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Finla"dada Vaziyet 

Karelide Cephe 
·Boyunca Harp 
Devam Ediyor 
Londra, 23 (Hususi) - Sovyetlerin, Kızılordu donanma

sının 22 nci yıldönümünü Viborg'u alarak tesit için vuku bufn: bütün teşebbüsleri bir netice vermemiş ve Sovyet kuvvet
erı bu Fin şehrinden 10 - 12 kilometre uzakta kalmışlardır. 

Son harp vaziyeti şu merkezdedir: 

.. Sovyetlerin Kareli'de yaptiklan altı taarruz püskürtülmüş
tür. Sovyet tebliği, hiçbir mühim hadise vuku bulmadığından 
bahsetmektedir. Fakat Fin tebliği ise, Taipalo' da bütün gün de
\ra.ın eden taarruzların püskürtüldüğünü, birçok harp malze
ıt..esinin ele geçtiğini ve 16 t.ankın imha edildiğini bildiriyor. 

-ı . Ladoga?a, _mühim_ Sovyet mevzile. 

Harp G arrte _ 1 n zaptedilmiş, temızlenmi§tir Fin n tayyareleri de, Sovyet tayy;releri 
'-'. -'l. f)U. de faaliyet göstermişlerdir. Sovyet-

~ k ~- • • •• ler, paraşütle asker göndermeğe de. 
~ar a 110ftUY0f vam etmişlerdir. Fakat Finler, bun. 

lann ya öldürüldüklerini, yahut esir 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL edildiklerini bildiriyorlar. 
Sovyet resmi tebllği 

Fin -Sovyt harbi, bir Sov
yet ve müttefikler harbi 

haiiru almak istidadını ızöste
riyor. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Gasson diyor leh 

GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

"'Heı tacil bu titaptl c8sterdlftnı aıunerl bıtbt'W etme)' 
ıuretlyle biT iki ıene ıfbı baa bır ıamao ıçindr mü$terile 
rinin adedim bir milli arttırabilir Berı bD lcitabmıda ıi.st 
bu ıanıti Clfretivomm.. FivatJ so tunn 

Moskova ve Berfin Endisede 
• 

SOVYETLERiN KUTUP 
DONANMASI HAREKET 

Gösterir Harita 

ı·························· 
1 SON HAREKATI 

f 

• 
1 iN HAZIRLANDI 

Burası Almanyanın 

Hürriyet istasyonu 

lngiliz Gemileriıiin Buz 
Denizinde Gözükmesi 
Hayli Teliş Uyandırdı 
Sovyet Bahriye Komiserinin Tayyare ile 

Murmansk'a Gittiği H.aber Veriliyor 
Londra, 23 (A.A.) - Şimal Buz denizinde Finlanda sahil

leri açığında mühim İngiliz deniz kuvvetleri bulunduğuna dair 
verilen haberler Moskovada ve Berlinde endişeler uyandırmış
tır. Bitaraf memleketlerde bulunan .İngiliz gazete muhabirleri, 
bu endişeleri tebarüz ettirmekte ve Iskandinavyada hadiselerin 
büyük bir süratle inkişaf ettiğini kaydeylemektedirler. 

ASILSIZ 
llİft HABER 
Sovyet Hududunda 

T ahşidat Yaptığımız 

Haberi Uydurmadır 
Moskova. 23 (AA.) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
Sovyet filosu oream, Tilrki· 

yede yapılan askeri hazırlıkları 
tebarüz ettirerek, TUrkiyenin 
yanm milyon askeri seferber 
ettiğini, bunlann 350 bininin 
Türk. Sovyet hududu bovunca 
tahşit edlldii]ni yazmaktadJr. 
Bundan maada Türkiye, hudut 
yakınmda hangarlar in~a ettir
miş olup, bu hangarlarda. :v,.ni 
olmak üzere 500 tane İnsnliz. 
Fransız ve Amerikan tayyaresi 
bulunmaktadır. 

* Anadnln Ajansının nottr. 
Anad' \ J Ajansı bu haberlb 

katiyen aslı olmadığını beyana 
mP71ındUl'. • 

························~ 

Nafıa Vekili Diyor k .. 1 • 

• nadyonuzund.~ğmesirug0- 1Hi/eli inşaata Hiçbir 
virirken tesadufen kulagı-

Kömür Havzasının Vaziyetine 
Dair Bazı Kararlar Verildi 

nıza çalınan bu hıtabı işit- ş h • d M •• /ı 
mişsinizclir. Burası, Al- e lr e asama Q 
manyanın gizli istasyonu-

.dJ!:'._ Gösterilmigecekiir 
Ankara, 23 (A.A.) -Bugün 

Başvekil Dr. Refik Saydamın 
riyasetinde koordinasyon heye
ti ilk içtimaını yapmış, Milli Ko· 
runma Kanununa nazaran mer
kez bürosupun teşkiline ve aşa
ğıdaki meselelerin İcra Vekille
ri Heyetinin tasvibine arzına 
karar vermiştir; 

1 - Ereğli kömür havzasında 
iş mükellefiyeti, 

2 - Kömür satış işlerinin tan
zimi için birlik teşkili, 

3 - Havzada kömür işletmesi. 
Din kontrolü ve istihsal malzeme. 

sinin ihtlyaca göre işletmeler ata.. 
sında tevzü, 9 Bu istasyon şimdiye kadar Nafıa Vekili General Alı Fuat Ce. 

4 - Kok kömürü istihsal ve f al · ıl d besoy, dün sabahki trenle Ankaradan gizli a iyetine nas e-
satışının tevhidi şehrimize gelmiş ve Haydarpaşada 

• vam etmiş ve Alınan za- Vali ve Belediye Reisi Lütiı Kırdar 
Ankara, 23 (A.A.) - Milll korun. bıtasının elinden nasıl tarafından karşılanmıştır. 

ma kanununa göre, teşkllı icap eden kurtulmuştur?.. Nafıa Vekilimiz, kendlsiJe görüşen 
Başveka.Iet merkez bürosunun umu. h b · bir muharririmize zelz~le mıntaka. . 
mı katipliğine siyasal bilgiler okulu 1940 ar inın en esrar~- ~ 
profesörlerinden ve İş Bankası r:nalt gız· hikayesi budur... sındaki yeni inşaat hakkında şu beya. 

"-- Atıf natta bulunmuştur: 
tetkik bürosu müdürü Hıu.ıın 
Kuyucak tayin edilmiştir. "- Zelzele mıntakasrnda kfiçük 

Y k d TA N 'd inşaata şimdiden başlanmıştır. Büyiık 
Başvekil Hariciyede a ın a a mikyasta yapılacak inşaatın da plan 

N B 1 ve krokileri ihzar edilmiştir İşe baş. 
Ankara, 23 (TAN) - Başvekil Dr. eşre aşıyoruz lamak için havaların düzelmesinJ 

Refik Saydam bugün Hariciye Vek3. bekliyoruz. 
letine gelerek, Şükrü Saracoğlu ile •••••••••••••• 
görüşmüş ve bir saat kadar kalmıştır. 

·Generaı Aıı l''uat Cebesou -<Sonu sa. 6 Sü: sf 



MiTUAT .. 
gç;. 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgıc; 

Dinamik KelimeSini 
Bile~ Sansür, Dinamit 

Diye Anlıyordu 
-16-

I şte bu oeraitin f çlnde, Ah. 
met Hithat, blr gün, bır 

fenni makale yazmış. Bu makale. 
de, içinde "dinamik hesaplar,, ke
lim~leri de geçen bir cümle var
mış. Sansür heyeti bu kelimelere 
bittabi ses çıkarmamış. Fakat, ga.. 
.zeteleri sansür memurlanndan da 
ha büyük bir dikkatle okuyan ve 
okuduklarını da, kemali cehaletle 
fenaya yoran hafiyeler, bu keli.. 
meleri de, kaçırılınıyacak fırsat. 
lardan '1'.lytyorlar. Ve "dinamik,, 
kelimesini "dinamit,. anlıyorlar 

ve: 
•- Mithat efendi, gazetesinde, 

ınemnu lugatler kullanmıya baş
ladı. Sansürle anlaştı. Sansür,za
tı şahaneye ihanet sayılabilecek 

müsamahalarda bulunuyor,, kabi
linden cümlelerle dolu jumallar 
donatarak, sağa sola yağdırıyor. 

lar, ortalığı yeniden kar!itırıyor. 
lar. 

Tahkikat neticesinde, sansürle 
Ahmet Mithat arasında gizli bir 
anlaşma olmadığı da, Ahmet Mit
hatın, "Memnu lCıgatler,, i kullan
madığı da meydana çıkar. Fakat, 
bu hadise neticesinde, m~tbuata 

şu şekilde birer tamim gönderi.. 
lir: 
"- Badema,, rnzetelerde, "1Qga.. 

b mcmnua,, ya müşabih kelimele.. 
rin kullanılmamnsına dikkat edil
mesi şiddetle ihtar olunur!,, 

Maamafih, babamın söylediğine 
gBre, hatıyelerin bU hataları, • ne. 
tice itibarile • zararlı degil, bila
kis faydalı olmuş. Çünkü, bir çok 
jurnaller neticesinde uyanan telaş
ların boşluğu anlaşıldıkça, hafiye. 
lere karşı emniyet azalmış, alaka. 
darlar, bazı jurnallere ehemmiytıt 
vermemiye, bazı jurnalleri de, da
ha fazla dik.kat ve ihtiyatla göz
den geçiııniye alıi-mıya ba~lamış
lar. 

Fakat, buna rağmen, o devrin 
matbuatı, hafiyelerden ve sansür. 
den daima, ürkmüş,er ve küçük, 
büyük bir ~ok zararlar görmı.iş.. 
ler. 

B unun içindir kI, Ah~et Mlt
hat, "sansür,, e "sansar,, 

ismini vermişti. Kendisile çalışan. 
lann, matbaada, hemen her gün 
ondan duydukları cümleleı·deıı bi
risi de şuy.du: 

"- Aman çocuk,ar... Gözlerl. 
mizi dört açalım da, bizim kü
meste, sansar girecek delik kalmn
•ın!,, 

Fakat, bütün tehlikelerJne, zah. 
metlerine rağmen, gazeteciliğjn 

zevkli tarafları da yok değildi. 
Mesleki vazifeleri görmçkten du
yulan manevi z~vki tarife kalkışa. 
cak değilim. Bu yüksek z~vki an.. 
cak, kazandıkları temiz şöhretin 

üzerine halkın saygısını ve sevgi
sini top!amak mazhariyetine ka. 
vuşmuş olan sayılı baht:yarlar tat- . 
mışlardır. Fakat, o devirde, gaze. 
tc.c.iliğin ufak tefek baş:n keyifler~ 
de vardı. Ve kurnaz muharrirler, 
bu keyfi tatmak fırsatını sık sık 
bulurlardL Mesela, ara sıra, reji 
idaresi lehinde sıtayişkacane bir 
makale karalamak, hayli mahsul 
veren bir marifetti. Çünkü bu ma. 
kalenin çıkışından bir gün sonra, 
inatbaaya sandık sandık (Birinci ' 
nevı) sigara gelirdi ve ınuh:ırr1rler, 
musahhih ve mürettip~er, hatta 
matbaanın hademe ve hamalları 
günlerce ~e bol bol (Birin..:i nevi) 
sigara içerlerdi. 

Yine mes<?la, filanca veya falan
ca imalathanenin rakısını, şarabı
m metheden bir fıkra yazmak, o 
gazetede çalışan muharrir, musah
hih ve.mürettip, hulasa bütün in
ıanların bir hafta, ziliuma sarhoş 
olabilmelerine kfüiydi: Çünkı.i ma. 
kalenin çıktığı gün, matbaa, içle
ri, şarap, rakı dolu damacanalarla 
dolardL Hatta hiç unutmam, ay. 
yaş bir başliıürettip vardL Parasız 
kalıp ta canı rakı içmek isteyince, . . . 

ne ilAnı koyar ve günlerce beleşten 
ciemlenirdi. 

Hele biraz daha ileri g idip te, 
filan mutasarrıfın, ve filan valinin 
"İcraatı hasene,, sinden l:>ahscden
ler, gönderilen hediyeleri evlcrJ. 
ne arabalarla taşırfardı. Çü:ıki.i, o 
mutas&rrıf, veya vali, !tendi hak
kında yazılan bir methiyenin mu. 
kabelesini, teneke teneke yağ, bal, 
vesaire hediye ederek yapardL 

Hulasa, bu methiyelt:"?r sayesinde, 
gazetecilerin evlerindeki masrdın 
yekWıu yarı yarına inerdL 

A hmet Mithat Efendi, gaze
tesinde bu kabil yazıların 

intişar etmesine ses çıkarm~zdı. Fa. 
kat, fena bir memunuı, veya fena 
bir mataın methedilmesine, yahut, 
iyi bir memurun, iyi bir mataın 

zemmolunmasına katiyen aleyh. 
tardı. Mahalline masruf olmasına 
ehemmiyetle dikkat edilmı:?si şarti
le methiyeler yazılmasına aleyhtar 
değildi. Bunun yazılmasını da, mu. 
kabele görmesini de, müte~rnbil hir 
kadirşinaslık sayardı. Fakat, ken
disi, ne yazar, ne de gelen hediye. 
lere ort::ık olurdu. Zaten, onu ken
disile birlikte çah~anlara sevdiren 
hasletlerinden ikisi de, bu müsa
maha ve fcragatiydi. Bir gün, o 
sarhoş başmürettip, gazeteye yine 
bir meyhane ilanı koymuştu. Ba. 
bam onu yanına çağırdı ve: 
''- Bak, dedi, ben, senin bu işi 

yapmana ses çıkarmıyorum. Fakat 
sen art1k, rakı içmek arzusunu pek 
sık.1 aştırdın. Ben, senin hayat1n1 o 
meyhane ilanlarile kontrol ediyo
rum. İlanlar seyrek girerse, senin 
perhize girdiğine, ve ilanlar sık 
girerse, senin işi gi.icü serip, ken
dini yine rakıya verdiğine hükme
diyorum. Bunu bil de, sen de bun
dan sonra, ona göre davran!,, 
Babamın o sermürettibe bu ih. 

tarı yapışından bir gün sonra, ma
kinenin bir dişlisi kaznra kırıldı, 
ve hurufat kasalan da kazara dev. 
rildi. O zaman, Ahmet Mithat, ay. 
ni sermürettibi çağırdı ve: 

,._ Bana bak, dedi, gözünü aç, 
yoksa seninle ahbaplığımız, s~la. 
mımı:z; kazara kesilir ha!,, 

Daham, matbaasında çalışanlnr
dan hiç kimseye karşı bir amir e
dası takınmazdı. Hepsin:! bir kar. 
deş bir arkadaş muamelesi eder. 
dL Zaten, ocun ara sıra tutan si
ni.rliliklerinin, arizi huysuzlukla. 
rımn herkes taralından hoş görü
lüşü, ve öyle sıralarda s~ylediği 
sozlerin ekseriya hiç k;mseye bat. 
mayış1 da bwıdandı. En büyük ha. 
talan müsamaha ile karşıladığı i
çindir ki, kendisile beraber çalı. 

~anlar, ona birer öz evlat, birer öz 
kardeş gibi şımarırlardı. Mesela, 
b!r gün, tuhaf bir vakaya daha şa
hit olmuştum. Tercümanı IIakıkat 
matbaasında, Arap Abdullah is. 
minde, ihtiyar ve afyonkeş bir 
kahveci vardı. Arap Abdullah, he. 
men daima dalgındı ve daıgmlığı
ağı2'dan ağıza yayılnıı; nıulıte. 
lif hikayelerile meşhurdu. Bir gün 
kendislne bir kahve pişirm~ş. kah
vesinin içine de, her zaman yaptı. 
ğı gibi, bol miktarda afyon ve es. 
ıar karıştırmış: 

Tam o sırada, Arap Abdullaha 
babamın kahve istediğini sôyiem·ş
ler. Arap Abdullah, bir fincan kah. 
ve de babama pişirmiş, iakat, dal
gınlıkla, babama, kendisi için pi. 
şirdiği afyonlu ve esrarlı kahveyi 
götürmüş. Babam, bu ıllk, ve bo. 
zuk lezzetli kahveyi üç yudumda 
midesine indirmiş. Fakat, y3rım 

saat sonra, gözleri kararmıya, mi
desi bulanmıya başlamış ve neti. 
cede yemek rahaveti zannettiği 
gayri tabii bir halet içinde ve ma
sasının başında sızmış. Odasına 
girip te onu bu halde göranler, ev
vela meraka düşmüşı.er ve uyudu. 
ğunu anlayınca, bu merakın yeri
ni derin bir hayret doldurmuş. 
Çünkü Ahmet Mithatın, iş başın. 
da sızdığı, o güne kadar görülmüş 
bir v.flkuı değilmiş. 

24. % - 940 

Pasif Korunma Teşkilatı için sipariş edilen mahalle yangın 
tulumbaları gelmiştir. Kaymakamlıklarca yangın söndürme 
ekiplerine ayrılan vazife sahiplerile dün bu yeni tulumbalar 

·~ 
üzerinde provalar yapılmıştır. Bu tulumbalar 15 Martta yapı
lacak büyük denemede kullanılacaktır. Resimde, yeni tip ma
halle tulumbaları görülmektedir. 

a arımız 
te 

Thracat mallarımızın c;tanclartlı ve 
iyi ambalajlı olarak yüksek kalite. 
lcrle gcnderilmiş olması d!Ş piyasa
ların memnuniyetini mucıp olmuş
tur. Dünya piyasalarında Türk mal
la•ı yine eski mevkiini kazanmış bu
lunmaktadır. Alakadar makamlara 
ge1en mektuplarda dünya piyas:ıl:ı

rının memnuniyeti sarih olıı.rak te
barüz E:Ltirilınekted:r. 

İkı gündenbcri !talyaya Jıracat 
artn~ıştır. Kalburlanmış yüı bin kilo 
arpa, yumurta, barsak, deri İtalyaya 
gönderilmiştir. Danimarkgya 261 bln 
kilo kepek, Romanyaya susam, Bre. 
zilyaya fındık yollanmışbr. Dünkü 
ihracat yüz elli bin lira tutmuştur. 

il nclistana ihracat 
.Aslen Efgan tı bir ihracatçı Hindis. 

ttınja zeytin yağlarımızJa Antep fıs. 
t klarımıza çok rağbet bulunduğunu 
görerek piyasamızdan bu cins ma "'.
!ardan ihraca başlamıştır. Hindistan· 
cıan d::ıha bazı mallarımıza talepler 
gelr.ıckted·r. Jüt ipiiği, kaııaviçe, ~u
val •tha1atımıza mukabil yurdumuz
dan Hindistana ihracatı arttırrtı.ak i
çin ~arklı tüccarlar taraf mdun tetkik- ! 
ler yapılmaktadır. 

f(cçi kılı yilkscli!i 
Son haftalar içinde piyasamızaan 

keçı kılı ihracı birdenb:rc artmıştır. 
Devlet ihtiyacı için keçi kılı taahhüt 
eden1er piyasaclan kıl tedarıi:;: e<leme. 
mektedir. Harpten evvel kilosu 40 
1'.ı.ruşa olan l:eçi kıllarını Jtalye,nlcır 
92 - 95 kuruşa kadar çekmektedir!er. 
MütPahh 'tler bu fiyat1 ardan mal a~. 
mayı d€vlctin zararına bir iş t9lakki 
etm:::ktedir. Esasen bu seneki stok an. 
cak. 50 bin kilo kadar kalmıştır. Yeni 
Y:ırkım mevsimine de beş ay vardır. 
Müteahhitler, memfoket ihtiyacını 
nazarı dikkate alarak keçi kıllarına 
1isar.s verilmemesi, hatta ihracının 
men'inin çok yerinde bir tedbir ola-
cağını söylüyorlar. · 

Finler borçlarını ödeyorlar 
Finlı.ndaya harpten evvel s~kız yiiz 

Eralık mal göndermiş olan bfr tüc. 
carımıza Finlandndan gönderilen bir 
ntC'ktupta mat1ubu olan paranın 

M~rkez Bankası vasıtasile g~nd.:>ril
diği bildirilm lştir . Tüccar, bankaya 
mürı;,caatla paranın geldiğini mem
nuniyetle haber almışt1r. Finlerin 
harp içinde bile borçlarını ödemeitten 
g~ri kalmamaları piyasamızd-ı t,\k. 
d•rle karşılanmı~tır. 

Vagon vesikası veriliyor 
DemiryoUarı idaresinin tüccarlara 

vagon ..erebilmesi için tüccapn yük. 
lenıni~e hazır malı bulunmuş olma
lıdır. idare bunun. için he:..- tüccardan 
bir VE ~ika istemektedir. Tüccar l:ırm 
Tı!'arl:!t odasına müracaatla ve yük. 
~enmiye hazır mallarının evr:ıkırıı 
göstermek suretile kendilerine bfrer 
veşika verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Fiyat kontrolü bürosu 
Ankarada tesis edilen Fiyat Teftişi I 

ve Kontrolü Bürosunun şe:ırimizde 
de bir şubesi olacağı haber verilrniş. 
d.r. Büronun kurulmasından maksat. 
~şya fiyatlarının anormal olarak yük
selmesine mfıni olabilmek için piya. 
sal:mlıı.ki temevvüçleri kontwl el
mektır. Büronun ticaret mıntaka mü 
din ıüğünde veya Ticaret odasında [ 

uı muhtemeldir. 

• 1 

Y a_ğmur ve Fırtına 1 S~RIYERD~ 
D V - Ed. . Bır Halkevı 

e am y_or, Açıhyor 
Vapurlar iş eyemiyor 
Karadenizde fırtına hötün şid. purlann kaptanları, fırtına kadar 

detiyle deyam etmektedir. Boğaz. bu pusa da ehemmiyet vermekte-
içinde ve !Uarmnra ile Ege deniz"n- d 'r. Dazt hallerde bunun sisten 
de fırtına dün sabahtan itibaren dnlı~ tehlikeli olduğu söylenmek. 
şiddetini tedricen kaybetıniye bas. tedir, 

· ıamıştır. Faknt üç gündcnberi ta. Telefon mulıabeı·atı durdu 
mamen dtiran vapur seferleri he. 

Fırtına Trakya mmtakasrnda nüz başlamamıştır, lUarınııra, Ka-
raden'z ve Mersin postaları da bu karada da tahrib:lt yapmış ve ha. 
arada yapılamamaktadır. İki ~ihı zı telgraf ve telefon d'rcklerini 
evvel Karadenize kalkan Karnde- yıkmıştır. Bununla beraber büyük 
niz vapuru Beykoz önünde demir. merkr.zlerle irtibat kaybedilmemiş-
leyip kalmıştır. İzmirden İstanbula tir. Yalnız Avrupa ile telefon mu.. 
gelirken llozcandnyn s1ğırı:ın l{a- h;ıbcratı durmuştur. 
deş vap ... ıru. da hın· ;Jc.,,t cıd emı,..~-.._....,..~~Balkanla.rda, kı~ 

tir. Evvelki akşam Bandırmaya Dişçi m~ktebiı de okuyan dört 
hnreket ettiği lıalde Ahırkapı ö. Bul;::-ı:ır talebesi Üniversitenin sö. 
nünde dcnıirl'j·cn Afltalya vapn- mestr tatili mline.se etiyle gittikle-
ru da geceyi orada geçh·diktcn ri Sofy:ıclan diin avdet etmişlerdir. 
sonra dün sabah rıhtıma ın-det et. Bu çocukla"ın anlattıklarına göre 
ıniş ve Tophaneye ya11a,.ımştır. nuı1ga:-istanda soğukhr artmış, 
Bartm postasını yapmakta olan donantnr çolfolnı1cı~ır. Ilulgarisla-
Ülgcn vapuru da Amasraıla kal· mn cemıhunda kar bir metreyi 
mıştır. buJınns. köv volları tamamen kn. 

Diin sahah saat 6.30 da Kanlıi. p~.nıuak ka<>aha'nrla irliontları kc-
gadan gelmesi beklenen Seyyar silmistir. Yugoı;lnvya ve Yunanis-
vapuru da gelmeml~tir. Vapurun fondan l"elen yokular da hu mem. 
bugiin gelmesi beklenmektedir. Jrk,,tlerdE> soğuğun pek s"ddctli ol. 

l{aradenizden lstanbula gelmesi duğunu söylemektedir. Karın yol-
beklenen Cümhur:yct vapuru da lan kapaması yüzHndcn dünkii 
evvelki gece gelmi!jtir. Vapur İue- Ifonvansiyoncl ve Ekspr~s trenleri 
boludan harekctiu<l'n sonra şid- dfü:t savt geç gelmişlerdir. 
detli fırtınaya tutulmuş, fakat sı. E 
ğınahileccği bir liman mevcut ol- ' rgene yine taştı 
matlığından sefere devamı teTr:ilı Dahaeski (TAN) - Bir haftaclır 
edilmiş ve vapur arızası~ b'.r halde yağan yağmurlar, Ergeneyi yine 
limana gelebilmiştir. bir hucuk metre kadar yilk~eltmi~. 

/#'lülıinı bir kaza olmadı hir Jn;ım at'az'yi su ha~unstır. o~ 
Fırtına evvelden kendini hisset. katlnr evi de sular istila et~ıiş, Al· 

tirdiği iç'n denizlerde mühim bir pulJu Şeker Fahrikasmdan gönde-
kAza oltnad,ğı tahmin edilmekte- rilcn vesa;tle tehl!kcnin önii alın-
dir, Esasen bir kaza haberi de gel- mıştır. f{aznzedeler, fabrikaca ba. 
memiştir. rmdırdmakta ve iaşe edi~mekte-

Yalnız ev\•t>lkl gece Sarayhur. d'r, 
nu açıklarında mavi boyalı salı'p- Ergenenin evvelki tuğyamnda 
siz bir sandal bulunmuş ve bunun bozulnn AlpuJlu - Hayrabolu a. 
kime ait olduğu hakkında tahki. ·rasındaki kiipriinün tamiri için 
kata Jıaşlanınıştır. 4 - 5 hin liraya ihtiyaç olduğu 

Fırtına Bofaziçi vapurlarını da tcshit erlilm'ştir, 
mütees5İr etmişti?', Vapurların Bo- Evvelki gün yağmur, kara çc. 
ğaza ('tkış seferlerinde on be~er da- virmi~tir. Hararet derecesi sıfır 
kika kadnr gec'.ktikleri görülmek. nHmd:ı yediye kadar diişmHştür. 
tedir. /Jerprımada cami 

Boğazağzı Puslu 
Şehrimizde dün de hava devaınb 

surette yağmurlu geçmiştir. Bo~a
zın Karadeniz ağ7.ında hava hem 
fırtınalı hem de kesif pusludur. 
Karadenize çıkamayıp Bii~·iikdcre 
ve Beykoz önlerinde beklemekte 
olan b.iı çok yabancı ve yerli va. 

S. - Amerikan kollejlnln eeklzlnel 
eınıfından reıml llıelerln dokuzuncu 11· 

nıfına geçtikten ıonra, imtihan vere· 
rek, onuncu sınıfa geçmek istiyorum, 
mUmkUn mllf 

C. - Ekalliyet ve ecnebi orblmek
teplerlnf bitirenlerin resmt liselere gi
rebilmeleri için ortamektebl bitirme 
imthanı vermeleri l.A:ıımdır. Kollejin 
sekizinci sınıfından dokuzuncu !lnıi' 

imtihanı vererek, onuncu sınıfa girmek 
için mevcut talimatnamede sarahat 
yoktur. Bunun için Maarlt VekAletlne 

kubbeleri urt il 
İzmir, 23 <TAN Muhabirin-

den) - ŞC'hrim'7.dc iki ı?:iindenhe
ri ~iddctli hir soihık ve fırtına Jıa. 
küm siiriiyor. Fırtınanın şehirde· 
ki tahribatı miihim değildir. Yalntz 
Bcrgamada elrktrik sıı.ntrnlı ile 
camilerin kubbeleri Ut"nıustur • 'J: • 

müracaat etmek H\zımdır, 

• 
S. - O•manhCI Sarf vıı Nahfv kl-

taplal'ının en lyllerl hangllerldlr? TUrk· 
~e gramer kitaplarından yazı ıvaretle. 

rlnl ihtiva edenler var mıdırf 

C. - En iyi osmanlıca sarf ve nahl\' 
kltaplım Şeyh Vasfin.in, HUscyin Ca
hidin, Ahmet Cevadın yaT.dığı kitaplar
dır. Mithat Sadullah ve İbrahim Ne<:
ıninin yazdıkları türkçe zramer kitap
lnrı y:ızı tşaretlerinl de ihüva etm~lc
tc<Ur. 

IIalkevlerinin yedinci yıldönümü 
mıinaseb'etile yarın şehrimizdeki hal. 
kevlerinde merasim yapılacaktır. Bu 
merasim esnasında Sarıyerd~ yeni
den bir hafü:evi ile Yalovada bir halk 
odası da açılacaktır. Gi.iniüz yapıla. 
c:ıl< merasimde Halkevleti Umumi Re 
isi Başvekil Refik Saydamın radJ o
da vereceği nutuktan sunra halkevi 
reisi tarafından söylenilecı:;ık bir nu.: 
tuk!:ı merasjme' devam edilecektir .. 
Bu nutukları mütt:akıp Kadu.öy haJ. 
kevinde saat 16 da fotoğraf, s:ıat 
16,15 de bir resim sergisi açı1acaktır. 

Saat 20.30 da bir konser verilecektir. 
tJsküdar halk.evinde (Haikevi Ç()o. 

cuğu) isimli şiir okunacak, ondan :;on. 
ra C!a .. O'sktldar şalrlcrt., \s rrıı m~--< 
ko.:-terans verilecektir. Gece de evde 
yapılacak merasjmden son=a iJr pi. 
yes temsil o!unacaktır. 

Bu merasim münnsebetile şehrimiz 
ôeki ' halkevlerinin bir senelik faali
yetleri de tesbit edilmiştir. Evlere 
1'HS"2 si erkek, 3047 si kadı'.1 o me>k 

1 

üzere 19229 kişinin, aza o~mak üzere 
kaydl,dildiği, halkevleri koycültil: şu. 
beled tarafından yapılan köy g~zin. 
til~rine 5844 kişinin işti.ı:'~· ı~ ettiği 
nıuhtelif mevzular etrafında .l85 kon
feı ~ırısı, 153 konser verild ği anlaşıl.. 
mı~ttr. 

POLiSTE: 

İki Yangın Başlangıcı 
Bakırköy Bez Fabrikasının har. 

man fınnlarmda pamuklar tutuşmuş. 
etrafa sirayet etmeden söndi.irülrnü~ 
tür. * Kalyoncukulluğunda Aden a
partımanında Ojeninin dairesinden 
yangın çıkmış, söndürülmüştür. 

Yemekten Zehirlendiler 
Balatta Katip Muslihittin mahal

lesinde koltukçu sokağında 7 numa
rada oturan Muharrem kızı Nazike, 
Nazif kızı Fıtnat ve Halit kızı İfakat 
yedikleri yeıpekten zehirlenerek Ha. 
seki hastanesine kaldırılmışlardır. * Fındıklıda İskele cadde~inde 53 
numarada oturan Mahmut dün Balık 
rycızanndan bir kilo beyaz peynir al. 
mış evine giderek karısı ve çocukla
riyle beraber yemiştir. Bir müddet 
sonra hepsinde zehirlenme alaimi 
{{Örülerek hastahaneye kaldırılmış.. 
lardır. 

Kartalda Caz Takımı 
Kartal gençler birliği, mevcut ban

dosut'dan ayrı bir caz takımı kurına. 
ğı kararlaştırmış, lazım gelen mus;kı . 
aletlerini almıştır. Beş g~u~, caz ders 
l<::ri~~ başlamıştır. 

es 
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ata 
1' azan: Om er Rıza DOG R U L 

I n°füzler dün, Plata "ne1ıri har-
bine i ştirak eder k Graf Fon 

Spec•n·n f('ci bir akıbete uğraması
na ynrdım eden, lıarpten muzaffcı· 
çıkarak vatan sulnnna diincn kahra
:nıanlnrı tebcil ettiler ve Londra e~i · 
ııe n:ıdir tcsadüI edilir tezahürlere 
snlıne oldu. 

NeJson'un abidesi etrafında topla. 
non nnıau:un kütleler, kahramanla
rı alkışladılar, alkışhuhlnr ve Mister 
Çurçil, Plntn nehri znferini destan
lara yakışan ve giizel bir destandan 
farksız olan bir hıtabe irat etti. in· 
giltere Kralı, kahramanlara mad:ıl. 
Yalar \'erdi \•e LOndra Şehremini, 
biitiin kahramanları izaz \'e taziz için 
herşeyi yaptı. 

Fakat biitün bu ihtifal içind~ asa. 
bı koparırcasına geren ve o gerilmiş 
iısnbı heyecan ile titreten bir tek si· 
:nıa vardı. B~ s·ma, matem elbise ·i 
içinde, göz yaşlan dökerek kocasına 
alt bir madalyayı ahın yaslı bir ka
dındı. Kocası, muharebe csnhsında 
:Yaralanan, fakat yaralandığı Ye ya. 
l'alanndnn ölmesi mukadder olduğu 
halde \'azife başından ayrılmıyarak 
:son neleslne kadar arkndaşlnrını ne
§~ içinde miicadcleye devam için teş
vik eden bir muharipti. Harbin fe
cantini temsil eden bu siyah elbiseli 
kadının sahnede görüniişii. halkın 
coşkunlu~na vnkar ve hey~t ver. 
:mi ve bUtün bu merasimi radyo ile 
takip edenlere. herşeyi unutnrnk ya1-
'llıı insanca diişiinmek ve yalnız in
t'lanca hissetmek fırsatını vermiştir. 

. :abiidir ki, o zaman Pliıtanın in
mUz \•e Alman knhramanlnrı da gitz. 
-den siliniyor, ve harbin yalnız !eca
~ti \'e yalnız istırabı yaşanıyor. 

'.Nitekim bugün de Öyle olmus, İn
gilizler bugünkü nümayişle miİletin 
askeri hamasetini costunnak istedik· 
Jeri halde, fecaat ve İsbrap ICıvhalan 
karşısında onlar da iki taraflı dü§ün. 
lılck imkanını bulmuşlardır! 

Bir hndisenin verdiği şerefle bera
ber ıstırabı do dUşilnmek ve o ıstıra
bı dlndirmiye uğraşmak kazanılan 
şerefin en biiyiik haktadır. 
Iraktaki Buhran : 

lraktn General Nuri-Essaid'in ye. 
:nUıi k abine teşkil etme yle niha
yet bulan buhranın içyüzü artık <ın· 
laşıhy0r. 

lrnk ordusu rücsnsındnn bir kaçı, 
mc\kilcrindcn istifade ederek hiiku. 
ınet işlerine müdahale etmek \'e si
;·.asctıc meşgul olmak istcmisler, Nu-

,1 • Es a · d Pn~a dn bu va:ı:ivct dnhi
:1ndc htiltumet başında kaİamıyacn· 
IDnı anlıyarnk istifa etmiştir. Fakııt 
lrak halkı, ordunun siyasetle me!';!!ltl 
oln • ·"' . ınsını ıstcmediği \'e lrakın de,·lct 
l'eı · ı b 51 o nn ımltannt naiht de ordunun 
• ~ ''aziycti alma mı b"üenmedi"'i 
lrı0 N · E . -e b 

:r urı • ssaıd Paşa veni knbinevi 
tc~k·ı ,J • 

. "' ı e nıemur edilmiş \'e orduyu si. 
J asct sahnesine sürüklemek istiyen 
lnınınndnnlar da tekaüde s k 1 nıuşlardır. ev 0 un-

IIudisenin bu mahiyet• h . 1 m k ı aız oma-
' omşuınuz Iralun m··h· 1.ı· buhrn 1 w u ımce ır 

nı n at nttıgını göstermektedir. 
zzat lrakın g • d. w • ord . eçır ı ı tecriibcler 

f
unun sıyasetle meşgul olmasını~ 

en ena net· l . 
Bir lla ıcc rı verece ine şahittir. 
dnrbei çh~~n; evvel, Irak ordusu bir 
Harbiye ~ nıet yapmı , o znmanki 
benin k hazırı Cafer Pnşn bu dar-

ur anı olm k ayni hiicJis u • ço gecmcrten 
b • h .. k. e tekerrür tıni'ş ilk dar 

u Umeti v ' • 
mukabil b. d ~ apan Rf'kir Sıtkı Pa:o;a 
ı,gitınişti. ır arbcl hü.kCnnetc kurb~n 

_Bunun neticesi • • 
nııllet nıunına b nnar ıdır. Ve b :r 
cak bir ey Yok~ndan daha kork ıhı
Essald Paşanın ur. Onun için Nuri 
lılet olmaktan , orduyu siyasete 
nln Önüne geç:e~etnıe i ve nnarsi
karsılanabilir b"e h• ancak tnkdir ile 
c ===-- 1? arekettir. 

elles, Yarın 
~·t ly a Ge gyor 

:::: 

~oma, 23 (A.A.) _ 
les ın pazar g .. .. S un1mer vcı. 
beklenmekted~;t ~apolıyc gelmesi 
ta olan ınahafiİe y~ mnlı1mnt nl:nak. 
Romada ancak ikigorci mumaileyh, 
Mussoliniye mülaki g n k~lacak ve 
les, salı günü Be 1• 

0 1. Ca.ittır. Vel. 
1ır r ıne g decekUr 
ıyron Taylor'ün d • 

gelmesi beklenilm k~ aym vnpurla 
lcyh pazartesi gü eü ~dır. l>.~umal-
kendisinin Papa ta~a~nd~ ~tıbare.n 
olarak resmen kabul " .. ılk defa 
müteallik teferruatın~~unb. teşrifata 
tli1e Kardinal Maglion U e ~t ll'ınksa. 
bulunacaktır. e ına.slarda 

TAN 8 

avc!arı 
-

e 
gı ered 

hi iler 
liyette 

Hel·go1anddaki Alman 
Donanmasına lngiliz 

Tayyareleri Hücum Etti 

ingili 1 r 
Kahramanları 

Et Talti • 
1 

Kral ve Nazırlar da 

Merasime iştirak Etti 

Matbuat 

Babında 

Yazan: 8. FELEl< 

Değerli knpı yoldaşımız Sabiha 
Zekeriya, diinkii " TAN,, dn 

Adliye vekili Bay Fethi okyara ~ nz
dığı bir açık mektupla mat1>uat. cl~
valnn için hususi nıalıkcmclcr _ısta· 
yor \'e talebinin yerinde oldugunu 
gö tcrınek maks~?iyle ~~ bu dtl\:n: 
}arın nrzedebileccgı dnhıh ve harıcı 
ehemmiyeti miicmel olarak yazıyor. 

• 
Dün Yeniden 7 Kişi Öldü 

137 Kişi Yaralandı. 
Yine lngiliz Tayyareleri Avusturya ve Bohemya 

Bu temennisinde kaııı yoldaşımız· 
la beraber olmnınnk l·nlıil değildir. 
Cünkü her mesleğin, hele bu mcsl.ck 
flkrivata ve içlinuıiyata temas ettık
çe, kendine mahsus incelikleri ,·ar
dır Jfr onu umumi vasıftaki makanı 

Londra, 23 (A.A.) - Cümhuriyet<;·i 
Üzerinde de Muvaffakıyetli Uçu~lar Yaptılar Londra, 23 mususi) - Londra 

bugün, sayılı günlerinden birini ya. 
şadı ve şehir baştan başa GraI Spee 
ile harp eden Exter ve Ajax kruva. 
zörJerinin mürettebat ve kumanda 
heyetini karşıladı. Mürettebat ile 
kumanda heyetini •750 kişi teşkıl e
diyordu. Mürettebatın yaptığı yürü. 
yüş esnasında halkın alkışları. ban. 
doların sesini boğacak dereceye var
mıştı. Kral ve kabine erkanı merası. 
me iştirak etmiş. Kral kahramanla. 
rı nişan ve madalyalarla taltif etmış, 
mürettebat ile konuşmuş, bütün mü. 
rettebat ile kumandanları Guildhall
de izaz olunmuş ve burada Mister 
Churchill tarafından bir nutuk soy. 
lenmiştir. Şehremini, kahramanlar 
şerefine bir ziyafet vermış ve bir nu. 
tuk ile Londrarun minnet ve şükran. 
lannı bildirmiştir. 

İrlanda ordusu mensuplarının yapmış 1 Londra. 23 (Hususi) - İngiliz Hn. 
oldukları suikastler, dün geceki ın!i. va Nezaretinin bugün neşrettiği bir 
ltıklar hariç olmak ü~re 7 kişinin tebliğe göre İngiliz tayyareleri Salı • 
hayatına mal olmuş ve 137 kişinın Çarşamba gecesi Heligoland yakinin 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir de gördükleri harp gemilerini bom
Geçen ağustos ayında Conventry'de balamışlardır. Sahil batarya:ariy.lc 
5 kişi ölmüş ve 100 kişi yaralanmış. tn~y~reler ara.sın~a ateş taatı ~dı~
tır. Londrada Kings Cross'da bir ki- mışt1::. Mukabıl hucuma geçme~ ~s~
şl ölmüş 35 ki!';i ynralanmışhr Man. yen uç Alman tayyaresinden bırının 
h te 'd' b"ır k., ı"şl ··1 ·· ı·· · düşürüldüğü zannedilmektedir. Bir c es r e o muş ur. t . . . d ·· ·· d 

~ k. · fil. Lo ngilız tayyaresı e ussu ne av et c-
Dun ~ece ı ın ak .n~ranı~ tam dememiştir. 

mer~ezın~e vu~ua gelmı!!1ır. Bır k~- Yine hava Nezaretinin bir tebliği· 
dın .. ı:e bır P_Olıs ~emu~unun. ve bır ne göre, İngiliz tay,yareleri bu g~ce 
~~forun sıh~ı vazıyetlen endışe tcv- Avusturya ve Bohemya üzerinde mu 
lit etmektedır. vaffakıyetli uçuşlar yapmışlardır. 

Barnes ve Rfchards adındaki iki İngiliz tayyarelerinin Avusturya ü
İrlandalının idamlarındarıberi lngıl. zerindeki uçuştan ikinci defa vuku 
terede yapılan suikastı er serisinin ıf. buluyor. 
kincisi başlamış demektir. Bugün de İngiliz sahillerine bir iki 

Birinci infilak Marble Arch'da u- Alman tayyaresi uğramışsa da İngi. 
fak bir kulübeyl yıkmıli, daha şirl. li~ a~cıl~n .. tarafından hemen püs-
detll olan ikinci infiltık ise hlraz son. kürtulmuAştlur. l .. 

b. k .. t ·· ı d 0 f d man ara gore ra ır aç yuz me re o e e x or 
Street'te vukua gelmiştir. Son Alman tebliği de Garp cephe-

sinde Valdes garnizonuna karşı ya-
Ortalığın karanlık içinde olmasına pılan bir taarruzda bir çok esir alın. 

rağmen yardım işleri süratle tanzim dıl!ınr kavdptt"kten sonra Alman tay 
edilmektedir. Ceman 12 ki§'i yaralan- yarelerinin tngil~re, Fransa üzerin. 
mış ve hastahaneye kaldırılmıştır. de keşü faaliyetlerini arttırdığı. fa. 

Bu U:ıffüıklar vukua geldiği sırada kat iki Alman tayyaresinin üslerine 
Belfast'ın ana caddelerinden birinde dönmediğini bildirmekte ve bir İn
bir pencereden atılan bomba, bır giliz tayyaresinin düşürüldüğünü 
kahvede mühim hasarata sebebiyet ilave etmekt,.dir. 
vermiştir. Fakat yaralı yoktur. Denizlerde faaliyet 

Bir infilak daha Fransız tebliğiiıde de şöyle denil. 
- 1 h 'd ki b t mektedir: D~n akşam, Vn ~. am a ' aru "Fransız dentz mahfillerinde hasıl 

fabrıkasında bir infılak vuku bulmuş olan kanaate göre. son günler zarfın· 
tur. İnfilak oldukça uzaklardan his. da Alman tahtelbah'rleri bilhassa 
sedilmiştir. Şimal denizinde eskisinden daha bü-

Teslihat Nazın, kimsentrı yaralan. yük bir faaliyet göstermektedirler.,. 
madrğını ve sesin fabrikada patlayıcı Dün de bir sürü balıkçı gemlteri. 
madde birikintilerinin yakılmasından Alman tayyarelerinin taarruzuna uğ. 
mütevellit olduğunu bildirmiştir. rnmış ise de bunlar limanlara dbne-

• bilmişlerdir. Bu nrnda !ngiliz bandı. 

Londrada vuku bulan infilaklar ii
zerine Scotland Yard makamlnrı, bü. 
tün geceyi bir çok İrlandılarln meıı. 
kCın bulunan Londranın şimalı garbi 
mıntakasını ziyaret etmek!e geçir
mişlerdir. Polise yüzlerce ihbar vu. 
ku bulmuştur. 

ralı 2429 tonluk Guthie ·:apuru men. 
şup olduğu limana dönebilmiştir. Fa. 
kat yine İngiliz bandıralı 4330 tonluk 
Led Davson, 1694 tonluk Norveç 
bandıralı Telnes ve Roterdam ku:n
panyasının Tara vapurları batırıl
mıştır. 

Rio de Janeiro'dan bildirildiğ:ne 

··~" . ' . .. ~ . ~ 

,, . ' • ~· • .. .. ~, • . ,. • • ,ı, -~·· • • ,. •• , • 

e / ngiltere ile Fransa askeri mütehassısları, Fin
landadaki askeri vaziyet üzerinde görüşmekte 
ve Pinlandaya yapılacak yardımı geni§letmek 
imkô.Jılarını araştırmaktadırlar. Fakat lnoilte· 
re ile Fransanın arzusu, /Lem Finlandaya yar
dım etmek, lıem bu yardıma bilfiil müdahale 
seklini vermemektir. /nglltere ile Fransada lıü. 
küm sü~en kanaat, Sovyet ordularının ilerlemi~ 
"olmalarına rağmen, Fin müdafaası yıkılmamıı· 
tır ve yıkılmıyacaktır. 

Finlandaya giden ve vaziyeti ceplıede tetkik e
den Fransız askeri mütelıassıslarının verdikleri 
raporlara göre, Soı•yet kuvvetlerinin işgal etmiş . 
oldukları mevzilerin dalıa kuvvetlileri, ve erı 

müthişleri geridedir. Ve bunları zaptctmek son 
derece giiç olacaktır. 

göre, Alınan bandıralı 13589 tonluk 
Antonio Delfino yük g~isi ani su. 
rette Bahya limanından hareket et. 
miştir. 

Altmark hadisesi 
Paris. 23 (Hususi) - Yan· resmi 

tebliğ edildiğine göre, Norveç ve İn
gilterenin Altmark hadisesi hakkııı. 
daki protestosuna hem.iz cevap ver. 
memiştir. Bu teahhurun cumartesi 
günü Kopenhngda İskandinavya dev. 
Jetleri arasında yapılacak konferans
la alakadar olduğu tahmin edilmek. 
tedir. Müttefikler,şimal devletlerinin 
müşkül vaziyetini takdir etmekle be. 
raber bu devletlerin arilerden birine 
cemile göstermesine imkan bırakım. 
yacaklardır. 

Dün Norveç se!irile Harlcfyt:? müs
teşarı arasında yapılan temasta bil. 
hassa bu cihet tebarüz ettirilmiştir. 

Gördeste 
Heyelandan 
20 Ev Y ıktldı 

fzmir, 23 (Tan Muhabi:-ınden) ·
Gördes kazasının Cuma mahallesinde 
şıddetli bir heyelfın olmu~, 20 ev yı. 
kılmıştır. Heyelanla bıdikte vuku 
!-ulan inhidam neticesinde ayrıca 4 
E'V toprak alt:nda kalmıştır. Gen ka
lan diğer evlerin de duvarları yarı!. 
mıştır. Tehlikeli mıntakalardaki ev
ler boşaltılmaktadır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Alodada heyelan var 
Son hafta znrfında şehrimizde yn. 

ğan yağmurların tesirile Modada, 
Moda burnunda da bir heyelan vu. 
kua gelmiştir. Köşede Apclki pansi. 
yonu ile yanında Sahur Samiye ait 
köskiin bulundui?u arazide 14 metre 
derinliğinde ve 50 metre genişliğin
de heyeliın vukua geldiği yapılan 
tetkikler neticesinde anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine gerek pansiyon ve 
gerek $abur Samiye ait binanın 
boşaltılmalanna lüzum görülmüştür. 

Heyelan şimdilik tehlikeli bir 

Ayni muharebeye iştirak ecleI'('k, 
Yeni Zela:ıd:ıya dönen Schilles ve 
Okland da, ayni şekilde karsılanmış. 
zabitan ile mürettebat iaz edilmiştir . 
• 
Macarisfagıada 
Milli Müdafaa 
Hazırhkları 

Budapcşte, 23 (A.A.) - Resmi ce. 
ride bir kararname neşretmiştir. Hu 
kararname. normal kuvvetlerin kifa
yetsizliği halinde mllll müdafaa için 
mecburi hizmet ihdas etmektedir 
Bundan başka kararnamede badınla. 
rın gönüllü hizmetleri de derpis o
lunmaktadır. 

Diğer taraftan hükumet, hiçbir M_q 
car amelenin bu sene ecnebi memle
ketlerde zirai işlerde çalışmamasına 
karar vermiştir. Halbuki amelenin 
bu suretle çalışmnlan son senelerde 
fıdet halini almıştı. 

manzara göstermemekte ise de, fen. 
ni tetkiklere devam olunmaktadır. 
Diğer iaraftan yine yağan fazla 

yağmurlann tesirile şehirde yer yer 
birçok duvarlar çatlamış ve A!'lka • 
ra caddesinde Acımusluk sokağında 
büyük bir duvarla, Anadoluhisarın. 
da bi!' kale duvan yıkılmıştır. 

meselesinin de görüşülmesini ve hftlledıımcsını ısto

mcktedir. 
3 - Bu seyahate talip olan zat, bizzat .Mister Welles'tlr. 
IIaridve Nazırı Hull bu seyahate it:ra:ı etmiş, Amcri
knnm .alakadar sefirleri de rahatsı% olmuşlar, bu yiiz
den Mister Hull ilkönce eyahati tekzip etmiş, fakat, 
daha !>Onra, CUmhurreisinin arzusunu yerine ,et:rmeyi 
muvafık ı;:örmüştür. 

4 - Miı;ter Rooscnlt, İlkbahar gelmeden ve taattuı.i 
hareketler ba~lamadan nvel anlaşma imkô.nlarını araş
tırmaktadır. 
5 - l\tister Roo!levelt. kalben Avrupa işlerine müdaha. 
le lehindedir. Mister Welles'in Avrupnya g:tmeı,i de bu 
,.olda atılmış bir adım sayılabilir. 
G _ Mister Roosevelt, bHaraflann bir blok te~kil et
mt>lcrine ve Amerikanın bu bloka müzaheret etmesine 
taraftardır. Bu takdirde Amerika harbin neticesi üze
rinde müessir bir vaziyet alabilecektir. 
7 _ Amer:kanın bir hedefi, muhariplerin harbi bitir
meleri üzerine bitara!lar arasında dost snhibi olmak ve * bunlnrın piyasaladylc muamelede bulunmaktır. 

• l\t:ster Welles'in Anup:ıya gelmesinin sebepleri araswn. * 
dn bilhassa şu noktaları nnznrı ,Ukknto almak la:ımı lrclles'in Beyalıat sebeplerinden biri de §Udur: 
gelir: 1 Amerika maliyesi, hal'bin uzaması yiizünden ta-
l - Amerika Cilmhurreisi Mister Roo eveltin rtyasct kas uaulü umumileştiği takdirde, altının kıyme. · 
ıniislcl..ıi bitmek üzeredir. Üçüncü defo namzetliğ:ni tini ve mübadele vasıtası olmak vaziyetini kay-
lrnynuısı da muhtemeldir. Fakat kendi i : henüz bunn helmesinden endişe etmektedir. Çünkü bu tak. 
karar vermemii?tir ve karar vermeden evvel, dünya hii- dirde, Amerikanın elinde yalnız yığın yığın al. 
diselerinin alacağı ist:kameti anlamak istiyor. Bu yüz· tın kalacak ı·e Amerika bunları kullannıağa im-
den :!\fi5ter Wellea Avrupaya geliyor. Vazifesi çok geç· kan bulamıyacaktır. Amerika HariciyetJi Daimi 
meden ~ullıün yapılıp yapılamıyacrığını anlamaktır.Sulh 
bu sene yapılacak gibi ise, Mister Roosevelt iiçüncil JJ!üsteşan Sumner Welles'in Avrupada görüşe. 
defa riyasete gelmek için namzetliğini koyınıyacaktır. ceği meselelerden birinin bu olduğu bildirilmek-
Fakat harp uzadıl:ı takdirde tekrar riyasete ıelmek i5- tedir. Jlister WeUes, Amerikanın harp bittikten 
tiyeccktir. 1 sonra ticaret imk8nl.arından mahrum kalma-

ve m~hkemclcrin lfıyıkı \'eçlıile tet
kik ve ihata edebilmesine her zamnn 
kolavJ'ıkla imkan bulunamnz. Bu 
husı;si mahkeme bahsini ben, hatla 
spor da,·alarına kadar ileri götiirü
yorum. Çiinkii bir spor milsabnk~
sında c:ıknn bir hadise ile sokakta bı
ribirini dö\'en iki kiş0nin çıkardığı 7D 

bıta vakası ne ruhi sebepleri, ne de 
-\'orsa- clirmfin sübutu bakımm. 
dan ayni şeyler de~ildirler. . . 

Yoni demek istiyorum kı; bır 
mahkemenin bakacağı davanın tabi. 
ati naturası hususi mahiyet nrzetti 
mi: onn bir hususi mahkemenin bak· 
ması adaletin iyi te\·zii balumından 
-rniimkUn miidür, bilmem ammn
pek faydalı olur. 

Lakin şurnyı ısrar ile iddia ede. 
rim ki; matbuat davalarını, hatüı 
cinai vakalnrın hiikilmlerini Avru
pnnın bnzı memleketlerinde olduğu 
gibi jüri heyetlerine bırakmak ~u 
hükümlerin i abetlerini yüzde -hıs; 
olmazsa- elli eksiltmek demek o
lur. 

Bu iddiaya şurayı da ilave ede
rim ki; jiiri usulii, :ı:enaati tayini ce
zadan ibaret profesyonel bilkimlcrin, 
cürmiin ikamda ve miicrimin halin· 
deki beşeri amil \'C zaaflan naz.un 
itibara almaksızın kanunu tatbik et. 
mesi endişesinden doğmuş ve yine 
ayni endişe ile bakka1, kundurııct, 
çiftçi gibi hukuki malumatı olmn
ması melhuz kimselerden te§kil edi
len bu heyetler mUcr:miyet kararı 
\"erdikten sonra yalnız cezanın mik
tarını tayin işi hnkinılere bırakıl. 
mıştır. 

Ba ka yerler nasıldır? Tetkik et~ 
nıediın. Lgkin bizdeki adliye ve ha
k mler ziimresi şimdiye kadar hal
kın. mücrimin \•e cürmiln zaaflannı 
o kadnr iyi kavramıştır ki; bizim 
için jüri usulilnc müracaat bir f~~·
da temin etmek öyle dursun, bıln. 
ki!t Adliye manzumemizin bir takım 
şahsi veya ziimre\.i tesirler altına 
girmesini intnç edecek, açıkçası tev. 
zii adaleti bilhassa cinai meseleler· 
de, sekteye ui;>Tatacaktır. 

l\fathuat davalarına gelince; gııze

tclerimizin n r·yatındaki edayı, en 
küçük meselelerin münaknşnsımla 
biribirimize karşı aldığımız hasmone 
tnvn \'e fikirlerim"zjn müdafaasında 
ardına sığındığımız taassup istih
~nmlannı giirdUkçe, yine bizden tc
ıekkül edecek olan bir 'iirl heyeti. 
nin, karprlnnndn isabet ve nnc;fet 
aramanın boş blr iimit olduğuna ta
mamen jnanmı hulunuvorum. 

Bu miinns«>hetle şunu itiraf etmeyi 
de bir vicdan borcu sayanın ki; on 
beş sene •i geçen matlfoat hizmetim· 
de gerek ahsen sıralarına oturdu. 
ğum, J?erckse arkadaşlarımızın sev
kedildiğini gördüğüm ceza mnhke· 
mclerimizde, matbuat mensupların:t 
karşı gösterilen husust hiisnü niyet 
ve matbuat cüriimlerine kar ı izhnr 
edilen titizlik o kadar barizdir ki; 
bundan bnzan biz bile yndırgamnk
tn \'e hakimlerin i i layıkından (cızla 
incelediJ:ini serzeni mol·amındn 
~öylcmekteyiz. Bu titizlik o derece
ye varmıştır ki sencJerdcnberi ham
dolsıın en kiiçiik bir mahkftnıiyct 
1.teçirmemiş. hattfı şahsi hakaretler
den dolavı b"le bir yolunu bulup yiiz· 
de doks~n ktırtul~us olan gazeteci. 
ler, eğer matbuat davalnn için 1ı1r 
iüri tcesslis ederse. bugilnldi -mftso· 
mahnyı demiyevim- muameleyi pek 
'itfiç hulacaklnrdır. Onun icin. mnthu. 
at cilrümlerinl rfrvete mahsus bir ih· 
tısn mahkeme in.i lstenİ,.kte degerli 
lcapı yoldac;ım Sabiha Zekeri~·n ile 
herab('r olrhı~ıımu yoznrken, hu dn
\•alarda münfnhnp bir jürinin tama
men aleyhinde olduğumu izah etme
vi lii7.umhı bulunım. 

So\'yctlere Sahlan 
Cıvaların Müsaderesi 

2 - Mister Rooıı;evelt bir sulh projesi hanrlamıştır. ması için bu altın meselesini tesviyeye çalışa· 
Bclçil·adn Tuğyanlar Mister Welles, tn,ilterc, Framın, Almanya ve İtalya ile caktır. Bulunacak rare her tarafı alakadar et-

B_-;., __ 1 bu proı· e üzerinde aörU~eeekti~. Roosevclt, biltiin b'ta- • wi i i b ••t ·· •kt d" l" raf ·1 

Londra, 23 (A.A.) - İspanyol • f. 
talyan "Mercuris Europco.. Knrteli 
tarafından ahiren Sovyetlere satılan 
3000 şişe civanın mcvredinc vnrma
dığı ve Marsilyadn Fransız m:ılm
mntı tarafından tevkif edil":""' ...ıt. 

rilmektedlr. 

• '-UU)e , 23 (A.A.) - Karları .. " -s tıg ç n, u un ı ısa ı ve ma ı ma,ı ı , me8e-
ratle erimesi Strond ve Li n su. ranarla bcrnber ~uhariplerin bir araya gelerek sullıil leyi en derin dikkatle takip ediyor. 
taknlannda tuğyanlar husu~ge ının. l __ _:t:e:s:is:_:et:ı~n:el:e:r:in:i~v:e~i:k:tıs::a:d~t ~m:e:ııı:e:le:t:e:rl:e:,~s:iJ:a::h:s:•z:ln::n:m::a:.._ __________________________________ _ 
miştir Hnsarnt mfilıimdır. e getir-



SPOR; 
------, 

Dün Senede 1200 Lira 
ile Görülen iş Şimdi 31 O 
Bin Lira ile Yapılıyor 

Eskiden, teşkilat, klüpler tnr:ıfır.. m~:yen varlıklar göstersin, biz de mii
dan idare edilirken, bi:- çok nizam- teselli 0Tal1m. 
Jar konmuş, heyetler te~kil edilmiş Osman Müeyyet BINZET 
ve bu he~etleri de az çoıt o işin ehli, * 
spo!culuktan yetişmiş, spor klüpleri B . ala 
içlnde yuguru!muş, gayesi ·dübüne eşıktaş • G tasaray 
ve memleket sporuna yardun olan hadisesi etrafında 
cşnas teşkil etmekte hl\ Beşiktaş • Galat~saray :u-asmdaki 

Bunda klüpçülük zihniyetile, tc.. korşılaşma, günlerce dedık~u mev. 
t•ofgirane hareketlere p!li~ olduğu. zuu olmuş, hakem raporunun dn An
rnuz da vfıki idi. Fakat yiizd~ doksan, ka!"ı,da tetkik edilmekte olduğu ya. 
r,aye, bütün manasile memlekette zılm1ştı. 
1>poru yaymak, klüple!'C yaşamak Gerek gazetelerin neşny~tına, ge. 
Jıl:kkını vermek, dar bütçe~erile, gü- re.k hakem rapor~a göre, Beşiktaşlı 
nünü gün ederek, arttıraoi!dikleri.ri oyunculardan bazılarının bilhassa 
yint spora vermekti. Hakkının yaptığı hareket Genel Di-

ADLİYEDE: -------
Metresini Oldiiren 

Hızır Tevkif Edildi 
• Beyazıtta • Tavşantaştnd:-ı mctref.i 
Ferih&.yı öldüren ve Feri~ıanın ik;L· 
ci dosıu Aliyi ağır surette yaralayan 
Malatyalı Hızırın tevkifhaM hnstah-:-1 
nc-sınde yapılan tedavisi bltmis ve 
Hızır dün Sultanahmet hirinci sulh 
ceza mahkemesine gönderilmiştir. 

H ı:ıır mahkemede suçunu şöyle an. 
!atmıştır: 

- Feriha ile metres bayatı ysşı
yorduk. Bir gün yaptığı yemekten 
zE:hirlendim. Hastahaneye kaldın!. 

d1m. Iyi olup hastahaneden çıktıktan 
sonra beni bıraktı. Aradan bir müd
dc~ geçtikten sonra oğlu il.? beni ('a
ğlrcL Vakit gece idi. Eviı(e gittigım 
vakit lambanın yanmadığını gordüm. 
Feriha: 

- Gaz yok, onun için yakmadım, 
rledi. Bu sırada üzeriıne birisi hürum 
etti. Vuruştu.k. Artık ne oldu bilmi
yorum.,, 

Yapılan flk tahkikata göre·, Hızır 
nal 11ğacından metresinin evinin pen. 
ceresine atlamış ve rakibi Aliyi yara
lamış, kendisine hıyanet eden Feri. 
nı yı da bıçakla öldürmü~ttir. • 

Bu Pazartesi ak şammdan itibaren 

SARAY SiNEMASI 
İzleri hatıralardan slliruniyecek • , • Lüka ve ihtişamı ve güzel 
mevzuu bütün İstanbul hallunı celbedecek bir film daha gösteriyor: 

VAT ANSIZ KADIN 
. Baş Rollerde : Fransrz yıldızlannın en güzeli 

,,,EDWIGE FEU I L L E R E 
'JEAN CHEVRIER ve PIERRE LARQUEY 

ZEVK KADINI... EBEDİ AŞIK:... AŞK... İHTİRAS ..• 
Bu Pazartesi Akşamı için yerlerinizi evvelden aldınruz. 

'---------------------------·--· 
,. BUGÜN YALNIZ 

i 
İPEK Sinemasında•' 

Türkiyenin en büyük artisti 

ERTUGRUL MUHSiN ' . ın 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TOrlriye 
Türk.iye 

.. 
Radyodifüzyon Po!'talan 
Radyosu Ankara Radyosu 

T. A. P. 

Dalga Uzunluğu 

~1.7 m. 
1648 m 

9465 Kes. 
ıs2 Kes 

20 ıtw. 
12n K.w. 

Cumartesi, 24. 2. 1940 . 
13.30 Program ve Memleket saat ayal'l, 

13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
13.50 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fa
hire Fersıı.n, Refik Fersan, Reşat Erer. 

1 - Okuyan: Muzaffer llkar. 
1 - K!lrdili hlcazkAr peşrevi. 2 - Re

fik TalAt - KürdilihlcazkAr şarkı: (Mef
tunun oldum ey veçhi ahs~), 3 - Muhlis 
Sabahattin - KilrdilihlcazkAr şarkı: (Ey 
benim bahtiyarım), 4 - Muhlis Sabahat· 
Un - HicazkAr türkil: (Emlnemln on be
şe vardı yaşı), 5 - Muzaffer İlkar -
Türkü: (Yeşil çamlı yaylası), 6 - Mutaf· 
ter İlkar - Türkil: • (Aşkımızda düğüm 
var, çözemez onu eller). 

11 - Okuyan Melek Tokg!Jz. 
1 - Arif Bey - Suz.inAk şarkı: (Askın· 

la yanmaktadır), 2 - Musa Süreyya • 
Suzinlk şarkı: (Sensiz ıeceler ıetU ha· 
yalAt ile), 3 - SuzinAk şarkı: (Bir nlgA• 
hınla kapıldım gönlümü verdim sana). 

14.30 Milzik: Riyaseticilmhur Bando
su (Şet: İhsan Künçer), 1 - V. Bury: 

Öyle zamanlar o!muştur ki, İston. rektörlükçe sporculukla kabili telif 
bul mmtaka teşkilatı, kira. ~uemur, görülmemiş, işe ehemmlyet vere.1 
vcs2 ire masrafı ayda 100 lira ile ka. Genel Direktö_:lük bu ~~su:ta tahki. 
p3tııır, fakat sicil ve fiks;tü: vesaire kat ~ap~ak uzere, yuı<sek hakem 
işleri nizamında ve intizamında "'i- komıtesı azasından Sadi Karsanı İs. 

JV.ınhkeme, katilin tevkifine karar · 
Marş, 2 .- R. Vollstedt: La Bella Carmen· 
cita (İspanyol valsı), 3 - Johann Strausa: 

c.erdl. Sahalarda kavga, hakcml:re 

1 

tanbul.a ~öndermişt~r. . 
kitfür ve tecavüz, boykotla neticele- Sadı Karsan ~;tkıkatını ıkmal e_de
ncn hadiselere pek nadfren tesadüf rek raporunu. yuksek hakem komıte. 
edilıT, herhangi bir yoı.suzluk, yine sine verecek:~· 
klüp idarecilerinin elbirHği ile fazla /(luplerde ders 
büyümeden halledilir, klüp münafe- İstanbul bölgesi tara.tından klüp. 

verm~ştir. 

Afrodit Davası Bugün 
ltransız edibi Pierre Lt.>Uis'in Nn

suhi Baydar tarafından t~:-"ümc e
diltn Afrod.it adlı, romanının müs. 
tehcen o!duğu iddiasından doğan mu
haAo0meye bugün saat 11 de yedine! 
asliye ceza mahkemesinde bakılac:ık.- ı 
tl.1 

ME-mlekette büyük bir alaka uyım

Scansmr 12. - 2. - 4.15 - 6.30 ve 9 dadır. 

Yarasa operetinden Uvertür, 4 - G. Blzet: 
L'arlesfenne'den ikinci Suite. (1) Pr~lude 
(2) Entermezzo. (3) Menuet (4) Faran· 

I' dole. l:S.15 - Hi.30 KonuEma (Kadın aaa••••..-111" ti). 18.00 Program ve Memleket saat aya• 
============================== n, 18.05 Radyo caz orkestraaı. 18.40 Ko

PAUL A. SMITH 
Amerikaıı Zenci Tenoru 

3 Mart Pazar 16 da 

' UNYON FRANSEZ ' de 

nuema (Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket saat ayan. 
Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19.30 

retleri düşmanlığa vardırılmaz, 5 por- lerde futbolculere verilecek dersıe,.c 
cuıar, en çetin maçtan sonra kol ko. geçen akşam başlanmış, Nuri Bosut 
la, kardeşçesine biribirlerin<len ayn. Pera, Kemal Hallın, Kurtuluş klü
br, biribirinin eğlencele.:foe i~tira.'.( bünde birer ders vermişlerdir. 
eJPrlerdi. Bu, amat:lrlüğün büküm Nurinin Pera klübündekl dersi bil. 
sürdüğü devre ait, tatlı hatıralardır. ytik bir alaka uyandırmış ve yüzlere• 

dırsL bu davaya gelen dinleyiciler 
~kh~ab~~~~u~~nm~-~----------------------------~ 

Biletler : Parkotel, Tokatlıyan 
V• l\.fQ\o-c1nH~ .. ""hlmQ1rtıo,:hl' 

KONSERi 
1 Türk Müziği: Fasıl heyeti, 20.10 Konuş• 

ma (Günün meseleleri), 20.25 T!lrk Mü
tlii. Çalanlar: Vecihe. Reşat Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan. 

1 - FerahnAk peşrvi. 2 - Tanburt AlJ 
Ef. - FerahnAk beste: (Ah eder inler ga
nill), 3 - Tophaneli Hayri - Ferahnlk 
şarkı: (Tesiri tahassürle gön!11), 4 - De
de • Evcara şarkı: CGeten hafta kayıkla 
ben g~erken), 5 - Dede - Evcara karkı: 
(Gel ey güzeller serverl), S - Osman A
ğa - Eviç semai: (Sabreyleyemem ol g(l• 
le canım, demedikçe), 7 - Saz sema.lal. 

Bugün ise, teşkilat canla.nmış, kuv- meraklı tarafından ?.inlenmiştır. 
vet'enmiş, büyük bir varlığa 'tavuş. Voleybol mUBabakası 
muş, her şeyi yapmıya kadir vaziye. Dün Beyoklu Halkevincle Ankara 
te gelmiştir. Yalnız İstanbul mınta- Mülkiye mektebi ile Haydarpaşa ıi... 
lrası bütçesi 310 bin lira g~bı vasi bir sesi arasında yapılan9 voleybol ma
rakama çıkarılmıştır .ki. bu da eski çında, Haydarpaşa lisesi 15 • 12, 
idman Cemiyetleri ittifakının umum ~5 - 13 galip gelmiştir. 
bütçesinin on misline muadildir. Bu. 
gün İstanbul teşkilatında yalnız mıı. 
f~t masrafı senevi 18 l>in l!rayı bul
maktadır. Kira, elektrik, su ve tefri~ 
mıısraflan da ayrıca çoıc büyük bir 
yekun tutar. Müdür, §efler, katipler. 
ınemurlnr, bunları hepsi gü7. :L.. Fa. 
kat düne kadar 50 liralık bir kaı~Hn 
ıatresııe yapnan ışıeracn ne fark el-
de edilmiştir? On be~ :;cnedenbcri 
h"Urulmuş bir futbol lig ma~·Uırı me
kaniı.ması var. Fener, Galatasarayla 
çarpışır, Beşiktaş, Bey!ı::ozla çatıŞ)r, 
VP1a İstanbulspora takılır, binlerce 
meraklı seyreder durur, g:ızetecilere 
1ş çıkar, yazarlar çizerler, ve böylcc~ 
hcı sene ayni şekilde !:apamr ve ye. 
niden açılır. 

Bugün de böyle. Faknt bir farkla: 
Parasız yapılan bir iş da'ıa !-ena ol:ı
ı rut on binlerce liraya yapılıyor. At
letizm mi ilerledi? Voleybol, hasket. 
bol, oynayan talumlanm1-: 'l'll faz,a. 
lnştı? Teniste iyi mertebelere mi var
dık? İstanbulda mevcut gih-eşçılcri. 

Dün Gece Karagümrükte 
İki Ev Yandı 

Dün ğece saat 22 de Kara~ü:r.
rükte Dervişali sokağında 6 numaralı 
Nurinin bir katlı evinden yangın ('ık. 
mış, bu evden yanında buluan Mus
u.faya ait yine bir katlı ve 8 numu
ralt ev yandıktan sonra ateş söndü
rülınüştür. 

Çarpışan Otomobil ve 
Kamyonlar 

Şehzadebaşında Fethi Bey cadde
sinde oturan şoför Mehmedin idare
sindeki 871 numaralı otomcbil Zey· 
rek yokuşundan geçerken .tsmailin 
idaresindeki 4022 sayılı kamyonla 
çarpışmış. Her ikisi de ağır hasara 
uğramıştır. 

* Şoför Mehmedin idaresindeki 
1600 numaralı otomobil Tarlabaşın. 
dan geçerken Yorgi kızı M'arik:ıra 
çarpmış. Başından yaralanmasına 

sebep olmuştur. 

mize on beş yirmi kıymetli eleman ASKERL/l( /C!LE'R/: 
rr.1 ilave ettik? ~ 

Bunlardan maalesef htçbtrisl olma. 
eh. Her gün biraz düştük, her gü:rı 
hiraz daha kaybettik. 

Yegane göze alınan, fa'.tat o d3, de
dikodusu ile vakit geçirilen, Çürümüş 
;JÜ' futbol IakırdısL 

Onu biz de biliyoruz. İstanbul teş. 
kilitı yapılan maddi fedakarlığa 
mukabil, şimdiye kadar elde ~dile. 

Tütün İkramiy<!si Alanların 
Yoklamaları 

Kartal Aa. ş. BaıkanlıOından: Şubemiz
de kayıtlı olup tQtiln ikramiyesi almak
ta ol.nn mal\11 subay ve erat ile ıehit ye
Umlerlnln 940 yılı 24 - 2 - 940 tarihinden 
itibaren bnılanncnğından, ellerinde mev
cut tevzllye cilzdanlarile şubeye müraca
atlan lltın olunur. 

hatırayı scvciiğini bildiğin halde, haliı onu düşün
mekte devam ettiğini niçin itiraf etmiyorsun? Yok. 
sa vaziyeti, kE-ndi vaziyetini cepheden görmek, seni 
korkutuyor mu'? Sen, bu kadar mı zayıf ve iradesiz 
bir kız o!dun Ayşe? 

ke:ne tğır ceza salonunda yapılmak
tadır. 

Bugün izdihamı önlemek için kart 
usulünün tatbik edilmPSi ihtimali 
vıırcı.r. 

fü;günkü celsede Maarif Vcka!efi, 
Tal.m ve Terbiye Heyetinin bu eser 
hakkında gönderdiği rapor okuna
caktır. Müddeiumumi miitalcnsını 

beyan ederse davanın bu CP.ls !de nC". 
tıccıenmesi ihtimali de vardır. 

Cnhit l\lahkum Olclu 
tl'sküdnr hapishanesinden çıkan 

arkadaşı 18 yaşında Scdadı Fmdık
zadede bıçakla öldüren ve kendiliğ'.n 
den polise teslim olan Cahidin mu. 
hnkemesi dün ikinci ağır cez'l mcıhke. 
meslnde netlcelenmlştlr. 
Yaşımo nüfusa iki sene büyi.ik ya

z~d1ğı ve buna rağmen 18 ini bltir
medığini söyliyen Cahitten son sözı.ı 
soruldu Suçlu, asabi buhranlar Jf>
çirdikten sonra, zelzele yüzünden ak
lın.n taşında o!madığ1111 ,-e kastt-n 
Sedadı öldürmediğini bildirdi. 

Mahkeme Sedadın ~eza kanunu
nun 448 inci maddesine gör.?. 18 senP 
hapsine ve bazı kanuni sebepler yti. 
zünden bu müddeti 11 sene altı aya 
indirilrr.esine, müebbeden amme hiz
ır.etjnden mahrumiyetine ve 60 lira 
mahkeme harcının suçludan alınma. 
sına bç&.ğın da musadercsln? tem. 
vizi kabil 01..mak Üzere karar •ıerdi. 

Katil Cahit, bu karara itirnz etti. 
«3ağlrıp çağlrarak Scdadı kasten öl
dürmediğini söyledi ve saçlar~nı ye. 
larak mahkemeden çıktı. 

Kongreye Davet 
Kadık!Jy Kızılay Kaza Şubesinden: 

Şubemlzln yıllık toplantısı 25 Şubat pa
zar günil saat 10.30 da Kadıköy Halkevi 
Uzerindekl şube merkezinde yapılacağın
dan muhterem ~ teşrlnerl rlca olu
nur. 

Dütün Su Tesisatının 

lslahı Düşünülüyor 
Terkos ve memba suları hakkında 

hazırlar.an talimatname tasdik edıl
ır.ek üzere Sıhhat Vekaletine gönde
rilmiştir. Talimatname, Vel.:iıhtçe 

tasdik edildikten sonra İstanbuldaki 
memba suları snhiplerindel"~ talimat
namenin icap ettiği şe:d!dc ıslahat 

yaı.ımaJarı istenHecektir. Maamafih, 
belediye bu talimatnhmeyi Hamidiye 
sulc.rı için de tatbi.lt edecek, gerek 
h.ağıthanede, gerekse Şişıi v~ Beşik
taşta bunun için icap !:?den tesisat 
yap •• acakt.1r. İlk hamlede bu 1ki mın
tnkada birer umumi ssntral yapı!a. 
caktır. Bu santral1erde kaplar, el d.1. 
kunulmadan yıkattırılıp tloUurula-

c..ıktu. Be!ediye bu talbwtna.ne ile 
Slhhat müdürlüğünce ist'mali mene. 
etilen kırk çeşme ve Haikab sularır.a 
esaslı bir vaziyet verecekt.r. Halkın. 

bu u~t.!ları istimal etmek~ea nwne. 
dilmesi mümkün olmad.ğından sula
rın belediye tarafından satın altı\ • 
ması imkanlarının teminine çalışıla
caktır. 

Dün Gelen Almanlar 

Halkevleri Yıldönümü 
• Şl9ll Halkevlnden: Halkevlerl Kunılu
ŞUnun yıldönümil münasebetile 25 $uhat 
pazar günQ 15 de ve gece 21 de Halkevi
mlzde bir tören yapılacaktır: 

GÜNDÜZ PROGRAM!: • 

1 - İsUklfıl ma~ı. 2 - Sayın 'Qaskan 
vekilimiz Dr. Refik: Saydamın radyo ile 
vereceği nutkun dinlenilmesi, 3 - Halke
vl reisi tarafından söylev, 4 - Bayan Jil
da Karaman tarafından Konser, :S - Öğ
retmen Kenan Saner tarafından şiir, 6 -
Komedi: Mahçuplar, 7 - Resim ve fotoğ
raf sergisinin umuma açılışı. 

GECE PROGRAM 1: 

1 - İstiklAl marşı, 2 - Halkevi Telli 
Sazlar orkes~rası tarafından" Konser, 3 -
Danalı c:a7 v• ell..uıeıer. 

İstanbul İkinci len memurluğun
dan: Beşiktaşta Serencebey yokuşu 
Sadıkzade çıkmazı 4 No. lu ·evde i. 
ken halen ikametgahları meçhul E. 
bubekir Sıddık ve Zübeyde Zebraya. 

İhsan veresesinin zimmetin~deki 
ipotek bedelinden alacağı olan me. 
baliğin temini istifası için rehinin 
paraya çevrilmesi yolile yapılan ta
kip üzerine ipotekli gayrimenkulle
rinizden Beyoğlu Tophane Ekmek
çibaşı mahallesi Güğüm çıkmazın. 
daki gayrimenkule yeminli üç ehli 
vukuf tara!ından beş yüz on iki lira 
ve Üsküdar Rum Mehmet Paşa ma-

Dün sabahki Avrupa ekspresi yine hallesi Şemsipaşa ve Külhan soka-
şehrimize iki Alman tüccar kafilesı, ğındaki gayrimenkule ise yine ye. 
ile ıkı de Alman iş adamı getirmiştir. minli üç ehli vukuf tarafından iki 
Bunların yeni muvakkat ticaret an- bin yüz lira kıymet takdir edilmiş 
l<ı~ın~ına dayanarak buradan mal ve tebliği muktazi ihbarın ikamet. 
mııbayaasında bulunacakları anlşıl. gahlannızın meçhuliyeti hasebile i
r.ıakt&dır. Yalnız diğer iki Alman; d;- lanen tebliğine karar verilmiştir. 
ger bir çok emsali gibi memleketimi. Bu hususta bir diyeceğiniz varsa, i. 
ze nitın geldiklerini gizlemektcdirlc:-. lan tarihinden itibaren on beş gün 
Yaln11 nazan dikkati celbeden bir içinde usulü dairesinde ve ikinci ic
r.ckta bunlardan çoğunun Almanya. ra 937 • 4349 numara ile ait olduğu 
datd mevzuata göre asker!;k çağında ı makama müracaat etmeleriniz ilin 
bu!ur.dukland1r. olunur. 

11 - Okuyan: M Uzeyyen 8enar. 

1 - Refik Fersan • Hilseynl şarkı: 
(Lebinde ararken şebnemli gül), 2 -
HOseynl tilrkil: (İkf karpu~ bir koltufa 
sığar mı), 3 - Hüseyni ıarkı: (A Fadi
mem badi senle kaçalım). 

21.15 MOzlk: Kilçilk orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın), 1 - Llndemann: Volga şarkı
sı, 2 - Hans Thaler: Ku - Kuk (Polka), 
3 - Joh. 89-ausa: Vals. 4 - Becce: No
turno, 5 - Uvlne: Hilmoresk, 6 _ Franz 
Lehar: Şen dul operetinden Foks-Trotlar 
Potpurisi, 22.15 Memleket saat ayan, A· 
jans haberleri, Ziraat, Esham - TahvilAt, • 
Kambiyo • Nukut Borsası (Fiyat}. 22.30 
Konu~ma (Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa 

Dalga posta.ile), 22.30 Milzlk: Cazband 
(Pl) (Saat 23.00 e kadar Yalnız Uzun 
Dalga post.asile), 23.25 • 23.30 Yarınki 
program ve kapanış. 

- MEVLOT 
Eski Yemen valisi ve yedinet Ot'· 

du kumandanı Divrikli merhum Os
man Paşa kızı ve Emekli Kurmay 
Yarbay Sait Kozoğlu eşi merhume 
Fikriye Kozoğlu ruhuna ithaf edil. 
mek üzere 25/2/940 pazar günü sa. 
at 14 de Kadıköy Osmanağa cami. 
inde Beşiktaşlı Ha!ız Rıza taraf m.. 
dan mevludu nebevt okutulacağın
dan, arzu edenlerin teşrifleri rica o. 
lunur. 

DOKTOR ŞEFİK HÜSNÜ • 
~ 

Hasta kabulüne ba§ladığl haber a. 
lınmıştır. Nişantaşında Ahmet Bey 
sokağı, No. 42. Tel : 81257. , ,. 

Sözde Belkısın sesile, fakat asıl kendi i~inin ta. 
şan duygularile artık kendisinden gizlemiye mu.kte. 
dir olamıyarak itiraf etmiye mecbur kaldığı bu haki
kati bir defa açıkça gördükten sonra Ayşe birdenbire 
gelen bir sükünet ve rahatlıkla gözlerini iyice kapadı 
ve bı; defa kalbini hulyaların dinlendirici kıınat;an 
arasına bırakarak ya.vaş yavaş uyudu. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND N~. 37. 

nunla evleneCf Hi. Çunkü Ayşe yıllard.ınbe:ı !tendi. 
ru saran ve g:tgide daha derinleşen bu acaıp hısle 
miıcadele etmek, ou kökünden kesip atmak istiyor. 
du. Fakat maalesef bugüne kadar, Hulki de dahil ol. 
duğu halde, kendisine izdivaç teklif eden gençlerin 
hiçbirisı' onu tatmin edecek gibi değillerdi. Kim; ıe
viyece, kimi kat aktt>ıce veya aile bakun.ııdan müna. 
sıp olmuyor, Usti.ınde bir çok meziyetleri topky~ 
lar da, her nedense Ayşenin hoşuna gitmiyordu. 

Bütün bu biribirine zıd ve gayri vazıh fikirler 
ve hisler genç km hırpaladığı için bulnardan u ·ç. 
mak ve kendisini çalışmıya vererek bunıarı düşı.ine. 
cek vakit bulmak istemiyordu. Sabaha kı;.dar başının içinde mavi denizler, par

lak yıldızlar ve bunların arasında uçan bir beyaz 
yelkeıı dalgalandı durdu. 

- Ayşe Hanım kızım, senin işlerin biraz arta. 
cak sanırım. Hulki Bey Izmire gitmesini ta"cil ettii!~
ni bana bilcCıdi ve hatta şimdiden dosyalarını Kemal 
Beye devretti. Binaenaleyh yazihanede onun gördü. 
ğü bazı işler cle sana yüklenecek demektir. Nasıl ra
zı mısın? 

- Eğr elimden gelirse bunlan memnuniyetle 
yapacağımı bıliyorsunuz efendim. 

- Bilırim kınm, biliriın, ben elinden gelecek 
olanları sana vereceğim. Şimdilik, staj muddetinin 
sonuna kadar. yani resmen mahkeme huzuruna c:ıkn· 
bilecek bir avukat olacağın zamana kadar sadece ad. 
li~ edeki bnı ışleri takip edecek, dosyalarla meşgul o. 
l:.ıcaksın. Staj müddeti bittıkten sonra da .. , 

- .... 
- Avukat Ayşe Kunteli selamlıyacağım ve kcn. 

disini, mahkeme kapısına yollayacağun. 
Ayşe patronun bu samimi sözlerini büyük bir 

memnuniyetle karşılamt~ ve elindeki dosyalarla ka
pıdan çıkmıya hazırlanmıştı k~ yine onun sesile ye
rinde durmıya mecbur kaldı. 

- Hulki Beyin böyle birdenbire Izm!re !f.tme. 
sine sen bir mana veriyor musun? 

Genç kız, yüzüniir. pembeleştiğini belli etmemek 
için ~liııdeki kağıtlarla meşgul görünere.ıt sü.Ki.mt:i..le 
cevap vermiye gayret etti: 

- Zaıt:n Izmirde yerleşmiye niyet etmişti ve 
buna hazır!.cınıyordu efendim. 

- Evet ama, bir iki ay daha kalır sanıyorjum. 
Böyle ar.i bı.r kararla ve b1r daha•yazıhaneye uğra. 

Jllaksızın kaçıp gitmesi bana pek esrarlı göniııuyor, 
buna sen ne. diyorsun? • 

- BunlG.I, meseleden haberdar olan bir kimse. 
nln sözleri idi ve Ayşe, inkar edecek cesareti kendi
sinde bulamadı, mütereddit ve ç&ingen bir tavıria 
odanın ortasmda durar~ avukat Sedada baktL 

Halinde pek büyük bir teessür mü vardı. Yoksa 
yaşlı adam onu daha fazla müteessir etmek ısteme
diğinden m! nedendir, sözü hemen bitirmek istedi: 

- Seni de onu da kendi evladım gibi sever ve 
takdir ederim kızını. Allah ikiniz için de hayırlısını 

versin ... Haydi verdiğim layihayı yaz Ay<je-. 
Patron ne demek ıstemişti? Ayşenin Hulkiyi red. 

detnıesini muvafık görmediğini mi belli ed!yor, onu 
tekrar dU~ünm:ye davet etmekmi istiyard:.ı.ffor halde 
onun sözlerintlC'n b•r tecessüs veya istihza değil, va. 
ziyeti bilen ve anlayan bir adamın kendi fikrini ince 
bir şekilde ve nazikane bir tarzda ileri sürmek ar. 
zusu anl3şılıyordu. işte Ayşeyi düşündüren de bu i· 
di. Falqıt kaçırdığı fırsat ne olursa olsun gen dön
mek ıstemıyor, sevmediği bir adamla evlenmemek 
hakkındaki kararından vazgeçmiyeceğini bi!iyordu. 

Sevdiği adama gelince, onun kendisinde bir ha. 
yal gördüğünü ve kendisini sevmesine im.kan ve ih. 
timal olmadığım bildiği için onunla bir gün bil'le§
meği aklına bilE: getirmiyor ve istikbali yan ümitli, 
yarı ı1mitsiz gözlerle görmekte devam ediyordu. 

Fakat "O" na ait düşünce ve ümitleri ne olursa 
olsun, bunlar hayatını Hulki ile birleştirmek için 
kendisine kuvvet verecek mahiyette değillerdi. Bel
ki de Hulkı böyle yumuşak huylu, çekingen VE: zayıf 

karakterli olmasa, biraz olsun "O" na benzıyen ~ir 
tarafı olsa hakikati hayale tercih etmiye, bu dürüst 
ve ağır başlı adamı sevmiye çalışacak ve sonradan <>-: 

• 
lrt :vaprakl1 papatyalar gib1 kar tane tane dü-

fOyor .. # Ruzgarsız, uğultusuz, sevimlı ve tatlı cır 
yağış... • 

Yirmi dört saattenberl Istanbul, evvela fırtına 
halinde başlayan, sonradan kriz mi.ıddeti g~ıp sakın
leşen karın ııl'.~nda heı zamankinden :iatıa guıe:l ve 
CllZlp bır tablo halirde uzanıp gidıyordu 

Ayşe; pazar olmasına rağmen, erken kalkarak 
peııcereye yaklaştı, perdenin aralığından dışarıya 

baktı. Bozuk kaldırımlı sokak bugün dümdüz uza. 
nan beyu bır yoldu ve bu beyazlığı kim.~ kırlı a. 
yaklarile bozrr.ıya kıyamıyonnuş gibiğ ortalık ~nha 
ve sessizdi. Gen~ kız, birdenbire içinden taşan bir 
arzu ile kendisini bu beyazlığın ortasına atmak, kar. 
lara gömülerek yürümek, yürümek arzusunu duydu 
ve hemen kalır. spor mantosunu. tiftik beresi':li, elci!. 
venler!ni ve ayakabılarmı jiyerek yoh di.ız~J. 

dil. • (Devamı var) 
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:ıetıeraram ~ta ittihadına dahil 
b ıyan memleketler lçtıı abone 

1 
edeli mQdJet sunaıyıa ıo. 11, t, 
'5 Uradır. Abone bedeU oesındlr 
~rea değiştirmek 25 kunt4b.ır. 

vap için mektuplan 10 kuruşluk 
_pul tlAvesı lhımdll' --
GÜNÜN MESELELERi 

TAM ıı; 

IEimttJ 
Kıymetli Bir Eser 

Qt,.ı.. <.ı:::J 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

y usuf Ziya Demircloğlu, on ild 
sene emek sarfettikten ıonra, 

'"Anadclu köylülerinin türküleri,, is. 
mi altında bir eser ne§retti. Köy köJ 
gezerek toplanan bu 457 türkünün 
içinde, Anadolu köylilsünün masum, 
hicap perdesi üzerinden yırtılmamış 

jsaf aşkıyla beraber, bütün azap ve 

Yine Afrodit 

Meselesi Etrafında 

Türk gazetecil_erl. Maiinoda elektrikU trends Bır latihkdm müfrezesi ve muzı!~a selam resmini ifa ediyor 

': istıraplarını buJabilirsin·z. iyi bir 
metodla tasnif edilen bu şarkılar, si· 
ze köylünün tabiatla olan alakas1-
nı, cemiyetle olan münasebetini, ken
di temiz duygu ve dü§ünüşlcrni, 
köyJU lisanının siisten v• riyadan a· 

Mahkemelerde dllzilnelerle maL 
._

1 
buat davası nr. Fakat ba ela

~· son zamanlarda. birdenbire teren:! P~yda etti. Sebep, Afrodlt 
tek eainııı, efUn umumiyeabı 

E ıneae1eaı halinl almasıdır. 
... ~ amuıniyede, birinci plAıu 
de• eden Afrodit bahsi, gezeteleri 

oyalamaktan hali kalmadı. 

dal !sert, nıftstehcen saynuyarak, mi
de aa edenler de mahkeme tl:serln. 
dl ınDessir olmamaları içhi, adalet 

ajj ü 1n ov u 
G<®~<®trk<®ln 

Bir dakika. 50 saniye sonra: 
-Tamam, dediler. 
Bizler bir şey anlamamıştık. 
- Tamam olan nedir? Diye sor. 

duk. 
- Manevra bitti, ded"ler. 
- Peki ama biz topları.o bar&-

kete geçtiğini görmedik. 
- Şimdi toplar endaht ediyor

lar, dediler. 
Ve bizim yine bir ,ev anlamadı. 

fımızı görünce: 
- Buyurun, timdi toplann yanı

na çıkalım, buradan verilen emir. 
]erin nasıl tatbik edild. ğini göre· 
Um, dediler. 1'Uıma verildiler, 

~Uddeiam11Dliliğin .r3rdilitl Hl. 
Uz. hakkında bir ..,- diyecek detf. 
~kanunun verdiit . ıalihiyeti 

§fır. 

n Tark adliyesinin ppuyu terad.. 
~ e haklar tartılacaktır. Bunun lçln, 
t!tfln matbuat mensaplanı adaletin 

em edeceğinden emindirler. An
~· bu arada, Afrodit meselesine da. 

Yapılan bazı ne§riyatın sözden 
~çtıitnı söylemek te lizımdır. Çiln. 

tl, Afrodit adlı eserin mOstehcen 
olmadığını iddia eden ıueteler, mu. 
harrlrler, mahkemeye sevkolunduk. 
lan halde, ayni eserhı mlstehcenU
fiııi iddia eden ve bazı ıazetelerde 
çıkan bir takım 7anlar, Ye ba yazı. 
lan içine alan bazı broşilrler taJdba. 
ta maraz kalmamııtır. 

Halbuki, mahkemeler Gserlnde 
yapılacak tesir hakkında bir taraflı 
dtlfflalllemlyeceli için, o aeTlerl a. 
nutan ali~adarlar~ bu tezadı hatır. 
!atmayı bır vuif e biliriz. .. 
!!!_tallet Dersi : 

Maarif VekAletlnl.n melteplue 
hıtabet deni koymıya karar verdiil-
111 menmunlyetle haber aldık. 

Tilrkiye için hltabet, gilzel koııaş. 
~ maksadını birkaç kişiye, bir 

hf 
t d~ye anlatmak işi, cidden mn 

m ır fi k. • ' ç n il Türkiyenin tarihi 
~lan, milleti asırlarca susmıva 
~ahk~;:' ~ttlği gibi, hitabeti de 7;ı. 
beti;" et ere ha.uetmi§, ve bu ma. 

F·ransa hükUıneti, Türlt 
gazetecilerine emsal

siz bir fırsat verdi. Bize 940 
harbinin efsanesi olan Maji
no hattım ziyaret imkanım 
bağışladı. Daha Fransız gaz~ 
tecilerinin bile görmediği bu 
muazzam istihkam ve müda
faa şebekesinin Türk gazete
cilerine gösterilmesi, Fransız 
hükfunetinin Türkiyeye ve 
Türk niilletine bir cemilesi 
sayılabilir. 

Majino hattı hakkında size tam 
bir fütir verebilmek için bu ziya
reti beraber yapalım. 

Strasburg'da öğle yemeğini ye. 
dikten sonra otomobillerimize bi. 
nerek. yola çıktık. Majinoyu ziya
rete gıdiyorduk. Hayli yoı gittikten 
sonra bir küçük kasabada, bahçe 
o~w~~~~ küçük ve güzel bir köt
kun onunde durduk. Biraz sonra. 
bize bütün yol müddetince refakat 
eden kıymetli, mütevazı, kibar 
Fransız Kumandanı geldi: 

- Majino ziyaretinde General 
(_.) heyetle beraber bulunmak is
tiyor, diye müjdeledi. 

Fransız Generali aramızda mü. 
tekait General İzzettinin bulundu.. 
ğunu öğrenince ona ve bu vesile 
ile Türk ordusuna ve Türk mille
tine saygısını göstermek istemi~ 
ve Mnjıno ziyaretinde bize rehber. 
lik etmek terefini vermeği kabul et-
~-

cnnıı:~~i d~u~~t;k, yabancı bir diHn 
ııehlrlerimlzde e erde çınlamıştır. Ne 
da halkı t h ne de kasabalanmu
de hit be op yaeak bir meydan ne 

a le ınüsait bir • l . 
inki§af etmiştir. hayat ıartı kJ general en önt!e, beş oto. 

Camide vaaz mobilll bir kafile halinde 
hutbe dinlemekt ~ namumda . Majfııoya gidiyoruz. Fransız gene. 
ver için - bir ~.;tka - mUnev. rali, hareketimi7'en evvel, bize 
cut deiildir. t ananesi mev. gösterilecek Ouvrage'ın (Majino u. 

İmparatorluk ablam tihkamlarının her birine bu ad ve. 
sayardı. Terbh·eli d ' silktltu • .mı riliyor) Majino hattının en büyük 
~an, dünya kela a a~i ağzını aç. ve en mühimmi olduğunu haber 
ı. Söz, bil' nevi rnı e yeıı insan. verdi. 

DOny k 1• kabahat sayılırdı H 
kalana e amına bu kadar lakav; eyecan. ve merak içindeyiz. Et-

bir devir lrinde h t L- i 
1
· rafımıza dikkatle bakını,•or MaJ·i. 

•rasınd :ır • 1 auct ha k . t hk. 1 " ' a ancak meddahl . no ıs ı aın arının dış manzarasını 
oyuncu} ar ve orta ·· i alı ın!slerd"an kısıne.n devam ettirebil. g~nn ~e ç şıyo~, fakat bir şey 

T 1• goremıyorduk. Nıhayet bir dağ e. 
betı8n~lrn1ttta,, tınT1n da Tllrk ı: ta. teğine geldik. Yolda bazı gizli top 

' endinl bulamamı;tır 1 bataryalarına tesadüf ettik. Fakat 
lie redir/ "tlu nıern 1 • bunların Majıno istihkiı.mlarile aJa. 

laınaıı söyledikleri nu':''-alnn zaman kası yoktu. Hayli · yol gittikten ve 
erınenı •l ı· . u., ar, ne de b. •kta d d ,. 
b ~ ve ı tıyatro Tiit'k h t b . ır mı r a aısa tırmandıktan 

e ınilıt hi hı ' 1 a etı. nt t b d ğ • b. r z, ,.e nıiW bi • so a saa eşe o ru da ?fın orta-
ere ılmiştl. r çeıw sında büyük bir tünelin kapısında 
halbuki Til • durduk 

kflltilrii ' . rkıyenln demokrasi · • • 
D ne ıırıneıd pyemizdir - işte Majmo ıstihkaııılarının 

••taenıdokrasi, s11san değil k • methah, ded:ler. 
n a§lann kurdukl ' • onu~ dlr. Ba ref . an bır rejtın.. Fakat otomobillerimiz durma. 

nııya mak 1ı:;1n esası, rüzel konuş- dan yollarına devam ettiler ve da. 
deye' davan: ı;• en iyi ııekilde ifa. ğı t.ırmanmıya başladılar. On beı 
arif Vekiletl~n ~:un i~indir ki. l\la. dakika sonra, dağın te~inde or. 
biye ve talim yort t~l'ıh1 lhlJi ter. manlar içinde otomobillerimizden 
vermiş olması t 1 ke/"tderınefe karar indik. Dağın ovaY.a hakim bir te-
m- ' a ıre llyıktır. pesinde bir Turel'in üstüne geldik. 

T Önümüzde derin ve geniş bir va-
aksim Gazinosu di vardı. Uzaktan Alınan hatlan 

. Taksim gazinosunun f 
1 

:t görünüyordu. Dağın etrQfı derin 
çın belediyenin ict· k.1 ş et:.mesı f. be.ton antı..tank hendeklerle çevril. 
den anoniın irk) ıra. ı.e teşekkül e- mıştl. Fransız generali izahat ver-
kemmül' ş ete aıt rnuamel.:! •- di·. 

ve ıirketln hük ı..::-

YAZAN: 

M. Zekeriya Sertel 

lSTiMK"MLll'tRINOJl\H 6İRİNİN Oıı$ 

retle ki, bir ucundan öbflr acuna kf. 
lometrelerce bir ıahayı kaplıya11 
bu ıördUğünib ıenit vadi dotru
dan doğruya bu istihklmın topla.. 
n altındadır. Muay)'en yerlerde 
rasat kulelerimiz mevcattar. Bu 
kulelerde bulunan rasrtlar cepheyi 
dainıt surette kontrol altında bu
lundurur, ve müşahedelerini tele. 
fonla istihkam içinde bulunan ku-
mandana haber verirler. Bu suret· 
le istihkam kumandanı Ouvrage'ın 
içindeki odasında dısardıı olup bi. 
ten bütün hareketlerden dak
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kası 
dakikasma haberdar bulunur." 

Üzerinde bulundugumuı Turel 
çe1.ik .·e betondan yapılmış bir dağ 
parçası leli ve dı§81'dan bir şey gö. 
rünmüyordu. 

Tekrar otomobillerimize bin. 
elik. Evvelce durduJlumuz 

büyük tünelin yani Ouvrage'm ka. 
pısına geldik. 

Burada bizleri istihk!m kuman· 
dan ve zabitleri karşıladılar. Hep 
beraber tünele daldık. Bir müddet 

varın bir tanesine telefon santra.. 
lini andıran bir elektrik levhası 
yerleştirilm; şti. 

İstihkam kumandanı, Ouvnge 
hakkll'da bize umumi bir fikir ver. 
mif olmak için önümüre bir hari
ta açtL Bu haritada istihkamın da. 
bili p'!.inı görünüyordu. 

İstihkamın kapısından girdikten 
sonra, biri sağa, diğeri sola bir za. 
viyei kaime teşkil edecek surette 
iki hat çiziniz. Her biri 3 kilomet
re uzunluğunda olan bu h:ıtları uç. 
larından düz bir batla bir!eştire. 

rek bir müselles yap•nız. İstihka
mın dahili planını çizmiş olursu. 
nuz. Biz trenle sağ hat üzerinde 3 
kiJometre mesafe katederek şimdi 
içinde bu~unduğumuz kumandan o. 
dasına gelml~ik. Bütün hattı do
laşmak için dokuz kilometrelik bir 
devir yapmaklığımız lazımdı. 

Kumandan haritadaki izahatı bi
tirdikten sonra: 

- Şimdi isterseniz, dedi, bu is
tihkamın nasıl çab§hf:ını göster. 
mek için bir manevra yapalım. 

General İzzettin, memnun olaca. 
lunızı bildirdi 

Kumanda~ ı ~asından çıktık. Bi
zi biraz ilerde iki büyük asansöre 
b~ndirdiler. Dört tarafı kaya bir o. 
lılktan hayli yükse!dikt:?n sonra, 
aSansö~lerin kapıları açıldı. Yine y~r 
altında bir sahanlığa çıktık . Biraz 
ılerde topların bulunduğu ka!enın 

!çine girdik. Burası, tamamen bir 
zırhlınm büyük top türelJerinden 
birine benziyordu. Ortsda bir bü. 
yük, iki yanında da birer küçük 
top vardı. Duvarda da, kumanda 
oJasında gördüğümüz eleıı:trik lev
ha:imı bir ayni bulunuyordu. TJ. 
zerinde aşağıdan verilen emirlerin 
renkli işaretleri görünüyordu. 

Askerler derhal toplarının başı. 
ııa geçtiler ve elektrik levhasında 
verilen emirlere göre tekrar ma
nevraya başladılar. Bir dakika son. 
ra toplar endahta başlamış bulu. 
Duyorlardı. 

Buradan çıkınca bizi diğer bir 
odaya götürdüler. Burada da, ev. 
ve· ce dağ tepesinde gördüğümüı 
muazzam topun idare edildiğ! me. 
kanizmayı gösterdiler Topçulu.ıttsn 
anlı.madığımız için bu mu~zzam ve 
komplike mekanizma karşısında 
parmaklarımızı ısırmakla iktüa et 
tik VE' çıktık. 

Unutmayınız ki, biitf01 bu odalar 
bu a~ansörJer, bu manevralar. bu 
faaliyetler hep yer altında., dağın 
içinde ve düşman gözünden ve ta. 
arruı.undan masun yt:rlerdedir. 

Bu harikayı da gördükten sonra 
tekrar asansörlerle aşağı indik. 
Trene bindik. Askerlerin bulun. 
duğu yer altı kışlalannı ziyart-t et
tik. Burası, adeta köstebek yollan 
gibi dar yollarla sağ sol şebekele. 
re öynlmış. Her yolun •ağ "e .so
lunda bir takım kışlalar vücude ge
th-ilm iş. Bizi bir kışJan·n b~nno 
götürdüler ve burada bize şaınpan. 
ya ikram ettiler. Bu bar, istihkf}.m 
askerlerinin yeni boyayıp süsle. 
dikleri küçük, fakat zari! bir yar
di. Elektrikle tenvir edilmişti. Hu. 
raoa örtülu masalarında askerler dı 
vara asılı tarife mucibince :stedik
lerini içip yiyebilirlerdi. 

Artık görülecek bir şey kalma. 
mıştı. Bir saatten fazla süren bu 
yer altı ziyaretinden sonr~ kuman. 
dan:ı ve zabitlere teşekkür ettik, 
ve ayrıldık. 

Fakat bu zi,aret size, Majlno 
hakk•nda bir fikir vermiyo! kafi 
deği!dir. Bu ziyareti tamamlıyan 

uıalümatı da yarınki yazıma bıra
kıyorum. 

\.~~~~~~~~~~~-

gittikten sonra selam resmine dur. 
muş istihkam muztkası tarafından İstimlak t-'eri 
karşı1.andık. Ve orada bizi bekliyen Derhal iş başına emrI verildl. qı 
trene bindik. Bu tren, dekovil hat. Masarun etrafında askerler Vall ve Belediye reisi Liıtfi Kırdar 

mevkilerini aldılar. Önlerine birer istimli.k işlerinin iyi yürümediğinı gô 
i:::ı üzerinde işliyen küçük araba- dosya koydular. Elektrik lev:asile rerek bu işle meşgul olmak ilzere bir 

an mürekkeptir, önünde elek- kara tahta1.arm başına da birer as- kornıte teşkil ettirmiştir Vali mua. 
trikle işllyen küçük bir lokomotifi ker geçti. Kumandan, rasat kuJele. 1 vinı HalUk Nihat Pepylııta riyasetirı· 
vardır. Hepimiz yerlerimize yer. rinden aldığı malumat üzerine de Leşekku) eden bu komite Beyoğlu, 
leştikten sonr.a tren hareket etti. düşmanın filin noktada harekete Eminönü kaymakamlarile belediye 
Tünel içinde yer altından on bef ıeçtiğini bildirdi. reis muavinleri, belediye fen bey(>t> 
dakika kadar gittikten sonra tre- Derhal odada otomatik bir faa.. n.üdüründcn ibarettir. 
nimiz durdu. Bizi, istihkam kuman. ltyet başladı. Masadaki askerler, Karta] Belediyesinde 
danının odasına götürdüler. Burası önlerindeki cedvelleri karıştırarak 

ri lisaniyle vermektedir. ·• 
1 - Mevsim şarkıları, 

2 - Kahramanlık 13Ekllan. 
3 - Aşk prkıları. 
4 - Ölüm sarkılan. 
5 - Doğum şarkılan. 
6 - Evlenme şarkıları, 
7 - Çocuk ninnileri. 
8 - Gençlik şarkıları, 

• 

fJim ve sanat hakkmda, içtimaf 
ilimler hakkında tetkikat yapan &.. 
rmler için bu şarkılar ne kuvvetli 
birer delildir. Bu, yer, yer taımif edl. 
len şarkılar içinde aşiret havatının, 

köy \'e kasaba hayatının tedrici te
k&miilünil de keşfetmek miimkün. 
dür. Anadolu kadını, çocuğuna nln· 
ni söylerken, ona ne bey ne de paşa 
olmasını sayıklamıyor. Güneşin kız
gın ate~i altında yanan toprağın, o
nun emejf ne olan ihtiyacından bah· 
sediyor. Evlenmekten bahsederken, 
vuvasını. obasını onartacak. topraiJ
nı sürecek ıernden, ve güveyden 
dem vuruyor. Bütün neşe~i toprak· 
ta, bütün azabı topraktandır .... 
Oğlunu, ıilAhı omuzunda gördilğfl 
giln ha7. duyuyor, şehadet haberini 
aldıkı gün parmaklarına kına vuru. 
yor. Beyin, ebedi zulmü ve iııtibdadı 
karşısında ağlarken, feryat ederken 
de ne kadar yeisli ice, o kadar sahur, 
o kadar mUtevekk

0

ldir ... Sanki tabi
at onun evi, cemiyeti, haı:inesi. ve 
cihanıdır ... Dundan öteye biitfln hu. 
dutlar ve cemiyetler ona kanahdır
Cemiyetin içinde yaşarken bile o her 
şeyden evvel tfthiate, toprağına, top. 
rağının fic;tfindek· buğıfoy başağına 
bağlıdır. Anadolu türklilerl. bir çok 
içf mai adetlerle beraber, Anadolu 
köy\UsUnUn hayat telakkisini, öliim 
felsefesini, zevk ve aup dnyırulannı 
candan gelen, gülerken ağlıyan lisa
niyle veriyor. 

Folklor'un sanat ve edebiyat hskı. 
mmdan kıymeti ne kadar bfiyfiks•, 
içtimai ilimler noktasından da kıy
meti o kadar 'bilyüktilr. Kitaba geç· 
miyen, halkın lisanında kalan, dilden 
dile, köyden köye, kasabadan şehire 
yayılan bu şukılar zaman ile unu
tulmıya mahkômdurlar. Yusuf Ziya 
Dem·rcioğlunun bu şarkılan topla· 
ması, halk edebiyatına, ve cemiyet 
ilmine yaptığı bu büyük hizmet, 
bir iki satırla ifade edileb

0

lecek bir 
hizmet değildir. Bu eserin kıymeti, 
bugünden ziyade yarın anlaşılacak
tır. l\faarif Vekaletinin, Halkevleri· 
nin de bu hususta faaliyete geçe
rek bu şarkılan toplatması, memle
ketin kültürü bakımından çok büyük 
bir kHanç olacaktır. 

Halk edebiyatı, halkın şiirleri n 
şarkılariyle başlamıştır. Bunlan tes
blt etmezsek. halk edebiyatına Av. 
rupadan aldığımız nazar'yeler ve 
taklit eserlerle yUkselemeviz. K3y• 
Hlniln, halkın ruhundan doğan bu .. 
debiyatı kendimize temel vaparak, 
orijinal ve kendi ruhumuzu.· hissimi
zi, dfüıfincf'mizi \'en"n edehivata y{\k· 
seleceğiz ... Ymmf Ziya De~irc"~flu 
bu eserle, halk edebiyatına bir temel 
kurmu1' oJUyor .•. Bu .itihat'ladır ki e
serin kıymeti çok bfö-iiktilr... Da 
me~k6r himmetinden dolavı Tfirk 
kültürü kendisıne bir teşekkür borç• 
ludur. 

Fenni Gübre Getirilemiyor 
Avrupa h3I'bf dolayısııe. Almanya, 

Fran~ ve lngiltereden kimyevi güb
re itnalAtı tamamen durmuştur. Ge. 
çen r.ene!erden kalma stok dahi DU• 

lunmadığı için bu sene tiıtün zıraa
tintle kullanılacak fenni gübre bulUD 
mıyaca"-tır. 

_Trabzon için sipariş edilmlf olan 3 
yuz •< n gübre şimd.den o mıntaıta 
tutüncüleri için taksim eclilnılştır. 
1 ütün sebze ve meyva miıs+.ahsı1le. 
rin.:!er mühim bir kısım fc>nni gübre 
te~nrik edilmesi için alakad.tr:ara 
mürar;Rat etmışlerse de mi.ıs~et ce
vap aJamam şiardır. 

.dcki fonnallte6ini lkın ılmet nezdin. 
re bPlediye ik•·- .. al etmek Un-. 

~at mudi.ır" S rın akşam Ankar u affet ya. 
tir. Belediye ikt:~ ha~~eı. edecek. 
rndaki temastan s rnuduru Anka. 

"-Şu üzerinde bulundu~umm iç içe üç odadan ibaretti l 'n içeri. bir takım rakamlat söylüyor, ayak- Kartal belediyesi. musvenet-.? mun. 
tepe timdi ziyaret ed-~mı"z ki odada kumandan oturuyordu. ta duran askerler kara tahtalarda taç o!anlııra ve asker ailelermc.- sen ..... 

"'"""&' B'·t- ıa b tebe · ı b. tak h ı lik kömür tevziatını yaprnıc, bun•- Bı'r Sarhoşun o··ıu··mu" 
Ouvrage'ın kalelerinden b:ridir. u un rasat kuleleri telefon u şır e ır un enp ar yapı. ";I ._. Altında ancak zırblılann en büyük odaya bağlı idi. Bu odanın yanın- yor ve neticeyi birer birer ilt.n e. ;ın ı~~sini de temin etmlşt\r Genç. Biga <TAN> _ Buranın Bekri Muı 

hs ı ırasında, T _ L 

ııuı •J leri ofisinin t t b opr-. 
ıunlük buğday mik:ar an ula verdiğı 
flkarmuı ıç· in de · ını 200 tona 
L. ıcap eden te bb . 
arrde bulunacaktır. şe us-

toplariyle mukayese edilebil-ek daki oda, asıl kumanda odası ldL diyorlardı: .er Bırlığı salonunun tanürilc de meş t3taEoı tel8.k.ki edilen kasa"' Kara Ah-.... gul <.'lmaktadır. ,. 
muazzam bir top vardır. Dağın sııi Kumandan. bütün istlhldnu ve bil. - Mesafe UZ, istikamet 5, . .: ~ tal . nıet oğlu Hasan, bermu~at gecelevın 
ve sol iki eteiinde de bu Tureller- tün harbi buradan idare ediyordu. B - · r.ı ıstasyonundan Yakacık YO- çok sarhoşken. bıçağını ~kip könrü 
den b. tan ütun bu neticeler derh.1.l elek- luna ka_ dar çarşı caddesi asfalt dö~e- ı· ırer e daha mevcuttur. Bu odanın ortasına uzunca bir ma. ı.-: .... u ı h d ılı d .. ğm ı :ı- caşmdı hP.rkese kafa tuttuğu esnada Bu Tu il u-J.AU ev a a yaz yor, u e er neccktır Daba evvel yapllacak olan 

re er arasına da daha kil,.Uk sa 1· -mu.+u. Duvar'---..1- kara v .... 1p 80-nüyor hır· takıın k . .1d i dü.şnnit. bıçağı göğsünde derin bir ya 
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Harp Garpten 
Şarka Oönüyor 

(Ba~ 1 intlde) 
günden güne daha acı lisan kullanı. 
~orlar. 

"Bu 'Ve 'bunlara 'benzer emare1er 
J,ize, müttefiklerin harp siyasetleri
ııl anlatmJyo kafidir: Nazizmi yık. 
ınak azminde zaaf gösterilmiyecek, 
fakat Fin harbi llitlere karşı yapı. 
lan harbin bir cüzü olarak .kabul e
dilecek. 

Finlandada Vaziyet 

Karelide Bütün Cephe 
Boyunca Şiddetli Harp 

·Devam Etmektedir 

lngiltere ile 
ltalya Arasında 

Müzakereler 
Roma, 23 (A.A.) - İtalyanın Lem. 

dra sefiri Bastianini, İngiltere hüku. 
metinin İngiliz • İtalyan münasebati 
ile sıkı surette aliıkadar olan mesele. 
ier ve bilhassa Almanyanın ablokası 
çerçevesi dahilinde İtalyaya gönde. 
rilecek Alınan kömürüne vazedilccck 
ambargo meselesi hakkındakı noktai 

Nafıa Vekili Digor ki: 

Hileli inşaata Hiçbir 
Şehirde Müsamaha 
· Gösterilmiyecektir 

''G~etı hafta Parlste toplanan· 
'yiiksek harp meclisinin ktimaı, har
bin dönüm noktasını teskil edchilir. 
!Harp meclisinin kararla;ı mühim ol
duğu kadar ırizlidir de. Fakat bu de. 
faki içtlınaa yalnız iki devletin siyn. 
si ricalile askeri müşavirleri değil, 
diplomatlan da iştirak etmişlerrHr. 
Bu mecliste konul'julan mevzulnrın 
evvelki fçtimnlarda konu~ulanlardnn 
daha geniş olduğunu söylemek, bir 
Tesmi sırtı ifşa etmek demek de;:n. 
G.ir.,, 

. nazarını İtalyan hükıimetine bildır "Yeni Erzincanın nerede kurulaca. 
ğı henüZ' kararlaştırılmamıştır. Bu
nun için jeo~oğlar tetkikat yapıyor. 

lar. Kati karar, bu tetkiklerin netice. 
sine göre verilecektir. 

800 de hayvan telef ol.--nuştur. Harap 
olan bir çok binalar aı ac::ında D2veıi 
orta mektebi de vardır. Mekteple ted 
risat tatil edilmiştir. 

B u izahattan cıkan mAna sudur: 
Müttefikler Finlanda harbine 

!faal surette iştirake karar vermişler
dir. Bu karar bugünkü harbin isti. 
Jca.metini tayin eden bir döniiın nok. 
tası teşkil edecektir. Çünkü Garp 
cephesinde kati neticeyi almanın 
im.kansız değilse bile, müşkül oldu
ğu meydandadır. Hitleri mağlup et. 
mek için Sovyet Rusyayı işgal et
mek, yormak, zayıflatmak lazımdır. 

Bu sebeple harp, Garpten Şarka 
dönmektedir. 

tdoskova ve Berin 
Endişede 

(Başı 1 incide) 
dişe ile kar~ılanmıştır. Moskovada 
zannedildiğine göre, bu gemilerin 
hedefi Murmansk yolile Alman • 
Sovyet ticaretine mani olmaktır. 

Sovyet filosunun maııevrası 
Moskova, 23 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: Sıvastopoldan ah. 
nan bir telgrafta, Karadenizdeki 
Sovyct filosunun uzun manevralar. 
dan sonra üslerine döndükleri bildi
rilmektedir. Deniz kumarına heyeti. 
ne göre, manevralar tam b'h. muvaf. 
fakıyetle bitmiştir. Manevra tara iş. 
tirak eden gemilerin üçte ikisinin 
tamamen yeni ve son zamanlarda in. 
şa .od.ilrn{' olduğu &Öy1cnn-u;:kted1r. 
Sahil muhafaza gemil:!rile tayyareler 
de manevralara iştirak etmişlerdir. 

Danimarka, ftelyada'n Gemi 
Ve Tayyare Alıyor 

Kopenhag, 23 ( A.A.) - Satın alın. 
masına karar verifon tayyareler, ge
mileri ve motörlü torpitopatn mu
ayene etmek üzere, bir Danimarka 
asken heyeti yakında İta1yaya gide. 
cektir. 

Ankarad~ Edebiyat 

Fckü2tesi Açd;yor 
Ankara, 23 (TAN) - Ankara Ede

biyat Fakü!tesi için yaptırılm1ş olan 
binanın küşat merasimi martın birin. 
ci günü yapılacaktır. 

Dil, tarih, cografya faki.iltest bu ta
rihten itibaren "Edebiyat Fakültesi" 
adlnı alacaktır. Yeni fakülte, tarih, 
cografya, felsefe, edebiyat antrepolo. 
jl, arkeoloji, şark ve garp dilleri Ş'.J .. 
helerini ihtiva edece.'lttir. · 

Fakülteye halen bind~n !azla tale. 
be kayitlıdır .. 
~ 

l\1aarü Vekaletinin 
·Yeni Bir Tamimi 

Ankara, 23 TAN - Lise ve öğret
men okullarının yalnız tahakkuk me
murluğu mektep müdürlerin~ bıra. 
kılmıştır. 

Eksiltme ve ihale komi5yonu re·s. 
llkleri eskisi gibi maarif müdürleri 
tarafından yapılacakttır: 

Fazl.a ders okutan muallimlerin 
ücretleri ve müstahdemlerin tnyinle .. 
ri gibi işler için mektep müdürlC'ri 
maaarü müürerinin tavassutuna 
lüzum olmadan vilayet makamı!e 
muhabere edebileceklerd'r. 

Maari! Vekaleti bu hususlara ait 
tamimi vilayetlere göndermiştir. 

' Tapuda Tayinler 
Ankara, 23 (TAN) - Edirne ı.apu 

dcil miıdürü Hüsnü Yüce, Sıvas tapu 
sicil müdürlüğüne, Sıvıts müdürü 
Talat Doğu Seyhan müdürlüğüne, i
kinci sınıf müfettiş Salih Tangur E
dirne müdürlüğüne, Seyhan müdürü 
Fevzi Özi§ µcinci sınıf müfettişliğe 
tayin edilmişlerdir. 

Gümrüklerde Bir Tayin 

mek üzere Romaya gelml~tir. 
Malıim olduğu veçhile İngiltere, t. 

talyaya ihtiyacı için zaruri kömü
rün yarısını deniz yoluyla Almanya
dan ithal etmekte olan h::ı1.ya hakk!ıı-
da rüçhan esasına müstenit muamele 
tatbikini kabul etmiş idı. 

İngiltere hükumeti, ablokanm mi.l. 
essfriyetini haleldar etmeksiz·n bu 
muamelenin temd!cli inüam olıncıdı~ı 
mi.italeasındadır. 

İyi malumat almakta olan mahafil 
üç gün Romada kalacak olan Bastı
anini'nin bu meselenin h·ıllin<> mute
allik bazı teklifleri Londrd k;:ıbınc>. 

1 

sine tevdi etme!'i ve hali ~a:crch Ro
mada bulunmakta olan Tngiliz ın;ı
bııyaat komisyonunun h'.lreketini t~
hir etmesı muhtemel oldu;;uııu beyan 
c>tmektedirler. 

"Zelzeleden zarar gören diğer ka
sabalara gelince: Bunların <..oğraJ i 
mevkilcr~nde bir değişiklik olacağ nı 
zannetmiyorum. Maamafih. bu mın
takalarda da tetkikler yapılıyor ve 
kasabaların sağlam temel veren yer. 
lerı tesbıt ediliyor. Alınacak raporla
ra gcjre, bu kasabalar. sağlam temelli 
yerlere doğru tevsi edilecektir. Diğer 
kısım 1 arda in~aata ruhsat verilme
mek surctile ikinci bir fE>laketin vu
kuuna meydan bırakılm<yacaktır 

Sarsıntı esnssında Erciyaştan bir. 
kaç bina parçasının yuvarlandığı gö
rulmuştür. 

Enkaz kaldırma, eşya çıkarma ışi 
kısmen başarı~mıştır. 

'Ayclında zelzele oldu 
Aydın, 23 (A.A.) - Dün sabah Ay. 

clında biri saat 5 de şiddetli, ikincisi 
6 da hafif, üçüncüsü de 6.45 te ol
dukça şiddetli olmak üzere üç s:usm. 
tı olınuştur. 

Bu yer sarsıntıları civar köylerde 
hissedilmiş Erbey lı'deki incir tarım 
kooperatifinin duvarı çatlamış ve 
yine Erbeyli ve Smırteke köylerinde 
bir kaç evin bacaları yıkılmış ve sı
valan dökülmüştür. 

• 
İzmir, 23 (A.A.) - Dün sabah sa-

Bir Fin şe/ırirıde bombardıman nelicesi:ıde yanan binalar 
Holandada Geniş Bir 

Casus Şebekesi 

"Felaketin bu derece bü) ük o1ma
sınm en mühim sebeplerinden biri. 
sinin de hileli in"aat 01.duğu tesbit c. 
dilmiştir. Onun için yeni yap'lacak 
ınşaat çok sıkı bir kontrole tabi tutu
la<'ak, malzemenin saf ·ıe temiz olma. 
sına itina edilecektir. 

"Bu mıntakalardaki hususi inşaa. 
tın, hü:{umetin hazırlattığı zelzeleye 
mukavim hina planlarına uygun ol
masına dikkat edilecek, herkesin ca 
nının istcd ği ve aklına estiği gibi 
bina yaptımuı.sına meydan verilmi
yecı>ktir.,, 

at 5 de, 5,50 de ve 6,45 de Tire'de 
Gar,ptan Şarka doğru orta şiddette 
üç zelzele olmuştur. Bayındırda da 
5,50 de ve 6,45 de ikişer saniye sü
ren iki zelzele olınuştur. Hasar yok
tur. 

,.,1 kısmında şöyle denilmektedir: 
, "Berzahta düşman• Unolajervi ilo 
Vuoski arasında Kaemir demiryolu 
istikametinde ve Taipale'de hücum
larda bulunmuş, püskürtülmüştür. 
Düşman Taipale'de 2000 zayiat ver
miştir. Pitkaranta'da 200 arabayı 
ihtiva eden muhtelif Sovyet iaşe koL 
lan tahrip edilmiştir. 

Fin bombardıman tayyareleri ge. 
ce, gündüz muharebe etmektedir. 
Sovyet tayyareleri de faaliyetlerine 
devam etmi~lerdir. Berzahta 4,40 -~ 
50 tayyare1ik Sovyet teşekkii1lcri 

gördük. 13 Sovyct tayyaresi dü~ü

rülmüştür.,, 

• 
Londra, 23 (Hususi) - Kral, dün 

sarayda hususi bir meclisi krali ak. 
detmiştir. Chamberlain ile Dahiliye 
Nazın, harbin idaresine mütaallik 
birçok suallere cevap vermişlerdir. 

Chamberlain, bilhassa Finlandaya 
g\deb İn11:iliz ı;tön\Ulülerinin hi.vn<>t 
zamanında duçar olacakları hastalık. 
lardan kendilerine tahsis edilel'ek 
pansiyon meselesinde muntazam or. 
du efradı ile müsavi muamele göre
miyecekler.ini beyan etmiştir. 

• 
Eski Harbiye Nnzm Mister Hor 

Belişa, bugün söylediği bir nutukta 
İngiltere ile Fransanın bütün kuv
vetleriyle Finlandaya yardım etmc
!eri lazım geldiğini, yardrm yüzün
den karşılaşılacak tehlikenin, yardırn 
etmemek yüzünden karşılanacak teh 

Ukcd.en daha çok büyük olduğunu 
sövlemiştir. 

Belçikalı General, Finlandaya 
hareket ediyor 

Brliksel: 23 (A.A.) - Mannerheim 
hattının in~asında mühim bir payı 
olnn Belçikalı General Badoux yakın 
da Fin hükumetinin daveti üzerine 
Helsir>kiye gidecektir. General, bu
. -;ünkü harekatın inkiş-:ıfı hakkında 
nikbin gözükm~kte ve Finlannanın 
kurtulması mümkün ve lazım olduğu 
kanaatinj göskrmektecHr. 

General Badoux. Le Soir ı:tazPtesi
nin muhabirine beyanatta buluna 
rak her tarnftan ins;ln ve malzeme 
yardımrnın bilhassa Botni körfezine 
varmağa bas1amış olduğunu. fakat 
bunların kafi olmadığını bildirmiş 

ve demişt;r ki: 
"Mareşal Mannerheim'e PWn men 

zilli ağır ton, tayvare ve her türlü 
mühimmat ·l:izımdır.,. 

• 
B• d[tpec:te, 23 (A A) - Mrıcnr 'rı~l 

graf A iansı. müse!l~h Macar leivon. 
!arının Finl2ndada hnrp etmek ii'7er<' 
\Tacarist2ncian hnrf'ket etmiıı olduk. 
l;ırırfa dair olan h3 berle .. i kati suret. 
te tekzip etmiye mPzundur. 

o 
Par!s, 2:l <A.A.) - Mebu!'an '!'.Jec-

:si, FinHind~Yl mu•tcfikan takdi,. ve 
t{'krim ederek hiikı'ımeti bir "Finlan
·faya yardım milli ~:i~ü.. ihdasın:ı 
davr-t f'dC'n bir tı··klif kabul etmistir. 

--------ı KÜÇÜK MEMLEE{ET HASERLERİ 

AYDINDA: - Kabataşlı Ayşe is
mindeki günahkar kadın, bankada 
bulunan 1400 lirasını abp eve getir
miştir. Bir müddet sonra gcl~n dos
tu Abdülkadin bozuk gramofonu ta· 
mir etmek icin zeytiyağ lazım oldu
ğunu söyliyerek kadını odadan uzak
laştırmış ve bu parayı çalmıştır. Ayşe 
meseleyi çabuk farkctmiş, hemen po
lise haber vermiştir. Bir saat sonra 
Abdülkadir bulunmuş, evvela inkar 
etmiş, sonra her şeyi söylemiştir. 
1300 lira, nçedeki kahvehanesinde 
sakladığı yerden alınarak sahibine 
verilmiştir. Abdülkadir 7 ay hapse 
mahkam olmuştur. - -

MUŞTA: 

Petrol kıtlığı başgöstermiştir. E
lektrikten istifade edenler pek az ol
duğu cihetle halkın ekserisi ve bütün 
köylüler bundan müteessir bulun. 
maktadır. * Soğuklar ve zatürree artmıştır. 
Ölüm nisbeti de biraz çoğalmıştır. 
Eczane olmadığı için istenilen ilaç 
bulunmuyor. * Ankara ve İstanbul postalan, 
gazeteleri 25 - 27 günde vfısıJ ola
bilmektedir. Halk, radyolardan ha
vadis alıruya çalışıyorsa da on 
gündür başlıyan şiddetli ve mütema. 
di gürültüler yüzünden buna da im
k&n bulamamaktadır. Halk günü 
gününe havadis ve çabuk gazete ala
mamaktan müteessirdir. 
İZlIİRDE: 
Romanyanm on beş bin balya pa. 

muk alması beklenilmektedir. Buna 
mukabil Türkiyeye benzin ve pet. 
rol getirtilecektir. * Vilayet umum! meclisi toplan
mış, otuz liradan fazla maaş veya üc 
ret alan kadınlardan da yol parası 
truili teklif olunmuştur. * Bir firma, Almanya için, aşağı 

MERSİNDE: 
Bütün vilayet içinde 16864 çocuk 

ilkme~teplerde okumaktadır. 41414 
çocuk is"! mektepsizdfr. 

l\mSUDiYEDE: 
Lagus köyü mektebinde. hem tale

benin ve hem halkt"1 istifades.:.nı te
min etmek üzere, bir okuma odası 
açılmı tır. 

ANT AL YADA: 
Demircikara mahallesinde tnüte. 

ltait mahkeme başkatibi Mehmet Ço. 
banoğlunun bahçesinde çalışan Meh. 
met oğlu Ali Piçak, Sehitler mezar. 
lığında ruhsatsız tü.feği1e avlanırken, 
oradan '!ecen bir polisten korkmuş. 
tur. Ali Piçak, saklamak istediği tü. 
feğinin patlamasile göğsünden ağır 
surette yaralanmış vı:: hastanede öL 
müştür. 

CANAKKALEDE: 
18 Mart mektebinde güzel btt' A

tatürk kösesi vücude getirilmiştir. * Hasılatı Kızılay Kurumuna tah
sis edilen deve güreşleri yapılmıştır. 
NEVŞEHİRDE: 
Koyun ve keçi etine 28, inek eti. 

ne 20, dana etine 25 kuruş narh ko. 
nulmustur. 

• Sabık Belediye reisi Nuri oğlu 
Safa Tatarın evinden danasını ça. 
larak kendi evlerinde kesmekten 
suclu Ci.imhuriyet mahallesinden 
Mu"tafa oalu Siileyman 10 ay hap
se, an!lesi Meryem de hapse mahkum 
olmuş. kardeşi Şcrefettin beraet et
mistir. 

e Bu sene kun.1 üzüm çok oldnğu 
halde alıcı yoktur.En ivisinin kilosu 
4 • 4.5 kuruşa düşmüstür. Birçok 
kimseler üzümlerint gübre yerine 
kullanmakta ve hayvanlarına yedir
mektedir. 

TRABZONDA: 
Gençler Klübünde bir "Atatürk,, 

Amsterdam, 23 (A,,A.) - Gronigen 
de casusluk işinden tevkif edilen altı 
kişiden biri Alman, beşi Ho~anclalı. 
dır. Kamptan iki Alman a5kcrinin 
kaçması üzerine başhyan tahkikat 
muhtelü kolları olan bir casus1uk teş 
kilatını meydana çıkarm·ştır. Pazar
tesi gecesi bu iki asker bÜ) ü ~{ barcıj
da denize doğru ilerlerken bu1unmu~
laroır. Bütün karakollar otomobille
ri kontrol emrini a1mış!ardır. rlir O

tomobilin A1man tayyarelerine iş:ı. 
ret verdiğinden şüphe <:diimi~tir. Ho
landanın garbında bulunım Tilb:.ırg 
sakinleri, gece yarısınd.ln biraz son
ra havada !utbol to~u biiyüklüğünde 
ziyalı bir küre gôrdüklerini haber 
venniş'erdir. Bu hô.di<se geçen hafta 
Amsterdamın 30 kilom~tre doğu ba
tısında cereyan eden diğer bir hadise 
ile alakadardır. Gece orada da hava
ya muhtelif renkli ziya küreleri at;l. 
'in'- ı . 

Tahklkat çok giz~i tutu1maktadır. 

AmerUca • huzilterc 
Arasında Dir Hac23se 
Londra, 23 (A.A.) - Stefani Ajan. 

sı bildiriyor: Bermüd'den bi1diri1Ji
ğine göre, Nevyork • Lizbon arasırı
daki hatta sefer yapan posta tayya
resi kumandanı, posta çantalarmm 
İngiliz kontorl bürosu tarafından 
muayenesine mümanaat etmiştir. 

Ancak tayyare silahlı bahriye ef. 
radı tarafından kuşatıldrktan ve bu 
efrat tayyareye girdikten sonra. 
kuvvet karşısında boyun eğmiştir. 
Süvari bu müdahaleyi protesto et
miş ve bu hareketi Amerika topra. 
ğınm istilası gibi telakki ettiğini süy. 
lemiştir. 

Son zclzeleni11 kurbanları 
Kayseri, 23 (Tan Mııhabirinden)

Deve!i felfı.ket mıntakas·nda tayyare 
ile istikşaf yapılmıştır. Kayseri v:ı.1\ • 
si zelzele s::ıhasma gitmiştir. Bütün 
mıntakada 37 ölü tcsbit edilmiş olup 

Romanya - lngiltere 
Mfinasehatı Genişliyor 

Londra, 23 (A.A .) - Petrol sanayii 
yeni kontrol ofisinin vezaiiine ve Al
m~nyaya verilen Romanya petrolü 
miktarının arttırılması sebeplerine 
dair olan İngiliz notasına Romanyn 
hükumcl.inin verdiği son cevap Reu
ıer'e göre, İngiliz salahiyettar mah:ı.
filinde, Romanya ile Btiyi..'k Britnn
ya arasındaki ticari münasebetlerin 
inki~afı maksadile yeni müzakereler 
yapı1masına kafi bir esas telakk1 e
dilmektedir. Bu hususta her iki hü
k(ımet halen \Ok sıkı temasta olup 
memnuniyeti mucip bir netice) e 
varmakta gecikmiyccekleri kuvvetle 
umulmaktadıı:. 

-·-~----

N orvcç İki Tarafla da Anlaştı 
Oslo, 23 <A.A.) - Norveçle Al. 

manya ve Norveçle İngiltere arasın. 
da harp zamanı için ticaret hakkın
da bir anlaşma hasıl olduğu bildi
rilmektedir. Bu anlaşmaların bugün .. 
lerde imzası beklenmektedir. 

Isparta ve Şarkt Karahisarda da 
bir kac hafif zelzele kaydedilmistir. 

Teberrüler 4 milyonu geÇti 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden) -

Felaketzedeler için dün akşama ka. 
dar dahil ve hariçten yapılan teber
ruların yekunu 4,103,467 lira 87 ku
ruşa çıkmıştır. 

ltalya Maarif Ncr.:ırı 
Belgratta 

Belgrat, 23 (A.A.) - İtalya Maarif 
Nazın Bottai "İtalya evi., ni ziyaret 
ettikten sonra dün Hariciye Nezare. 
tine giderek Nazır Markovi; tarafı~ 
dan kabul edilmiştir. 

Saat 13 te Naip Prens Paul. Bot
tai'nin şerefine Beyaz sarayda bir 
öğle yemeği vermiştir. 

Öğ1eden sonra Belgratta Faşist 
kültürü enstitüsü merasimle açılmış. 
tır. 

Romanya .- Bulgaristan 
Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar Mali. 

ye Nazın Bojilof, dün akşam Ro .. 
manya Maliye Nazırı Konstaninesko 
şerefine bir ak~am ziyafeti vermiş. 
tir. Ziyafette Başvekil ve diğer na
zırlar da hazır bulunmuşlardır. 

Bojilof iradettiği nutukta, yeni 
harbin bütün milletlere endişeli ve 
tehlikeli sıu1tler yaşattığı şu sırada 
Romanya hükıiıneti tarafından gös
terilen do!\tluk tezahürünün Bulga. 
ristanda bilhassa takdir edilmekte 
olduğunu söylemiştir. 
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OSMANLI BANKASI 

T"RK ANONiM ŞiRKETi 

{TESiS TARIHi 1863 

Sıaııi!<>rrve Türkive Cümhıır/ııeti ile miinakit mukavtofenam~! 
2292 Numarab I0/6/ 1933 tarihli kanu~la tasdik edi/mi'ştir 

( 24/6/ 1933 farıh/i 2435 Numaralı Resmi Oazeıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 ngili:ç_ Lir ast 

\ 
Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

~11111 TAN Gazetesi 1111~ ~~ 
~ llôn Fivatlaırı ~ f~ 
§ .~ §~J 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISlR. KIBRIS, VUN-ANtSTAN, IRAN, 1RAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

~ 1 fnc1 sayfa sanfimJ 400 ~ j{ 
= 2 • • • 250 = j 
§ 3 ' ' 1 200 5 t 

: 4 • , 1 JOO: 
§ 1ç sayfalan • 60 : ~ 
§ ~on sayfa , 40 ! ~: - = ~1 
:: Dikkat : -= fil = - ( ~ ----....... = ı, 
: ı - 1 santim•, "'ezetenin ince = ın~; - .., -_= ,· : yazısile 2 satırdır. 

§ '! - ilanların fiyatı gazetenin - aifi 
: tek sütunu üzerine besap- S 1 Til e lanmıştı:r. E • 
5: ı - Kalın vazılar da stazetedf' • ı 
: kapladı$ vere göre santim E • 5 ~ ~ 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA. RUMANVA, VUNANISTAN. SURfVE. LÔl3NAN 

filyalleri ve bütün Dünyada .A~t; ve Muhabirleri vardır 

• Her nevi Banka Muameleleri yapar, 

Nec;ahı cari ve. mpvcfuat hesapları lcüşadı. 
Tıcari krediler VP vesaıldı lcrediler küşadl 
Turl<iye ve Ernt.?bi m~mleketler üzerine keşide senedaı 
(for-;a emırlcri. 

Esham ve tahvil~t. ahın ve emtaa üzerıne avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emnivet şartlarını haiz kiralılt 
Kasalar Servisi vardır. · 

iskontosu. 

Piyasanın en müsait şarttarile ( kumbarah veva 
kumbarasız) tasarruf he5apları açılar. 



E h~salip şövalyelerinin kule.. 
to sı kapkara yükseliyordu. Şa
k nun, _denizde etek ıslattığı yerde 

?ca hır mağara vardı. Kasırganın 
dışleri ·· b uç asır uğraşmış, şatonun 

uradaki temelini dişlerile kooar
~ış ve altmış yatmiş metre fçeri 
gıren bir koğuk oymuştu. D2lga.lar 
~~ğar~nın zindan derinliğine a. 
D cayıp yakamozlarla dalardı. 
k alga gerilerken koca bir ejderin 
ap_~ara esneyen ağ.fı.nın hırladığı 

~: 0 fkeslnden köpi.ı.kler püskürclti
gu sanılırdı. 
_İşte burada ne bir horozun ötü
~. ne koyun ve· keçi çanlarmın 
ç~_gtrdayışı, ne bir balıkcının mft. 
~ı·d.uyulurdu. Yaz gelirdi. Bütün 
e~ızı.n mavi pınldayışı, gülüşen 

ıo Uk Çocuğun denize aUayışlarile 
leern~yaz köpük kesilirken, ölü. 
k! ini ıssız ve sessiz kalırdı. Çün
Au bu mağara tekin sayılmı:.zdı. 
~ PaJ:: ~aroz mermerinden Skopas 

1 e Pıthıaş'ın şaheserlerini şövalye-
ı:r Puttur diye kırmışlar, bu mer. 

er Parçalannm üzerlerine kendi 
Grtnalarınx oydurmuşlar ve mağa
ranın sağ ve solundaki duvarları.. 
~ Slralamışlardı. Mesela silinmiş 
ıt Afrodit heykelinin gerdanında 
b:Udovin hanedanının dört haç ve 
ır ZUrnadan ibaret arması görü. 

illürdü. 

Mağaranın üzerinde Hacı Le
bibin evi vardı. Mağaradan 

~.ve gizli bir tünel mevcut olduğu 
ıskos edilirdi. Güneş batarken, 
ardında alaca karanlıklaşan ge
c:ni.n zemini üzerinde, Hacı LebL 
hın evinin pençerefori alevler sa
çı~ormuş gibi yanarlardı. Krivo 
açıklarında geçen gemilerdeki de
nizciler, parmaklarile evi göstere
rek "Ölüler ininde yine toplantı 
'\Tar,. derlerdi. Çünkü ölüler inlıi
deki taş mezarlanndan şövalyele
rin ve evliyalann kalkıp, esraren
giz geçitten geçtikleri, ve Hacı Le. 
·bibin evinde herkesin kendi din~ 
ne göre tapındığı sanılırdı. 

Bir asır evvel Hacı Lebip, evi 
yaptırırken, ölüler ininde evliyala .. 
;:ıı mevcut olduğunu idd!a etmiŞ-

. Bu iddiaya inanmıyan oranın 
en kabadayı delikanlılarından 
tiehnıet ~~yi ~facı Lcbip inin ke
narına goturmuştü. Ay aydınlığı 
~er kayayı munis ışığile yıkL.yıp a
gartı{·or, . bütün yeryüzünü bir 
~ur alemıne çeviriyormuş. Meh-

etıe Hacı Lebip o zindanın o:ışı. 
~~!ele:ek içeri bakmışlar. Ay 
. . esı yavaş yavaş mağaranın 
·~ıne. doğru yayılmış. Orada taş ke
sılınış bı· .. 1.. .. 

r o unun sırıtışını görün. 
~~a~ Lebiple Mehmet Efe. te-

ar e artlarını döğe döğe kaç. 
nui şiar. İşte 0 gün, bugün Ölüleri. 
n nc·t•mel. d. 
Hatta Ol"l ı .Y:r. ıye bilinmiş. 
b" . u er ını ltikahı Hacı Lebi-
dın evıne bile sirayet etmiş. Bun-

an dolayı · ~ 
dak' evın sagında ve solun. 
V ~razlye kimse sahip çıkmamış. 
b:ıeşt acı L~~ip bütün 'o topraklan 

cıı :tnulk edinmiş. 

f * at şeytanından da; mele. 
ğinden d 1 nız ~dekt e Y1 mayan ve yal-

mek k ç°<:_Uklarına yiyecek ek
çı armaa. d .. -

biri he k . "'4 uşunen dalgıcın 
r esın "am i 

?nesine rağm ~ g tme,, de. 
için zna ~ en, sunger aramak 
ı garaya dalmış $"' b amanu y unger U-
d ş. alnız ınag· aranın d"b" e :tnerznercı ı ın. 
suratı görd .. e~ s~kallı bir insan 
mezarlıJı:Iar~ğunu ~e bazı geceler, 
lerin ü:ı:erinda ye~ı gömülen ölü. 
alevi andır en tutcn ~ eşilimtrak 
nın delikle~ larlayışın, mağara_ 
f'ının :tnavi ın ~~ gelen güneş ışr. 
aksinden iba;~şı 

1 
su~ girdaplarına 

Pekit 0 h e 0 dugunu söylemiş 
Diye. sorzn~r~tıı. iç çekişi nedir? 

vaş loşluklaraş arir~alga yavaş ya_ 
mağaranın t g rken, tepesile 
rayı tıkadığı~vanına değip, mağa. 
Çe havanın y!an, dalga ilerledik.. 
ğu her han . ar:ya doğru buldu_ 
tığını ve gı hır delilcten ka,._ 

o zaman d A A k 
sanın iniltisi du 1 evasa bir in-
nıış s·· ·· · yU duğunu anlaL . ozune ınan l 
ta birçokları he akn ~ mamış. Hat_ 

• r esın d"' ruldu kurulalı . unya ku. 
dil uzatıyor, diy~:~°ctdığı ~akikate 
ınişler. . an Yu:ı: çevir. 

Evi yaptırdıktan Yirtnı 
ra Hacı Le bip ölın ~ sene son
kızı olmuş o kızd uş. dKızının bir 

· an art beş 
cuk daha doğmuş. Fakat ço. 
ııın "n . "'1- çocukla_ .. nesı o unce ök · 1 Lcbibin kızı Huriy' ~uz :r Hacı 
d k e nırıenın elin

e ~lıriışlar. Artık ail reisi HurL 
'Je nıne olınuş. Gözü kör k l ,.... 
9P.\•ıri.,; ... : is "hl , u a,s• 

~............. tı 5.kc :memur Hindin 

Balıkçısı 
O.>CJC>CC<>C<>C:CCC< 1 

Satıbk Müstamel 

KERESTE 

~ 
"~ ,, ~. 

~ . -·1>2' 

İnşaat için iskele ve saireye 
elverişli müstamel kereste eh- ~ 
ven fiatla toptan olarak satı- j 
lıktır. G<trmek ve görüşmek is
teyenler 41359 telefona milra- / 
caatları. ( 

torunlarının, dikkat, hürmet, ve 
sevgisini istihlake memur hen
koca göbekli · bir putu halfode 
mindere kurulur, ve yerinden hiç 
oynamazmış. Bu aile başının ba
şında topu topu dört beş kanaat ve 
fikir varmış. Bunlar da kafatası
nın içine, köhnemiş kayık karine
lerine yapışan m\i1yalar: gibi yapı'! 
şarak taşlaşmışlar ve beyni tama
men ifna ederek, beyin yerini tut
muşlar. 

Bu hikayeyi anlattığımız sıra. 
larda Huriye ninenin görüp 

kabul ettiği baslıca hakikatı artık 
paranın kazanılmış, ve ev barkın 
kurulmuş bulu~uğu idi. Binaen.. 
aleyh en büyüğü yirmi beş yaşın
da, en küçüğü 17 yaşında olan 
torunlanna kala kala, artık otur. 
dukları yerde kemali emniyetle Ö
lümü beklemek kalıyordu. 

Bir gün Huriye nine elile kar
nına basıyor ve gümbür gümbür 
geyirdikçe "Oh! Aman çok şükür 
rahat ettim!,, diyordu. lşte o gün 

ne denkleştirdi Üçüncü mısra h~
zırlardı. 

Bir iç çektşiie, bütün gökle. 
ri, bulutlan, şimşekleri bağrına al
dı. "Ben denizim!,, diye gürlüye
rek ileri fırladı, Hacı Lebibin Ölü. 
ler inini silip süpürdü. 

Ertesi günü Ölüler ininin ne ol
duğunu görrneğe gelenler, şafakla 
beraber mağaranın tepesine ÜŞÜŞ
tüler. Birdenbire ateşten bir ka
lem deniz ufkuna bir çizgi çizdi. 
Güneş Egenin kenarından kalkıp 
yeryüzüne bakınca, Ölüler ini. 
nin bir gün evvel bulunduğu yer
de Heraklit'in devasa bir statüsü. 
nü aydınlatıyordu. Altında: 

"Hakikat hep akar,, yazı. 
Jı idi. Mağaranın dibinde görünen 
mukaddes ölünün bu heykel oldu
ğu anlaşıldı. Mağara yıkıldıktan 
sonra Akdenizin dalgaları, mağa

ranın içine kaçarak değil, fakat a
çık gök renginde gin'i' geliyorlar
dı. Ve gidip geldikce, Ölüler ini. 
nin hatırasını bile silip süpürüyor_ 
lardr. 

tTTIHADI MAADIN 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
idare Meclisi Reisliğinden: 
Şirketimiz hissedarlan heyeti u. 

mumiyesi 18. Mart. 940 Pazartesi 
günü saat 14 de Galata • Bankalar 
caddesinde - Şark hanının 5. ci ka
tında 8 numaradaki merkezinde 8-
diyen içtimaa davet olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 
ı - İdare Jr#'lisi ve Mürakıp 

t"aporlarırun okunması, 

2 - 939 hesabatını gösteren bL 
lançonun kabulü, İdare heyetinin 

,ibrası, 

3 - Müddetleri biten idare. meclt. 
si azasının yeniden intihabı. 

Hissedarların hisse senetlerini ve
ya mülkiyet vesikalarını içtima gü. 
nünden en az bir hafta evvel şirke
tin idare merkezine veyahut her 
hangi bir banka veya müesseseye 
teslim eylemeleri ger~tir. 

KAYIP - Rize şubesinden aldı. 
ğım nüfus kağıdımla askerlikten ih.

1 
I* 

raç tezkeremi ve dört senelik yol 
parası makbuzlarını kaybettim. Ye. 

Avukat 
Suat Ziya Kont 

nilerini alacağımdan hükümleri yok- Sirkeci Palastaki yaz1hanesini 
tur. - Rizenin Kıbledağ köyünden Bahçekapıda Kutlu hana nak-
Mustafa oğlu 326 doğumlu Hnmdi !etmiştir. 

Demirkan. •••llİlıı••••••••• .. 
• 

HER AYIN YEDiSiNDE 

en büyük kızın kara·gözünde yeşi
limtrak bir parıltı çaktı; bir kıya
met koptu. Kız başını alıp kaçtı. 
Ve evde bir daha adı aruhnadı. 
Bunun üzerine Huriye nine, öteki 
torunlannın gemlerini kısmağa 
karar verdi, bir taraftan da aile 
azalarının birbirlerine, bilhassa 
kendisine karşşı sıkı fıkı bağlı kal
malarım nasihat ediyordu.Malılm a 
Huriye nine ailenin özüydü ve aL 
lenin bütün azaları onun eli ayağı 
gibiydiler. Binaenaleyh onlan iste.. 
diği gibi oynatması lazımdı. Işte 
bundan dolayı en büyük kız git.. 
tikten sonra ikinci kızı. oynatmağa 1 
kalkıştı. Huriye ninenin eli, genç 
kızın üzerinde ağırlaşıyordu. Sanki 
göreneklerin mezarından fırlamış 
bir hortlak eli kızrn körpe hayatı. 
nı soğuk, soğuk kavrıyordu. 

K ız ürperdi. O da Allaha ıS
marladık demeden bir kah. 

kaha çınlatıp gitti. F<ı;kat mesut 
olamadı. Hapishane duvarını delip 
çıkmak kolaydı, amma hayata çı
kacak kapıyı bulmak güçtü. HurL 
ye nine ikinci torunwıun kara balı.. 
tına sevindi. Sürüden çıka'n koyu. 
nun ne Akibete uğradığını üçüncü 
torununa tekrarlıya tekrarlıya kı.. 
zm kulağını burkardı. Kocakarı. 
nın dırdın o kızı da, o kaskatı taş 
evden usandırip bezdirdi. . Kendi 
hayatının anahtarı kendi elindey
di ya. O da soluğu dışarda aldı. 0-
teki çocuklar, ömrümüzün en bü
yük d ilimini buraya verdik , artık 
yeter, dediler. Ve çorap söküğü gi 
bi sökülüp gittiler . Artık mabedin 
temeli pek yıpranmıştL Samson, 
mAbedi yıkmazdan evvel oraya 
girip çıkanlar mabet desteklerini 
eni konu tırtıklamış bulunuyorlar. 
dı. .. 

Fakat Ölüler inini Samson değil, 
.Provezza fırtınası yıktı. Fırtınadan 

evvel gök, koyu kurşuni bir çadır
la örtüldü. Gece değildi. Fakat 
gündüz denecek kadar bir ışık yok
tu. Rüzgir şiddetlendi. Kurşuni 
dal!!alar iki gün, iki gece yıkıyı 
dövdüler. Fırtınanın böylesinde u. 
sandıncı yeknasaklık vardı. Kasır
ga çok kere dehşet ve azametten 
ibaret bir şiirdir. Bu kasırganın 
nesri idi. Fakat, üçüncü günü, bir_ 
denbire Provezzaya driça etti. Rüz 
garlar imparatoru dile geldi. Öte. 
ki rüzgarlar baş kırdılar. 

B u sefer nesir değilı şiirin alası 
başladı. Deniz ilk mısrada 

Ölüler mağarasını patlatıp yardı. 
İkinci mısraın sonunda bütün en. 
kazı bir soruşta on kulaç derinine 
. eker · · · · · 

MftLİ 
PiYANGO 

Büyük ikramiye 100000 Liradır. 

TAVZiH ILANI 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü lstanbul 

Bölgesi Başkanlığından : 
kte olan 755.894.03 nra keşli bedelli Ool-

27-1-1940 tarlhindenberl llftn edilme . k . te en talipler en az: bir teahhUtte 
rnab:ıhçe Stadyum inşaatı ek~ltmesln.e gı :m; 15

0ı:ukla;ına dair ibraz edecekleri 
400.000 llı·alık bu ise b~~er bır yapı ışl ~ . P ;n evvel İstanbul Vilayetine müra
vcsika ile eksiltme tarıhınden en az ııe u: 

1 
da 1940 yılına ald Ticaret 0-

cantıa ehliyet vesikası almış olmalan ve ayn 7.amao (1197) 
a hAmil b\Wunmaları UAn olunur . 

7 

---= 

T. 1$ BANKASI 
l 940 Küçük Cari H_esaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ke~:dcler: 1 Şubat, J Mayıs, J Ağusfos, 1 İklncltesrlıı 

tarihlerinde yapılacakhr. 

K inbarah ve kwnbRrasız hesaplannda en az eru lirası bulunanl!ı.r 
u d" .kurava dahil edileceldP.r ır. 

• 1940 iKRAMiYELER 4 

! 
1 1 Adet 2000 liralık == 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, -== 3000.- ,, 
6 .,, 500 , . c::: 3000.- " 

1 l 2 ,, 250 n c:::: 3000.- ,. 
40 100 ,, c:::: 4000.- ,, n 

il 
1 75 50 ,, c== 3750.- ,, il ,, 

1 
: 

25 5250.- 1 

1 

210 c::: ,, 
" 

,, 
_ıı 1 --

Türkiye 1ş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş 

olmaz avnJ zamanda talitnlzt de denemiş olursunuz. 

.... ~ ............................... ~ ... mırıl 

Muhammen bedeli 2220 lira olan 12 t.on rezld'a ya~ı 6 - Mart - 1940 Çarşamba · 
günü saat lfl,30 da açık eksllbne usulü Ue Ankarada İdar' pinasındn satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (166.50) Urab'k muvakkat teminat ile kanunun tayin 
,ttiği vesikaları hamJlen eksilbne saatine kadar komisyonda f.sbatı vilcut etmelerJ 
IAzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme dalres inde ve Haydarpasa'da Tcsellilm ve Sevk 
Şe!llğinde görillcbillr. (1317) 

* * Esklşehlrde Devlet Demfryollan çırak mektebi lnsontına ııft ikmali n~ııkl! 

lşlerile sıhhl ve elektrik teslsaUan kapalı zarı usullle ve vahidi liy::ıt Cizerlnden 
eksiltmeye konulmuştur. 

l - Bu işin muhammen bedeli 1155.000 Liradır. 
2 - İstekliler bu 1$e ait ışartname vesafr evrakı D. D. Yollannın Ankara, 

Sirkeci ve Eskişehir veznelerinden (825) kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 - 3 - 940 tarihinde Çaf'$amba gilnil saat 16 dıı Ankarada D 
D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez 1 incl Komisyonunca yapılf'c::ıkt1r. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tekli! mektuplan ile bırlikre aşa
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kndnr Ko~!syon reisliğine \"er-
meleri !Azımdır. • 

A" 2490 sayılı kanun ahk~mın:ı uygun 9500 Llr:ılık muvnkkat teminat, 
B" Bu kanunun tayin ettiği veslknlar, 
C" Bu ıs tçln Münakal!t Vekôletlnrten verilmiş ehliyet ,.esikası. 
Ehliyet vesikası için ihale ııünOnden en az sekiz gün evvel Istldn ile l\1'0na

ka1At VekAletine milracaat edilmesi !Azamdır. 

5 - Şartnamelerde elektrik ve sıhhi tesisat malzemcslnln piyasa mevcudu-
tıa göre tedarik edileceği nazarı dikkate alınmıştır. (711) (1228) 

İstlrnIAkinln umum! menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen 560 lira 
kıymet takdir edilmls bulunan Beyazıt Camcı Ali mahnll~inln Cumhuriyet cad
de~lnde 72 eski 68 yeni kapı 585 ada 11 parsel No. lu kArgir dükkfmın sahip ve 
aHlkalıları olduğu tapuca bildirilen İbrahim Ethem, Goşine Zehra, Mehmed Ni
yazi kızı Hatice, Cel&leddin kızlan Emi- ne Nazıma ve Namıka Mc-lE.'k"in gıssteri
len ikametgahta bulunamadığı noterlikçe bildirilmiş olduğundan 371 O No. lu k:ı
nunun 10 ncu maddesine tevfikan icap eden tebliğ vnrnkalannın bu gnyn men
kule, belediye d:ılrcsine ve umuma matuus mnhalllnc 20 gOı:ı mOddcile talik c-
dildlii mo olunur. (1414) 
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,Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

ADah·m Yarattığı Gibi Saf ve Tabii Hububattan ~aJ!llmı~ 

öZLO U LA. R 1 
·çocUKLARINIZA YEDiRiNiZ •. 

Vitamin Pirinç 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİ~ 

ROMATiZMA, SOGUK 

.ALG 1NL1G1, K 1R1KL1 K 

ve bütün ağrllannı dl!rhal keser 
Lüzumunda günde 3 kate almabilir. 

Kalori' 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Yutaf 
Buğday 

irmik 
Patateş 

Mısır 

Türlü 

~cmmmm. . . 
.. ' . 

Nes'e 

Enerp 

Zeka 

Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
Özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalarmın en 

mükemmelidir. 

HASAN DEPOSU : Bahçe kapı Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

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

~OMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SINIR a~an v~ 

GRİP, NEZLE, SOÔUK ALGINLIKLARI: 

Derman kqelerile derhal geçer, lcabmda günde 1 • 3 bfe afmır. 

·ı""' .._ .. '. "· • ,· • • • • .... ' ., .. ' ... ' " .... 1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
.z 1 R AA T B A N K A S 1 

Kunı1ut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası' 

'ube ve Ajans adedi: 265 
~Ye ticari ber·nevi banka muameleleri' 

Para Biriktirenlere 28,800 ,Lira 
iKRAMiYE · VERiYOR 

Zirant ffanka$mda kumbarah ve ihharsız tasarnıf hesapTannda @n 
u 50 lirası buJunanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .1ıa~dak1 . 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
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Lira' 
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DIKKAT: He"aplanndakt paralar bir sene {~nde 50 liradan aşa~ 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Ey.J.ftl, 1 Bırincikanun, 1 Mart ve 1 Bazıran 
tarihlerinde çel..ilecektil'. 

f(apa/ı vaziyette 

Modayı takip eden her asri bayan için, kıymetli taşlan ve nefis tşle. 
mesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade saa

te malik olmak ad~ta bir saadettir. 

No. 82/ A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 
~ EMSALLERİ Gİisİ ON BEŞ SENE GARANTİLiDİR _:. 

Adrese Dikkat: SİNGER SAAT MAÔıAZASI - İstanbul Eminönii . 

......... mm._ ......................... _._. , =n 
O kadar mahzun ki .......• 

İnsanın onu bir kutu ......• 

HAC 1 BE K-1 R 

Her Akşam 
Beyoğlunda 

Belteklr MUHLiS SABAKADD1N'ln yucugı ve boateledl61 

MASA REVUSU 
Pek bQy(lk bir ınuvatfala:retle devam edf.Yor. Mutlaka glSrODO:&. 

Bu revüde MUALLA Aslıyı, SALAHADDİN 
l!INAR Keremi temsil etmektedirler .. 

RevO fçhıde o devre aid köçek oyunlan. Mazay Baleti 7al.nız salonu

muzda.dır. 34 artistin btirakfle sahnem.izde akrobat, varyete ve baletled 

HER PAZAR saat 3 te bütün programla AiLELERE ÇAYLI MATINI! 

Nazarı Dikkate: 2 g!lndenberi rahatsız bulunan SalAhaddiıı Pınar kesbi• 

Afiyet ederek revüye iştirak etmektedir. M0JDE: Mısırın 2 B!llbillündıım. 

biri olan meşhur muganniye FETHiYE AHMED'i hey'eUle birlikte aaboo 

nem.izde ;yakında dlnllyeceksiniz. Tel : 43776 
• 

Sahibi ve Neşrtyat MDdUru BalO 

Lfttfl OÖRDUNCC 
Gaıetecffik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldı~ yu TAN mathaasa 

•• .s ı r • . . ı.. ~ · ~ • • • '• : 1 • '• .,, ~I • , ,' ;: . .. ~ ı 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

1 

. . 
Yurdda lttif ak Haline Gelen Bu Kanaati 

Tesise Niçin Ve Nasıl Muvaffak Oldu ? 
Çünkü uRADYOLİN., in terkim çin mütemadiyen taze piyasaya çıkar 

yüksek bir kimya şaheseridir. Çünkü "RADYOL!N,. diğer ma... 

Çünkü bütün "RADYOL!N., kul- cunlara nazaran çok ucuzdur. 
lananlann di§leri temiz, sağlam ve Arttk bütün bunlardan sonra 
güzeldir. "RADYOLİN., kullanan ·on binlerce 

• 
Çünkü "RADYOLİN,, emsalSiz rağ. kişinin ne kadar haklı olduğunu an. 

beti dolayısile hiç stok yapmadığı i- lamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
solll1l günde 3 defa 


