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5 KURU$ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Fin Harbi Siddetlendi 
• 

SOVYETLER ·VIBORG'A 
OK VAKLA TILAR • 

' 

lngiltere, 144 Tayyare 
Ve Mühim Miktarda 

HarpMalzemesiY olladı 
Her Taraftan Gönüllü Kafileleri Gidiyor, 
101000 Macar da Harekete Hazırlanıyorlar 

Londra, 22 (Hususi) - Finlandada vaziyet şu merkezdedir: 
'Mannerheim hattına karşı yapılan üç taarruz da püskürtülmüş
tür. En şiddetli muharebe Taipala'da olmuş ve Fin tebliğine gö
re, Sovyetler burada 2000 ölü bırakmışlardır. Sovyetler, Vi
borg'u top menzili dahilinde tutacak tanda ilerlediklerini bil-

~~--------....-~"'!r"~~=== diriyorlar. 
Ladoganın şimalinde de harp de· 

u.ı ·~ vam etmektedir. Finler burada kuv • 
• ~ .. : . · ~· . · • : • ·• · ·. vetli bir Sovyet mevküni zaptettik. 
•S~ · MANNERMA"l'M H.tı; ll" l . . b.}d. . l 
•·•·-...,; .. öôı• • • ... ~·~·\o.i·..;;·~· ~~ ennı ı ırıyor ar. =--~ ... =·· . . "'T' " •••• 'X 

.•: •. ~ • '. • ·: : : Viborg'dan 12 mil mesafede olan 
=::;ı..'ll;P.'' Kollll!.TO • • • )ıs 0 " y ET Koyvesto şehrinin Sovyetler tara. 

U S Y ~ fmdan zaptolunduğu, fakat kalenin 
Finlerin elinde bulunduğu anlaşılı. 

yor. Askeri müşahitler, Sovyetlerin 
• •• - }. 1- '--U.- •1.ı.... --.... 1.:1_ ... ~ 

;ı 

;::=:::;::~~~~~~~~t ~tN~RA~I> ni ıaptetmelerindenberi vaziyette hiç 
bir tahavvül vuku bulmadıgvın.ı söy. Helsinkide kadınlar ve çocuklar uzak ~elıirlere naklediliyorlar 

Son harekAtı gasterlr harita: Vlborı n 

s..,.u:,. ım;::.:: :~"''"0 
lüyorlar.izesmf Fin tebliği 1 K e d 2 K • • 

, Bugünkü Fin tebliği şulur~ ayserı e o 
Fi N LA N DA ve'~?.:'o~~~:!~~:"r:1'.:.~: y 

~~:;:t;ı.:~~~::~~ Daha Harap Oldu Harbi Yeni 
Bir Safhaya 

Giriyor 
Fezzan: M.Zekerlga SERTEL 

B Undan yirmJ beş gt1n kadar "· 
den veı, Balkanlara harbin nere. 
~ve nasıl gelebileceği etrafında 
iht~ bir seri makalede muhteli1 
ll'tıı ileri tetkik etmiş ve bu arada 
sira harbinin de Balkanlara harbin 
Çal Yetine sebep ola bileceğini izaha 

l'cnı~Ş'tun, O yazıda bilhassa Le 
•- s gazetesinin asker! muharriri 
'-a.l'afınd . 
ba.bsetın~. ileri sürülen bir fikirden 
liri d. ıştun.. Fransız askeri muhar. 

ıyordu ki· 'lh· . 
uıı- İngil' 

SovYetl . ız.Fransı:ı filosu tfmalde 
l'tturına:rın . kışın dahi donmıyan 
Ctk, bu sk lunaıu önünde demkliye-
l'asın1 b.SUrctle hem Almanlann bu. 

ır de • "-hıalar nız w.sü olarak kullan. 
•na h 

den F'inl' em de Sovyetlerin deniz.. 
\>İyeye i~~adaki kuvvetlerini tak. 

''Sonr an hırakmıyacaktır. 
-· ı a bu ilclım' e ·· t' • ·ı .. ıış ngiliz gore ye ıştın -
lnndanı :- Fransız kuv,•etleri Fin. 
c:ivnrın n şınıaldeki Petsamo ~ehri 
Fin k,,,8 çıknrılacak ve bu kuV'\letlcr 

'Vctl • 'J • danın .,.. erı 1 c bırleşerek Finlan. 
~ırna1· d 

''etleri orndın c bulunan Kızıl kuv. 
f>ntnodnn a an çıkaracaklardır. Pet
Junan Kcrn~tr:i körfezi üzerinde bu. 
ınuntnznnı lıınanına kadar uzanan 
ler bu yold hir Yol vardır. Miittefik. 
vctlerinc rn~·~·kamyonlarla Fin kuv. 
rne göndere~· 1~nıat. silah ve malze. 
... b·· . ılırler. Finlandada ara-
.. ı tıvbk a k • 1 
olmad ~ , ~ erı hareketlere müsait 

ıgı ıçın gönderilecek kü ilk 
kuvvetlerle d ç 
fistünlliğli e Kızılordunun adetçe 
dlir F k ne karşı durmak mümkün. 

b 
. a .at Sovyctler tamamen ser. 

est hıralnlı 1 hiın . r arsa bu cephey&;,.,qıli. 

t d 
. mıktttda kuvvet vığabilir "--. e rıcCJt Fin! · . ~ .. _ 

, erın mudalaa kuvvetle. 
t (S~u Sa, 6 Sil: 1) 

gece de~~- et!ikt:n ~nra bu taa:· 
nW.ar püskürtulmuştur. Sovyetlerm 
yalnız Saipaladaki zayiatları 2.000 
dir. Ladoganın şimali şarkisinde Fin.. 
landalılar, düşmanın bir mevziini 
zaptetmişler ve 300 esir almışlardır. 
Ladoga gölü sahillerinde düşmanın 
müteaddit iaşe kollan imha edilmiş
tir. Diğer mıntakalarda kaydedile. 
cek mühim bir şey olmamıştır. 

"Finlanda tayyareleri bircok Sov. 
yet tecem.mülerlni muvaffakiyetle 
bombardıman etmişler ve yapılan 
muharebelerde 13 Sovyet tayyaresi 
düşürülmüştür. Dün düşürülmüş ol. 
ması muhtemel olduğu bildirilen 3 

(Sonu; Sa: 6; Sil Z) 

Zelzele Devam Ediyor, Kulpak 
Köyünde 7 Ölü Tesbit Edildi 

Develi, 22 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Kayseri köylerin
de bugün yine şiddetli zelzeleler olmuştur. Kulpak'da bütün 
evler yıkılmış, 7 ölü tesbit edi.lnıiştir. Kızık köyünde de bir tek 
sağlam bina kalmamıştır, fakat ölü yoktur. Sindermike köyünde 
birçok evlerin hasara uğradığı ve dünkü zelzelede iki kişinin 
enkaz altında kalarak öldüğü tesbit edilmiştir. 

1 

Bütün bu köylerde hayvan zayiab 

Sefere Çıkan Vapurlar ~;!~{~:?~tt~.=~i~:=~ 
evlere girmemektedir. 

Dün F ırhnadan Büyük Ank!~r;:a ;:;ele M~:blrln. 
den) - Bugün saat 9 dan itibaren 

T hl • k G • d J Ankarada kısa fasılalarla biribirini e ı e e el r 1• ı. er takip eden müteaddit yersarsıntılan 
• olmuştur. Bunlardan 14.22 de hisse. 

Kepce, zembll ve küfe lle sahlllere ko.sanlar 
dün bol bol balık tuttular 

~Yazısı Altıncı Sayfanuzdadır)" 

dileni oldukça kuvvetli idi. 
Dün Sıvasta da 6 saniye süren ol

dukça şiddetli bir zelzele kaydedil
miştir. Hasar yoktur . 

Bu sabah Muğlada ikJ defa hafif 
zelzele olmuştur. 

General Deedes'in beyanah 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter: Ana· 

dolu zelzele felaketi mıntakalanna 
(Sonu Sa. 6. Sü 4) 

Matbuat Davaları 
1 çin Ayrı Bir 

Mahkeme isteriz! 
Sabiha Zekeriya Sertelln 

Adliye Vekili Fethi Okyara 
açık mektubu beşinci sayfa. 
mızda Görüşler sütunumuz.. 
dadır. 

Yeni Müıteri · Bulmak Sanatı 
l>r Ch11on dl:por kb 
-Ser taclı ba ldtal't9 r&terc!lftm aaTierf bt,,... etme~ 
nretı7'1t bir IJd aene rib' kısa biJ zaman içind~ mlhtenle 
riııiD adedim bir miall arttırabiliı Baı ba lıcitabımda clzt 
ba eanati ~ITeti?OnltD- Pintt ~o 1nı1'Vt 

DENiZLERDEKi HARP 
Bitarafların Harp 

Yüzünden·· Ugradıgı 
Zararlar Artıyor 

lsveç1 Norveç ve Danimarka Hariciye Nazırları 

Bu Güçlüklere Çare Bulmak için Y a~~mda 

Kopenhag' da Bir Toplan+. Yapacaklar 
Londra, 22 (Hususi) - Bitaraflann, deniz harbi yüzünt:en 

uğradıkları zararlar, her memlekette derin bir huzursuzluk 
uyandırmaktadır. Bunun neticesi olarak İsveç, Norveç ve Da
nimarka Hariciye Nazırlarının 14 Martta yapacak.lan kon
ferans, gitikçe genişliyen bir alaka uyandırmaktadır. 

Şimdiye kadar vuku bulan teca
vüzlerden en çok zarar gören dev!et 
Norveçtir. Norveç 51 gemi ve 350 ge. 
mici kaybetmiştir. Norveç, buna kar. 
şı birçok protestolarda bulunmuş ise 
de bu protestolar bitarafların huku.. 

• kunu tanımağa yardım etmemi~tır. 

Konuşulacak meseleler 
Politiken gazetesinin verdiği ha. 

berlere göre İsveç, Norveç ve Dani
marka Hariciye Nazırlarının Kopen. 
hag'da yapacakları kon!erans 

l 48 saat devam edecektir. Konferan. 
! sın ruznamesinde aşağıdnki mesde. 
ler vardır: 

1 - Harbin şimal bitaraf memle
ketlerinde yarattığı vahim meseleler, 

2 - Müthiş surette devam eden 
rieniz harbi, 

3 - Şimalde kardeş millete karş:ıı
yapılan harp, 

4 - Ekonomi sivaseti. bu harbiu 
bidaycU.ndenberl ç~nn meseleler. 1 . K ·alı. G ·· t y 

Görüşmelerin hedefini bitaraf aveç 1 w; av 
memleketlerin karplaştıklan güçlük. ! 
lerl iz~le e:mek veyahut hafiflet-ı f~·ıat Kontroıu·· 
mek içın m~terek hattı hareket ta.. 
yini teşkil eyliyecektir. 

GörilJ.'llelerin neticesi hakkmda 
pazartesi günü bir tebliğ neşredile. 
cektir. 

Stokhol.m ga:etehrine göre 
Stokholm gazeteleri bu münase. 

betle diyorlar ki: 

İçin Bir Büro 
Teşkil Edildi 

"Bu konferansta biJıassa bitara1 Ankara, 22 (Tan Muhabirinden) -
gemilere karşı yapılan deniz harbi- Dünya vaziyetinin arzettiği fevkalA. 
nın görüşüleceği söylenmektedir ve delik dolayısile Ticaret Vekaleti teş. 
bu konferans, bugünkü şerait karşı. kilatmın genişletilmesi düşünülmek
sında alman ufak bir tedbirdir. Fa- tedir. Bu arada ilk iş olarak bir "fi
kat bu kon!eransm da müsbet bir yat kontrolü,, bürosu kurulmuştur. 
neticeye varmamıZ'l mümkün kılaca. Ankara, 22 (Tan Muhabirınden)-
ğından büyük ümidim.iz vardır. Milli korunma kanununun tatbikine 

.. Bitaraflar, bitaraDık hakkındaki geçilmesi dolayısile, Başvekalette 
kanunların Almanlar tarafından ya.. kurulacak büronun şefi ve memurla· 
pılan tefsirlerini hiçbir zaman kabul n belli olmuştur. 
edemezler. Bitaraflar, muhariplerin Kooperasyon heyetine dahll Vekil. 
yaptıkları deniz harbine karşı bita- lerin vekaJetlerinden bazı daire ~ 
raf bir cephe tesis etmelidirler. 1a- mum müdür veya muavinleri müte. 
kandinavya e!kin wnumiyeslni ~.n hassısı olarak büro faaliyetine işti· 

ıSonu 8a fi ~i1· 41 rak edeceklerdir. 

. . ,,.. ·~ . . . . . . . : 

• ALLO!. ALLO!. 
Burası Almanyanın 
Hürriyet istasyonu 

Radyonuzun düğmesini çe
virirken tesadüfen kul~~-

, ~ ruza çalınan bu hitabı ışıt· 
f ~ ~ mişsinizdir. Burası, Al-
.A/' manyanın gız· li istasyonu· 9 . 
~ dur., 

ti Bu istasyon şimdiye kaclaı 
gizli faaliyetine nasıl de
vam etmiş ve Alman za
bıtasının elinden nasıl 
kurtulmuştur? .. 
1940 harbinin en esraren
giz hikayesi budur. 

, Yakında TAN'da 



llFt'W* 

Hava Tehlikelerinden· Hem 
Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgrg 

Kesmiş 
.;;;,# 

"Selimlık Resmi Alisi,, 
Yaz sın aki Gafın 

Sebep Olduğu Mesele 

.ir Kuyuda 
E{. sik Bir 

Aydın (TAN) - Germencik na
hiyesine bağlı Baltacık köyünden beş 
kilometre uzakta, örtülü mevkiinde
ki kuyudan kesik bir baş, bir panta
lon, bir c'zme teki, bazı yerleri bı
\ıfda kesilmiş ceket ve yelek çıkarıl
mıştır. Başın bu elbiselere sarılarak 
kuyuya atıldığı gövdenin mechul bir 
yere _g5müJdüğü anlaşlıyor. 3 _ 4 ay 
evvel kuyuya atılmış .olduğu da tah
min edilmektedir, sacl::ırı ve vüz de
rileri kı~m!:'n dö!-dilm·ü~tür. B.ıyıkJarı 
kesiktir ve 30 _ 35 yaşlannda bir in
sana ait olduğu hissini vermekt~lir. 

Korunma Tecrübeler· 
15 Martta Yapı · acak 
Dün Vilayette hava l\fliclafpa U

mum Kumandanı General nu~nü 
Kılki.,·n riya-.ctindc. seferberlik 
müdürii Ekrem. 7"hirli "'a71!'1r mü· 
tehassrsı doktor IHisnü Orntin i:di
rakiylc bir toplantı yapılm•ştır. 
Ton1nnıtırb ,:eçeJ\ ya., yan•'~n ha. 
\'adan korunma 1nrriihısl .. lnıd"n 
snnr:ı, yapılan hazırlıklar tett.ik c. 
dilmiş, ve Martın on heo;i.,de YP."'.İ 
ve biiyük bir deneme daha y~pıL 
ma!llı kararlaştırılmıştır. 

• bunl~rm da tccrübc~i o gün yapı. 
lacaktıT. Bu denemf'ye geçen se
frddnden daha ~ok tayyare iştirak 
edecektir. 

Hem Ceseda 
Yakmış 

Şilenin Kervan köyü muhtan Ah. 
met Cevdeti av tüfeği ile öldürüp, 
cesedini yaktıktan sonra bir yere 
gömdüğü iddiasile adliyeye verilen 
ayni köy halkından Nevıadın duruş. 
masına dün ikinci ağırceza mahl\.e. 
mesinde devam edi!miştir. -15-

J andarmalar, polisler, nam.. 
luya benziyen kocaman bir 

borusu olan baskı makinesini, &{!e. 
ta patlamasmdan korka .korka, bir 
müddet, dehşet ve hayretle scy. 
retmişler. Fakat, henüz o sistem 
top (!) gıirmemiş btılunduklan için 
fazla bir şey anl•yam<ımışlar. An
lamPmış g()rünmek korkusile, Ah
met Mlthat Efendiden izahat ta is. 
teyememişler, ve Ahmet Mithata: 

" l'a• d. d · • .... - • ,.· ı l' nı~ •.'r. yuru ..• 
Ahmet l\.!ithat, evvela itiraz C't. 

mek, ve ,·aziyeti izah etmek iste.. 
miş. Fnht, muhataplan onu din
lemedıkleri. ve buna meydan bı. 
rakmadıklan için, susmak mccbu. 
rlyetinde kalmıs. Onu mevkufen . , ' 
ı:ıptiye nezaretine götürmüşler. 
x olda, Ahmet Mithat Efendi, hadi.. 
senin gülünçlüğünü hatlrlıyarRk, 
kendi kendine ve katıla kahla 
güldükçe, yaverler ona merhamet
le bakarlar, ve birbirlerine: 
"- Zaval1t ... Derlcrmiş... Kor

kusundan ç1ldırdı.. Yoksa jusan, 
kim bilir ne müthiş felaketlere uğ. 
ramaya götürülürl;;en, böyle, katı
la katıla güler mi?,, 

Birkaç saat sonra, Ahmet Mit
hatın matbaasını, ikinci bir kala
balık ziyaret etmiş. Bu ziyaretçi
ler, son sistem havan topunu (!) 
muayene etmeğe gönderi!en mü. 
tehassıslar, topçu ustaları imiş. 
Bereket ki, onlar, muayeneye me
mur edildikleri fıletin top olmadı. 
ğ nı, bir baskı makinesi o~du~unu 
unJ•yabilmlşler, ve ver Lkleri r:ı-

p-~!'-. ~rtah~ı birbirine katan jur. 
nallc1.rm rnanasız1 ığın1, gülünçlü
ğünü tebarüz ettirmişler. Ou saye. 
de de, biçare Ahmet l\Ltlınt efen
di, kimbilir ne korl;unç akıbetlere 
uğrntılmaktan kurtuJabilmis. 

Bu vakadan bir gün sonr:,, Ah
met Mithat, "huzuru şahane,, ye 
çağrı1.mış, hadiseyi öğr~nen Ab
dülhamit, Ahmet M:thatı görür:.ce, 
gayri illtiyari gülmeğe başlamış. 
Sonra. ona iltifatta, ikramda bu. 
lunmuş ve bir de nişan verruiş. 
Mesele de bu suretle kapanmtş. 

Ahmet Mithat efo:ldi, hatu·ala
nnda, bu vnkaclan bahscd~rken di... 
yor ki: 

"- Haydi, bu vak~da, hafiye 
güruhunu mazur görelim, v~ hata
s1nı, cehaletine bağışlxyalım. Fa. 
kat bundan bir müdc!I:."'. sonra, ba
şıma gelen ikinci bir hadisede, 
ben, bir tek harf yüzünden, ikinci 
defa, ayni derecede büyük bir var. 
ta atlattım!., s ize, Ahmet Mithat efendiye 

büyük bir vartn daha atlat
tırı:ın o vakayı da sırası gelmişken 
arı1atmak isterim: 

O devirde, cumartesi günleri çı
kan her gazete, başmakale.sine, 
"selamlık resmi alisi., ni mevzu e. 
dinirdi. Bu bir acaip adetti Ve 
bittabı "selamlık resmi afüi,, ndcn 
bahseden bu yazılar da, daima bas
ma kalıp olurdu. Hatta muh<Jrrir. 
ler, kendi aralarında, bu "cumar. 
tesi makaleleri,, ile alay ederler, 
beğenmedikleri bir makclle gorün
ce: 

"- Bu da ne? "selam!ık resmi 
alisi,, gibi yazı!,, d~rlcrdi. Yani, 
"selamlık resmi alisi,, baş!ığı al. 
tında çıkan o yazıların güliinçlü
gü, adeta "darbımesel,, h.:ıliııe gel. 
mişti. 

Bir sefer, "Tercümanı Hakikat,, 
te çıkan "selamlık resmi alisi,, ya
'ZlSlnda, yaman bir tertip hatası 
olmuş. Yazıda, şöyle bir cümle 
varmış: 

"- Halifei ruyu zemin, ve bl
dlıni dini mübin efendimiz haz. 
retleri!,. 

Bir tertip yanlışbğı neticesinde, 
bu cümledeki "Hadim,. kelimec;i, 
"Hı., harfile dizilecekken, "He,, 
harf ile dizilmemiş mi? 

Eski harflerle birlikt~, pek az 
arapça bilenler, devrilen çamın 
büyüklüğünü kestirmekte güçlük 
çekmezler. Çünkü, malumdur ki, 
.. Hadim,, kelimesi, 04He,. barfile .. 

s1n.a, "H•,, hariile yazılırsa; "Hiz
met eden,, manasına gelir. Tertip 
hatası netit~sinde, Hudim kelime. 
si, "Hı,, ycr!ne, "He., harfile di
zilince, cümlenin manası da şöyle 
olmuş: 

"- Dini is!ılmı yık"n, batıran 
yel) üzü hatifesi!,. 

Hafiyeler için, bund:ın tlaha bü. 
~'ük, bundan tııha mükellef fırsat 
mı olur? Ifomen kolları sıvamı~
lar, ve kap eden yerk1·e jurnal
ları yağdırmışlar. Yine ortulık bir. 
birine girm:ş. Yine jsnriannalar, 
polisler hurekete geçiri'nıi~ ve yi
ne matbaa bastlar:ık, Ahmet Ivlit.. 
h.at tevkif olunmuş. 

F:ıkat, yapılan sıkı tahk;kat ne
ticesinde, işin içind~, bir kasıt ol
duğu meydana ç kmı-ı: Meğer, sar. 
hoş bir mürettip, bu tertip hatası
nı kasden yapmak mukab:Hndc, 
"Tercli.manı Hakikat., e rakip o. 
lan b:!r gazetenin sahibinden 20 
lira rüşvet almışmış. 

Hakikat anla~lınc:ı; g::ıfil ve 
mürtekip mürettibi. Trabln~.~arha 
sürmiişle:, babamı da s;?r)Je5t bı
rakm•~1ar. Fakat, hnkikat anla~ı
lama<ıaymış, bu hatanın, hiç bir 
suiniyet eseri olmadığına, sarlcc-e 
dalgı.nhkla işlend:ğinc hiç kimse
yi inand·rmak mümkün o~amıya. 
cakmış: Ve bittabi, bu mümkün o
lamay:nca, matbaa kapatılı:ıcak, 
Trablusgarba da, o sarh.JŞ mi.irc-:t. 
tibin yerine, Ahmet M.th:ıt siirü
lecekmiş. Hatta kimhilir, ihtimal, 
t<ıyin olunacak ce~a. belki de da. 
lıı. n~•r b~~t&l. 

B u vesile ile, o devird.? gaze
tecilik edebilmenin ne ka. 

dı:ır dikkat istiym, ne kadar td1-
Iikeli, ve ne kadar zahmetli bir )ş 
cldı.:ğunu anlatan bir vakayı daha 
ha' dıyorum: 

O zamanlar, bir gazetecinin en 
fazla dikkat etmek mecburiyetin. 
de bulunduğu nokta, kullanılma

ları yasak olan kel.imelerden hiç. 
birisini, hiçbir zaman unutma
ınakh. Fakat, bu "memnu kelime
ler,, de o kadar çoktu ki, ve he
men her gün o kadar çoğalıyordu 
ki, bu marifeti göstermek!e, bir 
mucize göstermek arasındaki fark, 
her gün biraz daha azalıyordu. 

.Mesela: 
"- Vatan, hürriyet, meşrut\yet, 

cümhuriyet, istiklal, bo;nba, yıl
dız, dinamit! .. ,. gibi birçok rıeta. 
meli kelimelerdc::n bir tek!ni kul
lanmak, ya Fizanı, Trablusgal"bı. 
yahut ta, Marmaramn di!.:>ini boy
lam ıya bol bol kafiydi! .• 

Zaten dahiliye nezaretine men
sup bir sansür heyeti, gaz~tcleri 

her güP, çok sıkı bir sansürden ge. 
çirmekteydi. Bir gazete, tamamen 
hazırlandıktan sonra, evvela sade. 
cc beş nüsha olarak basılırdı. Ve 
bu b~ş nüsha, sansüre gönd~rilir, 
kontrolden geçirtilirdi. Gazetenin 
tamamen basılıp, satı~a çıkarıla
bilmesi için, bu heyl!tin sıkı kon
trolünden geçmesi şarttı. Bu he
yetin reisi, "Hıfzı,, adında bir zat. 
tı. Tetkikten geçen gazetelerin ba.: 
sılabilmcleri için, Üzerlerine: 

''- Tabında mahzur yoktur!,, 
cümlesinin yazllması, ve "Hrfzı,, 

bey tarafından da imzalanması la
zımdı. İn~afsız sansürün mC'şhur 
kırmızı kalemi, çok defa, bütiin 
bir sayfayı çizer, çıkanr, ve gaze. 
tccilcri çok müşkül mevkide hıra. 
kırdı: Çünkü o boşluğu yeniden 
doldurmak için, gece yarısı (san
sür sabah gazetelerini o saaı:te . 
gözden geçirirdi) muharrir ara. 
nıak, yazı yazdırmak, dizecek m li. 
rettip bulmak, altından kolay kal
kılır bir külfet değildi. İşte bu kül
fetten de kurtulmak arzusilt?, g:ı. 
zeteciler, yazılarını yazarken, aza. 
mi dikkati gösterirlerdi. Fakat, 
bütün bu külfetler, sansürün şer. 
rinden yakayı ktİrtarmalarına ka
fi gelmezdi. Çünkü sansürün, ak
la, baycf.e gelmiyen vehimleri 
vardı. Ve kelimelere, havsalaları 
durduracak derecede garip miına
lar verirlerdi. 

(Devamı Var) 

Evvela başın kime ait olduğu teş.. 
his edilememiş. nihayet, Ortaklar c.i.. 
varında yanaşmalık yaparak geçinen 
Yenişehirin Hayran köyünden 325 
doğumlu Osmana aidiyeti tesbit olun_ 
muştur. Cinayet hakkında kuv-.1etli 
ip uçlan bulunmuştur. Katil vaka-
Janmak üzrredir. • 

Rir Kadının Ölüsü Bulundu 
Fatihte medreselerin arkasında di

lenci kıyafetli yaşlıca bir kadınm 
ölü olarak yattığı görülmüş, yapılan 
muayene neticesinde kaJp sektesin
den ölmüş olduğu anlaşılmıştır. 
Kadının hüviyeti tesbit edilememiş 

tir. 

Bir Tramvay Yoldan Çıkb 
Dün sabah Ortaköy - Aksaray ara

sında işliyen bir tramvay ara.bası 
Bahçekapıda raydan çıkmıştır. 

Bu yüzden seyrüsefer bir müddet 
inkıtaa uğramıştır. 

Yağnmrun Zararları 
Birkaç giindür devamlı yağan yağ. 

murlar ve evvelki gece başhyan ftr
tma şehirde bazı hasaratı mucip o]. 
muştur. Bu meyanda Acımusluk so. 
kağında büyük bir bahçe duvan yı
kılmış, enkaz sokağı kapatmıştır. Ar
navutk~!de bir evin bacası yıkılmıŞ
sa da nüfusça zayiat olmamıştır. 

1\iAARl FTE : 

Terfi Zamları Geleli 
Bu seneki terfi Jistesile terri edip 

de butçe dolayısile şimdiye kada:c ter. 
fi zrunlarını al:ımıyan muallim1erd<:?n 
30 liraya kadar macış alanların terfi 
zamları gelmiştir. Bunlar birikmiş 
tel'fi zamlarını birden alacaklardır. 

Tarihi kütüplıane yapılıyor 
Maarif Vekaleti, tarihi eserleri ih

tiva etmek üzere muazzam bir ki.ı
tliphana tesis etmeğe karar vermiş. 
tir. Bunun için memleket da.hilintle 
küti.iphanelerde mevcut gerek v:ızma, 
gerek basma tarih kitapları tesbit 
roilmektedir. Kütüphanenin Ankara
da tesis edilmesi muhtemeldir. 

Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğü 

İstanbul Nafıa şirket ve müessese. 
leri baş müfettişi Sururi Devrimer 
terfian, Yüksek Deniz Ticaret mek. 
tebi müdürlüğüne tayin edilmi&tir 
ve yeni vazifesine başlamıştır. Mü. 
nakalat vekaleti, Yüksek Deniz Ti
caret mektebinde esaslı islahata ka
rar venni~tir. Bunun icin. yeni mü
dür, vekaletle temasta bulunmak ü. 
zere dün akşam Ankaraya git~tir. 

Bugün Karar Verilecek 
Birkaç gün evvel . Şehremininde 

arkadaşı· Sedadı bıcakla vurup, öl. 
dürmekten suçlu 18 yac:ııiıda Cahidin 
duruşmasına dün ikinci ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Müddeiumumi, maznunun Türk 
Ceza Kanununun 448 inci maddesi. 
ne göre cezalandırılmasını, fakat 
hadisPde tahrik, yaş küçüklüğü ve 
Sedadın sabtkalı olması gibi sebep. 
Ter de mevzuu bahsolduğundan, av
rlca 451, 456 ve 481 inci madde
lerin de gözönünde tutulmasını iste. 
miştir. 

Mahkeme, Cahit hakktndaki ka. 
rarını bugün saat 14 de tefhim ede. 
cektir. 

Osmaniyenin Adı Değişti 
Adana - Vilayet umumt mPclisi, 

(Osmaniye) kazasının ismini (Bere
ketli) ye tebdil etmiştir. 

Iw:aarüte Bir Tayin 
Ankara, 22 (TAN) - Trabzon li'.. 

sesi müdürü Sami Akyol, Maarif 
Vekaleti yüksek tedrisat şube mü
dürlüğüne tayin edilmf§Ur . 

Bir kaç ayda11beri mulıt,..lif e
lriplt>rde calı~mak üzere yetiştirl
len 8000 kfai hn denPlIJCYe :"tirak 
edecektir. Sderbe.-lik ~Hdihfre· 
tince utın alınan 12 biiviik rıına. 
var dödüğii o zamaf'a lmdar Jaz•m 
gelen yerlere yerleştiri1ccek ve 

Pas'f kllrunma e<:nnsrn•lA yan
gın "ötıdürmp ekiplerinin kullana
cak!arı mahalJe tulumhaJarı gcl
mistir. Kazalarca teshit edilen e. 
kiple• bir kaç ~iine kndar h•ı tu. 
l11nı l a!arla ta!ime haş!ıyacaklar. 
dır. 

Gaz temizleme kursları 
f <>tanbul Vilayet hud11t.lar1 dahi

linde ga?: al"tlma \'C tem "zl<>mc pos
t:ılarmın lj<'fleri için ::reni bir kurs 
nçıl·na<:ına kal'ar ,·e-rilmiŞtir. Kurs
lar haftanın Salı ve Pcr~embe giin. 
lcri saat 14 - 16 arasında yapıla. 
caktır. 

İddiaya göre. Nevzat, Ahmet Cev
deti ilk defa çifte ile göğsünden vu· 
rup, öldürmüş, bundan sonra da ken 
di evinde ocağın içine yerleştirerek, 
ateş vermiştir. Hatta Ahmet Cevde. 
tin cesedinden çıkan alevler öacavı 
tutuşturmuş ise de, çok soğukka-dlı 
bir adam olan Nevzat, hemen dama 
çıkıp, su dökmek suretile yangını 
söndürmüştür. Bµndn sonra da, ce. 
sedi evin bahçesinde kazdığı bir çu.. 
kura gömmüştür. 

Nevzat, dün hadiseyi mahkemeye 
şöyle anlatmıştır: · 

- Benim askerde bulunduğum sı-
Altın F• fi y ! lh 1 rada Ahmet Cevdet muhtarlık nüfu-ıya Gri apa ( raci Çfft zundan istifade ederek, karım Fehi. 

Yük r B vd H••kA meye taarruz ve tecavüzde bulun. se ıyor, ug ay u umetin Tedbir muştur. Askerden döndüğüm zaman, 

F• fi D bunu arkadaşlanm söylediler. İlk 
ıya arı üşüyor Alması isteniyor defa inanmak istemedim. Fakat bir 

Kuyumcuların ve dı"şçı'lerı"n alt·n y gün Ahmet Cevdet, beni ormana o. 
apak ve tiftik ihracat birli<fi u- d k ·· d d' G d mübayaalan artmakta olmasından . ı:. un esmeğe gon er ı. eceyi e 

mumı he~eti dün Ticaret Odasında d · · ·· 1 d. o 
dolayı, altın fiyatları yine bfr ınik. orman a gcçırmemı soy e ı. nun 
t ük 

1 
k toplanmı~t~ .. Dünkü toplantıda ida- bu teklifinden ne yapmak istediğini 

ar Y . s: e.re , 1845 kuruşa çıkmış. re heyetı ı.nt.ıhabatı yapılmış, Veka. anladım. Artık karım hakkında duy-
tır. İkıncikadunda bir altın 1745 bi- ı tt d . . • ' e en ~~eru ı :.ıre heyeti azalığı için duğum şayiaların doğru olduğu mu-
rıncikanunda 1680, sonteşrinde 1630, b~~ tuccarların tavsiye edilmesi.' hakkaktı. Ormana gittim, fakat ge. 
llkteşrinde 1540 kuruştan sat lımştı. mun k 1 b I.m t N • 
Eylül sonlarında ise, 1570 kurusa ve a .aş? ara se ep. 0 

. uş ur. ~tı. ce gizlice eve gelip, onu öldürdü.. 
eylül başJanmcında , cede gızlı reyle Nafız Özalp, Kerım ğüm odada oturdum· beklemeğe 

o.· 15.50 ~~ruşa s~- Aktar, Nuri Kozik, Tolukyan, Şera- başladım. Ayni zamanda, evın etra-
tılmaktaydı. Harp vazıyetınııı de fı~ fottin Alemdar Mehmet Ali Yasin f da t t di d B' 
y~tlar üzerine tesir ettiğine şüphe e. Ömer 11.!aliki, Bahri Kınacı İzakin~ l~ı Ah a;a~u det yorl~m. ~ar~ 
dılmemektedir. Fiyatların yükselmis 1 aibi tanınmış tiftik ve ya~ak tfc k ~e d e~·ıe ahge k' ev d as. 
olmasına rağmen piyasada altın ncd. ~arlan idare heyetin~ seçilmişlerdir- a~ısı~ d~nBecgıd, h ır ap;!tm ~hı· 
reti yoktur . . · çerı gır ı. n e emen çu. emı a. 

w • • • Bundan sonra yapak hakkında hır zırlayıp, onun odaya girmesine inü. 
Bugday ve un f ıyatlaı ı ~apor o!rnnmuştur. Raporda, yapak zar ettim. Nitekim biraz sonra, bu. 

ucuzladı ı~aeına m~sande edilebilmesi için, lunduğum odanın kapısı açıldı. Muh 
Toprak MahsuPeri OCisinin fstan- luccarlarm ihraç edeceği yapak milt. tar göründü. Tüfeği hemen ateş et-

r;: her-gÜ~~~;Jiği --3Ôot~;;~"uğda. 1 \fJ!~ı~fıVm1'ta~bfüzfufilüg8r\nm~ değildir', dedI.~--H~f .... ~ .. ~-- .ı~ 
yın tamamile Istanbula hasrcclilme- tcnır. Mahkeme Fehime De, gelmtyen 
si ve son günlerde Trakya ve Ana. Bu rapor da, münakaş11lar11 yoJ şahitlerin celplerine karar verdi. 
doludan da şehrimize fazla buğday açmı şsa da, yeni mahsul mevsimine Kral Yaverinin Muhakemesi 
geımesi neticesi olarak, un fiyatları kadar mevcut fazla yapaklardan bir Arnavutluk .J{ralı Zogonun yaveri 
düşmiiştür. Unun çuvalı bir hafta kıs1?~nın ~h:acile memleket: dövi.z islam Çupi ile Ahmet ve Reşat is· 
evvel 694 kuruş iken, hu hafta 634 get:rılmesının muva~~ olacagı netı- mindeki şahıslar aleyhine gümrük i
kuruşa düşmüştür. Vaziy~t bu ~kU. cesıne varıı~ıştır. Tiftiltlerdeı: kab~ daresi tarafından açılan otomobil ka
de devam ederse: önümüzdeki hafta 1 mallann İngiltere~~ satılmadıgına. ı: çakçılığı davasına dün 5 ci asliye ce
zar!ında ekmek fiyatlarımn tenzil e- ş:ıret eden ha~~ tuccar~ar, bu gıbı za mahkemesinde devam edilmiştir. 
dilmesi zarureti hasıl olacaktır. ~1albl~rın ?~ ~ıghe:,k~"ış ptiıı?'astaldarb.a sa

1
- Dinlenen şahitler, Reşadın Çupi· 

ı cı. rnnesı ıçm u u.me ı e ır a. d t b'li 500 liraya satın aldı-. t . 1 d. en o omo ı 
Kasapların Toplantısı 

Kasaplar cemiyeti senelik toplan
tısını dün öğleden sonra Eminönü 
Halkevinde yapmıştır. Bir senelik 
faaliyet raporu okunup tasvip edil. 
dikten sonra her sene old·~ ı:tibi ida 
re heyeti azasıntn nısfı yenilenmiş 
ve yardım teşkilatı için yeni sene lriit 
çesinde geçen yıldan fazla tahsisat 
aynlması kararile toplantıya nihayet 
verilmiştir. 1000 lirası Esnaf 1 [asta. 
hanesine olmak üzere yardım te~ki
latı için 1600 lira ayrılmıştır. 

Tokatta Pasü Korunma 
Faaliyeti 

Tokat, 22 (A.A.) - Hava tehlike. 
sine karşı pasü korunma için Tokat 
Belediyesince açılmış olan gaz arama 
ve temizleme ve iUaiye yardımcı 
kurslan dün sona ermiştir. Ayrıca 
kazalardan ve civar vilayetlerden ge. 
len ekiplerle halka mahsus olmak ü. 
zere ikinci bir kurs daha açılmıştır. 

Gircsunda Fındık Piyasası 
Giresun, 22 (A.A.) - Bir kaç giin

denberi hiç bir muamele olmıyan 
fındık borsasında bugün fındık tarım 
satış kooperatifleri birliği tarafın
dan 38 kuruş on paradan 13 ton fın. 
dık içi, 17 kuruştan 67 ton kabuklu 
tombul fındık ve 14 kuruştan 18 ton 
kabuklu sivri fındık satın alınmış 
olduğundan Karadeniz fındık piya. 
sruıı yeniden canlanmıştır. 

maBs~.nt~. ıs de:0
1 

1

1ş1erl ır. ğım ve bunun için Reşadın Çupiye 
u un ı e;;: er e beraber tasdik bir senet yaparak, otomobilin bütün 

edilmek üzere yeni seçilen azalar da gümrük muamelelerini üzerine aldı.. 
Ticaret Vekaletine bildirilmiştir. ğını söylemişlerdir. 

ihracat talepleri Reşat, itiraz ederek, bu kaydın 
lhracabm1z bütün piyasalarda nor. sırf gümrükteki resmi muamelelerin 

mal olarak devam etmektedir. İtal" takibi için olduğwıu, kendisini güm. 
yanlar fazla miktarda keten tohumu rük resminin ödenmemiş olduğunu 
ve barbunya fasulyesi satın almak- bilmediğini söylemiştir. Çupi ise, bir 
tatlırlar. Keten tohumu 14 kuruştan otomobilin 500 liraya satılamıyaca.. 
15 kuruşa yükselmiştir. İlk satışlar, <ıını ancak gümrük resminin müşte
yüz bin kilodur. Dış piyasalardan za. ;iy~ ait olmak şartile satılabileceği-
hire ve hububattan ziyade sanayi ni söylemiştir. . 
ham madd~si talep edilmektedir. Muhakeme, getıniyen şahitlerin 
Kuru meyvalara ve balık konserve- celbi için başka güne bıraktlmıştır. 
lcrine de talepler fazladır. Koço Tevkif Edildi 

Asıl ismi Koço olup, ayni zaman. 
da Şerafettin ve Niko isimlerini t~
şıyan bir hırsız, İstanbulun muhtelif 
semtlerinde 19 dükkan ve apartı. 
man soyduğu iddiasile dün adliyeye 
verilmiştir. Dördüncü sorgu hakim· 
liğince sorgusu yapılan Koço, der
hal tevkif olunmuştur. 

Aydında Pamuk Kooperatineri 
Kuruluyor 

Aydın, 22 (A.A.) - Son yıllarda 
pamuk ziraatinin fevkalde inkişaf 

etmesi sebebile billıassa mahsulün 
satış işlerini esaslı bir teşkilata bağ· 
lamak ih•.iyacını gören müstahsiller, 
vilayetimizde pamuk kooperatifleri 
teşkiUne başlamışlardır. 

Bu kararın tatbikatı neticesi ola. 
rak Kocarlı, Aydın ve Dalama pa
muk satış kooperatifleri kurulmuş ve 
ortaklar tarafından esas mukavele. 
nameleri imzalanmıştır. Vilayetin 
diğer bir çok istihsal merkezlerinde 
de bu neviden .kooperatifler teşkili 
için çalışılmaktadır. 

Bir Fasikül Tetkik Ediliyor 
İstanbul Üniversitesi jinekoloji 

profesörü doktor Tevfik Remzi tııra
fından yazılıp, 3 haftadanberi forma 
forma intişar eden '"l'enasül Haya
tımız,, isimli eserin hakkında miid. 
deiumumilik tetkikat yapmıya baş
lamıştır. 

·}s · u·· ·'A·,,< .. _, L.,~ ... U~· ·.(: ... c;' :· E.· --v·- ·.· A .. , · 
·.: . . .. ·. .·;\' .• -,.':':. <. . . .. ' - · ... 

Eserin intişar eden 3 forması, dün 
müddeiumumilik tarafından tetkik 
edilmek üzere ehlivukuia tevdi edil .. 
miştir. 

T A K v 1 M . . •, '.: ... . -"' ·. 

8 - M•rangozluO• •it modeller var 
mıdırT Nerede bulunablllr7 

C - A vnıpadan doğrudan doğru;ya 

marangozluta alt kitaplar getirtmek 
mOmkün oldutu g'ibi, Avrupa kitapçıla
rile muamele yapan Beyoğlu kltapç.ılan 
vuıtasile getirtmek de mümkündilr. 

• 
8 - llkmektep mezunuyum. $oflr 

mektebine girmek istiyorum, prtlart 
nedir ve mektep nerededlrT 

C - Şoför mektebi Taksimde stad
yom kapısı üzerindedir. İlkmektep me-

zunlan girebilirler. Ücreti 50 liradır. 
Bu paranın 25 lirası peşin, 2:1 lirası da 

bir buçuk ay sonra alınır. Mektebin 

müddeti. Oç aydır. Bu ilç aylık müd

detin bir buçuk ayı nazaıidir. Bir bu

çuk ayı da direksiyonda tatbikat su

retilcdir. Mektebe girmek için 18 ya
~nı bitirmiş otmnk lazımdır. 

23 Şubat 1940 
CUMA 

2 nd ay 
Arabi: 1358 

Gün: 29 

Muharrem.: H 
Güneş: 8.45 - Öğle: 
tklndi: 15.29 - ATtsam: 
Yatsı : 19.22 - İmsftk: 

Ka!'lım: 108 
Rumt: 1355 

$ubat: 10 
12.29 
17.52 
5.06 

.. 



~GüNI 
Bitarafların Feryadı 

Yazan: Om"'r Rıza DOGRUL 

J S\'cç, Non·c~ ve Dnnim:ırka lla-
ricil e Nazırlan hafta sonunda 

toplanarak vazi~ctJcrini tetkik ede. 
ce• )erdir. Sebebi, bu defaki harpte 
bitarafhk haklarının tanrnmamast, 
'e bitarafl ra fıdcta muharip nıua.., 

melesi yarxlmnsıdır. 
Bu yfü:dcn hcrgiin bitaraf gemile.. 

rin torpillcndiğinc dair haberler gel .. 
ıncktedir. 

SOVYETLER 
Karadenizde 
MANEVRA 
Yapıyorlar 

TAN 

isveç, Norveç, Danimarka, Holan .. 
da, Belçika ispanya Xwıanistan, İtal.. Berlin 22 <Hususi) - Alman a .. 
Y~ gi?i bitarnflara ait gemiler t~r- • jansmın 'bildirdigine göre, Sovyet 
Pillcnıyor "e batıyor. Fakat bu yüz:- Rusvanın Karadeniz donanması bu 
den en büyük zararı çeke~ler İsv~ç: dcnlzde büyük manevralar yap~ak. 
Nor~eç •. D~nimnrka v~ _Ho.anda gıhı tadır. Bu manevralara, Sovyet bava 
remılcn Şım:ıl Denızınden geçe~ kuvvetlerinden bir kısmi da iştirak 
:evletler~ir. Ya!nı~ ~?rveç 51 g~n~ı. etmektedir. Ayni zamanda, sahil 
'?~ ve 3:ı0 cJenız:cısını kaybe.tmı~tır. muhafaza bataryalari da deniz ve 
l>ıger fskaııdina,•:ra ac~letlerı de bu. hava kuvvetlerile birlikte faaliyete 
na benzer zararlara ugranıı§lardır. geçirilmilitir. 

~nlaşıla~ Alman!anın bu devlet- Haber verildiğine göre Sovyctler 
lel'i ba şekilde tcthış etmekten rn.lk- tarafından ahiren inşa edilen Kara. 
•dı, onlan yalnız kendisile ticaret deniz filosuna ilhak edilen yeni h:ırp 
nprnağa sevkctmektir. Fakat bu gemileri de bu manevralarda bu. 
clevletler de buna iml<iın görmedik- lunma.ktndir. 
leri için ba lannm çaresine bakmak 
i;~buriyetini hissediyor, hatta bir 
'b "eç gazetesinin anlatışına göre hu 

itarartar, pek yakın atide son dere. 
~ rnühim kararlar vermek ıztırarın .. 
da kalacaklardır. 

• 
~a ve l\1:illetler 

~Hukuk: 
Bitaraflan bu dcrete srılandıran 

-hep, Almanyanın, bitaraf gemiler. 
elen ınüttefiklere ait bir limana uğTa. 
hıl, yahut miittefiklerin kaçak eşya 
llıua, enesine razı olan lan bitaraflık 
hakkından mnhnım etmesi ve bu ge
lllileri bombalanmağa ve torpillen
?rteğe layık ı,:örmesidir. 

Bu hattı hareket, milletler hukuku 
bakımından bir faciadır. Çünkii Al. 
manya tek başına bu hükmü vermek
le kendi hududu haricinde de idam 
"c~alan vermiş oluyor ve bu cezayı, 
kendi ano ve telakkİ.iiine göre hare
lıet etmlyen Mtarnflara karşı tatbik 
odi) or. Bu vaziyet karşısında bita
rafl•nn ha 1arın n -çaresine bakma. 
l:ıt:L l01dnr tabii lıjr sev olamaz. 

-uat la sonu mı toı>lnnacak olan 1~-
karı!Uı ~' ~ a de\ letlcrinin Hnrici\'c 
N~"lırları da, aıılasılan bu rncselel;ri 
i" .1•kcrc edecek "c bitaraflık mese .. 
tesır:ıin hallini, bitaraflık haklarmın 
~nınınasını i tiyeceklerdir. Yok"a 
t Uharipl rden bir tarafın, bütun hi. 
~r~f1.a11 istediili yolda zorla yürüt-

e. ıstemesi "'e bu arzusunu yerine 
::hrrnek itin tethi siyac:etini takip 
d ~.caı ahammül edilir bir vazi) et 
crıldir. 

lngT 

Başvekil, Partide 

Meıgul Oldu 
Ankara, 22 (Tan Muhabirin • 

den) - Başvekil Refik Saydam, bu. 
gün öğleden evvel Cümhuriyet Halk 
Partisi Umumi merkezine geler~k, 
umumi katip Fikri Tuzer tarafından 
karşılanmıştır. 

Başvekil, Parttde geç valdte kadar 
kalarak, muhtelif parti ;şlerile me~
gul olmuştur. 

Yeni Irak Kabinesİ· 

Teıekkül Etti 
Bağdat, 22 (Husust) - Eski Baş. 

vekil Nurl E1Hit paşa yeni kabineyi 
teşkil etmiştir. Ba~ekil, Hariciye 
Nazırlığını da ifa edecektir. Kabine
ye yeniden iki nazır alınmış ve eski 
nazırlardan birkaçının yerleri değiş.. 
tirilmiş tir. 

Lvı"I' \il hl~~u'°ut ı 111111 

Vitrinlerini loyadllar 
Londra, 22 (A.A.) - Evvelki gece 

bir takım meçhul eşhas, Londranın 
başlıca caddelerinden birinde 10 ka· 
dar mağaza vitrinlerini boyalamışlar 
ve karaJamışlardır. Her vitrinin ü .. 
zerine "Yahudi,. kelimesi hakkeJil. 
miştir. 

Jngillere /ıava ordusunun sahil mulıaf aza filoları 

Almanlar Şimdiye Kadar 
100 Tayyare Kaybettiler 

Dün Yeniden iki Alman Tayyaresi Düşürüldü 
Londra, 22 (Hususi) - Jngilterenln Şark sahili· 

ne taarruz eden Alman bombardıman tayyarclerınin 
ikisi püşiirülmi.ış, ikisi de balıkçı gemilerine tnarruz 
etmişse de, mitra!yöz ateşlerHe karşılaşmış ve kaç· 
mıştır. Harbin başındanberi İngiltere so.hillerinde 
düşürülen Alınan tayyarelerinin sayısı 50 ye varm ş.. 
..___ u - \. -·- A~ l +nm""-u ...... ..ı.H odil:rn • ç. l\ :ın'lt n 

da ü.s~erlne c:iönemiyecek halde olduklan görülmü~ 
tür. Fransa d&, Almanların 47 tayyaresini düllünnüş 
bulunuyor. Ve bu suretle Almanların tayyare zayi .. 

ah yüze yaklaşmıştır. Nazarı dikkate çarpan bir 
nokta, Alman tayyarelerin in bütün taarruzlarında 
bir tek İngili% avcı tayyaresini diışürememclcridir. 

~ 
Amirallik. bugün Alman tayyarelerinin bir ba

lıkçı gemiıaini batırdıklarını, fakat Solon admdıtki 

diğe.r balıkçı gemisinin ate~ açarak, kendini kurlar· 
dığını bildidyor. 

Garp cephesinde vaziyet 
Garp cephı:sinde Fransız tebliğleri şunlardır: 
Moselıe'ın Şarkında püşmanm bir hücumu tar. 

dedilmiştir. Karakollarımız, iki Alman zabit vekili.. 
nl esir etml§llr. 

Bilhassa Sarla'nm Garbında ve Beles'in Şar. 
kmdaki iki taraf ta topçu ateşinde bulunmuştur. 
Her iki taraf tayyaresi Moselle ile Renn arasında ve 
Alzas'ta Iaalıyet göstermiştir. 

Fransada askere alınneaklar 
Bugün Pariste neşrolunan bir kararnameye gö

re, yakında silah altına alınacak olan efrat, 1939 ~ı
nıfının üç ayındnn nlınncaktır. Yani 1.7.1919 ve 30. 
9.1919 arasıda doğmuş olan efrat alınacaktır. 

l'hlll 1 12 BahTlye Nazın 1\fr. Chor. 
· ı • bir mUddet mukaddem radyo ___________ _ 
'e ıöyled">'..• · le ı1;1 nutul.ta bıtarafiann bir-
ntc~rc~ kendi haklarını müdafaa et. 
dııı:. erınden başka bir çare bulunmn-ı 

10)~nı Ve b i t a r a f 1 a r ı n bu 
,. 6 a nıUttefiklerden her yardımı 
Q l"eeel<lerı· • .. l • blta n nı soy emıs, o zaman 
kar: ~r da bunu bitarafiıklanna 
.\im bir tehdit saymı~lardı. Faknt 
tal'af~~•nın tecaviizü ka~1S1nda bi
~akları n ba§ka bir tare bulanuya. 

&nla§lhyor. 

Irak • -~~ran~ 
Bafdat eakı tan gelen lıal>ertere göre, 

Elsaıt b • '· • e k i 1 General Nuri 
ln'-· ' Yenı kablne ... ·i teşkil ederek IJtne buh ~ 
Yenı it h" ranını bertaraf etmiştir. 
del hir a ın~, .eski kabinenin muud
:Ntırf ı:rklıdır ve Ba "ekil General 
derubt salt Hariciye Na:ıırlı!tnı da 

e etınııtir 
Rabtneni • .' 

4'a aöy} n ıstıfa sebepleri hakkın. 
JncseJeıı~~eıı sözle.re &öre, Filistin 
buna lnı~ın halledilmemiş olması 

ı ı olnıu!litur 
rak hG.kö • • 

büyük aı· meti, lrak halkının ~ok 
tin akadarlık go terdiw• FT 

meselesini gı ı ıs-
tıa uypn bi n Arap noktai nazan-
f>lmn11 " b r tarzda halli için önayak 
atını1tı. • u Yolda mühim adımlar 

İhtirrıalkı . 
defa llari . General Nuri Elsait bu 
almakla ~ıye Nazırlığını da üzerine 
daha g~niıu drneseleyi hal yolunda 
~ide edecekt~ 1nılar atmak imkannu zr. 

• Rükreılen Dail11 Telegraph gazete&ilıe büdirl· ınıyacaklarına inanacaklannı söylilyor. 
ligor : Bununla beraber bu gazeteye göre Hindistanın kendisi de 

•Burada sık sık yayılan şayialara göre Alman- bu gecikmelere sebep olmakta ve bu yüzden de mesele 
JıalloJıınnıamaktndn. fn,1iltere Hintlilere dıyor ki: 

ya, Romanyaya garantiler vermek teklifinde bu· _ Siz.in bir ekall"yctler meseleniz vardır. EvvelA bu 
lunmUJlur. Hatta bu yolda birtakım gayrires- meseleyi aranızda hallcdlniz. Bunu hallettikten sonra 
mi t~şebbüsler vuku bulmuştur. haşhaşa veririz, aıııl meseleyi hallederiz! 

Alman leklüleri harikulô.de sayılacak mahiyet- Buna nıuknbil Gnndi de d"yor ki: 
te ol.up Romanyaya, Jllacar ve Sovyet tecaviiz- - Rizim ckalliyc11er meselemiz lngiltereyJ allkadar 

l 
• k efmez. Hu bnhsi ilui sürerek meseleyi geclkfrnıek 

erıne ·ar.ıı teminat veren bir centilmen am i- · ı · b" r doğru değildir. Onnn iı;hı Hintlilere ait bahıs erı ır ta-
mam teklıf ol.unmuıtur. Bu tekliflere_ göre, A~. rafa bırakuak asıl mesele ile meşgul olalım. 
manya, Rumen - Sovuet hududunu on sene, Ro- * 
manga -Macarüıtan hududunu da bea sene müd- 9 Fakat i§ler yü,.ümüyor. l"eniden konuşmalar, 
detle garanti edec-ektir. müzakereler ol.uyor, yine hep çıkmaza sapıyor. 
Buna mukabil Romanya, kati bitaraflık Bigase- Ve Hindularla Müslümanlar, Hinduları temaü 
tini takip edecek, ve hudutlarındaki ukerlerl eden Gandi üe Müslümanlan temsil eden Cinna 
terhis edecektir. Bu münasebetle miüdlıaza edi- arasında vuku bulan konUfmalar bir netice 
lettk bir nokta, mezuniyet alan binlerce Rumen ııermiyordu. 
ukerinin 1 Martta vazüe bafına dönecekleri Nüıagel Gandi, itin içinden çıkmak i~in bir çare 
kegf igetidir. buldtt ve kongrenin başına Müslüman liderlerin 
Fakat Romanyanın, bu teklifleri kabul. elmeBl· birini geçirdi. Ve böylece Hindu· ~lüslüman ay. 
ne Uılimal verilmiyor. Ve Almanganın birçok rılığı diye bir ayrılık bulunmadığım gösterdi. 
ticaret imtiuazları koparmağa çalıştığı ilave Hindistan milli kongresinin bu defa başına ge-
ediUyor ren hlevldna Azad, Hindistanın istiklal daı:ası-
Bundan başka Romanganın iktısadi ve siyası na canla baıla hizmet eden ve bu davaya lıizmet 
menfaatleri, /taJ,yaga dönmektedir. ltalya. Ro- etmek ı·e bu daııayı ilerletmek hususunda hiçbir 
manya ticaret konll§maları Şubatın 25 inde kimseden geri kalmıyan büyük liderlerin biri-
ba§lıgacaktır.,. dir. /lem yüksek bir siyaset adamı, yük3ek bir * Uim adamı ol.duktan ba§ka Jlindul.arla Alüslü-

Torik Kırımı! 
Yazan: B. FELEK 

B u satırlan yazdığım gün, şeb· 
rin denize yakın her sokağıo· 

da bir tek veya çift toriği ku, ruğun
dan eline alınış bir takım vatandnş· 
lara tesadüf ederek merak ettim. Bu 
merakımı izale için sahile yaklaşu
ken, yük arabalarına doldurulmuş 
bir takım torikler gördiim ve niha· 
yet nhtıma vannca anladım ki; ba· 
lık karala vurmu~. 

Balık neden karaya vurur? Bunun 
sebebi pek malUnı değil. Guya kula. 
b"lna kar suyu kaçarsa, balık karaya 
vururmuş. Yüz binlerce toriğin ku· 
taklarına hep birden kar suyu kaca
cağına pek aklım ermediği için torik· 
lcrin su yüzüne çıkınalannın hakiki 
sebebini araştırdım. Balıklann dili 
olmadığı için bir "mülakat,, yapama· 
dım amma, hareketlerine bakıp ni
yetlerini anlamak pek güç olmadı. 
:Mesele ~u: 

Torikler, hayatlanndan memnun 
göriinmüyorlar. Her biri altı, yedi 
kilodan hafif olmayan bu canavar 
ya'\ rularının hallerinden memnun 
olmamalnnnı haklı göstcreeek bir 
zaaflan, yoksullukları, sıkıntılan ol· 
sa bu kadar yağlı ve etli olmamalan 
lazım gelirdi. Şu halde ya azgınlık, 
ya propaganda. Bütün Karadeniz.in 
ve Akdenizio uskumrudan itibaren 
kiiçiik ve lezzetli balıklan denizler-
de hakim olan "büyük balık, küçük 
halıtrı yutar., kanunu mucibince bu 
haydut çetelerini doyurmakta, ve ya
kalandıktan zaman ekserisi Yuna· 
nistan ve ltalyaya bir de bedava se
yahat yapmaktalar iken rahat kuy
ruklarına batmış olmalı ki; muhitle. 
rini değiştirmek, hayat şartlanm n
lah etmek ve karaya çıkmak isti· 
yorlar~ Tabii böyle yapınca da ceza. 
lannı buluyorlar, eline bir çengelli 
değnek, bir kepçe, bir af parçası, bir 
zoka gesiren büyük kilçilk herkes 
bunları -arzulan mucibine~ ka· 
raya tekmekte ve hayat şartlanm 
dcğiştirmekted'r. Gerçi bu torikler 
karaya çıktıktan sonra şafak atıyor 
amma, jş işten geçmiş bulunuyor. 

Sevgili okuyucularım! Karaya 
vurduğu için, yiik nrabalnriyle taşı· 
nan toriklerin hali dimlemiz için bir 
ibret manzarası :uzcdcr: Kim kl; 
içinde cloi:du~, büyüdüğü ve yap· 
dıiı muhit ve şartlan şunun bunun 
propagandasına kapılarak veya te. 
riğin l aphğı gibi kılıç balığına, bar· 
bunla, veya levreğe hnsetlenerek a· 
zarsa akıbeti bu olur. Giil gibi yaşa· 
dığı boğaz: sularından çengele takıp 
karaya çekerler. Karada da rahat 
kalsa ne Ala! Ya tava, ~·a ıskara, 
hatt5 ya köfte ynpnr, güzelce yer· 
ler. Biraz gilç te olsa hazmolup ıl· 
der. 

Akıllılık suyun alnntısına gidip 
kiiçiiklerlni yutmak, büyiiklcrine )'ll· 
tulmamak ve hde dalyan, vo
li ağlanna düşmemektir. 

Galata rıhtımında Ziraat Banka· 
ını, Sahpazarmdıl Satie binasını, 

Dolmnbahçede Sarayı, Bebekte lli
d"v yalısını, Tarab~ ada Tokathyanı 
göriip iştahJannrak karaya can atan 
torikler öniimiizde nUmunedir. Hani, 
Karadenlzde gözleri kararıp burada 
karaya \•uran toriklerin bir tanesi 
olsun Tokntln anda ot ura bilseydi, 
dcdikler"min haksız olduğunda §Ü~ 
he edebilirdiniz. 

Sakın oğullar, snktn! Balık suda, 
•cu!I hnvada, insnn karada. Ve her 
mahlUk ah"Jtıl't muhitte yaşar. Fas· 
la nıerak. faT:la haset. fazla hıma in· 
'iBnt bu torikleıre hrn:tPfir. Ağızları 

olsa da söyleseler biçareler! 

Fransada Yeni Çek 

Ordusu Hazırlanıyor 
Paris, 22 (A.A) - Çekoslovak 

mılU komıtesi azasından Çekoslo
vakyanın Paris Elçisi O uskı, Fran
sanın Cenubunda bir yerde kain Çek 

1 
ordusu hazırlanma kampını ziyaret 
etmiştir. Bu zıyaret esnasında ken
disini kampta Çek generali Viest ile 
Fransız generalleri karşılamıştır. 

Fransız eski muhariplerin fon bfr 
heyet, birinci Çek fırkasının şeref 
boluğune Fransız eski muharıple. 
rinin Çek arkadaşlarına bir hatırası 
olmak üzere :flama hediye etmiştır. 

Y • Hindistan meselest lngiltereyl m~Jgııl etmekteö:r " mantarın hürmetini ayni derecede kazanRUf bir 
unanistanda Misli meselenin bir an e\'Vel halli lhım geldiği anlaplmak· liderdir. Onun, Müslümanları temsil eden Müs- Romanya Mafiye 

G
•• tadır. İngiliz resme mahafil:nin mütemadiyen tekrar 
orülmemiı Soğuklar ettiii bir söz, fn~liz siyasetinin, Hincllstana tam do. lüman Birliği Te~kUatı Reiai ile lflüslüman me- Nazırı Sofyada 

Atina 
22 

CH ınlnyon statflsü vermek iatedliidir.· Daily Heratd sihi. •~lesini halletmek için yapacağı müzakerel~r S f 2 
da şırnd,iye k dusust) - Yunanistan.. İngilterede muhal~feü temsil eden sa.eteler, lnsilb: si. herhalde daha bafka bir kıymeti haiz olacak ve 1. 

0 
ya, 

2 
(A.A.) - Romanya lma· 

edilen . ar misline az tesadüf ıye nazın Constantincsco. Bu ızar 
kurn nıuthıı bir soğuk dalgası hü- yasetinin bu hedefi takip ettiiini kabul etmekle bera· meselenin halliııi kolaulnıtır~aktır. maliye nazın Bojilof'un 1938 te~ni 
tarafı:~:m.:~thedlr. M mleketin her her, bu neti~cyl gt"eiktlnnek için heqeyl yaptıiJnı an· Yeni kongre liderinin faaUyetl Btıyesinde dahili. snnisindc Biıkreşte yaotığı zivarPtı 
_

1 
t ... u un mik rda kar Y",., latıyor ve bu siyasetin, İnlffli• &azüne karp hissolunan iade maksadile bu sabah saat 9 dn ~.. r Fırt 0 1>· • • h meselenin halli ile bütün llindüıtan meselesinin Pıred 1 ".anın ,. dd tinden bugün emnıyeti 07.mak istidadında olduğunu, cecikmelerin Sof yaya ge imiş ve ı~ta yond mali) ı-

mı tiren hJçbır eemı hareket edeme.. devamı yilzlind~n Hindistan halkının hiç bir netl~c ala. 1uılline sıra gelmesi bekleniyor. nazırı Bojilof ne ziraat nazırı B. 
1rı-1------------------..:.---------------------------------------.! anof ve Balkan Antantı dc\l •'erı elçileri tarafından karsılnnmıştır 
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l_r_· i_Y_A_T _R_o_ı:-~ BORSA 

SAHNE LiSANI ••• 
T ürk Tiyatrosu edebi ve milll 

bir sahne haline çoktan 
girdi. A vruparun en çetin mücl
liflerin:n en güç eserlerini oynıya. 
ca.k artistJ~rimiz var; sahne terti
batı mmıtazanıdır; dekorlar için 
şehir büyük fedakarlıklar yapı. 
yor, halka tiyatroyu tanıtmak isti. 
yen ve bunun için iyi çalışan bir 
müdür mevcut... Ve daha mii.him
mi tiyatro ile yakından alakadar 
bir muhit te var. Bir piyesin tenki
dinden sonra aldığımız mektuplar. 
da tenkitlerimiz hazan tasvip edi
liyor, hazan da seyircaer bir nok. 
ta hakkında dikkat nazarımızı ceJ. 
bediyorlar. Velhasıl her medeni 
memlekette olduğu gibi tiyat. 
ronun edebiyat olduğu bizde de a
damakıllı anlaşılmış, ona halkın 
hürmetine de şahit oluyontz, Fa. 
kat tenkitlerime başladığımdanbe
ri bir nokta daha doğrusu büy~:k 
bir noksan hakkında uzun uzadıva 
yazmak istedim. Bıına büyük bir 
noksan diyorum. Çünkii hakikaten 
eksikliği her piyeste hissolunuyor. 
Bu noksan sahne lisanıdır. 

Arfstlerimiz konuşmasını bil. 
nıiyorlar. Seslerinin tonlannı he. 
saplıyaıruyorlar. Bundan hem se· 
yirciler rahatsız oluyor, hem de 
piyes kuvvetini kaybediyor. Bil
hassa kJasik piyeslerde sahne li. 
sanının şiddetle lüzumunu daha 
fazla hissediyoruz. Sahne üzerinde 

• sokakta veya evlerimizde konuşul· 
duğu gibi konuşulmaz. Onan ken. 
dine mahsus bir edası, bir şivesi 
vardır. 

Meşrutiyet ilanmın ilk günleri 
idi. Memleketin edipleri, seneler. 
ce t"yatroyu Manakyanın taham
mül edilmez lehcesine veyahut tu
liiat kumpanyalarının maskaralık. 

lanna hasreden Ahdülhamidi Sani 
idaresinden sonra bir milli tiyatro 
tesis etmek lüzumunu takdir etti
ler. Tevfik F'kret, Süleyman Na. 
zil, Mehmet Rauf, İsmail Miiştak 

ve Halit Ziya ve daha bir çok ze. 
vat ile Tepebaşı Tiyatrosunun sa
lonlarından birinde toplanıldı. 
Mehmet Rauf ilk eserini ithal 
eylediği son üstadı Halit Ziyanın 
(Ferdi ve Şfirekföıı) ronıamnı pi. 
yes haline koymu'.?tu. Eylill mu
harriri kaleminin çıtırdısın<lnn 

başka bir sada çıkaramıyacak ka. 
dar mahcup bir adam olduğu için 
piyesi ben okudum. Benden sonra 
da merhum İsmail Müştak okudu. 
Bir çok projeler yapıldı, milli bir 
tiyatro i~in elemanlar arandı ve 
yazık ki bir şeyde takip f'kri oL 
madığından mıdır, nedir hiç bir 
şey yapdamadt. Bilhassa herkes 
artık tiyatro lisanı yerine geçen: 

- Yapça yapça karlar üzerinde 
bmgır bıngır ağhyarak ne deyi ge
zersin, lehçesinden tiyatroyu kur
tarmak istiyordu. Fikret merlmm, 
artistliğe özenen gençlere şiir söy
lemeği tal'm etmek arzu etti, o). 
madı. O sırada oynanmak istenen 
eserler, Namık Kemalin ve Ha· 
midin okunmak için yazılan eser· 
leri idi. Tiyatro ile alakaları vaka.. 
nın muhavere tarzında yazılmı' 
olmasından ibaret idi. Bunlar kuv
'Vetli keJim<>lerle halkı coşturacak 
eserler idi. İlk coşkunlukla" yavaş 
yavaş sükunet buldukça, bu eser. 
ler de sahnelerde söndii. 

Türk tiyatrosu pek çok inlo. 
laplar geçirmiştir. Bütün bu inla
laplarda, sanatkarlar, dekor itiba. 
riyle kazanılmış daima ilcdye 
doğru adımlar atılmış yalnız t iyat
ronun en mühim noktası olan sah. 
ne lisanı tamamen ihmal edilmiş. 
tir. Bu noksaru bugün de g;)rüyo
ruz: 

Artistler sad~e aralannda ko. 
nuşuyorlar. Biz, Tiirk sahnesinde 
mükemmel bir Türkçe isteriz. 
Çünkü milli bir tiyatronun lisana 
ait pek miihim bir vazifesi y81'dır. 
Fikret merhum pek güzel şiir o. 
kurdu. Hatta benim gibi falebe. 
sinden olanlar da bilirler. Bir gün 
Hamidin makberini okuduğu za
man -kendi kendimize kaç defa 
okuduğumuz halde bizde alel.;de 
bir tesir yapmış olan bu eser- bü
tün sınıfı zangır zangır titretti. 
Yalnız mesele sadecE> güzel siir o. 
kumakta değildir. Nesrin hatta en 
ehemmivets:z görünen bir cümle. 
nin de kuvveti vardır. Onu vere
bilmeli. Fransada gayet açık, bü. 
tiin kelimelerin hatta harflerin te. 
laffuzuna itina ederek k~nuşm.ıya 
''Komedi Fransez,, Fransızcası 
derler. Adamakıllı bir Fransızca 
dinlemek istiyenlcr oraya e;iderler. 
Silven öldüğü zaman bütün gaze. 
teler bu büyük sanatkann ihtiyar 
Boros rolünde söylediği bir tek ke
lime için sütunlarla yazılar yaz
dılar. Rasin'in trajedisi"nde Alber 
LamberClz, Britanikus kelimesini 
iki (N) ile yazıldığı için teşdit ya. 
par gibi telaffuz ederdi. (O) harfi 
ile ayni sadayı veren (au) harUe.. 
rinin içtimatndaki farkı dinl'.yen
lerin anlamamalan kabil değildir. 
Bundan dolayı artistler, o;ahneyi 
görmeden, sahneye çıkmadan Dek
lamasion yani inşat öğrenirler. Biz 
inşattan vazgeçtik. Artistlerimiz 
söyled 'kleri sözleri haziruna ta. 
mamen lşittirebilsinlel', anlatabil. 
sinler ... kafi. Türkçe diU pek a· · 
henkli, pek tatlı b:r dildir. Ona ıa. 
zun gelen kuvvet verilirse ve at. 
tistlariıniz sahne lisanının ne de
mek olduğunu anlarlarsa bu 
noksan telafi edilmiş olur. Fakat 
bunu kim anlatacak? Avrupada 
teüıUuz dersi veren hoca.J.ar var-
dn. Komedi Franseı:de oynayan 
büyük artistlerin sınıftan mevcut. 
tur. Hatta ressamlarda olduğu gibi 
artistlerin tercümei hallerinde "fi. 
lanın talebesinden,, kaydı unutul. 
maz. Onlar hem oynarlar, hem de 
şak"rt yetiştirmiye çahşırlat'. Zan-' 
ncderim ki bizde artist olmak isti. 
yen her genç kadroya ithal edil. 
dilden sonra bir rol deruhte ede. 
bil"yor. Fransada konservatuvar 
talebesinin hattıi figüran olarak 
sahneye çıkması yeni uçmıya he-

ves eden yavru kuşun kanatlannı 
oynatmasına benzer. Alber Lam. 
berfiz tekaüt edildikten S()nra u.. 
mum için bir dershane açtı. Saati 
beş franga (takl'iben dört kuruşa) 
ders verdi; üstadın bu derece ucuz 
bir fiyatla den vermesinin esba.. 
hını kendisinden sorduğum za
man: 

- Büyük Harpten sonTa Fran
sız rsanı güzelliğini kaybetti. Ders. 
haneyi sade artist yetiştirmek kin 
değil, lisana meraklı olanlan gü. 
zel konuşturmak için açtım. Ceva· 

Omriinde ilk defa olarak, ateşli bir çüt 
erkek gözünün yüzüne aç bir kurt gibi baktığını, ku· 
laklarmm hlç işitmediği tatlı bir cümlenin, sevme. 
diği ve sevmesine imkan olmıyan bir erkeğin du
daklarındar dökülmek üzere olduğunu anlamış va 
bun®, varlığında yarattığı fırtınaya tahammül e. 
demiyerek, kaçmıştı. 
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Londl"8 u1 
Nevyork 130.19 
Parla 2.95 
MiJAno 6.68 
Cenevre 29.105 
Amsterdaıd 69.1324 
Brüksel 21.8225 
Atına 0.965 
Sofya 1.5825 
Madrtd 13.36 
Buda peşte 23.415 
Bil kreş 0.6125 
Belgrad 3.065 
\'ok ohama 31.045 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHVtLAT 
Türk borcu I peşin 18.80 
Ergani 19.87 
Sıvas-Erzunım 1 19.12 
5ıvas-Erzurum VI 19.23 
'"ferkez BankSS1 Petln 108.-

~-------"' 
hını verdi. Talebesi meyanında 
sahne ile alakası olnuyanlar da pek 
çoktu. Bizde de hiç olmazsa tiyat. 
romuzda bu cihete ihtimam edils'e: 
"Gideceğim, Yapacağım., yerine 
"Gidicim, Yapicim!,. tarzında aca.. 
yiplikler İıjit'lmezdi. Her piyesin 
meşhur tirad'i vardır. Mesela l\lol
yer'in Avnr'mdaki Metr Y~k'ın 
tirad'ını acaba kusursuz sö:vliyebil 
mek için biçare Brüno neler çek. 
mistir? Hiç bir artist gönned'm ki, 
Rüy Blac;'ın biiyiik monoloR-unu 
söylemek, hem de kusursu:! söyli
yebilmek istemesin. Bunun icin ne 
kad11r emek ver~rler, ne kadar ça.. 
lışırlar! 

Sahne lisanı denildiiti zaman 
bunu yapmacık şeklinde teiakki 
etmemeli. Daima tekrar eyledifôm 
veçhlle en büyük mürebbi ha:vat. 
tu, hakiki hayat sahneleridir. Hu
zurunuzdan bir adamı şiddetle 
kovmak istediğiniz zaman başınm 
önünüze eğip yavaş~a: 

- Çık dışan! dersen~z kovulan 
adam sizinle alay ede.r. Sözünüze 
bir tesir vermek icin: 

- Çık dışarı! Ciimlec;ini knbaç 
gibi şaklatmak icap eder. Bir di. 
lenci ~ülerck: 

- Çoluğum çoc~ğum aç! Bana 
bir sadaka. Demez. Boynunu bü
ker, yiiziine bir htizün verir eli-. , 
nı uzatır ve merhamet talep 
ede:n ,.ı1m1ıPc;n;ft .. "'1flıctln·n'P'nl9e.;:;.•.._ 
dan 'korkarak onu tane tane söyle. 
miye itina eder. 

Gözilmüziin önünde durduğu 
halde göremediğimiz bu teferrua. 
ta lbım ~elen ehemmiyeti ver
mek lazımdır. Ben bu husu~ta mit. 
ll tiyatromuzu pek mfth.im bir nok
ta hakkında ikaz ediyorum. Fakat 
tekrar ederim: Bedbin değ-ilim. 

ULUNAY .. 
Geçen gün Felek bana S. B. lmzalt 

bir mektup verdi. Bu muhterem okuyu
cumuz tenkitlerim dolayısile bana JltJ
fat ediyor ve artistlerin makyajlann
dan haklı olarak şikayet eyliyor. Mak
yajdaki kusurlardan bütün tenkitlerim
de bahsettim. ArtisUerimize bu sanatı 

bilmiyorlar demek istemem. Neyire Er
tuğrul ve birkaçı milstesna olmak şar
tile hemen hemen hepsi kusurludur. O 
derecede ki buna makyaj denmez, Adeta 
"boyanma,, denir. Ve bu kadar tablat
ten harice çıkmak, artistin sanatlne, pi
yesin ruhuna tesir eder. Tabiiliğe yakın 
bir makyaj yapmanın o kadar güf ol
duğunu z:annetmiyonız. 

u. 
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SPOR 

Bugün Tan Kupası Ve 
V oleybolMüsabakasına 

Devam Edilecektir 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Rady~difüzyon Postaları 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

T, A.. P. 81.7 m. 94611 Kc:a. 20 tt•· 
1648 m. 182 Kca 120 KW· 

Cuma, 23. 2. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (PL), 13,30 - 14,00 Milzik: 

Tan kupası mektepliler futbol 
maçlarile voleybol müsabakalarına 

yarın devam edilecek ve şu karşılaş. 
malar yapılacaktır: 

Tan kupası 

TAKSİM STADINDA: Saat 14 de 
Vefa • Yüce Ülkü, 15,10 da Boğazi. 
çi - Şişli Terakki 
ŞEREF STADINDA: Saat 14 de 

Sanat • Ticaret, 15,10 da Pertevni
yal - Darüşşa!aka karşılaşacaklar. 
dır: 

Voleybol şampiyon(l8ı · 
Voleybol şampiyonasına da Beyoğ. 

lu Halkevi salonunda devam edile.. 
cek Hayriye - Işık, Galatasaray • is
tiklal, Haydarpaşa • Istanbul liseleri 
oynıyacaktır. 

Bu haftaki maçlar 
Lig maçlarına pazar günü de her 

üç stadda birden devam edilecektir. 
Bt. hafta yapılacak karşılaşmalar 
şunlardır: 

FENER STADINDA: Saat 13,30 da 
Galatasaray • Hilal, Hakem: Ahmet 
Adem. 15,30 da Fenerbahçe • Top. 
kapı, Hakem: Nuri. 
TAKSİM STADINDA: 11,30 da Pe 

ra • Galata gençler, hakem Bahaed. 
din, 13,30 Kurtuluş • Beylerbeyi ha
kem: Tarık. 15,30 da Süleymaniye _ 
Vefa, hakem: Şazi Tezcan. 

ŞEREF STADINDA: Snat 10 da 
Fener Yılmaz • Davutpaşa, hakem: 
Necdet, 11,45 de Eyüp • Şişli, hakem: 
Adnan Akın, 13,30 da Beykoz • Ka
sımpaşa, hakem: Refik Top. 15,30 da 
Beşiktaş. İstanbul Spor, hakem: Ha.. 
lit Galip. 

Bahar kupası 

Balkan güreş şampiyonası dolayı
sile gelecek hafta Istanbuldaki spor 
hareketlerinin, bu meyanda da Fe
nerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının 
tehir edileceğini yazmıştık. 

li" .. --..,..ı...~ı..-- rt-ı_ ... __ - · ..,.... .• 
taş kulüpleri şampiyona müsabak.ala.. 
nnın öğleden sonra olacağını düşü. 

nerek aralarına Şişli veya Peradan 
birisini alarak saat bire kadar bitiriL 
me.k üzere gelecek pazar günü bahar 
kupası ismi altında karşılaşmalar 
yapmağa karar vermişlerdir. F3u ka
rara göre Beşiktaşm • Galatasaray. 
la Fenerbahçenin de Şişli veya Pe.. 
ra ile oynaması düşünülmektedir. 

Galatasarayda yeni bir şube 
Galatasaray klübü ııpor şubeleri.. 

ne bir de Rogabiyi ilave etmeğe karar 
vermiştir bu günlerde faaliyete ge
çecek olan bu şubeye meraklı bir 
kütle müracaat etmiş ve kayıtlarını 

yaptırmışlardır. Bu teşebbüsl~rinden 
dolayı Galatasaraylıları tebrik ede.. 
ri.z. 

Ceza alan oyuncu 

Beşiktaş birinci futbol takımından 
Feyzi geçen hafta Beykoz maçında 
çok çirkin bir hareket yapmış ve ha. 
kem tarafından oyundan çıkarılm.tş.. 
tL 

Böİge genel direktörlükçe cezası 
taylı. edilinceye kadar Feynyi maÇ

lara iştirak ettirmemeğe karar ver
miştir. 

Talimatname gecikti 
lstanbul, Ankara, lzmir futbo .. a. 

janlarile federasyon mümessilinden 
mürekkep bir komite Istanbulda yaP
tıklan toplantılar neticesinde milli 
küme maçlan talimatnamesi projesi
ni hazırlamışlar ve mümessil bu ta. 
limatnamtyi tasdikten geçirtmek Ü

zere Ankaraya götürmüştü. 
Lig maçlarının sonu yaklaştığı ve 

başlama tarihi olan 31 marta pek az 
bir zaman kaldığı halde bugüne ka. 
dar bir haber alınamanuştır. Futbol 
federasyonunun çok iyi hazırlandığı. 
na şüphe olmıyan bu talimatnameyi 
tasdikte gecikmesi klüpleri çok hak. 
lı olarak endişeye düşürmüştür. 

Antalya Emniyet Amirliği 
Ankara, 22 (TAN) - Emniyet 8. 

mirlerinden Hamdi Toygar, Antalya 
em.niyet amirliğine tayin edilmiştir. 

Bugünkü Konferans 
Bu akşam saat 20,30 da Eminönü 

Halkevinde gazeteci arkadaşlarımız.. 
dan Celil Salih ta.rafından "Inkılap 
ve köylümüz,, mevzulu bir kon!crans 
verilecektir. Konferans mevzu itiba. 
rile herkesi alakadar etmektedir. 

- · ----0---

ASKERLIK iŞLERi: 

Şubeye Davet 
Beyolllu Yerli Aıkerllk Şubesinden! 
Adlan aşa/!ıda yazılı yedek subayların 

muameleleri tetkik edilmek üz.ere nQfus 
ve hüviyet cüzdanlarile hemen §Ubeye 
müracaatları: 

Levazım asteğmen Ali oğlu Hul(ls! Er
zurum 322 (38058), Piyade Yüzbaşı Ham 
oğlu Hasan İstanbul 320 (31513)1 Süvari 
Teğmen Mustafa oğlu NAzım SelAn!k 324 
(39049), Levazım Asteğmen Hüseyin Hüıı
nQ ı>l!lu HA~P!' A7'"7 !'117 r~n~10' ıı.ır •• ı..~lo.- ~ 
re Teğ'men Mustafa Thsıuı oğlu Süleyman 
314 (18086), Tabib Yüz. lsman oğlu MWı· 
sin SelAnik 313 (36072}, Tabib Yüz. 1sak. 
oğlu Mişon fstan. 313 (14765). 

·- -- ·- ----

A Y Ş E 
İMPERİO ARGENTİNA 

Türkçe sözlü 
lapanyolca prkılar • • , , 

BeyoOlundı Franıız Tiyatrosunda 

Fevkalade Müsamere 
27 Şubat 1940 8ah gDnQ 

Akşamı saat 
yirmi buçukta 

<;oeulc oyunları, ÇOC\J.k sarkılan, co
cuklar tarafından caz konseri, Şehir 
Tiyatrosu artistleri Bedia, HAz:ım, 

Vasfi tarafından temsil, monoloğlar, 
Eminönü Halkevi temsil kolu tara
tı.ndan komedi, Gregor ve arkadaşlan 

' ı.,. AZ t• 1 

Karışık program (Pl.). 
18,00 Program ve memleket saat ayarı, 

18,05 Türk müziği Çalanlar: Fahire Fer
san, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Fahri 
Kopuz. 

•) Okuyan: Necmi Rın Ahuıkan 
1 - Muhayyer peşrevi, 2 - Arif Bey: 

Muhayyer &arkı (Meyhane tarabgA.hl 
meyi), 3 - Tanı.bur! Ali: Muhayyer şar
kı (Feryada ne hacet), 4 - Suphi Ziya: 
Muhayyer şarkı (Titrer yüreğim her ne 
zaman yadıma gelsen), 5 - Cevdet Çağla: 
Keman taksimi, 6 - Şevkl Bey: HUseynJ 
şarkı (Hicran oku sinem deler), 7 - Hü· 
seynl şarkı (Sevdiğim cemalin çünkü gö
remem), 8 - Hüs.eyn1 saz semaisi. 

b) Okuyan: Semahat Özd•nıet 
1 - Bimen Şen: KUrdilihicazkAr şarkı 

(Ateşi aşkın dile etti eser ), 2 - Bedriye: 
Kürdilihicazkar şarkı (Kararan sularda}, 
3 - Yesari Asım: Kilrdilihicazkh' ~kı 
(Sen gitgide bir afeti devran olacaksın). 

4 - Şemsettin Ziya: KürdillhicazkAr şar .. 
kı (Bıktım elinden). 

18,50 Türk müziği: Oyun havalan. Sadi 
Yaver Ataman; 19,00 Serbest saat, 19,10 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 19,25 Türk milziğL Çalanlar: 

Cevdet Çağla, Fahire Fersan, Refik Fer· 
san, Fahri Kopuz. 

a) Okuyan: Sadi Ho11ee 
1 - Keman! Sadi: Seg!b şarkı (Runım

da ölen nağmede}, 2 - Tamburi Ali: Se
g~ şarkı (Dil harabı aşkınam), 3 - Hay
ri Yenigün: Hilz.zam ııarkı (Ölürsem ya
zıktır), 4 - Sedat Öztoprak: Hüzzam şar
kı (Cefayi hicrinle gönlüm yıkılsın), 5 -
Sadettin Kaynak: Hüseyni türkil (Ağlarım. 
çağlar gibi), 6 - Sadettin Kaynak: fül· 
seyn.i türkü (Kara bulutlan kaldır ova• 
dan). 

b) Okuyan: Mefharet SaOn•k 
l - Ali Bey: Karcığar şarkı (Aldın dlli 

nAşadımı), 2 - Arif Bey: Karcığar ıarkı 
(Gönlümün hayli zamandır), 3 - Sadet· 
tin Kaynak: Türkü (Bağrıma taş basay
d.ım ), 4 - Sadettin Kaynak.: Türkü (Es· 
merlm kıyma bana). 

20,00 Konuşma (Miill kahramanlık 

menkıbeleri), 20,15 Temsil: Ne!'i Yazan: 
Mithat Tansuk; 21,15 Konuşma (Sıhhat 

saati), 21,30 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 
Dr. E. Praetorius): 

1 - Mozart: Sihirli fiüt operasının U• 

vertürü. 

8ollst:' z'°;hTd. Sezen: 
s - Grieg: İkinci Peer Gynt SuitL 
22,15 Memleket saat aran, ajans haber

leri; ziraat, esham-tahvilat, kambiyo-nu
kut borsası (Fiyat), 22,35 Müzik: Cazband 
(Pl), 23,25 • 23,30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Ecnebi fsta~yonlannda 
Türkçe Neşriyat 

Londra 31 ve 19 metre ilzerlnden sut 
18,55 de; Parls 40 metre lherlnden aaat 
20.25 de; Roma 31 metre Qzerlnden ve orta 
ial~ada Roma ikiden saat 21 de. 

"PERİHAN,, m Ruhu İçin 

MEVLOD 
Divanı Muhasebat Baş katip m 

vini "KEMAL BATUK,, un kızı v 
Deniz levazım yüzbaşı .. KEMAL 
RIMAN,, ın eşi "PERIBAN,. ın öl
münün kırkıncı gününe rastlıyan y 
nnki Cumartesi günü öğle nama 
dan sonra Beyazıt camiinde aziz 
huna ithaf olmak üzere Mevludu n 
bevi ve hatmi şerif okunacaktır. K 
disini sevenlerin ve arzu eden ıeva 
teşrifleri rica olunuyor. 

yolda yalnızca yürümekte devam ettiğini goruyo. 
rum. Bu hal, benim baba kalbimi müteessır ediyor 
kızım; yoksa niyetin hiç mi evlenmemek? 

Zavallı adam! Ayşe şimdi, dayısının buğulu göz. 

lerini düşünürken, içinde ince bir sızı duyuyor ve 

ona koşarak: 

Evet, Hu!ki bey belki de, iyi bir adamdı, be..1Jd 
de, patronun dediği gibi, zeki ve kabiliy~tli bir çer 
cuktu, fakat Ayşe için onu sevmeğe imkan yoktu. 
Bineıenaleyh onun teklifini, hiç düşünmeden reddet. 
mek lazımdı.. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 36 

- Hayır dayıcığım. bir gün mutlaka evlenece
ğim ama. karşıma çıkan erkeği sevmek istiyorum. 
Bundan evvel bana izdivaç teklif eden adamlara, a
lıcı gö.ıü ile bakmamıştım; Hulki beyi de, aylardan. 
beri beraber çalıştığım bir arkadaştan başka türlü 
görmüyorum. F'akat sana söz veriyorum ki, bundan 
sonra, berumle atakadar olduğUnu hissettiğim bir 
adamı mühimseyeceğim, onu muhtemel bir koca 
gibi tetkik edeceğim. 

Birkaç saat evvel bunu yapmamış olduğuna, a. 
çık ve dürüst bir şekilde Hulki beye, kendisile evle. 
nemiyeceğini söylememiş olmas~na için için kızıyor
du. Yarın yine onunla karşı karşıya gelince; zavallı 
adama ne söyliyecek, nasıl muamele edecekti? 

Bir iki dakika kadar asabiyet ve heyecanla dü
şündükten sonra, şu kararı verdi: Yarın yazıhaneye 
gitmemek ve hemen Rulki beye bir mektup yaza. 
rak, teklifinı reddetmek. Bu karan verir vermez, 
yatağından kalkarak, lambasını yaktı ve hemen yaz
mıya koycldu· 

"Hulki bey, bu akşam hiç beklemediğim bir an
da benimle evlenmek istediğinizi söylediniz. Bana 
karşı gösterdiğiniz alaka ve itimada teşekkür ede. 
rim, fakat bcızı hususi sebeplerden dolayı, bu tekli· 
finizi kabul etmeğe im.kan göremiyorum. Bu sözle
rimden kendiniz için her hangi bir hakaret manası 
çıkarmıyacağınızı ve bunu bir izzeti nefis meselesi 
yapmıyaca~nızı ümit eder, birkaç aydanberi devam 
etmekte olan arkadaşlığımızın ayni fiekilde ilerliYe-

Bunu ya.zıp zarfl:adıktan sonra, biraz sükfuıet 
bularak, tekrar yatağına girdi Artık mutlaka, mut
laka uyumak istiyor ve başını bütün düşüncelerden 
boşaltmıya çalışarak, gözlerini yumuyordu; fakat bu 
defa da o zamana kadar beyninin gizli bir köşesin
de pusuya yatıp bekliyen bir sual, hain bir dü~an 
baş kaldırdı: 

ı ,. - Onu niçin reddettim? 
' Evet, Hulki beyi böyle hiç düşünmeden reddet
mesine sebep 'ne idi? Bu genç, kedinisine iyi bir ko
ca olabilirdi; üstelik te, kendisini seviyordu. O hal
de Ayşe gibi dünyada kimsesiz denilecek kadar yal
nız olaL ve şefkate susamış bulunan bir genç kızın, 
hiç düşünmeden böyle bir partiyi reddetmesine se
bep ne idi? Bunu dayısile, yengesi ve Belkis haber 
alsalar, mutlak kendisini azarlarlar, mantıki düşün
mediğini söylerlerdi. 

Genç kız, kapalı göz kapaklan arasından yen
gesinin çatılan kaşlannı görüyor, onun sesini duyu. 
yordu: 

- Yaşm yirmi beşe yaklaştı; ben öyle avukat. 
lıktan, koltuğunun altına iri bir çanta alıp, mahke-

eme dola aktan bir anlamam. Ben, 

seni; kendi el:m.le evlendirmek ve bu yalnız, biraz 
da serseri hayattan kurtarmak istiyorum. Şimdiye 

kadar ayağına gelen birkaç kısmeti düşünmeden 

teptin; daha geçen sene Bostancıda iki genci reddet
tin. Halbuki doğrusunu söylemek lazım gelirse; on. 
lardan, hele bir tanesi, güzelliği, ailesi, mesleği ve 
.servetile tam sana layık bir adamdı. Böyle devam 
ederse; ihtıyarlıyacak, kocasız kalacaksın kızım. Bak 
haberin olsun da, sonradan bana: "Kimse bir şey 
söylemedi. benı serbest bıraktılar,, gibi bahanelerle 
şikayet etme! 

Yengesinin bu muhayyel nutkuna gülümserken. 
onun yanında dayısının müşfik gözlerini de görüyor 
ve onun bakışlarında da kinay!'?ler okuyordu: 

- Ayşecik; annenle, baban seni bana emanet 
ederek, gözlerini bu dünyaya kapadılar, ben de s0ı
ni, kendi öz evladımınışsın gibi, can ve yürek:ten se
viyorum. Senm bizden uzakta geçen her günün be
ni üzüyor, içime hicran oluyor. Seni himayesi altı.. 

.ıa alacak, mesut edecek bir adamı gözlerim sabır. 
sızlıkla arıyor; artık ve tam bu arzuma nail olaca
ğmıı ümit ettiğim zaman, senin karşına çıkan adam· 
lar1 birer birer önünden çektiğini ve kendi çb;diğin 

Dayısına bu cevabı vererek, onu ikna ettiğini 
zs.nnettiği bir anda, Belkisin kardeş gözlerınin kal. 
binı delmek i~tiyormuş gibi, derin derin yüzimde 
dolaştığını hıssediyor, onun ince ve hassas sesıru du
yuyordu: 

- Ayşe. seni dünyada en iyi tanıyan. en cok 
seven arkadaşına karşı da sahte bir tavır mı takına
cak, onur sl:t.lllimiyetinden de kaçacak mısın? Niçin 
bana, yalnız bana, kalbinin serbest olmadığını, hala 
110,, nu düşüı:mekte devam ettiğini söylemiyorsun? 
Niçin etrafındaki erkeklerle alakadar olmamanın 
haklld sebebini benden gizliyorsun? Ben, senin ya. 
nında olsam. bu büyük hakikati benden gizliyebi· 
lir miydin? Hayır değil mi? O halde, Hulki beyi de 
yine "O,, nun yüzünden reddettiğini, hala onu bek
lediğiııJ, onun seni değil, sende kendisine ait esld bir 

(Del.'atDJ var) 
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ABONE BEDELi 

T Orklyo le nebi --1400 Kr. 1 8enı 2!!00 Kr. 
7110 • G Ay 1l'>OO • 
400 • a Ay 800 .. 
150 • 1 Ay arıo • 
Milletlernrası pona ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli mOdJet surnsiyle so. 18, ı, 
ıu Uradır. Abone bedeli oestndir 
Adres detf$tirmelr 211 kuru.tur. 
Cevap için mektuplara 10 lruruşlulı 
pul llAvesı ıazımdır. 

GON.Otf ._ ~.ESELELERI 

Köylünün Büyük 

Dertlerinden Biri ! 
A ltmda, 30 dan fazla ntanda. 

r A lf 

Tür/, gazeteciler heyeti, Strasburg küisesilıi ziyaretleri sırasındo ıın lmzasmı taşıyan bir mek
tup aldık. Fa.kat, bu mektup, otus va
tandaşın imza.siyle birlikte, mil7on
larca köyllinün başlıca dert ve dava. 
laruıdan birini ihtiva etmektedir. 
Mektubu 7ua.nlar diyorlar ki: 
"- Bugün, Aııadola kö7ledni en 

'tok dilfUııdilren p7, pbn mahaall 
l'araya tahvil edebilmek mesele1kllr. 
köylü, büyük fedalirlıklara katla. 
llarak elde edebildiği mahaalil ut. 
aıakta, çok bQyiik zorluk çeker. Kö7-
uı, mahauliinil tes elden utmak, 
lllecburiyetinded.ir. Fakat kime ut
man? Kendiainl beldi7en bir ~k itle
ri 7fb Bstfl bırakıp, bfnısuıa biu. 
tek, on, on bet saatlik meaafecleki 

STRASBURG 

' ·--etasyona mı ~taln? 
Bunu J'8Pllllll)'acalı I~ ..._,,.. 

butdayını, onun diifeeeği bu milfkUl 
V'aziyeti dfifflnmflş, bir fınat 187DUJ, 
t'e ayağına kotmU§ olan açık ıöze 
satar. 

Vllai, Ziraat Bankan, kB7ltlnOn 
bufda;ymı satın alı;yor. Ve kCSylB, bu 
lfituftan bihaber değildir. Fakat, 
kCSyJfl, buğdayını, on, on beş saatlik 
lllesafedeki istasyona tapmak hrsa. 
tından mahrumdur. 

Bunun içindir kf, zavallı klylO, 
bütün bir yıl, topratm iyi m.ahaul 
•erip vermiyeceiinden evvel, alaca
lı mahsulii nasıl satacatını dilfilnOr. 
Onun için, mahsulü satmak, yettıtir
mekten zordur. Ve aatıı zorluklan, 
köylilyil ekseriya, tabiatin büyük 
ihanetlerinden fazla mutazarnr e-
der. 

~öy1erlnıizln iktuadJ kalkınması. 
ba ehemmiyet verdiğimiz sıralarda, 
h~yden evvel alika gönniye il. 
Yık ve muhtaç olan hayatı mevzu
Jardan b:risi de budur. 

Bizce, buğday milbayaa itlerini. 
Yalnız bUyük istasyonlara, ve silola
lara münhasır bırakmamalı, teşkili· 
tı Reni letmeli, kazalara, nahiyelere, 
hattı bilyük merkez olan köylere ka. 
dar elimizi uzatab:lmeli, oralarda 
lbfibayaa ıubeleri açmalıyız.., 

köylülerimiz namına yapılan bu 
::ıenniye, ilave edecek bir şey yok
l · Biz, Ziraat Vekiletimiz"n, köy
firnUzün bu sıkınhsmdan da haber-
~ar ~ulund~ğundan eminiz. Bunun 
çhıdir ki, bugün o vekalete, yeni bir 
:ı'."~eket derdini tanıtmış vaziyette 
ha •lız. Yalnız, bekJediğimJz fey, 

0
.:.le büyük köylü dertlerinden hiç 

_ azsa bir )usrnınr halledilmic ıör-
-ck.tir1 "' 

• F ... 1.!., tz • , . V tI 
~e eue&~W<1tı aziye ert 
--------~~~~~~~ 
bitbUn, Erzincan feliketzedeler:nden 
&ayı!;:ukla ıörüştük. Bize ıwıları .. ••b- Biz, Erzincandan geldik. Anam 
litn~hl zelzelede öldü. Ben kızkarde
lııyo~ kaldını. Şimdi "Oskildarda otu. 
liyen ~~· Hem~hrimiz olduğunu söy
lb.ıııtaıc r zat, bizi evine aldı. Zelzele 
ru d asından gelditimiz için, bize 

n e ot 
lı:lı'de uza~ kuruş veriyorlar. iki 
finhli 1• aldıgımız altmış kuruşla ge
le~ ;e ç~lışıyoru. Fakat, ben ıbek
llanı e ııtrnek ist:yorum. Epey bir 
be ... an lgeçtiği halde, hAJa bir mekte. 

.,er eşenı d" 
için, her .e ını. Mektep işimi hal 
Vapur gUn istanbula iniyorum. 
buıcı II~arası b~r hayli tutuyor. Hal. 
CUnl~re k g~ldiğimlz giinJerden, son 
de vesik 8 ar, elimizdeki feliketre
fİYordu. Ş~· v~p~rlarda bilet gibi ge-
Eğer nıdı ıse, para istiyorlar!,. 

doğruy~a. ~~~uk~~ ~inled.i~leripıiz 
•ar: ~ duşunduren ikı nokta 

1 - Erzt t'erl~n ve ~~an felaketzedelerine 
tifade i t~aıtı nakliyeden bedava fs
teındid' rn •yazının, bir müddet daha 

z 1 lnÜJnkUn deti) miydi? 
tak - dMaarif Vekaleti, zelzele mm. 

asın an gel k 
lhekt ı e~ çocuklan derhal 
hUz ::t et~ yerleştirecekti. Eier he. 
kası a 1 ta kalmış zelzele mınta
rlndeçocukları varsa, onlann, dersle
Mekt n geri kalınamalan için, derhal 
d keplere. Yerleştirilmeleri iktıza e-
er anaatındeyiz! 

F ransanin Bu Harpte Tahliye 
Ettiği Tek Hudut ehri 

Biz, harlii CJeğilse bile, 
harbin ilk feci eserini 

Strasburg şehrinde gördük. 
Pari.se vardığımızın ikind 

gilnil sabah erkenden cephe
ye gitmek üzere otomobilleri
mize binip yola çıktık. 

Parbten aynldıktan sonra artık 
herp mıntakasına gireceğimizi aa
nıyor, ve hayatta bir deği~iklik 
göreceğimizi tahmin ediyorduk. 
Saatlerce mesafe katettik, kilomet
relerce yol aldık. Köylerden, şe. 
hirlerden geçt ik. Her tarafta hayat 
olduğu gibi devam ediyordu. Yol. 
larda otomobil ve kamyonlar yanı 
yapıyor, trenler işliyor. tal"lalarda 
köylüler işlerine devam ediyordu. 
f?ehirlerde mektep çocukları arka.
lannda çantalar mekteplerine gL 
diyorlardL 

Bu böylece ak~ma kadar d~ 
vam etti, 500 kilometre mesafe ka. 
tettikten sonra akşam saat sekizde 
cephe arkasında küçük bir şehirde 
bir otele indik. Parise nisbetle bu. 
rası çok daha karanlıktı, fakat ha
yat durmamıştı. Otelin kahvesinde 
ve lokantasında kadın, erkek bir 
çok kimseler ya içki içiyor, ya ye. 
mek yiyorlardı. Yalnız müşterile
rin çoğunu zabitler ve askerler tcş. 
kil ediyordu. Belli ki, artık askeri 
mıntakada ve cephe civarında bu. 
lunuyorduk. Şehirdeki diğer otel
lerın de dolu olduğu anlaşıhyorC.u. 
Çünkü bu otelde bize yer bulmak. 
ta güçlük çektiklerini anlattılar. 

Derhal odalarımıza yerleşip te
mizlendik. Biraz sonra otelin lo. 
kantasında birleştik Otel sahibi · 
Cuma günü et olmadığı için, o ak~ 
pm bize et yemeği veremiyece
ğinden dolayı özür diledi. Fakat 
tavuğu ile, av etile, balığı ile, mü~ 
tenevvl yemekleri ve şarapları ile 
bize mükellef bir yemek yedir
diler. 

Ertesi sabah erkenden kalktım. 
Otelin kahvehanesine indim. O tel 
sahibi büfesinin başında müşteri. 
!erinin kahvaltılarını hazırlamak
la meşguldü. 

- İşler nasıl? Dedim 
- Mükemmel, dedi. 
- Cephe arkasında bulunuyor-

sunuz. Askeri mıntaka icindesL 
niz. Hergün bir tayyare hücumu 
tehlikesine maruz bulunuyorsu
nuz. Bütün bunlar, burada hava. 
tı bozmak, sıkıntı ve mahrumi~·et 
tevlit etmek için kil!i sebepler ~a. 
yılabilir. 

"- Katiyyen, dedi, biz borada 
fevkalAde rahatu. Şehrin umumi 
hayatında hiç bir değişiklik husule 
relm't değildir, bilikiıs askrri m•n
taka içinde bulunmak §ehirde faali 
yetin artmasına, işlerin ç-oğalma
ıına sebep olmuştur. Tayyare bil. 
cuma tehlikesine gelince. bundan 
hiç birimizin korkusu ynktur. ve 
tehir daha böyle bir tehlike duy. 
mamqtır • ., 

Kahvemi içtim, çıkıp pehrt d~ 
!aştım. Hakikaten gördüğ~m man.. 
zara otelcinin sözlerini teyid edi.. 
yordu. Sokaklar mektebe giden ço. 
cuklarla dolmuştu. Mağazalar ke. 
'Penklerini açıyorlardı, ve hayat, 

YAZAN: 

M. Zekeriya Sertel 
her yerde olduğu gibi. normal ..
kilde devam ediyordu. 

Otele döndüğüm zama~ arka. 
daşlar kahvelerini içiyorlardı. O
tomobillerimiz hazırlanmıştı. Do. 
kuza doğru hareket ettik. 

Artık cepheye yaklaşıyorduk. 
Fakat bili harpten eser 

yoktu. Yollarda otomobiller ve 
kamyonlar azalmış, fakat geçtiği.. 
miz köylerde hayat durmamıştı. 
Strasburg kapılarına kadar bu, 
böyle devam ettL 

Fakat Strasburg ıeJırinfn eşilin-

den adunımm attığımız andan ltL 
haren manzara değişti. Sar.ki bir
denbire hayat duruvermişti. Met. 
rı1k, sessiz bir şehre giriyorduk. 
Pancurlan kapalı evler, kimsesiz. 
bomboş sokaklar. Ne bir ses, ne 
bir nefes. Otomobillerjmizin mo. 
tör homurtusundan başka h iç bır 
ses işitilmiyor hiç bir hayat eseri 
görülmüyordu. Şehrin ortasına 
geldiğimiz zaman otomobilleri. 
mizden indik, bize rehberlik .. den 
ı·ransız zabiti izahat vP.:-<li: 

"- Stra.'lburr, dedi, bu harpte 
Fhnumn tahliyeye lilzum 6Ördil-

ÜÇ. T 0 R L 0 BiT 
B!tler eski zamanlarda yifftlerln 

uyesinde reçindikleri için piredea 
ilstiln tutulur, fakat bitten bahset
mek ayıp sayılırdı. insana hastalık 
getirdikleri sabit olduktan sonra, 
bitler itibarlannı kaybettiler, fakat 
büyük şöhret kazaqdılar. Bele ba 
aralık kendilerine karşı açilan mil. 
cadeJeden dolayı gazetelerin sil. 
tunlarında hemen bergiln Jerleri 
oluyor. Onun için bitlerin çeşitleri 
hakkında biraz tafsilat yumak 
mevsimsiz olmaz sanıyorum ... 
İnsana hayvanlardan da, -me!l6o 

la fareden, güvercinden, tavuktan, 
köpekten- bit gelebilir. Fakat on
lardan gelen bitler gelip geç" ci 
şeylerdir. İıısanlan seven bitler ilç 
türlüdür. 

Birincisiyle fkinc7ıl ara11ndakf 
fark şekilden ziyade bUyUkJUk ei. 
hetinden, b :r de insanın vücudilnde 
tercih ettikleri yer bakımındandır. 
Birincisi başı, saçlarm arasını, hem 
de en ziyade körpe, genç çocukla
rın başını sever ve vücut bif nden 
biraz daha küçük olur. Bu cinsin 
dişileri erkeklerinden daha fazla 
olduktan başka dit'lerin her biri 
altı günde elli kadar sirke çıkarır, 
bunJann da her biri on sekiz g?1n 
sonra tekrar sirke doğururlar. Bu 
hesapla üç ay içinde b:r dişi bitin 
125,000 tane dölü meydana çıkar. 

Bereket versin ki, bas bitleri ti. 
ffis hastalığını getirmezi.er. Fakat 
çocukJann bapnda pek çok bir'k. 
tikleri vakit fena bir koku ~ıkanr
lar. Bundan dolayı olacak ld barı 
yerlerde -mesela AVU1traJyanın 
yerli kabileleri arasmda- çocuk
lara başlanndaki bitleri aJ11:ları
na atarak çiğnemeleri öpüldiii· 
ni rivayet ederler-

İJtinci tiirlftıUne ~aşır bid 
demek daha doira olur. ÇünldJ en 
sevdiği yer çamaprlann araudll'. 
Oradan anda sırada vilcudUn iL 
zerine gelerek insan kanından 11-
daSlnı almak için deriyi ısırır. 
Günde iki defa ısırsa kendisini 
idare ettiiine dikkat edilmiştir. 

Bu turlü bit yaıh adamlann ~·
nmdan Uha ziyade hotlandılı için 

ihtiyarlara rençlerden zfyade mu. 
aallat olur. İhtiyarlardı mesane 
hastahtı da çokça olduğundan pek 
eski zamanlarda hekimler bitle 
mesane hast*hğını biribirinden 
teşhis ederlerdi. 

Efiltun filozof bu ikinci tfirlO 
bıtlerin vücutta pek çok toplan
dıktan vakit hlsı1 ettikleri çıban
lardan öldillil için bitleri eskiden, 
pek ziyade akıllılık atameti sa. 
yanlar da vardı. Filozoftan sonra 
daha bir kaç biiyük adamın gene 
bit çıbanlanndan g"tmesi {berine 
bitin akıl alameti olduğuna ina
nanlar çoğalmıştı. Bizde de buffa. 
la çocuklann başına bit gelemiye
ceği iddiası bundan kalmış olsa 
gerektir. 

l 10akat, sonradan bitler meden' • 
yetsizUk alameti savılmı~•ır. Bu, 
elbette daha doğrud;.ır. Medeniyet 
temizlikle kaim olduğu gibi, '>itle. 
rin hastalık nakline vasıta olduk
tan anlaşlldıktan sonra, insan 
tembellik ederek kendisini tf'miz. 
!emekten vazgeçse bile, hastalana
rak hastalığını başkalanna bula~ 
tırınak en büyük medeniyetsWik
tir. 

CçOncO tUrlii biti medeniyets'z
llk alameti uymak güctilr. Bunun 
adını, tabii, bildiliniz için burada 
tekrar etmiye lüzum görmiiyo. 
rom. Şekli de ötekilerden pek 
farkb, yassı, renri sanmtıraktır. 
Medeniyetsizlik alameti sayılama
maaına sebep, daha ı:i~·ade temiz 
ve kihar vücutlardan hoşlanması. 
dır. Kirli adamlarda tfaha nadir 
bulunur. Bildiğ'niz yerlerden baş. 
ka, gene temiz insanların kolları· 
na ve bacaklanna da musallat o. 
lor, hem de vücuda yapıp.rak a
nn mUddet kalır. 

En temiz insanlara bilf, masal. 
lat olan bu hayvancığın adı pek 
çirldn olmakla beraber onu kirli. 
lik alAmeti saymamalıdrr. Zaten, 
saııned:ldiji gibi, yalnız çirkin 
yerlerde gelmez, tramvayda, va
purda, hamamlann halvetlerinde 
ve yalnu: kibarlara tahsis edilen 
HJ1llUD8 odalannda bile ıelebilir. 

fil yeslne phfrd!r ÇftnkB StTas. 
burs tam hudut llzerindedlr ve her 
an cepheden yapılacak bir bom.. 
bardunanla imha edilmek tehlike. 
aine maruzdur. Darp baılar ba!lla
mu Strasburg halkına tehrl ter. 
ketmeleri için 31 saat mühlet n
rilm" ştir. %20,000 nüfuslu bir şeb. 
rin bu kadar az bir zamanda bo
şaltılması ne demektir, tahmin e
debilirsiniz. Biiklimet biltUn tren. 
leri, otomobil ve kamyonlan, hu. 
lasa biltiln nakil vasıtalarını ı~ 
hir halkının emr!ne hazır bulun. 
durdu. Ve tehir bir hafta içinde 
boşaltıldı. Hastalar yataklarmılan 
kaldırılarak sevkedilcli. Yollarda 
doğuran gebe kadınlara tesadiif e. 
dildi. Fakat aceleden kJmse nıal ve 
mülk kaçırmı;ya lüzum sarmedl. 
Herkes mıiaza ve evinin knpısını 
kapadı, anahtannı ceb'ne koyup 
seyahate ıider (ibi yola çıka.,, 

Filhakika mağazslar kepenkle. 
rini indirmiye b!le vakit bulama
mışlar. Mağaza camekanlan eşya 
ile dolu. Slnemı. Jrapılannda ~on 
gösterilecek filmin ilanları hill a. 
sılı duruyor Operanın son oyunu. 
na ait Hanlar hAli soksk!an s:islü· 
yor. Ve mağaza camekiınları h8.IA 
mü~terl davet eden tezyir.atiyle 
boş sokaklara bakıyor Arada sıra
da Kızılhaça mensup bir kadının, 
veyahut bir askerin bo' sol<aklar. 
da ilerlediğini görüyoruz. İnsansız 
bir şehir ne hazin bir manz..ıra te1-
kil ediyor. Bir mağaza c.·ameklnın
da bir bf!bek gösteriyorbr: 
"-Mağaza sahibi diyorlar. dftk. 

klnını kaparken cameokandn oto· 
matik b:r surette dönen bu bebeğin 
saatini durdurmayı unotmu~. Be
bek iki ay burada yegAne canlı 

mahldk eibi çırpmdı, durdu.,. 
İçi eşya dolu diğer bir camekan 

gösteriyorlar. Ortasında küçük bir 
kara tahtaya tebeşirle yazılrl'.1§ §U 
cümleyi okuyoruz: 

-ZAFERDEN SONRA AÇILA
CAKTIB. 

Bu sessiz aokaklarda dola~a 
dolaşa fe.'ırin Ren sı!hiline 

yakın kısmına geliyoruz. b i:tada 
sokakların tel örgülerle kapandı
ğını gör~yonız. Tel ör'1i!er ara. 
sından dolaşarak ti nehir !:-oyuna 
geliyoruz, Alman - F'ransız top. 
raklannı bağlıvan me~hur köprü
ye vanyoruz. Karpmızda Alman 
cephesi. Aramızdaki mesafe :?50 
metreyi geçmivor. OnbrlD ceph~ 
boyunca yaptıkları Blo:tha:ısc'ler., 
yani müstahkem kuliıbeleri ı:örü · 
yonız. Köprünün müt!t.arrlk ktı.. 
mını çevirmişler. Bir ucu Fransız 
toprağında. di~ ucu AJn·on toı> 
rağında, biriblrimize o kadar yakı. 
nız ki, kendimizi bir:ıı zorlasak 
biribirimizir seslerimir. i~itebile. 
ceğiz. Sağıma bakıyorum, nehir 
karpsınd~ Alınan mevzileri ve ba· 
casından dumanlar çıkan Alman 
fabrikası; sohr.na bakıyorum, kÖJ>
rünün kapanan ucuna lcadar yana. 
şan lokomotifin homurtaJunu işi
tiyorum. Tren tA burava kadar gc. 
lebiliyor. v~ CE"pheyt! erz:ık ve m~\. 
bimmat taşıyor Gerek Almnn . .ze
rck FranstZ cephesinin beı on kilo. 
metre arksında da fabrikalar .ta-

f!o;glfui-~ 
Matbuat Dava!arı 
için Ayn Bir '- 'l z .tı ~ 

Mahkeme isteriz! 
• Fethi O~a •cık mektup • 

Yazan: Sabiha Zekeriya SerteJ 

S aym Adliye Vekili, 
Son aylar içerisinde matbu. 

at hakkında açılan da\'8lann saylll 
oldukça kabank bir yckCin teşki1 .. 
der. Bu davalar arasında gayet • 
heınmiyetsizleri olduğu ıibi, mea.m
leketin umumi siyaset:yle, inkılAp 
prensipleri ve rejimle alakadar olan· 
lan da vardır. Bu davalar hakkında 
hükümlerini Ctlınhuriyet mahkeme
lerinin adalet dairesinde vereceğine 
em'ııiz. 

Yalım fikir ve matbuat mDnteslp. 
lerini rahatsız eden bir nokta var. 
Matbuat cürümleri, alelade hakaret 
veya Jursulık gibi Ceza Kanununun 
cilriim olarak kabul ettiği, ceza bi~ 
tiğl kayıtlar ve hükilmlerden farklı. 
du. Gazetecilik. eski mlnuında b
bal edildiği ıibi "ıaydi şuun, imllfl 
siltun,, dan ibaret değildir. Bugibı 
suetecinin, muharririn, münevve
rin vazifesi, memleketin, rej imin, 
iıılalibın müdafaasını )'apmak, a. 
muıııt menfaatlere h izmet etmektir. 
Bu kadar mühim bir vazifeyi ;yük· 
lenen münevverlerin, bu dava u4-
runda her fedalirlıfı göze alarak 
kalem oynatmalan da gayet tabiidir. 
Fakat, içtimai, siyasi, kültürel ba 
kadar büyük mina11 olan bu dava
lann, giinlük mabkemlerde, alellıle 
ceralm ~bj ve ba ceraim arasında 
m6talia edilmesi, memleketin büyük 
davalarma hizmet noktasından mlL 
nevverin müdafaa hudutlarını da
raltmaktadır. 

HWmin vazifesi hiç şilphe 10k 
ki, evvelA kanunun metnine ıöre ha. 
reket etmektir. Fakat bu kanunun 
metni ile devletin siyaseti bakımın
dan diğer kanunlarla olan münase. 
betini araştırmak, hatta bu kanunun 
beynelmilel münasebetler noktasın
dan mahiyetini a.raşbrmak ta h i kL 
min vazifesidir. Matbuat davalanncla 
öyle mühimleri vardır ki, devletin 
umumi siyasetiyle alakadar oldup 
ıibi, beynelmilel münasebetleri üze
rinde de müessirdir. Bu kadar mii
him davalann, alelade ceraimle ayni. 
günde, ayni mahkemede görülmesi, 
hakimin bu davalar üzerinde fazla 
zaman sarfedememeıf, kanunun met. 
ni ve muhtevası ile, diğer kanunla
nn mahiyeti arasındaki miinasebet. 
leri araştırmasına manidir. Bir hA· 
kim tasavvur ediniz ki, akşama ka· 
dar en adi bir musluk hırsızı dava. 
suıdan en büyilk soygun davasına 
kadar alelade cilrilmlerle kafasını 
yormuştur. Bundan sonra memleke
tin, devlet'n umumi siyaseti, heyneJ. 
milel siyaseti üzerinde müessir ola
cak bir davanın rüyetiyle m ükellef
tir. Bu hakimin bu dava üzerinde ne 
fazla zaman sarfetmes·ne, ne de bu 
davalann §Ümullii mahiyetini tet. 
kika imkanı vardır. 

Matbuat cürümleri atelide cürOm· 
lerden madut delildir. Bunlann içe. 
risinde devletin umumi ve harici ıi· 
yaseti ile alakadar olanlan, ve bey
nelmiltıl manada ehemmiyeti haiz 
bulonanlan vardır. Bunların iaha 
ıeniş bir adalet çerçevesi içinde, " 
memleket, inkılap, rejim miidafouı 
noktai nazanndan ayn bir mahke
mede görii1mesi zaruridir. Bu sebep
le sayın Adliye Vekaletinin delile. 
tiyle, matbuat davalan l~in ayn bir 
mahkemenin tesisini temenni edt>rls. 
Böyle bir mahkemenin, bu esaslar 
üzerinde ne kadar faydalı olacağıDI 
sizin de taJulir edece.t:nize kanHm
~ay&"Jlar ... 

ılliyetlerine dE'Vam Niiyorlar. 
Tel örgüleri, kum tor~atan, 

Blokhause' lar, beton siperler. top
lar. askerler, bombo~ metrrık ıssız 
bir §ehir. bütün bunlar ~ize ceophe
dc, harp içinde bı.Junrluğunuzu 
anlatıyor fakat avni yc•rde. bu 
harp dekoru içınde trenlerin işle· 

c!i~ini, f:ıbr!ka!arın t:alır.t;~ı :n. ha· 
v:ıtın yürüdü~ü ~k ta ·.:ı!m hl. 
ribirini, hatta dürbün kullanmıya 
muhta~ olmllksızın seVTedl'Lıldiği
ni görüyor ve kendi kc.-n~.nize so. 
ruyorsunuz: 

"- A<.'aba bir harp oyunu mu 
~eyreadiyorum? • 

Tekrar siperlerden geçiyor, tel 
örgülerin; do:a~~·or .,1raz t;l"ride 
bekliyen otomoblll!drr.i7c binıyo
nız ve boş Strashu!f "< ko~ lanna 
dalıyoruz Güzel koskler rrıuh+e
şe~ binalar. geni, caddeleriçinden 
birer heyuli ~bt g~iyoT \ 'C ölil 
bir binanın önünde dumvcru~. 

Bu ölü ceph~Il!D ölü kapısını ıı· 
ı;ıyoruz, ker.dimizi t>.sraren~1 bır 
hay~t kaynağında ~uluyoruz Bu
rası Strasburg'un en meşhur lo-

(Ldtfen sayfayı çeviriniz) 
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FiNLANDA 
Hcırbi Yeni 
Bir Safhaya 

Giriyor 
{Ba§J 1 inclde) 

rini kırabilirler. Onun için ayni za
manda Sovyet Rusyayı başka ceph.e. 
]erde de meşgul etmek lazımdır. Böy. 
le bir lıareket için de en mü~ait sa. 
.ha Karadenizdir. İl!giliz • Fransız 
donanmalan Karadcnize geçebilirler. 
Karadenize hakim olan müttefikler 
donanması evveli Bah1m - Odesa yo. 
Jile Almanyaya yapılan petrol sevki. 
yatının öniinc geçecektir. Odesay1 a. 
teş menzili içine nlabilecekleri İ!:in 
Sovyetlerin Besarahya") a inmesine 
miini olacak ve l\fo!'lkovayı Karkas 
~cphesinde peuollerini müdnCaa için 
mtihim kuvvetler bulundnrmağa 
mecbur edecektir. Knradcnizde mi.it. 
teiik donanmalarının üstünlüğü, bu 
denize salıil olan memleketlerin si. 
7aseti iizerlnde de rnüessjr olacak ve 
Balkanlardaki \'aziyctl değiştirecek. 
tir." 

S imdi Finlanda harbinde Le 
Temps gazetesinin askeri mu. 

harriri tarafmdan ileri sürülen p!a
nın tatbikına başlandığ'.nı görüyo. 
ruz. 

Sovyet ordularının Mannerheim 
hattını tazyika başlamaları üzerine 
müttefikler Finlandaya yapmakta 
oldukları yard1mı arttırmağa başla.. 
mışlardtt. İngiliz ve· Fransız gönül
lüleri büyük kuvvetler halinde Fin.. 
Iandaya a!unaktadır. Gönderilen tay. 
yare ve silahlar cephede faaliyete 
bile geçmiştir. Fin kumandanı yardı.. 
mın ehemmiyet kesbetmesinden 
memmmiyet beyan ederek artık Fin.. 
landanm yalnız olmadığını beyan
dan bile çek~miştir. 

İngiliz donanmaSJnın şimalde M•ır. 
mansk limanı önü.'1.de göründüğü ha. 
ber verl1iyor. İsveç ve Norveçe de 
vaziyetlerini tasrih etmesi lüzumu 
bildiriliyor. 

Demek ki Finlandanın · Sovyctler 
tara!rndan istila ve imhasına imkan 
bırakılnuyacak, Sovy~t ordularını 
burada meşgul etmek için elden .:I~
len her şey yapmrcaktır. 

Buraya kadarki faaliyet, Fransız 

askeri muharririnin planmda ileri 
sürdüğü fikrin birinci safhasına ait.. 
tir. . 

Müttefikler bu planın ikinci krs
mı olan Karadenize çıkmak teşcbbü. 
aünü de yapacaklar mıdır? Bunu 
bilmiyoruz, ve bu fikrin tatbik mev
dtiine konacağı.na dair henüz ortaJa 
bir emare yoktur. 

Fakat umumi kanaat şudur: Garp 
cephesinde kati zaferi temin müm
kfm değil gibidir. Almanyayı meğlftp 
edebilmek için, onu iktıs:ıdi kaynak. 
lannclan mahrum etmek ve kendi 
hudutlan içinde mahsur bir hale 
sokmak la7.ımdır. Bu iktısadi kay
nakların en mühimleri Sovyet Rus... 
yadadır. Sovyet Rusyayı Almanyaya 
yardım edemiyecek bir hale getir. 
mek ilk hedeftir. Bu hedefe varmak 
için atılacak ilk adım, Karadeniz 
yoUannı kesmek, Batumdan KöS
tence ve Odcsa tarikile Almanyaya 
yapılan petrol sevkiyatma mfıni ol. 
maktır. 

İşte bu mülahaza ile Fransrz aske
ri muharririnin Sovyet Rusynya 
karşı tatbilunı istediği planını ikinci 
kısmını da tatbik mecburiyeti hasıl 
olabilir. Böyle bir ihtimal Finlanda 
harbfoin daha ziyade genişlemesine 
ve daha bir takım beynelmilel akis.. 
ler tevlit etmesine sebep olabilir. 

Bizce Finlanda harbinin almakta 
bulunduğu yeni safhanın en ehem. 
miyetli tarafı budur. 

kantalanndan biri.:iir ve şehrin 
boşaltılmış olmasına rağmen, za
bitlerin, Kızılhaç hemşıreler:nin. 
bazı zabit ailelerinin yemek yl.ye. 
bilmesi için açık bırakılmıştır Kn. 
pılar kapanınca kendinizi eski can
lı Strasburg'un hareketli bir 1->
kantasında buluyorsunuz. Bfitüt'.. 
masalar sivil ve asker kıyaietir.dt
müşteriler tarafınqan i-=gal ~luı 

mi§. Genç kızlar müsterilere b:ıh. 
ğmdan şarabına kı:tdar yemekleri
ni verivorlar. Burada ycdiğ;miz 
yemekle. Pariste yediğimiz vemek 
arasında hiç bır fark yok. Ölii b '.r 
şehrin ortasında bu hayat nih·esi, 
bu faaliyet merkezi hepimizi şa.~u·. 
tıyor. 

Cephe ıçmae one nayann nıç 

bir anza)'a uğramadan devam et
tiğini görüyor, ve Fransız mille. 
tinin harp ka:-şıSJnda hayatından, 
azminden ve iradesinden bir zerre .... . . 

·- TAN 23. 2. 940 

Fin Harbi Şiddetlendi Y ~ni Bir Eser: Sefere Çıkan Vapurlar 
Fırtınadan Büyük 

Tehlikeler Geçirdiler 

1 

SovyetJer, Viborg' a 
Çok Yaklaştılar 

(Başı 1 inclde) 
tayyarenin de düşürüldü~ü tahak. 
kuk etmiştir." 

• Diğer taraftan Röyter aj ansınm 
Finlandadaki muhabiri şu malfunatı 
vermektedir: 

"Mannerheim hattının cenahlar
dan çevirmek üzere iki taraftan iler. 
lemek isteyen Sovyet orduları, bu 
hareketlerini inkişaf ettirememişler. 
dir. Bunun sebebi yollann olmama. 
sıdır. Çünkü büyük motörlü kıtalal', 
ancak yollar olduğu takdirde, tank. 
lannı, toplarını v.e diğer silahlarım 
faikiyetle kullanabiliyorlar." 

• 
Fin hi.lkiımeti, 45 ve 46 yaşına va-

ranları da silah altına davet etmiş. 
tir. Bunlar derhal davete icabet e. 
deceklerdir. 

Havada da bugti.n iki taraf· ta faali. 
yette bulunmuştur. Finler 13 - 16 
kadar Sovyet tayyaresi düşürdük
lerini bikliriyorlar. Bunların 13 ü 
resmen tesbit olunmuştur. 

,,1 oskovanın talepleri 
Finlandanın Londra elçisi bugün. 

kü beyanatında Finlanda ile Sovyet 
Rusya arasında harpten evvel yapı. 
lan müzakerelerin akamete uğrama. 
sının sebeplerini izah etmiş ve şun. 
ları söylemiştir: 

"~ Sovyetlerin birçok taleplerini 
kabul etmiştik. Fakat Sovyetler biz
den Mannerheim hattını tahrip et
memizi, en belli başlı Iimanlarımrzı 

onlara terketmernizi, kendilerine iki 
deniz üssü vermemizi istediler ve bu 
deniz üslerini Sovyet askerlerile iş. 
gal etmeyi istediler. Bu.nlan kabul 
etmek, hürriyetimizden feragat olur. 
du. Biz hiirriyetimizden feragf1t et
mek 'istemedik ve harbi tercih et-
tik." 

ı sı·er, pro~esto etti 
İsveç Parlamentosu, bugün, Fin 

harbine müdahale etmemiye dair 
hükumet tarafından verilen karan 
tasvip etmiş ve böylece hükumcti.n 
siyaseti, Parlimento tarafından teyıt 
olunmuştur. 
İsv~ hükumeti, hududundan geçe

cek her . yabancı askert tayyareye 
karsı ateq açacağını nan etmiştir. 

!i '$ • 

Bundan başka bir Sovyet tayyaresı-
nin bir İsveç şehrini bombardıman 
etmesi dolayısiyle İsveç'in Moskova 
elçisine şiddet1i protestoda bulun
mak için talimat verilmiştir. 

Dalay - Lama 'nın 

Tetviç Merasimi 
Dün \~ aplldı 

La!!sa, 22 (A.A.) - Tibet'de . l:iu
dizmin en yüksek reisi Da la y - La. 
m~ın tetviç merasimi, bugün Las. 
sa'da yapılmıştır. Buda'nm 13 \,incü 
tenasühii telakki edilen y'!ni Daby
Lama, bundan evvelki Dalay • La. 
ma' nın ölümünü takip eden 24 saat 
zarfında doğmuş bulunan 6 yaşında 
bir Çinli köylü çocuğudur. 

Yeni Dalay • Lama, altmdan bir 
tahtırevan içinde, etrafında kahinler 
olduğu halde, şehir civarındaki sara. 
yından Potala sarayına getirilmiş ve 
orada taç giydirilerek biat yapılnuş
tır. 

Romanya Gençlik Teşkilatı 
Reisi Dönüyor 

Roma, 22 (A.A.) - Romanya genç
liği teşkilatı reisi Sidorovici, Rom.a: 
dan hareket etmiş ve faşist partısı 
sekreteri ile diğer bir takım faşist 
ricali ve Romanya elçisi tarafır:dan 
teşyi edilmiştir. 

~~~--<1>-~~--

B altık DevleHcri Arasında 
Bir Konferans 

Londra, 22 (Hususi) - Baltık 

devletleri, 14 martta Rigada bir kon 
ferans akt!?deceklerdir. Bu konfe. 
ransa Estonya, Letonya, Litvanya, 
devletleri iştirak edeceklerdir. 

1çtimaın ruznamesi henüz anlaşıl. 
mamış~ır. 

--~~--<~~----

İsveç matbuatı, fiddetll neftlyat 
yapmakta ve bombardıman hadise. 
sini· bitaraflığına karşı vuku bulan 
tecavüzlerin en. barizi saymaktadır. 

Gazetelerin biri diyor ki: 
"İsveç, sulh içinde yaşamak isti. 

yor~ Fakat vaziyet karanlıklaşmakta 
ve bitaraflar bu vaziyet karşısında 
mühi~ kararlar vermek ihtiyacını 
hissetmektedir.,, 

~1 acar gönüllüleri gidiyor 
Finlandaya yardım için koşanlar 

günden güne çoğalıyor. Bugün yüz
lerce Macar, Londra ve Paristen Fin 
landaya gitmek üzere hareket etmiş
lerdir. Hepsi de kayaklar ve kürk
lerle mücehhezdiler. Macarların ku. 
mandanı. 10,000 Mac;ı.nn Finlandaya 
hareket etmek üzere hazulandıklan
nı söylemiş ve bilhassa Yugoslavya
rian geçerken son derece dostane mu. 
amele gördüklerini anlatmıştır. 

fngiltereden Finiandaya gönderi. 
len vard1mlar hakkınna şu malumat 
veriÜyor: İngiltere 120 avcı, 24 bom
baniıman tayyar~! göndcrmiştfr ve 
bunların 40• ı vasıl olmuştur. Bun
dan ba~ka sunlar da gönderilmiştir. 

150 tank daff topu, 20 bin tank 
mayni, 50 bin el bombası. 25 obüs 
topu, 100 seri makinıı.h tilfek, 24 tay. 
vare rlafi tonu. 30 siper topu, 6 ton
İuk 4 tank. 6 puslıık 12 tap, 10 siper 
haYa topu. Tonlnrla birlikte mebzul 
cenhıme de volJanmtstır. 

A vrıca, İngUtererlen Finlandaya 
'l1Ühim miktarda ııaz mask,.sf, çadır. 
dhi~e. a~keri tel,.fnn malzemesi ve 
~ılıhi malzeme ile ilaç ta gitmiştir. 

• 
Sir Jon Anderson, bugün Avam 

Kamarasında. Finlandaya R"itmek is
tiyen ~önllülerin hiç bir gücföğ'e uğ · 
ramad1klannı, yalnız Fin sefaretin. 
".len bir tasdikname getirmiye mee. 
bur tutulduklarını söylemiş ve bun
lara ait hizmet sartlamın yardım bü
rosu ile Fin hükumeti arasında ka
rarlnstınldığını ilave etmiştir. 
Diğer taraftan Butler, de beyanat

la bulunmuş İsveç hükumetiı;in mil
li arazisind~n gecmek suretiyle Fin
landaya asker gitmesine müsaade 
etmemek kınarının gönüllülere 'sü
mulu olmadığını fasrih etmiştir. 

• 
Nevyork, 22 (A.A.) -= John Roek-

fc!ler, Finlandaya yardım için teşkil 
edilmiş olan Hoover komitesine 100 
bin dolar vermiştir. 

Aiaks ve . Ekster 
Mürettebatı 

izaz Edil!yor 
Londra, 22 (Hususi) - Alman kru

vazörü Graf Spee ile muharebe eden 
Ajak.s ve Ekster zırhlıları mürette· 
bat ve kumıındanlan, yarın Mister 
Çurçil tarafından belediye dairesin;. 
de izaz edileceklerdir. 

Çurçil, bu münasbetle bir nutuk 
söylivecek ve Chamberlain, Halifax, 
Jon Simon ziya!ete iştirak edecek
lerdir. 

Bursada Tütün 
Müstahsillerinin V aziyetıeri 
Bursa, 22 (A.A.) - Tütün müs

tahsillerinin dileklerini tetkik etmek 
üzere İnhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından gönderilen Marmara hav. 
zası tetkik şefi Ekmel Şelçen şehri. 
mize gelmiştir. 

Bu münasebetle bugün Halk Par. 
tisi Vilayet merkezinde tütün müs
tahsillerinin istirakiyle yapılan top
lantıda Parti Vilayet ve kaza heyet
leri de müstahsillerden bazıları da 
hazır bulunmuşlardır. Ekmel Sel
çen, bilhassa tütün rekoltesi hakkın
daki müstahsil dilekleri ve tütün 
piyasası ha.lckında zürra lehinde alın. 
ması icap eden tedbir üzerinde konuş 
muş ve bazı tavsiyelerde bulunmuş.. 
tur. 

Piyasa bugünden itibaren a~ılınış 
ve mübayaata başlanmış.!1r. 

Beyaz Kitap Meselesi 

Alınan ya, İtalyadan da 
İşçi Alıyor 

Bern, 22 (A.A.) - Almanya ile İ
talya arasında birço~ İtalyan ziraat 
am"ele:;inin Al.manyaya girmelerine 
müteallik bir itilafname aktedilmi~ 
tir. 

Londra, 22 (A.A.) - Sorulan br. 
s:ok suallere 'cevap veren Butler, İn. 
giliz • Sovyet görüşmeleri hakkın. 
daki beyaz kitabın neşredileceği ta
rihi henüz tesbit etmek mümkün ol. 
madığını söylemiştir. Zira bu görüş. 
melere iştirak etmiş olan Fransa hü. 
kıimetinin bu kitabın neşri hakkında 
mütaleası alınmak liwm gelmekte. 
dir. 

· Bulgar Hariciyesinde 
. Bir Tayin 

Sofva. 22 (A.A.) - Atina büyiık 
elçisi· Dimitar Şişmanof, Hariciye 
Nezareti genel , sekreterliğine tayin 

Eğitmen Kursn 
Mujtla, 22 (A.A.) - G~en seneki 

kursta yetiştirilen 30 eğitmene ila
veten bu sene açılacak olan kurslar 
için vilayetimizden 40 eğitmen nam.. 

11 
Avukatın 

Kitabı ı• 
lstanbul barosunun kıymetli ve çalışkan 

umumi kAtibl g(lzlde arkadaşımız Ali Hay
dar Özkendfn g~en hafta neşredilen bu 
kitabını zevkle ve husust bir alllka ile o
kudum. Kitabın bQyük bir gayret ve ge
nfı bir tetebbQ eseri olduğu açıkça görü
lüyor. MUnderecatı hakikaten kıymetli ve 
faydalıdır. Kitap yalnız avukatlar tarafın
dan değil, ayni zamanda herkes tarafın
dan okunacağı gözönCinde tutularak yıwıl
mııtır. Üslt'lbunda hususi bir caz.lbe ve 
insanı kendlsile blrlfkte silrükleyen tatlı 
blr akış vardır. Kitabın en çetin meılek 
meselelerini ve avukafüğın yüksek ahlAld 
kıymetlere dayanan ulvi ve necfp kaide
lerini berrak ve mükemmel bir şekilde 
izaha tnuvattak oluşunun sırn buradadır. 

Milelllt bu kJtabı yazmak için çok ca
lıştı. Çok okudu ve tetebbQ etti. Kendi td
blrile, hakikaten kJtabın içine ruhunu a
kıtmış ve damarlnrımn kanını boşııltmış
tır. Birkaç meslek arkadrışile birlik te hu 
çalışmanın yakındıın $ahidi olduk. Kı>ndl
sile günün bir fkJ saatini muntazaman bir 
masa etra!ında toplanarak gt•çird iğiml z 

içtimalarda o daima bu k itaptAn b:ıhsetti. 
Ve zannederim 935 seneıdndentıerl bu ki
tabı hazırlamakla meşgul idi. Kitabın lıcr 
kısmını ayn ayrı eserlerden ve vesikalar
dan bıkıp yorulmadan tetcbbü etti. Her
kesle mevzulan konuştu. Kitabın hazır
ladığı rnllsveddelerlnln bazı kısımlarını 
bfze getirip okudu. Ve münakaşalarını 

yaph. Mesleğin medeni dünyada mer1 o· 
l:ıo kaidelerini, an'anelerlnf birer blreı 
tahlil ettikten ve bunlara inanarak, tam 
bir iman ve kanaat ,eret!rdikten ııonra hep
sini kitabına yar.dı. ı~te kitabın başlıca 
kıymetin! ve kuvvetini teşkil eden unsur
lardan biri de budur. 

• Bu kitabın yaptıl{ı hiımet1Prfn en b'.lş!n· 
da geleni; avukatlığın medeni bir cE>::f1iyel 
için zanırt bir müessese olduğunu mü'{em
mel bir surtte iz.ah ve isbat etmiş olması-
dır. 

Bu hfzmetin ~örülm~i lllztmdı. Çilnkfi; 
MlA avukatı, dAvalılarla mahkeme ve ha
kim arasına girmiş tufeyli bir mahlCl'{ v
l:ırak telakki edenler vardır. Bu telakki
nin yanlışlığını göstermek icap edlyordıı . 

Ben bile vaktile bu !tlltunlarda bu yanltş
lığı dilzeltmt>ğe çalışmışhm. 

Karadenizde ve Marmarada çok 
şiddetli bir poyraz fırtınası devam 
ediyor. Bu yüzden dün, ıJeferde bu
lunan vapurlar sığındıkları liman
lardan aynlamamışlardır. 

Evvelki gün fırtına şiddetlendJği 
sırada Bandırma seferini yapmakta 
olan Denizyollarının Marakaz vapu. 
runda, yolcular, büyük bir korku 
geçirmişlerdir. . 

Vapur, çarşamba sabahı 8.15 de 
Galata rıhtımından kalkmış, fa.kat 
bir müddet sonra fırtına şiddetlen
meğe başlamıştır. Bilhassa gemi~·e 
çarpan iki büyük dalganın kaptan 
köprüsüne kadar yükselmesi ve ge. 
minin bodoslamasının sulara gömül
mesi, yolcuları tel5şa düşürmüştür. 

Vapur saat onda, yoluna devam. 
dan vaz geçerek, Trakya sahiline 
doğru karaya gelmeğe başlamı~ ve 
nihayet Silivri civarında Kalikratya 
köyünün limanında demirlemiştir. 
Vapur, burada akşam saat 18 e ka
dar kalmış ve yolcuların ı~rarile bu 
saatte kalkarak, gece 21.30 da lima
nımıza gelebilmiştir. Vapurıın Ka. 
likratyada demirli kaldığı müddet. 
çe, uzun olmıyan bir yolculuğa çık. 
tıklnrı için hazırlıklı bulunmıyan 
yolcular· arasında yiyecek ve bilhas. 
sa ekmek sıkıntısı başlamış ve bazı 
açıkgözler yanlarında bulunan fazla 
ckmek!cri 70 - 80 kuruşa kadar 
satmışlardır. Vapur limana geldikten 
ancak bir bucuk saat sonra rıhtıma 
yanaşabilmiştir. 

Seferler intizamını kaybetti 
Yine evveı1ki akşam limandan sa· 

nt 20 de Bandırmaya ikinci postayı 
yapmak üzere kalkan Antalya vapu. 
ru da, Ahırkapıdan ileri geçememiş 
ve orada demirliyerek, sabaha kadar 
kalmıştır. 

Evvelki gün saat 12 de İzmlrden 
İstanbula hareket eden Kadeş vapu
ru da fırtına yüzünden yoluna de. 
vam edeıniyerek, Bozcaadaya sığın.. 

mı~tır. Dün sabah saat 8 de Ayva
lıktan gelmesi beklenen Bartın va
puru da, hareketini tehir etmiştir. 

Evvelki akşam Karadenizden Bo
~aıa tealıurıa gıren tzmtr vapuru, 

havanın limanda bile çok şiddetli ol
masından dolayı, rıhtıma yanaşama
mış ve Salıpazarı önünde demirle. 
miştir. Yolcuların romörkörler va
sıtasile karaya çıkarılmasına liman 
riyaseti müsaade etmemiştir. Vapur 
dün sabah 8.30 da rıhtıma yanaşa
rak, yolcularını çıkarabılmıştir. 

Dün akşama kadar şehrimizdeki 
alakadar makamlara bir kaza haberi 
gelmemiştir. Yalnız evvelki gece, Sa
rayburnundaki gümrük muhafaza 
memurları, Şirketi Hayriye vapnr. 
!arının bağlı oldukları şamandıra ci
varında iki motörün batmak üzere 
olduklarını bildim1işler ve gönderi
len romörkorler, içindekileri kurtar
mıslardır. 

Yine fırtına yüzünden dün sabah 
ta köprü açılamamıştır. 

Balık karaya vurdu 
Fırtınanın Boğaziçi ve Hmandaki 

en büyük tesiri, balıkların soğuktan 
bayılarak sahillere vurması şeklinde 
kendini göstermiştir. Kavaklardan, 
Saraybumuna ve Kadıköy sahilleri· 
ne kadar iki sıralı bol bol balık tu
tulmuştur. Sahillere koşanlar kepçe, 
zembil, küfe 9esaire ile denizden ba
lık çıkarmışlardır. Tutulan balıklar 
toriktir, fakat bu arada ufak ve 
kıymetli balıklar da çıkmıştır. Bil- • 
hassa Bebek, Yeniköy, ve Büyükde
re sahillennde balık doludur. 

Bir ba 11. çı bu hadiseyi şu şekilde 
izah etmektedir: 

- Balıklar, her zaman, denizin 
ortasındaki sıcak su kanallarından 
geçip, giderler. Fakat, şiddetli fırtı· 
na bunların kanallarını bozar. Ba
ıık, kanaldan çıkıp, soğuk hava ile 
temasa gelince; bayılır ve baygın 
halde sahillere vurur. Bu, her zaman 
böyle olmaz, pek nMirdir.,, ·: . 

Dün iki yüz bin çift torik ve on 
bin kilo istavrit tutulmuştur. Torik
lerin çifti toptan 20 -- 25 kuruş a
rasında ve istavritlerin kilosu 5--
10 kuruş arasında satılmışt~r- Lima
nunızda balık bekliyen yedı İtalyan 
gemisi, ve beş Yunan motörü bu 
balıklan satın alriı~9ıar.Lr. 

Bu mesleğin lüzumunu en kati ve haki
ki bir tarzda takdir eden ilk hilkümet, 
Cürnhuriyet Hükı'.imetidlr. Mesleğin biz
deki tarihi bunu b{lriz bir surette göster
mektedir. 1340 tarihll ilk avukatlık ka 
nunu ve onu takip eden ve bugün mer 'i 
bulunan 349'1 numaralı S\'Ukatlık kanunµ 
bu haklkAtl.n hl,..., dollll.<11• i•'- .,..{\.c.\\U 

bu kanunu ele alarak bunun m!ikı>mmcl 

csaslannı ve Türk cnmia'itnın ad!Uet f~

lerfnl tanzim ve idare için avukattı tc\•ri f 
ettiği yapıcı vazifeleri birer birer şerh ve 
izah etmiştir. Büton vatnndıışlanmızd ,ı 

avukatlığı sevdirecek bir duyı,•u ve merie
nt bir cemiyetin bu mUeSEeseye muhtaç ol
dutı,ı ·hakkında sarih bir karuınt uyandır
mıştır. Belki de zaten mevcut ohm bu sev
gi ve kanaati kuvvetlendirmeğe ve yay
mağa çalışmıştır. 

Denizlerdeki l-larp 

• • 
Avukabn gördüğü iş nedh:? Kitap: ':ıu 

suali de etraflıca tetkik ederek cevabını 
mükemmelen vermiş ve bu mevzuu tafsi
llltile izah ve teşrih etmiştir. Yakın zama
na kadar avukatın işi haklkl vasfı ile ve 
!Azım olduğu şekilde tayin edilmemişti. 

İlk defa olarak yeni avukatlık kanunu ou 
noktayı tenvir etti.., Avukatlığın bir Amme 
müessesesi olduğunu ve avukatın resmi 
dairelerde yalnız ntznlı ve ihtll1iflı işleri 

takip edeceğini gösterdi Çi.lnkü: Yeni 
avukatlık kanunu çıkıncaya kadar avukat 
resmt dairelerde her isi takip edebilir, ta
pu muamelclerile uğraşabilir, gayrimen
kul kiralıırile meşgul olabilirdi. Hullısa bir 
iş ajanı ad ve telakki olunmakta idiler. 
Yeni kanun avukatlık mesleğinin ruh ve 
esası ile bu işlerin tem edilemiyeceğinl ve 
avukatın mutlak olarak iıı takip edemiye
ceğinf bir kaidei asliye olarak ortaya 
koydu. Ve ııu esası vazetti: Avukat, bütün 
adli muam'eleleri mutlak olarak yapabilır. 
Fakat bunlardan başka resmi dairelerde 
yalnız: nizalı ve ihtilaflı i&leri takip ede
bilir. 

Bu esas a'l'\lkaUarın lştigal sahasını dar
latmıştır. Fakat avukatlık mesleğine ha
kikt vasfmı o derece tam olarak vermiş 
ve mesleği o rütbe yükseltmiştir ki avuka
tın kazandığı bu yüksek mevklin manevt 
hazzı karşısında Is darlığının madrll 1.a
rarları zel'Te kadar ehenun1yet arzcdeme
m.iştir. 

• Bfr avukatta aranan sıfatlar ve m~lek 
va.z.1.felerinln temel taşı nedir? Kita
bın ikinci kumu bu mevzua hasredilmiş
tir. Avukatlığın gayesi; avukaU:ırm hu-

(Ban 1 lndde) 
ziyade stnirlendiren cihet, gemile. 
rinden bir tanesinin haber verilmc
de1ı batırılması takdirinde, protesto 
eden bir bitaraf memleketin bu ha
reketi ile bitaraflığını ihlal etmekte 
olduğu hakk.mdaki Alman noktai na
zarıdır." 

Bütün İsveç gazeteler!, böyle bir 
vaziyette bir bitaraf memleketin 
protesto etmediği takdirde bitaraflı.. 
ğmdan uzaklaşbğını bildiren IIaric!· 
ye Nazırı Cuntherin beyanatını tas. 
vip eylemektedir. . 

Bugünkü Londra gazetelerı ?e ay. 
ni mes ele ile meşgul olmaktadır. 

Daily Telegraph gazetesi, Alman
lar tarafından batınlan bitaraf ge
milerden yüzde {53) ünün müttefik 
dçvlcilcr limanlarına· uğnyarak ~in_e 
bitaraf limanlara uğrayıp kendı li. 
manlanna döndüklerini tebarüz et
tirmektedir. 

Beş vapur batırıldı 
Bitarafiar dün ve bugün beş va. 

pur kaybet~işlerdir. Bunların ikisi 
Norveçe, 3 ü de Holandaya aittir. Ba
tan Holanda vapurları şunlardır: 

4 000 ton hacmindeki Tara vapu. 
ru, 'Finisterre burnuna 60 mil mesa
fede bir infilak neticesinde batmış
tır. 250 ton hacmindeki Petten ro. 
morkörü, Şimal denizinde bir may.ne 
çarparak batmıştır. 400 ton hacmın. 
deki Alya vapuru, İspanyol suların
da batmıştır. Bundan başka 11.800 
ton hacmindeki Den Haag sarnıç va· 
puru, Amerik:adan gelirken bir in.. 
filnk neticesinde batmıştır. 

kuıd bilgi ve tecrübelerini adtıl:t hlmı~- b ilhassa teyit ve tasdik etmek isterim. Mü
tine tahsis tarafların hukukt münasebet- ı n·# paranın avukat için ihtJyacını tat-

tı . d e ı .. , 
terinden veya kar~ılıklı menı:aa erın en min eden bir uşaktan başka bir ieY olma-
doğan ihtJlanarın · hakka .uygun olarak dığını ve hiçbir ;ı;aman avukatın onun te
halline tavassut ve umumıyctle mabke- iri altında kalmadığını göstermiş ve bu 
melerle diğer resmt mercilerde kanunun ~oktanın mesleğin bir vasfı olarak ka
tam olarak tatbiki hususunda y~rdım et- bul edildiğin.! izah etmiştir. 
mektir. Kanunun meslek için tayın ve tes- Kitabın bu sayfalarını okuduktan 801\I'B 

bit etti~l gaye budur. Müellif kitabında gayri ihtiyari olarak: Acaba müelllt Ide
mesleğin bu nectp gayesini elde edebil- al bir insan tipi mi y;uıı tıyor? sualJle kar
mek lçin mesleğin vazifelerini ve avu'htın şılaştım. Müellüin kendisi de bu suali !IO

iktisabına mecbur olduğu sıfaUan gayet ruyor. Ve 0 kadar doğru bir cevap veri
cazip ve gayet doğru bir şekilde izaha yor ki ben de bunu tekrarlamaktan başka 
muvaifak olmuştur. bir şey yapamıyacağım: İdealist avukat 

Centilmenliiin, dofrululun. namuskAr- idEo>al insandan başka btr şey midir? 
lı~ ve bilhassa paraya ve sahs1 mcn!aa- Evet aziz mes1ekda~ım, meslcpn bOtün 
te karşı mutlak ve kııtl fedakftrlığ~ avq- \•azlfelcrlni ve butiln gayelerini bu ceva
kat için bir sıfat değil, belki bir vnzıte ol- bmda bulabiliriz. 
duğunu ve meslek vaz.l!clerinln temel ta-

Avukat 
Hamdi Hallnı MAYAT0AK 

şını teşkil ettlj!inl ~k gür.el ve çok canlı 
· 1lkirlerlnt 

lntrans1geant gazetesi, müttefik .. 
lerin bundan böyle Norveç kara su. 
]arının' Almanyanın ticaret gemile. 
ri için güzergah teşkil etmesine mü
saade etmemeğe karar vermiş olduk. 
larını yazmaktadır. 

Altmark hadisesi, Almanyanın Şi. 
mal Kutbu Okyanusunda ve Şimal 
denizinde müttefiklerin zararına o. 
larak ihlal etmiş olduğu muvaze. 
neyi yeniden tesis için zaruri olan 
mukabelebilmisillerde ·bulunmağa 
müttefiklere salahiyet vermektedir. 

J 8v~renin müdaf tıa8ı 
Bern, 22 (A.A.) - Maliye Nann 

Watel Parlamento huzurunda mera.. 
leketi~ beklemekte olduğu büyük fe
dakarlıklardan bahsederek İsviçre'
nin teslihat için hemen hemen b~ 
milyar İsviçre frangı sarfetmesi la.. 
zım olduğunu, seferberliğin bais oL 
duğu rnasarüin bir buçuk milyar 
tahmin edilmekte bulunduğunu söy-
lemiştir. . 

İsviçre konfederasyonunun bütçe
si şimdiden 100 milyon İsviçre fran.. 
rP. miktarında bir acık ı?östermekte. 
dir. 

Kayseride 2 Köy 
Daha Harap Oldu 

{BaSl 1 incide) 
yaptığı seyahatten dönen General 
Sir Wyndham Deeds. Londraya dön· 
müş ve matbuata verdiği beyanatta 
felaketzedelere yardım için yapılan 
müessir gayretleri tebarüz ettirmiş, 
yardnn organizasyonundan bilhassa 
Kızılayın teşkil!ltından sitayişle bah 
seylemiş ve demiştir ki: 

"Türkiye, bu bahiste, sonsuz feda. 
karlıklar yapmıştır. Bu gayretler sa. 
yesinde, zarar ve ziyan, tamamiyle 
telafi edilmekte gecikmiyecektir. !n
giltere, Türk mak.arnlannrn talebi ü
zerine, zamanında, felak~te uğramış 
mıntakaların ihyasına lüzumlu mal
zemeyi Türkiyeye göndermiye ha
zırdır. İngiliz yardırnlan, Türk hü. 
kılmctinin ve İngiliz - Tiirk yardım 
komitesin]n arru·ve t;ısvipleri üzeri
ne, arazinin vaziyetine uvgun bi:
tarzda bu mmt:ıkalann ihyasına c;ar
folunacaktır.,, 



%3 - z - 940 

1 
i . 
f Ü y 1 

TAN 

KARİ :MEKTUPLARI 

Ağaçlar 

7 

TAN Gazetesi nu!: ... --... ----ııan Fiyatları -···-· ! ... --. ...... ____ ._._. _____ .. ~-·-·--··--... ·-·----.............. 
Fena Budanıyor 

ı: a ı ıncı sayfa santımt 400 E 

Şif 

Bul $AKA. fstanbulda ağaçlnn budama hususu!ld 
çok !enn bir tıdctln yerleşmiş olduğunu gö. 
rüyorum: Birkaç gOzcl caddemizi sOsliye~ 
çınar ataçları bu çirkin Adetin tedrlccı 

kurbanı olmaktadır. Bu yüzden kurumu< 
ağaçlar pek çoktur. Plııtanus Orlentall 
denilen ve memleketimizde Accritolla cin
sine pek yaklıııınn bu güzel ağaç Akasy. 
gibi budanacak ağaçlardan değildir. Hal
buki fstanbulda bu zavallılar- lkl senede> 
bir budanır, birer kazık hallne sokulur. 
Bunlımn hUcrevl usareleri içinde Crlkson 
d.,rıilen çok nazJk hayaU bir mndde var
dır ki kesilen dalların özleri vasıtasllc 
hava lle temasa gelince terkibi tedricen 
bozulur ve bir mOddet sonra tekmil ağa
cın haynbna muzır blr tesir icra eder, ne
ticede onu büsbUtOn kurutur. 

= 2 • • • 250 § 
: 3 , , • 200 E 
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GRi v alerya fie Paula, iki zıt sccl
yede il i kadmdılar. 

Ama, bir dördunclı katın, Jkl 
yan yana odasında oturulduğu za
man, bö) le olmak muvafıktır. Dü
şwıceli ve evcıl !>aula,, deniz kö. 
pügune ben:dycn ve cesurca giyi
nen bir Valcryayı tclf.fi eder. Pol
yagi de, Valcryanın ateşten kanat
ları oldugunu sôylerdi. Bu Polya. 
gı, ıstikb:ıllerinc o kadar ynk,n 
oldugu halde, kim oldugunu daha 
iyiden iyiJ e bilnııyorlardı. 

O sabah ta, ondan öncekiler gi. 
bi, Valcrya telaş içindı>ydi: 

- Ha)di, Pauln, ç:ıbuk ol ku. 
ıunı. Haliı dn kemirimi dolabın 

gozunde bulamadın mı? Saç mn
§ası ısınmış oiacak. Ah. pı mesai 
Sitnti denilen belayı kım icat etti 
ncaba? . 

Nihayet giyinip te, kapıdnn fır
ladığı zaman, sütlü kahvesini iç. 
lncdıgi Pnulanın 'iıklma geldi. Ar
kasından seslenmek istedi; ama, 
Vnlerya alt kata varmıştı bile .. 

l>olyaginin hayatına da böyle 
deli, dolu bh' acele ile girmişti. 
~alcrya için, o, tanıdığı, sevdiği 
bırçoklan gibi bir adamdı; bir kır 
gezintisinde veya bir sinema çıkı. 
§lllda, hlr öpücük verilen erkek
lerden biri. 

F akat, ilk ay. geçtikten sonra 
da, Polyagi, bir Valerynnın 

hayatından çıkıp, gitmek için en 
b.?Ynğı mnzcretlerdcn birini bulup, 
soyüyen başkalnrı gibi hareket 
etınemişti. Bu ndam, esmer yüziın
d~ bütün beyaz dişlerini gösteren 
gulumscme ile hemen her akşam 
Valeryayı ziyarete gidiyordu. 

Tabü orada Paulayı da tanımış. 
b. Tanımaktan ziyade, onu orada 
görmeğe alışmıştı. Küçük, orta ma 
SClsıru, iı:ı:crin<lc uzanan Valcı·ya. · 
nın san saçlarını daha çok parlak 
gösteren koyu divanı gormcğe a. 
lıştığı gibi.. Paula, dniına Ö) le dü
şünceli, dnima elleri önlü;tünün 
ceplerinde, hareketsiz dururdu. 

Onu odadan uzaklaştırmak için, 
bir bahane bulmak lazımdı; yoksa 
Vat rya kendini öptüremezill. 
_ - Polyagi, haydi git Pnulayı bır 
~P! Bunda ne fenalık var! Düşün, 
aha kendini kimseye öptürme

~ıştir Haydi Paula, ne olacak, bu 
el lr Şakadır. 0 1maz, ağz nı ver: Ne 

e uzun öpücük bu? Ey, ileri git. 
ltl•yelırn. 

Delikanlı, farkında olmadan hl. 
~az dudağını ısırmı tı. Ama Paula 
lt aÇrnıştı. Valerya ile Polyagi, baş.. 
b~ Yapacnk bir şeyleri yokmuş gi-

katıla katıla gülüşüyorlardı. 
B·-.. Ooh. Paola!.. Ne kadınsın! 

ır opücük, bir ahpaba verilen si
~~n gibidir. Bir öpücük .fazln, bir 

ak saç eksik. 

rE:Nt NEŞRlY AT • 
~- ' 
~t>Lly ilce E CERI DESi - Adliye Veıtnıe-
lrtncı~lan bu mecmuıın n 31 inci .aıe 
ab~ .8ayw intişar etmiııUr. Be
aYtne~7"11cn (İnglltcrede Başvekil) lslmU 

D6Nü blr risaleyi de ihtiva ediyor. 
cnu~ını.n "'1 - Bu faydalı aylık ziraat mec
etu. bc;lnci yıl f ilncll s:ıyısı intlşı:ır 

A.,. A. 
:hzı.Irn.ı M 1 Z - Osmen Andıç tnratından 
lb!r 'rıı/' 3 Perde, 1 tablodun ibaret yeni 
~tı.resUr. Antalyada kitap halinde ba-

TI f:°l"İ1< 
'lnübaha - Ticaret ve Zahire Borsası 
t:u-, uıu:aı ve UfUk eksperi M. Faik Us
eser rı~ ve tiltikçillğlmlz hakkında blr 
tarnıı v ;:nıştir, Eserde Uftlk keçilerinin 
l>l.raaa~ u hayvan mahsull<-rlnln dilnya 
1.adeıı ına~ki ehemmiyeti hakkında lsU-

B ELe t> at vardır. 
ler Banka~ELER DERGiSi - Belcdlye
derginln 

5 
tarafından n rcdllen bu aylık 

TEDAvl2 nct sayısı çıkmıştır. 
DERatsı KLINIC.i VE LABORATUARI 

iARKi ;- 3» lnci sayısı lntl ar etmiştir. 
TAKALARıNADOLU VE MÜCAViR MIN· 
LArtı - M N TEKTONiK ANA HAT· 
tilaQ Yayı~en Tetkik ve Arama Enstl-
ca olarak arnmnda Uirkçc ve alınan-
dlr. nc;redilmtş kıymetli bir eser-

D EM l RVO L L 
llıt V<-ktıletinc AR DERGiSi - MOnaka
glnln ı 79 1 

e ne§redllen bu aylık der
~ - so incı s.ı.yuı çıktı. 

B !rkaç ay sonra, Paula hasta. 
l:ındığı zaman, (o öpücük. 

ten dolayı değil, soğuk algmlığm. 
dan dolayı), Valerya ona ecznha- · 
neden ııgrı gJdcrcn bir ilAç almıya 
gitti. Polyagi, kapıyı ara!ık bul
muştu. Valerya da, dcirt kntın 
merdivenlerini bitirdiği zaman, 
kapı aralıktı. 

Uzak bir plajın kumlan üzeri. 
ne uzanmıs gibi, yatağına uzan. 
mış Paulamn yo.rgun sesine, Pol. 
yngi, kü~ük ışığın yan gölgt?sinde 
beyaz diş'erini gösteren güli.imse
me ile cevap vermişti. Faulanın 
söykdiklerı Valeryayı koridorun 
karanhğında durdurdu: 

- . . . . yapmamalıydık. Va. 
Jeryayı düşünerek te yapmamalıy. 
dık, hayır. Hem ne kadar korku
yorum. Annem de doğururken öl. 
mft tür. Kabahat senin değil. O 
kadar yalnızdım ki. .. Eğer zamanı 
durdurmak kabil olsaydı .. O öpüş
meden, o şakadan önceki halimize 
rlönebilscydik!.. Sen Valeryaya 
dön! 

- Valerya bir rüya, bir ideal 
~bidir; darıldığı zaman, kendisin
den uzaklaş.lan bir rüya veya bir 
ideal. 

Valerya kendini, dört yanı de. 
rln uçurumlRr sarmış, dimclık bir 
kayanın ta tepesinde düşmek ü. 
zere im!ş gibl duydu. Sendeledi; 
sonra knpıdan fırladı ve merdi. 
venlerden. o dik tepeden yuvarla
nır gibi, yuvarlandı ve kendini so
kağın karanlığında buldu. Bilnıi. 

yordu: O şaka öpücük!e, Paulaya 
mı, yoksa kendine mi büyük bir 
:fenalık etmişti. 

HulAsatcn ııunu demek isUyonım ki çı
nar ağacı budarunaz. Ancak ona munta
zam bir şckll ,verme!t maks:ıdlle bazı dal
ları bir def::ılık keslleblllr. Zaten "Dilyü
dükçe güzelleşme çınar nğacına vergidir" 
d:ırbı meseli de bunu bize ihtar etmez 
mf? 
Bund:ın başka bunların bol bol oksijen 

nesrettiklerlnl, havanın içindeki tozları 

da yapraklan fizcrinde tesbit ederek ha
vayı temizlediklerini düşiinürsek bol yap
raklı çınar ağaçlarının bir şehir tı:ln ne 
kadar faydalı olduğunu daha iyi anlamı" 
oluruz. Halbuki sık sık budanan bu a~nç
lar ancak temmuz sonbrına doğr.ı dip
lerine bir parçacık gölge salabiliyor. 

L<ıtfon mcrcl'nin nııuırı dikkatini cel
betıncnizi rlca. ederim. 

Ziraat mOtthııııt11ı 

izzet Tarımer 

• 
Beş Senedir Bitmeyen 
l\'luamele 
Yaşilkllyde Sa:ıdetll soknkt:ı 58 numa

rada müteveffa Ulvi refikası Naciye gön
derdiği bir mektupta diyor ki: 
"- Zevcim Umumi Harpte ihtiyat zabi

ti o1ıırak orduya iltihak etti. İsUkltıl har
binde gösterdiği yararlıklar dolayıslle fk 
dda mııdolya ile talUf edildi. Zaferi müte
akip terhis edlldlktcn sonra maliyedeki 
hizmetine devnm etU. 22 senelik hizmeti 
müteakip vefat etti ve b~ nü!uıı yetim bı
raktı. Beş nilCusa 20 lira manı bağlandı. 
Zevcimin 931 senesinde açık maaşından 

§ f ç sayfafarda • 60 § 
§ Son sayfa ' 40 = Bay J. o. c. Yazıyor: 
... c Ekseriya okuyoruz. 'fedavl gören 
:E Dikkat : t: ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya-
5 § kısından bahsedilince. kat'iyen mü-
: l - ı santim: 5:atetentn tnce :: balağa değildir. Bir z t akşam t3thik 

vazısile 2 satırdır. 5 ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir ge-
:; l - İlıinlann flyatl garetentn E ce zarfında tesirini gö tererek ve e tek sütunu Qzerine besap- ~ devamlı sıcaklık tevlit ederek nğn-
- ı - yan mahalli teskin etmiştir. C anmıştır.· ::: 
: J - Kalın yazılar da ~azetede 2 ALLCOCK, Romatizma. Lumba-

kapladığı yere göre santim : ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
_ IE' iildiliir :; larlylc şifnyap olmuşlardır. 
• 11111111111uuın11nuınıu111111111r, ALLCOCK yakılarının tevlit etti-

ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 

Dr. HAFIZ CEMAL 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla. 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re-

Pazardan maad& saat (14.30 dan simli markasına dikkat ediniz. Ecza
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya. DJvanyolu No. 104. •' ' , 'f°t .... ~ ·,· : ~. ,,. \-, , . '- ; ',. ,.' ' • '!"' L ... 

ADEMİ İKTİDAR ,,. BELG~VŞEKLiGiNE -
Tabletleri her eczanede bulun"!.r 

(Poata kutusu 125~) Galata, l.taobul 
tenttt ıso t ıe .....,_. 

ipek, Dokuma, Büküm Fabrikaları Satııı 
Bursnda Ramzabey Dcmlrkapıda Yılmıu Dokuma, 

pek fnbriknları ile binnlan satılıktır. 

İPEK FABRİKASI 

• 
Bllkllm, ve t. 

60 mnncılık (100 tonluk kadnr kozalığı, amele odalan, dalnıt akar 

Gecenin içinde yürüyordu. A
teşten kanatla,. yaşının, birçok 
aşklar sahibi olmak zamanının 

gectiğini hissediyordu. Kiirkiinün 
yakası bir tcviye düşüyor, o da 
bir teviye bir el darbesilc onu kal
dırıyordu. 

Yenlc:ıml kaz:ınç muavln11tlndl:'n alacağı ~~~-~!§f 

vardı. 29 • 4 - 934 tarihinde 46 numara 1 ·'S!. 

ıulnn ve 1alre) · 

DOKUMA FABRİKASI 
ile bir dilyun llmfihaberl tnnzlm edildi ~ p.~ 
698 numara ile Mallye Vekfıletlne cönde- ~reP.O Tt'zgah 1 

• Q akşam Valeryaya rastladım. 

rildi. o gilndımberi 'htııtı bir cevap gelme- l IOlANTS[ 
dl. 22 - 9 - 939 tarihinde 99 numaralı ta-
ahhütlü b ir istida ile mtirac:ıat ettim, bu 

1 

tO 

Armürlil 
,. 

" 
" Armürsüz. 

Ditri~ marka 

" 
n 

(4 mekiklı1 

(Çift mekikli) 
(Çift mekiklı) 
(600 calık) 

O, benim için muztarip sa
atlerin küçük arkadaşıydı. Küçük 
ruhu, şenliği ve hafifliği ile düşün
celerimi dağıtırdı. Yorgun başını 
omuzuma dayadı. Hoşuna gitsin, 
diye, ben de kederli bir hal aldım. 
Gecenin karanlığında parıldayan 

küçi"ık yüzü beni, onu öpmeğe da. 
vet ediyor gibiydi. Halbuki is!ih. 
karla ağzını çekti: 

- VaJerya bir öpücük için gü. 
ceniyor musun? Bir şaka bu . ._ 

O kadar öpülmüş olan ağzı, sız
lıyan bir yara halini almıştı. Vu. 
rulmuş bir yırtıcı hayvan gözü ile 
bana bakıyordu. Kalktı; yine öyle 
yaralanmış bir yırtıcı hayvan gibi 
sallanarak, karanlıkta kayboldu. 

HALKEVI...ERlNDE: 

EmlnönO Halkevlnden: 

Evimizin Cağaloğlundakl ııalonunda Cu
ma ak§amı sant (20.30) da lstıkltıl gaze
tesi muhorrlrlerinden Celtıl Salih GUney 
U-.ra!ından (İnkılllp ve köylUmilz) mev-

zulu bir konferans verllecektlr. Ve kon
feranstan sonra gösterlt şubemiz (Şeriat-

ÇllSl) piyesini temsil edecektir. Cumarte
si akşamı saat (20.30) da ayni piyes tek
rar oynanacaktır. DaveU,.clerhı evlmh 
biırosunclan alınmnsı ricn olunur. • • 

• 
Şehremini Hafkevlnden: 

Evlmizde haftarun pazartesi ve cuma 

günleri sruıt 16 dan sonra keman dersleri 

verilmektedir. Talebe kndl'OIU arttırıla

caktır. İsteklilerin her g(ln 6ğleden IOJlra 

ev klitipliğlne iki fotogrnna milracaat e
derek kayıtlarını yaptımıalan. 

Şubntın 20 sinde açılacaAını ~n ettiği

miz müs:ıbnkalı resim ve fotograt serılsl· 

nin kilşadı 25 şuôata bırakıll'Tll$ttr. Bi

naenaleyh resim ve fotograf vermekte ge
ciken nmat!Srledn eserleri 23 ŞUbat nkşa

mına kadar kabul edilecektir. fsteklllerln 

cserlerlnl her eün öiledcn sonra f!V ktıUp

Jlğlne makbll% mukabili bırakmaları. 

isUdarna dn cevap alamadım." 

• Tramvay İdaresinin Cevabı 
Elektrik, trıımvay ve tünel işletmeleri 

umum mUdürl(iğil, bir okuyucumuzun te
mennilerine karşı şu cevabı veriyor: 

"Gazetenizin 1-2-940 tnri:ıll nüshasında 
1:Şehremlnl, Tatlıkuyu caddesi, Ahme1 

1''alk. imzalı (Tramvay idaresinden bir te
menni) başlıklı yazıya ccvaphr. 

lm7.a sahibi, 6'1rket znmanındn oldu~ 
gibl Topknpı haltında ( 11) tren işlemek
te ve gOndilzleri bunun yarıya indirildi
ğini lddla etmekte ise de idaremiz h:ıss<ı· 
ten Topkopı hnttına ehemmiyet vererek 
tren adedini 12 ye lbUığ ettiği gibi gündil7. 
servislerine de (9) tren tahslıı etmekte
dir. İcabında diğer hatlardan araba azal
tıldığı halde bu hatta bu miktar araba 
dalma muhafaza edilmektedir. 
Mıntakanın tek hat olmasından bu mik

tardan !aı.ln tren tahsisi ancak bu hatttn 
~l!t olarak yapılmasına ve hariçten araba 
getirilmesine vabeste olduğundan, buı.tiln 

için buna da fmkAn bulunınadılmın tav
zihini rıca ederim. n 

• 
Su Tesisah İçin Temenni 

Gö:ıtcpcde İtfaiye caddesinde Yeıılyol 15 
numarada oturan mütekaltlerden Y: Mum
cuoğlu y11zdığı uzun bir mektupta ezcüm
le diyor ki: 
"- Bizim evimize dört yüz metre me

safeden su tesisatı geçiyor, takat blzlm so
kakta tesisat yok. İdareye müracaat et
tik, peşin para istedilcr, civarımızdaki 
komşulardan hiçbiri peşin para vcroml· 
yor. idare bunu taksitle asla olmaz mı" 
Borcunu ödemlyenin suyunu kesmek gibi 
bir mQeyyldesi olduktan sonra bu taksite 
bağlamak isinde ne mnhrur var? Halka 
kolaylık gösterilmiş olınaz mı? 
Bunıda ekmek derdi de vnr. Eskiden 

bakkaldan narlı 07.erlne ekmek alıyorduk, 
şimdl fırıncılar bakkallara ondalık vermi
yorlar, onlar da ekmeği yirmi parn fnzln
cile satmak fst.lyorlar. Fırın Erenköyde. 
Ornya kadar gitmek imkllnsız oldu/hından 
cnr ntıçar bu yirmi prıra znmmı vemıelc 
icap ediyor. Pazar gücleıi ise hiç ekme't 
bulunamıyor, pa%nr gününün ihtiyacını 
mutlnka cumartesi g{lnilnden olmak lene 
ediyor. BQtiln bunlardnn başka buranın 
ekmeği hiçbir yer.in ekmeğine benzemez, 
Adeta OC"(lncll nevi ekmek gfbl bir şeydir. 
Belediyenin atAknsını bekliyoruz. 

Boğazlıyan Belediye Reisliğinden : 
Boğazlıyan kasabasının meskO.n ve gayri meıkO.n 150 lıckfarlık sahasının hali• 

hazır haritalarının alımı işi yeniden eksiltmeye ~karılmıştır. 
ı~n maktu bedeli "2~00" liradır. 
Muvakkat teminat "187" lira elli kuruştur. 
İhale 21 - Mart. SMO perşembe g(ln(l saat 15 de J3ol87lıyan Belediye dairesinde 

yapılacaktır. 

İstcldller.ln vaktinde Beledi.yeler imar hey'eU fen şefliğinden iştirak veslkası 
al.malan ve bunu teklif mektuplarına koymalan ltız:undır. 

Mukavele vo şartnamclCl' Boğazlıyan Belediyesinde ve Ankarada Deledlyelt?r 
imar hcy'ctlnden parasız alın:ıblllr. 

Tekllf mektuplan t:ıyln edilen günde gn at l4 e laıdnr Boğazlıynn Belediye rcls· 
liğlne verilmelidir. Veyahut posta ile gönderildiL!lnde :tıu aaattc Belediyeye vasıl 
olm~ bulunmnlıcbr. (13Sl8) 

u i 
TÜRKİYE 

ŞİŞE ve CAM 
Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden : 
Sosyetemizin senelik h · sscdara:ı 

umumi heyeti aşağıdo yazılı ruzna
menin milznkertt.,1 için 1940 ser.esi 
mart ayının 21 incı perşembe giinü 
saat 15,39 da, Galatcl perşembe pa
zarı Şamur sokak Tş ha"lıl'da birinci 
katta kain Sosyetemiz burosunda 
toplanacaktır. 

Sosyete esas mukavelesinin 53 ün. 
cü maddesi mucibince sosyetenin 100 
hissesine snhip olnn her hlıssedar bir 
rey sahibi olarak içtimaa iştirak hak
kım haizdir. 

Hissedarlarımızın içtiman lştirnl: 
edebilmeleri için gerek asale~en ve 
gerek vekiileten hamil olduktan hisse 
senetlerini 14 mart 940 tarihine ka. 
dar sosyete merkezine tevdi ederek 
duhuliye kartlarını almalan liızın1. 
dır. • · 

.MÜZAKERAT RUZNAMESI · 
1 - İdare meclisi raporunun okun. 

ması; 

2 - Murakıblar raporunun okun. 
ması; 

3 - Bilanco ve mevcudat dPftt•rlE'
rile kfır, zarar hesabının tetkiki ve 
idare meclisi ve murakıblarm ibrnsı; 

4 - 939 senesi tcmettüünün taksi
mi sureti ve tevzii zamanı hakkında 
karar ittihazı; 

5 - İdare meclisinden istifa eden 
bir azanın yerine seçilen yeni azanın 
tasdiki intihabı; 

6 - Yeni mürakıblann intihabı; 
7 - tdore meclisi azalarına veriJe. 

cek huzur hakkı ile mürakıb ücretle-
rinin tayin!. ldare Meclisi 

2 
2 
1 

9 
5 
2 
1 
l 
1 

Deve re 
Jak r m kinesi 
Tavel makinesi 

., 

" 
K ullantlm mq 
(60 mancılıkb) 

BÜKÜM FABRİKASI 
Bilkfim makinesi Ilatclye 
Tavcl .. ., 
Çiftane " n 

Bobin .. • 
l\fnsura " 

,, 
Mnsura • şu,atycr 

marka 

" 
n 

,, 
" 
• 

(192 ftt lyU) 
(80 ncr mnncılı'kh) 
(60 ar .rözl~ 
(15 gözlü) 
(20 gözlU) 
( G ı:özlü) 

1 l\laı1ura " ,, ,, (20 gözlü) 
İşbu fabrikalar tam teferrDatile birlikte işler vaziyette toptan ve. 

ya ayn ayrı satılacaktır. Görmek ve nlmnk isteyenlerin her gün saat 
14 ten 17 ye kadat' aşağıdaki adresimize milrncaatlan. 

HnU tasfiyede bulunan İki kolsuz Faik ve blrnderleri Osman Etem 
Kollektıf ŞlrketJ Tasfiye memuru: Avukat H. İbrnhim Haksal. 

Bursa Kozahan - Telefon No. 277 

'~==~:~~ '.J!P TORK ANONiM ŞiRKETi 

~ffi TESiS TARiHi -1863 
a!6 St;ıtıileri ı1e Türkipt> CümhuriJ'eli l/e münaldt mukaut>lenamesl 
~!.e 2292 Numaralı 10/6//933 tarihli kanunla tasdik edi/mistir 
aTh t 21//6/ 1933 tar1hli 2435 Numaralı Resmi Gazete) , 

9~ 

~ 
~f f 

~~ 
~* 
~! 
a. 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi i 
10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

f Qrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARfS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANİSTAN, IRAN. IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 

filyallerl ve bGtQn Dünyada Acenfa ve Muhabirleri vardır 

J Her nevi Banl<a Muameleleri yapar 

l 
"Jr • SUPHI $ENSE$ ~ NC't;,ıhı cari ve mf'V~ual he!iapfan kfisadı. 

idrar yolları hııst:ılıklnn mlltehııs- 1 ~- Tıc4H"İ kredil~r vP vesaıklı krediler kusadı 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı v Turkiyc ve Ecnebi mı;:mlekeıler üzerıne keşı'de seneJaı · '· 
tramvay durağı Lckler apıırhmanı • ISKOntosu. 

, 

~ 
Borı;a emirleri. ~ 

----Tel : 439? ---- ı --------------- Esham ve tahvılat, ahın ve emıaa üzcrıne avans. ! f ~ Scncdaı ıahsilau ve saire ~ 

aib En \•üksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
~l Kasalar Servisi vardır. • 

~L~-c. -.. .-~~ .... ~~~~ .. ·. Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı vcva ~ 
kumbara sız) tasarruf hesapları açılır· 



f 

Baş, Diş, NeJle; 
rip, Romatiıma 

Nevralp, Kırıklık 
1 

ve bütün ağrılan 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. - . ' • . . ., .t.ı~·f . . .., • . • • .• ' . 

Ne tena tenvirat; 

Yeni JUNGSAAH IClllPTOll ampıillaiitti 
i 

~i~~----------~---------------............ .. lıullanmalc suretlle. aını para ile· col< daha 

l>ol ısılc elde edecetlnl Patron. neden •nla-. - . - - . -

malı ıstemıror.t 

, 
535 Modell 

flOUJll:ıı fJiflflDfflLfff 

GELMİŞTiR. 
531 ~ 

Kayıp Aranıyor 

aedizin Sofular mahallesinden 

rGALATA 

İstanbul 

1.sa Fa.ki oğlu Ahmet 15 scnedenberi 

kayıptır. Babası Ali Hoca ölmüştür. 

Bilen ve görenlerin lfıtfen kendisine 

haber vermeleri rica olunur. _ Gediz.. 

de marangoz Halil İbrahim Saygın. 

• '. ~ '• ' ' ' .. J,ı' .. • • .... • • l, • ... • . • , \ . - .. "I ,lif. ..... . ) . . J. "'. j.- • ~ ... ,, 

____ , ı 

TÜRi<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türle lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zinaf lhnka~mda 1mmbarab ve lhbal'S12 tasarnıf besaplannda ~ 
u S(I lirası buJuranlara senede 4 defa çekileeek kur'a ile .tiağıdald 

pltana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' ' • co 
100 
120 
180 

adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

l.600 Liralı} ,,000 
500 • z.ooo 
250 
100 

-1 

40 
20 

• 
• 
• 
• 
• 

1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
S,200 

Una 

• .. 
• .. 
• 
• 

OIKKAT: He~aplanndaki paralar bir sene tçinde 50 liradan aşağı 
düşrnıyenlere ikrı;miye ç!khğı takdirde % 20 fazlaslyte verilecektir. 
Kuralar sened" 4 defa, 1 E.YlCil. 1 8lrincikflnun. 1 Mart ve 1 Bıı.zıraıı 
tarihlerinde çekilecektir. 

~·o-eyi~ ~ penliryqi·ı a?6ı~·,lüifanıarı~ _fşıetm'a4J A~~tesi.~~_ı,~nıaf~· -
• ' ' t' 1. ' 1 ••• _ .... 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 4 adet port.afil eletrikll el zımpara motörCl 
' 4-3-1940 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 

komisyon tarafından kapalı zart usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat, kanunun taytn ettiği ve

sikalarla teklltlerinJ muhtevi zarfla tını ay ili gün saat ( 14) on dörde kadar komis
yon reisliğlne vermeleri JAzımdır. 

• 

Bu işe alt §artnameler koınisyondan parasu olarak dağıblmakt.adır. (1003) 

Büyük ikramiye 100000 Liradır 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü ualll Liitfü DÖRDÜNC'O, Ga.zetecılik ve · 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer: T A N Matbaası 

~·-· .. ~~v:ö~~.~-~a~ı~ıar .. Di~ek.t~r·ıüğµ.· ~ıa:~~~rl/_ 
. ' ' ~ .. 

KİRALIK EMLAK 
~mtJ M•h. Sok. No.au Cinai 

--- -Gala.ta. Yenfcaml M. Ali pasa 52 Oda 
ban 

SilUQce Mahmutata Hamam Çeşmehaznesf 
Yukarıda yazılı oda ve haznenin 31-5- 940 gllnfl sonuna kadar kiraya verilmesi .. 

5 gün müddeUe uza~. İsteklilerin 26-2-940 günü saat 14 de müracaat- · 
ları. (1374) 

Emekli, Dul ve Yetimlerin Nazan Dikkatine : 

Emlak ve Eytam Bankasından:· 
Maaşlarını Bankamıza temllk ettirmek suretile alan emekli, dul ve yetimlerlıı 

Haziran - Ağustos 940 üç aylıklarının tediyesine 1 Mart 940 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. 

1. - Maaş sahiplerinin temllk muamelesi için ellerinde bulunan bir devre evvel 
Bankamızca verilmiş hesap puslalannın a Jt kısmında yazılı gün ve saaUerde fotoı• 
raflı Niltus cüzdanlarile birlikte Bankamı ıa müracaatları. 

2. - Her hangi bir sebeple mezkfu' hesap puslalarına tediye gQn ve saati yu:ıl
mam.ış olanlar varsa, bunlara ait maaş sa hlplerinln 1 Marttan evvel Bankamıza 
müracaat ederek gün ve saatlerlnJ öğren meler!,. 

3. - Asker! mal~erin müracaat! Martın ilk iki gllnü zarfında kabul edflece
ğinden bundan sonra vlk.i olacak milraca alların diğer maaş sahipleri gibi muame
leye tAbi tutulacağı ve malllllerin nütus tezkerelerile ikramiye tevzi cilzdanlannl 
birlikte getirmeleri ilan olunur. (1347) ., 

u 1 
, .. ığı.z, boğaz iltibaplıın ile diş eti kanamasında 

1 A i s 
'-• nun ılık olarak gargarası. bu tltihaplarm şifasım temin ede,. .ıJ 

Yollar şubesi için lüzumu olan 500 metre mikAbı Boğa.ztaşı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 1500 lira ve ilk teminatı 112 lira 50 kuruştur. Şartna
me Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalem inde görillecektir. İhale 5-3-940 Salı gü
n{l saat 14 de dainıl encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve 940 yılına alt ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte 
daJ.mi encümende bulunmaları- ( 1294) 

* * tsUmlAklnln umum! menfaatlere uygunluğu t.asdlk edillp kanunen 760 Ura kıy-
met takdir edilm1~ bulunan Beyazıtta Camcı Ali mahallesinin Cümhurlyet cadde
sinde 60 eski 56 yeni kapı 585 ada 5 par sel NoJu maa oda kAgir dükkA.nın sahibi 
olarak tapuca bildirilen Salim kızı Adviyenin lkametg;\h.l olarak gösterilen Beya
ZJt Camcı Ali mahallesinin Ordu caddesinde 194 No.lu evde bulunamadığı noter
likçe bildlrllmlş olduğundan 3710 No.lu kanunun 10 uncu maddesine tevfikan fca
beden tebliğ varakalarının bu gayrlmenk ule, belediye dairesine ve umuma mah-
sus mahalline 20 gün müddetle talik edildlfi ilA.n olunur. (1414) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Muhammen bedel Muv•kl<•t t,.mlut 

Lir• Kr • Lir• Kr • --
Fenerde Papadoplosun dellrrt'lenhıde 
mapfuz altı çuval un. Ui 80 1 so 
Defterdarlık binası avlusunda me\'4 

cut kereste enkazı. 40 00 3 00 

Yukarıda yaıılı un ve enkaz h!zalannd ak:I muhammen bedeller üzerlndcn satıl· 
mak üzere açık arttuwmaya konulmustuı-. Satış bedeli nakden ve peşindir. İhale. 
29-2-940 Perşembe günü saat 14 de Defterdarlık Milll EIDwc müdürlüğünde toplıı
nacak komisyonda :yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat makbmla rlle muayyen gün ve saatte Komisyona 
mfiracaatları. t117SI\ 


