, yeryüzündeki biitiin ean. 
b mahlükatı, kendimizi inkar ede
lim. Bu eser ve imza yine yaşıyan 
bir hüceyrenin, bir beyinin, bir şu
urun, etle kemikten ibaret bir vücu. 
dün eseri değU mi? 

- Hayır. Yunus Emrenin ne eti ne 
kemiği, ne beyni, ne de gövdesi var. 
dı. Fakat eseri vardı. Kendi madde 
halinde yaşamadığı halde eseri hall 
yaşıyor • 

- Bu eseri düşUnen, varlıktan aL 
dığı tahassüslerle lşJiyen bir dimai 
yok diyelim, bu eııerl yazı halinde 
kağıda geçiren bir el de mi yok?
Bu yazıları kağıt üzerine ruhlar iDi 

geçirdi? 
- Aşık Paşa geçirdi. Yunus Em

re, beyni, ıi>vdesi, yaşıyan bir tek 
hüceyresi olmıyan Yunus Emre, A
şık Paşaya emretti, o da kağıda ıe
çlrdi. 

- Ya altına Aşık Paşa imzasını 
koysa idi ne olacaktı? 

-Yunus Emre olmıyacaktı. 
- O halde A,ık Paşa da bcyln!IİS, 

gövdesiz., hüceyresiz, kellesiz aleli
caylp bir mahliik mudur? 

a . .a}:EI 
Az Karışık Tarihçesi vecll"'.e,blrsaa.detdevridlraçılırdı. 

O devırde de yıne harpler olurdıı, 
fakat sahası uzak kaldıkça ancak 
ayda, yılda bir, hem kimse ra
hatsız olmasın diye lehte çevrilmış, 
haberi gelirdi: Nemçelu'yu ooıduk, 
Lehluyu pusuya düşürdiık gibi. 

- Eser ve imza, varlığın i~lnde 
gö:ıfimüzle gördiiğiimiiz bütün el. 
simler gibi, varlığın bir parçası olan, 
beyni ve gövdesiyle, şuuru ile yaşı. 
yan in~l)ln es~İJ'. Eseliı ve imzayı 
hen yaratırım. u elimd'c1'i kalemi 
oynatan parmaklanm olma!la, eserin 
muhtevasını düşünen dimağım, hU. 

D aha öbtır gün Balkan Antan.. ~ 
tının Belgrat Konseyi baş. 

lıyor. İrili ufaklı, bütün Avrupa
nm siyasi ve iktısadi gözleri ba 
seferki toplanmıya takılıdır. Deni
lebilir ki Cenubu Şarki A vrupası. 
nın sulbü de bundan çıkacak kan. 
yıldığı da. 

Bu bakımdan Balkan Antantı, 
daha doğrusu antantlan ~ünkü 
bu ne ilkidir ne sonu- tarihe bir 
kuy bakııı ile bakmak faydasız o). 
maz. Bu tarih biraz kanşıktır. 
Hatta Balkanlan teşkil eden un
surlara göre değ"şir; her keserin 
ke.ndi nalınını kendi önüne yont· 
tuğu gibi. 

Balkanlarda ilk antat fikrinin u
yanışı bugün ayağı yukan seksen 
yalını doldurmak üzeredir. 

lk Balkan Antantı fikri altmrı 
yıl önce Sırbistan Prensi olan 
Prem .l\fişel Obrenoviç'in kafa
sında doğduğu söylenir. Bu fikri 
körükleyip şişirenlerin başıooa da 
Prensin yedi yıl Başvekilliğini ve 
Hariciye Nazırlığmı yapan meş. 
hur İJliya Garaşanin'dir. Bu idea. 
list hükfimet adamı öteki Balkan 
devletleriyle bir anlaşma yolunda 
blitün kuvvet ve kabil"yetini sar
f etmişti. Prens Mi selin de r.iddl 
himaye ve yardımi1e ·bu ideali kıs
men hakikate erdirmişti. Mesela 
1866 da Karadağ ile bir ittifak 
vapmıya muvaffak oldu. 1867 Bul
gar İhtilal Komitesi ile hir antant 
vaptı. Ayni senen"n galiba Ağus. 
tosunda olauk Yunanistan)a bir 
anlaşma imzalandı ve bunu Ro. 
manya takip etti. (186R İkinciki
nun) Prens Mişelin vefatından bL 
raz sonra Başvekili Garasanin de 
kendisini tak.ip edince bu ideal ak
sadı. 

Bazı Balkanlılar bunu bugllnftn 
havasına uymak için Balkanlann 
~ulh ve selameti için bir başlancı~ 
ltibi göstermek isti:vor1arsa da ha
kikat hiç te ö~·le değildir. Bu te. 
~bhüsler, o devirde tam bir Bal. 
kanlı devlet olan Osmanb İmpara. 
torluğu aleyhinde bir komplo an. 
taşması idi. Balkanlardaki -her 
yertlen teşvik Vf! himaye gören
prensler ve ihtiJilciler İmparator
luiun aı.rtuıda eeıılşlemek ve ıit-

mek istiyorlardı. O antant teşe'b.. 
büsleri Balkanların sulbü için de. 
iil, imparatorluiun erimesi lçinclL 

Yarıda kalan bu fikrin lkind u
yanışı Avusturya İmparatorlatu
nun Bosna - Beneği ilhakı ile 
başlar. (1908 Meşrutiyet ilanını 
müteakıp) HabsburgJarın o hay
dutvari ilhakı Balkanlan çok en· 
dişeye düşürmüştü. Hami Çarlık 
bir şey yapamadı. Çünkü yapacak 
vaziyette değildi. Petrogratla Be. 
ogradın arasındaki bağ kafi deliL 
di, arada Romanya ile Bulgaristan 
vardı. Çarlığın garantiııi bu yüz. 
den maddi bir şekil alamıyordu. 
Öte taraftan da Çarlık Almanya. 
nın Habsburglar lehine hemen ha
rekete geçmesind.,n korkuyordu. 
Bunun için BeJgradı doğrudan dol 
ruya himaye edemem:şti. 

İşte bu hava içinde tekrar bir 
Balkan Antantı fikri canlandı. Ön
ce Belgrat - Sofya, sonra Atina 
ile imzalandı. Karadağ buna tabi
atlyle dahildi. Bunun da Balkan
lann sulh ve emniyetile hiç bir a
lakası yoktu. Dôifudan doğruya 
Osmanlı İmparatorluğuna karşı 
idi. Revalde Kayzer - Çar milli. 
katı ki Rumeliyi tabime ve İmpa
ratorluğu kusa döndünni~ ma
tuftu, l 90R ihtilaliyle muvarkaten 
suya düşilnce onun yerini bu an. 
tant aldı ve Halkan harbi patladı. 

Balkan harbinin ıonlawına doğru 
bu antant bozuldu. Diğer antantb. 
lar Şimalden, Cenuptan ve Garp. 
tan 4-ilihh bir ııurette Bulg-aristana 
yfiklendiler. Ve Rulgariııtan harp. 
teki kazançlanndan maada Dohri
ee eihi anavıtfıtm parnlannı da 
kavbt>tmek felaketine ufradı. 

Tabiidir ki buna da hlr hakiki 
Balkan Antantı denilmesinin ihti
mali yoktur. 

Umumt harpten ıonn (1108) 
Balkanlılann renlş arzularla inkL 
pfianna engel olan iki büyilk İm. 
paratorluk, (Osmanlı ve Habs
burg) ortadan kalkınca üçUncO de. 
fa olarak bir Balkan An~tı fikri 
doğda. Bu iki İmparatorluğun or
tadan kalkışı yalnn Orta Avrupa
da yeni bir vaziyet meydana re. 
tinneslyle kalmadı, Balkan bDkL 
metleriyle o mıntaka71 ula surette 

Yazan: Aka Gündüz 

blriblrine baflarnq oldu. Ve bil
hassa Lozan (1923) konferansın
dan sonra Balkanlara bir sükun 
ve ist:krar havası ıetirdi. 

1921 de Yugoslavya ile ltoman-
1• arasında bir anlaşma imzalan
dıktan sonra diğer Balkan devlet
leri de sulh ve istiklallerini muha
faza kaygusuna düştüler. Türkiye 
büyük devlet denilen bir takım 
klasik tesirlerden memleketi kur. 
tarıruştı. Ondan epeyce sonra 1928 
ele Romanya - Bulgaristan paktı 
imzalandı. Bir sene sonra Yugos
lav - Yunan anlaşması oldu. On
dan sonra Bulgar - Türk komşu· 
luk anlaşması ortaya çıktı. Bunu 
Türkiye - Yunanistan ilk anlaŞ
nıası takiı> etti. 

Bu suretle Balkan Antantı fikri 
aenedeP seneye Uerlemiye başla. 
dı. Balkan devletleri aynca kendi 
aralarında ikili paktlar imzaladı. 
lar. 

Fakat Bulgaristan Türkiye ve 
Arnavutluktan maada hiç bir Bal. 
kan de,·letl ile hiçbir muahede im
zalamadı. Çünkü ban miJJi dava
lannın hallini şart koşuyordu. 

Bütün bu olan bitenler de tam 
minaslvle bir Balkan Antantı sa
yılama;, Hak:ki Balkan Antantı ki 
sonuncusudur. üç büyiik adamın 
müşterek eserleridir: Ebedi Şef 
Atatürk basta olmak iizere Millı 
Şef İsmet lnönünün ve büyiik Türk 
dostu ve Yugoslavya milli şehit 
ve kahramanı Kral Aleksandr ..• 

DoJmabahçe Sarayındaki ilk üç
ler toplanması Balkanlarda bugü
ne kadar sulhü ve sük6nu tesb et
mekle kalmadı. Avnıpa sulbü iize
rinde de çok büyük tesirleri oldu. 
Gönüller arzu ederdi ki bu antanta 
komşumuz ve dostumuz Bulgaris
tan da Jrirmiş olsun. Ve Bulgaristan 
da bu antanta girmek kolavlığını 
bulacaiı ıünden lt"baren Balkan
lann çehresi ve değeri büsbütün 
deif~ektir. Bunu ümit edebili. 
riz. Çünkü daha öbür gün başlıya
cak olan Belgrat Konııeyinln ruz
nameleri bize bu ümidi veriyor. 
En bilyilk sulh ve refah düsturu
mus 111 olmalıdır: Balkanlılar biri
blrtni her suretle tolere etmeyi 
mOfterek vuife bilirler. 

Oh, gelsin caizeJer ... Bu "Caize., 
kelimesi munhasıran bir şaire tak
dim edılen bahşiş manasına kulla
nılırdı. Edebiyat öyle itibarda ıdi 
ki, mensubuna verılen paranın adı 
bile ayrı ve kibardı; hem bareme 
değil, lutfa tilbidi. Umumi Harbe 
kadar bahar, dünya edebiyatında 
hep nikbinliklt- tarif edildı. Ro. 
manlarda bile veremden öldün.ile
cek tıpleri altı ay kadar daha yaşa
tırlar, ilkbaharda çiçc:Cler açarken 
değil, muhakkak sonhahardn yap
raklar dökülürken gömmek ince. 
ligini gosterırlerdı. Hatta bütun 
bu eserlerdeki mühim simalar, ro
man kahramanları güller tomur. 
cuklanırken dogarlar ve kasım fır
tınaları başlayınca ölürlerdi, rt-
mantik edcbıyatta ilkbaha: uıblo
suna zehir katmak tabiate karşı bır 
ınsafsızlık, kabalık telakki edilir
di. İlkbaharda kaside, sonbaharda 
mersiye ... Bu. bir nezaket kaidesıy
di. Dedelerimiz nazik adamlaı·dı. 

T anzimat edebiyatında bahar 
manzumeleri, çoğu defa 

bayat. yavan. ruhsuz, heyecansıı., 
beş sozlerden ibarettir. Bu devirle 
beraber, bahar mefhumu ttıymetin
den kaybetmiye ;;,aşıamıştır. Ek
rem Bey: 
Şukufelcrde mevç uran filyuz:ı nevbe· 

harı gör! 
Manzumesinde ı>lduğu gibi bahar 

i~in bir dümbelek vezm seçmiş. ba
harı köçek gibi vek.ırsızca oynat
mıştır. 

~ 

Muallim Naci ise bayağılığı, ba
sitliği daha ileriye ııötürmüı: 
Ey süt kurusu nedir bu naU, 
Klm oldu sebep bu lnllale? 

Diye lstanbulun litif ve düşün• 
dürücii baharı içinde ancak sütsüz 

(Devamı 7 incide) 

ceyrelerim, tahiatten aldığı tahu
silslere ıuurumla şekil ve mana ver
mese, ne eser ne de imza olur. Kii.. 
natta hiç bir teY yok, insan da yok, 
hliceyre de yok, eserin cinler ve pe. 
riler tarafından yazıldığına inanan 
senin çürük kafan mı var? 

- Bunu ben söylemiyorum baba-
- Haydi öyle anlamadığın ııeylere 

bumunu sokma. Onu söyliyen mu. 
harririn ağzı, bu satırlan yazarken4 

elindeki kalemi oynatan parmakla. 
n, bunu düşünen kafası da mı yok-
tu? .. O da mı hir ruhtur. O da Yunus 
Emre gibi gövdesiz bir dahi, Aşık 
Paşa gibi elsiz ayaksız. a1eliicayip 
bir mahhik mudur? Hn~ di onun 
mevcut olmadı!'ını f arzerlelim, bu 
kağıt üzerine do1ctüğü fikirler ki· 
mindir? Yedi kat Cehennemin di. 
bindeki cüceler:n mi, yoksa karan. 
lıklar padi ahı (Siva) (1) ya kurbaa 
edilen ruhların mı?._ 

(1) Siva, Hint mitolojisinde karanlık• 
tar padişahı ismi verilen, bozuk ruhla• 
n temlzliyen, ebedi ruhların padişahıdır. 

Muhtelif Yerlerde 
Zelzele Oldu 

Ankara, 3 (Tan Muhabirinden1 -
Dün Sıvasta orta şiddette ve 15 sa· 
niye süren bir zelzele, Şarki Karahl· 
sarda üç zelzele. ZarAda da biri ge
celeyin orta şiddette ve amudi olarak 
dört saniye süren, diğer ikisi gündJ. 
zün ve hafif olarak geçen üç ~elzele 
olmuştur. Yeni hasarat yoktur. YaL 
nız Şarki Karahisarda zelzelenın de
vam etmekte olması, büvük zelzele
den müteessir olan bınal~rın \•azlye
tinl gün geçtikçe daha vahim bır ha. 
le getirmektedir. 

Zarada mektep binalnn yıkılmıı 
olduğundan tedrisata devam edilme. 
si için belediye tarafından yaptı
rılmakta olan barakalar bitirilme.lıc 
üzeredir. Felaketzedelenn iskanı için 
Kızılayın yaptırtmakta olduğu bara
kalar da bir kaç güne kadar bitecek• 
tir. 

Jandarma umum kumandanı Er
baaya gitmış, Milli Şefin taziyetlerini 
ve muhabbetlerini tebliğ eylemi• 
Nikaara hareket etmi§tir. 
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Doktor Mehmet Aliyi 
Oldüren Naciye 6 Sene 
Hapse Mahkôm Edildi 

Yerinde Bir 
Teşhis 

Balkan Antantı Daha JKüçük Memleket Haberleri/ 

ANTALYADA: 

(Ba~ı 1 incide) 
avlamak için onda müsait bir vasat 
bulmuıtur. Bu vasat onun her 'ey
den evvel kendi yaşı, kendi şartları 
içinde bu dünyaya küskün, kısaca 
bir gayri memnun olmasıdır 

Kuvvetli Bir Şekil Aldı Şiddetli yağmurlar yüzünden De
ğirmen ônundeki Ak Hiıseyınin un, 
ve İstıkbal şirketinin yag fabrikala· 
nna ait arklar taşmış, ÇakııllıJd 

Tevfikle Giritli Alinm portaka! bah· 
çelerini su basmış, yjne bu yüzde.ıı 
bir ev yıkılmıştır. (Bap 1 incide) yolda hastalandım, beni oradaki has. 

Lle Cemal Harun da yerlerini aldı. taneye yatırdılar. O sırada beni gel
lar. di, hastanede buldu. Kilise gittiğirn

Hikim suçluyu isticvaba başladı den dolayı çok kızmıştı. Ben oQa: 

(Başı 1 incide) 
klübünde, Balkan memleketleri ajan 
sı direktörleri şerefine hususi bir zi
yafet vermiştir. 

taraflık muhafazasına devam etmek 
hususundaki azimlerinden bahseden 
Markoviçin beyanatını hatırlatarak, 
bu devletlerin sulhü tarsine ve harp 
harici kalrnıya karar vermiş olduk
larıhı ilave etmektedir. 

KOZANDA: 

Naciyenin hüviyeti şudur: - Senin için gelmedim. Paramı is-
Suçlunun isticvabı bafladı tiyorum, dedim. O: 

Bu gayri memnun genç, ayni za
manda «İşitip kapıldığı rivayetlerinıı 
de tesiri altına girmiştir. 

Avala Ajansı muharrirlerinden 
bazıları ve merkez matbuat bürosu 
şube şefleri de bu ziyafete iştırak et
mişlerdır. • 

Topal Demirci adıyla maruf biri
nin 45 yaşındaki karısı koy katiple
rinden Halil Doğan tarafından knr,ı
rılmıştır. Kadın, 16 yaılarmdakı kı

"Afyon Karahıs· ann Sinanatik ma- - Sen hemen İstanbula git, ar- Henüz reşit denemiyecek bir L d ) R d 
k d 1 on ra. 3 CA.A. - a or A-1ıallesinden 324 doğumlu Ali Osman andan ben geliyorum, parayı a yaştaki çocuğun « şitip kapıl. jansımn Londra bürosu, dün ak. 

kızı Naciye. Ankarada İzmir otelin- şimdi vermeme imkan yoktur, dedi. dığı rivayetler• yani ondaki milli i- fam aşağıdaki tebliği neşretmiş. 

Romanyanın Vaziyeti 

de oturuyor. Dul. Çocuğu eski koca- Ankaradalci bulUfma deolojiyi, mılli mefkureyi soluk bir tir: 
pamın yanında, Ebe mektebinden me- Ben oradan aynldım, yolda yine hale koyarak ona yalHncıları bP.m- "Londradaki Romanya Elçiliği, 
.zun ve bir mahkıimiyeti yok.,, rahatsızlandım. Onun Ankaraya Ve. patik gösteren amil r.O?di.r? doğrudan doğruya Belgrattan al· 

Naciye ayakta cevaplar veriyor, kaletten izin almak için gittiğini öğ- Bu, bizim hayatımızın manevi cephe- dığı talimata istinaden, Romanya. 
l'Orta boylu, esmer, zayıf bir kadındır. rendim, ben de Ankaraya geldim, sini güzelleştiren, bizim mefkuremi. nın Balkan konferansında. bu kon
Beyaz tüylü, lacivert bir şapka ve aradım. Emniyet üçüncü şube mü.. zi başkalarınınkinden daha cazip gös. feransın ahengini bozacak tehdit. 
yakası kurkli.ı bir manto giymiş. Si. dörlüğüne müracaat ettim. Burada teren milli telkinin noksanlığıdır, Ierde bulundufuna dair konfc. 
yah ve ekseriya korku ve heyecan Mehmet Alinin Selçuk otelinde o- denebilir. ranstaki dostluk zihniyetini boz. 
içinde yerlere bakan iki iri göz. turduğunu öğrendim. Bir gün tam Hayatta herkes ıstırap duyar, her- mak istlyenler tarafından işae o· 

Naciye, iki gün içerisinde adeta Sıhhiye Vekaletinin önünde kendi- kes istediğine nail olamaz, fakat 1- Iunan haberleri kati olarak tekzip 
,çökmüş, ihtiyarlamış. sine rastladım. Beni görünce şaşır- çidneki 11Milli ruh• ona kendi cami- eder.,, 

Müddeiumuminin iddiası dı: ası içinde saadeti aramak kudretini İtalyanın alakası 
Müddeiumumi, lddi•nameslni oku. .ı;;: d~;,;.:ıaİıenı ~ı!'v~a~~ :ı:::1:d~i~~rl~~i':::~va7ı~~·z~ Havasın Londradan bildirdiğine 

anıya başladı: Ben ona: '" b şk h Ü it · W ·· 1 al b .. ··k l · · B 1 1 · Konyanın Kadmhan kazasından ca5• a a sa ayı arar. m sız ge gore, t ya uyu e çısı ast an nı 
başlanarak türlü hadiselerle dolu ge- - Benim size itimadım kalmadı, düşmez ve yabancı bir ideolojinin ile İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha-

parayı verin de, siz de nereye gider. tesirine girmez. lifaksm dünkü görüşmelerinde yal-çen be' senenin tarihi okunuyor ve ·d· d d" o B 
T k seniz gı m, e ım. , ana: Hadiseyi münferit bir şekilde mü- nız Balkan meselesi mevzuubahis e-ıuçlu Naciyenin ürk ceza anunu- - Sen git, ben gelir, seni bulu- t l tti"ği d bil k dil · · k" b d İt · b k 

nun 548 inci maddesi mucibince ce- a ea e m zaman a e arşıma mıştır ı, u a aıyanın u on-
rwn, dedi. bir takım hatalar, ihmaller ·çıkıyor. feransa gösterdiği alakay:ı kuvvetli zalandırılması isteniyor. Bir müddet sonra Selçuk oteline Bunların emsalini senelerdenbcri bi f Jd· Nac·yenin bir şeyden anladığı yok t r m sa ır. 
geldiğim zaman, onun eşyasını op- gördükçe kaydettik, efkarı umumiye- Havasa göre, Balkanlarda siyasi 

gibi. Bazan dinliyor, hazan dalıyor, lıyarak, gittiğini haber aldım. O sı.. ye arzetmekte tereddıit etmedik. Bu noktai nazardan bitaraflığı muhafaza 
hazan da hiçbir heyec:lnı yokmuş gı- rada oielin garsonu bana, onun kah- hatalardan biri, Türk nasyonalizmıni ve bir Sovyet istilasına mani olmak 
bi tabii ve ağır bir eda ile etrafı tet- vede bir arkadaşını beklediğini ha- bir nevi raslzm, bir nevi faşizmin arzusu üzerinde müttefikler\~ İta!. 
kike başlıyor. her verdi. Derhal kahveye gittim, müteradifi saymak istiye:ı telkinlPte yanlar arasında mutaoaknt vardır. 

Naciye hddilegi anlatıyor çağırttırdım. Kendisi lıuna fena halde bilhassa genç ruhlan açık bırakmak- Bununla beraber bilhassa Balknn-
Reisin sesi onu Adeta uykusundan sinirlenmiş gibiydi. tır. Türkiye Cümhuriyet Esas Teşkı. Iara taallOk eden Almnn siyaseti me-

ıuyandırır gibi oldu: - Sen benim istikbıı.limle oynu- llt Kanununa giren, C.H.P. programı selesinde İtalyanın vazıyeti, ka:-anlJk 
- "Hiıdıseyi anlatın.,, Dedi. yorsun, eğer sen beni Vektılete şika- ile izahı yapılmı' olan milliyet~ilik olduğu gibi düşüncelerini de kavra-
Nacıye biraz durdu; düşündü. ba- yet edersen, ben de seni polise şika- yanında •Milliyeh namı altında ya- mak müşküldür. 

lfl111 yavaş yavaş kaldırarak, gözleri- yet eder, hayatınla oynarım, dedi. bancı rejimlerin ayni isim altına sok- Roma ile müttefik hükftmet mer. 
ni hikimin gözlerine dikti ve anlat.. Bunun üzerine münakaşa etmlye tuklan mefhumların bol bol tekrar. kezleri arasındaki dip!omatik temas-
mıya başladı. başladık. Nihayet daha 10 gün bura- ıandığını bir hayli gördük. Gençler lar, vaziyeti tenvir '?dememiştir. 

- Konyanın Kadrnhan kazasına dayım, görüıürilz, diyerek benden için neşredilen bir çok mecmualarda lngiliz muhabirlerine göre 
ebe olarak tayin olundum. Bu Meh. ayrıldı. Ertesi gün yine telefon ile bu nokta nazan dikkııtt celbedect>k d hük 

..... _ t d kt k Belgratta bulunan İngiliz gazetele-ID\et Ali de ora e w:ne o oru hep kendisini takip ediyordum. A - mahiyetler bile aldı. Nitekim beş altı k d t
. d kt h r ld" h' rinin muhabirleri siyasi bakımdan idi. Bir ay a ar geç ı, o or e şama doğru benim otelime ge ı, ıç- ... nedir, zaman zaman hükumet b ·ıı·f t ed" d Be l k .... enternasyonal bir karar verileceğini 1ırsatta ana ı ı a ıyor u. n bir -y olmamı§ gibi benime onuş. bunlara karşı tedbir almıva mecbur d 

·dd. ti · r ., izhar etmemektedirler. Bu muhabır-ntkihlı olduğum an cı ıye mı mu- mıya başladı. Türlü şeylerden bah- oldu. Bir zamanlar Maarif Vekale. haf t 
· b rd m ve öyle ı b ı ·· d k lerin mütaleaları şudur: aza e mıye mec u u sederek beni stan u a gon erme tinı"n mekteplerde neşredilen talebe d d 

d Balkan Antantı devletlerinin hu-,J'apıyor um a. istiyordu. Ben bir yere gidemem. e- mecmuaları hakkında haklı ihtarlar-B k
A d " ı edim dutlannı kendi aralarında garanti e-- e ar mıy ınız · dim ve ~00 lira fçln bir senet st · da bulundutunu yakınen biliyorum. 

- Hayır, nikihlı idim, fakat ko- taraflı delildi. -Zf!~fRil~iH~!Rltff&Pnl~~~den 934 tarihli aktrt, hfili hazır.hı 
~dan ayn .. _ Ü ' A-llin · gelecek er angi ır taarruza . karş~ 

Naciye yine durdu, sozun . ~a~~- şuyordu. naziliğin faal rolünü oynıyanla~. da muhafaza edecek bir yardım sıstem1 
muş, mevzuunu kaybetmiş gıbı ıdı. _ Artık aramızdaki her tOrlil bnğ mevcuttu. Bunların ~enç ruhlar uze- şekli verilmesini beklemc:mektedir -
Hikim seslenerek: kopmuştur, paramı ver, aynlacağım, rinde telkin yapmamalarına !~k~.n ler. • 

- Devam ediniz, dedi. · diye bağırdım. yoktu. Talebemiz arasında tcsın go- Muhabirler, Balkan Antantı de,:· 
- Bir gün hademe geldi, bir Ad.: NalJll ateı ettim? rülmemiş ise, bunu çocuklarımızın }etlerinin bir (İktısadi bitaraflık) sı-

l<bnm muayenesi için doktorun benı ruhlarındaki yüksek kudrett.J arama- yaseti kabul etmeleri muhtem~l ol-
çağırdığını soyledi, git~im, kadın O- Bu haliD' ou fena h:llde kızdırmı~- lıdır. Yoksa propagarıda ele~~nları, duğu kanaatini izhar etmektedırler. 
rada idi, muayene ettım, ayrılıy.-. tı: çocuklan ve gençleri çalmak ıçın çok Paris Gazetelerine Göre 
dum, fakat doktor beni bırakmadı _Eğer sen beni şiltlyet edersen, gayret etmiılerdir. Diğer bir hata d.a 
ve "g tmeyiniz,, raporu burada ya- ben yapacağımı bilirim, dedi, üzeri. senelerden beri bütün A vrup-:ı ~ahsı
zınız.,, Dedi. Kalmıya mecbur ol- me doğru gelerek bir clll~ boğazı~ı lini sadece Almanyaya denebt~ecek 
dwn. Sonra doktor beni yatak <>?a- sıkıyor, diğer ellle de cebinden bır bir şekilde nazi yurduna tahs1s et-
ıına çekti, mukavemet edemedım. ıuov çıkarmak istiyordu. Boğuluy:>r, k . 

b k i ade rJ i ld me tır. . Başımdan geçen u azaya z Y - gi~i idim. Biraz nefes alır gib o um, Vakıa bunlan bugün zamanın ı-
elyle Uzüldüm. Çok ağladım, fakat "Yetişin, imdat!,, diye bağırdım. capları ve bu icapla~ın. ifadesi ola~ 
it işten geçmişti. O, beni teselli et- Bu anda ~atılacak gibi hal aldım. hükumet tasfiye etmıştır veyah~t e! 
mek istedi. Bu arada bır f~at bularak taban. mektedir. Fakat biz mevcut bır ~a-

- Bu emrivakii ben mahsus ha. cayı elime geçirdım. Ateı ettim, ıa. disenin tahlilini yapıyoruz. 
sırladrm, bir aydanberi seni delice- kağından vurdum. 
eine seviyorum, bu hal aramızda ka- Hlki rd . ı · -
1 --ak, ıeninle evleneceğiz. Dedi. m 

50 
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.a-.; - Tabanca sızın mı. it abanın nasıl bazırlan-Ne yapacağımı şaşırmış gibi idim. _ Evet, Kadınhandald ebeliğim. ıa s hl anlatır 
Bu vaziyet Kadınhanda bir buçuk denberi yanımda tabanca taşırım. mış olduğunu fU iza ar · 

1 Hne kadar sürdü, bu müddet zarfın- İlk kllllunu attığımı biliyoqım. Fa. Yabancı propagandası bu ~~.ar
da bu adam hakkında bir çok şeyler kat evvelki kur§unlann otomatik dau istifade etmek ister. Nıte ım, 
öğrendim, bir başkasının karısı .. ne tab~ncadan nasıl çıktığını bilmiyo- propaganda mikrobounu~ hasta ett~ 
da cürmü meşhut yaptıklarını soy- ği iki genç te bu kanal an geçere 
lilyorlardı. Bunları duyduktan son- ru~ Anlaşılıyor kL sizin 500 lira yabancılann eline düşmüşlerdir. 
n ben kendime çok yazık ettim, ha. paranızla Avrupaya gidip tahsilini HAdisenin çocuklar bakımından 
yatımı mahveyledim, dedim, fa- ikmal etmek isUydr, ıenin ona pa- mlnası budur. Fakat ikl çocuğu av-
kat o: rayı verdi~inl bilen var mı? lamıya muktedir olan nazi propagan. 

- Hayır, diyordu, sen bunlara _Var. 0 zaman arkadaşlarıma dası aylardanberi devam eden ke~~f 
inanma, ben seninle muhakkak ev- söylemiıtim. faaliyetine bu vAkıa ile yeni bir nu-
leneceğ m. İsticvap bitti. mune daha lllve etmiş bulunmakta: 

Bir gun evde bavulunu açtk gör- dır. Bize göre, rejimin sıhhatı 
düın, içinde iki mektup vardı. Biri Şahltler dinleniyor ve milll birliğin korunması bokı. 
Zonguldakta Saadet isminde bir ka- Bundan sonra tahkikatın safhal&.- mından almma.sı llzım olan •Hıfzıs-
dma, diğeri Nazmiye isminde bir nna dair zabıt varak.ilan okundu ve sıhha• tedbirlerini kuvvetlendirmek 
başka kadına yazılmıştı. Bunlann şahitler dinlendi. İzmir oteli kltibl icap eder. Fakat henüz n:şit olmıyan 
da ne olduğunu sordum, o, sen bun- Kemal tabanca sesini nasıl işitttgini, iki çocukla tş görmek lst.ıyen prop~
lara bakma, bunlar ehemmiyetsiz Naciyenin: gandacılann nasıl bir runi bir ~a~.a-
feYler, ben herşeye rağmen seninle _ Hem namusumu plytmal etti, let içinde bulunduklannı ve butun 
evleneceğim. diyordu. hem de 500 liramı dolandırdı diye retlerine ratmen almlannı nasıl 
l atanbulda da görüıü11orduk söylendiğini söyledi. ~~kayaya çarptıklannı göstermek-

Ondan sonra ben Istanbul Şişli Emniyet müdürlüğü, üçüncü şube tedir. Fakat ne olursa olsun artık bu 
hastanesine naklettim. Mehmet Ali mildilrü İrfan, Naciyenln kendisine yabancı propagandaya kati surette 
ne münasebetimiz devam ediyordu. nasıl müracaat ettiğini anlattı. nihayet verelim! 
Bir gun eve geldi: Bundan sonra Sıhhiye Veklletl ~~==========~~ 

_ Benim be§ yüz liraya şiddetle Zat işleri müdürü Salih, doktor .sa- rını yaptılar, hldisenin meşru müda. 
ihtiyacım var, bu parayı bulur Kilı- mi, karısı Münevver ve garson Hilmi faa hali olduğunu söyliyerek maznu
R, babama gönderirsen çok iyi ola. dinlendiler. nun beraetini istediler. Eğer mah
tak, dedi. Daha sonra müdafaa vekillerinin kıimlyetl cihetine ~dllit;e 51 ine! 

Ben hiç düşünmeden maaşımdan talebi üzerine adli tabip Behçet Ka. maddenin yani suçun tahrık netlcesı 
biriktirdiğim 500 lirayı derhal çı. mayın temsili ve tat~ild tahldka~Ja işlenmit olarak :Ybul edilmesini is-
kardım ve müstakbel kocama ve~- maktelde yaptığı müşahedeler dın- teciller. , __ 
dim. Hafta tatillerini beraber geçı- lendi. Mahkemenin ~ran 
rtyorduk. Bir gün. bir münasebetle Miitldelumıantnln Wdla• Hlldmler heyeti bir saat ıüren 
Haseki hastanesine telef~n ettim. Nih t iddia makamı iddiasını müzakerelerden ıonra 448 inci mad-
Mehmet Aliyi aradım, ihtısas imtt- aye denin ı._tbikine ve ancak tahrik se-
lıanını verdikten sonra, buradan ay- dermlyan etti. k d hepleri bulunduğundan cezan~ ~ç~e 
nld dediler Hadiseyi bapndan sonuna a ar ikisinin affına yani 6 seneye ındırıl. ı:lçbir şeyden haberim olmadan, anlattıktan sora suçlunun hareketinJ mesine, üç ay imme hizmetinden 
onun böyle aynlışı, birdenbire beni Türk Ceza Kanununun 448 incim~ memnuiyetine ve 19 lira harç maS
fenalaştırdı. Annesinin, babasının desine uyduğunu söyledi (Bu mad e rafiarmm ödemııesine karar verdl 
7UllD8 gideceğini düıündüm. Der- 18 sene ağır hapistir) mildafaala- Naciye ceza erine götürüldil. 
hal trene atbyarak, KWııe pttlm, Milteakıbm avukatlar 

Paris, 3 (A.A.) - Bu sabahki bü. 
tün gazetelerin başfmakaleleri, yine 
hep Balkan Antantı konferansına a
ittir. 

J our gazetesi, Balkan paktının ye
di sene için yeni bir şekilde tecdit ve 
teyit edilmiş o~asını. memnuniyetle 
karşılıyor, ve dıyor kı: 
"Bu, tabiidir. Fakat Balkan Antan. 

tını teıkil eden dört memleketten her 
birinin ayrı ayn vaziyetlerde- bulun. 
dukları gözönünde tutulursa, yeni ka
rarın hususi manası tebarüz eder: 
Türkiye, Fransa - İngiltere ile mua
hedeler akdetmiştir. Rom&nyct ve Yu 
nanistan, müttefiklerin kati garanti
sinden müstefit bulunuyorlar ve Yu
goslavya da bütün A~~upa de~letle. 
rile umumi olarak musavi munase
betler idamesini araştırmakl.ı bera
ber, İtalya ile bir anlaşma akdeyle
miştir.,, 

Excelaior gazetesine nazaran. Bel
grat konferansı, Almanyanın harbi 
idame için muhtaç bu!unduğu petrol 
ve diğer iptidai maddelerin .kokusunu 
taşıyor. Bu gazete diyor kı: . 

"Eğer Yugoslavya, Romanya, TUr. 
kiye ve Yunanistan, Bulgarist~n .ve 
Macaristanla anlaşırlarsa, hukum
ranlık haklarını ve hayatı menfaatle
rini Berlin ve Moskovııya tanıtacak 
manevi ve maddt bir kuvvet vücude 
getirirler. Bu memleketler!n zırhla
nndakl yeglne zayıf nokta, Almany& 
ile yapmış oldukları ticoret anlaşma. 
landır. Çünkü Almanya bu memle
ketler istihsalatının uçte ikisini veya 
dörtte üçünü avucuna almıştır.,, 

Balkan Matbuabna Göre 
Bütün Balkan matbuatı, Balkan 

Konseyine geniş sütunlar tahsis et. 
mektedirler. 

Bu arada Atinada çıkan Katime
rlni gazetesi, konferans .. n:ıesai~inin 
cereyan ettiği havanın b~~ün dılnya 
gazeteleri tarafından büyük bir ala
ka ile karşılandığını ve Balkan mil
letlerinin, Belgrattan bütün dünya. 
ya, yeni bir sulh ve saf soğukka~l~
lık mesajı dağılacağına kuvvetle ıtı
mat ettiklerini yazmaktadır. 

Bu münasebetle Nea Hellas, Bat. 
kan antanb devletlerinin sıkı blr bl-

Bükreşte intişar eden "Jurnal., da zını da beraber götürmüştür. 
bilhassa diyor ki: Topal Demircinin müracaati üzeri-

Bütün devletlerle ve bilhassa kom. ne tahkikata başlanılmıştır. 
şularla dostane elbirliğt yapmak hu. ARTVİNDE: 
susundaki şiddetli azim, konferansın. Radyo merakı fazladır. Hemen he-
gerek Balkan milletleri gerek diğer men her üç evde bir radyo ı;ardır. 
milletler için memnuniyeti mu- Bunun bir sebebi de, Artvınin biL 
cip neticelere varacağını gösteren hassa kışın her tarafla irtibatı tams
bir garantidir. men denilecek mertebede kesilme-

Hiç kimseden bir şey isteyemiyen si, mesela İstanbul gazetelerinin 16, 
Romanya bütün kuvvetlerini, sulh 17 günde alınabilmesidir. Herkes ha
uğrunda yapılacak elbirliği emrin<' vadis ihtiyacını radyolardan temine 
tahsis etmektedir. Yugoslav, YunE1n çalışırken, on gündenberi bu ~a 
ve Türk milletlerile olan menfaat vt• mümkün olmamağa başlamıştır. BıL 
hissiyat müşareketi Balkanların Av- hassa ajans haberleri veya konferans 
rupa Cenubu Şarkisinde bir sulh ve dinlenirken, dehşetli bir motör sesi 
umumi emniyet amili olmaya devall' peyda olmakta ve hiçbir şey anlaşı. 
0ttiğinin müeyyidesidi1:'. lamamaktadır. Artvinde yapılan tet-

Semnalul gazetesi. Belgrat konfe- kikat, bu parazitin sebebini meydana 
ransının, dört memlekti alakadar e- çıkaramamıştır. 
den yeni coğrafi, siyasi ve iktısadi 1ZM1RDE - Kültür parkta yapı
şartları hesaba katması tcap edece- lacak yüzme havuzunda kışın da is-

tifade olunması için, kalorifer tertJ. /{ini ve mesaisinin, bütün muharip 
devletlere karşı sulh ve fsttklAI ve batı bulunacaktır. Bu havuz ve ya
bitaraflık gibi üç esaslı hedef takip nında yapılacak iki bin kişilik tribün 
"Clec<>ğini söylemektedir. ile diğer tesisat için 70 bin llra sar-

fedilecektir. 
Univcrsul gazetesi, dör:: memleket * Vezir ve Osman Ağa sulan-

arasında, gerek kendi beyinlerinde- nın bulunduğu sahada arazi üç 
ki münasebetler, gerek yeni beynel. saa~te iki santim kaymaktadır. 
milel vaziyetteki durumları bakımın- Bu heyelan yüzünden bazı evler 
dan mevcut mükemmel ittihadı teba- belediyece tahliye ettirilmiş bir kı· 
ruz ettirmektedir. Sulh emeli ve bi- sım su borulan da patlamıştır. 
taraflığını, bütün kom~ularla iyi mü- PAZARCIKTA_ Yeni hükıimet 
nasebetleri muhafaza etmek kararı, konağı inşasına başlanılmak üzere
konferansın ilk müzakerelerine ha- dir. Bir de memurin mahfeli açıla. 
kim olan fikirlerdir. 

Curentul gazetesi, yalnız Balkan 
Antantı içinde değil, ayni zamanda 
diğer devletlerle de iktısadi ve siyasi 
elbirliği yapmak üzere, zemini tenıiz
lemenin, Belgrat toplantısının esas 
fikrini teşkil ettiği kanaatindedir. 

Arguns gazetesi de, ham maddeler 
mübadelesi için bir te~kkül vücude 
getirilmesi maksadile tetklkatta bu
lunulduğunu haber vermekte ve lktı
sadi theselelerln, Belgrat konferaq
muttrm brr :Oreva.u Oıduguıla ucn c <-}'r 

!emektedir: 

• 
Bütün Yugoslav gazeteleri de kon

seyin mesaisi etrafında hararetli ~eş 
riyatta bulunmakta ve bi~hassa d.or~ 
Balkan devleri arasındakı tesanudü 
tebarüz ettirdikten sonra Romanya. 
nın Belgrat Elçisi tarafından dün ve
rilen ziyafette dört Hariciye Nazın
nın söyledikleri nutuklan tahlil et. 
mektedir. 

Milli Şefe 
Ameliyat 

caktır. • * Mahmut Nedim isimli zengin 
vatandaş, ilk mektep talebesinden 20 
fakir talebeyi giydirip soğuktan kur
tarmıştır. 

ÇANAKKALEDE - Halkevi genç 
leri, içtimai yardım şubesi men!aati
ne "Himmetin oğlu,, piyesini muvaf 
fakıyetle temsil etmiştir. Ayni tem
sil civar kazalarda ve nihayet Edfr_.ı 
neye gidilerek orada da verilecek-
tir. • • 
.• _............,..,, -~- -r-- ... .... ........ 
den 96 sına birer tnkım elbise, 4Ş )i-. 
ralık mektep levazımı, küçük çocuk
lara 67 liralık siıt ve gıda temin et· 
miş, fakir talebeye sıcak yemek ver
mek ve nakdi yardımda bulunmak 
için ı 09 lira harcamış, yüz köyde ço 
cuk mevzulu konferanslar verdirmiı, 
iki bin kö;rlü aza temin etmiştir. Bir 
kaç gün evvel aktedilen senelik kon. 
grede yeni heyeti idare şöyle teşkil 
oh .. nmuştur: KAzım Evli, Hurşit Im
regün, Ferit Tunçur, Kini Ulkü ve 
Bayan Melek Cemat 

Yeni bütçe 3 bin lira olarak kabul 
edilmiştir. Bir talebe pansiyonu, kim 
sesiz Iohusalar için klinik ve bir de 
poligon açılması düıünülmektedir 

Nazilli kadın muhitinde faaliyette 
bulunmak üzere, Bayan Melek Ce
malin idaresinde bayanlardan bir ko 

(Bap 1 incide) mite de teşkil edilmiştir. 
"Bu fırsattan istifade ederek ken- y ALOV ADA _ Baltacı ve Millet 

dl namıma ve Türk milleti namına, çiftlikleri civarındaki köyler halkı, 
çok samlmt dostluk tezahürü saydı- bu çiftliklerden daha iyi bir şekilde 
ğım bu harekete karşı derin minnet- istifadelerinin temini için parti kon. 
)erimi ifade etmek isterim.,, grelerinde vukubulan temennilerini 

Muhabir bu şahsi mesajı kaydet- buraya gelen mebuslara da tekrar 
tikten sonra: Milli Şefin hem çevik, etmişlerdir. Köylüler, bu dileklerl
hem neşeli olduiunu, her sabah atı nin yerine getirilmesini beklemek• 
ile bir ıezinti yaptığını anlatıyor ve tedirler. .. . . * Yalova köylüleri, en iyi damız.. yazısını ıu sozlerle ~itırıyor: lıklan göndererek cins hayvan yetiı-

"General İsmet İnönünden ayrılı- ttrilmesint temin eyliyen İstanbul 
yorken Türkiye ile ona batlı olan· baytar müdürlüğüne müteşekkır bu
lann, mukadderatının, cesaretli, fa- lunmaktadırlar. Ancak bir ricalan 
kat sağlam nikbinlik ve realizm ile var: Sıfat istasyonu binasına giden 

·· taz flir adamın elinde emniyet iki kilometrelik yolun yansı batak.. 
mum b İunduğu intibamı taııyo. lık halindedir. Yalova belediye~t ~u-
içinde u nu yaptıramıyor. İstasyondan ıstifa-
rum.,. de için bu yolun bir an evvel batak. 

}foskovadaki Fransız 
Sefiri İzin Aldı 

Paris, 3 (A.A.) - Fransanu Mos. 
kova sefiri N agglar rahatsızlıgı dola
yısile mezuniyet istemiş ve bu tale
bı kabul edilmiştir. 

Fransada Bir Alman Casusu 
idam Edildi 

Paris, 3 (A.A.) - Alman tebaasın
dan Hans Arnheim, casusluktan do
layı. Paris askeri mahkemesince ıda· 
ma mahkılm edilmiştır. 

Orgeneral Weygand 

lıktan kurqarılması lazımdır. 

NEZf P'fE - Belediye reisi İzzet 
Oğuzun gayretile bütçe otuz bin il 
raya kadar kabarmıştır. Iyi bir elek• 
trik tesisatı, mezbaha, haller, cadde. 
ler, parklar ve bu arada ~·eni. yen~ 
asri binalar yapılmıştır. Şimdı, yedı 
kilometre uzaktaki iyi menba suyu
nun şehre getirilmesine çalışılmakta
dır. 

e s avdanberi 23 kurus narha tabi 
olan koyun ve keçi eti on S{Undenberi 
bulunmamaktadır. Kasapların narhı 

az gördükleri sanılıyor. 
Buğday, arpa ve çavdar satıştan 

artmıştır. En iyi buğdayın kilesi 175, 
arpa ve çavdarınkt 120 kuruşa satıl
maktadır. Ekmek ve simit narhlan 
onar para arttınlmıştır. 

Kahireye Gidiyor ADANADA - Nevşehirli Mehmet 
Kahire, 3 (A.A.) - General WpY- isminde bir hoca, vAz ederken. hal

gand'ın yakında Kahlreyt ziyaret e- kı heyecana verecek şekilde ba~np 
dereli: üç gün kalacağı zannedilmek- çağırdığı için adliyece tevkif edil-
tedlr. mlştlr. 
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KALEM DEDE 
- Yazan: Halikarnas Bahkçııı 

"'""""~...,...V..,......I'--"''-""~· 

U ZWl kıt, dört ıazıe beklddi. 
li o güzelim bahar, yine 

dolanıp geliyordu. Fakat fU aksL 
liie bakm ki. 'bütün yaz mevsi
lllince denize açılacak olan sün
lerciler, ıöriilecek i§leriD1 derle. 
yip toplayıp, yine "Kalem Ali De. 
de., ye havale etmiflerdi Kimisi
nin verıiame itiraz edilecek; kJ. 
llllllnln f!Y barkı bülnrw!a bük\\. 
ınet kapılannda evrak takip edJ. 
lecek. Haydi bunlar ne)'H ne. Fa. 
kat bütiin kan. kıun, çoluk, ço. 
Cllklannı yine ona emanet etmit
lerdl Bunca yıldır eWemln has
puı, yosması sırtma - sal olsun. 
1ar ailr(laOne bereket - ele avuca 
mlmu, plç kurularının derdi de, 
bapaa ka'lctılJ için, çoktandır •1· 
ZlllU1 tadını almıftı.Onlara gür bir 
"Hayır!,. gürletecektL Fakat he. 
liflerin gözlerinde öyle bir yalva. 
nt, ona öyle bir aığmıf nrdı ki, 
-Uyır" demete dW varmadı. Za. 
ten erkelini de, bnsmı da, sfıt 
kok.r dille anlaplmaz sözler söy. 
Jediklerl, yuJDUf ayaklarla yerde 
Jamn yumru izler bıraktıkları 
ÇDCUkluk çallanndanberl tanırdı. 
Sünıercllere içten kalayı bua ba. 
a, "Haydi ıiz merak etmeyin. 
YoJeumiunu açık oltun,. dedi. 
"- Hop kal, Kalem Dede., 

dediler. 
"- Hotça kah mı nr? Başı. 

ma pleceklert blllyorum. Neyse. 
Oldu!,. 

Bunca yapna varmıı, ak saka. 
hıu avucuna almlf old\lju halde, 
ldr :ru mevalml olsun, dinç ka. 
fayla kendi halinde kalarak, fÖY· 
le bir kana kana, balık avhyama.. 
llUftı ve avhyamadan ölup lide. 
etekti, buna yanıyordu veuellm. 

Ş ehlr güzel ml, güzeldi. Ev. 
ler hep tem1a temiz, ut 

Irat kinç1e çırpıhrdı. Oteclmberl 
ie zeytlnlilderln, ~ çam, 
.lOrtakal ~ dem.t1erln1D 

koyu tlqell, kırmı. 
~· O u ... - ... ~~. • , 

··..:;Jllhıf'ld·o kadar f8D}ı ve parlak, 
., i ki, iman ıôVdtilııin bu 

ınavt v. berrak •tef içinde tutu. 
IUp, berhava olmac:biına f&f&l' ve 
ililfne kadar lfliyen 1f1ia bakıp, 
.. acaba feffaf mı oldum? Gölıe 
~Ol' muyum, JOkuf" diye 
dönüp ardına bakardı. Ve kendi 
açık mavi gölgesini g6rünce, ken. 
disinin de lf!ffaf bir mavi olduğu. 
na hükmederdi 

Kadınlar deniz kenarındaki n. 
lerbUn etiklerine ve onlerine kü. 
ille küme bajdqmıflar, bazdan 
ile, öteye beriye yıkılm11, kardan 
beyaz sütunlann üzerine otur. 
llıuflardı. Renkli elbilelerile. bir 
liinet huzmesinin üzerine dizil. 
~ lil>lydller. Burada, tarih, 
'-İka ~ oldutu gibi, ukalA 
dGnıbelejl, •• lef albl küf ve kO. 
~ kokmuyordu. ff.m. ta. 
idi. ft ıtbeldl. Denm açılmıf 
,Oıl•oe (\lJJa) ı.m bdın!an 
- bu (Penelop) lar blabahlı -
dtıznneıerıe doturakoymuı ot. 
dukJan (Telemak) 1ar yayhmlan.. 
::_~lak Jflk hmmelert ha. 

, zümrüt dalgaya fırladıkla. 
tnu g6rüyorlardı. ÇoeQklar, de. 
lllzleri de, kahlrahalanm da çın 
Clll '5ttlr6Jorlardı. ıc.tııılar açık 
c1enJz1erin o tuzlu " alık solufu. 
laa aerdan ~ludı. Şimdi. 
~ dolarak parh7an, ve flmdl 
an.lulıur1anaıı suzlerle, qıktan, n 
~ •lrilefmlt titrek llpo. 

~ ufuktaki .aznıÜfÜDe da
;_~, IUJbetteld cm,.> ımnı 
~a,or1an1ı. ÇOnki1 a&'dfllüerl 
lbanr.ara, aevgi ve prJa için yara. 
~ Bunlan IGftlp, 1alnız 
-..ınak acı oluyordu. 

o -. atat rac:UatlonJarfle ha.. 
hU kudretleri çıtım b1r teze çı. 
~rdu. Dallar, taflar, otlar, 
ataçlar, hayvanlar, lfl)ttan sarhoş 
:~; çılclıruıya bir gençlik ve 
~111& duyuyorlardı. 

.ıntn direlfne konan mavi bir de. 
nlz kUfU, fakramaja bafladı. ötil. 
filne kulak verenler fUDU duyar 
gibi oldular: 

Gül aoncaya bak, teri1 taze bl
kfr ve saf, yan kapalı ve ,.an açık, 
kendini ne kadar gizlerse, o kadar ın
zeldlr. Fakat bir llhzada balnnı anaç 
kadın S6ta(l Cibl 6ne devirir. YıJulmı• 
,.. b&ılar. Artık binlerce ıenc; kızın, 
blnl.-ce A11kın, demincek &zlemlş ol
duklan ~çek sanki o delildir. Kısacık 
blr ıüniln ıeçm•ile. lnaan h97atınuı 
ta&elltl, tadı tuzu da kaçar. Ve ber ne 
kadar bMıar elime de, Jdlrpellk d6n· 
mn.. BuıQn daha sabah iken gidip 
S(llü koklı7alun. (Kalemde de burada 
bqmı lda &ela ..U.dı. kendi kendine: 
Sanki bi&de koklı;,acak burun kaldt. 
eledi) ...... NYllmek lmklnı var
ken sevelim.., 

Bu f&l'kı havada süzülünce, 
kumrular oğuldaya, oğuldaya; 
ve çarklar çevire çevire öpOcük. 
lerlni sıklattırdpr. Zümrüt göz. 
ın keçiler hoplallılar. lpek tüylü 
sıpalar, taylar, buzağılar oynaşıp. 
kuyruldannı kaldudılar, nepyle 
havalara tekmeler, çifteler attı. 
lar. Dallı budaklı, iri yan, ulu çı. 
narlar bile köklerinden tepeleri.. 
ne kadar titrediler. Sanki neşe L 
Wu, Pan, görünmiyecek blr hız
la yeryüzünden geçmişti. Eski 
blr Centu.r Arflpelin, bir adam
dan öteki adM1na gökte kavis çe. 
vtrerek, sıçradı. Hür kahkahası, 
boylu boyunca Eıecte Silrledl. 
Kuşun ötüşünden mi, esen rüz

glrdan mı. oynapn denizden mi, 
kıyıdan bakan kadınların ıözle. 
rinden mı, kendi ,anlünden mi, 
veyahut hepsinden birden mi 
duyduju bu prkıyı dinlerken, a. 
vucile dizini "Şap!,, diye dövdü 
ve: "Bizim bugünkü balıkçılık ta 
gürilltüye gtttl!,, dedi. Onun bu 
,.ylerde h1ç 01.mazaa, otua Hııe.. 
lik tecrm.ı Yudı. 

B lıdenWN, clenlırde bir ço. 
cuk, ötekint tosladılJ; bir 

çurtgana çarpCıgı, "1:>ir ta'raita · deciı 
kodu ed'1nlerln öteki taraftaJdler 
hakkında fiskoa ettikleri bahane. 
aile bütün kadınl.r birbirlerine 
glriftiler. Alay a!ay, tabur tabur, 
kara g6zlü, kara saçlı, kırmızı du
daklı, keskin ve beyaz dişli Pe. 
nelop) lar kuyulardan, çepne baş. 
lanndan, ev 91iklerinden, deni& 
kenarlarından, yetiferek birbirle. 
rine aaldudılar. · 

Pür ıimşek qalcan ,azter, pOr 
dif, mran afızlar, pllr brnak tır. 
mah7an ellmıden ibaret (Penelop) 
girdapları, tozu dumana katarak. 
topaçlar llbl. fırll fın1 danerler. 
ken (Telemak) lar da ylkım saL 
kım eteklerine yapıplf'.ar, kopan 
kıyamete cıyü cıyak öten aule. 
rt"t kanstın\fOrlardt. 

Bu, Oatank8rQ tedbirlerle 1abf. 
tınlacak kıyametlere bememtyor
du. Kalemdede Harbi kaybedince 
IOll varelere Mf vuran pnerallfll' 
libl; oturdulu yerden kallandı. O
lanca IOlU~U leSlne vere~k "din 
leyen deiinnen burnundaki "De. 
~erin döndüklerini ıörüyor
sunuz ya. Bütün süngerci kayıkla· 
nnın Detirmen bumundan görün
dillderine lprettlr. Geliyorlar.,. 

Diye batırdı. Ve elinde değnek, 
bQyük bir tefdorkeetr rtbı balık 
lwruple kayılında dJmdik diJdldL 

'1lvakl Deifınnen burnundaki 
cleiirmenler, 11cacık Ponent riiql
nncla kelebekler pbl dönüyorlardL 
Madem ki rüqlr •iyordu, dön. 
meytp de ne Japacaldardı, ancak 
bdmlann hepet bu yalana inan
mak lçtn can atıyorlardL Bundan 
dolayı .. IÖN IÖ1'9 )'alana kam.
verdtler. Hemen banpnalar us. 
laflnalar, sayım 1Uyttm ,ok deyip 
sarılıp koklapnılar oldu. 

Blrl ötekine: "Ben sana ı3züm 
•llrlyor demedlnı znl7dl, diyor. 
Beriki 1&JUQdaklne, "aercfanım 
bfuu10r ha)'l'a aIAmettlr deme. 
clJın miydi?., di7e 10ruyordu. Ve 
ortada ten ve canlı kahkahalar du 
7Uluyordu. 

Kalem Ali &l'paOı kumrusu ıfbl 
dQf(lne kaldı. Yaradana UiJNırak 
Jalam uydurm..,ıu. l'abt IODUDU 

nuıl getlrecektl YıJaamnm mL 
mu yaıa,. kadar 1anannı,. "O 
amana kadar balık avlanın, bir 
gflnlQk sultanlık IUltanııktır.. de. 
dl. 

Q len lfhı btlflhı renklerlnt 
göklere Verdi. Cenup gece. 

amin Yumupk koynunda yıldız. 

lar pırıl pm1 parladılar. Kalem 
Dede yemlerlnt alarak kayığa o. 
turdu. Evvell üç kulaç dip kumu
nu, avuç avuç peynirli hamur ata. 
rak yemledl Sonra voltasını aaldı. 
Her saniye kaderle dopdolu olarak 
süktlt içinde geçiyordu. Denizler 
geçml§te uyuy~ asırlar gibi uyu. 
yorlardı. Volteyı bir balık hrtıkla. 
dı. Meçhul parmaklar Kalem De. 
denin J(lrellnln en öı tellerln.1 e\
lemfıler libi oldu. Yüreği çat çat 
çarptı. Birdenbire, bir teY uılcb. 
Kalem Dede az kalsın küçük dilini 
yutacaktı. Olanca kuvvetiyle çeki· 
yor. "Geliyor geliyor!,, diye bağı_ 
nyordu. Kıyıdan sesini duyan ka. 
dınlar hep dıtsn fırladılar. Onlar 
ela "geliyorlar! Geliyorlar'., diye 
aevtnçle tepinmtye baıladılar. 

Kalem Dedenin bap dönüyordu. 
Kıyamet kopsa duymıyacaktt. Fa.. 
kat 7edi Jdloluk bir ılnalrit çek. 
tikten 10nra, ufka baktı. Kelıkep
nuı kavıinde salınan enctn bacak
lannı, ufuk çhıgillnce blrtbirine 
yay ipi libJ baJlıyan Udncl bir ıflk 
di:dll peydahlanmıttt. Uzaktan ıö. 
züken byıklann provalan: yalın 
kılıçlar ıibl yakamozlar çıkanyor. 
du. Ve hepsi de sahile hızla yana. 
pyorlardı. Sanki kayık!~ demir. 
leylp dip kumlannı wrnuya acık-

. Dllflardı. Yanapnakta olan kayık. 
lardan yOzlerce deniz boruları lSL 
türülüyordu. Kıyıdaki sevinci ıör. 
meli idi. Fakat herke1ten uyade 
Kalem Dede seviniyordu. Bu sene 
balık avhyacağım dfve kayıkt~ 
ıüm güm hopluyordu. Biraz sonra 
hasretliler biribirlerlne kavuıtu. 
lar. 

E rtesf rinü öAlıye dotMI Kı. 
lem Dede tutmuı oldutu ko

caman bet altı kefal babjını salh-
71 aallqa lu)va qıkta. Kollaruu 
kabarta kabarta "bugftn bet kefal 
tuttum,, dedi. Evlerlnd-=n çıkan 
kadmlar ona acıyarak candan ba. 
kıtlarla baktılar. Thtiyarcağtıa "A. 
ınıu:~~t\~rl?1~l'm\mııRr:turdru 
o, balıklarla birlikte, kaçaıı Made
tlnf de avlamıttıt 

---·------~----~-------
~ 
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BORSA 
3 - 2 - 1940 

Lonc!ra 5.24 
ffe\7or~ 130.19 
Parla 2.96875 
MUAno 11.8975 
Cenevr. 29355 
Amlterdaı 89.185 
BrOkael 22 1375 
Atına 0.97 
Sof7a 1.5171 
Madrtd ıuas 
Budapeftl 13.415 
Bük ret o.au ......... a.oeaa 
Yokoı.ama ıo.aı 
Bıoadıoııa 11.0871 

B8JLUI VI TABVhAT 
!!rıanl 19!7 
u.Wr lh'keU G.40 ... .... 

TAN G ... tesl 

ilan Fivatları 
• o 

1 inci sayfa ıaaflmJ 400 
2 • • • 250 
J , • • ıoo 
4 • • , JOO 
f t ••ylal•rd• , '° 
Soa ıayfa • 40 
Dl .. •t r 

l - ı 1a11ttm: pzetenla .. 
,..... 1 •tarcbr. 

ı - bbJana ftyıt:a ..... 
tH lfltuna a.nu ~ 
lanmlfbt. 

1 - Kalın ,.zııu da pzeted• 
bpladıtı ~ g6N llDtlm
.. ıll'ldlftT 

~r. Hayri Omer 
, ................................ . 
>tıedm ._.. Beıotıa Atacun 
rt1,.Rlih'b ilin 1D ~·4W 

italya Ne 
Yapacak? 

ltiahar 
Hazırlıkları 

C8afl 1 lacWeJ 
kalmlf bir kuzunun metemesinı L 
fltmlt. 7alıııs o mantarayı .evnit
tlr. J'ikrete f911nce, bu cldcU ada
ma da bahar ıelince münasebetsiz
• bir iıoppalık lrız olmuf, bahar 

Balkanların Maruz Bulunduğu Söylenen T ehfike 
Ka191ısında ltalyanın Vaziyet ve Faaliyeti 

ona: 
Saba .... ımmd tir 
Ki mtlrll qka Jlnedlr. 
J'wldallr, sOJdlt eder. 
B1a bir ıu.ı teranedir. 

Roma hususi muhabirimiz ya. 
111or: 

Harp baıladılı zaman, ltaıyanm 
vaziyeti fU idi: İngiltere ile Fran
sa, "hareket muharebesi., yerine, 
1917 taktiğini ele alarak, "muka
vemet muharebesi,, yapacaklar, 
muharebeyi, bafka uhal•ra yay. 
madan, Almanyayı abloka ile lruv. 
vetten düfiirecekler. • 

Almanlarla bir "ademi tecavüz 
paktı,. imulamlf olan Sovyet Rus
yanm muharebeye karışması, ne 
ideolojik iddiasına, ne de ana men· 
faatine uymaz. 

Alman dostluitınu, Fransa ve 
İngiltereden, Habeşistanı iatismar 
lmklnlarmı koparmak için, hfr 
tehdit kozu olarak kullsnm11 olan 
ltalya, harpto az 6nce Almanlar. 
la bir "ukerl ittifak" akdetmlf bu· 
lunuyordu; ama İtalyanın bu rııu
ahedeyl lmzalamaktaki malcaadı, 
Almanyanın Avusturya n Çekoa. 
lovakya taarruzlarında oldulu gt. 
b1, Lehlstana da, ltalyaya d&Dlf• 
madan taamız etmetlntn 6nllne 
geçmekti. (Muahede, Alııuıtl)'ayı. 
ltaıya ile lltlpre)'e mecbur ecll. 
yordu). Çünkil mubareb. bafla
makla, İtalyanın tnslltere ve l'ran 
sa kal'fUmda artık oynıyacak ko· 
su kalmamlf olacaktı. Halbuki mu 
harebe bir emri vlld hallne geldl. 
tuıtya, Alınanyanın muzaffor ol. 
masını lstiyemezdi. Çünkü Alman
ya kazanırsa, lı.tyanm Balkanlar
da, Adriyatikte ve Akdenizde bü
tün emellerinden mahrum bir hal
de Almanyaya zebun kalmasına 
sebep olurdu. Buna mukabil, de. 
mokratlar muzaffer olurlarla, bu 
tok milletler, ttalyanlara İmpara
torluk mudllne ftda etmek tutl• 
le hlç delilM. buafink6 bayat un. 
klnlarlnı bırakırlardı. İtalya ise, 
bundan fuluını fttemektedir. 

Halbuki, mesela Süveyşte, Ci-
• "·. , •• .-ı •• _., __ , .. n,, •-
kanlarda nüfuı 1&hası diye hull. 
1& eclllebllea bu ltalJU emelleri
ni demokratlardan llteme\ için, 
mukablltnd• ne arzec:Utebtlirdı. Bu 
harpte, muhariplerin vaziyeti 1914 
tekinden farklıydı. Demokratlann 
bu •fer İtalya)'• pek lht17açları 
yoktu. 

Balkan devletlerine gelince: bJr 
Balkan antantı, bu devletleri Tür
ldyenln etrafında toplamlf bulu. 
nuyordu. Bu antant, kuvvetli ve 
serbest aksiyon sahibi blr devlet 
polltlkuı yapablllrdt. 

ltte bu ahval içinde, İtalya, 
.. milaellAh bir ga)'l'l muhasımlık,. 
nan ettt. 

F atat 8ovyet • Alman anlaf-
muı. bir muamma halinde 

İtalyayı ilanektefdi. İlkten fU u. 
naat belirmifti: Sovyetler, Alman
yaya dÜflDBDdır; çilnkü Almanya. 
nm ananevi lnld§Bl politikası, 
Baltıkta Sovyetlerl lmkaçlamak 
ve Ukraynaya dolzu yayılmaktır • 
Bu düpıaınn ortadan kallanası 
lAzımclır. Milletlerin haldarıııı ko
ruınak davuı De Almaııyaya harp 
açan tnıtııere w Fransa da a7d 
diltürillmek. hepmon1alan orta
dan kalclınlmak &erek olan dmnok 
rat rejimll kapitallat devletlerdir. 
Bu kuvvetler aruuıdald mukave
met mubaret.i, üçüau de, bele 
Almanyayı )'lPratacak, açlık ati• 
rabı komünbme yol açacaldu. 

Halbuki birdenbire 1enı bir ha. 
diM olmllftur: Sovyetler, önoe Le
hlatanm tablmlne ift1rak etmlf
ler, sonra da, Almanyadan &ıce 

davranarak, 1111 de tı•kllclilderl 
Baltıkta haldınlJetlerlnl kuracak 
projelarl naJhıe et:ııifleretir. YaL 
nız l'lnlanda mukavemet Pteıdl-
11 için, Sovyetler onu ıdllh kuv
veti ile rlmebnel9 bllapmftll'. 

Sovyetlerln bu hareketi, bir 
;randan Sovyetlerl Baltık denfzfn
clea sqri bbW tecavCla bir vad
yete korken, bJr JUdu da ODU 

Orta Amapqa eobauf o1U7C)l'du. 
Lehtatanda Sovyet lfp1lnln Ru• 

.... " 11.aar lladut1anm ........ 
• ooJt mlnahJdı. AJmalarm 8aJ.. 
kanlara dolN 70111 bu nntle ka• 
patıhmfb. Acaba ba, Balkanlarda 
ezeli Alman - R111 rekabetinin 
bafladılma mı delildi? O r.aman, 
Sovyetlerin bu yolda ilk hamle o-

larak Rumenlerden 8-rab)'llyı 
alacağı fikri uyandı n İtalya. bar. 
bin Balkanlara lnmes1 endlfealnl 
duydu. ÇQnkil, bu takdirde İtalya, 
Balkanlardald mnfaatlerlnl koru· 
maktan ıdyacle, ll:omilıılamln Bal. 
kanlara ft AdrlJatife ,.ımemesı 
için harbe karıpu7a mecbur ola
caktı. 

Şu muha»ü ki, Balkanlarda 
'ft Adrl7atlkte komUntzmle tema. 
sa ıelmenln İtalyayı Sovyetleftlr
meslne fqlzmln mAul olabilmesi 
çok fiiphelldir. 

F lnlandaya açıktatı yardım 

polltikumda tıaı,.nm ..,._ 
terdiği heyecanlı muzaharet bun
dan ileri geldili gibi, bir Balkan• 
bitaraflık blokunu tepik ed1fl de 
bundandır. 

Halbuki İtalya, daha dniul'l11· 
danberl Balkan antantını boz:nak 
istiyordu. Ancak bu defa da iste
dili, Tilrldyenln tabU olarak bap 
olduğu blr blok delildir; böyle 
bir blok, İtalya lçln Sovyetlll'tn 
veya Almanyanm B~kanlara. fn· 
mesinden pek farklı delildtr. O
nun lltecltll kendlnla. lrendl etra
fmda topbyacalı bir bloktur. Bu 
sayede neticede Balkanlarda L 
talyan nüfusu temin edllmlt bulu. 
m.caktır. 

İtalyanm, Fransa ile İngiltere
yi bu maksada lmlle eqnek için, 
müzakereler yaptıtı, ve bu müza
kerelerin bir ara Uerlediil, fakat 
sonradan büyük sorluldara utra. 
dıfl mnbakkakur. 811 mAuk.,.. 

- lll'allDda, Alman dtplomulll .. 
ninft ...................... , .. 
alfyetlerl bab.rlaıdadır. 
~ya, mOtteflklene tat.na 

tarz.d• bir Balkan blokunun tehli
kesini öne sürerek İtılyıyı, ken· 
..ı · ..z..r .......... ..u. •• -.. \,.~ ıLt.\'ka" ~lo
ku yapmıya tepik etıukteydL İ• 
talyan ~ .. AllDaft1llWI 
bu Balkan politikasına taraftar 
olduju hakk•nda isbaı' olunan ka
naatler, son günlerde Ud taraf 
matbuatmm nipiyau, bu bUl1alta 
daha kati mütalealar serdetmale 
yanyabllecek mahiyettedir. l'Uha. 
kika Almanlar, Bua • bal,yan po
litika çarplf1D81Ulda bir mücldet 
ihtlrazlı n emvh vul~kal. 
mı§larsa ela, pmdl biraz wauh 
batlamıfbr. BalJwılann harp •lı
nesl obnuı, Alman1anın lflne pi• 
meı: Balkanlar AhiwıYAya petrol 
ft ubln V9l'1Dek fUdl-. 
Şu h a ı d e, Batknlan bu 

fU'llar alımda buaünlilk baıpten 
uaak tutmakta AlmaaJa, ltalfa ft 
Sovyetler ihtiW hah4de delfller. 
dtr. 

G allçya demlryoll.n menJe
sfnde Sovyetlerle Almınlor 

aruında IOll ıttnlerde buıl olan 
anlapna ile Almanya • Romanya 
arumdald petrol ltlerlDiD a1dıll 
ilttkamet, ltaıya ile bu noktada 
mhayet ~fUlduJunu pterl70r. 
SovJet1er de, Almanya da Balbn• 
lara aarkmı)'llC&klardlr. Alllü 
Ballwılar, İtalfanaı nilfum albla
da bitaraf k•lacak ve AlmanJaJI 
belliyecektlr. 

Ama buaQn J.,amaJda ollla Bal· 
kan antantı ile m~ bu Mln 
blnezon lwpında ne ~. 
dlr? Sonra böyle blr aıılapi, aa
nun m88elelerinl kurtarabllte de, 
lta11anın harp .munda aldbett n• 
olabilir! Bir nokta daha: Alman. 
y&J'l Balkanlar ne miktarcla ve ne 
kld.r zaman ayakta tutabilecek• 
tir? 

Bler tı.ıya, Balbn polltlkuın. 
da bu kombinezonla iktifa &t-'pı, 
)'lllardanberl Japtılı gibi, lin po
lltllwı ppm11a m.obur kelmıı 
demektir. 

AJarmda okurke.a, insanın •ltni 
beliıµ, kapm ıömnü, kolunu bac.a. 
1mJ, her uzvunu oynatan klrtz ha. 
nn vezninde bir nwmune y~ 
mtfbr. 

Ouetelerln .. ilkbaharda umumi 
taamızlar baflıyacak, harp her ta
rafa sl,rayei edecek. dünya •tefe 
1anacak,, demeleri dolru çıkarsa 
-çıktnH lnf&llah!- bahU' ınefhu. 
mu artık ycı1 pirde büsbütün de
lifecektir. Acaba ne mahiyet ala
caktır! 1ıte misali: 

ILKaAMAR 

"Bani Mlıbn caııa bademim, ct3'1tda 
eGattalua kum 
Ve Ju.a pa1ulanm 
Ve "Ahfelln keçisi?. 
Bepainl doktor Şaht'IQ aDlndlrD ellll 
Jlaı7bellne ko7mut. k97flnden anın7C1'! 
"'Hani benim 1pelcb6cellm? .. 
Dut J'&pra&umı 7erine "Kein Jtamp. ı 

kemlr17or. 
Ve eU obnadılmdan Jtafuını kaldırmıl. 
Kurbalalar 11W'1 çalarken 
~ 

Jtelkhı .. ...ı. 
llQIDUD 8iW terbf,.U. 

Rut ..ılmı Y~or. Fakat midesi bo
zuldutu lcla. 

Karatup dlJ7Ul'ID8duı 
"Hak. tat,. 

Db"ot. 7edlllnl UlkQrib'orl 

Bu deli sa~ da nedlr? 
Baharla mörıue':>etl ne?,, 

demekte acele etmeyinlz. Şllr ilk 
nazarda ainemalardakı, ''Mild 
Mome,, filmlerine benziyor, ha• 
7.U ve acalp ıörilnüyor ama mi
nalıdır, alyul, ve lçtlmal blr mev. 
IWladlr. •Jl'IC& niikıell ve hlclvıt. 
c11ı llA edeJlm: 8ahU meVllmiD• 
.. ......... _, ulnmıt bir 
Wlu).O* A= .,.. .... 
.... ~· im. kaz paJaa. 
lui Tt ---' mdemı. • W, J'dl 6Gtiln bahar mal Ye maJwı1G 
vagonlara konulmuş, götürülmüt
\ur. ~irin ipekböce~\ dediği silah· 
111 ,..u ıw., at kalllllf, fakat ceb
,... aat. açalu. ..ar ~talrt,-
ll talbnaımı okuyor, mecburiyetle 
Daal .. .., .. ötrmiJor ve bt1ll or. 

• ' . - . ' ı' 
1 ' • 

.. \\,f._JL\ 1 

1 
• J 

dum mtı:db ~ a-qerken, u
•allı itiz blk:ek nut aeliını wri-
7or. Ama nulk mJclelt bu kaba ter. 
w,.,t la•ımedeml7or, Gestapodan 
kodltutu için ancak lfdlce, dilf. 
maa atıp tutuJOI', lçtnlJI Dbrini 
~! 

CJerd6DG& mi. uıahtarnu verlD
c:e ... ıu,-1,, lat llbt •nfea, ba· 
rikuJMel Bütün bir llkbahar harbi, 
amanaız bir lsttıı, müthtı bir mat
lab&Jet, 8IU'8t ve aon."lılyen .kin, 
hepll lnevcut. 
Şlmdl 10racakm11z: "Bu eseri 

1uan kimcUr. haap pnç pir•,, 
ıtbnie;e IÖz getirmemek ıçtn ttı. 
rafa meelsurum: Ben yazdım. Ga .. 
Mtelerln ''illtbaharcla umumi ta• 
"'1lS, wnuml ilt11A. umuml kaa 
ve •tef,, d1J9 her ıüıt vercliklerl 
.-metU kehanetleri okuyttp oku. 
J11P blbuUn korktulwna. koru 
korka aaabl oümlemin bozuldutuna 
" tıe1 böyle devam ederse akıl 
~ de boaulacajıM .bu 
maımtme en belllatU bir mluJ. 
bit tôlt. tıbbi tatiirile bir "aymp. 
tıOme,, pDt bir maraz allmetidfr 

lnf81lah o kehanetler -bir ço
lü atbl- hoşa ~k ve benim 
ptrlllbn de, korku de beraber ~ 
... ...-ur. 

TIY TROLAR 

,_., n,.1ro1u 
İ)'i köklenmlf bir politika ile. ı. 

tat,.. için, ancak Tilrklye ile ,.... 
yaa bir bitaraflık polttQma ola. 
bWr. Bu politft•nm IGlnclle 8.ı. 
tatarda heplDODja manlet. c*a· 
nJıp atılmak prektlr • 

1 lü-t P..-& felöebedel• ldn ..,. ...... 
8ovyetlerta hu lmbl ....... t. 

iMii, ana poUtllrmaa attar. r.. 
kat Balkanlar, kencll miiltakll po
UUblan Jdularak, lltaful .... b. 
bu.terine Alet ecfUınek istenirse, 
bugün delilse, yarın İtalya için 
korkunç ihtil6tlar doğabilir. 

ftll8& IOKAK .. No. 
• ~ nr.. Kllmmcta .... a..t ll.IO .,. akpm IO.IO .. 

O KADtN 

BuıQn ıDndGı 1Ut 11 da ve ak m 9 d 
e LA MAIKOT . 

<Ulurlu kız) 



Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa disleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü Unutmayınız ki: 
• Bakımsızhktan ç(lrQyen d1şlerbı. 

!l>ademcfk, kmıımık, enfloenza, 

ıve hatta zatürrleye yol açtık. 

IJan, lltlhab yapan di§ eilerile kök· 
lerlnde mide humması, apandiıit. 

ı:nevrasteni, sıtma ve romatizma yap. 
ttığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a.. 

lfD ve sağlam di~ler umumi vücut 
Ağlığıııın en birinci prtı olmuştur. 
'Binaenaleyh dişlerlnlzi her gün -lA
ıakal 3 defa. (Radyolin) di§ macunlle 

:fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede. 

bıµrsinfz. Bu sureile mikroplın tm. 
lıa ederek dişlerinizi korumuı olur-
1.sunuz. 

- . 
RADYOLIN 

.. Bütün tehDkelere kartı sıhhatinizi kor1m 
Sabali, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalaymız. 

BAŞ 

DIŞ 
SOGUK 
ALGINLIGI 

GRIPIN 

NEZLE 

GRiP 

Romatizma 

GRIPIN .,,,,,, 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
t ! . . -· . -

J611 ............................... : ...... llllllıl 

Kiralık Fabrika Büfesi ve Lokantası 
Mtıhltfnde elli aile ve üçbin işçi ve ustamn bulunduğu Malatya Bez 
ve İplik Fabrikalannm Büfe ve Kantini mevcut demirbaşlarile bir. 
lilcte kiralıktır. Taliplerin 20 Şubata kadar Fabrikaya müracaatları. 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yam.klan, kan çıbanlarını, meme iltiliap· 

lannı ve çatlakları, koltukaltı çıbanlanm, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarım çocukların ve büyük
lerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. Y i R O Z A mikropların yaşamasına 
mani olur. 

•• 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları · 

XIRALIK EMLAK 

'""" Matıı. lok. No. • C1Mf -OrtaldSy Ortaköy Dereboyu '11 ET 
Galata :Müenetzade Aynalı lokanta 4 DükkAD 1/1 M.a 
BO,-ilkdere Çayır başı U Bostan 7U1lDd& ~ 
Xamnpqa G. H. Paşa Kayık i!'kelesf 11 Kulübe 

Yukarıda )'Ulh emJAkin S1/5/Y40 gü nQ sonttna kadar k..lra,oa verilmesi pa.woİ 
hla bırakılmıştır. 1steklllerl.n her gQn mtlracaatlan. (879) 

[
•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ı 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

pmn moJlllllllllllDIJunm.nunıurnmnummmmnnmmmınnınnmınmıruıırmummnrrmımıııIIDmmıuıınunmınoumıntunuunımmWJW1111umııııwı111111ıınnınnu., 
F O S FA R S OL, Kanın en ltayatt lnmıı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çofaltır. Tatlı iştah te-1 
mia eder. Vilcade devamlı cenclik, clinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu gi. 
derir. Muanııid inkıbazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nek.ahatlerinde, Bel cev~ck-
Jiği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ıayanf hayret faideler temin eder. 
FOS FA B S O L'iln: Diter blltün kuvvet ~urublanndan üstUnlüğU DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV. 5!1 
VET, 1S'IİBA 'IEMİN ETMESl ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal röstcnncsidir... g 
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1 

K U V V E T 
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1 S T 1 H A S U R U ( Sıhhat VekA.letinin resmf mü.sade.sini haizdir. Her eczanede bulunur. = 
nmrımmımmmmmnrmmnom1111n11mmnfmınınnnmnnmtlrmnının11011111111111111111nııııınrını1111111111011111n111nıumnırıını11111111nnrrrıınnnnm11rnnınnnnmnnnıırrrrıırırrrııınınmfii 

Beni feraha kavuşturacak: Milll Piyangonun •••• 

KISMET G ISE S I 
Olacaktır. Biletler ayın yedinci glinu çekilir. 

ADB.F.SE DİK.KAT: Galata Kanıköy Ziraat BankBSJ köşesinde 
KISMET GİŞESİ Bayii lfahU Subay HİLMİ EÔEMM 

lstaııbul Orman Müdürlüğünden: 
ı _ Kartal ı.taz.uında huduttan eartnamede yazılı Çam otıa fUndahlJ Dn'· 

1ılt cıırmamndan 11720 kental tunda çalısının il ay içinde kesilip ormandan tıka· 
almak cıure 15 ,O.n mOddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttarma 10 - % • 1140 wihine m Qsadi.t Cumartesi cnntı saat 10 da T&-

ptlacaktır. ~ ....... a - Funda eatımım beher tentah muhammen bedeli s ....... _ ..... 
4 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. . 
ı _ Şartname ve mukavelename pro,elerlnl ~rmek isteyenler ba lnftdt!et 

"lctnde htanbul orman Çcvlrge MQd!lrlüğQne mllracaat edebilirler. (681l) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 
S141D!e" vt Türki~ Cümhuripefi ile münakif mulaıVt'lenamtSJ 

2292 Numaralt J0/6/ 1933 l•rihli kanunla t.ısdik ~di/mişti~ 
( 24/6/ 1933 larıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 
' 

sermayesi: · ,0.000.000 lnclllz Lirası 
ihtiyat akçesi: 1.250 .000 ln2lliz Lirası. 

f Qrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

l\lStR, t<tBRIS. VUNANISTAN, I RA.N. lRAI<. ftLISTlN 
- -~- --e MAVERAVI EROUN'd~ 

Merkn ve Şubele 

VUG05LAWA, RUMANVA. YUNANiSTAN. SUR1Vc, l0BNAN 
' 

Fatya11eri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri. yapa. 

f1 e~atrı carl ve me'1(4uat hesaptan l<Osadto 
Tıcad krediler w vesaıkfi krediler küşadL 
T url<iye ve Ecnebi m~mleketler üzerıne keside serıedal iskontosu 
Borc;a emirleri 1 

Esham ve tahvı1~t. altırı ve emtaa Gzenne avans. 
Senedaı Lıhsilatı ve saire. 

fa yilksck emniyet sarılarını ha12 ıcir&lıır 
Kasalar SeMSi vardır. 

Piyaunın en mOsait şartlarile ( kumbarah -.,eva: 
kumbarasız) tasarruf heuplan açıla• 

Dr. HORHORUNİ 
Hastalarını akşama kadar Sirkecide 
Viyana oteli yanındaki muayeneha
nesinde tedavi eder. Telefon : 24131 

lstanbul Belediyesi 
Memurları Kooperatifinden : 
Kooperatifimlı:e hissedar kaydo

lunup da ikametgah adresl~ri mal\im 
olınıyanlardan bugüne kadar hisse 
taahhütlerini tamamlamamış bulu.. 
nanlann 5/3/940 tarihine kadar şir· 
ketimize müracaatla hisselerini as
gari (Beş) liraya iblağ etmeleri, aksi 
halde verdikleri hisse taksitlerinin 
irat kaydedileceği tebligat makamı
na kalın olmak üzere ilan olunur. 

KARADENİZ 
ORMAN İŞLE'nlE 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarları umumi 

heyeti adiyen toplantısının 5 mart 
940 salı günü saat 14 de şirket mer· 
kezinde yapılması mukarrer bulun
duğundan dahili nizamnamenin 24 
üncü maddesi mucibince en az dört 
hisseye sahip olup ta içtimada bulun
mak isteyen hissedarların teşrifleri 
veya bir vekil göndermeleri ve ni· 
znmnamenin 26 ncı maddesine tev
fikan hisse senetlerini içtima günü. 
ne tekaddürn eden on gün zarfında 
şirket veznesine tevdi ile duhuliye 
alınalan rica ve ilan olunur. 

l\!eclisi idare 

RUZNAME: 
ı - ldare meclisi raporunun okun 

masL 
2 - Murakip raporunun okwu:ruı· 

SL 
3 - 939 Takvhn senesine ait blAn.. 

ço ve kAr ve zarar hesaplannm tet
k.Dt ve tucUJd ve idare meclisinin ib
raıı. 

4 - MQddeti hitam bulan marala. 
bin yenilenmesi ve ücretinin tayini 

5 - Müddetleri hitam bulan ida· 
re meclisi aza].anna yenilerinin in· 
tihahı. 

HER AYIN 

~ 

ÇEKiLiRDİ SiNDE 
ÇEKiLECEK 

u. PAJKURtc --.., ı ,------T·u···R-K_l_Y_E, ... ---~ 
VAPUR ACENTELIGI 

(Zetska Plovldba A. D) de ır=otoı- 1 
Balkan antantı Ekonomik konfe- Ş E K E R F A B R K A L A R 1 
ransında tesis edilen • 

BALKANLAR ARASI HATTI AN o NİM ş İRK ET 1 N DEN l 
Büyük ve Ulks ve Modern Ş1rket1mls Merkez ve fabrlkalann da münhal bulunan 75 ilA 100 Ura ay-

lıklı yerlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
L O V C E N ı - MOsabaka imtihanına dahil olabilmek için taliplerin aşııJıdald n.sıf1an 

Vapu?'U ne yolcu ve eşyayı Ticariye haiz bulunmalan ltızımdır: 
için latanbul • Kllatence • ve latan- a) Asgari Lise veya Lise derecesinde mektep mezunu olmak, (Yüksek tah-
bul, lzmlr, Pire. Hayfa, Beyr1.ıt, sil g6rcnlcr ve bunlar meyanında Ecn ebl lisanı bilenler tercih edilir) 

Korlu, Arnavutluk, Dal maç sahlll, b) Yası 18 den aşağı ve 30 dan yu kan olmamak; 
Trleste, Venedlk ve Suaak arasında c) Askerliğini yapmış olmak veya bu hizmetle usulen a.Mkası kalmamı~ 
muntazam posta. Zevk ve tenezzüh bulunmak; 
Seyahati için MUateana Fır .. t. KIS• · 2 _ Taliplerin. en geç 8. Şubat. 1940 tarihine kadar ŞlrkeUml:tln Ankara- , 
tence için ilk posta. 5 Subat Pazar· ı ı da, Yenlşehlrde, Karanfil ıok~mda kAin Merkez.ine ıöndermclerl lhım ıelen 
teal aaat 13 de. lzmlr, Pire. Hayfa, vesikalar şunlardır: 
Beyrut, Korfu, Arnavutluk, Dalmaç a) El yazısı De yazılmış mufassal hal tercOmesi. 
aahlll, Trleate. Venedlk ve Susak b) Bir adet vesika Fotografı, 
için ilk posta. 9 Şubat Cuma gilnü 
Fatla tafsil~t için Galatada Yolcu c) Mektep veslkaSl veya musaddak sureti. 
Salonu karştSindaki Umumi ııcente- d) Nufus hüviyet cüzdanı musaddak sure~ 
l!ğlne Telefon: 44708 ve bütün ıe- e) Evvelki hizmetlere aid bonservisler veya musaddak suretleri. 
ynhat idarehanelerine mllracaat S - Müsabaka imtihanı 10. Şubat. 1940 tarihll Cumartesi stllıil saat 10 da 

'9 olunması. AnJcanda Şirket Merkez.inde icra edilecektir. 
4 - MOsabaka imtihanında muvaU alt olanlar evvelt berayı tecrabe f1d ay 

mOddeUe muvakkat memur olarak çalıştınlacaklardır. Bu mOddetin hltamm

Dr. HAFIZ CEMAL 
Puardan maada saat (14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 

karaya. Divanyolu No. 1M. 

da mesaileri itibarlyt. de l;y1 ııot alanların Jtadroya ithal ile tuinlerl kat'ı se
Jı::lld.e yapılacaktır/ 

"--------~ ... --------------------' 
Sahibi ve Neşriyat MildürO Ra!U LOtfli DÖRD0Nctl. Gazetecilik ve 

Netrlrat T . L. Ş. 8asıJdıtr yer. T A N Matbaaın 


