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''Almanyadan Ameli 
Teminat istiyoruz,, 

''Bizler,Almanganın 
Talıakkümü ile 

Mücadele Ediyoruz,, 

Türkiye, lngiltere ve 
Fransa Tek Bir Devlettir 

Sovyet- Fin 
Harbinin 
Muhtemel 
Neticeleri 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

s ovyet - Fin harbinin artık 
teklini Sovyet ve Müttefikler harbi 
kalını alınakta bulunduğuna şüphe 

yor. 

?'ek ~vyetıer istİyerek veya istemiye
•A•.,_, vrupa harbine karışmağa, Müt
"'"4J..1Uer de isü -1.. 
Sovyet R Y_er<=- veya istenıiyerek 
tllecb usya ıle harp halini kabule 

ur olınuşlardır 
Bugün Finlatı . 

lUz KlZll ord d~da dövüşenler yal
ğil, s ularıle Fin orduları de.. 
sız go-~vyu_lleült ~lame İngiliz • Fran-

erıdir 

Bu SUretle So • 
diliğinden • • vyet • Fin harbi ken.. 
genişıenU.ş, ın:nı;, ve -~yet itibarile 
bir istikam t e Ugünku harbe yeni 
t:ır. e verecek bir şekil alınış-

Şiındi So'Vyet R 
Leningradın .. usya arlık yalnız 
bulundunn ğtnüdafeası için elinde 
dlıi ettıg~. a a tnecbur olduğunu id. 

ı sevkulcev~ kt 1 
etnıekıe ilttif • v no a arını elde 
tnzecek vaz·a ederek kenara çekile-

ıyettedir Kızıl d ra a sonuna kad . .. .. or u bu-
hur olacak S ar dovuşmeğe mec-
den gelebiİec~~e:ı-?sya. da Şimal. 
ortaden kaldırma . like!1 .. tamamen 
dayı işgale m bk ıçln butµn Finlan_ 
bugünk.. ec ur olacaktır. Hatt• 

u Şartlar içinde S cı. 
bu kadarla da ikt"f ovyetlerin 

. . ı a edecckl . talı 
mın edılemez ÇünJC en -
ve ne de Al~anya k~e . Sovyetler 
leketlerinin Müttefikle n~~v mem
tinat ve bir taarruz r ıçın bir is. 
rak devamına razı ola nııntakası ola. 

Keza İngiltere ve ~-
yet Rusyanın F .... 1__ sa da Sov. 
N 11.Lld.lldada.n 

orveç ve 1sveçi de iş al sonra 
mal Dcn.iziTIA ~ g ed~ek ŞL 

1 t 

. .-- Çllltması.na talı ül 
L-. ... - 'l.: •• ı.,,..., .. • 

Ve '' Hayat Sahası 
Miistemleke isteriz,, 

·Romanyanın 

Petrolleri 

Almanya ile ltalya 

Rakip Vaziyetteler 

Avrupayı 

İngiltere Yardı~ 
Etmeden 
Kuracağız 

• ·.""" ..... • •• ,. • • • .l ;:· ..... ,; 

8 Bu radyo merkezi seneler
denberi Almanya içinde 
gizli gizli faaliyetine devaın 
etmiş, ve Gestaponun, Al
man polisinin bütün tahar
rilerine rağmen ele geçiri
lememiştir. 

• Alman gizli radyosunun 
faaliyeti, bu harbin en es
rarengiz macerasıdır. Bu 
macerayı, hürriyet radyo
sunu idare edenler kendi
leri anlatmaktadır. 

Yarından itibaren 

TANda Okuyunuz. 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgıç 

Afyonkeş Kahveciye 
Bahşiş ta Vermişti· 

-17-

K im bilir kaç saat uyuduktan 
rüya görüp dalga geçtikten 

sonra kendisine gelen babam, ev
veli masa başında birdenbire uyu. 
yup kalışına bir mana verememiş, 
fakat biraz düşününce, kendisini o 
hale sokan sebebi tahmin etmekte 
zorluk çekmemiş. Derhal Arap Ab. 
dullahı çağırnuf. Arap Alx:iullah 
ta o zamana kadar, yaptığı dalgın
bğı anlamış bulunuyormuş. Bira. 
ralık. merak ve korkuyla odasına 
da uğrayıp, sızdığını gördüğü Ah
met Mithatın kendisini çağırdığını 
öğrenince gözleri korku ile büyü. 
milf, dWerl titremeye ba.şlamıf. 
Hatta, gözlerinin önüne, Ahmet 
Mithatm bekçi sopasına benziyen 
kalın bastonunu getirince, sırtının 
daha dayak yemeden sızladığını 
hissetmi§ ve işi gücü bırakıp kaç. 
mayı düşünmüş. Fakat sonra, Ah
met Mithatın babaca fefkaUni ha. 
tırlaınıı ve ona güvenerek, yukan 
kata çıkmı§. Bu ~te güvenme
sine rabnen. Ahmet Mithatın oda. 
lllla girerken titriyormuş. Ahmet 
Mithat, onu görünce güliimsemli 
ve yumuşak, dostane bir sesle: 

•-Gördün mü yediğin haltı?,. 
demtı. 

Ahmet Mithatm tebessümfi ve 
yumu~k sesi Arap Abdullahın kor. 
kudan titreyen yüreğine su serp
miş. O da geni§ bir nefes alarak, 
gayri ihtiyari gülümsen-4 Babam, 
yine mfitebessim ilave etml§: 

- Bundan sonra beraber çeke. 
nm diye, beni de alıştırmak istediıı 
galiba!,. 

Arap AbduDah kelce1em!ş: 
•-Vallahi... Ne kadar utandığı. 

mı bilemezsiniz._ ömrümde hiçbır 
dalgınlık beni bu kadar üzmedi!" 

Arap Abdullahın, aşikar bir sa. 
mlmiyetle söylediği bu sözler, za. 
ten hiddeUenmemi§ olan babamı 
büsbütün yumuşatmış, kesesindeki 
yirmi kuruşu ç1karıp Arap Abdul
lah& vermiş ve: 
"- Al da, demi§, dyanmı telafi 

et-. Eğer dalgınlığı arttınr da, her 
kese, on paraya, esrarlı, afyonlu 
kahve satarsan, iki ayda sermaye. 
yi kediye yükletlrsin..,.. 

Bana gelince her keyfi tattin1-
tım ama. bugüne kadar, esrarın, 
afyonun tadını öğrenmemiştim. Ne 
yalan söyliyeyim! Merak etmiyor 
da değildim. Senin dalgınlığın yü. 
zünden, bu meraktan da kurtul
dum. Sana verdiğim 20 kuruş ta. 
bana yeni bir şey öğretişinın ücre. 
tidir. Bir şeyin iyiligini, veya fena. 
lığını bilmek, yani bilmek, her şe
yi bilmek, hatta, esrann. afyonun 
tadını bile öğrenmek, bilmek iyi 
feydir. Fakat esran beğenmedim. 
Sakın bir daha senin kahve ile be
nim .kahveyi karıştırmıyasın. <.;un. 
kü ben, insanı uyutan şeyleri değil, 
uyandıran feyleri severim! İlerde 
;ak uyuyacağımız için, dünyada 
mümkün mertebe az uyumak isti. 
yorum!" 

Arap Abdullah, bu sözleri um
duğu dayaktan kurtulmanın ve üs
telik te, yirmi kuruş bahşişe ka. 
vuşmanm keyüli dikkati iç.inde 
dinlemiş ve babamın söylediğine 

göre, o gün, o şartlar içinde dinle. 
diği o sözlerin tesiri altında kala
rak, esran da, afyonu da bıraka
rak, mazbut, ayık ve bambaşka bir 
insan olmuş! 

Babamın, değişmez huylann. 
dan birisi de, kıymet bilme. 

.tydi Ahmet İhsana, Ahmet Cev
dete, Hüseyin Rahmiye, Ahmet 
Rasime, Fikrete, Cenaba karşı, bi. 
ribirinden farklı mezıyetlerinde:ı 

dolayı, derin bir sevgi besler, on. 
la.rdan daima, sevgi ve hürmetle 
bahsederdi 

Yeni yetişen gençlere karşı, bil. 
yük bir al8ka duyardı. Mesel.A, bir 
gün, ondan f(>yle mfinasebetsiz bir 
sual sormuştum: 
•- Babacığım.. Allah sana çok 

uzun ömür versin... Fa.kat, günün 
birinde, herkes gibi, senin de ha
yata gözlerini kapayacağın maale. 
.el muhakkak.. Sence, ondan son-

lenin ~~kia 

Hiç düşünmeden cevap verdi: 
"-Ben, arkamda bir boşluk bı. 

rakacağ mı ümit edebilecek dere
cede bahtiyar değilim. Fakat senin 
sualini: 
"- Yannın en büyük gazetecisi 

kim olacak?,, şeklinde kabul ede
rek, cevap vereyim. Eğer bu suali, 
başkalanna sorarsan, sana. "Ah. 
met Cevdet!,, diyeceklerdir, sanı. 
nm. Fakat ben, Ahmet Cevdcte 
kalll derin bir hürmet beslediğim 
halde bu kanaatte değilim. Vakıa 
Ahmet Cevdet, çok tecrübeli, çok 
bilgili bir :ıattır ama, cesareti, bil
gisi ve iri yan beybetile mütena. 
alp değildir. Halbuki, cesaretsiz bir 
gueteci, manevra fişeği gibidir. 
Haldkt kavgada müessir olamaz. 
Benim kanaatimce, yarın, bu mes. 
leğin en parlak yıldızı, bugün, 
Hüseyin Cahlt ismini taşıyan genç
tir. Yalnız temenni ederim ki, bu 
aşırı cesaretile, politika kurbanları 
arasına katılmasa.."" 

Zaman, babamın bu görllşfinde
kl isabeti kafi derecede teyit eı
mlştir, sanırım. 

Zaten Ahmet Mlthatın yett
tenlerle yakından alakadar 

olUJUnun ve yem kıymetler yetiŞ
mesine çalışmasının yegane misali 
de elbette bundan ibaret değildir. 
HattA babam, o devirde, yalnız er
keklerle değil, kadmlarJa da a18ka. 
dardı: Şair Nigar, Cevdet Paşanın 
kw Fatma Aliye gibi bir çok ka
dınlar, her hafta, Ahmet .Mithatın 
Beykozdaki yalısına gelirler, ona, 
yazdıklan yeni şiirleri, ese\-leri o. 
kurlardı. 

Ahmet1Vnt?laT, "b'2 eseneraen -oa-
zılannın neşrine delalet eder, be. 
ğenmediklerinin kusurlarını uzun, 

uzun anlatırdı. Bugün o bayanlar. 
dan bir çokları, biraz ela hususi bi
rer derse benziyen o konuşmalaı: 
sayesinde, memleketin edebiyat ta
rihine kadar girmek şerefine ka. 
vuşmuşlardır. 

Babam, tıpkı btr maden nrayıcısı 
dikkat ve sabrile, istidat ve kabi

liyet pepnde koşardı. Kimde bir 
istidat sezse, onu elinden geldiği 

kadar himayeye çalışırdL Mesela, 
Ahmet Rasim, Darüşşafakadan çık. 
tığı zaman, ilk yazılarını "Tercü
manı Hakikat,, sayfalarında neşret
miştL Ve meseli, Ahmet Cevdet, 
bir keresteci oğluydu ve bir kenar. 
da kalmıştı. Eğer, günün birinde is
tidatlara karşı alaka gösterdiğini 
duyduğu babama bir mektup yaz. 
masaydı, ihtimal, ziyan olan ve bir 
türlü parlamak fırsatı bulaınıyan 
bedbaht istidatlar ve kabiliyetler 
arasına karışıp gidecekti. Fakat, 
babam, Ahmet Cevdetin kendisine 
gönderdiği mektubu ve yazıyı, sa. 
mimi bir dikkat ve alaka ile oku
m~ sonra da, btr maden keşfet. . 
mit gibi sevinçle: 

"- Bu çocukta cevher var!., 
diye haykırmış, derhal, kalkmış, 
gitmif, onu arayıp bulmuş, babası
nı kandırıp yanına alınış ve yetiŞ
tirmiş. Biz, matbuat tarihinin, Ah
met Cevdet kadar şerefli bir sima. 
ya kavuşmasını, belki biraz da ba
bamın bu çok yerinde alaka ve hl. 
mayesine borçluyuz... 

Tefahur sanılmasından ürktÜ
ğüm için, bu husustaki misalleri 
çoğaltmaktan kaçınacağım. 

Şimdi, o devirde babama, çok 
çalışmasından ilham alınarak takıl. 
mı~ bir 1.Akabı, ve bu lakabın hoş 
bir hikayesini de hatırlıyon:m: Mü
saadenizle, şuracığa, bu hikayeciği 
de sikıştırayım: 

Babam, çok okur, ve çok yazar. 
dL Sırası gelince, onun yazma, ve 
okuma hususiyetlerinden bahsede. 
~ğim. İşte çok yazı yazdığı için. 
dir ki, arkadaşları, ona şu ismi tak· 
mışlar: 
•- On lk1 beygir kuvvetinde bir 

yazı makinesi!" 
Söylediklerine göre, bu isim o. 

na Ahmet Rasim tarafından takıl
mlf. Ve Ahmet Cevdet, Ahmet İh
san, her yerde, bu isimden bahset
mişler. Ben, galiba içinde "beygir" 
kelimesi buhmdulu tçın, ba !sml 

KONSERVATUVAR KÜÇÜK TALEBELERİNİN ÜCÜNCÜ KONSERİ ADLİYE 
Sarayının 

İnşaatı 

Konservatuvann 'kOçOk taleLelcı'I di!ft Fransı:ı tiyatrosunda üçilncfi senfonik konserlerini verdileT. Hepsi 
kızlardan mürekkep olan orkestranın~fi de kendilerindend"r. Konser çok iyi hazırlanmış ve çok muvaffaki
yetli olmuştur. Konser salonu dolduran seçme bir dinleyici kitlesi tarafından takip ve takdir cdi.lıniştir. 

Adliye sarayı binasının umumt ha. 
pishane binası yerinde yapılmıyaca
ğı hakkında dolaşan haberler doğru 
değildir. Mesele adliye sarayı bina. 
sının biraz geride yapılmasından iba. 
rettir. Bu zaruret, proje ve planın, 

şehir imar planına tatbik edılebilme. 

si için işin biraz fazla tetkik edilme
sini icap ettirm"ştir. Bunun için de · 
Adliye Vekaleti bu husustaki p lan ve 
projelerini hazırlıyarak belediyeye 
vermiştir. Belediye İmar bürosu ve 
şehir mütehassısı halen bu plan1ar ü. 
zerinde meşgul olmakta ve bunları 
şehir plfınına uydunnıya çalışmakta. 
dır. Maamafih adliye sarayına ait pli.. 
nın şehir planına uydurulabilmesi i
çin sarayın, bugünkü Binbir direk 
hududuna kadar geride yapılmasını 

icap ettirmektedir. Bu işe bir milyon 
liraya yakın yeni bir istimlak bedeli· 
ne lüzum göstermektedir. 

Bir Kızı 
Sevgilisi 

Kuyuya Attı 
İzmit, (TAN) - Karasunun Tslahl. 

ye köyünde Fatma Kabq isminde 16 
yaşında çok güzel bir kız, diri diri 
kuyuya atılarak öldürülmüştür. 

Fatma, köyden birdenbire kaybol. 
muş, yirmi gün hiçbir iz bulunama. 
nuştır. Nihayet, jandarma çavuşu 
Mustafa, heyelandan hasıl olmuş bir 
kuyuda Fatmanm cesedini bulmuş, 
yapılan otopside, Fatmanın erkek bir 
çocuğa altı aylık gebe olduğu görül
müştür. 

Tahkikat neticesinde, Fatınanın, 
amcazadesi Kemal ile gizlice aevit
'tıgt ve bunıann :ı-.:ıuaı ısnıırıae "Vır &a-
dının evinde sık sık birleştikleri an
laşılnuştır. 

Fatma, bir Abaza aflesinin kızıdır. 
Abazalar arasında, kardeş çocukları· 
nm evlenmesi memnudur. Hatta, s5y. 
lcnildiğine göre, böyle bir teşebbü. 
sün cezası idamdır. İşte bu sebeple 
Fatma ve Kemal, evlenmek için bir 
çare ararken, Kibar isimli kadının 
da Kemali sevdiği ve Abaza &nane!~ 
r.ine göre, Fatma ile evlenemiyeceğini 
ve bu yüzden hayatının bile tehlike
de bulunduğunu ileri sürerek Kema. 
li, Fatmayı öldürmiye ikna ettiği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Ke. 
mal, buradan kaçmaktan başka çare 
yok, diyerek, lapa lapa kar yağan bir 
gece Fatmayı almış, ormana dalmış 
ve kuyunun içine atmıştır. Bu esna. 
da Fatmanın kolu kırıldığı, iki gün 
ve iki gece ölümle pençeleşerek, ku
yudan çıkabilmek için her çareye 
başvurduğu, mevcut emarelerden 
anlaşılmaktadır. 

Kemal ve Kibar tevkif edflmlştir. 
Yakında Adapazarı Ağırceza mahke. 
mesinde muhakemelerine başlanıla. 
caktır. 

Pas·f Korunma . 

Broşürleri Dağıtılacak 
Vilayet seferberlik mfidürlyetlnin 

halka dağıtılmak üzere tabettirdiği 
broşürler tamamlanmıştır. 40p bin 
nüsha olarak tabettirilen bu I>roşür. 
ler pasif korunmanın esası hakkında 
mufassal malumatı ihtiva etmekte. 
dir. Bunlar halka bir imza mukabi
linde meccanen tevzi edilecektir. İm. 
zanın alınması ile broşürü alan her. 
kes onun içinde yazılı vesayaya ria
yet edeceğini taahhut edinmiş olacak
tır. Bu taahrüdatm ifası için evvelce 
3 aylık bir müddet tahsis edilmiş ise 
de bilahare bu müddetin biraz daha 
kısaltılmasına lüzum görülmüştür. 
Bu müddetln hıtamında her müessese 
ve evler birer birer dolaşılacak, bro. 
şürde yazılı işlerin yapılıp yapılma. 
dığı kontrol edilecektir. Yapmıyan
lardan para cezası alınacaktır. 

Halkevlerinin Sekizinci Ylldönümü 

Bugün 5 Halkevi, 145 
HalkodC:s5I 2-AÇılıyor , 

J mar planı ve harita 
hazırlamyor 

İmar pllnınm tamamen tatbotJ t. 
çin 15 senelik bir zaman lazım gel. 
mektedir. Planın vaziyeti şehir hal
kınca malum olmadığı için bir çok 
mülk sahipleri mülklerinin imar ıa. 
hasrna tesadüf edip ettnediğiru öğren. 
mek için belediyeye müracaat etmek 
tedirler. Belediye riyaseti, halkın bu 

Datkevlerlnin sekizinci yıldönnmn bugün saat 15 te meTaslmle müracaatlerini nazan dikkate alarak 
kutlulanaeaktır. Merasime, Halkevleri umumi ba~kanı, Başvekil Refik evela İstanbul ve Be:xoğlu cihetleri. 
Saydamın bir natkile başlanacaktır. Bu nutuktan sonra her Halkevin- nin, sonra da Üsküdar ve Kadıköy 
de Ev reisi tarafından birer nutuk söylenecek ve her Halkevinin son cihetlerine ait teferruat planlanrun 
bir senelik faaliyeti izah edilecektir. Bundan sonra muhtelif piyesler bir an evvel ikmal edilerek meclise 
temsil edilecek, şiirler söylenerek, merasime devam olunacaktıT. !\le- sevk~dilmesini ve sonra da bu plAn
raslmden sonra da Kadıköy, Beyoğl ın Bakırköy ve Enıinönü Halkevle- lara istinaden bir şehir haritası ha. 
rinde birer fotoğraf ve resim sergisi açılacaktır. zırlanmasını imar müdürlüğüne bil-

Halkevlerinde gece saat 20.30 da da merasim yapılacak, piyesler dirmiştir. Belediye riyasetinin bu 
temsil edilecektir. Besiktas Halkevin de de bu vesile ile bir aile balosu emri üzerine imar müdürlüğü fstan.. 
verilecektir. Fatih llalkc;i de güzel bir kara~ö:ı gecesi tertip etmekte. bul cihetinin teferruat planını hazır
dir. lıyarak mütehassısın tetkikine ar-

"'"'~"~~~~~,!.!?~~n2.~!! ... mn.!1u~~-: ~~~u~~a.!. ':~~e'!: ~~~da: Ka. ~t~iştir. HazırlaN!ca!_ _Ol8Jl .. ~~ 
yeniden 5 Halkevt, 145 de Halit oda- Ervari, Şir:van, Kurtalan, Besili, E- bilecektir. 
sı açılacaktır. ruh, Sıvasta: Şarkışla, Yıldızeli, Gazi Köprüsünde tetkikat 
Açılacak Halkevleri şunlardır: İ1.- Suşehri, Tekirdağın~a: Hayra?<>Iu, 

mir vilayetinde Kınık, Kayseri~e: I T:a~zonda: Vakfıke?ır, Tun.çelı~de: 
İnce, Kırşehirde: Avanos, Kocaelın- Çımışgezek, Mazgirt, Nazımıye, 
de: Hendek, Tekirdağında: Malkara. Mimçakmak, Urlada: Yaylak, Hal-

Açılacak Halk odalan şunlardır: seki, Yozgatta: Çayırşeyhi, Hamam, 
Afyonkarahisarda: Suut, Sincan. i;andir, Zonguldakta: Özemez. Kara. 

lı, Eğred, Çobanlar, İshaklı, Avcılar, bük, Çaycuma, Alaplı, Ama~ra, Hi-
İsli. sarönü. 

Ankarada: Aya,, Çubuk, Nallıhan, 
Polatlı, Kalecik, Kızılcahamam, 

Haymana. 
Aydın vlUyetinde: Köşk. Balıke

sirde: Havran, Zeytinli: Bingöl vi
layetinde: Genç, Boluda: Çarşamba, 
'Oskübi, Gündoğdu, Yılıca, Yeniçay, 
Bursada: Armutlu, Orhangazi, İz
nikte: Karacabey, Orhaneli, Bitlis
te: Hızan, Çanakkalede: Karabiga, 
Canpazan, Bozcaada: Çankırı: Eski
pazar, Atkaracalar, Ovacık, Kurşun. 
lu, Çonıhta: Borçka; Denizfide: Hu
ma, Işıklı, Baklan, Karaman, Diyar. 
bakırda: Hani, İzbir, Kulp, İğir, E
lizığta: Sivrice, Koban, Bac;kir, Ka.. 
raçohan, Ağın, Hankendf, Ballıbcy, 
Kavak, Kıvancılar, Afşin, Eskişehir. 
de: Mıhalıççık, Gümüşhanede: Tu
nıs, Hakaride: Yüksekova, Hatayda: 
Hassa, Süveydiye, Harbiye: İstan. 
bulda: Yalova, İzmirde: Zeytindağı, 
Turanlı, Kastamonuda: Güre: Da
day, Araşlı, Devrekani, Kayseride: 
Sanoğlan, Akkışla, Elebaşı, KarahL 
sar, Ortahisar, Kocaelide: Geyve, 
Gölcük, Karasu, Sapanca, Kırşehir: 
Mucur, Hacıbektaş, Kaman, Konya. 
da: Bozkır, Hadım, Kütahyada: Sı
vash, Susuzyatacak, İslam, Oturak. 
Malatyada: Kahta, Mardinde: Kızıl
tepe, Muğlada Köyceğiz, Oğlak. 
Köylük, Yatağan, Muşta: Malazgirt, 
Niğdede: Ovacık, Kayyum lu, Çiftlik, 
Gülcük, Maden, Arapsu, Derinkuyu, 
Nar, İçhisar, Avcılar, Rizede: Mil. 
yat, Erdeşen, Dare, Kaptanpaşa, Çu.. 

Marmara ve 

Kara denizde 

Fırtına KesDcli 
Karadenizde fırtına dün sabah ta

mamen durmuş, üç gündenberi sefer 
yapamıyan vapurlar denize açılabil
mişlerdir. Yalnız küçük merakip her 
ihtimale karşı dün geceyi de Büyük
dere önlerinde geçirmişlerdir. 

Dün ilk defa olarak Antalya va
punı Bartına, Sus vapuru Mudanya. 
ya, Ülgen Bandırmaya, Saadet Ay
valığa hareket etmiş, Trak Mudan
yadan, Mersin vapuru da Çanakkale. 
den gelmişlerdir. 

Diğer taraftan şiddetli fırtına yü
zünden Avrupa ile telefon muhavere
si güçleşmiş, bozulan hatlar henüz 
tamamen tamir edilememiştir. Bal
kanlarda ş"ddetli soğuklar devam et. 
mektedir. Dün gelen yolcuların an
lattıklanna göre irtifaı bir buçuk 
metreyi bulan kar yüzünden Belgrat. 
Raşka Mitroviçe şimendifer yolu mu
vakkaten kapanmıştır. 'Üsküp civa
nnda da donanlar olduğu duyulmuş. 
tur. 
Tavşanlıda Şiddetli kış Var 
Tavşanlı, (TAN) - Şiddetli bir fır. 

tına hüküm sürmekte, kar da yağ
maktadır. Halkın çoğu, soğuktan dı. 
şarı çıkamamaktadır. 

SUAL CEVAP .. 

Gazi köprüsünün muvakkat kaba. 
lünü yapmak ür.ere bir komisyon te. 
şekkül etmiştir. Nafıa Vekaleti m& 
messillerile belediye mühendislerin. 
den mürekkep olan komisyon dün 
ilk defa köprüye giderek tetkiklen 
başlamıştır. 

1. Hakkı Konyalı 

Basm Birliğinden 

ihraç Ediliyor 
Türk Basın Birliği İstanbtıl mm. 

takası idare heyeti, dünkü toplan~ 
sında İbrahim Hakkı Konyalının va. 
ziyetini tetkik etmiştir. 

İstanbul vilayeti, İbrahim Hakla 
Konyalının gazetecilik edemiyeceği
ne dair olan 27.12.931 tarihli ve İs
tanbul viliyeti matbuat memurluğu
nun 209 numaralı tezkeresini birlik 
İstanbul mmtakasına tebliğ etmi§tir. 

Bu tebliğde aynen §Öyle denilmek. 
tedir:·: 

"Beyazıtta Tavşanta§I Dibekli ca. 
mi caddesinde 9 numaralı hanede .. 
kin İbrahim Hakkı Beye:,, 

"24 kanunuevvel 931 tarihll lstida
nıza cevaptır:., 

"Sizin Mütareke sıralannda dör. 
düncü şube yolcu kaleminde müstah. 
dem bulunduğunuz sırada milli hare. 
katı işkal edici ve düşman lehine 
mi.:tezahir ve müsbet efalinizden do
layı gazetecilikte istihdammizın ka.. 
nuna mugayir görüldüğü beyan olu
nur e!nıdim . ., 

• İstanbul valisi namına Fazlı,, 
Basın Birliği İstanbul mıntakası 

idare heyeti, İbrahim Hakkı Konyalı 
hakkında verilmiş böyle bir karardan 
ve İbrahim Hakkı Konyalının düş. 
man lehine çalışmış olmasından ha
berdar bulunmadığı için onun dört 
ay evvel yaptığı bir müracaat üzerine 
kendisini birlik azalığına kabul et. 

a. - KlylDlerln telefonla radyo yap· a. - 12 Mn• evvel ilk taheHlml ter· mişti. 
tıklarını yazdınız. Biz de meraklıyız, ketmlftlm, fakat euretl huamlyede P· Bu tebllğden sonra kanunen Kon. 
e11 mDkemmel makineleri• tecrDbelef' lıprak, tahalllml llerlettlm, franaızcayı yalının Basın Birliğinde aza olabil. 
yaptık, yalnız lakl .. hlrde Porauk ça)'1• da IJ!lrendlm, timdi bOyOk bir mD-· mesine imkan görülmemiştir. 

Emektar Bir Memunın nın nAklllyetlnde11 ı.tıfade ederek, ki· Mnln yazt lılerlnl ve muhaberat eervl· Ancak İstanbul mıntakası idare 
• dalga O,OOI letaeyonunu11 •baha alnl idare edlyoruM. ortamektep bitir· h ..; h rh gi bi ·· i den a-

Tekau-tlu-gu"" • eye-, e an r aza uzer n 
k•l'fl 1nuhab .... lerlnl aıptedeblldlk. ,... imtihanına girebilir mlylmT zalık sıfatını kaldırmrya salihiyettar 

İstanbul posta 'ba§seyyan Mustafa Ankara11 bite alamadık. Ba lauauata C. - Maarl1 VekAletine mtıracaat bulunmamaktadır. Kanun bu hakkı, 
Sirek, tekaüde sevkedilmiştir. Posta nereden malOmat alablllrld etmek prtfle ortamektep bitirme ~- • .:a .. sek haysiyet divanına vermi""'r. 

45 1 k -' hl t tlhanına glreblUrslnlz. İmtihanda mu- .Y U.A :;ow 
idaresinde tam sene e esız zme c. - BabıoedDen malimıatı ıazete- vatfak olmak tein ortamektep mOfre- Bu sebeple dünkü içtimada vilayetin 
eden bu emektar memur şerefine ar- mbe KızılcaNınunnda KAmn Yazar dat programını almak. bu programda- tebliği ile beraber keyfiyetin yüksek 
kadaşlan Sirkecide Valde lokantasın-! V'f!nDlattr. Bu adreee bir mektup ,.a- ki derslere caJ.ı&aralı: bllglnlzi tazele- haysiyet divanına arzına ve Konyalı. 
~~~~~~~~~ .. ~~~";~~~;'~~~A~t.t~·~H~-~b~m~r~~~"~~~----~-k.~-~-~.k•n•1•1".·-------•~~mm~~~~~~ 
Sirekin yanın asra varu hizmadDi z1n1n latenllpıısine karar ~m\ştlr. 
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UGON 
üttefikferin 

Hede eri 
Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

M ~tez: CJıamberlain dün kendi 
hnrnda ~~tihap dnircsi olan Birming
f'kl . ır nutuk söyI.:yerek l\lüttc

ı erın h-.rp h d-rı 
ha 1• h .. c \;..l erini bir kere da· 

za etti. 
l\Iütte{ıklerin h 

Yet sariht' arp hedefleri gn-
riyctJer· 

1~: Almanya tarafından hür 
)'ctlcrin

1
• f gncııen milletlerin hürri. 

tir d' 1 curtarmal·; hak = kuvvet
nı~ı l)d'erek barbarlık ve zorbalığı ic· 

c en Pren · · ınak; ve .
1 

sıpı ortadan kaldır. 
tirilıne .r1

• en taahhütlerin yerine ge
gibi A s.nı tc01in etmek, silahlanma 
ısull~rupan~ın belini bliken ve yol·
snruıe/a~ agır Yliklcri kaldırmanın 
leri be'1;1 bulmak, tiktısadi güçlük. 
snlışnıa~c~~nf etıneh için elbirJi~ile 

l\Iistcr Ch 
aasları . anıberlaln biltün bu e-
hakkuk ızah ?tıniş ve bu esnslan tn
ön ay k ettırrnek için Almanyanıo 
aun g:Jd'~l.rn:ıs~~ ilk adrmı atması ln. 

Ç.. k ıg nı soylcmiştir un .. • 
rak çeı.'i Çekoslovakyayı parçalnyn-
dlIJ' p 

1 
ere esaret hayatı yaşatan o-

• o onyayı ·~ 
hln.rın h.. . rıgııeyen ve Polonyn-
da od urrıyct ve istiklalini boğan 
kere ur. Barbe son vermek için bir 
bu ın:nun bu ~erle~e~ çekilmesi, 
lnas 1!111eketlerın hurrıyetini tanı
ııun 1 

.. :tıındır. Ancak bu hareket o
&Yrıldı ak =:= kuvvettir" e nsıodan 
!Un l:ru_u ısbat eder ve Almanya
ku tahrıp ettl&ri emniyeti, yeniden 
tn;ıtıak ve sağlamlamak yolunu tut-

i;111u gösterir. 
den ~~anı'mi hattı hnrelcctt takip o
tn ~r Alman hükumeti ile ve bil
~ n nlakadnrlnnn iştirakile bütün Av 
hl~ ıncselclerini halletmek ve sul-

. urtarmak nıünıkiindür. 
ta~fJst~r Chamberln'n bütiin bu nok

rı ızah ettikten sonra Almanya. 
hın da harp hedeflerinden bahsetti 
Ve hunlan da iki esasa ircn etti: 

- İng'lterc imparatorlu~nu yık
rnnk, 

- Dünyayn tnhakkfım etmek, 
hu iki hedefini de tnhnkkuk ettir
mesine imkan vcrihneyeceğini biln
kis bu hedflerile miicadele etlilcceği
nl anlattı. Fnknt bu miicadelenin bir 
("'"'A·~fl"'' """'"v 
. manya JO?.iltcrevi yıkmn\"t ıs. 

tı~:ıaf. ~ttiği hnlde, İngiltere Almım 
m ~tını yıkma d" .. 
yalnız •. ~. u unmfiyor ve 
ko talınkkunıunQ kırmak peşinde 

şu or. 
l\ti,,tcr Chamb ı · f . 

llllicndC'l . d er nın ngı1terenin 
termel.- cshın e Y?lnız olmadığını gö~-

..,e e "mmıyct . 1 ·1· 
Fransız biri' v. • ''crm 'il, ngı 17 
,,.;ı· . ıgını tebarüz ettirmi• fn ... ız ımpa t 1 ~ ·s• -
hadınd ra or UfYunun snğlnm itti-
bahsct~~ t~:. elbirliğile hareketinden 

Ve İngilf 1 •v 

nl de c~n n dıger mDttefiklerl-
Mi • saygı ı1e nnmıstır. 

A.lrn ter Chnmherlain hu nutku ne 
nnvayı b' k 

Yasetindc ' ır 1 ere daha tecavfl:ı: 'Iİ-
adım1 at; ~yndmnl!'a ve bn yolda ilk 

AJ n n llVl"t etmisUr. 
manya b l . 

lacak u Y0 :ı gelmezse ne o-

M'ster Ch b • 

Develide 30 
Ev Daha 
Yıkıldı 

Felaketzedeler. Kar 
Bekf eşiyorfar Altmda 

Develi, 24 (TAN Muhabirindcn)
Saat yarımda çok şiddetli bir zelzele 
daha olmuş ve yeniden 30 ev daha yı 
kılmıştır. Artık oturulabilecek tek ev 
katmamıştır. 

Halle açıkta kar ve yağmur altın. 
da titreşiyor. Zelzele çok şiddetli ol 
mnmakla beraber devamlıdır. 
Yahyalıda üç dükkan ve beş ev 

yıkılmıştır. &kırdağı nahiyesinden 
hiç bir haber alınamamaktadır. 
Zayiatın muvakkat bilanrosu 
Develi (TAN} - Zayiatın muvak

kat bilançosu şudur: 
Burada yıkılan evlerin sayısı he

nüz tamamen tesbit edilemmekle 
beraber bütün binalar çatlamıştır. 
Bir erkek, bir kadın ve kucağında 
emzirdiği çocuğu ölmüştür. 

Soysallı köyü tamamen harap ol
muştur. Bu köyde 27 ölü, 13 ağır, 12 
hafif yaralı vardır. 500 büyük baş 
hayvanın enkaz altında kaldığı tah
min edilmektedir. Köyün muhteUf 
yerlerinde 2 - 3 santim genişliğinde 
çatlaklar hasıl olmuştur. 

300 evli Sindelhüyük köyünde 80 
ev yıkılmıştır. Kalan 220 ev, oturula
mayacak hale gelmiştir. 
Fraktın köyünde 4 ev yıkılmıştır . 

Develi köyünde bütün binalar hasa
ra uğramıştır. Bu üç köyde insanca 
zayiat yoktur. 

Kulpak köyünde bütün evler ha
rap olmuş, 6 kişi ölmüştür. 

Kızık köyünde evler tamamen yı
kılmış, 350 büyük baş hayvan öl
muştur. Bu kasabanın yakınındaki 
Karasivrl dağı kaymıştır. Zayl\}.t 
yoktur. 

Sindc1meke köyünde ev namına 
bir şey kalmamıştır ve iki kişi öL 
--::,.• --

Ceman 35 ölü, 12 hafi! yaralı, 3 n
ğır yaralı ve 850 hayvan zayiatı var 
demektir. 

Tclfonu olmayan köylerden henüz 
mallımat alınamamıştır. Burada ve 
diğer fclfıkct mıntakalarında halk 
geceyi sokaklarda geçirmekte, evlere 
girmPktf'n ı;ekinm~ktedir. 

Ceylıanda zelzele korkusu 
Ceyhan - Ceyhan nehri 4 metre 

kadar yükselmiştir. Gece birdenbire 
başlayan ve bir çeyr~k süren siddetli 
dolunun sesini gürültülü zelzeile baş
langıcı sanan halk, sinemadan dışan. 
ya fırlamıs, bu esnada baz1lan ayak 
altında kalmış, bütün camlar da kı
nlmı tv. 

··-

TAN 

Garp Cephesine gelen yeni JngiUz askerleri: Bunlar da l'iııleri takliden bcya.zlar giyiyorlar .. . 

Dün lngiliz Tayyareleriliskandinav 
Prag Üzerinde Uçtular 
Almanyanın Şimali Garbi Kısmında da U~uşlar 
Yapıldı ve Alman T ahtelbahirlerine Taarruz Edildi 

Londra, 24 (Hususi) - İngiliz tay- kumandanı General Vavel, bugün 
yareleri bugün büyük bir keş:! uçuşu Yeni Zelanda askerlerini teftiş etmiş, 
daha yapmış ve Pragın üzerinde de daha sonra bir nutuk söyliyerek "va
uçmuşlardır. İngiliz tayyareleri Prag zifenizi nerede ifa edeceğiniz henüz 
şehrini kolaylıkla seçebilmiş ve bu- , belli değildir. Fakat sizin gelmenizle 
raya bir çok beyannameler atmışlar- hasmın ümitleri kırılmıştır,. demi~
dır. Tayyareler bütün gidiş ve geliş 1 tir. 
seyahatlerinde hiçbir mukavemetle 
karşılaşmamış ve bir zarara uğra
madan geri dönmüştür. 

İngiliz tayyareleri Almanyanın şi
mali garbi kısmı üzerinde de uçuş 

yapmışlar, tayyarelerin biri dönme
diği görülmüş ise de onun da Belçi
kada inmiye mecbur kaldığı anlaşıl
mıştır. Tayyareci, BelçL'<a hükumeti 
tarafından tevkif olunmuştur. 

Alman talıtelbalıirlerine 
fnnrr111?, 

Bugün İngiliz sahil muhafaıasının 
iki Alman tahtelbahirine muvaffakı
yetle taarruz ettiği bildıriliyor. Fa
kat taarruzun neticesi henüz katlyct
le tesbit olunmamıştır. 

Garp cephesinde kara harekAtı vu
ku bulmamıştır. Yalnız havada faali. 
yet görülüyor. Fransız keşif tayya
releri Alınan hatları üzerindı? keşif. 
ler yaparak kıymetli foto[:raflar al
mışlardır. Alman tayyareleri de şar. 
ki ve şimali şarki Fransada uçtular 
ve tayyare dafii tayyarelerin şiddetli 
ateşlerile karşılaştılar. 

Jflısırdaki /ngiliz kuvvetleri 
Mısırdaki İngiltere kuvvetleri baş. 

Batan Norveç vapuru 
Reuter ajansı, Norveç bandıralı 

933 tonluk Ala vapurunun, su altın
da bir enkaza çarparak İngill7. sahilf 
açıklarında tattığını haber vermek. 
tedir. 

D. N. B. Ajansı bu geminin bir 
mayine çarparak battığını dün yanlış 
olarak bildirmiştir. 

Edvardian Steauship kumpanyası. 
,..,. •'* 4220 tonluk Loo Dzıv~on vı:ı

purundan üç haftadan.beri haber alı. 
namadığı bildirilmektedir. Vapurun 
batmış olmasından korkulmaktadır. 

I ngilteredeki Almanlar 
Londra, 24 (Hususi) - İngiltere 

Dahiliye Nezareti Büyük Britanya
da ikametleri şimdiye kadar sadece 
bazı tahdidnta tabi bulunan 6000 Al. 
manın, vaziyetleri yenjden tetkik e
dilmek üzere mahkemeye .sevkedil. 
meleri kararını vermiştir. 

Daily Herald gazetesi!le göre, bu 
yeni tetkikten sonra bu Almanların 
tevkif edilmeleri muht~meldir. 

Devletleri 
Konferansı 

Londra, 24 (Hususi) - İskandinav. 
ya devletleri konferansı, bugün Ko
penhagda içtimalnnna başlamıştır. 
Konferansa Norveç, İsveç ve Dani
marka devletleri iştirak etmektedir. 
Finlandanın, Kopenhag sefiri, kon. 
feransa bir müşahit olarak iştirak e. 
diyor. İsveç Hariciye Nazırı Gunther 
parlfımentonun Hariciye encümeni 
ile temas lüzumunu hissettiği için, 
ancak yann Kopenhags muvasalat 
edecektir. Bununla beraber, konfc. 
rans bugün ilk •toplantısını yapmış
tır 

' Konferansın nıznamesl neşrolun. 

mamıştır. Fakat şiddetli deniz harbi 
karşısında bitaraflann vaziyeti en 
mühim mevzuu teşkil etmektedir. 

Altinark meselesi 
Norveç Hariciye Nazın Kont, bu. 

gün Altmark hadisesinden bahsede. 
rek İngiltere ile Norveçin bu bahis 
üzerinde anlaşmadıklan takdirde bir 
hakeme müracaat edebileccltlcrini, 
fakat meseleyi Lahay adalet divanı
na sevke lüzum görmOOiğini söyle
miştir. 

Stoyadinoviç Faaliyette 
Belgrat, 24 (A.A.) - f'..ski Başve

kil Milan Stoyadinoviçin bugün top
lamın dostlnn, siyasi partiler hakkın. 
daki yeni kanundan istifade ederek 
radikal parti adını ta~ıyacak olan bir 
parti teşkiline karar vermişlerdir. 

1 

insan Yaşı ve 

Eşya Fiyatları 

Yaza1ı: B. FELEK 

Nereden nereye? İnsan yaşı ile 

eşya fiyatlnrı arasında ne ınü. 
nascbet ''ar n~ ol? 

n:ye serzeniş edenleriniz olursı 
saçının rengini sorana, berberin "şim 
di ciııüne düşer, görürsün!" dedi[,ri gi. 
bi ben de: 

- Şimdi okur, nnlnrsınız! Diye
ceğim! 

Derdimiz, gıda maddeleri ve zaruri 
ihtiyaç eşyası fiyatlarındaki pahalı. 
lık. 

Ben bu bahsi arasırn yazıyor ve a
lakalı mnknmlnrın dikkat nazarını 
çekmeye çnlı ıyorum. Fakat korku
yorum ki; sık ve çok söylemekten 
dolayı sözlerim adeta birer klişe ha
lini alarak büsbütün tesirden düş. 
mcs:n. 

Çünkü her ne ki çok tekrar edfür. 
se mnnası kaybolup bir tckCl'leme ha 
lini alır. 

Bani: 
- Eveleme, develeme! deve kuşa 

ko\·alnma! •• falan &:ibi. 
Buna rağmen bu me\':ıtıa tekrar 

temasa vesile olsun diye insan ya
şını eşya fiyatları ile mukayese et.
meye çalışacağım. Şöyle ki: 

Hava bozar; yiyecek maddeleri 
yükselir. Hnva nç:ır, fiyatlar inm~ 
İhracat başlnr; eşya fiyattan yük· 

selir. İhracat durur, fiyatlar inmez. 
Pazarlıksız satış kanunu çıkar, ı.. 

yatlar yükselir. Bu kanun hüküm
den düşer, fiyatlar inmez. 

Harp patlar; fiyatlar yükselir. 
Harp mevziileşir; fiyatlar inmez. 

Avrupadan mal gelmez; fiyatlu 
yükseı:r. Gelmeye başlar; fiyatlar ~ 
cuzlamaz. 

Döviz ve talcns zorluğu olur; fiyat
lar yüksclir. Bu zorluklar gidcriliı; 
fiyntlar düşmez. 

Piyasada bir mal eksilir; fiyab 
fırlar. O mal gelince; ucuzlamaz. 

- E bu nasıl şeydir öyle! Bir kere 
arttı mı, bir dnha eksilmiyor! diye 
düşündüm. N'Jıayet bunu insan ya
şına benzettim. 

Nasıl insan yaşı daima ve her Ş&
ye rağmen artar ve e silmez ise, bis. 
de de eşya fiyatlan böyle oluyor.Bil 
arttı mı hir daha bir tiirlü cks'lml
yor. Ucu çengelli zokalar gibi ileri 
gidiyor da geri gelrn'yor. 

Hatta, hatta insan yasrnda mahke
me kararile yapılan ta hihi sinler 
vardır ki; nice altını lıklan gençleş
t:rmiş, tekaüt rnintlnrını uzaklaşt~ 
mıştır. Bizim eşya fiyatlarında buna 
da tesadüf edilmiyor. 

Bu sözümün delili olarak şu kadar 
slSyliyeyim: 

1 panak yok mu? Hani fU yürllne 
bnkmadığımı~, ot diye hakaret etti
ğimiz ıspanak, kilosu yirmi kurtqL 
Yani (Bir kilo çamurlu ıspanak L 
ki k'lo has ekmek). 
Düşünii~·orum: 

ceval anı erlaın bu sualin de 
ı•nı veriyor: r-----------

- İngiltere h 

- A<'aba durduğu yerde maTiarm 
fiyatı artıyor; şu halde elimizdeki 

--------., milli sen•ct çoğalıyor, diye sevine
'tmtasrn net' d arp ne kadar ttzarsa 
'be de~•anı ~; enl ~corkmayarak har. 

A.I ece dır. 
Yacıı;;;anya bu daveU nasıl karşıla. 

nunun da 
dlnUv~c~ ... ' cevabını Alınanyadan 
-- gı7.., -== 

Basın Birliği 
Nizamnameleri 

_Basın Birliği M 
burosu, birlik ni erkezl idare heyeti 
lİ2Crinde çalı zatnname projeleri 
makta olan .Şmaktadrr. Hazırlan 
'-- IDQın • &arı ihtiva ed ?nıncler şu kısım-

ı CCektu .. 
- Birliğin es · 

2 - Maı. li as nizamnamesi 
Dıtiyarlık u ;(e_t, hastalık, 4 ..... zıİk 
fkt • ve olunı 'b • ~ , 

ısadj netice} . gı 1 hadiselerin 
auplaıı.tıı k crıne karşı birlik 

n orunın men 
Yardını ,,..,. t~ı. _ asını temin edecek 

.. YÇ <=!\llUt 
muşterek sigorta} san~1!tlan veya 
znnuıaınc, ar tcsısıne dair m. 

3 -Mcslek 
rıizaınnarrıe nıektebI ve kursUırına 
4 -Gaz~t 

bunların ınü e '\'e rrıccmun sahiplcrlle 
lik ınensupı esseseıerinde çalısan bir-

.. arı aras dnki .., 
munasebctıcıi gösı ın karşılıklı 

• - eren nizamname --<>-- , 

At·nada Karla 

Sarılan işçiler 
Atina, 24 (A.A.) 

':ağan karlar ve İ - Çok miktarda 
tına civarında p ırtına dolayısile A-

entıik . 
nıenner ocaklarınd on tepesındeki 

mnmile mahsur va çalışan işçiler, 
)ardır. Hükumet ın n:ıyette kalmış
lnşcsinl temin et~ ~~mtnrı işçilerin 
te:tibntı a.hxnştJz_ o.:rın. lazım gelen 

• 

• 

Alman Yugoslav daimi iktısadi komisyonunun 9 'Amerikah bir müşahit Almanyanın 'çyüzü hak-
toplanmasından sonra Almanyanın Yugoslav- landa Londra gazetelerine au malumatı ver-
yada mevcut Fransız sermayelerine rağmen, . miştir: 
mülıi.m bir kısmı ham halde bulunan Yugoslav Henüz Almanyadan dönüyorum. Orada mülôJıa. 
bakırlarını inhi8ar altına almak emelinde ol.du- za ettiğim reu, Nazüt liderler arasındaki. şid-
ğu sanılmaktadır. detli ihtiltiltır. 

* Profesyonel vaziyetim dolalfl3ile yüksek maha-
Stann • Ribbentrop anlaşmamıı mfiteakıt>, .Japonya. file mensup bir çok Almanlarla temas ettim ve 
nın Almanyadan yüz çevirişi, ve bu suretle çelik pak-
tm kökUnden sarsılışı Almanyada, fena bir intiba u. bu neticeye vardım. 
yandırmıştı. Halbuki, Almanya, Yunnan demiryôlu. Harbin masrafım ödemek için hazırlanan yeni 
ııun, Japon~·a tarafından bombardıman olunmasını, plan üzerinde, bilhassa derin bir ilıtilaf hüküm 
Fransa ve Amerika ile Japonyanın arasını bozacak bir sürmektedir. JJlaliye Nazın Jlunk vergi tarhiyle 
hiıdise telakki etti ve bu telakkinin verdiği ümitle, Ja. bu ma.Bralın çıkarılması lelıindcdir. işçi cephesi 
ponya ile yeni siyasi temaslar hazırlıyarak, eski rnbı. 

lideri Ley ile ropaganda Nazırı Göbels, işçi üc
tayı fırsattan bilistifade ihya etmek istedi. Fakat, va-
ziyet, Almanyanın bu ümidini kıracak şekilde inkişaf retlerinden mecbıui tasarruflar yapılnıasım 

lim mi? yokc:a esnaf bizi boğuyor dl. 
e lçcrliyelim mi?. 

Welles Doğruca 

Romaya G~ 'iyor 
Londra, 24 (Hususi) - Amerika 

Hariciye Nezareti daimi müsteşarı 
Mister Velles, bugün Cebelitnrıktan 
geçmiştir. Kendisi doğrudan doğruya 
Romnya gitmektedir. Mister Velles, 
yolda bir enflüenza geçircUği için 
hiçbir kimse)i kabul etmemiş ve be
yanatta bulunmamıştır. 

Mister Velles, Avrupa yolunda bu. 
lunduğu sxrada bir taraftan Cham
berlain'in, diğer taraftan Her Hitle. 
rin nutuklar söylemeleri göze çarp
mıştır. 

etmiş bulunuyor. Çünkü Japon • Fransız, ve Japon • terviç ediyorlar. İs 
Amerikan siyasi münasebabnın seyri, Almanyayı mak- Polonyada tatbik olunan işkenceler de biı: sürü tanhul Ticaret Mu""dt_ı.ru .. 

d k t b·ı kt k ___ ,_ k_,_ kt dır Ankara, 24 (TAN) - Ticaret V&-
53 ı.nn avuş ura ı me en ço u.z4l.lto. Ulllla a • 1·ııtı"lulara •nbep oluyor. Çünkü Alman kumalı· 

ıı w _. kaleti İstanbul mıntııka ticaret mü-
Fransada, on altı Tr~ist tevkif olunmuştur. dası, bu işkenceler aleyhindedir. dürlüğüne İktısat Vekaleti sanayi mü 

Bunların hepsi de, gizli olarak toplandıkları ma- Bir taraftan Nazist liderler arasında ihtilaflar fettişlerinden Tnlha Sabuncu tayin~ 
d.ilmişti 

Jıalde, işçileri aabotaj yap mı ya çağıran beyanna- diğer taraf tan harbin çıkmaza sapması. Almna· __ 
meler hazırlarlarken, ve suç üzerinde yakalana- yada asabiyet uyandırmaktadır. İkinci Defa Tekaüt Edildi 
rak mahkemeye verilmişlerdir. Almanyada herkesin konuştuğu meseleler so- Ankara, (TAN) _ Mütekaiden 

Bunlarla, harptenberi tevkif olunan Troçkistle- ğuk, ve soğuğa karşı kömürsüzlük, ı•e yapılacağı müstahdem posta, telgraf, telefon tef. 
rin sayısı 133 ü bulmaktadır. b .. -k d p da N tiş heyeti reisi Hüsniı Toköz tekaüde • 

* 
ıöglenen uyu taarruz ur. ropagan eza· sevked.ilmiştir. 

reti memurları bu taarruzun demokNUileri sar-
Holanda hiiktlmetl, donaıımamn takviye için ~are ara --o---
maktadır. Holandanm bu yolda bilhas.~a ftalyadan i~ 1(1.Cağına inanıyor ve bunu yapmak için uğraşı- Yugoslav • Bulgar Ticareti 
tifade etmek istiyerek, İtalyaya müracaat edeceği v. gorlar. Bu yüzden bütün garsonlar, şoförler ve Belgrat, 24 (A.A.) - Yugoslavva 
bir deniz heyeti göndereceği anlaşılıyor. Heyet muvat lllire ya Şubatın sonund!', yahut lflarlın başla- Tıcaret Nazırının riynseti nlt1nda~ki 
fak olduğu takdirde Ilolanda, bilhassa Şarki Hint a. heyet Sofyada kurulac:ık olan Bu ı. 
clalaruu müdafaa hususu~a knlJanılmak üzere İtalya. nnda büyük taarruzun vuku bulacağını 3öylü- gar • Yugoslav ticaret odasının te-
ya zırhlılar ısmarlıyacaktır. gorlar. sis merasiminde yarın bulunmak ü-=--------------------------------------------------------1 zere bugün Bulgaristana hareket etml$tir. 
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Türkiye Sinema Medeniyetinin Muhteşem Zaferi: ı lsTANBULUN CAN clGER iKi KoMIG.I 

· İsmail Dümbüllü - Şevki Şakrak'm 
11 o p E . R A 1 1 .......................... CIHAN$0MUL MASAC 

Yakında 

Begazıtla 

SiNEMA SARAYI 
TÜRKİYE Sinemalarının en muhteşemi ..• 

BALKANLAR daki sinemalann en büyiiğiL 
P ARİS Sinemalarının Lüksü .• -

LONDRA Sincmalannın konforu .•. _ 
NEW - YORK Sinemalarının soğuk ve sıcal(ha

va tertibab ... 

ve hepsinin üstünde 

göz ka11Ulftırıcı Türk Mermerleri l'e Türk luıblarigle bezen.en 
UUra Lüks-UUra Konfor-Modern Mimari ve muazzam teknik. 

UMRA·N ABiDESiDiR. 
BU ÇARŞAMBA KADIKÖYÜNDE AÇILIYORI ... • 

,., _____ , D İ K K A T 1------, 
M 1 LL i Ve ALEM DAR Sinemaları 

Sayın Istanbul Halkına Bildiriı 
Bugiinkij harpte batınlan gemiler hadisele.
rinin içyüzünü, casuslann oynadığı müthiş 
rolleri, meşhur Entellicens Servis faaliyetini, 
bu yüzden idam edilmiş casusların esrannı 

bütün dünyaya ifşa ettiği için harikulade 
Bir heyecan uyandırmış olan. 

CEBELUTT ARIK CAS.USU 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Filmini görebilmek için pek çok kalabalık hücum etmektedir. 
Filınin programdan kaldırılmasına ancak 3 GÜN kaldığın
dan sayın halkımızdan biletlerini lutfen ya evvelden, yahut 
behemehal seans saatlerinde tedarik etmeleri rica olunur. 

Bugün 12 den itıöaren devamh matineler 
................ K ........................ i 

~-----.... ---------------------,' TÜRKÇE 

Bugün SARAY 

SÖZLÜ 

SPANYOLCA 
ŞARKILI 
En son 

Çevirdiği 

Şaheser 

Sinemasmda 
Biiy{ik muvaff.akiyetle gösterilmekte olan ve harp ıztıraplan arasında 

bir a§k romanını tasvir eden. 

AŞK FIRTINASI 
Fransızıea ~zlü biiyUk heyecan, macera ve kahramanlık mm! 

1 
Bq rollerde: Sinemanın güzel yıldızı 

DOROTHY LAM O UR 
LEW AYimS ve LİONEL ATWİLL 

Türkçe Sözlü -Türkçe Şarkıh 
GörOJmemJ§ büyilk muvaffakı~eUerle devanı. ediyor. Memle
ketimizin en tanınmış musiki üstadlan ve en iyi okuyuc:ula
nnm tertip ettikleri musiki kısmı seyircileri gaşyediyor. 

TAKSIM Sinemasında 

Açılacak Olan 

rM-füIBA 1 
.____ __ ...J 

Sinem ası 

Bugfin saat 11 ve 1 de tenzilAtlı matineler 

'~~------------·----------------------' r ........................................ --......... - ...... . 

Bütün dünyanın en bü
yük sinemaları yakından 
görülerek inua edildi. 

Bedii Zevk - Konfor - En 
Son teknik 

En Son Yenilikler .. _______ .. , ______ _ 
MÜNiR NUREDDiN 

FUGÜN M E L E K Dünyanın en tatli sesli Baritonu 

Sinemasında NELSON EDDY 
VİRJİNİA BRUCE ve LİONEL BARYMORE 

Tarafından fevkalade bir tanda vücude getirilen NEFİS bir AŞK ~lACERASI 

KONSERİ 
5 Mart S A L 1 Akşamı 

SARAY Sinemasında 
ALEV ŞARKiSi 

tlAveten: lHETRO JURNAL Buglinsaat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 1 
~------' #1••••••••-••-.iıugihı mevsim.in. 3 üncii Fransız Sftper Fi.Jm;~-------..- Tütün İkramiyesi 

Alanlan Davet 

DON K AZAKLARl'nı 
Görmek ve hoş ilci saat geçirmek için mutlaka 

SÜMER Sinemasına 

1idiniz milyonlara mal olmuş ve Çarlık Rusyasının göz kamaştıncı lüks 
'e ihtişamını ve zamanımızın Paris hayatını tasvir odeıı bir şaheserin 

baş rollerinde: 

~ebolüttarık Casusu kahramanı R O G E R D U C H E N E 
Ve Komedi Fransez artistlerinden V E R A K O R E N E 

CHARLES V ANEL ve DON KAZAKLARI TEGANNİ HEYETİ 
cı Oaveten: EKLER JURNAL Son dünya ve harp haberleri Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler -

Fatih Aakerllk Şube.alndeın: 

Tntiin ikramiyesi alan ma.ıaı subay '" 
eratla fe}ıit ;yet.imlerlnin ;yoklamalarına :a 
mart 940 g(inilnde başlanacaktır. 

Yoklama 15 Wısan 940 gününe kadaı' 
devam edecektir. 

Tütün ikramiye. tevz.ı cilzdanlarlle bfr.. 
tikte ;yevmi mezk:Qrdan itibaren her gi1n 
şubeye mfiracnaUan ilA.n olunur. 

~ 

BORSA 
24 - 2 - 1940 

,. BUGÜ~ ~~~~~en İbf !!ıı Sinemasında·~ ~:! e~ed~ ! ~çok 
ERTUGRU L MU H S@ N • · · v sevgili eşim.in ve annemizin cenaze 

Lonı!ra 

Nevyork 
Par:!• 
MJIAno 
Cenevre 
Anurterdaıo 

Brllksel 
Atına 

5.24 
130.1.Jl 

2.9551 
6.71'75 

29.355 
69.1324 
22.0175 

111 ın yarathgı )merasiminde bulunmak ve taziyetna.. 
me göndermek suretiyle büyül( elem 

1 

ve kederimize iştirak eden muhte
rem dost ve ehibbamıza teşekkür ve 
m innPtf,ıar J ı '11nv'71_ .J..\ \A h·Jri .. 

Sofya 
Madrld 
Buda peşte 
Btlkret 
Belgrad 

0.97 
1.15923 

13.435 
23.S5 

0.617a 

"" 
,,.. Üç Gündenberi LAl:.E Salonlarını -... 

En tatlı kahkahalar, en canlı takdirlerle dolduran 

Dünyanın en tatlı sesli yıldızı 

GINGER ROGERS 
Amerikanın en sevimli artisti JAMES STEW ART'm 

ATEŞLİ KADIN 
FranBızca Sözlü FUmi 

Haftalann .. ayların .. hattA senelerin unutturamıyacağJ bir harikadır. 
Doya doya gülmek, karia kana eğlenmek fırsatını kaçırmayınız. 

Proğrama ilave 1} Dünyanın gözü ve kulağı paramunt 

Yusuı CCmaı Akçıt; Mıtbat Cenial 
Ab;it, Halinı Cemal Akçit ve eşi; Ni
hat Cemal Akçit ve eşi. 

...,..--
Stokholm 

.,J.-0§.» 
31.097:1 

ESHAM VE Tı\RVfLAT 
Tuğ General Asım Altuğ ve esi; Esham ve Tahvil.At Ozerine mua-

Halid Çalgı ve eşi; Nedim Akçaer ve ""lele olmamıştır. 

~ ~ ~ 
--------------------.:.:=============~ 
~-BUGÜN ASRi Sinemada _ _. 

ABDVLVEHAB ve LEYLA MURAD'm şaheserleri 

y AŞA s I N AŞK Türkçesöılüve 
Arapça şarklı 

ilave 

olarak 
3 ANAFORCU Aktllı maymunlar tarafından 

gayet gülünçlü bir komedi 

........................................ 
Bugün S A K A R y A Sinemasında 

2 büyük ve güzel film birden: 

1 • Demir Kapı Arkasında 2 • Son Buse 
RİCARD ADAMS 

ve GWEN LEE 
JEAN GABiN -
MİCHELE MORGAN 

!aveten: Folm Jurnal manzaraları arasında Balkan konferansı ve Bay Jurne.lda en son habet-lcr. 
Saracoğlunun Fransızca nutku 2 - RENKLİ MİKİ WALT DİSNEY 

Gangsterler ve haydutlar filmi Tarafından emsalsiz 
İstanbulda ilk defa şaheser 

~----Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ____ , 1 ""•----• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 
___ ,,, , __ 

Ilaveten; SO~ FOKS JURNAL dünya havadisleri --· ~ 

içinde karlarla beraber uçmak istiyen hafif ve 
eenıeri bir duygu vardı. Maksatsız ve hedefsiz yü· 
rümek, çok ~y1 düşünerek hiçbir şeyi düşünmemek, 
yalntt başına, gözünün gördüğü tarafa doğru•. git.. 
mek, gitmek istiyordu. 

Bazı yerlerde dizlerine kadar karlara batarak, 
hazan düşmemek için bastonuna dayanarak köprüyü 
geçip &yoğluna çıktı ve demir kepenkleri inik ma.. 
ğaıalarm camekimlarına bakmadan yoluna devam 
etti. 

Pazar olduğu için Beyoğlu bile tenha idi Yo.lnız 
karlan toplamıya ve kald:ırmıya memur ameleler 
ellerinde kazma ve küreklerle buralarını temizlenli. 
ye çalışıyorlardL Fakat gökten iri parçalar halinde 
düşmekte olan karla mücadele etmek pek güçtü. 
Genç kız insanların tabiatla çarpışmak için, bütün 
gayretlerine rağmen, hata ne kadar zayıf olduklı:ırını 
düşünerek gillümsedi. Fakat bugün havadaki hafif. 
lik insana cıddi. mevzular üzerinde durmak cesaretini 
varmiyor, bilakis onu her ne pahasına olursa olsun 
hayall sevmiye teşvik ediyordu. 

'l'a.ksime vardığı zaman bir saniye durarak ar. 
• kasına baktı. • 

- BeyaZJttan bUTaya kadar yürüyüş fena değfl.. 
Ket..dlsini yokladı.. Hiçbir yorgunluk duymuy~ 

du. BilAttfr; her zamandan daha dinç ve ~a13.kti. 
- Şişliye kadar gider, orada bir kahveye uğra. 

yarak sıcak bir çay içerim. 
Cebinden çıkardığı mendilile yüzünii sildi. Ya. 

naklan ateş gibi yanıyordu. Sızlayan parmak uçları, 
eldivenlerin altından bu tatlı sıcaklığı duymuştu.. 
Birdenbire içine ılık bir seri.ı:ılik, başına keyifli bir 
h;ır;mk geldi ve daha~ adımlarla karların içine 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 38 
daldı. 

Karşıdan on, on ik1 yaşlannda roir kaç çocuk 
biribirlerini kar topuna tutarak neşeli kahkahalarla 
geliyor!arclL Ayşeyi görünce gözlerinde şeytani pa. 
rıltı.larla ellerindeki topları fırlattılar ve yerden a
vuç avuç topladıkları kan onun· üzerine yağdırmıya 
ba.5ladılar 

Cadde tenha idi; Ayşe de, çocukluktan yeni ay. 
n1an ve o zamanın güzel hatıralarmı hala varlığında 
canlı olarak yaşatan bütün gençler gibi, içinden 
coşan çocuk neşesine kapılarak hemen oradaki alçak 
duvarın üst~den topladığı karı onlara attı. 

Küçük afacanlarla onlar kadar neşeli, belki de 
onlardan daha afacan olanAyşe arasında şimdi kızgın 
ve helecanıı bir maç başlamıştL Toplar gidip geliyor, 
çılgın ve sevinçli çığlıklar tenha caddeyi dolduru. 
yorou. 

Ayşe tek başına beş altı çocuğa karşı gelemiye. 
ceğini ve maçı yarıaa bırakıp yoluna devam etmenin 
münasi;> oİacağını düşünürken gruptan bir küçük loz 
ayrılarak onun tarafına geçti 

- Siz bir kişi bu kadar insana karşı koyamaya
caksınız. Ben sizden tarafa geçiyorum. 

O dakikada, belki de küçük kızdan intikam al
mak için c.lacak, Ayşenin başına iri bir kar topu i. 
sabet etmiştı. Bir elile karları silerken bir eiile de 
küçük kızın başını okşadı. 

- Teşekkür ederim yavrum. Senin adın nedir? 
- Leyla._ 
- Oyle ise haydi bakalım Leyla, şu çocuklara 

hadlerini bildirelim ... 
Fakat içlerinden birinin düşman eephesine ilti. 

bakı küçüklerde garip, belki de haklı bir isyan ve 
infial uyandırmıştL 

-- Zaten LeylB. hep böyledir. 
- Evet, her vakit oyun bozanlık yapar. 
Küçük LeylAnın yanakları kıpkırmızı olmuştu: 
-- Neden oyun bozanlık yapmışım? Herkes bir-

den bir kişiyJ kar topuna tutar mı? 
- Ondan değil .• Sen mutlaka güzel btr kadın 

gördün ml ondan tarafa gidersin. Geçen seue mektep 
mi.isameresinde de süslü ve güzel bir hanım seni ya. 
nına davet edince gitmedin mi? 

- Onun hakkı var ... Güzel kadma kim yaklaş.. 
~! 

Bunu arka~ gelen kalın bir erkek sesi söyle. 

mtşti. Hepsi birden ona doğru döndüler. 
Ayşe kaşlarını çatmış, ağır bir hakaret sözü sö~ 

lemiye hazır lanmıştL Ayni zamanda başının iç.in~ 
bir şim~ süratile şu mülahaza geçti: 

- Hala spôr terbiyesi edinemedik, hala sokakta 
kar topu oynayan bir kadını görünce 'ona söz atacak 
kadar ipt:dai insanlanz. 

Fakat sesı birdenbire boğazında tıkandı, gozle.. 
ri hayretle açıldı, kar topu elinden düştii. Çocuklar 
ilkin eğlenceli bir sahne göreceklerini .zannederek 
kenara çekilip iki büyük adamı seyretmiye koyulduk.. 
lan hald~ ronradao bunu pek enteresan bulm.anuş 
olacaklar ki, yollanna devam etmeği tercih ettiler. 
Ayşa ııaıa bir söz söylemeden karŞ18Indakine bakı. 
yordu. Onun gözleri sevinçle dolmuş, genış elleri 
Ayşenin ıslak eldivenli ellerini tutmuştu. l:Leyecar.lı 
bir ses kesik kesik söylüyordu: 

- Korktun mu Ayşecik? Beni birdenbire kar
şında görünce ço.k mu şaştın? 

Filhakika genç kız hiç beklemediği, belki de onu 
hiç di.ışünmediği bir anda Mehmet Beyle karşılaşw... 
ca soğuk kanlılığını kaybetmiş. çocuk gibi şaşırnuştL 
Heyecanlı sesi, biraz daha kısılarak tekrar etti: 

- Seni çolr mu korkuttum Ayşe? 
Bu müddet zarfında genç kız kendisini toplamış, 

hislerine hfildm olabilmişti. Sakin bir tavırla cevap 
verdi: 

_:_ Siıi burada göreceğimi hiç ummuyordum e. 
fendun. Birdenbire tanıyamadım. 

- Efendim mi? Birkaç ay iÇiııde resmileştik mi 
yoksa? Bana artık Amiral diye hitap etmedikten 
maada eSJti samimiyeti de göstermiyorsun. .• 

(Deva.mı. Nır) 





11 Af rodit 11 Davası 

MüddeiumUmi Suçlu ar 
Hakkında Ceza istedi 
"Afrodit,, romanının doğur

duğu uMüstehcen Neşriyat,, da
vası dün görüldü. 

Daha saatin sekizinden itiba
ren Üniversiteli bir çok talebe
ler ve halk grupları adliye koridor. 
1arını doldunnıya başlaınıştL Dava
nın görüldüğü yedinci asliye ceza 
mahkemesinin önü ile geçen celsede 
ayni davaya sahne olan birinci ağır. 
ceza mahkemesi salonunun önü ka.. 
labalıktan geçilemez bir hal alınıştı. 

Saat ilerledikçe, kalabalık çoğalı
yor ve çoğu hukuk, tıp ve edebiyat 
fakültesinden olan talebeler, akın a~ 
kın adliye binasının üst katıtu i.sıtal 
ediyordu. 

Fakat, kalabalığın gittikçe çoğa!_ 
ması üzerine müddeiuı:numilik, yeni 
tedbirler almıya mecbur oldu. Saat 
on bir buçukta adliye binasının alt 
katındaki dördüncü asliye ceza malı.. 

umumi Hikmet Onat, iddianamesini 
kesmek ve; 
"- Memuriyetimiz, mahkemenin 

bu vaziyette devamına imkfuı göre. 
m~ektedir. Duruşmanın münasip 
bir güne talikini, selameti muhake
meyi temin maksadile talep ediyo
rum!,, demek mecburiyetinde kaldı. 

Suçlu vekilinin itirazı 
Suçlulardan Semih Liıtfinin vekili 

bu talebe şiddetle itiraz etti ve de
diki: 
"- Hangi sebepler dolayısile 

mahkemenin talik edileceği kanun. 
da gösterilmiştir. Ortada kanunun 
bildirdiği sebeplerden birisi, mevcut 
değildir. Bu gürültü, üniversitelile.. 
rin muhakemeyi dinlemek heyeca
nından ibarettir. Bunu teskin etmek 
mümkündür. Davanın başka bir gü
ne bırakılmamasını isterim.,, 

M alıkemenin fasıla kararı 
kemesinde tertibat alındı, alakadar- Hfilcim, lazım gelen tedabirin alın.. 
!arla, gazetecilere malumat verildi ması için, mahkemeye bir müddet 
ve beş bin kadar dinleyici yukarıda fasıla vermeyi kararlaştırdı. 
davayı beklerken, yedinci asliye ce.. Emniyet amiri, bir manga jandar
za hakimi İsmail Hakkı ve Cümhu.. mamn polis kuvvetlerine yardımını 
riyet müddeiumumisi Hikmet Onat, temin ettikten ve avukat Esat Mah
dördüncü asliye ceza mahkemesi sa. mut, koridora çıkarak, gençlere iti.. 
lonunda yerlerini aldılar. . dal tavsiyesinde bulunduktan sonra. 

Suçlulardan Afrodit romanım ta- sükunet muvakkaten teessüs etti. Ve 
beden Kenan Dinçman, yukarıda :nüddei~mumi iddianamesine devam 
kaldığı için, mübaşir müteaddit de- ile, eserın bazı sayfalarından parça
f.alar onu çağırdı. Fakat bu çağınş, lar okudu. 
suçlu ile beraber dinleyicilerin de Müddeiumumt, eserin bl'!ynelmilel 
davanın görüleceği mahalli öğren- ~öhreti haiz bir roman olmadığmı 
melerine, ve hep birlikte aşağıya iddia ederken, bütün koridoru ve 
koşmalarına sebe~ oldu. Polis, bü. merdivenleri dolduran gençler: 
tün halkın salona girip, işi işkal et- "Çıktık acık alınla, on yılda her 
memesi için, icap eden tedbirleri al- savaştan .. ,, diyerek ron derece yük
dL Mahkeme tam saat on biri kırk sek se~le onuncu yıl marşımızı oku-
beş geçe ba!':ladL mai'.!'a başladL 
Talim Terbiye Heyeti Raporu Müddeiumumi Hikmet Onat, em. 
Maa~ Vekaleti Tallın ve Terbi- niyet amirini cağırtarak, kalabalığın 

a cümle kapısından çıkartılmasını, ak-
ye Heyeti reisile zalannın müşte.. si halde mahkeme..,; nilal edenler 
reken hazırladıkları 21.2.940 tarihli .J • 

rapor okundu. 
Raporda şunlar yazılıydı: 
"'Fransız ediplerinden "Pierre 

Louys,, in Afrodit adlı romanı bedii 
kıymeti haiz bir eserdiT. Kitabın 
manası, tercfime esnasında her han. 
gi bir kasıt ile tagyir edilmiş değil. 
dir. Eser in:oıan ruhunun sanat idea
line ve plastik güzelliğe karşı du
yabileceği bedii iştiyakın şehvet 
duygulanndan üstün olabileceği ve 
vicdani uyanışlann ihtirasJan yene
bileceği tezini de ihtiva etmektedir. 
Kadim hayatın bir saflıasıne ait te.. 
ltıkki ve adetleri tasvir edişi itibari
le de tarih ve edebiyat müntesibi, 
yetişkin kimselerin tetkik ve müta
alanna mevzu olabilir. Eser buıfin
kil cemiyetin ar ve baya duygularını 
zcdcJcmek veyahut büyük okuyucu 
kütlelerinin tabii ve gayri tabii, cin.. 
si müna~ebet tasvirlerine karşı te
cessüsiinü tahrik ederek, ~ok satış 
yapmak mak.;adile yazılmamıştır. 
Hepimize arzolunan mahiyeti itiba. 
rile bu kitabı matbuat kanununun 
31 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarile derpi' ediJel\ eserler ara
mıda ·mütalaa edilemiyeceği kanaa
tindeyiz. 

Bunun1a beraber kitapta dnsi ar
ıu ve münasebetlere taaJJulk eden 
parçalann çocuklarla mürahiklere 
bedii kıymeti . ve tezi üzerinde de 
durmaksızın, cinı;i münasebet ve cin. 
st dalalet sahnelerini tahayyüle sü. 
rüklemesi melhuz olduğundan, ro
manın mt-ktep çağında bnlunanlara 
tavsiye edilemiyeceği de tabiidir." 

Okunan bu rapor münderecatma 
tarşı bir diyecekleri olup, olmadığı 
ıorulan suçlu Semih Lutfi ve Kenan 
Oinçman, brr şey söylemiyecekle. 
rini bildirdiler. Sonra hakim, tahkL 
katın bundan ibaret olduğunu bildi. 
rerek, müddeiumuminin esas hak
kındaki mütalaasını öğrenmek is
tedL 
Al üddeiumuminin iddianamesi 

Hikmet Onatın bu rapor karşısın
da ne söyliyeceğini, dinleyiciler me
rak1a bekliyorlardı ve müddeiumU
mi önündeki kalabalık kağıt yığın
larını karıştırarak, söze başladı. A
çılan davanın mahiyetini kısaca izah 
ettikten sonra ve esasa girişmeden 
önce, romanın münderecatım hula. 
sa olarak anlatmayı faydalı bulaca. 
ğını bildirdi ve romanın mevzuunu 
anlattı. 

TôUk talebi 
Bu Strada mahkeme salonu dışın

da kalanların gittikçe büyüyen gü. 
rültülerl. iddianamenin duyulmasm.ı 
imkansızı.aştıracak bir hadde var. 
mıştı. 

.Hakim, ınahkemc kapısmııı ~a-
rıanrn1'stnı emretmek mecburiyetin-
de kaldı. ., 

Gençler, mutlaka sa1orıa ~ 
11ti3orlardı. Bunun ~ müddeL 

hakknda kanuni takibat yapılacağını 
bildirdL 

M üddeiumııminin sözleri 
Müddeiumumi tekrar iddianame

sini okuınağa başladı ve ezcümle de
diki: 

.. Afrodit mildnfilerl,. bu tercüme 
ne memleket kfiltilrü büyilk bir sa
nat e~eri kıu:nnmı.,hr. Buı,ine ka
dar fena telakki edilen şehvet, eser. 
de ilahiJegtjriJmi-; ve ~zellik zarar. 
sn: bir hale gctiriJmi~tir.,, 

Demektedir]er. Acaba Avnıpada 
böyle bir nazariye var mıdır ve cayi 
kabul görmüş müdür? 

9 uncu asırdan baş1ıyarak bugüne 
kadar şiirde, romanda, tiyatroda, e. 
debiyat ile sanatın. her sahasında ha
rikalar yaratan Fransa bile şehveti ı. 
18.hileştirmek ihtiyacını duymamış 
ve bunu propaganda etmiye kalkma
mıştır. 

Yine e~erin mfidafıle:rfne göre, 
Afrodit davasını Avrupa gazeteleri 
ciddiyetle takip ediyorlarmış ve .se.. 
nelcrdenberi vücude getirdiğimiz in
kılap ve kiiltürün ehemmiyeti; veri.. 
lec:ek hükme bağlı imiş ve Türk in
kılabı medeni dünya muvacehesin. 
de imtihan gef\iriyonnuş. 

Bu sözleri duymaktan mütevellit 
zati teessürlerimi zikretmeden geçe. 
miyeceğirn. 

İşte "Gringoire,. Grenguar edebi. 
yat mecmuasının bir sayısı..,, 

Afrodit hakkında mezkur gazetede 
çıkan bir yazıyı okuyan Hikmet O
nat, o yazı münderecatının kendisi
nin davasında ne kadar haklı oldu
ğunu tasdik ve teyit ettiğini bildirdi, 
mecmuayı mahkemeye takdim etti. 

IJI üddeiumumiııin misalleri 
P.iyer Luizin edip olduğu iddiasın. 

da dava vekili ile hemfikir bulun.. 
duğunu söyliyen iddia makamı taki
bat keyfiyetinin ediplerle değil sala
hiyetli meslek sahibi hukukçularla 
görüşülmesi lazım olduğunu anlata. 
rak bir misş.I zikretti: 

"Gizli bir randevu evi bir mima
ra muayene ettirilir ve rnütaleası so.. 
rulursa, mimarın bina hakkındaki 
mütaleası o binanın inşasında sanat 
kaidelerine riayet edilip edilmediğine 
inhisar eyler. Edebiyat mütehassısı
run fikri sorulursa o da eserin edebi
yat kaidelerine uyup uymadığını bil
direbilir. 

Bu misalde de görüldüğü gibi h~ 
kukun edebiyat ve edebiyatın hukuk 
meslek ve salahiyetlerini kabul et
mek imkanı meslek nizamını bozacak 
avamildendir. Dünyanın hiçbir yerin.. 
de böyle bir şey yapmak ilıtimalini 
bile düşünmek caiz görülemez_ 

Bu mütaleadan sonra Cümhuriyet 
Müddeiumumisi Hikmet Onat bey. 
nelm.llei matbuat kongrelerinin karar 
larından da bahsetti ve A.frodit gibi 
eserlerin neşrinin önüne geçilmek .is
tendltını &Dlattı w dedl k1: 

- TAM 

Sovyet-Fin 
Harbinin 
Muhtemel 
Neticeleri 

~.Chamberlain Dedi ki: 

Biz Alman Tahakkümü . 

(Başı, 1 incide) B lnaenaleyh bugün Manner-
ile Mücadele Ediyorµz 

heim hattı arkasında başlıyan (Başı, 1 incide) 
muharebe, yalnız Finlandanın de- parsa, harp halinden, sulh haline 
ğil, bütün şimal memleketlerinin, geçmek . sırasında uğrayacağı iktısa
hatta belki de bütün Avrupa harbi. di güçlükleri bertaraf etmek içinken 
nin mukadderatı üzerinde miiessir disine her yardım gösterilebilir. Fa. 
olacak bir şekil almış bulunuyor. kat her ş~yden evvel bu hedefleri ta· 
Sovyet _ Finlanda harbinin aldığı hakkuk ettirmek hususunda samimi 
bu yeni şekil bir çok ihtimallere ge- olduğunu isbat edecek bir hükumetle 
bedir. Bu ihtimalleri şu suretle sıra- karşılaşmamız lazımdır. Ve biz hu 
layabilirz: hedefleri tahakkuk ettirmek için ça-

l - Almanya, Sovyet Rusyanın Jışacak her hükU.metle teşriki mesai
Fiplandada mağlup olmasına, hatta ye hazırız." 
uzun müddet mesgul edilmesine ta- Almanyanın hedefleri 
raftar değildir. Çünkü Sovyetlerin Mister Chamberlain daha önce, 
zayıflaması veya mağlup olması, Al- Almanyanm harp hedeflerinden de 
manyanın da Sovyetlerden beklediği bahsetti ve Von Ribbentrop ile dok. 
yardımdan mahrum olınası demek- tor Göbelsin sözlerine dayanarak, 
tir. Zaten Müttefiklerin Finlandada bu hedefleri şu şekilde hulasa etmiş. 
Sovyetleri meşgul etmek istemeleri- tir: 
nin en büyük sebeplerinden biri de 1 - İngiltere İmparatorluğunu 
budur. Binaenaleyh Almanya Fin imha etmek, 
harbinde Sovyetlere yardım etmeğe 2 - Dünyaya tahakküm etmek. 
mecburdur. Chamberlain, sözlerine şu şekilde 

2 - Müttefikler Finlandada Sov- devam etmic;tir: ' 
yetlerle ciddi bir harbe girişince, bü- "l\.füttefikİer, Almanyan1n tahak-
tün İskandinav memleketleri de va- kümü ile mücadele ediyorlar. Ve 
ziyetlerini tayine, yani bitaraflı.kla- mücadeleye devam edeceklerdir. 
nru terkederek iki taraftan birine il- Fakat hiçbir milleti imha etmeyi 
tihaka mecbur olcaklardır. Mütte- diişünmüyorlar, bilakis biz: 
fikler İsveç ve Norveçin Sovyet is- Kü<'iik milletlerin serbest ve müs. 
tilasına uğramasına müsaade etme- takil yaşamasını istiyoruz. 
yeceklerdir. Bu takdirde, İsveç ve M"litarirmln ruhunu imha et-
Norveç Müttefiklerle elbirliği yap- mek istiyornz. 
mağa mecburdur. Halbuki Almanya Vicdan hürriyetini ve din hürri~ 
İsveçin bilhassa maden cevherine yetini korumak istiyoruz. 
ıriddetle muhtaçtır ve bu devletlerin Kimsenin toprağında gözümüz 
Müttefikler eline düşmesine razı de- • yoktur. 
ğildir. Hürriyet1eri Alm!lnva tarafın-
Şu hnlde Sovyet - Fin harbinin ye- dan imha olunan milletlerin hit:rri-

ni almakta bulunduğu şekil üzerine yellerini kurlarmnk istiyoruz." 
tahakkuk edecek ilk netice Sovyet- Bugünkü vaziyet 
Alınan ticari ve iktısadi anlaşması- Mister Chamberlain daha sonra bu 
nm bir askerl anlaşmaya müncer ol- günkü vaziyeti şu sekilde anlattı: 
ması olacaktır. Garpte taarruza ge_ .. Almanya, yeni kurbanlar ara
çemiyen Almanya, Şimalde Sovyet- maktadır. Bu yüzden bitaraflara ait 
terle birleşerek Müttefiklere karşı gemiler, daimi tehlike içindedir ve 
müşterek bir cephe almak mecburi- her yerde torpil1emnektediT. Ticaret 
yetini duyacaktır. gemileri her yerde, hiç bir ihtar ile 

3 - Müttefikler Sovyet - Fin har- karşılasmadan batın.hyor. Bizim ili:; 
bi vesilesile Almanya etrafındaki ah- yüz eslrimizin, sırf teknik ba:kımın
lokanm acık kalan kısmını kapatma- dan bir hata işlememesi Almanyayı, 
ğa teşebbüs edeceklerdir. Bu da har t hd"tl v k d" H 1 
b . . 

1 
. - e ı er savurmaga sev c 1yor. a -

ın gcms emesıne sebep olacaktır l..uki b" b -zd b•t n d b" 4 y · JJ ız uyu en. ı ara ar an ır 
- a Sovyet Rusya Müttefikleri tek kimseyi rnhat!'ltt etmedik. ve bir 

ba,c:ka yerlerde mcsgul etmek veya kims · f · h 

taarruz etmedik. Yalnız esirlerimizi 
kurtarma(< istedik. Fakat Nazistler 
bunu da bitaraflan tehdit için ,vesile 
i;aydılar. 

"Her ne ise, muhakkak olan bir 
nokta vardır: Biz, ne kadar uzarsa 
uzasın, mücadelenin neticesinden 
korkmuyoruz ve yalnız da değiliz!,, 

Müttefiklerin vaziyetleri 
Mister Chamberlain, yalnız'değiliz 

dedikten sonra İngilterenin müttefik. 
lerinden bahsetti ve evvela Fransa
ya işurct ederek: "Aramızda tam ma. 
nasile birlik vardır. İki hükumet bir 
tek hükumet g ibi çalışıyor. İki mil
let arasındaki bağ'ltlık ta ayni dere
cededir,, dedi. Mister Chamberlain, 
daha sonra Britanya imparatorluğun 
dan bahsetti ve şu sözleri söyledi: 

"Almanlar, İngilterenin 1914 t~ ol.. 
duğu gibi imparatorluk cezasından 
yardım göreceğine inanmıyorlardı. 
Fakat, bu ümitleri de boşa gitti. İn
giltere imparatorluğun her tarafın
dan yardım görüyor, ve her çeşit yar. 
dımı görüyor. Gelecek sonbahara ka. 
dar İngilterenin yalnız Kanadaya si
parişleri 100 milyon İngiliz lirası 
dolduracak. Avustralya, Yeni Zelan
da ve cenubi Afrikarun mahsullerini 
alıyoruz. 

Dünyanın yün mahsulünden yarısı 
bize geliyor. Her yerden kereste, 
buğday vesaire almaktayız. Bütün t.u 
kaynaklar bizim için açık ve Alman
ya için kapalıdır. Çünkü İngiltere de
nizlere hakimdir ve İngiliz donanma. 
sı her yerde vazüesini yapmaktadır. 
İngilterenin ticaret filoları d.ı müte
madi faaliyet halindedir. Harptenbe. 
ri !ngiltereye giren ve çıkan mallar 
50 milyon ton tutmaktadır. 9000 ti. 
caret gemisi kafile sistemi dairesin. 
de hareket etmektedir ve uğradığı 

kayıp yüzde bir derecesindedir.,, 

• 
Mister Chamberlain, İngı1iz hava 

kuvvetlerinin Alınanyamn her tara
fına vararak İngiliz hava üstünlüğü. 
nü de isbat ettiklerini söylemiş ve 
İngilterenin be~er kuvvetlerile mü
cadele ede ede bu kuvvetl.?n yıkaca
ğını anlatarak sözünü bitirmtştir • 

M··tt f"kl s tl . d""" 'hal enın men aatıne veya ayatına u e ı er ovye erı ıger sa ar-
~ i~l d~ilm~~in~ni~~cl~ ==================~=======~====.~ 
kurmağa mecbur olacaklardır. Bu da Romanyanın PetroHeri Kızllordunun 
harbin garpten şarka sirayetine se-
bep oıacaktır. Paylacılamı or Yı!do .. nu··mu .. 

Hülasa Sovyet • Fin harbi maham ~ Y • 
bir harp olmaktan çıkarak cihan har
binin hakiki bir mukaddem.esi şekli
ni almak istidadındadır. 

Bu sebeple Sovyet - Fin harbi, 
yalnız Sovyetlerle F inleri değil, bfi
tün Avrupayı alakadar eden büyük 
bir dava halini almıştır ve yine bu 
sebepledir ki bütün cihanın gözleri 
Finhındava <'evrilmiştir. 

, (Başı 1 incide\ 
bir İtalyan heyeti Bükreşe hareket 
etmiştir. 

Müa:ikereler bilhassa İtalyaya Ru
men petrolü verilmesini istıhdaf ede
cektir. 

Alman iktısatçısı Clodiusun Bük
reşi ziyareti münase'betile mali ma
hafilde dolaşan şayialara gore, Al. 

"Beyaz zehir mesabesinde olan bu manya mark kambiyo fiyatının ye
ve emsali eserlerin gizliden gizliye niden arttırılmasını ve bunun 60 ley 
memleket gençliğine yapacağı tahri- olarak tesbitini istiyecektir. 
bata asla müsamaha ve müsaade Bu müzakerel~de hazır bulunmak 
gösterilmiyec:ek ve kanun vazilesini üzere büyük Alman bankalarının 
bihakkın tatbik edecektir." mümessilleri de Bükreşe gelmiş bu. 

Eldi /ubre raporlan lunmaktadırlar. 
Bütün bu izahlardan sonra müddei Alman • /talyan anla.1ması 

umumi, ehlihibre raporlarına da ayn Roma, 24 (A. A.) - .. Almatı-İtal;v:an 
ayn temas etti ve İbrahim Hakkı iktısat anlaşması bugun Dr. Clodıus 
Konyalının, üniversite profesörleri- ~e İtaly~n _ 1:_aric~ye ~ezareti ticaret 
nin, tallın ve terbiye heyetinin fıkir •. ışleri muduru Gıaruııni tarafından 
lerine işaret ederek bütün raporlar. imzalanm~ır. . 
dan eserin müstehcen oldu~u netice- Akşam uze~i ne!1'edne~ ıteb~!'{~e ve 
sini çıkardı. Sonra serbest neşriy t ild memleketın mutesanıt teşrikı me-
mesclesine temas ile· a sailerine devam edeceği ve bizzat 

"K r t il ·d . edil bir .
1 

Mussolininin müzakerçleri takip e-

l 
ra ıy.e e 1 ar;' 1 en _ mı_- derek şahsan müdahalelerde bulundu 

ette kralı yet aleyhinde ve cümhurı- - h • talimat di- · k d 
l h

. gu ve ususı ver gı ay e-
yet e ınde bir eser neşredecek cesa.. dilmekt d" 
reti kendisinde bulacak fert tasavvur A . e ır. d h d t - kalatı 
d bT ıs· . , ynı zaman a u u muna -

e eMı ırlakm ınuhız. . 
1 

na ait bir anlaşma da izmalanmıştır. 
ut m tanyete ma ikim diye -==========:::;:=:=== 

şahısların, fertlerin hukukuna mü. kanÜnunun 31 inci maddesinin birin
tccaviz bir yazı yazılabilir mi? ci fıkrası deliletile ve Türk ceza ka-

Tabiidir ki, bunlar yazılamaz. Bun nunumm 426 ve 427 inci maddeleri 
dan anlaşılıyor ki, bedii tcmaş:ı ser- mucibince tayin edilen cezalara çar
besttir. Ancak bir kaytt ve şartla: pılmasını, kitapların da 36 ıncı mad
Cemiyet V'e fertlerin hukukuna teca.. de mucibince zapt ve müsadere edil-
vüz etmemek. mcsini talep ve rica edeTim.,, 

Keyfiyeti, bir de kan ant cepheden Mahkeme talik edildi 
tetkik etmek istiyen müddeiumumi 
matbuat kanununun 31 inci madde. 
sinin birinci ve ikinci flkralan üze
rinde durduktan so?\ra edebiyat mün 
tesibi olmadığım söyledi ve sanatın 
ve sanatkarın izahına başladı. 

Müddeiumumi: tarih ve tıp, riya
ziye gibi ilimlerin beynelm!lel oldu. 
ğunu, fakat sanat eserlerinin milli 
ve muhiti bir mahiyet arzettiğini söy 
ledi ve tekrar matbuat kanununa te.. 
mas etti. Meclis zabıtnamelerinden 

de pvçalar okud1L 
M üddeiunmminin tahbl 

3 saat süren iddianame "talebimbı., 
bkrasile bitti. Bunda deniliyordi ki: 

"'Müstehcen eserl basmak ve neş. 
retm.ekten sııçlu olanlann matbuat 

Esat Mahmut Karakurt müdafva. 
smı hazırlamak için 5 gün mühlet 
istedi. Hakim, "bugün müdafaanızı 

yapabnecek vaziyettesiniz,, dedi. Da
va vekili ise müdafaasını şifahen ya.. 
pacağını bildirdi. Hakim, dava veki
linin müdafaasını yazm olarak mah
kemeye vermesine ve bizzat kendi
sinin okumasına karar vererek mu
hakemeyi bir mart cuma günü saat 
16 ya bıraktı. 
Konyalımn aleyhimize açtığı 

dauava yarın b(JJ}lamyor 
Konyalının. gazetemiz aleyhine 

açtığı davaya yarınki pazartesi günü 
saat 15 te asliye yedinci ceza mah
kemesinde başlanacaktır. 

(Başı, 1 incide) 
Kızılordunun 22 inci yıl dönümü 

münasebetile her tarafta şenlikler ya 
pılmaktadır. Bütün şehirler bayrak.. 
larla donatılmıştır. 

Söylenen nutukların hepsinde ma 
rec:al Voroc;llofun şu cümlesi tekrer 
edilmektedir:"Kızılordu kan kaybet
meksizin düşman topraklarını zapte
decektir." 

Bahriye Komiser Vekili Levçen
ko Propaganda gazetesine diyor ki:· 

Eğer bizi zorlarlarsa harbi yaban.. 
cı memleket sulanna kadar götürece
ğiz. Kendi sularımıza gelince düşman 
Şimal Denizimize de, Karadenize ve 
Finlanda denizine de ulaşamaz. 

Levçenko, pasifikteki Sovyet ffio. 
sunun 100 den fazla denizaltı ve de
niz üstü seflnesindcn başka ayrıca 
torpitolara ve küçük gemilere sahip 
olduğunu söylemiştir. 

Helsinki, 24 (A.A.) - 23 şubatta 
akisleri Fin hatlanna kadar gelen 
Kızılordunun bayramı bilhassa bo. 
ru ve trampcta seslerile tesit edil. 
miştir. Siyasi komiserler ilk hatlara 
kadar orkestralar göndermişlerdir. 

Finlanda şampiyonu Cunnar Ho
eckest'in cenaze merasimi Helsinki
de cepheden sureti mahsusada gelen 
bi~ok sporcuların ve zabitlerin işti
rakile yapılmıştır. Hoeckest'in bü
yük kardeşi de ağır surette yaralan
mıştır. 

Sovyetlerle l sveç arasında 

Sovyetler İsveç hududu dahilinde
ki Piola kasabasının Sovyet tayya. 
releri tarafından bombardıman edil
diğini tekzip ediyorlar. Tass Ajctns1 
da Reuterin buna ait haberini res. 
men yalanlamaktadır. 

Stoklomden bildirildi~ine göre, bu 
tekzip İsveç mahafilinde çok fena 
tesir etmiştir. 

Burada bitaraflığnın bu derece sa
rih bir surette ihlali keyfiyetinin in
kan ile Moskovanm ne gibi bir hedef 
takip eylediği soruşturulmaktadır. 

Buraya gelen haberlere gör, İsveç 
mebusan meclisi yann için birdenbi
re fevkalade iciimaa davet olunmuŞ
tur. Siyasi mahnfilde mevcut kanaa
te göre mecliste Pajala kayünün 
Sovyet tayyareleri tarafından bom
baıdı:manı mevzuubahis olacakta 
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Hitler, Müstem
leke ve Hayat 
Sahası istiyor 

(Başı 1 incide) 
bir nizamın kurulacağına inanıyor
lardı. Hakiki manzara bambaşka 
idi. Çünkü yeni nizam, galiplere her 
hakkı veriyor ve mağluplara hiçbir 
hakkı tanımıyordu. Almanyaya kar
şı adalet yoktu. Çünkü müdafaasız. 
dı. Almanya yahudiler ve bütün 
istismarcılar için bir cennettL Bey. 
nelıhilel finansçılar, Alm<Jnyaya ha.. 
kimdiler. Bugün ise, diğer milletle
re hakimdirler. Adolf Hitler, bunla.. 
rın Almanyadaki hakimiyetini silip 
süpürmüştür. O zaman Alman hal. 
kı yeis içinde idi ve son dakikasını 
bekliyordu. Fakat Hitler bu işi değiş. 
tirdi ve işe yeniden başladı; çünkü 
Alınan milleti yıkılmamıştı. Alman. 
ya Büyük Harpte 26 millete muka
vemet etmiş ve sonunda ancak bir 
yalan yüzünden mağ'lıip olmuştu. 

1918 de Bitler, i§ başında 
olsa idi ..• 

1918 de Almanyanın başında m* 
bul asker yerine bir Adolf Hitleı 
bulunsaydı, vaziyet bambaşka olur. 
du. Fakat yeni bir dünya yaratmak 
icap ediyordu ve Alınan milletini bu 
yeni dünyanın merkezi yapmak 1A. 
zımdı. Ben, bu devleti 20 sene evvel 
buracıkta ilan ettim. Programım AI-. 
man milletini yeniden yaratmaktı. 
Ve bunu nasyonal sosyalizm ile ya.. 
pacaktım. Bunu yaptık ve Alınan 
milletinin geçirdiği tahavvül bari. 
kuladedir. Ayni işi başaran bir baş. 
ka millet daha vardır, o da İtalya.. 
dır.,, 

Hitler, bunun üzerine mücadele
lerinin tarihçesini yapmış ve iktidar 
mevkiine nasıl geçtiğini anlatarak 
sözlerine şu şekilde devam etmiştir: 

- Bugün memlekette her cihetten 
terakki vardır. Memleketi silahladtk 
ve onu her engelle savaşacak hale 
getirdik. Bugün dünyanın yarısına 
hakim olan, fakat memleketi dahi.. 
lindeki işsizlik meselesini halledem.t. 
yen devlete karşı boyun eğmiyoruz. . 
Avrupa yeniden yaratılacaktır. Fa
kat İngilterenin yardımı olmadan. 

Avrupa yeniden yaratılacak 
Biz Almanlar, Versay aleyhinde dö.. 
vüştük. Fakat hedefim.iz yalnız mu. 
ahedelerin maddeleri değildi. Üç beş 
kişinin bütün dünyaya h~ın ol::m..ası 
idi. Mukadderat dünyayı Ingiltere 1-
çin yaratmadı ve onun dünyanın üç. 
te birine haklın olmasını istemedi 
Biz de yaşıyacağız ve taleplerimiz 
şunlartıır 

1 - Hayat sahası. Bunun bizce ta. 
rifi İngilizler tarafından istismar o-
lunmıyan her şeydir. · 

2 - Almanya, müstemlekelerinin 
iadesini ister. Çünkü bunlar Alınan 
malıdır.,, 

Hitler, daha sonra Çurçil, Eden, 
Koper, Hor Be~a, Chamberlain a.. 
leyhinde beyanatta bulunmuş ve: 

- Bunların benden nefret etme.. 
lerini hayatımın en büyük iftiharı sa
yıyorum. Bütün emelim kendi mille.. 
timin sevgisini kazanmaktır,, demiş. 
tir. 

Almanya mağlup olamaz 
Hitler, daha sonra şu suali sordu: 
- 1918 hadiseleri bir daha teker. 

rür edebilir mi? (Yani Almanya ma~ 
lfip oliı.billr mi?)" Ve şu cevabı ver
di: 

- 1918 hadiselerinin tekerrürüne 
imkan yoktur. Sovyetler Birliği ile 
anlaşmamız, İtalya ile ittifakımız ve 
Japonya ile dostluğumuz buna mani. 
dir. Almanyayı silahladlk. Ona en 
mükemmel silahlan temin için her 
şeyi yaptık. Polonya harbi bunun 
kı~etini isbat etti. Memleketimin 
iktısadiyatı da değişti. Harici ablo.. 
kanın üzerine tesir etmesine imk8n 
yoktur. Almanyayı askeri ve iktisadi 
bakımlardan yenmiye imkan yoktur. 
Alman milleti nefse itimat hissi ile . 
hareket etmektedir. Bu millet öyle 
bir mektepten geçti ki, o mektepten 
İtalyanlardan başka hiçbir millet 
geçmemiş bulunuyor. 

İngilizler, bizi propaganda ile yen
meği umuyorlar. Hayır? Biz sonuna 
kadar harp edeceğiz. Fransa ve İn
gilterenin her 20 senedo:? bu seksen 
milyonluk millete: "Şunu bunu iste. 
riz, yoksa sizi abloka edcr1z., deme. 
lerine tahammülümüz yoktur. Biz 
içimizdeki sırtlanlan temizledik ve 
her şeyi attık. Beynelmilel finansın 
bizi tethiş etmesine imkan venpiye. 
ceğiz. Bütün emelimiz her milletin 
ayni haklara sahip olarak emniyeti
çinde yaşamasıdır. Hedefimiz son 
mücadeleyi yaparak Alman hürriye. 
tini kurtarmak ve Alman hayat sa. 
hasını kazanmaktır. Bu harbi kazan. 
maktan başka çaremiz vo!dur ve mu• 
hakkak kazanacağız. 

Luther der ki, diinya şeytanlarla 
da dolu olsa, bütün bu şeytanları ye. 
nece~iz.,, 

Hitler alkışlar içinde nutkunu bu 
suretle bi~. 
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SPOR 

a G ·· reşleri için 
eçmeler Yapı dı 

Ku ası Maçlarında Darüşşafaka, 
ve efa Liseleri Galibiyet Aldılar 

Dünkü seçmelerde Yaşar rJe Suat 

~alkan_ ~plyonasına iştirak ede-' çi birlsl pen altıdan olmak tızcre dört. 
fizcre nı~ g'Ureş takımımızı seçmek gol daha kaydetti ve maç ta bu su
dold duıı Beyoğlu Halkevi salonunu retle 5 - O Boğaziçiniıı galibiyetile 
:rnns:rnn meraklılar önünde seçme netiecelendL 
da b~aları yapıldı. Müsabakalar- Şeref stadında ilk müsabaka Sa
yar::lı~iye~ ve mağlubiyet aranını- nat ile Ticaret arasında olacakU. Sa
dq. Ylrmişer dakika üzerinden ol- nat gehnediğinden Ticaret hükmen 

İlk ~enen - Hüseyin 
b- tnusabaka 56 kiloda Kenan fle 
c.ıtıse • h Yın arasında yapıldı. Baştan ni-
d ayete kadar Kenan atak ve kendin
s:n enıin güreş yaptı. Yirmi dakilcn 
"':_1~da vaziyetin açıkça Kenan le
~e olduğu görüldü. 

Yaşar-Suat 
k İkinci güreş 61 kilo için Yaşar Er-
an ile Ankaralı Suat nrasında yn

PıldL İlk on dakika aynkta ve Ya
şann hücumlnrile geçti. Suat üstte 
bir kaç oyun tatbik etti ve Yaşar i
lı:i tehlike ~ecirdi. Müsabakada Yaşa.. 
:ruı tecrübesi Suadm enerjisi göze 
çarpıyordu. 

Y~ar Doğu - Yusuf Aslan 
66 t?ı·lon - · · y ~ ile Y .n. un gureşını aşar Dogu 

ka Usuf Aslan yaptı. Bu müsaba. 
d ~n sıkı güreş oldu. Yaşar ilk on 
b akık~da Yusufu bastırdı ve ha.kim 
ir gureş yapmıya başladı. Bundan 

sonra da hep Yaşar haklındı· K 
Yet f kının · uv-ar Ya§arda olduğu g-rür Yordu_ 0 u. 

Bu kilonun gürc~isi Ya., .. ~ old ğ 
Blllıışıldl, n :.'04 U ll 

Ccıaı - Ahmet Kandemir 
72 kiloda Ankara dan Ce, ~1 ·ı f tanbuld UI ı e S-c 1• an Ahmet Kandemir güreşti. 

:rn~:i:i:tbik. ettiği oyunlarla Ahmedi 

lo ." . bvazıyetlere düşürdü. Bu ki-
ıçın um; .. - ·1 

CeI • r k be. ..... un seçı en adamı olarak 
a ı .. a. ul etmek icap eder. 

7 
Vahıt - Mersinli Ahmet 

ınet9 1?Jo i~in Vnhit ile Mersinli Ah. 
bir g\lreştıler. Mersinli çok süratll 
dt :nr~ıe Vahidi şaşırttı. Mütema
khn~l:ır Yn.Ptı. Ve tamamile hii-

McrslnJ.ı bu k 
mı old mın ~ flonun ~ilecek ada.. 

u u gosterdi. 

~oban Mehmet -
So _ antsunlu Ahmet 

n gureş ağı d 
rrunJ.u Ahmet r a Çobnnla Sam· 
tecrübeli has nrasında oldu. Çobanın 
dü. 'Ve ba~ınn faikiyeti görül-
5unluyu czdL nihayete kadar Srun. 

R l\IilJi Talam' 
kın ornıgu_ tc her kiloda birıöirine ~ 

reşçiler ld J ~-
çlleri idman ü~ ~ğundan ve güreş.. 
için son gUıı k erınde bulundurmak 
nıiycceği sö;le~ar ta~unı tayin ct-

TAN K ektedır. 
TAN ku upası Maçlan 

~PiYonas~~ı d_mektepliler futbol 
8tadlarınaa d un Taksim ve Şeref 
-+-d evnm ·~.J ld · 0 o.u ında 'Vefa .. ~'l.lı ı. Taksim 
dında da Sişı· •t Yuceülkü, Şeref sta. 
... 1 ~ ı erakki B ~ · · yunstılnr. 'Ve . - ogazıçı kar 

Taksim ,.._ şu netıceler alındı· 
f u"'1dında ilk - . 
a - Yüce Ülkü . nıusabaka v c. 

devre 'Vefa ta aras~da oldu. Birinci 
hacim hnttı el mamıle hnkimdL Mu
zcl istıfade cJe~r~ fırsatlardan gü 
'Vf.' de\'re 3 _ o V f uç ~ol kaydetti. 

İkinci devre c c ~ lehıne bitti. 
iki taraf ta gol n~ ı oldu. Fakat her 
maç tn 3 _ o V ~edemediler ve 
lendi. lehine neUce-

İkinci karşılaŞma B 
li ternkld arasınd oğaziçl _ Şiş
dakik d n B a. Yapıldı. Daha ilk 

o azıçi 
bn~lndı i li tcrakk· da ır basmağa 
dafüi bir oyun oyna~ı 'V h~ 7.1.vade t,,._ 
re 1 _ O Boğaziçi 1 h irinci dev
kincl dev.re daha ..,!,_ıne kapandı. f-

~ basaıi Boğazı-

galip sayıldı. 
İkinci oyun Darüşşafaka - Pertev

niyal arasında oldu. Bu müsabaka 
çok zevkli geçmiş ve birinci devre 
0-0 golsüz olarak beraberlikle bit
miştir. 

İkinci devrede Darüşşafaka iki 
gol kaydederek sahadan 2 - O galip 
ayrılmıştır. 

l\f ektcpliler Voleybol Maçları 
Mektepliler arasmddki Voleybol 

şampiyonasına dün Beyoğlu Halkevi 
salonunda devam edildi. 

Hayriye - Işık karşılaşmasında 
15-4, 15 - 2 Işık galip geldi. 

Galatasary - İstiklal macı 8 - 15, 
10 - 15 Galata.sarayın galibiyeti ile 
neticelendi. 
Haydarpaşa - İstanbul Useleri mü

sabakasını da 15 - 3, 6 - 15, 15 - 10 
Haydarpaşa kazandı. 

ANl(ARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

RadyodifUryon Po~taları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
ın.7 m. G46ll Kes. 20 ltw 
1648 m tlt1 Krs 120 Kw 

Pazar, 25. 2. 1940. 
12.80 Program ve Memleket ~at ayan, 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Tilrk Müziği: Sarkı, tilrkQ ve oyun 
havalan, Okuyanlar: Melek Tokgaz, Mef
haret Sağnak. Safiye Tokay, CclAl Tok
ses, Tahsin Karakuş, Mustafa· Çağlar, 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, Ha
san Gür, Basri Ü!ler, İzzetUn Ökte, Ham
di Tokay. 
13.30 - ıuo MOzlk: KOeQk orkestra (Set: 
Necip Aşkın), 1 - Fried Walter: Eski 
üslı1pta Uvertfir, 2 - Franz Uhar: Şen 
dul operetinden Potpuri, 3 - Edunrd 
KQnneke: Mavi elbiseli hemşireler opere
tinden Marş, Arya ve Final. 4 - Sc:hmnls
tlch: Küpidon ve P§işe (5 kısımlık aşk 

hlk4yesl), (1) Ynklnşma, (2) Aşk valsı. 
(3) B~başa, (4) Gezinti; (5) Knvgneık 
ve Barşna. 5 - Hanns Löhr: Dilğiln 
Marşı. 

18.00 Program ve Memleket saat ayıın, 
18.05 Milzilc Rndyo caz orkcstnw, 18.30 
Cocuk saati, 18.55 Serbest sant, 19.10 
Memleket saat ayan, Ajnncı ve Meteoro
loji haberleri, 19.30 Türk Müziği. Çalan
lar. Vecihe. Ruşen Kam, Cevdet Ko7.an, 
Reşat Erer, Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Hicaz peşrevi, 2 - Lemi - Hicaz 
şarkı: (Severim her güzeli), 3 - Arif 
Bey - Hicaz şarkı: (TacU edeyim), 4 -
S. Kaynak - Hicaz şarkı: (Hauın ile Jte(
ti), 5 - Şevki Bey - tlicaz şarkı: (Bağ
lanıp, zmra hezarnn tnbına), 8 - Şilkril 

Tuna - Hicaz e:ırkt: (Bir bakışta beni 
mcstettin), 7 - Hicaz tilrldl: (Bülbül ne 
l?CZerı;in Çukurovada). 20.00 T.Ork Müzi
l!f: Halk türktllerf, İnebolulu San Recep. 
20.15 Konuşma (Tıırlhten sayfalar), 20.30 
Türk Müziği: Kanşık program. Çalanlar: 
Hııkkt Derman, Şerif İçli, Hasan Gilr. 
Bnsrl 1Jtıer, İzzettin Ökte, ZOhtO Barda
kojtlu, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Melek 
Tokgöz. Mc!haret Sağnak, Snflye Tokay, 
CelAl Hoşses, Tahsin Karakus, Mahmut 
K1tnndae, 21.15 MOzlk: Cemal Reşit ta
rafından piyano ResitalL 1 - Cmr 
Franclc Prelude, Choral. et Fugue. 2 -
Claudc Debussy: 12 Preudes (1 inci def
ter), 21.45 MOzDc: Senfonik mQzlk (Pl.), 
22.15 Memleket saat ayan, Ajııns haber
leri, Ziraat, ~'ıam - Tahvi1At, Kambiyo -
Nukut Borsası (Fiyat), 22.30 Ajans spor 
servisi, 22.40 MQzik: Cazband (Pl.), 23.25-
23.30 Yo.noki 

TA il 

Sarhoşluk Psikozu 

Ye Sarhoşlann 
Tasnif Cetve& 

<Bası 5 incide) 

SULU SARilOŞ - Çeşitleri 
hesapsızdır. Bu sarhoşta her 

hareket, her fiil tatsız, zevksiz, so
ğuk kaçar. Mesela konuşurken si. 
ze: "Ağabeyciğim! Şeker karde. 
şim! İki gözümün nuru!,, gibi ba. 
yağı hitaplara başlar; elini ikide 
bir dizinize vurur, yüzünüzü, gö
zünüzü öpmiye kalkar, ceketini çı.. 
kanr, kıravatını çözer, kır eğlen.. 
cesinde gibi laübali tavırlar takınır. 
Her şeye karışır, her söze atılır, 
beceremediği halde tuhaflıklar ya.. 
par, nükteler sarfeder, hikayeler, 
fıkralar anlatır, beş dakika olsun 
ne susar, ne dinlenir. Yanınızda bir 
vızıltı, bir kaynayış, bir fıkırdama 
ki, eşek arılarına, kanatlı karınca
lara, hamam böceklerine hasret 
çektirir ve şayet, bir aralık masa. 
dan uzaklaşırsa, tazyi!cll gaz oca. 
ğı sönmüş gibi, birdenbire derin 
bir sükı1net duyar, dünyanızı gö.. 
rür, başınızı dinlersiniz. "Ah, der
siniz, gittiği yerde düşüp sızsa da 
rahata kavuşsak!,, 

ALINGAN SARHOŞ - Ken. 
disini kastetmediğiniz hal. 

de kullandığınız bir kelimeyi üstü. 
ne alır, suratını asar, somurtmıya 
başlar, kurar mınldanır:"Demek ar. 
tık çingene de olduk; bize çingene. 
lik tevcih ettiler; efem, Sulukuleli 
biziz, anamız Knsımpaşalı, babamız 
Arasta mahallesinden!,, Siz iste
diğiniz kadar "Estağfurullah, haşa, 
katiyen öyle bir maksadım yoktu.,, 
diye yırtılınız, çırpınınız, fayda et
mez. Artık müebbeden darıldığı. 
nıza hüküm verirsiniz, azap duyar. 
sıruz; fakat ertesi günü, rastgelin
ce, bir de bakarsınız ki, hiçbir şey 
olmamış gibi elinizi sıktyor ve tatb 
tatlı konuşuyor! 

ATAK SARHOŞ - Malihul. 
yalı sarhoşla alıngan sarho. 

şun işi kavgaya, dövüşe kadar gö.. 
türen aktif cinsi... Kaçmalı! 

NİHİLİST SARHOŞ - tçll sar~ 
hoşun azgını budur, otorite, 

servet, mal, şöhret düşmanıdır. 

Hükumetleri devirir, kanunlan 
kaldırır, şöhretleri kılıçtan geçirir, 
servet müesseselerini yerin dibine 
sokar. Yolda polise çatmak, gazi
noda tanınmış bir adama çıkışmak, 
nutuk vermek, marş okumak, söv
mek, saymak gibi cidden münase
betsiz, belfilı, mazeret kabul etmez 
deliliklerle aklınızı başmızdan a
lır. "Yapma, etme!" dedikçe azdı. 
nr; iyisi "Allah müstahakını ver. 
sin" deyip bir tarafa sıv1şmak, ya
kanızı kurtarmaktır. Yoksa meş.. 
but cürümler mahkemesinde solu
ğu alırsınız. Halbuki o zat, ayık1ı
ğında devletin öyle sadık, itaatli, 
kuzu gibi bir ferdidir kı ... Vur en
sesine, al lokmasını ağz.ındanl 

Ç ILGIN SARHOŞ - Tarife 
ne hacet, zabıta vakalarına, 

cinayet tafsilatına bakınız. içkili 
kahveden sonra gideceğiniz yer e
viniz ve gireceğiniz mahal yatak o
danız değildir; ya kar1tkol, ya ec
zahane, ya hastahane, ya morg, ya 
ağır ceza salonudur. 

i şte size faydalı bir cetvel: Bü
tün içki sever tanıdıklarınızı, 

tariflerine bakarak sütunlardan bi
rine sokup numarasını verir, sa
natini ve nevini tayin eder, sicili
ne geçirirsiniz. Hatta cetveli, ister. 
seniz, cebinizde de taşıyabilir ve 
icap edince sarhoş arkadaşınıza ih
tar kabilinden, meseli: 

- İkinci sütWlun dördünciı ba. 
bında kayıtlısın! 

Diyebilirsiniz. Belki, kitapta ye
ri olduğunu görünce insafa gelir, 
makamını tebdil eder. 

Ummam ya! 

30 Çek Geldi 
Almanyadan kaçan Çek gençlerin. 

den mürekkep 30 kişilik bir kafile. 
dün sabahki konvansiyonelle şehrimi 
ze gelmiştir. Bunlar da diğer arka
daşlan gibi Garp cephesinde Alman. 
lara karşı harp etmek üzere Suriye 
yoluyla Fransaya gideceklerdir. Fran 
sız ve eski Çek konsolosluğu meınur
lan Sirkeci garında bu mülteci knfi
lesini karşılamış ve otellere te~i e~ 
miştir. Dün gelen Çek kafilesi şımdı
ye kadar şehrimize gelip Suriye yo
lile Fransaya gidenlerin otuzuncusu
nu teşkil etmektedir. 

---.0-----0 

Feke Kaza Merkezi 
Değiştirildi 

Adana - Umumi meclis, Feke ka
za merkezinin, Kayseri - Adana şose: 
si üzerindeki Asmaca köyüne nakllnı 
karar 

Dün Avrupadan Bir 
Ticaret Heyeti Geldi 

Yugoslavya knğıt fabrikalan mn. 
messillerinden mürekkep bir sanayi 
heyeti dünkü konvansiyonelle şehri
mize gelmiştir. Bu heyet memleketi. 
mizin ambalaj ve fantezi kağıt ihti
yaçlarını temin için temaslarda bu. 
lunacaktır. Heyet reisi, ktığıda muka
bil yün almak niyetinde oldu.klannı 
söylemektedir. 

Bir müddettenberi İtalyada temas. 
lnr yapmakta olan manifatura ve de
mir malzeme tacirlerinin bir kısmı da 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. 
İtalyanlar yeni ticaret anlaşması me
riyete girince mal verec~klerini söy
lemişlerdir. 

Dünkü ekspresle gelenler arasında 
Fransanın büyük lastik fabrikaları 
mümessillerinden biri de vardır. Bu 
Fransız iş adamı otomobil, kamyon, 
motosiklet, bisiklet, lastikleri ihtiyn. 

cımızmFransa tarafından karşılanaca 
ğını, har:be rağmen fabmaların faali
yetlerine devam ettiklerini, Türk pi
yasalarında liıstik fiyatlarının yük. 
selmiyeceğini söylemiştir. Fransız ka. 
uçuk sanayü müesseseleri memleke
timizin nakil vasıtaları için lfıstik ta
leplerinin bu sene en az yüzde ellisi. 
ni temin edecektir. İhtiyacın diğer 
kısmı da diğer memleketlerden, bil
hassa Amt?rikadan temin edilecektir. 

Karabük fabrikaları için davet e. 
dilen İngiliz mühendislerinden altı 
kişilik bir kafile dünkü ekspresle şeh
rimize gelmiş, dün akşam Karabüke 
hareket etmişlerdir. 

• 
Romanya bandıra.lı Besarabya va. 

purile dün limanımı:ıa bazı ticaret 
eşyası gelmiştir. 

Üsküdar İcra Memurluğundan· 
Emlfilc ve Eytam Bankası T. A. Ş. İstanbul şubesine birinci derece 

ve sırada ipotekli olup tamamına üç ehli vukuf marifetile (3261) üç bin 
iki yüz altmış bir lira kıymet takdir edilen Cevri Usta vakfından Boğaz. 
içinde Kuzguncuk mahallesinde Hamam sokağında bir tarafı Simon 

• 
ş 

1 
Bay 1. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. 'fedavl gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya
kısından bahsedilince. kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat ak<şam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK akısı. bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma. Lumba
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit etti
ği sıhht sıcaklık. OTOMA TİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re
simli markasına dikkat edin.iz. Ecz~ 
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

Keyserliyan arsast ve Dikran hissedarları dükkanı, bir tarab tütüncü Ar- Gedizln Sofular mahallesinden ısa 
tin zevcesi veresele:i ve bir tarafı Haçador vereseleıi ve dördüncü ta. Faki oğlu Ahmet 

15 
senedenberi l=a.. 

rafı Hamam caddesıle mahdut eski 70, 72, 74 yeni 74, 72, 70 kapı No. _ _ 

Kayıp Aran ~or 

Ju tapu kaydına nazaran 637 arşın miktarmda iki dükkanı müştemil bir yıptır. Babası Ali Hoca olmuştür. Bl. 
bab hanenin evsafı: Zemin katı; 72 No. Iu çift kapılı demir kapıdan gi- len ve görenlerin hit!en kendisimı 
rilir 7.emini cimento döşeli ve arası camekanlı bir taşlık üzerinde zemni haber vermeleri rica olunur. - Gediz.. 
toprak ve adi ocaklı, içinde kuyusu bulunan gayri muntazam ve harap bir de marangoz Halil lbrahim Saygın. 
matbah mevcut olup çift kanatlı demirkapıdan bahçeye çıkılır.Birinci kat 

lran Baş onso!oslu-
Tahta merdivenle çıkılır ve bir koridor üzerinde beş oda olup iki odası 
dolap ve yüklüdür. Bir helası ve cephe üzerinde iç içe iki odaya yine 
sokaktan 70 No. lu kapıdan girilir. Bimci kattan bahçeye nazır oda ö
nünden bir merdivenle zemini malta döşeli içinde sarnıçı olan bir matbnh ğundan: 
mevcuttur. İkinci kat: Bir sofa üzerinde dört oda ve oda dahilinde bir 
kiler ve arka tnraf odalarından birisinde de demir korkuluklu balkon lran Devleti Şahinşahlsl Tebalan. 

mevcuttur. Mezkllr gayri menkulün altında cephesi kırma kepenkli ve nın pasaport veya sicilleri olmıynnl 
camekanh, zemini çimento döşeli bir dükkd.nı olup alt kısmında bod- lann 10 Mart 1940 farihine kadar 
rum vardır. Umumi evsafı: Bina klırgir ve zemin kat tavanı putrel, 
arası volta döşeli olup sağ taraf hudut cephesi kısmen tahta kaplamalı 
ve aydınlığı havidir. İçinde su. elektrik, havagazı tesisatı vardır. He

Baş Konsolosluğumuza müı:acaatlan 

icap eder. Aksi takdirde haklarında 

yeti umumiyesi 365.50 M2 olup bundan 145 M2 bina ve mütebakisi bah- takibatı kanuniye icra olunacaktır 
çeden ibaret bulunan gayri menkulün tamamı açık nrttınnaya kon
muştur. 

1 - İşbu f?ayrl menkulün arttırma şartnamesi 15 • 2 - 940 tarihin. 
den itibaren 938/2071 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin ~örebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 938/ 2081 dosya numara. 
sile rnemuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya istirak için yukarda yazılı kıvmetin % 7 bueuk 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın tem.inat mektubu tevdi elidc
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlnnn ve irtifak hak. 
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu illın tarihinden itibaren yirmi gün için. 
de evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından haric kalırlar. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mah 
kemesinden: tflasına karar verilen 
Dilber Mehmet Esinin alacaklılarile 
terki emval suretile yapmış olduğu 

konkurdatonun tastiki için 6-3-940 
çarşamba günü saat 14 de celse açıl. 
masına ve alacaklılardan itirazı olan. 
lann muayyen olan gün ve saatte 
mahkemede bizzat bulunmalan veya 

kanuni bir vekil göndermeleri lüzu-
mu ilan olunur. (24941) 

Hali Tasfiyede buluan 

Haliç Vapurlan 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırmıı. şartname 

sini okumuş ve lüzumlu malıimat a.lmı§ ve bunları tamamen kabul etmiş T. A. ŞİRKETİNDEN: 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış Emlak ve Eytam Baankasınm 844 No. lu kanun hüküm
lerine tabi olduğundan mezkOr kanunun 15 inci maddesine tevfikan i. 
kinci bir arttırma yapılmaksızın gayri menkul 28.3.940 Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar İcra dairesinde yapılacak arttırma ne
ticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satışa rüchanı olan diğer alacaklı
ların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fa7Ja 

Şirket hissedarlarının 29 Mart 940 
salı günü saat 9 dn Galatada, Senp1. 

yer hanında 10 numaralı dairede ya.. 
pılacak toplantıda hazır bulıınmalan 

nı dileriz. 

Ruzname 
olmak şartile en çok arttırnna ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 1 _ Tasfiye heyeti ile mürakıp ra-
ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse darhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisin. 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel ile 
almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki !ark ve geçen günler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet ka:l.lftfiLızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı ıırttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har. 
cını ve yirmi snelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verme
ğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat, tanzifat ve delUıliye res. 
minden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
ait olmayıp arttırma bcdeleinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karda gösterilen tarihtet Üsküdar icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı iliı.n olunur. 

* * EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: İşbu gayri-
menkulü satın alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek 
kıymetin % 50 sine kadar bankadan istikrazda bulunabilirler. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Clnı Mllctın Muhammen beden 
% 7,5 muvakkat 

pey ıkçul 

Patiska 1200 metre 720 Lira 54 lira 
Matbaamız için satın ahnacıık olan 1200 metre evsafı şartnamesinde yazılı 

patiskanın açık eksiltmesi 11.8.1940 Pazartesi sııat 15 te icra edilece4lnd!!!b istek
lilerin eksiltme saatinden evvel pey akçe lerfle mOrncaatlan. 

Şartname MüdilrlQkten parasız olarak tedarik edfleblllr. (1415) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kulclı:epı Millye şubesi mnkelletlerln den Galata Bereketzade mahaDeslnde 

Yflksekknldınmda 50 numaralı yerde tuh afiye ticaretile istigal ve terki ticaret et
~ olan Eleni Çokopulonun 934 yılı için namına tarholunan müstahdem vergi
sine vtki itirnnnda şifahi izahatının <fbıl enmesinl talep etmis ve kendlsinden iza
hat alınmak nz.ere gerek eski ticaret mahallinde ve gerekse Burga.z Adasında 
Mektep soka~dA 17 numaradaki ikamet yerinde aranmış fse de bulunamamış ve 
halen nerede ikamet ettiği de bilinememiş olduğundan talebi Vcthile izahat ver
mek Qzere işbu Ulmı takip eden gQnden itibaren (15) gün içinde İstanbul 3 nu
maralı kazanç !Urazlan Tetkik. ~OAUDa müra.caııJı li1zum.u tebliğ yerine gcç-
snek Q%ere il.An olunur. ( 141%) 

porunun okunması. 
2 - Ticaret kanununun 455 ıncı 

maddesi mucibince tasfiye memur~ 
n heyetinin tanzim eylediği şirketin 

vaziyeti hazırnsını mübcyyin mevcu
dat defteri ve biHlnçosunun tasvibi. 

Esaleten veya vekaleten iştirak e
debilmek için hissedarların en az yüz 
hisseye malik olması ve hisse senet
lerini 28 mart akşamına kadar Tasfi
ye heyetimize veya bir bankaya tevdi 

ederek duhuliye hzı iktiza eder. 
Tasfiye Heyeti 

KÜÇÜK A FEL 
Heyeti Umumiye İçtimaı 

Küçük Mahfel'in senelik umum! 
heyeti 29 şubat 1940 tarihli perşe~ 
c,e günü snat 18,30 da Beyoğlunda. 
İstiklal caddesinde 187 numarada, 
Hazzopulo Apartmaııının 4 numaralı 
dairesinde toplanacağmclan azanın 

hazır bulunmaları rica olunur. 
l\f üzakerat Ruznamesi 

, 1 - Meclisi idnre raporunun okun. 
ması 

2 _ 1939 devrol hesabiyesine att 
bilanço ve kuru zarar hesaplannın 
tasdiki ve Mcclısi idarenin ve mura. 
kıplerin ibrası. 

3 - Meclisi idareden çıkan azanın 
yerine yenilerinin intihabı. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maadn sa?• 14 30 elan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kndar fı. 
karaya. Divanyolu No. 104. 
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RADYÖLARI 

TAN 

BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

ROMATinlA, 
NEVRALJİ, 
KIRIKLm 

ve bütün ağrıları derhal keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir • 

~~~ nefis lezzetli ve latif kokulu ..• 
· · Ve gayet antiseptik bir dış rn0o 

cunu kullanarak 20 JOJlf\IZ~alq 
di}terinlzl muhafaza edinl~J 

DENTOL 
. [}ijlere parfol: &ır beJQzlıli .,,.r 
o~zo hoş bir tazelik veri~. der 
zenfekte edt!!r. 

~ENTOl Oıı .. cm.-. ~, • .._ ~ 
tfl•rct. " ı.a.,cı• eaOaHlo...S. ooulor. 

roıep ovhvft.ı. --· °'"""' -· g&Mlorllfr. f'.,. .. ~vt.,.u '31~ 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Şllenln Koruca dağ devlet ormanının A ve B serllerinden 5052 kental ıne

te ve 2791 kental de kayın. kestane, gürgen cinslerinden ibaret karışık kömilr a.: 
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 ~ Arttırma 26-2..940 tarihine müsadif pazartesi gilnü saat 11 de vilAyet orman 
müdilrlüğünde müteşekkil orman alım sa tun komisyonunda yapüacaktır. 

! - Meşe kömürünlln beher kentallnin muhammen bedeli 16 ve ka.rıııık kömürün 
beher kentalinin muhammen bedeli tse 13 kuruatur. 

4 - Muvakkat teminat 87 Ura 85 kuruştur. 
1 - tateklllerin kanun! vesikıılan ibraz etmeleri. 

,~ .................... , 
İHTİRA iLAN 

"Demir süngerinin Lup'lar ha
line tahvili için usul,, Hakkın. 
da alınmış olan 18.11.936 günlü 
ve 2198 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fille korunak üze.. 
re ahere devrüferağ veya icar 
edileceğinden talip olanlarm 

EN. TAILI SAATLERiNiZi TEMiN -EDER 
8 ....- Şartname ft mukavelename projelerlle sair evrakı gi5rmek lsteyenlmn • 'I Galatada, İktısat hanında, Ro.. 

taııbul orman mildürlfilüne mılracaat etm elerL (1047) I bert Ferri'ye müracaatlan ilin 
1 "''"""T'· 

'I Or. SUPHI ŞENSES MODERN BAHÇE VE GÜL MERAKLILARI 

PER"A/\ENDeaotıı~gerf:- Begojlir lstiklii./ caddesi No. 48/ 1 ODEON Mağazası 
f'OPTAN SATIŞ YER/: lstanbul Sultan Hamam Hamdi bey geÇidi No. 48/ 56 

EnvaJ gfizel çamlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top akasya
lar. tekil verllmlı ve ap.ya sarkan aüa fi danlan, 3'ernJş ajaçlan, 200 çeşld etf
ll:eW yedlveren Avrupa gülleri, ternsiye ve parasol güller vesaire vesaire-. 01"
~öyde Ankara Bahcesinde bulabileceksiniz.. VASIL 1 tdrar yollan ha...ıalıklan miltebe·j 

~ıaı Beyoğlu Yıldız sineması lt.arşm 

•nımvav rlurağl Lekler Rpartımanı 

Kataloğumuz isteyenlere gönderilir. ------ı reı : 4392 il w• 

llılıUılıUIUIWlU.llU•mımnm.mıımımmmmıımn.mıımmııuomummmıooınıuııJJmııımıınumıuımınuıııiııııııııu11ıuUD1mınu ıııııııııııımnıı11ııuııınmuuıuıııııınııııuuıııııımınıımm~ 
F O S FA R S O L, Kanm en bayati klsmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tath iştah te- ~ -nıin eder. Vüeude devamlı genelik, dinclik verir Sinirleri canJandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu gi. = -derir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde. Tifo. Grip. Zaffirrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşek- = 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. a 
FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublanndan ltstilnlüğü OEVAMLJ BİR SURETTE KAN. KUV. = 
VET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ \'e ilk ku11ananlarda hile tesirini derhal cöstermesidir.- 5 

KUVVET 
1 

İS T 1 HA ŞURUBU Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her etzanede bumnoır. ~ 

~~========~=nmrmmınnmıuınuıftm11nnımımnınıınnuun1nınnn111mmmırnn11111ımunınnınmnmcmıaınnunıınmu11Dllı1n111cnmnrrnnrrnmnııııunın1nnr1111nrmmnmfrii 

r- Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREW. ~ 

'- Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

Cinai Mile. Muhammen B. % 7.J!I teminat Ekalltmo 
Lira Kr. Lira Kr. Şek. Saat 

Yamalık kanaviçe 10.000 kilo 3000.- "45 - A. Arttırma 14 
l:skarta • \O.OOD • 1800.- 270 - • • 14.30 

• Ctıl 8.000 • 960.- 144 - • • 15 
• çuva 5.000 • aoo.- ı.20 - • • 15.30 
• lon.n.ap 5.000 • 1400.- 210 - • • 16 
• tp 6.000 .. 1400.- 210 - • • 18.15 

Marka bezi 300 • 90.- 13 M Pazarlık 16.30 
ı - İdaremlzfn Ahırkapı Bakım ve ~leme evinde müterakim cim ve mikdarlan 

yukarda yazılı llan.avlce. çul. çuval. kmna p, ip ve bez tıizalannda ıösterllen usuı-

ARAYINIZ. 

~ ae.yıef ·ôemiryöllari,,ve Urnanları. ı~tetrne:.u .. idar~si il?nlar·ı 
Muhammen bedeli 4750 Ura olan 5000 Kg. Neft yaiı 2-3-1940 Cumartesi günu 

sa.at (111,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahllindeki Komisyon taratın
dan •açık: eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe gjrmek lııteyenlerin 356 lira 23 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lA.zımdır. 

Bu lşe ait sartnameler koritlsyondan parasız olarak daiıtılrİlaktadır. (1251) 

MÜNAKASA iLAN 1 
Hatay Elektrik İşletmeleri Müdüriyetinden: 

Antakya elektrik santralımızın tevsii için 150 - 160 kilovat ta.katında bfr 
Dizel elektroj!n grubu satın alınacaktır. 

Bu busustakJ şartnameler Ankara • İstanbul - İzmir - Nafıa komlserllkle
riııden ve Hatay elektrik 1$1etmeleri tnOdüriyetinden alınabilir. Teklifler en k.ı-
aa blr ~ r..artında Hatay elektrik idaresine gönderilmelidir. (1000) 

lede ııatııaealtttr. rr~---• Avukat n - Muhammen bedellerl. muvakkat temlnatlmı. pazarlık saatleri bh:alaruıda 
gösterilmiştir. Suat Ziya 

m _ Ekslltme 't - 3 - 940 günQ Kaba tasta Levaz.ım ve Mübayaat Şubesindeki 
Kant 

Alım Satış Komisyonunda yapılacaktır. Sirkeci Palastaki yazıhanesini 
ıv - Nürnuncler her gün .Ah.ıl'kapı Bakunevinde görfilebllir. Bahçekapıda Kutlu hana nak. 

, v - İsteklilerin tayt.o olu.nan &ün ve aaa.tte % 'l,S güveı:ıme paralarlle birlik- !etmiştir. 

tıt mezkOr k~ selmeleri. (1152) ------------ı-

l)r. HORHORUNİ 
Rastalarnu akşama kadar Sirkecide 
Viya.na oteli yanmd'akJ muayeneba· 
nf'!!lnde teıfavi MPr Telefon : 24131 

lüyük ikramiye 100 000 Liradır. 
Sahibi ve Neşriyat Müdörö l:laW Lütfü OORDONCO. Gazeteci.JJJL vo 

Nesriyat T L. S Basıldı!r J'er: T A N MathaMJ 


