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"" 1 s .k.. 1 ue~ sene C\\C, • pı ·or < a-
ııı kıırlı tepelerinde ba.r.a Kc
lı şarkısiylc Erzinc:ı.nı se,·
llni~ olan ncscll Ye ,·atanııer

'l' )·oı arltadasrmın 11 nn<!a ~ n
asını diliyorum. Şa)·et o da 

tçolı: Erzincanlılar ı:;füi Arzın 

atıı üstünılo can verdiyse nı

' en yüksele !'iiCma ~ahikaları

a uç~ak kadar şad olsun ..... 

Yazan: 

Dr. RASiM ADASAL 
( J:' azısı 5 incide) 

ıı1111mıtt1ıınıı11rt111mııınııımımnn11nıa11ııtnıı ıınm111111111111 

1 ürk Tarihinin 
akkrnı l<oruyahn1 
il ıson çıkan bir ılcrs kitabımı

bir s:ı~ fası: 
l':ıri:ı, 1 nci cild: Uüellili 

ltıseduin Günaıtuy 

l.aotse Çinde yetı:ıen en eski fi-
10zcr dc;til.:llr;TürJ{ Ullceslnin ma
lıcıır. 

Resim Çinde do~mnmışlır: Orta 
~Yada doğnıu.Lur. 
1pekçilık, porı:e:encll!k, Mğ1t

~1ıı., mntbcacılık .. "Pek e .. ki 
~aınanda.. Çinin d 6 11, Ortn As
~·anı:ı tcınayüzUnU temin edC'n 
-.ı.nattcrdlr. 

( farilı listııdrmı7. SC'ınSC'ddiıı 

Ciunaıtay Türle tarlhlnln hal;I,ı-
1\ı konımaktıı lu•ııtll ı rinl takip 

~llen gC'ıır;ler :ı tıııtiğlnl ı;ör
lııc'ktcn dbctt-0 memnun olur; 
hıııııar kendi lsriııl dnhl bu vaJI 
tl1ı zayıf göm1cyo başlamış olur
la~a, ltendi eserinde bıı gözlt• l'k 
~İlller bulurlarsa bile buıııı üstat, 
~aJ·ııma.,ına cml'k ,·crdi~i milli 
ta.rı1ı rc~·unln ını,ı,:ıııııa bir de ,. " . 
ıı saymahdırıar; bunun lı;in 

lllr ki Jlıcnin birinci ı;ınıf ta!ı•!ıc
'iııe mahsus olural{ bıı ı-on haf· 
taıarda. neşredilen tarih kital)ln
Cla tarih meraklısı muharrir l\ı
q ça,·darlınm Uz.erinde durı!ııi:'u 
birı,aç noktayı izah eden bu ~ :ı. 
~1~ını Türk tarihinin lınkkmı ko
l'ııınakta h:ı.stl olan umumi ~!l'<
'-<sı~cUn mcşlifır bir tC'z.nlıiiril 
~lınak Uzcrc k:ılıul ediyoruz. YC' 

1
11

t ~azıyı bu:; ürıl.ü ayırnr:t.lıı r," 
a.a.ın tashllıiıı~ sııu·ı~ onı·l. 

(\'aıısı G nc:d:ı) -........................................ . 

harekete hazırlanıyor 

Dumlurım:ır npnril" gi<l<'<'Ck sıhhi imdıı.cl h<'YPti ..• 

Parti Grubunun içtimaında 
Mebuslar asgari 

1 
yüzer lira gardım 

FeJIUteto uğnya.n Erdncanclıı. yeni 

ya.puan istasyon binala.n. .. 

Feci bilanço 
5534 ölü 
796 yar ah 

Bu~ün saat on ikiye J,:ld:ı.r 

alınabilen haberlere ı:;öro zcl-

zclo sahasında. • Erzincan miis-
tesna. - ölenlerin ve yarala-
nanlann mfüdan ~udur: 

Ölü Yıı.rah 

Ordu 265 74 
Giresun 2263 '! 
Amasya 807 269 
Tokat 809 35 
Suşehri 1G5 ? 
~:ıra 150 ? 
Korulhiı:ı:ır 330 ? 
Ifafik 111 20 
Erbaa 338 ? 
Turhal 9 15 
Yozgat 30 ? 
Gümüşhane 35 ? 
Çarşamb:ı 50 " 
Divrik 12 2 
Yakfıkebir 4 35 
Tercan 6 8 
Ş:ırkrşla 2 ? 
Bayburd "'? ,,_ ? 
Pirput 16 ? 
Samsun 4 
Plümür 5 ? 
Trabzon 2 6 
Sivas 3 150 

taahhüdüııde bulundular--.ı------
Yeklın ~584 796 

(Yazısı 3 üncüde) 

il 
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var 
Dahiliye ve Sıhhaf Vekillerinin 

treni kara saplandığı ıçın 
yoluna devam edemedi 

Vatand 7.şlar 
gardı .nınizı 

esirgeme 7iniz ! 
lstanbullular bugün öğleye kadar 

60 bin lirahk teberruda bulundular 

Dumlupınar ''apurmP ~·m,ı~rnmC"l< üzere maYnalar:ı. yükletilen 
un çaYııil3n 

ecnebi dev
letlerin yardınıları 



Düşündüğüm gibi: 

Felaket karş~s:nda metin olahm 
Vataııdqlanm.ızm bir çoğunun canına kıyan ve heplmlzi bilyük bir mıı· 

t4ıme dUşUren zelzele teltı.lteti memleket U.SlUue bir kA.bUR gibi çöktU. 
Seaelerdenbert gayesi blltUn kötUlillderl. facla \"e felılkeUerl huduUarı 

öııpna atmak yeni mamur bir va.tan ;)•aratmak için ç:ı.balamak olan TUrk mil 
leUnln d~tUğü bu !ela.ket hakikaten yalorz TUrklerf değil, bUtlin insanlrğı 

mUteesslr edecek bir hlıdisedir. 
Fakat kökU tabiatte olan ve ön'lııe geçilmesine imkAn olmıyan bu fclA.· 

ket ka.rşıamda kendimizi !azla yeJso kaptırmamağa gayret etmemiz §UUTU• 

muzu ve eoğukkanlılığunızı kaybetmeden, yersiz yurtauz, yaralı bereli .ka
Jıuıtara uzanr<'.ak yardnr.ımızı teşldltıtlandırmamrz t~p birden ve hep beraber 
tablattn k!StO blr tecelllsine kurban olanların imdadına koşmnmrz Jnzmıdır. 

130§ s6zlere. &b ve vaha sarfedecek saatimiz yoktur. 
Hiç bir g!S:zyqı. ve kabuğuna çekilen hiçbir keder, hlı;blr feIAkeU tamir 

edemez. 
.Ancak, metin olmak yapılacak şeyleri metanet ve soğuk kanla yapmak 

auretne soğukta, karda kalmış yurt1aş'anmızm bu mu~lbetten gP.rl kalanla
rından bir çoğunu OIUmden kurmracnğız 

.Asm:ı Us, buglinkil makalesinde 
g~enlerde Karadenlzde Kızıhr
mak vapurunun batı§ı hfülisesinln 
mes'uliyetlnf tetkik etmektedir. 

Muharrir, kazanın Slnob gibi en 
~yade tlUcaya mti.salt bir yerde 
vukubulduğunu ve bu hıidisenin, 
Karadeniz kaza1annm t;:imdiye ka
C:lar Heri ailrUldllğil gibf sadeı:e li
mansızltk yüzUnden ileri gelmedi
ğini gösterdiğini kaydederek yan
hı,ı rota takibi iddiası doğruysa 
mes'uliyetln ölen kaptıtnda aran
ması lazııngeleceğlni, yine iddin 
edildiği gibi vapur çilrük ve süra
tJ ıızsa bundan Uman idare.sinin 
meıs'ul olması lktıza edeceğini ya
zıyol' ve limanlanmız arasrnda. 
8eyrilsefer edecek gemiler ilzerln
dekf fenni murakabe İ§ini daha 
clddJ esaslara bağlamak, Kızılı:r
mak vaziyetinde olan gemileri hl!: 
atmazsa mecburi sigorta usnlllne 
tlhi tutmak 11.izumunu tebarüz et
tiriyor. 

Cumhuriyet 
Fazıl Ahmet Aykaç imzalı baş

makalede, bUytlk zelzele felaketin
den bahsedilerek hududsuz matem
lerin en şere!'ll diU vakarlı sükftt 
ve verimli faaliyet oli!uğu, Ana
doluda bir~ok oca}t; eöndüren bil· 
3"ilk felaketin karştsın!İa ulu mil
letimizin de ilk aksUl4meli bu yol· 
da tecelli ettiği kaydolunmakladır. 

• Muharrir. CUmburrel!lmfzfn işa
ret ettikleri gibi, bfzf amansxz su
rette yakan ateşin asrı vatan oca
ğmda sönen birçok yurdda!\I haya
tı olduğunu, yoksa her yıkılanı es
kiden daha mükemmel şekilde ya
pıı.cağımızr, esıuıen buna ~esaretl
mJı ve azmimiz olmMa bugUnUn 

Sahte ehliyetnameli 
şoför 

Hayll zamandanberl goflMUk 
)'apan Fahreddin adında birinin 
ehllyetnameeinln sahte olduğu an
laşılmış ve yakalanarak adli,•eve 
:Yerllınlştir. Tahkikata göre Fah
ttddin ehllyetnamesine üzerinde 
!l'. C. harfleri yazılı bUytlk bir mU
hllr basmr, ve bu mührU Yenlca
mlde Bedriye kaz:dırmtştır. Tahki
kat genlfletllmektedlr. 

Bayan Bıyıktayın 
te§ekkürü 

1!!ştm htanbul komutanı kor;eneral 
Balla Bıyıktayın 61UmUnden dolayı 

kederlertm'lze karışarak taziyede bu
lunan 11ayın dostlarımıza ve cenaze 
töreninde bulunan general, komutan. 
aubay ve aaker arkadaşlarına memur 
~e kurulların mUme88Ulerfne ve bU· 
tun bulunanlara ailemiz namma le· 
p:kkUrlerlmlz'·ı blld1rllmesinl gazete
llizdea. rica ederiz. 

lferbum Dall.ı Bryıktay eei 
Saime Bıyıktay 

Saat DERV1Ş 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahid Yalcın, .. Evvela 

Avrupada sulh" ba."?lrklx makale
sinde, bir taraftan harb devam e
derken diğer tıraftan harbin so
nunda dünyaya nasıl bir n!zıım 
vermek mtlnaslb olacağı dilşünUl
dUğtinU kaydederek eulhiln mutla
ka taraflardan birinin galibiyeti 
ve hakimiyeti neticesinde takan-Ur 
edebileceıfutt, fnm muhal Alman
yanm galibiyeti takdirinde takar
rllr edecek sulh ~artlan hakk'llda 
zihin :ı•ormağa mahal olmadığmt, 
çUnkti Alman lfsulhU:ıUn ne 'O!aooğı
nı he>rkesin bildiı!inl yazarak müt
tefiklerin galebesi takdirinde dUn
yava verilecek nizamı tetkik edi
yor ve neticede şu mfitaleada bu
lunuvor: 

"Bir kere A vruna;,'1 kurtarmak, 
A vrurıııdaki milletleri hilr ve ta
arruzdan masun yaşatmak, ondan 
sonra ayni prensipleri· yava~ yavaş 
s:ıir kıt'alara da teşmil etmekten 
ba.~ka bir yol tutulıunaz.,. 

Trenler kardan 
gecikiyor 

Avnıpada yağan deva'llh karlar 
yüzü •..,rı demiryo!lannda sefe:ler 
güçlükte temin ediliyor. Bugünkn 
konvansiyonel ve ekspres trenleri 
bu sebeble be, saat kadar gecik· 
miştir. A 1manyadan kaçan Çek_ 
terden mürekkep 18 kişilik bir 
mülteci kafilesi konvansiyonelle 
~elmiştir. 

Çek mültecileri buradan transit 
geçerek Toros ekspresile Sariyeyc 
gideceklerini \'e ora::lan Fransaya 
geçerek Almanlarla çarpışan Çek 
lejyonuna iltihak edeceklerini bir 
muharriri~ize söylemişlerdir. 

Uç tütün tacirinden mürekkep 
bir heyet de Almanyadan gelmiş.. 
tir .• 

* İzmir ihracatçılar birli~ dUn 
ticaret odasın •a toplanarak İngilte

re için yenJ UzUrn flyatlo.rmı tesblt 
etmiştir. Flyatıann llsteaı Uca.ret ve• 
kAletlne ar.zolunmuştur. 

H :K B E R - 70tsam PO!lha. 

istanbulda 
zelzele tehli· 
kesi çoktur 

Yeni inşaatta bu nokta 
nazarı dik..1<a te alınacak 

Son zelzele felaketine nit kor
kunç haberleri okurken İst:ınbulun 
vaziyetini dlişilnmemck ve hele bir 
kısım yeni inşaatın çürük malzeme 
He yaıııldı~ı iddlalannı halırlamn
mak mUmktln de{!ildir. 

Bütün yılbaşı eğlen
cesinden vazgeçildi 

Bu n1illi ve umumi teessür ve 
saygı tezahürüne ~y:urı hareket 

edilmesine meydan var iln1iyecektir 
Hayır "cmiyetlerl ve nıuhtc.lif klüblcr tarafından yılba.,.qı gecesi 

fçln şehrimizde luı:1.lrlnnan bz.Jo ,.e konserler. Anlmracln. olduğu gibi 
ntllli felaket ınilnascbctilc tehir cclllmiştir. 

Üniversite profesörlerinden Ha
mid Nafiz Pamir, zelzele felaketi 
etrafında miltalealıırını söylerken, 
bundan korunmak için yeni in>;a
atta dikkat edilmesi icab eden 
şartlara temas ederek şunlan ı;öy
lemlştir: 

Ila.rla.r, ~.alı,.'llı ve ''ıı.ryctelJ yel'lerle yılba5ffia maltsus eğlenceler 
fortib eden diğer mUesscse1cr de larm geceye alt progranıl:ırmı tat
bik etmekten kendi arzulariylo V47.geçmi~lcrdir. 

Bo milli \ ·o wnwni teessür 'c saygı tczalıUrüne nykm hareket 
eılilmesino mcyd!ın ,·crilmJyeccl.tir. 

"- En büyük zelzele mmtaka
larından biri de 1stanbuldur. Bil
hassa Ayasof)ianın buJnnduğu mm
laka çok tehlikelidir. Ayasofyanm 
kubbeleri bunun için yapılmıııtır. 
Çünkü kubbeli inı:aat zelzeleye ço1' 
daha mukavemetlicllr. Netekim A
yasofya 15 asır ?.Olzeleye muka
vemet etmiştir. Halbuki surlar 
muhtelif zelzelelerde yıkılmışlardır. 
İstanbul evlerinin ahşab yapılmış 
olması da zelzele yUzUndendir. 

Lokanta, löahw•, tly:ıtro \'C sinemalar her za.ma.nki gibi yamı ak· 
şam da uııcak mutad §Cltllde fa:ıllyetlerlnc devam cdecclderdlr. 

Zamanunıza gelinceye kadar mi
marlar in§aatta zelzeleyi nazarı 
itibara alıyorlardı. Fransada, İn
g:Itere ve Almanyada bu halen de 
böyledir. İstanbulun imar plfınnu 
yapan Prost acaba bu noktayı na
zarı itibara almış mtdrr?,, 

Profesör HA.mid Nafiz Pamlrin 
bu işareti Uzerlne mesele beledi
yeden sorulrnu~. ve Prostun Jiehfr 
plaruru yaparken bu ciheti hiç dil
şünmemfş olduğu anlaştlmıştır. 
:\faamafih şehrin umumi çehresini 
deği'.}tirccck bliyük inşaat henüz 
yapılmadığı için, bundan eonra in
şaatta bu cihet nazarı dikkate alı
nacaktır. 

F ırf ına devam 
ediyor 

Bütün vapurlar 
limanlara sığındı 

Karadenizde yıldız poyraz fır. 
tınası bütün şiddctile devam et • 
mcktedir. Dün geceki şiddetli fır. 
turada Karadcnizlde bir yelkenli 
motör daha batmıştır. Bu, Bartın 
lima:una kayıtlı 22 tonluk Nec· 
m.i Şevket motörüdür. K;ıraboğaz 
civarında fırtrnadan kayaldtlara 
çarparak parçalanmıştrr. Milret • 
teba tı kurtarıl:T'.ıştır. 

Karadeniz postalan intizamını 
kaybetml~tir. Denizyollarınm 
Güney.>u vapurunun 24 saat ge. 
cikme ile bugün geleceği ümit e. 
diliyordu. Falrat vapurW1 yoluna 
devam cdemiyerck tckro.r Sincba 
döndüğü anla~ılmı~tır. 

Karadeniz lima.ılarında tahmil 
tahliye ve kara ile irtibat ı:lur -
muş gibidir. Bu fırtına:-ım Kara. 
denizde görülenlerin sayılı şid.. 
dette ola;ılarmdan biri buhm·duğu 
bildirilmektedir. 

••• 
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Milli Şef 
Dm Diyarbakırda 

tet~ik ve tema~larda 
bulundular 

Dlyarbnkır. 29 (A..A.) - Dün ak· 
şanı sa.at 20 yi 2\l geçe Diyarbakıra 

gelen busust trende umu:nl mUfetti§ 
vali ve s!hha" mU~viri lle blrU:· t3 
'"'ölgenin ~ · "'JyeUnl geç '..: ' 
kadar tetkik buyuran Mili! Şefimiz, 
şehre sabahleyin dokuzda çıkmışlar· 
dır. 

Mlııt Şe..""l bQttın Dlyarbakrr halkı 

...... ~yonda istikbal etmiştir. Şehir kU· 
"lpban" tnı, ycnl halkovinl, be:edlye 
yf, vlll'ıyetl v: askert mUcsseseJcrf 
~aat 14 e kadar birer birer ziyaret 
etmlş'ler ve öğlo yemeğini umumi mü· 
:etti§ evinde oUfett1$!1Ik erkAn!, civar 
vit1yetler valileri ve belediye relsile 
birllkte yemMerdlr. Mtıll Şe!imlz 

saat 17 de tekrar umumi mUfettl'lllk 
evinf Aere!'endlrerek burada aısker1 

ve mülld müesseseler alfikadarlarile 
toplu blr halde9 gı5ı'UşmUşlcrc:ir. 

Millet Meclisinde 
iki dakika ayakta sükut 

edilerek 

ölenlerin hatırası 
tebcil olundu 

A·nkara, 29 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Şemseddin GünaL. 
tayın başkanlığında toplanmış 
ve reis celseyi şu sözlerle açnuş. 
tır: 

"- Muhterem arkadaşlır, fe· 
laket sahalarından peyderpey alı
nan haberlere nazaran pek çok 
vatanda~ların bu felakete kurban 
gittikleri anlaşılıyor. Aramı:!dan 
ayrılan bu masum vatandaşların 
hatır .. sını tcbcile.n muhterem he. 
yetinizi iki dakika kaimen süku. 
ta davet ediyorum." 

Meclis ayağa k:ılkarak iki ıda· 
kika sükut etmek suretile bu aziz 
karde§lerimizi.n hatıralarını an • 

Kemalpaşa, 29 (A.A.) - Yağ. mışlardır. 
murlardan husule gelen selk:r Su· Meclis bunu müteakip ruzname 
&ığırhk çayını kabartmış ve mer. sindeki maddelerin müzakeresine 
kez kasabası::a bağlı Tursunbey geçerek hizmette:l ayrılan bazı 
köyü arazisini gular altında bı ~ memur ve müstahdemlerin yapa. 
rakmıştrr. İnsanca zayiat yoktur. caldan işlere ait kanun ile Tür • 
Hayvan zayiatı etrafında da bir kiyede harp silahı ve milhimma. 
maltımat alınamamıştır. tı yapan· hususi ~•mayi müessese. 

~ * * terinin kontrGlüne, umuru bele • 
Man~vgat, 29 (A.A.) - 28.29 diyeye müteallik ahkamı cezaiye· 

gecesi buraya fırtına ile karışık ye dair kanunun bir mac!:leshin 
olarak yağan şiddetli yağmurlar- deği~tirilmesine ait layihayı birin 
dan husule gelen seller kasabanı:ı ci müzakerelerini yaparak tasvib 
ırmak civarın-a yakın olan evleri- eylemiştir. 
ni ve so'.{aklarını 50 s:ıntim kadar Meclis önümüzdeki çarşamba 

Küçük Sehir 
_.... <'""il" • 

Hatıerleri - , G! f 

* Bir demir ve inşaat levazımı 

müessesesi mallarını saklayarak da· 
Jla yilltaek tıyatıa satmağa teşebbüs 
ettiğinden dolayı 15 gUn mUddeUe 
kapatılmıotır. 

* Yedi.kule Ermeni lıMtanesinde 
Joğurdu~'ll gayrimeşru çocuğunu lkl 
gün sonra evine götUrürken yolda bo· 
ı:tarak öldUren Vartuhl birinci ıı.ğır 

ceZ&. mahkemesinde :S sene at;ır hapse 
ına.lıküm eclllm1§Ur. 
* Belediye, belediye kooperatifin· 

den aıace.ğı "lan 16 bln Urayı iste· 
ın1ştir. KooperaW bu aydan itlbjlren 
.x>rçlu memurlıı.cdan tahsllAt.a ba§la· 
yacaktır. 

* Eski nikel kunışlan elli kuruş• 
luklarm tekil vcrllmfD olan çikolata 
yaldızlarına ea.rarak elU kuruııluk gl· 
ot seyyar portakalcılara suren Ahm~t 
ve AIJ adında 1kl adam tevki! edil· 

ml§tlr. 
* Belediye memurln mUdtlrU Sa.

milı tcfUo beyeU rel.sllğine, onun ye
. lpe de be:ediye statlstik mUdUrtl Ta.· 
rık t.ay1ıi edilm!ııierdir • . 
* N~ ecrqbe ya7.JDU l~n B!I-· 

kırköyUnde yapılmakta olan numero· 
taj tııı dUn bltirllmlştJr. Umumi tab· 
rir nU..:ll.4 için ştmdJ diğer kazalarda 
nume::otaj t~allyettne başlanacaktır. 

Evlerlnin Uzerindekl numaralan mu· 
ba!.ıza etme· · ı olanlardan belediye 
yeni numara plAkale.rınm bedelini 
tahsil edecektir. 

* Nlşanta.şı ile Beııtktn§ ara.ımıcla 
metrıik Şenlikdede mezarlığ'ın.ın bah
çe haline konuım3.sı için belediye yar
tlım cdem!yecekUr. Burası mahalll 

tedbirlerle ıslah edilecektir. 
* 9:;0 mail scneıılnln son bina ver

glsl taksiti kAnlınue1nıde başlaya~ak· 
tır. Henüz UçUncU taksiti vcrmlyenler 
halckmda haciz karan verilecektir. 

* Esnaf ccmiyet:crl yen! Mlne bUt
ı;eslne 20 bin lira devretmektedir. 

* Beyoğlunrta. Şehit Muhtar cadde
e1nde ı:ırtn apartxmanı kapıcısı Ali 
Yaktığı mangal kOmUril::den çıkan 

gazlarla zehirlenerek ölmUştllr. 
* Manlfatu-l. flyaUarn:ı:da yüzde 

20 tenzllAt oldu(ı.ı halde perakendeci· 
ler henüz buna yana§madıklıırından 

vaziyet tetkik edilmekteür. 
* Berlln radyosu bugünden IUba.

ren tUrk<;e neşriyatını her ak§am 158.

at lD,20 ile 19,4.0 arasında ve 19,74 
metre ile 25,31 metre do.lgalarla ya
pacaktır. 

* TUrklycdekl Alman ve Sovyet 
bankalarının tasf:ye halinde bfılundu· 
ğuna dair ve~nen h:ıber'erl Alman 
ajansı tek· ip etmektedir. 
. * İzmir vilAyet ihtika.t-la mUcade
le komisyonu kilosu 14 kuruş olan 
demir potrell'!rl ıuzumsuz surette 
28 kuru~a yükselterek satan bir de· 
mir ticaretha:ıcstnı on gün mUddet
ıe kapatmı§trr. su altında bırakmı~tır. günü toplanacaktır. ------------------------------------------------------------ ~------------
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Bir açık t 
DA 

Mektup daha:le~i 
ttıe 

Nurullah Ataç'a . ı A.c 

Geçen günkü ''Haber'' de ıgnaıl 
Hakkı Baltacroğluna yazdıtııı 
mektubu okudum. 

Baltacıoğlu bana bir açık ı:nek' 
tup yazmış, ben ona keza )'ine ll• 
çık bir mektup gönderdim, sen °· 
na bir mektup gönderince kaflYe 
olsun diye ben de sana bir· ıne1' ' 
.tup gönderiyorum. . 

Anadolu seyahatinde partini~ 
sergisi için yaptığım ibrikler 0111' 
haberemizin başlangıç noktasıtl1 

teşkil ediyor. 
Sakın ukalalık yapmak istedi· 

ğimi, veya ibrikleri ebe.:liyete d~ 
ru kanatlanmış güvercinler 113' !ate 

tinde gördüğümü zannetme! :tıkeı 
Maanıafih kendimi değil, ibri~· ~ata 
. .. . . verıl 

len mudaf aa etmek ıstenm. t aj 
Diyorsun ki: ~ 
''Sanatin münevver zümreyi ~ rJ:ı. \ 

büyük kütleyi de ala.'.<adar etı:nest• •cııı. 11 

ikisini de heyecana getirm~3İ ~ ' ;.ı, go 

bil olduğunu biliyorum; fakat 1>llı 
mücerrede gitm:!k, ibrik resiıııle. 
ri yapmakla olmaz." 

Son cümlesi müstesna, satırlı · '· 
. 1 fta " Uz nna tamamıy e tara nm. ıı h 

Gelgelelim ibriklere; belki di" ' a.nıea: 
kat etmişsindir. Resmini yapul'19 lınc:o' 
lbrıkler köylünün hayatına gir ' "ıı · 
miş nesnelerdir •• Tarlada susaYı~· a. beş 

·ıı- ~ ca ibrikten su içer, ölülerini o 1 ,
1 
Ya~ 

sıJ :ı.n i 
rikten akan su ile yıkar, v~11ıı .ı,• l3ctçi 

ibrik köylünün yegane çocul<lll" U?.r

ve ihtiyarlık arkada51dır. 
Böyle olmasa onu kendi e1i11t ııı11rat1 

şekillendirmez, cilfilamaz, süsle ' ~. ·~ 
d

. d 
m~ı. , ~a 

Köylü her testi); ba~ka renle 
lerle süsler, onu satın alm1:ian e'I• ~!Yad 
vcl gelin seçer gibi düıünür, kıs': ~~- T· · 

cası köylü için testiler mücerre~1 n ,~11 
d

. h . il" ~ ... t ten baş!~a her şey ır, anl 

böyle değilse arap olayım! 
Benim o testileri yaparken~ 

kadar müc~r-ed olduğum:.ı kt'/ 
zannetmiyorum. 

Testileri köylülere göster&tı'.' 
hiç biri onları hindiye benzetıiledi' ~ııı İs\ 
"bi;imi güzel" dedi:er, galiba fC! ı ita 
simleri beit:mdiler. "1laben 

Tevazua ihtiyaç hissetmi)'D", 111,a bir 

Ç··nı .. .. 1 1 del oll ırcta rum. u rn guze o an mo ~(lnuı 

rak seçtiğim tcstilerdi. ne lirasıd! 
Demek istiyorum ki, köylii ı rıı.cıtik 

resimlerin arasında bir ilişik yo~; ,ıı Ruz 

Bu işin ötesi, testi ile saıı' ~~ası 
tarihi arasında bazı münasebeti~ '.tıer: 
ler kuran lsm:ıil Hakkı Ba'.tacı0:1 r. 
!unun görüş tarzı meselesidir, ıı,.eç ra 
onunla da bir ilişiğim yok. 

1 
()\an 

Bana öyle geliyor ki, (belki ~; ı~ııtlçun 
damyorum) son resimlerim:le il- lıı.tınun 
köylüyü, işçiyi, ne de hakiki ~ef tıı~ad. 
nevveri rahatsız edecek bir şe>' ·Ug.u~u 
mevcut. l1- ~tb· 

Yine belki aldanıyorum att1111 n: ıc 
kövlünün intıbalan beni te~\ ,,_1 

• • «uak 
ed~r mahıyette. I' 

ş;m'diye kadar beni daha f;JJ , ~ttı 
sevindiren bir seyirci kütlesi kCŞ . ~eany 
!etmemiştim. f{ •t: 

Acaba şikayetçi olanlar, ı -:. ek 
kövlü ile temasta, ne de bir ~ ~it 
kültürüne malik olan'ar mı? oı lıı.hı :r 

Acaba neden testiden mA.ıı.1~ ı tt u 
yüzü ka51 yerinde çizdiğim köV j; "~::' 
kızından, köylü:len, iı::çiden ~..ile >l'ıı.h ~ 
yok. İhtimal onlan kafi deree:"' tt .... "a 

1 d ~·um 

can l yaoama tm? • . • O' "!ıı. eski 
Gel~ek sefer daha 1v1c;ını ~? l>anth• 

mrv:ı c:alrC?mm. Kusurlan'11 ç t' °l'll'a b 
cok fakat hu sef,.r "mücerre ~ • ın • 

' - )") lla1r J 
benden ma'ctt. jla;Jar, c{i..Tfl" <.ıı~e k 
miir.~rrettt-ıı hrfzey'eye. • 'ıı.cak ; 

Tekrar tekrar bu vazxmı ek!!. <tr F' 
1 ' t . . __ , no:ı . '1 
ı.< :rn.nne m~menı rıca l."Ue:-, t- ltı.ecr 
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inler Rusların 
vasıtalarını 

muvaffak 

münakale 
kesmeğe 
oldular 

DA: 

levldco açıklarında Alman 
Spcc zırhlısına karşı mu. 

ttıe harp etmiş olan Ii:xctcr, 
Achll!es kruvazörleri subay
lemayüz ctml§ olanlar' ter!! 
tdır. 

von Spccyc karıı harbeden 
örün biri olan "Exetcr., yn-

a.n üçü daha ölmüştür. Bu 
bu gemide ölenlerın sayısı 66 

tır. 

, birkaç santim tr ilk bir 
kasııe ortU ildUr . .Milnaka!At 
l ahhilrler vukub 1ln ak tadır. 
trika<'h 2:.'i son tfınunla 6:1 
ı- n 912.000 kı il t d a ola· 
artık ma .ı alacaktır. 10 il 
arasında tehalüf cJ n bu ay
n H.'l milyon dolar sar! dl· 
lıört buçuk mı!) on işsizin 

Olduğu iş lzllk t h 1 atı tu5 
<I larıı baliğ olm.:.ktadır. 
ste nrşrcd!Jen l:ılr kararna· 
Ukumctc CczalrJc le p cd .ı 
afaa tedbirlerin almak sa-

ajaruıınuı Stol ho'md n Is· 
göre Lctnoya • Lltvanya 

a \ ilnolu birçok Leh talebe 
l ı tır. Bunlar. Fınl&.ndı)a· 

gonUI U yazılm k ı n Fin· 
a. gıtmck ıstlyorlardı. 

ny-ı telgraf ajansı, Polon:ıa 

ınec.llstn n Po n ı vata ı
n 'ciltle halinde idam edll-
oıayı:nle b r mukab 1 b!lml

Uz r z:ı.fcrlc nlha et buln· 
harptcn sonra Po'onyanın 

l\le-a karşı ayni · crh•lc ha-
ltne arar verml tir. 
a ·da b r köylü kadını ay ı 

beş •' dogurmu "'a ' 
Ya'! -namı tır. 

nıızırı Stccn· 
n:ızınlC' gö

harckct t-

' ~lr mUıid t kala 
o ko\a b . 

dU~ Mo . ov da harlcll c 
muavini Potemkin ile görU~· 

lyada b•- .ııoğuk <.alga.ııı ' 
· T- · ~ t~~· .ııaatt ıoo kilo

n faz'a .ııUratle bir buz rtlz
bulunal'. 

:ı.rı:ıı takvl eye me 
l:lışıarrlır. 

~rdan dolayı, Tuna Uz rinde 
r lnkıtna uğrnmı lır 'l:C Al· 
a. aıt mal yUklU mavnalar, 

Uzerc Hnıanlara çeki ml§· 

"ıı 1.ııvıcre reis cumhuru Pllet
l kAnunusn.nlde 1.ııvlçre ordu· 
laben tranııızca, almanca ve 

bır mesaj ne redecektir. 
tda 1940 milli müdafaa bUt

on milyon 

ettka cumhurrclslnln oğlu 

il Ruzv it ve zevcesi, bir oto
~ısı geçlrml§lerdır. Yaralan 
rtlnmcktcdlr. Kaza, otomobil 
lcrının kaymaııı neticesinde 

eç radyosu, &$erlik çağına 

Olan yeni ımıınann l<Anunu
UçUnde l<ıtalarma mUracaat-
tnunu ilAn etmiştir. 

:Yada ihracat işleri için bir 
lıı.UdUrl k ihdas ed imiştir. Bu 
~n vazifesi, İtalyanın, Av· 
bi icabatma uygun ihracat 
ını kuV\ eUendlrmek, kontrol 

llrnak ·;e genişletmek olacak-

Roma cicisi von 
ıı Alman zlmamdarlarllc 

ttı:nek üzere Berllne hareket 

terede ıeker lstlhllkl vesl
bt tutulacaktır. Herkes hafta
tl'arn ıeker alabllccekUr. Keza 
~tıılka ile alınacaktır. 

da ismini taşıyan mUda-
lıtıın projesini hllZlrlayıp tat

eakl naztl' Maginot'nun kül
:antheona Puteur'Un, Jourea' 
hınbctta'nm yanma dcfnedll· 
«&ır yapılan teklif belediye 

"ı e kabul edilmiştir. Bu hu
Ca.lt hUkt'lmet bir karar VC're
r. Fllkat karann evvelce m -
lllecuaınce kabul edilmesi lA· 
' 

Rusların tabiyesi 
mütemadi hücumlarla 

Finleri yormak ... 
Rus tayyarelerı yanı ~şhkla bir 
Sovyet ko!una taarruz et.iler 

Lcndra, 30 - Fin menbaların· 
dan gelen haberlere göre, Finlan. 
diya devriyeleri M urmanska gi • 
den• demiryoluna geçmişlerdir. 
Finlandiyalılar Salla cephesinin 
yegane münakale vasıtasını tah
ribe muvaffak olmuşlardır. 

Deyli Telgraf gazetesinin Hcl. 
s!nkideki muhabiri Fir:Hindiyalı· 

ların hava baskınları ile Mur • 
mansk demiryclunu t ahrip ettikle 
rini teyit etmektedir. Leningrad. 
dan şimale dogru bütün sevkiyat 
bu hat üzerinden yap lmaktaydı. 

Geçenlerde Sovyet makamları si. 
vil ahalinin hattan i"tifade etme. 
sini menetmişlerdi. Bu tedbir Ü • 

zerine Murınansk ve Kirolesk a. 

halisi yiyecek hususunda çok sı · 
kıntı çekmektedir. 

Ruslar, uzak şimalde mevzile. 
rini tahkim etmekte ve yeniden 
taarruza başlamak üzere takviye 
bekler görünmektedir. Finlandi • 
yalı kayakct müfrezelerin, iaşe 

kollarına yaptıkları taarruzları, 

Finlandiya şiır.alinde harekat ya. 
p2n Sovyet ordusunu çok müşkül 
vaziyette bırakmaktadır. 

R USLARIN TABIYES I 
Kareli berzahında muharebe 

devam etmektedir. önümüzdeki 
günler zarfında Suvar.to gölü böl 
gesinde Rus tazyikının devam e -
d:ceği ve hatta şiddetleneceği 

zannedilmektedir. Ruslar müte • 
madi ve şiddetli hücumlarla. esa· 
sen harp hattı üzerindeki kıtaatı 

değiştirmek imkanına malik ol -
mıyan Finleri yoracaklarını ümit 
etmekte:lirler. Birkaç gündenberi 
Viborgu bombardıman eden uzun 
menzilli toplar dündenb~ri en _ 
dalı tı kesmişlerdir. 

FiNLE R SOVYET 
HUDUDUNU GEÇTiLE R 

Ladoga gölünün şimalinde Fin. 
landiya kıtaatı, yeniden iki nok
tadan Sovyet hududuna geçmiş • 
}erdir. Bu kıtaat, muzafferane 

mukabil taarruzlarına devam et
mektedirler. Finlan:iiyalıların bu 

tazyiklerinin yapılmakta olduğu 
mıntakada sevkulceyşi bakımın . 
dan büyük bir ehemmiyeti haiz 
olmadığı kabul edilmekle bera · 
ber, Rusların ilk hızlarının kırıl. 
mış olduğu ve Sovyetlerin cephe. 
nin her noktasında ricat etmekte 

oldukları muhakkaktır. 

SOVYET T AYYARE LE RiNiN 
YAPT l<'al YANLIŞLIK 

Finlandiya cephesinden haber 
verildiğine göre, Sovyet tayyar~. 
leri yanlı~lıkla bir Sovyet koluna 
taarruz etmişlerdir. Diğer taraf · 
tan cephenin Salla mıntakasında 
Rus safları içinde büyük bir ka. 

nşıklrk görüldüğü haber veril -
mektcl:iir. 

YENi SOVYET KUMANDANI 
Lcningrad askeri mmtakası 

kumandanı General Mehtzkof de. 
ğiştirilmiş ve yerine Mareşal Vo· 
roşilofun adamı olup Japonyaya 
karşı Mogolistan harekatını idare 
etmiş olan General Grigori tayin 

edilmiıtir. 

SOVYET T EBLICI 
Moskova, 29 (A.A.) - Tass: 
Leningrad a"'keri mıntakası 

crkanıharbiycsinin tebliği: 

Kayde değecek mühim hiç bir 
hadise olmamıştır. 

F l NLE RE SiLAH V E PARA 
YARDIMI 

Pariı, 30 - Roma radyosunun 
b;}ciirdigine göre, Sigorski tipin. 
de 26 tayyare Nevyorktan Finian 
diyaya gönderilmiştir. 

Vaş~ngtorıdaki Finlandiya de _ 

niz ataşesi, Finlandiyanın Aır.eri. 
kaya miktarı gizli tutlan seri ka· 
nolar için motör ve malzeme si -
pariş edeceği hakkmı:iaki şayia • 
ları teyit eylemi~tir. 

Amerikada Finlandiyaya yar _ 
dım komitesi reisi Hoover, t op . 
lanan ianeden yüz bin dolarlık 

ii'iüncü çekin Fintandiyaya gön· 
derildiğini bildirmiştir. 

Norveçte Finlandiya için top _ 
lanan iane, 4 milyon krona baliğ 
olmuştur. 

1svcçten yakında, ikinci bir bü 

yük ·seyyar hastane teşkilatı Fin. 
landiyaya hareket edecektir. Bu 
teşkilat, 150 kişiden müteşekkil 
olacak. içlerinde yirmi kadar dok 
tor bulunacaktır. Bundan maada 
yüz doktor ve bir o kadar hasta 
bakıcı Finlandiya ordusuna gir • 
mektedir. 

İrlanda depoların 
dan çahnan si:ahlar 
Parlamen~o fevkalade 
içtimaa davet edildi 
Dublln, 80 (A. A .) - Dolaşan 

bir §ayiaya göre lrlanda başveki
li de Valera, geçen pazar günü 
Phönix park antrepolarından silah 
ve cephane çalınması üzerine hasıl 
olan vaziyeti karşılamak üzere is
tisnai mahiyette bazı kanunların 

kabulü için parlamentoyu fevkala
de olarak içtimaa davet edecektir. 

Çalınan silahların bulunması için 
hava kuvvetleri askeri kıtalarla 

birlikte çalısmaktadır. 
Çaltnan bir milyon kurşundan 80 

bin kadan bulunmuştur. Hükümet 
merkezi askerle kuşatılml§tır. Bu 
mühimmatın şimali 1rlandaya sev
kinden korkulmaktadır. 

Çalınan mühimmatın bulunması

na yardım edecek her malümat i
çin, hilkümet, 1000 ingiliz lirası 

mükafat vaadcylemiştir. Mühim
matın bir kısmı ele geçirildiği tak
dirde bu mükafat arttırılacaktır. 

Bu münasebetle tevkü e<lilen
lerin adedi şimdiden 30 u geçmiı;
tir. Yarın 20 kişi harb divanına 

sevkedilecektir. 

Maarif vekili tzmirde 
t zmlr SO - Maarif vekil! Hasan 

Ali l'Ocel dUn sabah Afyon yoluyln 
Adanadan §chrimizc gelmiş ve istas
yonda karııtanmıştır. Vekil, mi.safir 
kalacağı Kızılc;ulludakl köy eğlbnen 
lerl okuluna &itmııtır. 

Bir ingiliz 
zırhl ıs i 

torpillendi 
Gemi hasara uğradı, fa

kat yoluna devam 
ediyor 

Parhı. 30 _ Dün garb cephe
sinde mühim hiçbir hareket olma
mışlır. Tayyare faali) etleri yeni
den başlamıştır. Fransız ileri hat 
kuvvetleri bazı lıarekat yapmışlar· 
dır. \'osges'larda bir Fransız keşif 
kolu bir Alman müfrezesine bas -
kın yapmış ve bir miktar esir al
mıştır. 

BATAN GEJUt 
Londra, 30 - Amirallik tara

fından bildirildiğine göre, " Loch
doom" devriye gemisi batmı!jtır. 

Mürettebatı 14 kişiydi. 
Diğer taraftan Danimarkanın 

Hanne vapuru bir mayna çarpmış 

ve lngiltcrenin şimali şarki sahil
lerinde batmış ve mürettebatından 
on beş kişi boğulmuştur. 

Keza Moortoft vapuru da 13 
kişilik mürettebatile kaybolmuştur, 

TORPtı,J,ENEN 1NG1IJZ 
ZIRHUSI 

Alman radyosu bir Alman deni
zaltısının İskoçyanın garb sahille
rinde Quecn Elizabeth sınıfından 

bir İngiliz dritnotunu torpillediğini 
bildirmiştir. 

lngiliz amirallik dairesinin tebli
ği şudur: 

''Bir Alman denizaltısı bir İngi
liz harb gemisini torpillemeğe te
şebbüs etmiştir. İngiliz gemisi ha
sara uğramış, Uç kişi ölmüştür .. , 

Amirallik torpillenen harb ge
misinin filhakika Queen Elizabeth 
sınıfından bir zırhlı olduğunu. fa
kat denize mukavemetini muhafa
za ve yoluna devam ettiğini bildir
mektedir. 

İngiliz amiralliği hasara uğnyan 
geminin hangi gemi olduğunu bil
dirmemektedir. 

GENÇ'LERt ASKE RUGE 
İHZAR 

lngilterede hükümet 17 yaşın
dan 20 yaşına kadar olan gençleri 
askerliğe hazırlamak üzere bir teş
kilat yapmak için tetkikatta bu
lunmaktadır. 

EN GENÇ PİWT 
18 yaşında olan en genç İngiliz 

pilotu Roland Driver'e dün nişan 

verilmiştir. 

Drivcr, Heligoland üzerinde ya
pılan bir istikşaf uçuşu esnasında 
arkadaşı öldükten sonra mitral) ö
zU ikiye ayrılıncaya kadar ateş et
mi!!, tayyare hasara uğrıyarak a· 
yakları havada kaldığı halde bü
tün tayyareye sirayet tehlikesi 
gösteren yangını söndürmüş ve İn
giliz sahi11eri yakininde mecburi 
bir iniş yapmağa mu,·affak ol
muştur. 

Bataklıklara fidan 
dikilecek 

~luğla, 29 (A.A.) Uç yıl 
önce Marrnarisin Ge!ibolu mcv· 
klinde te is edilen \"e 100 binden 
fazla okaliptüs fidanını ihtiva e· 
den fidanlıktan bu mevsimde fi_ 
dan tevziatına başlanacaktır. Bu 
arada Köyceğiz ve Marmaris ile 
GokO\ a me\ kilerindeki bataklık 

mıntakalarınm da bu fidanlarla 
teşcir edilmelerine başlanmak ü· 
zeredir. 

s 

Dost devletler1.. 
taziye ve yardımları 

Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan 
i3 l hın lira.ı.< malzame gönderiyorlar 

Ankara, 30 - Zelzele felakeu 
dost memleketlerde de teessürle 
karşılanmıştır. Fransa, İngiltere, 

Yunanistan, Bulgaristan, devlet 
reisleri telgrafla veya elçileri va 
sıtasile teessürlerini ve taziyele . 
rini bildirmişlerdir. Taziyeler de. 
vam etmektedir. 

Elçiler de taziyelerini hükü • 
metimize bildirmekt edirler. 

Almanya büyük elçisi tahriri 
olarak Alman hükumetinin tazi· 
ycsini Hariciye V ekilimize bil • 
dirmiştir. 

Berlin radyosu dün akşamki 

türkçe neşriyatına son yer sar _ 
sıntılan n~ticesinde felakete uğ _ 
ramış olan Türk milletine t azi • 
yetlerini bildirmekle başlamıştır. 

Rumanya hükumeti, zelzele fe. ı 

laketzedeleri için on milyon ley • 
lik (takriben 97 bin Türk lirası) 
kereste gön•:iereceğini hükumefi. 

mize bildirmiştir. 
Bulgaristan 2 milyon leva (tak· 

riben 30 bin Türk lirası) değe -

rinde gıda maddesi gönderecek -
tir. 

Yunan hükumeti 10.000 Türk 
lirası na,kden veya bu kıymette 
malzemei sıhhiye göndermeğe a. 
made bulunduğunu haber vermi1 
ve malzemei sıhhiyenin tercih c· 
dileceği teşekkürlerle dost Yu • 
nan hükumetine bildirilmiştir. 

Yunan Kızılhaçına mensup bir 
heyet, yakın:ia zelzele mmtaka -
sına yardıma gitmek üzere Tür. 
kiyeye hareket edecektir. Dok • 
torlardan ve hastabakıcılardan 
mürekkep olan bu heyet, berabe • 
rinde icap eden sıhhi m~lzemeyi 
de getİrrr'ektedir. 
Afganistanın Ankara büyük el

çisi yardım olmak üzere Kızılaya 

500 Türk lirası teberruda bulun • 
muştur. 

Cenevredeki beyn~lmilel yar 
dım birliği reisinden alınan bir 
telgrafta birliğin her türlü yar. 
dımda bulunmağa amade olduğu. 
nu bildirmiş ve birliğe te§ekkür 

edilerek bu dostane tekliflerinden 
Kızılay Cemiyetinin haberdar e -
dilmesile mezkur birlikle Kızılay 
Cemiyeti temas haline getirilmiı· 
tir. 

Parti Grubunun içtimaında 
·Mebuslar asgari 
yüzer lira yardım 
taahhüdünde bulundular 
Başvekilin ahnan tedbirlere dair 
beyanatı ittifakla tasvib edildi 

Ankara, 30 (A.A.) - Cumhu. 
riyet Halk Partisi Meclis grupu 
ile Parti müstakil grupu umumi 
heyetleri dün 29. 12. 1939 saat 
14 de reis vekili Hilmi Uranın 

riyasetinde toplandı: 

Toplantı mevzuu, yu rdumuzun 
bazı mıntakalarında hakiki fela -
ket halini alan zelzeleden zarar 
gören vatandaşlarımıza yapılan 

ve yapılacak olan yardım tedbir. 
lcrini hükumetten dinlemekti. 

R iyasetçe m üzakereye başlan· 

mazdan evvel bu felakete kurban 
&itmek suret ile içimizden ayrıl _ 
mış olan vatandaşların tazizi için 
heyet bir dakika ayakta sükuta 

davet edilmiş ve müzakereye ip. J 
tidar edildikte evvela B. M. M. 

Reisi Abdülhalik Renda, teşek 
kül eden milli yardım komiteleri 
nin ne şekilde çalışmayı planlamış 

olduğundan grup heyetin haber . 
dar ettiği gibi Başvekil D r. Re. 
fik Saydam da bu felaketin haber 

alınmasını müteakip hükumetçe 
derhal ittihaz edilmiş olan ve 
bundan böyle ittihazı düşünülen 
tedbirleri etrafile izah etmiş ve 

Başvekilin beyanatı grup umu • 
mi heyetince ittifakla ve teşek • 
kürle kabul olunmuştur. 

Grup, aynı celsede her mebu -
sun felaketzedeler için asgari h e. 
men yüz lira yardım teahhüdünil 
de kabul etmiş ve ruznamcde bat 
ka mad:ie olmadığından riyasetçe 
celseye rrihayet verilmiştir. 

Rusların .Kareli 
taarruzu tardedildi 

Estonva, bir adanın bombardımanı 
dola yısile Finlandiyayı protesto etti 
Tallln. 30 (A. A.) - ' 'Eta,, a

jansının bildirdiğine göre Vaindlo 
adasının bombardımanı üzerine Es. 
tonya arazisinin Fin tayyareleri 

tarafından yapılan 

tcsto etmiştir. 

tecavüzü pro-

) IUllARE BI'; \' AZt\'ETt 

ll<'bılnkl, 80 (A. A.) - YUksek 

kumanda heyetinin bildirdiğine 

göre Ruslar Hatjalahtenjaervi ve 

Summa civarında Kareli berzahın
da bulunan Finlandiya hatlarına 
yeniden taarruz etmişlerse de ge
ri püskürtülmüşlerdir. Rus tank
larından ~ i tahrib ve 2 si zapte
dilmiştir. Rusların Kelja'ya yap
tıkları yeni bir taarruz da geri 
pti8kUrtUlmüştür. 

Kelja muharebesinde Rusların 
za) iatı 600 kişidir. Finler bu mm
takada bir miktar harb malzemesi 
iğtinam etmişlerdir. 

Ruslar, ayni zamanda Ladoganın 
ıimali ıarklıinde Ruokojacrvi ieti-

kametinde de taarruza geçmlfler
se de Fin'lerin müdafaası kareı

sında durmak mecburiyetinde kal
mışlardır. 27 1lkkanunda Syakija
ervl mıntakasında cereyan eden 

muahrebede iki Rus taburu bozgu
na uğramıştır. Düşman sahada 300 
ölü bırakmıııtır. Fin'ler 10 hafif 
top ve bir miktar makineli tilfenk 
ve tUfenk ele geçirmişlerdir. 

Kuhmo mıntakasında Fin'ler bir 
tank, bir tank lopu iğtinam ve bir 
iaşe kolunu imha etmişlerdir. 

Suomusalvi'nin şimalinde Vinta
jaervi gö!Unün etrafında muhare
be devam etmektedir. Fin'ler düı
manın iaşe kollarını imha, bir tan
kını tahrib ve 3 tankla iki topunu 
iğtinam etmişlerdir. 

Mchtabdan istüade eden Sovyet 
tayyareleri gece Kareli berz1.hının 

şimal ve garb mıntakalarile mer
kezde iki Fin şehrini bombardun:ın 
etmielerdir. İnsanca zayiat yo\·tur. 
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BUGıCJıN 

iPEK 
YENt SENE DOLA YISJLE 

2 BOYU FiLM BiRDEN ~'!1e_rikaqı 1nı soruyorsunuz?
1 Bırbırlerınden çay.rlar, ormanlar ve çöllerle ayrıl ı~uş tazla Sinem.;sı~a cc Ez A ı R s Ev ıo ALA~ ı 

ınsan do:u adacıklardan itıarel uçsuz buc~ksız b;r yernir;ı cHAR~E:s~f,; çH~o~Y L~~~-~G~ı~ ~RRtE 
\a7:a'.'l:ANDREMAUROISıl RlCHRD GREENE - AN/TA LOUISE - SHERLEY TEMPLE 

15 Mayıs;. Normandi ~agu. -ı müd~faa e?~mez.' Avrupa bahri. f ı~~i~d~ yaşam~.ya~ ve Qirbirinin I "E! Buriün ~ant 1 ılc liüçiik Prt>nı.c" • 2.80 da Cezair Sc,dııları. •1.10 da füiı:lik Prenses - 6.1.3 de Ce· 
ru. - Geceyarısı vaP.ura bınmış. yelen, İngılu.; fılosundan kork · yuzunu asla gurmıyecek olan A- •s-a zuir se, daları _ 8 de füiçü\( Prens<·~ • !) ılıı Ceıalr Sevdalan. 
t~k. Bu sabah §~fakla hareket et· makta deva~ ~ttikçe hiç bir A_v- mcrikalılar bile müşt:rek binler. 111'-ı>lKfü\T: Yarın satı:ıh ~t 10 ~a Küçük J'rcııses 1''ilmi ile t- 'jlar. ~ "~ 
tık. Vapurda bırçok arkadaşl3r rupa dcı.:lctı bıze taarruz edemı. ce hatıralara ve kardeşçe rpuha. -----'-------------~--------------
var: :rece:Cfr. Japonyamn, Almanya. kemelere malik olabilirler. 

Henri Malherbe, Alfred Frab. nm. İtalyanın muzarferiyetine C) Yavaş yavaş Amerika birle· 
re • Luce, jules Romains, Hamil. kar§ı lakayt kaldığımız gün, ken- ~ik de..,·letlcri tek bfr devlet hali. 
ton Fishctrmasrong... Amerika dimizi her iki biiyük denizde k.J. ne inkılap ediyoı ve birle§ik dev· 
hakkındaki ihtisaslarımızı biribi . ruyacak kadar kuvvetli bir filo lctler merkezinin rolü günden 
rimize anlatıp duruyoruz. Konuş· inc:a etm:ğe mecburuz. Bu b iki güne büyüyor. Vaktile birleşik 

malarımızı !JU cümlelerle hulfi:.a mümkündü•, fokat çok müşltil devletlerin pe~{ az mü§terek mc. 
etmek mümkün: Çünkiı hepimiz bir İ§ olduğunu itiraf etmeliyim. ı muru var idi. Bugün merkezi i. 
aynı şeyi düşünüyoruz: Harp Halbuki biz bu filoyu yap,tırll"a. dare kudretlı ve zengin..iir. f ç
patlarsa Amerika er ges; bu harbe ğa sarfedeceğimiz paradan dah:ı. timni ycır.!ım vazifeleri. in mühim 
karışı:ıcaktır, fakat yine hepirpiz az masraf ederek Avrupa:!n~ci bri kısmı merkezi idarenin eline 
Amerikahlaqn bu harbe karışına harbin İngiltere tarafnıldan kaza- geçmiştir. Terbiye işi mutlaka 
zamanmı iyi intihap edecel:leri nılmasına sebep olabilir.,, merkezile~ecektir. lljr gün şi:nen 
noktasında da müttefikiz. Ameri. Bana kalırsa bugün ayanda diferlerin idaresi de tevhid etli . 
kanın bugünkü vaziyeti İngiltere rey veren zatlar böyle siyasi dü. l:cektir. Fa.kat Amerikada bu 
nin 1898 deki vaziyetine benziyôr, şüncelere lakayt kalıyorlar. A - h:ır~kete acıyanların da çok ola · 
Onlar "şimdilik bizim için korka- merikanın Avrupa işlerine karı§ - cağını inkar etmemek Hizımdır. 
cak bir §CY yok, diye düşünüyor. masına karşı memleketteki mu • D) Amerikan vatardaşlarından 
lar. Hadiseler bizden çok uzak kavcmet bu Hikay::lidcn doğuyor. ekserisinin mü~terck bir irr;anı da 
yerlerde oluyor." Fakat Aqıeri . Fakat hadiselerin kuvveti bütün vardır. İçlerinden doğ~n hislere 
kalıların dü§üncesi ne otursa ol- bu mukavemetleri, bu sabit fi. inanırlar ve hürriyetlerine ta. 
µn harp başlar başlamaz bize kirleri, bu ihtirasları gün:.ın b:rin.. parlar. Hür bir millete mesut bir 

harp levazımı vermekte tereddüt de her halde silip süpürecektir. istikpal ıpukadder olduğunu ka. 
t'tmiyecekleri de hemen hemen 20 mayıs. - Bu uzun seyaha. bul ctmi~lerdir. Bir gün bütün 
muhakkaktır. Middle West'de, tin bende bütün olarak bıraktığı hür milletlerin birle!eceğini. bu 
bir ziyafet 60nunda, toplantıya intiba n-cdir? Amerika birlıirin. sayede harbin de oqadıy-ı ki!lka
reistik e:Ien büyük bir fabrikatör den çayırlar, ormanlar ve çöl. cağ1nı ümit ederler. Bir kelime 
bana: "Şu sırada ne düşündüğü. lerle ayrılmış fazla in~an dolu ile nikbindirler. 
nüzü bitiyorum, demişti, Avrupa adacıklardan ibaret uçsuz, buçak. Eu cümle pek yerinde olmadı, 
kıt'asmda harp patlarsa ne vazi • sız diyardır. Bu yüksek bina· ni~bin idiler demek daha doğru 
alacağımızı merak ediyorsunuz. lar adacıkları içerisinde müşterek olacaktı. İşsizlik arttıkça, işsizle. 

Sizi boşuna üzmek istemem. Ne hayat pek aı:~ır: Mir.neopolis'de rin sayısı çoğaldıkça, buhranlar 
yapacağımızı söyliyeyim. Harp o. çıkan gazete Çinçinatıde okun devam edip gitti~çe. iktisadi te. 
lur~a tiize bol bol top, tayyare maz, Tulsa'c!aki büyük adam Del. şebbüsler muvaffakıyetsizlikle 

satacağız. Parası için cndiş~ et. las ahalisi için meçhuldür. Jorji. n:ticelenınekte devam ettikçe A
tiğimiz yok (gülümse8i, biraz te. · ya'daki zenci, Minnesota'daki is- merikalının istikbalden ümidi a. 
reddüt etti, sonra sözüne devam veçli, Son Antonio'daki Meksi. zalıyor. üniversitelerdeki kız er. 
etti) nasıl olsa bu parayı bize ö- kalı, Şikağo'daki Alman, Marqu. kek talebe, f;lbrilqılardaki amele, 
deyeceğinizi biliyoruz. Fakat size and'qaki fakir fıkara ve Steinbeck verirrısiz topra!d;uda çalışan ~ift~i 
asker göndererek yardım mevzuu deki serseriler hep Amerikan tc- Amerikanın iyi idare edilip edil
balısolursa, bunn asla razı olamı:ı.· beasrdır, fakat birihirlcrinc .ıı~,ze ınediğinden şüpheye ba~layor. 

yız, ıdelikanhlanmızr Avrupa uğ. mezler. Bu manzara karşısında Komünist ve totaliter propa~ail· 
nında feda etmek işimize gel- bu son aylar içerisinde birçok dalar bu hisleri körüklüyor. Ruz. 
mez !" Zannedersem bu kısa nu. defalar §Öyle bir düşünı:e:nin kafa. velt Amerikanın birikmiş serveti
tuk Amerikanın resmi görüş mı yalayıp geçtiğini itiraf etmek ni dağıtarak memnun olmaya:ıla • 
ıekline uygun değildir, fakat hal. mecburiyetindeyim: Acaba Ame- rıp dü§manca hisl:rini teskin e. 
kın en derin hislerine doğru bir rikanm vahdeti sun'i bir birlik ı:Iebildi; fakat birgiln bu ihtiyat 

Greko - Romen 
Güreş müsabakaları 

Beden terbiyesi lstanbul bölge
f:İ güre~ ajanlığının l:!rtip ettiği 

<~reko - Rumen müsabalçalarına 
aşağıda i:-:imleri yazılı güre~iler 

i~tirak edecelderdir. Müsabakalar 
13· 1-940 da yapılacaktır. 

56 kilo: K. Hüseyin, Ahmet Ye· 
ner, Emin Akkfln, Hakkı Akpmar, 
Ah.met Dalan. Cemal Uzar, 

61 kilo: Yaşar Erkan, Halil Yü· 
zer, ~Iahmut Taylan, :0.1ehınct 

Okta,·, 1:-mail Akbulut. 
G5 kilo: Yusuf aslan Yener, Iz. 

zet Kılrç, Rasim Atsan, Ali Sezer, 
:0.luc;tafa Çakır, 

72 kilo: Faik Büken, Ahmet 
Kandemir, ~'fu tafa Erkmen, Ya· 
\'UZ. 

79 kilo: Adnan, ~tchmet Pek· 
demir, Haydar Jncei~lcr, Rızık, 

87 kilo Mustafa Çakmak, Şevki 
Akalın, 

Ağır: :\1ehmet Çoban, Ahmet 
Yener. 

3 - Yukarda ismi yazılı gü· 
re~iler yazılı oldukları kilola:-dan 
daha yukarı kilolarda müsabaka!~· 
ra gireme~ler. .. • 

4 -:- Sikl~tlerd" bir kilo tolç;ans 
kabul edilebilir. 

5 - Tartı saat 18· 19 ara:ıında 

yagılacak ve müsaba}rnlara saat 
20 de bqşlaqacı'-tır. ':\Iüsabakalar 
qjrinci gün bitmediği \akdird~ er· 
te;;i gün d~ devam edilecektir. 

tercüman olur. midir ve günün birinde çözülüp para da bitecektir. O vakıt Ame· 6 - Güreşçiler müsabakalara 

Amerika bu hislerini serbestçe gidecek mi? rikayı idare etmek kolay bir iş yanm mayo ile gircme:ı\er. 
açığa vuramıyor, çünkü iş alemi- Bugün Okyanus güneşi altında olmıyacaktır • 
ni Cumhurreisine karşı çıkaran hatıralarımı tartarak \"e tasnif e. Mesele komünizma ile faşizma, 
şiddetli ihtiraslar gazetelerin mü. derek o suale cevap verdim: Ruzvelt ile liberaller arasında 
him bir kısmına hakimdir. Fa. "Hayır, bu vahdet çözülmiyecek bir intihap yap.maktan ibaret de. 
kat muhasamat başlar başlamaz ve devam edecektir. Bu kadar ğildir. fakat her nazariyenin ihti. 
lehimizde bir çok amiller meyda· aykırılığa rağmen Amerikada va ettiği hakikat hissesini haya· 
na çıkacaktır: çok derin l,lir birlik var. Amerika ta tatbik edebilmektir. Tez, mu. 

A) Cumhurr.eisliği meselesi birliğini sağlamlaştıran bağları kabil tez, tahlil ve Hegel düstu. 
halleı:lilmig olacak ve bu suretle birer birer saymak mümkündür: ru daima hakikattir. 1dar.e edilen 
yeni idealcilerin tesiri ortadan A) "Amerikayı teı?kil eden iktisad iyi işlemez. Tam bir Li-
kalkacak. mıntakaların menfaatleri birbiri- berallik de bugün mümkün değil. 

B) Amerikan milleti hislerine ne aykırıdır" demek şüphesiz dir. Serbest sistem ,ahı? ve veriş 
çabuk mağlUp olur, mütecavizin ki hatadrr. Vakıa Middle.West muvazenesini temin etlen amille. 
hareketi Amerikada derin bir in. deki çiftçi buğday fiyatının yük. rin-, ferdi ihtiraslar ve arzulardan, 
fial uyandıracakbr. selmesini ister; tarktaki fabrika. ümit ve k"orkulardan ibaret oldu-

C) Bütün sathi görUnüşUn fc. tör amele ücretinin ltlüşkUn kal- ğunu farzeder, Bu nazariye eski 
nalığına rağmen İngiltere ile A- masına düacıdır. Aym kanunun zamanda doğru idi, fakat haber. 
merika araıtındaki bağlar çek bu iki insanı aynı zamanda tat • lerin ve propagandalarrn bir kai 
kuvvetlidir. Amerikanın hiç oir min edebilmesi imkansızdır. Fa. saniye içerisinde bütün· seyyare. 
işe kart§masına taraftar olmadığı. kat zahirde bir zaaf noktası gilıi ve yayıldığı bir dünyada lakaydi 
nr evvelce söylediğim şair B... görüne.'l bu menfaat aykırılığı hatayı ortadan k;tldıran bir sebep 
pana şu cümleyi tekrar etmekte kµvvetli bir bağdır. San'at mer- olamıyor; cehalet ise düşünmeyi 

tereddüt etmemiştir: "Her ıeye kezi olan Katalonya, Kastilyanın bilen l<afaları çılgıncp işlere gi
razr olabiliriz. Fakat tahammül e- hububatı olmazsa yasayamaz; A. ri§mekten men-eden bir tamppn 
<Jemiyeceğimiz bir şey var, İngiliz merika da öyledir. Şark Middle· olmaktan çıkmıştır. Makine l:ıu. 
filosunun mahvolması." Weı;t'ten va;geçemcz, çiftçi a- gün nazımmdan mahrumdur. Son 

D) Amerikalılar kendilerine meleden ayrılamaz ve iktisadi ra kartellerin, trostlerin, inhi -
yaklaifill tehlikeyi çabuk görecek. birlik siyasi birli~i emreder. sarların hakim olduğu bir alemde 
Jerdir. B) Sinemalar, hafif mecmua - klasik serbestiden n'3sıl bahso -

Amerika, §İmdi tngilterenin lar, radyolar, ilanlar ve matbuat lunur? Fakat makinenin sessizli. 
1912 deki durumuna benz~r bir senklikalan garip bir adet ve dü. ğini devlet iktisadile bir kat daha 
vaziyette bulunduğunu sanıyoruz. §ün<:eler birliği yaratmıştır. A- arttırmak da hatal:lır. B•ı da tabii 
Hayali biraz geni§ olan herkes merikada gündelik gazete bir dev. 24 tansyonu olan bir adamın, 

bunu şimdiden sezebilir Walter !etin hududunu aşmaz, fakat The Tansiyonunu daha fazla artırmak 
Lıpman bu husustaki fikrini c:. Satuıiday Evening Post, Life, adrenalin almasına benzer. 
ıağr yukarı §U cümlelerle ;ınlat. Time The Nevyorker ve bunlara Öyle ise ne yapmalı? Bana 
mrttl: "Bize göre mesele çolc ba- benzer bir çok mecmualar Ame. k~lırsa bu işte ihtiyatlı bir doktor 
ııittir. Gayet kuvvetli bir filomuz rikanın her tarafında görülür gibi hareket etmek lazımdır. 
var. Bu filo Büyük Okyanµsta Dorothy Thomson ve Walter Hastalığı görmeli, bozuk olma
bir Japon taarruzuna karşı bizi Lıpman'nın yazılarını ikl yüz ga- yan uzuvlara dc-kunmamalr, bir 
müdafaa edebildiği gibi Atlas Ok. zete birden basar ve yedi milyon çok ilaçlan teçrübc etmeli, mu. 
Y!IJlUS~nda J\vrupadiUJ gelen bir okuyucu aym zam.anda okur. vaffakıyctli netice verir gibi gö • 
turrµza h111 koyacak kadar da Book of the Month's slub saye· rüncn ilacın miktarını arttınnalr, 
kuvvetlidir. Fakat meselenin a- sinde bir kitap bir hafta içerisin-de bu tedavi tarzı müessir olmazsa 
nahtan itte burada: Bahriyemiz Atlas denizinden Büyük Okyanu. hemen başka bir usule geçmeli, 
;ıynı zamanda iki Okyanusta bizi ta kadar !dağılır . .Ru suretle :ıynı fakat hiç acele etmemeli. JJilhas· 

7 - Bu rnüsa!>aka!ar Balkan 
~mpiyona'"· ıa girecek olan milli 
takıma seçme müsabakaları için 
hazırlık mahiyetinde olacaktır. 

aa hastanın maneviyatını idare 
etmeli. Bana öyle geliyor ki şim. 
diye kadar yapılan teçrübelerde 
ki muva.ffakıyetsulik bu hareket. 
!erin fertlere veya zümrelere kar
şı yapılmış olmasından ileri &e . 
lir. Amerikada iktisadi hlkınma 
için yapılan her hareket bir sı. 
n1fı öteki sınıfın karşısına dikti. 
Hiç bir hükumet qu şekilde ha
reketlerle muvaffakıyete gidemez. 
hakkım haizdir. Sıkr davranır, 

hakkını haiıdir. Sıkr tavranır, 

kanunlara tam hürmet ister. Fa • 
kat kimseden nefret etmeğe hak. 
kı yoktur. Bugünkü miişkillerin 

içerisinden sınıf mücadclelerile 
çıkılmaz. sevgile, kartılıldı Ul!IP.§· 

pıa ile çıkılır. 

23 ı•A.ayıs Nevilly. - Nihayet 
Fransaya yani çocuklarıma, dost. 
tarıma, kitaplarıma kavuştum. 

Dün Havre'den Parise gelirken 
kendi~i bir rüyada sanıyordum. 

Bu S!ibah Bologne ormanında 

dolaştım. Çocuklar oynayor, an. 
neler örgü örüyor. Bir sıra üze
rinde aşıklfir öpüşüyor: "Sakin 
ve sade hayat burada i~te !" d~. 

ldi:n. Halk ve orta }lalliler içeri. 
sinde itimatlarını bozmamı§ in -
sanlar var: bunlar bir harp ola -
cağına inanmıyorlar, hallıµki ai. 
yaset alemi kinler, ihtirular ve 
fena dü§üncelerle dolu.. Sakin 
ya~yan insanların itimadı ve U
midi p;iyaset alemi tablosunu11 
gölgelerini ıydmlatacak bir ttı1ı 
gibi adda. 

ın-· llııı- En güzel sene başı hediyesi 

Gün\erdenberi t.\itijn İstanbul"' bir neş'e fartınasile saraıt··· 
Parnmunt Şirketinin milyonlarib meydana getirilen .. GiirıÜf1·· 

o E·c·E·env·A'R ısı 
KONTESi 

CLAUDETTE COLBERT • DON AMECHE • JO~.N 
~ BARRY?ffOR • MARY ASTOR ve FRANSIS LEDERER 

111 

on mükemmel eserleri 

,~Jlllmr. ... (;eno. •mimli, neşcU ·c cc•b•,.ı;~ 

MAURICE CHEVALIEA 
8UGüN SARA V sinen1ası 
nıüduimlerioip H·~'°l SE?\J;LJ:IU!\'t tebrik vo sıuıdctltrfnl 
temenni \ 'e 

MARJ DEA ve ERJC v. STROHEIM 
diğer 14 büliik yıldızla beraber çe\irdlği 

TU~A~ uo· 

1 filminde ;,arkı ı.öyliyecck yo ı:.t'lircilcri gn~yedccektir. !'fe'-ı ti· 11 nun ent~-Jlıaslte ihtirasa se\ kcdl?Il rn mizanseninin lüks ,·c Ut 

ııamUc hıu·rettc bırakan ıniisfrsna bir rı:rn. 
_ _, Scansbr: 12 _ 2 - 4,15 - 6.30 , ·c 9 ıla ~I 

;-Bugün ASRiSinemada 
Mevsimin 2 büyük ~e güz!l fılmi birden 

Endülüs Geceler 
Şub ve c!ilber ·ımper ·ıo Argent"ına nm ePd~f. 
.spanyol yıldızı a~k 

~ERDILlEI~ DDY/ARONOP.. 
1 LOREL· - HARDl'nin Türkçe sözlü komedileg;. 
il••1rı,_ Ağlarcasına güleceksiniz " 

_, ... ~ .. ü"~"~ .. ~~" ""'l il 1 

IJ. !lffi Sütun vatandaşları yari _.l!m~Bm ili 1 ili 
m !1!!!~.~~~,~~ .. ~~.~!~~: .......... ..ı 
~ ır·J" 

1
-·•''.BU!it;T'' bugün aat beııten 'l"ılba,,ı :ıbn.hın:ı. kadnr 0 ~ti· 
hasılattan yüule on be~lnl ızelzelc feli'lketzedelcrinc tahsis c 
ğini bütün Türk ntandaşlanna kalbi Mzhyarak ilan <>der. 

_ ... vi[s:.\~ 1 i Y emeklerimz; BUKET'tc y;yin;~ 
•-~ır•waıı•· Bu suretle hem iyi vakit geçirııııt 

ll!lllllllllllallillllllll!!lllll.!!'MlllilııııntıUO • I ve hem de Anadolu fclaket:z:cdc-

~ .. ~.c.~~~~ .. !.~~.~.ı~.=~ 

Ra·dyolin 
müessesesinin 
yardımı 

Radyolin diş macunu ~ahlblcri 
Cemil \'e Necib biraderler zelzele 
felaketzedelerine yardım olını::.:t U
zere kızılay cemiyetine nakden 
yüz lira ve aynca 500 lira kıy

metinde on bin ndcd Gripin tebcr
rll etmlelerdir. 
~ 

J;MjNÖNtl KAl'MAl{AAll!VIN 
J;lo'Jı\1 SU RASTI 

Dün yağ!Jn rağmurlar nctice
!iİJ}Eje Kadıköyijnde Selfl..mi çeşme 
m:ıh::tllesinde oturan nminönü 

'ıİ' P YüksekkaldırıJ11 
Sancal' 

SINEMAS 1 

3 Büyük film birJe 
1 • GANCSTESL~ 

CALLADI ~1 
2 • SiLAH KANtJ 
3 - TENCERE "NOJ 

YUVARLA ~1.., 
ÇOk gülünçlü kOltlil< s'~ 

1 Duhuliye 10, Balk~ 
M g;;;~ 

e"1 
kaymakamı Bay AgahJll sıılsı'. 
alt katım su basmıştır. rV 
faiye tarafından boşattıl9 

kılma tehlikesinin önil alffl 
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_ 62 _ . . - GO ~ ra:an: 1.. ııuııch • -

1 • • J~1 yılını \' ahş:ler Rru~ında ~Pcırnıış bir Al.nın~ <ryv:•h• "Erzıncan mı Arzın canı mı ? " 
sandaldakılen kurfara-

1 
Garıbı şu kı T ungmara hızım kadın ., 11 

. olmayışımıza hayrel efm!ŞIİ o da birçok Erzincanlılar glbİ Arzın canı 

mlyacagv ımızı ~nıadık . üstün<le. ca.n verdiyse ruhu, en yüksekse-
0 Bu haber yerinde oldu. Zira hemen hemen bunlarm Avustral· ma şahıkalanna u;acak ltadar şad olsun .• 

celladhğırun büyük bıçak maha • ralı insınlar olduğ.ına hükme<li 
" · retlerine güv\!nen Cuhi, bir sani. lebilir. Dr. Rasim Adasal ııir an bu baş döndürücü uçma geçinrken ve Gbost da dala çıka 

etim• 1• kırdı .ve korku terlerı" tlönümilntin son kısmrnr tamarrı • ye Jçiııde ha\'a uçan bir cini yrl • Hayret \"e:en cihet siyaha ~a . gu··nu de Beıı sene evvel bir kış çevreliyen meşhur Spikör dağ 
rek, titriyerek, bir müddet tarken kocaman bir dalganın te • dmmla vuruşumdan o derece km koyu esmer renkli ve kıvırcık Trabzon • Zigana - Spikür yoluy- zincirinin en yUksek karlı sırtın-

lıı atıl, olduğum yerde asrh kal. pemin üstünde yükseldiğini gör. korkmuştu ki ağıını açamıyor \"e saçlı oldukları halde ylizlerinin la Brzinc:uıa gidiyordum. O za- druı kayarak çctlı1 yolculuğuma de-
ufku arayamadım. düm. Yana döndüm, nefes aldım bana bir mab•Jda bakıyormuş gi. !\logo! tipinde oluşlarıydı. manlar doğu treni henüz Divriki vam ediyor vo ııiddet!i roğukla ikl 

l.ikin 0 azgın denizin ortasın. ve tekr~r baktım. Dalganın boyu bi yılgın bir deh~t'c bakıp du - Yani ne beyaz ırka, ne siyah bile bulmımnş olduğu cihetle fela- günlilk madrH yorgunluğun yarat-
lı:alanlan ıdüşündtiğüm zaman Gbostdan yüksekti: havaya, onun rurordu. rrka benzemiyorlardı. ketzede şehre ya Sivas ıevabut mı~ olduğu bozuk bir hsletl ruhJ-
~dime geldim ve öyle büyük tam i;ine bakıyordum. Bir güneş Fırsattan istifade etmek la • Adeta siyah Çinliler!.. Trabzon tarikile gitmek kabiİ olu- ye altında c;ok bedbin gcirilnUyoı:-

gayrctle onları aramağa ko _ 1 hüzmesi onun zirvesini kısmen zımdı. Bana hfilft şa~kın şa~km Esa;;en hil~>arlıklan dl bunla - yor: \"e soğuk aylarda ~kseriya dum. Ayni k:zakta arabacıdan ba3• 
dum ki kendimi ve korkum~ı şeffaflaştırdı, arkasmda süt gibi bakmakta olan adamlardan birine nn Çinlilerle ı rki rr.üna·cbeti ol- 1 meşhur Kemah ve Serçe boğazları ka Erzincanlı bir yolcu ·~rdr; ba-
lııttum. Tam bir saat çıplak, ıc.; beyaz köplikl~rin kaynaştığı ye • iş3ret ettim. Müthiş bir korku L du~und:mdır. kesif kar taba!talarile kapandığı nn nazaran çok daha ya!)h, fakat 

denizden başka bir şey göre. şil bir dağın üzerime dojru yıkıl. çinde yanıma ya.'tlaştı: Ömrümde siyah Çinli görmedi. için ancak rnekliri postalardan ve- ı bUtiln yol mtiddetlnce ~inde W! 

~ Sonra, bulutların arasın- <lığını gördüm. - Koş! Benim uşağım Cavadı ğim iç~., bu insanları görü:ıce son ra kızaklardan istifade ediliyordu. neşeTlydl. NetPkim mütemadiJ en 
~ kurtulabilen lir güneş hü1.. Her şey bir anda olup bitti. ~, derhal buraya çağır! Emrini derece hayret etmekten kendimi tşte bByle bir gün ve n-:hoş şart· hikayeler anlatıyor, cigarn ikram 

~İnin denizi mütehevvir bir Tepemden aşağı ezici, sersemle _ verdim. a!amarlım. lar altında bir kızak içinde okrak ediyor Vı> sıfrrrn taht•nda d rp,·a-
lıtıuşiye boyadığı bir noktaJ::ı tici bir su darbesi inmişti. Elim Hindli bir ok gibi fırladı. Reisleri olan kadın gayet şiş • güzel Erzincam şimal istikametin- dıı su buharı helnonlan çl' " " du-
~Cık, siyah bir beneğin göğe tuttuğum yerden kurtulmuş, su Diğer ikisini de çağırdım: man, a::ieta dört köşe Çinli • Hind mann bnkarntt Eğin ve Kemnh 
lttu yükseldiğini, sonra bir an altında kalmıştım. Vücudum 0 . - Siz ikiniz de, dedim. Cuhi- li denilebilecek tipte, yani esmer yaklarıru birleştirip garp ganp ta. şarkılarfylc bE>ni de eğlend!rmeğe 
de dalgalann arasında kay • raya buraya çarpıyor, mütema _ nin emrile benimle bera!>er ge • bir Çinli kadındı. vırlar alarak birçok şekiller tem· ~ışryordn. Meşhur ve t-fsnneYi 
uğunu gördüm. Sabırla bek _ diyen yuvarlanıyordu. Artık ne. '.ecek ve bana Pelinunun kabile. Erkek gibi giyinmişti. sil ettiler. Spikfü"iln ovaya b~ krn ~~ thma öC-

Aynı kara nokta ilerimizde fesimi daha fazla tutamadığım sinin oturduğu ormam gösterecek· Bizi son L ·rece hilekar bir gü. • Türlü türlü şekiller halinde at· lince tl?aktan ellik bir hayal ha ' 
iki kerte iskelemizde tekrar zaman yakıcı, tuzlu suyu clğer • siniz. lilşle karşıladı. .ayıp durdular. tine.le gördUğllm Erzincana dikkat-

l!lhya doğru fırladı ve kaybol • leriıre çektim. Lakin bütiln bun. Adam!ar korka korka Cuhlye Konu~tuklan dili Cavadi bile Bu suretle Tungmaraya yapa· le bakarken neşeli yol arkadaşı~ 
11. o rüzgarda seslenmeğe te _ tar olurken bir fikre takılı kal • baktılar. Cuhi hiç sesini çıkar • güç anlıyordt.ı. Jileceğimiz herhangi büyü tesiri. ma: l 
~U9 etmedim, aşağıya Kurd dım: Flokun iskotasınr değiştir . matlı. Fakat itiraz da edemedi. Bulann Hintli olmadıklarına nin önüne gc -niş oldular! - Hemşerl, şu t1 uza'ktn i!!"-le .. 
""ne ellerimle iRarct ettim. mellydim 1 Ölümden korkmuyor . Bir dakika sonra iriyan vücu. Ancak bu sihir bozucu mera· ti beliren bUyUk köy hangi klSy· 
~. :r rl' d k derhal hükmetm&nek kabil değil. dür'I' .. diye sordum. Biraz lmgm-

1 \ti
i\'lklen geminin istikametini de. dum. Kurtulacağıma dair içimde dile bizim Hindli Cava ı e o • Fal t k d"l · ır· d' t siminden sonradır ki Tungmara bi rn ·en ı erı ın ıs anın en hkla kanrpk olan ba,:ret edası ve 

"rdi. Tam onun üzerine git. bir kanaat vardı. Kurd Larsenin şarak gelmişti. sk" · n1 ld kl dd ıe laf söylemekte bir beis görme· J e ı ınsa arı o u arını i ia e- kendine has bir saffetle mı k ... ., 
ı te başladığımız zaman tamam kumandasını yerine getirmek fik Bir kelime ile Cavadiye hemen jiyorlar. di. 

e işaret ettim. ri sersemleyen dimağıma ısrarla hareket edeceğimizi bildirdim. Bu kabil ... ·!eki kadmlann di~er Tungmara bize buralarda ne a. 
~erimizdeki siyah nokta 0 ka- yerleşirken onun, kendi iradesini Hala şaşkm bir halde bakıp hayret verecek ciheti filim kadın· radığımızı. niçin geldiğimizi mak· 
~çabuk büyüyüp şekil almağa fırtınanın iradesine karşı koyarak durmakta olan Cuhiye; lar olması! 3adımızın ne olduğunu sordu. 
'tladı ki, ilk defa olarak yap _ ve ona ıpeydan okuyarak bütün - Tekrar görüşürüz!. Bu garip siyah renkli çinli !rn· Kendisine Cavadi vasıtasfü 
~ olduğumuz süratin dere • bu hercümercin içinde dümenin Dh•e veda ettikten sonra, tesir dınların büyük merakı yıldızlar azımgelen izahatı verdim. 
\ini taıkdir edebildim. Kurt başında durduğunu görür gibi zail olmadan, hemen yola çıktık. ve tababet ilmi. Tungmara bizi dinledikten son 
~en inmemi işaret etti. Yanı. oluyordum. lşte Pelinunun (Nuhun evlad • Hemen hepsi sihirbaz. ra şu suali sordu: 

• tittiğim vakıt faça etmek için Parmaklık olduğunu zannetti - tarı) isimli olan Nugaihami kabi. Hatta kabile reisi Tungmarah _ Siz kadın mısınız?! 
~ eden talimatı verdi: ğim bir yere çarptım ve nefes lesine böylece gittik. ısmindeki acaip ka::iın. beni evvela Zavallı Cavatli kadın olmadı· 
'- Her ""ey yerinden kopsa, aldım. Bu sefer ciğerlerime tuzlu Bu kabile gayet büyük bir or - ~ · ah tınekt h ı· -.. ır-•ı1>1 :ı- düşmnalarınm büyü kuvvetile rtını ız e e ar ı mui?"'u a. 
ba~ma yıkrl!:a sen yine aldır. değil serin, hayat verici bir bava manın içind~n geçen ve suyu ade- ekti 

\ yazifeni yap ve aşrTVT ba-= doldu. Kalkmaga Çl~ıtım. Fakat ta sıcak olan (Şahurla) isminde kendisine yolladıktan garip bir ç • 
rJ - -:ı cin zannetmfştil Garibi şu ki Tungmara bizinı 

tatarın dibinde bulundur, di. başımı çarptım ve tekrar ellerim· bir nehrin kenarında oturuyordu. f k lAd 
Onun irin, zaten usuileri oldu· kadın 0Jtnayışum1..a ev a ~ e 

İlcu etti. le dizlerimin üzerine kapandım. Bu kabilede de kadınlar hakim. :r 
~ s be b g·u sekilde, evvela bı."zi bir sihir ha~-ret etmiştit 
~or bela baş tarafa yürüJ:lüm ular ni ta a9 taraftaki ufak, di. Fakat ömrllmde bu kadar ga· • 

·· · · bozan ve garip kökler asılnuc:ı daı. - Siz yalnız başınıza, kadır 
k:U rüzgar üstU tarafı da rUz. orttlliı yerin içine tıkmışlardı. rip insanlar görmedim. "' 

~ y·· ··k revi bir yerden geçirdiler. Ayakla· olmadı~ınız halde. nasıl otuyor drı 
altı tarafı kadar suya gömü • uzu o~n sürtünerek dı§an çı. f Bunların kadınlan erkek kıy~ 

ordu. karken ınleyen bir yığın halinde fetinde giyiniyor, bilfilds erkek • nmmn altına bir takım sihirli buralara kadar gelmeye cesaret 

'l'omıaa Mıgriçe ne yapacağı • boylu boyunca yerde yatan To. leri de kadm kıyafetinde yaşıyor- kumlar döktüler. ...diyorsunuz? dedi. 
M · tnn '' Onların u-stu-· len g"""'tı'k. Bu Bizse Tungmaraya kadın kadar ll'llattıktan aonra pruva arma mas ıgrıçe çarp · .ıuuayeneye lardr. ~ 

ıft birkaç basamak tırmandım. vaktim yoktu. FJo.ku aktannalıy - Bunlar son derece hain ve hi • kumların üstünden geçerken ert· ·esur oldııj!ıımUZtt izah etmeyi' 
~dala artık iyice yaklaşmıştık. dım. Güverteye tekrar ayak bas tek~r insanlardı. Renkleri son de. tnediğimiz için bizim hakiki in· ...,ı.cbur oldukt 

'sz rüzgar ve dalgalara çevril - tığım vakıt sanki her şeyin ıonu reco koydu. Bunları , görüp de san olduğumuza inandılar ve reis Ben Tung.mara\ra bu k::thile k~ 
~ti. Onıı rüzgarın önüne katı. gelmiş gibiydi. Her tarafta ku . Tungmarahın huzuruna götürdü. .tmlarııım ~avet ali'll 0M•ı1~1ann' 

'ürüklenmekten mümkün !aklan yırtan bir tahta, çelik ve Üzerlerindeki rüzgar tazyikt bir ler. :~;tti~imizi ve insaııtan azap ı;e1< · 
ebe ahkoymak :çır. dc-nize a.1 bez ~rak~~ı ~rdı. Sanki Gbost denbire bo§alınca 1iddetle yap • Fakat Tun~arah bize hitap et ~1k1 erl ha<>tahkl::ı.rrn il l' ~''lmıı ö~ 

~ıı olan direğile yelkeni. gayr1 mer ı bır kuvvet tarafın . raklanmağa ve paralanmağa baş· meden evvel ortaya tamamile çır· . .,.,mek için geTdiğ1mizi de söyle 
bağlı duruyordu. tçindeki üç d-m bükülüyor, parçalanıyordu. lamrşlardı. çıplak iki genç kız geldi ve kabi1e iim. 
~ ıu bopltıyorlardı. tJzerlerine Prva yelkeni ile gabya pruva. (l>e\ıunı n.r) reisi kadın!a aramızdan el ve a· 

tr devrilen ıdeniz dağınm arka -
da gözden kayboluyoırlar, bir 

(Dcnmt -rnr) 

ortaya çrkmıyacaklar diye 
~ bir endişe ile bekliyordum. 
~ra, sandal kara bir a.nilikle, 
!'fi dimdik havada, göğe doğru 

• b}'ordu. Bir lahıa, adeta amu. 
bir vaziyet ahyorou ve o za -

~ onun ıslak dibi?i g~r~yor -
l"tn. O, dalganın zırvesını aşıp 
'lağı doğru inerken bir an için 
ltiıinin çılgıncasına su boıalt. 
rı görülüyor ve sonra tekne 

içindekiler tekrar gözden si . 
11.il'ordu. Onun her görünüşü 
'l'a çdnşı bir mucizeydi. 
tibost birdenbire yolunu deği§. 

ıı.. di, açılmağa baıladı. İrkildim: 
" 'ltltJc Kurd Larsen i1in imkan . 
l.~ğını anlamıı1 onlan kurtar • 
~tan vazgeçmi§ti. Sonra an -
~'lltın ki, faça etmeğc hazırlanı • 

8ııt~du. Göverteye atlıyarak mev
~~e geçtim. Şimdi rüzgarın tam 

lltıde idik. Sandal ilerde, açık
.ti.,\ talmııtı. Geminin Ani olarak 
f' tln pupadan almasile tazyık 

~enbire azalmı§, süratimiz art. 
1 \ tı. Rüzgara karşı dönmek için 

Jd ~ olan hızımızı topluyorduk. 
b6nüp de dalgalara amud gel. 

,.~ .... ~ · vakrt. o ana ka:iar hep 

ibıde kaçtığımız için duyma -
hınız rüzgarın bütün şiddetini 

J13' tik. Maalesef o sırada yü. 

., ·'I •• . . ' . .... . . \. 

Yemeklerde şeker ve sallüloz olmazsa ... 
Bazıları yemeklerde tatlıyı 

sadece keyif verecek bir ıey zan.. 
nederler ve bir tabak etle yağlı· 
ca bir acbı:e yedikten sonra du.. 
daklannı silip bukadarma ıülae. 
derler. Böyle yapmak kanaat ba· 
kurundan iyi bir ~et sayılabilir
se de tatlısız hayat sıhhat bakı • 
mından hiç de iyi olmaz. 

Vakıa etteki albümin ile 
sebzelerdeki bolca yağ insanm 
yaşamasına kafi kalori verebilir· 
ler. Fakat albi!min ile yağın ta.. 

mam yanarak kalori verebilmeleri için onların yanıbaıında, vi1. 
cut içinde olabilecek idratb karbon lbımdır. Sebzelerin terki· 
binde bulunan idratlı karbonlar da bu ite yetişemez. 

fnsanm ağırlığının her kilosu için yirmi dört eaatte 4 
gram karbonlu idrata ihtiyacı vardır. Demek ki hergiln ye. 
cliğiniz yemeğin yUzde 60 ile 70 arasındaki mikdan b<Syle 
şeker olacak idrath karbonlar olrr.alıdır. Bu kadar bulunma. 
ymca yağlı albilmin vilcudda iyice yanamaz, k!fi dedecede 
kalori veremedikten başka onların yanmamasından kalan 
maddeler vücude adeta birer zehir olurlar, bunlardan kana 
ekşilik gelir, beniz san olur, bulantı olur. insana uyufukluk 
basar, deri kurur ve sertleşir. tnsan yemeklerinde ıeker veya 
tekerle olabilecek maddeler yeınele bqlayınca bütün bu hat· 
Jcr ceçer. 

Yazan: Dr. G. A. 
Her yemekle yediğimis ekmekte idratlı karbon olmakla 

beraber ekmek şekerin yerini tutamaz. Çünkü ekmek kana 
el:§ilik verir. kana kanştığı va.kıt şeker haline gelse bile yağ
lı albümin verdiği ektiliği arttınr ... Pirinç de aym tesiri ya. 
par. Ekmekle et ve pilbdan ibaret yemek sağlığa' tam uygun 
bir yemek olamaz. Onlann yanında teker yahut meyva lazım· 
dır. 

Hele çocuklar yemeklerinde §eke~den ve mcyvadan matı. 
rum kalırlarsa bundan daha çabuk mUte~ir olurlar. Sıhhat. 
ları derhal bozulduğu gibi büyüyemezler. Şeker ve meyva 
bulunamayınca onlann yerine hiç olmazsa patates verilmeli
dir. Patates kana kanştığı vaktt teker olduğu gibi kana ek~i
lik vermediğinden tekerin yerini tutar. 

Sellüloza gelince nebatatın elyafmı teıkil eden bu madde 
adeta tahta demektir. Nebati yemeklerimizle karnırnızfl girdi. 
ii vakıt pek az miktan ba.zmeclilcıbüdiğinden insanlara bir 
gıda olamaz. Fakat hazmedilememesinden dolayı bir faydası 
olur. Hazmedilip kana kanpn grdalann artıkları barsaklarda 
yalnız başlarına kalırlarsa onlar barsaklan harekete getire
bilmek için klfi relmezler. Onların yanında aetliiloz bulunun
ca barsaldar harekete gelir ve böylece sellUloz pekliğe m!ni 
olur. Demek ki gıda olarak işimize yaramıyan bu maddenin 
de bize gıdalanmınn ige yaraması için faydası var:iır. Çünkü 
peklik devam edince insana ittahsızlık gelir ve tekrar yeme. 

te mAni oldutundan n.yı!ltk verir •• 
Bu aellUlos maddesini verecek olan yemeklerin en z:iya

de meyvalardır. Bundan dolayı meyvalar, terkiplerindeki 
tekerden dolayı, en lllzumtu ve ıellUloıldan dolayı pek faydalı 

cevabı vermlştJ: 

- Oğul, o gördllğOn yer k8y 
değjl, Arzın canıdır. 

Bilahare Erzincanm muvakkat 
bir hemşerfsf old·ıktan sonra diğer 
birçok vatandaşlardan aynf ''Ar • 
zm canı" tabirini işittim. O zaman 
buna nihayet bir IA.t.ffe nazarlle 
bakmaktan ve bu nUkteyf Erzin -
can vatanpervcrinin yurd sevgisi
ne bağrşlamaktan baı,ka çare yok
tu; ve muhakkak ki bu izafe ve 
te~blh takdire lft.yılı:h. 

Buglln betbaht ve kanlı bir ha-
rnbezara dönen, O!!tnanh İmpara
torluğunun en kibirli müşirlerin
den, Cumhuriyet devrinin en de· 

mokrat generalleri ve subaylnrma 
kadar bütiln bir orduyu sakfr al• 
trnda barmnırmış olan meşhur ıntl
fettişllk binası da dahil olduğu 

halde bütnn blnalan yrkdan bet-
baht Erzincan karşıısmda (Arzm 
Canı) te~bihlnJ bir hakikat olarak 
buluyorum. İnce kabuğu nstUnde 
kendi hilkati gibi fanf varlıklar o
larak taştdığl lnsanlarile arz da za.. 
man zaman derin tabakalarmda 
sarsıntılar geçiren ~olosat bir top-
rak kllredlr; onun da bir mUddet 
yaşayıp ölen insanlar gibf katb 
çarpmtılan, bayat ifadesi olan bir 
canı vardır; ve bu can muhtelif 
köşelerinde canlı merkezlerin buh
ranları halinde tecelli etmekte ve 
adet! bJr basta döşeğindekJ afır 

bir bastanm can çekl§melerln! 
~östermektedlr. 

Erzincan tarihf varlığı fçfnde 
fani arz kllreslnln bu can damar-
tarından biri OstUndedir; bu iti
barla bllinnıiyen, mağrur ln.!!an ze
kbilo !lezilemfyen gayri muayyen 
fasılalarla bu damarların maraz! 
vuruşlan ve ihtll!çlan esnasında 
o da sarsılmakta ve kurbanlar ver
mektedir. 

Fakat her mara.zt nl>betln de bir 
sonu \-ardır: binaenaleyh artık 

Erzincan şehrini sinesinde tqıyan 
arz parçasının lhUlaçh nllbetlerln-
den sonuncusunu göstermesi ea· 
yanı temenni ve kuvvetle mubte-
meldir; bu suretle damar veya 
kalb manasında ''Arzın canı" ol
maktan kurtulmuş ve sade Türk 
yurdunda lş ölçlislyle daima saa
det imkanlan altında ya~ryan bir 
şehir halini almış olacaktır. 

Beş sene evvel Splkör daifmm 
karşı tepelerinde bana Kemah aar
kıslle Erzincanı sevdirmiş olan ne
şell ve vatanperver yol arkadaeı
mm şu anda yaşamasmı dlllyorwn. 
Şayet o da birçok Erzlncanhlar gi
bi (Arzm canı) UstOndıe ean .er
diyse ruhu en yüksek sema aahl· 

ltı ona müteveccih bulumıyt>T -
lt. liirdenbire ciğerlerime, geri 
ttıı. av kadar ok hava 

Ş~kerin inıana verdiği keyif sadece itibar! defı1, kanın 
ekşiliği.ne mJ.ni olduğu için maddt ve gerçekten bir keyütir. 

~~~~~~~kal=anna==-u=çacak kadar pd olsun. .. 
!il n. .AD~ 

ıtıdalanmızdır. 
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z~lzelc felaketi I-Iitler Kayzere mu-

Ka:rn!arın hııızan bir araya gel· mcssil gönderdi 
mesi İnsn-ıın di':katine çarpıyor. 
Kanunevvclin son h::ıfi.nsı Tür:ci· 
ye için böyle, kazalı b:r harta 
oldu. Kıu-adcnizdc yİrll'i deni ·ci. 
nin d -t- -J-.r nrn5:nr'n kr.v' ol~-: sı 
il:: nct:ccLne:ı feci d::niz ka::a· ı. 
nın acısı henüz hcrlcesin ,;önlün
de bir elan lc~kil ederken bin. 
lcr-::e yuttnşımızm u~rndı•ı Celil. 
ke~ : ;ıbcri~i ~ıc~•lt. 

Btı, mcm'e'<ct"ınizi':'I p-ördü~ii 

e~ şi ~c'etli zcl:~le oldu. Ilt!gÜ,.,e 

k"•lar, odn yıı.~lılı\l·nmzdım, h · 
t .nbuldnki "!lüyi:lc z"l1:c!c" n;n 

hikave~ini bir ma-;:ll g:hi. cliııbr. 

elik. V ::zliv'ü-ı a~cş püsl:üre.re!c 
PGn:pei'yi bir hı-rn!Je h'lline g:?. 
tirm:~i bizim içi!'! bir efsane idi. 

P...:sün, hil~İ} esi "İ clin!cd:&imiz 
b"i..-iik 7.clzele fclal;c•Jrrinclcn !-i
rin; yurdumuzda ~örüyoru7. Bu 
fc!'lket karşısında en lcü,_;iiğ'iindcıı 
c" biiriiğünc lmd"'r bütü., Tfü·ki. 
ye halkının duydufru teessür, 
şi!!'lhesi7., yine mi li görülmrmi~ 
'bir tes:m ·ıt nümuncs" dir. F elake. 
tc uğraranhır için inne to·•l:ı.:ı

m:ık Üzrı·e bir kom~te kurulma. 
sını Millet Meclisindclci vck:Uer 
teklif etti ve yalt' ız lstanh•ılda 

bir ~ün ic;incJc 10 bİ:l lirndao fazln 
iane toplıınrh: "Hepimiz b'.rimiz, 
birimi;o; hepimiT. için" diisturur.un 
acıklı, fokr.t güzel h:r nümu:ıesi. 

Vir. Gül 

"1 A ı " nsanı 1arp ... 

Ruslar ilk taarruza giriştikleri 

üç cephenin ikisinden geri çek!l
meye ve kendi toprakları içerisine 
otu:ı:. kırk kilometreye gerilmeğc 
mecbur olduktan sonra, Finlere 
karsı bir tek taarruz cepheleri 
kaldı: O da, Manncrheim müda. 
!aa hattı. Fakat, burasını da aş. 
mak mümkün olamayor. Onun 
için Rusların Finlerc karşı kul
lantlıkları tek taarruz imkanı ha. 
va hücumhırından ibaret kalıyor. 

Son bombardımanlarda değil a. 
ma, ilk bombardımanlarda Rus· 
larm zehirli gaz kullandıkları, 

"Klorpkrin" ismi verilen bir ne. 
vi gazdır ve tesiri insanı - af. 
federsiniz - kusturmaktan iba -

rettir. 

Hikayedeki kahramanın ''ö. 
lümleıiden ölüm beğen" dedigi 
gibi. bugün de, bombardıman e. 
dilecek şehir halkına ''gazlardan 
gaz beğen" denebilir. Zira, yan
gın çıkarıcıdan, boğucudan, d~. 

rileri yakıcıdan tutun da, ağl:ıtı. 
cı, güldürücü ve nihayet Rusla
rın marifetile öğrendiğimiz kua. 
turucu gaza kadar hepsi var. 

Onun için İngilizler. eğer ı:ıir 

gün Almanya bombardıman et'ii· 
lecek olursa, tayyarecilerine, 
"şehirlere güldürücü gaz bomba. 
lan atın ,:,.ı, ahalinin biraz yüzti 
gülsün" diyorlar. Galiba harbi in
sanileştirmek diye bahsolunan 
şey bu olacak ... 

:-nt:ı-1:: Krtyzeri k:trş ı luu-ş ı '" 
gösteren bir F ran m: ltar ikat ürü. 
\VHhc•rı - Ben c1c btmcl-:n y:rmi 
h:ı· ::c:ıc evvel Hollan c::ıya 

girmi~tim ... 

IIitlerin IIoll<mdaya t~arru7. 

niyetinde oldu ğundzn bailse<lil.:i. 
ği günler, bundan yirmi bir ser. 
evvel Alrr.an f rnpara!orunun .ıa. 

sıl oraya kacmaya mecbur olduğu 
hatı:latılıycrdu. Bugün yine Hit
lerle esl:i Kayzerin isimleri yan 
yana ziJ~rolunuyor. 

İngiliz gazetelerinin yazclığı::a 
göre, Hitler yılbaşında Wilhelm'i 
Hollandanın Doorn şehrindeki 

şatosunda yalmz bırakmak iste . 

mcmiş, kendi adamlarından iki 
ki"'i göndermiştir. Burılar, yılbaşı 
münasebetinde şatoda. Kayzerin 
etrafında toplanan Hohenzollern
ler ailesinin neler konuştuğunu 

kontrol etmiyc memur Almanlar
dır. Zira, bütün eski imparator • 
luk hanedamnın henüz sağ olan 
efradının bir araya toplan-dı~ı 

günde neler görüşüldüğü bugün
kü Alman devlet reisini şüphesiz 
çok alakadar eder. 

Ve yine şüphesiz ki bu toplan
tıda, Hitlerin iki adamı bulundu. 
ğu için Kayzerlc adamları pek 
ihtiyatlı konuşmu§lardır. Zira 
Hitlerin Ilollandaya gelmek ihti. 
mali pek uzak olsa da, Kayzerın 

geçinmesir,e yarayan paranın 

geldiği emlak ve akarın Alman -
yada bulunduğunu unutmamak 
lazımdır ... 

Almanyada ... 

Almanyanın dahili vaziyenne 
ve Almanların bugünkü hayatma 
dair yabancı matbuatta görüle:ı 

bazı müşahede, hikaye ve şayia
lar: 

Baltık memleketlerinden Alman 
yaya getirilen Almanlar çok sefil 
bir hayata düş:nü~tür. Hükiimc. 

tin onları böyle bir hayata zorla 
sevketmesinc karşı halkın, bir 
protesto hareketi ile, sokaklard:ı 
erkeklerin arkasından pardesüle· 
rini, kadınların kürklerini çıkarıp 
onlara giydirdikleri görülüyor. 

muş ... 

Almanyada ekmek ve yemek 
yerine kullanılan patatesin kabu. 
ğundan da istifade etmenin yolu-

nu bulmuşlar: Bunlardan - Ta . 
bii fabrikalara gidip türlü kimye. 

vi muamleden ge~tikten sonra -

elbiselik kumaş yapmak mümkün 
olmaktadır. Yalnız, bu elbise He 
sokağa çıkanların atlar, eşekler. 

öküzler tarafından paralanmak 
tehlikesi daima mevcuttur ... 

Almanyada biribiri üzerine 
tekrar eden son tren kazaları ü
zerine, münakalat nazırı Dorp. 

Dünyanın en yüksek noktası 
DUnynnın en yükselt nolttasının Everest dnğmın tepesi olduğunu söy

lerler. Bu d:ığ 8,850 metre ytlltsekllğindedlr. Halbuki bu çok büyük bir hn· 
tadır. Dünyanın en yüksek noktnsı Ekuatorda bulunan Şlmbnrnzo dağıdır. 
\'nkıa bu dcnJzdcn G,2:i3 metre yUksekll~lndedir Merltezl arzd:ın hcsııp!nnn
cak o:ursa onun tepesi mcri«•zl nrzdan hC3ap!anacak olan Evercst dağından 
3,000 metre duha yUksektlr. 

Diyeceksiniz ki diinynda da~tann irtifaı daima sathı rnhre nnzaran 
hesaplanır. Pakat ona da cc,·np vardır. Denizin sathı kürenin her taraf.n· 
da ayni 1rUCadn değıld:r. 

FAJtF.l.IW I:-.' K ıt \1.1 
Bu isim kuyr..ıltlıırı tek ot:ın bir çok !:ırelerden mllteşekkll Lir lılll:at 

ı:-arlbcslne ıı!Sylcnlr. Dunlarn siyah fnrclcr nrasınıl:ı rastgellnlr. En son defa. 
böyle bir lılllmt gnr' bcsl lGS3 de Ştrcısburgdn görUnmUştU. Tek kuyruğu olan 
attı ltUçUk fareydi. 

R X B E R - l\k'5am Posta!I.. 

müller Hitler tarafından sorguya 
çekilmiştir. 

Almanyanm Romanyaya ve Yu 
gos!avyaya, bu mcmleketkrde:ı 

alacağı malların Rumen ve Yu . 
goslav trenleri ile nakledilmesini 
istemesi de Alman trenl-:rinin iki 
gün .:e bir kazaya n;);:-ama!: teh • 
likesini göstermesidir ... 

intihar eden gemi 

ve diğerleri. .. 

'--

Türk 
hakkfını 

tarihinin 
koruyalım 

En _son çı~an. b!r ders I ~ ıliyormuydun~ı 
kıtabı•nızın bır sayfası... 1 - Nıçin krallar ~e~diler:;. 

• • • • · • • • . . den bahsederlerken "bız derl f 
Tanh. 1 ıncı cdd: Müell ılı Şemseddın Gunaltay 2 _ ı\merikanın keşfi I{risto 

Laotse, Çinde yetişen en eski filozof değildir : Kolomba ne kazandırmıştır? ıar~k 
3 - "Erkeksiz kadın" 0 ' O, Türk ülkesinin malıdır. . · Ellza • 

tanılan İngiltere kralıçesı . 
51
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Hocamız ve büyük mU-,.errihi- ı çok yersiz değildir. Halbuki üslad bet ö~duğlı zaman kaç elbtSC 
miz Bay Şemseddin Günaltay ilse- Şemseddin Günaltayın bu yeni vardı? 

ler için yeni bir tarih kitabı neş- ders kitabının Çin faslı hiçbir mü- . . --'erı ge-
4 - Kızılhaç ışaretı ne~ 

retti. Kitab !.Iaarif matbaasında balağa hissi olmaksızın iddia olu-
basılmış ve ~cnç neslin istüadesi
nl? arzcdilmiş bulunuyor. 

Kitab mahiyeti itibarile yalnız 

bir mektcb ders kitabı olmaktan 

lir? -ıe. nabilir ki Atatürk'e gelinceye ka- 5 (A) harfi bütün alfa..,.. 
dar bizim mekteblerimizdc garib · "tk h ı· ·d· ') 

rın ı ar ı mı ır. . ol • 
bir kendinden geçerlikle Çine bah- 6 _ Polisi ye hapishaneSI 

şcdilmesi mutad olan ilk medeni- mıyan memleket hangisidir?. bi-
daha geniş bir hitab muhitine ma- yet naı;irliği an'anesinin hala ser- 1 _ lçki içilirken kadehlerl 

11 li:< olduğu gibi içinde yanlış bulu- pintilnini ta!jımaktadır. 'b" · k Adeti• nerede 
rı ırıne vurma ·, P. 

nan mekt~b kitablarının büyük bir Kitabın bu ilk sayfalarını daha 
1 1 

t , 
• • 1 ,:a mış ır.. _-h. 

neşriyat kasırgası davet ettiği talebeye ımtıhan mevzuu olmadan, 
8 

_ Erkek 5:apkalanna kUJ......-
güıılerdcn sonra devletçe çıkı:.rıl- bir kere daha açık ve umumi bir 

1
• kmak "d t~ ed ka}JnlŞ • 
a ta • a c ı ner en 

mı§ il~ eser bulunduğu için ayrıca tetkikten geçirmeyi işte bunun 
dikkat ve alakayı cclbctmck tabii için bir zaruret di~(C kabul ediyo-
idi. rum. 

Üstadın, bilhassa isliımdan son-
raki Türk 

tır? 

9 - Kaşlarınızı çatmak ~ 
gülümsemek için kaç adalerıiJl 

tarihinde çok dcğarli 
Alman gemisinin kendi kendi. bir varlık olduğunu knbul etmek 

ni batırmasına "intihar" denildi.. her ilim adamı için bir borç olmak
Ş::refli bir ölüm, denildi... Ken. 1:ı. beraber, talebe için gcrçckten 
dinden küçük gemilerle bile hu - temiz, güzel bir ders kitabı evsafı
be girişmeyi göze aic:ımayara'.< nı cami olarak bu eserin ilk say
çareyi batmakta buldu, denildi .. raıarmda zihnimizin takılıp kalrlığı 
Tayfasını çıkardıktan so::ra gcmL bazı noktalar oldu. Bunları da ilim 
yi batırmak korkakça bir hare. ve tallın alemine bildirmekte acc
kettir, denildi. .. Bu suretle "Graf le etmeyi bir borç biliyoruz. 

1 - Laot.~c Çinde yaşamış bir 
filosof değildir. 

üstnd kitabının 57 inci sayfasın· 
da şliyle demektedir: 

' 'Çimle ıl i T!İ vo fel11cfc\ ·i biiyiik 

harf'kct, Çcu'lar zamanınıl~ı· b:t5la
mı~lır. Çin aıı 'anesiııc ~ifre bu 
mrmlc?ccttc ycti~cn filo.,ofln rııı rn 
C'.,!\i.,i Çcu zamanında ya5:ınw; O· 

lan J.:totc;e'dir. Şimali Çiııılc (l lu
n:m) <"yaleti d :ıhillnıle doi:,'lnu-; o
lan J.:ıot.;f', Çeu'lar saray ımla kü· 

t iipltanc memuruydu. Çcu haneda
nının inhitatı Ü:rl'rinr müteessir O· 

laral\ m emleketi tnke ka ra r Yer· 
mi~. hududu g~crlccn muhafız 

l.:endi..,indcn bir ldtab yozm:ısını 

r il'a etmiş, o da. tao-to;e adını , -or
di~ri kitabı yazıb, o;onra ~arb. Tiirk 

illerine g itrni<;tir." 

hareket ettirirsiniz? . -Mıl 
10 - "Punç" kelimesi neı--
1. ') 

ge ır. . dtfl• 
11 - Dünyanın en yüksek 

!et merkezi neresidir? o)tSI 
12 - Cenub kutbu mu, Y ··" 

:C.ıkt~· 
şimal kutbu ••• ı daha so~':°yül' 

13 - Ne\'yorkun en bU uJıı 
bulvarı olan Brodvayın uıunl 
ne kadardır? 

Hunlara cevap veremecUnlue. ,!: : 
hııt ,·erdiğlnir; cevaplarda ~~~--

Spee'' nin kur.ı.-ndanı, kendini Atatlirk'ün en bliylik fUtunatın
böylc bir vaziyete sevkcden H it. dan biri ışüphcsiz Türk tarihini 
lere karşı güzel bir protesto ha- ı Türke istirdad edip ver-nesi ol
reketindc bulundu, denildi... muştur. Eu zihniyetle yetişen 

•.. V e nihayet, zırhlıyı Amerikan 
sularından sağ salim Almanyaya 
getirmeye muvaffak olduğu tak • 
tirde kaptana bir milyon lira :ı. 
dandığı yazıldı .. 

Bizce " Graf Spce" hadisesinde 
en dik!<ate çarpan şey budur zan
nederiz. Almanya, harp gemileri. 
ni düşmana l<arşı çıkarmaya hat. 
ta memlekete kaçmaya para vadi 
ile teşvik ediyor? 

Aynı şekilde bir düşünceye sev. 

keden diğer bir haber : 
Havadan bombar:lımanla bir İn 

giliz vapuru batıracak her Alman 
tayyarecisine bilmem kaç yüz lira 
mükafat veriliyormuş, daha do~. 

rusu, verileceği ilan ediliyormuş .. 

Bu vaziyet karşısında Alm:ın· 

yanın, zafer kazanacak adamları. 
na nişan vermek için "demir" 
bulamadığı, yerine, pek bol olan, 
kağıt paralardan dağıttığı düşü. 
nülebilir ... 

Türk gençliği Tlirk tarihinin hak· 
kı bahsinde mUbaliı.ğnya bile d~şse 

l aş parçası filmi 
Çok muvaffak olmuş 

bir eserdir 
T aksim sineması H alil K amil 

stüdyosunun hazırladı~ı yeni bir 
yerli filmi göstermeğe ba~ladı. 

Filmin mevzuu, Reşat ı ·urinin 
Taşparçası eserinden alınmıştır. 

Taşıdığı isim de budur. 
Taş parçasını, tiyatroda görmi -

yen kalmadığı için mevzuu anlaL 

mak lüzumsuzdur. 
Bu film mevzuunu aldığı güzel 

\"e kuwctli e.:.ere layı!• bir şc!dlde 
hazırlanmıştır. 

Canlı sahneler, milli müzik, iyi 

bir mizansen, \'e çok güzel foto~. 
raflarla çerçe\·elenen Ta5 parçası 
bugüne kadar yapılan yerli film -
!erin en mükemme!lerindendir. 

Bilhassa filmin foto~rrafları çok 
net \'C güzel alınmıştır. 

Filmi hazırlayan genç rejisiir 
Faruk, işini kusursuz başarmağa 

muvaffak olmuştur. 
Avrupada tahsil eden mütchas. 

sıc; Cihat Tınazm hazırladığı 
makyajlar filmin muvaffakıyctini 
tem: 1 eden yc:ıiliklerdendir. 

Ta~ parçasının en a~ır rollerini 

Üzerlerine alan iki genç artist. 
Remzi rolünde Suavi ve l\1azlume 
rolünde ~cvzat fevkalade mu. 
vaf fak oldular. üvey ana ro

lünde ~1elahat. baba rolünde Meh 
m et.öz ana rolünde Saniyenin vazi 

felerini kusursuz yaptıkkırı ve di
ğer artistlerin rollerini en iyi şc. 
kilde oynadıkları düşünülürse, 

kuvvetli eserin iyi bir mizansen 
içinde ne kadar muvaffak olduğu 

Taş pnrçnst filmi:ıiıı 1ıeyıctz•ı 1ı salıncleriwlen l>iri ı•e roWwle çoh 
m!lrnffak o!mı kiiçiik Mazlameniıı hasta yalağmdan kalkışı 

Filvaki eserler böyle bir efsane
den bahsederler. Fakat bizim gör
düğümüz eserlerdeki efsane Laot
sc'ye kitabını Çinde değil, Türk 
topraklarında yazdırtmaktadır. Bir 
çok alimlerse • Vil Dürnn, Childo 
ve saire. - Laotsc isminde bir zatın 
yaşamadığını iddia etmektedirler. 

Onlar diyorlar ki, Laotse muay
yen bir şahsın adı değildir, bir la
kaptır. bir unvandır. Sadece 'ihti
yar üstad., manasına gelir. 

Will Durant, kitabının 3 üneU cil
dinde, bu bahsi tetkik ederken, bi· 
ze bir Çin efsanesini do.ha nakle
der. Bunun dediğine göre Laotsc 
felsefesi o kadar eskidir ki, Laot
sc'dcn, yani Çeu'lar devrinden bin 
beş ~jiz sene evvel de biliniyordu. 
Şu halde bu filosof gerçekten 

yaşamış bir adam olsa bile, ken
disi ne Çinde yetişmiş, ne felsefe
si Çinde doğmuştur. 

Felsefenin Çin dili ile de yazılı 
bulunması bunu Çine mal etmek 
için hiç de kafi bir icab olmadı
ğında bizzat üstadın kendisine, 
keneli eserlerine istinat ederiz: İb
nisinanm eserlerini arabça yazma
sı onu Türklükten çıkarmadığı gi

bi. .. 
Esasen Laotse efsanesini tctklk 

ettiğimiz zaman, bunu her husus
ta Çinlilik ten uz~k ve doğrudan 
doğruya Türklükle nlü.kadar bu
luruz. Çin lcjandlarmın bize soyle
diklerl, onu Çine yanaştırmaktan 
ziyade garba, Türk ülkesine otur

tur. 
Çünkü Çin namına, Çinde bUyük 

eserler vücuda getirmiş, bnttll. Çin 
lisanında rönesans yapmış birçok 
Türkler buluruz. Tafsile hacet yok, 
bu kitabın başında. dahi pek doğ
ru, fakat adeta eski hazrrlanmış 
bir kitaba sonradan ilave olun
muş. biribiriylc mütenakız gibi, şu 

satırları okuruz: 
Milli Çin an_'anelerinin de kabul 

etliği veçhile bu memlekette ilk 
medeniyet ışığını yakanlar Türk 
illerinden gelmişlerdir. Çine gir
dikten sonra hii.kim zUmrc~i teşkil 
eden bu Türkler noolitik kültUrü 
inkişaf ettirmek suretile Çin mede
niyetinin temelini kurmuşlardır. 

(S. 55) 
Biliyoruz ki lcjandlann tenvi

r inde, arkeoloji bizim en bUyUk 
rehberiınizdlr. :Mythiquc devirden 
ancak, yalnız arkeolog bl1..e es.'l.slı 

bir malfım:ıt verebildiği gibl, ~ine 

iliılsenlr. ıtlj:ti;H'nkl kartuı-_... 
lCıtrrn g:ızeU>yl ters çC\·lrerek 

ııuz:. 
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QA ·np.ınımınq "'BPUl"llt 'Ptn>uıı' ~ 
·;:ı~IP '.m.ın10 t:l&U"BZJa: t.ıR ~~ 
·ıpJt:.\ n.ıopı.ıııdtDJ Pil wpZStG"'ı 
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llYid~ 
o bu eski perdenin muh~-:: 
elemanlariyle ha.kiki bir ınıı")>illt• 
gösterebllmeğe muvaffak ola 1'it 

Laotso efsanesini de bôyle eJ 
tatbik ve mukayeseden geçltll'ad" 
Hizımgelinee Çin mevcut o~, 
çok evvel Brahrnaizmlye, BU ~ 
ye rehberlik etmiş bir orta 
dininin mevcudiyetini görUrilJ. tr 

Hatta bu Orta Asya'nnı ~ ~ 
tidai din ve felsefesinin de, oJd'O"' 
tiynnlığın tam bir mUrebbısl tJJ" 
ğu ha.kkmda, birçok aumıer tJf' 
sağlam ve derin esaslar s3' IJ1J 
mckteclirler. Will ourant cı-1,. 
felsefenin, (İsa) nm dllile -31 
diğini kayıt ve tesbit etnıfldt~ 

Bütün bunlar Laotae efsafl~, 
Çin için bir ithallt maddesi JIJlf 
ma!!l lilzumunu ispat etrnPI 

- Arkası var -
Rlza çavcıar'I 

(1) Hi!'lt.oire de la clvl.....,. 



~uiıu~ini mesud 
~eçirmek istiyor musunuz ? 
~ir Fransız kadm gazetesi 910 
esini mesut geçirmek istiyen ba 
~ara, senenin uğurlu ve m:!:sut 
:asını temin etmek için yapma
icap eden şeyleri biribiri ar_ 
on yedi hare"et olarak te.>!Jit 
~- Eğer siz de batıl fikirlere 

'1ır ve bu gibi h:ırc!~cfü::-in se
'-iıi mesut geçirecek uğuru geti. 
~ine kani olursanız tereddüt 
~Jcn söylediklerini yapınız: 
- Gcccyarm otur olm:ız he· 

11, koşup bir ihtiyar insanı Ö

Uz ve onu ilkin öpen, siz ol· 
a gayret ediniz. 
- Bir kanunusani günü kır-

hafifçe parm:ığmızla dokununuz. 
"Tabii ona göstermeden,, 

:O - Eğeı elbisenizi kazara 
yırtmak şansına m:ınız kalırsanız. 

bütün sene fevkalade bahtiyar ola
cak<:mız clem?ktir. 

11 - .'ize o gün, beyaz leylak 
gül, menek~e ve yahut yabani 
gul Iıcdirc eder'.erse size saadet 
getirir. Fakat tek orkirle alırsa.m 
ço'.;: se,·ini niz. 

lZ - Size senenizi tebri!i: için 
kart yollıya:1!ar arasında bir b1'1· 
riyeli varsa bu fevkalade iyidir. 

13 - Üç dostunuz, sizi bera'1::1-. 
ce ziyaret ede.-se bu size b:itü 1 ;;~ · 

lı saçlr bi: dilenciye sadaka ne için uğur ;et;rir. 

- Eğ"cr mümkünse 
ıniz. 

sevmedi·' 1 ı - SJfradan a!dı~ınız bir is-
tiridye kab'.lJ'l ile bir Ş1'11)1nya 

ı bir ha,,tayı ziyaret efüniz. 
- O gün için size hediye e:iiL 
çiçek d~m~tlerinden birer çi· 
alı}.) hütün sene saklayınız. 
- O gün sabırlı, tatlı ye iyi 

;ııuz "bir gün o kadar çabtL{ 

- Bir kanunusani günü gün
)'atmayınız .. 
- Akraba ,·e yakınlarınıza 

ı nazik ve iyi olunuz. Dilh:ıssa 
nize karşı. 
- Ç1•tamzda bir kırmızı 
Yaprağı bulunsun. 
- Tanıclır;rımz fena bir kadın 

ıı. bulunduğunuz salonda bulu
Orsa oturduğunuz koltuk, is.. 
~ ,·eya kanapenin ayağma 

~i~e-inin tıp:ıqP.1 sak\ayıııız. 

15 - Sevmediğiniz bir ins:ım 
nıüC.:cı~aa ediniz. 

16 - Ka;-a tahtaya üç kcr~ 
vurunuz Ye i.ı; kere: "tali sana 
meydan o1rnmuyorum, sana yal· 
varıyorum ... deyiniz. 

17 - Elinize üç t:ış alınız atı· 
nız ve sonra attı~ınız istikam~te 

do:;;ru yürüyünüz. 

Ye bütün bı·nlardan maada da 
ya tam gcceyansı yahut da tam 
ö~' e üstü üç kere "ı\braka:iab:-a,, 
deriniz. Bu söz eski büyücülerin 
kullandıkları bir tılsımdır. Ye es. 
ki insanlar buna çok büyük bir 
kıymet vcrirlercii. 

Sade elbise 
modası 

1'.:gıı:antrik modelkr, cemiyetin 
~k mahdud bir sınıfına mcnsub 
il kadınlara mahsustur. Çünkü 

~antrik ve süslil giyinmek isti
bir kadrnm bütçesi fevkaHi.de 

~ait olmalı. ucuz mater\'el ile 

lqntnk tuvaletler yapa~ kadm

~ iyj gi)inmcsini bilmiycn kadın-
dır. 

~ 
~-~• 

kin görünür. 

-...-;-~--·-· 

' 1 

f 

j 

j 

Bütçesi mahdud olan ve giyinir
ken tasarrufa riayeti düşünmek 

mecburiyetinde bulunup en pahalı 
kumaşları almağa c~saret edemi -
yen ve en iyi terziler de elbise 
diktiremiycn bayanlara yapılacak 

tavsiye sade giyinmektir. Sade gi-
yinen her kadın en ufak terzide Ye 

H "A B E R - :Akşam Postası 

·Çocuk 
gecelikleri 

Çocuklarına ihtimam etmiyen 
anne hayatta duyacağı zevkle
rin en büyüğünü tatmamış olan 
bir insandır. Çünkü bu zevk sa
dece zevk değil kız çocukların· 
la bebek oynamak ve bebek en
tarisi dikmekle ilk tczahürünil 
gcsteren ve tatmin edilmesi la
zrmgelen bir hissin ihtiyacıdır. 

Çocuğu süslemek, onu karşL 
nrzda "kukla., gibi tertemiz ve 
şipşirin görmekle siz kendiniz 
neı;elcnirsiniz. Sizin kendi içiniz 
açılır. 

Çocukları sade bir yere gidip 
gezecekleri zaman değil evini
zin içinde de süslemeğe mecbur
sunuz. !\leseli iç çamaşırlarına 
geceliklerine, ayrıca itina etme
niz ne kadar doğru bir harekeL 
tir. 

Güzel ve z:ırif dikilmiş bir pi
jama bir gecelik çocuğunuza. 

bi.isbiitün bir başka güzellik ve 

şirinlik verir. Hem de onlara bu 
~e'ır:Ide göstcrece~iniz bir itina 
onları küçük yaştan itibaren 

topluluğa, :ndsine hürmete alış
tırır. Kendi kcndlsile Ye diğer

lcrile lUubali olmaktan kurtarır. 

vermektedir. 

Dünyanın harb faciası içinde 
çırpındığı bu senede harb edilen 
veya cdilmiyen memleketlerde ol· 
sun hiçbir kadının gönlü "allr, gül
lü" tabir edilen süslü elbiseleri 
giymeğe razı olmadığından, moda.
da dünyanın geçirdiğ-i bu ciddi de
\'İrrlc, vazi~·etin vahametine ve 
ciddiyetine uygun bir ifade alını§· 
tır. 

İşte size bu senenin en bellibaş· 
lı çizgilerini ve ifadelerini veren 
elbiselerden verdiğimiz modellere 
bakınız: 

1 - Satenden yapılım' olan bu 
elbiı.:eııin rol>ı:tsı ve scnt\irü ve kol 
ağızlan satenin ma.t tıı;ra.fmdan 

yapılmıştır. Eteği kloş , .e göğsii 

büzgülüdür. Gayet sa.dedir. 

işte size biribirinden şirin O

lan birkaç gecelik modeli: 

1 - Paçaları kareli bir lasti· 
kottan yapılmış açık renk fani· 
ladan olan bu pijamanın belin
deki ponponlu kemer, hem kü
çük oğlunuza pek yakışacak, 

hem de onun pek hoşuna gide· 
ccktir. 

2 - On yaşına gelen oğlunu
za dikkat ediyorsunuz ya! ne ka
dar ziyade babasını taklide baş. 
ladr. Ona babasının da giyebi
leceği bir formda olan şu pija
ma ne büyük bir sevinç verecek
tir. Çizgili bir zifirden yahut pa.. 
zenden yapacağınız bu pijama· 
nm yaka, paça, cep ağzını ve 
kol kapaklarım ince çizgi pijama 
kumaşının kalın çi~isi ve ka
lın çizgisi pijama kumaşının in
ce çizgisi rengindeki bir garni
türle süsleyiniz. 

3 - Küçük kızınız ancak se· 
kiz yaşındadır. Fakat süse şim
diden düşkündür ve hele adeta 

büyük bir kadın gibi eleganttır. 
Ne giydirirseniz ona yakışır. 

Bakınız şu güzel pijamaya. Ön· 
den açılmakta ve aşağıdan yu. 

karıya bir işçi tulumu gibi gi
yilmekte. Düz renkten yapabile· 
ceğiniz bu pijamanın yaka~mı 

cebini benekli bir fulardan ya_ 
par ve bol paçaların ucundan 
kol kenarlarından ayni kumaşı 

f istone olarak çıkarırısanız ona 
kimbilir ne yaraşacaktır. 

Kayıp çocuk 
Yanda resmi 

bulunan çocuk bir 
haftadanberi ka. 
yıptrr. !smi Mü • 
cahi t, yaşı 1 O 
dur. Almkapıda 

Yeni Sarafhane 
sokak 50 numa -
ra~ia oturmakta -

2 _Mat bir krepten yapılım, dır. Keder ve me-i 
~ k en ucuz kumaşlarla giyinse bile olan bu elbisenin bedeninin ve e- rak · · d bul 

gznntrik tuvaletleri ancak ço kibar ve .zarif görünebilir, ıçın e u.. . 
giyinen kadınlar yapabi - teğlnln ön kısmı verev keellmJştll'. nan ailesi bu ço. ~ 

1er. Hatta onlar da bile eğer Esasen bu senenin modasI da. EütUn ganı.ltüril belindeki kuşak• cuktan haberi olanların insaniyet 
~~ri böyle giyinmeğc müsait egzantrik elbiselerden daha fazla.· ctır. Bu ku~a.k ayni kuma§tan.#,1a- ~ıaıınına )'.endilerine bildirmelerini 
tilse bu nevi tuvaletler çok çir-. ımakul ve ağırbaşlı kılıklara yerı :f'~ s~ örgüsüdür. \ ·i'1etrnektedirler. 

Ziyafet 
- Ne o pek halsiz ve yorgun 

görünüyorsun? 
- Geçen paz:ır evimde bir r:ı

kı ziyafeti vermiştim de ... 
- Yani dört gün evvel. O 

gündenberi sarhoşluğun geçme -
dimi? 

- Geçti tabii. yalnız bugan 
bakkalın hesabını ödemek lazım 
da ... 

- Aferin yavrum. insan tahrik 
edildiğ.i zaman bile karşısındakine 
multabeiede bn!unmazsa büyüklük 
göstemıiş olur. 

- Tabii değil mi anne. Hele kar 
şrmılaki benden büy :il;; olursa ..• 

Muharrir 
Koltuklarını iftiharla kabarta

rak: 
- Ben de yazr yazarım, dedi 

ve benim ;·..,...ı~larım eminim ki 
sizin yazıiarınızdan çok daha 
fazla bir aJaka ile okunur. 

- Ya? Siz ne yazarsmız? 
- Bizim lokantada yemek lis· 

telerini r 

_ Hakiki diye sahte elm;~ı 
ça.ldığmdanbcri yanında bir ku • 
yumcu dolaştmyor. 

- İngiliz karikatürü-

- Maskeleme müteha..-.sıslıın 

biraz ileri gitmişler, fabrikamızı 

biz şimdi nasıl bu in.cağız! 
- İngiliz karikatürü -

- R:cyde değer bir ~ey yok yü:o:. 
ba~ım, ckarda fcvl\:t.ladc bir sü -
kiınet hiiliüm sürüyor! 

- İngiliz karikatürü -

Takside 
Hasis, otomobile binmeğe mec 

bur kalmıştr. Bir aralık, devamlı' 
bir yokuştan inerlerken otomobil 
süratini arttırdı ve bir saniye 
sonra yıldırım gibi bir süratle 
yokuş aş2ğı inmcğe başladr: 

Hasis bağırdı: 
- Ne var, ne oluyoruz? 
- Felaket 1 Frenler kırıldı, ne 

~npacağı:z bilmem. .• 
Hasis haykı~:h: 
- Aman, Allah aşkına taksi 

saatini <lurdurt öyleyscı 
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llluallim - Hani iki yUz sa. 
1 vazife yazacaktın! 

Taleb3 - Yazdım, fakat sans 
edildi! 

- Fransız karikatilrü 

Fransız fıkrası 

Hasis parasını yatırdığı ba 
kanm tcdiyatım tatil ettiği 

~a:r bir rivayet duymuştu. Ke 
disiyle alay etmek için söylen· 
bu lafa inanarak hemen bank 
koştu ve cüzdanmr uzatarak: 

- Para:nt isterim, dedi. 

Memur sordu: 
- Bütiin para mı istersin 

yoksa tek liralık mı? 

Hasis tereddütle düştü. B 
kada para olduğu anlaşılıyor 

Dedi ki: 

- Maldemki bana paramı ve 
bilecek vaziyettesiniz, hiçbir 

istemem. Fakat eğer paramı v 
remiyecek vaziyette iseniz pa 
mı isterim! 

- Çok ça.lışkan, terbiyeli,~ 
ve elinden iş gelir bir 1 lzmeij 
var. 

_ Ne kadar z:ınuı.ndn nbcri 
nmda ı;:nlışıyor? 

- Yıı.rm sabah işe baş~ 

_ Şimdiki harpte nefer~ 

günde on frank Yeriyorlar. 
ı;;ene harbinde neferlerin her 
birer sen·ct sahibi olmuşla.rd 
halde! 

- Fransız karikatU 

Holivutta 

Rejisör - Size son derce 
b!'nıiyen birini bulduk. 'Bu a 
tehlikeye maruz kaldığınız 
!erde sizin yerinize geçecek. 

Artist - Pekala. Söyleyin 
evime gidip kanma bu gece 
nim gece yarısından evvel 
gelemiyeceğimi haber versin 

YANDI MtJŞTERİLERl 

- Hayıli bakalım, hanginiz 
ha. çabuk traş edecek! 



RAB P.: R - Abam Posta~ 

Hakiki bir kaza vuJcuı nda yolcuların 
nasll hareket edeceklerini 

lngilizce bir konf e-
ranstan öğrendim 

Yazan: VASFı RiZA zo3· J 
-27-

lnsan kud-~~:-·. yapabileceği 

en büyük deniz vasıtası olan 
"Kilin M ·'i" seyahat etm~k için 
değil, yalnız ''görmek" itin, içini 
gezmeğe değer bir heyül~:hr. İşte 
bu acaip a.Jemde, sabahın saat ye. 
disinde koridorlarda bir gonkun 
feryadı duyuldu •• "Kalk borusu" 
manasınaymı§; kalktık.. Bir ada .ı 
geldi. lngilizce, yanpiri bir alızla 
bir eyler söyledi. Anlamadım ... 
Anlaır.adığımı da o anladı. Bir da 
ha tekrar etti .. Gene anlamadım.. 
Yine aynı ürat '' aynı yayvan . 
lıkla aynı kelimeleri SÖ}'ledi.. t~:n. 
de .. bM" ahengine yakın bir rnfı. 

na kulağıma çarptı .. Tabmin et • 
tim ki: "Banyo • ırl" diyor .. 
Ben ona, öyle bir şey ısmarlama. 
mıştım. Niyetim; güverteye çık _ 
mak; bu hudutsuz açık denizi. 
yangın kulesi kadar yüksek va • 
purun tepesinden seyretme!<ti. 
Banyo yaparak çıkarsam, belki 
il~Qrüm.. Bu allahın engınindt> 
hasta olmak öt patlatır bir h!dise 
o~ur.. Evet na, gel de bunlan. 
bu acaip lisanlı adama anlat.. 
Herif kapıdan aynlmıyor _ Bir 
.. yees" savurup başım::lan savmak 
istedim. Bir §Cylcr daha tekrar 
etti. Anladım ki: Bana banyomun 
yerini göstermeden gitmiyecek. 
Çama~ır, sabun bezimi aldım. a. 
damın arkasına takılıp. banyo • 
ya girdim •• Banyo yap:nasıru is . 
teyip b).lnu ı~rjayan adam da: 
Garson haber getirecek diye bek. 
liye dursun ... 

Giyinmemln bittiği dakikada. 
ikinci bir gonk daha dolaşu •. 
"Kahvaltıdır'' dedim yürO:füm. •... 

Aman }'3rabbil Koridorlar, sa. 
!onlar. merdivenler mahşerden bir 
nümune_ Bu nekadar insani.. 
Bu ne beşeri bir hercümerç! .. Sa. 
bahın saat sekizi.. Sabah kahval. 
tısı sofrasındayım.. Sağ, sol, ön 
ve arka masalara göz; attun.. Of.. 
Midem bulandı. Jambon üstüne 
kırılm13 yumurta. Münasebetsiz 
bir §eylerc bulanıp tavada kızar • 
mı, balıklar! .. Peynirler, reçeller. 
yağlar, ütler, y~il salata yap • 
rakları!... Yiyorlar. Durmadan. 
nefes almadan yiyorlar! Avurtları 
J1t şişirerek, ;>atlarcasma yiyorlar. 
Pğte yem~. akşam yemeği değil: 

sabah kahvaltısı yi>·orlar!.. Bu a. 
bur cuburla mide fesadına uğra. 
mış o'acaklar: Hep3i birer kadid .. 
Avurdu avurduna çökmU~. karın • 
lan itcri kaçmış insanların bir 
kiler dolusu eşyayı, midelerinin 
neresine sığjırdıklanna hayret et. 
memek kabil değil_. 

Biri kulağıma fısıldadı: 
- Haydi. elini çabuk tuL Bi -

raz sonra manevra oo~hyacak ... 
- Ne manevra-ı? 
- Şimdi görürsün. 
Müthis bir boru sesi kulakla • 

nmıza çınla:3ı. Hücum borusu. 
rangın borusu kadar acı; tren dü.. 
düğü kadar cırtlak: deccal kadaJ 
!<orkunç ••. 

Herkes bir taraf tan obür tara -
fa koşuşuyor- Merdivenler insan 
~eli.. Asansörler tahtaravalli gi· 
bi: Biri inerken, öteki çıkıyor •. 
Ba,ğmşma yok ama. herkeste te. 
ı~ ~ildir .. 

- Ne oluyor, ne var? 

-s-
Tarznnm aradıl;;'l, beklcdJği al

tm s.alan, hlç beklemcdlğl bir za. 
manda karşımın çıkıru§tı: 

Tarzan bu ulnnı ormanda, flık 

ağaçlarm arasında birdenbire kar-
5ısma çıkacak zannediyordu, Hal
buki onu yine ağnçlarm nrnsmda, 
fakat.. blr kafesin içinde gl5rmU§-
tU ••• 

Vahşi hayvan ormanında blltUn 
ruılanlar, kaplanlar serbe11t dola§rr
kcn kafeste Mlana nuıgelmek! Bu 
hiç akta gelen bir OCY midir? 

Onun için Tnruın, ~kalmak 
biç de Adeti olmadı~ halde bu va
ziyet karuısmda §a"'Trd1 kaldı. 

Altm aslan bu muydu 1 
Tamın, aslanla çarpıamak için 

kafesi kırmaya mı mecbur olacak-

Kime soruyorum bu suali? Ar. 
kadaşımı da kaybettim.. Kalaba. 
h~a. yığın halindeki insan akını. 
na takılıvermişim.. Vapurun bQ -
tün hademesi yollara kordon ol • u? 
muşlar.. Böylece kamarama ka • Tarzan bu dll§tlnceyle o.slanm 
dar kaydım. Bir siyaht olan kar. kafesine doğnı Dorledt Aslan ona 
şıki komswn. bana, yatağım al - evveltı. hayretle baktı. G~zlerlnJ 
tında bir kapak isarct etti. Ben sabit bir nokta gibi onun gözlerine 
orasını, bu dakikaya kadar' "'lü. dikmietl Tarzan, ka!estckl dei;ril, 
zumlu" bir tasın kondu~u )·er açıktaki ula.ndan bllo korkmazdı. 
zannediyordum. K"apağmt -uçınca .Hemen ecrt adımlarla hayvana 
••cankurtaran° kemerleri datgala • YBklııştı çe dcmlr kntesc bir yum. 

na dalgalana üstüme aktı ... Kafa. :nık indirdi. 
mı çevirip. açlk duran kapıdan Aslan, adet! bu yumruğu kap. 
komşuma baktım: Mantarları boy mak ister gfbl ağımı açarak demir 
nuna geçinnişti. Derhal ben de.. parmaklıklara bir saldırdı. Fakat, 
Yedisinden yetmişine kadar, her. b:ışı parmaklıklarm nrasmdan mğ
kes seferber halinde.. Genç. ihti· madığı için gcrl çekildL 
yar, kadın, erkek, çoluk, çocuk.. Tarzan §imdiye kadar birçok 
Güverte ana baba günü.. Herkes aslnnJnrla, kaplımlarla karşı karuı-
0 kadar sabırlı, o kadar \'azifeşl· ~ıı çarpıfiIDış adamdı. Bu yırtıcı 
nas ki, halimize gülmiye ben de hayvanları çok ynkmdan görmliş
utandım. til. Onun için, cehennem adasmm 

Kaptanlardan biri, toplanan altm aslam ona biraz gnrlb geldi 
rolculara, hakiki bir kaza esna • ve kendi kendine: 
sında yapacaktan ylerl uzun - Biltün ada halkını korkutan 
uzun anlattı. lngilizce verilen bu aslan bu muym~? diye dii§Unme
nutku Ahfeşin keçisi gibi, ben de )'e bqladı ve gUlllmsedi. 
dinledim .• Ve sonra, vazifesini öğ. Hakikaten, altın nslan, boy 00! 

ftlbarile b!lttln aslan clM!ndon renmiş insanlar gtbi istirahatı 
kalbiye ile kamarama indim. çok kUçük görilnUyordu. Hatt.A, 1. 

Vasfi Rıza ZOBU eln biraz §ıı.kaya gelir tnrarı olııa, 
Tn~ onunla: 

- Aslan gfb1 kedi yavnısu! di
ye eğlenecekti 

l - Şartname:ıi mucibince 12/Xil/039 llırlhlndc kapalı zıırtı& ihale edl
lecett llln edllml§ olan ı adtl çuva.I yıkama makinesine talip zuhur ctmcdl· 
tiDdeD yeniden pazarlıkla ek.81ltmcye konmu~tur. 

Fakat, Tnrzruı bu lşt pek cfddt 
tarafından alry~rdu. Z1ra.. bu ce .. 
hennem adamıa 11.lt.m aslanı anı. .. 
maya celıncmJ,, miydi'! late, aim· 
dl bu aslanla ~ karvıya bulu .. 
nuyordu. 

ll - Muhammen bedeli ll200 Ura, muvaltk&t teminatı 890 llr&dn'. 
m - Pazarlık 8/1/940 Pnzartcs1 JÜDO ııaat 10 c1.a Kabata§ta Lcnzım 

,... mDbayaat ııubeıılndekt Alım Komlsyonund.a yapılncaktu". 
IV - Şartnameler her gün aözU geçen tubcden parasız almablllr. 
V - MUnakasaya tşUrAk edecekler flAwz tenııı tekllnertnın lhale gQ. 

ntlnden bir batta evveline kadar tetkik edilmek Uzere lııhJaartu Umum MQ. 
dUrlUğtl mllaktrat fabrikalar §Ubeııtne vermelerl ve tekUfler1n1ıı kabulllnll 
22Wtaummm \'C$lk4 aimalan !Azımdır. 

VJ - Mllnako.aaya fr!recekler % '1.~ gUvcnme paralarlle bltlllcte pazar. 
lık I~ tayin olunan gQn vo a.uıttc mezlror komlayona gelmeleri UAD olunur. 

(10774) 

••• 
1 - Şartname1eı1 mucl~ce azamı 0800 Kg. gl5zta§t ne 60 adet vermo

nl .,e l50 adet SDperbn marka pDlvarlzat& pazarlıkla Mtm aıuıaçaktır. 
.D - Pazıu1ık 8-l·OtO çarp.mba gllnD saat 11 de Kabe.ta§ta Jeva~ 

Te mDbayaat tubestndeld alım komisyonunda yapJlııc:ılttır. 
m - ~artnameler hergün tıl5zD geçen oubeden parnsız almabUlr. 
JV - lnektnerfn pazarlık için tA;in olunan gUn ve aaatte yU.zde '7,15 gtt

wenme paralarfle b!rllkte mazkQr koml~yoM gclmelcrt. (108~) 

* «· * 
ı - Şartname, lteşttnıune e plAn muctb!nee td&remlzln Bafrad& yaptı· 

1'acağı idare tılnam inşaatı işi kapalı mrf usullle ekstltmeye konmu,ıur. 

Evet ama, T~an burayo., al -
tın aslanın esrannı ç6zmcye gel -
mlştJ. Halbuki, karşısmda, 'W!llu 
bir kuzu gibi duran au hayvnnca-
ğwn hali biç de rarengiz glSrlln· 
ınUyordu. 

Tarza.o 'b3yte d~Unnrken b!r • 
den bire >ine kendi kendine: 

- Hayır, dedi- Daha dof;'nlSll, 
bu hayvanm bir eım var. Fnkat 
na.mı bir sır? Herhalde bu hayvıı
nm bUtnn mm korkunçluğunda 

değil, bilAkis korkunç olmayışmda. 
Tan:an, MwrdAld meahur korku 

babası, veya 1sfenk15 denilen hey
kelin karummda dona kalmıa gibi, 
dunnue b8yle dll§UnUyordu. 

O eırada birdenbire göztlııo b1r 
§CY fli§U: 

Aslan ka!e!lnin bulunduğu ye • 
rin ynıub~da; yine e.ğaçlarm ~ 
ra.smda kaybolmu§ bir eeldlde, 
klllbeye benzer bir eey vardı. Ve 
a.alamn bağırması üzcrlno, bura
dan iki ki§l g8rUndU.-

Tarzan, dikkat" edince, :,unlar -
dan birinin bir kndm olduğunu 
gördll ve biraz evvel, yine orman
da rasladığı kadınm bu olduğunu 
tarketlı. 

O iki ki§i görilnür g8rllnmcz, 
aslan birdenbire deği§tL Sanki, 
blra.ı evvelki kuzu gibi W5lu, ke
di yavrusu gibi aovlmll a31nn o de
ğildi. 

MU~ bir yırtıcı ba~n baU f
le., gfikrcmeye ve yerinde tepin .. 
meye, kafesin parmaklıklarınıı sal
dırmaya ba.,ıamıştı. 

Tarznn kendi kendine: 
- Artın nslanrn etıTJ ynvnş ya

Vn§ meydruıa çıkar gibi oluyor, dl
yordu.-

(Arkası haftı.\ya) 

Bilmece 
Yuknrkf resimde ild ktıçUk kl5pek 

görünmektedir. Bu resme bnkı
mz, dlkt çizgi iUivc ederek bu iki 
k!5peği dört laipek r;eklinc sokabi
lir misiniz? .• 

Dikkat ediniz:, resmin üzerinde 
oynamağa hiç IUzum yoktur. l§!n 
bilttln tılsımı ilfıve edilecek d6rt 
çiz<dden ~nrettlr. 

Blrlncikfinun ayına mnhsue olan 
bu bilmecemizi halledenlerden bi. 
rineiye kıymetli bir kol ısaatf, l· 
klnclye beş lira kıymetinde bir ki
tap çantı:ısı, Uçllncllye üç lirn kıy. 
metinde bir para cüzdanı, dl5rdlln. 
cUden onuncuya kadar birer §f§e 
bfiyfik kolonya ve aynca 200 oku· 
yncumuza muhtelif hediyeler ve
receğiz. 

Not: Vnktlyle haftalık otan bil. 
mecelerimiz bundan eonra nyltğa 
çcvrlJmbtir. Hcdiyelerlnıizln ı.,,y. 
met ve miktarı dıı buna göre çok 
arttmlmıştır. 

Okuyucularnnmn bat vnrakaln· 
rlle beraber bir ny zarfında neş
rcdeceğimiz 4 kuponu da beraber 
yollnmnlan JA.zrrndır. 

HABER 
ÇOOUI\ SAYFASI 

Bilmece kuponu 
30 B1R1NC1KANUN ·---------· ll - Ke§tt bedeli 28117,91 Ura muvakkat teminatı 210S,8t tınıdır. , 

m - Ekmltme 11·1-tl-!O perşembe gtlnO sa.at tıs de Iatanbulda Ka.ba.
tqta Levazım ve MDbııyaat §Ubcsfndeld AJtm komisyonunda yr.pılacaktır. 

lV - Şt.rtnamcler hergilıı Levıı.znn vube:;t veznesinden ve bmtr Anka· 
ra bqmDdllr:tOtQndcn, Batra mQdUrIQğ1lnden HO kunı:ı mukııblliııde aıma.. 
bllb'. 

V - lstekıtlerlıı yüksele mtllıendJs Yeya mlına.r olmaları, olnıadıltlıın 
ta11C19t.- .....eıa btr mllteb.asıım inşaatın SO!lwıa kadar fo başında 
t,...ıJtmd\zracaklar:mı noterlikten musaddak bir taahhUt ktı.ğıdı llc temin etme
'"rt ve I0.000 llnllık bu ~bl ın,aatı muvaftaktyeUe yapDUf olduklanna alt 
.,....~. -.ıeft ~..,,,. M\b:ı4lr._..,.. l'fN"t:r1df!T' yukarda yıt%1lı 'ft!Ulfıt1 

ihale gQııUndeD 8 gt1n evvelt:ıe kacht' bulunduktan mahalıt lnhisarlar ldnro
.ıne veya inşaat cııbe.!tne vermeleri, aynca bir fenni ehliyet vesikam al· 
malan lAzimdır •• 

VI - MQhUrJQ tekllt mektuplan ve V lncl maddede yaztlı kanuııt veea-o 
tltle yUzde 7,:5 gtıvcnme p:ırat:J nııı.kbuzu veya. b:ınka temlna.t mektubunu lb· 
liva edecek kapalı ıartıaruu ekalltme -gtlnll ihale s:ıa.Unden bir saat evveli· 
ne kadar :ıııezJctır komisyon ~kRnlıJtma mo.kbuz mu'knbnlnde vermelf'ri 
r.11.n o1nmrr. (1~) 

30 BtR!NctKi\NUN - ~ 

Yeni seneye girerken 
Geldi yeni bir sene, 
Bin dokuzyüz kırk. 
Sevinip eğlensene, 
Yıl geçti artık! 

Duyuldu horoz 8esi: 
Açıktır yolu.'1. • 
Dokuz yüz kırk senet' 
Çalı§kan olun. 

!{itap dolduysa çantan, Yıl biitün arkadaşa. 
Mektep rıüni.inc!e; Uğurlu olsun. 
Sınıfta çah~!cansan Gönü ler ha'?tan başa 
·-1akkın eğlence. Neş'eyle dolsun. 

Piyano dersi 

KUçUk Loylii, plyano3a b:ı§ln· 

mıştı. Anası, babası ona bir piya
no mualllml tutm~lardı. Muallim 
ona evvela notaları a~rcttl. Sonra 
Leyla iyi kötU ı;nlmaya başladı. 

Bir gün yine hocıısmm ynnmda 
piyano çalarken bir hata yaptı. O 
zaman, musikJ mualliml: 

- Yanlış <;aldın, LcylA, dedi. 
Tekrar :at bakalım. 

Leyli yine ayni yanlışı yaptı. 

O zaman munlllm onun hatMı
nı kendi5lııe düzeltmek için: 

- ' 1So1" dan sonra ne gelir, bil· 
miyor mu.sun? diye sordu. 

Leyla başını çevirerek cevab ver
di: 

- Sağ gelir, efendim .... 

Yaramaz çocuk! 
Küçük Tokay çok yaramaz: bir 

çocuktu. Evl.ie bir cı.n güruttü pa. 
tırtı etmeden, ağlayıp sızlamadan 
durduğu yoktu. 

Bir gün babası baktı: Tokayın 
hiç sesi çıkmıyor. Ellerini cebine 
ı;ol:muş, uslu uslu duruyor. Oğ. 
!unun yaramazlığma alışmıı o • 
lan adamcağız hayretle: 

- Ne o, Tokay diye gordu. 
Artık ualanmıya mı karat ver. 
din? 

Tokay ka;lannı çatarak: 
- Hayır, dedi, dinleniyorum. 

Sınıfta birinci! 
Orhan, babası ile bcrabet' gez· 

miye çıkmışa. Yolda giderler ~ 
kcır baıbası oğluna: 

- Söyle bakayım, yavrum, 
dedi. mektepte dcrGlcrini anla • 
madığı.n zaman ne yapıyorsun? 

- Anlıya.."llardan soruyorum, 
baba. . 

- Peki. ya hi~ kimse anlama· 
örysa? 

- O zatn.'.Ul öğretmenden so • 
rup <Sğreniyonun ve tımrfm b?rin· 
dııi h~ nlt~t't'!"m'lı. 

Yeni yıla 
neşe ile 
gireUm 1 

Bu top kimin? 

1. 

~ .., 

~~~~ıa..~~~~-· ~~' 
- . ofd 
KUçUk Turgudun sokakta J" 

narken topu bir evin bahçe dtı1' , 
nndan lçerl glrdl Çocuk, )(şpO 
çalıp topu fstiyemJyor, tendi )efl' 

dine: P 
- Ya içerde bir ziyan o1dtı> 

11
, 

ev sahibi bcn1 döğer, diye dilP 
yordu. dil 

Fakat, topunu kaybettiği içfD y• ~ 
canı yanıyor, bir tUrJU oradall ş ) 

nlamıyordu. 
011

, l 

o evin etrafında dolaşırken. ctılf 
\"arın üstünden bir adam bll" i• 
uzatmış, elinde top, ona ı;eslell 
yordu: 

1 
- Bu top senin mi, yaWUJ%1 fı-' 
T-ursud tereddüd ediyordu· " 

kat sonnı akJmn bir oey gctdl 
ndnmo. : ısıJ. 

- lçerdc cam falan kirddJ 
amcn? diye sordu. JJ11Y 

- Hayır oğlum. Bir §CY o 
dL 

- Oyleyso top benim. .. 

Kom§unun radyosu ıP 
Öğretmen sınıfta çocuk 

zelzeleyi arilabrkcn §öyle d# 
ti: 

- Zelzele, insanlarm srıosı' < 
gcçcmiycccklcri bir teydit· 

Sonra, ertesi derste çoc# 
dan birine ıoı'..iu : 

•ye
- insanların önüne gcseını. ? 

ccği bir geye misal verir fil~ 
Çocuk: 
- ÇokJ dedi. 
- Mc:ıeta? 

- Tramvay, otornObiJ, ~~ 
ve nihayet, geceleri biJi ısı' 
uyumamıza nmni olan, kornıuO 
radyosu ••• 

BiRDEN BEŞ 

ÇIKAR MI?. 
Sınıfta öğretmen çoculd~ 

birine sordu: 
- Birden ~ çıkar mı? .~ 
Çocuk hic d~ünrneden rJ:'."' 

\•ereli: 
- Çıkar, efendim. 
Öğretmen hiddetlend1: 
- Nasıl çıkar? aeı' 
- Gayet basit. efendim. ~ 

hergün bir tek çorahm içiııôetl 
rwnı:•k çıbnyorum ... 



"' BtR1NC1KA.Nlı'N - 1939 RAB ER - Aksam PostaS'I 9 

tşk nedir? 
~. ''"""'"'"'"'"''''''" ..... 

Ankaradan mektup:ar 

snıerin halledemedikleri bir 
insanlık muamması 

Amerikayı harbe 
sürükleyen telgrafın 
sırrı nasıl anlaşıldı ? 

Bütün 
müşkillere 

<ıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü 

~uhood and Mariag,. 

kitabindan hülasa 
Lond~ra amirallik dairesinin gizli odasında 

Almanlann bütün şifreleri çözülüyordu 
Yazan: Sir Basil Thomson 

- Sabık Entellicens Servisi Şefl -

. .. sile 19 sonkilııunda \•er ı !!. ır ~ 
1939 harbinde olduğu gibi 1 kendilerine çok meşaiye mal ol· \'aşingtondal~i Alman sell!nllri b':ıısıtta1-

1911-1918 harbinde de, daha ~~- duysa da ekı~. o kad~~r· m~te~assıs grarın metnini t~slim ettL Bu ınetnıu 

ragmen ... 
Mill.i Şefimizin devlet reisliğine 

ınliJ;abı sıralarında bütün dünya 
kendilerinin bu mevkide nasıl bir 
siyaset takip edeceklerini merak 
ediyordu. 'Atatürk" ün programın-
dan ayrılacakJar mıydı? Daha sa
ğa veya daha sola mı temayül 
göstereceklerdi?. Fakat; Milli Şe-hasamatm ilk haftasında lngılız olmuştu kı çozcmedıgı hıçbır AL 1 \"as!Jwtondnn Alman setlrl tarafın· 

- .. fimiz, Türk inkılap hareketine, bu gemileri Alman denizaltı telgraf man telgrafı kalmıyordu. dan ~eldlen kopye1>ini teJgraf luare-
hareketin başladığı günlerden iti· l:ablolarıru kesince ve deniz ha. Bu dairenin şifresini çözmeğe sinden temin ede.bilirsiniz. 

· · ı· tnı ı • aı haren, müessir olagelmeıniş midir? 1 l · l" d b l memur edildiği telgrafların sayısı Bu telgrafın şırre 1 me n ve 
kimiyeti ngiliz enn c ın e u un· manca olarak şllresl çözülmüş kopye-
d ~ · · b k blolar tamir edile bazan günde iki bini buluyordu Bununla beraber Cumhurreisimiz ugu ıçın u a . sini posta ile göııdereceı:ım. o :tama-

1 l · • Tab·· bunla ın ara·ında hepsı· mu"' dün-c·anın şahsi,·etlerine tevcih et_ medıği cihetle Aman ar sıyası < ll r ::; ' · na kadar tngilizce t.ercümı>slnl gön J J 

mümessilleri veya ecnebi suların· him değildi. bunlar sepete atılı· ueriyorum. miş olduğu merakı üniversitedeki 
da bulunan gc.:nilerile _ posta, tel· yordu. Fakat muhafaza ediliyor Sefir telgrafının sonunda Zim· nutuklarile derhal izale etmişler, 
siz telgraf veya bitaraf mernle- ve müttefiklerin çok işine yarıyor· mermann'm telgrafının ingilizce keneli devirlerini Türk milletinin 

ketlere ait kablolar müstesna - du. tercümesini bildiriyordu. kurtuluş davasına esas olan pren-

doC..rudan qo~grm.·a muhabere et- Amerika hül~umeti evveUi bu siplerin terakki ve tekamülüne ça-
ı:-. Almanlar ehemmiyetle sakladık 1 k · · ı dı 

mek l·mı~a· nlarından m:ı.hrum kaL telgrafın doğru olabilece~ine i· rşma azını .çince açmzş ar · 
• ları sırlarınm müttefiklerce öğre. 

""'Tı:;, lardr. Bununla beraber telgraf· nanmadr. Bununla beraber Va-,...... nildiğini bir müddet sonra anlr-
lar hep şifreli olduğu ve bu şifre- yorlar, mühim mevkide bir casus 
ler de son derec::!je gizli tutulduğu bulunduğu zannile boş yere bunu 

k--ad111 genç ve alabildiğine tehlL cihetle muhaberelerinin müttefik· 

O günden beri ancak bir sene geç-
miştir. Bu kısa müddet memleketin 
harici ve dahili yüksek politikasın
daki inkişafları, eser halinde gör • 
memize kafi gelmiştir. 

* • * 

keli güzellerclense, ortayaşlılan !erce de öğrenilmiyeceğine kani 
müthiş kıskanç yapıyor. Geçir- bulunuyorlardı. Hataları buna 

dikleri epey zevkli ömürde hiç pek gü~·enm~leri ve hasımlarının 
ııtan diyorlar ki aşk, şair- ı bir kadım adam akıllı kıskandık- maharetlerini mü.himsemezllkten 
hayalperest insanların, ro· !arını tahattür etmiyen bu orta g::!lmeleri oldu. 

1ların üzerinde işleye işleye yaşlı aşıklar birdenbire neden Bir Alman mütehassısı, ortaya 

arıyorlardı. Biribiri arkasına he
men bütün Alman sefirleri Berlin 
tarafından ihmalkarlıkla itham e· 
dildiler ve 1916 seneleri ortaların. 
da Vaşingtonda Alman sefiri kont 
\'on Bernstorff, akim kalan !rlan· 
da ihtilali müteşebbislerini, plan
larım ifşa etmek töhmetile suçlan

dırdı. 

şingtondaki Alman sefiri tarafın· 

dan Meksikaya gönderilmiş şifr<:
li telgrafın kopyesini de aldı ve 
bunun Londradan Mr. Page ta-a· 

fmdan gönderilen metne tetabuk 

ettiğini gördü. 
Bununla da kanaat edilmedi. 

Mr. Page'den, telgrafın şifre,;ini 

bizzat çözmek üzere şifre anahtarı~ 

nı göndermesi istenildi. 

Şuna rağmen, ki bin dokuz yilz 
otuz dokuzun bir senedir yaşamak~ 
ta olduğumuz günleri, milletleri en-

ı'' ~et derensine vardırdıkları böyle kıskanç oluverdiklerinin koyduğu şifrenin çözülmesi im
v ~Clt hakikatte başka hisleri - sebebini arayıp dururlarken; da- künsız olduğunu söyledi mi amir

,1 il daha kuvvetli olmıyan hiyane bir keşifte bulunuyorlar: !eri buna derhal inanıyorlar ve bu 
l"' ~Ygudan başka bir şey de- "Kıskançlık ~er şeyden ~iyade şifre ile son derece mühim mahi

karşı taraf sızden kuvvetlı olur- •ette telgrafları göndermekte hiç 
:ı- tnütaleayı teyit için serdet. 
ı- i delillerin başında, "aşk 

bir his olsaydt; geçici ve 
ıe İsi kabil olamazdı.,, nazari
r• ~elmektedir. 

~e bazılarının iddialarma 
1' ~şlc iptila şeklinde başhyan 
ıJ kişinin biribirlerine fazla 
i• St ile temadisi kabil olan 

~l bir halden baska bir sev 
lit-. Bu his, bir hastalık ~oi

~ ~dı, bütün hislerimiz gibl 
1 

iye kadar bizimle beraber 
dı ve onsuz hayatı idame 

~ Olamazdı. Halbuki aşksız 
an insanlar daha müsterih 

"' lıa dinç yaşamaktadırlar. 
başka düşünceye göre aşk; 
1n. nesil örtmek üzere in· 
tı cinsi arzulara doğru sü
)ici bir hamlesinden ibaret. 

"~\lnun haricinde aşk. şefkat· 
r ıaşka bir şey değildir. 

k hakkında son bir telakki 
1 Üzere şunu da zikretmeli-
'taban tabana zıt birer mev
et olan ve kadınla erkeği 

tlerine rapteden kıldan in. 
lıçtan keskin aşk köprüsü 
la.rı ebedi azap içinde ya

'k için kurulmuş bir tuzak
~Unkü sahici aşka müptela 
~tkek veya kadın için gönül 

l denilen şey nasip 9lmamak 

~in ve tecrübenin aşk hak-
\ w b d"" t Ortaya attıgı u or naza-
k,, ·ı . b. :-..ru kuruya serdedı mış, ı. 

%· olmak itibariyle eminim 
ilden bunların izahı istene
t, Fakat ben de itiraf etmek 
11tiyetindeyim ki bugün 
1
tt izah edecek mevkide de-

ki yaşım biraz ilerlediği za-
1aha durulur ve aşk hastalı
~ilha soğuk kanlılıkla muh;ı. 
l)e fırsat bulurum. İşte o va· 

~~l ndaha maddi bir izahını 
1lirim. Bugün için aşk ne
'.lıaline ancak şöyle cevap 
1liyorum: 

k orta yaşı biraz geçkin er
t\ bir hayli gençleştiren, 

' ' taze hayat ve ümit veren 
:ll.""7ettir. Hatta kendilerini 
1\ Zaman yirmi yaşındaki 
'l'lhlarla boy ölçüşmeğe 
'tt·~ l 1gi zamanlar da olmuyor 
li'akat bu boy ölçüşmenin 
~,~n orta yaşlı aşıklar a
~~ çıktıgw ı da muhakkak .. 
'l . 
ta '!Şk, hele aıık olıruyan 

sa baş gösteren bir. ~isdir . ., 1 ~ir mahzur görmü)forlardı. 
Daha sonra ,sahıcı aşkın sev. Bu haddintlen fazla kendine gü· 

diğinden başkasını görmiyecek . k d" h tler·ne bu r-o 
. .. ·~· venış, ·en ı ma are ı .,. · 

kadar ınsam korlettıgı de mu- k . b 1 ·ı.letlcrı·n me· cu ·ça ıman, aş rn mı 
hakkak. 1 · · h' ziyet ve maharet enm ıçe sayış 

Hele sevdiği kadın mevzuu 
bahsolunca ondan başka, bütün 
mülahazalann durduğunu, hatta 
mevcut ol.trıadrğmı da hissettiren 
bir kuvvet .. Onun en küçük ar· 

zuları, en gelişi güzel emelleri 
yerine getirilmedikçe insanın ra. 

hat etmesine imkan vcrmiycn bir 
hızı ..• 

Bundan başka sevilen kadının 
her sözünü insanın kulağında kü
pe ettiren bir hafıza kuvveti le 
veriyor insana! MeseHi iki ay 

evvel daha kestane şekerlemesi 
ortada yokken, istediğini söyle. 
sc, sevilen kadına ilk çıktığı gün 
kestane şekerlemesi götürmek 
ıçın insanı bir mektep çocuğu 
gibi heyecana kaptıran bir his .. 

Pardesünüzün önü açık gez· 
menizden hoşlanmadığını söy. 
lese, ömrünüz oldukça bir daha 
böyle gezmemek için sizi zorla
yan bir duygu .. 

V eİhasıl; bütün · yolların, bii. 
tün düşüncelerin yalnız ve anca!.;: 

sevilen kadına çıktığr bir yol ki 
belki yürümesi güç, belki Çok 
uzun ve rok vor11cıı. f ... 1,;;ıt ;~--..., 1 
hayata b3.ğlamak, Lağlamak de· 

ğıl, kör a..ıg um eL.n<!..- ıçm e:ı ııi. 

leli, en dolambaçlı ve ivicaclı dö
nüşlerle dolu!, 

Yalnrz şunu da iyi biliyorum 
ve hissediyorum ki bir çok iıı. 

sanların aşk sandıkları geçıcı 

bazı iptilalar var ki bunları sa

hici.aşkla karıştırmak yüzündı-n 

bir çok anlaşmazlıklar çıkıyor 
hayatta. 

Güzel· gözlü, uzun boylu, tat· 

lı dilli bir delikanlı yahut gens 
kıza aşık olduğunu sanan erkek, 
yahut kadın; bu aşkın arkasında 

hakiki bir dostluk, arkadaşlık ve 
mütekabil fedakarlık hislerini 
taşımıyorsa bunun bir "aşk., -ol

duğuna inanmamalıdır. 

Bu sırf bir göz kamaşışından 

ibarettir ki sonu mutlak surette 
inkisar yoluna çıkar .. Çünkü aşk 
müşterek alaka ve mütekabil 

hürmet üzerine müesses bir bina~ 

dır. 

Bunlar olmadıkça güze11ik ve 
sürükleyici zannedilen hisler 

mutlak geçicidirler. Aşk hakiki 

Almanlara umumi harpte de çok 

pahahya mal odu. 

1914 ağustosunda İngiliz ami

rallik dairesinde Entellicens S:!r
vis teşkilatı amiral Sir Henry Q_ 

!iverdi. Bu nt Alman şifre anal1· 
tarı elde edilem~::liği takdird~ son 
derece kıymetli ve mühim malu
matın müttefik'.erce elde edilemi· 
yeccğini derhal anlamıştı. AmiraL 
likte bir şube direktörü olan Sir 
Alfred Ewing'in ~;fre çözmekle 
büyük b' .. mahareti olduğunu öğ· 

ren mi~! i. Bu zatı ça6ırarak Al· 
manla~-ın ele geçen bir kaç şifreli 
telgrafını verdi. 

Birkaç saat sonra bu telgrana

rm hepsi şifreleri çözü !müş olarak 
amiral Oliverin nnsası üstün::le L 
di. Amiral bunları okudu ve çok 
memnun olara).:, yanındaki a::lama 
dönüp, lngi !terenin şark sahille-

rinde dinleme µo~talan tarafın· 

dan elde edilecek bütün i\lman 
şi frelcri ni çözmek üzere bir ekip 
top'.ayıp to))laya.mıyacall;mı sor

du. Müsbet bir cevap verdiği tak. 

dirde amirallik binasın:ia kendisi
ne 40 numaralı dairenin tahsis e

dileceğini söyledi. 

Sir Alfred Ewing muvafakat 
cevabı Yerdi ve amirallik binası

nın "40 O. B ... Yeya "İngiliz amL 
ralliğinin gizli odası., denilen 40 
numaralı dairesi müttefiklerin e
linde · ·1 kıymetli ve tesirli bir 
harp vasıtası oldu. 

Entelli:.:ens Servis de dahil ol· 
du~ halde bu şifre çözme dairesi 

bütün nezaretlerP hizmet ediyor 

ve harbin son aylarında Alman 

şifrelerinin pe1
( sık değiştirilmesi 

dostluk olmadıkça sönmeğe mah
kum bir ateştir. 

Esasen güzellik ve cazibesine 
kapıldıkları insanlarla evlendiklt'. 
ri için değilmidir ki bunca deli
kanlı ve genç kadın boşanma 

mahkemelerine koşmaktadırlar. 

Bence devam edeceğine inan. 
dığmız dostluk ve fedakarlık his
leridir ki hakiki aşk mefhumu. 
durla.r. 

Şerif NADIR 

Almanlar şifrelerini değiştirdi. 

ler, fakat "40 O. B.,, yeni şifreyi 
de çözmekte gecikmediler. 

Müttefiklerin korkusu Almanla 

rın radyo ile telgraf göndermek· 
ten vazgeçerek telgraflarım bita· 
raf memleketlere ait kablolarla 
gönderme:erindey<li. Almanların 

şi'frelerinin çözülemiyeceğine şaşı
lacak itimatları bu endişeyi bo'.ia 
çıkardı . 

* * 
Şimdi bu mukaddemed:m sonra 

şimali Amerika birle~ik devletleri. 

ni Almanyaya ilanı harbe sevke· 
Jen telgraf Laa bahsejeoiliriz. 

16 sonkanun 1917 de Alman 
hariciye nazırı Zinmermann, Al· 
manyamn Meksika hükumeti nez

dindcki sefiri Eckhardt'a Vaşing. 
tondaki \iman sefiri vasıtasil e şi(

reli olarak şu telgrafı göndermişti: 

"l ı,ıubatta tahdidataız bir denl:t.al· 
tr hıH·bine baırlıl·acağu. Bwıwlla. bc
ral.>cr §imali Aıncrilm. birleşik devlet· 

terinin bitaraf ka.lacu,'lnı limit edi 
yoru:r.. Aksi takdirde l\kksilmya aşa

ğıdaki şartlarla bir ittifak t-el;;lif e
tl.eCRgiz: 

Harbi bcr:ıbı•r 3·u pacağı.z Ye sulhu 
JNııbcrce tesuit t'ı..lı>cf'ğ'i . Mel<sll.a3 a 
'lıali pudJnıda bulwıacağı7 "e 18!7 
.ı.e ka~·oottl,iti New I\fax.ic'> ve Arb,o 

na arazi~iniıı idareNini sulh muahcdo 
ıiıı de şaı·t kcışacıı.ğız. 

Bu işe mliteallil' U-Icrrliatm t.csbi· 
tlııe ve mlizakerelerin ldar<'8inc siz 
ıncruur edileceksiniz. :;ımılidcn 1\lek 
,,ilta. cumhuırreisl Carranza ile t.E-ma

sa gr~<>rı>lc Iildrleriul yokJal mız. A· 

mcrlkanın lı:ırbc girn;ıeı;l t.alı.a.k.kulı 

ettiği takdirde C ıcrıı.n:.anm Japonya 
ile biu.::ıt oıiıizakert•lere girişip Alman 

.Ya ile Jaı>Oll.\ a arasında tavas~ut tek 
lil etlerelt J apon~·aııın ı'a 1\leksilrn 
gibi hareket etmesi yolunda tclldıı.ler 

de bulmımaıunı temin ediniz. 
n , .izalb g·t>m" '1·imlzi ·1 amansız 

bir şckHde (aallyet-0 geçrueleriulıı ln

glltere~·J biı·ka~· ay z· ··nda sulh ta 

lep etmC'k z.arııretiııde bırnluıbllece;:tl 

nol<lasrn::ı Carranz~ ·'il diklmliııl ~e

kiniz. 

Telgmfı aJtlığmızı bilıllrlıılz. 

Zimmermaıııı 

24 şubatta Londradald Amerika se
firi lıülcümctine şu tclgraCı gönder
di: 

\'a)lııgtond::ı lıarlclre n<'7.arı•tiııe. 

ı-.·o. J74G. Oç saate kııdar rPlsicııru

hura ve hariciye nazırına soıı derece 
mühim bir telgra.f göndereceğim. 

Page 

Sefiı"ln göndereceğini evvelden bil
dlrdlt;i 5747 numaralı tclgra! da şu-

dur: 
Balfour blrot: evvel baıııı, Alman 

harlı-!Jc nazırı Zinımerma.ıut tıualın

dan, .!Uekslkada.kl Alman seflrlne, 

Sefirin aşağıdaki telgrafı hadi
selerin cereyanını izaha kafidir: 

4493 numarah telgrafınu: lizerlle, 
şüre anahtarın' elde etmek maksa -
dile t.e§eblislere glrl§tlm, fakat bu lş 
bU~ük mUııkilllita uğra.dL Bana, aa. 
dece şifre anahtarının kAf.i gelmedi -
ğl, çünli:ü sık sık değişiklikler yapıl. 
dığt, şifre çözmeği bilen ancak bir 
\"e:ya ild l<lşl olduğu cevabr \'erildi. 

Bu mlitchassııılar, hizmetleri Lond
nıda lüzumlu olduğu i~ıı Ameril<aya 

gldemiyecı>klcri cllıetıe telgrafı bana 
gönderirSı>niz lngiltE're hlikllmeti bu. 
nun hemen şllreslııJ çözi.ivermeği de. 
ruhte ediyor. 

PAGE 

Vaşington hükumeti, Von Berns 
torffun telgr fım Londraya gön

derdi ve bunu getiren sefaret L 
kinci katibi Mr. Bell oldu. Bu zat 
"İngiliz amirallığının gizli odası" 

na girmek müsaadesi alan yegane 
ecnebi olarak telgraf m deşifre e -

dilmesind~ hazır bulundu. 
Maceranın bu~..:an sonrası ar

tık tarihe malolmuştur. l\Iahud 
telgraf Amer;ka gaze+elerile neş -

redildi ve bir fırtına kopardı. O 
zamana kadar lngiltereye muhalif 
göriinen cenubi Amerika devlet -
!eri bile, bir ecnebi devletin top -

raklarından bir kısmmı başka bir 
devlete pt>~ke.~ çekm~kle kalmıya_ 

rak nefret edilen düşmanları Ja· 
ponyayı aleyhlerine kışkırtmak 

cüretinde bulunduğunu öğrenmek_ 
le galeyara geldi'er. 

Bizzat Amerika Cumhurrcisi 
ayan meclisinde, telgrafı okudu; 

tereddüt etse memleket onu ve 
hükumetini süreceğini biliyordu. 

Fakat el'an tereddüt edenler var
dı. Alman Hariciye nazırı Zim · 
mermanrn Rcichtagda telgrafın 

hakiki olduğunu kabul etmesi bu 
müteredditlere ağrr bir darbe ol _ 

du. 

Almanlar bunun üzerine bu işin 
casusların eseri olduğundan kati 
'lurette şüpheye başladılar. Mek • 
sikada sefir Eckahardt'dan Berli. 

ne hc1riciye neraretine gönderilip 

Londrada deşifre edilen bir telg -
raf bunu açrkça gösteriyor: 

dişe ve ıztrrap içinde bulunan ha -
diselerle dolu ve emniyet bütün 
Avrupada münsclip olmuştur. 

Biz ise, derhal tehlikelere karşı 
korunma tedbirlerini aldıktan son-
ra ileri Türkiye yapısında çahşma.-
larımıza normal şekilde devam e· 
debiliyoruz. Hatta .• 

* * * 
Cumhuriyetimizi yarının fcapla • 

rına göre yetiştirmek hususundaki 
azmimiz, bizi, muasır ideolojilerin 
de fevkine çıkararak kendi bün -
ycmize uygun taharrilere sevket -
mişti, Milletlerin bugün içinde bu -
lundukları tezadları içtimai ve si -
yasi bünyemizde yaşatmak, fakat 
aynı zamanda da, vatandaş lıüriye. 
tinin; cemiyetin menfaati erile hacL 
elinden fazla tahdidi surctile, yara
tıcı vasfının ortadan kalkmasına. 

mani olmak maksatları içinde le -
kevvün etmekte olan inkılibımrz, 

kendi mihverinde, §imdi bütün mü
nevverlerimizin dikkatini istilzam 
eden kuvvetli bir sürat iktisap et -
miş bulunuyor. 

Burada yalnız şunu tebarüz etti· 
relim: 
İnkılap müesseselerimiz Cunıhu. 

riyelçi ve halkçı vasıflarrmızm te
kamülü yolunda ehemmiyetle va.zi
f e lenclirilmişlerclir. 

"İnönü deYıi" kurtuluş Tiirktye
sinclen sonra hür \ "C ileri Türkiyeyi 
yaratıyor . 

Kenan AKMANLAR 

sıtası olmamıştı .. Bununla bera : 

ber bunu kullanmakta devam etti. 
Bu telgraftan sonra gizli şifre _ 

nin değiştirileceği beljenirken Al • 
manlar böyle yapmadılar. l\.1eksL 

ka sefiri ''son derece mahrem'' 
kaydilc Berline şöyle bir telgraf 
daha gönderdi: • 

Mekslkaya siliih ve cephane vere. 
blle<lf'k '\'azlyette miyiz~ Lfıtfen ~ • 
~·ap wriniz. n •rada propaganda. 
maksadlle mulıt<"llf ~ lerden yar • 
dım U>kliflerile ltarşdarttım. 

Berlinin 7 mart tarihli cevabı 

şudur: 
"Lüzııınlu olan tipte ıılllı.h ve c:ep. 

baııc bakkmda maJtımat veriniz. Ec. 

"Cııi\•ersal lslmll ,.e mlittefikJere nC'bi bandıra altın<' bir "apur Mek. 
t:ıraltar .Mı>kslka gazeU>si Vaşiıı.;· _ sll<anm garp ,·e~·a ı,ark Umanların • 
toııtlnıı öii-rı>ııdlji'J Jmydile U.cislcnm • dan Iıaııgiı,ine bu ııilAWarı Çık1Lrabl • 

"' k ·· k.. ı ıu.ı:.• nl• Jııır \"llsorıwı bı·· IIo mal,sadlarıınr:ıı I Ur? ll-leksl a mum un _o "'u -
öğrendiğine dair bir havadis ııeşret. bette .Japonya. ,-e ceııııbı Amerl.kır. • 
ti. Ben burada ta.bil hiç bir tebliğ dan silii.h tedarik etmeğc !:alışmalı • 

neşrctmedlm. Boşboğazlık ve ihanet 
mevzııbahs olmıyac.'lğına göre, ha -
\"Odls Amı>rika<la duyulmuş olacak. 
Yahut gizil .,ırre arhlc om1ıı blr mu. 

lıahf're \'a"ıtası dl"~.• 

Zavallı Eckhardt! Gizli şifre hiç 

bir zaman emin bir muhabere v~ 

dır." 

Almanyanm böyle Aınerikaya 

karşı komplo kurması Amerikayı 

uzun müddet hareketsiz bırakma
dı ye nih'l'let 6 nisan 1917 de şL 
malt Ame;ika Birleşik devletleri 

Almanyaya ilanı harp etti. - K. 
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Feliiketzedelere yardım sef eroeı ııği 
İstanbul yardım komitesi bugün felaket mıntakasına bir 

vapur ve bir tren yiyecek, giyecek, ilaç gönderiyor 

LJost devletleri 
yardım lan 

Londra, 30 (HUJllli) -
tere hüldllnetile Amerika 
çı, fellbtzedelerlmi~ 

büyük bir hassasiyet göS 
dir. lngiltere hnthıeti ~ 
&iliz lirası .ı yardım katşıııll 
rak hükfunetimiz emrine 
tır. Am!!rikan Ktıılhatt dl 
dolar göndermiştir. Büyüle selule felaketi karşı -

sında btitftn yurd tebir1erlnde ol. 
dutu gibi lstanbulda da çok ge. 
nlt bir yardım seferberliği batlL 
ımJtıf. 

eaaeaeler ilk parti olarak !fU f bütün gençliğin kalbinden fıfkı. 
yardımlarda bulunmuılaroır: ran elem ve ıztıraıba oldutu ka. 

Ba faaliyeti tanzim ve yapıla
cak yardımların tekillerini tesbit 
eylemek Uzere diln villyette vali.. 
rdn riyuetinde bir komite teşek:. 
kU1 etmittir. Komite ilk toplan _ 
tıltnr dlln öğledeh sonra valinin 
riyasetinde yapmııtır. Komite 
Parti relıi Tevfik Fikret Sılay. 
Basın Birliği Reisi Hakkı Tarık 
Ua. Univerlite rcktörit Cemil Bil
ad. Maarif MOOiiril. Tevfik, Xı
alay mümeuili, tiaıreı odua re
ili. defterdar, vali ımurlini Hil • 
clai ye belediy• HU maninJerin
dea Ha14k Nibaddan mlrekkep -

*· 
KaaJnda da JıaynMlramJarm 

reiah'kleri altmda bqer ki§ilik 
he)'letler teıekkill etmiftir. 

ViJlyet yardım komitesi her -
.aıı .niyette toplanarak yardım 
faalfyetlerini tanzim ve idare e _ 
Clecektir. 

Damlap11w· atfeden 
IOIU'a gidiyor 
Kcımitain lılilnki1 toplantı•nda 

• JUdım olmak il.zere Ordu YC 

on.na bir vapurla erzak. iliç 
Ye ciJecek qyaa ile aıhh1 ild e
kip ,anderilmesi kararlapıqtıt'. 

Dlbbıpur vapuru huırluan 
.. ft euak ile ekipleri alarak 
bu IÜlla Jlmenını•'-n hareket 

eGDaıntt• 
........ ww UIMNld 

•' rsJerta mDn•'• • ...-. 
here Jlatlarm hcwnbnat -- JI-

··- .... -- tc1Dm ..... Ur. 
...... ~f.aa.t 

_..., •• mt U.• d• laarebl 
.... ır.Jıa. ~ .... . 
Jaıdma IGln banda ...... .... 
euua 1ı1t kwı. llbbl • ..,. 
... clokW lhderlJeePtlr. 

IComitellİD tebliii 
VlllJet raıdmı koaaltainin dOıı 

kil lstlalA1 mlltaldp ..u tara • 
,__ ldr teblll ~
.. tllllllde esdlm1e llSJle de. ...... : 
-Zır'-ban ..... •,ıan· _ ............. ,.._ ..... , .,.. .... ~ 

··•·•·· .... ..... ........ .. ..... ımral ....... " .. . 

..... tülplerlni ·~ ... 
ıalıe,e dam etmittfr. 

AJra. • ...... Wuadu. 
................ telim .... ..... Esdıa, ......... 
bNJWe _.... cıild'f1a pw ay. 
.... ele ,...... hlunabllecek • 
tir. 

Blttla ~kıt orta • 
illada apkta bJaa .. - P1' ............... ~ 
....... ,.. ec1ercellae ..... 
e61iıam p,..e tlllıll 1ta111,oru.• 

lamf n •tlClllnn 
,.nlualan 

Kunduracıllr lcıoopcrr.ifi 3000 
çift ayakkabı, li9tik fabrikaları 

3000 çift lbtilc lralot. Çaıpnarka 
firması 1500 liralık çorba kompri 
meai, ubun fabrlblan 14,000 kl 
lo sabun, tahanhelva ve çikolata 
fabrikaları 16,000 kilo helva, 
konserve fabrikalan ilk parti ola. 
rak 200() lıcutu konaerva, kctea 
ve kefttlr fabrilralan 1 motör ip, 
makarna fabrlkalan 6500 kilo ma 
kama, ltaramilrael fabrikası ilk 
parti 250 battaniye. değirmenler 
500 çaval ... idrofil pamuk fab 
rikalan 200 kilo sargı pamuğu, 

Bahariye meıısucat fabrikaa 250 
kilo blin pyak. Defterdar doku. 
ma fabria.ı 2.50 metre beyaz ka 
lm ba. 

haili. ~orap ve trikotaj fabri. 
kalanaıııtaa da bir bmiayoa ta -
ahhöd ettikleri pamuklll ve yün 

cuaı toplamak içisı buıa ötıc
ye bGar faaliyet urfetJDİfkrdir. 

Büaiııa bu qya buciin gidcc:k 
*ıı Dumhlpmar vapmile Ordu 
ve Gireıuna gönı:ferilmekted.ir. 

BudD de fabrika ve imalıatlıane 
sahipleri gene Ticaret odası salı>
nunda kıplanarak. aynen ıönderil
me i daha faydalr olacaiı anlaşı· 
lan maddeJerı aynen vermex kara· 
mır 'e mılctarlannr bildıre:~kler
dir. Pazarte5' gilnü de demir, çi· 
mentı> vesaire gibi ayu:n yollan· 
DWI iaydalı veya mümkün olnu
yan ~ fabrika ve •m1••thaneler 
sahipleri de bir toplantı yapacak 
ft bunlar da nakdt yardım mik
tarlanm tabit ecfece1dadlr. 

Bu ime• aanaıi bidlli bO· 
Jilt wl mfetmektedir. Diler' 
tlnftmllllllllll• 
adar, - llllHH!ler, Prbtler 
w fllttlmlldekl bGyQJı ticaret ftr
lllllm mflhim nakdi yardımlara 

batl•aneJar ve mühim miktarlar 
teıM etmitla6. 

Ba ...... beyMinden p.. 
GICllr tk:art ....ıattn ıs ... 
icln ilinde lıir nletletlnde bir yar 
da ima .. _ brarl ....... 

Diba Tlant oda medill • 
Mtn• Jas-a1a yardnD mJttan.. 
m 10.000 Ura olarak tellllt ttmİf' 
tir. Odlı ....... da dQa .... 

imla yQlde lldllnl Kmlaya 
&G*nnsk ...uı. mmnnt Jlftb
ma l1ttnk etmltlentlr. 
ı:.aıc.,.... ._..... 

da .. ,.. .... 5000 llnldr tlls • ... ~. ................... 
... ıs.ooe llnllk ,. ... ,... 
'°I" ..... Diler ... ...... 
,....d•Jmawulaea• ...... ,......~ 
anlaflhyor. 

01111 DAIU. VE YAlll 
RUMi llOIS8111 llD& 
...... bitOnr....t ..... 

ler • "" .....ı .Uı•nıladt 
....... k ...... selıtlefell 
kttndtllrlae ,... ....,... 
ıesiJmlttir • 
' ONIVIUITUE 

tıbivenlte talebelinden bir ııııp 
KmJqa mtlracaıat ederek talebe 
___. tapllaıwı parafl tm1i 
etlldttenlr • 

!)in ....... bUfUk bir 
toplaıı" yapdmzt, rtkt8r feı&kct 
....,... rnlatarak Ualftl'llte 
ıençlilbdn ,abek ltlmslyetbü 
takdfrı. IDllDfbr. 

llütılr, btltln lalvtnlte tele. 
ı.eabtlafelllnlt......,.lreprü 

W.. ellerlnclen ce1eni yap -
malı turctDe feJlkctledtloR JU'· 
....... olcluldtnm miJl1 ko • 
._ httlraaa Abda•Jllı ..._ 

DID lllıısW Tlcant ()dem ya 1111...-. " ..._. _...,. 
da ... kAdı.. ~ .. ..,... blldlrlleeeil ...._ aJ • 

lılr ,.... ........ ' clllms ~ haJardu 1ıiJbu. 
.,.. ............. • • tıp faJdUtal IOD auuf talebe -
....... W1ı11• ft ıb 111k.... ... tedm ~ ..... 
d,ltrl ........ ,..... .. .tL .. ............ • .. , "' 

dar yardun ve yelli ba§tan iınar 
azmine de tercüman olmuıtur. 

Buna m6teakip rektiSr derhal 
100 lira ile üstündeki elbise, pal 
to ve ayakkabılarına varıncaya 

kadar her şeyini felaketzedelere 
verdiğini bildirmi' ve banan U -
zerine bütün profesör, doçent ve 
asistanlar ile talebe mühim para 
ve elbise fanili tebemılarmda bu 
JunmuıJardır. Sekiz bin liradan 
farla para toplanımttır. 

ME.KTEPLERDE 
Şehrimisdeld btitUn mektepler. 

de de komiteler tqkil edilmiı, 

para ...e eJ)'• toplanmanna ba9 -
lanmı!tır. 

Bu arada yüksek öğretmen o
kulunun ktz talebeleri kadınla:-ı.. 
mua imtisal nümunesi olacak bir 
harekette bulunmuşlar, mabe -
melini Kızılaydaıı alarak 200 par 
~ giyecek euau dik.meie baıJ•
mıılardır. Bunlar felaketzedelere 
gönderilecektir. 
KIZILAYA YATIRILAN PARA 

Dün sabahtan akıama kadar 
Kızılaya yatırılan para 50 bin 1i
rayı bulmuıtur. Bugil.n öğleye 

kadar da on bin ktlaur Hra yatı -
rılmışhr. 

Kızılaym bUtun ka.za ve nahiye 
şubeleri nakdi ve ayn! her türlü 
yardımı kabul etmektedirler. But 
kua ve nahiye fUbeleri münfe • 
rid teıebbüalede nmıtakalan da . 
hı1inde1ri nleri do1aprak yapsla
calr yardımlan bbuJ edecekler • 
dir. Ba meyanda Alemdar nahl • 
,... reW " uaJarı ,.... kendi 
mtüalimndakl .... ft ... 
rl dollfarü tebendlnbbat e • 

ANKAJW>A ÇALIŞMAl.All 
Aabn, 30- Rami mlleaete 

ve dairelerin aldıklan tedbirler 
ft ,.... fal,..ı.rialn ... . 
da olarak. ldMlllet .... ..... 
haıml mi111111• .,. t11tkkUI • 
ler de fMB1ete 11çm•t11alılr. 

Bu meyaada AUanmn hayır 
.... ~ •tlt11lk'dl 
, ... ....t• cemiJed ualan 
ftn evleri dolaprak flllbtsedt 
fttllndqllnama yardim .... 
8t fibpmflanlır. 

Cemiyet azuı ~ evlerde 
umduklarmdaD gak Jibk ıauu. 
bldada ~ libl ba lilli 
ı.,etlerln.,... •• ,.,.. ... bil.. 
mlyeıılerfn tbederlnde tapdddan, 
elbise, hırka, palto sfbl etnfl '9S 
mek suretile ~tri yObek 
lllc:enabhla pltit utmupHhı. 
VuiJetleri yardıma ıııGsalt ohm
Jlll buı vataadıllar parmak1ana 
dald .... JllQkllııinl Çlbnp 
vermek gibi ul'll bir .,... ft .. 
IAka gıftltennlfladlr. 

Kızılay Ankara merkal din ak· 
~ geç vakte kadar odalar dolu. 
• epa "' 10 bin u..wı fula 
ıı.ra JUdmu kabul etmİltil'· Tav 
Jaaan epamn bir Jmmı balGn 
trenle lelıe1e mmtüatma g&tde
n1ecektfr. 

JLUBll'D: 
A•kaftt.• ( -Mudf 

m-.. *-lldl&tmda gah1Hler ,sel

rde ftl&teU.ı ~ ~ 
,...... .. mU1I komlt. ...... 
kbJcllrlmm 1940 aylıldarmdus, ld 
tutan 109 llra,a ............... 

)'lale ı. - • -- ........ 
yllde Jedt batU, ~,.... ... 
at alulerdaD 7liıdt .ıo illipetmde 
para kelllmMbd ~ 
dlr.Bataa .... ............. 
•111• Upette,.,.... ......... . 
c:Qlfl'I !taber ...... 
vu.ln.:ıLDNlf ~'UDmLA~ 

ViiiJetlenllD .... ......_ 

göre Başvekil Dr. Refik Saydamın 
tebligatı üzerine zelzele mmtaka· 
Bina mücavir viliyetler kendi as· 
gari ihtiraç1an için tazım olan ilaç 
Ye tıbbi mabemeden fazla .olanla. 
nru derhal zelzele mıntakasma 

göndermeğe başlamı~iardır. 
Merkez bankası rr.illi yardım 

komitesi emrine 200 bin lira ~di 
eylemiştir. 

Orman ınnum müdürlüğü mer
kez vilAyet ve t~illtı memurları 
tarafından zelzete feJlketzedeleri 
ne ilk yardım olarak 460 Hra ve· 
rilmi~ir. 

Turıutlu belediye meclisi 1000 
lira vermiştir. Kastamonu milli 
yardım komitesi 1500, B!ypazarı 
2000, ~ kazası 1000, lira 
göndermiı bulunuyorlar. 

Znoguldak yaptıfı 3.S bin lira· 
dan ba~a 13 bin lira teberru et
miştir. 

Adliye veklleti merkez teşkili 
tı ve buna ballı mahkemeler men 
suplan 6000 Jira vermişlerdir. 

HakkArl ft Kıreehir memurlan 
maa,ıannm )'67.de onunu. Muş 

vilAyeti memurlan istihkaklan. 
nm yihıde beşini, Antakya ~ 
murlan da maa§lannm yOıde ~ 
DUDU terbtmftltrdir. 
Bunlaıdan maada Kırıebir ko

mitesi mukade 300 ailenin ..... 
nm deıabte eylanif. Gerede 1000 
parçadan falla eşya toplaım~tır. 

Zoapldak da 1500 parça eşyayı 
derhal trule Sıvasa gl>ndermiştir. 

ON 91:1· SIN Lla& VUEN 
F ApahrA7:Qa . 

llk yardım olarak derhal Aır 
takpdan 1000, Elldlllalnkm 
ısao. Finlbchn 500. Mr'r"9dlı 
1180, ~ 600 -~-

dan da 10.000 lira gônderilmi~tir. lngiliı hilktı.metile, 
Bursa muallimleri 500, gene 

Bursanm GGnu nahi)'eSi halkı Kızılha~ının bu rarchrnlal'L 
280 lira &6ndeıdikleri pbi Adana paramızla 536,786 lira 

mensucat fabrikaSY sahibi Hamdi dırf Ywıaistan, Romanya fi 
de 15.000 lira teberru eylemittir. 

Ayniyat merıne ya dan farİll"""8 canan 137 bill 
... _, __ da -n.ı.: bi !ı..-- yar ta ,ar..,.,..,.. dair 
wwuu- UIUIUm r &&UAw• var. 3 iiıtt'il ,.., ~J 
maktadır. Antalya tilccarlarmdan ' .,,,.,. 

Ali Oluz 900 liralık pirinç. Arif lnrriliz Kralının ...... 
Karabarut ile Mehmet Ali GOnen LiMra, • <A. A.) -
de 10 çuval un teberru etmiper Ttlrklyede .bllytlk fe~ 
ve bunlan dün trenle Emncana 
sevkeylemi§lerdir. 

Malatya kadınlan arasında te
şekkül eden komiteye de bir iki 
saat gibi kısa bir zaman içinde 
6.000 kilo buJ.ıur ile milteaddit 
teneke kavurma ve ya~ teberru 
edilmiftir. 
ANKARA RınrnK FAKVLTESI 

TALnıı.:st 

Ankara hukuk fakültesi talebele
ri dlln yaptıktan toplantıda hare
ketiarz fellketzedelerine genlf 
Jlllkyaata yardmılarda bulunmak i
çin bazı kararlar alm11lardır. Bu 
arada leyli faktllte talebesi kendl
l~e verilen yemeklerin birer ka
bmm n yine fakillte tarafmdan 
kendilerine yapılan lll8ll'aflarm 
b6r Jnsmmm bu feWtet ıGnn br
cletlerlmlse •1ft1mamm füUlfe i
dar811badea rica eJtemlllerdlr. 

Yılbaşında 
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istanbul Defterdarlığından: 
lnb1leftertn mabaDe 

Verst 
- mfk• !fi 8. No. Jlatrüı tan .N..t ~ 

Bavulcu Xemaııkq IG0,00 270,00 Kasuo. 934 
M.00 Bubraa Topçular 68 

Sucuk lm&!I lt. Ket Bel· .... 113,00 Kuanç 932 
ncı 18 

Lokaııtacl X. Kq Gtım- lal,3I 
rllk 68 

Zahire ~ K. Kq Ha..,. 
lı yar han 9S/1 

TQUlıı V.S. K. Ket gtlm• 
rllk 10 

Kahvect K. Keı Şef

tali 21.23 

rom ta- JC. Ket im· 
mlrdtıl Jet ban 1/10 

114,00 

• 

Salt tbrahlm Zablro t.Dc.- K. Ket Oıııer 180,00 
can Ablt lı&D 2/12 

Dr. Brlf BerreT .Re:ort mllD· K. Keo Mer· sıoı.H 
haıura.t kim kez nbt.Jm han. 
yeYl tab. :1/10 
Zahire lUc- K. Keş Ömer- 180,00 
ea.n Ablt ban 2112 
Komisyon Havyar b&l1 2130.M 
ea No. 8~ 

Lokaatacr K.Ket Klip- M0,00 
1'9911 a 

• - .. M0,00 

T1caret ş. K.Jret x... u.>,OO 
köy pala 

• .. .. 1000,00 

Muballebl • K.Ket Köp. 888,90 
d rU Kadıköy t.kel.t. 

TClccar K. Ket Ka.."1- U0.00 
tim bu 71/9 

Fırmcı K.1'.ef Top Hle.oc> 
çular 122 

AtDodanl Boron18 EmlAk mu• K.Ket Yana- 1800,00 

• 

amelAtı .... ban 1/, 
KalıvehaD• K.Ket Şef· 

tali 82,M 

BUDt &Ket~ 
çı 48 

.Avukat K. KCll Alek
ııly&dl baıı 15 

Parıatyoneu X. Keş Şet· 
it 27 

KomlaJOD • K.Kq Yordu 

- ha 2/f 

Teni K. Ket Pano-
90pto baa 21• 

MUaldratçı K. KgA T~· 
lfl,llar ı~ 

1larugoS- K'.. lUf~ ..... ...,.. .... 
Tubaftyecl K. Ket Top

çular • 

111T,IO 

300,00 

eoo,oo 

•.oo 

M0,00 

Koml8)'00C:U K.ICet 8amar- IDOO.GI 
cldla han No. 1 

• . .. ll00,00 

• Tordan han 200,0G 

lllo: Prosıma " memleket aut 
13.36: ..... BMtecırolojl 

~..._.,. UJIO: Tlrtl mUzlgt: SeçU. 

.. rtn " tlhklUw. Çalanlar, v .. 
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi 

01aqan: Ktızenen 8en&r. 
• Kllllk: ıu,uettouın1rur ban 
2a.ıaııaJSO: Koztk: Cazbaııd 

~ 11.00: Propam. ıs.o&: ....... 
... .,..... Apa. .. metıonıloJI 

11.215: KUsll&: Rad70 cu 
19.00: Türk Kozttl Ça. 

: Vecihe. Rept Erer, Kemaı 

Seyhun. betUD Okte. 1 - O. 
: a.dl eo.-. Redif• Brtm 

Oaatar. •.ooı s,,.,..... to.ıa 
mQllCl: 1'al dOl1bt tQrkllert. 
ldbDe ~ Çalan: SacU 
A.tamaa. 20.IO: Tl1rlc KQsllt 

lıterlert. Çala11Jar: Hakk• Der 
'9rlf ~ e.... aar. Hamdi 

• a..t Ctler, ı..tt111 ôkte 
: KtlsUI: KDGllk orkeatra. 22.00 

rrıı ....... ..,..., ~ babeı'ı. 
lllraat. ICQam - TabvDAt. Y.am. 

- Nukut barllua (,,yat). '2.lCt 
: UCcııebl dlllerde - Yalnıa 

...... pcretaalle. a.ıa: n.ı&: 

: 8olo'lar (Pi.) '!'alnı:a • Uzwr· 
pmtull~. 22,48: MUzlk: Ca.& 
(Pi.) 21.25/23.30: Yarınki pn.ı
'9 ~aıa. 

EM DAR sinemasınd2 

TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

2/3 
K. Ket Kara- 100,80 
Jılu.tafa il 

K. g._ Top --

1 

2a.se Kuan<ı 
2,70 Buhran 

119,61 Kuıano 932 

21,11 Kaaıro Dae 
G.M BubND 

49,00 K.uaac 93' 

9,80 Babra 
1,12 z. em& 

• • 

81.00 
lUO 

taa,IT 

ıa.oo 
ll,40 

1117,80 
31JIO 

ııo.oo 

• 

9H 

120,00 Euano -
108.«J 
tı.SS ... u.• 

211.22 
'2,2-1 

180,00 
11,00 

ııua 
ıo.ıa 

11.12 
121.17 

20,87 
81,()0 

H,00 

ft,GO 

71.00 
21.115 
a.11 
a.n 

2l.07 
1,21 

ııuo 
~ .. .. 
ıu.oo 

11.tO 
•• '>O 
T2,00 

-.00 
1 ..... 

28,80 

171,80 
24,00 

4,80 
115,12 

Kazanç 933 
Zen. c. 
Kazuc 931 
Buhran 
Kazanç 138 

Buhrlm 
Kuaaç 812 
Z. CUUI 

Kuanç -
Bubran 
.. Cea 
Kueao 2 91& 
Bullran 
Ku9nO 111 
z.aacea 

ICamlÇ -l'Am cea 
KamDg • .. 

Bulna 
zua ce.a 

KaaDç -adnn 
iÇ~ ... 
Bubraıı g..... .111. 

.. c.a 

KumlG -...... 
s.a.o .. ....... 
.. Cila 
lrulaO .. ...... 
... c. 
Kaaao m 
Maac. 
Zamcnuı 938 

Tarh 
No. 

IO 

137 

ası 

2084 

140/1 

1Tl1 

15 

843 

,.. 

" 

--
.llt 

11& 

m 

1411 

ihbar· 
name N. 

1/40 

l/A 

t/61 

21 7 

12/1T 

12/80 

11117 

ıu • 

14171 

lT/M 

17/Tl 

81/'9 

i?O:ı&tı!G 
Bl:tOOLtJ 

..... Cllımll' ............ IL'9lıla ..
........ 'halı ...... 
a&MYıTuaa. 

•CJl&R: a. ..... .,....., 
TAUblıTae.....-
lALBı O- ,_ ııoeı.t. 
• ILDla• •Mtnneallfıt 
ılAllA&l'&ı s...,. ...... 
AUl&M&: ltı.ıııl .... 
9Qlı .... ır-ı.ıur. 

ADiı Endll!Ga s-ıeıt .. ~ 'llarf! "'1--~ 
·"-· .,_.., t'Ul7'W .. Gu~ lııarmı TU ı Ana 1101ıU 'ft r.or&tll "1t&L 
...... Tatu -.na ... PAINlıl ..... 

ısr&NBIJL 
ra&llı Kadml&r t 2 1 ..... .. ...... 

laırtaraa ..... 
CS•MBl ITAfı Y._.. ...rrtır .. • 8* 

aadlL 
&U.&ı K..-Jıı.r t•t , .. w V .... ._. ......... 
vtu.lı .... ,..... ('ftltr ....,, .......... 

nıa.ur: t.ıııs. ._,,.. nı~ "T .... 
.,,ml7U ..,ut. 

.............. ~ (ftlQI) ....... .... 
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Ullı Olllnaa •uttu tıre.oe> 

BA&IBKOY 
a.tftı\ .. ı ..,....... (ftrtıol) ... Clfte 

lıattllw. 
ll&llJal .Hf ... 

RALIC OPmnt 
Bu alq&m • dl 

Zam Dabnut• 
( ........ CiNi, 

BD.rGk Open& 

• • 

YENi HAYAT 
Türkiyede nefaaetile 

meıbur Yeni Hayat ka· 
rameli.lan birdir. O da 
Abdülnliit Turan fir
masıdır. 

ll'lrlllamm dikkat eclllmeet. 
Galata Necatibey caddesi No. 92 

Gayrimenkul satış ilanı 
Jıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

&ıertD ~ beap No. lllle a.ndıtımad&D aldıll t IOO) llrQa .... 
tı&ı1Dct derecede !potü edip •adeai.nde bornmu ~"'i&.delt MI& 

Jmada ,.apd&D takip Qwuae S2o2 No. t.r kanunun 48 mcı mflCldMIDID IMtMtıl 
•O mcı maddeaw ıön uııımaar lcap edea qrtkapıda A vcıt19 ID&hallMt• 

ola .ŞifbUe IO.ka41Dd& ulı:S .. yeni 71 • JWD.i • ~ Na. lı kqir ewla tuaum 
blr bup ay mcıddeUe acık arttırmaya koamuetur. Sat.at lapa .ıcu M.Ydl
na söre f&Pdmaktadn'. Artbrmaya girmek uUyen C63) Ura peJ akçam '"° 
ncNUr. MJlll twnkı•anmı~D btriDUa teminat mektuba da lc&buJ ohmur. 
mrıkmJ1 bUWD verııtıerle ~ reaimlert ve vakıf lcanıal we tavls aııecwt 
ve telllllyw rtmımıa oorçJuya aittir. Arttırma p.rtnarnul I0-12·939 tarUılD
den lUbaren tetkik etmek ıauyealere aandJk bukuk lfl•rl •rvWnde açıJr 

bulwıdurutacaktır. Tasıu .ildi kayda " IUr ltmamlu lzahııt ta prt:nıunede 
ve takip doayaamd& nrdlr. ArU.arma,a strm1I olanlar, bunJan ·telidir ede
rek atılıp fllL&nlu p)'l'llDmkUI bı11kmSa Jter f91' ,,,.._..... ad " ıtnıaı: 

olwıur. BarlDcl wUuma 1T·2-tt0 tu1hble mQadlt cullW'teal cttnl Catalol• 
lwıda k&ID ............. Dda .. t 10 du 12 J9 kadar J'8PllW11br • llUY&kka& 
.o... ,.,.,.1ınme11 IGla CMUt edtıecek bedeUn t.en:Uıao aım•a• icap ec1m 
~ mOketwtyeWe andJk alacatuu tamamen pemle olmMI ..,._ 
tar. A.bl takdirde eon artımuun taabhlldtl baki kalmak f&J'tıle 4-3-MO tart• 
bine mlladtt peurıeu ıoan &1Jll 1Uhal"• ve &yD.I aau. ııoa arttırmuı,... 
pılacakbr. 8ıa arttınnada ~ - tok arttıranm e.tande ~ 
caktar. Baklan tapu lllcWerUe aablt o1ınryan allkadarlar ve lrtlfu halt'kı .,. 
laJpJmıda lıa baklarım " lmamılle fala ft muartte dalı' lddlalanlU llb tut. 

biDdm ttl1ıuwl 7lrml stba tclDde ~ mDıltıltıelerDe beraber d&INIDl8I lılle 
dlnmlerl lbandır. Ba mnu. baldanm 1ıılldlrmemlt cııl&nJarta baldan tlıllll 
ldcOJeı1le aldt OlmJJ'lmlar' •bl ..... ıı... .,.,..... .... dan barlc lrabrluı. 
Dalla tula malGmat almak laU7enlertD IMOt _,. tlUJllU'Ulle .......... 
laüak lllMt w vWM mewt etmelerl llzumu nan otunur. · 

••• 
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DıiıılfJwt .,.,., ....... alma P1J'b!eahlll fpotı1Jr ....--1r .... 
,.zden nmtıammtntertmfstn koJmut oldulu ltıymetın )'bde '° mı tecaYl8 
..,...._lr ban UlaJ.e beda'taln ıumna kadar bora wk 1111ntfle lllDla,ıtdl 
,e.termektedfr. (10817) 

EKZA MiN 
azatA1QN 11.A<mm 

"' r .... .....,._ ..., ... .,. B• .............. 10 ......,. 

• 
rr,fJIJ 

... BuJlna 

'·" ... a. 
.. " Kuaao u.- Buhraa 
14,00 Kaaano ,... .... 
8.10 Kuano 
ı.u Buhran 
1,41 Zam c. 

.. IJ/fl 

- - 111 

Tophane maliye 1t11*t mOkllleGerlDden )'Ukarda adi, lfl " tleal'etcD ~ yazılı pJmlar t.ti ttcaretıe ,... 
Dl adreatertıal lıDdlrmemlf 'f'f ı.bDDJe a&WdJetH bir 1dıue ctıatermemlt " J&pdan arqtınuda da bulunama
DUf olduklarmduı la1&al&ımda g&ıte:rt:eıı J'lllara alt Ja:.zano ve bu1ıraD nrıtıertnı ve zam'al'D'· havi lhban:amelertn 
blzlat keDdlJeı1ne tel'IUl1 mllmkoa cılaıumııtrr. 'Ceytıyet 3892 aayıJı kanunun 10, ıı inci maddelerlDe tnaJrm1 
t.11111 JWlne PQIM1l a.. tı&a oıumır. (10839) 

...... ~ 
be welghed out 

3t. .&: d1e Flaache mit Fltıs
mpelt IUJll .AuswiepD 

11. PEYNiR FANUSlJ 

il. ~: la cJoche l tromaıe 
( COllteDallt de petitl fro
magee et. Jont!8 allon. 
8". appel6a fromaıee 
allemandl) 

U. li tbe claeeae cover (of 

ctual wlth rotla of 
ebeeM ander it 

u. A.: dle ~glock• mit 
denı Stangenklae 

. 
a.a. RIY AB (sa1atal*) TUR-

flJ811 

a.&. P: 1• concombrel m, au 
'Vfnalgre 

at. t: I01U' cuemnben 
K. A: dle 11auren Gurten 

15. SiRKE KABI 
as. l'ı le rfclptent au Ybıalıre 
.. l ı tbe jar 'Ol Wıepr 
15. A: der FAllabehllter 

IC. TEZG.lll 

a rı ı. comptoll' 
18. 1: the oomıter 
M. .& : der Ledentllch < dlı 

Tlıeke, der Treeen. v .. 
buflltllclı) 

S'I. ROBEBV AL TERAZl8t 
11. F: la balance Roberval 
S'J. 1: the welgııın. - macbllM 
1'7. Aı elle Tafelwaaıe 

SS. PATATES ÇUVAU 
18. Fı le sac de pommes de 

terre 
sa. I: the bag of potaloel 
S8. A: der Kartoffellack 

39. M'OŞTERI (abes) 

19. F: la cllente (la praUqoe, 
la chalande, l'acheteuae: 

3'. 1: the (femate) purcha
aer or cuırttımer 

39. A: dle Kluferin 

so: SATICI (mafaza ı.ahfbl. 
dUkklneı. bftkkal. rat
ron) EGER MYSTAH
Dl:'ISF. SATICI, TI.:Z· 
GAmAn 

40. f': le marcband Oe pro
prl~talre do mapl'bı.' 
boutiqoler. r'ptcier .... 
te patron): ı'U ı"e.ıtt 
crun emplO)-'i: \ıt ...... 

le coınmts' 

... 

• 
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ve bütün ağrılarını derhal ]{eser 
Lt;;-umunda gi.lnClc 3 kase a lın:tbilir 

·~ ~ SUADiYE PLAJI ~lfırNmımmlılWn: • 
\"ılb:ı~ı gccc:.inılc ~abaha. kadar zc-n;;In yemek, lçebilcllğl kaclar 

... arab içmek \ C bol nc~e lle aııc,·i bir eğlence için üç liradır. 

_ \"emek nlmıynnlar konsomn .. yonla "'elcblllrlcr. Elbise scrhe ttir. 

ıımııınııınmım • 

Kaşeleri 

BAŞ, DİŞ,GRİP, NEZLE, 
• 

ROMATiZMA_ 
~~nm-..-.ımıaLW~ ~ SOGUK ALGINLIGJNI 

DERHAL KESER 

DEVA.Kaşelerini 

1fer eczanede oracXınız: 

PLANŞ ~O 

tradcsman, the groccr; 
whcn an employec: the 

salcsman, the shop • as· 
sistnnt) 

to. A: der Uı.deninhnbcr 

(Kaufmann, Kramcr, nls 

Angcstclltcr: der Vcr
kfi.ufcr, Kommis) 

ıı. 1 tn:m;ı~ (nenılc) s~
pcti 

41. .~: in corbeille a provi_ 

sions 

.ı 1. i: ı nE> shopping • basket 

4 1 • .A: der Einknufskorb 

42. cı.;yjz C.'U\' ALI 

42. I· : le sac de noix 
4'.!. J: •Jıe b:ıg of nuts 

4:.!. \: dnr Sack mit den Nüs. 
SC'll 

43. r:IXG.\ B \LJ(;J rıçıs:;ı 

4~. 1•': )P b:ıril d" l:arengs 

4:1. t: t h.e h:- rrcl of hC'rrlngs 

·1~. \: dn<ı IIC'rin;;cfnC (d:e 

Hcringstonne) 

4t. n \l m PI:11;st (m:ı~a

sı) 

.f4. r: la pince iı hnrC'ngs ~ 
H. t: "br tong! for the her

rlngs 

554 

\'I 

44. A: die Heringszange 

4S. GAZ (petrol) TANKI 

(deposu) OL~'ECI U.E 

45. F: le rcservoir (le tank, 
le recipicnt) a pclrôlc a· 
vc:>c appnrcil mcsurant le 
clebit (jaugc f.) 

4ü. t: the paraffin tank with 

a scale for measuring 

thc amount laken out 

4;;. A: der Petroleum tank mit 

A bgebemellvorrichtung 

4G. ımm,.\~I ı.ı:\'Iİ.\SI 
(ilin tnbloc;u) 

1G. F: le tablcaıı (l'affiche f. 
servant a in publicite, 

l'nffiche publicitairc) 

4G. t: thc advcrtlsC'ment pos

ter 

4G. A: das Werbcblatt (\Ver 

bepla1rnt) 

n . rtAT ı.tsn:.st (rayiç) 

4i. I•': le prix courant 
47. t: thc price.list 

·t'':'. ı\: die Prcisliste 

43. fün'A S \~DJ(a 

48. ı~: la cn!sse [de mnrclınn. 

discs] 

H A B E R - Akşam Postam 30 BtP..tN'C!Kı\NUN _ 1939 

f 

Oili . .lc 2.8 adet almır. Sıhhat \ 'eJ.iilc tinln ruhsatını hai7<ilr 

• '.~[~Üi, .... ~fas:ıl:ırınızı şirr.diclcn tedarik edinil. Telefon: 4!U27 

lç \e clı;:ı fl.\SUR MEllELERL'\'DE, Ba..-.ur memelerinin her türlü inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 

1
11tihaplnrıncla, ccrahatlcnml' fistüllcrd<:, kanayan ba .. ur memele

rinin teda\'i~lnde REKTA patı strayı temin ccler. 

Şenlik fişeklerinden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı 
kı\ğıt kapsllllerl, Mehtap fişeği ,·csalre satanlar ruhsat tezlteresl aıı:naJtl 
mccburdurln r. Ruhsat tczkcrc.ı:I almndan satış yapanlar hakkında kaııuııl 

... : ... ., .. - •, ~ "iC..,.~' . • . O- .... ~ ... ,:ıı ,.,. , ..... takibat yap:lacaktır. • (10751) 

VAKiT matbaası 
{(itap 

tanzim 
kısmını yeniden 

edip açmıştır 

• ........ =ın~·· --·· ..................... r:sE ............... ınr:. .... ... .. .. ... ... . .. ..... • .. . ··················-···· - .................... . ....... -··· ...... . .................... _..... . -· .... _. .. ···················· 
1 

... =. . ....... "' .... ~.... .. . . . . . . ·:;:e· ":3E:• •••••••••••••••••••• 

• 

PLA.NŞ 80 

48. t : the chest (the box) 

48. A: dic Kiste 

49. ŞİŞE KASASI 

(bira kM:L'lr, bira şl5elc. 

ri ayrı gözlerde) 

49. F: le porte • bouteillcs (le 
cnsier transportablc; 

• ciiles f. de bierc 
sc trouvcnt dans lcs com
pnrtimcnts ou cases) 

4!). 1: the case of bccr 

·19. A: d~r Bierkasten 

50. IlİRı\ ŞiŞESİ 

51l. ı··: la boutcillc de biere 

5!.l. 1: the bcer bottle 

50. A: die Bierflnsche 

!il. EŞYA KO\'!\JAGA l\IAII· 
SUS GÜZLim 

VII 

51. F : le grand casicr horlzon

tal it trois cascs ou com
partimcnt.s 

51, t: the stand of boxes 

51. A: das Kastengestell 

52-St !UUllTELtF EŞYA 
(mal, emtln) 

52 a 51 F: marchandiscs f. 
divcnes 

:>2·:;.ı t: various goods 

5'?-.>1 A: \'crı:chiedcnc WarC'n 

5S. I\t RI:J\ (pirinç, b:ıkla. 
\ 'e c;a.ire için) 

55. F: la pcllc (la pctit<' pellc 

crcusc) i'ı. riz, fcves. ntc. 
(le puisoir, la puisettc) 

:;:;. 1: the small shovel for the 

goods 

55. A: dic Warcnschaufel 
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Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

1LA .. 'X 
Tahsildar Bay 1BRAH.tM ~· 

KIRCININ 28,12.939 tarihinde;, 
. itibaren Memuriyetimizde~ a)'fl 

1 
dığını \'O mUcsscscmizlc nliıkP 
kalmadığını ilan ederiz. 

G. ve A. Ilakc~ 

. 
Almanca dersi 

d .• ıı: Seri ve asri HABER MetO ıy 
ve mutedil ücretle ders atrna1' i~· 
teyenlerin "Almanca öğretrne~' 
ismine mektupla gazetemize rıı 
racaatı. 

~~~~~~~___.....-:::-J7""! 

1 
Or. iRFAN KAYRA 1 

RöNTGEN MOTEHASSfSI • 
Türbe, Bozkurd Kıraatha 

1 
nesi karşısında eski Klod fa· 
rer sokak No. 8 · 10. Öğledefl 
sonra 3 ten 7 ye kadar. ~ 

rnksim • l'nlimhane Palas ~0• ~ 
P:ız:ırrlun nı:ıada tıcr gOn, .,· 

~;ınl ı;ı rlı•n ~ıınr:ı. l'elt•lıın 111"'1J!I. 
.. ııımııı .. llil:IMl!IClllill•r.ı~ 

NECA Tt PAKŞI 
Diş Doktoru 

1 
P:ıznrıl:ın mand:ı lıcrgün "11

:. 

9dan nkşam 18,30 2ıı kndıır Jı& 
i eder· tnlarını kalıııl ve led:ı\' 1 

Adres: Gnl:ıln Tiinel mc:rclııfi 
Tcr<>anc c:ıılde~i h:ışınılıı 1 

1\o. lı ıııırnvrrırh:ıııc. ~ 
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