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' • E:saharda kop=a=c=a=k=·=k=ıy=anıet 
~H Logd Corcun fikrine göre 

~ - Amerikanın harbe 
~ransada iştif akten uzak kal-
ansu r • k~ d 

Y~an:HASAN KUMCAYI ması . }fil ansız lf ., .. 
~tt ~l.~p vaziyette bir 
... '1tı.ıct._ uru için matbuat 
ı...~•Ql6-~aı itil.>arilc aan.. 
~ta..- · edilmiyorıa da 
~°":NiJı. n tilciyet gittikçe ço. 

"'~ r ~:~ bu ıi~ayetler ıon 
'tlc 't\ilcı~Jd' z ı>arlamentosuna 
ı..._ 'ti icllL~ 1

' Mebuılar adeta 
~t" ""t n ı 
) ~ 0·<taıından mat· 

Sovyet - Alman 
nıünasebatı 

Harbi Asqaga ~a 
teşmil edebilir 

Aforodit davası 
Adliyeye müthiş bir 
kalabalık topladı 

Polis kordonuna rağmen halk salona hücum e• 
dince muhakeme başka bir salona nakledildi ve ~' ht~: ~<>ntrol vazifesini 

~G~tle et-i açıkça itham etti. 

d.ı ~ n ~busların sözlerin. 
,....._," thce .. 
~ ~l'İnd Ye gore fu rnad-

1"ı~'tot: e reyler müttefik 
Amerika hariciye müsteşar_ın_ın . Talim ve İ~baiı;~anh~;~ii~j~u maznunlar 

Avrupaya gelişi vaziyeti tesbit ıçındır lehindeki raporu okundu "'"'' ~ ~ı..... "'11ırz 1 .. " k 
-.ıı1t .. ! anıurune ar§ı 

""Ye ' nın memnuniyet. 
Esler İngiliz Başvck1ll Loyd Corc'un <l\inya vaziyetine dair yaz_ 11 

dığı ve Türk.iyede neşir hakla yalniz gazetcmizo verilen mlih;m ma- M u o o E ı u M u M ı 
(f>e,·arnr 6 mcıcla) 

Am<'rfkıı ır-ırl rl~e l\IUsto~:ırı 

S. Vela kale 3 Uncil sa.y!anuzdadir. · 

iDDiANAMESiNi SÖYLÜYOR ln.giliz donanmasıİı.ın f aaliqeti 
B I • d Muhakemenin daha geni§ bir salonda yapılması· 

~s R ova ve er· 1 n e nı istiycn halk, muhakemenin devamına mani 'fJ . olmak için, koridorda istiklal marşını söyledi 

~il dişe . U Van d 1 rd' "Afrodıt,', mü;ıı·~dfi 
lf3>Dyeır 16.ulz~Dlril yazdoğı 

Kral Pozal'un maceraları 6 l . d ·ıd . Sovyet hududunda isimli edebi eser yakında HABER sütunlarında 
ing·ı ll anması emre ı ı T ahşidat ==tef==rik==ae==dile=cek=tir=. ======-

ı terenin maksadının Murmansk yolıyle Sovyat-Alman yapmadık Kömür havzamızda 
~~~ticaretine mani Olmak Olduğu Söyleniyor BirSovyet gazetesinin İŞ mükellefiyeti 
~ ~ tııııh;ıtkandinavyad.a- bulunduğunu haber vermektedir- hazır bulunmak emri vermi§tir• yerdiği haber doğru 
~L,~d .. _ d~. lcrin ekserisi, ler. Petsamo civarında ansızın tn. d ""ld" ,· h d as ed ı· ı ece k 
~re'1'1 ~ı Sovyet filosu Deyli Meyl gazetesinin Stok - (De,amı 6 ınrıda) egı ır 

1 
t iitt/~1 Kutentof'un holm muhabirine göre, Amiral Sovyet filosunun Moskova, 23 (A.A.) - Stefa-

gı Munnansk'da donanmaya açık denize harekete ni ajansı bildiriyor: Mı.ll"'ı Korunma kanunu mucı"bı·nce .. K den 1• z Sovyet filosurıun organı olan #,A-. ' ' ara gazete Türkiyeıdc yapılan· askeri 
. --'4':tJ~ . 1 hazırlıkları tebarüz ettirirken ·kurulan heyet bazı k~rarlar verdi 
1 tl g 'ı I t 15 · ı manevra 1ar1 ~~~:~~;n!~ti~~:.m b~~i~~~a~s;~r~ Ankara 24 - !cra vekilleri heye-e re m 1 y o n bininin Türk - Sovyet hududu tlnln mllıt korunma kanunun!J tatbik 

d O 1 . btaody~n. ca tahşit edildiğini yazmak- mevkllne koymıı.ğa karar vermesi n-
Filonun üçte ikisini yeni •• zerlne, vekllcUer arasında bu husus. ar m • • d e ett 1 gemiler teşkil Bundan maada Türkiye, hudut ta 1§ blrliğf ve ahengtnt temin eyle-

'- .~~t,_ M-... .,, usa e r yakınında hangarlar inşa ettir - mek üzere sa.,vekUin rlyıuıcUnde ku-
~ ~.~ .. ~.. ediyormU§ miş olup bu hangarlarda, yeni ol. rulan Mllll mUdataa, Nafia, Maliye, 
~~(t11 ~~ htık'· (A. A.) - Ayandan Pcppcr, beyanatta buluna~ (\'azı 8 UnrUılr) (Devamı 6 ıncıd:ı) Ticaret, lktlsat \'C zı::-nat vekillerin-

den mUrckkep koorcl4ıuyon heyet! 
dün ilk içUmamı yapmtf, mill1 :ır.o. 

runma kanununa nazaran marbz bQ .. 

rosıınun te§ldllne ve aşağıdaki m .... 
lelerin icra. vcklllerl heyet!nln tam
bine karar vermiştir: 
ı - Ereğli kömUr ha~da it 

(Denmı 6 mcıda) 
~! J'<lr içUı:llleUnın Rlipper tayyaresinin Almanyayn nakletti- : 

. n~u (l 15 nıilyon dolardan fazla para bularak mlisadcro 
lt\le .. · r. 

ııct!a. 111 da\raıı müttefiklerin de davasıdır 
tbı • 2t (ı\ 
t:~e ll~ı · A.) - lntihab dairesinde bir nutuk irad eden 

~ııs rı llor Beli§a Finliındiyayn yapılacak yardımdan 
O] ~ F'in h . , • . 

t'§ llcağ1 nrbınc mUdahal~ etmekle lngıltercnln tehlik.e-
tsıncıa n~ faka__t mUdahale etmemekle de d:ıha büyük bir 

, 1'1ıı dav alneagını söylemiştir. · 
~ la1taııc1 asının mUttcfiklerin de davıısı olduğunu kııydct_ 
te v0 ınavyanın Alınan • So\'yct kontro!U altımı girmc-
'0ltra8n 1~ransa için bir hezimet mahiyetinde olaca{;'lm, 

Halkevlerinin sekizinci yıh 

Yarın her tarafta 
merasimle kutlanacak 
istanbulda mevcut 11 Ha lkevinin bir 

~ilt~ erın Finlandiyaya - muvaffakıyetli ·bir müdahalesi 
~ A.ı eltin Gnllivar demir madenleri yanında yer nlaea
~ ı~~ askeri endüstrisi içi.n pek n~ bir darbe tçş-

Ur. . 

senelik çahşma bilançosu ................ ................ . .............................. . 

/ı,':J 
e l<ızılordun un bayramı 
~.~ \.) - 23 şubatta akisleri ~-lıl..illlfllla kadar 

it aYranıı bilba.s!a boru ve trampete sesi eril" ..iı:Wd 
0rrıiserlcr ilk hı:.Uara kndnr oı~sı::::.:-- zt;nder-

İ Aza mevcudu 19229, 285 konferans, 153 kon~ · 
:ser, 341 temsil, 44 çaylı dans, 18 balo, 12 ser
jgi, 107 aileye para yardımı, yoksullara 33989 
i kilo yiyecek, 42038 kitap ' 

' 

:~~·~nu Kumıer lloçkest'ln cenaze merasimi HeT
etı tnahsusnda gelen bil'c;ok ~ıı,grcuların ve za.
ıllbıs1.ır_ Hocketl'in bilsUk kardcBi <le nğır su-

lngtllı 98.hlllerlne dil~en bir :Alman maynı imha edilmek Uzere !&hile 
~killyor ... 

(Garb cl'phl'sinde, dcniıkrdc n Jıaval.a.rda muh:m,:bl'kre dair 
~ 8 üncll •7fa.Duzdadu'.), 

llU Ullll 111lllUllllllUUlllllll11111111111111111llltUllllllllUll1111111111111111111fllilF11 ltlll 

Halkevlcrinin sekizinci yıldö • \ file Saydam radydda bir nutuk 
nümü milnasebetile yarın mem - söyleyerek merasimi açacaktır. 
leketin her tarafında biiyük me· ı Büt~~n halkevlerine kon~cak ho. 
rasim yapılacaktır. parlorlcrle bu nutuk dınlenecek;. 

Saat 14,45 Bapekil doktor Re. .(Devulu-6 maila~ ~ 
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Yazan: OTER O. [ 42 J Tercüme eden: V. G. 

Berlinde Lord İmparatoru ziyaret etmemizi mu· 
vafık buldu. Saraya gittik. Vilhelm gerek Lorda, 
gerek bana büyük bir iltifat gösteriyordu. 

Lord S . .bunlardan biriydi. In -
giltcreni.n en a_ıJ bir ismine \e en 
muazzam bir servetine sahip olan 
Lord tam manac;ile bir centi.men. 
di. Ve bana, doğrusu, çok kibar, 
~k sadık bir dost olmuştu. 

Londrada!:.i tiyatro ile olan mu 
kavelcm blttiği zaman, Parise dön 
meğe karar vermiştim. Lord S. de 
benimle beraber Parise geldi. 

Pariste beni eskiden tanıranla
nn, Lord S. le beraber görünce 
kıskançlıkları, hasetleri son dere -
ceyi bulmuştu. Lord, Tompsondan 
kat kat zengindi, hele bana ondan 
daha fazla bawlı o!u§U bütün ra -
kiplerimi çileden cıkanyordu· 

Bütün maceralarım esnasında 

erkeklerden ne kadar dost edin -
dünse kadınlardan da o kadar ra. 
kip ve düşman kazarun15tım. Fa -
kat. beraber yaşadığım erkekler 
cr'ompson gibi, Lord S. gibi son 
öercce zengin kimseler olunca sade 
etrafımda kadınlar dei;;>iJ, erkekler 
(le kıskanç ve tehlikeli birer mah -
lök kesiliyorlardı. 

Bu yüzden başımın belfıya gi
ceğini anladığım bir gün Paristen 
ayrılmaya karar vt.:rdim ve bunu 
Lorda söyledim. 

Lord: 
- Pekala, dedi. Fakat Londra-

ya gitmiyelım. 
- Nereye gidelün? 
- Berline gidelim ... olmaz mı? 
- Olur. 
Lord S. imparator il. inci Vil

helmin, çok sevdiği ve sa}·dığı §ah• 
st dostuydu· Berline gittiğimiz za
man, beraber imparatoru ziyaret 
etmemizi muvafık buldu. Saraya 
gittik. 

Vilhelm gerek Lorda, gerek 
bana ~uyfik bir iltifat gösteriyor
du. Ekseriya bizi sarayında yeme
ğe davet ediyor, hususi bir şekilde 
üçümüz beraber yemek yiyorduk. 
Y eme!cten sonra, devrin meşhur 
dansözlerinden Gerınanie Breton 
karşımızda oyun oynuyordu. Vak
tile benimle aşık atmaya kalkan 
bu dansözü, beraber karşımızda 

oynatmak benim için büyük bir 
2evk oluyordu! 

imparator Vilhelm bana büyük 
bir iltifat gösteriyor, sarayda mi· 
safir bulunduğumuz zaman istira· 
hatimin temini için emirler veri· 
yordu. Fakat bütün bunların pek 
sahte hareketler olduğunu, fl.deta 
zoraki bir nezaket icabı yapıldığı· 
ru hissediyordum. Halbuki, ben, 
karşımdaki bütün crkek'erden sa
mimi sevgi, çılgın fedakarlık ve ic
ten gelen alaka görmeye alışmış 

bir kadındım. 
Hakikaten, karşılaştıb'llll erkek· 

ler ya bana hiçbir alaka gösterm2'" 
mişler, bu suretle h iç hayatıma 
girmeden geçip gitmişlerdi, yahut 
da hayatıma girdilerse bütün sev
gileri ile bağbnmı~ardı. Ben, 
se\dik!erim i::.tisna edilirse hemen 
hepsine sahte a'aka ve sevgi gös
termiştim. Fakat onlann tamaınl
le tabit ve ihtir:ısh alllkalarile se
vilmiştim· Zengin Cişıklanmm ba
na yaptıkları bütün masraflar, al
dıkları bütün hediyeler, içten ge:. 
len arzulan ile olmu~tu. 

Onun için, Alman imparatoru· 
nun. sarayında bana gösterdi~ 

zoraki ve bir mecburiyet icabı 
iltifat ve alaka beni sıkmış fideta 
şımarık kadın ruhumu rencide et
mişti. Ilk defa olarak bir erkekten 
zoraki. al~ görüyordum ve o za· 
man anladım: lnsarun, kendisine 
sahte sevgi gösterenlere tahammül 
etmesi ne zor §eymiş! Kimbilir be
nim, kendilerine böyle sahte sevgi 
ve alaka gösterdiğim işıklanm bu· 
na nasıl tahammül etmişlerl 

• • • 
Berlinde bulunduğumuz o sıra· 

larda kulağıma bir haber çalındı: 
Oradaki tiyatrolardan birinde 

matmazel Dalton isminde bir ak
tris varmış, benim rakıslanmı 

taklit ediyormuş. Beni görmüş ve 
oyunlarıma hayran kalmış olan!ar 
bu aktristen müthiş şikayet ediyor
lar: 

- Senin rakıslannı kepazeye 
çeviriyor, karikatür haline soku· 
yor, diyorlardı. 

"Gideyim şu km bir göreyim,, 
dedim ve gördüm. 

Görmeden evvel zanneetmiştim 
ki matmazel Dalton dedikleri bu 
aktris beni taklit ediyor ve oyun· 
larımı oynamaya !;al~ryor. Halbu
ki bu küstah artist bozması benim 
basbayağı taklidimi yapıyor, ak
lınca benimle eğleniyormuş. 

Kendisinin beni bu derece kari
katürleştirdiğini görünce müthiş 

kızdım ve aktrisi dilelloya davet 
ettim.· 

Benim için u mı erkek biribirl· 
le düello etmişti 1 Bir de kendun 
için kendim düello etmişim, çok 
mut 

Vakıa, kadmlar arasında dilel
lo edildiği görülmilş bir ~Y değı1· 
dJ. Fakat kalam bir kere kızmış, 

ben öyle kaide falan dinlemiyor
dum! 

Aktris de, düelloyu kabul etmez
se kendisini adam akıllı döveceği· 
me herhalde kanaat getirmi,s ola· 
cak ki, peki diye haber yolladı ve 
§Clhitlerimizi tesbit ederek, düello 
silfilılarunızı kararlaştırdık. Meçle 
dövü~ccktir. 

Silfilu intihap işini ona bırak
mıştım. Meç intihap etmekle hata 
etmişti. Zira, bu işin şakaya gelir 
tarafı yoktu ve meçi kullanmak 
sahnede benim hareketlerimin tak
lidini yapmaya hiç de benzemiyor 
du. Kadıru hafifçe yaraladım. Fa
kat herhalde bu yaradan sonra be
ni taklit edemez olmuştur.·. 

lki gün sonra, Amerikaya git· 
mek üzere Berlinden hareket edi· 
yordum. Bu ikinci Amerika seya· 
hatim pek zevkli olmadı. Daha 
doğrusu, birinci seyahatimin heye
canı duymadığım için bana her
ha!de böyle gcldi. Halbuki bu se
fer §Ophesiz ilk seferkinden çok 
daha fazla §Öhret kazanmıştım. 

Fakat bu şöhret ve muvaffakiyet· 
lerde ilk şöhret ve muvaffakiyet· 
lerim olmadığı için beni pek mern· 
nun etmemiştl. Şöhrete, rağbete 
sevgiye, alkışa, pohpoha öyle ka· 
mksamıştım ki, artık hiçbir ~Y 
beni mesut etmiyordu. 

(Devamı var) 

.:_.-·;, ·._b ·; ; .... 
.. ·..nd. er.~ . r _. .. -. . .... 1 

Fırtına bu sabah Bu sabc;h Yugoslavya ve Fran-
hafifledı · 

Bekliyenvapurlarbugün sadan sanayi mümessilleri geldi 
yola cılcacaklar. Avrupa ·y la la üh" • ·ı tarda•-~.;.... b ·· 
·ı · ı f h be · ugoa v r m mı mı t KG.~ aa p yun 
ı e te e on mu a reaı 1 k F ı l"' tik 'h · ·· d il· t · dil di a ma • ranaız ar as ı tıyacımızın yuz e e ı-

emın e eme aini temin ey J.emek istiyorlar 
Uç gUnd:nbert Karadeniz ve Ak· 

denlzdo hüküm allrmU, olan ırrtma 
bu aııb:ıh Wraz; bafi!lem!JtJr. 

Fırtına yllz.llnden G'ClettıemJ§ olan 
ve Bartın postaamı yapan tng-enle, 
Karab!ğa po.sta.ımu yapan Seyyar va
purlarınm bugfln gelmeleri beklen
yor. 

Bozcn&daya aığm.mı§ olan Kadeş 
vapuru dUn saat onalUda Sirkeci rıh. 
tmuna ya11aım11tır. 

M.armarada bir tehlllııe aUatarak 
geriye dönmü~ olan Marnka.z vapuru 
bu sabah ııaıı.t yed.ide Bandırmaya mU
tevecihcn yola çıkmıştır. 

Sçktcyo uıtramı§ olan bu yolun th· 
Uyal:mı karşıla.mıık tçlD bu ak§&m 

ikinci bir poot& kaldırılacaktır. 
Kr.ıradenlzo çıkamnml§ olan Tan 

vapuru yarın hareket edocekUr. Bo
C'azdan çılunamı/1 oıan §ilepler bugün 
denize açılacaklardır. 

Trakya ve Avrupa ile 
telefon mubaberclerı 
Flrtma dolayısile haUaruı bozUlnıa 

sı yllzllndcn Avrupa ile t.elcfoo muha· 
berelerinin Ulnıamlle kesild!ğlnl yaz-
1J111ilık. BUtUD gayreUerc rağmen he. 
nll.z bu muhabereler temin edllcmcmı, 
ur. 

Trakya.da Avrupa teieton muh&-
bereler1De matı.sus haUruı bir kJa... 
mmm, 4nzaya utramaaı, tamırat.ın 
uuunaama aebeb o~m&ktadır. Diğer 

taraftan Trakyanm ba§bca yerlerile 
.. ıgrat muhaberelerin111 muntazam 
bir L !kilde cereyanı Uım1n olunm~
tur. Kllcük merkezlerdeki a.nzatar da 
dUzelUlınek Uzeredlr. 

Balkanlarda kar 
iki metreyi buldu 

Bugün lumvruısi;ronel trcnıle gelen 
~cuıarm anlatt.ıkl&ruıa göre. Yu· 
goslavya ve Bulgarlstanda çok fl.i· 
deW soğuklar devam ediyor. 

YUkaekllğt bir buçuk metttyt bu· 
lan kar yüzünden Be1grad - Ra~ka -
Mltzoviı;e §imendlfer yolu nıuvakka· 
ten kapıı.nm~tll'. ÜllkUp clvannda bir 
çok yerlerde kar iki rr.etreyt hulmuı
tur. 

İtalyan büyük elçisi 
şehrimize geldi 

Geçenlerde Komadan dönerek An
kara.ya giden ttaıyan bUyUk elçisi 
Ottavyo de Pappo bu sabahki Ana
dolu ekapreaUe fehr1.mlze &eiml§Ur. 

Kaleci Necdetin 
muhakemesi 

Dcm.lrspor k.&leciııl Necdetln geçen 
t.e.mmuzda yapılan bir maçta lıakem 
Tarıkı yaralaması Ue biten tıAd.1aen1ıı 
muhakeme.sine dUn Üsküdar ullye 
ceza nuıhlteme.sinde devam edllml;ıUr. 
Necdet de bir 18Uda vererek hakem 
Tank aleyhine da\·a açt.ığmdaD iki 
davanm birleıtirtımeal ltızumlıı olup 
olnladığmm tetkiki için dosya mlld· 
delumumlllğe verilml§ ve muhakeme 
ba§k& f;Une bırakılmıştır. 

• 

Piyasamızda 
evvelki fiyata 

Yug<*&vya kAfıt tabrlk&lan mll
measllltırtnden mllrekkep bir ADayt 
heyeU bugünkü koı:ıvanaiyonel trenı
le feh.rtm1U gelml§Ur. Heyete, bu ea.. 
nayl mlleueaelerinln umumt Jtltlbl 
Dr. Ştanlu)ftfler ve klg'ıt mühendlai 
Kre.mjard d&hU bulunmaktadır. 

l>r. Ştw:ık031tler kendisllo gör11fcn 
bir ınuhs.rrtriml.zAı Türk - Yugoalav 
lkUaadl mUnucbeUorlndeıı bllyük bir 
memnuniyeUe bahaederek demtıUr kJ: 

- TUrklyenln ambalAJ vo t&Dtui 
klğıt lhUyaçlannl temiD edecek va
ziyetteyiz. Bu maka&Ua latanbul pl
yaaamuda al.Akada.rlarla temaalarda 
bulunacağıZ. KG.gıda mukabil Türk!. 
yeden bllha.ııaa yUn almak nlyetıııd .. 
yi&. 
Tmıaalanmı%m çok ly1 netlce vere

ceatnı. Ud memleket Ucaretlnde ya
kmd& mUhlm bir lnki§ata §Ahit ola
cağımızı kuvveUe Umlt ediyoruz. 

Bunun taJı&kkuku lçin ortada hiç· 
bir engel yoktur. BUAltLI Avrupanın 

bugUnkU vazlyeU Balkanlılar arum
da e§Y& mUbadeleslnl daha ziyade 
kolaylqt.ırm.aktadlr-

l{A#tt lthalAt için böylece yeni im· 
kt.ıılar hB.zırL.nmıw yertndedir. Am
ball.j kA.g:ıUan plyualil• oynayan 
ve ~ kuruşluk mal!an 60 kurup ka
dar çıkaran muhteklrlerl yola getir• 
mekte &mil olacakta. 

B1r mliddeUenbert ttaı,yada lıulu
ııan man1tatura Ye demlr malzeme 
tacırlert.oiD bir kıaml dl) bugünkü 
Semploıı eksproaile memlelcet.e dön. 

m~ttır. 
Bunların tt.aıyan fabrlkalan nez

dindcld tooşbbtlsleri ly1 ~ııanınıı 
ve yeni Ucaret anlafm&Bl martyet 
me\·kllne konulunca mal göndermete 
baılayacaklaımı blldl.rmlılerd.lr. 

Bundan lıa§ka Franaanm en büyillt 
IAsUk fabrikaları mUmeaalllerinden 
Ncntre de bugUnkU ııemplon dı.spresl· 
le gelmtıUr. 
n~ Fransız sanaytc181, otomobil. 

kB,myon, motosiklet ve blmklet lD.attk· 
İeri thUyacımwn mUhlm bir kısmı 
Fransadan getirilecek mallarla karfı 
!anacağı. tabrtk&larmm harbe rağ· 
men tıyatıarmı de:tıUrmed.l~nl, bu 
scbebte hiçbir bahane ile plyasamn:· 
da lAsUk tlyaUarmm ytıkse1Ulemlye· 

ccgtnl s3ylemloUr. 

KüçUk Sehir 
Haberleri 
* Çay lthall için çay lbnted şir

ketine ticaret vckAletlnce 10 bln 
lngıliz liralık dövis verilmiştir. lL 
balat tacirleri ara.smda tevzi edi
len bu akreditifie hemen siparişler 
yapılacaktır. 

• İstanbul Uk tedrisat mllfct
tfşlcrlnden altısı köy enstitUsil dl.. 
rektörlilğUne tayin edilnWJlerdlr. 

Navlun ücretleri Bunlann yerlerine yenileri getlri-
yükseliyor lecoktir. Enstitüler için kvazmı 

BUtUn dünya na.vlun ncreUerinde mUbayaatma başlanmıştır. 
olduğı.ı gibi memleketimizde de lfiep. * Adliye vck!letinden alınarak 

ledn navlun ücretleri ı~ Uradıı.n 3,."> maarif vekaletine devredilecek o. 
Ura.ya )1lkscl:"\JşUr. Bunun tesirleri lan Ankara hukuk fakültesinde 
bllhassa kömll::- nakllyatmda görül- tedriBat müddeti dört seneye çı. 
mu1 ve lhraklycllk kömUrler 10 lira· kanlacaktır. Maarif vekfıletl bu 
dan 13 liraya çıkmıgtır. hU!usta Un.lversltenin mlltaleasmı 

Bu yUkaell;ıln aebeblerinden bfrt de sormuştur. 

:rtırk §ilepler:tnın mUttctlklere kira· • MecldiyeköyUnde yapılacak 
ıanmıısıdır. Sefere B"llh 16 ftlepten 800 vataklı yeni şehJr hastaneııl
D .u klrala.nmq veya kiralanmak Uze. nln mütehassıs Velter tarafından 
redir. ı hıwrln.nan keşlfname ve p.rtna-

lastik harpten 
satıla bilecektir 
ötrencU~ gGre, Franam kau. 

çuk aanayil müesac3Clert. memleketi· 
mlzlıı nakil vasıtalarına mahaıa &As
tık 11teklerinln en u bu 8elle yüzde 
GO a1ni temın etmese hazır olduklarmı 
btldtrmtılerdlr . .tııuyacm UBt taratı da 
dövt.zte diğer memleketler ve bllhas· 
ta Amerlkadıı.11 getlrWecck mallnrla 
\a.r,ııaııacağmd&ıı b!r buhrıuıa ma. 
"lal kalmıyacalttır. 

KarabQk tabrtkalan için çağnian 
tngıuz çellk mUhendialerinden altı kf
§lllll hlr katile de bugUnkU eksproaln 
yolculan arumdadır. 

ımar işleri 
tacıl edıllyor 

Vali, bunun için bir ko
mite te§kil etti 

VaU LQttl Kırdar, !atanbulUD lma· 
n lçtn yapılacak t.sttmllk muamele
lerinin tearil lçtD vali muavtnJ HalO
kun ba;kı:ı.nlığT.ııda bir komit.e te§kiJ 
etUrmı,Ur. Belediye reta muaYinlert· 
ıe. lmat " ıen mUdQrleı1 n mmt.a
kalarmda btlmlAk yapılacak olan 
kaymakamlu bu komJteye dnhll bu. 
lunn:ıaktadır. Bu BUl'CUe ilkbaharda 
birçok imar hareketlerine birden tısı· 
1amak mUmkUn olacakta. 

Otuzuncu Çek kafilesi 
de bugün geldi 

Almanyadan kaçan Çek genç!erln· 
den mürekkep 80 ~lk bir ınWtecl 
katile.t bugllnk11 konvansiyonel tre
D.lle ~ gelmlatlr-

Bu. f1JDdt,y9 kadar btaııbuldaJl p. 
çen mWteeUe..,n otuzuncu katlleatdlr. 
Garp cephesinde ~mania çarptt• 
mak lçtn hazırlanmakta olan bu Çek 
16oWIWert, r•,.kec1 &'&rmda Franaıa 
ve eski Çekoslovak konııoloeluk me· 
murlan t.aratmdan k&rJılanmış ve 
hiçbir kimse Uo 1htllAt ve tema.s etU 
rllmedc.n Stckeclde bir otele gönderil 
mlılerd.lr. 

Burada kısa bir müddet l<aldıktan 
oonra Toros eluıpreslle yollarına de· 
vam edecekler, Suriyeden vapurla 
Fraııaaya gtdeceklcrd.lr. 

meterf dalın! encUmende tetkike 
baet~tır. 

• Çuval lhtiyacmı karşılamak l
çln çuval limted şirketine sUratle 
lllparlflerde bulunabilmesl imkAn. 
lan verilmiştir. 

* Ahnan hab~rlere gare btt yıl 
ısark vilayetlerinde kuzu doğumu 
çok f'azladrr. Zelzele dolayısfle et 
muvaredatı ytluie ylrmJ a.zalmıosa 
da bol miktarda gelen kuzu bu 
noksanı telfı!f ettiğinden flatlarda 
yUkselme olmıyacaktrr. 

* Ta.ksim gazinosunu işletecek 
girkctin nizamnamesi noterde tas
dik cttlrllml§Ur. Belediye iktJS&t 
mUdUrU Saffet nb:amnnmcyl tas
dik ettirmek Ozere yarm Ankara.
ya götUrecektir. Belediye bu işte 
bilhassa halkın ucuzca eğlcnebll
meslnl tenıln eylemek gayestıe ha. 
r ···et etmektedir. 
~ İngiliz bandıralı bir vapurla 

dUn Umanmnza klmyevf ecza. yUn 
mensucat, knlay, ldğyt, ıru:ıldne 
aksamı, keten ve pamuk mensucat 
, ... ca.m mamulıltt eşya gelmiştir. 

* Fırtınadan dün de Kadıköy 
t 'l" i!lerinde ista\~d balıklan ka
ravn wrmuş, kolayt·1·Ta denizden 
hayli balık toplanmıetır. 
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Buıldıtı 7v: VAJllT alA 

Gördeste he 
lan devam edi 

20 ev yıkıl 
4 ev topral 

gömüldü 
Gördes, 24 (Hıısum) -

mlzdeki hcyelA.n devanı 
dir. DUn Cuma mahaU ~ 
ev yıkılm.ş. dört ev tatnaP"'.'• 
rağa gömillmil.§tUr. Btrçolıft 
rm duvarları ça.Uamıştır:_ı. 
li görülen binaların ~ 

devam edllmcktedlr. Bu 
yesindo nllfusça zayiat 
tır. 

----co ' 
Şehremini cinayeti 

mahkUm oidıJ 
Geçenlerde Şchrem1nlnde 

Seda.dl bldQren 17 y&§llldald 
h!d!ıı muhakomcst c1Un tklnd 
&ada bltmif ve verilen ıs 
bapts ceza.smdan yaşmm 
den tenzlllt ve aabıkasmdaJI _., 
yapılarak neticede 11 IJllV 
hapse ınahkOm ~ur. 

o 
__,, 

Ankarada çoG 
ti vaırosu 

Mart içinde te 
batlayacaJı 

Arıkan, ı~ \.a..A.J - lifi -ıtl 
ama göre. çocuk catrgeıne 
genel mı:rkczl ldıını hcyoı.l 

yatrosunu l&8dlk etmı~tı.r· 

yatrosu teınsll heyetine 
bir kısmı halkevleri eıeıı:ı...-..J 
ve hemen hepQ lise ve t>eı>"'~ 
tedrisat mUeaseselerl mes 
dır. Tiyatronun tam le§ldl• 
süsü Uç ıencllk bir prograıııl' 
kult etUrtlecekUr. Bir '-' 

hazirlık çalıfmalıın yapıııt' ·" 
taraftan da önümüzdeki tP' · 
çinde Ulua ve Su. aineıı:ı~ 
rmda temaUler verilmesin"'
nacaktır. Tiyatro aenenlJS 
da memleketiıı muhtelif 
temııtııer yapacak ve önUJXI 
ne kendi huaua1 b!11amna 
Ur. l'iyatronwı ilk aylar& ,ı' 
tua.n içınde tanmmııt 

11 ınlziJı b.uırladlkian piyesle' 
çocuk Uyatrosu edoblyauıııD~ 
11eklerinden tercümeler v ~ 
ca çocuklara mahau.a Jt ~ 
resitaller do yapılacaktır. Y_J 
yatroaunda kUgUklere ~',J 
dana kurau açılacaktır. 
birçok tanUlDU§ aileleri 
bu kurslara memnwı..1,yetl• 
mektedlrler. 



edildi 
ingilizler şimdiye kadar 110 
Alman tayyaresi düşürdüler 

Sovyet 
fi · osunun 

Karadeniz 
manevıaiarı 

Alman tayyareleri Şimal denizinde 
birl< aç gemi baf11 dalar 

Puis, 24 - Garp eephesin~ 
hava düzeldiğinden, her iki taraf 
faal ke§if uçuşları yapmıılarsa da 
müsademe olmamıştır. Her ik' 
taraf .n harp tayyareleri, keşif t113 
yareai sürillcrini muhafaza edi • 
yorlardı. 

Almanlar, Fransanın şarkında 
en az altı uzun uçuı yapmışlar • 
dır. 

Karada, keşif kolları cllzt faa· 
liyctte bulunmuşladır. 

Sann tarkında tiddetli topçu 
ate9i olmuısa dı fazla mUhlm bir 
netice vermcmlştir. 

Umumiyet itibarile Alınan k.J. 
taatının vaziyetleri deği9memi1 • 
tir. 

Franırı deniz mahfillerinde ha 
tıl olan kanaate göre son gün • 
lcr Arfında Alman tahtelbahir
leri bilhassa şimal denizinde eski
ıindcn daha büyük bir faaliyet 
göstermektedirler. 

Alman harp gemilerioi 
bomoar.::iuuan t.. • 

Londradan resmen hablf r veril. 
eliğine göre, İngiliz ta)-.J.areleri 
salı..çarıamba gecesi, Hrltgoland 
yakınında harp gemilerl'li bom· 
balamı~tır. İngiliz bava nezareti. 
nin bir tebliği bu hususta tfiyor 
ki: 

' 'Sah gecesi, ve .çarpmba .sa -
babı tayyarelerimiz Heligoland 
körfezi üzerinde çok faaliyet göa 
tcrmişler ve ada yakınında gör .. 
dükleri harp gemilerini bombar. 
dıman etmi§ler:lir. Sahil batarya· 
ları ve harp gemileri tayyarelerin 
ateşine mukabele ctmi~lerdir. Oç 
Alman harp tayyaresi. tayyarele. 
rimizden birine atcı açmışsa da 
muvaffakıyetli bir netice alama • 
mıştır. Alman tayyarelerinden bi. 
rinin düşürUldUğU zannediliyor. 
Tayyarelerimizden hiç birisi hı . 
sarı uğramtmıı:tır. Bir İngiliz 
tayyaresinin UsaUne avdet etme -
mesi havanın rok fena olmasına 
atfedilme ktc:dir ... 

Avusturya ve Çck051~ 
vakya üzermde 
Yine İngiliz hava nezareti, ln. 

giliz tayyarelerinin diln gece A
•usturya ve Bohemya üzerinde 
muvaffakıyetli istikşaflarda bu • 
lunduklanru bildirmektedir. 

Alman tayyarelermin 
faaJıyetı 

Alman tayyareleri şimal deni · 
sinde f aaliyett.e bulunarak birkaç 
gemi batırmışlardır. Bunlar ara. 
ıında bulunan bir tngillz balıkç ı 
gemisi ile bir N01'V~ gerr.isi bat· 
mış, bir Norveç vapuru lle mUte. 
addit tngiliz b3lıkçı ~emilen ta. 
arruzlardan kurtulmağa muvaf · 
fak olmuşlardır. 

Mayo veya toı pılle 
batan gem1ler 
Holandanın Tara vapuru kap • 

tanı Rotcrdamdaki gemi kumpan 
yasına geminin çar~amba sabahı 
ihbarsu torpillendiğini bildir • 
mlştir. 

Bergen limanına bağlı 2.550 
tonluk ''Telnes .. ismindeki Nor. 
veç vapurunun sahipl~ri aşağıda · 
ki tebliği neıretmişler:Hr: 

.. Telnes,. in mahvoldu~una L 
nanmak için ortada ciddi ıebcp. 
ler vardır. ·vapur, 9 şubıtta Nev. 
yorktan yola çıkmı§tı. Miirette · 
batı 18 kişiden ibaretti. Ameri • 
kadan hareket ettiği glindenbe. 
ri vapurdan biç bir haber alına . 
tr.amıştır.,. 

tngiliz lnndırah 4330 tonluk 
Led Davıon vapurunun biltUn 
tayfaşile batmı1 olınasmda.n kor· 
kulmaktadır. Geminin 3 hafta. 
danberi mensup olduğu limana 
avdeti bddcnmckte 1d1. 

Almanların hava zayiatı hak. 
kında muhtefü g:ızetcler ve ez • 
etimle İvning Standard gazetesi 
bir takım hesaplar ne§rettikleri i
çin, Londrada sal~hiyettar bir 
kaynaktan Röyt.er ajansına aşa. 
ğıC:aki aarih rakamlar tebliğ edil. 
miştir: 

1'41 Alman tayyaresi muhakkalc 
ıurette ve 9 tayyare de mubte . 
mel olarak Uslerlnc dönmeırlştir . 
Bu rakam yalnız İngiliz adalan 
ilzerindeki bölge içinıdir. Muha • 
reb:lerde İngilizler bir tek tay • 
yare c1ahi kaybetmemişlerdir. 

İngiliz sahilleri, Heli~oland ve 
batı cephesi de dahil olduğu bal. 
de cephenin biltlin bölgelerinde 
Almanlar muhakkak olarak 110 
tayyare kaybetmişlerdir. Bu ra • 
kaında Fransızlann düşürdüğü 
tayyareler dahil değildir.,, 

Avustralyada yctaıtırilece~ 
tayyarecıler 

Tayms gazeteıf muhabiri, u -
keri tayyarecilik sahasında lngil. 
terenin &arfcttiği mesaiye Avuı • 
tralyanın ittiraki derecesine dair 
yazdığı bir yazı& Avustralyarun 
10.400 pilot, ı 5.600 mitralyöz ve 
30.000 mUstahfaz efrat vermcğı 
taahhüt· ettiğini söylemektedir. 
Bu dominyon nUf usunun 7 mil • 
yon raddesinde olduğu düşCıil 
liirse bu taahhUdUn azameti an · 
laşıhr. 

Mürebbilerin ve talim tayyare. 
relerinin sayısını çok fazla art. 
tırmak maksadile talim merkez 
)erinin bUyUtlilmesine ve genişle· 
tilmesine mahsus planlar haler 
bir teşekkUJ tarafından uılah edil 
mektcdir. İlk tayyare mekteb: 
nisanda açılacaktır. 

Filonun üçte ikisini yeru 
gemiler teşlrll 

ediyormU§ 
Moskova, 23 (A.A.) - Reuter 

ıı.jansı bildiriyor: 
Sıvastopoldan alman bir telgraf. 

ta Karadenl.zdekl Sovyet filosunun 
uzun tnaneV?'elerden sonra llslcrl 
ne döndükleri blldlrilmektcdlr. 

Deniz kumanda heyetine göre. 
manevreler tam bir muvaffskıyetlt> 
bitmiştir. Manevreler.? iştirak eden 
gemilerin Uçte ikisinin tamamen 
yeni ve eon zam&D !arda lnp edJJ. 
mlş olduğu söylenmek•edtr. 

Sahil muhafaza gemllerlJe tay. 
yareler de manevrelere (3Urat et
mf:lei'dlr. 

Londrada 
infilakler 

2.abıta lrlandalı tedhiı· 
çileri aratbnyor 

Lo.ıulra. ~ (A..A.) - OUn aJtcam 
V&lt.b&mdakJ barut fabrikumda blı 

ln!JIA.k \IUkUbUl?rU§tW'. lntilA.k olduk· 
ça uzaklardan btued.llmi§Ur. 

Teallhal ra..?m, kim.senin yaralan 
ın&dıg-uu ve aealn rabıikada p>tUayı 
cı madde btriklnUlertnln yakıtması:ı 
da.D mUt.evelUt odugwıu bildlrml§Ur 

OUD &k§am Lotıdrıı\18 vukub ıuı 
ınttıAklardan eonra SkoUand Var J 

menıurl!Lf1 lrıan.:.a.lıları.u 11ğuımalı l· 
tlyadında bulun~uklan Londra ıtnıall 

garblai ruahııllelertnJ bUtlln gece cıu. 

ıaş~lardır. Eldt. edilen bazl babeı · 
ıer sayesinde zabıta, t.P.bklkaun. mn• 
mir tekilde devam etmektedir •• 

Kı2ılordunun yıldönümönde 

Sovyetler mühim bir muvatra
kiyet elde edemediler 

Taipa'e 
25 

bölgesinde bir haftada 
bin zayrat ver diler 

Londra, 24 - FlnlAndfyadan ' tab genişliğince yayılmıştır. Fakat 
ge~en haberlere göre Vlborg U· doğuda Ruslann gelen kuvvetleri
manına 10 kilometre meMfede klı.- Dl llerl ııUrdUklerl Talpale yak! • 
in mmtakada, harb gitgide oid • Dinde bu tazyik muvaffakıyet 
deUenmektedir. Sovyet tayyarele. ;östcrememektedir. Bu bölgedeki 
ri, dUu bu mıutakaya sirayet daJ- ıaybtıu geçen hafta 20.000 oldu. 
resi geniş bombalar atmışlar ve "ıı söylenmektedir. 
teçhlzath paraşUtçUler indirmişler- Helalnkl resmi tebliğinin mUte 
ıe de Viborga varamamışlardır. b~ ttı kısmında rıöyle den' lmektedir : 
Kızılordunun dUn Uma.na girebil - "Ben:abda dUşman Unolajervl t· 
mek hususundaki temennilerinin le Vuosld ara'ında Kaem1r deınlr
yanlıı cırktığı elmdf daha mubak • yolu istikametinde ve Tnipale'dP 
kak olarak görülmektedir, hUcumlarda bulunrrıııfl. pOskUrtUI· 

Muharebe Kareli cephesinin bU. mUştUr. Dilşman Talpale'de 2000 
tün uzunluğunca ayni şiddetle de. zayiat vermiştir. 
vam etmektedir. Kızıllar Manner- Pltkara.nta'da 200 arabayı ihtiva 
haym hattınm uzak farkındaki eden muhtelif Sovyet iaşe kolları 
Talpale mınt.nkasında hiçbir kat'I t .. hrib edllm.J.ştlr.,, 
netice elde edememişler ve 3000 
ölil, ehemmiyetli miktarda tank ve 
zırhlı kızak bırakmışlardır. 

FL'lldndlya resmt tebliğine göre. 
Kareli berzahında dcmlryolu bo . 
yunca Uerllverı Sovyet kıtalan Vi
borga 13 kilometre mesafeye var 
mışlardır. 

Bu tebliğ. Fi.rı kıtalarmm Mıın 
nerhaym hattının yenJ mevzileri U 
zerinde hangi noktaya c;eklldikle . 
rlnl gösteren ilk resmi iş'ardır. 

• Sovyet krtalarmın vardıklan en 
rJerln · nokta Summıı'nın garbında 
ve bu rıeh~ bir m'ktar meeafede
'ilr. Sovyetler bu bölgede taarn.ız 
!arına başladıklanndanberi bilytil. 
tnean ve malzeme t..ayiatı ll)u.kabi
tinde 8 kllonıetre ile 17 kllometrtt 
arasında arazi kazanmıı oluyorlar .. 

Sovyet tuy11d flmd.1 bU.tUn bor--

Tayyare faaliyeb 
"Fin bomb:ırdıman tayyareler! 

gece, gilntltlz muh:ırcbe etmekt<' 
dfr. Sovyet tayynrele ri de faali . 
· ·'l r:ırfne devam etnıişlcrdlr. 

B:?r:.o:nhta 40 • 50 tavynrellk Sov • 
yet te;,ekkUlleri gördlik. 13 Sov • 
""t tıı.yyared dU~UrtHmllştUr.,, 

Hudud mmtakalarmda şiddetle 
bl\kUm gUren kar tırtmaır .. ın rn"t. 
m3n Sovyef bombardıman tayya· 
releri dün sabah F:nlAndlvada t 
\•alo böt~eslnl bombalamışl~rdll". 

FvveJltf ı:iln Fln15.n ı'H•~mn cenu 
bunda bombnrQrrıın o""" Mışbr 
Buna muksblJ pfmalde. l Iı-.,salm 
ve Kajana bombardıman edllm~ 
Ur. Rovanleml'de 7 11! 9 ölil vnr. 
drr. Fakat maddi b.uar ehemmi w 

yetaladlr. 

ı [:::i:~:::~~ :ı 
Mekteple~de Levll meccani talebeye 
par aJr taleJe!erdan ayrı muamele 
yapmağa ki r.ı cesaret e d ı yor l? 
Y .t;VMl gazotelerlıl blrlnde oöylc ltlr ba~W,, ~ıyaa Wr 1UI 

görduk~ 

, .. llwıtl:w wonra mektcbJerde mQCCaıll lC)'li talebelere. aJ"" mua
ı<ıele cıllim1yecck.., 

Ve llu &>.&,u~w altındaki yazıda.o dA öğrendik kJ ıuı.. bir uman 
..ın·e!.ino lındar iürk mckteu1cdnt) met.-cani u.amıı. ıılııuı..ıı talcl":l~r• 
pa.rah talebelere )'&pılan muamele yu.pılıu.ıu:ıuı.kta 't1 wektclJlerinıle 

w~Uncfisleri kırılacak \'a.d)·cth:nJe kalmaktaymı~la.r. ŞlnuU &lıuı.ı ll 
VcWetl ba meccani leyli taıcbeh:ıln \adyetile cldtli surette &ID.luular 
o~kla)'mış ve bu \·:ulyetl rcıııı. olarak teıtblt et.lif;i için de blıtiila 

leyli mektebJere gomlerUeu blr t.K.m.lnıle bunun önüne ı:;eçilmebl lA.o 
wnı;cldlr-;inl bllıllrml!j. Halbuki buna rağmen bazı mektcblcrde ley. 
li meccani taJebe bill dJl;er taıcbl.'lerle ayni şcldlde yaş:ımamal,ta. 
ötedcnbcrl kcndilcrlnc tahsis edilen bir r.e\1 llJncl me,·kJ yatal,hano. 
Jcrde yatmaldaymı5lar. Yani halkçı bUkümctlmlzln bazı ıwıarlr mil• 
esseseterlnln ötedenberl lnJuliıbımızm ha1kçıl:k urndl":sllc lmbllitdir 
o~k bir ~ckJlde hareket eden mes'ul ldarcdlerl hall>çı maarif 
ldarcmWn ihtarına rağmen ha'.ii lnkı!Ap düşmanlığı s:ıyılacak bu a7 .. 
kın harcltetlerlne devamda ısrar edegelmlşlcr. 

!lesclcnin küçUk bir ha\'tu11s o!m:ılcta.n ç~k m:ak bulunan ve her 
TUrktl aliilmcbr etmesi lcnb ed:.-n bir şümulü ,·ardır. ÇUnJcü, h&U.~ 
cnnıtıurlyctimlzin mekteblcrlndc bu~Un bile hala t:ılebclerln parab 
ve parasız oJduJ>hn itin, onlan l:lrlbhindt"n ayn iki smıf tclfıltli.I ede. 
eck zihniyette klm!Wlerln bu &l\SJ ln!olup ?.lhnlyet!crinJ pen·ası~ 
tatbik edilebilecek aalalılycttar me,·lüJeroe bulunma1an Uzerlnıte 
diklta.tl~ \'e tltlzllklo te\'akkuf cd.ibnedcn geçilecek bir hAdlso de~ 
dlr. • · 

tnkıllb!l'l\mtt en mnlcadd~ umılelerlndl"n bhi o!an lıatkçdı~ 
nuzla Jmbllltf:llf o1mryan bu g:ıyrttahll vaziyete nlhıyet vermek kha 
harelccf.e gf',çmiş olan uyanıı, ve ln!nJArw;t mo.arff tılıı.remldn, y:ılnas 
valoüyı ortadan kaldınna!da fütlfa etm!'ylp. alt!'1 lntuliipçılılt tııa:\'tlaı
rak bu r1bl hart>k"tlf'rdPn ""'·l .. mlyenlerl melrtcb ld:u-c!erlndc.n .;uk .. 
b'lhnıcağmt çe mf'frtf'hlrfrrfrl inin. 

1Abmııza ve onun Derf prtml'lf)lrrl. Sual- 1Je,.,.ı·ş. 
ne ba~h ofan f'lem:ınlarm ldaretd- &- ~.,. 
ne te\·dJ cdoceğln.I UmJt ctmekto-
yh. 

Ve~sfn Avrupa ya ge!işı vaz, yetı teshil etmek ıç . ndir 

M
lt. Sumner Ve!Jd.n Avnıpaya 
btr vazife llı gelmul, bat. 
taıım bqlıca kon111mas.uu 
teşkil etti. 

Acaba Reisicumhur Ruzvelt, AY • 
rupa.da "sondaj•' da ını bulunın&k ı. 
Uyorr O balde ne maksatla 7 

Uer halde harbe iştirak etmegt ta,. 
ha.yyül etmiyor. Mr. Sumner VeLsL 

Avrupada neler olup bittlgtnJ ve L 
lerde neler olablleceğln1 ögre~e.si 1. 
ç1n de gönderml~tlr. 

Mr. Suınner Vela nazır mtat1 ve 
ea!Abiyetini batzdlr. 

SeyalıaU. resmi maha!lllercleD e • 
hemmiyeUe llAn olundu ve ııeyah&U • 
n1n maksadı ou eureUe tzab oluna • 
bilir: 

- Sumner Vela, Avrupa tuğyanı. 
om bulaıu.k ırularınm çekll1p çekli • 
aıedlğllıe ba~cak. RuzvelUn aulh 
güverci.ıı1n1n k.onab:loceg1 bir zeytin 
..ıa.·mın ıneydana çıkıp çılunadığın.ı a.. 
nyae&ktır, 

Bu insan! vazife Ue mUkellef olan 

de, bqeriyeU mahva sUrUkllyecck o .. 
ıaıı barp, Ukbah&rı.ta tıaşııyııcuktır. 
Araya girmek lmkll..ıu o Vlf.klt 
orl.adaıı kalkmııı olacök.... M.ruıtığua 

aulb için ,yUkse • .ı ııı olıuı aak1a .ut 
mUtbiş bir ih tiras içinde boğulacak_ 

Bitar.ıllar aulb, mubıu1plcr he nııa 
devam edecekler. Muh:ırıpler Lae mu.. 
Eatter olmaları l1;ln dua edecekler. 
ümit ne kadar az olursa olsun, aulll 
için, ilkbııhara !tadar ug"r&§ınak ,ye • 
rinde olur. 

Ooğruaunu eöylemek tll.zımgell1'9' 

Avrupa su b için bedblndir. lıı!aama

fib Alr. Sunuıcr VeLI, ziyaret etLgl 
her memlekette iyi bir bUsnUkabl.ll 
görece!<tir. LAkln bu tava.sautw:ı mu• 
vattaklyetle ncUcclenı:ı:ıt.!8iııe ınıı.nl oıa 

ca.k blr §Upho var. Bu 1Upbe •·ın 1f1. 
dir. 

lngilterede. ahalinin ,yüzde doksanl 
Almanya barbile &!Akad.ar oıacaguıa 
c&lerinl Finlerin Uzerlne dlkaı.lf bu. 
lunuyorJar. 

Bocr barblndenberl., Avrupa, Ftn • 
ıılçlye gösterilen ıu-
.uı.l kabul cesaıe • 
Wn1z1 t.ıı.mamtyıe 

Yazan: 
lere k&rOJ göstel"oo 
miş ohJugu aemvıı.t.1 
yi hiçbir mLJute 
göstermemiştir. • ..u acn.k bir gekilde 

.>lınadı.Blrçok mah 
taler bu acyalıaUn 

fo.tJ-d Co.cç BocrlerlD lıer Q.e 

fe l'i, lngıl tert!dell 
nıaada, tUtUn dUnyada c~kw:ı teZ&,. 

bUrlerle ıı.Jk.ışlanıyordu. 
vakit.aU blr zamanda vukubuld\AIU 
ıçin bedbinlik göııterlyorlar. 

.Muharipler ciddi bir mUcadeleye 
ba.§ amadılar, mUcadcleden vazgeç • 
aıelt niyetinde olmadıkları da görWU 
yor. 

1918 dil Kolonel Hauz (Colonel Ha. 
USOJ buna mUşabib bir ınemurıyeUeo 

Avrupaya geldiği vakıt harp lkJ 1e. 

ncdenbcrl aürmil:ı bulunuyordu. O Ud 
sene zarfında sayısız lta.nlı ve uUyuk 
muharebeler vukubu!duğu halde, 
oıuıgl tara..m kıuıuıacağı ba.11 aşl . 
ku değildi. 

İkJ taratın zayiatı korkupçtu; her 
taraftan bu deLııetın önUne geçmek 
~·e harbe nihayet vermek için bir 
konleransın toplanmasını lsUyen ses· 
ıır yilla;clnıeğe ba lamışt.ı. 

Fakat muhıır.pıer, üzerinde buhar 
.Uteu kanlı kılıçiarını kınına eokmağı 
reddettiler. Harbeden bir mcmlokoll.u 
içinden yüksclcu bir ıulh avt.zeal a. 
vampc$ent deglldir. B3yle bir avtu:o 

·hurmet görmekten uzak kalır. 
YeıMe Umtt, hiç bir taratm har 

be ciddiyetle başlamaml.f olmasıdır 

Aaıl hamleye b:uırlanmakla me!1:;ıı' 

bulunuyorlar. DUnya yüzUnde bulu -
nan wthpenrer lnsan'ar, bu sebepten 
Jo~ayı . muhe.rtptertn antaşmalan lçtrı 

hAJO. btr Um!dJn .awvcut olduğunu 116Y· 
tuyorlar. 

C>nacla dalapD '* ~ sen 

Bu zamnn!ıırda l:il lılr.tıda blr mı-le.. 
t cptc hocalık etmekte bulunan bir 
doetl•m, talcbel~-1n dUn. anm bu uzak 
k!S§c.stnde B:>er wcr:erln1 haber aJ.. 
dıkları vakıl sevinçle nasıl coşt,ukla

rmı anlata anlata b:Uremlyurdu. 
Utalt bUy Uk, bUtUn dUD)B devlet • 

lcri o zamanki mUt.eca\·lz devlcUD 
aleyhinde m. en blrle,ıniı:ı bulunu • 
yorlardı. Boerlere sempati gö3tereo 
devletler arasında buluuan Amerika. 
A lmanya, l''r: .sa ve Ruaya, ~ili$. 
tere olıın antlpatllerln.I Z3.ptetUler. 
Siyasi b.r protestoda bu1unup bulun• 
mııdıklnrmı d;- za:ınctrniyorum. Sem
pati gösteren hiç bir millet madde • 
te.o yardımda bulunmadı. Boerlenı 

yarJıma koşan gonUllWerln sayısı J& 
kaydcdllmiyecok kadar azdı. D l.(;er 
devleUe.rın Boer:cre yardım etmeme. 
leri bıırbln etra!a sirayet etmulne 
nıAnl oldu. 

Faa' iyct ve lcral kuvvetten geri 
kalmıt olan devleUerin b~ vuJyeU. 
Kampbcl Baııcr:nanın (campbell Be.. 
nerman > riyııseU altında bulunan tn. 
giII% devlet adamlarının, kahramanca 
dövllşmUf o:aıı Boerle.re, taUk.Jtllerıal 
lade ettirdi. 

Finleri gelin~ onla.mı n..ElyetS 
ba.mba§ka ve da.ha tehlikelidir. tt&J-

(Uitl• •J'fa11 (lftfrfahl 
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ya, Fransa, lne. ltcrc ve İs\ c.çten 
harp kva::ı lı goudcrl.iiyor. Bu dev -
1 ti r rınıere uyyarc \ e t:ıyyaro da_ 
fıl t p :ırı gön1 rdil r. Yold:ı. da bir 
çok malzeme mevcut. Amcr!kıı. Bır -
leşti! Devletleri ödUr,ç para 'eriyor. 
tsvcı;tcn bir ok tinU:ıU gitti ve git
mek Uz re. lngiltcre, aUWı altına ç:ı.

l;"Irılmnmış ol:m smınann, Fin\ılndi • 
yaya g<ınllili1 gitmeleri için elden gc • 
leıa kola, lll;ı gösteriyor. :Es:ı.smıı. ba. 
karsak, kanun n hiç b r lngillz va. • 
lflnda.ı, muharıp bir d \'~ete s-önUUU 
olıırak gld m ~. 11 lbuki ş.mdl ln -
g!Iter h Qm • , rın hıırbı Juı~ısın. 
da, istlm:ı.I ol ı t, ı;ö:ıllllli gitmeyi 
arzu eden her lnıır•Vzc, ııı~sande edi_ 
yor. Bu gön Ullı.er m~s le_J c;olc mil -
himdlr. 

Gülver'in seqahat
ier filme alındı 

Y ar.lış gelmiş! 
Hasta doktora anlattı: 

- Geçen sc:ıc sarılık olmuştum. 

Sonra gozlcrlm kırmızıyı yeşil, yeşUI 
kırmızı görmlyo ba;ıladı. Daha son
ra yUzlimdo kırmızı kırmızı, \'Ucu _ 

clumda mavi mavi nokta.tar çıktı. 

Sonm saçlarııpıı a\: dili,:lU. Etrafım. 
dald her 11eyl lmpkarıı gormeye baş
la 1ım ... 

1 arzan Altııı 
Aslanın PeşirıJ 

Finl.\nillyaya geç \arüıkları vnl\lt 
hiçbir işe yaramı;ı. :ıcakları mu-
hpkkaktır. G n ı' u miktarı mUblm ı 
bir yel Qn tutar, M nn rh ym önUn
do vul~ı.ıbulan muthllJ \e kanlı -sava. -
§İn ti:: r nd !)(iki mUe lr olabUlr. 
:ın" lterec! ~ı.ı:ıUlU knydetmelt lşlr.1 

tııcrlne alan •· ı he Tim es" gazetesi _ 
dir. 

$ovyetlcr :Mı:ınncrhaymm ileri mev
~erlnl zaptcttıl.l rlne göre, Finlerin,, 
bunları geri almak için hilcumda bu
ıı;nmnıarı lfızımdır. Halbuki Finlerin. 
nµruau azdır, ve fazla .asıcere lJıUyaç
ları vardır. 

• Mannerh!l;ı.-md:ın gelen haberler, 
ptn• mUdafllerlnln lchlnt'.le t'.lcğildlr! 

~emlcltctlerlni c.nudane bir surette 
mUda.faa ettikleri hnlde, kar~armda 
bÜJunnn dU,.cıınanlnrm c7Jcl !aiklyetl 
kar§ıamda, sUraUe ynrdım gelmcdlı:;1 
ta,kdirde, dayanamıyacaklan ve Po. 
l'lllyanm Akıbetine uğrıyac!l.ldarı mu_ 
lış.ltkakt.ır. ıo.odo İS\·eı; gnnuııusn bo~ 
knlıı.n aa!lan doldummğ-a yarıyabmr. 
Fakat ilerde vukubulncak olıın mu -
harebclerde bo.şluklar nıısrl dolacak ? 

ljıg11tcre le, olduğu gibl diğer yer
lerden de Flnlcrc fazlaca g!lnlll
ıu giderse netice llzcrlnde bir teslr 
olabWr. 

' !ııglltore, o vakıt Sovyellerle en-. 

direkt bir harbe gırntiş .olur ve vaziyet 
ln1 olarak değişebilir. Zlra., FlnlD.n. _ 
dlya, g!lnUllU gönderen devletlerden 
g&ıül!Ulerin ihtiyacı olan harp mal -
zemcs!.nl göndc.."'lllclerlni de lstiyccck; 
o vakit lngtıtcre, Fransa, 1tnıya ve 
belıt1 de Amerika, kendilerini ya vq 
yavna harbedcr vaziyette bulacaklar. 

FJnltındiyatlnn gelen son haberler, 
yardımın gayrlko.ti oldug-unu söylU ~ 
yor. Vaziyet Polonya meselesinin te. 
kerrUrilnden ~ka. blr §ey olmıya _ 
caktrr. Zira Finlere, Lchlllere olduğu 
.lbt yardı~ ctn10ğc muvaffak olamı
ynrak Sovyctl.,rc muhali! bir cephe 
al!lll§ bulunacağız. 

İngiltere ve Fran.sanm §imdiye ka

dar Flnlere yapmış oldukları fardı • 
mm neticesi şu: 

Sovyct Rusyanm, kendini iyiden 
iyiye, Almanyanm kollarma atm8.BI _ 
na ya.rdmı etti. 

Bol§cvik mıı.tbuatr, asla ~Uphe bı -
rakmıyacak bir rıekllde mlltteflklerln 
aleyhinde n~rlyetta bulunuyor. Rwt
yanm menfanu için Almıuıyanm mağ 
11lp olmamaamm elzem olduğunu a _ 
çıkça 1lAn ediyor. 

GcçCnlcrde SovycUer, Almanlara, 
tahtelbıı.blrlerlnden ür.;UnU verdiler. 
Bmın mukabil "Doyçland'' cep knı _ 
vımsrn Baltık de:ılzlııde onlara. yar_ 
dan edecektir. 

Alman • Bovyet münnsebatı, tcda. 
tU1 vaziyetinden tecavüzt bir vazıyet. 

''Miki Fare" müdii Valt Dis· 
neyin "Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüce" filminin kazandığı mU\·af· 
fakıyet ve rağbet üzerine Valt 
Disney'in Amerikadaki yegane 
rakibi olan Maks Flayşer canlı 
resimlerle uzun bir film yapmağı 
diişünmüş ve meşhur "Güliver'in 
sey;dıatleri" mevzuunu mtinasip 
bulmuştu. 

Bir kaç hafta evvel Nevyorkta 
göstcrilmeğe başlanan bu film 
tam iki milyon Türk lirasına mal 
olmuştur. Yapılmasına 1938 ha· 
ziranında başlanmış, geçen teşri· 
nisaninin 18 in-de tamamlanmış
tır. Gösterilmesi 77 dakika sür· 
mektedir. 

Yapılması ıçın de müzis· 
yen, 7 58 desinatör çalışmıştır. 
Filmde sekiz yeni şarkı da işi· 

dilmektedir. 
Sviftin meşhur romanı "Güli· 

verin seyahatleri" .arap harfleri 
zamanın-da Türkçeye de çevrilmiş 
ve hemen hemen her çocuk tara· 
fından okunmuş bir eserl:lir. 
1699 da yazılmış, bilhassa 18 inci 
asırda büyük bir şöhret kazan· 
mı~tır. Mevzu malUm: 

Güliver gemisi bir f ırtmada 
batınca meçhul bir l::liyara çıkıyor 
yorgunluktan bitab bir halde sa· 
hilde uzanıp kalıyor. Uyandığt 

vakıt hayretler içinde kalıyor .. 

Etrafını mini mini, boyları birer 
çay kadehini bile bulmayan insan 
komprimeleri almıştır. Bazı ma· 
ceralardan sonra bu cücelerle ah· 
bab oluyor. Onların muharebelc· 
rine iştirak ediyor ve diişman do· 
nanmasım mahvediyor. 

Bu hadiseden sonra cüceler o· 
nu nasıl ağırlayacaklarını bilemi· 

yorlar. Elli kunduracı ayaklarına 
kunklura yapmağa, yirmi berber 
saçlarını kcsmeğe çalışıyor. On 

geçecektir. 
Finlere yardım ctmeğe ba.şladığl -

mız vakıt teşekkUI eden bu mllnnse • 
bet, harbi diğer kıtalara, yanı Asyn
da teşmll edebilir. 

Ahalisinin yUzde doksanı Flnlere 
sempati besleyen ü<;UncU kıt'anın 

(Amerika) eninde sonunda. harpten 
nasıl harlı; kalacağma nklım blr tur,. 
ıu ermiyor. 

!ate bundan t'.lolayı Avnıpadakl ha· 
k1kt vaziyeti öğrenmek için, Ruzvel
tin birini g!lndermesl gayet tlıblldlr. 

I.OYD CORÇ 
(Uer hakkı mahfuzdur) 

Güliverin saçları taranıyor! 

fıçı şarab onun bardağını doldur· 
mağa kafi gelmiyor. 

Fakat bu kadar iyi muameleye 
rağmen Güliver memleket hasre· 
tine dayanamıyor ve cücelere 
kendisi için ''muazzam'' bir ka· 
yık yaptırdıktan sonra cüceler 
memleketinden ayrılıyor. 

Sinema küçük haberleri 
-- ........ z:w: '-' .... 

* Meşhur Alman aktörü Kon· 
rad Vayt elyevın Lodradadır. 
İngiliz tabiiyetine geçmek üure 
müracaatta bulunmuştur. Nazi a· 
lcyhtarı olan Konrad Vayt karısı 
Yahul:li olduğu için Almanyadan 
aynlmağa mecbur kalmıştı. 

• Fransız tiyatro ve sinema 
komik artistlerinden Baron Fis 
(Baron Fils) Pariste ölmüştür. 

• Daniel Daryö geçen gün 
doğumunun yirmi dördüncü yıl 
dönümünü kutlamıştır. 

* "Mayerlingden Saraybosna· 
ya" Fransız filmi harbin ilanı u· 
zerine bir çok artistlerin silah 
altına çağrılması dolayısile yan· 
da kalmış. bu filmde baş rolü bu· 
lunan Amerikah artist Con Loc 
Amerikaya dönmüştü. Fransız 
artistlerine ordudan izin temin e· 
dildiği için Amerikalı artist tele· 
fonla Fransaya çağrılmış, o da 
bu !daveti kabul ederek çevrilme· 
si ancak üç gün sürecek rolünüu 
miitcbaki kısmı için gidip gelme 
haftalarca süren bir seyahata 
katlanmıştır. Con Loc Pariste 
dört gün kaldıktan sonra Ameri· 
kaya hareket etmiştir. 

* İtalyan rcjisörii Ogüst F;· 
nina İtalyada mevzuunu son 1s· 
panya isyanından alan "Alkazar 
muhasarası'' isminde bir film çe· 
virmiştir. Bu filmde Fransız ar· 
tisti Mirey Balen de oynamak· 
tadır. 

• Amerikalı yıldız Madlen 
Karol bugünlerde Fransaya gide· 
cektir. Yı1:1ız Fransadaki şatosu· 
nu, harp dolayısile bulundukları 
şehirlerden tahliye edilen çocuk" 
lara tahsis etmiştir. 

* Senelerdenberi Holivutta ça· 
lışan Fransız rejisörü Moris Tur· 
nör me§hur ''Polis hafiyesi Nik 
Karter'' romanını filme alacaktır. ı 
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Hasta bcfüi daha an!atacalttL Dok 
tor onun süzUnU kc:;ti ve: 

- Galiba, ccdl. Yanlış gelmişsiniz. 
sız bir renle mUtchııszısına gitse
niz daha lyı edcrsl:ıiz ... 

Rekor 
Yazlan çok sıcak o:an bir köye 

gltml;;tl. Koylillcrdcn biri ona: 
- KöyUmllz mUthlş sıcal• olur, dL 

yordu. MesclA geçen sene göls;ede ~O 
dereceye kadar çıktı. 

Şehirden S'e!cn misafir: 
. - Hayret! dedi. sızın köy gibi 
kU<;Uk bir yer için bu katlar sıcak 
hnlalmten bir rclrnr sayılabilir. 

Şemsiye 
.Arkadaı,ıına rııstgcldl. 

- Geçen hafta. yağmurlu bir gün. 
de hanı sana bir şcrns•ye vermiştim. 
Onu h5.10. geri getirmedin... Unuttun 
galiba? 

- Unutmadım ama, ben de b~ka.-
smıı verdim. La.zım mıydı? 

- Dana lıtzım değil ama, o şem. 
siyeyi bana veren ıı.dam isUyor da ..• 

Şubat Bilmecesi 
Size bu ay daha eğlenceli bir bil. 

mcee soruyoruz. Bunu da ynpmak l. 
çln belki bJraz uğra~acakııınız! Fa
kat slzo o k:ı.dıı.r eğlenceli vnkıt g-e
çlrtecektir ki. 

l11te bJlmecemlz: 
Elinize doMlno taşlarını alm ve 

onları dört köşe bir ~cklldc yanyana 
tx>playın. Fakat o şekilde yanyana. 
koyacaksınız ki, eıralıı.rı sağdan sola 
veya yukardan aşağıya toplndığınız 

zaman hep :~ gelecek. 
Birinciye bir kol saati, ikinciye bir 

dolma kalem, Ur,:UncUyc gilzel blr kl
tap, lldyUzUncUye kad~r muhtelit he· 
diyeler. 

il A 8 E R 

ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

Adamlar, Tarzanın korktuğu 

gibi çıkmadı. Tarzan onları 
haydut olduklarını veya, orman
daki mağarada rastgeldiği kafi. 
lenin adamları zannetmişti. Hal
buki bunlar. bambaşka bir mak. 
satla gelmişlerdi. 

Fakat, maksatları hiç te iyi de
ğildi. Çünkü .. Altın aslanı öldür_ 
mek istiyorlardı! 

Tarzan, onların söylediklerini 
dinledikten sonra : 

- Hayret! <ledi. 
Adamlardan biri sordu: 
- Neye? 
Tarzan. kendi kendine gülü

yormuş gibi: 
- Neye olacak! dedi. Şu altm 

aslan amma da baş belası bir şey
miş ha! 

Adamlar yine anlayamam~lar
dı. İçlerinden biri: 

- Sizin de mi başınıza bela 
oldu? diye sordular. 

Tarzan: 
- Benim değil ama, dedi, gö

rüyorum ki bir çok kişinin ba. 
şrnda hakiktcen mü~kül .bir dert 
halini aldı. Bu ormana geldiğim 
zaman evvela mağarada bir hay. 
dut çetesi ile karşılaştım ... 

Tarzan bunları söyler söylemez 
adaı_nların hpsi dikkat kesildiler 
ve: 

- Nası! adamlardı bunlar? di
ye sordulf.r. 

Tarzan: 
- Sizin, benim gibi basbayağı 

adamlar, ~etli. Yalnız, maksatla-
rı taman 'ile ayrı. 

- Nl~r? 

- Oııı~ aslanı yakalamak ve 
diri diri tötürmek istiyorlar .. Siz 
onu öldürmek istiyorsunuz .... Ben 
ise ... 

Tarzan gülüyordu. 
O zaman, adamların başı oldu

ğu anlaşılan biri: 
- Ya siz ne istiyorsunuz? SL 

zin maksadınız ne? diye sordu. 24 Ş U B A T - 1940 

•·--·------•• Tarzan cevap verdi: 
~-~-~~--~-~-

- Çamşırları yıkarken acaba neye böyle dövüyorlar? 
- Mikroplan öldürmek için olacak. .. i ırlb»~KOV'~NDN ~iNi BCl~lOJK ~~'iiBr§)f'O Si 

1 ER.TUGRUL MUHSJN'in yarattığı İ !ımı.,..Bugün SARAV8inemasındaooır! 
a=ı Bllytik bir mu\'tlftnklyetıe gö11tcrllmekto ola.n \'e harp ıstırapları 
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SİNEMASINDA 
VIRJtNtA BRUCE ve LiONEL BARRIMORE 

Tnrafmdnn fıwkall\de bir tarzda. \'llcuda getirilen 1-"EF1S blr AŞK MACERASI 

= nraıuııcla bir B§l< rbnııuııııı t..'l.•n lr cdı-n 

- AŞK FIBTINASI 
Franoıız.ca sözJU bllyük heyecan, macera \'e lmhrıunnnlık filmi 1 

__ ll:ı,rullerclc: Slnemnnm en gUı:el yıldızı ·-

1
~ D OROTHY LAMOUR 1 

L E W. ~ Y R ~ S ve L t ON EL AT W t L L 

1 
llıhctcn. FOKS JURJSAL m:ın7..nmla.n am!llmd:1 Rnllmn konfl'ransı 1 

. ve Bay Saroçoğlunun franııız.ca nutlm § 
Bu~Uıı Anat l \'6 2.SO da tenz.IIAth matineler. 1 

• üınıı~mıijmffll!1JJ~11ııı~ınımıuıınınıımı•~nıııırnm!ııı ıımımımm ıı:ınıınııoomıııııım~~~~I • 

- Benim maksadılll 
Ben altm aslanın ııe ti, 
mak istiyorum, ne P°' ~ 
yalnız onun tılsırnt•. ~ 
alakadar ediyor. Sif 
elime geçireyim, ıırrııı'.11 

·ıer 
yim, ondan sonra sı 61-' 
lirim öteki çetelere 

' j1l1 
O zaman, adarnla . 
- Aman t diye jlet1...., 

• e "eır 
lara vermeyin, bıt 

Tarzan güldü: 
- Durun baka1ı"" 

Ortada ne aslan var. fll 
dısmı edip duruyo~ 
istediğiniz olsun: A 
diJO gitti 1 tsterseni• ,ıJ 
terseniz saklayın ... t~ 
re ele geçirmek ve 
mek ... 

Adamların reisi: 
- Kolay, dedi. 

de, biz de aslanı ele 
tiyoruz. Beraber çı~ 
la siz ondaki muaJ!I • 

iı• niz, sonra hayvanı b 
biz de öbür dünya>" 

Kabul mü? . 'I 
Tarzan düşünceli 

ve: -'. 
- Kabul cderil11• 

den evvel ötekilere d• 
bulunuyorum. 

- Kimlere? 
- Ormandaki ıı1' 

Daha doğrusu ber• 
lanı tutarsak sırrırs' 
sonra onlara vereee 

- Pek ala. Bera 
sanız, demek ki a~ 
mek zarureti yok. 

-Yok! 

çalışsanız. Biz de a 
ediyoruz. Hatta bıJ 
lardan fazla yard . 
Baksanıza, onlar 
çalışacaklarını s()yl 
ortada yoklar. 11 
yanınızdan hiç ayrı 

(A~ 

BASTON 

Baston saplarına 
killer Yermek adetti!· 

ton veya ~msire ~-~ 
seriya küpe'-" ,·c as 

·· ··ı·· F kat tJ goru uyor. a ~ 
Ingiltcrcdc baston! ~ 
bazı meşhur kimse!~ 
uvdurmak adet olfll 
. d•~ 
Resimde bıhıtar 

rüyorsunuz. Btırad• 
sapı o şekilde kı,·rıl 
le ovulmuı:tur ki, 
insa~ baş; görünfll 

Herkese ıat' 
mühirtı 

Yeni .,1 
Sııtı' yeri: \' .r\P 



~ lJ 1; T,... Hl<f H ::ıt' B E R - ?\kşam l'osfast 
s ı:z:::s ! ::::ı::ı L 

---:::ııes I< ~~~~~~.f'V"V'.~ 
yrısto'ff Kolomb'un 
~nıurtasına ~oğruaa. 

O [(;;~n Meri' de bir 
Pantolon 

Dilenci, kapıyı açan ev sahibine 
yalvardı: 

- Bana verecek eski bir pan • 
tolonunuz var mı? 

Teselli 
Doktor teselli etmek lilzumu .. , 

nu duydu: 
- l\fotin olunuz, kaynananızın 

ancak birkaç günlük ömrü. kal
clı. 

§[) 1C4DfWt.4a ~~ 

Evinizi zevksiz döşerneyiniz ! 
Stnema saf ası 

rl. ıY a.za.n: Vasfi Rıza Zobu 

'1ı. llc1& bu - 34 -
~Ulıl,,de ~!' geJ.nıe.z "Bahrimu. \ dm da rahatsız.. O da görebilmek için 

lkıanıın tına.ya. tutulduğumuz benim tara'.!\ma lğlldl.. Acabl\ biraz 
, lftı. }{~. ortaııkta kimse ben de lğillp baksam mı? Hiç olmaz-
~ ... c:ıı bir halcı •ta kamarasmdıı sa kimler oynuyor, onu göreyim .. 
'' buraııa e sertlnıl§ yatıyordu. Boynumu biraz kırdım .. Kızın saç
' tok eeyaıı::Yanıktı birime;: ha- ları yUzUm~ değdi. Hafıf çekildim. o. 

. ~ bl§ka ki etrnlg bir iki yol- aksine. Biıaz daha bana doğru igildL 
~ "~tlalndaıı ~acıer kalmamışU. EUndc de hışırtılı bir şey var.. Bir 

\terdim .. Saı~eınaya glrmeğe kAğıt açtı. lçindcn bir portakal çıkar
t!lıa.c1a nun kap:sına gel- dı .. .Muhakkak akşam yemeğinden a. 

, beni <ı:ıle~. Yol arkadaşlarından yırmış, sofradan almıştır .. Baş par· 
, >..nıaıı, gi;ıne• mağmın tırnağını, portııkalın düğme· 
, ?-iecıerı? · t il tara..ından knbuğ'Unuıı altına geçil' 

ltloiL ~il fUın .. di.. Pis boğaz kant hem sinema scy-
' · &'OStcrıyorlo.r, fenalık redecck, hem ycmL-' ;1yccek.. Bizim 

, ~Cla illi? tlyatrolnrm bazı milştcrllcri ı;fbi.. 
...._ in de '•mUnascbct.slz insan .. yalnız latan . 
...._ ~eye cıa.:: facia! buldan değil, işte böyle Amcrlkadan 

ell.iıe • da çıkıyor .. 
: ?!.., ' fırtınaya dair.. Tuh Allah mUstaho.kkım versin! 
4ıJ nuYUk ha Soyulmuş portakalı ortasından yarar-

llı1ı11ar~. ;; 
1 

gemileri fırtınaya kc:ı fışltının sulan yüzüme gözüme 
l'tııUerııı ta galar çarptıkça, sıçradı.. Yanımdaki şl§man herif de 

~n Z:ın '\'a e~ıerıne kadar çıkı. hududunu tccavUz edip bana öyle 
Uıı 11Yorcı11 Putun sallanması zaten abanmış ltl portakal sularını silmek 

feı:ıa 0~~nları da görünce bUs· için, sağ cebimdeki mendmmı ı;;ıl;ar
~ hUınıy nı .. Nasıı dı.:;;arı fırla- mağa imkAn yol< .. 

"lllı Otuın ':! doatı.ırıı· ·:ıa , Birden sırtımda bir fazlalık hlssct-
ııı u.'· ~rld ' ha fazla ltonu- Um .. Kadın poı Laknım tıltlrmiş bana 
tı lUııde ., o~n l!erlsinde, ltapısı. doğTu lğilirken, muvo.zencslni tıulınak 

tı ~: 1'"haıı~\ eklere mahsus,, yazı· için bir istinat noktam aro.nıış. Kolu. 
llı:Uıı.ı ~ Ulunduğu yerden içe- nu sol tan!ırudaıı uzatıp, sandalye-

\'~ I' attı.. nin sağ tarafına isabet eden nokta· 
L ~lorı~ tehl'f Zeh swı tutmak istemiş. Eline daha kolay 
~ ıtı.~· ''çı... . irıe teda vl eden 

. ""il '' çtvı ı olarak, benim sağ omuuum geçmiş O· 
' 'Y}-ıı. Y söker., tabirini 
~bit~ rı;ar vardır ama deniz lacak ki, oraya çengellenmiş .. 
~ lııdicq illaJar gösteren filmler Biraz sıkıca çekince, önümüzdeki 
~ r',~ııt 

0
r
1
dlllhur etmemişti. Bu, iki adam arasındaki boşlukta başbaı;ııı 

Uk b saçeaça, hattA yıı.ıınl< yıı.ııağa geldik. 
tt l ! lla ça Uyük bir prog. 

1 -~ lt)( .. denir, frenk aldı.. Kurlulmağa lmktm yok.. I'ortakallı 
' a. ltıı ton &da§ıının acıklı haUni ıslak el, bUtUn kuvvetile boynumda 
~ c''-reta., 8lnenıaya glrmeğe ilmikli .. Bu, sulu yemlgten, suratını 

p 'llıcı. ı.., eden:ıedlın. Hevesim gıbl elbisem de kısmetini alıyor •. San 
ı:..' ~- -.ıcıı "Y ki bütün sinema halkı bizi aoyredl. °"' ı,,:;'llıa ••• arın akşama ı """" l'&.ına r kil ... yormuş gibi geliyor bana ... Çekilmek 

l.rı~ ııı.. ... - ".e mekten başka. 
,_ ~ ~ l{ ki için kuvvetlice zorlaaam, bUsbUtUn 01aa " e~ ertesi ak§am 

lla d Ydı., K~kl 
0 

fırtınalı nu.arı dikkati celbctmckten korku· 
eıe_>d~llt atraıı filmler gösterilsey yorum .. 

"'ili •lııcı:n Acaba deli mi? Olur mu olur! A· ,..':t .. aya giremez ol· 
-,... " kıllı olan bir mahmk bu haltı eder 
l ~ltı·d ~ ~~r Ve kUçUk, Her ta-
llı., b.~ Yelerle doldurulmu§. 
~~' 0 tıklım" Salonun me
~ ~~ i~da bir yer göster. 
~ ~ tıtıır~t Yerinden, herkesin 

11 •. ~ 111.ııertnı k, ayaklarına basa

~ oııı~ 0~ arasında Bikışarak 
ı:ıı ıu:...~ da, ı:na ilerledim. Otu
."'?tıı ~r tttın ~ırna gelecek felll-
~ " Tanı 

mi? •• Ya boğazımı aıkaraa? Ya "1m
dat, bu adam bana tecavüz cillyor!., 
diye bağırırsa! Vapur hademe ve za. 
bitanı içinde ingUizceden başka lisan 
bilen yok .. Kendimi nasıl müdafaa e
derim .. Vakıa bu adamlarla. işaretle 

konuşmaktan ''pandomlma., mUtehas
ııısı oldum .. Oldum ama "hayır, ben 
ona değil, o bana durup dururken 
musallat oldu. Ben buradl\ sıkı:ııruş ı.. ı.. ilbı k önUme, uzun 

"'l. lt._:"t -'- ırın1 kalmıştım., glbl uzun izahatı işaretle 
~' ·"llel'flt zı saçlı, kazık nasıl anlatabillrlm. 

Adam cevap verdi: 
- Karım eYdo yok. Ynnn gelin 

de on:ı sorun. 
- Fakat ben erkek pantolonu 

istiyordum. • 

- SW gördliğüın &Unden,beri ~,-c 

ı;-ldlyorum, dışarı atıynrlnr. Daireye 
gidiyorum, dı3arı atıyorlar. 

- Nlı;-ln? 

- ÇünkU b:uuba:ıkn bir .quJam ol-
dum! 

Yalan 
Annesi, çocuğu azarladı: 
- Yalan söylemek çok fena 

şeydir. Yalan söyliyen çocuklar ne 
olur b'lir misin? 

- Bilirim anne. 
- Ne olur? 
- TramYayda bijetsiz giderler! 

Parmaklık 
Mahbus. höcresine girdiği za • 

man penceredeki parmaklıkları 

görünce §~ırdı ve gardiyana Bor. 
du: 

- N C'den pencereye parmaklık 
koydurdunuz? Buraya da hırsız gi
rer mi sanki! 

Karlı iş 
- Demek fabrikatörsünüz: 

!§leriniz iyi gidiyor mu bari? 
- Hamdolsun. Bu sayede ser. 

Yet bile yaptım. 
- Asansör malzemesi yap1. 

yorsun uz değil mi? 
- Evet. Yaptığım şundan i

baret! "Asansör bozuktur, i§lf'. 
miyor,, lcvlıalan yapıp satıyo. 
rum. 

duk ... Nihayet ı§ıklar yandı. Kan ya. 
kamı bıraktı. Olanca hızımla, aan
dalya.tarm Uzeri:ıdcn ntıayaro.k kendi· 
mi dışarı fırlattım" Kendl kendime 
söyleniyor Jum: 
, - l<eşkl gene fırtına olıınydı, keıı -
ki tırtmalı havada da dalgalı filmler 

.Muhatabı tcYekkülle omıı;: 
silkti: 

- Teşekkür ederim doktc,ı . 
cuğum. Fakat fazla üzülee'-'1 
bir cihet göremiyorum. Birk:ı.<, 
gün daha nasıl olsa tahammul 
ederim. 

Bir usul 
- Ben mi? Eğer bir alacaklı ba· 

na mektup yazarak nlnc:ı!';'lnı js • 
terse ona borç Ö<iemeği derhnl ke
serim. 

- Mektup yazarak istemezse? 
- Mektup yazmasını beklerim. 

imkan yok ki 
Kavga ettiklerini anlntıyor

<.lu. Dedi ki: 
- Ona elimle vurmağa tene,._ 

zül etmezdim. Ancak tekmcmt• 
layık biriydi. Fakat ne çare k 
buna imkan bulamadım. 

Sordular: 
- Neden? 
- Bacaklarım meşguldü doı 

ondan ... 
-Neden? 
- Kaçmak için koşmak HL .• 

zım değil mi ya? 

- Arkada':irnıun baloya 1:clınlytte. 
ğlne f'nıln mlslnl7. '? 

- Jllç şüphem ~ok. ÇUnkü onun 
frakını ı;-lyerf'I< geldim. 

t' 

iYİ 

Ze\'ksizlik demek, ev dö~mek 
meselesinde lüzwnsuzun ihtirasla 
kullanı!ması demektir. ~v döşer· 
ken dahili dekoras)'Ona ait bir şey 
alındığı zaman onun şeklinden da· 

ha evvel ne gibi bir lüzuma cevap 
verdiği düşünülmeli ve kendi göre· 
ceği \'azifcyi en iyi görecek şeklin· 

a.~ lll lctnı an kadını oturmuo-
,"f ~ 'b.tr:ı.,11 ~inden, beyaz perde Bilmiyorum ne kadı. zaman geçti. ı;'OStr.rllSeVdi dl' lnr 11'1' ı A illin l::cn - Ücretiniz tlmdJllk kırk Jlra, 

de intihap etmelidir ki, zevksizli· 

ğin önüne geçilebilsin. Kendi işini 
iyi gören bir e~ya h:\tt~ tam son 

lıaı.,._ ~ lll ç gllrUnmUyordu. Ve biz böyle sinema zanparaları gibi 
'"Ql l'ttıın'YledJp, kırmızı aaç- sarmaş dola§ ne kadar nıUddct otur-

~ 0 ;::n gllzUme bir :rol 
"- llııcıan ratınıa dU§en kom
·~1ıa eu tazıa §l§ınan bir a-

bu sinemaya giremez olaa.ydım. , bir sene aonra aıtmı, lira yaparız:.. 
\'aııfl U. ZOBU • - O halde bir Al'nf" ııonrıı gPllrlm. 

()~ltııt, ~~ ker.ıcıı sandalye. 
1 ltıııa 

0 
im tarafıma ak-

~ b:t Jt.dııı ın~ birliği etmi§Uk. 
ıı. tııı:ıı,tln~lbi boynumun. 

lıı ..... .\ıııerfk ln yoktu.. Sol 
btı;~: kı atı bir melez... U

Y~ bı/t.!eUle Kasımpaşa
;· tuı \ L llıllhJCUt.. AhrcUlk 
) °'cuıar.;ıncıcsı ort&Sl bir 
1c~t oeı., n blrintn ya çocuk 

bf: ı: ~ç d ~etçısı.. Uzun 
l ı1. 11~ııe ,,,. 11 1§Uhaıı.vcr olmı. 

~ı- ~Ilı, .... Un 
"4\ 11 ey1, .. ö <lan dola.yı o ta-
lııu._~t ~l: nuı., razı değil .. 
lıııtı~ li111tu~aktı .. yer, olduk
t ile ııc. be boyııurn, sine. 
llat <>l1ırıa ol lkf ağrıya.caktı. 

~ ~llJ Uııcıe 0""' sun Perdeyi ve per. 
Yorı,_ ,, uayan . 

"'Q; Dlrn Deyi görecek-
ile ,~ dl diyecekslnlz 

la.. 'ttıı · bu k 
t~! a, <>)U11 ~r Zllhmete kat-
•tt, -.lamadan çıktp 

tıt1ı1ı,ı';:-• bunu 
t ~ 'lnde.ı 16Yletn!31 kolay .. 1 h)t tarak Yeye, on kl§lyi bf. 

: ~krar ::ı:nışurn. Şimdi 
'-tıtlbt 8tnı anı P buradan çık-
.. t~ı'rt ıııtın:Yaınamğım bir 
hııl Ilı!; ne tne sebeb ola
' '11

11' de be onların terbiyesini 
l .. _ 0111,Yı n klllu in 

lıı ~t, ' Oldu r ~iteyim .. 
~ ~lıtt r \'errn1 U tllın Yerde kal-

' h~1t~,tey tar!ı '.11" Belki perde. 
:"llıı it, Ufla l eccğtrn. Bclki 
'"' Slatı Yıp, Pun 
1 !'atın al'acaktı ayacalc, aı-

liııııı. eıı, otu nı. Arna, bUtUn 
~ ı:ıl'\ı 11nağa karar vcr-

1._ lt Ilı lıe k 
~ •öııcı •dar 7.a. t'tt 'ot~ !l. ll'ıhn man geçU. 

le ı._ • <lııcı de ba"ladı 
Ilı ~t en " ·• ~ tlhı eıcttı! arkadan boyun 
'"r htr!( geı.:enter görUndU 

lltttlt tı ı. •~-a.t :ıııı, tlnUnde de bl; 
r uı11 • ı;•g-.,, 

1 
0 

<>rtar 
1 

ıtoıa kıvı·ılıp 
r ~'rı1Ynnın~ YI &.ma ben T •• 

Nıın n kim olduk
.. 'Ynnırncıo.lti ka. 

, ....................................... , 

lstanbulun soğukları ve sıcakları 
Eski İstanbullular, burada 

yaz ve kış me\•simlcri önceden 
belli olmaz, lodos eserse yaz o. 

lur, poyraz eserse kı~, derler

miş ... 
Atalarımızın bu sözlerinin 

doğruluğu tstanbulda hava ista· 

tistiklerinin neticesile de mey
dana çıka.r. 

Bura~• on altı Bene sırayla 

tutulan bir hararet istatistiğine 

göre, bu kadar mUddctte bir 

Benelik Bıcaklığınm vasatı dere

cesi, tabii ısantigrad hes&bi!e, 13,7 dir. Bir "kere bu vasatı ıııcak. 

lık lstanbulun arz derecesile hiç mütenasip değildir. Bir eene' 

içinde bu vasati dereceyi buL'llak ic;in ta Kopenhag §C'hrinc ka-

dar çıkmak laznndır. 

Yine bu on altı Bene içinde lstanbulda en yük.sek hararet 

derecesile en aşağı derece arasmdaki farkları bulunca insan 

daha ziyade hayret eder: Azami vo asgari hararet dereceleri 
arasında en bUyUk fnrk 54,9, en küçük fark 31.3 ... Bunlar için 

mü.st<"Snadır denilse on :ıltı senenin vasatisi alınınrıı. yino 33,3 

derece eder. Gene İstanbullular aynı arz derecesinde bulunan 

§ehlrlcrin hiç birinde görUlenüycn büyük bir fark ... 

Bir de va.satı hararet 11,3, yaz mevsiminde 22,1 sonbaharda 

17, kL5 mevsiminde 5,3. Ynz ile kış arasında fark 16.8 derece ... 

Bu sayıların hepsi lstanbulda sıcaklığın kararsızlığını göste

rir. İstanbul bir sene Pekin veya Amerikadaki Baltinıor şehir

lerine •benzer, bR1Jka bir yıl da Fransanın cenubundaki Nis şeh

ri gibi tatlı olur. Ancak bu kadar soğukluk veya sıcaklık bir Be. 
nenin vasati hesnplarma göre, yani yıl içinde farklnn dlişünür-

11eııiz alalarnııızın dı:dikleı i gibi, loJosa ve: ı.ıuyı ~za gl.iı e ... 
Bu kararsızlıktan başka ( ,'tkı:ı.t edilecek bir mf''3cle dnha 

\'ar. tstnnbuldıı. en yUksck ve ı'ıt aşağx hararet dereceleri nrosm· 

Yazan: Dr. G. A. 
daki bilyilk fark hcab.a soğukların mı, yoksa sıcakların mı fazla· 

hğmdan ileri gelir? 

Gene o on allı sene içinde !stanbulda hararet ancak bir de

fa 38,5 dereceye kadar çıkmış, geri kalan on beş yıl içinde en 

yüksek sıcaklık 29 ile 36 dereces1nde olmuştur. Demek ki o ka. 
dar büyük fark burada sıcaklardan değil, soğukların fazlalığın. 

dan ileri gelir ..• 

Bir ilclimde sıcaklık derecesinin hep bir kararda gitmemesi, 

oynak olması o iklimde yaşıyan insanlar için iyi bir ııcycltr. Pi· 

rl.miz lpokral hokiın daha ıkı bin ı;;u kadar yüz yıl önce, medeni· 

yet sıcaklık bir kararda olnııyan memlekette çıktı, demişti. A

merikalıların en yeni tecrübeleri ele büyük hekimin sözünii las. 

dik ettirmiştir. 

Harıı.ret derecesi bir kararda olmayıp da sık sık dcği§h"8e 

insanların zekası daha parlak olur. Mesela bir üniversitenin kil
tUphanerinde hararet derecesi Bık sık değiştirildif:i vakıt tale

benin. riyaziye meselelerini daha kolayca hallettikleri sabit ol· 

muştur. 

Sıcaklık derecesinin kendi kendine ve sık sık değişmesine 

maruz bulunan lstanlıullulann da zeki olmadıklarım şiı.1diyc 

kadar kimse iddia etmemiştir. Fakat insana yalnız zckiı yetiş-

mez. Amerikalıların tecrübelere göre sıcaklığın sık sık değişme. 
sile insanın çalışkanlığı da artar. Mesela sıcaklığı sık sık deği§

tirilen fabrikaların mahsulU dnha çok olur. 

Halbuki lslanbullulann zekaları derecesinde çalışkan olmn· 

dıklannı idclin ederler. Bu gevşeklik - gcçt'n gUn yazdığım glbj -

burada ha\•a tazyikinin vasati derecesi bira:ı: düşük olmarından 

gelse gerektir. 

Sıcaklık derecesi kararsız olan gilzel İstanbulumuzda ha\''1 

tazyiki da hirnz daha olsaydı mnhallo kahvelerinin ilk vntnnı 

yolunu bUtUn uUnyayn Uğretmiş olmak dn lstanbulun zekfümın 

bir alamet sayrlahılir. G. ,\. 

lJu r ası oho&2dı ... l<'ukat ~u geçkl tlUn) e.de. Liı az da dlnleruııtk ~ 
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KÖTÜ 
modaya uygun dahi o1ma•a mo..la· 
sı daha ziyade geçtikten sonra bi· 

le hoşunuza gidecektir. Çünkü gü· 
zcl bir eşya daima sade ekonomik 
olan ve hangi iş için alınmışsa o. 
na en eh-erişli olamdır· 

Zevksizlikten çekinmek ıçın 

size birkaç zevksizlik Ye zevkte ı.a· 
bet nümunesi veriyoruz. 
1- Ortada iki, iki daha döra e· 

der gibi hakikat vardır. O da bir 
lambanın ilk \azifesinin etrafı ay· 
dınlatmak olmasıdır. 

Eğer bir masa lambasının üstü· 
ne beyaz parşümenden düz bir a· 
paj~r konulacak olursa odanın her 
tarafına ayni ~ilde ziya verecek 

ve yarın da demode olmıyacaktır. 
Halbuki ikinci lambaya bakınız. 

Şu yılanlar nasıl bir işe yarı)·or? 
Bunların ne lüzumu var bu saçak· 
lar nedir? 

2 - Fotoğraf çerçevesinin işi 
bir fotoğrafı muhafaza etmektir. 
Bunun için çerçevesinin fazla süs· 
lü olmasıııa ne lüzum vardır. Düz 
çerçe\'e nazarı dikkati yalnız için· 
d('ki fotoğrafa çekecektir. Bunun 

için düz çcrçew süslüsüne bin kere 
müreccahtır. 

3 - Hokka takımı i~ içiQ yani 
yazı yazmak için kullanılır· Masa· 
nızın üzerinde bulunu~unun sebebi 
size faydalı olmasıdır. O halde ni· 
çin onu bir biblo gibi süslü intihap 
etmeli. Düz kristal bir hokka du· 
rurkcn, şu köpekli hokkanın yazı 
masası üzerinde işi ne? Bir köpek 
burada ne arıyor? Böyle bir sual 
aklınıza gelmiyor mu? 

- Harl' u~·ııııu "~ııu:ı.ordul<. Ben 
Alrıııuı t.ıht..Jlıahlrl i<llııı, ıı.rkndllıılar 

beni batırdılar! 



iNG l~Z DONANMASIKIN FAAliYETi MOSKOVA 
VE BERLI 'DE ENDiŞE UYAlDIRDI AJrodit dava~ 

(Bn§ tnrclı 1 incide) 
gitiz filosunun gözükmesi, İngi.. 
1iz ge-:ıilerinin Sovyetler Birliği.. 
ne kıı:-;ıı herhangi bir harekette 
buhınacağı zanncdilmemekle bera 
b:r, Moskovada endişe i!e karşı -
lanmıştır. Mol:ovı-da zannedildi • 
ğine göre, bu gemilerin hedefi 
Murmansk yoluyla Alman _ Rus 
ticaretine ırani ol~aktır. 

Petsamo a;ıklannda İngiliz de. 
niz kuvv,:tlerinin dolaçtığma da
ir ecnebi l:aynaldardan 't"Crilen 
haberler Berlinde de endişe u -
yan:hnnaktadır. 

Deyli Telegraf gazetesi, dipfO
masi mahafilinin İskandinavya • 
daki vaziyetin sUratle inkişafına 
muntaz1r olduldarmı haber ver -
mektedir. 

mahfiller Munnansk civanncLı 
İngiliz harp gemileri mevcudu .. 
nun harp Cjıkar çıkmaz bu liman. 
da bazı Alman ticaret vapurla -
nnın kapıılı kalması ve bunların 
havalar milsaadc eder etmez Al
manyaya hareket tcşebbUsUnde 
bulunmalarının muhtemel olma .. 
sile izah edilebileceğini kaydey -
lemektedirler. 

Norveçin vazıyf'ti 
Parb, 23 (A.A.) - Yan resmi 

bir surette tebliğ edilmektedir.: 

ter mubariplerdcn birine cemile 
gösterilm~ için ha.kiki bitaraflığın 
tahrif edilmeı4iı.e mUsnado edemez 
ler. BUDa binaen Norveçln karasu
larındaki LabU ıncnfant. hn.k ve im. 
tJyazlarında"l bilfiil sakrt olduğu 
kruıaati mevcut•ur. Bu hususta lıı
giltere ve Fransa mutabıktirlar. 

İşte diln Fransız hnriclye mils
tcşan, Pe.rlstekl Norveç elc;lsilc 
ysptı~· l?•lllCtkat.rn ~ 13Uphcslz bu 
r.oktafnnza.n faah ve teşrih eyle
miştir. 

Altmark yüz:lürüldn 

.A.dllye taı1Jıin1n ayılı davalann
da.n biri balını alan •'Alrodlt.,, dava· 
sına bu sabah saat onda a.sllyo yedin· 
el ceza IJU4lkeme.sinde devam edilecek 
u. 
' Fakat muhake.men.ln bugün oldu 
ğuou ö,,,11-renen binlerce meraklı da.ha 
sabahın acklzlnden lUbarcn ndUye 
koridorlnnıu do!dun:Dağa başlamI§, 

saat 9,30 u doğru J.so. lliıt k&t kori
dorunda lgne atılsa yere d~mlyeceh 
bir kalıı.bDJık toplanm~tır. 

Dava, evvelce tesblt 4'dlldJıtne gö· 
re blrtnci ağır ceza aalonunda görllle· 
ctıkU. MUd:lelumumlUk muhakeme 
Dln rahatç~ görOlmesinl temln etmek 
ve izdihamın önUnU ıılın&k make3dlle 
a~r ceza mnhkemeslnin ber ikl korl· 
doruna lldşcr ta.ht.a ıııradan mn.nllor 
koymu,, ve polisler dikmişti. 

Altmark vapurile mürettebatı. 
nm mevkuf tutulmam Jıakkmda 
Logd Hallfnks tarafmdan Norveç 
sefirine verilen Proteutoyu hcnuz 
diplomnal yollle cevap gelmemiş. 

tir. Cumartesi gUnkU Kopenhang 
kon!eran.!IJUD, Norveç nazırına la. 

Halen Pets:lmo açıklarında ln- veç ve Danimarka rumrlannm 
gili.ı harp gemileri bulunduğu fikrlnl almak imkfuunı vereeeği 
hakkında yabancı kaynaklardan z:ı.n:nedllmektcdir. 

Oslo, 24 (A. A.) - .. .'\ltmark 
vapuru 23 §ubat gUnll öğleden 
sonra kendi vesa!UJe yUzmeğe mu
vaff~ olmı.;ştw . Vapurun tetkiki 
neticesinde yah.tz tek.nesinin ha... 
sara uğradığı teshft edllm!şttr. 
Tahkikata yarm dn devam edile
cektir. Bu hususta rcsmt beya
natta bulunulması bcklonmektcdlr. 

l''aluı.t sna t ontı yaklagtı(;ı bir sıra.
en aoa.tı tiç blnJ bulM ve bem,..n he
men Unlveralt.:ıli talebelerle mUnovvcr 
halktan rnUte~kkll olan m:ıraklılar 
birdenbire bUcum ederek po:Js kordo 
nunu yardılar n ağır ceza mahlrn· 
mcsinin BRlonuna bir sel glhl do!dulnr. 

alınan haberlerin Londrada res - Şimal levletlerlnln Sovyet teh
mi mahfiller emrinde ne teyit ve dldi ve Alman matbuatı önUndc ki, 
n~ de tekzibe imkan hasıl olma. mUşldl vaziyetleri Parlste tamamen 
mak1a beraber, bazı salahiyettar • teslim edilmekle beraber mUltefik-

Altmark mUrettebatmdnn bir ki-
1)1 daha hastaneye yatmlmıştrr. 

Hu suretle l'ı:tstancy0 yatmlan gc
mlcJl,,rln adedi yediyi buln'u§tur. 

Bu a.rada bir genç Unlversltcli 
kula bir adamın ayakları incildt. 
Bayılanlar oldu. Bağrışmalar, fer
yntlıtr biribirinl takip etU. 

Hadiselerin 
te?'ilri 

0 

(Bnş tnrah 1 incitle) 
sizliği ve cndiıeai inkar edilemez 
bir hale gclmi§tir. 

2 - Fransız parlamentosunda 
ıansürün bugünkü gcldini Ye ef. 
kanumumiycyi aydınlatmak usu• 
]ünün bugünkü tnrzıru müdafaa 
eden bir kiımc yokhn'. 

3 - Bugünkü Fransız 1&11sü .. 
rü vazifesinin icap ettiği evsafı 

hniz olmadığı gibi bitaraf ta de
ğildir. Hataları, beceriksizlikleri, 
man~ızlıklan saymakla bitirile. 
mcz. 

Fakat dikkate değer bir cihet 
!fUdur ki sansür aleyhinde söyle. 
nen bütün bu ıözlcrl :ve ağır it.. 
hamllU'J yine ondan ımayet eden 
Fransız gnzetelerinde okuyonlz. 
Fransız matbuatı üzerinde sansür 
bulunduğunu nncak askeri mahi. 
yetteki yazılann aütunlan arasın
da arasını bir takım bo§luklar bu. 
lurunasındnn ve böyle ıanaür "
leyhincb yapıltın neıriyattan an-
lıyOl'U:z. HASAN KUMÇA YI 

Bir tavzih 
19 §Ubat 1940 tarthll ııtı.mada ıııu

aar eden Alt.mark hAd1.eeal adlı ya
zımda "Admlrııl Gnıt Şpo,. Alman 
kruvazörUnUn vaktile l<"raıı.aız baııd.ı

rnsı ile denl:z.lcrde dolaştığını Fransız 
gazetclcrınde gllrdUğllm blr yazı üze· 
rino kaydetmııtim. DUn ''Alman de
ııl:z. ata§elıl,,nden aldığım bir mektup
ta ıöyle denlyor: 

"Haklltale tamamen mugayir o
lan ,.o Alman 'bahrlyeslıılıı h~eU· 
ne dokunan bu lddlnıım biran evvel 
ta8hllı edilmC31nl b1lha8sn rica ederim. 
:Makale)1 yazanın da bence meçhQl 
olan b1r mcmt:ıcbn çümn yanlı§ b1r 
habere aldanın~ o?duğun:ı kani bulun 
duğumdnn neşriyatuuzm doğruluğu· 

na dclll olacnk bu tashih! memnuni
yetle nc~redece~ en rftmdldcn e. 
m1n1m." iL K. 

Sovyet hududunda 
(Baı tarafı 1 incide) 

mak Uzere 500 tane İngiliz, Fran. 
sız ve Amerikan tayyaresi bulun. 
maktadır. 

ANADOLU AJANSININ NO
TU: 

Ana:iolu Ajansı bu haberin ka
tiyen aslı olmadığını beyana me. 
zundur. 

Kömür havzamızda 
(Baı tarnfı 1 incide) 

mUkelleflyeU, 
2 - mımur natı., l_şlerinin truızlml 

lçln birlik tegklll, 
S - Havzada kömUr 1gletmeslnln 

kontrolU ve lstibs:ı.l malze.mcsl.nln 
1hUyacn göre J~letmcıer arasında tev. 
zıı. 

4 - Kokkllmllrü İBUhBlll ve aa~-
nm tevhlc11. • 

Merkez bürosu umumi 
katıplıği 
Aıınam, 23 (A.A.) - Mlll1 korun

n1a kanununa göre teşklli icap eden 
ba§vekAlet merkez btırosunun umumi 
kAtfpllğtno atyas:ı.1 bllgfter okulu pro
tesllrlerlnden ve h bankası malt tet
kik btll'o.m mUdQrll Ha.ztm ""-tlt Ku
yuCILk t.ayln edihnı,u.r. 

Develide yeni bir zelze
le oldu,. 30 ev yıkıldı 

Bu srrada ağJrceza mahkemesi 
gWi bir ••bikri l:z.ale" davası gör
mekteydi. Tabii duruşma yanda 
kaldı. 

Salo.n o derece dolmuıtu ki 
J maznunlar, ve hakimler için bile 

yer kalmamıı, pıerdiven ..c kori. 
dorlar tıklım tiklmı olmuıtu. lzmir, Aydın, Şibinkarahisaı- ve lspartada muh

telif §İddette aar smblar oldu Müddeiumumilik bu vaziyet 
kaIJısmda muhakemenin görille
tniyeecğini anlam.t§, ve son çare o
larak muhakemenin birind kat -
ta.ki asliye dördüncU ceza mah • 
kemeslırle görilJmeslnc karar ver. 
miş ve bunu çok gizli tutarak 
yalnız dava edilenlere ve adliye 
mensuplarından ba.ıılanna ve ga
zetecilere bildirerek kendilerine 
içeri girmeleri için birer kart vc
rilmi§ti. 

Naha Vekıli telaketın büyüklüğüne 
hıleli inşaatın sebep olduğunu söyledı 

Ka.rll8.rl. 23 • Bu gece yanamdan a:m 
ra 1,30 da fld.deW bl!' yer arımıtw 
oımuıtur. 

DevleU kaza merkezinde 80 n 11· 
kılml§tu. Hallan muhtemel tetıllkeye 
karp konmabllmesS lçln lcabede.D ted 
birler &lmmlflır. Nutuaça ~ JOk· 
tur. 
DEVELlDE EVVELKİ ZEI.zEl.l!

NlN rABBIBATI 

Dört gtııı evvelki zelr.Clenln Develi 
kazası köylerinde yapmqı olduğu tah
rlbat.m blllnçoau oudnr: 

S&nmtdn utddcW olduğu Boyallı, 
Sende.rmekta Kwk ve Kulpak köyleri , . 
tamamen, clvarmda bulwı.ıuı diğer 

köyler kıameıı ha.sara Uğramlıjtir. Snr 
smımm kısa taaılal&rta w:wı zamau 
devam etmcal köylllnlln evlerlnl bo
§altmaama fıraat nrdiğlııdeD zayiat 
az oım~. bUtllD mmt.aknda 87 klgl 
ölmn,, 800 hayvan telef 01.mtıotur. 

Develi kaza merkezinde ııekiz ev 
yı.kılmIB, ban evlertn dıvarları çaUa. 
~. pootaııe ve maliye dıı.lrcsl ile 
orta.okul blnaamda bUyük çaUaklar 
hasıl o\mU§tur. Po:ıtaııe çadıra nakle· 
~ ve ortaokul tedrisatı tııtll cdll
m.l§Ur. 

Enka.z kaldırma e§Y& çıkarma ~ 

kıamen ~. TilAyet tuzılay 
~tıes.tnce uıı. ekmek ve sair gıda 
maddeleri yoJlanmq, !Uzumu kadar 
para kaza merkcz1ııe bırakılm!§tu'. 

Evleri kA.mllen yıkılan köylUlcr 
vllAyet merkezinden yaptlan yardım· 
la geceden evvel tamamen çadırlara 
yerle§Urilml§Ur. Açıkta klmse bıra

ıwmamı,tır. 

l'&Nl ZEL'tRJtt.ı::R 

1.unlrr 23 (A.A.) - DUn aabah sa
at .6 de, li,50 de ve 6,'5 de 'l·irede 
garptan gark& doğru orta §iddette 
üç sclzcle olml11}tur. Bayındırda da 
6,60 de ve 6,U de lklfer aantye stıren 
lkt zeızele oıınuotur. Haaa.r yoktur. 

Aydın, 21 (A.A.) - Dün sa.balı Ay. 
dmda blrt saat D de cılddetll, iklıı~lal 
6 da hafif, Uçtıncllsü de 6,4G de ol
dukça §lddeW olmak Uzcre Uç sanım· 
tı olmu;1Uır. 

Bu yer saramblan dvar köylerdo 
tııssedllmla Edbeylldekl Uıcir tarım 

kooperaUtinln dıvan çtıUaml§ ve ge
ne EreyU ve Smırteke k~ylertndc bir 
kaç evln bacalan yıkrlmııJ ve sıvııl:m 
dökUlmUştllr. 

Ş. Knrıilibar, ZS (A.A.) - Dün 
burada biri ıınat 16 da ve diğeri 16,SO 
da UçllncU.nl de scce 22,30 da olmak 
tızere Uç ba!Lt sanmıt.ı otmuştur. Ha.. 
sar yok tur. 

Isparta, 23 (A..A..) - Şehrimlzde 
dUn sa.at 20,4a de 111ma11 gıırbtden 

doJtnı gelen ve iki aanlye ırtıren bir 
zel%ele olml11}tur. Hn.aar yoktur. 

NAFİA \'EltlLlNlN BEYANATI 

Nafia vcklll Ali Fuat Ccbeaoy dllD 
AnJaı.radan uchrlml:z.e gelml§tir. 

ıu. felı\kete UğnyaD diğer kaııabala

rm da ııağtaııı tcmeµı araziye doğru 
geııi§eUloceklerlnl, felAkettn bu dere
ce büyük olmaamm en mlllı!m ecbeb
lerlııdcn blrlnln de hllell ~ t oldu. 
SU tcsbıt edlldlğlnl. bundan dolayı 

yeni yapılacak l.n§aatm çok sıla bir 
kontrole tabi tutularak kullaoı!an 

maJzemenlD ~ ve sat olma.sma 
ltıiul edllecetını n teli.ket mmtat<a-' 
larmd& hwrust tnşaatm hl1k1Unetçe 
baurtanan zeizeleye miıkarim btna 
plAı:ılarma uygun olmuma dSkkat •· 
dlleceg1n1 ve herkealD can.mm lst.edltt 
ve aklma geldigt gtbt blna yapmuma 
asla mUsaade edllmlyeceğinl 8Gyle· 
rnl§Ur. 

TEBERRULAR DEVAM 
EDtYOR 

Zehcle fel!ketzedeleri için 
memleket dahilinden ve baricin -
den teberular devam ediyor. An -
karaıda kmlay merkezinde topla • 
nan paraların yekQnu 4.103.467 
lira 87 kuruşu bulmuştur. 

Şehrimizde de- tebcrular devam 
etmektedir. Bu meyanda Kurtu. 
l~ta Papazyan Biçki ve dikiş yur 
du talebeleri aralarında 18 lira 
toplayarak Şi~ Jazılay ıubcsine 
vermişlerdir. 

Nihayet herkes birinci ağır ce. 
ıa mahkemesi ealonu ile koridor. 
!arda bulunduğu bir ıırada dava. 
cılar &fağı ~ğrnldı ve koddor 
iki ıura poliale tutularak ıı,ıs te 
muhakemeye başlandı. 

MUHAKEME BAŞLADI 

Hakim mevküni yine tsmaU 
Hula ve mü:ldeiumumi)ik ma -
kamını da müddeiumumt Hikmet 
Onat işgal ediyordu. Evveli Ma
arif Vekaleti talim ve terbiye da
iresinden gelen rapor okundu. 

TALtM VE TERBlYENtN 
RAPORU 

Raporda kısaca §Öyle denili • 
yordu: 

•'Nasuhi Baydann tercUme et .. 
tiği Afrodit romanı ed~bi kıy -
meti haiı bir cseıi:iir. Kitabın ma
nası tağyir edilmemiştir. Sanat 
idealine uy~un ve ıehvet hisleri
ne üstün, ihtirasları yenebilecek 
bir mahiyettedir. 

Halkevlerinin 8 inci yılı 
(Baı tarafı ı incide) ~ bayrama iştirak etmiştir. 44 

ve aonra her halkevinde hazırla- çaylı dans yapdmıı lJ291 ki§i 
nan programlara göre merasim gelmi§lir. 
yapılacaktır. Ev salonlarında 66 nipn, ni _ 

Şehrimizdeki halkevlcri de ge- kah yapılmıı ailelerinden 16040 
ce ve gündüz yapılacak kutlula- kişi gelmiştir .. 
ma toplantılan ve merasimi için Dördü EminönU, biri Fatihte 
programlar hazırlamışlardır. olmak üzere be§ mera&im yapıl· 

lstanbul Halkevleri bir 1 mış bu toplantılara 647 kişi gel· 
yılda neler yaph ? miştir. 
B - betl eh • ·~.s u 18halo ttrilmit 7003 kiıi gel _ 

u mu;ıase e ş ~zıue.ıu miştir. 

h~kcvlennin son bir yıl ı~de •• Rcaim. yerli malı, el işleri, ki.. 
l:ı çalışmalarını~ kısa. bır bi· tap sergisi olarak 12 sergi açrl. 
J.ançosunu. neşredıyoruz •, mış. bu sergileri 1900034 kiıi zi· 

Bakırköy, Beşıktaş, Beyoğlu, yaret etmiştir. 
Eminönü, Eyüp, Fatih, Kadıköy. Halk l . • d . . • 
Şehremini, Şile, Şişli, UskUdar ev _enmız c çevrenın ~htı-
olarak lstanbulumuzda 11 Hal- ~ac~a gore u.~us okullan lısan, 
kevi vardır rıyazıyc. usulu deftcd, mUzik, 

11 halk~vinde I 6 ı 82 erkek heykel, fotoğraf, gUref, dikiş, biç. 
3047 si kadın olmak Uzerc 19229 ki, çiçek, §apka ressaneleri açıL 
aza vardır. mış bu deraaneler 3219 erkek, 

Bakırköy, Beyoğlu, Eyup. Fa- 1828 kadın gelerek istifade et • 
tih, Kadıköy halkevlcrinin köy - miştir. 
cülUk şubesi köylere 18 gezinti 107 aileye para yardımı olarak 
yapmış bu gezintiler~ 3844 aza i~- 2045,74 kuruş yardrm yapılım§. 
tirak etmiştir. çevredeki yoksullara 33989 kilo 

Muhtelif mevzulara ait 285 kon yiyecek, 3054 giyecek dağıtılmış· 
ferans verilmiş bu konferanslara tır. Aynca ev muayene odruarın-
77607 vatandaş geltni§tir. da 3901 yurttaş muaye."l edilerek 

153 konser verilmiş bu konser. Haslan tedarik edi1miş , 200 i~si:e 
]ere 51866 kişi gelmiştir. iş bulunmuştur. 

Yalnız Kadıköy halkovi tara. Her halkcvinde bir okuma oda. 
Vekil, zelzele :ınmtakasmda küçük 

~aata §imdiden ba§:andığmı, plb ve 
krokileri hazırlammJ olıuı bUyUk ı~
atm da b&şlamuı için havalarm dll
zelmeat beklendlğtnl, yeni Erzincan 
şehrhıtn ııerede ku.rulacatf jeol~a.ı· 

rm tet.ıdkab neUCYl.nd• anl~ılacatr· , 

f ıı*1an be!! &inema gösterilmiı sı vardır. Buralarda ilk okul ço -
bunları 8000 yurttaş seyretmiş • cukları~ itibaren Üniversite 
tit. talebelerine kadar okunacak ki -

Halkevi rcpertuv.anna dahtı e. tap bulunur. Kitap saraylarda 
serlerden 341 temsil vcril~iı bun 42038 kitap vardır. Bir yılda 
lan !42G99 l:.işi seyrctmi,tir. 116S52 yurttaş bu kitaplardan 

7 5 bayram yapdmtf 140095 ki.. fayda.1arunıtttr, 

Kadim baytın tasvir edili§i ye. tarak halkı ltU. ~ 
tişkin kimselerin tetkik ve mü • SOKONET TEMİN ED, 
talealarmda faydalı olaboifü. Böylece blr mUddet ıçtıı 
Cinsi münasebet tasvirleri çok do edlllııce M.klm : ıa1' bi: , 
&atış yapmak makaadile yaztlma· "- DI§arda be.kltyen ıta~ 
mıştır. ra!uıdan vukua getirlleıl ~ 

Ancak mektep çağufdaki ço • l>cbllo dW"U§manm başka bit VA 
cuklara tavsiye cclilemiyeceği ta.. l1kl l.Btcnı:mıt taknt ı.eıüı.l oı 
b 'id' Urcn scbobler' otıxı.ııdığı:ıdatl 

ı ır ... 
Semih LQtfl rawra ~: mcııin devamına kD.r&l' • ~ 
"- MUdafaamıa teyid ediyor,. diyerek ye.ntdc.n mUddeiUJXl;.oı:' 

dedi. Bundan sonra milddciıımumi- verdi ... ~ mıldda1wnuaı1 de 
nln miltalea.SI soruldu ve Hikmet taptan bazı nokta.ınr okudıJ.,ıtl 
Onat ayağa kalkarak ounla.n söy. Ve ııözlcrlne göylo devaıı> \of 
lecll: ·•- Şlmcll açu,gım.ız bil~ 
"- Da\-amu: Fransu: ecUb1erln- ne yapılan duruşmııJardaD \lf)dJ 

den Piyer Luiz tarafından yazılı ıutar, ve gerekse mUda.fa& <f 
lisanımıza. tercilme r.dllmlş olan rin s:ı.nat wrert bulundug\lll

11 ~ 
\'e ırnçlulardnn ~ananın matbaa- ıokcUmh:ln tekmil edipleri eti f'' 
nrnda bnsdan, diğer suçlu Semih tllk eUncl. .xırabc.r kendi! tfl 
Lütfi tarafından mcmleket.imh da- pılan t.ııhiı:.- -La.n hayrete d~ ~ 
hil!nde neşir sa.hasma çıkarılan e.ııcrln de beynelmUel ş6b.te, 
"AfroJ:t., isimli romandır. Mevzu bescr olduğunu, eserde b \eı' 
ve mündericat itibarile mUstehcen dar fena t.ela.kkl edilen octı 
görülerek tabi ve n~ir o.leyhleri- hlle;ıt.irilml§ bulundugutııı. yf 
ne funme davası aı;dmıetır. Bu ke. (haklarındn kanunJ ınu.ıı~ 
re duru§manm sona ermesi dola- dolumwnlJ gü=elllğln blr ııı 
yısile esasa. girişmeden evvel r~ le geUrdiğinl ve ~,rıusa~ t 
manm mUndericatmı hulAsat.an vaya ka.rp hayret uyıı.ndlıs-
arzetmeği faydalı görilyonız. gazeUsi P&rlsuvarda lıi', 
Romanın meyzu ve milndericab vo ecnobl gazeteıertn bU ,ı ıl' ~~ 

kadınların yekdlğerile sevişme ve yani 'l'Urk mtlloUnJ ctdd!Y°?' 
mUnatıebetlerindc, tabtrl lı.miyane- ctUklerlnl, scnclerdcnbcri ~~ ~ ll 
sile ''sevicilikten,. ve romanın baş- urdiğinm inkıla.bm medeııl ;ra 
lıca kahramanı gfuıtcıilen Krlzfa vncehesinde bu dava Jll • .Ali' ~ 
namındn.kl kmn sevicllikto nıı.sd geçl.reccğiınl.z imtlha.ala ~ ~ 
Ucrlc.mlş, tam :ı:nana.sile açık enva ceklerlni aöylemişlerdlr.., 'lı bi 
fuh!J tabirlerinden ve kezalik Kri. GOROLTO A.RTlı'oıı.ııl dı.. 
zlsln kendisine a..,ık olan Dlmetri- ov J "' 

yUs namındaki erkeğe karşı bUtUn MUddcıumuml Hikmet ,1 n 1\1 
kadmhk bedlalarmı teşhir ederek ıerı ıen.e kesildi. Dıgard8l'1 'ı' ta 
tesblrinde ve zavallı adama telki- ae.ter do lsUkla.ı mar§llll bt~ 
natlle kendisine katil, bınnzlık. dan okuına:a başladılar· 
d1n mukadderatma tecavllz gibi ef. nat d.ı§arlya yeniden haı:ıeteıt' 
al lcra ettlrdlğinden ve nlh&yet rek CUrültU.Ye devam eder~ 
lı:endtmnln de zehir l~ek suretUe rmda kanuni takibata tcv ~ 
hayatma nihayet verdiğinden M'.. tini bildirdi. Faknt diDUYeJJ 
tılırt.fr. rWUl arttıkça, arttı ve ııı~ 

tzDlIIAM ARTIYOK ça.maçar bu vutyotte de~ 
Bu sırada dışarda kalan balkm - .. belagati nisaniyel 

gU..rUltUrunden mOddelumumJ raz.. dirkin olduğum aayın 
la devam edemedi lnztbatm n@ ırmın bu Afrodit r 
halde olduğunu ağrenmek makaa- velcmirde Fransada ve tıel 
dHe zabıta Amirlerinden birlnl ~ Fransu edebiyatındaıd 
ğrrdı, Amir geleli: edebiyat tarihlerindeki .. ';( 

.. _ Efendim. poUslerl itiyorlar, nin tetkik edilmesine ınu 
Dayanamıyoruz.,, dedi. ca ederim. 

DJ§ardan canhll'B§ teryatlar, bal ı - Fransız cdebiya~t 
nşmalar duyuluyordu. Banun tlze- mil•crrihi olan ve kıydlev 
rfne mDddelumumt: cihanda tasdik edilen 

'"- Muhakemenin bu vulyette iki eserin.de de Afrodi~e 1 
devamına memurlyetlmJz lmkAn olan Piyer Luysun isıni11 
görmemekte olduğUndan d~ sadüf ecl"l · · 
om mD.ıwııb blr güne talikini aclA-

1 memı~tır. yıt 
met! muhakemeyi temln namma m:elifl ~~~ı:z.Ti~c~ueİli' 
taleb etmek mecburiyet.inde .kal- kında şu cilmleleri kıl l1 

mıştlr.,, ••vakası sanki eski za~ 
~:::ıh Lötfi'nhı vekili F.aat yasında geçen elmasJar~~ 

Mahmut Kara..:urd ltlraz ett.1. bir nevi çıplaklık rotıı3 t1' 
"- Başka bir gtlne talik için kari zümresi içinde ~et c°i" 

b8.Zl sebebler olması ltwmdır. ıayanı hayrettir. Eserırı 
Halbuki ortada Myle bir şey sahifesi) • rılı 
yoktur. Bu, talebcnln muhakemeyi 3 - Pamas romaııl'uıe' 
dinlemek heyecanından ibıı.rettir. popüleri, ycÇ"fuıe pOl' .;e 
Bunu teskin etmek kabildir. Baş- Parnas mirasını yiyen d ıı 
ita blr gUne talik edflmemeslnl ve mirasın ancak kitaplar ı:c: 
serian ;l5rUlmeslnl tstlyorum.,. temin etmekle Ust~ <Jjf· J. 

Hakim bmail Hakkı: Piyer Luysun Afrodi~10'!.. 
••- Şimdilik mubakemeYi tatil yenin şaheser diye se ııs 

ediyorum., kararını verdl eser, işçi kızları."l rom:) 
Bir müddet beklenildi Dı§&t'dıı- tanınmıştır. (Sahi!e zs 'tj 

ki gUrUltll ve patırtı durmuyordu. 4 - Sorbcn Universı ~ 
Esat Mahmut dışım çıktı. Ve hal.. yat profesörü Danycl ?~;) 
ka: yer Luys (1823 - 192 c:J~ 

- Arkadqlar, 15\brodtniz, mu • şiir ya::lh. Sonra yunaı:_:, 
hakemeJi gazetelerde okursunuz. cilme ederek ortaya ,Llo>" ôS 
Hcye<:aııuuz.ı takdir edlyonıı:ıı. An. şiir çıkardı ve (J ansoıı l 
cak muhakemeye devamnnrz.-ı ınU- tis) caki örflerin roınaıı1 011 
saade ediniz.,, rlcnsmcla bulundu. aaçık Afrodit ile meşhU.;f!JI 

1 Nlhayet inzıb&tm böyle taml.n edi- (Muhakeme, gazeter.,lY~ 
lemiyeceğtn1 anlayan zabıta lmlrlerl neye verilme sa.ati olaP 
Jıuıda.rmad&n lmdat tatedller ,,. bir ta devam etmekte idi "~ 
m~ s11nZW11 jaııdarma bemeo go- umuml iddianamesini b 
terek koridorun bir ucunda mevki a.. dar okumuştu.) ~ 

Nelson zırhlısının batırıldığı tekzip olııtl ' 
Loodra. 24 (A. A.) - Följdşer Beobahter gazetesi, tı1t I'.. ~ 

cereyan eden bir muharebe esnaamda .,Nelsou" zırhltsmJJl 
tarparak mub.a.rebe harici kaldığmı iddia etmişti. 1ngilll 
bu haberin tekzibe bile değmedlğitı.l beyan etmektedir. J 

iki Alman tahtelbahiri babnldı trt'l 
Loo'1ra, U (A. A.) - Şimal Denlı:lnde ik1 Alman ts11 ~ 

nin batmldığı.n:ı dair 23 eubat alqjıunı Londro.'da bir baber~ıfil 
taydı. Bu hususta yarı rcamt menbalarda.n t.arailAt verı- · 
Krnliyct hava kun·etıerlnln bu işte bfr rol oynadıktan ~ 
wıır. f 

Almanyada in~aat yasak edildi '' 
Berlin. U (A. A.) - Milhcnd!s Tod, inşaat endo.strfsl u1P ~ 

ıniscri aıfatile A.bxıa.nYada yeni bina lnıasmı mcnetJIJ.iştlt~ 
ebemıniyeU olan binalarla 5000 marktan fazlaya mal oııxıtS / 
lann inşa.~nıa mUsaado edilmiştir. ıe 

İnşa edilmekle olan bln.alar ancak busu.si bir mll.saa~~~ıJt" 
Janabllecektir. Tamirat işleri için do ıntıs:ıadc almak ıaz.-

Sovyetlerin dünkü tebliğleri .rl 
M06kova, :U (A. A.) - J.,eııingrad erklruharbiye ~ .İ. 

Subat tarihli tebliği: lJ ~! 
Mllhhn bir hAdlae cereyan ctm.emlltir. Kareli benahJ11~ ı 

yağan kar ve ahs Mkert har~kltr gilçl~Urmektedlr. Sovyet ., 
mfüıta.hkem mukavemet noktamnı ele ~lerdlr. Bunl• 
dil betonlu "e toplarla teçhiz edilmfetJr. ,ı:ı 

Havalann bÔı:uklu#u yllzllndeıı tayya.relerm tasll>' 
u~ue.lamıa l.nhbW- •tm~. 
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Nakleden: 1.. iL. 

ğımız ve çekeceğimiı ıstırapl.aı 

Hadiseyi izah etmeye im kin y_oktu. Bu adamı bu 
4~aca uasıl kaynatnuşlar'/ X oksa burada tu.a.ı1 

ın:»aniarı ağaç gıbi nebatı insanla aşılamaya nu 
b.ı.hyorlardı 1 . Avni, kansı Leyla ile sevişerek \ yorar. Burada kalmayı ıcıcih ~ 

cvlcnmi§ti. Fakat kansının da o Jerim. 
ı>iltun dünyadan tecrit edılını:; va Bu ağaç insanlaşı)oı ruu)dui' 
ziyetımız onda hiç bir te~u yap \ alıul ıu::.au ~uıue camı bıı 
mıyordu. O ki hayatın daıma eı mey\'a rw verıyordut heı halac 
t:ının, en rahat, en sunI taralııu üu ~a ıp ve )'U\'a•ıaK vucutiu ıtÖ(s 
ya~ş ve bılmıştı . Ukin alda uu ag:ıca ~ıarnı;;; d~ğılleıdi. 
myordum. O da korkuyurdu; an- (;ayet :.arılı :.urcttc goruyordum 
cak bu korkuyu karşılıyacak ka kı, aaanun viıcuJu ataca Dağlan · 
dar cesurdu. Vücudu, eti, belk ı ıru~ dcğıl, teJ.-eııek bıçımınde da . 
kork.unun bütün acılan_ru. sarsıı~ 1 ~ ge,.miş \'e ayaklarından ağaçhı 
tılarını duyuyordu, Ui.un bu. vu I ,ayııa;-nu;;;tı. 
ı..-uJundan ileriye geçmiyordu. l :lal· HfıJıseyı izah etmeye imkArı 
buki onun vücudile mürıa:1ebel , ,oklu. Bu adamı bu ağaça nasıl 
yoktu· O, ruhtu, isiri bir varlıkl ı , ,..ayııalmı!i'.ar? Yoksa burada lu · 
ve öyle kalaCaktı. Kendisi de gbz ıan insanları ağaç gibi nebatı in. 
,eri kadar sakindi. xınla aşılamayı mı biliyorlardı? 

Dehşet i tırunalara rastladık 'H llk hayretim geçtikten sonra a· 
~ünler günü köpük saçan, mClk· danun bana dişsiz ağ:ını açarak 
. enir dalgaların ara~ında bocala mıtmakta clduğunu gö;-düm. Ben 
Jık durduk. Bugünlerde sandalı de glildiım. 

rnız mütemadiyen şimali şarklyl 

doiru a!{tt ve hedefimizden gıtgick 1 
büsbütün t•:::aklaştık. Birgun. o za 
mana kadar tutulduğumuz hrtına 
ardan çok daha şiddetlisine yaka 

andık. Bir müddet didıştikter 

..onra önümdeki asli mücadele sah 

.1esiru görmekten o kadar bıktın 

kı bir aralık ba~ımı rüzgarın akş 
ııstikametine çevirdim. Bu hareke 
tım bir. yere bakmak veya bir §e) 

germek maksat ve ümidi.e yapıl · 

mamışu. Fakat öyle bir şey gör 
dilm ki gözlerıme irıanamadım. 

Günler gQ.nü yorgunluk ,,.e uyku 
ruzluk herhalde rüyetime tesir et· 
meğe başlamış, başıma vurmuştu 
::ianki zama- ve mekanda kendi· 
nü tanımak, nerede oldUl,'iumu ta 
yin etmek istiyormuşwn gibi he 
men dönüp Moda baktım, onun 
nemli yanakları. uçan sacları. ce· 
sur, iri kahverengi gözleri gözlen · 
min aldaiınıadığıru bana isbat et· 
u. Tekrar başımı rüzgarın aksi istı 
kamete çevirdim ve tekrar o yük
sek \'~ sirah kayalığı gördüm 
Bu, simsiyah ve dimdik havaya 
yükse'.cn bir sahildi ve kocaman 
beyaz köpüklü dalgalarla döv Jlüp 
duruyordu. 

- Mod, diye seslendim. Mod 
başını çevirdi ve o da gördü. 

- Alaska mı? diye haykırdı. 
- Maalesef değil, diye ce\'3p 

verdim. Sonra sordum: 
- Yüzme biliyor musun? 
Başını salladı. 

- Ben de bilmiyorum, dedim 
Şu halde yüzmeğe lfizum kalma 
dan, kaya'arm arasında bir açıJ.. 

bularak sahile sokulmalıyıı. Ama 
elimizi çok çabuk tutmamu l~llll 

(De\'UDJ \ '&r) 

Adam lasit- bir Hind.o: ile: 
- Ma:,w-aıaı 

Dedi. 

Su adamın konuşması, hele es· 
ki ve dağlı Hint dıJıle konuşmaSJ 
oeni sevındirdi, hem de bayrett 
Jüşilrdil. 

(Mulıur - Ala) sözü ise Hlntiı 
.~al:ıilelerın yabancıya söyledıklerı 
mŞıur tabırdi ki (dost gibı emın 
alJ mana~a ielir. 

Ben de gene bu kabileler arasın· 
da ~:1et olan cevabı ,,.erdim: 

- Muş - Tulhi! 
Yani: 
- Asla düşman olnuyaca~m! 
Bu dağh Hınt kabıleleri ara~m· 

da iki yabancının biribir.erıni ılk 
gördükleri zaman aralarında fena 
uk ~·apınıyacaklarına dair bir ne· 
vi taahhütleridir· 
Ağaca yapışık, kımsesiı bir or

manda, her türlil yabancı hayvan 
ve yırtıcı kusJarın her ne\i saldı 
n~!arına hede( oması jşten bı: c 

olmıyan bu adamın benim kendi 
sine bir fenhlık yapacağımdan 

korkması p.:k tuhaf şeydi! 

Onun ise bana fenalık yapmıya 
c.ağına dair taahhüdü büsbütün 
gülünç. 

Çünkü bir ağaç dalma yapı~ık 
bir insanın her azası tanı ve ser 
best bir insana ne !ena!ık yapması 

ı mkfını vardır? 

Fakat bu garip ağaç adamının 

anladığım bir dilden konu;.tna!'ı 

benJ son derece memnun etmişti 
Kar~ımda kendi h:ılini gayet tabiı 
telakki ederek hiçbir fovkalMelik 
yokmuş gibi gülen bu adama: 

- Sen Hintli bir fakir misin? 
Bu hali bir riyazet olarak mı ya 
pıyorsun? Adın nedir? diye sor
dum. 

Adam ~un saçlaruu gozleruun 
.·tıa.ımoa sa.ıııya.ak ba;ıuu llcrı)'t 

Juğru uıalU; 

- Auıın uelılavidır, dedi. 
Sonra e.uun urııa.uad tcvkala 

Jc uzamı11 p<ı.rmağııu u.:aup bt:ıu 

~O;,lt:ic:ıck: . 
- ~n herhalde buralı değilsin! 

Jedi. . 

- Evet, bcrah dt.ığilim! 
Ağaç udamı tt:krd.J wun saçları· 

.u ~ıikt:::ek başını salladı: 
- Bunu anladım! <;üııkü beni 

•11~ i~ıtrucuu~ın! dedi. 
- Hayıı, işitmedim! 

- ı:.:vel, anla)lbyorl Çünkü e· 
ğeı bu taraflı olsan ve beııı i;;;ıl 

mı~ bulunsaydın bu ağaca yakla~
maıdınl 

- Yaklaşmaz mıydım? Niçin? 
Ağaç adaıru nasırlı dudakla. ını 

gcrıp dış~ız ağı:ııu aç-dfak guldü: 
- Niçin mi? Çünkü bcnım a· 

ğacın yaıuna hıç kım.se yakla_.ma· 
ya cesaret edemez de ondan! 

- Neden cesaret etmesinler? 
- Çilukti hemen kör olacakla· 

rıru tannederlerl • • 
-Kör mü? 
- Eveti 
Ağaç adamı sonra mühim bir 

~Y hatırlaını~ gibi birdenbire sor 
du: 

- Sen elini hiç gözüne sürdün 

mil? 
- Neden soruyorsun? 
- Saluo sürme! Çünkü bu ağa 

cm suyu hakikaten ah~'llamış o
lan insanların gözlerini derhal 
kör ederi 

- Kör mQ eder? 
- Eveti 
- Ben herhalde sfirmemi' ola· 

cağunl 

- Sakın da sUrme! 
(De\'alDJ var) 

nu sevip sevmediğini katiyetk 
bilmiyoruz. Onun içi.1 biraz şüp 
helenmenize milsaade edeb:liriz 

. Her ne ise Avni, Leylayı deliet 
aevmektc devam ediyor, ve bu 
kadar güzel, sevimli bir kadının 
kocası olduğundan c:1olayı ke:ı 

disini dünyanın en bahtiyar er 
keği telakki ediyordu. Leyla ta 
bii, kocasının bu zayıf tarafını 

görüyor, azamt istifadeyi elde et 
mektcn çekintniyordu. Bu yüz 
dendi ki terzi ve şapl:at.1lann du 
asını ·alıyordu. A Vni, belki de işi 
yolunda olduğu için, bu masraf 
yağmuruna ses çık<ırmıyordu. 

Fakat cahtiyar koca, bütün se· 
ven kocalara benuyordu: Kıs 
k.ançtı. Aşk psikologlarının, aşkın 

yanında dalına kıskançlık bulun 
dugunu kabul ettiklerine bakılır 
sa bunu garip bir hfr.liıe olarak 
karşılamayacağınızı Umit ederiz. 
Avni, ii~ık bir adam olduğu cihet. 
le· kıskançlığın tazyıkını hiase·'i 
yor ve bu zaafının sık sık meyda 
na çıkmasına mani olamıyordu. 

' Şilpbe yok ki bu da Leylaiun ho 
Juna gitmiyordu. 

Evleneli üç ıene olmuttu. Bu 
zaman zarfında Leylinın, kendi· 
ıini şüpheye düşürecek hiç lJİr 

hareketile karşılaşmamı§tı. Fa 
kat bir gün nihayet bu da ba§uUl 
geldi. 

Avni sabahleyin erkenden. 
meval~n ncş'cli tang~u olan: 
''Gözlerini çıkarsam" şarkısını ıs 
ldtla çalarak yazıhanesine girip 

. masa ilstilnde kendisini bekli yen 
bir mektupla karşı1aımca birdenbl 
re keyfinin kaçtığım hissetti. Bıı 
da bu nev'inden olan bUtUn mek· 
tuplaı gibi imzasızdı. 

Mektubun muhteviyatını oku· 
yalım: 

Askerlik §Ubeaine davet "~ay Avni, 
Dc,}"O~l~ V"rll Asnerllk ŞubcıdnılCJJ: 
Adlan &§aCtda yazılı yedek wbay· 

!aruı a.akerm· muame!elert tetkik e· 
dllmc.k üzere ııU!u.s . ve hUvlyet cUz· 
Janlarile he.meıı cubc,yıt> n.ıwııcııauan 
llAD olwıur. 

Levazım asteğmen All oğlu HuJQ. 
81 822 (35058) 

PJyade yüzbaşı Halil oohı Ha.aan 
latanbuJ 820 l31~18) 
SUvarı teğıneıı Muıtat& otıu Nl

Zllll SelAnik 324 lS9049) 
Levazım asteğmen Hllscyln HümU 

Sizi takdir ettiğimden ve aa:1 
detinizle yakından alakadaı ol 
duğumdan ıunu bildirmeği bit 
vazif bilirim: 

Çıldrrasıya sevmekte oldulu 
nuzu bildiğim refikanız, sevgi ve 
emnJyctinizi suüstima1 ederek, 
saadetinizi çalan bir erkeği sık 

11k evinizde kabul etmektedir. 
Mo:iası geçmiı fakat yilzde yUz 
mUsbet netice veren seyahat usu oğlu l.!asa.n Aziz 317 t805la) 

Uuhabcre teğmen Mustafa 
oııu SU!cymn.ı 31' (l.SOS6) 

Ihsan lilnlln bu rainanda zannedersem 

Tablb yt.tzbaşı tımıall oğlu lıluhsln 

Selanlk 818 (36012) 
Tabıı. yUzbn§ı lııok otlu Kqon la· 

tanbuı sıa tH763> 

Beyoğlu H alkevi aa lonunda yapılan 

bllyük )'ardımı dokunacaktır. Ari 
bir seyahate çıkacağınızı bahane 
ederek valizinizi alıp vefasızla 

vedala§ırsınız. Biraz sonra, treni 
kaçırdığımz l:ehanesile ansızır 

eve dönersiniz:. l~ln ötesi kabili 
yetinize b:?ğlı. Size acryonıl?t, bay 
Avni. Sizinle alakadar olduğur.ı 
ve b5yle bir hareketle sizi U:r.:Gti 
ğümden dolayı bana dil§!nanhk 
bcslemiyeceğinlzi Umit ederim. 

Bir arkadapmz• 

,."ır siklet: r.r.'ıa.n 
('O ..... c:ımlu Ahmet. 

Dünkü Voleybol maçmda 
· Haydarpaşa - S. 'Bilgıleri yendi 

Voleybol maçlan yapmak ilze ( d~~5Bl.ı 'ar birinci seti 15· 12. _i. 
re cehrimize gelen Siyasar ~ıncı setı de 15.13 kazarıarak galıp 
3ilS?il;r Okulu volevbol takımı gelmişlerdir. 
ıle Haydarpa..~a lisesi nlevbol ------------
'ııkımı nra.~ında Bevo<Ytu halke
vi salonunda bir mtlsabakr ya . 
.,1ım1c:t1r. 

Ruğbi 

takımı 

Avni bir yanardağ-a danmOştü 
Mektup vazıhtı. Bir kıç kere da 
ha okudu: ezberliyecekmiş gibi 
sinirli sinirli, dolaşarak, yüksek 
sesle tekrar, tekrar okudu. Bir 
aralık: 

•·- Belkf de Leylaya iftira t 

diyorlar!" diye dü§ündU. Nihayet 
fU neticeye vardı: 
"- Buna emin olmak için tec 

rübe etmekten başka çare yo'< 
Mektubu yazanın hakkı var. Se 
yahat usulü gUzeJ bir kumubk 

Mutat merasimden sonra mü~. 
hakalara başlandı. Karştla~mada 
baştan başa Mkim oynıyan Hay. 

Galata~"rrı11 ~"'or kliibi.l . ~eYl"I. Tatbik edeceğim." 

nıaçla~ 
lek_et~mlzde ilk defa olar~k bir öğle ye:neğinde mUmkUn ol 
rugbı ta~ı°!ı teşkil etme~e k!L- 1 duğu kadar sakin eörünmeyt 
rar \•ermı~t.r. 

Terakki lisesi Top 
ŞeTef Stadı 

Saha komiseri: Hayri Ram• 
Yalım. bölı?e sanat mektebi • Ti· 
caret lisesi ha.kem .Tarık ör.er 
engin saat 14. Pertevnlyat lhse· 
si • Dariişşafaka lisesi llakem 
Snml Acıköney saat 15.10 • 

24.2.1940 cumartesi günü 
yapılacak volevbol ma.çlan: 

Beyoğlu Mlkevi .!alonıında 
8&h& komiMri: Kulltar &m .. 

re, Havrive - Işık lise~i hakem 
Naili l\fora.n snat 14. Galatasa
"qV • tstlklii.I il!"~' ha'·em Nam 
\forarı, saat 14.30, Havdarna. 
,a • fstanbul !i~eqi hakem Na;. 
'f Moran, saat 15. 

Ancak iKincl bir ruğbl takımı ı gayret etti. Yemek csnasrnda 
mevcut olmadıP.mda n ,.. !atasa· tecrühesine başladı: 
raylılar bir takım daha teşkil - Sevgilim, haberin var mı 
ederek karşılıklı müsabakalar yarın A'lkaraya gidiyorum. 
Vl'l""ı:ır.ııklı.rrltr. A S hih mi? N d bö' . 

t-:evbe1ia~,,~, 3 martta vapı. - • ! e en Y" 
,.,,.. ,~ Tih·k!,1~ tro!' h;r;., ... ııil<'rri blTdel'l'blre? 
ne 18 bölgenin iştirak ettiklerini - Acele •e milhim bir işim 
evvelce yazmıı:;tık • v~ı . Oç glln kalacağım, sen d" 

Bu mtlsabak"'"'lra lstanbul. 
•· · · r kloililr. I t.aJnmJa lft.lnk beraber gelmek later mlslnP 
edMü:tlr. - H•J'U'· Seyabatler beni ~ 

Avni ısrarla: 
• - Küçiık bir seyahat ıara.rh 
Jeğil hata faydalı bile olur. 

- Hayır, hayır... Ben evde 
kalmayı tercih ederim. 

Avni kenıdi kendine di.lşilndü: 
"- Benimle gelmek istemedi· 

ğin: bakılırsa vaziyet biraz ıüp• 
heli.'' 

Ertesi gUn saat ilçe doğru ya• 
!izlerini hazırladı, Ley laya: 

Saat .J. 7 trenile gideceğim. 
dedi. 

Saat 16,15 de LcyJasını ap· 
tükten sonra hareket etti. 

Şoför: 

- lst:1syona mı? diye ıordu. , 
- Hayır! Modaya doğru çe~ 
Avni, Modada bir birahaneye 

girerek yeşillikler arasında 6&. 

bırsızlıkla saatlerin g.cçmeainl 
bcklcıdi. 

19 a doğru sabrı tükenmişti: 
"- Tam vakıt, diye 66yJendL 

Hakikaten böyle bir §CY varsa 
§imdi başbaşadırlar artık." 

Bir otomo!:>ile atladı ve tekrar 
evine geldi. Anahtarile s.okak u· 
pısını açıp gürültü yapmamıya 

dikat ederek yavaş yavaş merdi· 
venleri çıktı. Salonun kapısını a· 
çınca Leylanın orada yapayalnı.ı 
dikiş diktiğini gördil. Leyla hay" 

retle: 

- A, sen misin? Neden çarça· 
buk döndün? 

- Treni kaçırdım, Leyla 1 
Valizini bırakıp odaları, dolab" 

lan, karyolanın altını ve bir insa· 
run sokulabileceği her yeri araı· 
tırmaya başladı. Onun bu ba1W 
gören Leyla: 

- Ne anyorsun, Avni? 
Biraz tııtkın: 
- Hiç... diye mırıldandı. Bir 

makbuz kaybetim de ... 

LcylA ciddl Ye ıert bir tavırla 
haykırdı: 

- O haplan sen baş1:aıına 
yuttur, anladın mı? Ne bulmak 
istcr.liğint pckali biliyorum. Hep
sini biliyorum ... 

- Ne biliyorsun? 
- imzasız bir mektup aldılml 

ve aptal gibi inandığını ... 
Avni hayret ederek: 
- Nereden biliyC'l"sun·? diye 

ıordu. 

- Nereden ml biliyorumP 
Ufa bak t O mektubu ben y~ 
dım, dostum r 

- Sen mi~ 

- Evet ... Ben. Seni deneım1i 
için yazdım. Bana emniyet edip 
etmediğini, karının aleyhine ya· 
zılarla dolu imzasız mektuplara 
inanıp inanmadığını öğrenmek l• 
çin yaptım. inanmazsan mektuba 
dikkat et, nihayetinde bir yıldts 
işareti vardır ... 

Avni mektubu açıp baktı. Ha• 
kikaten küçük bir yıldız resmi 
vardı. Demek ki Leyli yalan aöy" 

lemi yordu ... 

Leyla devam.etti: 
- Tecrübem maalesef mu~ 

·akıyetlc neticelendi. Börlece be• 
ni sevmediğini, bana emniyet et" 
mediğini öğrenmiş oldum. .. Ahi 
Ben betbaht bir kadınım! ... diye· 
rek hıçkırıklarla kend:sini bir kot 
tuğa attı. 

Avni nazik bir vaziyette kal• 
'l11Ştı. Demek böyle. ha? LeyH'isı 
masumdu. Ne saadeti Yanına 

gitti. Elinden tutarak: 
- Sevgilim, beni affet. Kaba• 

hatli olduğumu kabul ediyorum. 
Fakat seni o kadar çok ıeviyo· 

rum ki!... Deli gi'bi olmuştum L 
AHet beni. Dünyanın en namus· 
lu kadınısın ıUphesiz t Beni ne 
'·adar sevdiğini şimdi .. nhyorurn. 

Veni bir tuvalet yaptıracağı va· 
dinde bulunduktan ıwmra LeJtl 

(LUtlea~~) 
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24.2.1940 Cumartesi 

13.30: Program ve mleket saat 

Her 
yen1ekten 
sonra günde 3 

DEFA 

Dişlerinizi munta
zaman f ırçalagınız 

H A B E R - 'Akşam Postqsr 

SABAH, öğle ve 
Akşam 

BAŞ 

DtŞ 

SOGUK 

ALGINLICI 

aY&fl, 13 35: Ajans ve Meteoroloji h11-
ber' erl, 13.50. Turk mUzlğl: Çalanlar: 
\' elhc, F hlre Fer an, Refik Fersan, 
Re at Erer. ı - Ok•ıyru:ı Muuı!Cer 

İllt r, 2 O'myan : Melek Tokgöz, 
14.30: MUzık: Rlyasettcumhur Bıındo. 
su. 15.lv/ 15.30: Koııu ma: (Kadm sa

ati). ıs 00: Program ve memleket sa.. 
at aJ:an, 18 05: Radyo caz orkestrası, 
18.40. l{onuşma (Yurt bilgisi ve sev. 
gisi). 18.55: Serbest saat. 19.10: il.tem. 
eket s:ı.at ayn, Ajan ve meteorolo
ji haberi rl. 10.30: Türk müziği: Fasıl 
he;1ctl. 20 10: Konu ma: (GUnUn me • 
.seleleri). 20.25: Tilrl< .MUzJği: Çalan. 
lar Vecihe, Reşat Erer, Ruı,ıen Kam, 
Ce~det Kozan. l - Ok ıyan Nuri H11-
lil Poyraz, Milzeyy n Scnar, 21.15: 
l\lilzil<: KUçUk orkı>stra. 22.15: Mem
leket saat ıı.yarı, Ajans baberlcrl; zL 
rnat, Esham TabvllAt, Kambiyo -
.ı. 'ulmt borsası (Fiyat). 22.atı: I\:onuş. 
ma: (Ecnebi dillerde - Yalnız kısa 

dalga postnsllc). 22.30: MUzlk: Caz- 'ı 
band (I'l.) (Sant 23 e kadar ynlnı:z 

uz~n dalga posta.sile). 23.25/23 30: ••••••••••••••••••••••••ı&•IE••••••••••••. Yannkl pro.,.ram ve kapanış. 

Sinema ve tiyatrolar 
ŞEHİR TiYATROSU 
Tcpcbn.§ı Dram Kısmı 

Akşam 20.30 da: 
O KADL""l' 

• • • 
Komedi Kısmı: GUndUz H te Çocuk 

Oyunu, Ak§nm 20.SO da: 

HEIUiES YERLİ 'l."EutNDE 

HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 
UÇ KUYUMCU 
Zom Dal.masla 

Yazan: 
Yo.snl Sllı11r1 

ALEMDARsinemasmda 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

aOr. Kemal OZSANmıt 
Urolog Operatör Beyoğlu Is· ' 
tiklal cndde$İ 380 numaralı 
Ohanyan apartmnnı Bursa 
Pnzan Ü!itÜ. Tel: 4.1.2.35 

su • 

Or. Necaettın Atasagun 
Sab:ıhlnrı 8.30 a kadıır; akşıım. 

hırı 17 den sonra l.lllell Tayyıırı 
... p. D:ıire2; No.17 de bnst:ıl:ırıııı 
k hul eder. (1 ele/on: 23953) 

.,.- i • ·--, 

Or. Ah~;; ·;~~~yunlu 1 
l'oksirn • falımbane Palas No. 4 

Pnz.ıırdnn mondıı her gfin 
.. nal 15 den sonra. l'clefon· 4012i 

~~~~~----
kocasını affetmiye razx oldu. 

- Bana daima emniyet edece· 
ğine alemin iftiralarına asla inan· 
mıyacağına söz veriyor musun? 

- Ecvet, cicim. 
- Öp beni 1 Şimdi affediyo· 

rum ... 
O gilnden itibaren bahtiyar ko· 

camn gönlü rahatladx. Nihayet 
şimdi, kar.sının sevgi ve saadeti· 
"le emin olabilirdi. 

Ertesi akşam Leyla, yalmz bl·· 
1.ıınduğu vakitler evine sık sık :d· 
yaretlcrde bulunan aile arkadaşx 
Turgut'a: 

- İmzasız mektup kurnazlığı· 
m iyi düşündük. -Sana söylüyor· 
dum, hatırlıyor musun? Avni 
sadakatime körü körüne inanı· 

yor. Bu günden sonra korkusuzca 
gelebilirsin. O şimdi bana Öyle 
emniyet ediyor ki hiç ')ir mektu· 
ba inanmıyacak, hiçbir söze kulak 
asmıyacak. Şu kocalar ne de ko· 
lay ina:up aldanırl:ır ! ... 

Leyla bu hükiimlerinde hak· 
lıyc1ı. 

Altı ay sonTa, Avni, bu defa 
başka birisinin gönderdiği imza· 
s!.Z bir mektup aldı. Kenı:lisi bu· 
lunmachğ1 saatlerde bir aile arka· 
daşının ~üpheli ziyaretlerini bil· 
~iri) ordu. Bahtiyar koca müsteh· 
zi bir tebessümle mektubu çöp 
sepetine r. ra : 

"- Ah, bil I.. yl:l !" diye söy· 
1 n i, yl e mi beni tecrübe ... 

in an bir defa aldanır ..... 

AKLINIZDA KALSIN! •• 
l'lt ve sebzelerin iyice plşmcuıeslnclen, meyvnlnrın gwclce yıkanmanınsındnn, 

içilen sulnnn temiz ve snf olmnmn ınfüın hfı ıl olnn solucan dcdii{lmlz hnı·snk Jmrtlnrı 
en muzır hayvanlıırclır. Bunlnr; ince bnrsnğtn iç znn na ynınşnrnk ve knn emerek 
~ ctlşlr ve Urcrlcr. J;k.scrl yctle çoC"uklnrdn hıılıınnr. 

Hnl~lzBk, knn!';ızlık, hnzmısızlık, knrın ıığrılnrı, knrm şl!;melerl, burun, makat ka
~ınması, 1 hnl, oburluk, bnş dönmesi, snlyn nkmn ı, snr'nyn benzer s!nlr hnlleri, 
~ece korkıılnrı, göl'.medc ve işitmede bozukluk... Hep bu lrnrtlann tcsirlclir. 

Bir kutu dn(cf, 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyiik ve kü çiiklere emniyet ve 

itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. 
DİKKAT: ~uıınn dıJ..1an 2 l saat sonra solucan diişmczse çocuğunuzda. solucan 

olmadığına itlmııt e'llnlz. Sıhhat \ ckl\Jeilnln resmi mü snnclcsini hnfzclfr. Tnn.ı f.;tfnınll 
kutuların içinde yazılrclır. l<~lyatı her ccznhnnc:le 20 kurnş tur. (SANT.ı\) ismine cllkkat. 

' ' • ' ~ ""• • =· I 1 • \" I 

BUGÜN· KUMBARAN IZA.·ATACAGINİZ · 5: KURU~ 
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YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
- -·~--

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Eski ve Yeni Rotrl 
Lumbago .. Si>'' 

S ı· Omuz - Arka · e __ ,""' 
Kalça ve ııar" 

rmdıuı ileri gelen şlddctll ağrılarını TESKlS ve ız,ıı.S 
........................ ısm. 

ıstanbul a·eıed ıv' -· -
ııanıarı 

Cerrahpaşa., Beyoğlu, Ha.<ıekl ve Emrazı zUhreviye h., 
KAmfl DoğumevlnJn 939 malt yılı ihtiyacı için !Uzumu oıaıt 
ru kayısı, üryani ve kuru zerdali salın alınmak Uzer• ~ılt ts 
nulmu,,tur. Tahmin bedell 1638 lira 17 kuruş ve llk teınfP 
kuru~tur. Şartname zabıt ve muame 11\t kaleminde ~ 
6.3.940 ça~amba günU saat H de dalmt encümende yapıl•c ' 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma ait ucaff 
lan ne Jhale günll muayy~n saatte dalmt encümende bu1utıl1' 

Tokat Vilayeti Daimi Encümeninde' 
ı -Tokat Turhal yolunun 244 + 277-244 + 927 klloIDe 

yapılacak parke kaldırım n beton tunıtvar i~aatı Natla 
dikli (22649) Ura (13) kuruı ke~!Jne göre 28·2·940 tarihi.il~ 
oamba günU saat 15,30 da umum.1 mecll.ıı salonunda eksUtrııe 
re kapalı zarf usullle eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Muvakkat teminat (1698) llra (68) kuruştur. .Jl 
3 - Ek.ııiltmeye girmek lstiyenlerin eksiltme tçin nıuaYr.ı 

en ıı.z aeklz glln eV'\'el Tokat Na.!la mUdUrlUğtlnde mllteıeıtltll 
komisyona mUracaatla vesika alması, Ticaret oduında J<aY1t11 
tcrlr diğer bir bclge)1 de hamil bulunml\l!ı ıarttır. ~ 

' - Teklif mektupları, işbu vesikalar ve muvakkat te 
veya banka mektublle blrl!kte tari!atı kanuniye dalreslndt 'ff 
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verillr 
makbuz almrr., .,:tJ 

l5 - Yukarda yazılı olanların haricinde gönderllecel< ıe 
kabul edilmez. 

6 - Posta lle gönderilecek tek.Uf mektuplarında teabbur 
takdirde mesullyet kabul edilemez. tfl' 

7 - Her ne\i rllsum, tcllft.llye, pzete 1111.n Ucretıerl uı:e 
cağa aittir. ,;. 

8 - Daha !azla bllgl edinmek fsUyen, keııtt, proje fe 
şartnamelerini görmek arzu edenlerin dair:ıl encUmene rnur• 
iltuı olunur. (1042) 

Devlet Demiryoltara ve Lirı1 
işletme Umum idaresi 

,I> 
Muhammen bcdell 2G~OO lira olan Uç adet röntgen cfll 1 

{).4·940 s:ı.lı ı;ilnU saat 1:5 de kapalı zar! usuille Anlcarada 
satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istlyenlerln 1987,5 llralık muvakkat te 
tayin ctuği vcştkal:ırı ve tekliflerini aynı gün s:ınt l 4 de !" 
relsll.ğlne vermeleri Ulznndır 

Şartnnmclcr 130 lcuru~:ı Ankara ve J.Iaydarpaşa 

mnktndır. (1434) 

·· KURTULUŞ. ip 
BiÇKi ve DiKiŞ 1 v llE " i 

OERSANESt' 1 • 

l\IODlHESl: 
BAYAN PAPAZY,\~ 

Haftada dört gün kadıqlar.a 

günde üçer saat Fransız usulile 1 
biçki \'e dikiş derc;i tedrit.; edilir ve 
4 a~da Maarifı;t: ınu·addak diplo· 
m:ı \'erjlir. Feril-.üy Tep i.i tü J l(i 
No. PapaZyan apartı.'nam. 

matbaası r----.---~ 
Ankara Caddesinin en işlek Y 

AKIT 
Kitap kısmıııı 
tanzim· edip 

9eniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, ga~ele basar. 
Tabiler nPı m3~l\ ,r z;:Ti ic]eri a lı:r. 

,,r..., 

Kirallk dük1' 
1 Vakıt Matbaasi - ıdaresine · nıü'8 ı. _____________ _,,_ 


