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GARP CEPHESiNDE Saracoğlu Geliyor 
''8 .. . 1 D ~·ı u un eı, • • •• 

Hattı Vardır! ,, Tarafından Kabul Edildi Ve 
lngiDz • Fransız Erkanıharbiyeleri de 
Pariste Müıterek Bir Toplantı Yaptılar 
Londra, 6 (Hususi) - Burada bulunan Fransız askeri he

yeti erkarundan biri bugün beyanatta bulunarak, Fransada 
6,500,000 askerin silah altında bulunduğunu söylemiş, ?aha 
sonra Majino hattı hakkında da şöyle demiştir: 

"-Harp başladı başlıyalı bir hayli işler yapılmıştir. Bugün 
bir değil, üç Majino hattı ,~ardır. Ve bu hatlara tesir edecek 
hiçbir Alman topu yoktur. Bu hatlan tesis için sarfolunan para 
ile otuz beşer bin tonluk 100 zırhlı inşa etmek mümkündü.,, 

Yüksek Konsey içtimaı 
Müttefiklerin yüksek harp konııe

yinin dünkü toplantı,;;ı, iki hükume. 
'tin bir konferansı değil, müttehit bir 
İngili~ - Fransız hükıimetinin top. 
lantısı halinde olduğu bütün müşa
hitler tarafından tE>min olunuyor. 
Pari • Midi gazetesi, ilkbahar rnevsi. 

'minin yaklaşmakta .:>lmnsı dolayısile 
beşinci harp konseyi toplantısının 
son derece ehemmiyeti haiz olduğu. 
nu tebarüz ettiriyor. Diğer bir Fran. 
sız gazetesine göre, konsey, Finlan
daya süratle yardım meselesini de 
tetkik etmiştir. 

Köseivanof'la Görüştü 

Dün öğleden evvel ve öğleden son. 
:ta Fransız _ İngiliz yüksek harp mec. 
lisinln akdettiği iki toplantı arasın. 
ri saat 15 d n 7,15 e ka ar suren 
bir toplantı yapmıılardır. 

Belgratla Yugoalaııya Hariciye Nazırı Markoviç tarafından verilen ziya( ellen bir intıba 

Tekzip edUen iddialar Felaketzedelere 

General Gamlen 
Avans Tevzii 

. için Vilayetlere 
Emir Verildi 

Almanların son on gün zarfında 
200,000 tonluk gemi batırdıklarvıa 
dair iddialar, amirallik tarafndan • 
tekzip olunuyor. Geçen ayın 21 in

-------------den başlıyarak bu ayın 4 üncü gÜ-
1 nüne kadar Almanların müttefiklere 

·sofyadaki Temas ar 

Balkan Devletlerinin 
Elçileri Saracoğlu 1 e 
Ayrı Ayrı Görüştüler 

BALKANLAR ve bltara.?:ra ait olm.ak üzere batır. 
dıklan butun gernilerın tonajı 71 bin 

Sulh Cephesi 
600 dür. Bu yekUndan müttefik dev. 
!etlerin hissesi (33,000) tondan iba
rettir. Almanlar, bu suretle umum 
yekWıu üç misline ÇL'tarmış oluyor. 
lar. 

Y t1Z1111 : Saılrl ERTEM Dün batan Beaverbom adlı tngfllz 

B alkan Konseyinin içtima
ma nihayet vermesi do

layı.sile neşredilen beyanname, 
dünya sulbü bakımından dik
kate layık bir vesika teşkil et
mektedir. 

vapuru bu hesaptan hniçtir. Bu va. 
pur takriben 10,000 tonluktur. 
Sphinx namındaki mayin vapuru ise 
hava yüzünden hasara uğramış ve a. 

Ankara, 6 (Tan Mulıablrlı:ıden) -
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntı• 
sından müteessir olan yerlerdeki me
mur ve müstahdemlerle mütekait ve 
ve yetimlere verilecek avanslar hak. 
kında Maliye, alakadarlara fU tami· 
mi göndermiştir: 

Zelzele felaketinden müteesir o. 
lan mıntakaların Vekiller Heyetin
ce tesbit edilecek olan mahallerde u· 
mumi muvazeneden maaş ve 6cret 
alan memur ve müstahdemlerden 
yardıma muhtaç olacak derecede 
malen veya bedenen ehemmiyetli za. 
rarlara uğradıkları :nahalli idare be
yeUerlnce tasdik olunanlara maaş ve 
ücretleri tutarının iki mislini müte
kaitlerle yetimlere maaşlan tutarı. 

Elçiliğimizde Yerilen Öğle Ziyafetinde 
Bütün Bulgar RicaD Hazır Bulundular 

Har.bin hudut.!uz bir tekilde fnld. 
fafında faydalar tasavvur edm un. 
•urlar arasında Balkanlann kendiJ.e. 
rini bir sulh cephesi haline sokma.. 
lan hürmetle anılacak bir diravet e. 
seridir. Balkanlann kendilerfui bir 
•ulh cephesi haline koymaları mU
cerret, nazari sulh ihtiyacından daha 
fazla Balkanların ve muhariplerin 
vaziyetleri ile aliıkalı ciddi, reel me-
1eleler le çerçevelenmi§ diplomatik 
bir görüşün üadesidir. 

Balkan diplomasisinin böylece hl. 
diseleri tamamen kendi şahsiyeti hu
dudu içinde mütalaa ederek müsta. 
kil bir Balkan görüşünü tesbit eden 
karan Balkan devletlerinin bütün 
dünya üstünde nasıl müstakil bir hu. 
\'iyet sahibi olduklarını da göster
rnektedir. 

Diplomasi, ideali değil, mümkünün 
en iyisini arzusuna gore ustaca ta
hakkuk ettırmek ister. Balka~larda 
Yapılan şey de hadiseleri Balkan 
rncnfaatleri bakrmından telü etmek
ten ıbarettir. Balkanlar, bunyesi ba
kıınıntlan sulhe muhtaçtır. Büyük 
Harpten sonra Balkanlarda devam 
eden sulh de\Tesi bunun fıili bır nü. 
lalini teşkil etmektedir. Balkan Bir. 
liği bu sulh arzusunu senclerdanberi 
nııuahedeler çerçevesi içinde rPalize 
dti. Balkanların tarihinde gerçi bir 
Çok maceralar kayıtlıdır. Balkıın di
Yince onun mazisini kansız, harpsiz 
hatırlamak mumkun değildir. Fakat 
bu devirler itiraf etmelidir ki. Bal
kanlann vahdetten mahrum bulun. 
4ukl:ırı, vahdet ararkee Balkan dı-

(Sonu Sa: 6 SU: 1) 

labora olmuştur. , 
Bitarallan n ılkayetl 

Bitaraflann Alman taarruzların. 
dan şiklyetleri Azamj hadde varmış. 
tır. Yunanistandan Amerikaya giden 
bir Yunan vapurunun torpillenip ba. 
tınlması Yunanistanda derin bir te. 
essür uyandırdığı gibi Norveç de, 
Almanya ile ticaret muahedesinin 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) (Sonu Sa: 8 Sü: 1) 

FiN TEBLIGLERINE GÖRE 

Karelyadaki Sovyet 
Taarruzu Durduruldu 

,/' ; 

~(Yazısı üçüncü sayf amızdadır) 

Sofya, 6 (Hususi Muhabiri
mi'ı telefonla bildiriyor ) - Ha
riciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlu, refikası ve refakatlerin
deki zevatla birlikte bu sabah 
saat 10 da Sofyaya gelmiştir. 
Saracoğlu istasyonda Kral na-
mına Saray Nazın, Başvekil ve 
Hariciye Nazın Köseivanof ve 
refikası, diğer bazı Nazırlar, 
Hariciye erkanı, Elçimiz Şevki 
Berker ve Elçilik erkanı tara
fından karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz, elçtlikte bir 
müddet istirahat en sonra kendisini 
ziyarete gelen Köseivanofb görüş. 
müş, ve saat 11,30 ıia Kral t:ırafın. 
dan kabul edilmiştir. 

Saat 12.45 de elç!liğimizde bi?' öğ
le ziyafeti verilmiştir. Bu yemekte 
Başvekil ve Hariciye Nazırı Köse!. 
vanofı refikası ve kızı, saray nazın. 
bazı ecnebi sefirler ve refikahn, el
çilik erkanı hazır bulunmuşlardır. 

1 Saracoğlu ve refakatindeki zevat, 
saat 18.50 de Sofyadan lstanbula ha. 
reket etmişler ve istasyonda Başve.. 
kil. sarav nazın, bir kısım nazırlar. 
İngiliz, Fransız. Belcika sefirleri ile 
Balkan devletleri elçileri ve birçok 
zevat tarafından uğurlanmışlardır. 

Saracoğlu. hareketinden evvel 
matbuat mümessillerine, bugün ken. 
disini kabul eden Majeste Krala kar
şı duyduğu şükran hislerini ve Baş. 
vekil Köseivanof1a yaptığı gorüsme
ler neticesindeki çok iyi intıbalarile 
memnuniyetini ifade etmistir. Sara. 
coğlu, Bulgar payitahtındaki tevak
kufu esnasında kendisine gösterilen 
hOsnü kabulden dolayı duyduğu şük. 
ran hislerine tercüman olmalannı, 

matbuat mümessillerinden rica et. 
miştir. 

Hariciye Vekilimiz, yann lstanbtı
la varmış olacaktır. 

Belgrattan Sofyaya 
Sofya, 6 (Hususi .Muhabirimiz A· 

Ka Gündüz telefon1a bildiriyor) -
Çocukluğumun Makedonyada geç. 
mesinden midir, Balkanlarda pekçe 
dolaşmamdan mıdır, nedir, kış olsun 
yaz olsun, ne vakit Sofyaya gelsem, 
bir haz duyarım. Dağlarl.ı çevrili ol
masına rağmen, bu ;enç dost merke
zinde bir ferah ve sempati buluyo. 
rum. 

Tıpkı Çamlıcada, Ankarada Keçi· 
örende olduğu gibi... Bu sefer de 
Saracoğlunun treni ile Belgrattan 
buraya gelirken, hep kar örtülü Vi
tos dağını. Banki'yi, temiz caddeleri
ni ve modern otel odasını düşün
düm. Öyle dalmışım ki, Niş'ten son
ra 40 defa uyandırılmama rağmen. 
yine uyuyakalmışım. Parlak ve her. 
kesin beğendiği bir ses olan Sara· 
coğlu adındaki sulh ve emniyet ku
şunu Karibrad hudut istasyonnr.da 
bir saat süren bir !ıaı.retl~ elden ka. 
çırdım Misafirperver Bul~ar Başve· 
kili, onu hususi bir t.rencikle bizden 
önce SoJyaya uçuruvermiş Bu bir 
hoş haber sayılırsa, ötekileri de şu
racıkta çırpı çırpıvereyim. 

Ben bizim gazetelerde muhbir ol
sam, ertesi günü ııekreterlerden sıfır 
alınm ve kapı dışarı edilirim. Bu ha· 
vadisçiliği bir türlü beceremediğim 
için, seyahate çıktığım gündenberi. 
TAN'ın muhterem okuyucuları mut
laka bu beceriksizliğimı görmüşler. 

dir. 
Bunlan telefonla vnzdığıma göre, 

uzatmadan bildireyim: 
(Sonu; Sa: 6; SU 2) 

Bulgar·s: an 
Grupumuza· 
iltihak Etmiş 

Sayılabilir . 
Yunan Başvekili 

Böyle Söylüyor ' 
Atina, 6 (A.A.) - Başvekil Met 

sas ve maiyeti erkaru, Belgradda 
ve Niş'ten avdetle bu sabah Selan 
ğe gelmişler ve bütün halk tarafı 
dan hararetli ve heyecanlı bir sure 
te karşılanmışlardır. Şimendifel"i 
bütün güzergahında, halk ve mil 
gençlik teşekkülleri L;ırafından yap 
lan tezahürat bilhassa müheyyiç o 
muştur. 

Hükumet reisi, Sel5.nikte, u~u 
menfaate hadim muteaddit müe 
selerin ve bu meyanda terkedilm 
ço_c~klara mahsus yuvanın küşat r 
mını yapmıştır. 

* Belgrad, 6 (A.A.) - Yunan Başv 
kili Metaksas, Belgraddakı Hava 
muhabirine beyanat•a bulunarak, 
tant dışında bulunan Balkan me 
lekeUerinin dahi aza devletlerin ha 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

Yeni Tefrikamız: 

AHM ET 
Mithat Ef. 
Türk matbuatının en dikkate 

değer siması Ahmet !\fifhat E. 
fendidir. Bu büyük Tlirk ga7.e
teci!dnin miludele. ne e , c ıs. 
tırap dolu havatını cuma f!ii. 
niinden itibaren neşre ha hya. 
cağımız yeni tefrikPmı7.da me~ 
rak ve heyecanla okn' arıık.;;ı. 
nız. Bu hatıralar ~İ7.İ ilk cıatır. 
lanndan itibaren !';Arftcnk ve 

sonuna kadar stiriikli~·ecektir. 

Cumaya Başlıyoruz 



z 

r Almanyanın içyüzü l 
~-------------------~-----------' J 
Bütün Alman Gençliği 
F ührerin Hiçbir V eçhile 
Yanılmadığına Kanidir 
~iman KiDseleri Nazizmin Şiddetle Aleyhinde 

Olup. Müttefiklerin Zaferini Bekliyorlar 
( YAZAN : BİTARAF BİR :MÜŞAHİT ) M üttefiklerin Alman milleti ile 

harp etmediklerine dair 
söylenen 'söze inanmayınız. Al
manyadaki yaşlılar, vaktile sene
lerce aç kaldıkları içın, harbe ta
raftar değildirler. F:ı:Cat bunlar ·da 
Almanyanın siyasi ve iktısadi taz
yikler yüzünden ·~aroe zorlanmış 
olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden, 
bunlar "yazık ki, .;ulh içinde ya
şamıyoruz. Mademki, dövüşmek 
lazımdır. Dövüşme.eten ba~ka ça
re yoktur., diyorlar. 

Ateşli harp taraftarlan, nazist
lerin gençleri arasındadır. Bunlar 
(Mein Kampf) usulü dairesinde 
yetişmiş ve Hitleri körü körüne 
takibe alışmışlardır. Bunlar aç 
kalsalar da, Führerin yanılmadı
ğına inanırlar ve cesaret göstere
rek, ölmeğe hazırdırlar. 

Çünkü, Führerin yanılmadığı 
kanaatini kendilerinin içlerinden 
sökmeğe imkan yoktur. Bu genç
ler, Rayhi ve Rayh1n menfaatle;ı·· 
ni her şeyin fevkinde saymayı 5ğ
renmişlerdir. Onlara göre, Rayhi 
kurtarmak ve yaşatmtık ıçin, ya
pılacak bir şey varsa ô da, demok
rasilerle harp etmek ve esasen içl 
çürük olan demokrasilerı yere ser
mektir. Ve bütün bu iş, Führer ya
nılmadığı için yapılacaktır. 

Nazistlerin bütün nıücadeleleri
ne rağmen, katoliklerile protestan. 
lar hala kuvvetlidirler ve bilhassa 
Cenubi Almanyada, her yerden 
fazla kuvvetleri hissolunmakta
dır. İki mezhep ansmdak\ 1htili't
lara rağmen, ilcisi de har:be muha
lefet hususunda birleşiyorlar. Bun 
ların hedeflerinden biri, Hitleriz
min kendi hesabına iddia cttiğı, 
''Mukaddes hak ile mücadele,, dir. 

Eskidenberi, liberal yatağı olan 
Çenubi Almanyada liberallerden 
hiçbirine de rastgelmeJim. Bun
ların nereye gittikleriı_ıi sordum. 
Polonya harbi sırasında askerliğe 
alınarak bir daha ~eri dönmedik
lerini söylediler. 

rinden daha dindar ve daha mu
taas~nptırlar. 

Avusturya ve Çekoslovakyada· 
ki katolikler, bu memleketlerin en 
kuvvetli teşkilatına sahiptirler ve 
halkın yüzde doksanı halis mahlis 
katoliktir. 

Polonyada halkın yüzde 64 ü 
katolik, yüzde 20 si rum ortodoks. 
tur, yahut Ortodoks katoliktir. 

Bu da nazizmin ksrşılaştığı mu
halefet hakkında bir fikir verme
ğe kafidir. Hitleri, Allah tarafın
dan gönderilmiş bir halaskar sa
yanların, ona karşı besledikleri 
bağlılığın sarsıldığını görüyorlar. 

Bilhassa Alman - Sovyet anlaş
ması, İngiliz ve Fransız emperya
lizmi ile mücadeleye yarar bir si. 
Iah olmaktan çıkarak, doğrudan 
doğruya nazizme çevrilen bir si
lih mahiyetini almı!jtır. 

Nazizmin açacağı dinsizlik mü
cadelesi, çok büyük bir mukave
metle karşılanaca!dır Bu müca
deleyi hazırlamak için Sovyet Bir
liğinden Almanyaya, yığın yığın 
kitap gönderilmekte ve bu kitap
lar, pro1Jaganda nezaretinde top
lanmakUdır. Dr. Göbels!n bun-_, 
iarı tetkik ettikten sonra, dln a-
leyhinde büyük bir mücadele aça. 
cağı söyleniyor. 

Propaganda nezaretine mensup 
bir memur, bana, l)u mücadeleyi 
açmak için hazırlanan eserin pro
valarını gösterdi. Eserin mukad
demesi şu mealde idi: 

••y,y 1'\.\:ıncrtn 0C"I7 :t'.lt'-ı -1 '\ " ·· 

harp ediyorsun, yoksa Papa ile 
kilise içln değil .... 

BİT T t 

/POLiSTE ~ 
Bir Kadın Kendisine 

Söz Atan Bir Genci 

Ustura ile Yaraladı 

A lmanyanın harbi kısa kese- Beşiktaşta oturan Hüsnü oğlu 
ceğine dair, Almanya bu- Mustafa, Maçkada tramvay bekleme 

kiimeti mahafilinde hüküm süren yerinde posta müvezii Nihadın ya. 
bir kanaat vardır. Hariciye me- nında bulunan Ferikbyund~ ~Akın 
murlan, Fransanın münferit sulh Nuh kızı 16 yaşında Ayşeye söz at
yapacağına ve harbi lngiltereyc mıştır. Bundan muğber olan Ayşe. 
bırakacağına inandıklarını söyle- çantasından çıkardığı bir ustura ile 
eliler. Mustafayı yüzünün muhtelif ycrle-

Bu yüzden, bütün Alman pro- rinden ağır surette yaralanmı~ır. 
pagandası İngilterenin, Fransaya Suçlu yakalanmıştır. 
gönderdiği · seferi heyetinin kıy- Direğe Çarpan Otomobil 
metini düşürmeğe bakmakta ve Kurtuluş - Beyazıt hattına işliyen 
Fransızlara, İngilterenin Ren üze- otobüslerden birisi, Sürpagop'.a bir
rindeki serhadini muhafaza i- denbire istasyon yapınca, arkasmaa 
çin dövüştüklerini anlatmak iste- bulunan 2300 numaralı otomobil şo
mekteclir. !örü Zara. otobüse çarpmamak üze. 

Alman hariciyesi, hiıla Von Rlb- re manevra yapmış, direksiyonu so
bentrop'un nikbinliğini ta~ıyor. la kıvırmış, fakat bu defa elektrik dl
Kendisile görüştüğüm bir harici- reğine çarpmıştır. 

Otomobilde bulunan yolculardan 
ye memuru bana şunlan söyledi: balıkçı Halil başından, Mustafa kar-

"Romanya, yürümeğe karar nından ve yüzünden yaralanmıştır. 
verdiğimiz zaman, bıze karşı ken- Yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. 

dini müdafaa etmiyecektlr. Bir Adam Kansını Yaraladi 
Holanda yahudi ve nazist Kasımpaşada Küçilk Piyalede Ta-

düşmanı propagandanın merkezi vuk sokağında Hasan kızı 35 yaşında 
olduğu için, mahkumdur. Sonra Hacer ile ·kocası tsmaıl sarhoşluk 
Holandanın çok kıymetli müstem- yüzünden kavga etmişler, İsmail ka
lekeleri de vardır. Belçikayı bıra- rısını karnından bıçakla ağır suret-

te yaralamıştır. 
kıp, ~olandayı zaptederek. muha- Sarhoşluk Neticesi 
rcbeyı kazanmak ımkanı mevcut- ld K 1 G 1 b. l" •· t Karta a, arta enç er ır ıgı a-
tur.,, . . . • . rafından verilen bir müsamerede, 

Nazıstle.rln nikbınlıgi, her şeyın , K rtal çimento fa~rikası motörü 
fevkindedir. ~ünkü davalarının kaaptanı Cemal, müsamere mahalline 
haklı .oldu.ğuna ınanıyorlar. Yal- gelmiş, sarhoş olduğu için sandalya 
nız ~ıt~erın suk~tu, bunlara, sah- ile dansetmeğe teşebbüs etmiş. buna 
te bır ilahın peşınrl~ koştu~larını manı olmak istiyen birlik azasından 
gösterecek ve Hitlerın tesirmı or- ve Kartal nüfus memuru Süleymanı 
tadan kaldıracaktır. bıçakla yüzünden yaralamıştır. Suç-

lu yakalanmıştır. 
Bir Otomobil Kazası 

Piyasada 
Ucuzluk 
Başladı 

Piyasamıza getirilmekte olan bazı 
ithalat mallarının tedricen fiyatlarda 
düşüklük tevlit ettiği tesbit edil. 
miştir. Balkan görüşmelerinin müs. 
bet neticeleri de piyasalarımıza iyi 
tesirler yapmıştır. Diin Yemenden 
3500 kilo kahve getirilmiştir. Hin. 
distandan ve Cavadan 800 çuval ka. 
rabiber. 2300 sandık çay, 320 ton 
karpit. 400 balya çuval, 130 balya 
kanaviça getirilmiştir. Karo.biberler 
150 den 95 kuruşa düşmüştür. Çay. 
ların kilosunda bir lira tenezzül ol. 
muştur. 5700 çuval koora gelmiştir. 
Fiyatların düşeceği tahmin edilmek. 
tedir. 

Amerikan bandıralı E:ı-dria. Bul
gar bandıralı Rod~va, Romanvn ban
dıralı Besarabia ve Sulina, Y~goslav 
bandıralı Lovcen, İngiliz bandıralı 
Kavair ve İtalyan bandıralı Albano 
vapurları limanımıza ihraç edilmek 
üzere bir takım ticaret eşyası getir
mişlerdir. Bu arada madeni yağ, kim. 
yevi ecza, demir ve çelik eşya. pa
muk ipliği ve mensucat, radyo aksa
mı, teneke lavha, sinameki. <:ay, ham 
deri, kahve, külçe çelik, cam. kakao, 
manganez, toz mermer ve toprak bo
ya getirilmiştir. 

Kahveler çıkarılamadı 
Ziraat Bankasının getirdiği kah

velerin konşimentosu gelmedi~inden 
bu kahveler mavnalarda beklemek
te ve gümrükten çıkaı ılamamakta. 
dır. Bu vaziyetten istifade etmek is. 
teyen bazı tüccarlar kahve fiyatları. 
nı yükseltmek istemişlerdir. Bir kah. 
ve tüccari bir hafta evvel 104 kuruŞ
tan sattığı kahveleri 108 kuruştan 
satmak istemiş ve alıcı aiakaciar ma
kamlara müracaatle şikayet "tmiŞ
tir. Ziraat Bankasının gümrüğe ga. 
ranti mektubu vermek surctile kah. 
velerin muamelesini bitirmemesi ve 
ni~'l!:ı:ı,VJ:ı kı:ıb,rp r1.lrı;orhl)pm9p• ..,,;~ 
seda tesir gosıermeKteaır. l\..ahvcıe-
rtn mavnalarda beklettiri!m~si de 
masrafın artmasına sebep olacak ·; e 
fiyatlara tesir edecektir. 

Konserlı'ecilerin vaziyeti 
Teneke içinde yiyecek maddeleri 

hazırlıyan konserve fabrikaları pi
yasadan teneke tedarik E?demedik. 
leri gibi teneke ithalini de temin e. 
demediklerinden faaliyetlerini tati. 
le karar vermişlerdir. Evvelce 96 ki. 
loluk bir sandık tenekeyi 15 liraya 
alan fabrikatörler sandığı ::12 liradan 
b!lc teneke bulamadıkiarını söyle
nıPktedirler. Sekiz sebze ve dört b:ı. 
lık fabı-iknsı bu yüzden mallarını iş
liyemi) e<-eklerini alakadal"lara bil. 
dirmişlerdir. Peynir, yoğurt, kavur
ma vesair maddeler için de teneke 
SJkıntısı çekilmektedir. 

Takas Limited şirketi çuval ithali 
için Toprak Ofise 13 bin ve Çuval 
Limited şirketine 25 bın sterlinlik 

akreditif açmıştır. 

Dünkü satışlar 
ihracat için piyasamızdan yüz bin 

liralık koyun derisi satılmıştır. Bu 
deriler ltalynya gönderı:ecektir. Yu
murta fiyatları 47 - 48 liraya yiiksel. 
miş c.lduğu hnlde !talyay:ı scvkiyat 
devam etmektedir. Muhtelif mem. 
lekf'tere satılan diğer malların 1eku
nu da yüz bin lirayı bulmuştur 

Bira Buhranı Martta 

Sona Erec.ekmiş 
Şehirde gene bira buhranı basgös. 

termiştir. Günlerdenbcri lstanbulun 
hiçbir yerinde kapalı bira bulunma
maktadır. Birçok yerlerde açık bira 
da yoktur. lstihlfıkin az olduğu bu 
mevsimde hiçbir yerde bira bulun. 
maması hayretle korşılannnştır. ln
hisarlar umum müdürlüğünden bi. 
ra buhranı hakkında şu malümat ve. 
rilmiştir: 

TAN 

ÜNİVERSİTEDE 

Avukat Liitfi Fikrinin 
Vasiyetinden istifade 
imkanı Bulunamadı 
Memleketin tanınmış mliııevverlerinden ve İstanbul Barosu avukatla

rmdan merhum Lutfi Fikri ~5 E;\·lul 933 tarihinde ve ölümiinden evvel 
Medeni l~anunıın 485 inci nı:ıdde~ine tedikan bir vasb·etname ya7mış ve 
Beyoğlu dördlincii noterliğine hırakmıştı. 

Lfıtfi Fikri iildiikten sonra vasi~·etnanıe Beyoğlu İkinci Asliye Hukuk 
.l\lnhkcme<ıihde açılmış \"e okunmu~tu. ;\lerhunı bu \'asb·etnamesindc borç. 
ları iidendiktcn sonrn aile~ine bir miktar para bırakmnkla ve miltebaki 
para \'e cm\·alin 'n Ünivcrc;iteye verilmesi \'C hu servetle her sene Avrupa. 
Ya beş talebe gönderilip olrntu)masını istemekteydi. Mahkem~ vasiyetna. 
mc hiikümlcrini yninc r.<.·tirmck için Rektör Cemil 8'.l5elin de dahil ol
duğu bir komsiyon teşkil .-tnıi~ti. 

Bu komisyon L{ıtfi l~ikrinin horcunu Ye ailesine ayırdığı para~·ı teshit 
ettikten sonra ııeriye \iç ~·iiz lira kadar bir para kalmıştır. Rektör hu pa
ra ile merhumun isteğinin verine getirilemiyeccğ"ini blldirmişıir. Bunun 
iizerine mütebaki para da nilcsinc vcr:Imi~ ve vasiyet mucibince Avrupa-
ya talebe g(inderilcmcmı::tir • 

Maarif Vekilinin Dünkü Tetkikler; 
l\faarif Vekili Hasan Ali Yii<'F l cHin öğleden evvel Üniversitcve ı(iferek 

bir müddet Uektör C-:mll Bil~elle göriilitükten sonra Hukuk Jtakültcsi bi
rinci sınıfında \'Cr"lmektc olan hukuk tarihi dersine girmiş, orada rlersi 
takip t'tnıi tir. Yekil dersin ~onun:ı doğru, verilen bu der in tabcttirilip 
ettirilmediğini l:cktiirden sormuştur. Cemil Dilsel, hukuk başlanl!JCI ve ta. 
rihlnc ait notlorm, tabcdilmPk üzere Rektörlük makamına verildiğini ve 

bugünlerde kararının İ!lltih•al «'dilerek tahedileceğ"ni söylemiştir. 
Hasan Ali Yiiccl, Hukuk ve iktıı:at Fakülteleri dekanlari;\·le de görfiş

tükten sonra Üniversiteden nyrılmı~tır. Maarif Vekil'.nin bu~i.in Suıtanah
mettcki Yüksek Ticnret \'e İstanbul mıntaka sanat mektebini ge:tmc~i 
muht,.mrlttir. 

336 Doğumluların 

Muayeneye Daveti 

Sis Yüzünden Dün de 

Vapurlar lşliyemedi 
Fatih A~kerlik Şubesinden: Evvelki akşam saat 19 dan itibaren 
l - Bu yıl askerlik ç ı~ınn giren Boğaziçini kaplıyan kes:! ı;is, dün sa. 

~~6v-fiBöt·~~l lpnarlı'§ı gUftl'.i'ttcYr:rnn: hl\\\...12. "e..Jr.<ıde:r.. i'lrotP.93' o..•.l'-\l'"-ı«ı..hıı 
baren başlanacaktır. tamamen durmuştur. 

2 - Yoklamanın ictn edileceği Evvelki akşam Adalara ve Kadı. 
yer (müracaat yeri) .Fatih askerlik k:;~iine vapurlar işliyemediği için o 
-;uhcsi binasıdır. tarcfta oturanlar İstanbulda gecele. 

3 - Taşrada bulunnTJlar da bu- meğe mecbur olmuşlardır. Bir kısım 
•unduklan mahal askerlik şubeleri- Kadıköy ve Haydarpaşa yocuları , 
ne müracaatları veyahut efradı aile- 5irketi Hayriyenin saat 11 de Uskü
sinden birisi tarafından yoklaması. dara kaldırdığı bir vapurla karşıya 
nm yaptırılması. ge<;ebilmişlerdir. · 

1 - !stanbulda bulunan şubemize İki gündenberi sis yüzünden Bo-
mensup 336 doğumlular haftanın cu. ~aza giremiyen lzmlr vapuru, dün 
:nertesi ve pazar günleri (hariç) 01- altşama doğru limana gelebilmiştir. 
mak üzere her gün sab3h !J dan 12 ye 
kadar aşağıdaki vesikalarl:ı. şubeye Dün sabahki sis. bilh':lssa Boğazın 
mi•racnatları ilan olunur: yukarı kısmında çok kesıf \'e devam. 

Morfinle 
PlümeSebe 
Olma Davas 

Hacer isminde bir kadına müt 
addit defalar morfin reçetesi v 
mekten ve bu yüzden kadının ölüm 
ne sebep olmaktan suçlu Dokt 
Mardiros Nebahtiyanın muhakem 
sine beşinci asliye ceza mahkem 
sind,e başlanmıştır. Doktor, Hacer 
kadın hastalığı ve iltihap .>ldıığu 

ve gördüğü tıbbi lüzum üzerine mo 
fin iğnesi vurduğunu söylemiş ve b 
zı müdafaa şahitlerinin dınlenilın 

sini, bazı hususatın tıbbı adli:len s 
rulmasını istemiştir. 

Doktor ayni zamanda Hacer 
kendisine sık sık geldiğini ve san 
çektiğini söyliyerck ilaç istedıği 
ilave etmiştir. Son defasında verd 
ği "morfinli fitil,, e Hacerin itirn 
ettiğini, bu reçetenin diğer dokto 
!ar tarafından verildiği halde işe y 
ramadığını söylediğini bildirmiştir. 

Mahkeme, şahit Şevketin ve R 
sadın getirilmesine, maznunun ma?ı 
kemede ibraz ettiği reçetenin tıbbJ 

adliye gönderilmesine ve ne glb 
hastalıklarda kullanıldığının sorul 
masına ve kadında uyuşturucu mad 
delere karşı iptilanın bulunup bu 
lunmadığının öğrenilmesine kara 
vermiş ve muhakemeyi başka gün 
bırakmıştır. 

Kaleci Necdetin Muhakemesi 
Geçen sene Demirspor • Galat.ısa.. 

ray maçında hakem Tan.kı döven 
Demirspor kalecisi Necdetin muha. 
kemesine dün de Üsküdar asliye ce
za mahkemesinde devam edilmiştir. 

İlk önce tıbbı adliden gelen rapor 
okunmuştur. Raporda hakem Tarı. 
kın yüzünde belli belirsiz şekilde bir 
çizgi mevcut olduğu yazılmıştır. Mü. 
dafaa şahitlerinin Ankaradan gelen 
istinabeleri okunmuş, bu ifadelerin 
Necdctin lehinde olduliu ızörülınüs
tür. 

Kaleci Necdetin ac.t11h mukabll 
mumisi vasıtasile Üsküdar müddei. 
umumiliğine gönderildiği ve fakat 
evrakın henüz bulunup dosyaya kon. 
madığı anla~lmıştır. Beden Terbi
vesi umum müdürlüğünden gelen ce. 
vapta hakemin verdiği cezalara O

yuncuların itiraz etmeğe hakları oL 
madığı yazılmaktadır. 

Mahkeme Tankın celbine ve Nee 
detin mukabil dava evra'onın buL 
durulmasına karar vermiş, muluıke
meyi başka güne bırakmıştır. 

Umumi Harpten Kalma 
Bir Dava 

A) Yeni harfli ve l'n son nümu- h olmuştur. Kavaklardan ;ık vapur Umumi Harpteki tekalifi harbiye 
neye göre yazılmış nurus cüzdanı. Köprüye ıı de kalkabilmiştir. komisyonundaki kayıtlara istinat e.. 

Bl İki adet ince kiığ tlı vesika fo_ derek fanzim edilen sahte mazbata-
tografı. Tırlıan tahkikatı !ar ve borç ilmühaberleri ile suiisti. 

}' edek Subaylık Kanununda -Tırhan vapurunun karaysı rıturması mal yapmaktan suçlu kırk kişi ağır-
ceza mahkemesine verilınişlerdi. 

tadilat dolayısile açılan tahkikat, mütehas. Bunlardan otuz beşi ölmüş ve Meh-
Subay ve askeri mqnurlar hak. sıs bir heyet tarafından ıcare olun.. met Ali, Mehmet İhsan, Hallın, Halil 

kındaki kanunun 3 ve 1 .ı üncü mad- t c 1 · • d b k. maktadır. Kaptanların mesuliyetle. brahim, Hacı ema ısmın e eş ı.. 
delerin! tadil eden y 0 ni kanun pro- k l b 1 h k sı· rini tayin hususunda bir nizamname şi a mış ve un arın mu a eme 
jesi hazırlanmıştır. Bu proieye göre mevcut olmadığı için tahkıkat ilerli. de uzun senelerdenbcri birinci ağır. 
bugiin hazırlık kıtahrını ikmal eL yememektedir. ceza mahkemesinde devam etmiştir. 
tikten sonra kendi tatbikat ()kulla. b dıı. b k ı h i Dig~er taraftan hadise hakkında, Dün de u 1:1vaya a ı mış, az ne 
rına gönderilmekte olan tıp ve bay. k l" hk k. k tl r a·t İstanbul liman reis muavinı hayret- ve i ı ma emeye es ı ayı a a ı 
1 ar fakülteleri mezunları tatbikat o. d f l i 1 l d tin, Denizyolları müiettişlerindC'n yeni e ter er verm s ve suç u ar an 
kullan yerine di"er yiiksek mekte•J · H b. td k ler v rı·ıen b" " - ,. Mustafa ve Alanya lim..ın reisi tara- ar ıumum e as er e e .._ 
mezunları gibi yedek ~ubay okuluna k k tl sorulmasını 

fından verilen kaza ra••oru, kazadnn zı erza ın ayı arının 
!!onderileceklerdir. Bundan başka iki ,, i işti s 1 l b defterlerin 
., hı(' kimseyi mesul tutmamaktadır. stem r. uç u ar, u 
ser ede bir, bir buçuk :ı.y "TlÜddetle . . . ... .. .. kendilerinde olmadığını st1ylemiŞ-
.;;ıiah altına alınan yPclelt subnyların Va.puru~.' ikı?~ı kaptan Şukrunun lerdir. Mahkeme evrakın tetkiki ve 
baztın daha fazla müddet kalmaları. vardıya nobetçısı bulunjuğu sırada: iddianamenin hazırlanması için dos
na zaruret hasıl olduğundan kanun. karaya oturduğu bundan evvel ga. I 1 rı müddeiumumiliğe vermiştir. 
:laki (azami bir buçuk ay) !ıkrasın. zetelcrde yazılmıştı. Halbuk~. i~in~~ ~u~akeme başka güne bırakılmıştır. 
d:ıki <azami) kelimesi kalctırılmış ve> kaptan vardiyayı saat lR cie uçuncu 
yf'ni miiddetin tayini sglfı}"ıiyeti Ve. kaptana devretmiş ve 1:emi 13 i 12 p t G' 1 · d y • Bir 
k ' llPT fff"'VPtlnP htrsılnlrnıqtır. ftf•CP karava OtUrmustıır. OS a JŞe1erJn e em 
=====================~====-= Usul hdas Edildi 

s· uAL CEVAP 
8 - Şimendifer mıkteblnı girme 

,1rtl1rı nedir, tahıll mUddetl ne k•d•r· 
dır? 

C - Abidin D•verln bu lılmlırdı iki 
kitabı vardır. Knnaat KUtUphaneslndc 
satılmaktadır. 

8 - lıtanbul boOHının en ıbr yeri 
ot•n Hl .. riuın •rHı kıç metredir? 

C - Hisarların arası 1100 metredir 
Sahillerin araıı da 980 metredl~ ... 

8 - inek, mand• ve koyun tereyıO · 

ı.rının aralarınd• k•lorl ltlb•rlla n~ 

f•rk vardır? 

İstanbul posta telgraf mlidiirlüğü 
bilhassa merkez postahanesinde ha. 
vale ve tediye gişelerinin çok kala
balık olduğunu nazarı 1tibara almış 
ve numara usulü tatbıkına karar 
vermiştir. Yapılacak yeni bir gişe
den para verici ve alıcılar birer nu. 
mara alacaklar ve sıra ile havale gi. 
şelerlne gideceklerdir. 

T A K v 1 M 

Y ukarıda söyleı.liğim gibi, Al
man kiliseleri, nazizm aley

hindedir ve bunlar da müttefikle
rin muzaffer olmalarını beklemek
tedirler. Nazistlerin illıak ettikleri 
memleketler nüfusunun çoğu ka
toliktir. Ve bunların sayısı 25 mil
yonu geçlyo~. Almanya dahilinde
ki 21 milyon katolik te bu sayının 
haricindedir. Almanyaya ilhak e
dilen katolikler, ,Alman katolikle-

Şoför İsmailin idaresmdeki 1949 
numaralı taksi, Fatih tramvay dura
ğından geçerken, tramvay hattını te
mlzlemeğe memur ameleden Meh
mede çarpmıştır. Bu carpma netice
sinde hem Mehmet yaralanmış, hem 
de otomobilin sarsınhsından kırılan 
camlardan otomobilde bulunan 12 
yaşında Fikret yaralanmıştır. 

"- Bira kıtlığı zaruridir. Stok a. 
zatmış, talep çoğalmıştır. Yarın fi
yatlar ucuzlayınca umulduğundan 
çok satış olmuştur. Yeni yapılan bi. ı 

ralann satışa çıkarılması için olgun. 
taşma devresini geçirmek lazımdır. 
Yeni mallar ancak martta satışa çı.. 

karılabilecektir. Bol bira temini için 
fabrikanın tevsiine ait inşaatın ik
mali zaruridir. Her halde hazirana 
kadar beklemek liızım gelecektir 
Fakat marttan itibaren bugünkü ka. 
dar buhran olmıyacaktır. Maalesef 

C - Şimendifer mektebi diye bir 
mektep 1oktur. Devlet Demiryollanna 
hareket şakirdi, yani memur namzedi 
olarak girenlerden sırası ielenler kursa 
giderler kJ bu kursa şlmendiferclllk 

mektebi diyorlar. Bu kursta memurlara 
dcmiryollan nlzamat ve muamelAtı öğ
reUllr. Hareket şakirdi olabilmek için 
lise mezunu olmak veyahut ortamekte
bl bltırdikten sonra açılan hareket 18-
klrUlğl mUsabRka imUhanını kazanmak 
IAzımdır. MUsabaka imUhanı ıartlan ve 
müsabaka zamanlan l(lzum hwl olduk-
ça gazetelerle llAn edilmektedir. ' ,,. 

8 - Deniz ve ııeml lılmll klt•p var 
rnıdır, nerede satılır? 

. 
C - En fazla kaloriyi ihtiva eden inek 

tereyağıdır. Fakat aradaki kalori farkı 

nı katiyeUe tesblt tmkAnı yoktur. Çün
kü inek yağlarında bile bir lnegln sU
tündcn lstlhıal edilen yatla diler ine
ğin ııatOnden alınan yağ arasında kalor 
•nrkı vardır. 

bugün satış yerlerine evvelce verilen ._ __ .....; _________________________ _ 

miktarın yarısı temin edilebiliyor." 

7 Şubat 1940 
ÇARŞAMBA 
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(BUGÜN 1 
Hindistan Meselesi ~ö 

1«L:r-
l'azan: Omer Rıza DOGRUL 

H ind"stan meselesinin ehemmi. 
yetli bir s.tfhaya girdiği, bi.r 

taraftan ~lahatua Gandinin, diğer 
tarafta.n Hindisıan l\lüslümanlnrı li
deri Bay Cinnır'nrn Hindistan Umu
ltli Valisi ile y:tptıkları müzakereler. 
den anlaşılm.ııktadır. Umumi Vali 
evvelki gün Gandiyi, diin Bay Cin
ba':n kabul etmiş ve kendilcr"le llin
distamn mııkadderatı iizcrinde ko. 
lluşnıuştur. Gandi ile yapılan ~onuş
lllayı mütcakıp neştolunnn t~b1iğ~e, 
l:lindistan vaziyetinin konuşuldugu 
kaydolunmakta ve tarsilat ver:lme. 
tnektedir. Fakat açıkça anla~plclığına 
töre, Gandi, Hindistan n1ukaddera. 
ltnın, Hint kongresi tarafından tayi
blni istediği halde, H"ndistan Umumi 
Valisi Hindistana, İngiltere tarafın
dan dominyon ıstatüsil verileceğini 
Böytemekle iktifa etmiştir. 

Gerçi Gandi ile arkadaşlarının bu 
lrrada dominyon statüsilnden fazla 
bir şey istemed'.kleri anlaşılmak•a
dır. Fakat bunu da kendi arzu ve ih
liynrlarivle kabul etmek fikrinde.. 
dirler. Çünkü bu şekilde kendi mu
kadderatlarına sahip olarak bir ka
l'ar vermiş olurlar ve bu kararı dc
liştirmek icap ettiği zaman da onun 
terine yeni bir karar vermek vazi
~etinde bulunurlar. Hedef bir oldu. 
tu halde iki taraf ara<1ında ayrılığa 
Sebep olan amil de budur. 

Fakat ihtilaf yalnız bu nokta ilze. 
tinde değildir. 

IIlndistanda ekseriyet, Hindulnr
iadır. Ve Hinduları temsil eden bil' 
longre vardır. Kongrenin arzusu bii
lUn Hindistan namına hareket etmek 
\1e Hindistan meselesini hir karara 
bağlamaktır. Fakat Hindi-.tanda sek· 
•en doksan miJyon bir İslam kiitlesi 
"ar ki, kongreye itimat ~tmemekte ve 
konlt"renin kendi namına ~Ö7. söyle. 
ll'ıesine kendini temsil etmesine razı 
11Irnamaktadır. 
Razı olmamasının en belJi ba~h 

8ehcpleri llindular ile Müsliimtmlar 
lrasındaki dil, din, kültür. tarih ny. 
tıhğıdır. Hindular ekseri:n-t teşkH 
ettikleri için kendi iradeleriui blitiin 
llindistana haklın kılmak isth·orlar. 
\;'llkat b:r zamanlar tek ba-;ları~a hii. 
4Jit. ·ıı11~(11ıer . .Hındu hakımweti al-naw • 
l ~(la yaşamayı kabul etmiyorlar. 
~lndular, bu gibi ekatJlyet meselele
~.rıin ileride halledilebileceğini ileri 
SUrfiyor ve Müslümanların kend"le
~le an la~ma1annı ta'\•sİJ"C edi~·orlar. 
l U~a mu.kahil 1\liisliimanlar, kendL 
erıni hir ekalliyet değil. Ifindistn. 
~'~ mühim b"r kısmında ekseriyeti 
aız olan ve bu kısımda hakiıııiveti 

tanınması lftzım gelen ayrı bir ;nil. 
let saydıklanm. binaenaleyh daYada 
;arn manasiyle bir taraf teşkil ettik
erini, davanın ancak iştirakleriyle 
haliedilebileceğini sö:yliiyorlı-r. 

Sonra Hindistanda bir de "Prens
ler llindistanı,, vardır ki o da apayrı 
hir alemdir Ve bütün ff"ndistan 
~rensleri kendi hak ve imtiyazları. 
bın tanınmasını istemektediı·Jer. 

8u sebeplerden dolayı Hindisfan 
ltleselesi sürüncemede kalıyor ve 
b\eseJa kongre, lUüslümanlarl:ı ve a. 
lakadar bütün unsurlarla hirle~erek 
tenlş b;r program ile ortaya çıkanu. 
~or. 

lı kongrenin bu hattr hareketine se. 
~p, yukarıda söylediğimiz gibi, 
:uıdu ekseriyetin hakimıydi altın-

a, yaşayan; Hinduların dilini, bütün 
~iiesseselerini ve siyasi hakim· yeti
tli kabul eden bir Hindist:ın tasarla. 
:~~~dır. Hindularla MfüılUnıanlann 
h UşQnil' ve görüşünll telife imkan 
ulunmadığı için herhalde "kongre,, 

:aziyetinJ tadil etmek mecburiyetin., 
e kalacaktır. Çiinkii kongre ancak 

: :tarnan bütün Hindistnnı tf."msil c. 
ecek ve ancak o zaman moksadına 

ll!t-ehilecekUr. 

İki Valiye Ü çer Av 
İzin Verildi · 

0 
Ankara, 6 (Tan l\fohabirindenl -

.rdu valisi Mithat Saylarn ile De~ 
~1zli valisi Ekrem Engüre, sıhhi se. 
epıerden dolayı üçer ay mezuniyet 

\'erilmiştir. 

t ~rdu vali vekaletine mülkiye mü
Settış.lerinden Naci Ro1las, Denizliye 

abn Orhon tayin edilmiştir. 
' ~ 

~aınsunda Tütün Satışran 
ld Samsun, 6 (A.A.) - İnhisarlar 
1 

aresi tarafından açılan tütün piya
tsında büyük bir inkisaf vardır. Bu
t~~~ kadar iyi fiyatla 800 bin kilo 
ta tun satılmıştır. Alıcılar mübayaa
lü ~evanı etmekte olduğundan, dizi 
llt tunlerinin satılması pek yakında 
~ rnaı edilecektir. Yakında demet mü 
Yaasına da başlanacaktır. 

a 

Hakikatten Ürkmek ! 
Yazan: B. FELEl( 

Finlerin Karelyadaki Son LONDRADA 
Beş Bomba 

Sovyet Taarruzunu da infilak Etti 

K im ki; hakikatten korkarsa. o 
kendinden, kendi zaafından 

\
korkar olduğunu gösterir. 

Radyo halkın istifade ctfği bir 
istihbar vasıtası olduğundauberi bu 
korku büsbütün artmış, bazı memle
ketler için iıdet.a birer uıııarı olmuş

ı tur. 
1 Almanyada, bildiğiniz gi},i, haUan 
ecnebi radyo istasyonlarım dinleme
si, şiddetli ceza tehdidi aHında. ya. 
saktır, ancak b"r hafta kadar oluyor 
ki; Alman hükumeti ecuehit .. rin ken. 
di radyolarında ba~ka İ!=tno;~:onları 
dinlemelerine müsaade etmi~, onu da 
Alman tebaasına işittiıip söyleme
mek kayd'yle takyit eyl"mi-:tir. 

Püskürttüğü Bildiriliyor lrlandalılar Bu Suikastin 

Faili Zannediliyor 

Londra, Finlerin En Yeni Silahlarla Cihazlanmaları 
işinin, Sovyetlerin Haiz Olduğu Üstünlüğe Tekabül 
Edecek Mahiyeti Almakta Olduğu Kanaatindedir 

Londra, 6 (A.A.) - Bugün Lon
drada beş bomba infilak etmiştir. 
İki bomba Fuston g~rında patlamış, 
dört kişi yaralanmış, bir bomba Bir
minyham postahanesind'? infilak e. 
derek, iki kişiyi yaralamıştır. Man
chester postahanesinde i.ıfilak eden 
dördüncü bir bombadan yaralanan 
olmamıştır. Londra, 6 (Hususi) - Finlandadan 

gelen son haberlere göre, Sovyetler 
dün Karelyada şiddetli bir taarruza 
girişmişler ve taarruz bütün gün de
vam ettikten başka gece yarısına 
kadar durmamış ve ancak gece ya
rısından sonra püs~d.i.rtülmüştGr. 
Sovyetler 100 zırhlı otomobil kullan
mışlar ve bunlardan 21 i imha olun
muştur. 

Finlanda resmi kaynı::.kları ın inci 
Sovyet fırkasının Ladogu cephesinde 
imha edildiği haberini teyit etme. 
miştir. 

İki taraf ta keşif uçu~lan ve bom. 
bardıman faaliyetlerine devam 1i
yorlar. 

Finler teçhiz ediliyor 
Londrada hasıl olan kanaate göre, 

Finlerin en yeni silahlarla cihazlan
maları sayı bakımından S°'·yetlerir:ı 
haiz olduklan üstünlüğe tekabül e-

tedbirleri alacağını ümit eylemekte. 
dir.,, 

k 
İngiltere Hariciye Müsteşarı But. 

ler, bir suale verdiği cevapta hükiı
metin, Finlanda emrine yeni tayya
reler tahsis etmek Iüıumunu tama. 
men müdrik bulunduğunu, fakat bu 
hususta şimdiden beyanatta bulun
manın amme menfaatine uygun ol. 
madığını söylemiştir. 

Sovyetler asker topluyor 
Rigadan gelen haberlere göre, Sov 

yctler Birliğinin 1920 - Hl22 sınıf

larını silah altına çağırdığı üğrcn:l

miştir. 

Sovyet - Fin harbi 
Karşısında Alman matbuatı 
Amsterdamdan bildirildiğine göre, 

Nazi gazeteleri, talimat a!Lhkları al'L 
kar J?Örülecek surette F nlnnda zafe-

decek mahiyeti almak fü:crcdir. •1 Al d 
İtalya taraf!ndan Almanya ycıluy- ' Lehh er manya a 

la sevki istenen silahlar ve tayya:e- 1 
ler Alınanyanın bu silAhları gönder. Çallştırdıyor ar 

rini tebarüz ettirmekte berdevamdır. 
lar. 

Deutcher Beobachter gazetesi di
yor ki: "Sovyetler. Finlandnyı ikiye 
biçmiye muvaffak olsalar dahi, F .n
landa askeri mukavemetıne öldürücü 
bir darbe vurulmuş ol• ıaz .. , 
Matbuatın bu tezahürleri Alrnan

Sovyet paktının imzası:ldanberi sesi 
kesilen Bolşevizm aley'ltarlığı naza. 
riyecisi Rosemberg'in alenen faali. 
yete başlamasiyle ayni zamana tesa
düI etmektedir. 

Almanyanın tavassutu 
Bern'den verilen malumata grire, 

Almanyanın Moskova eki~i Von 
Schulenburg ile Helsinki elçisi Von 
Blucter'in Berlinde bulunmaları . Al
manyanın Sovyet - Fınlar.da har. 
binde tavassut teklifinde bulunaca~ı 
rivayetlerini tekrar ortnv:ı rılr~r. 

mıı::tır. 

Hindistanın Vaziy:!ti 
Etrafında Görüşmeler 

Saint Martin meydanına, E<lıth 
Cavell abidesi dibınc yerleştirilen 
beşinci bir bomba, bu abideyi cüz"i 
hasara uğratmıştır. Z.:ılı;ta, Liverp..>ol 
pastahanesi yakınma konulan altın::ı 
bir bombayı vaktinde ele gcçitmiş
tir. 

Polis müdüriyeti, bilhassa Man
chester'in muhtelif mahallelerinde 
araştırmalara başlamıştır. Bu mahal
lelerde, bu suikastların faili olduğu 
zanedilen İrlanda cümhuriyet ordu. 
su taraftarları oturmaktadırlar. 

Müteadit kimselcrın ölümü ile ne
ticelenen bu suikastın faili iki Irlan. 
dalı tethişçi yarın sa~ah Birming
hamda asılacaktır. Bugünkü infılak
lar, o idamın arifesin<le vukubulmuş 
oluyor. 

mek istememesi dolayı.siyle İta lyaya 
iade edilmiş, ve İtalytıdan Fransa 
yoluyla sevkedilmek üzere gemilere 
yüklenmiştir. Halihazırda bu s'lfıhla
rın Fransadan geçmekte olduğu an

Paris, 6 (A.A.) - Polonya telgraf Londra, 6 (A.A.} - Hindistan u-

Dublin, 6 (A.A.l - Başvekil De 
Valera, idama mahk-im edilmiş olan 
iki İrlandalının istinaf mahkemesine 
v[ıki müracaatlarının reddilerek hak
larındaki idam hükmünün infiazı ta
rihinin yarın olarak tesbit edilmiş 
oldu~unu istihbar ede.:- otmcz, derhnl 
Londradaki İrlanda fili komiseri He 
telefonla görüşmüş ve müteakıben 
kabineyi bu sabah Acilen içtimaa da
vet etmiştir. 

laŞllryor. , ........... ,._ .... 
bir kararı 

ajansının istihbaratına göre, takri- mumi valisi ile Gandhi arasında dün 
ben 310 harp esiri, AJman ziraat ve \Newdelhi'de yapılan ımil5kat1an son 
sanayiinde çalışmağa mecbur tutul- ra, neşredilen tebliğde "mülakat e~
maktadırlar. Bundan başka bu esir- nasında Hindistanın v:ıziyeti dikkat-
ı,,.r A lm»fl""'rl~ b;ilı:iim c;:.jirmf;ktp n- ı~ +o+ı,;1. --m.1;~; _ı,n •• ...ı. ... ı .. ~-nt.+ı;ı- İkrnıniyc: VcriJecck Olan 
u.ııı !CV.K;_tt c!Ue :>Oguga ra15mer , üzer- d .., · • 
terinde kalın elbiseler olmaksızın ır. Bununla beraber liandlıı, mü.la. l\lualliınler 

M. Daladier ile NaZlr arkada~la
nndan bir çoklarının mensup olduk. 
lan grup olan radik"l sosyalistler 
dün şu kararı vermiş1C'rdir: 

tarlalarda çalışmağa icbnr edilmek. katın başlangıcında kongrenin !ş en- Ankara, 6 (Tan Muh:ıbirindcn) -
tedirler. cümeninin resmi salahiyetini haiz ol- Maarif Vekaleti m;llct mekteplerin-

Esfrler, ayni zamand.l Berlinde ve madığını ve bu sebeple komita na. de kabiliyet gösteren yüz muallime 
diğer şehirlerde halka da~!tılan kö- mına taahhüde giremiyeceğini beyan 

1 
yüzer lira ikramiye veı meyı karnr. 

mürleri sırtlarında taşımak suretile t . t' U • r G dh. laştırmıştır. "Finlandaya karşı Sovyet taarru. 
zunun kati surette akim kalmasının 
düşmanlarımızın aske:i kudret ve 
prestijlerine ehemmiyetli surette za. 
r~r .:'~rece~ine ve bu muvaffakıyet· 
sızlıgın bıtaraf devlf"tlerin maruz 
bulundukları tazyik ve tehdide bo
yun eğmemleri için en tesirli bir teş.. 
vik ve teşçi teşkll edeceğine kani o
lan grup, hükfunetin Finlandaya mü 
cadeleye devam etmek ve muzaffer 
olmak imkanını temin edecek bütün 

evlere dağıtmaktadırlar. e ~ış ır. ~u~ va '.n:n .ran ıye Bu muallimler, maarif rnildürleri-
Alınan işgal kuvvetleri makamatı, İngıltere hukumctinın tnsavvurları nin reisliklerinde teşekkül edecek 

Polonyalı adettikleri 700.000 mahal. hakkında mufassal mallımat verdiğj komisyonlar tarafından seçilecektir. 

8 

leyi son zamanlarda Almanyanııı iç anlaşılmaktadır. General Weygand Mısırda 
taraflarına nakletmişlerclir. Umumi vali ile komıte arasında Kahire, 6 (A.A.) - Elchram gaze-

Elekli Değirmenler 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -

Muharrik kuvvetleri on beygire ka
dar olan yalnız elekli değirmenlerin 
buğdayı koruma vergılcrinin mak-

bir itiliıia varılması ümıtlerinın her tesi, bugün Kahireye gelmesi bekle
gün daha zayıfladığı Hint mahfil.le- nilen General Weigandın Mısırda 
rinde söylenmektedir. ikameti esnasında Mmr istihkfun

larını teftiş ve askeri erkan ile bir
tuiyete raptı hakkında Maliy~ alaka- likte umumi müdafaa planlarını tet-
darlara bir tamim ıöndermiştir. kik edeceğini yazmaktadır. 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Iran üe AfgaTıistanın askeri hazırlıklar yap. 
tıkları, birkaç kere şayi olmrış, müteakıben bu 
lı.aberler tekzip edilmişti. Buna rağmen Avru. 
panın mulıtelif kaynakları bu lıaberleri yenile· 
meğe başlamışlardır. 

H aııasın istihbaratına göre, 1'omaya şu mata. 
mat gelmiştir: "/ran lle Afganistan geniş mik· 
yasta aske1·i hazırlıklarda bulunuyorlar. Bu hal, 
iki memleketin, muhasematın Hazer denizi
nin cenubuna kadar yayılmCl8ı ihtimalini derpiş 
ettikleri11i gösteriyor. 
"/ran ve Afgan lıükumetleri Basra körfezine 
ve Amma11 deTıizine ka.rşı Almanlarla Sovyetle
rin müşterek bir harekete geçeceklerinden kork
maktadırlar. Almanlarla Sovyetler, buralarda 
Yakın Şarkta müttefiklerin mevzilerini ayni 
zamanda / rıgilterenin H lndistanla muvasalası. 
nı tehdit edebileceklerdir. 
"/ran hükumeti billıassa müdafaa tertibatını 
takviye etmekte ve ecnebi meml,eketlere çok 

• ' Almuııyamn İsveç'c ve Roınanyaya karşı bir teca,·üzde 
bulunup hulunmıyacağını tetkik eden Ocuvre mulıarri. 
ri Bayan Tabouiı-; ~u malumatı veriyor: 

İyi bir menıbttdan alınan haberlere göre, Almanya, ıs. 

veç'in kurı;ısındnld Baltık nııntakasındn mühim miktıır. 
da aı.ker \'e malzeme tahşit etmektedir. 

Diğer tataCtan Bt'ernc ve Hamburg'da bulunmakta oıan 
mühim cüziitamlar. Kiel Kanalını geçm"şler ve Pome
ranya liınanlnrınd~ yerleşmeğe başlamışlardır. 

Bundan başka bitaraf askeri mlişahitlerden öğrenildiği. 
ne göre, l\ iman hava kuvvetleri kumandanlığı, İs!'eç is. 
tlkamefinde lıir hava taarruzu icrası ulanıw tetkik et. 

mektedirlcr. 
Alman njanlan, İsveç'te, bu tedbirlerin fngifü:lerle 
Fransızlann hkandinavya memleketlerine vaz'ıyet et
mek tasavvurlarına bic mukabele olmak iizere ittihaz 
edilmiş olduğ"ıına efkarı umumiyeyi ikna etmei::e ui!raş. 

maktadırlar. 

Bununla beraber Bn. Tabouls, Alınanyanın hakiki he. 

definin sivasi iktısadi ve askeri bir tazyik sayesinde 
,r ' 

kend:sinc iktısadi fevaid temin etmek olduğu mütalaa. 
~ 

sında buhmmakt:ıdır 

Dün sabah Finlandrı rnd~·osunun 

tebliğini dinlerken başku l;ir istas
yon tarafından muttasıl İz'aç edildi
ğini "iirdüm. Ayni iz'acı bizim An
kara istasyonuna da ~ upnıaktadır. 
tar. Ankara istasyonu, bilhas. a gece, 
Ajans haberlerine hacılar bnc;lııma7. 

küçük bir f"no ha\•lar !{İbi boğuk bir 
S<'S neşriyatı bozuyor. Pek dikkatli 
dinlenmezse bir şey anl:ınıak kabil 
olamıyor. 

IIalbukl, harp ne kadar kanlı, ne 
derece tahripkar olursa olc;un ,nert. 

lik, yiğ"tlik kanunlarını ~lkmama

hdır. Başkasının sesini kesmekle hn. 
ki.kati yolundan ahkoyacııf.mı 2an
netnıek, avcıdan gizlenmek için de
vckuşunun başını kuma sokmasın

dan başka bir şey değildir. 
Biz, neşriyatımızda , maksadı mah

sus güden \"e Türk efk[ırıumumiyesi
ni .beyhude yere. tağ~"şe çalışan bir 
kısım yabancı istasyonların Tüı·kçc 

neşriyatı gibi mukabil propaganJa 
yapmamaktayız. 1 Bizim neşriyatırnrı 
sadece birkaç dahili ve hiitüıı dünya 
ajanslarının \"erdikleri umumi ve ha. 
rici haberlerdir. Bunları k·uı~tırmı"'a 
kalkmak Tiirkçe neşri:ratıııdan de. 
ğiJ diinya hadiselerinden ürkmek dc
mckt"r. Belki de bize karşı yapılan 
bu saygısızlık ve tecavi.ız bizim mu
kabele ctmeyişimh:io bir nctiresidir. 
GörUlUyor ki artık dünyada ahlak 
ve saygı diye b ir kay~u kalmamı~
tır. İngiliz Bahri~ c Nazın l\lister 
Çurçilin dediği gibi, eğer Almanlar 
İngirz şehirlerini bombalnı•uyorlar. 
zehirli gaz kullannuyorlarsa bu, in. 
sani hislerinden ve yufka yüreklile. 
rinden değil, İngiliz kuvvetlerinin en 
şiddetli surette mukabele etmesi 
korkusundandır. 

Türkiye Cümhurivefi "e Türk 
milleti hiç bir hakikatt:m pern et
mek!!izin herşeyi dinlemeyi, ve öi(
renmeyJ bildiği gibi s8vlenen sözler 
içinde hangisinin doğru hangisinin 
eğri olduğunu ayırt ctnıcvi pek dna 
bildiği için ne radyo dinlemeyi ya
sak etmiş, ne de başkasının istasyon. 
)arından verilecek neşri~ ntı hoz·na. 
yı aklına getirmiştir. 

Çünkü biz içeride "'e dışarıdaki 
davamızda kuvvetliyiz. Kimseye te
caviiz emeli beslem:yoruz. Kimse
den de korkumuz yoktur. Amma ni
hayet heryeşin bir hadlli vardır. Bit 
medeni ihtiyaç olan radvo ncşriyatı
mızı bozanların bizi rahat bırakınu. 
Jannı ısrar ile iırıtemelh·ız. 
Diğer bir radyonun arasırn Tiirk 

efkarını karıştırmaya ve Tiirkiye ile 
miittefikleri arasını a~mı~·a mntuf 
Türkçe ncsriyatma da bir nihayet 
vermesini talep eylernet ·yiz. 

Bu lltlmaslarımız hii-.ni; telakki e
dilmezse biz de a\•ni st>J;,lıle iz':ıçlıl
ra, hatta o memleketlerin dahili ,.e 
har'd işlerine dair içeride nesreıtil. 
dlğinden emin olduğumuz hakikat
leri kendi dilleriyle neşrf'df'rek mu
kabele bilmisilde bulurımalryız. 

Zaman, kurtların kuzuları yem~
sini meşru gören bit de~irdir. Kuzu 
gibi olmak artık geçrııi~ hir ahit.~ 
modası halinde tarihe karıştı. l.',.nil. 
memek için kuzu] uktan va7ı.terip 
kurtluğu ele almalıdır. Biz ise Boz
kurtnn çocuklarıyız. 

Muhtelif Y erlerdP

Zelzele O!du 
miktarda tayyare sipariş eylemektedir. * 
"Af · "hb t ·· Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) = ganistanda ise kısmi seferberlik yapılmak . 1 Polonya Telgraf ajansının ıstı ara ına gore, Dün gece, gece yarısmdan sonra, 

üzeredir. Diğer cihetten mütlef iklerin Yakın Alman işgal kuvvetleri makamatı, Polonya ü11i- Ankarada hafif, saat on bire doğru 
Şarktaki faaliyetleri, Roma mahfillerinin na- versitelerinin tahribine matuf olan faaliyetle- Amasyada şidetli, 3, ıs de Trabzon-

zarı dikkatini celbetmektedir. Bu mahfillerde rine devam etmektedir. Bu makamata Alman da hafif, biri 2•50 de ve diğeri 3.5u 
de olmak üzere, Tireboluda iki ~id-

Fransa ve /ngilterenin Suriye ve Filistin.deki üniversiteleri de yardım etmektedirleı detti, 17,l5 de hafif Vı:! 22130 da şid. 
hazırlıkları büyük tesir husule getirmektedir. Alman üniversiteleri, protestol.arda bıdunacak detti olarak Zilede ıki ve Bavburtta 

"I lal yan müşahitlerinin bildirdiğine göre, bu yerde işgal kuvvetleri makamatının bu hareket- 3•55 ve 4 de olarak şiddetli .iki zeı-
iki memlekette her ihtimaJ,e karşı hazır duran lerlnden istifade ederek kütüphanelerini ve la- zele daha hissediıı;i§tLr. 
ve vaziyete göre Kafka.sya ve Almanyanın bQf- boratuarlarını Polonya ilim merkezlerinin za- Lefkoşe, 6 (A.A.) _ Kıbrista A-

lıca petrol membalarına karşı harekete germeae rarına olarak zengirılcstirmeüe uauret etmekte- nadolu felaketzedeleri icin açılan 
hazır mühim kuııvetler bulunmaktadır.,, dirler. defter şimdiye kadar 600 İngiliz lira-

-----------------------------------------------------------·---~ sı toplamış ve bu para Türkiye k.:.:ı. 
solosuna tevdi edilmiştir. 
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ÇEMBERLIT AŞ SINEMASINDA SÜTÜN DÜNYANIN ALKIŞLADIGI BiR OPERA 

PUÇÇINI 'nin ÖLMEZ ESERi 

RADYO BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

M A D A M E 
BATERFLAY 

. Baş RoDerda : 

MILANO SKALASI ve BERLİN OPERASI 
BAŞ MUGANNİYESİ 

MARİA CEBOT ARİ 
.Koma Operasının dünyaca meşhur 120 kişil!k Orkestrası 

ilave olarak: METRO GOLD"7İN Jurnal 
en son harp ve dünya havadisleri. 

DİKKAT: Bu Gece için Loca kalmamıştır. 
Numaralı koltuklar bugün erkenden 
aldırılmalıdır. Telefon : 40868 

1 
i 
1 

1 

1 

1 

Bugün Matinelerden itı"baren : FEVKALADE BİR PROGRAM 

1 - Şarkın füsunkar güzellikleri arasında canlandınlan 
BİN BİR GECE Masallarının en Muhteşemi 

GÜLNAZ SULTAN 

1 
Gözler kamaştırıcı Dekvr. Muazzam ve Lüks Sahneler, Binlerce Fi-
güran. Memleketimizin en tanınmış musiki tistadlannın bu film icin 

»ıı- Besteledikleri Ruhnuvaz Parça 

.i TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI 

2· .... P R E N S B U B U L. 
1 RE N DE ZILAHl ve 

ANKARA RADYOSU 

t'tlrldye RadyotifOzyoa Postala 
Türkiye Radyos11 Anlı:ara Kady 

Dal&a (Jzunlutu 

T. A. P. 31.7 m. 94:6!1 Kes. 
1648 m. 182 Kes. 120 K 

Çarşamba, 7. 2. 1940 
12,30 Program ve menleket-siat a 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 12 5 
Türk müziği (PL) , 13,30 - 14,00 Müz.l.ıt 
Küçük orkestra (Şef: Necip .AşkJn): 

l - Brcht: Bir hikAye. 

2 - Becce: Amal.fi serenadı. 

3 - Kochmann: Ebed! arkadaşlar. 

4 - Brahms: Macar dansı, No. 1-2 

5 - Cesar Cui: Kantabilc {Solo ~ 
lonsel için). 1 

--------------------------------------~!· ·G E ORG ES MILTON 
18,00 Program ve memleket saat ay&T1. 

18,05 Türk müziği: Fasıl heyeti, 18,55 Ser
best saat, 19,10 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk 
milziğL Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet , ............. ~ .................................... _._. .. ....,.. Bu-yük als' K 

ı 
B U H A F T A 1 -W 1 ems ız omiğin Emsalsiz Nükte ve Kahkahalarla dolu Bü-

Çağla, Refik Fersan, Fahri Kopu.r.. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan: 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Mahmut O,.. 

yük Komedisi. Tel: 22513 

MiLLi ve ALEMDAR' m Muhteşem rrogram ı '~------------' 
•• • • • •.,., • •• •• • •. • • ••• • •• _...._....._,.....~...,.------~---------• M E V L U T , 

En küçük yıldızlann en bu-yük' filmı' ' • , Bugünk" u- casus harbm" m· dehşetı· Beklenmedik ufulU ile bizlerin ve 1 Tarihin en .yakın ve en heyecanlı 
,. olarak çevrilen ,. ( •• lr k büt i.in tanıdıkla. vesika.~ olan .•••• 

S H 1 R LEY TEM p LE ( l\l' unç sahnelcrile canlandıran rının yüreklerin-/ Rus - Avusturya harbinin en ııid-

lAlettin Paşa: Hüzzam prkı (Değildi bö7-
le), 3 - Süreyya Bey: Hila.a.m şarkı (Sen 
sanki bahann gülilsiln), ( - Yeaarl Amn: 
Hüzzam ~rkı (Yine kalbim ~ar ai
lar), 5 - Rakım: Hüzzam şarkı (Aşkın 
bana ~ir gizli elem oldu), 8 - Yesari A
sım: (Ömrüm seni .sevmekle nihayet bu
lacaktır). 

2 - Okuyan: Mefharet 8a6nak: 
işletmcsi müfettiş (Fransızca sö7.lü) 

mua vin lerin den İsa Miranda _ 
Baştanoaşa Renkli Mi.inir Aziz, Genç-

B - d "tib }j J dı J1!1 kurdun aziz ruhu. RAY MİLLAN ' ın 

1 - Cevdet Çağla.: Kem.an taksfml, 2 -
Arlakl: Eviç şarkı (Aşkınla bArap oldu
ğumu söyliyebilsem), 3 - Rai1 Bey; Evte 
şarkı (Sebep sevdayi aşkın Ahilza.re), • -
Bimen Şen: Ferabn!lı: şarkı (Ruhumda 
bahar açtı), 5 - Eviç türkü (Şahane~ 
ler), 8 - Eviç saz semaisi. 

ugun en ı aren aş a • .,. 1 na ithaf edilmek 
kudretile canh bir tarib... Yıkılmaz 

bir kale oldu. 

YARIN AKŞAM 

İPEK 
Sinemasında 

MERAKLI ve ÇOK HEYECANLI MEVZUU SİZİ l 
SARACAK . . • HARİKULADE SAHNELERİ SİZİ 

KENDİSİNE BAGLIYACAK MUAZZAM BİR ŞAHESER 

ESiR TOCCARLARI 
1 

On binlerce Figüran • Görülmemiş derece heyecanlı ve canlı sahneler 

Baş Rollerde: ROBERT TAY LOR FLORENCE RİCE 
W ALLACE BERRY 

~----------------------------------' 

Slnemanın en romantik Çıft artısti İlab.i .Aşık 

IHEHE - c CHARltS 

DUNNE BOYER 

CHARLES BOYER' i 
Je büyük maşa.laılann ve müşfiki 

1 RENE DUNN E' u 
Mevsimin en büyük ve en mükkemmel Aş kFilmi olan 

SABAHSIZ BiR A$K _GEC~SI 
ŞAHESERİNİ TAKDİM EDİYOR. 

Hayatın blnöirlnden ayırdığı iki sevgm : : : Tesadüfleri : : ~ Sevişmeleri::: Yegane Aşk geceleri olan bir 
fırtınalı ve Kasırgalı gece , •• Onun bir ertesi sabahı olacak mı?-·· ilave ten: EKLER JUP..ı~AL en son 

dünya ve harp havadisleri. Telefon : 42851 

·-------------------------------------------~ 

üzere, ölümünün 
~~rkıncı gecesine rasthyan bugün 
ogle namazını müteAkrp Beşiktaşta 
Sinanpaşa camü şerifinde mevhidu 
nebevi okutturulacağtndan, merhu. 
mu tanıyan ve sev~:ılerin hatırasını 
ihya maksadile teşriflerini rica ede-
riz. Merhumun eşi 

Makbule Gençkurt 

ALENİ TEŞEKKÜR 
Ani Ölümiyle ailemi?.i sonsuz elem 

ve ıztıraplara du~ar eden Muhterem 

GOnlerdenberl tekmU İstanbul bu 
sanat gün~ini görmek için 

L ALE 
Sinemasına 

Pro:a0!'::~~Ave: 
1 - Dünyanın gözü, 

kulağı Paramunt Jurnal 

2 - Renkll MfKI W ALT D ISNEV 

"t , 

20,15 Konuşma (Dış politika hldiaeleri). 
30,30 Temsil: En haklı insan. Yazan: Ke
mal Tözem; 21,00 Serbest saat, 21,10 Ko
nuşma (Haftalık posta kutusu), 21,30 MU
tlk: Riyaseticüm.hur bandosu (Şef: lbaıı 
Künçer): 

1 - Ch. Ancli!fe: Marı. 
2 - Ch. Ancliffe: Vals. _ 
3 - Paul Dukaıı: Acemi sihlrl:iaz. 
4. - Carl Zeller. Der Vogelhancf1er 

(Potpuri). 
22,15 Memleket saat ayan, ajam ha-

berleri; ziraat, esham - tahvilAt. kambl· 

TiYATROLAR Koro eserleri (Pl.), 22,55 Müzik: Cazband 
(Pl.), 23,2!1 - 23,30 Yarınki program ve 

eşim, Pederimiz emekli Albay Vasıf 1 
Öven'in gerek cenazesine bizzat :eş
rifleriyle ve gerek Telgraf. Mektup 
ve çelenk göndermek suretile ta:ı.iye ---- 1

1 yo • nukut borsası (Fiyat). 22,35 MQ.zik: 

____ .. kapanış. 

ve teselli lutfunda bulunan sayın Şehir Tiyatroıu 
dostlarımıza karşı mütehassıs oldu-
w Tepebaşı Dram Kısmını!• 
gumuz derin minnet ve şükranları. Bu a~m s.:ı.at 20.ao da 

sHey\'e~ii: Merhumun eşi Yegane Ö- Bugün saat ı4 de 
ven Çocukları Müberhen, Müfaz, Pe- • ÇOCUK OYUNU • 

yami Damadı Hüseyin Erkmen. Komedı Kısrm lstiklil caddeııindt 

ELbf BİR ZIYA 
Merhum Müşir Gazi Ethem Paşa 

oğlu Tevfik'in eşi Merhum Miralay 
Hüsnü kızı Behice müptela olduğu 
hastalıktan kurtulanuyarak, dün sa
bah vefat etmiştir. Cenazesi Bugün 
sabah saat 10 da Bostancıda Liman 
içindeki Tevfik'in yalısından kaldı
rılıp Motörle Eyüp Sultana naklede. 
rıek ve orada namazı kılınarak hazır
lanan makbere defnJ<lilecektir. Ke
derli ailesine sabırlar dileriz. 

Toplantılar, Davetler: 

Fransız Profesöd 
Konferans Vereceli 

Bu aksıım sıı11t 20.30 da 
0 OGLUMUZ e 
Halk Opereti ' 

Bu akşam saat 9 da 
e LA MASKOT. 

YENi NEŞRiYAT : 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezince çıkanlan bu mecmua

nın 175 inci sayısı intisar etti. 

ZİRAAT DERGiSi - Türk Ziraat Mil

hendi.sleri Birliği tarafından., bu nam al

tında, yeni bir ınecmua neşredilmeğe b~

lanılmıştır. 

lKTl&ADf VOROVO~ - Bu mecmu

anın dördündl sayısı zengin uıünderieat

la çıkmıştır. Profesör Şükrü Baban ve 

O>tlege de France profesörlerinden Mas- profesör Ömer Ce!Al Sarç ile diğer kıy

signon, şubatın 8 inci perşembe günü saat metli muharrirlerin makalelerini, mütte-
16 da Hukuk Fakültesi birinci sınıf ders-
hanesinde "Selçuk Türklerinin Bağdat'a fiklerln iktısacU kabiliyeti, on beş günlilk 
girmeleri" m evzulu bir .looolerans vere- piyasa ırfui mevzuları. esna! sayfalarını 
cekti.r, ihüva eden bu sayun cidden özlüdür. 

Ecnebi İstasyonlannda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 49 metre üurinden saat 
20,2:! de; Roma 3ı metre ta-'..._ ..,. 
orta dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

BORSA 
6 • 2 • 940 

Lotıdra 5.21 
Nevyork 130.19 

Paris !!!.9412 

MUAno 8.8375 

Cenevre 29.105 

Amsterdanı 89.185 

Brüksel 2 1.915 

Atina 0.965 

Sofya 1.!1'78'75 

.Madrfd 13.38 
Buda peşte 23.29 

Bükret 0.93 
BelgNıd S.065 
Yokohama 30.7825 

Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TABVtLAT 

Türk borcu I peşin 19.20 

Gözlerim kapanıyordu, söz söyliyecek halim 
kalmamıştı. Ayni ince çocuk scsile: 

- Peki... Dedim. 
Ondan sonrasını her saniye biraz daha tatlıla• 

şan bir rüya arkasından hatırlıyorum. O, ayakları.. 
nın ucuna baııarak geldi, başımın altına yumuşak 

bir yastık koydu. bir tarafın camlanru ve perdele
ri kapadı, üstüme ince bir örtü örttü. 

Sevincin koskoca bir adamı, bir an içinde bu 
de~e genc:leştirebileceğini tahmin ve tasavvur ede
mezdım. Omrümün sonuna kadar onun mahzun gôz· 
!erinde birdenbire parlıyan o çılgın alevi unutamı
yacağım. Bir saniye içinde bambaşka bir adam olu
vermişti. Küçük kotra sevincine dar geliyordu. Gi
ctiyor. donüyor, beni bekliyen sandalcı il-? köşke ha. 
ber yolluyor, ıışağına emirler veriyor, iki üç adım-
da bır. yanıma gelerek; yüzüme bakıyordu: Yazan: ,ERKAND No. 20 Hafif bır rüzgarla sallanırken, yava~ yavaş 

gözlerimin önündeki şekiller. başımın içindeki dü
şünceler ve gölgeler uçtu, ağır ağır aerınlere, daha. 
daha derinlere gömüldüm, vücudüm tatlı bir gev. 
şeklikle ı·çurumlara doğru indi, boşlultlann ortasın
da sallandı ve bir kurşun ağırlığile ta dibe kadar 
gitti. 

- Küçuk misafirimi ağırlamak için ne yapsam 
•caba? 

- Küçük misafirim beni ne kaılar memnun et
tiğini biliyor mu? 

Candan neşesi yavaş yavaş bana da sirayet et. 
meğ<! ba)lamı;;tı. 

- Gel Ayşe, burası daha serin ... Diyerek elim
den tutup, benj küçücük salona indirdiği zaman, ar
tık başımın içindeki kara bulutlar tamamil? dağıl
nıiş, kendimi bu mesut dakikaların sıcaklığına ter
ketıniştirr. Bugün, dunyada bir sar15ın kadının var
lığı, vaktile bana benziyen bir kadının yaşamış ol. 
Ması, nazarımda ehemmiyetlerini kaybetmiştiler. 
Benim icin ) alnız bu saatler vardL 

Kilçük b•r dolaptan, birçok yiyC'Ce:.: çıkardı: So
ğuk et, :;ala~a. meze, yemiş ve buz gibi bir şişe bira. 

- Snkln yerinden kımıldama! Küçük misafiri. 
me ben, bir prensese layık olan ikramları edece
ğim, her şeyi hazırlayıp, önüne koyacağım. 

- 5'.Z yorulmayınız, uşağınız b:ınları yaparclı. 
- Uş~gım mı? Kıymetli misafirimi ağırlam:ık 

:erefirı; ona ve:rir tniyim ben? 
Gülerek. konuşarak yemeğe başlamıştık . Banyo 

ye açık hava i~tahamı açtığı için, her şeyden bol bel 

yiyorıium. 
- Şu soğuk karpuz pek hoşuma gitt~ bana bir 

parç.:. daha verir misiniz? 
- Peki y&vrum. • 
- Ben biraz daha bira içmek istiyorum: 
- · Başın döner, fena olursun. diye korkuyo-

rum. 
- Hayır, bayır, içki bana katiyen dokunmaz, 

arkadaşlarla her zaman içeriz. 
- Bütün mesuliyet kendine ait .• 
- Tabii.~ 

--- Oyleyse bardağını uzat! ' 
Yiyorum, içiyorum, konuşuyoruın. Neler sö;'~c::

diğimin farkında değilim pek; yalnız ona bütün 
nıektep hayatımı, sizlerle beraber geçen ömrümün 
neşeli ve tuhaf tarafını anlattığımı biliyorum. Gülü. 
yoruz, kah!tahalarla, gözlerimizden y:ıj gelecek ka
dar, çok gülüyoruz. 

Yemek biter bitmez, üstüme garip bir gevşek· 
lik çöktii. B<ış yere o kadar öğünmüşüın meğer; bir
kaı; kadeh bira uykumu getirmişti. Göz kapakl3rım 
demir kepenkler kadar ağırdı. Ben mukaveme:. edip, 
uyku ile mücadele ettikçe o. büsbütün keyifleni-

yordu. __ _ 
- Içki bana dokunmaz, diye kamluyordun; iki 

bardak bire içince; işin tamam oldu. 
- Alay etmeyin amiral, vallahi biradan değil; 

zat.en uykum vardı. 
Başı:n sallanıyor, bütün vücudüm kırık bir dal 

halinde yar.a meylediyordu. Bu halim. onu kahkaha 
ile güldtirö~. 

- Yalar. söylediğin için. sana ceza vereceğim: 
Uyku uyumak yok bugün .. 

Hasta bir çocuğun nazlı sesile yalvardım: 
- Sız iyi bir adam, şeker gibi bir dost olsamz, 

böylP demez de, hemen kotrayı yürütme.it için eınir 
verirct'1:1 v2 ben dalgaların ninnisiyle tatlı tatlı u
yurdum. 

- Başka bir emriniz yok mu, prenseS'. 
:...... Var. Ben uyurken katiyen, benden tarafa 

bakmıyarak, gazete okuyacağınıza söz vereceksiruz. 
- B.ı cierece istibdada tahammül edeme:n.. 8a

na beşikte sallanarak, uyumak zevkini tattırırım a. 
ma sen de, beni serbest bırakacaksın. !ster dışarıya 
çıkar, ıstcrsem burada oturur. dilediğim tarafa t a
kar, diledi,ğim şeyi yaparım. 

tTyudUJTl. •• Bu muhakkak... Fakat her geceki gi
bi, harici hayatla alakamı kesen, derin bir uyku ile 
değil. .. Buhda garip bir şeffaflık vardL Uyuduğum 

halde, hissetmekte devam ediyor. tamamile kendimi 
bırakamıyordum. Dalgaların gürültili.unü, rüzgarın 
yelkeni.er arasında çıkardığı hafif ve kuvvetli ~es. 

leri takip ediyor, denizin ortasında ve bır kotra içın
de olduğumu aklımdan çıkaramıyordum. Hatta, ka
palı perdelerin arkasından mavi göğü ve parlak gü .. 
neşi bile göcüyordum. Fakat bütün bwılnnn üstün
de beni meşgul eden ve kendimi uy'.mm .. n deriln:k· 
lerine b1rakmaktan meneden şey, yanımdR. onun 
ın~vcud:yehydi.Vakit, vakit, onun ı:Iözlerinin Y'.ııüm
de ve vücı.. dümde dolaştığını. dudaklarının yar1 
memnun. yarı mahzun bir üade ile ~alümsediğ\ni 
ve bcnı uyanciırmamak için, yerinden kıpırdamadı
ğını, nef~ ahtken bile kendisini kontrol ettiğini his-
sediyordum. (Devamı varJ 
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Milletlerarası posta tttihadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli mOdJet surastyle so, 11. ı, 
1,5 liradır. Abone bedeli oeşindtr. 
Adres deliştlrmek H ku"1$tur. 
Cevap lcin mektuplara 10 kurUŞluk 
pul tıAvesi ltızımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Geçen Yll Ortay11 
Atllan Şikayetlerle 

Bu Senekiler 
Arasında Fark Yok 

Şu sahrlan, dilDkfl &.azetclerde 

okuduk: 
•- Universite Reıctar0 Cemil Bllul, her 

9e11e oldulu ılbl. bu sene de talebenin di
leklerini teeblt etmek Qzere. Üniversite 
~lerile toplantılar ,.apmaktadır. Rek
tM, dilnkil toplantıyı. hukuk ve lktısat 
f.akOlte.ı sençlerlne t.ahala etmit, bu iki 
fakülte ıençlerine bir çay vermişUr. Tıp 
faldlltesl ıençlerine tahsis edilen toplantı, 
oldukça mllnakalalı ıeçmiftlr. 

Talebeler: 
1 - Mtıfredat proıramlannm noksan

!IJmdan. 
2 - Staj maddetlerinln azlıtından, 
1 - Fakülte müdavim ve ~nlanrun, 

tabb! bllgflerinl arttıracak kitap ve kiltüP
hane bulunmamaauıdan flk'7et etmi~er
dlr. 

t - Blrllk ve talebe yurtlarının ben\lz 
tem edilmemesi ve bu yilzden, C-lndQzle
rt 'Üniversite suuflannda ders taktp eden 
birçok ıençlerin, ıecelP.ri. bodrumlarda, 
harap medrese kotuJW.nnda vakit ıeçir
melerf, 

il - Tam gıda alamamalan, 
8 - Ecnebi profesörlerinden hakkile 

istifade edememeleri. 
7 - Ortada matbu eser bulunmaması. 

n mevcut ldtaplann da, bol yanlıf 7\1-
zOnden anlqılamaması. gençlerin, dQnkll 
çayda ortaya attı.klan fiklyetler meya
nındadır!." 

Biz, Cemil Bibelln, reçen sene oL 
duiu aibl, ba .. ..._ 4e 1na toplantılara 
... _,.. ~-·-~· .h+.1Pd._.._,l"•· "·~·1·y-ruz. -...un&u, ıasnı ı mttnı&un oıan oır 

çok kusur~ anlaplmasına im.kin 
eren bu toplantılar, demokrat bir 

memleket Cnivenitesinia prensibine 
çok yaraşan temaslardır. Köylil ile, 
bizzat. ve bilivuıta temasa girişen 
Cilmhurreisimizin verdikl"rİ örne.. 
iin memlekete gitükçe yayılışına de. 
lilet eden bu faydalı temaslann, sa.. 
de psikolojik ve müsbet tesirleri bile, 
hiç filphesiz, deleri ıayri kabili in.. 
kh bi'r kazanttır. 

Fakat, Cnivenite Rektörü Cemil 
BDselin, talebelerle ıeçen yıl yaptı. 
iı temaslan hatırlıyanlar bilirler ki, 
o uman, ortaya atılmlf bulunan ı'
k&yetlerle, pmdi açıp vurulan dert. 
ler arasında, çok bilyilk bir detisik
lik yoktur. Bu bakımdan, bu toplan. 
tılann filtt neticelerini, bizi, diledifi. 
mh derecede sevindirebilecek mahL 
7ete kavupıuq sayamayu. 

* Me6uslanmızın Tetkiklerinden 
Beklenen Neticeler 

Din, Od mektup aldık: Bunlardan 
hlrial, Bakırköyilnclen, dileri de Be. 
fildaştan yazıbnııtı. Mektuplan ya. 
zan vatandaşlar: 
•- Hatırlarsınız:: diyorlardı. bfr andık, 

İltanbul mebU1ları. aemt semt dol.aştılar, 
halkın arzularını, tlklyetlerinJ dinlediler. 
Bu meyanda. biz de a,.atımua kadar ge
len bu Qınlt verici, ve büyilk fırsatı ka
çırmadık, mebU1lanmıza, dertlerimizi, di
leklerlmhl dlllml:dn d~ndOğQ kadıır an
latmıya çabaladık. Fakat, maalesef. o gün
den bugüne kadar, açtığımız yaralara bir 
merhem sürülmüş değildir. Bilmeyiz, bu 
hususta, bedblnllge duşmekte. - aylar a 
bekledıtimlz halde - pek acele mi da\Tan
nıış oluyoruz?" 

Biz, hatırlıyoruz ki, bu mevzuda 
aldığımız ilk mektuplar bunlar de. 
ğildir. Bunu hatırlayınca, hu mek. 
tuplan, o temasları yapmış olan me. 
buslarımızın nazan dikkatine koy. 
mayı da, bir vazife biliyoruz. Hatır. 
!atmak isteriz ki, balkı tatlı ümitle. 
re kavuşturduktan sonra sukutu ha. 
yale düı;ürmek, onların dertlerine ve 
arzulanna karşı tamamile lakayt kal. 
maktan daha küçük bir yanlış değil. 
dir. Biz, mebuslarımınn, def terlerine 
doldurduktan notlan unutmadıkla
nndan eminiz. Fakat temenni ederiz 
ki, onlar, - is'afı mUmkiln olan arzu
ların, ve bertaraf edilmesi mümkün 
olan §ikiyetlerin, onlan kf'!ndilerine 
dinletenleri tatmin edecek birer ne. 
tic&ye ve fiili alakaya kavuşması bu. 
susunda, biraz daha himmet ''e ııay. 
ret IÖ8tersinler. Ancak bu saycdt'dir 
ki te lann halkta "''andırdığı 

TAN 

Utro Basmuharriri ile Mülc1kat l 
''Balkan Birliğ. Erg ç 
Tahakkuk Edecektir,, 
(Arkadaıımız Aka Gündüz, Sof· 

yadaki ikameti esnasında Bulga· 
ristaıun en büyük gazetelerinden 
biri olan "Utro,, nun başmuharri 
ri St. D. Tanef ile bir görüşme 
yapmışbr. "Utro,, basmuharriri
nin Türk - Bulgar münasebetle. 
rine ve Balkan Birliğine dair olan 
dikkate değer fikirlerini. bu yuı. 
da bulacaksınız.) 

* B ulgaristanm en büyük mües.. 
seselerinden biri de Sofya

da bulunan ve "Atnaşi Damya
nof,, tarafından çıkarılan gazete. 
leri tabi, neıir ve idare eden mü
essesedir. Bu müessesenin çıkar
dığı "Utro", "D Nevnik,, ve (Zar. 
ya,, gazeteleri Bul.garistanda çı
kan bütün gazetelerin tirajlannın 
dörtte üçünü teşkil eder. Bunlar
dan yalnız 'Utro., nun günde 130 
bin sattığını söylemek bu müesse. 
senin nüfuzunu anlatrnıya kafidir. 
Hatta mühim hadiseler karşısın.. 

da Utronun tirajının 170 bine ka
dar çıktığı görülmüştür. 

Bulgaristanda gazete tirajlarının 
çok yüksek olmasının tek sebebi, 
Bulgar milletinin politika ile cok 
yakından alakadar olmasıdır. Bul
gar milleti cihanda olup biten her 
§eyi öğrenmek ve bilmek ister. Bu, 
dağda bulunan bir köylü için bile 
böyledir. Memleketin en ücra kö
pesindeki bir köylü ile görüştüğü
nüz zaman onun dünya vakalann. 
dan tamamfyle haberdar olduğu. 
nu ve dünya siyaseti hakkında 
p.hst bir fikri ve düşüncesi bulun.. 
duğunu görürsünüz Çünkü, gaze
telerin tirajlan yük.sek olmakla 
beraber Butaarlstanda 1razeteler 
......... ~ -. ... IS"''s"'e~ "'"" u.u ~aıt~cy. t:u 
az beş kişi okur. Bu itibarla mese
li Utro'nun hakiki karii 650 bin 
ki§idir. 

Utro'nun baJrnuharrfri ilk gü
nündenberi Bay St. D Tanef'tir. 

İstanbul.da iken Sofyada görüp 
konuşacağım şahıslann isimlerini 
tesbit etmiştim. Bunlar arasında 
Utro'nun başmuharriri de vardı, bu 
itibarla Sofya ziyaretim esnasında 
kendisiyle görüşmeyi ihmal etme. 
dim. 

Bay Tanef, beni evinde kabul 
etti, kendisi çok kıymetli bir mes. 
lekdaşımızdır, henüz, nisbeten 
genç görünen ve haki~atte 51 ya. 
şmda bulunan Tanef 30 yıldanbe. 
ri Utronun başmuharrirliğini yap
maktadır. Gazeteciliğe sadık kal
mak için mebus namzetliğini ve 
vuku bulan diğer yüksek memuri. 
yet tekliflerini reddetmiştir. 

Bay Tanef, diğer bütün Bul. 
garlar gibi maarifperver 

bir adam. Evindeki yazıhanesinin 
duvarlannda hükılmet rüesası ile 
tanınmış beynelmilel devlet adam. 
lannın fotoğraflan asılı. Bunlar 
arasında Ebedi Şef Atatürkün Il'S. 
mi ve onun yanında Milli Şef İn
önünün ve Hariciye Vekili Sara
coğlunun resimleri de var. Bu re
simlere birlikte bakarken Atatür. 
kün fotoğraflannın önünde durdu
ğıunuz zaman Bay Tanef bana, 
"Bugünkü asrın en büyük refor
matörü,, de<ll ve ilave etti: 
"- Bu biıyük adamla daha Sof

ya ataşemiliteri iken tanışmıştım, 
ondan sonra ve son defa olarak ta 
yedi yıl önce ve o zaman Başve
kil bulunan Muşanof ile birlikte 
Ankarayı ziyaretim esnasında gö. 
rüştüm. 

Marmara köşkünde vuku bulan 
ve bir saatten fazla süren bu gö. 
rüşmemizde bu dahi devlet adamı 
Türklerle Bulgarların ayni ırktan 
olduklanna dair olan fikirlerini ve 
buna ait ilmi nazariyelerini anlat. 
tılar ve bize: 

"Biz Cenuptan, Küçük Asyadan 
A vrupaya ve siz. Şimalden yani 
Rusyadan Balkanlara indiniz.,, de. 
di. Atatürk Bulgaristanm ve Bul
gar milletinin hakiki dostu idi. O
nun politika temellerinden birini 
de Türk _:_ Bulgar dostluğunun e
saslı surette kurulması teşkil cdL. 
yordu. Yeni Türkiyenin de bugün 
onun şahsi d06tu ve en büyük me
sai arkadaşı İnönü tarafından ida-

Konuşan: Aka Gündüz 
1 

rün Türkiyenin başında bulunma
sı hasebiyle, Bulgaristan, Umumi 
harpten sonra ilk defa yabancı bir 
devletle dostluk muahedesini 1925 
te Türkiye ile akdetmi~tir. 1931 de 
Muşanofun Ankara ziyaretinde ta. 
mamiyle elde edilemiyen daha de. 
rin dostluk ta Köseivanofun geçen 
Martta Ankarayı ziyaret etmesiyle 
başlamıştır. 

Türkiye - Yugoslavya - Bul. 
garistan Balkanların belkemiğidir. 
Türkiye ile Bulgarları biribtrin
den hiç bir şey ayıramaz. Dostu
nuzuz ve daima böyle kalacağız. 
Bugün ve yann bizden hiç bir ba. 
kundan şüphe etmemelisiniz. 

A vn.ıpa çok heyecanlı günler 
geçiriyor. Asırlardanberi bü 

yük emekler sarfiyle vücude ge. 
tirilen medeniyet bir anda birer 
harabeye çevriliyor Biz Balkanlı
ların bu tufandan uzak kaldığımı
za şükredelim. Esasen Balkan dev. 
!etlerini idare edenlerın en büyük 
va.züesi de Balkanlan bu Afetten 
ttonımak için icap eden tedbirleri 
almaktır. 

Ben. bizzat Polonya cephesinde 
bulundum ve harbin tevlit ettiği 

feliketi yakından gördüm. Size 
katiyetle söyliyebilirim ki, 1914 
teki Umumi Harbin fecaati. bu
günkü harbin felaketi karşısında 
hiç kalır. Çünkü ben o vakit te bü. 
tün cepheleri dolaşmış. harbi ya
kından takip etmiş ıdim. 

Bu itibarla Balkanlılar aralann
da biraz fedakarlık yaparak sıkı 

bir anlaşma yapıp harpten tama. 
miyle sakınacak vazivet almalı
dırlar. 

Şunu derhal iLive edeyim ki, 
komşulamruzdan hiç biri t:>iuien 
endişe etmemelidir. Çünkü. biz, 
her ne suretle olursa olsun hiç 
kimseye tecavüz etmek nıyetinde 
değiliz. 

Bulgar milleti kadar sulhü ya
kından ve samimi olarak istiyen 
bir başka millet yoktur. dersem 
caizdir, bu gaye uğrunda milleti
mizle idare adamlanmız aruında 
fikir Birliği vardır. Lakin bize de 
yaşamak ve terakki etmek hakkı 
verılmelidir. Biz. yalnız bunu isti
yoruz. Bul$?ar milletinin bugünkü 
yegane emeli harp etmemek. har. 
bi hudutlan yakinine getırmemek, 
komfUlarile iyJ münasebetleri ida-

me etmek ve bu esaslara dayana
rak terakki etmektir. 

Ancak Balkan sulhunü tek ba
şımıza garanti edemiyeceğimız için 
bu hususta bütün Balkan devlet
lerinin iş birliğinde bulunması li
zımdır. Esasen Balkanlardaki mu. 
allak meselelerin anlaşmalarla 
halledil,,.bilmesi mümkündür. Tür
kiye, Bulgaristan münasebetleri 
buna kuvvetli bir mısaldir. va_ 
kıa, bu uğurda diğer Balkan idare 
adamlan tarafından büyük gay
retler sarf edilmekte olduğunu 

memnuniyetle görmekteyiz. An. 
cak Balkanları felaketten masun 
kılmak için evvela heplmizın ta
mamiyle "Balkanofil,, olmamız 

icap eder.,, 

N etice olarak Tanef bana şun. 
lan söyledi~ 

- "Biz. Türkiyenin dostluğunu 
takdir ediyor ve ona kıymet veri
yoruz. Diğer komşulamnızla da 
avni şekilde münasebat tesis eyle. 
diğimiz gün kendimızi bahtiyar 
addedeceğiz. Maamafih bu fikrin, 
yani Balkanları harpten uzak tu. 
tup Balkanlılar arasında bir an. 
lasma temin etmek prens!oinin 
nihayet galebe çalacağından ümit
var olmamız lizımdır. Esasen an
cak bu sayededir ki bu büyük Afet
ten kurtulmak mümkün olur.,, 

ÇARŞAMBADIR ÇARSAMBA r 
"-----------------------~~~~--~~------~.) 

Yola Geliyorlar 
K im? Kim oı.tın efendim? 

Kadınlar. l!:vvelden yo'.da 
değil miydiler? Fena tefsire hacet 
kalmadan söyliyeyim de, tezviıe 
imkan kalmasın. "Yola geliyorlar,. 
deyişimin sebebi, kadınların da 
yol parası vermeğe mecbur kala.. 
cakları haberinden doğmuş bir iıı
şirahın üadesidir. 
Analarunız ve hemşirelerimize 

düşman değiliz. Yavuz Sultan SP. 
lim hakkında bilmem hangi şairin: 

•Az zamanda çok it etmlt idi• 

•l•ynl olmuı idi llemglrl• 

Dediği gibi, az zamanda göster
dikten inkişaf asan gözlerimizi 
kamaştırmaktadı.r. Dünyanın bir. 
çok memleketlerinde henuz ka
dınların varamadıkları nimetlere, 
nail oluşlarına gıpta ediyoruz. Bu 
gıpta sozü de doğru değil ya! Çün 
kü onların daha pek yakında var. 
dıkları bu nimetlerin biz gedıkli
siyiz. Hakim oluyorlar, avukat o
luyorlar, hekim, dişçi, hoca, bele
diyeci, tahsil memuru, mühendis, 
şair, edip ve mebus oluyorlar. Bu
na mukabil erkeklerın yüklendik
leri birçok meleket mükellefiyet
lerinden mustesnadırler. Niçin? 
Nelerı eksik? 

İşte, vazıı kanun da benim gibi 
düşündüğü için, onlardan da yol 
parası alacak. Ama yalnız çalışan 

ve kazananlardan. Bundan tabii 

de bir şey olamaz. Çünkü çalışmı
yan ve kazanmıyan kadından yol 
parası almak, kocası, kardeşi ve
ya babası gibi, ona bakan bir er. 
kekten iki misli yol parası almak 
demektir. 

Acaba kadınların yol vergisin
den istisnalarının sebebı ne imiş? 

Bir zendost arkadaş bana şu ce
vabı verdi: 

- Pek hafif ruhludurlaT d.a, 
adeta kaldırımlara temas etmeden 
uçarlar, dedi. Bu sözü cinsi latife 
karJı bir cemileki.rlık telikki e. 
derken aklıma, bilmem kaç sene 
evvel İstanbulda beş kuruşa hal
ka gösterilen 275 ır;ıo ağırlığında-

. . 1 

B. 
Yine Afrodit 

J f, talim ve terbiye heyetine 
1 intikal edince. akar sular 

durdu. Duran sular da, aktı. Ben 
talim terbiye dairesinin yerinde 
olsam, mahkemenin kararını alır 
almaz, hastalanırım. Çunkü aşağı 
tükürsem sakalını, yukan tükiır
sem bıyığım. 

Bence bu işe, şu ç~şniyi verme
lidir. Avrupada edebi eserlerin ka
taloğlarına bakarsanız, yanlarında 
birtakım yıldız işaretleri gorürsli
nüz. Bu işaretler, "herkesçe oku
nabilir,, yahut "çocııkların eline 
verilemez., gibi, kitabın hangi h&l 
ka hitap ettiğini anlatır. "Afra. 
dit,, nam eserin de, müstehcen ol
madığını anlamak bir ehlivukuf, 
bir ilim ve edep meselesı olduğu
na ve bu eseri her önüne gelenın 
anlıyamıyacağı idia edildiğine na.. 
zaran, kitabın üzerine "tahsili ali 
görmüş, münevver kesane mah
sustur,, tarzında bir satır şerh ve
rilmek ihtilafı bir havli kolaylaş. 
tırır. 

Anten ve Mide 

Bir zat, vilayete müracaat e-
derek, kom~usunun dama 

gerdiği "anten., yani radyo teli, 
kendisinin midesini bozduğunu ıd
dia edıp, şekvacı olmuş. 

Gazeteler de bunu "anten mide 
bozar mı?,, taaccübUe sütunlarına 
geçiriyorlar. Bozar efendim. Bu 
radyo denilen şey, yalnız mideyi 
değil., valla.hi insanın aklını bile 
bozar. Hele, geç vakıte kadar otu. 
ran saygısız bir komşuy1 düşerse, 
bir aya varmadan, zıvanadan çı-
k. ·r 

Ben nefsimde tecrübe etilin. F.s. 
kiden mideyi bozan şeyler pastır
ma, balık dolması, düğün yahnisi 
gibi, hazmı güç şeylerden ibaretti. 

· · • .:tı. Boy. 

vergi ihbarnamesi, su taksiti. elek
trik faturası, hane kirası gibi ik
tisadi; imtihan yaklaşması. not kı
nlması gibi, ilmi ve oolis sorgusu, 
müstantik celbi, müddeiumumi da
veti gibi adli ve inzibati sebepler. 
le de bozuluyor. İşın fenası ağır 
yemeklerle bozulmuş mideler, bi
raz bikarbonat, bir barc!ak kara. 
hisar suyu. gibi şeylerle düzeldiği 
halde, bu son sebepleri.-. bozulmuş 
midelere o gibi devalar da tesir et
miyor. 

:Makbuz Yazıl n 

E skiden zaten ıyi v zı vaza. 
mıyan bir kı ım m murlar. 

latin harfleri kabul J ktcn :;on 
ra, bu harfleri ögrendı er B!r a
damın eli yazıya yı:ıt:namış olursa, 
ne latin harfini yazabilir ne A
rap. Kaldı ki; bu yeniler iyi ya
zılmazsa, o kadar karışık ve kötü 
bir şekil alıyor ki, karine ile de o. 
kunmuyor. 

Bu arada size saheser olarak 
tahsil şubelerinden verilen mak
buzları arzedebiliriz. Bu makbuz
ların yazıları, sadece bir takım 
çizgi ve karalamalardan ibarettir. 
Ne okunur, ne okutulur. Hani, 
Nasrettin Hocaya b1r okunmaz 
mektup getirmişler: 

- Şunu oku, Hoca! demisler. 
Mektup, bahsettiğim makbuzlar 
nev'inden okunur şey değilmiş. 

Hoca da: 
- Okuyamadım! cevabını ve

rince, karşısındaki: 
- Yahu! Ben de seni koskoca 

kavuğunla bir ~y sanmıştım, dıye 
çıkışmış. 

Hoca böyle şeylere sükiıt eder 
mi? Hemen kavuğu çıkarıp karşı. 
smdakinin başına koymuş ve: 

- Keramet kavu!tta ise al da, 
sen oku! cevabım vermiş. 

Bahsettiğim makbuzlar, hini i
cabında parayı verenin bunu ispat 
etmesi için verllmi§ bir vesika ise, 
Allah sizi inandırsm. bunlardan 
böyle hır hizmet beklemeğe im. 
kan yoktur. Çünkü rakamlardan 

m0zmı 
Milletler Cemıy 
lstikbaO -,.. 2 

Y cu:an: Sabiha Zeke 

Cenevrede Milletler C 
"İnformation de la 

ismiyle çıkan bUltenindt 
Cemiyetinin istikbali 
çiik bir yazı var. Bu yazı 
riri diyor ki: 

"Asrımızın en karak 
ti, fizyoloji, bp, kimya 
gösterdiği harikulade 
rağmen, milletler arası 
delelerin önüne geçemeı 
sanlarla insanlar, ve 
milletler arasındaki m( 
düzeltmek, fennin ve te 
melerinl, umumun men: 
met edecek bir hale g 
takip edilecek yol, m: 
sındaki bu münasebetle 
cek ilmi araştırmalar y. 
ler bulmaktır. Milletl 
harp zamanında dahi 
faaliyetlerine devam ed 
!etler Cemiyeti insanı 
istıraplanndan doğmuşt 
da bugünkü kadar ka 
geçirmemiştir. Fakat 
smdaki anlaşma ve m ~ 
ma hislerinin kaybolm 
olduğu için istikbalind 
Şairin dediği gibi, gec 
!attığı için güzeldir.,, 

Bu yazmm kafamızd 
bazı sualler var. Asn 
rakteristik ciheti, fen 
hasında yaptığı terakki 
ler arasındaki mücadel 
geçemeyişi midir? Bu te 
mücadelelerin önüne g 
kUn mil idi? Bana öyle 
sanlara f ali ket getire 
mücadeleye sevkeden 
kiler değil, bu terakkı 
insanlar hesabına favda 
kullanılmamasıdır. Çün 
teralliler, tekniğin 
reler, muharririn isted 
maa menfaatine değil, 
sanların menfaatine h 
tir. 

Ba yuumı aklımın 
ci sual fUdar: Made 
Cemiyeti tekniğin yar 

dalan insanlara daha 
kilde teımll ile, hu mü 
nBneı re~N!f kani 
nelik ömrü içinde nede 
kip etmedi? BattA Mil 
tinin nizamnameslnd 
'bir ldlçilk devlete karşı 
bir hilytik devlete kaq 
tatbik etti. Neden harbi 
cek kuvvetli emniyet s 
madı? 

Asnmızın en büyük 
ve teknik itibariyle, se 
ileri milletlerin. küçi 
yutması davasıdır. Mili 
ti bu davayı halletme 
rasındaki ibtiliflan s 
hak ve adalete dayanar 
ıiarlyle doğdu. Harbin 
addedilmesi, umumi 
konferans lan insanla 
inandıracak düsturlardı. 
senelik hayatında slc 
bozan nice nice badisele 
ha eski tarihte 1923 t 
Yunanistan arasında 
meselesinin hallinde, A 
meselesinde, Arnavut) 
Habeşistan, Mançuko, 
r"nde izası olan devlet 
felaketli günlerinde al 
bu şiara uygun değildir 
zdan bu kötü hiikiimler 
le, yaşadığı müddet içi 
lardan hiç birini halle 
madığını ispat etti. 

Şimdi harp zamanın 
emniyetini, teknik tera 
tün insanların istif ad 
ilmi şekilde araştırırke 
müller:ni teshit ederk 
müstahzar iliçlar nr\'' 
rulacak hap mahiyetin 
na dikkat etmelidir. 

ibi, gece, belki ışığı h 
güzeldir. Fakat bu 
larda yirmi dört saatte 
züken güneş nev'inden 
şchi~·elda kadar uzadık 
ışıklara kavuşacaksak, 
lıkta Milletler Cemivef 
pek parlak görünmiiyor 
aramak için çalışhfl li 
asnmızın bil:vtik icatl 
teknik tekimfllü, k"m~· 
gazlan l\lilletler Cemi 
hie varamıylluktır. tn 
hahrlatan gf"ceye de&"J. 
turan 1$ığa hasret cekh· 

damgalar yapılsa da, on 
salar. Alakadarlar, ilel 
de olduıhı icin. mııkh 



• 
BALKANLAR Saracoğlu Geliyor 

.Sulh CePhesi Hariciye vekilni, Bulgar 
1rndaki kuvvetlerin ~=~:uı~:;~d~a- Kralı Kabul Ett·ı ve 
111evi bir surette tesir ve nüfuzlarına 

:::.i olduklan zamanlara münhasır. Ko··seı·vanof'la Go··ru··şıu·· 
Yine itiraf etmelidir ki, Osmanlı 

!devletinin Balkanlarda zayıf duştü
ğü gunden harp sonrasına kadar Bal
kanlardaki mücadele Balkan dışın. 
dak1lerin hesabına bir hayli karlar 
ıkaydetmiş, Balkanlılara temin ettiği 
faydalar pek mahdut kalmıştır. Bal
ıkanlılann harp sonrası senelerinde 
aıyrılıp kurtuldukları haleti ruhiye 
budur. Eskiden Balkanlar büyük ve 
nüfuzlu devletlerin birer poligonu 
halınde mutalaa edilirdi ve bunun 
tatbikatını yapmak ta ekseriya Bal. 
kanlılara duşerdi. Fakat fiili alamet. 
ıJ.erini gördüğümüz Balkan ruhu bu. 
ııun tamamen zıddına bir inkişaf 
eeyri takip etmektedır: Artık Bal
kanlılar dünyayı kendi menfaatleri 
ızaviyesinden görebiliyorlar. Balkan, 
Avrupa bunycsine nazaran tekamü. 
,lunde geri kalmıştır. Onun maksadı 
bu tekamülü süratle tamamlamak
'tır. Bunun için onun tabıi arzusu 
ısulhtür. 

M uharlplere göre de Balkanların 
sulh şartlan içinde kalması 

akıl ve mantık zarureti olarak kabul 
edilmesi iktıza eden bir hakikattir. 

Muttefikler harbi mevzii bırak. 
mak emelindedirler. Bunun içill Bal. 
kanların müttefikler tarafından bir 
taarruza uğramasını varit telakki e. 
>demeyiz. Bilhassa Tuna etrafındaki 
menfaatleri bakımından hergiln bi
ribirlerinden biraz daha uzaklaşan 
İtalya ile Almanyayı, henüz arala. 
rında askeri bir ittüak vücude geti
rilememiş olan Almanya ile Sovyet 
Rusyayı biribirlerine yaklaştıracak 
hAdiseleri müttefikler diplomasisi 
tahakkuk ettırmiye hizmet edemez. 

Balkanlara bir Alınan taarruzu da 
.Almanya için kardan çok fazla za. 
rarlı olur. Almanya, Balkanlarla ik. 
tısadi münasebetler idame etmiştir. 
Ve Balkanlardaki maddelere muhtaç 
bulunmaktadır. 

Balkanlara taarruz ettiği takdirde 
tarlalar harp sahası olacak, petrol 
kuyuları asgari iki sene işletileme
ınek üzere kapanacak, gıda temin e. 
den eller silaha sarılacak, hullaa la
~ıSal membalan kuruyacaktır. Bu 
§artlar içinde Balkanların tecavüze 
uğraması ancak, aklıselimin ülasile 
mümkündür. 

Fakat Nazi politikası ne zaman 
aklıselime ehemmiyet verdi? 

Harbi genişletmek arzusunda bu. 
1unan ve harp sahasını kendi toprak. 
lan dışına atmakta menfaat gören 
Nazi Almanyası Balkanları, eğer Çe
'koslovakya haline koyamadı ise, bu 
netice, Nazizmin sulh arzusuna değıl, 
Balkanlann mütesanit bir şekilde 
sulbü koruma azmine delildir. Bal. 
kanlarda Balkanlıların sulh arzusu
na muhariplerin vaziyetini ve iki 
harp harici devletin, İtalya ile 
Sovyet Rusyarun Balkanlarda bari. 
katlan karşılaşan politikalannı da 
flave edecek olursanız Balkanların 
bir sulh ve sükun memleketi olmrya 
'ne suretle adım adrm ilerlediğini 
,görmek mümkün olur. 

Balkan diplomasisinin muvarfa. 
kıyeti, bu tabü unsurları b!r araya 
,ıetirerek Balkan şahsiyetini ifade e
den bir sulh sentezini vücude getir. 
mesindedir. Reel diplomasi de zaten 
bundan başka türlü olamaz. 

Felaketzedelere 
Avans Tevzii 

için Vilayetlere 
Emir Yerildi 

(Ba11 1 incide) 

mn 3 mlslini geçmemek üzere Vekil
ler Heyetnice tayin olunacak mik
tarda avans verilecektir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılma
nuş olan yetimlere avans itasında 
1etim maaşına veya ikramiyeye? mes
net olan memuriyet maaşları esas 
tutc.lacaktır. Bu avanslar, maaş ve 
ücretlerden müsavi taksitlerle tev. 
kif olunmak suretile bir haziran 940 
tarihinden itibaren azami iki sene 
zarfında istirdat olunacaktır. İkra
miyeye mustahak olanların borçlan 
ikramiyelerinden tevkif edilecek tah
ais muamelesi yapılmamı' olan ye. 
timlerden nüfus zayfatlan ziyaa uğ
ramış bulunanların 'istihkak iddJa
lannın tevsiki için idarP. heyetleri 
mazbataları da kabul• olunacak:.ır. 
Bu esasların tatbiki için nüfus daire. 
!erinden alakadarların talebi üzerl
ae verilecek kayıt suretlerile idare 
heyetlerince verilecek mazbatalar, 
her türlü harç ve resimden muaf tu
tulacaktır. 

Belgrat Büyük E'lçiliğimizde verilen öğle ziyafetinde 11 ariCfüe 
l' eki/imiz Türk gazeterileri ile görüşüyor 

ma~n 1 incide) 
Nişteki Misafirlik 

Saracoğlu, Niş'te Yugoı:;lav Başve
kili ekselfıns Zvetkoviçin ht:susi mi
safiri oldu, bir gece kaldı. Tafsilata 
girişmiyorum, adamına göre söz söy. 
1iyen ve söylemiyen Hariciye Nazırı 
ekseliıns Markov•ç te beraberdi. 
Gündüz gezintileri pek dostane bir 
hava içinde yapıldıktan sonra ağır 
başlı, demir bilekli ve dopdolu kafa
lı muhterem General Mctaksas, yo. 
luna devam etti. 

Sofyada Geçenler 
nk vereceğim hab~r şudur: 
Saracoğlu Bulgarlar Kralı Sama

jeste Boris tarafından kabul edildi. 
Ve bu pek nAzik kabul ve mülakat 
öğleye kadar. dostluk havası içinde 
geçti. Böyle bir zamanda komşu ve 
dost bir Kral ile tam değerinde kom
IU bir Hariciye Vekılinin ne konuş. 
t~ 9Grrraoalı..~ p••" •' -1..-·-
siyaset cahili olmadığım iç n, bir şey 

zip edilmiyeceğinden emin olarak 
soy Iiyebilirim. 

Sofyadan Bir Haber Daha 
Hani beş, on gün önce; Japonya· 

nın Avrupadaki Orta ve Büyük El. 
çileri Peştede toplanıp, konuşmuşlar
dı ya. İşte o toplanma bitmiş. Ne ko
nuşmuşlarsa, konuşmı.ı~lar, yerleri
ne dağılmışlar. Sofyanın yeni Sefiri 
de dönmüş, gelmiş. Bu akşam bizim 
Bulgarya otelinde - çünkii henüz 
Elçilik eJdbi burada oturuyor -
Sofyadaki ecnebi ve Bulgar matbuat 
ve ajanslarının mümessilleri şerefine 
bir kokteyl parti vermiş. Benim mti
him işlerim oldugu ıç:n, bulunama
dıın. 

Sayın Bay Elçi1 bir nutuk söyle
miş. Bulgar gazeteciler cemiyeti rei
si de karşılık vermiş. Her halde sulh
ten ve dostluktan konuşmuş olacak. 
lar. Yahut Japonyanın Avrupa işıe
rine yeni bir metod c!ahilinde girdi-
!JL-·- • • ı ~ 

ra eylemişler. 
Geç olduğu için oek öğrenemedim. 

Belgratta Son Gün 

öğrenemedim. Aziz okuyucularımın 
beni hoş göreceklerine eminim. A· 
ma, sonra ne oldu, dcınek haklarıdır. 
Sonra olanlar: Biraz da Belgradın son gününden 

Elçiliğimizde ziy::ıfet. Saracoğlu bahsedeyim: 
daha Belgratta iken, yolculuğu esna- Konferansın son gününü bekleyip 
sında ekselans Köseivanofun goster. birdenbire Romanyaya hucum eclen 

Macar matbuatı - ki dostları Bul
diği misafirperverliğe karşı ve do-
nüşte kendisini bizi"ll Sofya Elçili- garistanı düşünmeden hiicum etıniş

lerdır - Balkanlı ve yabancı olsun, mizde bir Enfn bğle yemeğine da. . .. .. . . . d 
t t i t . B h • · f tt Belgrattakı butun .:ıyası mahafıl e ve e m ş ı. u ususı zıya e e sa-

N B 1 · l" t ·1· El fena karşılanmıştır. Macar matbuatı. ray azırı, u gar rıca ı, ngı ız - . . . . . 
çisi, Bulgaristanın yeni Ankara El. 1 nın bu acemılıgı, ken lı nlcyhıne ol-
. . B l b 1 d 1 sa gerek. 

çısı ve ayan arı u un u ar. u b t h t" • f B ı D h ld ? !•ıat ua eye ımız şere ıne c- -
a a ne 0 u · grat matbuat müdürlüğü biri Sırbi-

Ne o~acak. Saracoğln yemekte.ıı ı tfkral, diğeri Bristol otellerinde iki 
~onra zıyarete. ge~e~ Balkanların dı_- 1 akşam zyiafeti verdi. Bir saat sonra 
g.e~ Sofya Elç~lerını ve. F~ansız Elçı-1 bizimkiler Majino muharebe hattına 
sını kabul ettı. Hem bırlıktc kunuş- gittiler. Biz de Balkanlar sulh hattı· 
tular, ~em ay_rı_ ayrı konuştu. na doğru yola çıktık. Zekeriya Ser. 

İngilız Elçısı pek hoşuma gitti. tel ile birlikte seyahat etmediğime 
Öyle sıcak bir diplomat ki, sevgi fevkalade memnunum. Çünkü, o 
bağladım. Yaman bir Oryantalist \'e benden bir şey umuyor, telefon et
pek konuşkan bir siyası. Tıpkı Yu- miyor. Ben ondan bekl"yorum susu
goslav ve Fransız Elçılerl gibi. yorum. TAN da hazan açıkta kalır 

Daha sonra, Şarki Avrupa diplo. gibi oluyor. Bereket versin, Belgrat 
matlarının Bayanlan ar&sında ne~e, muhabirimize .. O tam böyle vakitler. 
misafirperverlikte, dostlukta müm- de imdada yetişti. 
taz bir mevkii olan sayın Bayan ~ö- Kendimizden Haberler 
seivanofun teklifi üzerine, bız bıze 
civardaki Boyana tepesinde bir kış 
g~zintisi yaptık. Vakıt geldi. Proto
kolun ve formalitenin üstünde ve 
samimi bir hava içinde Hariciye Ve
kilimizi uğurladık. 

İstasyon kalabalıktı. Nizam ve in
tizam yerindeydi. Belgratta c:lduğu 
gibi, burada da kimse incinmedi. 

Vekilimizin S&leri 
Saracoğlu bana bir• şeyler söyle. 

di. Fakat bu ne siyasi beyanattır, ne 
de arasında manalar, mefhumlar a
ranacak sözlerdir. Sadece gittiği yer
lerde bir muhabbet ve hayranlık u· 
yandıran Hariciye Vekilimiziıı hisle
ridir. Dedi ki: 

''Gördük ki, Belınat konferan
sı geniş bir dostluk ve sulh aşkı, 
havası içinde ıeçtl. 

Yugoslavya, büyük s:ımiml mi
safirperverlik ıösterdi. Sofyadan 
da ayni neşe ve teşekkiir duygu. 
lan ile aynhyorum. Gerek antant 
devletleri ile, ıerek diğer kom. 
şulanmızla devam!! bir dostluk 
irtibatı takip etmek saten mukar. 
nrdir. Buna dikkatle riayet ede
cetiz.,. 

Beni daimt dostlan arasına koy
mak gibi samimi bir tevazu gösteren 
Bay ve Bayan Köseivanofun da hı!'
lerinin bu merkezde oldutunu tek-

Biraz da kendimizden haber vere
yim: 

Benim çok şükür yok ya, ötekile
rin evleri, barkları için hoj olur. A. 
jans umum müdürü Muvaffa!{ Mene
mencioğlu, iyi bir heyet kafadarı. 
Neşeli, sıhhatli ve dikkatli bir baba, 
kızı Bayan Nermin, bır buçuk gün. 
lük bir nezle geçirdi. Şiffid1 demir 
gıbi ve yarın Bukreşte. 

Falih Rıfkı Atay, bilindiği gibi 
keyifli ve her işin nikbinlik tarafın
dan alayında. Necmettin Sadak sıh
hatli ve bir söz söylemek için yine 
6 saat düşünüyor. 

Zekeriya Sertel, pancar gibi ve 
bir alay İngiliz, Amerikalı meslek
daş bulduğu için neşeli. 

Şekip Ergüneri, daima ağır ba~lı 
bir filozof çapında. 

Çalı Kuşu Reşat N•ırl, hanımlSJnı 

da beraber getirmek kaygusu ile 
hepsini aldatarak, bir gün geç kaldı. 
Doğrusu Faris istasyonunda hara
retle bekliyenlere karşı iyi bir jest 
değil. 

Emekli General bzettin Çalışlar, 
daima sıhhatli neşeli ve asker. 

Nadir Nadiye ve bana gelince; ben 
birkaç gün sonra Romanya, Macaris
tan ve İtalya illerinde Veyselkarani. 
Tam terttp sıhhatte olduğuma şu ne
§8li telefonumla ina-:ımanız gerektır. 

TAN 

Bulgaristan 
Grupumuza 
İltihak Etmiş 
Sayllabilir 

/ (Başı 1 incfde) 
tı hareketini tasvip etmekte olduğu. 
nu bildirmiş ve: "Bıına binaen, BuL 
garistan müsalemetperver grupu
muza iltihak etmiş addedilebilir" de. 
miştir. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 6 (A.A.) - Balkan antantı 

konseyinin knrarlarını mevzubahs e. 
den Paris gazetelerı, Almanyanın 
tazyiklerini iktısadi sahada yapmnk. 
ta olduğunu müşahede eylemekte
dir. Bu gibi tazyik bittabi harp teh
didine dayanmaktadır. Faknt bu 
tazyikın asıl hedefi Almanyanm mun 
zam surette iaşesi olduğundan mak
sadın tamamile elde edilebilmesi ıçin 
Balkanlarda sulhün devamı lazım
dır. 

Binaenaleyh Balkan antantı nisbi 
bir sukünetle karstla~mıştır. lşte 
Leon Blum mütaleasını bu noktaya 
istinat ettiriyor. Ve Balkan antantı 
konseyinin neticcerini bu bakım<lan 
tetkik ediyor. 

Le Populaire'in başmuharriri, bu 
nisbi sükünetin sebeplerıni ara~tırı. 
yor ve diyor ki: 

"Bunun en bariz sebebi Finlanda. 
nın Rus hücumlarına muznfferane 
mukavemetidir. Finlandada boğazı. 
na kadar harbe girişmiş olan Sov. 
yetler Birliği maddeten olduğu ka. 
dar manen de vurulmustur. Binaen. 
aleyh intjknmmı mm.-;affakiyetsız_ 
Iiklere uğradığı sah:ılardıı araştırı. 
yor. Bunun içindir ki Sovyetler Bir. 
liği Besarabyaya karşı melhuz ha. 
reketini daha müsait bir zamana bı. 
rnkmok mecburiyetinde kalmıştır. 
Romanya, sulbü Finlandaya boıçlu
dur. 

"Almanyaya gelince, Alman ni
yetlerinde görülen muvakkat değL 
şikliğin bir taraftan şiddetli soğuk. 
lardan ve diğer taraflardan da dahi. 
Ii münaknlat müşkiiliıtından ileri 
gelmesi muhtemeldir. 

"İtalyanın ne gibi bir rol oynadığı. 
nı tayin etmek müşkül ise de TürkL 
yenin hareketi aşikardır. Bulgaris. 
tanın verdiği ve teyit ettiği fiili bi
taraflık teminatı • Jı:i Belgrad top. 
lantısının en mühim hadisesi olarak 
t.ıilaldcj M.i1.n>q1r 1r-•• -~... ~-ı..~
vc-soıya hükumetıeri arasında doğ. 

rudan dogruya teessüs eden anlas. 
ma_nın bir neticesıdir. Bununla Tür. 
kiye Cümhuriyeti emniyet icindc 
sulh davasına az hizmet etr'niş değil
dir." 

Almanların 11oklai nazarı 
Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B.: 
Völkicher Beob::ıchter gnzetcsi 

Balkan antantı konseyinin B<.'lgrad 
toplantısının neticesi hakkında şôy. 
le yazıyor: 

"Almanya, Belgrad konferansının 
gösterdiği inkişafı Balkan devletle. 
rinin sulh azminin yeni bir ıfadesi 
şeklinde karşılar. Bu, h3rp sahnesi. 
ni tahdit etmek hususunda salahiyet. 
tar mahafilin bircok defalar izhar 
ettiği arzuya tamnmiıe tevafuk eyle. 
mektedir. Gerek Alm:ınya, gerek Ar. 
navutluk münascbetı1c Balkanlara 
dahil olan İtalya, mihverin bu iki 
biiyük devleti Balkanlarda sulhü 
muhafaza etmekte azami derecede 
menfaattar bulunmaktadır. T)ört 
Hariciye Nazırının Belg•·addaki ka
rarları bu arzuya Ba~kan milletleri. 
nin de iştirak etmekte olduğunu is. 
bat eylemiştir." 

Frankfurter Zeitung da diyor kl: 
"Almanyanın cen•Jbu şarkiye doğ. 

ru ekonomik yollarını bir Balkan 
bloku ile kapamak için garp devlet. 
lerinin sarfcttiği gayretler Belgrad
da muvaffak olamamıştır. Keza Tür. 
kiye de garp devletlerile tesis etmiş 
olduğu rabıtaları Balkan Birliğine 
nakletmemiştir. Sakin bir inkişafı 
ve gerginliğin izalesini ihltıl edecek 
hiçbir hadise olmamı~tır. Balkan 
devletleri de kanidir ki sulhün muha. 
fazası bizzat kendi menfnatleri iktı. 
zasıdır. İşte Almanyanın da menfa. 
atleri bu ayni yol üzerinde b:.ılun. 
maktadır." 

Politika yapan bir gazetecinin böyle 
olması siyasetin de neşeli gittiğine 

delalet edeceğini unutmamalıdır. 
Nadir Nadiye gelince; ben onun 

çocukluğunu tanırdım. Ne kadar ol
gun ve mükemmel bir insan olmuş. 
Ben ona, ziyafetlerde biraz ekşileşen 
midesine ilaç sağlık veriyorum. 

O bana almanca tercümanlık edi
yor. Eski dostum Nadiyi böyle nadir 
bulunan bir nadire malik olduğu i
çin tebrik ederim. Ziyafetler biter 
bitmez midesi düzelecektir. Annesi 
merak etmesin. 

7 - 2 - 940 

Gaı p Ceph~sinde 

lngiliz Fransız Erkanı 
Harbiyeleri Toplandı 

Garp cephesinde lngiliz hava kuvvetlerine mensup bir 
tayyare, keşif uçuşundan aı•det ettikten sonra 

<Raşı 1 incide) 
müzakeresinden lc;tifade ederek te. 
minat istemeğe karar vermiştir. 

$ 

İngilterenin bugünkii ticaret ge_ 
milerinln tonajı, harp başladığı za. 
mana nisbetle tam 500,000 artmıştır. 
İngiltere bu fazlalığı yeni inşaat ile, 
gemi satın almak ile ve hasma ait 
gemileri zaptetmeklc temin etmiştir. 
Bu suretle harbin her haftasında In. 
giltere düçar olduğu '<ayıpları telafi 
ettikten başka bunlare her hafta 20 
bin ton da ilave etmiştir. 

Asama JJlaro hadisesi 

Almandan 9 unu serbest bırakm~, 
diğerlerini mevkuf tutmuştur. 

Tokyodan verilen bir habere gö.. 
re, Hariciye Nazın Arita, Mebusan 
Meclisinde beyanatta bulunarak hü.. 
kumetin Asama Maroda tutulan 9 
Almanın iadesine mm·afakat ettiği. 
ni, fakat diğer 12 esirin teslimini is. 
temekten fariğ olm!yacağını söyle
miştir. Arita, muharip memleketler
de silah altına alınması muhtemel 
kimselerin bundan böyle Japon ge. 
milerine kabul cdilroiyeceklcrinl te. 
yit eylemiştir 

• 
İngiltere hükumeti Asama Mado Garp cephesinde kayda değer hiç.. 

Japon vapurundaki tevkif edilen 21 bir hadise olinadığı bildiriliyor. 

Bir Depodan Kumaş 

Çalan Sabıkall 
Sabıkalılardan Varnalı Ahmet oğ. 

lu Salibin şurada burada kumaş sat
tığı nazarı dikkati celbetmiş. yapılan 
tahkikat neticesinde kumaşların Sir. 
ı.: ..... l;~ .. n~ .. la• ,,no.,,.,1·-'>11 .... t""' AH ,:ı,. poc an çaıın ı6ı an aşumış u-. 

Salih: 
"- İş bulamamıştım. karnım aç. 

h. Deponun yanındaki arsada met
ruk bir asansör vardı. Bunun arka. 
sındaki kilidi kırıp içeri girdim. lş 
bu'amadığım günler g~eyi bekliyor, 
kumaş aŞlrıyor, ertesi gün astrdığım 
kumaşları satarak karnımı doyuru. 
yordum. Simdiye kadar ayni depo. 
ya beş defa girdim. Kimsenin nazarı 
dikkatini celbetmedim .. demiştir. 

Hırsızın kumaşları gizlediği yer 
tesbit edilmiş ve bur:ıda 9 top kuınaş 
bulunmuştur. Salih bugün udUycye 
verilecektir. 

Beygir Tekmeledi 
Nerede oturduğu henüz malUm oL 

mıyan 7 yasında Necati, Galatada 
bir ekmekçi beygirinin kuyruğundan 
kıl koparmak isterken hayvanın attı. 
ğı çifte ile başınde.n ağır yaralanmış. 
tır. Yara1ı baygın bir halde Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
Taksimde Cümhuriyet caddesinde 

oturan Melahatin idaresindeki husu. 
si otomobil Harbiyeden geçreken Fe. 
riköyde Ortanca sokağında 4 numa. 
rada oturan Hüseyinin oğlu 7 yaşın. 
da Doğana çarparak yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Yol Vergisi 
Belediye 939 mali senesi yol ver. 

gisinin tahakkukuna başlanmasını 
şubelere bildirmiştir. Bu maksatla 
alakalılara gönderilen bir tamimde, 
vatandaşların yol vergısi tahakku
kundan hariç kalmamalan için cet. 
vellerin itina ile haZlrlanmalarını, 
fabrika ve ticarethanelerde çalısan. 
lar için ise, bu müessec:eler tarafın. 
dan verilen beyannameler değil, an. 
cak aJakadar şahısların oturdukları 
mahallelerde vermiş olduklan be. 
yannamelerin esas tutularak yol ver. 
gilerinin tahakkuk ettirilmesi beyan 
edilmiştir. 

Transit Geçen Mülteciler 
Sadık Zade firmasına ait 3.300 

tonluk Sakarya vapuru Romanyadan 
aldığı 1 600 Polonyalı mülteci ile 
dün öğleden sonra limantmıza gel
mlı" ve buradan, yiyecek, su ve kö. 
mÜr alarak Filistine hareket etmiş. 
tir. 
~ 

Tren Bir Genci Çiğnedi 
İzmit (TAN) - Ankaradan gelen 

ekspres, kağıt fabrikası amelesinden 
18 yaşında Halit Serti ~iğnemıştir. 
Zavallı genç, trenin altmda 1500 
metre sürüklenmiş, beyni ve bar
saklan fırlamış, paramparçe olarak 
ölm ür. 

Belediyenin Maliyeye 

Borcu Kalmıyor 
Balkan harbinden bugüne kadar 

Belediye ile maliye arasında halledL 
lememiş bazı meseleler vardır. Ala. 
cak, verecek işlerine taall(ık eden bu 
5'EıırJr,ıeru~RNriny~rhiıy}ı'lJlıMY'"lrıf 
istikraz işile başlamaktadır. Bel<eJiye 
o vakitten şimdiye kadar bu istikraza 
ait taksitlerin mühim bir kısmını 
vermştir. Kalan resülmali pek az bir 
şey olmakla beraber bu da faiz tak. 
sitlerinin ödenememesinden dolayı 
kabarmış, son zamanlarda 3,!5 mil. 
yonluk bir yekuna baliğ olmuştur. 
Belediye bu parayı ödemek için her 
sene bütçesine ancak 26 b'n liralık 
tahsisat koymakta.dır. Bu ise ancak 
faizin pek az bir miktarına tekabül 
etmektedir. 

Belediyenin maliyeye karşı olan 
bu borcuna mukabil maliyeden mü. 
him alacakları da vardır. Belediye 
ile maliyenin bu alacak verecek iş. 
lerini tesbit ederek bir takas yapmak 
ve nihayet her iki daireyi birbirleri. 
ne karşı ibra etmek üzere Ankarada 
bir komisyon kurulmuştur. Komis. 
yon, bu işe ait tetkiklerini ikmal et. 
miş ve iki dairenin birbirlerini ibra 
edebilmesi için, Büyük Millet Mec.. 
lisine verilmek üzere bir kanun lA. 
yihası hazırlamıştır. Bu ibra ile Be
lediye senevi 26 bin liralık tahsisat 
kazanmış olacaktır. 

Yolunu Şaşıran Bir 
Holanda Devriyesi 

Amsterdam, 6 (A A \ - Dün sabah 
bir mülazımın kumandasında 13 bi
sikletliden mürekkep bir holanda 
devriyesi Alınan topraklarında 4 kL 
lometre derinlikte yolunu şaşırmış. 
tır. Müfreze derhal Holandaya dön
müştür. 

Bunun bir yanlışlık neticesi oldu
ğu bildirilmektedir. Zira hudut hattı 
bu noktada pek girintili çıkıntılıdır. 

IKüçiik Memleket Haberleri \ 

ARTViNDE - Geçen yıl orta o. 
kul gençliğine yaraşacak şekilde ya· 
pılan jimnastik salonunda devam e
den güzel spor çalışmalan durmuf
tur. Bunun sebebi, muallimin başka 
bir yere nakledilmiş olmasıdır. Di· 
ğer taraftan, salonu muhtevi binada, 
hususi muhasebece orman revır a
mirliğine satılmıştır. Odun deposu 
yapılacak olan binadaki jimnastik 
alatı yerlerinden sôkülmek üzere. 
dir. 

• 
Pazar günkü nüshamı:r.m <Küçiik 

memleket haberleri) sütununda çı
kan, et buhranile ekmek ve simıt 
narhına ait olan haberın (Neziple, 
değil, (Nevşehir)e aıt olduğunu tas
rih ederiz. 
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Serbest sütun : 
-----

Fikrete Yapılan 

Hücumlara Dair 

T cvfik FikrcUn edebiyat tnrlhlmlzde

kl belli b lı rolOnQ tetkik etmeden 
~nce, şurasını k bul etmeliyiz: E er Fik
l'et gelmemiş ol aydı, tam:.ımnt ed biyatı 
30 - 40 sene daha ömürlü olur ve edebiyat 
tarihimizde Servetlfunun edebıyatı na
rnııe bir devir yer almazdı. Çunkil Fıkret, 
&erek lisan, gerek fikır, gerek sanat ve 
&ereksc bedii mefhumlar Oz.ermde yaptığı 
lnkılfıpçı hamlelerle yeni blr edebi devrin 
Ufuk1arını açmış ve merhum Z ya Gökalpın 
dedıği gibı, hakıkl rolilnu hakkıle yapmış
tır. 

Bir defa Fıkrct inzivaya değil, aşiyane 
tekllmlş ve oradan eserler venniştir. Flk
tete hücum etmek için bahane arayanlnr 
bu hareketinden dolayı ona, cemtyetindcn 
tnüteneffır, inzivacı, merdümgiriz. :ferdi
Jetçl gibi mantığa ve hakikate uymıyan 
iftiralarda bulunmaktan çekinmediler. 
lialbuki Fikretln Aşiyanı onların zannet
Uklerl glbl itik!! yeri değil, :fikir ve sanat 
•tölyesl idi; Fikret, vazlfedar olduğu Ro
ber Kolejdeki derslerinden sonra Aşiyanı
lla çekilir, resim yapar, kitap okur, şiir 
~az.ar ve başını d.lnlendlrlrdl. 
Kaldı ki bir Türk plrfnJn, bilhassa 

>'ikret glbl talAkaW, ince duygulu ve mil
liyetperver bir şairin memleketmlıdekl 
ltolej gibi herha~ bir ecnebi mektebin
de hocalık yapma51, TQrk 1d11Ulr11 ve Türk 
lrtanı namına iftihar edlleCek ınllll blr 
~et sayılmalıdır. 

Fikretteki lnsanJyetçili1t, sade mnll tn
lanlyetçllik idealidir. Nitekim blrçokla-

tınca yanlış tefsirlere utrayan: 
(Toprak vatanım, nev'1 beıer mlllctlm, •• ) 
)Ilı.aramdan önce de: 
(Ebnayl beıer bir birinin kardeıl

hOlya) 

Demes\, ııanatltAr ptrtn samlml lnamş
!Jannda dQftiltO teudan açıkça göster
'-'ektedlr. Bu tezatlar be, aktQalite hAdise
ler arasında, muhitin doturdutu psikolo
~n neticeleridir. 

Pıkret. sosyeteden delfl. yalan ve rlya 
'1emtnden nefret edlyordu, muhteşem ide
"1.ln önQnde dQnya11 cennet ve insanı me
*1t yapmak, yanJ imanı ve dUnyayı ken
dine göre yeniden yaratmak istiyordu. 
)'akat bunun olamıyacatını o da bili7or-
41ıı ve onun içindir k1: 

Heyhat •••• 
1 naan melek oluydı, onıiın ffflftet ol urda. 
Diyordu. Fikrette ınım tmanJyetcllik, 

<Gilnya cemiyeti içinde kendi milletini (dal
'lba önde, daima 11er11 > ıemıeıt 1ste7eft blr 
tdeaıctır. 

Ah1Ak ft mf11! vicdan ka!'llStnda bit' 
"-an ne dlnslzllkle. ne de dindarlıkla ıt
'-ın edillr. Jtaldı ld l'Ua'et, dlmla dellldl. 
'lıekber ve tevhidi hAli eliınWie iken ona 
~l .dlnstz dlyeulllrt&T 

Fikret ollunun, ona ı~af ettllt kitabın
~ da (Halılkun deflerlnde) 86yledill gibi: 

ly pnlı vatan baynılı bir 1G11 •111 
ollum 

IU mevklbl si h.yMlt hGl't'lyet lnDnde 
Çekmlı ılrebllıeydlm.. O "Drhande 

llDrke11 
!tmenem eler twklnl takdlı He eeode 
Dilnyacla en altak baba elbet ben 

elurduın. 

Turda w nımete mOftt bir umur ola
l'ak yetipn•lnl lltemlsti n ;reıtne emeli 
"1 idi, onu lüoc D1lrlM Diden ulnuftı: 

Topla, farlet ne va,. '89. 11..._ 
tu muhitin •rf rahavetrn .. 
İ,ıe Fikret bllyle bir baba idi. 

Blnaenale)'tl ne ollunun -nfabn4an 
'-t>uı, ne de babasının seyyiatından otlu 
11ılesul olamaz; dCln7ada burum binlerce 
~vardır. 

<>llunun ~t" tstfkballnl ve karak
~ millete pranU edecek bangl baba
'1tlt vardır? BQUbı bunlar l'ikrete ve 
l'tkreun YGeut ftrd.lJ1 JeDlllklere karp 
-._ktile eskilik taratdm olan muanzlan
'llln açm11 olduktan çılırdır ld, bunun za
llılan zaman akislerini g!Srmekte)'iz. 

l'ikretin vatan ve milllyetperverllk 
~hesi ise hiçbir mOnakap ı«StOrmlyecek 
bdar ;rWuek. samımı w emsalslzdlr. 

B. Nafiz OYTUN 

Şehir Meclisi Toplantısı 
Şehir mecliai dün, lldnct reis ve. 

\ui Faruk Derelinin riyuettnde toP
~- Dünkü toplantıda zabıtal 
belediye tallmatnamesile diğer bazı 
tekunen tetkik edilmek üzere, ait 
OlduJdan encümenlere havale edile. 
l'ek müzakerata nihayet verilmiş. 
lrıiştir. 

İstanbul asliye (12) el hukuk ha
kirnıiğinden: Davacı F.ıtth Çırçır Ha. 
cı Hasan sokak 1 7 numarada oturan 
llayriye Silhendan Kurman tarafm
clan kocası ikametgahı meçhul Ah
~et Burhanettin aleyhine ikame ey. 
ediği bopnma davasının müddeia

leyhin gıyabında icra kılınan muha
kenıesi sonunda: Taraflar arasındtı. 
ki şiddetli geçimsizliğin subutuna bi
!laen tarafiarın boşanmalarına ve ka
bahatli olan kocanın bir sene müd. 
detıe evlenmekten memnuiyetine ve 
~elayet hakkının anaya tevdilne dair 
~erilen 16 - 1 - 940 tarih ve 939 • 
247 numaralı gıyabi hüküm müddei. 
aleyhin ikametgihırun meçhuliyeti
lle binaen on bet gün müddetle na
IUııa ve teblil yerine geçmek üzere 
lhahkeme dlvanhaDMine ıAlik edildi. 
il llAn olunur. 

5 Ayda 300 AmeDyat 

YaDan Operatör 
Elazığ Memle

ket hastanesinin 
operatörü Hadi 
Kipcr, beş aylık 
bir zamanda 300 ü 
müte.:aviz ameli. 
yat yapmış, muhL 
line ve bilhassa 
halka kendisini 
sevdirmi§
tir Halktan hiçbir 
fedakarlığı esir. 

Operatör nadı gemiyen değerli 
Kiper operatör, bilhassa 

halkın sıhhat şartlarını öğrenebil
mesi için çalışmakta, Meta bir mu. 
allim gibi bütün halka sıhhi öğütler 
vermektedir. 

ÇOCUK 
Bilmecemizde 

Kazananlar 

TAN 

SPOR 

Topkapı - Vefa Maçı 

için Yakında Bir 

Karar Verilecek 
Topkapı - Vefa maçının hakem 

tarafından tatilinden sonra lig heye
ti toplanarak mesele üzerinde bir 
görüşme yapmıştır. Neticede, maçın 
tatiline karar verdikten sonra dü
dük öttürüp öttürmediğinin hakem
den sorulmasına karar verilmiştir. 
Alınacak cevaba göre karar verile. 
cektir. 

Fenerin Yeni Antrenörü 
Fenerbahçelilerin Macar Hun

garya takımı antrenörü Flcdman'ı 
angaje ettiklerini yazmıştık. Antre
nör bir kaç gün zarfında İstanbula 
gelerek vazifesine başlıyacaktır. 

Fenerbahçe idare heyeti futbol iş.. 
lerl üzerinde antrenöre tam salahi
yet verecektir. 

Futbol Ajanlığı 

Yarın akşamdan 

itibaren Beyoğlunda 

Bestekar MUHLİS SABAHADDİN 
in yazdığı ve besteled~ği ikinci 

Bir Masal 
Revüsü suare de gala ile başlıyacak
tır. Bu revüde MUALLA Aslıyı, SA
LAHADDİN PINAR Keremi temsıl 
edeceklerdir. 

REVÜ içinde o de\"rc ait 

Köçek Oyunları 
Mezay Balet yalnız salonumuzdadır. 

34 artistin sahnemizde akrobat 
varyete ve baletler 

Her pazar saat 3 de butiın program
la ailelere çaylı matinP 

Telefon : 43776 

18 kAnunuevvel 939 tarihli (Çocuk Say
fa) mız.daki (Bılmece - Bulmaca) yı doğru 
halledenlerden hediye kazananların listesi: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Son hadiseler dolayısiyle istifa e. 
den Futbol Ajanı Abdullahın yerine 
kimin getirileceği henüz mahlın de. 
ğildir. Zeki Rızanın ismi üzerinde 
kuvvetli bir rivayet varsa da Abdul
lahın istifasını geri alması da muh
temeldir. 'AVUKATINKITABI ·ı-~~~~~~~~~~~~~' Emniyet SandJğı ilanları _ 

A. HAYDAR ÖZKENT 1 Vezneciler 6 ncı ilkokul sınıf 2 - B. Fa
ik Yener, Vefa erkek lisesi !511 Celtıl Dl
rtk. Göz.tepe kız ortaokulu 377 Umran. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 

Aksaray İskendcrpaşa Ahmedlye cadde
si 74 No.da ölQ Tev:fık kızı Fahrünnisa, 
Arnavutköy Sucu sokağı Bayan Akre\'i, 
Haliç SUtlilce Mahmut dayı sokağı 60 No. 
da Nuri Gene. 

ALBÜM KAZANANLAf\ 
Samsun liaesinde 1057 Naci öz, Antalyn 

posta kutuııu 11 Cahlt Tunalı, Ankara Ha
mamönQ İnönQ ilkmektebl 308 Sabiha Gü
ler. 

RESi M MODELf KAZANANLAR 

*·İstanbul Bölgesi \stişare 
heyeti, içtimalanna iştirak eden he
yet 8..zalanna onar lira hakkı huzur 
veriyordu. Bölge badema, bu parayı 
vermemiye karar vermiş ve bıı •ı:
va ta da kararını bildirmiştir. 

Cezaya Çarptırılacak 
Oyuncular 

Aşağıda adlan yazılı bulunan spor 
cular i§tirak ettikleri milsabakalar. 
daki sulhareketlerinden dolayı Ge. 
nel Direktörlükten tecziye müddet.. 
leri tayin edilinclye kadar müsaba
kalara itştrakten menedilmişlerdir. 

Büyük 860 Sahife 200 Kuruş 1 

Her Kitapçıda bulunur. 

~-----'ı 

Teklrdal Amerika asma :fldanlıtı mu
temedi Nuri Özek kızı Nurten, Bursa Tek
ke MeıtClt mahallesi Ürün caddesi 10 No.da 
Orhan Taner, Kanı Ortakapa ala7 karp· 
sında 2 No.lu evde Vedat Yapr. 

Süleymaniyeden Süreyya Dizen, • 
Altıntuğdan Sellin Yetkin, Tonkapı. 
dan Sadettin Özsaysal, Hakkı Özmız
rak, Sallhattln Kapul, Ali Zeren, 
Hamdi Erbaydar ve Besim Göral 

SULU BOYA KAZANANLAR 
Akçalbld ilk merkes mektebi ı No.h 

Orhan Pata, Uşak ortamektebl M8 Ne
bil Sürek, Konya erkek ortamelı:teblnde 
541 Zi7a ErUlrkollu. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
At.yon lisesi orta kısım 1099 Abdurrah

man Yücel, Yozgat ortamektep ltl Nuri 
Cenclz, Denlzll alır ceza h••nın ol1ıı S.-
..11 ... & ....,._..._ -

PERGEL K ZANANLA~ 
!stanbul 13 QncQ İsmet İnönQ mektebi 

241 Fehmi Moralı. Galatuara7 llıeslnde 
Aydın Baysal, İstanbul Ticaret lisesi orta 
kwm birinci l1Dlf B. 1Ubesindm SOha 
Yalçıner. 

KAM KAZANANLAR 
Ce7han Sinler muaDlml A7we brdtll 

Mehmet Ali Pudaykak, ~ ortamek· 
tehi 4JI Cahlt Uırtoner, Elkftehlr Seker 
fabrikaa mdhasebe ıefl ~ otlu Sun
gur Albnta1, Mullanın Genek k&76nden 
Osman ÖZdemlr (Mutia tQccanndan RaSft 
Cakır vuıtaalle). 

Fran•nm Moskova 
Elçisi Geliyor 

Fransanın Moskova büyük elçisi 
M. Naggiar bugün Sovyet bandıralı 
Svanetia vapurile tehrimize gele
cektir. Tanınmlf diplomat, rahatsız. 
lığı dolayu.lle memleketine dönmek. 
tedir. 

Voleybol Müsabakası 
Mekteplller arumda bugiln de 

voleybol .P"Üabakuına devam edile. 
cekür. 

Egede 284 Bin KDo 
'1'11611• C.-lel.lı 

lngilterenln en maruf tütlln flr. 
ketlerinden biri olan Brttish • Ame.. 
rican §irketinin mümessili olup mem 
leketimizden tütün satın almak üzere 
birkaç gün evvel phrim L!e ıelmif o. 
Jan Savic, İnhisarlar ldAreslne gide. 
rek umum müdür Adnatt Halet Ta1-
pmarla görllflllüftQr. Şirket mümPL 
siline umum müdür tarafından ti'ı.. 
tünleriıniz hakkında izahat verilml§
tlr. 

Ege mıntakuında 1 Şubat tarihine 
kPdar bu yıl mahsulünde'l aatılmlf 
olftn tütünlerin mildan 284.000 kilo. 
yu bulmuftur. 

Yedi buçuk milyon 1dlodan lba~ 
olan Samsun mmtakunıın bu seneki 
mahsulünden bir mllynn k!lOJB ya. 
km miktlll'I dizi dengi ol~ralt satıL 
mJştır. Samsun mahaulilnün kısın: 
küllisini teşkil eden demet tütünle.. 
rinln satlflanna her sene olduğu gibi 
mart ayında batlanacaktır. 

Oevıet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresı ılanıarı 
Muhammen bedeli 3500 Ura olan btr adet metal izabe ocatı 19-3-1940 Salı ~na 

nat 15.30 da kapalı urt usula ile Ankara'da idare blnuında atın ahnaeakbr. 
Bu iflt girmek .l.tteyenlerin (282,50) Urahk munlı:lı:at teminat De kanunun t87Jn 

ettlli vealkalan ve tek.llf1erin1 ayni sem saat 14.10 • kadar komisyon rellllline 
vermeleri IAzundır. 

Şartnameler parasız olarak Anlcan\ta Malleme Dalreshıc!en, Bardarpqa"da Te- • 
aellQm Ye Sevk Setlitinden ctaııtııaeütır. (751) t 

Askeri Liseler Müfettişlilinden: 
Son ~erde zelzele bölaelerlnden buı taltıbeler ukert mett.plse llnnek lclD 

muhtelit makamlara mllracaatta bulumna 1dadırlar. 
Zelzele telAketlne utrayan Erzincan Aılı:ert orta olnda talebeleri diler Mlı:.t 

okullara yerllltlrllmlf bulundufuııdan ba okullarda talebe kabul edi1ecelı: 1flll 
kalmamıştır. 

Aakerf mekteplerin MO - Mı tedrla •n_. leln l'flsan - HO da bqlanacak ta
lebe kaydQkabulOnde zelzele telAketine ulrayan talebel• t.clhan aluuıcalmdan 

bunlann şimdiden ka11t ve kabul k&lıtlarım bazır)qarak vaktinde askerlik 111-
belerlne müracaatıan llaırndır. (12U) (94'7) 

İstanbul Erkek Lisesi Müdürlflfilnden : 
Lisemiz bahçesindeki Marangozhane bl nuının tamiratı, keffl mucibince on ıtın 

mQddetle a~ık eksiltmeye konmuştur. Mezldlr tamiratın eksiltmesi 21-Şubat-1940 
Çarşamba gOnQ saat 14 de İstanbul Li9eler Muhaıebecllllinde komisyon odasında 
yapılacakbr. Yapılacak teln muhammen bedeli ('7'71) Ura (93) lı:uruf olup muvak
kat teminat ak~ (58) liradır. 

Bu iı hakkında yapılan kroki ve prtna me, u.ede her ıOn ıGrillebDlr. tırtektn. 
r n, resml dlrelerde bu gibi tamlrab yapb tına dair alınmıı vesika De Ticaret oda
s nın 1940 11lı vesika veya ruhsat unvan tezkeresi ve teminat makbualarlle blrlllı:-
te belaelerlnl alıp belli gün ve natte kom lllyona mQracaatlan. (858) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden: 

"'Oftalmt:dn Avrupqa ibne edeeelt afyantar için bir .... sartmda ~aeak 
takriben 1000 • 1000 bol eandılın lmaJI puarhk llUNUJe mtınaku179 konulmut
tur. Bu ite ald IU'tname h• ton lubemls 1nuhuebellndm alınabilir. lltınakasa 
1 2- 940 tarihinde 18al 11 dedir. Talipl8ia medtar IOn ve saatt. Uman baalndaJd 
.,.. ........ hlnumte JDGNeaatlan ..... aaa ........ (91) 

.. 

MOLANT 

Kocaeli icra Dairesinden: 940/ 
1'127. Türk Ttcaret Bankasına 22 -
8 • 935 tarihli ipotek ıenedi muci
bince üç bin yüz altmlf dört lira 
borçlu İzmitte Kumla çiftliğinde sa-
kin iken halen ikametglhı meçhul 
bulunan Kumla çifUiği sahibi ve ba
len lstanbulda olup neresinde oldu
lu meçhul bulunduju tebliğ memu
runun 17 • 12 • 939 tarihli prhlnden 
anl•plan KAz•m Erson'un tarihi i
Undan ltlbaıeD blr ay Nrfında ten 
daireliııe müracaatla bir itirazı ol. 
dutu takdirde blldtrnıesf aksi takd!r
d. • ipotek 91DTalinln paraya tahvil e
dllecelf tebligat makamına kaiın ol-
mak o... illa olımur. (24151) 

0 ; 0 8e5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satısı 

Semti 

Sanyerde Mesarburnu caddesinde es· 
ki 52 yeni 27 No.lı 

Bebekte Yoturt('U (Ya"1ane) sokağın
da eski ve )'eni ~ No.lı 

Cinsi 

Dört katta on iki odalı Uç 
10falı terkos ve elektrik 
tesisatını hAvl ahşap bir 
yalının tamamı. 

Üç katta on bir odalı ter
koe ve elektrik Wiutını 
hAvl ahşap bir e\•in ta-
mamı. 

Muhammen 
kıymeti 

5500 

4000 

Fenerde eski Tahtamlnare yml KA- üc katta altı odalı ve al- 1000 
tipmuslahaddln mahallesinde eski- tında dQkklnı, kuyusu ve 
Klrmaatl yeni KuanC11ellm 80kalm- elektrik teslaab olan klr-
da eski 1, 1, 1 1111. J'mi J. S No.lı eir bir ev1rı tamamı. 

ı - Arttırma rr-1-140 tarihine do,.n Salı ,ona saat on dGrtten on altıya bdar 
:18Pılacak ve P7rimenkuller • GOk bedel vvenı.in Ostonh kalacaktır. 

ı - Arttlrma)'a trlnnek tctn mubammea Ju7metln " 10 nu allbetlnde Pf!'7 ak
çesi J'8bnnak llmndır. 

3 - Arttırma bedelinin d&rtt.e biri petln ..... prl kalam MJdz smede M1ds ma
savi taksitte ödenir. Taksitler "" 8,5 faize tAbidir. 

4 - Taksitler Meninceye kadar gayrim enkul Sandı~a birinci derecede ipotekli 
kalır. 

5 - Fazla tafsfllt almak ft bfnalann to toıratlannı ılh'ınek isteyenlerin Sandık 
blnalar servisine milrac;aat eylemeleri lA.zund.ır. ('141) 

Orman Umum Müdürlüğünden : 

On Muhasebed A•nacak 
""Orman Umum m0dOrH1Jtlne batlı devlet orman ltl*nelerlnde (ltaza ftY1l yt. 

Jlyet merkezlerinde) plıftınlmak üzere lmtibanla on mQhuebecl alınacaktJr. 
1 - Taliplerin memurin kanununun 4 QneQ maddesi evsafını bal& olmaları. 
2 - Allkerllllnl bitirmiş bulunmalan 
1 - Aaıarl U. maunu olmaları. 
4 - Müsabaka imtihanına muhasebe bDerıler iştirak edecektir. 
1 - MQaavl der.clece not alanlar araanda yüluM lktıut ve ticaret mektebi •• 

ticaret U...t"rnezunlan tercih edilecektir. 
1 - Muvaffak olanlar llletmelerde bir madüt 8taj ,erdOlden 80llJ'a ınuhueM

d olarak pderlleceklerdlr. 
7 - İmtihanda muvaffak olanlara 1158 •yılı barem kanunu hQkQmJeri dafre.

slnde 170 liraya kadar Geret vcilecektlr. 
1 - İmtihan 20 - Şubat - MO Sah gO nü aut H de An karada Orman umum 

mildQrlQtonde ve İstanbul orman çevirse mQdilrHltonde yapılacağından 
19-Şubat-940 pazartesi akşamına le adar taliplerin aplıdakl vesaikle orman 
umum mQdQrlütQııe ve İatanbul orman çevirp mQdilrlüğ(lne 1110racaat et
meleri 1Azımdır. 
a) Nüfus cilz.dam •e ukerll'ltf terhlı vealkuı veya suretleri. 
b) HQsnQhal mazbatası. 
e) Mektep diploması veya ~ 
d) Vana tlmdlye kadar ca!Jablı nrlerclen aJdıfı hn•nn hizmet Yesfkast. 

(493) (853) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
•nellk ilk 

klra1t temlHt 

I00,00 45,00 Mahmutpap Hamam mm kiraya ftrltmesl. 
41,00 3,08 Büy(lkcekmecede Huauat idare malı 41 numaralı deoonun ki

raya verilmesL 
Yıllık kira muhammlnleri ve ilk temin at mlkdarlan yukarda yazılı itler ayn 

qn açık artbrmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdilrlüt(l 
kaleminde 16rlllecekt1r. İhale 12-2-940 Pazartesi gOnü aaat 14 de daiml encümen
de yapılacakbr. Taliplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale ıünU mu-
ayyen saatte dairnl encümende bulunmalan. (819) 

Türk Maadin Şirketinde 

Şirketimizin Hissedarlar Umumi Hey'eU Martın 15 inci Cuma gü. 
ntı saat 15 de Şirketimizin İdare M.,.rkezi olan Galatada, Kürekçılerde, 
Ahen ve Münib Hanının 4 üncü kaunda 1 ve 2 numaralı Yazıhanede 
aclt surette toplanacaktır. 

Veklleten veya asa!eten en az 100 Hisseye sahip olanlann Hisse 
Senetlerini içtima gününden bir hafta evvel Şirketin İdare ?vıerkezıne 
teslim ile mukabilinde makbuz almalan rica olunur. 

MÜZAKERE RUZ AMESl : 
1 - idare Meclisinin ve Müratubın Raporlannm olrunman. 
2 - Şirketin mevcudat defteri lle 1939 senesi Billnç~ıun ve kir 

ve zarar h .. plannın kabulil De klrm tevzil hakkında karar ittihazı 
ve idare Meclisi lzalannın ıbruı, 

3 - MQddetleri mu0 kaai İdare Mecllal huınm tntth8bı ve t940 
teneslnde idare Mecu.t balanna verilecek aidat miktannm tesbitı, 

4 - UMO seneli iÇU'! bir Müraıı. ıp tayini ile tahsisatının tetbiti, 
S - Şirket namına teferruğ edilecek Maden Ruhsatnamelerinin. 

tmttyazlannın, gayn menk(U mallaı uwı takrirlerini kabule mezun tda
N Meclisi lzalanmn tayini, 

8 - 'ncaret Kanununun m ft 324 bcQ maddeleri ahklmına 
tftf1kan idare llecllal lzuma mezuniyet n mtlsude rtan 
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Çocuklarınıza en büyük ziyafet 

L 
Vitamin· Yedirmekle KabDdit. 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Ener it 

Zeka özü, dünyada mevcut . çocuk 

gıdalarının en mükemmeDdir. 
HASAN DEPOSU: Bahçekapı Beyoğlu Tramvay 

1 
Pirinç 

Yulaf 

Buğday 

irmik 

Patates 

Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezely11 

Badem 
Çavdar 

• • 4 .... \ • • 

SATILIK 
Benzin Tenekesi imalat Makineleri 

1 

Her 
yemekten 
sonra ·günde 

:t DEFA 

ANI TESiR 
BAŞ , D i Ş , N EZ L E , G R, i P 
ROMATİZMA, SOGUK 

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

1e bütün ağrılarını .derhal keser 
Lüzumunda günde 3 ka.şe alınabilir. 

SABAH, öGL~ 
ve AK$AM 

Dişlerinizi muntaza • 
man fırçalayınız. 

• 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: ,. BEDAVA ŞEYLER 
Dlı tababeti okulu:r.da yapıla::ak 91 () - 25 Ura ketlfli tam1r ve ta.dD 1$1 1() 

Şubat 940 Cumartesi günil saat 11 de Rektörlükte açık eksiltmeye ltonulmu§Uır. 
•~••-•-.& .............. uv~ .......,_~..._ U\.A. 6J.LJI" &fi""'• J°'t""'ll .. •J.4CAI ..,._.........., '-U~•...,_. .., • ..__,.,,. ___ _ 

ihaleden sekiz gün evvel alınmış vesika ve Ticaret Odası vesikaslle 69 liralık 

muvakkat temlnaUarile gelmelerlj şartname, keşif her ınn Rektörlükte görülQr. 
(613) 

Parasız, Kur'asız, Bilmecesiz 
Sinemaya gitmek, Muhtelif 
b°"'Ç'.Ku~şa 'bir 'AÇİK GÖZ ğa: 
zetesi alınız. Bunlara kavuştu. 
rur. 


