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1 F:e~ ~4 O bütçesi 
/( kalade masrafların karşılanması için 
tJQ~anç, muamele ve istilılô.k 

~':'.~~gilerine zam ytipılacak 
~Ilı~ ıti1fe1·A..J - 1940 tan ı:dirnrük resimlerinde ve it. 
~~ .\.~~tile Meclisine tev- halat maddelerinden alınmakta 
ı~·~ıdar~cı.lı A Maliye Vekili 

!erinde görülen 40 milyon lira. 
ya ·yakın tenakus, diğer qhet. 

(Devıtmr 4 Üncüde) \ "'1 ~~~~~~u Ajansına olan muamele ve istihlak vergi-
~· O 8e bulunmuş. 
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~ •ııı}esirıe !ktısa3·lan_ harplerin . 
'1~1!keu;1 • altın~ nızamın bü-

tı:tı "'' l)ıaı·ıhtiyara hemen her Heyetimiz azasından ikisi bu sabah geldi 
~a~ "ar· ı kUır nıa mecbur Al d ld \J dd 1 . ~tıı attık? ·~~ttaki etler ve nor. manya an a ıgımız .ma e erın 
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• Bır tanıf-

~Olist ıye zabıtası temin edilecek 
~ en Son anlaşma 
~~ ·~~)_ ~Yrllmıyor bı·r "dı"· 11 bır hafta sonra 
~ 't~ h~b gazetenin 
tı, ~ ""il .. '· er a l d . f . . 

" .. ,'~1~1\a:ibırak§sı sız ır menye e gınyor 
' · ltıı~ı~.Ye lletaı anı gazetesi, 
ttJ fe~ ""il bir k l:.tıttı ICırdarm 
'~::llt,ırı ltorıtl'oı 1°~11Yon tara!ın
t~ ~tııı:ıı teabı: erine Verilecek 
~taı:-:rırı,1t' beıecı.ıy fcln bir rapor 

· ~tıı 'lllhkıa e nıucıcırıUklc 
eli\_, tdan -

, \ , h """'IYet t ve belediye 
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~&~e ar!Jl hı 
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~ lııı b:lıı.rda:ı l'ılUdUr!Uklerlnl~ 
~ '-~l'\ı~ beıecı.ıy ayrılrııaaı, ne de 
~ı ~tta lıır tııeV: Z&bıtuı teo -
~!it ~ hır k llbaııa değildir 
\ı,~~ '4tı,,Z<ltro::1'-'Yon te~kU e • 
~ ~ l'e ~ il bu . denııı:ıur -
~- · n bıta Yaıııı1 · 
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' koııuıın naınealne ye. 
fll'oJı:ıntıı ııaı nıakudlle 
.(t>t\' Vthlr meclisi 

lbıt 4 üncüde). 

İtalya ile yeni ticaret mukave· 
ldcrini yapan hey'etimiz basın
dan Merkez Bankası İzmir ıube· 
si müdürü Nazif İnan ve Maliye 
Vekaleti kambiyo müdürü Osman 
Bülend bugünkü semplon ekspre· 
sile Romadan dönmüşlerdir. Mu· 
rahhaslarımız, İtalyadan getir· 
dikleri mukaveleleri hükumete 
tevdi etmek üzere bu akpm An· 
karaya gideceklerdir. •Hcy'et re· 
isi Cemal Ziya ve müıaviri Zeki 
Zeybekoğlu bazı temaslarda bu
lunmak üzere harcht'f'rini tehir 
ettiklerinden birkaç gün aonra. 
geleceklerdir. 

öğrendiğimiz ! göre, imzalanan 
mukaveleler, yeni bir ticaret an· 
latması mahiyetinde değildir; 
mevcut kliring anlatmaıı hüXüm· 
lerine uygun olarak, iki memleke
tin eşya mübadelesini geni1let • 
mck: üzere ithaline müsaade edi· 
lccek eşya hakkında hazırlanan 
kontenjan protokollarından iba · 
l'fttlr. ...: 

-Türk _ ttAtyan tit'llM't mııkawlf'~rlnl 
yapan mura.htıül:ırımızdan Mf'rkK 

Bankuı İmılr ıut»KJ mlktllrU 
Naftz lnan 

Nır:a!. l":tlerin uzun ıürıneıine, 
httbin ihdas ettiği güçlükler • ve 
umum: \ aziyet aebcp olmuştur. 

Bu mü~kü15ta rağmen iki tara· 

(o 4 ~~u.....) . evanıa ~- ... 

... 

tLAN tŞLERl: Tel. 2033 ~ 

-msö vveııer-u-ağir 
zaviafa uğradı 

Viborg önlerinde muharebe devam ediyor 
,f in kıta/arı bazı noktalarda 
qeni mevzilerine çekildiler 
Taipole'de üç şiddetli Sovyet taarruzu püskürtüldü 
Hebinki, 1 .<A.A.) - Kareli \ Petsamoda Nantaki nehri civa-ı {Sovyet • Fin harbine dair daha 

Berzahında Fın kttaları bazı rmda muharebeler devam etmek· evvel ıelen haberler 3 üncü aay-
noktalarda dütmanın tazyıkı aı· tcdir. · fıuruzdadır.) 
tında Viborg ile Vokıen aruın-

fe~~~/eni mevzilerine çekilmi!. Hükumet kararını verdi 
Sovyet ordueu aiır ı:ayiata uğ-

raımt ve 14 Sovyet hilcum araba· E "-' ı • ç t l "-' •r tahrip edilmiştir. . re1e1 z Ve Q Q Q'CIZl 
Sovyetlerin Taipaleye yaptık· O O 

lan üç ş~ddetli taarruz geri püı· 

:ı~:ım;i!~~.~do~~iı:::!~~~ad~ lımanları yapılıyor 
yapılan bır taarruz da tardedıl • 
miştir. 

Fin kıtaları Kuhmoda birkaç 
mukavemet noktasını istirdat et
mişlerdir. 

Bir Alman 
denizaltısı 

80,000 tonluk gemi 
batırdıktan sonra 

üssüne döndü 
Bertin, 29 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Korvet kaptanı V crner Hart • 

manın kumandası altında uzak 
mesafelere yaptığı ıderdcn dö· 
nen bir tahtelbahir ~500 ton ge· 
mi batırmııtır. Bu tahtelbahirin 
batırdığı gemilerin yekQnu 80000 
tona baliğ olmu9tur. , .......................................... , 

; i Yeni edebi 
t tefrikarruz : 

Kral 
Pozol'un 
maceraları . 

Yazan: 
"Afrodit,, müellifi 

Piyer Luiz 
1DiKKAT !1 

4 mart pazartesi 1 
günü ba-lıyoruz. 

İngilizler tarafından yapılacak olan Çatalağ
zı limanı sığınma değil, yalnız yükleme ve 
boşaltma merkezi olacak ve Karabük fabri
kalarının ihracat ve ithalatı buradan geçecek 

Ereğh limanında 60 gemi sığınacak 
ve karada yeni tesisatla kömür 

yüklemesi arttırılacaktır 
{ Y azm 2 incide) 

Bir tercüme anketi açıyoruz: 

Müddeiumuminin tercümesi 
doğru değil midir ·? 

K~ \ "otel (Cl~ment \'aut.el) 1 diye tercüme olunmak Lhmıgellr. 
Gırenruarda (Grlngolre) yazchfı bir Yine hl.dm mllterclmlmlz, bu tıkra
fıkranm prlp btr tecıelllsl oldu. Bu da esertı:ı ''bu&1ln hiç bir rUndellk 
tıkr& Cumhuriyet Müddelumumtıl 1 Fransız; raı.eteet tarafından ıUtunla. 
Hikmet Onat tarafmdan Afrodlt da. nna kabul edl.lmeyeoql" nl anlatan 
vumda kendi lddlumr kuvve-ilendi. bir mAna bulrnakt&dır ı.ı buna ba 
ren bir müt.alla olarak lrad olunmuı. kılmca Lanson•un mü~cllt tab'; 
Jum ttlrkoeyl de, tr:ınıızcayı da iyi oldup rlbl G~cuar'm ela mUteaddl~ 

bildljine lna.ndıfunız bir kalem l&hibl tab•ı oldofuna hUkmetmPk lhm>dtr; 
bu fıkrayı Y'lnız davanm df'ill, da.. zira bu fıkra Fra.nıız muharririnin 
va dolayıslle memlekeUn blle aJey. CŞ&rkh) diye ifade ettiil camla n~ 
hine çlkacak surette izah ettt. beraber oldutuno, "e bu da (Şarklı) 

Merak ettik, Gırt'ngı.ıar'ın 15 ıubat kellmeıılle Türkleri rert dhnlyette 
nüalıaaııu buldurduk ; kendJ mütercl_ göıtıcrmt'k lıtemedltlnJ anJaur. 
mlmize verdik. ŞlnıdJ haıı(l ıuılayıt dntrul' 

Blzlm blııl ettıtlmlz kanaat ıu Banu okTıyuculanmnda.n franın:ca 
oldu: Fran11z muharrirlrinln mUddel. bilenlerin temylı.lne an.edlyomz. 
umumilik tarataıdan da tuhlh olo- HJç blr nl urına mabA1 kalma • 
nan bir batuı var: Eserin, muhakP. mak l~ln de işaret edelim ki, blz 
me sonuna kadar satıştan ~n·ı ka- AtrodJt t.erctlme8l kltabmm davacıla. 
ranm:, (lya bir Ankara aan•UrU va.r. rındao değiliz. Makaadımıı:, bu arada 
1D1J da O Tenııtlf Jlbl &'ÖltermıNidlr. yapılan De~riyattan maruf bir Fran. 

Fakat, Kıleman Votel, bu tıkraam. ırz ~te&I ve maruf blr Franaız 

da Tlrklerl "mtıt88alb" röeterfyor moharrirlnln Ttlrktyedekl bir mu. -
mu f Blıı:ılm mtıterdm, Fran.ız mu • t.eboen davaaı kal'frwmdald bakUd 
llarrlrlnln, mltt.elllderlıtl fena pro • vıulyetlnl oldutu &1bl prnwık ve 
JMIC&Dda eden blr yazı yumak p11~- göıtemtf\p hl-:met etmekUr. 
tine dipnedJft lcldlaamcladır. (Rlro. Bu arada lateyerek, lstemlyertık 

rist), blzdekl methar mln.ulle (mfi- bu vaziyeti detlttlren vana o da 
..._b) demel< 41el11c1Jr; (...t abl&k. kendlllttndflll arıJae"'"Tf olar. 
lı) deuu•ttr. Ban& e.erl tıwsıı ecka Oenpların ponunda ba bkrama • 

llellme de (.mefbur) detU, (mabu4) ,(Devamı 4 üncüde) 



Yazan: U 1 c .. U. 4d J 1 crcüme eden: V. G. 

Komiser: - Siz, bütün Paris için, hatta bütün 
Fransa için bir tehlikesiniz, diyordu. Burada bir 

gün daha oturmanız doğru değil ... 

- Neden olacak! Beni kızdıran, 
türlQ ren:ı kelimeler s:ırfodcrek ka· 
nımı beynime çıkaran, nihayet ~ 
vin her tarafında elimjn altında do 
lu tabancalar bulunduran hep o
dur. Eve gelip bakın: her odada, 
her konsolun, her komodinin gö· 
ziinde bir tabanca var. Bunları 
niçin bulunduruyor? Herhalde, 
kızdığı zaman kendisi bana karşı 
kullanmak için. l~te. onun bu 
maksatla sakladığı tabancalardan 
birini bu geceki kavga esnasında 

ben kullandım. Hem. on:ı bir ~Y 
de olmadı. Olsardı. belki beni ka· 
bahatli bulabilirdiniz. Fakat şimdi 
neyle itham ediyorsunuz? 

Komiser, küstah tavrnn ve cer
bezeli konuşuşum karşısında a -
fallamıştı. Fakat, yine amir tav
rını kaybetmemek i ti)'or: 

- Siz, blitlin Paris için, hatta 
bütün Fransa için bir tehlikesiniz. 
diyordu. Burada bir gün daha o. 
turmanız doğru değiL. 

O zaman, komiseri tehdit etmek 
lazımgeldiğini anladım. lstihıa ile 
gülümsiyerek: 

- Bütün Paris de, bütün Fran
sa da, Fransanın ileri gelen bir 
çok şchsiyctleri de benim hayra -
nım. dedim. Beni memleketinizden 
dşın sürerseniz korkanm bütün 
Fransa halkı peşimden akm eder. 
ize de artık burada iş kalmaz. 
Tanıdığım nüfuziu kimselere 

müracaat ederek kendisini komi • 
serlikten attırmm mfulasına gelen 
hu tehdidi herif anlamıatı. Derhal 
yelkenleri suya indirdi \'e: 

- Şüphesiz, dedi, bu işte ka. 
nundan dı~rı çıkacak delilim. 
Hakkınızda ancak kanuni takibat 
ve tahkikat yapacağım. Eğer, 

.Fransada kalmanız kanunun mil -
saadesi dairesinde ise ... 

Komiserin daha fazla konu5 -
rnasına meydan vermedim: 

- Allahaısmarladık, dedim ve 
çıkbm otele geldim. 

Polis, ertesi gün, tanıdıktan 

dinledi \'C bunların da çoğu benim 
tarafımı tutarak, kabahatin Pir -
ye ... skide olduğunu söylediler. Hft. 
di e de böylece kapandı. 

• • • 
Fakat Piryevski ile artık otu-

ramazdım. O benden ayrılmak is. 
teıniyordu. Bununla beraber, o -
nun da artık beni sevmediğini, fa. 
kat benden aynlmamakda adeta 
inat gö~termeye karar verdiğini 

anlıyordum. Bunda da bir mak -
sadı olduğunu ve, paçasını sıyı • 
np geçen kurşunun acısını ben
den, bir fırsatını bulup, kat kat 
çıkarmak ic;tediğini de ~·ezer gibi 
oluyordum. 

Onun için alakamı kaU bir §C

kildc kesmemekle beraber, bir 
müddet ayrılmayı muvafık bul -
dum. Kendisine bunu söyledim: 

- Peki, dedi. Ben Moskovaya 
giderim. Ne zaman görü~mek is -
tcrsen yazarsın, aradan \akıt seç· 
miş, biribirimize ka~ı duyduğu -
muı kini unutm~ olurıız. Tekrar 
Parir.e gelirim. beraber ya~nz. 

O Moskova~a gitti, fakat ben 
de Pariste kalmadım, Monte r\:ar 

!onun yolunu tuttum. Bu ka<lar 
heyecanlı maceradan, sinirlerimi 
yıpratap hfidiselerden sonra, ne • 
şemi ar • .:ak orada bulabilirim di· 
re d~Qyordum. 

Fakat Monte Karloda bu sefer 
ilk gilnler kendimi pek yalnız his. 
reuniştim. Vakıa şöhretim. .iaha 
fazlalaşmış ve sade eski tarudı~lar 
değil, Monte Kartonun )'eni si • 
malan tarafmdan da p:;k büyük 
bir alAka ile karıılanmıştım. Fa -
kat. bunlamı arasmd~ı hiç birinde 
uadığrmı bulamamı~ gi~iyd!m. 

Daha doğrusu, Piryevskiden ay 
nlır ayrılmaz kalbimde bir 00, • 
luk olmuştu. Adeta içimde bir 
yay kopmuş, içimın ?iltün nizamı 
bozulmuştu. Bunu hmir edecek 
birine ihtiyaam vardı. Fakat '<ıu.? 

Monte Karlodaldlcr ata ında 
bana aJ~ka gl>sterenlerdcn en faz. 
la hoşuma giden Sertori isminde 
bir İtalyandı. Bu da seve.bilcccr,rim 
bir insan de~ldi. Fakat beni için
cie bulunduğum yalnızlıktan biraz 
o1sun kurtarabilirdi. 

Piryevski, Moskovaya gittikten 
ronra bana mektup yazmıştı. Ben 
de cevap ve.'1Jliştim. Monte Kar • 
lodakilerin çoğu da, henüz kendi· 
sile alfil<amı devam ettirdiğimi bi. 
liyorlardı. Kıskananlar da yok de
trildi ve ba~Jnda da Romanyalı 
Kontes \'allia geliyordu. 

Kontes, Piryevskiyi eskiden ta. 
nırmt§. Benim kendisile mektup ~ 
J~tığımı öğreninoo o da tekrar 
muhabereye başlamış ve Piryevs. 
kiye. benim Sertori ilt dfi:.4'fıp kalk
tığımı yaımı,. 

Bunun üzerine Pirycvs.kiden 
~iddetli bir mektup aldım. Rus 
dostum, aramızda bu kadar şey 
geçmiş olmasına ve şimdi Ui. Mos.. 
kovada bulunmasına rağmen beni 
Mil kıskanıyor ve ba~ birilc 
konuşmama tahammül cdemiyor
d\L 

Verdi&rim ~apta. bunun ifti -
radan ibaret olduğunu bildirdim, 
Kontes \'allia hakkında bir ~k 
şey· yazmayı da ihmal etmedim. 

• 
Her halde kontesle de nynı §C -

kilde §İddctii mcktup1ar alıp \'Cr • 

meye başlamı~tı. Benim yazdık • 
tarım bir yandan, kontesin )'az • 
dıkları bir yaıl<lan. zav~llı adam 
dayanamadı, kalktı bir gün Mos -
ko\'adan Monte Karloya geldi... 

Artık Monte Karkınun da, Pir
yevskinin de tadı kalmamıştı. Pa· 
rise gitmeye karar verdim. O za • 
man Piryevski yine kızdı: 

- Ben yokken Monte Karloda 
eğleniyordun da ben gelince canın 
sıkıldı değil mi? diye kavgaya 
~!ndı. 

Hakikaten, Piryevskinin gelişi 

hi~ de hoşuma gitmemişti. l\lonte 
Kartoda kalıp kumar, oynamıya 

niyetim olsaydı kendisine hoş gel
din, saf:ı geldin der. bornun:ı e:ı... 

rıhp gönlünü almasını bilirdim. 
Fakat artık Parisc gitmeye karar 
\·ermiştim. 

- Evet. dedim. Canım sıkıldı. 
Parise gideceğim. 

(Devamı var) 

Başvekil 
Zelzele mıntakasmda 

tetkikat yapacak 
Ankaradan gelen malumata gö

re, ~vekil Ref" Saydam bu
günlerde zelzele rnmtnltasmn gid~ 
re!: y:ı.pılıın işleri ve alman karar
larm tntbik"tlllı gözden geçlre. 
cel:t.lr, 

Gazeteler aleyhine 
açılan uavalar 
Afrodit yüzünden açılan iki 

davanın muhnl:emeıine dün de
vnm edil:ni~tir. "Cumhuriyet' te 
Peyami Safa'nın "davacı biziz" 
ba§lıltlı fıl:rıısı hakkındaki mu· 
hakemede, ~vukat İrfan Emin, 
davanın mahkemeye &evkedildiği 
kanun maddesine göre şahsi şi 
kGyet ~vcut olması liizmnunu 
söylemiş, milddei umumi muavini 
b:tzı maddeler zikrederek buna 
lüzum olmayacağını beya:ı etmiş· 
tir. Neticede mahltemenin deva 
mı bu hususta tetkihat yaptlmas 
için bugüne kalmr§tır. 

Son Telgraf gazetesir.de Bur 
han Cevat milstccr imzasilc çı 
kan "Afrodit'' d!vasında veıilcn 
ü.-tlvcrsite raporuna dair fıkra u
zerinc gazetenin sahip ve netri· 
yat müdürü Etem İzzet Benice 
nin 8 inci aıliye ceza mahkeme • 
sinde muhakemesine devam edil 
mit ve bu fıkra mahkeme karar 
ve muameleleri hz..kkında tenkit 
ve mutalaa bey•mı mahiyetinde 
görülerek 2.S lira hafif para cc 
zasma mnhklım edilmiştir. ---o,---
iki katilin idamı 

istendı 
Bunların biri köy basan 
Çingene, diğeri ustura 
ile adam kesen kömürcü 

Eyübün Pirinççi köytine baa· 
km yaparak aHs:m ağa adında 
birini öldüren ve oğlunu da ya· 
ralayarak hayvan gubeden Kıp 
ti Resill ile arkada lan Mek'o, 
Mustafa, Kaya, Ahtn(t ve ?;iya 
ı:lnin birinci ağır cezadaki muha 
kemeleri bitmio ve müddei umu· 
mt bunlardan Ucsülün idamını 
diğerlerinin r.ısb slıçunun faili 
olarak cezalandırılmalarını i"tc· 
mi~tir. 

ikinci idam hükm;,i ild sene ev 
Yel Bcyoğlunda P:ırmakkapıda 
bir k!SmUrcU dUkk~nınm iistünde 
İ!lenen cinayete aittir. 

Abdürrahman admda biri 
l!üsnllyü ustura ile ke.scrck öl • 
dürmüş, Aliyi de bu suça şahit · 
lik edemesin diye yaralamı§tır. 
Abdilrrahmanın kardeşi Emin de 
bu işte kendisine yardım etml§' 
tir. Müddel umumi Abdllrrahm.a· 
nın id!mını ve kard~i Eminin 
ağır hapse konulmasını, fakat 
)'aş~arının nazarı dikkate alınma· 
smı iıtemi§tir. iki mahkeme de 
karar için başka gün~ kalmış~r. 

Afrodit muhakemesi 
bugün devam edecek 

Me;,hur Afroclit dnvastnın 
muhakemesine h-Jgüıı s2at 16 da 
7 nci asliye cc::a m.'lhkeme~indc 
deva~ edilecektir. Bu c~b~d~ 
mildafaa. yapılacaktır. 

Ter imlerin teshitinc 
başlandı 

Ünh•ersitetlc terlm1erin tesbiti 
için tcş!Iil edilen 10 komiayon ça. 
l~ağıı. başlamıştır. Ün"vcnıitcıde 
tetkik cdilmesJ icn.b ec\_cn krrlta yn
km !'iUOO vardrr. Hor !iulı9.ye o.it 
tıırimlcn tcsblt cd<'erk kmni.1;yon-

I l;r yakında tnmamls.nac.-ıktır. 

ükumet kararını verdi 
Ereğli ve Çatalağ.zı 
limanları gapıJıqor 
. .•..••..•...... , 

lngilizler tarafından yapılacak olan Ço.talağ
zı limanı sığınma değil, yalnız yükleme ve 
boşaltma merkezi olacak ve Karabük fabri
kalannın ihracat ve ithalatı buradan geçecel< , ............... . 
E.reğh llnianında 60 gemı sığına caK 

ve karada yenı tesisatla kömür 
yüklemesı arU rııacaktır 

U::un mllddettcnberl Nnfııl. ve Mü. 
nal:ale \'ck~eUcrt t.ara!ındnn KanL. 
dc.nizdc llmıın hışzısı lı,;ln yap.lmcı.kt.'\ 

olan tetkikler bJUrllml,;ıUr. 

Vcr:llen rıon kararlara ı;öre, Çala -
lağzt limanı lngillzll're tn73 ettlrlle 
ctıktlr. Bazı kl.ınsclcr Çat.alıığzında 

yapılacak Jlmn.nı bUtUn gemiler lı;ln 

bir stğmmn. yeri gibi ıoyarak ~imdi. 
ye kil.dar bir çok itirazlarda bulun • 
DlU§lard.ır. 

Halbuki ÇntalağZmda :raptlacak il. 
mıın yalnız bir tahmil t.nhltye limanı 
olacaktu. KıırabUk fabrtkelıırmm 

bUtUn ihracat ve lth:\ltı.tı buradan ge. 
ı;ee<>ktlr. 

Kıırabük clvarmda bakir ve zen. 
gin kömür dam:ı.rlan da buhmmuv • 
tur. Bunlar da tvıetııcrek kömUr is • 
t.lbsalAtımız artacak ve KarnUUk el 
v&n Uım blr aanayl merkezi halini 
alacaktır. 

K.ııradeıif%de ııe!er eden vapurların 
barinabUmeat lçtn de Ereğll Umanı_ 

Şehir Meclisi konserva
tuvar ingaab için 

tahsisat verdi 
Şehir medisl diln toplanmılj ve 

belediyenin belediyeler bankasın -
dan yaptığı beş milyonluk lstik
razdn n otoblls mUbayaasma tahs's 
edilen b!r mllyon Uraı'lm gatl.~o. 
tlyntro ve konservatuvar tn.~f.ı· 
na tahsisi lınkkmda'<i biltçe cncU
ıneni mazbatıuunı mUı&k"r,,_ "tr.ıif. 
Ur. OtobUslerln tram\'ay varlda • 
tından alnunnsı mUnıı.aib görüMU· 
~nden belediye hu 1 mllyon lira 
Ue ~·eni U~'ll.lro ve korısrrvııtm·an 
bir en evvel in.511 etmek istemek
tedir. Tcltllf valinin izahntnu mU • 
teııkip kabul cdJlml"UJ'. Meclis bu 
gün belediye mbıta"ı talimatna
mesini mtiza.kere ve fümnl ederek 
toplantılarına nihayet verecektir. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* BüUln vapur ve deniz vr.srt.a
l:ırnım hava tehlikesine ka%1j1 bil. 
tUn korunmtı tedbirlerini tamam
lnmalnn b!ldirilrn~tir. 

* H.aydarp3Şa askeri lıa.stancd 
için hastabakıcı hemıılre alınacak
tır. lstivcnle:r hastane sertababe
tinc müracaat edebileceklerdir. 

* Limanlar i§lctmesi umum nıli.
dürii R:ı.ufl Manyas vck!letin da. 
veli üzerine Anltnı aya gitmiiıtir. 

* Söme:Jlr tatm l>itnıi!i ve dil.ıı
de."l itibr.rcn Unlvcl'flltcn'n bUtUn 
fnkUlteıcrindc dt'rtforc ~!mı.r ~n~ 
la-ınıq;tır. Yunıın!stnnda bulun:ın 
rcktB:-Un ynrm gchncsl ~klC':l
m .. l:tedlr. 

* Bir senedcınbcrl hasta bulu
n an hakuk fakUltesıt ld9.?"c hultuku 
ordina~·Us profesörü Sıddık Sami 
lyllcıımlş, dUn dcrı!lerlne başla.mı • 
lir, 

tö Teşviki sa.nıı.yideo. !:ıtilad .. c
d<'ll fa.brlkn.lnrm iş cet\•cllerile bl
Uınço!armm· U:tteot nıUdürlUğUno 

nm ln§8Sl ka.ra.rln§ınıııtzr. E.s;ı.aen t.a. 
bil bir liman vcklinde olan Erc.?linln 
önUne bir mendirek lnı:a cdllccek Yl' 

böylcllkle ~ _ 60 s;emlnln fırtına. 

havalarda sığınabllmcsl .Mimin oluna 
caktır. Bundan bll§ltıı Eret;ll llına 

nının dıtmda. buluMn kömür ocakla 
rmdan tırtmaıı hnvıılarda kömUr -..ı 
nıımnmnltt.n, iyi havalarda da \'<'Mit 
slzllk yl12:Undcn kömür ytı.klemelc u . 
zun zamana ihtiyaç göstermektedir 
Alı\kadıırlar bu vaztyeUn önUııe &eç 
mck için do bir proje hazırlaml§lar. 
dır. Ereğli :Umanı har!clndtıld ocak 
lnrın kömllrlcrl kıırtıdan yapılaca! 

teslsntıa limana goUrllecek ve bura_ 
c.lıı vapurlara ytı.kletilecckUr. 

OOylellklc bcızuk havalarda bile klı 
mür yükleme, boşaltma ııııert durmı 

yacak ve limanda bulunan vapurlıır 

rahat rnhnt i§lerlnl görcceklertl!r. 
Kl:lmUr ocaklarının latilısalAtm 

artırmak için C:e ur1 tesisat yapıla. 
e&klır. Bu iş lcfn bUyUk bir pro~ 

hazırlanmaktadır. 

Yugosl.ıı.vya ve 
Bulgaristandan 
muhacir geliyor 

BugUnkU kon\•nwılyonel trenile 
Bulgarlı~ ve Yugoslavyadıın ıtt 
TUrk muhaciri ırolmlııtir. 

Bunların verdikleri izahata göre. 
Dl!.lka:.1!3rda <'Ak olddotll 190ğ\.lklar 
devam cCJ!yor. Genık Eylga.rlstan. se~ 
r<ık Yugoılavya bUktlmeUe"ı ecncb! 
mcmlekcUerc seyahat yapmak hıık • 
kmdnld yasağı kııldırdıklanndan da. 
ha bir ı;ok mutıaclrleı1n ceıı:nc~l bek. 
lc:ınoblllr. 

G Macar artisti daha 
geldi 

Macar kııdtıı ve erkek a.rtf.&Uerln 
den ml\rckltcp ıı.lll l..1elllk bir kaflle 
l;ıugUnkU ko:ıvnnsiyonel trenlle oeb -
rlmlze gelmJ§tlr. 

tl"\'dli için \•erilen lkl aylık mUd • 
det dUn bitm'!itlr. Dün akı;.ama k~ 
dar 400 fabrikndn.n bUyU1• bir kra
mı C('tvellcrirıi \'Crm~lerciir. 

* Den'zyollan mc>mı:r ve müs
Uıbdem!erl kooperatlfinbı heyeti 
ı:mııınlyc toplnptuıt 14 Martta :ra
rll:ıc:ı'tttr. 

tt lst.'Ulbul Hava kurumu bir 
e~rn p!y:\n :o~u tertibine kare,r 
verınlşUr. Htwrlıkl::ı.r yapılmakta
dır. 

* Gnlnt.a köprUsllnü.n &çılma 
sn.a.tleri bu enbahtan itib:ıren on 
be!'i dnldka evvele alınmış ve haJ. 
~l"l ilk vapurlara kolaylıkla yetiş. 
mC3' tenıJıı edilmiştir: 

* DcYlet ~e.rmayesilc irlıı.ro olu. 
nan mU~~"ler yUksek muraka. 
be lıeycllne iızd ta~in olunan eıoJd 
Silm"t'bnnk ıı..-nı·m mUdürU Nurul· 
hb F.at Sllmnr bu v:ı.-:1feFinılcn 
de l::ıtlfa f'lmi.,Ur. 

fi. Kadı:l:C!y \•e Ü~kildıı.r fırıncı -
lıtn d~ n-ı lj1r!wt lmrmuı>lıırdD'. 

Pırınrılıır bu şirketleri kondllcıinl 
z:ırnrdan '1.ikay,. ve nsr-1 fm!llar 
te::lı:I i,.ln kt:rt!u~ nrmı r.öylemek
tedir er. 

+:- Ktd"m ı.:ımmr s.lııcak 7!'i0 kn. 
d"r mııplfünm ceh•cllrrl tn.sdlk fç!n 
vcld'Jctc gö::ıderllmclıt llzeredir. 

1. 11ei! 
Bir Sur~ye 1 {I~ 

ök çelerıne 81 

sakı atırke~ · g 

0tel~ dil 
Yakalandı ve gt~ %4 

çaldığı paralar 
alındı ~ 

ııtJ. 

Surlycll Uı.clr ,.JduğtJ ~:r 
rck Bristol oteline Jll

3 
t!t 

HUsey:n Beydi ndınd :lf'J 
ayni otelde yatan ~~e• 
\!nhmudun odıısuıa giratıııı' 
raya yal.-m par:ısr:nl C ~ 
n:ımyln çarşıdan altJJI ı a· 
"tml~Ur. HUseyln H::! ş. 
bir kunduracıya gid ~e 
ııyakkebfüırmm ölrçele~ıı 
nı.ra.k içine ycrl~~dn~ 
ve bu i.!j yapılırke!I 

nünde o~-ruyan çocuk~ıd ı1 
crörmU~Icr ve filmlerde ...ıı 
.:t .. hı:~ 
Çlltk ve hırsızlık vaJtS•r tı--f 
lıynrak hemen poU!le 11~ ı 
mlşlerdir. HUseyi"'I J-Ie~ &ı 
nıış ve paralar istlrd-1 

fahke~v~ 

Sabaha kadar İg 
bir bakkıl ~ 

So1<a a çı.~'~ 
ııüşüp öld~ 

Dlln gece Beyoğhıtıdll 
ölUm \'aka.sı olmuştur. ,i 
bnkkalltk etmekte oınn JJt 
t:allp Beyoğlı..:ııda egıeııJJ1~ 
vcrmıo ve 1stanbula ı,cÇ 
yarısına kn.ılzır AbanO.Z So 
evde !çlp eğlenen GııllP tı 
kağa c:ıkmış, takat bfrııt :-.; 
sonra tlzorlnc fenalık ıre: J 

yuvarlıuımııtır. <;ağırılal' ~~ 
Jaıı.cağır.ııı ölc'U~rUnU ı;tl t 
Uzerlne CC3et adliye dol! 

1 
.~aran ta.rat"uıdn.D muıı.J'eıı o t' 
Ur. \dllye doktoru lil11~ 
&"örerek cesedi morga 1'ıs0 
Galibin elbiseleri lçlnde 

d&rbir~ 

D . l .. iiı1&~ 
emır e goı: 

yaraladı~ 
·rllk.almde ıı~esllyon '°rji '/, 

numaralı evde oturan 'l' 0 p~ 
hnl &)'Dl evde oturma.l<ı-~ ~J 
tarntınd n t.Icmirlo gal r; 

1 
~ 

den yaralıı.nmıo. hestD-11°>~ t' 
mı~t:r. Suı:ıu yal~.,. 
t>aolanm~ts 

Binildctle çil~,.~ 
Bakırkuytındo oturo.tl 111ııe~ 

blsU;JcUe lstıısy.:>n cadd~ f 
ken, ~lmköyUndc .,ş~~f 
27 oumarat1ıı ot.uran 62 ) ı.ıt· / 
roya ç:ı.rpmL,, yaral&Dl~çlıl 
tedavt aıtma o.ıınııruk 1 

da. tııhldkata tıaş1anı:oıştd• 
--o-__.,. it~ 

Diyar ıbalor • 
derı1irYoltl ~~.J 

Diyaı·bakır • ırıın J.~ ı 
lı:ıttmm nıuis - oağ rıı:ıll ~ 
hnlesi için yapılan lı~~ 
mt3tlr. Hattm Dt;ıırb JJ' l 
dalan köyüne kadnr o f 
Jomclrclıl;; lmı:mmd~ ıı!' 
movslme rat'Itlen bUY ) ı 

drvıun Q~~ l-'• ~ 
iki morfinci y3l~ ~ 

U f <'tf...... ' 
Sabıkalı SeH.nlk ~ #. ~ • 

bir atlem morfin s:ıtu,... rt"ııVt ~ 
lanmıştır. Bu P.dalJ1 ~t!-1~ .p 
ret ad:nclıı. bldne \' ~:t'~ı'J 
da rrıllptelülarm~ Bil rt~ ~~ 
kfı;J d,, r.ıabkemc'\'e ~~ 
!etn4llln bu işi uzun b" 'I 
yaptığı ve evvelce yJt1

1
'd,1r 

bir seneye mabkUın o 
ştlnu!}tır. 



·~~İşçileri London 
l4ıı ...,.,a Salo • 
~~ ga.zlı bo :una gözya. 

.llineına1~ altır atmış
. • ?atnıc:n ı . tethişçllerin 
ı!iJ l:liııternıe~r1iz aktUalitc 

•'.:ıı1'ı~: Saıon1 c ısrar et -
:""il d arda p . . e Yarıı.l anık r.u-

'. anan olma 
• 1 b' • 
~ 'eır lca~"t!ak 

' Pl!:iltada ı~ bildirildiği-
'nt .. - uırne.ı:. İfe.r!tıt•e edil be rnecbur 

a eti .A.nv e.'l ban lngi-
< l \·e °L'... . ~ civanndan 

ıı !>11 ,. ııı.nsız h 
c~· tcıreye . ududunu 

t; .. Vlal"drr IDlnıeğe rnu-
lld • 

Ya llıill' b 
a b.?ııeınıek~u arrarnr. bü-

1.ır ır ~'al"dıın c:ınde, Fin. 
~ · CünU olarak 
~e ra:ta ?lıiUn 
)~ !1ntandiya gler tertip e-

Ynt ,. askerleri "'in 
' "aruıın1 "'l< 
't}e ar top\an-

~ı·h~üıneu 
a.ı lltiııde b ' kahve ve kö-
~tır. azı takyid ted-

3 
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Brük."4'1, 29 (A. A.) - Ha\•as 
bildiriyor: 

Almanya - BelçikA ve Almanya 
Hollanda hudutları bir marttan i
tibaren kapanacaktır. 

Diğer taraftan her gün için Al
manyaya gitmekte olnn şark kan
tonları amelesi de bu tedbirden 
haberdar edilm~tir. 

Ahen polisine birkaç gün evvel 
hususi yol vesika.ı11 için mUracaat 
eden Öpen mıntaka:<11 halkına bu 
VC5lka verilmemiş ve kendilerine 
yakında hududlar kapanacağı ic;in 
buna hacet olmadığı söylenml§tir. 

' La H aye, 1 (A.A.} - Resmi 
Hollanda mahfellerinde beyan e· 
dildiğine göre 1 marttan itibaren 
Alman • Hollanda hududunun 
kapanacağına dair hariciye neza· 
retine hiçbir hab:r gelmemiştir. 

Fin18.ndiyaya giden 
lngiliz gönüllüleri 

Fin subaylarına itaat edeceklerine 
dair yem in ediyorlar 

BiR GÖNÜLLÜ FiN MAKAMLA· 
RiNA KAÇ LiRAYA MAL OLUYOR 

Londra, 29 (A.A. ) - Fin Hindi· 
ya elçiliği Röyter ajansına lngi· 

• liz r.önüllülerinin Finlandiyaya 
hareketleri haklunda t a fsilat ver· 
miştfr. 

Bir ingilir: gönüllü grupu yol· 
dadır. Keza Londradan h areket 
eden 300 :M:acardan mürekkep 
diğer· bir grup da yolda bulunu • 
yor, bir k aç yill: gönüllüyü ihtiva 
eden esas İngiliz grupu da pek 
yakında hareket edecektir. 

Bu gönüllüler, Vetminıterdeki ı 
Finlandiya bürosuna m üracaat e· 
den binlerce kisi arasında sıhhi 
muayeneleri yapıldıktan sonra 
ayrılmışlardır. Bir çok kadın ve 
ihtiyar da milracaat eylemişti. 
Fakat onların Finlandiya davası· 
na olan muhabbetleri Finlandiya 
harbi gibi çet in bir mücadeleye 
rnüıaid olmayan bünyelerinin za· 

Seçilen gönüllüler Finlandiya 
elçisilc ve yardım komitesile bir 
mukavele imzalıyorlar. Bunlar 
Finlandiya davaıına sadakatle 
hizmet ve Finlandiya subayları , 
nın emirlerine itaat edeceklerine 
dair yemin ediyorlar. Finlandiya· 
daki enternasyonal gönüllü kuv· 

vetleri saflarına hizmet c<lecek • 
)erdir. 

Bütün memleketlerin tcbeaları 
İngilterede gönüllü kaydediliyor· 
lar. Binaenaleyh Finlandiyada 
harp edecek ingili zalayları yal • 
nız İngilizlerden mürekkep değil 
fakat Avusturyalı, enternasyonal 
Letonyahları ve diğer memleket· 
lerdcn gelenleri de ihtiva edecek· 
tir • 

Bi R GöNOLLO KAÇA 
MALOLUYOR 

Hesabedilmiştir ki, her gönül· 
lü, Finliindiya bürosuna 200 İn • 
giliz lirasına malolacaktır. Fin • 
landiya hükumetinin bizzat Fin· 
landiyada gönüllülerin iaşesi için 
yapacağı masraflar bunun hari· 
cindedir. 

Bir gönüllü aynı Fin!Sndiya 
askerinin maaşını alacaktır. Harp 
ten ıonra kendisine veya varis • 
]erine ayrıca bir ikramiye verile· 
cektir. Demek oluyor ki, her gö· 
nüllü günde 2 şilin alacaktır. 
Bundan başka sakatlanan gönül· 
lüye ayrıca bir para verileceği 
gibi harp sahasında ölürse aile· 
sine de tazminat verilecektir. 

lngiliz ~aşvekilinin 
yeni bir · nutku 

Çemberlayn istihsal ve 
ziraati teşvik etti 

Londra, 29 (A.A.} - Ziraat 1 
topla.ntısındil bir nutuk ıöyliyen 
B. Çem berlayn, lngilterenin en 
büyük endüstrisinin halen ziraat 
olmasına rağmen memleketin e k· 
seriyeti itibarile endüstrileşmiş 
bir memleket olduğunu kaydet • 
tikten sonra ezcümle demiştir ki : 

Geçen yıllar zarfında ekonomik 
sistemimiz geniş bir zahire itha· 
]atına istinat etmiştir. Bu sistem 
barış zamanında mükemmel bir 
şekilde işlemekte iıe de harp za· 
manında zaruri olarak yeni vazi· 
yet hasıl olmakta ve muhtelif 
hacim ve tipte mal ithali icabet • 
mektedir. :M:emleketi muazzam 
bir teslihat fabri\cası haline çevir· 
bir teslihat fabrikası haline çevi· 
riyoruz. Fakat ihtiyacımız olan 
bütün ham maddeleri bu memle· 
kette istihsal edemeyiz. 

B. Çemberlayn kafile halinde 
seyahat usulünün emniyeti te· 
min etmekle beraber vapurları:1 
muvasalatını da geciktirmekte 
olduğunu söylemiş ve sözlerine 
§U suretle devam eylemiştir: 

Mutat olarak ithal ettiğimiz 
bazı maddelerden k endimizi mah· 
rum etmeldiğimiz lazımdır. lt -
halatımızın hacmi iki tahdidi 
amile tabidir: Elimizdeki vapur· 
lar ve yabancı dövizi ka ynakla· 
rımız. 

kazanmak için elzem olan şeyler 
duracaktır. Buna binaen yiyecek 
maddelerimizin istihı;.alini arttır· 

mek icabeder. 
B. Çernberlayn hükümetin zi · 

raate ve çiftçilere yardım için he r 
şeyi yapacağını söylemiş, fakat 
hazinenin tükenmez bir menba 
olmadığım ilave eylemiştir. 

Başvekil bundan sonra fiyatla· 
rın yükselmesi meselesine temas 
etmiş ve çiftçiler tarafından elde 
edilen fiyatların istihsali arttır • 
mağa imkan. verecek derecede ol· 
ması icabede<:eği hakkında zira· 
at nazın tarafından yapılan beya· 
natın harp kabinesince tasvip e· 
dildiğini bildirmiştir. 

B. Çem berlayn nutkunu şu 
cümlelerle bitirmiştir : 

Ziraatin harpten sonraki vazi· 
yeti şimdiden derpiş edilemez. 
Fakat ziraatin harpten sonra çök' 
mesine müsaade edemeyiz. 

·~~~~·~~~~-, 

· Münir'~ ure ~~ i rı1 
• 

KONSERi 

1 SARAY 

Romany~da 
Ham petr ol ihracı 

menedildi 
llükre,. 29 - N'e~redilen bir e

mirnameyle oktanik benzinin ve L 
c;inde yüzde 60 oktanik benzin bu
lunan ham petrolün ihracı meni'!· 
dilmiştir. Ayni umanda bir kısım 
c-cnebi dövizlerinin serbestçe alıııı 
ve 8atım1 menedilerek bütün ec
nebi döviz mübadeleleri ic;in sabit 
fiat usulüne rücu edilmiştir. 

Bu tedbirin yalnız dahili piyasa 
için değil fakat Romanya ile mil
Oa.!!ebe1. te bulunan bütün memle • 
ketler için lııt.ianat bir ehemmiyeti 
vardır. 

Filistin de 
Arapların Yahudilere 

sattıkları toprak . 
J-omlra, 29 - İngiltere hüku

meti Filistinde arabların yahudile
re toprak &atıııı meselesini lan~me 
karar vermiştir. Bu nizamname -
nin metni ve tatbikatll ait talimat 
konsey azasına bildirilmek tizere 
milletler cemiyeti umumt katipli _ 
~ine gönderilmi~tir. 

Avam kamarasında, müstemle • 
kat nazırı Makdonald bu kararı 

bildirdiği zaman şiddetli münaka
şalar olmuştur. 

Makdonald, milletler cemiyeti 
konsey azasından üıtiyenler olursa 
bu nizamnameyi müzakere için 
konıııf?yi iı:;timaa davet edebilecek -
lerini .söylemiş ve muhtelif sual -
le re de cevaben demiştir ki: 
"- Eğer bu nizamnamenin 

tatblkını geciktirmiş olsavdık Fi
listin sulhlinc zarar vermiş olur • 
duk ... 

Bir İngiliz generalinin 
teklifi 

Buz denizine 
gönderilecek filo 

L ondra, 29 (A.A.} - İngiliz 
generali Gug, neşrettiği bir rna · 
kalede, İngilterenin Buzdeniıin· 
deki Rus münakalatını kesmek 
surctile Finlandiyaya yardım et· 
rneıinin lüzumlu olduğunu kay· 
detmekte ve bu işe İngiliz filo· 
ıundan küçük bir kısım kafi gele· 
ceğini ilave eylemektedir. 

Arşidük Otto 
Kanada da bir Avustur
ya lejyonu te,kil etmek 

niyetinde 
Nevyork, 29 (A.A.} - Avus • 

turya tahtının t alibi Arşidük O t· 
to Von Habsburg dün N evyorka 
gelmiştir. 

D e y 1 i Niyuz'un bildirdi· 
harp edecek İngiliz alayları yal· 
ğine göre, Arşidük Otto, Ameri· 
kada bulunduğu esnada banker 
Morgan ile ı!Örüşmek niyetinde • 
dir. Arşidük'ün niyeti Kanadada 
bir Avusturya lejiyonu organize 
etmektir. 

Seksen ıenelik bir 
gazete kapandı 

TAllin. - F..atonyadaki Alman 
akalliyetinin organı olan Reyal3e 
Çaytung 80 senelik bir inliJJardan 
l"Onra yarından itibarE-n faaliyeti
ni tatil edecektir. Estonya Al
manlarından ~on kafile)Pr mart 
bidayetinde trenle ve ni.~nda da 
vapurla hareket edecektir. 

, 7000 tonluk bir vapur
dan haber yok 

Döviz menbalarımıztn b ir hu· 
dudu vardır. i hracat ticaretimizi 
idame hayati bir meseledir. ft· 
halatımızı tchd;t l"'-.. ""C1< harbi 

ı 1 S l N 1<: ~I A ~ I N J> A 

·~~~~~~ı 

Kopenha~. 29 (A. ,\ .) - Ko
penhag deni,; mahfilleri 7000 ton
hılc Danimarka. bandıralı Mıı.riland 
vapunına kaybolmuş gözü ile bak. 
maktadır. Vapur geçen ay 34 ki4$i
lik müreltebatile cenııb Am<'rika
sındnn Daninıarkaya h:ırP.kct et -
mişti. 

SEYAHAT DÖNÜŞÜ. - HALiT FAHRi 
OZANSOY'A CEVAP.- CAHlT 
TAN '(QL'A CEVAP.- BiR ŞiiR 

A DANA'YI yıllardanbcri öz-
lerdim: GUzel şehirdir, 

insanları içinde de çok sevdiklerim 
vardır. Gerçi orada hayatımın an
cak iki yılını geçirdim ama içim -
den kendimi ı.deta Adanalı say
mak gelir. Belki de orada iken 
genç oldu~um içindir. 

Yarı-yıl tatilinin (ı.öm<>.,tr, sii. 
ıncf'tlr, st>nıc.:.tt>r diyorlar ya! yarı
yıl demek bana daha munis geli
yor) on gününü seyahatle ı;:ec;ir
<lim: Adana'ya. Tarsus'a, Mersin'e, 
sonra do. Konya'ya gittim. Sevdi
ğim birçok kimseleri gördüm; ye. 
ni birçok kimseler tanıyıp yıllar
dan beri tanıyormuşum gibi sev
dim. İki haftadır yazı yazmayı
şım bu küçlik ııeyahat yilzilnden
di . 

Yola çıkmadan birkaç gün ön . 
ce, Halid I<'ahri 01.ansoyun Son 
Posla'da benim için yazdığı uzun 
yazıyı okumu15tum. ltira.f edeyim 
ki okurken hayli sinirlcnmlıJtirn: 
Çok çirkin ve çok soğuk bir ya2.1 
idi. Hemen cevap verııeyd.im beliti 
yaznnda o sinirlenmenin itleri bu
lunabilirdi. Fakat yolda, Ada.na'nm 

dan hiç bahsetmediğim için bana 
sitem etmek mi istiyor? 

Arif Nihad Asya'yı tammazdmı, 
bu sefer Adnnn'da gördüm. Ne k~ 
dar sevimli bir adam! Ayefü~r'i ev. 
velcc de bilirdim. yani birkaç defa. 
okumaya kalkıştım, fakat hiç bir 
seferinde beni sarmamıştı. O ki. 
tapta gUzcl şeyler yok değil; baiı 
parçaları okurken bir zevk duyu -
yordum; fakat, ne yalan .!15yliye
yim? Çabucak unutuyorum, içinie 
işlemiyor. Halbuki Arif Nihad 
Asya'nın yazılarını beğenenler a. -
rasında Sabahattin Eyüboğlu ye 
Orhan Veli gibi 7.evklcrine itimat 
ettiğim kimseler var. Ca.hit Tanyol 
yazdığı makalenin, Arif Nihad AB. 
ya ha.kında. kaleme alınmış ilk 
telkik olduğunu sanıyor; yanılı
yor: Ondan cv,•el Orhan Vell~de 
bir makale yazmıştı; nerede çıktı-. 
ğmı bilmiyorum, bugünlerde Or
han Vcli'yi de görüp soramadnn. 

Cahit Tanyol m.a.kalcsinin bir. 
yerinde benim için şöyle diyor~ 
"Biz ne Fuad Köprülü gibi imzası 
yazısından şerefli bir allame, ne 
de ince zcvkile Türk matbuat.mI 

arkasında sürük-mükellef Atatürk 
parkında, Tarsu
sun munis beledi. 
ye bahçesinin ha
vuzu başında Mev 
lana türbesin -

Yazan : !iyen ve sonra~ 

"Ben sizden değL 
Jim,, diye kıs km 
gülen bir Nurul
lah Ataçrı. Bunla? 

'llacıdtalı Atoç 
de insanın içine sükfın geliyor, 
Halid Fahri Ozansoy"a olan öfke
mi de unuttum. Zaten neler l5ÖY • 
lliyordu ki? Ben kendisini kı:ska -
nıyormuşum, çünkü o kitapları 
binlerce kari tarafından okunan, 
piy~lcri her yerlerde oynanan bir 
şairmiş... Hayır, Halid Fahri. 
kıskanmıyorum seni; yazılarını 

l!C\"miyorum, işte o kadar. O yazı
ları sevsem, bel:?ensem niçin yalan 
ıWyliyeyim? Sen de bilirsin ki 
ben şür okumaktan, bana zevk 
veren mam!umeleri, mIBralan he
men her gün tekrar etmekten son 
derece hoşlanırım. Eski olsun, ye-
ni olsun ... Yalan l'Öylcmekten, bil. 
hll8l!la yalanı yazmaktan hazzet~ 
mem; sPnin şürlcrini de beğcn-
11eydim Mltlamıwlrm. Bak, ben 
pek işime gelmiyooek ı:eyleri bile 
söylemt-ktE-n çekinmiyorum: Bu 
gu:ete benim f1lcralamnı kendi ar· 
zumla kestiğim ilan edilmişti; işin 
doğrusunu yazdım. Sen bana: 
''R abt>r 'in fı'kracılığmdan atılm.ış
!'lın ! " diyor:mn: bunu ben itraf 
etmeseydim sen nereden bilirdin 
de b8.l$ıml\ lı:akardm? 

Oktay Rifat'm Şehltlik'ini be . 
ğenmişsin. İnanıyorum, Halid Fah
ri, ıen o şiiri gerçekten anlayıp 

beğenemezsin , nafile kendini yor. 
ma; o şürleri .&e\•mek zoraki ola
cak şeylı?rden değildir. Onları 

gerçekten anlamak için birçok id
dialar:ından, muhabbetlerinden vaz 
geçmek lazımdır. Şimdiye kadar 
yazdıklann karşısında bir gün bir 
haşyet duyabilir-sen, Para\ an'daki, 
Sulara dalan gii7lcr'deki, öteki ki. 
taplanndaki şiirin sahteli~ini sc
zebllirsen, işte belki 'O ı;Un Oktay 
niCat'ın ve onun gibi yazanların 
şiirini anlarsın. 

•• a;ı c AHiT Tanyol, Anı.nıak'tn 
Arif Nihad Asva hakkında 

yar.dığt bir makaleyi. banıı ithaf 
etmiş. Teşekkür ederim ama ııe -
be bini pek anhyamadım? Acaba 
11imdiye kadar Arif Nihad Asya-

şimdilik Edirneli Nazmi'nin ya
van mrsralarlle Türk şiirine kay .. 
nakla.r göstererek tatmini efkar o.. 
dcdunmnlar.'' Bu sözlerden va.ila
hi hiç bir ı;r.y anlamadım. Edirneli 
Nazmi'yi Türk şiirine kaynak diye 
göstermek §Öyle dursun, şimdiye 
kadar öyle bir şairin ad.mı bile 
duymnmıştım; zaten ~imdiye ka
dar Türk şiirine kaynak göster .. 
mek de hiç hatmmdan geçmedi. 
Cahit Tanyol kendisinin KöprülU. 
ye ve bana. benzemediğini &öyle
mek istemiş; benzem~in; neye 
benT.ersc benzesin, hana ne? Fa. ~ 
kat bana da benim yapmadığını :iş
leri isnat etmesin. Yine bir taraf
ta benim için diyor ki : 

"Nurullah Ataç'm .Arif Nihadı 
tanımaması, Ahmet Kutsi Tcceri 
beğenmemesi ihtimal Asyalı olan 
her şeyden nefret edişinden ileri 
geliyor." Tuhaf §Cy! Ben Asyalı 
olan her şeyden niçin nefret ede _ 
yiın? Bizim divan edebiy&tımız 
Avrupalı mıdır? Fuzuli, Baki, Nefi, 
Asyalılığı A vrupa.lıla.rdan öğrenen 
Ahmet Kutsi Tecer'den de, Arif 
Nihad Asya'dan da daha Asyalı
lıdır. Ben kendimi Avrupalı veya 
Asyalı diye d ilşlirunüyorum; yir-
minci a.c;ırda Tilrltiyede yttşa.dığnn 
için elbette bende A vrupa.nm da., 
Asyanın da birtakım 1.esirleri va.r; 
her il<i kaynaktan gelen ecylerin 
bazılarını nnlamn, bazılarını anla· 
marn. 

"' .;: * A RAMAK mccmurunrun o ısa.. 
yı:mıdn İlhan İleri'nin 

"Yağmur" iaimli güzel bir şiiri 
var. Bir parçasm.x. nlıyorum: 

"Genç uykuların hazzına. er
me7.Sc gür orman, - Rüyala.rmı:n 
kuytu bağından, - Daldan da.la 
salkımlar sar. Jnı?ı ~Her. fecrin alev 
ruhunu içmezse 'bu kuşlar, • Her 
mevsim ılık !boşluğu :se8ler gaga
lar mı?" 

Aramak'ta. böyle güzel şiirler 
okuyoruz. da Cahil Tanyol'un yer~ 
ı;iz sistemlerini unutuyoruz. 

Xurollsh ATAÇ 

• ınımaa 
Pek ya~ında Beyoğlunun iki büyük sinemasında 

Jstanbulda 
ilk dcla 
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Kazanç, muamele, istihlak vergi-! Vugoslavyada hi.r 

1 . b · · k I k casus şebekesı 
erıne ır mı tar zam yapı aoa Eleba§ıları yakalandı 

(Batta.rafı 1 incide) 
lM Türk vatanının müdafaası 
ıtOXtasmdnn alınması zaruri ih-

Belgrad, 29 (A.A.) - Yugos
, ... 

0 0 0 
••• •••••••••••••••••••••••• •••...,•••• .. .,.,., lavyada, Liublia,ada, harpten 

940 b •• j sonra Almanlar tarafmClan vücu· 
ya.ti tedblrlcrin tahmil ettiği 

k:ülfetler naz.:ırı mütnleaya alı
nma. adi bütçenin tevazününde 
'\-e fevkalAde masrnflarm kar. 
1jl1nnmasmdaki miişkiilatm c.. 
hemmiyeti te7.a.hür eder. 

ldare, vazife ve mesuliyet al
mış olanla.rm bu gibi nazik an. 
la:da hükfımetin sarfett1ği me-
ai neticesinde adl bütçemizi 

geçe?ı seneki miktnra nnzaran 
blr milyon iki yüz elli bin lira 
f a.zla&ile iki yüz altmış iki mil
yon ilç yüz on iki bin lira. üze.. 
rlnden ve samimi biT t.e\'azün 
hıılinde tanzime muvn.ffa.lrıyet 
clvcrmişt.U-. 

Bu bütçenin şimdiden tebarüz 
ettirilecek umumi hatlan şun -
1~: 

1 - Sivil bütçelerde yüzde 
1() nisbetinde tenzilat yapılmUJ
ttr. 

2 - Gümrükte ve ithalat sı. 
rasmda. alman vergı1erdeki te
nakus kısmen diğer membalan
mrzdaki inkişafla kısmen de ta. 
bit halin avdetine kndar devam 
etmek üzere kazanc. muamele, 
:iıltilıJ.Ak, alkollü içkiler ve diğer 
bazı vergilerde yapılan bir mik-

zam ve tevsilerle 28 milyon 
Unlık bir ,.ergi almması düşO.. 
~ür. 

3 - Adi bütçede geçen sene
ye nazaran yapılan zamlar yeni 
1aedi ve istikraz.lamı fa.iz ve a
ımortileri Milli Mildafaanm kad
ro tevsiatmm icap ettiği mnw 
karşılığı ve köy muallimleri ye
tiştirmek için açılacak c.nst.itü.. 
lerln istilr.nm ettiği teşkilat 
· eski mütekait \'e yetim ma
qlarma. hükfımetçe vaadedil -
mil olan zammın karşıbklarnı. 

ibarettir. 
4:-Avrupamn siyasi vaziye

ti dolayıslle Türk vatanmm :mil. 

ltalya ·ıe Ucare imiz 

15 • 

ıra 

artıyor 
<Bat tarafı ı incide) 

kar§tlıklı olarak gösterdikleri 
aamimiyetle bütün engeller or -
tadan bldınlmı , evvelce Atman· 

ile yapbğmuz eşya mübadele· 
8inin mühim bir kısmını İtalyan 
piyasalarile yapmağa iınkin vere· 
oe esaslarda tamamile mutabık 
kaltnml§tır. 

.Ba~ta manifatura, her nevi de· 
mir malzeme ve mamulat olduğu 
halde evvelce Almanyadan getir· 
füğimU başlıca maddeler İtalya· 
<lan kolaylıkla tedarik edilebile
cektir. Bu arada bir müddetten -
beri sikıntısı hissedilen il%1ar, ı 
boyalar ve diğer kimyevi madde· 
lcr de yeni kontenjan listelerine 
kooulmu§tur. 

Buna mukabil İtalyaya pamuk, 
hububat, hurda demir ve diğer 

dcnlerimizi ihraç etmek sure· 
>tiI bu idhalat karşılanacaktır. 

Son aylarda İtalyaya ihraca· 
tımııla, C'VVclce işlerin durmasına 

p olan blokaj hes.ıpları ıe· 
himize olarak eriyerek vaziyeti 
ur•atıe işe girişmeğe müsait bir 

e getirdiği ve İtalyan fabrika· 
nnm siparişlerimizi derhal ka· 

bulc ihazır olduklan temin ediJi· 
OT. 

Yeni kontenjan protokollannın 
tatbildne bir haftaya 'kadar başla· 
nacıığrndan İtalyan müesseseleri 
şimdiden faaliyete ge~şler ve 
buraya birçok fabrika mümessil· 
len göndermi§lerdir. 

Bugllnkil ekspresle sanayici· 
lecden milrekkep iki kişilik bir 
hey'et gelmiıtir. 

ttalya ile ticaretimizde, Roma 
,C\IÜ.a§malan tesirile bu yıl en a.z 
ıs milyon lirahk kadar bir raz
talık olacağı tahmin edilmekte -
dir. Ancak tacirlerimizin, yeni 
vaziyetin icablarını gözönünde 
tutarak iyi teşkilatlanmış bir hat· 
rle harekete geçmeleri tavsiye c· 
tliliyor. 

(ömürden zehirlendi 
Kuunpll§lldn. Kil~k Piyalede so_ 
et sokağında. oturan Ferit kızı SuL 
ye otu:s:a ~ıtu m&.ııg&ldakl 

1Jtllll .. ~. bsygın b!r hal 
~11 ı.a.t.u.sJDe kaJdınlmış • 

U tçesl- i <la getirilen büyük bir casus şc· 
l bekcsi meydana çıkanlımştır. 
4 Şimdiye kadar 28 kişi tevkif e • 
~ dilmiştir. Burilar, Yugoslavyada· 
~ ki Almanlnnn Na.ıi ~kilatı olan 
' Rulturbund'a mensupturlar. Za· 

1Jaireler Ura 

BUyük Millet Meclis\ 
RiyaseUcumhur 
Dlrnnı .Muhasebat Reisliği 
DaşvckA.let 
Devlet şnrası Iıeisliği. 
lstntlstik Umum MttdUrlUğU 

ıı.n5.4S4 
~29.360 
'i'50.H8 

1.172.120 
:12.2.212 
164.920 
605.490 
655.GlS 

• bıt:anın, bugün doğrudan doğru· 
ya Almanyadan gelen bir Alma· 
ru tevkif ettiği ve mcv1cufun ca· 
ıus §Cbekcsinin en büyük scfi ol
duğu söylenmclı:tcdir. 

Devlet Meteoroloji lşleri 'Umum. :'t!.Udtırlhğü 
Diyanet işleri IUya.scti 
Maliye Vckft.leti 
DOyunu Umumlyo 
GUmrUk ve lnhlsarlnr Vekfi1eti 
DabJllye Ycktl.letl 

20.069.840 
67.239.599 

G.an.f26 
4.849.824 

169.200 Matbuat Umum MUdtirlüğü 
Emniyet !şleri Umum MUdUrlU{;ü 
Jandarma Genel Komutnnltğr 
Hariciye Veknteti 

7.437.310 
12.179.000 

3.604.900 
8.135.424 
9.218.112 
1.659.463 

Sıhhat ve tcUmai Muıwen~t VekUeti 
Adliye VekAJcU 
Tapu ve Kndnstro Umum MHdürlti~ü 
Maarif VeklUeU 17.333.329 

7.4%4.998 
1l.092.G05 
1.397.058 
1.506.320 
6.822.681 

•nfia \''ckfıleti 
lktısat VckA.lcti 
MUnl.\knlAt VekAleti 
Ticaret VekAletJ 
Ziraat VekAleil 
. ntıt MJldafna YeklUeti 78.000.000 

Vekil : 

dafa.ası için alınma.al lb.ı:m ge. 
len ihtiyati tedbirlerle şimendi
fer ve yol inşaatının istilT,am nt. 
tiği 100 milyon liralık fev'kalfı
de mahiyetteki masraflar ayn. 
ca tanzim olanan fovkalide tah. 
sisat programında derpiş edil· 
miş ve bu masrafların kaJ'Şllıj?ı 
dı:ı Jngfltere ve Fransa hUktimet. 
'erile ya:pılan mukavelelerle te
min edilen 15 milyon sterlinlik 

nltm mukabilinde Merkez Ban. 
knsmdan f evkallide avans ve is
tikraz akdi 6tlretilc kaftitlanma
... ı düşünülmii§für. 

Hissi feda.lti.ri ve vatan sc
vcrtikte mümtaz vll5Ifları hM'
keaçıe teslim olmıan Türk vatan. 
da.şmm büyük çalışma ve istih
sal kudretine daya.nan bu bUt
çenin de muvaffakıyetle tatbfk 
OOileoeğini Jruvvetle umanın. 

Sovye · taarruzu Vi
borgta devam ediyor 
Finler bazı müstahkem mevkileri 

tekrar zaptettiler 
Helıinki, 29 (A.A.) - Fin15n· ı tir. Lacloga gölü şimalinde, düş· 

diya tebliği, Kareli Bcrr.ahmdaki man taarru.zlan pü.skürtülmüıtiir. 
düfman tazyıkının, dün VibOrg Kuhmo mıntakaıında. Fiiılindi -
gölü ile Vuoki şehri anamda de· yalılar. Sovyct cüzütamlannın 
vam ettiğini bildirmektedir. kuşatılması hareeetine devam e· 

.Finlandiyalılar. muh~lif .nok· derken müteaddit müstahkem 
talardan, yeni mevzilere çelnı· mevki nptctmipcrdir. Pet&amo 
mcktedir. Düıman çok ağır zayi· cenubunda, Nantşki nehri ilie· 
at vermektedir. Taipale nehrinde rinde müsademeler devaıa etmiş
üç Sovyet hücumu tardedilmiı- tir, 

Japonya 9 devlet mu· 
ahedesini bozdu mu ? 

Amerika ıhtiyatk~r davranıyor 
Vqinaton, 1 (A.A..) - Japon· 

yanm 9 devlet muahedesini .i..~:U 
etmediğine dair Arita tara!mdan 
yapılan beyanat ali.kadar mahfet· 
lerdc 1'_,kyo hükumetinin Japon· 
yanm Çin uyasetinin aldığı ist' 
kamet baklanda ecnebi hük:Gmet
lere teminat Termeğe matuf ye· 
ni bir teşebbüsli mabiyetinde te· 
likkl cdilmdctedir. Bu mabfel -
lerde şöyle denilmektedir: 

"Muahede eğer Arita'nm söy" 
lediği gibi ~h1fil edilmemiş ise 
Japonya ile bu muahede esasına 

müsteniden yw siyaset hakkm· 
da müzakereye girişmelc ihtimal· 
leri mevcut dcmelctir. Fakat Ja· 
ponyanın bu tarzı hareketi &ami· 
mi addolunamaz. Çünkü Japc>nya 
Çin'de askeri faaliyetine devam 
ediyor." 

Amerikanın diplomatik mah • 
fcllerinde Arita'nm beyanatına 
karşı ihtiyatkar davranılmakta 
ve bu beyanatın bilhassa dahili 
Japon efkinnı teakin etmek mak· 
sadile yapıldı~t tahmin ~dilmek" 
tedir. 

Belediye zabıtası 
polistenayrılrnıyOr 

Japonlar 332 
kasaba çiğnedi 

Bu kasabalarda 
köylünün malları yağma 

edilmİ§ 

Çung-.lı:ing, 29 (A.A.) - Res
mi kaynaktan haber verildiğine 
göre, Tangşien, Yuaqien, §u
yang, Fuping ve Man§Cng mınta· 
kalannda 332 kaaa:ba Japonların 
§ansi vilayeti şimali şarkisi isti· 
kametinde yaptıktan son ricat 
emaamda tamamen süprülmüı -
tür. 

4720 aile tamamen yersiz kal· 
mııtır. Sivil ahaliden 225 kişi 
öldürülmüş. bir çok kadın kaldı
n1mı§trr. Köylünün bütün maııa· 
rı bu meyanda 12.000 çuval ~m 
yağına edilmi§tir. 

Al!lerikanın 
M oskova elçisi 
Molotofla görüştü 

Moekonı, - Birlqik Amerika eL 
ı;1ı;t St.synhork, dı:lllk crkArımdaD 

mllteaddlt :Jdulaeler retakaUndo. dlln 
6ğl 7emcğln.1 har1ciyc ıto~ 
tıc, Jdolotofla. birlikte ycml§Ur. 

Bir sinemada yangın 
çıktı 

Paria, 29 (A.A.) - oğleden 
onra, P~tenin, Janvildeki stüd

yolannda yanım çıkmı§tır. Ha -
fıf malzeme ile inşa cdilınif olan 
stüdyolar binası tamamen yan -
nnştır. insanca zayiat yoktur. 
Yangında bir .itfaiye neferi hafıf" 
çe yaralanmıştır. Hasarat yirmi 
milyon lira bdar tahmin edili· 
yor. tık elde edilen malümata g<S" 
re yangının sebelbi iş haricinde 
teknik bir kazadır. · 

lngilterede 300.000 kişi 
daha sili.h albna 

almıyor 

Londra. 29 (A.A.) - İ§ ve 
milli servis nazırı, silah altına 
celbedilccek olup 9 martta kayıt· 
lan yapılacak olan efradın tak· 
n"ben 300 bin ki~iye baliğ olduğu· 
nu söylemiştir. 

Kansere karşı tedavi 
usulü bulan profesör 

öldü 
Pari~ 29 (A.A.) - Pastör 

enstitüsünde profesör Bcsreeka. 
Jma bir hastalığı müteakip vcf-at 
etmi~tir. Pr.,fcsör geçenlerde 
kansere karşı bir dld aşısı for
mülü keşfetmişti: 

Vels Berlin yolunda 
ZUrih, 29 - Almanyaya hareket 

eden Yelıı, Musollnt 110 yaptığı ~ _ 
~meler hakkında her hangi blr 
mUtalA& dmmoyanmdaıı imtina et • 
nı!§ ,.e Almanyadan avdet ederken 
tmçrcden geçeceğ1Dl aöylcrniıUr. 

(B t tarafı 1 incide) 
muhlelıt cncllmo:ılno verilmem dola_ 
yıaile encümenle temasta olnn bele -
diye ı-cls mua.vinl LOlfl Ak9oyun nez. 
dlnde altıkadar ııubc nıüdllrleriJiln, 

lştiraklle bugllnlcrde birkaç toplantı 
yapılmasından ga1ıı.t olduğu zruı.ncdi

llyor. lçtlmlllarn belediye tofU!J he _ 
)'eU reisi, sıhhat ve m&klne eubelerl 
mUd:lrleıilc emnljet altıncı ıubo mti .. 
dllrQ ~Urak etm4Jerdlr. Bu l<ıtJma. 
lıı.r& sırf 111evcut meVllUl\t.s uygun 

eıl&rıı.k yenı belediye zabıtuı tall _ 
m&tumMtııln, oclllr kontrol tşlcriniıı •• 
daha iyi )1lrUmesine lmkAn ,·erecek 
halde bulundurulmaın 1~ Jtwmgc • Develide iki zelzele 

daha oldu len husus t cörll.,"'11.mllf ve ~dar 
ıubelerin mlltalUJarı aınmu,tır. 

Esaııen beledJye mUdllrlQkleriıılD 

kaymakamlıklarla, belediye zabıtam. 
Dm emniyet tqkllA.tne bJrl~elm 

tevhit kanununun Jcaplarmda.n oldu. 
fundan heı-haııgi bir d ğf§lkUk 1'ne 
t:ıtt- 'kanunll\ yAprll\billr. 

Kayseri, 29 (A.A.) - Develi
de dün gece biri 21,10 <la sıkı 
diğeri bu &abah S,35 de oldukça 
§iddetli olmalc üıere ilci .zelzele 
olmuş ve bu zelzele Kayscriden 
ele hisscdilmittir. 

doğru de· il midir ? ,ı1, 
<Bat tarah 1 incide) f toıuıant ;jouraal de '6~

1 

ıtotnı ....... t.ercAı dal •YMB qlıi, ini auMi. a. pi~ ~ il 
~~ aumvre eommo aP- · 

l!'rwJS ~ ....._,....,. femoİuı" que coınıı>" 
~ oı.n '*'-~ on dramaturga: ~ ~ 
• Q1lfa a.ı.teıı117orm: ı Hereclla. dans uıı ~..uf 

AphNcllte a ete dlıelarie iDde
lirable en TurquJıe.. n ... du 
fımıeax roıuıı de Pierre Louya: 
la cenaure d'.A.Dkara vient de nıtfu.. 
ııe:r son tmprlmatar t l'editear qui 
~ proposait de publier 1& tn. 
duct.ion de l'hlstoire ..es perveno 
de Clırysls. la petitc courtisano 
!'Alexandria. 

Nous clliıons: 
- L'art justıno t.ovl •• Aphro. 

4Jlte est un chef..d'cauvre, et aucun 
chef-d'~uvre ile peut 6tTe btımo
m.I. 

Les Orlentaux aont plus :rigo
rtBtes que noue l ce point de vuc, 
et surtout les Turcs de la nouvelle 
eoole quJ dolvent trouver bien 
leetea 1ee blıltdre8 COllÜEe par 
Sh61ı~ruade au loııg des ımte et 
ane nuiflL 
Aphroaıt. a ete, a la fln du 

'liecle dernier, un des grands suc
cee et de litterature et de libnirle: 
ce roman n6c>-aııtıque avait pour
tant ete reruae par ıa plupart dee 
Eıditeun. Et anai par Mmbre de 
directeurs de joumaux. C'elt 
L'Etho de Paıts - alon fort 
llbro do ton - qul. 8aD8 ooıüıance 
aucune. se dk1da l le pubUer ... 
Do 1l08 jours, aucun quotidien 
n'oseralt :recevotr, a son res-de.. 
cbausaee ou ailleunJ, une si au~ 
cieuse petite femme. 

Ces joun.cl, jo reliBaiB cJaııs 1'6-

a t.oute voıee le ~- r 
postillons, s'ecrisit: ..-ııl" 

- lılaia c'est ~! 
l'Odite de Pie.ne .~ t'. 
Flaubert. on n'& ~~ 
de pareil. C'eat le ıııei"":ı. 
qui ait pa.ııı dep~ 

ana. " Amaitôt Patil S~ ; 
d!nm fichent le caıı:ıP. .,, 

- ıı. aont e~ oıı ~ 
ma.nciers! dit Hcredi'· ~ 
pu fairc ı·~o d'uJl 
vant eux. 

Mais quclqa'mı: l:J~ 
- Monaieur de fi" 

que Pierre Louys :rı'• 1 
fnit des vers? ~ tı; 

- Oui, mais. eıl~t 
eu tort. car sos v~ 
ment mectioeru. el ~ 

lloraliU: ne glorifi 
VIÜ1l que devant de'~ 
dee pelntrcs. des ~ oıı~ 
porta uıı mwdeien "'cıet ~ 
devant des ecrivalnSo , 
w 11CU1pt.etır1; ne PA 
ICUlpteur que deva.Jl~ q• ı 
eore, a.ssurez.;vous de ~ 
peintru ne font peB ~ 

6 de n.ıusique. ou n•ont ~ qıl 
un gendre litterateııt :ıtıft 
pemtrcs, ete ... "La c:'+tt ıı 
disait M. BarboUX. er ~ 
vigilante. .... Aussi ne 0108~ 
merveillo d'tın avoeal 
&vocats. 

VAK 1 T 
Cep 

N~ !'azan Te l'ftrkce79 çnlrnta odt 

ı Kader (Volterdea) Aam Uı 
2 Olimpi,.d oJ'Qnlan VUdaa A lr 
S Kılentnı Tema esran CG91opta'dflft'J G. '9. 
& Yaaosı .. ,. .. ,.ı.t aotlan lı. ı:.tm Uı 

t\ Sark Ekspresinde efn•Jd (Chrtstte'dea) V. G. 
8 Etrast Vuom (Prosper MelrIGe'den) Ra7dar Rtfıt, 
7. Her atemletette blrbc 16• ( 'labteUt moe11ıfle!'dcOI ~ 

Ahmet Etrena ,.,.., 
1 Son torsaa <Fon Lntnerde'tt.ft) Pelbt Kırdet ,,o 
t KaOcas hikAyelert (K11bek'tea ı Nt7ut Ahmet ___,. ,1: 

10 Son Ehllullp mnharebelm (l\oUiaı·lul Abmd ı:.a•- ' 
11 Plttbol bldeleft Nibbet lbbe .J'. 
~~.Ji· 



Başvekilimiz 
dün gece mi/ .. 
lete hif ap eti i 
~ llat•eı.ıunıı& 

t 41eva:n Doktor Renk 8a)'dam, dt1D gece radJ"oda, ııMt yirmiden tam ıo.H e bcb.r, bir oeYftk 
~Vtııu, btııcedeıı bir bltabede bu .• uıJu. Al.UJete, barlcl meackılerle b:Upe vaziyeti etratmu elJz IÖyliyen 
'lllrnııa Oldu funetın dünya ~c.rl kıu1~m:la takip etUğl btlslrctl•Araoe alyalifltl do bu \'eallc Ue tebaz1ft 

• Sayın Doktor Saydamın ba hltabcslnJ okuyuculanmıza a;>-nt'n \lt'rlyoruz: 

.ı\ıiı "-~ it! ~il llc '!aJlanm. 
Lil;~ tıınJa!d:;.••:ı::ı~l~ ko:ıutznak iatediğim ~.._ 
~ ~~ • M:llı S.onınrna bnununun tat. 
~lıılıı .ıq11ko11ulma11, bU"DUn ~vlit ettifti ba. 
b4 lıirici L-~' •en hnftalarda bizi alrltadar 

ı. ~ler, 1940 aoneai bütçe ha:or. 
~")b.ı 
İlttı._ ~~~~~ dünya Yazİyet!nin gösterdiği 
~llıttıı di 'u~l~ do!ayısiyle, ır..emlcketimizi 
~b claıı t. 11nderı c:ılduğu kaar, müdafaa ba· 
to~!l.tj fOrd~oruyacak tedbirlerin alınmasını 
•~r l~ .ı uk, ve her ihtimale ka111 radikal 
~dUit. ~ liizuırıu ba11l olacaeır-ı evvel~ 
~ lcıi>tıı ~~alarca çrl:ır• ak büyiik meclisi. 
\ ıeld' edılen milli konınrr.a kanunu mey. 
~ '\ıaı. Bittnbi ha kanunun kanun. 
'> tatbik''"~ dumu:.k için değil, zamanı ge· 
~tııı~2. ed1lnıelc için yıapıldıiını hepiniz bi. 

Stı"ıı" .. 
"t L ~ecJ~lııak.ereıi eınaıındalıi ve aonra 
'1~l'i i:I'. 11 huzurundaki ıözlerim çok açık 
--~'" 

1

~ Zaruri ihtiyaç belirmedil:çe vatnn. 
'a ~çıtı hi 0'1luıl hayatlr'"1Jla kanırr.ak. büku. 
"l la l'len,ı1~u edilmiyen blr hareket olaca!:ı· 
ı.Q~!l'abı l lan Faltat, gittikçe maddi ve mana. 
'ıı 1ıı ~ ~ , bizim r,ibi harp dıtındaki mil.. 
lt;j~ 11.a:iUı~~adi hayatlanna tesirden biıli ka!. 
-.,ttıe ~ .. ;. le \ı harbin, memlcıketimizdeki akis· 
~ıı.~ .. hpı) 0 Yrnak, aı:lh deH·~sbin icaplan:ıa 
~;İiıı oı h'lrı normal nuftaki bnunlarla 
lı.;~~""ı ~~cağını görirnco, milli konınma 
~ :,.;rdı[;i anlihiyete istinaden, tatbike 

a Aaılaız p.yialar 
lıi~t 1l, ·~ttd 
~ \'er<li. lia ve dışarda bazı tef ıirlere ıehe. 
b-ıınllııtın i . 8 riçte, Türkiye ıe:a.-berlik yapa. 
la f~ de. h~~ kanunu hn-ckete getirdi, d..."nildi. 
tiıı fıa' tÖtij \ı~t harbe karar verdi; diyen ba. 
~it tu-lrıd lhı ve düıünlcli İnsanlar hükümee 

~e.ti )':rı &eçmiyen bir takım fikirleri, qıı. 
• ~~ "a•l'ınağa başladılnr. 

lı dc~ı:eı- haaı~daş!arım, · 
~lıi . ıl, 't'(b; kuınet har~ karar vcriue bu, giz. 
~ilı 1'li~t tnillctinin kendine mal ettiği ıi. 
1, l~t ~t~ı·,. ~ icaı:la.-ına uysun olarak, Bü)i;k 
f~l'h ~ı -~ nun tasvibi ils a?ınecak ~ir karar· 
"e l'··]ilt "el' 0 brak ya:ıJır. Binnenaleyh. 5a. 
til'I-_ llıtc .,,~ • harp, ancalı milli menf aatirnizo 
~)! ~lldnı."lın ulametioe uygun olmak tar· 
ltat-btce tc~lı· • d~lacak bir karardır. Bunu 
~llaııır-_. k~t ettıkten sonra, hükürnetçe, mim 
li..~ tak ka; ununa uyarak alınan ve aırnıivle 
~e i c. l'aı:ıt ~lar, dünya buh-anının rr.~ldc'l.. 
'liıı~ljı ha.J.:ı •:ı akisleri önlemek, sizlerin lınlde 
~ hi.ik~tlrırı~ btıgü;-ıbrin tabii olmıvan ,artl~n 
~, ( u~tin·Çcluncmeniz içindir. Burrün, ıi.zin· 
"t k Clrkı ol ıı llrıtsın<!a l:iç '-ir 1!3rüş ve d~~ü. 
ltıi!Ji\!k'Ctiııjh'ladığını yakından l:iJır.elt ~~fidn 
~.): 01\ı!\ n vcrdii:i kanaatle aöy!iycb"lirim ki, 
>'ıl. l"ııı, hü~ kanununun tnthi~ına geçilmesi 
~lı~ ~ot"rlt~ı l:.r::ct, en &On dakikr:ya bırakın:~, 
~İt'eı- 1t:ıha "1ısı!alarla çalışmaya uğrn;mıştır. 
~ , .. 6lll"nk• olnıa:tığı görülü.,ce, fevl:al&de ted. 

O'.>)~d' dıı tereddüt e~~mi~tir. llütün 
e:ı çıkaracağım netice ıudur: 

~/lillı I( 
orunma Kanununun 

tathilci s~bebleri 
ı~.. ~il!", '-

ı ~ ll:CJ-u 
tıl~. lik l'll k nn:a kanunua~n totb:!n hlr ,,_ 
b~lar, u~ıaddirnc_sj, veya bir harp hazırlığı 
'ı;ıııt. \'e ..," 1ttn-, Bur;ünün dünya şart?arınn 
~iıı ıe:ı~sıt ~ö:ı• nın ern;tiyetini kaznnmıık içindir. 
l't- ka 1ltrıck iı~! fena iz:ablara, gül~ vü:le tel· 
~ldıe l'1>a'n" en. l:!ft ve altında hususi menrnnt. 
~tııı ~ertıbaı "e .. •~i ycr&n al:ndı ~ söylenildiği 
~~i ıı. liGt.-ü RoıteriJemiyen hab~rlere inan. 
~tı,.j1~ he.- .., ~t. yapııcatı her iti aize keneli 
'4ı ' lutııra a ıt ftrz,ediyor. Yalnız b-.ı iza' ]ftn 
, ~''la Ya:~z. (ena haberlere tethis koy. 
~~· er ••rırf 'l'~azıınrz. 
, t ~ buaiirı' ... uı:rc vnt:ındaıının en mühim vo· 
~ı?;ı ~ltıc?a. "lı rtı~lli birlik n dH·umu her:ıangİ 
o;!~ lltorıa:a 7hernehal aaraır.ak için "ortnya r: .. tı bu llro n alaı-a kıymet vcnr..emcktedir. 

ı."l~ ç <ıldut•eandalann ne ka<lnr esassız ve 
~l~h, fa.icat ~'!ı.ı, avlıırdanbcri kulalc!annıza 't' hatırlar ır tfrlü tahekk!!k etı:ıiyen ha. 

'll~e1irrı~ bizzat hüküm verebilirıiniz, 

80
1/)etierJe münaaebatımız 

li,r.i • 
~b... ~- -. Ci "'•ıi 
.ı'Pbd", ~:ı ... ~ .,ete ıtelince: 
... bit, L ··-nbrda b • L L.-J • ... 
lh.. ~!> QftrpJ • uı BJl\nı r.11~en ve r.. •· 
~"l'ııı 1tı tl~rı İrıd~rırı "'!'ht~I inkişafları üzerin. 
~~ ~ ,,...İrJ.,.,! ~a!-nurh:; bugünün gidişini, 
ı1 ~~~di':odut ~'2'a~k esassız hPberlerine bağ· 
~!~ QI 

1 
"" Yatı~~· tnemleketin lçrnde "' "11~1nda 

r' ı .... •Qı ııı.. 1
• Bu arac!a lrrm1umuz So.veL 

~ '·'hı f tına~ehetı'mı' • b" ._ L~d' 1 
' { tıl l\t-a "'İ· l %1 ll'Ç011 na ıır eTe 

ı..,· 1arcı11 i,. "~ 't- ve r.ıuhak .. mcl::r ilen ıüriil. 
~.... ll"l f"t•:... b ' 1 ··ı· l -t\ıııu.. aım a~ .... ·""· e mı. ı tor"'n. 

- tatbik llJevkiine konmasa da, La 

yalan zindr.inin bir halkası olarak biitün bu 
propagandalara eld:ndi. 

Sovyetl~!e rr.ii:ıaseb4ıtlerimlzde altı aydan
b:rl dcciır::!t biı· §CJ yo!ctur. Herlc::sin niyetleri 
içlndc snlıh bdunduüu b:r devirde YBllYOnız. 
ln$An bu e::naJ11 lıeııdisinden batkası için fazLı 
te.'1Jinat v. ı em-..z. Fakat '"""' ceuntle aöyli)·e. 
ccğ:m. Bi:::im Sovyetlcr nlcylline herhanci bir 
har~kete asla tem:ıyülü:nüz yoktur, E~sen lcim. 
ae ele bizde-:ı böyle b:.r harck:ıt utemiyor. So•. 
yetl::rin d~ğ. uda:ı dc~ya bi'tİm aleyhimize bir 
hr.ırc!:etleri clacak mı? Böyle bir ihtimali lanet• 
frecek ,imdilik hiç bir delil ıörünır.üvor. Gö.. 
rüyorsunuıı: ki ScwycUerle aranuzda bir hldiM 
çıltacal;'lna dair ıon umanlıırda ha?"aret peyda 
eden toYialnr es:ınıa ve huıuıi maksatlara müı. 
tenit mahiyettedirler. 

Bbim kana:'ltlmiı ıudur: Her ne ıuretle o. 
in··•• olıun, ya:·ılan ve fildrler üuri."'lde teıir bı· 
rn!.<ması iateniten bu haborlCl", Tür~İyo politika. 
11na dokunduklan vahit çok ıüç ren5 n aıl.. 
kı:a b:.ıl:ırlar. 

Avrupa hnrlıini esefle tnldp 
e:liyoruz 

Çünkü bwrn siyasetimizin ne ivicaçlı, ne cıe 
g1zlı n rrıüphem tarafı vardır. Teahhütlerimiz 
f.tll'İhtir . • ~v!alcsat ve pyelerimiz muayyendir. 
Emniyet sahamızı açık ittirLk muahedekc-imizle 
çizmişiz, emniyetıizlik havatmın bizde ne vakit 
cfotacaGını açıkça •Öl lemi• ve ıöatenni• bula. 
nuyoruz. Hup har:ci YaJ.İyetimiz, milli maa"9 
niyete da)'l'mr.•lda, berhanai ,e!;ilde kombine.. 
.onlara ôlet olacak İstidat göıtermemektir Ye 

göstcrmiye:.e!<tir. Dünyayı 11brap için:le kno. 
nndıron muharebeleri eıefte takip ediyonı&. 
Bu muh:-f·c~le:in •u yolda veya bu yolda inki. 
ıafından Tür!üyemiz için bir iştirak his1e1i çı• 
luırmak, ciddi ve vahim hadiseleri, çek hafif te. 
lakki ~tmek demektir. 

Siyasetimizin bu a~khğı, dürüstlüğü, ve. 
fakllıiı!Jı kendimi2i korumak içi:ı bize dü,eceı.: 
wzif efori yerim: gct:rın~ğe ve lüzum göreeeji. 
miz WbirJeri almaya mani değildir. B:ınc1a kim
ı~nin ,üph~si olmamahd r. Bilakia. biz bu nzi.. 
feleri yapar~en, biraz evvel izah .ettiğim ıiya. 
ıctimiz:i teyit ettiğirr.iz kar.aatindeyfa. 

Aziz vatan:lııtlanm, 
Esasen ıh:in de t:ilcliliniz hu hakikatleri 

hükumeti reisi ııfatiyla bir ~aha telcrar etmek. 
ten ma!•~c?ı:ıı, bucünlo-in en revaçta olan ha· 
berlerivle mukayt!M ve muhakemeniz& kola; lat
tınnak· içindir, 

940 bü~;e5i baldanda 

Aziz vatan<!a~brnn, 
Hükum~tin, bir ayc!arb=ri devam ec!en 1940 

ıe:ıesi bütçe har.rhğı bur;ü., bi!miı b'Jlunuyor. 
Tcşkilf.b ell'sİye kanunumuzu:ı emrine uyarak 
bütı:eyi b:ıgÜ'.1 Büyü!< M"llet Meclisine tııldim 
ettik. Maliye Vroili erkndaşrm bunu teferrüatile 
n:ntbaatıt bil:lireee~lir. Ben, lC40 bütçeşinin 
yalnı~ l:ir iki r.olıtenndan b'ihıedcccğim. 

Dünyanın içinde bvhıncu~u l;üyiik buhr:\n, 
b:.:im de ka::nmrza r,clmi•ti•·. Yani rümr:ikler 
vnriJntı ve bu v::ıri:b.la ilzi!i c!i<'•-y vc:-gilerde 
40 milyon Türk lir.ıııına yıı.kın bir azlık vardı. 
Buna mı•ld',il, va~anrmızın müdafaası iç:n, bir 
a-.ınc:lcn fazla zan-ar.r,anb~ri alır.an ve devam o. 
h:::ıan fevlıoılade tedbirler ~ sona ermiı dei'il. ,. 
<.Jr. 

Bu hal, bütçevi dcn?c yapma!! ir:in bizi çok 
mü,!cü!&tla korşlll'lştırdı. Acı, tatlı cok tec:rü~ 
ler g(• ·rrÜ! bir nesle mensubuz. Günün geçıcı 
kcb ·lıldnrından zi•·ade, istikbelin sağlam rlma. 
ar i;in fe:la'tArMl iıt~mck mevkiint!e ·iz. Bunu 
da, Türk milleti l'\strlarca &Ül'Cft ci~al hayatında 
ır.ayılmı~-.ıc:-1< ka·'ar parl!l.k ır.iır.ll~'e cöstermif. 
tir. Devlet cairelcrir.Je müml:ün olan taaarnıFu 
,,apmllk, bazı muva'-kat vAı·~iln- koymak, cm ~ft. 
zımmdn:"I baska mas:-af kı,!,nl etmemek ıuretde 
hütceyi denl;bştirdik. Milli müdafaa tı-hsisab· 
ru Ü:iO nıilyon liraya çtkardık. Bunun bir kıs.. 
mınt bütçe da 1ilinde, diğer bir kıımtnı da fev. 
kali\dc ta"'ısİSJıt programı?tda tesbit l:ttik. Heps.ı 
ayn ayn il'!Tlcmc yclundaki i~1erimizi., durma. 
masma di1:l:at etme' le beYabrr, bü•1ük İn§• " 
nafıa pro~m!anna b ~raz ktstık, zelzele mm· 
takasının inşasını da gözöniine aldık. 

Türl< vatandatma düşen vazife 

Türk ntand1l4mm refahına engel ola~ile. 
ede her!1angi bir kavıt ve şarta knbul etmek ıste · 
meclik. Yalnız istikl31imizb taml·ğl ve ntn~ı. 
mızm 11Clameti icin elimizdelO her vaaıta:!an il• 

tifad~ etrnel< iıtec~i"-
Aziz .atftn.Jaoı!anm. " • 
Sözler3ni bi!irirken. me.ut ve lü;;ük Turk•. 

venin ıl'ftfi " selimeti için, her vatandeflJI 
İtissesi_.;tt dli•mı vaziAe,·i " fedaka lığı yn;-aca. 
ğına err:n oldııi: •mu bir kerr. ~aha tc!:rar etıpek 
iat.vim. Hepin~ hürmetle 4eı&mJarım,. 

u.w,.,.t.ııa;J:.e cı.w.vuu11 en NkJ lu4ulo1n ar.uuaJa il yıWu va!ı,,ıkl' IU'.a.&&.ıa;la 
ıcçlr.W, Dil'~ ..,.>'lıt.W 
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Gorile benz·yen dev adamın kopardığı çığhk o 
kadar müth"tti ki, titrememek kabıl deg.tldi 

Bu iri mah:Qkun ne olduluna - Naturi • llalu? 
hayretle bakıyordwn. Diye bağırdL 

Bu, son derece uzun boylu. ge. O ~cı.ul uay.et içinde katdım. 
niş omu.ılu, başı biraz öne doğru GorıJ adamın bu sözu taJan. 
eğık, uzun ve kıvırcık saçlı, siyah ..:tLığiru sarın .suret~ liıtmıştın . 

derili. kıllı vücudu üzerine hay. daıoukı bu söz bu cıvar yerlile 
van postları a31111ş yan gorile ben rinin konuştukları dilden dei; 
ıeyen bir insandı. Eğer ınsan de l:>u ha\·alidekı e.lki Hınd dıli)·di v~ 
mek caizse.. {büyücü nerede?) manasına ge. ı 

Bir goril pençesini andıran !ağ yordu. 
elinde gayet büyük bir ok yayı l>ev adamın büyücüyü sorma .... 
tutmaktaydı. evvell beruın hayretimi mucip ol. 

Bu yarı goril adam kaim kaşla. du. 
n a.tında fıldır fıldır dönen vah· Fakat yere kapanını§ adamlar · 
~i iözlcrinden adeta şimşekler ç-.a. dan biri titreyerek başını kaldınp 
ka.·ak korkunç bir hayretle etra da pannağile bulunduğum ağacı 
hna bakmıyor, gayet iri di~erı 1 .terince büyücü tabirile benden 
fötJnde kaim dudaklarını hid· .... .ıhsedildi~ini derhal anladım. 
detle homurdana homıuclana oy - Nitekim goril adam da saçlannc 
nauyordu. lunduğum ağaç irtifaına yakır 

Tulan adanilanrun ortasınd~ mn gibi bir sürat:e kendisine gös· 
birdenbire aol elindeki yayı ha • terilen yere dönmliJ, bu dev ac!a • 
vaya kaldırarak, bir pars haylun mm pars gözleri gibi parlayan 
yormuş gibi, korkunç bir teryat korkunç gözlerile gözgöze gelmlş
basu. O vakıt bütün tufan adam • tik. 
lan yere kapandılar. Goril adam derhal beni &örmüş. 

Yarı gorile benzeyen bu ~ a· tü. Ve ben gözüne ilişir ili~eı i 
damın kopardığı çığ" ık o kadaı ri dişlerini sıyırarak havaya ~· 
yırtıcı ve müthişti ki, insanın bu ru ulur gibi sesler çıkarmaya, aynı 
sesi i§idip titrememesi kabil de • zamanda ağır a.:.~. gözlerini ben· 
ğildi. den ayırmaksızın ağaca doğru 
Ağaç adamı, vücudunu yapı~ı~ yaJdaşmağa baş'adığını gördüm 

o'.duğu dala sarkmışken bir sansaı Yabani ayı ayağına benzeyen iri 
bi aşağı sarkmışken, bu feryat ü ve kalın ayaklarile önüne gelen 
zerine, bir m~tre yukarıya Slçra . tutan adamım itip kendisine yol 
dı. Zavallı tirtir titriyordu. a;ıyordu. Goril adamın böyle ku. 

Ben dahl dallar arasında muva. durmuş b!r hiddetle üzerime doğ 
zenemi güçlükle muhafaza edebil ru geldiğini görünce elimdeki ta. 
diın. bancayı doğrulttum ve emniyet 

Yan goril mahlQk tekrar hay • tttiğini açtım. A)'llJ ıamanda kal· 
kırdı \'e etraf mda yere kapanını~ ı ben de şiddetle muztarip oldum 
olan tufan ndam'anna dönerek Zira son dakikaya kadar bu garip 
son derece hiddetle: m:ıh'Oku beyhude yere telef et • 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Ba,. J. O. C. Y9.Z17wı 

Ekseriya okuyoru%. Tedavi ga· 
ren ilaçlar vanruı fakat, ALL• 
COCK yakasından bahsedilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ~ttiği blr 
ALLCOCK yakısı, bir gece ıar
hnda tesirini göstererek ve de
vamlı ırcakhk tevlit ed~rek atn
van mahalli teskin etmittir . 

ALLCOCK. Romatizma, Lum
bago. Siyatik. delikli AT.r.cocıc 
.. ·akıtariyle şifayap olmuşlardır. 

A LLCOCK vakıl1rınrn tevlit 
:ttiği ııhht ııeakhk. OTOMATtK 
BlR MASAJ ıibi hemen atrıvan 
verin etrafmı kaplar. ALLCOCK 
vakılanndaki Kırmııs daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

-
AJmanca dersi 
Serı 11e asr:ı HABKN Mctodivle 

ıe mutedil Ot:rttlr dtn almalı '-' 
eyenlcrin "Alnıar.ca öğretmeni• 

ımine mektupll caıctemiıe mtJ 
at".aatı 

mek istemiyordum. 
Goril adam bir kaç adımda • 

ğaca yalda~nca ba~ benim bu • 
lundulum aağç irtifama )'ikna 

geldi. O vakrt, birdenbire beni a· 
yağımadan tutup aşağı çekmek O.. 
zere ayı pençesi cibi kıil ı •ri elini 
bana doğru uzattı. 

Fakat o anda goril adamın hiç 
bir h."lreketini kaçmnayan zaval!r 
ağaç adamı o kadar aa bir çığlık 
kopardı ki, dev adam birdenbire 
ürkerek elini ıeri çekti ~ aRaç a
damına ha~tle bakınaP başladı. 

(Denm1 ftl') 

~~>~ .• 
Romen takımı bu 

sabah geldi 
Altıncı Balkan gUrcJlııriJıG lfUrak 

edecek güre, t.akıT.ılanndaıı Romen 
g1lre§ ekJpl b:& aabab aut 9 da llroa,. 
rıımıza gelen Tranıllvanya vapurun • 
darı çchrlrulze 1nınfılerdlr. 

8 GUrc~çl ve bir 1rJaroclde.n mUrek. 
kep katlle Tok&Uıyan oullne lnmlt
lerdJr. 
Takım fU pkilde bulunuyor: 
U Kilo Haroot (Bu ~I Avn.ır~ 

blrlnclsidlrı 81 kiloda Tojar, &6 kiln. 
da Vlktor, 7:1 klloda Kusto, 7D kllod3 
Kokoo, 87 kllod:& Btract, ağ:ır siklet 
ŞU!}abalı (117 k11o). 

Kendlsile konuşıın blr muba,.rlri • 
mlz" katile reisi deml~llr kJ: 

_ Her gUr~;:I mlııdere dahra l~ıı.. 

&anmak UroldU11 çıkar. Biıı de bu U. 
mitle gür~eeek ve iyi neUce alma~a 
u:tra)acağıı. Fakat g:ıyet 1yt takdir 
ederiz ki, k&r'§tmızda Türk eklpl gibi 
çok sıkı bir rakip gtlr~çl topluluğU 
vardır. GllreK!lerlmis içinde 56 ve 81 
kiloda güreşenler beynelmilel gtlrq • 
çtlerdlr. Ream.lnl takdim ettiğim gU .. 

rexı de Berllnde Ollmply1lt finaline 
kadar yükE.elml§ ve muvattakıyeUl 

ctıreoler yapını ootan 79 kUoda Ko • 
ko:dur. 

Katile rela!, laUrahat etmek lll'A're 
müsaade talep etUkt.e.ı:ı eonra güreı • 
çllerle otoınoblle blııerck otele çık • 
mııılardır. 

Tüıkige kıosl Bu akşamki 
b e • ·ı · ., · Voleybol maçı 

: I l n c l l g l Şehrtml.zde bulunan Siyasa.1 Bilgi • 

İttirak edecek atletler 
{.;eliyor 

Bu pazar yapdacak olan TUrkl 
ye kros blrinclllğine l~tlrak ede • 
cek atletler vebrimlıe gelınrğC' 
başlamt§lardır. 

Ankara. Eskl!!!eh!r, Kocaeli at 
letJerl gelmfıılı!rd!r. Gelen atlet 
ler, ··arq yolu tızcrlde Mr t.ec 
rtibe ko~usu da ya.pDUll&rdır· 

.. 

ıer vdleybol takımı buJUıı aaat & dr 
<.;alat&m\ray klUbU jimnastik salonun 
~ G:ıllltasaray takımlle voleybol mi 
ııabaka.sı yapacaktır. Duhuliye yok . 
tur. 

Bölrrenin Çayı 
İstanbul Beden Terbiyesi böl 

~e baş'~anı vali Lutfi Kırdar 
'1 t"'iln Balkan efıre!'ı"ilert ~ere 
'"I~ saat 17 de Par··otcldo hh 
çay ziy&!eti veroçektir. 

Güreılere hazırlıklar 
Şehrimizde bulunan Yqoaı .. 

akımı gUrCfçlleri dUn akpm Be
oğh. Halkevlnde b.af'ıf bir an.
renman yapmışlardır. 

Yugoslav kafile relai, taırnnm111 
enl elemanlardan mnte1ekkll ha. 
ınduğunu, Gl, 72 k!lolarda iyi 

ıetke Um.it ettiklerini aöylem!ftir. 

'/ ann mektepler arum
da yapılacak futbol 

maçlan 
lstanbul tnekteplni 11ok1bol '" 

:uıbol lik htytlindtn: 
2·3-940 cumartesi günQ yapılr 

cak futbol maçtan. 
Saha komiseri: 1. H. Turgay 
T abitn stadı: 
Şi~li Terakki • Ticaret lisest ~ 

ıt 14 hakem T. Oıerengin, 
Galatasaray • lstiktru li9'Si ııaat 

1.10 da hakem T. Oıerengin. 
Şeref stadı: 

Saha komiseri: H. Sa\-er, 
Taksim • Yüce Ulkil lisesf ~t 

ı hakem Ahmet Adem, 
Işık lisesi • Kabataş lisesi saat 

5.10 hakem Ahmet Adem. 
2·3-940 ta yapılacak vole)·bol 

maçtan: 
Btyollu llalktvi salonunda 

Pertevniyal lisesi · DarQ~faka 
isesi saat 14 hakem T. Kenber, 

Vefa lisesi • Haydarp1cıa lisesi 
~aat 14.30 hakem T. Kenbcr, 

Altıncı Balkon güreş 
kon~eai 

Bu~ sa:ıt 15 te altmcı gt1.. 
~ kongresi aeılacaktır. Kon. 
~yi mUteaklp İ!tanbul bölge
"i!,nfn verecern r.aydan sonra aa.
'\t 10 da müsabaka hakemleri 
ilk içtima.l&rmı yape.cµtaft!T!'. 
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Mantralt muşambalar, istor- ı 
lar, perde için tüller, duvar 
kağıtları, yatak çarşafları, 
yünlü ve pike yatak örtüleri, 
~ 1 ve yüz havluları, velhasıl 
tefrişata ait bilcümle malze. 
neyi BAKER MACAZALA
UNDA her yerden mü:.ait 

sartl:ır ve ucuz fiyatlarla 
bulabilirsiniz. 

AiD&tA& AMlllWUL mM 

Bayanlara ve 
JJa 1lara kıyma li 

l<umaşlarL. 

13.80/14.00 MUzlk: Neııell mUzlk: 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 
ııaat ayan, 18.05: Türk .MUzlği: ça. 
lanlar: Vecibe, Fahire Fersan, Ccv. 
det Çağla, Refik 1'"ersan, 1 - Oku. 
yan Sadi HO§s~. Semahat özdenaes, 
18.45: Türk Mll.zlği: Halk Türküleri. 
Adanalı Aziz ve Sadi Yaver Ataman. 
1'1.00: Serbest saat, l!l.10: Memleket 
saat ayarı, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19.25: Türk MUzlğ'I: Peşrev 

ve Semailer, Çalanlar: Ney Baıırl 

Ufler; Tambur, Re!ik Fers~; Tam. 
bur, luettln Öktc, KUddüm, Nuri Ha-
111 Poyraz, 19.40: Türk Mll.zlği, 20.00 
Konuşma (Milli Kahramanlık mcnki
belert), 20.15: Temsil: Aşk ve tesa.. 
dut cilvesi, (Le Jeu de l'Amour et du 
Hasard) Yazan: Marlvau:ıc, Nakle
den: Saıı'.<ia Sayit, Ekrem Reşit tem
.Bilden evvel eseri 'e mUclllflnl tak. 
elim edecektir. 21.45: Radyo Orkes
trası, 22.15: Memleket saat ayan, 
ajans haberleri; ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut Borııa.sı 
(Fiyat), 22.25/23.30: Yarınki pro
gram, ve kapanJ§. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEHİR TlY.ı\TROSU 

Tepcba§ı Dram k1'8Mı: 
Akşam 20.80 da 

O KADIN 

• * • 
Komedi kısmında akşam 20.30 da: 

HERKES KENDİ l:T.RİNDE 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 
(t!Q Kuyumcu) 

Son Temıılll 
Cumartesi akşamı 

BUyUk p.rk opereti 
(IWlme) 

ALEMDAR Sineması 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

1 
r Or. A~;·;ı ";~~~:nıu ,1 

l'akrim • l'alimhane Palas No 4 
Pazardan maada her gün 

~ ıat 15 rı .. n !ıonra. felclorı ••ll:t 7 ..................... 
1:::::::-.. -::::::::::::::2: ••••• ::::::::::::m 
i -
Ü Göz Hekimi İ 
~ Dr. Murat R. Aydın H 
~Beyoğlu • Parmakkapı, imam i 
tisoknk No: 2. Tel: 41553 n 
:iMunyene ve her türlü gözl 
5ame)iyatı fıkara İçin parasız •. .. .. 
·em::s::czs: .. ı::::m:r.:m:::::mn:aa 

~ ~ Bu akşamdan itibaren her ak§am .... 

TURKIYENIN EN GÜZEL SESLi SAN' A TKARI ·w 

AMIYET YOCESES 
Deferll ııanatıkArlanınız 

Nafia Vekaletinden 

Salon· 
larmda 

ElA.zığ - İran hududu hattının takriben yUz kilometreden ibaret bulunan 
EElA.zığ - Palo • Şeyh Viran deresi kt8lllmm etüt ve aplikasyon ameliyatı 

kapalı zar! usulile münakasaya konulmuıtur. 
l - Münakasa 12-3-940 tarihine tesadUt eden salı gUnü ıaat on altıda 

vekAleUmlz demlryollar inşaat dairesindeki münakasa komlııyonu odaamda 
yapılacakbr. 

2 - Bu işin muhammen bedeli yetmlı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört bin yedi yUz elit liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme ıartnameııl Bayındırlık işleri ıenel ıart

namesl etüd umumi fennt oartnameal, katı mükAtllerln heaaplarma alt " A 
numaralı tip, istikşaf haritası katar sUratlerlni ve tren meııatelerlnl &'öate
rlr diyogramdan ibaret bir takım münakasa evrakı Uç yUz elll kuru, muka
bUlnde dernlryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - MUnal<asaya girmek Istlyenler bu hususta.ki her tUr!U re!eranala. 
nnı ve diğer vesikalarını bir lsUdaya bağlıyarak mUnakasa tarihinden en az 
aeklz gün evvel vekAletimlze müracaat ederek bu mUnakaaaya girebllmek 
için ehliyet veııikası iatiyecekler ve bu vesikalarını teklll zarfına koymuı 

bulunacaklardır. 

6 - Tekil! verecek olanlar tekli! zartlarmı 2490 numaralı kanununun 
ve eksiltme şartnamesinin tarltatı dairesinde bazırlıyara.k mUnakuanın ya. 
pılacağı ııaatten bir ııaat evveline kadar numralı makbuz mukabilinde lop.at 
dairesi arttırma eksiltme ve ihale :Yom!ayonu l:ıa§kanlığma vereceklerdir. 

(8H) (1419) 

Ankara Cad~esinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkôn 
Vakıt ivl atbaası ıdaresine müracaat .. 

.,-------------------------------------------------
Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muha.mmen bedeli 26500 lira olan Uç adet Rontgen cihazı n t~terruatı 

9/4/1940 Salı gUnU saat 15 do kapalı zarf usuıu ile Ankar&dlL ldAre bln&
smda s:ıtm alınacaktır. 

Bı.ı lıe girmek iııtlyenlerln 1987,ıs" liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl aynı g-Un ıaat 14 de kadar Komlıyon 
Reisliğine vermeleri 1;1zımdır. . 

Şartnameler 130 kuru§& Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde ııatıl. 

maktadır. (1434) 

istanbul aeled iyesi 
ııanıarı 

Karaağaç mUesseııatı için ıuzumu olan levıızımı kırtaııiye açık ekıllt • 
meye konulmu~tur. Tahmin bedelt 1200 lira ve ilk t minatı 90 liradır. Şart. 
name zabıt ve muamelAt mUdUr!Uğtl kaleminde görU!ecektlr. İhale 4-3.940 
pazartesi gUnU saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te. 
mlm:.t makbuz veya mektupları ve 9l0 yılına alt ticaret odası vcsikalarlle 

1 1•••••••••••- ihale gUnU muayyc:ı saatte dalmt encümende bulunmaları. (1248) 

Askeri 
Kal11us 

Herkese tazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Soıtı;:ı ;)eri: \ \11.JT Kltabe\1 

,_, • • ,.,; • • • • , • ·; ..- . r , • • • ~ 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmışlıı 

Kitap, mecmua, gazete baıar. 

' 

Tabiler namına dizği işleri alır. 
................................ 11 

ANiTESi~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

ZA Yl - Seyrüsefer muhasebesin_ 1 
den aldıfım (941) numaralı blıılklet 

pli.kamı kazaen zayi ettiğimden yeni. 

ıılnl alacağım. Eakiainm hUkmU yok. 

tur. 'OııkUdar Balaban c.addeııl No. 3 

oe bütün 
derhal keser· ··,JI 
lüzumunda gııb"lit· 
3 Kaşe alına ' 
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