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İLAN 1ŞLERt: Tel. 20335 

ettiği ver -1 za 111 
tek., 
ı arı 

H.izmet erba ının 

inde ~tDin ·enerjik 
ı~reue idaresi 

kazanç vergi 

~an: HASAN KU ÇAVI 

tadilat yo 
~diya •ulh 
~&ad unun Ingittere 
oldı.ı· ak~aptığı t esir çok 

Bankalar ve sigortalardan alman muamele, tütün ve içkilerden alinan 
müdafaa, ham petrol ve müştaklanndan alınan istihlak, kibrit ve ~3.kmak, 
nakliy~t, hava kuvvetlerrne yardım vergileri ile damga resmine zam 

yapılacak • u ""k \~,tini ~u Finlandiyanın 
'- Y11td

1
._ ıdaıne edecek su • 

't\"' •11 ed"l 1 ar l ettıemeainin ıe. 
~ aşttrald E 

11 •ebe 1
• n ba~ la ola. 

Ticari ve sınai 
• I> tn""tt f" ara u e ık memle. 
'ı' Sflldak"ı ' b" 1· • • • ~ tterj h ış ır ıgının 

lara' t em ınali ve iktıaa.. 
l'acırıen ~!.rr~ı edilmiş olma. 

~~.1-ıltt ile iüı derecede sürat 
\.. ~ •

1 
hareket eden bir 

teşebbüslerde kazanç 
ı e t h' 1 t~ ııı:ıda ~c .. ız edilmem;ş 

l~ g~ h''k~oruldü. 
~ıı u urner · d ~· il ner . ının cgışme • 

• ka.hin~·eaı olduğu gibi t:ı. 
t !:titri il ınde dahi yalnız 
'trıi ~ d ll>e§gul olmak ü. 

\ 0latak 1 are hükümetinden 
.~Utekk tl\ah~ut şahsiyctl:r. 
, tdiısr:. hır harp kabinesi 

k.-" ... '· 1 filiri dd gene ay. 
\\ ~ için~:~ ,~ .. :rr..a~~nI~ .lii"· 

liirı ku olan memJeketler 
~ ~ilh·""et kaynaklanıım 

'Yeti haiz. makamlar AJJ r.ana Tarlian 
~ (Devamı 6 ncıda) · 
~,, . 

~!~18ndiya ~ulhu 
hın Kafkasyaya, Karadenize ve 

~ Balkanlara yavıımasına 

t.~ni ol~u·ştur. ! . 
~~ ~ l~giliz başvekili Loyd Corcun Türkiyett\ak:rr ?~kkı yalnız Habere verilmiş olan bu 

esını üçüncü sayfamızda okuyunuz. 

Romadan verilen bir 
habere göre 

Molotof 
, e ugün Be~line 

gidiyor 
Fon Rihentro_ un Rel

grada gideceğinden Yu
goala vyada haber yolc 

Londra, 23 - Romadan bildi. 
rildiğinc göre, Sovyet İcra ko. 
miserleri heyeti reisi ve hariciye 
komiseri Molotof, bugün Berline 
gelecektir. Refakatinde askeri 
ve siyasi müşavirler de vardır. 
Molotof Bcrlinde iki gün kala. 
caktır. 

NE TEKZiP NE TEYiT 
Zürih, 22 - Berlinden gelen 

haberlere göre, Alman mahafili 
Sovyet başvekili ve hariciye ko. 
miseri Molotofun Berlini ziyaret 
edeceği haberini ne tekzip, ne de 
teyit ediyor. 

Diğer taraftan Kont Cfanonun 
Berline, hatta Moskovaya. Rib
bentropun Moskovaya gideceği 

(Devamı 6 nada) 

Piyasanın 
tanzimi 

ithalat ve ihracat 
mallarında hüku
mete· kilo başına 
hisse a ynlacak 

(Yazısı 2 ncidc) 

vergısı 

arttırılıyor 
Ankara, :?3 - DUn BUyUk Mlllet 

.M:ııcllsine verilen ve rlyasetçe ikUsnt, 
ı;UmrUk ve inhisarlar, adliye, maliye 
ve bUtçe encllmenler!ne havale edilen 
vergi JA.yihalarmm blrinclEI kazanç 
v .i.6i kanununda. tadUAt yapılma.&· 
na anır.ıır • .t:nı lnJlı. ıı. ue ticari 1:0 aı

nnt tc§ebbUslerdCD vcs:ıfr f~Jcrdc.n a
tınmnkta olan kazanç ıl'crgislnin nls· 
tıeUcrl arttırılmakta ve §imdiye ka
c!tır mükellefiyet haricinde knlan bazı 
mlles.scsclcr do vergi mükcllcllyetine 
fUınl edilmektedir. Bu surcUo yapılan 
zamlardan takriben 3,881,000 llra vn
rldtlt temin edileceği hesap olunmak· 
tadır. 

Ticarl ve sınat mUeaııeseler kazanç 
vergisinin 939 yılı 8 aylık tahakkuka· 
tı 10,969,285 liraya ve tahsllfltı da 
9,974,:.?9i liraya baliğ' olmuştur. Sene 
sonunda tahsllA.tın 12,198,402 lirayı 

bulacaı'tı ve yapılan zamlarla birlikte 
940 mnll yılında. bu vergiden 
16.0CO.OOO lira elde edlleceğl tahmin 
olunmaktadır. 

(Devamı 6 ncıda) 

Türkiye - Suriye 

_tngllillcrln Alml\n mılmatıslı mııynlnrmıı l<nJ'81 l>uli!nl;Jıın Jronınma 

. tcrtlba.tı. (Malüm olduğu ıilero bu tertib:ı.t geminin etrnfuiı ~e,~rl'n 
bir elektrik kablosundan lbareUlr. Bu kııbloyıı cereyan . \'erillnco 
~cmi mıknatıslı maynlarm teblfüt>ı.lnden kurtulmuş oluyor. l"ukarld 

_resmin köşeıJnde kabloya cerelan ,·eren tertibat da. görUlUyor.)] 

işçi kızları fuhşa 
sürükliyen: .bir patron 

Bu sabah yapıla~ neşriyat üzerine 

Hudut anlaşması Müddeiumumilik ve iktisat müdürlüğü 
yenilendi hadiseyi tahkika başladılar 

Fransanın Suriye fevka
lade komiseri Ankaraya 

geliyor 
P:ıri"I, 23 - Müddeti hitam bu

lan TUrkiye - Suriye hudud itilL\
fmı ycnilemeği müzakere için An
karnya gitmiş olan Fransanm Ha
lcb komiseri Filip David, Toros 
ckspresile Ankaradan hareket et
miştir. Bu husuı:;ta altı protokol 
tnnzim edilmiştir. Fransanın Su -
riye ve Lübnan fevkalade komi -
seri bu protokolları imzalamak i
çin yakında Anlmrnya gidecektir. 

Bir mUessese sahibinin, çahştrr
dığı i~i kızlan fuhşa teşvik etti
ğine dair bu sabah bir gazetede 
yapılan nr>şriyat İstanbul Cıırnh.u
riyct roUddeiumumiliğinin naz~n 
d.kkatinl celbetmiştir. 

Müddeiumumilik derhal ~e el
koy:ırak tetkikata başlamıştır. lle-' 
sele içtimai bakımdan çok ehem
miyetli görülmektedir. Şimdilik 
ortada. gazete vasrtnsile ynpılmış 
bir ihbardan başka bir §ey yok -. 
tur. Faknt mUddeiumumiliğin in -
cclC'meleri neticeıinde bu iddia ta
hakkuk ederse ala.kadar mUcssese 

h:ı.kkmda çok şiddetli takibata gt~ 
rj~ilecektir. . · 

İhbarı yapan yazı sahihi, patxo.. 

nunun arzusuna boyun eğmediği f. 
ç.in mUesscsesinden c:ekil~n bir iş
çi kızdnn aldığı moktub llzerlne 

bu meseleden b:ıbsettjğinl, şi.ka .. 
yctçi kızın, dnva masrnflarmı ve-
recek vaziyette olmama.c;ı dolayı. 
fiile adliyeye müracaat edemediği· 
ni idd"n etmektedir. · 
Müddeiumu~i Hikmet Onnt, bu 

hususta kcndislle görll§en bir mu
(Deva:nı 6 ncıda) 

~ER~üN0 . ~CK~E:Ş~ 
ültinıa unı "' hiye in 
~ö1r lfil©t<§l mo v~rrliifilü~? 
Romanya ajansı bu haberi yalanlıyor, lngiliz ve Fransız 

ajansları ise nota etrafında tafsilat veriyorlar 
(Y llZl'1 6 ncıda) 
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Mirabelin başı açıktı. Kısa kesilmiş koyu 
saçları dağılmı§b. Bakışı derin, sabit ve 
ifadeliydi 

renk 
tatlı 

n. 
Prenses memba başında, se.. 

vimli •·prens,. inin kendisine 
doğru gcl::iğini görmliştü. Onu 
ta uzaklardan farketmi,ti. Sonra 
gitgide yaklaştı. Yava1 -,.:.ıvaş yii 
riiyor ve bazan yapraklar kopa. 
rarak kokluyordu. Gölgelik ve 
mehtaplı yerlere göre bazan kay 
bolu yor, bazan da ortaya çıkı. 

yordu. 
Alin hiçbir saman kendiıinJ 

bu kadar heyecanlı hissetmemit. 
ti. "Prens'., i yanıbaşına gelin. 
u eli ağzında, bir kelime bile 
aöylemeğe cesaret edemedi. 

Mirabel tatil bir ıesle: 
- Beni çağırmıısınu:, itte gel. 

dim, dedi. ;, 
Alin gözlerini açmış, prense 

tepeden tırnağa ve bilhaasa gaz.. 
)erine bakıyordu. 

Mirabelin başı açıktı. Kısa ke. 
ailmiı koyu renk saçları dağıL 

mıştı. Bakışı derin, aabit ve tat
h ifadeli idi. 

MlrabeJ ka§lannı çatarak etrL 

fına bakındı. 

Alin onun endişesine cevap nr 
dI: 

- Hayır, ya!nm.ı gitmeyin. 
Sonra ilSve etti: 

- Benimle beraber gelin. 

Menbaın birkaç adım arkaam. 
da küçük bir Yunan mabedi var. 
dı. Be~ Korent sütunu yuvarlak 
bir kubbeyi tutmakta idi. Siltun. 
ların yarr boyuna kadar duvar 
Örülmüştü. 

Karanlık lcıinde ka1an mabedin 
ortasında dairevt bir ııranın O. 
zerinde yastıklar vardı. Muhit o 
kadar emniyet verici idi ki Alin, 
darısöziln yarıına oturur CJtunnaı 
ona hitap edecek derecede ceaa. 
rctlendi: 

Size mektubumu verdiler 
mi? 

Görüyorsunuz kf vermiı-
]er. 

- Sizin gelmenizi ne için is
tedim biliyor musunuz? 

Mirabel ihtiyatlı davrandı: 

- Benimle konu§mak için, de. 
di. 

- Evet. Halbuki işte geldintı 
ve ben size söyliyccek W bula.. 
ıruyorum. 

Mirabel onun elini tuttu, pren.. 
ıes devam etti: 

- Ayni zamanda sizi yakrn. 
dan görmek istivordum. O ka. 
dar güzelsiniz ki... Bir delikanlı 
ka •,r ~üzelshiz. 

Bale esn-.sında sizin rbız 
gözlerinizt: ba'.{tım. Size gıpta e. 

diyorum. sanşın olduğuma ne 
kadl r ü~ül üyorum b:tseniz. Si. 
zin ~ibi esmer o'm"'k lsterdi-n, 
fakat ta"l'l sizin gibi, kız karde. 
ıiniz olmağr uzu ederdim. 

- Kaç yaş·ndasınrz? 
- 0::-ı sekiz. Ya siz? 
Alin cevap verdi: 

- On dört. 

Alin aordu: 
- Oşüdünüz mG? Titriyonıu.. 

nuz. 
Mirabe1: 
- Küçük bir rahatsızlık, de • 

di, ehemmi yeti yok. 
- Biraz yürümek ister misi. 

ni.z? 
- Peki. 
- Gelin, bahçede ldımeler 

yok. Canınız nereyi iaterse oca • 
ya gidebilirU. 

MirabeHn aklmı romanesk bir 
fikir geldi. Bu fi.kir üzerinde dü. 
ıUndil, tatbikini kabil buldu. Bir 
dcnbire: 

- Adiyö, dedi, lld bir daha 
görmiyeceğim. 

Beyaz Alin sapsan kesildi: 
- Ah, daha gitmeyin. diye 

yalvardı. 

- öyle lbun. 
- Fakat ben daha d.ıl g8rme. 

dim. daha bir tefler söyUyeme. 
dlm. Cieliyorsunu ve hemen git. 
melı: iıtiyorsunus. Belki do lizin 
canınızı aıkıyorum. 

Oenç 1nı denm ettir 
- Burada kalın ri.ca ederlm. 

Yahut yarın gene ayni uatte ge. 
Un. Ben tizi beklerim. 

- Yarın mı? Fakat biz pfak 
nkti gidiyorua. 

Alinln rengi daha arardı Ye 
genç ku yavq yavaı •ilam.ata 
batladı. 

- Sahi mi? Sabahtan gidiyor 
ınusun~? Ne saınan d&ıeceksL. 
nlı? 

- Hiç dönmiyeceğb. 

Ticaret veklletJ piyasanm tan 
zlmJ için yen! tedbirler almakta. 
dır, Bu cUmleden olarak, yeni 
kurulan ihracat birlikleri ve itba. 
IAt Hmted şirketlerl vaaıtasfle ih
racat mallarmı.ızda azami fiat te
min edildiği ve itba!A.t mallarını 
da daha ucuza almak imkAru bu
lunduğu lçin, ihracat ve kısmen 
de fthal~tta b!ltUn satışlar Uzerfn. 
den kilo başına mUna!!lb bir mlk .' 
tar paranın hükt'lmet emrine gfüı
terilecek milll bir bankaya yatını 
masr esu tutulmuıştur. 

Döylece blrikecek olan bu para
larm hUkflmet tararmdan milli 
korunma kanununun lmlr bulun. 
duını bazı huııusla.rda. mesı:-IA tt. 
balfi.t ve mzumu halinde Uıracat 
maJlarmdan stoklar vllcuda getir
mek. fiatı tutmak, ihracata ve lca· 
bmda tthalA.ta prim vermek. ihra
cat Ye lthatA.t mallan araıımda fi
at muva.zenm te!Mt gibi husus -
!arda kullanılacağı anlaşılmakta
dır. 

fthatAt ve ihracat blrlf'klerl ta 
raftndan yapılan satışlarda asgan 
ftat tesbit edilirken hllltfımetfn 
emrine ayrılacak miktarda ayrıca 
gôaterilmektedlr. 

Nisan ayı içinde 

Habersiz bir havc, 
taarruzu vanılacaK 

Bu tecrübede bütün 
ekipler çalışacak 

Nisan ayı içinde şehrimizde ba
benıiz bir hava taarnızu ve pasif 

sevecek kimsem yok, bunu biL korunma tecrübesi yapdacakttr. 
miyor muıunuz? Dün tiyatroda 1 Bu tecrllbe esnaıımda talim edtle. 
sizinle benim aramda bir1ey ol _ relr: yetı.ştırııen en.kaz kaldırma. 
duğunu tanıımamı.z thımgeldi yangın a5ndUrme. gaz tem!J:leme 

- Fakat benim sizden batka 

w. . ' . · gibi bUtiln pasif korunma ekipleri 
gını anlamıştım. Sizi çağırdım, faaliyette bulunacaklardır. Bu tec-
geldiniz, dost olduk ve sonra ıiz rUbenln yalnız hangt .ay ıı:arfmda 
hemen gidiyorsunuz. Eğer gider yaptlacağl UA.n edilecek. günü ve 
seniz ben de sizinle beraber ge. saati ~k g'zlJ tutulacaktır. 
lir" Diğer taraftan şehrimizin muh-

ım. .. . . telif kazalarında yapdmakta olan 
- Pekali oyleyıe gıdelim. SL umumi ıuğmaklarm ln~aatı hara • 

d götürüyorum. retle devam etmPktedlr. Dün vali 
- Sahi mi? Beni de götilril ... muavini Hallı~ Nihad, vtlA.yet tııe-

yor musunuz? ferberllk mUdUrll Ekrem ve Klrn-
G U va.~er 1smallle beraber bu sığmak. 

- e n. lar:ı dolaşmışlar ve tetk.iıkat yap-
- Sizinle yalnız mıl mışlıırdır. 
- Evet. Arkadaşlanından ay. ----o----

rıldım. Biz ikimiz yalnız oluruz. 
ebediyyen. .. 

- Nereye gideceği.%? 
- Memleketime. 
- Hayır, hayu. Trifemde ka.. 

lahm. 
- Bunun imkln1 yok.. Yarın 

meydana çıkarılrrsuıız. 
- Ne suretle? 
- Kralın emrile. 
- Babam mı? Onu hiç tanı. 

madığmız anlaşılıyor. Bcnj ara. 
malanın emretmesi mühim bir 
karardır. Böyle bir karara var. 
dığı zaman bu çok uzaklarda o. 
luruz, 

(Dcvaım var) 

Bu sab~hld ekspresle 
gelenler 

Bu ııa.bahld Semplon elı.spreııi 

tam vaktinde gelebilmiştir. 
Yolcular arruımda, manikür mü. 

tehasar.sı olduğunu söyliyen lsviç. 
reli genç blr kadın da vardır. 

Dundan başka bir Alman iş ada 
mr. iki İtalyan taciri, lki İngiliz 
te-knlsyeni gelmişlerdir. Harbin 
4;'ktığı zamıınc:!an•berl Almanyada 
bulunan ikJ tnı.nJı gazete muhabin 
de buradan tramıit gec;erek Toros 
ek.spreııj]e memleketlerine hareket 
etmişlerdir. 

Ba§vekil İran elçisini 
kabul etti 

Ankara. 22 (A.A.) - Ba~rvekl! dok 
tor Refik Saydam bugün öğleden 

evve1 başvek~et dairesinde lraıı bU
ytll< elçL!ıl Ktızimlyi k"but buyurmuş 
lardır. 

tııtRnbul Emniyet B-Jiiılilr mu&\ i 'lğloe fayfo edfü•n lzmlr 
Emniyet r.Iü<lürli Sa.l&l:addln t{urlmd'un yeııl \•azlfeslne başla. 
dığıru dün yazmıştık. Yukardakl resimde yenJ emniyet ınlldür mua. 
vinlnl mal<ammda KÖrüyorsunuz. 

Vergilere zam layihalar1nın tatkı~<i 

Meclis Maliye Vekilinin 
talebini kabul etmedı 
Vergilere zam layihaları müşterek bir encümen· 

de değil, al.:lkadar encümenlerde ayrı 
ayrı gözden geçirilecek 

Ankara, 22 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Doktor Mazhar 
Gerwen'in riyasetinde toplan
mıştır. 

Celsenin açılmasıDI mutea
klp Maliye VekiU kllrsUye ge
lerek gelen evı-ak arasında bu
lunan ve revkal~de vaziyetten 
dolayı bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddele
rin mükellefiyet mevzuuoa 
alınnıasına dair olan kanun il· 
yibalarrnın bir an evvel tetki· 
kini temin lçlD muhtelit bir e..n
cUmende tetkJkJnl tsteınlşUr. 

Ali Rana Tarhan ( tstanbul) 
söz alarak. bu gibi vergi ka
n1 olarının muhtelit bir encU
meude tetkikinin muvafık ola
ınıyaeağmı ileri sUrmUş ve 
mevzuubahis l!yfhalarm ala.
lf.adar encumenlerce ayrı a1rı 
tetkik eciiımelertnı istemiştir. 

Meclis muhtelit encUmen 

te~killnl kabul etmemiştir. 
Aym suretle Meclise tevdi 

edilwiş olan köy ensUtUlerı 
teşkiline ait kanun ıa.yihasmın 
da muhtelit Lir encümene tet. 
kiki hakkında Maarir Vekili 
Hasan Alf Yücel tarafından ya
pılan teklif de kabul olunma. 
o.ıştır. 

Meclis bundan sonra ruzna
meslndekl maddelerin müzake
resine geçerek bunlardan Or
n.e.n kanununun 127 inci mad
desinin bir tıkrasının tefsirine 
alt mazbata üzerinde geçen mü. 
zakereyt takiben Orman kanu 
ou muvakkat encümene geı-ı 

vt.rtlmlş ve Çay kanununun en
eUmenden gelen dördUnct.I 
maddesi kabul ei.lllerek kanu 
nunı blrlnci müzakeresi tamam· 
la~m.ı~tr. ~ ~ • • 

. Meclis Pazartesf gUnU topla· 
nacaktır. 

[-~~KucOK :~:~:~~~LtR: :ı Resmi otomobiHer 
* Beykoz orta mektebi mlidür. 

IUğUne Gelenbevt muallimlerinden 
Safa, Beşiktaş birinci erkek orta 
mektebi mUdUrliiğUne de ayni 
mekteb mlidilr muavini Ekrem ta. 
yin edllml.ştlr. 

tahc: i ı er i:iyor 
Yalnız 15 valinin otomo· 

bili bulunacak 
* lstanbulda mevcut sebillerin Ankaradan verilen malumata 

· llç enııfa ayrılarak bunlardan ya]. göre, devlet dairelerinde bulundu
nız tarih[ kıymeti haiz olanlann rulacak nak 'J . vas1talarma dair 
F!traflannm ac;ıiarak muhafazası kanun lilyihası meclise verilmiştir. 
ve diğerlerinin kaldırıln.ası karar- Biltçe encümeninde müzakere edil
laşmrştır. mekte olan bu layiha ile resmi o-

* Nişantaşmda 15 ve 52 lncf tomobillerin adedi azaltılmaktadır. 
mek•eb yanında yapılacak c;ocuk Layiha otomobil verOecek makam
ba.hı:elerinln l:nect .. a yıtltı.ada ba§- lan şöyle kaydetmektedir: 
lanacaktır. Cumhurreisliğl. mecl.iııı reisliği. 

* Belediye, tnıw•b biten Ayas- ba.şvek!let. genel kurmay başkan· 
'>aşa • Dolmabahçe yolunun Uti 1 nı, vel:.lller. ordu ve kolordu ku • 
taraftndald boş t1realara ı1uvar mandımlarile fırka kumandanlan, 
~ekt'rmek, binaları boyatmak tm • donanma kumandam. Bunlardan 
retile buravt slis'f'rı•'ktedir b~ka yalnrz 15 vilayet vali.sine 

* Erzincan ve diırer zolzelP fe- de otomobil tahsis edilmektedir. 
13.ketlne uğramış şehlrlcrdekJ or- Bu lftyiha ile halen mevcut diğeı 
''l.mektl-'b talc>besinin srnrl' P."<>ÇMe resmi mo.kam otomobilleri kaldı -
vaziyetleri ikinci ve UqüncU kana. rılma.ktadır. 
-ıt devrPlerlnrlold notlara göre ----n-----
'F>shit edil,.cekt'r. 

* İstanbul mebuslarının ııular 
'1arP.slnde vakıf sular Uzerirı"'" 
··aptıklan tetkiklerin neticesi bir 

ZDnrrulcfo.k maden me!c 
tebi b.lebesi ar1brılıyor 

daporla hUkiımete arzedil<'c<k ve Maden havz:ı.s1 lstll:seJatmm art
yeni hazrrlanan .,a.kıf sular J.rıınıı. trnlmıı.sı tedbirlerinden olmak U
nunda bu rapordan istif!ldC {)dile. zere Zonguldaktaki maden tatbl. 
cektir. kat mektebi talebe m"ktarmın blr 

* tstanh•ıl ~·~ "lvMin'n y~nf ml.sıt arttırılması kararla.şmıştır. 
·•d blltçl'!!>f 1't '"15 r n O lJ'""' .. • !'::k Yaşlan 19 lle 30 arasında bulunan 
•pV7.'fn ve tanzim edllmktlr. ilkmekteb mezunlarmın alındığı 

* Lo!tantacılar, bf'lı>divece st • bu mcktrb talcıbcsl ocaltlarda lat
ııflara avnlırken, pilav ve yemek J bikat gördilklerl ve gilndelik aldık
·-ıtan mahallebicilere de kPndile • 1'1rt için ailelerine ayda 40 lira ka 
inin tftbl old•11tl"n kayıtların tat- br yardım etmek lmkilruna da 
llkmı 'BtemL~Ierdir. bulmaktadırlar. 

ÖRVM<."cl(' 
SJ9İME 

1 
)(ORff/!i<:.. 
B/~ 

Ö!.t3M 
/JÖşF<ii 

H/1Zıl?
<.4Ml~DI •• 

i 

• 
~ı ~tı 

lngillz ur~~ ~: 
u~ ~~, 481 kUf ,ı ~\ 
tJ1~v • • 

Merkez bankB-51 't e~ ~hl 
• • tef P1 ti h.:'l kat bır rayıc ~ d ' 1~~ 

lngUiz l1rasJ ttatl. ııat d~ı ~~! 
borsalarında göat~ uti.l'eı ~ 
melerl il.zerine cuın.lleuııl l. • 
kez Bankası p!ahibY it ~ııt '.i.f ~·~ı , 
narak aterline yeni ,ır'I 'ltı~ 
etmek lçin tetkiklere pı'ı"'/ ~t. 
Fakat bir taraftan d&e\ffo~ 1~ ~ 
ihtiyaçlarına derhal clıı~,rl 1• ııı 
ıa.rureU olduğundall yıç ıe~ '~ 
na muvakkat bir . P48ı •~;.?, lorıt 
l unmuştur. Bu ray:ç 'J'iİf~ f, ' 
~vvelce ingiliz llfS.81 de~OL ~ ~ı 
le 521 kurul} kıytJl~ ~~ ~ ~~rıt 
Jllik ha.kiki kryıne >'11".:' ır, "'l. 

kadar ted1yatm ytıı:~tıb~~~ı~ Qf b 
.ı:if edilmektedir. ··re ~~ıl" 1~ . 
olunacak miktara go yiı" <ıı'ıı; 
ca.b ederse bu ~e .;. ~ ~·ıı 
yapdacaktır. U ~ı~ıi, Ilı~ 

Maamafih bugilnlC 1 ııı0• u 
~ -.;Jc 

racat tacirleri içJD cı.rıet ;· t-,, 
doğurduğundan t& uıPO'e 
vekaletine mUraca.ıı~,. ~ ııı~ __ ..,... 8~" "il 

Adliyede t~~e~İ ~ ~ı~ 
nakiller Jıs .eJt Jf bı~ 

A dilJ -.,lf I~ ) 
Ankara 23 - r>- tf ar. 1,, 

terfi. tak ve na.k111~,l~ ber 
rarname projesi Jıa~ı:ııl" 'ıj 
·ıil.ksek t.asdika arz~ fi~ Qla1 

-0-- Jıı'1' t[~., 
Bareme dahi) 0 ıe~ L -

· müstahcle~f~~ ••' ~1:~ 
Devlet memurJa:rl it O ~ 

tevbld ve teadümne 6~ıııı1 bS'~ ~ 
nuna ek bir kanun ]ıı,. ~.~! ~ ıf bır 
tan.maktadır. Bu ll.&Jl d~ll'; ' 
P.Sa!ma dahil olınad JJ1~ #~ 
tahdem cetvelinden tJğl d:~# t 
da baremin tesblt et eıı a:, lııtı 
re lthal edilme~t~Y,lt ~~ ~to 
her vekıiletin ~ % 
bağlana_caktır~~ tıs; 

Bir Çek kq fi1e'1 
rf. ~~, 

geldi ceJ~ıf ~ 
Almanyadan ka~311 ı11oı1~ ~~ tııu 

mllrekkeb 37 ld~fllk b~oJI ~~' 
filesi bugilnkU konv& 

1 
lııı) 

nile gelmi§t:r. ~,j ~ 
--~ i~ft 

Denizyollarırtıl1 Jdf P/ı 
muru daha te"I de ~ı~ 

Denlzyollan ıdaresitl 4~ ~ 
3UiletimaJ tıı.hkfk&IJl'l;e~ 
sor~ı haJdınllğiDCfl /, 
mektedir. ~" ') 

Evvelki giln yapılfı,.rt ';r~ 
netlcetfnde Deniz ~td~ll İ 
memurlarından se.J un de°' rJt.1. 
tevki! edilmişlerdi. ~de 4~1~} 
len tahkikat neUces eJJlııt41~ 
lan kontrol daires.I ;gj(kl 'ıııP" 
\hmet ve lsmail ,,)JJJ o , 
iki memur daha te ~ 'f 
tur, bııetl~.J 

Yo?culara vertJen d&• e , Y, 
radan kontrol eena!IJ!I J$~~r ~ 
zı!mış olan dip k0~~~1ııt ~ tahrlf etmek ve ıı:ııın ti"' (lf 
rinde de bunlara gı5~tJJ6 ~lV.i 
tahrifat yapmak etls.l ~ •ı'' 
retlrllen bu s~~~. = tfrll·e ecJi!P1cJilı"_A6 

ehemmJyeU~~ 

liıliiiiiiiiiiiiliiliiiil----:·ı ~ 
Müderris fGıtı"~ i 

vefat e~~r 
kıymetli iliJn aca.ıtl1 ~e>'şPO'f 

rln · daha kaybet~urO ;ııe~ j 
• üphanesi eekl ın rriSıe .el~1.ı 
"Ununun es.ki ınude eee ' l; 
at 1sm:ıil Saib dil: :it V~eıJPj 

ti. Uerbum yil~e f,ı ~i 
olduğu gibi. a.htiı.ld 1,ııı: fi 
canlı b"r timsali idL ar!C "'r'tfi 
leketimizde değil. "ıııı:1 ~19' 
'm bUyUk ilim ııdaJll t1.'P" f 
tanılan. sevilen ve ~~·!J 
ıahslyetti. ~ ıııı, ~ 

Merhumun ceJ19J ,,,ıtP ~ 
camusta!a.paşada.. pa J 40 ° "'I. 
mektebJ hlzs.8xnd~ıc~' ~rf r ı 
ianesinden kal~ 13~)'8 e•~ 
namazı l.klııdi uıe ){er~. ıı 
inde kılmııcak .,e eeeJ ' ~~ 
makberesine defnedil dJleta;r~ 

.Merhuma ms~ı..J 1111 

ailesine tazıyetıerlJP"".: 

' 

' 

t, 
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,, MÜNEVVER H~KO VlET v 

ı MEMURLUGU A DOGRU .. 
! , a sız kabinesi 

~ rn a t r e v i a · ı d 
! TVRKtYEDE, hUklınıct~ı:ıı.te, ilk defa çok mUhbn bir b&dbe 

1 
f o1uyor: !la.rt içinde bUkfi.met mcmurla.rmm ilk clefa yabanı.:ı 
i dll lmtilıanlan yaınlaeak. 
~ .Hulıakl<aı.tır ki son barem kanununun' memlekete en bUytlk ha
! yırlanndan biıl \'e belkl en büyüğü, ilk defa bilkiımet memurlan .lç1D 

~~Q Fakat kazandığı ekse· 
~~~~a:~Yafa civanndaA- riyet kuvvetli degv il 
~Ol tı "e bi Arabtar aramıda 
~ Aı- tkavga ılı: • 

Finlandiya 
YAPILAN YARDIMLARDAN 

DOLAYI 
Milletler cemiyetine te 
§ekkür ve yardımların 

devamını rica etti 
Or ""'-illan idd ç tıgnıa da. 
~~ laları te-kıib e-

~~ traıYaJ, it 
~4~eı oldu rtııların dl!lplinf 
dt budi d, lyı g~,rr:~e Arablarla 
\ ı rflnıektediJ. lert Londra _ 

268 reye mukabil 156 mu
halif ve 110 müstenkif var Londra, 23 - Fintandiyanın 

Milletler Cemiyeti nezdindeki 
elçisi Holsti, Milletler Cemiyeti 
genel sekreterine · bir nota vere. 
rek, feci ıerait altında Finlan. 
diyaya yapılan yardımdan dola _ 
yı cemiyete teşekkür ve memle. 
ketin iman için bu yardıma de. 
vam edilmesini rica etmiştir. 

llhao~~rııe\'a gıız • Pariı, 23 - Fransada Reyno 
~ti: l'oung Cleslnln Tokyo kabinesi dfin öğleden sonra par. t •;, ~nden d~J Yalan haberler lamento huzuruna çıkrnııtır. 

t bıı ı>a, lllah~;ı Jııponyada nl l ükümetin beyannamesini & • 
ı-~ ita~:: teeıı :i~~~ ve fa- yanda Şotan, mebusan meclisin • 
~!::ıetıllhı b~ Piınnonte'da Novara de de bizzat başvekil okumuı
~. ~enı nı0\'astnda geniş bir tur. 
~ den der:ıtnltası bulunmuş. 
~ llıa lır. ~ık ~lctilmeğe bn§

HOKOMETtN 
BEY ANNAMESl 

~"lr~enı l~ıe~ aır~ının blr kUlçe-
'I~·~ \'enedıı •nnanın erkln.ı 

• b_ takdtın ed t e:ırnynıda Mu-
''<al1cive ilmfcıUr. 
t~ i§;:au aı~'~ Huıı Alman
"'\ o .Yal'dını 1ındakj Leh toprak
~ hu e ınu2ak ç(n B~rlln ve Lon. 
tt tllı-ıft ere cereyan tt··· • )'it .. "'9tb- e ıg -
~~illi~ · lhrJinte mOzake • 
'~ 1 lçın bıardnnın tevzU işini 
~- ~bııııın Amerikan heyetl
,~~ereı e. 1--ond 'lo crı:e b ra ile yapılan 
ı.,.,:·~~dan u Yardıının İngiliz 

\ 'r. CCÇ?nesint teliline 
ı.\ı:ııeruta 
~~etle~ 1 

1~39 da yabancı 
\ t e l'llUb•tn n3s de!tinln 9 misli 

l ..... ınnt a.atrnrştır 
>t ~l tı ...... l"et • 
@c-.ı.:~e ne nezareu, dUr 

~ t l'rf d ı,raderck hn.,-van 
ttı ı e dan·ı ' J 

l "'t il htıb b olmak ilz"rP 
G6. "n•tı., U atın }' ""' bıı lııtır flanftsız ltha-

~t eınırn · 19 Mart tarihli 
' ll:ıe\llil!ııe ::ınıe 28 martta me
'I liarb ,, , girecektir. 
~ U"n ... \IO;a \"SU 

bırı.-:-1.:t ı:n • e ıneydlina ç·-
~ la ''11Ç ıanı:elnJPrtn'n halli f. 
Ct 1ıı~.llan nıu dıuıbcri Londra
ıs~ llclltete u:S-~ereıer netlcesin
"lllıı.t~t anıa.ş 01landa arasrndıa 
\ lı lr, Illası dUn imza . 

~ lgı Clçıltacta B 
0ııa llıtı,..r "'- rug nıUdde·umu 

tıı &arı.ı- 'lllalel • 
k'llr a ~er ko er dağıtan lkı 
~1 ' ıı l'iıı lllUnls'~i tevl:lf et-
\ lı llıU:sade alelcrın bUvUk bir 

~~l~l'1~~lltıı.t1ar~· <ldiJınişU~. 
"<! d~ ta e llatro rlçok kömnr ma • 
Ilı il Y llılan b! n arıa işçiler ara 
>~Ut r~~11:len L'i/ :laşına}ı mUte-
~ly,1 arı arttı !'l 1anrnl1Jtır. Kö
~. e~ bir rılrnak 8UretllP 

ı.' .\ tnlktar zam yapt1-
~ ~~attı kaına, 

~e~llist Par~da bUkflmet
~lıııu,, bılıiı 1 lnln beyanna . 

~e~tır. n~ Up olunnuyaoağı 
b.ı..'ltıııı işti?-: lye nuın eu ce-

~- rl!:ınudata. 
~- Ilı lrıerın nizanıatı mucl • 
!1ııı " •ıt alıaı )"O!t~evrine mlldaha 
>~tı ~. ~U tnı ita ur. Bununla be
~ el'1 krınıet ve etmek iste • 
~ ttııı~'tıdan bu kab'I faali 

ktecıır murakabe ve ta ... 

Beyannamede hUllsaten ıun 
lar rikredilmektedir: 

"Fra."lsa top ye~n harbe girl,. 
mİJ bulunuyor. Dü~man. kudret. 
li ve azimkar, galebe çalmak için 
beşeriyetin bUtün faaliyetlerini 
teksif etmiıtir. Sovyet ihaneti
nin yardnnile müca<leleyi bütün 
sahalara götürmekte ve • bütfüı 
darbelerini birbirine uydurarak 
tahripkftr bir deha ile vurmak. 
tadır. 

Galebe her ıeyl kurtaracaktır. 
Ma~lt'.'ibiyet her teYi kaybcttire -
ccktir. Bugün parlamentonun ö. 
nilne gelen hilkBmetin tek bir 
hikmeti vüeudu nrdır ki o da 
ıudur: Muharebe etmek ve yen. 
mek ve her nereden geline gel. 
sin ihaneti ermek için Fransız 
enerjisini tahrik eylemek, topla. 
mak ve sevkeylemek, 

Sizin itimadınız sayesinde va. 
zifemizi yapacağız. Eğer başka 
bir müzahire ihtiyaç varsa vata. 
nın ve imparatorluğun muazzarr 
kaynaklarına dayanmak, mUtte . 
fiklerimizin yılmaz gözlerine 
bakmak, milletimizin kahraman • 
lığına, ordularımıZtn kuvvetine, 
askerlerimizin tehalilkUne ve tef
lerinin kıymetine gilvenn:ek ve 
nihayet Fran13nın ebed dehası 

nı hatırlamak kilidir . ., 
Hükumet beyar.namesi ve bil . 

hassa "Sovyetlerin ihaneti yar. 
dımile., ve ''ihanet her nereden 
gelirse gelsin ezilecektir., kıamı.. 
lan fevkallde allatlanmııtır. 

ISTIZAHLAR 

Beyannamenin okunmasını mti 
teakip, mec:lis reisi Heryo har. 
bin ıevk ve idaresi ve hükt'.'ime. 
tin siyaseti hakkında iki istizah 
takrirlnin mevcut olduğunu bil • 
dirmiştir. 

Reyno bu lstizahlarm der • 
hal 111Uzakereslnl istediğinden 
meclis bu lstizahlan mtlıakereyt 
ba~lamı~tır . 

Sosyalistlerin kabineye alm 
maıundan dolayı itimat reyi ver. 
rr.ekt!n imtina eden Galimand ile 
Badienin ve cumhuriyetçi fede. 
rasyon grupunun hlikOmete ta . 
ml:nile muhalefet etti~'.ni aöyli 
yen bu p,rup reisi Marinir. isti 
ıahfarmdan sonra Pol Rey 
no k:.iniye çıkarak ıosyalist 

l~rln kabineye i1tirakini istemek 
te tereddüt etmeme~1nin esbabın· 
izah etmiş ve sosyalistlerin va 
t:ın severliğini hürmetle anmak 
tan mlltevcllit memnuniyetini bil. 
dirmiştir. 

Reyno, bundan ıonra, biı 

harp kabinesi lehinde izhar edi 
l:n temennilere mukabele etmek 
üzere, kabinece bir harp kabine. 
si vUcuda r,etirdiğini söylemi~ 
ve cemiştir ki: 
"- Halihazırdaki haile orta 

sında, şahıslar Üzerinde tercih 
ler yapmak bir c:Urllm olur. Ma. 
zideki bütün fikirlerimiz ve !:ÖZ. 

lerlmlz artık sayılmaz. Harici 
siyaset bahsinde, ycglne dUstu . 
rumuz dostluğa dostlukla, dUş. 
mantığa dU1manlrkla mukabele 
etmektir. Komünizme kartı mU. 
cadelemlzde ezmek istediğimiz 
ıey bir fikir deiiJ, blr ihanet 
tctekkUlüdUr.,, 

Po1 Rqu, lldnhJva "'. 

diği cevabın ikinci kısmında, da. 
ha başka milletlerin, Fransız _ İn 
giliz blokuna iştirakleri temenni. 
sinde bulunmuş ve "bu iştirak, 
bizim Latin tesanüdümüzü asla 
bozmaz,. dedikten sonra sözüne 
şöyle devam etmiştir: 

"- Fransada, uyu§muı kuv. 
vetlerln uyandınlması Jbımdır. 

Meclis müsaade ederse, hükfunct 
bu canlandırıcılık vazifesini ifa 
edecektir.,, 

Reyno ıöılerini fÖyle bitir. 
miştir: 

••- Harbetmek istiyoru.ı, akdi 
mümkün yegane ıulhu, en kısa 
zamanda yaptr.ak imklnıru vere
cek olan, sizin harp hususundat; 
azminizd·r. Vereceğiniz rey, ha.. 
ricin müva.cehesinde ağır bir rey. 
dir . ., 

Blum, oturduğu yerden söz •
tarak, sosyalistlerin kabineye da. 
hil olmalan, Reyno ile önce
den bir anlatma yapılmadan vu. 
kua geldiğini tasrih etmi~ ve bU. 
tün Fransız kuvvetlerinin bir ı . 
raya toplanmasını temenni et
mİ§tir. 

tnMAT REYi 

Bundan sonra hüktlmete f ti. 

Finlandiyanın bu talebi, Mil • 
Jetler Cemiyeti genel sekreterli
ğinin servislerine havale edile. 
cektir. 

Diğer taraftan kiralanan Han. 
go yarımadası dün Sovyetlere 
teslim edilmişti?'. 

Finlandiyadan altın ve gilmU
ıUn ihracmt yasak eden emima. 
meden sonra diln ne~redilen bir 
emir.lame ile Finlanıiiyadan hu. 
suct b~ müsaade olmaksızın her 
ne olursa olsun çıkarılması ya. 
aak edilmiştir. 

Finlandiya kabinesinin, pas. 
kalya tatillerinden evvel, tadilat 
marm tutulması pek muhtemel 
değildir. Yeni hUkQmet, her ne 
1ekilde te~ekkül ederse etsin, ilk 
it olarak memleketin mildafaası. 
nı ve imarını ele ataca~r. 

Norveç 
Almanyayı tekrar 

protesto etti 
m<ıt mcv.:uubahsolmu§, meclis, Londra, 23 - Norveç harici. 
156 reye karşı 268 reyle hUkO - ye nann doktor Koht Alman 
mete itimat beyan etmi~tir. 110 hükumetine tiddetli bir protesto 
milstenkif vardır. notası göndermi§tir. 

Kabinenin muhalif ve mOsten. Norveç protestosu. harbin baş. 
kif reyler yekt'.'inu 2156 olduğuna langıc:ındanberi Almanlar tara. 
göre ancak 2 rey farkla itimat fmdan 11 S bin ton hacmi istiabi. 
kazanması üzerine nazırlar a.k. alde 50 Norveç gemisi batınL 
şam saat yirmide toplanmı~lar ve 1 dığıru, 350 Norveçlinin boğuldu_ 
bir buçuk aaat süren mUzakere • ğunu kaydetmekte ve Almanla. 
terden sonra istifa etmemeğe ka. rın bu hattı hareketini tiddetle 
rar vermi~lerdir. _protesto eylemektedir. 

Müttefik tayyare~eri için 

Kurşun geçmez 
benzin depoları 
sipariş edildi 

Londra. 23 - Bfr lngWı deniz 
a1U gem"sl, perşembe gilnU DanJ· 
marka aahlllerine 8 mu mı>safedf 
seyretmekte olan 4fi90 toollltoluk 
Heddernbaym Alman gemi.sini ba· 
t.Jrmı~tır. GemJ.nln mürettebatı 
kurtanlmf!itır. 

Danimarka.om Algler vapuru 
Atlas denizinde blr Alman denb' 
altısı tarafından torpillenmiştir. 

Vapur Uç dakikada batmıştll'. MU· 
rettebattan 4 kişi Ue blr kadm 
yolcu kaybolmuttur. 

Be!çikanm H, 83 numaralı ba. 
'ıkçı gemisinden 13 gündenbert hk 
0'lfr bııber yoktur. Bu gemlnlo bat· 
~ığı muhakkak addedilmr.ktedir. 

"Sv·nta., l~lndekf 1267 tonluk 
~orveç şilebi ile 1929 tonluk 
Chrietlanborg lsmfndekf Danimar 
'ta elleptnJn tahtelbahlrler tara • 

•• 

fmdan torpillenerek batırıldığı ha
ber verilmektedir. 

lngil"z hava nezaret!, Sylt aduı 
1lava UssUne yapılan hileumlara iş
tirak etmiş olan Qç tayyareclnin 
ltral tarafından ni~anla taltif edll
U!tinl bildirmektedir. 
Aınerik:ıdakl İngiliz - Franm 

'tlU.bavaa komisyonu uzun mesafe
li askerf tayyarelerin derhal sa • 
tılnıasma müsaade edJlmesinJ A -
merlka hUki'lmetlnden kat'I ola • 
rak istemiştir. 

Nev\'ork Herald Trfbune isimli 
\mpr"kan gazetesi bu hu.susta dl
vor kl: 

"İngiliz • Fransız mtlbayaa ko -
-nlsvonu fabrikalara vaptıklan si
""arfcılerde, zırhlı p15.klar, kmlma1 
~a.mıar ve ku~tın geçmez bcıız.in 

depolan lstemı.,ıerdlr.,, 

pyet C1lzel bir ıdntma barlkul 

mmnııııt,• 

l böyle bir hareket yaratıuı' olm:ısıdır. 
i Yabancı dil bUmel• blr memura. tecrübeden fazla da mı bir kabl
: llyct getJrccel( kf. diye düşünüJcbillr. El-et. Mym baylar, evet. Bu· 
i gün memleketimize en a6'1r b:ısan bal.11.:ıUerdco blrl de budUl': Garb 
: dillerinden birine snhlb olmak. Zira, her şeyden evvel bu, tamtakır 
l mllli kltablyatmuza mulcabll, nlh:ıyetslz bir kliltUr madenlerine sahih 
i olmak demektir. 
i Şimdiye kadar memurluğun bUtun kabl1lyct1erl 61dllmıeal bir 
l da.rbrmesel olmuştu. Hemen yalnız bu sayededir kf, bundan 110nra 
; memurlul,, yalnız, bllha.<;sa sonsuz külttlr h:ızineleri olan blr Avnıpa 
: dlli bilmekle. her türlü kabiliyete inkişaf edebilmek lmkA.nıoı kendi· 
~ ll'rfndeo \·enr.ı, otacalıhr. 
f Emin olunuz ld ha çı~. lhti~b ve münevver htlldbnet memur. 
i Jn~'Una doğnı yürüme yoludur. 
: füı~en, bu;;Un, !)ark \'C garb bfrlblrfne o l<adar ıtrmı,ur kJ, bir 
! garb dllf bllmel<"f..Srı mllnr.n·~r olabilmeye lmkAo yoktur. 
: Onnn irin ~arb dili bilmek harel\e-
j tlnJn hUkfunet mcmurlannuz ara- '1' m-. I 4 .. IJ 
: ınrta., tahminin eok Usttlnde. ge- (11,. .(.Ju.t~ıtfÇ 
: ruşll:;cceğlne kat'lyyen cmJnlz. ............................. _. .. _ ........ ._._......_ ............... ______ .. 
logdCorç 

müttefikleri 
ith m ediİJor I 

GEÇENLERDE, eimaU Av
rupada "a.tcş kes" emri 

verildi. 
Finlandiya harbetti, FinlAndiya 

galib geldi. Kencllsine tlcart ba
knndan çok ehemmiyetli olan blr 
tebrl knybetti; kuvveUl komşula
ra karşı kendini vikaye eden bir 

ve bUtü.n vantajı - olduğu tak • 
d!rde • mtitteukler tophyacakU. 

Hayali olan ~ bin 1dşillli kuT· 
vet, bıveç, Norveç ve Dan1m&ı-. 
kayı, Çeko.slovakya ve Polooyanm 
dllşmUş olduklan vaziyete dil§ür
memek için, gll!Unç olacak dere • 
cedc gayri Wi bir kuvvettir. 

kııınn arazi ve bir 
kaç ada terkett1; 
buna mukabU, gi
riştiği tarihi mü
cadelede kahra -

Yaıan: 
Netice olarak tıa.
nu aöyliyebill • 
riz: A vrı._.ıa de
mokrasilerini ida.
re edenler hiçbir 
fırsatı kullanama. 

fogd Corç 
man ruhuna en 
kıymetli olan bir 5eyl kurtardı. 
utiklfılfnl. Yani hUr blr millet o
larak ya.şıyahllmesfnJ. 
Geniş ve ,.as.ı bir a.ra%lde mer

hamet&z bir idare altmda yaşıyan 
milletlerin arasına katılmıyacaktır. 

Finl!ncliya, hAlfı hilr ve mUsta-
kil bir millettir. : 

Mannerhaym hatbnı kaybetti 
- lakin da.ha kuvvetli bir mildafaa 
battı yaratU • btiltWI için girif. 
tiğl mUcadelenin hatnuı. 

Mannerhaymin, Fin milletine 
yaptığı hitabede, dediği gibi: "Fin 
milleti tarihe unutulmaz bir say. 
fa yardı.,, 

Fınıa.ndiyanm bayrağı bu des
tani mUcadeledeo sonra şimalde 

şerefle dalgalanmakta dAvam ede
cek.,. 

D"ğer ıulh şartlarma boyun 
cğmeğe mecbur kaldıktan için, ma· 
tem alameti olarak bayraklarını 
yarıya kadar lndlrmemellcllrler. 
Bunun böyle olmMı için ortada 
makul olacak hlçblr ee-beb yok
tur. Bu işin tçtnden, yUztınnn ala 
Ue çıkaımyan Avrupa demokraef. 
lerkl1r. TereddUdlerl ve biriblrleri
ne olan karşıhklı iddialan her za. 
mandan daha fena oldu. A vnıpa 
demokrasileri hlçbir zaman, hilrrt
yet bayrağmı yarıdan fazla yuka
nya çekememişlerclir. 

Sempati gösterdiler, nutuklar f
r:ıd etUler, istilacılara hiddet dolu 
mesajlar gönderdiler, velhasıl kur. 
banm tarafını tuttuklarnu göster
ili! er. 

Fakat tam mana.sile yardım 
~prlmadı! Yardım gönderdilerse 

ile, kafi değildi. 
BUytlk bil' kuvvet göndermeğe 

karar verdikleri zaman, (eğer 
evvelden göndermiş olea!o.rdı ne -
Uce muhakkak ki dcjfü;ecektl). 
.,-maideki mllcade!e bitmişti. 

Daladye, tank. plvade ve to!'çu
lardan mUteşekkll olan bu yardım. 
et kuvvetin gemiye binmeye ha -
?;tr olduğunu pahpohlryarıık, bil
•Un dünyaya U~n etti; ÇembP.r-
1avn. dostunun bu nrınmı ta~tllk 
etmPğe tererldilt ettiğine bakılrr -
ııa bövle bir kuvvetin mevcudivetl
ne dair hAI! ı:ıtln'tC'ler mevcuttur. 

• * • 
Fin1And'ya au1Mlnfin ne ' gibi 

netlcel,.r yaratac2ğma dair keha.. 
., .. tte buhınmak z9.n1anqız olur. 

Flnl!ndiya, son silkfnme~inde 
bile yalnız brrakrldığ'ı için, de
mokratlar aııısmdıı kabahatin ld -
me alt oldu~ da.lr mlinakaşalar 
'llacak: kab:1.hatl bfrlblrlerine y11k
'emek lsth•ecekl~r. 

Çemberla'.\'"!1 İsve~e b~laclt bile: 
FranstZ, İngiliz mn.btuatt, İskandl
navyayr korkaklıkla itham ed1 • 
vorlar. İskandinavya, eliyle bir oe
va.b Yerlvor: 

••- Biz, o zaman bftyU'k tehll
keleıizı içine ıtrmıl bulww:alttık, 

mışla.r ve diktatörler bugüne lta
dar muvaffak olmuşlardır. 

lfııamaflh Fin aulbUnlln ıu neU. 
ce;>i doğurduğu muhakkaktır. 
Mlittefiklcrin, fena ıQ .. g;ın.ize edll
mlş, Ilı.kin sllahlıı yenilmez Sovyet 
Ru.syaya k~ı harbe aırme.sın.. 
mini olüu. 
Eğer o 50.000 kişilik klıvvet. 

Fl.n cephesinde yer ~ olBaydJ. 
Norveç ve lsveç de Sovyetlere 
karşı harbe girmiş olacaktı. 

Organize edi~ lngills ve 
Frnruuı krtalnn Sovyet ordı.;su il• 
tema.sa girml.g bulunacaklardı. 

İlfını harb etmeğe tuzum yok• 
tur. Bunun modası geçmiş buluD
maktadır. Bugün, ilanı harb alllh· 
la yapılmaktadır. Fransa ve tngU .. 
tere bUktlmetleri bunun böyle oJ.. 
duğunu herhalde bllfyorlardır. 

Bu iki memleltette, Sovyetlerw 
karşı harbe girmek için bir tema. 
yUJ vsrdır, Almanyaya ancak Rua
ya yolu Ue girileceği kanaati mev .. 
cuttur. İskandinav devletlerinin. 
mUtteCiklerln lehine oln.r&k harbe 
girmeleri isteniyor • ., 

Almanya, bu suretle, demir m.. 
denlnden mahrum kalacak; lngU. 
terenin deniz ablokuı tamamlan. 
mrş olacak. 

Şarkta TUrkfyentn yardımı De, 
Almanyava giden Bakfl petrolle • 
rlnin yo~lan kesUebfllr. Romanya, 
mUttefiklerin bir ordusu lle, Al· 
manyaya ihracatta bulunmaması ı .. 
çln, tazyik edilebilir, 

İkJ kıtndn da, harbe ginnie bu
lunan Sovyetler, Almanlan besle• 
mekten lclz kalacaklardır. 

Vıızıb olan blr şey varsa. o da, 
lııveç ve Nor\"eç kendi a.razllerin
den rQlltteflklerin ordusunu reçlr
mlş olsalardı, dediğlnıla fey1n W• 
kubulması muhakkaktı. 

SovyetlP.rle harb olacaktı; harp 
yalnız Finllindiyaya mUnhaııır kala 
maytl) Rafkasyıı, Karadenis ve er• 
geç B1lkanlara yavıtacaktl. 

Finlft.ndh·a eulhll, bunun ~nOne 
ge<;mlş old~ 1'""akat dal.mi <'tanık 
geçti mi? Bu herhalde, ı 940 so
ncs"·ı in alacafı ukerl vulyete 
bağlıdır. 

Zl~frld hnttma taamu: edllmJ • 
yeccği mulıakknktrr. İngiliz ordu• 
su b<Syle bir taarruz için ha::r de. 
ğitdir. Kanaatime göre, bu clhet
ten blr taam:ımn vulrnbulma11 
muhtemel değildir. Almanlarm 
Majino hattını yarmak teşebbtıeUne 
gfrişmlyeceklerlne de kan.Um. F~ 
kalMe bir tnfllA.k maddeslnbı ica
dı varlvette belki bir değlflldlk 
yaratablllr. 

Belçika ve Hollandaya bir Al· 
man taarru%U muhtemeldir; yapıl. 
madrğı takdirde mQttefltler prlt 
cephesinde hiçbir ~ atıl • 
mıya.caklardtr • 

(Her bakla ......,.._,. 
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Holivudun garp ceplıesinde 
çarpışan mümessili 

Hollvudda bulunan İngiliz tabL 
lyctindeki aktörlerden askere alı

narak cepheye gönderilen yegane 
artist olan David Niveni ismile ta
nınan sinema meraklm pek fazla 
değildir. Fakat resmini görünce o-
nun birkaç filmini seyretmiş ol • 
duğunuzu muhakl.ak hatırhyaca.k. 
ın:nz. 

Onu görenler kendi.sinin Erol 
Flayn gibi dünyayı karış karış gez
miş bir maceraperest olduğunu ka
tiyen tahmin edemezler. Holivud 
da evvela onun bakkmda görünU

ıUne bakarak hüküm vermiş ve 
kencllsinl uzun müddet 'budala a
!flk" rollerinde kullanmıştır. 

David Nivcn bu rolleri memnu • 

niyetle kabul etmiş ve: 
U külpesent olmağa hak • 

kml yok. demiştir. Sinema artist -
liği şimdiye kadar girdiğim mes -
lc!:'cr arasında bana asgari zah • 
m,..t e a.zami kaznnç temin eden 

eden en gilzel iştir. 
Filhakika David Nivenin haya. 

tında yapmadığı iş kalmamış gibi· 
dir. Evvela bahriye zabiti olmak is
tem~, !ngiltcrede bahriye mekte
bine girmek için açılan imtihanla· 
ra girmiştir. Fakat riyaziyesi kuv. 

veW olmadığı foin, kendisine veri
len bir topçu meselesinde hesabı 
yanlış tutmuş ''O bu he.sapb ha • 
reket edilcliSf takdirde topu kulla
nanın bizzat kendi kendlsinl bom • 
bardıman etmesi icap edeceğinden 
ba~·le bir tehlikeli zabit namzedi 
lnı;iliz b~r:iyes1nc almmamışt.Ir. 

Davld Wvcn bunun Uzcrlne or. 
duyıı ht.isap ctineğe çall§DUI, bun· 
da talil yar n U1Uflur. Maltaya. glSn 

dcrllı:ıJo, p~:a<le mUlazlınliğinc ter

fi edinceye kadar, yani iki buçuk 
sene kalddd:ın sonra sulh zama
nında zablfüği c:ı.n sıklet bularak 
ordudan istifa etmiştir. 

Borçlarını ödedikten sonra ka • 
lan parn llo Amerika için bir va • 
pur bileti almış, Kanadada da ka· 
raya a.J. ak basmışlır. Gayesi kUrk 
hayvan.lan a•. lıy:ı.rak zengin olmak· 

tır. Fr.'k::ıt cebindA beş parası ol -
mad!ğı içlıı ken~ine teklif edilen 
yol bekçiııı1i vazifesini memnun! • 
yetlo kabul etmiştir. 

Bl.r müddet bu L,te çalıştıktan 

sonra. Nt'vyor.'k:ı geçmiş, orada ga.. 

yet g:ı:ip ve orijinal bir geçim yo· 
lu bulmwıtur: üstU başı temlıdir. 
Bu sayede ve sabık bir İngiliz za· 
biti sıfatile edindiği birkaç zengin 
rnco kendisL-U servetço onlarm 
seviyesindeymiş gibi göstermiş, 

her akşam birisinin davetlisi ola- manda içmeğe koyulduk. Onlar ge

rak bardan bara dolaşml§ ve her minin limandan hareketini tesit e -
akşam birisinden "otomobilim ta • diyorlarmış, ben bunu şerefime 

mirde, otomobilinizi bu akşamlık • sandun. lyi vakıt g~ti ve biz far
verir misiniz?" teranesilo bir oto. kmda olmadık. Göverteye çıktığı • 
mobil almı.,trr. mu; zaman bir de baktık kl gemi 

Da' ld Kirnn 

Bu lSdUnç otomobillerle her sa -
hah öğleye kadar bir çamaşır yı -
kama müessese.si hesabma yıkan -
mış ve UtUJenmiş çamaşırları ma -
halle mahalle dolaşarak dağltmış, 
bir müddet de böyle geçmiştir. 

Bu işten sonra bir barda "bar. 
men" lik yapmış ve günün birinde 
serseri talil onu bir ihtilal eena -
sında KCıbaya atmıştır. 1.ki taraf -
tan birini iltizam ederek mücadele
ye girltmeği pek arzu etmektedir, 
fakat İngiliz ordusundan ,istifa e· 
derken beş sene müddetle yaban. 
cı bl.r 

0

orduda hizmet etmemek yo
lunda giriştiği taahhUd bu emeli • 
nin tahakkukuna mAnl olmuşutr. 

David Nlven Holivuda nasıl gel
diğin! eöyle anlatıyor: 

.. _ Kübada pek az kaldan ve 
artık İngiltereye dönmeğe karar 
verdim. Fakat rıhtımda bir yanlış· 
lık yaparak başka bir vapura bin. 
dim ve İngiltcreye giderken San 

Fransiskoya gittim . 
Umanda bir İngiliz harp gemisi 

duruyordu. Hemen hemen her ln· 
giliz harp gemisinde, Maltada u • 
zun müddet kalışrm dolayısile, mu
hakkak birkaç arkadaşım vardır. 

Bu gemiye gittim ve ora.da da bir 
kaç arkadaş buldum. 

Hep beraber alt salonlardan bi
rinde gillüp eğlenmeğe ve aynı za.. 

hareket etmig, açık denizdeyiz ! 
Vaziyet süvariye bildirildi, harp 

gmnisinde yolcu gibi kalamazdım. 

Bu sırada ufukta 'bir yelkenli gö -
rüldU. Süvari gemiye onun i&tika • 
metini verdi. Yaklaştık. Denize in· 
dirilen bir motörle bu yelkenliye 
misafir gönderildim. 

Tesadüfe bakın ki, yelkenli 

"Bonty" yclkenlisiycli ve aynı i -
s:mde.ki filmin harict manzaraları
nın c;evrilmesi için bütün artistler. 
le lxraber denize açılmıştı. Çarls 
Lofton ve Klark Gcybl ile işte o 
zaman ve böyle bir tesadüfle ta • 
nı~tıın." 

Fakat bu tanışıklık Holivutta o· 
nu derhal iş sahibi etmemiştir. O
nu kurtaran gene ahbablık olmuş -
tur. ÇünkU bu hoş sohbet ve se • 
vimli lsk~yalmın en büyük mezi· 

yeti çabuk dost kazanma hüneri -
dir. David Niven metelik.siz kaldığı 
bir gün, Londradayken Loretta 
Yungun kızkarde§inl şöyle uzaktan 
tanıdığını hatırlamış ve Loreltanm 
evine telefon etmiş, evine da\•et o
lunmuştur. 

Bu davet sonunda Yung ailesini 
teshir etmiş, bu yeni dostluk ona 
'M. G. M. §irketinde bir angajman 
kazandırml§tır. 

Roland Kolman ona "Zenda 
mahkümlan" filminde bir rol te • 
mhı etmiıj, Meri Oberon da meııhur 
bir yıldız aı!aUle ona çok yardımda 
bulu11mU§tur. O zamandanberi Ge. 
ri Kuper, Erol Flayn, Cincer Ro • 
cers gibi artistlerle müteaddit film 
ler çevirmiş ve meşhur da olmuş
tur. 

Fakat geçen eylUlde harp ilan 
edilince David Niven İngiltereye 

gitmek Uzere, bu sefer yanlışlık 

yapmadan, vapura atlamış ve tek
rar tngil:z ordusunda hizmete gir
miştir. Şimdi Fransada zabit atfa. 
tile hizmet etmektedir. Harpten 
sağlam çıkarsa bakalnn tekrar si· 
nemaya dönecek mi? 

* Meşhur şarkıcı Tino Ros.sl 
rejisör Marsel Lerbiye tarafından 
çevrilen "Saadet Komedi.si" filmi· 

n1 tamamladıktan sonra Mirey Ba
lenle beraber ltalyada çevrilecek 
"Fiesta" iıılmll bir filmde rol ala • 
ca.ktır. 

ı• .. .... auGON Türkçe?\ Fran~!zca_, 
SÖZLÜ NÜSHASI : : NUSHASI ~ 

i p EK ve ~ .. ) MELEK 
• • • •• &INKMALAR. NDA 

Setıenln en muazzam Atk • A rkıtda,lık ve kahramanlık eaııeeeııı 

l "enlden kurulan teblrler ve muazzam dekorlar l~rblnde çevrilen milyonluk film. BafroUerde: 

RONALD COLMAN e~~~Ni~8rH~~~E Ye 10.000 FiGüRAN 
1 Aynca: DUnya lıavaıUılerl: En son barp ve dUnya haberleri. 
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Makine 

Büyük hayali 
macera romanı 

adamlar 
Memleketinde 

GARİP BİR IL\DlSE 
Türk Havacılar Dirl'1~inln Ankara

dakl merkez blnaaıntla ba§kan odaaı. 
B. Yılma.z Kuş geniş masasında otu. 
ruyor. 
Kapı vuruldu. 
- Buyurun: 
İçeri uzun boylu, esmer bir gımc; 

girdi ve reisin masasına doğnı yU 
rUyerek durdu, selAm verdi: 

- Beni istemişsiniz, başkan. 

- Evet, dostum. Buyurun oturun. 

a 

Genç mUhendls Demir Okyay baş
kanın masasının yanındakL koltuğa 
oturdu. Başkan söze başladı: - Maalesef, dedi. Bunu da soyll-

- Bay Demir, dedi. üç seneye ya. , yemlyeceğlm. 
kın bir zamandanberi hizmetimizde Demir şaşırml§tt. Biraz da bld -
bulunuyorsunuz. Birliğimizin faallyc_ detıenmlş gibiydi. Kendisini bu birliğe 
Une birçok hizmetlerde bulundunuz. Vf'rmlş, bUtUn meealslnl ona ıı&rfet • 
Bunu takdir etmek vazifemdir. mi§; fen adamı sıfatlle, sonunda böy 

le bir muıımeleye uğraması onu la -aa.,kan bir an durdu. 
Mühendis Demir, tevazu gösteren 

bir halle, onun takdirlerine teşekkür 
ettl ve: 

- Havacılığa karşı büyUk bir &§kı 
olan her TUrk genel gibi hareket et • 
Um, dedi. Yaptıklarım bir hizmet de
ğil, ancak bir vazifedir. BugUn de 
yeni bir motör nevl Uzerlnde uğraşı • 
yorum. Buna muvaffak olduğum gUn 
TUrk havacılığı cihan karşıaında bil -
yük bir zafer kazanmış ve biz TUrk 
çocukları, her sahada olduğu gibi ilim 
ve fennin bu kolunda da maharetml. 

yan ettiriyordu. Tekrar ve bu ıefer 
daha tok bir sesle : 

- Fakat, bay başkan, dedi. Bunun 
sebebini öğrenmem llzım. Birliğin, 

benim çalışmama eon vermeye !Uzum 
görUşU, her halde blı' şeye l.ltlnat e. 
diyor. Vakıa ben bütün hUanünlye • 
tim ve gayretimle Türk havacılığına 
yeni eserler kazandırmak için çalı • 
şıyordum. Fakat, belki rarkmda ol -
madan bir kabahat l§lemlfUr.Bunu 
ölı"ı:-enmeUyim. Sizden ar dlleyecek de 
ğ!Um. Yalnız, kabahatimi, kusurumu 
öğren«-'ylm ... 

zl göstermiş olacağ'ız. 
Ba§kan Yılma, Kuı: Başkan Yılmaz KUJ adeta ö~ 
- Evet, kardeşim, dedi. Sfı:tn ne dlleyen bir t&vtrlf.: 

bUyük blr gayreUe ve azfi"iıle çatıştı • t,...;. l!"aalellet, Cb!at. bımıı '8ylfytiİn1_ 
ğınızı biliyorum. BugUn Uzerlnde uğ· yeceğim,zira,aöyllyemlyecek bir vazl
raştığmız motör de, her halde, şim - yetteylm .. Benden izahat latememenl
diyo kadar tayyarecUlğe kazandırdı_ z1 rica ederim. 
ğmız eserlere bir yenlslnl llA.ve ede - Bu cevap üzerine, Demir için artık 
cektlr, fakat... yapacak bir ~y kalmıyordu. En 80n 

Başkan durdu. Sesi titriyordu. olarak: 
Demir hayretle onun yüzüne baktı. - Anlıyamıyorum, dedi, bir ıey 
Bay Yılmaz adeta büyük bir zor - anlıyamıyopım. Fakat mademki aöy. 

lukla devam etU: temek lstemlyonnuwz. Iararda fayda 
- • • Fakat, bugünden ıtıbaren, yok. Allahaısmarladık. 

maale~r. arlık birliğimizle olan aıa.. Başkan yerinden kalktı ve Demire 
kanızı kesmek mecburiyetindesiniz. elini uzatırken: 

Demir, ne ıöyledlğlnl anlamamış - GUle gllle, dostum, dedi. Hak • 
gibi hayretle başkanın yüzUne göz - kınızda dalma iyl hisler beallyeceğl
lerlnl açarak bakakaldı. Bir an lklııl me ve bu vaziyetten hakikaten müte. 
de sustular. Nihayet Demir, bütün essir olduğuma ıüphe etmemenizi 
gücünü toplamaya çalışarak sordu: ısterdlm, dedi. 

- Sebebini öğrenebilir mlylm, e - Demir, hürmette kusur etmlyerek 
rendim? başkanmm elini Jlııraretle sıktı ve •-
Yılmaz KU§ ona ııamlml bir ba • llm vererek çıktı. 

kışla bakarak: (Arkası baltaya) 

_ Yazısız hlkiyo 

• 

Yıldızlar 
İki arkada§ aruııı~= 
- Geceleri yı1d1Slatl 

Eti yok! 
Evin bayanı btwıeıçi1f 

du: 
- Kırdığın tabak çoıc 

Hiç bir yerde eşi yoktut'· • 
Hizmetçi bunun ~· 
- Memnun oldum. .sedl-
- Neden? 
- Madem eşl yoktu, 

yerine yenlslınl aımak 
üeıı kurtuldum. 1 

Doğruolıo_. 
TUrkçe derslndeydilet· 

çocuklara: .. 
- "Şimdi dqart çıktdll 

dofru olur mu'! diye ıorl/!' 
Çocuklardan biri: ._AL 

- Olmaz efendim, oc-
- Neden'! 
- Çünkü buradUJJJıSo 

Uyku! 

- Neden! 
- Sinlrlenlyonım da. f 
- Neye ılntrlenlyorsısıt 
- GUndUzlert uyunıaıo" 

KAZA 

Bayan inek Kara.bat'~ 
- Demek bizim kU 

döverken bastonunu ltıtdl' 
Karabaş: 

- Evet, dedi. KaJ6 

- N..-ıI kaza! 
- Bastonu krrnıak 

dum, kazara kmldJ ... 

Mart bilın~ 
Alp Tekin, arka~ 

. - Seni içinde b""._. .. .,.. ... 
bulunmayacağın, ve rcl~ 
yacağın bir yerde glS ~r 
de gördüm, bil baka 1. 
sordu. • "'-

Arkadaıı bilemedi: • ..t d 
ze soruyoruz. Bu, ~
yapacağınız bilmecedlt· 
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JotiiNY\V'E'iiiiuLLER 
ve MAUREEN O' SULLIVAH 



Yıızündeki insa11.lar 

da aşk ve 

Zartif ıt "' ,ıldtk için ilişlnini bin 
bir 11iyetll böyltce tıkır tılıer 

lmdmp farı di.ıi tibi ıioriUıniJ 
bir Fili/Iİll dilbıri 

Clıom>t> kabilelerinde evli bir 
tl,laıile.)ivfsen lir Jeııc: ~ .. ıi,.. .. 
ıet JMiarasında ı6n1e'rce aç bira· 
kılıp, yalnız zehirli karıncalar ye -
dirilmek suretile ölüm cezasına uğ 
ratılır. 

Panay adalanndaki yerliler de 
sevdiği 1w: tarafından reddedilen 
bir delikanlı vücuduna bıçaklar 
saplanarak üç ay ormanlarda tek 
başına dolaşmaya mahkQmdur. 
Tekrar sağ döndüğü takdirde ni .. 
şanlısı onu almıya mecburdur. 

Kalingalarda bir genç kız ni -
şanlandıktan sonra altı ay orman
da mukaddes atk çukurunun ça .. 
murlan içinde oruç tutmaia mah· 
ktimdur. Oradan bütün yallan e
riınit. mumya halinde sevgilisinin 
meşru kucağına gelmeyen genç im 
fedakar bir kadın olamamak bed.. 
bahtlıfmı isbat etm.iı olur. 

Velhasıl Filipin yerlilerinin bil· 
tün kahramanlıklan yalnu 8§k i
çindir. 

H 1' '.B E R - Aqam 'Poatu! 5 

Milli, Terbiye bahisleri -
Kusurlarımızı kendimiz gör-

. 
Lisanımız acı olabilir; bundaki şiddet, tesir derecesinin istilzam 

ettiği şiddettendir, halkı hakir görmekten değil ... 
Bay Alamı& :.abtar Kenkllıl ta... "7.elll mDdalıılnler taelclarlarm en 

nfmdu ~Ur: tebllkeU dHplftnlandır.,, 
Cesa k&Dununda(TUrklutU tahkir KudreW ve kuvveW bir hUkUmda· 

cQrmUntbı)cezv1rn tayin eden madde n kendinde olmıyan mezlyeUere ma
ler var. Evvelemlrde bu cUrmUD ma- l1k rösteren kasideler, manzumeler, 
hlyeU gayet açık tayin edllrnek nutuklar, makaleler lle medihte ifrat 
elllemdlr. ŞefkaUI, bulreW ve hayal- ederek, her harekeUnln lyl, doğru, 
19W bir baba; yavrularma kUIUr ve hayırlı ve meıru olduğUııu aöyllyerek, 
DOk1&nla.mu, hata ve k&bahaUerlnl hemen her IÖZÜDU parlak bir u.nia ad 
pek acı blr ıı-.n. pek fiddeUl tavır 1 dederek bu ta.cldarm teveccUhUDU ka
ile &DlatD'; fakat tamamen yabancı zazup, azaınetlnl, klbrlnl, gururunu 
bir ldıuenln çocukl&rm& kendlnln okp.yıp fahal meDfaaUerlnl temin e-
81Sylediti .ıszıer1, hafln tavırla eöyle- den ve ikbal ve kudret kazanan zelli 
muine müsaade eylemez ve böyle müdablnler, bu tacidar için pek teh
aa.ygıaız hareket eden &damı men ve llkell, pek kötü dll§m&Dlar olduğU gi
zecreder. bl bir milletin her kuaurunu, yanl 

Şerefli, hayal19W w namwılu blr (milletçe) denecek kadar ferdin ço
Jdmae, ref1k&I hayatma ağır ihtar- tunda görtllen her nokaam, her hata
larda bulunablllr, fakat yedi kat ya- yı aak1ayıp veya lnkAr edip" mezlyet
bancmm .zevceaıııe ayni iht&JjJ&rda lerlnl ve iyl haaletlerlnl hadsiz yük-
bulnnmaama tahammtll edemez, ve 
böyle ktlltahıuıe hareket eden adama 
aırr muamele eder. 

Eaa1en edebten, terbiyeden hattA 
biraz naaibl olan lDa&ıılar, böyle e
debaizce ve kU.stahça barekeUerden 
çekiıılrler ve çekinmek llzım oldu
tunu bll!.rler. 

Bir baba, veya bir zevç için yavru
larına, zevcesine kuaur ve noluanla
rmı, hata ve kabah&Uerlnl acı bir ll
a&D ile ve icap edene aert tavırla 

anlatmak ve zevcealne alır ihtarlar
da bulwımak yalDrz hak detu, vazi
fe oldulU gibi her milletin yükeek 
irfan, yt1kHk iz'an ve hattA oldukça 
tr!&D ve oldukça iz'an aahlbl ve tali.· 
kat beyan n lrudnU tahrire malik 
ldmaelerl için meD8Up oldukları D'· 

km veya milletin ku.1ur ve nokaanla
rmı, hata ve kabahatlerini kalen ve 
kalemen meydan& koymak, anlatmak 
w tenkid eylemek yalJUZ hak delil 
YUlfedlr, hem pek mukaddea bir vi.
ldtedlr. 

raut Mır ~ ,ap1 nıwu. ııa
reııet edeme& ft etmemek icap qr, 
Blnaen•Jeyh, blr ecnebi tar&fmdan 
tıaqt bir millet hakkmda 11erdedileıı 
tenkldler n muahueler bllhaala. bad 
dl feçer ve edebe, terbiyeye U)'l'Wl 

oımaua veya bakmz ve eııaaımı olur
• bittabi bu ecnebi, bu millete ha
lcanıt eylemlf addolunur ve b&klı o
l&rak centandınln'. 

Bir milletin yükaek irfanlı, yük· 

•k iz'anlı, taıt.k&t beyan ve kudreti 
tahrire l&hlp klmlelerl le;~ meuup 
olduklan milletin kU8Ul' ve nokaan
l&rm.ı, hata ve kabahaUerini ne de· 
receye kadar meydana koymak, ve 
ne mertebe atır ve acı llzan ile ten
ldd e7lemek mUbahtD', calzd1r ve lt.· 
mmdlrf / 

~blllrlm Jd tenldd edenin phal· 
:retıne göre, bu mUbahlrğm. bu ceva
sm haddi yoktur ve olmamalıdır. 
ÇUDkt1 bunda blr millete hakaret ku
tı olamaz, çUnkU kendlal dahi o mil· 
letin etradmdandlr. LIADdald flddet, 
telllr derecea!DlD lltuzam ettllf fid· 
dettendil'. 

BulreW ataıanmnı: (kımıl dövmi· 
J8ll dlzlDl döver) ••doat acı, dU,man 
tatlı ıtöyler,. ''doat allatrr, dllpıan 

fUldUrUr,. : "debba,t 11evdlfl deriyi 

lelterek veya asılsız meziyetlere ve 
lyl haaleUere sahip gösterip gururu-
nu, nabvetlnl ve kibrlDl olqryarak 
teveccUh ve emnlyeUni kazanıp ve 
frenkçe tabirle (populalre) olup 
(kudret) mevk!lne çıkmak ve fıkbale 
varmak latiyen klrnaelerde bu millet 
\çln pek tehlikeli, pek köttı dU,man
lardrr. 

CMut.ıaklyet) ııekll ile idare olunan 
memleketlerde aahlblUmran olan hU· 
kUmdarm veya derece derece lkUdar 
mümeaıdllerlnln mUdabiJ1lerl, dalka
vuklan, plq&kcrl&n olduğU gibl (de
mokr&li) 19kll bulunan memlekeUer
de de halkm mUdahlnlerl, dalkavuk
ları, f&klakcılan tUrer, hem pek çok 
türer. 

Mutlak hükümdarların müdahlnle
rl, d&lkavuklan, p.kşakacrlan, me
dlbkt.rane kasideler, valllıarıe medih
ler, liratkt.rane senalar lle tacidarm 
göztlne girdikleri, teveccUhUDU ka· 
zaııdrklan ve lQtf ve iluıanlarmı elde 
eyledlklerl gibl {demokrat) milletle
r:_ 8'Qdahlnlerl, dalkavuld&n ve p.k
pkae!ılan da balnl;rel lll&tl"&bMllfl; 
milllyet bezlrgl:ıılığt, ,.ret w fail 
hokkabazlığı ile milletin gözUDe gi· 
rerler; teveccUbUDll kazamrlar, ik· 
ı..ı ve kudret elde ederler. 

Bu bedbahtlar, gUnde birkaç kere 
rengllıl değiştiren (bukalemCUı) gibl 
her ıekil ve renge girerler. MuUak 
tacidar, mUleaaatp ise kavuk giyerler, 
camUerl dolqrrlar, tekkelere giderler. 
HUkUmdar lt.uball ise (mey) içerler, 
(bA.de) aunarıar: (slki)lerl olqarlar. 

Heyhat! Memleketimizde böyle ni
ce adam gördUm ve tamdım. 

Bir gece Yıldız gazinoauna gltml§
Um. Büyük salona glrlnce sabık Al
manya imparatorunun, eabak lran 
Şehlnı•hmm, sabık Bulgari.itan kra· 
lmm ve aabık Srrbratan. kralmm otur
duklan kÖfede kurulan (bakara) ma-
aaamm yanmda )'Uzt1 {caııcavlak) 

trqlr ve {amokln)ll ve {parlak l.lkar· 
pinll) blr adam görd1lm. Bu ıdma be· 
nim için yabancı detudl; fakat hUvl· 
19tln1 hatD'lryamadrm; beledlyealD 
mllfettlflerinden blrlnden mordum: 
''Bu {monden ve modern) zat kim· 

dlr'??., 

rek talW eden, m.l.satlrlerlm ile aof- kmda takibatı k&DunlJe lcra.mu llte
rada bulundutumu bilen davet ahi· medl. 
binin Sultan Abdtllhamlt devrinde AlmaD mllleUDia . J8Uftlrdifl fllo
mUbarek ram&Z&Dlard& cami. e&m1 zoflarm en mUmtazıarmd&D {Niçe) 
dolqaa ve mutlaka blr kere HazreU A1m&ıı1ardaD babederken diyor ki: 
HalidlD caıi:ıu.nde iftar eden, mepıı- ''Alm&Dlarm 1Daan1yete ve medenlye
tıyet devrinde (İttihat ve Terakki) te karp bUyUk hataları vardır. Al· 
erk&mnm .udan prplıla§Dllf olaDla- m&D1ar bu .batalan,{hlul ve 1rad1 al· 
n lle BüyUk&d&da bilmem ne klUbUD· çaklıklarmdan) dolayı lrtlkl.p eyle· 
de pmpanya içen; Şeyhl.alt.m Hayri 1 miflerdtr.,. 
efendi (Cihat) fetvumı hutbede o- Bu atır ve feci itham nqredlldlll 
kurken ''hu; hu; hu,. dl19 tekbir ıe- vakit, Alm&DJ&da blr k1m8e bu filo
Uren ve bu mütemadi tahavvWler ve zotua (Alm&Dlrfr tahkir) eyledltiııl 

tebeddtlller sayeatnde mutıaklyet dev- lddl& etmedi; ne hUkQmet n ne l:Jr 
rinde de, meırutiyet devrinde de ph· mUddelumuml bu filozof hakkında ta .. 
riml.zln en mUkellet lk&metıWarm- kibatı k&Dwıf1e istemedi. 
da oturabilen ldmM oldu'1Jnu aıılaym Halbuki Alman millellniD kendlr.l 
ca bu kU.tahıuıe davete l&yık oldutu bUtün milletlerla U.tUDde gGrdUğUnU 
cevabı verdim. ve belki tek o{au katılma""I ırk) 

Bir gUn de flSyle böyle n hattA addeyledlflnl bWyoruz. 
epey a&rhOf bir klm.le19 teadUf ey- P&n.te, Nlate ikamet eyledllfm a .. · 
ledlm. Bu pJııa freakce tabirle partmwılard& hafif blr zelzeleye tu .. 
(Ültra modern) fikirler Hrdedlyordu. tulup Uç gUn ııokap çıkmaymca der .. 

Bu alma da beDim yabancı detlldl; bal kapıcılar gelip hatırımı ııorar vıa 
fakat hUvlyetlnl hatD'lıyamadrm ve rah&taız oluduğUmu öğrelllnoe gUndıJ 

bu yerde bulunan klmlelerden birin- birkaç kere hatrnmr laWııar lçin ka, .. 

den ııordum. Bu pJısm, 1913 11e11eai prma utrardr. 
kl.Dunwı&Dl ayı için~ {İkdam) gue- Blr kere beDl bet on gUn dı§arı 
lesinde bqmakale olarak lntiıar •· çrkarmryan ıiddeW blr brOD§ite tutul .. 
den: "Ya carpW&fll'1Z, ya mahvolu- dum. ÖkaUrUklerlmln devam ettlj'l 
ruz,, aernamell makalemden dolayı: g\lDlerden blr gece UyatrodaD avde• 
"Garplıl&fmaklrğm blr manam da Umde, yatak odamda, bir içlrto J.Am 
frenklqmektlr. Şeybiaıt.mm oğlu bU- bası önUDde, bUyUk bir alUminyunı 
tUD muaıllmanlan frenklqtlrmek la- çanakta, (okallptll.8) yaprakları kay • 
tiyor., mealinde blr fıkra nqrettlre- nayıp yatak odamı IAW bir koku ı.a 

rek mutaaaaıplan bana hücum ve te- doldurdutunu gördUm ve hizmetç .. 
cavUz eltlrmeğe ç&lı§m&k olan kl.m8e den ııordum: "Bunu iliz mi dll§Un<m• 
olduğunu öğrenlnce gene epey gUI- nUz?., Hizmetçi ııamim.iyetle dedi kı: 

dUm. (Hayır, efendim; hepalni kaprcın ıı 

Ancak bu matrabazlar,bu bezlrgt.rı- refikası alıp getirdi ve (möayö zly • 
lar, bu hokka.bazlardır ki kUIUr ve de bronıiUi, her gece hazırlayınız, ~ a 
noksanlanmrzd&D, hata ve kabahat- tak odaamda faydalı olur) dedi . ., 
lerlmizden babaedllince feryadU f1ga- Bu Avrupalı kapıcılardan hiçbiri ben· 
na ve vaveylAya ba§larlar ve tUrlU il· den bir iylllk latemedl. 
nat ve ithamda bulunurlar. Son defa Avrupad&D &vdetlrnda 

Bu tehlikeli ldfller .ballkmd& ....._ oıı buçuk .ane geçti. Bu mllddet zar. 
ntll ataJüılmmıl ~dikleri çok fmd& bll'kaç apaltmudıcla -otuı'dUID.; 
hlkmeW fU eözll mWet1mizln lntibah Bu&D birkaç p detil hattaıarca 

naz&rm& arzeyllyorum: "San& ylttt- ııokata çık&uiiyacak derecede rahat. 
alD derler, aeDl candan ederler; cö- sız oldum. Kendi ırkımdan ve kendi 
mertsln derler, seni mald&D ederler., içimden kapıcılardan blrl, blr kere ÇI• 

bir milletin yüksek irfanlı, yükaek kıp hatırımı sormadı; aormağr dU;ııı! 
iz'anlı kiııUerlnin kendi milletleri hak- nemedl. Fakat günlerce yatakta ya
kında ne kadar ııiddeUi tenkldler, ve tarken blr kere hatırımı 10rmrya..a 
ne mertebe sert muahezeler aerdede- bu kapıcılarm her biri benden mUte-o 
blleceğlnl ve eylemek hamiyet ve va- addit lylllk ltedl .• 
tanperverllk lcabı olduğUDu &Dlatmak 
için birkaç m1aa1 zlkredeceflm. 

BugUD Fraııııaıım en mUmtaz ve 

Nlate gözlerim haııtal&Ddı, yirmi 
gUn kapatıldı. İkamet eyledlflm bi• 
nada on iki apartıman vardır. Bu a.. 
partımanlarda oturan Fra.narz, lapaıa 
yol, İtalyan ve Arjantlnll allelerle 

en kudreW alyaat ricalinden blrl olan 
ve Uç defa b&§vekt.ıeU ihraz eylemiı 
ve on be§ defa heyeti vekileye g1rmlı 
bulunan mösyö Tardlyö {Grenguar) mUDaaebetlm yoktu; fakat bu aileler 
gibi her hafta be§ altı yüz bin nUaha· hergün hizmetkt.rlarmı gönderip g öz.o 

ııı aatılan ve blltUD medenl memleket
lerde okUD&D bir mecmuada ııetredl
len makalelerlnln birinde diyor ki: 

'•Fransız milleU halk cepheııl hU· 
kQmetlerlnln memleketlmlze ve mil
letlmlze ika eyledikleri zararlan &D· 

layamadı. GörtllUyor kl öktızler 

memleketindeyiz. 

lerlmin halini sordular ve i'ramıZ zao 
deglıwıdan blr kadm hergUn bana 
gazeteleri okumak lçln llOfracımu 

gönderdi. 

lat.anbulda birkaç sene lk&met ey. 
ledlflm apartrm&Dda birkaç kere .. 
pey ağır hasta oldum. Bu blıı&Dm dl• 
ter &partımanlarmda oturan allelCl!t 
den - hepsi ırkdqmı ve dlDdapm -

yalıııs hımal mUnuebette bulundUo 
tum blr aileden bqka diler allele
rin blrlnden lıtifsan hatıra nail oı .. 

-------------·• 19rden yere vurur.,. demlfler. Blze 

Mllfettlften, bu phsm otuz bir se
ne mukaddem, büyük fıkıh kitapla
rmdaa olan (Şerhl mevakrf)m tercU
meainl yaktırdığından dolayı Sultan 
AbdtllhamidlD bu kitaplar glbl Çem

berllla§ bamammm ktllhaDmda yakıl
maamı 1atlyen yobaz olduğUDu öğre
nince aaabl bir kahkahaya tutuldum 
ve gllle gUle birçok ld§tyl hayrete 
dQfUrdUm. 

DUııyanm en medeni, en zevkllellm 
ve akllaellm "Bon eena,,u.lılbl ve en 
krymeUi mllleUerinden blrl ve belki 
birinclal olan Fraııarz mllleUnl pek 
açık (ökUZ ıtırü.IU derekeslae)lndiren 

bu cUmleden dolayı bu memlekette 
tek blr kimse mösyö Tardiyönün 
{Fran.sızlığt tabklr) eyledlttnl iddia 
etmedi; ne bir mflddelumuml ve ne 
hUkQmet, bu yükaek •lyaat a
leyblnde takibatı k&DU!ılyeye tevu

madrm. 
lrfanlr ve hamlyeUl muharrirleri

miz, gazetelerlmlz, lçUmalyunumus_ 
mUderrlalerlmlz ve mualllmlerlmls 
yerinde kend lku•urıarımı
zı, nokııa.Dlanmızı, meydana koyıa&lto 
lanı& bu ahl&ki; biaal, kalbi, MCiJnf. 
terbiyevi kUIUr ve noluanlarm ta.o 
hlhl ve lzale81 çarelerlnl bul.makta 
ve bundan laWade eylemekte geclkt· 
U . Bunu görmeka1zln. ecelim gellne 
- ki yakm olduğunu Z&DDedlyormra 

Şikayetler, temenniler: 

Dördüncü vakıfhamn

dan tikiyetler 

Dördüncü Valat Han, evkaf i
daresinin tıtanbuldski batlıca 
gelir kaynaklarından biridir. 

Fakat mimar Kemalettinin bu 
güzel eserinin epeyce ihmale uf. 
radığmdan ıiktyet ediliyor. 

Hanın hel&lan, uzun müddet. 
tenberi eaaılı bir tamir yaptınl -
maması yüzilnden kısmen harap 
olduğundan llat kattan diğer kat
lara ıular akmakt.adır. 

Bu vaziyetin bir an evvel dil.. 
zeltilmesi JJ.mndır. Bu, ya1nu 

han Jdracılannm bir dileğinden 
ibaret değildir. 

Her gün yüzlerce vatandaıın 
girip çıktığı bir yer olmak iti
barile umum! aıhhat bakımından 
da evkaf m bir an evvel harekete 
geçmesi, mimar Kemalettinin en 
gllzel eıerini koruyacak tedbir
leri almam Jbmıdır, 

hlç fUphalZ ·{la Vle Sprltvuelle - ha 
J&tı maııevl19)Y1 ötreten, hakim ve 

bikmetliDU doktor GU.tav Löboııa 
ıöre - GU.tav Löbonla beraber dlter 
bUyUk prp &llmlerlae ıöre - Avru
palılan temdlD eyllyen, Fraııla· 

am bUytlk mflverrlblerinden Klf6le'ye 
söre (Avrupalılara kadma hllrmeU 
ve kadmm cemiyetin en mUhlm rUk· 
au oldutunu anlatan) Arabm bQyUk 

blr hak1m1: (her acı, devadır) demlf. 
Y&vrularmm kusur ve nokaanları

m, hata ve kabahatlerlnl 8&klayıp ve 
J& 1akAr edip mezlyetlerlnl ve lyl 
haaletlerlal bllytllten veya çocuklan
m aaı1ms mezl19tler ve iyi huletıere 
aahlp gösteren blr hab& mutlaka ço
cuklarına fenalık eyledifl glbl blr 
mWetin ileri gelenleri, haralı ve lr· 
f&Dlı ldm.lelerl mWetin kUIUr ve nok
ADlarmt, hata T9 kab&batlertnl l&k· 
layıp veya lDkAr edip mezlyeUerinl 
ve iyi huletlerlnl yükeelUrler veya 
urlm mezl19Uere ve iyi ha.aletlere 
ahlp oldutunu iddl& ederlene mille· 
te hem fenalı1t Ye hem hlyanet eyle
mlf oıurıar. 

P"raD.l&DDl en )'tlkaek pirlerinden 
ve h&Uel neVmllerinden (Raain), bu 
memleketin en az&meUI, en 19refll, 
ve en kudretli kralmm, on dördUDcU 
Lulnln huzurunda temsil edilen muu
a.m haDel~deD birinde - bu muh· 
tqem krala hitap eyledlli rlD& aıı .. 
lafdU - fU mma Y&fdlr-

Blr gUn de yukarı Botazlçindeki bir 
köyUa lakeleıinde gene yeni perdahlı 
lraf olmll§, bıyıksız ve aakalaız ve 

beli dar cekeW ve klUJllDl ppkalı 

epey Y&flr bir adam gördüm. Bu si
ma da benim için yabancı delildi: 

fakat gene hUvlyetlnl hatrrlıyama

dım. Çok oUkUr, tanıdığım bir zat, 
bu zUppe ihtiyara aelt.m verdi, yü
rüdü, bu zatm arkaarnd&D yeti§lp sor
dum. Bu adamın otuz be§ sene evvel 
lstanbulun en koyu mtlalUman ve 
Türk bir mahallesinde, Fatihteki e
v\mdeki kUtUph&Dedeki (Göt.e)Din 
(Şekapir)in, (Dante)DlD yanm hey
kellerlnl gördUkçe leVDi dönen ve o
zamanki yuvarlak kibrit kutularının 
kapaklarının 11.stUDdeki insan re.lim
lerinl çakı ile yırt.an eakl tekke pyhl 
olduğunu öğrenince: "llahl! bu mem
lekette ne kadar (krikolu) varmı§ da 
bllmlyormuıuz!,. dedlm. Galib& on 
iki sene mukaddem mübarek rama
zanda (kokteylll ve danalı) çaya da· 
vet1 mutazammm bir mektup &ldmı. 
lmzaya baktım: 

Bu (içklll ve daaah) çaya dav.l 
edllcqtm. mtte beni utamaa p1e-

.uı eylemedi. 

Geçende vefat eden (Gonkurlar) a
k&demlal relal mUmtaz edlplerden 
mösyö Rosn1 hakkmda, (Je auL't 
Jartout) mecmuuı, fU aatırlan neıı
reyledl: 

"Hayatmm haysiyeti, ruhunun ua
leU. yorulmak bllmiyen dehaar, diğer 
bir memlekette - yani Fra.ııııadan 

bqka bir memlekette - kendlalne 
bir mevkii resmi ve bizim ( eıek A· 
llmler)e (nedametkt.r babnameciler) 
- (Laganıon) romarunm mUelliflnl . 

kutedlyor - bUyUk nk:ı<!aml UDi· 
formumm yeııı rengine boyanan ııe· 
vlmli ihtiyarlar:ı. tab.sia eylemett ter
cih eyledlğlmiz ııan ve ıerefe mazhar 
olmasını temin ederdi . ., 

Bu cümlelerin mı.nası pek açıktır 
ki ıudur: "Fraruıada mösyö Roml 
gibi hayatın haysiyeti, ruhunun asa
leti ve dehnsmın kıymeti ile mUm
taz olaıı kimseler delil fakat ancak 
babiıamecller mazharı hürmet olur.,. 

Bu feci itham, bu medenl ve bQyUk 
memlekette k1mM tarafnıdan (ll'rul· 
ııızlrğt tahkir) tellkkl edilmedi. Ve 
ne hükQmet ve ne blr mUddeiumuml 
'bu mecrnneam mQdQrQ meaultı bak· 

- derin vuzu ve teallmiyet De: 

"Yarab bu abcll ~-ah 
Ettl.nse de yüz bin gün8h,, 
"DergıUuıu kddrm penah 
A ftmdır ancak mınt.emee,, 

Deyip hallkiA.zamdaD g11rıahlarmım 
affını Dlyaz ve t övbe ve istiğfar eyle
me~e ba§lamad&D evvel meza~ 

taşına koca Namık KemallD: 
"1" azılam eeakl kabrimde vataıa 

mahzun, ben mahzun" 
Kıaraı ile biten mUb&rek kıtumlll 

hakkeülmealnl vasiyet edecettm. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
fakslm • l'allmhane Palas No. 4 

Pazardan maada her 16n 
~ııııt l!l rterı ~onra. Telefon 10121 
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t;l!,;,r ı;rr;m~, 

A lı Daı1imarka 
vapuru batırıldı 

Kopcn!ı:ı~. 23 (..\ .. \.) .- \aışaııbıı ile pef1Cnbe günleri ~ındıı 
lskoçya ·nın şi:na!i şarkı sahılleri &Ç~ !nJa aJLı Ucaret gem~lnln ba

tır l dı •'";ına dn 'r verilen resml haber Uanlmarkada pek bUyUk bır he
yecan U) andırmışlır. 

Dan ın :uk nın den z mahfcllerlnı.Je tenıtn eJllJığine gö~ bu ge

ınilcr, Danimarka hükumeti tarafımlıı.n ven len talimata tcvllkan. 
kame halinde se) rcuncmekte, muhıı.rib J..:vlellerce de kabul PJllen 
Danimarka nı:ı:amları muciblnce nıUnteri<lcn sel ahal eylemckteydl 

ltalyan orLuı:unda yeni teşkilat 
Rom:ı, 23 (A • .\.) - Kara ordusunda yapılacak yeni tetlt'llt 

hakkıııd:ı.ki kanun Uıyihıı.sı Façyo ve korporu)onlar meclisine t.:vdi 

tıJilmiş tır. 

Ç!n!.!e büvük bir iaşe buhranı 
Va~ln;..,'1on . 23 (.\ . . \.) - nuzvelt, kı:r.ılhaçı hububat teJarlk ede

rek Çine sevketm~ğe davet elllı.iştır. Çinde büyük bir taoe buhranı 

vardır. 

Zırhlı sayf!yeye çekilen haydut 
Nc,)'orl•, '.?3 (..\. A ) - Meşhur haydud Alkapona, Balttmor b~ 

tanet5inde tedav ye devam etmrk ılzere Miaml'de &ırhlı bir aayflyeye 
çekilmiştir. Bu sayfiye po!isln daimf nez:ıreU altındadır. 

Tokyo hükumeti mihverin ihyasına taraftar 
değil 

\'a-:ln~on, 23 (A. A.) - Japonya hUkQmetlnln Tokyoyu Rom• 
•e .Berltnle birleştiren bağlan aağlamlaştırmak niyetinde olmadığına 
dair Er ta tarafından yapılan beyanat diplomallk mahteUerde mem
nuniyet le karşılanmıştır. 

Zehir kaçakçıları 
yakal:lndı 

Eabıta dun gece Unk11.panında Oç 
el'O(OCI yakalaml§tır. ldesele fUdW': 

&tııkalı kaı;:akçılar'1ıuı 1''ethıye k&· 

D~ n geceki kaza 
2 erkek üç kadın 

yaralandı 
dmtıı eroın aattığı haber alınarak ya· OOn rece aaat ikide, KUçQltpazar. 
pılan ııkı takıpler netıceatııde kendi· dan BaJata Jilmekte otu 1108 nu· 
al gibi a•bıkıL!ılardan Ahmet Hilmi 

1 
maralı ta"-!, dlrekaJyonuna lns ol&n 

Ye Arap Haısana birer paket erul.n bir sakatlık )11.zUndeo olanca .UraUlf' 
Yerdlğı sırada Uc;U de ıuç uatunde e.I• o civarda Yuenn hurdacı dllkklnuııı 
ıe.;ırllmlşlerdır. çarpml.ftır. Otomoblll.n içinde bulu-

Fethl;ıenln kaı;ak erolnlert nereden nan lkJ erkek Ye Uç k&d.m ya.ralaDmı\ 
tedarik ettlgt ara,tırıımaktadır. tardır. 

Bundan başka Kaoc..llllhie bir l&.sllk Yakayı mQteaklp tonlr kaçmak b· 
bırısızııgı dolayıaıle yakalanan Muhip temlt• de poll• taratmdan yakalan· 
adlı bir gencin üzerinde de bir paket mıştır. Yaralılar Cerrahpqa baatane· 
atyun bulunmu~tur. ılne l<aldınlmıtlazdJr. ------------

Bul ~aristandan 
muhacir geldi 

Eulgıı.rustıı.nlı Tllrklerc.len altı kip· 
l1k bir muhacir katllesl bugl.l.nkU kwa· 

Bursada 'bir tepe üze
rindeki evlerle beraber 

dereye kaydı 
Tanalyonelle celml~Ur. Buna. ft (A.A.) - lnegOJQn 8rr· 

Bu mubacJr.erden Şevket Karagö& nu köyU clvarmda bir tepe aulann 
bir aıwıarriı1ml&e ounıan aoyıemıı· 1 teatrUe dereye dogru kaymıt ve bu 
Ur: 1 ctvarda bulunan bul evleri de stlrilk· 

- Bulgarlstanda Türklere askerlik lemıour. Aynca Bedrt köyllnd• dr 
)'llplırmıyorlar; bunun yerine amele bl beyelM olmUf kayarı toprak İne· 
taburlarında c;alıştırı)°Orlar _ Amele röle gelen içme suyunun kUnltlerlnl 
taburlarının lşlerl arasında taf kır- ta 'ır1p etmeye •beb olmUJtur. 
mak ve yol yııpmo.k da vardır. HUkOmet icap eden tedbfrlert al· 

Daha birçok yurtdaşlarımı.s bura- DU§tır. NUfuaça zayiat yoktur. 
7a gelmek ~çln haz!rlanıyorlar. Seya- Al\IASYADA ZELZELIC 
bat hususunda müsaade veertılyor; Amaaya. ız (A.A.) - Dlln rece 
fakat muameleler c;ok u.zuyor.l~slzllk saat 23,llO da Amasyada Uç ııanlyr 
ten dolayı Bulgariatanda daha tuıa suren tlddeUJ bir yer a.r.mtml ol· 
taımak lat.emedlk . ., mUftW'. Huar 7oktU1'. 

Ankara mu~:ehtı Galatasaray -Fensr 
Bükreşe ritli·ıor 8 ta1amıan 

Bugün saat 1 ft da Taksim ıta. 
Milli takımın Mısıra gitmesi 

işinden :sarfınazar edilmesi üze. 
rine, Ankara muhtelitinin Btik. 
reşe giderek Romen B miııt ta. 
lı:ımile bir karşılaşma yapması 
kararlaıtırılmıştır. 

Balkan ovunları 

dında Galatasaray • Fenerbahet 
B takımları arasında huıust bir 
maç yapılacaktır. 

Galat~saray galip 
Fenerbahçe ile Galatasaray YC' 

levbolculan arasında yap•lan 
milsab:ıkayı Galatasaraylılar ka .. 
zanmı§ttr. 

• 

Vergi ıa .nları 
( Batl&rafı 1 incide i 

Hizmet ert..ı.ı ... .-.. ••ww•"ı.& ulaJ. 

\~'f veı ,ı.uuu W•IJcLluW.te tıı.. 

h:'111Lkllk )1&VıJW1&Uıı111Jr. 

ı.A.t~LH t\ &' \ C.Uvl~ 

Wu&)')'CD ~ıloııü W&kU vuıt.al&r• 

'" M.)~l •lolCll yuJı.:uUUUıw -~/\ 
. ı•kll.)'•l vıı:ı·1tun W&klUU<la.U iuu.n.ıuu; . 

... r,.JUwc IUJ.r uıııw UUuı.:ı k•Lıı.w ıayllu• 

Si •••• '"' vcq;ı w.ı..cUtıııu.w IULL.>ıı 
ı~ ve wuiuıUoıtll) el fUu.uıwıwı aıc 

Uf&cUlıucıu !Mkl.U eıJlluıckLcJır. 

VJV )'UI il ı&)hk ~lata l"3,tlö~ 

ıı• uı.uı bu ver.olJcu acoe evuuu..u. 
ı,Uôi.ıUf Uı• ehle cıJllc\.cıı tcı.cuw 

•lwtık!Mlllr. Nı.ııı..ucrı.o arlt.Jnlwu. 

ıe wukcllodl)'Cl ııuuuluuwı aıcolflc 

•llm~ JvU.) ...ııe ""'u 111ıu..ı. elu• 
!h1c e\lllc\!ck lW& Vl&I h11&LIO blJ' bU 

,u• &ul•)'ua U11& wıkLıuw.ıa uua.~& 

. .U.ıuw uluuu.1&11.ı...ıır. 

l~ t lHL.A.-. ._ t:H.~l::il 
&&ı ıu•..ıuch:ı 11 .. u ~wu.•.K la Olı&ı . 

.Lıuıak Vt:r"ılcrıuın •rLLll llUJIMIWO 

"'-lr tıuıwııw uliuuı.:U la.> ıtı .. U• tı.ır.u . 

""~''" ~c WUı)L<&h.ı&U lııUlılök vo:rıı.ıo . 
• • ıı..ıı W•J'1oııloıır'1cD ll!ID&O ldutıla.1-

•oıltl(.ll•ll L")°ll UlWJıtUlkı..JJr. 

Halli pcu·uı ... WUfl.<iKaU l•Ubü.J. 
• cr,ı.we )'•VllWMI l.ıkU. eJJl.:11 &aw• 

J1Jlll)'1.ıül• l,aô~.uuu v. bllZ.J w•'1'1.:tcr• 
Jco alUUlD 1.ıUbla.ll veı~UJl oıııtı.:Uc· 

nıuu arlurılwMJ WUWl.llebeUI• <k:. 

a,u:u~ lıra eC1111 e\İll~•ıt taJımu. 
ulwwı1Lkt&'11r. 

~k.r lly•U&nna yapılan zam do 
lılyı.ıill• tıu wa<.111~11.11 aıwıuı wUhJaı. 

\ •r.:ı..tnde ~-11~.ooo Ur& wıkı..rındıa 

uır '~ w~ıı b-p elillW•kl.e· 
ıllr. 

OlOEB VEKOlLEB 
DOrdU.01.:aı l&yıba, lwvuı•de •ui· 

ye\ dulayLllile baı.ı verıP ve reaiınl•· 

re um tcraaı ve tıa:&ı aılldc.lehırLD ınll· 

•htllctıyet woııv&uuna IUıal 11\Ulm-1 &· 

dW taıuııa.kt.aıi.ıl'. 

a:su l41uıa wnzuuna rtren •errtı•ı 
ı1unlıu-dır: 1 - Mu.wele vıu~uıi, :ı -
~ UtUıı, 1 - Kibrit ve çakmak vtırıP· 
al, 4 - Hava kuvvetlerı.ıı.e )'&l"dıDJ 

verıLl1, 6 - D&m&& rum1. 
Swa..ı mllesaeaelerdeu aıuımakta o

lan muamele vefl1.li ll• ltb&Jattan 
aı.ı.ıı..ıı.ıa wı.&&mele verıWDlD DlıJbeUe· 

rınde b1r deflflkllk yokLW'. 
Bıı ıt.yıtı& Ue yaııı.ı.a tııuıkala.r •~ 

ıı.ıı,:urtal&rd&A a!uımakt.a olu mua· 
mele Hrgiai ııilbeUerl &rttu.ılmakt& 

c1J.r. B&nkalar ve aıgortalar muamek 
verıılalnlıı 1939 yılı 8 aylık lab.IUt.tı 

d58,l~ liradır. Geçeıı 111ınen1D 90Q 

11ört aylık tahallAtı da 110,ına lil'I& 
oımuuıa naza.ran ııen• •onunda taıı.ı 
lltıD ~.932 Uraya varacatı aul&fıl• 
rnakt&d.ır. Bu vergi niabetıDe yap:lan 
um dolayıalle de takrıbu 834.000 
ura tıu.ııat temln edllecefl heaap e· 
dilınlf oldugunııu 1940 yılı lçiıı 

ı,900.000 Ura tahm1n edllmlfUr. 
TUtlln Ye içkilerden 1939 yılında 

almmakta olaD mlldataa vergi•lne ya
pılmaaı tekllt edlleD sam 1.666,000 
liradır. Bu zamla beraber 1910 yılı.ıı.

da tutlln ve içkiler müdafaa vergi· 
alnden 7,800.000 llra niııbeUnde bir 
varidat elde edilecetı tahmiD olun· 
m.LktadıJ'. 

Kibrit ve çakmak nrgtalnden 1939 
yılı birlnci tak.ııiU olarak 517,412, I· 
IWıd takalt olarak 108.336 ve aatıf 
fazl&sl olarak da 29.308 Ura &lJJımlf· 
tır. Bu vergi UUrlne konulmuı dtlfü· 
nWeıı sam dolayıalle de taıuıtıen 

~.000 Uralık bir Y&rid&t temin edil· 
ııı1f olacaktır. 

Hava kuvveUerlne yardım •erırt-ln· 
den ~e .onunda e.~.000 Ura kadar 
Oi1' vartdat elda edllecefl an.l&§ılmak· 
tadır. 

Yapılması tekllf edilen zam Ue 
l9i0 mail eeneaiı:ıde bu vergiden elde 
edilecek varidat bir misli olacaktıl'. 

Damga resmine yapıla.D zam 
300.000 Ura nJabetlndedir, 

MUKAYESE 
Yeni vergi liyihalarile zam ya. 

pılması teklif edilen vergilerin 
1939 ve 1940 yılındaki muham. 
men mikdarlan ıöyledir: 1939 Bu sene şehrimizde 

yapılıyor 
Voleybol maçlan da ticari ve aınal teşebbüsler 

Beden terbiyesi htanbul böl _ vergisi tahminatı 11,000,000 li .. 
1940 senesi Balkan oyu:ıları 

eylül ayı zarfında şehrimizde ya. 
pılacaktır. Milli takım kadrosu 
na dahil taleb:l:rin ne surette 
çal ştırılacağı hak!crnda Ma:ırif 

Vekaleti bir program hazırla. 

mııtır. 

Yeni bir lik maçı 
Jamanak gazetesi tarafından, 

Calatasaray, Kurtulu~, Beyoğlu. 
apor, Şi•li ve Güne' takımları a. 
rasında Taksim st!dında yeni 
bir Pk maçı tertir> edilm.iıtir. Lik 
bir devreli olacaktlt'. 

Pazar sabahı ilk maç saat 9 
da Beyoğluspor • Güne!! arasın.. 
61ds. ikinci maç Şi;,U ile Kur. 
tulut takımları araımda olacak • 

tır. 
Llk p!lbtne prete m.ımdmı 

lir .lwilo Ntece.kd&. 

gesi voleybol • baskctool ajanlı. ra, 1940 c!a 16.000.000 lira, nak. 
ğından: liyat vergisi 1939 da 1.250.000 

24.3. t 940 pazar glinü yapıla • 1940 da 2.450.000, ham petrol 
cal< müsabakalar: mUştakatı istihlak vergisi 1939 

Sarı kilme: Topkapı. EyUp da 2 milyon, 1940 da 3 milyon, 
saat 12 de, D. paşa • Süleyn:ani. b:ızı maddelerc!en alınmakta olan 
ye saat 13 te, B. tçl B. Halkevi istihlak vergisi 1939 da 14 mil. 
saat 14 te. yon, 1940 da 13 buçuk milyon, 

B kil F B h D şeker istihlak resmi 1939 da 3 :yaz me: . a çe • o. 
ğanspor nat ıs te, Alemdar _ milyon, 1940 da 10.900.000 lira. 
Altın tuğ salt ı 6 da, B. Spor • B. Banka ve sigortalardan alınan 
Beyi saat ı 7 de. istihHlk vergisi 939 da 960.000 

Kırmızı küme: Kurtuluı _ G. lira, 940 da 1.900.000, tütün 
Saray ıaat 18 de, Akınspor _ ı. ve içkilerden alınacak müdafaa 
ıpor saat 19 da. Vefa _ tsti.ktaı vergisi 939 da 3.985.000, 940 da 
q:ıt 20 de. 7.600.000, kibrit ve çakmak ver. 

Not: Milsabakalara aaat tam gisi 1939 da 1.360.000, 940 da 
on ikide başlanacaktır. ~çen haf 1.330.000, hava kuvvetlerine yar 
ta resim n liste getiremiyen ta. dun vergisi 939 da 6 milyon ıso 
knnlann bu haftaki maçlara la_ bin, 940 da lZ.400.000, damga 
tenilen fotofra.f .,.. oyuncu liste.. ı ıami 939 da 1.250.000, 940 da 
lerlnl ı•~ lf'r • '9b1ll 7.250.000 Un. 
olunur. a. nbmJw ~-, 

Berlin, Bükreşe 
nota mı vermiş? 

Bükret. 23 ( A.A.) - Röyter 
.nuh.ıbiri bildiriyor: 

· Alman bükümeri, Alman eko. 
ııomi eksperi doktor Klodiyu~ 

vaı;ıtasile Romanya hükümctiııt 

l>ir nota tevdi etmiştir, 

Doktor Klodıyusun son aylaı 

ı:arfmda müteaddit defalar Bük 
rc:şe gelip gittiği malQmdur. Bu 
ziyaretler, ekonomik imtiyazlaı 

almak için Almanyanın Roman. 
ya Uzerinde tesirler icra ettiğı 
~eklinde tefsir edilmişti. 

Romanya hükümeti bu ana ka 
Jar Almanyanın müb.Jlağalı ta 
leplerine mukavemet etmeğt 

muvaffak olmuştu. 
Almanların düşüncelerine gö. 

re, sabık başvekil ve halen millı 

kalkınma ecphesi reisi bulunan 
Vayda Vovod, Alman taleplerim 
Tatareskodan daha iyi kar~ıla 

mağa mütemayil bulunmaktadır. 

Öğrenildiğine göre. Almanya 
Romanyaya verdiği bu notada 
Romanyanın harici ticaretindc
yaptığı mütemadi değişiklikleri 

ve yabancı dövizler esası Uzerin. 
den iş yapması sistemini artık 
müsamaha ile karşılamıyacağın ı 

bildirmekte ve Romanyanın biı 

kaç harta evvel tatbikine başla. 
dığı yeni Ticaret sistemini şid. 

detU aurette tenkit eylemekte. 
dir. 
NOTADA NELER VARMIŞ? 
Bükreı, 23 (A.A.) - Havas: 
Klodiyusun riyasetindtki AL 

man iktısat heyeti, Romen hükiı. 
metinden bazı taleplerde bulun 
muştur. lyi haber alan mahfel.. 
lerde bu talepler aşağıdaki S 
maddede hülasa edilmektedir: 

1 - Rayşmarkın Leye nazaran 
kıymetlendirilmesi suretile iştira 

kıymetinin arttırılması. 

Z - Romen ihracat maJlann.a 
konan resimlerin indirilmesi, 

3 - Almanyaya gönderilecek 
Romen mallan fiyatlarının indi. 
rilmesi, 

4 - Alman • Romen klerinr, 
sistemine Bohemya ile Moravya.. 
nın da ithali. 

5 - Tunadakl Alman romor. 
körlerile gaz vapurlarına Alman. 
yaya her ay aynlan petrol mik . 
tan haricinde mahrukat temini. 

Klodiyus. Romen iktısad ~
zaretinin murahhaslarile görüş. 

melerine yarın da devam edecek 
ve bu görföımeler büyük bir ih .. 
timalte paskalya yortularından 

sonraya kadar sürecektir. 

ROMANYANIN TEKZiBi 
Bükreı, 23 ( A.A.) - Romen 

reımt Rumen mahf ellerinde tek. 
'İP edilmektedir. 
" Alman heyeti reisi KlodiyU. 
;Ün henüz Romen ticaret nazırı 

.le temasa geçmediği ayni mah 
rellerde tasrih edilmektedir. 

Son Dakika 
ŞA YtA Yt ALMANLAR 

ÇIKARMIŞLAR 

Bükreı, 23 (.AA.) - Havas: 
lyi haber alan mahfellerde SÖ) 

lendiğine göre, Almanyanın Ro. 
manyaya bir Ultimatum gönder. 
Jiğine dair dolaşan haber, Klo 
uiyüs. Romen iktısad nezaretinin 
murahhaslarile temasa ba1ladığ 

1.aman Göbelsin ajanları tarafın. 
ıJan işaa edilmiştir. Halbuki al!. 
kadar menbahrdan alınan haber. 
ler, vaziyetin bu merkezde olma. 
d ğını göstermektedir. 

iyi haber alan mahfeJlerdc 
kaydedildiğine göre, Almanya . 
nın Romen petrol kcntenjanı ay 
da t 80 bin ton idi. Fakat altı a} 
içinde Tunanın donması yilziln. 
den Almanva bu mikdarın ancak 
yarısını alabilmiştir. 

Bu müddet zarfında mllttefik .. 
!er yalnız kenrli hisselerin~ değil 
Almanyanın da hissesini atmış 
!ardır. Bundan başka Türkiye . 
Yunanistan veya Yu~oslavyı 

son itilaflar mucibince daha çok 
miktarda petrol almışlardır. Ro. 
manya şimdi ltalva için de bir 
konttnjan aytrmıştır. 

Almanların a~alb Tunada mO .. 
him hububat stoklan var lıe de. 
bunhrı nakletmek için etlerinde 
vesait yoktur. AJmrlar aonba. 
hu rekoltesin~ ka~ar elterindek( 
rağh tohum kontenianını da he. 
men kamiten bitirmislerdir. 

ispanya ile ticaret 
mü~akereleri 

ôı?rend!-:imlze röre, ispanya "" 
veni bir ticaret anla.~muı Y':P.m•k 
üzere cereyan etmekte olan mUzakP· 
reler mlls&ft bir eathaya girmiştir. 

tspanyollar. eskisi f"lbt ktırtng eıaı.ıo 

tan dahilinde bir mukavele akdini 
teklif etmişlerdir. MU:r.akerelerln ya· 
kmda netlceleneceğl umuluyor. la· 
panyollar, memleketimize demir ma· 
mull\tı, manifatura ve dl~r muhtelif 
mengucat ~yam göndermek. bunıı 

mukab'l yumurta ve dlıter mah.lulle· 
·lmlrl almak nlyetlnded1rler. 

Macar b~şvekili Roma 
yolunda 

Roma, 23 - Macaristan baırve
klli kont Telekl. Trlyesteden R~ 
mava hareket etmiş ve mahalli 
hUkQmet mUmesslllerl tarafmdan telgraf ajansı biMiriyor: 

Alman elciliğinin veya BOkreş uğurlanmrııtrr. 
• Macar Başvekili ftalvan krah 

te bulunan Al:na.n iktt!a1 heyeti. ve Papa tarafmdıuı kabul edile • 
nin Romanya hükfünetine ulti.. cektlr. Eski Macar n:ıztr.larmdan 
matum mahivetinde l:ir nota tev. Fabinl de dUn Peşteden Romaya 
di ettiğine dair verilen haber, ' muvMalat etmiştir. 

in~i"iz Başve · ih 
is~ifa etmsdi 

Gilnün gayri muayyen aaatte • 
rinde çıkan ve arada sırada ia. 
mini değiştiren bir gazete dün • 
kil nlishasmda İngiliz baıvekili 
Çemberlaynın istifasını krala 
takdim ettiğine dair bir "haber,. 
vermişti. Bu haber doğru değil. 
dir ve bu gazeteden başka diin .. 
yanın hiç bir gazetesinde bu hu. 
susta bir şayia dahi kaydedil:r.e. 
miştir. 

yukandaki vergilerden bazıların. 
da sene sonunda tena!rnslar vu. 
kua geldiği:ı.in ve bazılarında da 
t~zayütler görüldüğünden nazarı 
dikkate alınması lazım gelmekte. 
dir. 

l'tlUAl\IELE VERGİSİ 
Muamele vergisi knnunund& değ!· 

,ıkllkler yapılmuı hakkmdakl kanun 
ta.ythuı da Mecllee verilmi§Ur. Bu 
lAylha lle kanunun tatbikatında gö
rülen nokaanlar tama.mlanmakta ve 
bllhassa vergi kaçakçılı~ karfl sı
kı kontrol tedbirleri alınmaktadır. 

IAylhanm esbabı mucibesinde, yeni 
konulan hUkUmlertıı Jılec11sce kabulü 
halinde bu vergi haaılatmm bir bu
çuk mllyon kadar arta.cağı kaydedil· 
mekt.dlr. 

(BlQ'WI JılDı.t MecıJ!ctnlw dlblkll .. 
•luınlm1ne ..... _,, • .._ ..,.. 

'n==dMlıır.) 

Amerıkada 
28 ton bomba taşıyan 

Hava zır~1hları 
vapıhvor 

Vaşlngt:oıı. 2S - Duglaa tayya
re fabrikalarında. 70 ton ağırlığın
da muazzam bir tayyare yapıl

maktadır. Tayyare dört motlSrlU • 
dUr, 28 ton bomba alacak, h'çblr 
yerde durmaksızm 10.000 kilomet
re m~afe katedecektir. Saatte 
')400 kilometre alacak ve 10 tay. 
·ası bulunacaktır. Bu tavyarc blc: 
bir yerde durmalcsr%JD Amerlkava 
ve Amerikadan Avrupaya gidip 
1elccckUr. 

tsb.nbu1 "ÜçUncU NoterH~nden: 
Sa.!!on o"'lu tıyahu Basri Ue Ha

"fm krzı Ester Kastoryano ara
""1da, kanunu medeninin mal bir· 
l!ğt e'!:uıma tevffüan 4-3-940 ta
rihli pazartes~ gUnU saat onda bir 
evlenme mukavelesi akd ve imza 
edildiği ve buna nazaran Ester 
l{astoryano'nun mali mtisl olarak 
bin lira kıymetinde ~ya ve melbn
•at ve iki bin beıı ytb: Ura naldd 
olarak c'haz ve dra.huma namJle 
ceman 3500 lira getirdiği ve eera
iti sa.lreyi havi mukavelename da
tremizce evlenme defterine byrt 
ve t..oı edlldift llAıl olunur. 
~Pi D3rdtlDc:tl Valaf 
Han htankl 1o11ne1 lloted 
aa.-.uta Jlqdar 0.--

Mo'.o!ot Berlı
gi j ;or ~ 
(8at~1 ~~ 

hakkında baberlet d~il ~ 
dır. Salahiyettar ınab • ·~· 
ya • Sovyetler • ttalY siıııti',,; 
.uılaşmı haberini ınc::ı,, sr. . 
uetmektedir. Düne k• 11ıar ~ 
!er halyanlara, ltalY' dı. 

• 0 rla' ·.ti 
yetlere hücum edıY ııcr ~İ 
cumlar durmakla beta~ P"' 
rM için d&h& çok çalıt .</.. 

dır. ,-rlf ı"' 
OÇ TARAFLI l ıtl .i 

ŞA YtAı...A ,,,,._ 

Londra. 22 (Aft.)d; ~ 
fun paskalya %arfın olı~olt""4 
gideceği hakkındı Stııı ,4~ 
gelen haber dün ak~ııil ,t?' 
la tefsir mevzuu tel 1 
'eli J~ ı . ., 11 '~-' 

BrUkset radyotunLlör'• ~ 
şamkl neşriyatına C ııer 
siyasi mahfilleri Srt~r• ~ 
katını u uman '° 1 bir / 
ehemmiyeti halı yerı ıı 
tezahUrUn takip edc:(t .J 
leasındadırlar. ft~· 

Bertin, Mosk~v• '' .,.,~"'·/, 
üç taraflı bir ittıfak 'bir ;;J 
ri hakkında şayialar. ,tiı:' ı 
ıiyetinin beyanatı Ut tıel~, 

• et v ı.ır 
olmuştur. Bu ş~sıy bl)yte r 
jansının muhabırıne. 0Jd 
raziyenin ınevsiıntl• r/ 
bildirmiştir. 8t~ 
FON RlBBENTROP ~tl1 I 

DA GtOECE1' tt•~~ 
Roma, 22 (A.A·) -;,yrı' p 

buatının Yugosla"' ı6._r'.,/ 
dan alarak yazdığın• o1' ~~ 
man hariciye nazırı ~. r 
trop yak:nda Belgrl t~ 
tir. S~~ ~ 
BELGRADDA ff·\111'ıı' f 

Belgrad, 23 - /'> rırroP/S 
ye nazın von Ribbe et z 
kında Belgradı dyar ,. ~ 
pyiaları hakkı~d• ıcrıı'·% 
mahafilinin haberı Y1~rd• t Almanyanın Balkırı. rı~· ') 
mekte olduğu siY851 ,etİ~f 
barile böyle bir ıh': ~ 
Yugoslav mahafUin c: ıtll 
görUlmUyor. ,

1
~11' 

F uh: a teşvık 1 ·/ 
J ,..tı• ~t 

( Baş~ ef!l~tlf J:I 
harrlrlmize kısaca d ele>.\ "t 

.. _ Böyle bir oı~•·t~t 
ı;in mahkeme ve • 111 d 
iidemeğe lllzum oldU~d 9./ 
talealar kat'lyyen \fŞ dO~ 
';Un.kll bu, doğrud•11 t 

:mku Amme mernurU tir· fl.~ 
takip edilecek bir ~9edtll 

Bu meseleden ba l ~·",/ 
tetkik ettikten aonrJ """ d rJ 
canunf muametevt yı ıVY6 'j 

MUddelumumtllk. f e ıııı', 'ı 
te vasıtaa'le lhbat ~ddl~ıı~· 
makale 111hlbinln, 1'tııbıı ,,~ 
tuttuğu lşc:l kıım ~e be•'1e1 
veye tevdi etınestıı l.]tl.YetÇ~ 
Ur. Bu hususta O ,ı&• 4' 
hat almdıktan ııontt netıJll ~ 
•sseıse patron ve ~ç e411eC ,,.ı 
'Qmfttma müracaat 11bııl 
Diğer taraftan tsış dt! 

ka..sı iktısat mUdUrlU~ııJI ~ 
yt iş kıuıunu bakı:ntll1f1ll' ~~ I 
olarak tahklldne k~ .,-ı;•· ...... ."1 

Böyle iş kanunurı 11~tu'~::; 
rak bir genç kt%Dl• çbıet . "J 
seseden kanıınl ıseb,4;ıdlği 

111 
f1 

-:ek.ilmeğe mecbur sııbıtSıı~ f.I 
'tuk ederse derhal 1' 16 '- ı 
n dikkati celbediıece tııı fi ~ 
nu bUkftmlerine gö~pıl"cY,, 
Ja ayrıca takibat > fi'' 
fi iı d is!.!!/ 
lef siri 1 ~ 

(Baş~ t-'~:.J .-•ışıl" y) 
tarafından tered"U .ıı~i• 
te zafer gayesine. t ti~~ 
mesi bir zanıre::;;"at '1.,l 
doğru olan bu. ·ncletd ~ 
)"aya yar-dım ıt1 • ol .Jt . e•• J r 
kıyetaizlik netı' :t'tı>e k tJerv·, ;t• 
mokraıi mentl. e e tıı11t -• 

.. e rr."' re daha teb:J·,J:I ~· ı P". 
tnciltere ile f ral'~:le' 
lerde aezilen hare rt:1' •ll' 
memleketin ınüıte "'11' ~~ 
bu ihtiyaca • te~ toPı~_;,,~ 
maksadı ü:r:erınde u· ol· • 1'a 
MunffakıYeti ti' 

cele bareketlerde:.5~ 
fÜphesiz akıl -ve. • ,.ov,., 
ettifj bir kaidedir• 0;ıtı1' 

•• huiretin ıı-~ dOP',.I .. ın • ....-
d•ii'tt• .....-
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-111- Terlikler ltht - 122 -
U llc:aın h 
da."' ~Üldü~" ?ro~~ kaldınrken ç~kan ıesi işit- Bu ıözler biraz tchdidiımiz görünüyordu. Sevin-

0lciuğ\Uı b~~n mıaın Hwnp? dedı. Senin bura- dirici mahiyette değildi. Şahit Sekunaia bunları 
~ u ılıyordum. . ıtitince içmi çekti. 

1\ a:ı~ · sabah kah . . '"ilik ağar Valtımızı ettıı.. I yen mllsaade etmiyordum. Hidekiclıinin bu kurnazca sua· banın müşfik nasihatleri gibi du -
b 8a~ anb~:dağarmaz ı~ baş O gece, sevgili sebp3rnln altında lJ adamı biraz yumuşatmış Qlacak yutuyordu. 

t :1. lll<tıun v a haiıt bır de . ~yurken güvertede ışittiğim ayak tı kı tekrar başını kaldırdı: - Bu işin adamın diğer işleriy· 
-el~ e 0ııu g JükJ" E b 1 h" b" al "-1

·-~ rıkartarak uç e gü • seslerile yerimden fırladım. Yıl· - vet, sayın ve yüksek ay e ıç ır cWısı yoktu ki! 
~ uı'r'anırna Uzu s~~dala koy • dızlı bir geceydı ve onun iri vücu müfettiş, bunu d:ınıek istiyordum! Bu sırada lshiga amirine bir 
• alt koyuırı n ır halat ala· dWlun koyu siyahlığını seçebili · - Teşekkürler, dostum. Fakat işaretle bir sual sormasına müsa-
lçıfdıırı ve ~ıu;~ .ortasına ka· yordum. Çoraplarımla usulca onu buralarda neler satıyor ve ne su· ade etmesini rica etti: 

~ rt_Uzgar Yokt e:rnın oraya at • takibe başladım. Elinde al~t dola· retle para kazanıyorsunuz? - Belki bu adam husust bir 
lc.-ay \t geın1 ~· ~ular ~sel • bmdan aldığı bir bıçkı vardı. Ma· Bu suali bir ~ · .:~Qt takip etnii1- eşya satmak istiyordu, kıymetli 
~ ~ ba~ıayan ~ .. kteydı. Onu kara iplerini eliyle yoklıyara.k bağ ti. Belki de Bay Se.kunais ya bu bir antika, pırlanta, resim ... Belki 
~tlt Verteye çıkt ıp!eri çözerek lanmamış olduk1 arını anladı. Bağ suali işitmemışti, yahut işitmek de bu satacağı kıymetli eşya da 
e ı:u deınireı~ve hal~tı_ çe- !anmamış ipleri bıçkı ile kesmesi· istememişti. Hidekichi muavini onun malı dcği:di. Başka birisinin 
t:: ~!adım. Bu ğru yurut • . ne imk~ yoktu, onun için onlan lshiga ile birbirlenne baktılar. De malıydı· Ve siz, azizim Bay Se.ku.. 
l:ıdaıı bunu k CUrgad kmk ol· gererek bağladı. Sonra kesmeğe mek bu adamın mesl~ resmt def· nais bu iş için bu adama biraz 
~başka 01 kuvvetile yap hazırlandı. Arkasından büyük biı terlere kayde.::ii:memiş olacak· Fa yardım edecektiniz, değil mi? 

<.r ~~i Ufak ~:~r:ı. Yoktu. süktlnetle: kat, mesele şimdi bu değildi. Me- Bu sözler biraz tehdidamiz gö-
~ nee san k ırın yanma ka· - Ben senin yerinde olsam 5ele şimdi bir cinayeti meydana rünüyordu. Sevindirici mahiyet· Sadık, e\'İni bırakıp gittiği za. 
t 

1
't 'Pe}·ce ·k~ demirini de at- yapmam, dedim. çıkarmaktı ki, küçük suçlar hiç te değildi. Şahit Sekunais bunları man Şükran ruhumla büyüle biı 

~ ~· Sıkı tüz arna bıraktım. Tabancamın horozunu kaldmr- nazarı itibara alınamazdı. Şimdi işidince içini çekti ve: boşluk hissetti. Sadıkla berabeı 
~~ tahtJ ~n·garıara ka.:"Şı da ken çıkan sesi işitti ve güldü: Hidekichi sual mevzuunu yine - "Hayır, hayır, saygı değer fevka!Me ve tatlı bir hayat da çc 

1 
ild il ~nra bulYete almıştım. - Sen misin Hump? dedi· Se değiştirdi: baylar, satacağı mallar kendisinin· kilip gidiyor gibi geldi. Seven biı 

lanı':n- CUrgadJ tamire nin burada olduğunu biliyordum - Bu dişlerini tanıdığınız ada. diri., diye Adeta yalvarıyordu ve kadının rahat ve sükQnunu, hrtı-
ıu~'<lltl U~ g{in Kulaklarımı a'datamazsm. mı nerede gördünüz? bir ~Y daha söylemek istiyordu ki . nası içinde alıp götürebilecek, ız· 

ı:':aıtıae ? ıştım. o ~ucurgad~n Gene ayni sükfınetle: _ Moonlight • Barda g6rdQm. derhal ~u sözlerine "yani..., keli· tıraplann en bzteri olan terkedil-
~ı !aa dıgırn İçin ~1akıneden hıç - Yalan söylüyorsun, Kurt _ Onunla bir iş mi yaptmız? mesin.i il~ve etti, fakat sustu. mek, onu yıldırımla vurmuş, şaş 
~ıki tte YaPac:a:ı;bı~ ~stanm bir Larsen, dedim. Maamafih seni öl· _ Hayır, oraya kadar geleme Hidekichi muavini lshiganrn u· kınlaştırmıştı. 
~11• \ R~ııde Ya 01 •1?1 ben ancak dürmek için bahane anyorum. O dik ve anlaşamadıkl sulünil takiben, istintakın mevzu· Sadık onu çok mu mesut ediyor-

-ar tu laııdığı PabiJıyordum. Her rıun için rica ederim kes 0 ipleri. _ Neden, istediğiniz fiyatı mı unu değiştirmeği muvafık buldu du? Bi'.a.kis· .• Fakat Şükran onu 
tcr··be ırı al~t ed bu ti ahid' "' 1 ~ () u ile bulu ve evata Müc;tehziyane: yüksek buldu? ve sure e s ı şaşrrtacagmı şöy e veya böyıe olduğu için de -

tla: ç gijn uğra P çıkartıyor- - O fırsat her zaman elinde _ Hayır, 0 satacaktı. Ben ona llmit ediyordu: ğil , bütün fena taraflarile berabeı 
~ :ıa. Relen bu ştıktan sonnıı tfedi. bir alıcı bulacaktım! - ''Yani ... , fakat dostum neden ve fenalıklarına rağmen sevmek. 

~ h.._t?nıyol"d ~rgad da pek Tehdit ettim: konuşmak istemiyorsunuz? Bizim teydi. Sadık konustug~u zaman ... a 
ı1. ·"t\J.... u. Şı"'d"k· · ı Hidekichi yavaş yavact ....111me- • J 
·"' " "at '" ı 1 ı e evvel· H d " k d ~ 5

'" de sabırlan.mızm bir haddi budu· lan da söylese, her kelimesı· kal · 
i .. ııı:ı .. _v~fi~~sı_ nda <;ok fark var· Gül' du'~:y ı, es e göreyim seni ye baş amıştı, şimdi mesele halle. 
~ ."'<Ulla ... , 1 dilecekti. du var!., dedi· bine birer hançer gibi işliyen ıztı -
~ Yı kötü İ§ &örüyor- - Seni sukutuhayale ufratma· Hidekiçhinin 9eSf yQksek ve kor- rap vesileleri de olsa mademki ko. 

~ arım - Satılacak şey neydi? 
l(j ba günıiik bir . fi tercih ederim, dedi ve arkagmı lrunç değildi, fakat hissedilir bir nu~n sevgilisiydi, Şükran gene 
ette . baliııgo . ~ıden ~n· dönerek 1ı.,ç tarafa yürüdü. Sekunais birkaç saniye düşün • şiddeti vardı ki. bu sakit ve kibar memnundu. Yalanlan, aldatışla· 
i }e Çık dıregını tekrar Ertesi gün bu vakayı Moda an dfi ve: adamın ağzından bu sözler beklen- n onun vücudunu isbat eden is;ı • 

llzıı anarak Id .. x...... ' ~ \·e Ye· gene 9ehpayı ıatınc.a: - Ne o uo ..... u şımdi unut • •mi yordu ve bu sözler hakikaten retlerdi. Keşke beraber olsalardı 
• t Vt &erd:i~ lllıhladığun tahta· _ Bu iı için bir ~Y yapmalı· tumt dedi. şahidi şaşırtmıştL da gene yalan söylese, gene aldat· 

lltye •~ıeeım çarmıh ipleri:e yu Hamfri, dedi. O böyle serbest Mülettiş bunun üzerine gözle • - "Hayır, hayır, Sekunais. ha· saydı. 

cize ihtimaline bağlanmasa daya.. 
namaz, ölürdü. 

l~i o'ac:ağı kanaatini besleyen 
bir hasta gibi yaparak kcndisınl • 
aldatıyor, etrafında bu havayı ya• 
ratrnağa çalışıyordu. Sadık eski• 
den ak~rn!an eve geldiği ıamaıı 
sobanın yanında terliklerini hazır 
bulur, Şükranın pek ehemmiyet 

verd iği, fakat kendisinin modası 

geçmiş telakki ettiği bu Adeti ile 
alay ettiği de olurdu. 
Sadığın gidişini takip eden ild 

kış mevsiminde Şükran bu Adeti• 
ni bırakamamıştı. Onsuz geçen 
bu üçüncü kış da eskiden oldulu 
şekilde, Sadık neredeyse kapıyı 

açıp içeri girecekmiş gibi bir çift 
terlik sobanın ~-anında sahibini 
bekliyordu. Yalnız Şükran bu ter
likleri değiştirmiş, yeni terlikler 

almıştı. Bunları her akşam soba
nın yanma koyarak dalgın ve mah 
zun Sadığı beklemeğe koyuluyor • 
du. ' llil'teje, i•ite~pit ettim. O ge- dola,tıkça her ,eyi yapabilir· Ne rini yumdu ve oturduğu koltuğa kikaten vaktimiz yok!,. Fakat işte zalim hakikat orta. 

tıı l<a:qda ;:ın başında uru· bileyim, belki gtmiyi batmr belkı yaslandı. Diyerek evvelki söz1erini şiddet · daydı, Sadık gitmişti. ' 
!{ ~10(1 bak nız kalmak iste- de yakar. Onun ne yapacağını ev - Belki bu ismini unuttuğunuz lendirdi. Sekunaisin ellerl. parmak Artık geimi)eceğini bildiren in· Onun geıi geldiği aksam Snk • 
Ilı Urt larseş. asarada yattı O velden ke3tirmek çok zor. Onu har: ve ne sattığını hatırlayamadığı · lan önünde masanın üstünde he- safs:z mektubu altlığı günün 0 ranm sevinçten ölmemesi sevincin 

D ttııı~CU?"&ad n °~da dola~arak setmeliyiz. nız bu adamın mefilcğini biliyoı yecanh heyecanlı oynuyordu. Bü- korkunç gecesıni ve onu takip e . ~imdiye kadar kimseyi öldürme • 
~ ~ş: ınuht~J~ınır edi~imi ta· Ümitsizlik içinde omuzumu silk· musunuz? tün bu heyeC3nlara rağmen Seku· den birçok geceleii Şükran pence- miş olmasından başka bir sebeple 

~.;ıulll!e ve ~~ mevzular üze· tim: - Fakat, saygı değer yükseh nais sük\tt ediyordu. Dudaklarım rede sevgilisinin ge'mesini bernu. izah edilemez. Sadık ihtiyarlamı,. 
~ 0 dla konu~uş - Peki ama bunu nasıl yapa bay milletti,, o adam bana mes- açamıyordu. Hidekichi tekrar sö· de yere bei:lcm:.-kle gc;irmi~. ilmi :nrtmd a scfa 'et ini anlatan eski bir 

~bal; !ehpaYl biliriz? Kollarile beni yakalıyaca · leğini hiç ~öylemedi kit ze ba~iadı: dini kaybetmi~ti. Şimdi bile a- o:udesü içeri girdiği zaman Şük-
\ et t1:liştik Yıktığından ne tı kadar ona sokulamam. Mukave· - Fakat, benim tatlı oğlum , _ "Pc!<a!a, dostum. Nasıl arzu radan iki sene g~çmiş oldu~u h:ıl· ran yerimlen ~ıçradı, yalıu.ı tit • 
~~'ll ~~Sti ; a~~kd~ o ~u mevzua meti pasif o!du~ müddetçe ken· bu adamla eğer siz bir iş yapmak ederseniz öyle yapınız!., dedi \ı' de el~n ümitliydi. redi ve mırıldandı: 

&o Çııı de b' geınısine iliş· disini vura.·ınyacağımı ise gayet i niyetinde idiyseniz, tabii bu ada ayağa kalkaıak, ''biz sizi biraz Sadığın iki sene sonra dönece • - ~n misin? 
~-~le Oldu~\§ey SÖylemiyor- yi biliyor. mın size hiç olmazsa ne satmak düşündürecek ve ~ize her ~eyi ha· trini ummak belki çılgmlıktr, fa · Sadık doğru içeri girdi ve Ut 

~ ı~·llyordUrn. alde ondan hA· - Herhalde bir çare düşünme istediğini bi!mekliğiniz l~m ge- tırlatacak sessiz küçük bir hücre kat Şükran buna muhakkak ve s5zü: ı 
t ~~\'\- raIDnen Kör ve aciz ol· tiyiı:. lirdi. c \"erelim. kati bir şeymiş gibi ümit bağla - - Paraya ihtiyacun var, de ·' 
~ :lli koııa ~alıştığım sırada • (Devamı nr) Müfetti~in bu sözleri bir ha • (Devamı var) mıştı. Eğer ümit etmese, bir mu· (L ı • ). anıma ~ıle tutabileo!ği --------------------------------=-----:.....:__:_ _ _:_ ________ __: __ __::..=.:1:.:•t:.:e~":..:'=":.:vfa.:..:..:":.:..:::.;::evr:.:':.:ri:.::n:::n:.!.. 

kuırnasma kati· 
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d r;u \"Cren bora 

S.. F: la cnve matiere (la 

chau~ere; pour la cuito 
de la trempc) 

1 

4. BRASA.J MEMUBO 

(amelesi) 

BiRA F ASRI , ASI il Planş: 88 
P' ı Bra••erıe ı ı B• "'P • Brewınsa (W~•... beal' • 

1>r~w•n11 la c-.rr••d OZ'lı A ı lllilıaretraaaar•I 

C ~o~utnta dair••• 
F. La ı:.a ı a ee l>ac• l'el'roldl,•<>lra 1 rhe 

Cooun .. Hooın A ı u • .- .K.Uulac.nlf• •••••• 

1 • SOGUTMA TEKNESİ 
İYİCE SOGUTARAK 
İÇİNDE YÜZMEKTE 
OLAN MADDELERİN 
l'ANl SOGUHAYJ MV
TEAKtP AYRILAN AL
BtndNlN A YRJLMA. 
SINA &IAHSUS TEKNE 
(kab) 

ı. F: le bac refro'dfssoir: 
hac pour le ref roldisse
men t prealable du mont 
et la eeparatlon dee m.a
U~ree en ıuspenıdon, 
c•eat-l-df.re de l'albu. 
mine ( qu1 ıe ~pare lore 
du refrof~ent) 

ı. t: tlM eooı..-~ ecıo. .. 

ler (a shaJJow vesseJ tor 
the prellıninary cooling 

'of the wort and for t.he 
preclpltatJon of the albu
men which g:vea a tur
bld appearance to the 
wort) 

ı. A: das KUhlschlff (Be. 
eken zum VorkUhlen der 
Wtırze und zum Aua
schefden dea Tnıbs, dal 

lııt daa beJm AbkUhlen 
der WUne efch au.sachei
dende Eiwe!J3) 

!. SOOt:l'nlA TEKN'F.st 
NIN ~IF:8:\'ETLER! 
(~ 

J 

n la calotte de la cuve 
(le dôme) 

b J'agftatP.ur m. 
e la porte l\ gli:!sil!res 

(pour ob"Jerver la 
ınarche du brM111:ıge) 

d la conduite d'amcnee 
d'eau 

S. t: the ma.sh copper (for 
bolling the mash) 
a the lld of th r. hoil" r 
b tbe !rtfrrfng arrange-

ment 
e the slld:ng door (for 

observing the mnshlng 
process) 

d the water (supply) 
plpe 

S. A: die Mafschnfannf' (der 
Ma'schkeMel: zum Ko. 
chen der Uaf!!che) 
a die Pf'nnnenhaube 
b dıuı RUhrwerk 
e dte SchfebetUre (zum 

Beobachten dee Maiı5ch
'90rg&ngs) 

c1 dte wa.uenunu.a.. 
Jıaılıtuq 

4. F: le bruseur 

4. l: the brewer 

4. A : der Biersicder (Brau. 
er) . 

5. SÜZME KABI (cfbre;rl 
ter ·,,fib ettirip ~ıra11 
sliznıck l~ln) 

6. F: la cuve de clar'.ficatfoll 
(pour laisser ıe depoeer 
la dreche et filtrer ı. 
mo11t) 

5. l: the hop back (to allow 
the draff, or brewer'ı 
gralns, to settle and to 
filter off the wort) 

5. A: der I.Jiuterbottleb 
(zum Absetzenla.ssen dtt 
Treber und zum Abtlltrio
ren der Wilrze) 

6. TERl\101\IETRE (l>l'O

aaJ eııına~mda barareU 
6lçmek için) 

ff. P': le t!ıermemMre )'la. 
~r (ponr le ~le 

-~,... -



WAS&SP -
Türkiye 
r 

Cumhuriyeti 
Bankası 

Kurulu§ Tarihi: 1888 
Sermayesi: 1 00,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 Lira 
ikrarnive eriyor 

7.Jn.&t Bankasında kumbaralı ve ihbarsrz tasarruf he!'lapla. 
rmda ~n nz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a Jle aşağıdaki plAna göro ikramiye dağıtılacaktır. 
' Adet ı.ooo l.J.ralık 4.000 Ura 

' .. 600 .. 2.000 •• 
' ,. 2.50 • LOOO ,. '° " 100 .. f.000 .. 

100 .. 60 .. 5.000 " 
1%0 .. .. .. uoo " 
ICO ., %0 ,. S.200 ,. 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlnsiyle verilecektir. Kuralar senede 4 de!a: ı Eyrnl, 
ı Blrlncikdnun, 1 Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir 

mek oldu. 
Şükran bu sözleri duydu mu? 

·Duyduysa bile anlamadı. Madem
ki Sadık gelmişti, artık başka şe· 
yin ne ehemmiyeti vardı? Sözleri· 
nin, har,kctlcrinin, geri dörunüs 
olması fevka!adeliğinin yanında 
ne ehcm.'lliyeti kalıyordu?. 

Birden Sadığın gözü, sobanın 
yanında duran yepyeni erkek ter. 
JLklerine ilişti, hain bir gülüşle 
gilldu: 

- Maşallah! dedi, ben yokken 
vaktini bo§ geçirmemişsin. Adeti· 
ni bilirim, terlik hazırlamaktan 
vazgetemezsin. Merak <.tme, c:a
na balta olacak değilim, serbesbin. 
Ben sadece biraz para istemeğe 
geldim· 

Şükran ona yanıldığım anlat -

dant le bmsug~) 
8. 1: the ladlc-llke thenno.. 

meter (for t:ıking tlıe 
temperature during tlıe 

ma.sh!ng procesıı) 
6. A: dıı.s Schöpfthermome. 

ter (zum Nachprlifen der 
Tenıper::ı.turcn wahrend 
dcs Mnischprozesscs) 

1. O iTROI~ TERTtBA
TI ( şiranm derec~ini 
ölçmek için) 

'1. F: la b:ıttcrie de rectifi
cntion (pour l'examen de 
]:ı, finCLSC du mout) 

'· t: tlıo tap s"ırtcm of thc 
c!nrü;ing Yat (to test 
Uır quality of the wort) 

7. A: dlo L5utcrbattcric 
ı:ur Prfil'ung der Wü.rzc 
nu! Feinheit) 

-mak istedi, fakat bayılma derece -
terine gelmi~ti, ağzını bile açama· 
dı. Yalnız eliyle parasının durdu· 
ğu yeri gösterebildi. 

Kendisine geldiği zaman Sadık 
çoktan gitmişti. Evvel~ ıztırabmı 
dindinneğe o mucizeden yüksek 
ümidi bile kMi gelmedi. Fakat ya 
vaş yavaş sükQnet ibuldu ve ümidi 
eskisinden daha ziyade kuvvet -
lendi: 

"- Gene paraya ihtiyacı ola. 
cak, o zaman muhakkak gelecek -
tir. Kendisine aldandığını söyler, 
yemin ederim. Bana elbet inana -
caktır. 

Fakat bundan oonra hiç. Gel· 
mezse. .. " 

Nakleden: F. KARDES 

vn 

ra pl§tfkten sonra tazyik. 
le soğutma teknelerine 
SMkcdlllr) 

8. F : la chaudiere a houblon 
( chaudiere a cuire) (la 
cuve a moii t; pour la 
cuite du mont qui en se. 
ra pompe et refoule da:ıs 
le bac a rcfroidir (le bac 
rcfroidlssolr) 

8. 1: thc wort coppcr (for 
boiling Uıc wort, wilh fü 
allotted portion of 
hops; from thc copper 
the v.rort, drained off the 
hops, is pumped into tho 
coolcr) 

1. PtŞ!RME KAZANI (ı.ıJ- 1 

R. A: der Hopfenkessel (dic 
Wlirzpfan~c; Z'ım Ko. 
chcn der Würze, d:o von 
hlcr a.us zum Kilhlschiff 

nus~eschlagen, d. h. 
hochgcpumpt, wird 

-

HA g E R - A'kşam P osta!\ 

lÇ ve dış BASUR MEMELER1NDE, Basur memelerinin 

her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan, 
basur memelerinin tedavisinde 

R EKTA PATI 

.. 

ŞiFAYI TEMlN EDER ............................................... 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 llrL = 2000.-llra 
3 .. 1000 " .. 3000.- .. 
6 " 500 n c: 3000.- " 

12 " 250 .. = 3000.- .. 
40 .. 100 .. = 4000.- " 
7:5 .. 50 .. = 8750.- " 

210 .. 2:5 .. "" 5250.- .. 

Keıideler: 1 Şubat. 1 Ma. 
yıs, 1 Ağuatoı, 1 tkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

BAŞ 

DIŞ 

SOöUK 
Algınlığı 

23 

GRiP 

Roınatiıd" 

1 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir· J I~ 
-..-..-..-..-.-..-.-.-.-.-. .... fi,"''".-.,,Tfl"'~rj?F / y 
hU..A.-A..,V.W.A_A._.A_k..LKLzı.:4.- -\.LK..L. ._. -~ ... 

--~~~~~~'- ~ ~~~~~~ ~·ı 

•• Umumi Oerralıf, Slnlr, Dlmaf ,Est.eUk , Kadm dofmll Dl 

BiRiNCi SINIF OPERA TöR 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 
H USUSi HASTANESt • ~ • 

Şişli Cerrahi Klinıgıcı-' 
Şişll meydanı No. 201 Tel: 8009S aa bahlAn a den 9 .. Jt. MeC 

~--~~~~~~~-:::::::/. 

1 H
öakkskor

1

enlere Katran Hakkı Ekrelll 
. Katran PaStilleri de ~ 

lnhlsarlar um&Jff' 
' müdOrlOğ0ndef1• , 

tüa-' ı - Ebat 11.stcst mucibince 19 M:S aandıklık taht& pazsrlı ..J 1 
nacaktır. t& ı' 

II - Pazarlık 2:5-8-940 pazarteai ıunu aaat 10 da Kabat.af r -Jf 
mUbayaat 1Ubeaindeld alım komisyonunda yapılscal<tı ~ 

m - btcklllertn pazarlık tçln tayin edilen gün ve saatte ~eJ ı 
venme paralarlle birlikte mezk1ll' komlayona mllracaaUan (2 

Devlet Demiryol~n ve .L~~ar~ 
işletme Umum ıdaresı ııan ~ 

1'Jf~G~ 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 25000 tabaka sa't (~" 

100.000 tabaka beyaz zamklı k8ğıt 26.3. 1940 salı günU tarafıfl 
birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ~.~ ~ 
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. ıııin't ~.... ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralı~ muv~k~t te tiııe ;/ 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte e~ıltm~ gunu sa:ıer 

53
) 

komisyona müracaatları lazımdır. B u ışc aıt şartnatJ'I (JS 
vondan pm"' olnak dağdılmalta~ 

PIAn, 88 CuJil',.t _, 
23-3-940 ı' _.......,...,,~--~~~~--.~~----~~---::::=--; ıne~'~1f 

13.30: Program ,.e ettOtf)O fi' 
ayarı. 13.35: Ajans ,·e JJ1 ı.ııl'~ 

3 

berleri, 13.50: yuztk: ~ r:· ~ 
şat Erer, Vecihe, l{e~u).,ıı: ~ 
tz.zcttın ökte. ı - 0 

14
.so:,. 1~ 

Er ten, M:uat.afa ça.ğlM· ı~J ı~ 
Riyaseticumhur B.:ındosU• ıJ'l.) ,f 
Milzlk: K&rt§ık :Milzll<t ,.-ı~ 
P rogram, ve meınlek:a:ı: otll ,-. f 
18.05: Müzik: RadYO J31~ 1• 
18.40: Konuşma (Yurt 6'4~., ~ 
glsl), 18.55: scrbell~~'. fF_ 
Memleket aaa.t ayarı. o· )loP1'~ I 
oroloJl haberlerl, t 9.3 . cG':'11Jr' 
heyeU, 20.10: Konuşrnıı. ro.1,,.- ,.,, 

zik' Y"" v, 
seleleri), 20.25: :MU · ı;rt~ • 
şen Kam, Vecihe, ııe:S~uıt ~ 
Kozan, 1 - Okuyan: .,1,ı~: .,,ıf 

S • ..,.,.,al<o "' tt'. nar, M:e!haret oe- . ,.ıeııl t. 
KU,.Uk Orkestrtı, 22.l 5· ..ı· ~!" 

" tıer!CJ" / 
at ayan, Ajans ha rııbl)-o ~ 1-i 
ham - TahvllAt. K4

0
• J{oııııf~ 

Borsası (Fiyat). 22.s • ıcıl' .. ,J 
ısınız il'. 

nebi dillerde - ?J!lzll<: ııııl ",J 
post&sile), 22.30: dJlf ~ 11' 
(Pi.) (Saat 23.00 e ~~/23)0; r 
dalga poatuıle), 28·"' ı 
program, ve kayanı~· 

... 


