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lürkiye için 
Harp 

tehlikesi 

!Harp Asyaya sıçrayacak mı? 
Sovget - Alman müşterek taarruzu ihtimaline karşı 
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lltıda.n . ki .. 
~ili he 1 uç ay evve-
•~e.l 8 

tle daha çok 
tnıştır a . 

n: HASAN KUMÇAYI 
bll.tda, harb ,......... B • 
Ugünt - uu~... u n-

dola§t • erde ııık sık ağız-
~hh1~1 işitiyoruz · 

.. esınd • , d1ğ e bir taraftan Al-
~ ln1Jy0: taraftan mütte
'' ,.lli arca. askeri karsı •- Yet l ~ ._l'\tta.n a tnış, bck1iyor . 

Sofya 
r 11 ü·ıakatı 

.\ llaıtıı. ~o~ ~enup A ~·ru. 
it lıııaıı k ahiııennde birta

lıabeti 11
""etlC'rinin tahsid e- ~ 

~l~·a h geliyor. Niha~rct 
e b. de,.aı:dut~annda. aman' sız 
"'~en h ediyor. ]{15 me,·si• 
~ er ·· 

~ Harıciye Vekıli ~ugün Bulgar Başveki
line Konsey kararlarını izah ediyor 

et arıarı . ~un ha,·aıarda 
~tv dalgaları Csı~:or, denizlerde 
cıt etıeli suı bırçok insanları 
b~ arnı derinliklerine 
- ~- b !il~ Ugijll h 

tıtıı lll tenı.ıı er tarafta har-
~ t. llernek ~anzarasını ~ö
lliJlso h ki bu~ün fil<'n 

, tı~lıar1 '~b tehlikeleri için-
i\ gliııcfeı. eklcmeğc hacet 
U::btıırıı 1 Yarına harb ile 

e hah· llıuıunıa beraber 
9itııdikj ar l~incle mutlaka 

' &e~1' rn hudutlarından dt
ıi~ııl id ~nılekctimize kıı
btt~· dıa. etmek asla 

e,,.e~ ~lılik lıUi.ki!'I Tiirkiye 
ır. e llf~~::ı bundan iki, üç 
bı, Ilı l"ıQliııdı ~ daha çok azal
t\lııı e~ıtuı la hudutlarında. 

~ J(,'lrı tıı)'a.ıı~ an So,"l·etıcr Bir
~'lbı Yaptı• harbi geni51ct

tırı111 gi)l'llt .~es, iklr.re kapıla· 
l'ıli~ı lleıltr':;;~·or; Balkan An- ! 
3·, dİili~lltarıar konrcramımde. ' 

·Ulldiire da bizzat Alman- l 
(Dek ll1ahiyettetlir. 
~ı 4 üncüde) La<loga. cephesinde Finler el bombalarile bir hücumu tarclecli~·orfar ... 

50,ooo FelaketzBde için·· Sovget Rusqada 
lngiliz mümessili 18 qaşındakiler de n . 
gıltereden telgrafla askere çağırıldı 

""eılllalzeme ı·stedı· Mannerhayın istihkamlarına Sovyetler 
ı 2 4 saatte 7 defa hücum ettıler 

Riga, 6 (A. A.) - Sovyetler 1 ruzun ı;ıiddeti mütemadiyen art . 
Birliğinin 1920 - 1922 sınıflarını maktadır. 

silah altına çağırdığı öğrenilmiştir. Son 2.4 saat ic.~nde Sovyct. kıta-
Sovyet hücumları alı, yedı d!.'fa hucum etmışlcrsc 

gratta ılaç ihtiyacının da acil 
'-•,,,,,Qol~uğ u bildiri 1 m ektedir 
u!~l>ıl~~k (A.A.) - Zelzele felaketzedeleri
i" v·kollıit ~ardım için teşekkül eden İngiliz -
. So •1tdha~sb ta~~fından Türkiyeye gönderilen 
l\>i ·Ooo f l "kgun Londraya çeldiği bir telgraf
it~~e~teree a etzede için ayakkabı, battaniye, 
"t~Uır. caını ve çinko ihtiyaç olduğunu bil-

itrrıe~taf keza il"' .h . ,,.. ·1 ld "' b.l eclir. aç ı tı yacının acı o ugunu ı Na . (Dovom. 4 Ün<üdel 

21 rana kadar bira 
~~ t~~~~rhizine girdik! . 
et~ ll'ac ca.bı sa f 
rcııı ' lnh· •tı ancak r ıvat azalmış olmasına rağmen . ısarıa ~~~~ biri karşılan~biliyor 

hışıeırı r. '!JUdurü; "Fabrıkanın ge-

IIelsinki, 6 (A. A.) - Stefani 
ajansından: 

Sovyetlerin Mannerhaym hattı
na karşı yapmakta oldukları taar-

CLCM 
üstüne 
OLCM 
Şimdiye kadar böyle 
heyecanlı bir aşk ve 
zabıta romanı okuma-

dığınızı temin 
edebiliriz 

Yazan: Plıilip Wyllie 
Terciime len: Hikmet Münir 
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do hiçbir muvaffakıyrt elde ede
memişlerdir. Bilakis birçok insan 
ve tank kaybetmişlerdir. 

Mannerhaym hattının gcrısınr. 
inmiş olan 100 S~vyet paraşütçü -
sü mir edilmiştir. 

Sovyet tel:>lığı 

JUoskorn. 6 (A. A.) - · Lcnin
grad mıntakası crkanıharbiyesinin 
tebli~i: 

5 !,-Ubat tarihinde keşif kolları
nın faaliyeti görülmiiş ve bazt 
yerlerde ı;c>yrek topçu endahtı 

yaptlmıştrr. Ladoganın şimal mm
takasında piyadeler arasında mli
sademeler devam etmektedir. 
Sovyct tayyareleri keşif uçuşları 

yapmışlardır. 

(80\')"<'t - Fin h arbine flair d11-
ha en-el g('lrn telgraflar 3 üncü 
sa~1' am ızcla<l ır.) 

Sis yüzünden dün 
akşama vapurlar 

işlemedi 
İzmir vapuru dünden
beri Boğazda bekliyor 

. (Yazısı 4 üncüde). 

Şükrü Saracoğlu 
garın şehrimizde 
Ce"grad, 6 ,- Yuna:. ba;;vdcıli Me. 

taksas ile TUrkiye hariciye vekili 
Şilkril Saraçoğlu Yugoslavya başve
kill Çvetkoviç ile bir:iktc ve onun 
misaİiri olarak dün sabah "':i~c vasıl 

olmuşlardır. 

Nt.::ıdar, Yui:ınn , Türk ve Yugoslav 
bayrak!arile uonatılmı~ olan garda 
Vardar valisi!c mülld w askeri erk~ 
ve kalabalık bir halk klıtlesi tarafın· 
dan sc!Amlanm:~lardır. 

Niş belecliye reisi, çol hararetll bir ı 
nutı:k söyFycrc!{ milmta:ı: misafirleri 

oıeHimlamış ve nutkum. .. ••yaşasın Yu
nan kralı, yaşasın Reisicumhur İsmet 
İuönU, yş,şasın Balkan antantı,, sö:ı:

leri'.e bitirmiştir. 

Nazırlar gardan çıkarken halk ta
rafından çok hararetli bir surette al 
kışlanmışlardır, 

ÇvetkO\.İÇ Kcn1i ki 1 iinde Mctal<
sas, Sara~oğlu ve mal~ etleri şere .. in~ 
bil' öğl-:? ziyaıcti verml§tir. 

Saraçog-Jıı kendisini alkışlamağP 

~· , .. ıı- kt 

{Devamı 4 üncüd•?) 

Yedek subayların ta
lim müddeti arttırılıyor 
Tıp ve E a vtar Fakültesi mezunları da 
Yedek subay okuluna gönderilecek 
Ankara, 5 - Milli Müdafaa Ve

kaleti subay ve askeri memurlar 
hakkmdaki kanunun 3 ve 14 üncü 
maddelerini tadikn yeni bir ka
nun projesi hazııfamıştır. Bu pro
jeyE' göre, bugün hazırlık kıtaları
nı ikmal ettikten sonra kendi tat
bikat okullarına gönderilmekte o
lan tıb ve bavtar fakülteleri me
zunlan, tatbÜrnt okulları yerine 
diğer yüksP-k mekteb mezunları 
gibi yedek subay okuluna gönde
rilecekler ve orada altı ay müd
detle talim ve terbiye görecekler-

dir. 
Bundan başka iki senede bir ta

lim ve terbiye maksadile bir bu
çuk ay müddetle siliih altına. alı

nan yedek subayların vaziyeti ha
zıra karşısında bir buçuk aydan 
fazla kalmalarında kafi zaruret 
görüldüğünden yedek subay ve as
keri memurlar kanununun ·buna 
dair olan maddesindeki (azami bir 
buçuk ay) fıkrasının (azami) ke
limesi kaldırılmakta ve bu müdde
tin ta)·ini salahiyeti vekiller heye
tine bırakrlmaktadır. 

i;:Y,,tt?IE~ 

Londrada kasaplar 
:başladı • 

grevı 
Lon<lra, 6 (.\. A.) - Bazı Lcmdra malııı.lleleriııdc kastıblar krn

clilcrine hiçbir kar temin etmiyeıı yeni narhı protesto etmek iizcıre 

mağaz:ılarını kapamışlardır. 

Dün ha tan gemiler 
J.ondra, 6 (A. A.) - Takrıhen 1.000 ton hacminde olan ve e11-

martcsi günü Almanların yapmış oldukları bir hava ta:ırruzu esna"ın
da hasara uğrnm!Ş bulunan Sfenks adındaki mayıı vapuru, dalgalarm 
hücumu :yüzünden devrilmiş ve balmıştır. Ölenlerin miktarının 56 ol

duğu söylenmektedir. 
9874 ton hacmindeki ve Beaverburn (adındaki yolcu VP yük vapu

ru, 5 şubat tarihinde 1ngiltcrC'nin cenubu garbi sahilleri açığrndn hat
mrştır. Mürettebatının 80 kişi olduğu tahmin edilmektedir. l~inde yol

cu bulunup bulunmadığı maliım değıldir. 
Diğer taraftan 330 ton hacmindeki Danimarka bayrağını hamil 

Karen adındaki iki direkli gemi, dün gece İskoçyanın şark sahilleri 
açığında ateş almıştır. Makine daırcsinde kapalı kalmış olan iki tay

fa kömür haline gelerek telef olmU§lardır. 
Karen gemLc;inin milrr>ttebatı tarafından terkedildikten sonra de. 

mir almış olduğu ve mııkinelerl işlelilmeğe başlaıııldığı zaman bir 

infilıi.k vukua gelerek yangm çtkardığı öğrenilmiııtir . 



Yazan: O i'.::.RO. l 24 J Tercüme eden: V. G. 

Paris gazeteleri beni "güne§te altın rengi almış 
bir vücut, yılan gibi kıvnlışlar, omuzlar üzerinde 
ahenkle hareket eden bir boyun ve asil bir çehre , 
diye tasvir ediyorlardı. ' 

Augusto gittikten sonra, kocam. 
la, yarım kalan konuşmamıza de
vam ettik. 

Guglielrno Parise gitmemizi tek· 
lif ediyor Ye oradaki tiyatrolarda 
muhakkak iş bulacağımızı söylü· 
yordu. 

Monte Karlo meselesinde oldu. 
ğu gibi, Paris meselesinde de heni 
kandırmıştı: Kontraım biter bit· 
mez Parise gitmeye karar verdik. 

• • • 
Kendimizi Parisin Lyon garın· 

da bulunca Meta cennete gelmiş 
gibi büyük bir sevinç içindeydik· 
Başımdan o kadar macera geç· 

mişti, bele Guglielmo yüzünden ba. 
şnna gelmedik bela kalmamıştı.ha 
1§ bende bir çocuk tarafı vardı.Pa 
risi görünce, bayram yerine götürül 
si görünce, bayram yerine götürül-
müş bir çocuk gibi sevindim. Hal· 
buki Pariste beni hayatımın sefil 
günleri bekliyormuş! 

Gardaki hamallardan birinin 
tavsi~le, bir otele indik. Hiz. 
metçim Rosalie ile beraber üçü
müz iki oda tuttuk. 

l1k günler vaktimiz hep şehri 

gezmekle, geceleri tiyatrolara git
mekJe geçiyordu- Fakat sonra, bir
denbire hahrlamış gibi kocama: 

- Guglielmo, dedim. Ne yapa· 
cağız? Bu bilmedilimiz ~irde 

ne ile geçineceğiz? 
Hakikaten, onu~ para tarafını 

düşündüğü yoktu. Çünkü benim 
paralar onun eline gene kolay ko· 
lay geçiyor ve oradan Paris sokak· 
lanna bol bol serpiliyordu. Bir 
gün hemen hemen beş parasız bir 
halde kaldığınuzı gördüm. Otelci 
de kiraYı alart\adtlf için 1itzl sıkiş
tınyordu. 

Ertesi gün Guglielmo ortada 
yoktu. Hem giderken kalan bir iki 
mücevherimi, elması mı da al~ 
götürmüştü. Bazı eşyaları ve boş 
kalan bawllardan birini satarak 
otelin borcunu verdim ve ben de 
çıktım. 

Şimdi Pariste beş parasız sokak 
ortasında kalmıştım.·. 

Ne yapacaktım? 
Tesadüfün yardımı olmasa bel· 

ki açlıktan ölecektim. Bereket ver
sin, bir gün aylak aylak sokaklal"' 
da dolaşırken yaşlı bir adama rast
geldim. Babaca bir halle benimle 
alakadar oldu. Kendisine bütün 
rnaceralamru, beş dakika sürecek 
bir §ekilde hül§sa ettiın. 
Meğerse bu adam vaktile baba· 

mı tannmış. Bana iş bulmayı va· 
adetti ve ertesi günil, sözünde du· 
rarak, beni Paristeki Cirque Ete' 
ye (yazlık sirke) yerleştirdi· 

Sirkde benim için vazife yoktu. 
Fakat sirk müdürü beni o kadar 
~enmişti ki, bana iş icat etmeye 
karar verdi· Derhal İspanyaya 

yazdı '" oradan bir lspanyol o· 
yuncu heyeti çağırttı. Ben bunla· 
rm başma geçerek, sirkte tspan· 
yol rakısları oynıyacaktık. 
İspanyadan oyuncular gelinceye 

kadar da bana açıktan para veri· 
rorfar, ben de Pariste istedilim 
gibi geıfp ~leniyordum. 

Nihayet oyun arkadaşlamn gel· 

di ve numaralara başladık. 
Daha ilk gününden müthiş bir 

rağbet kazandık. Büyük Fransız 

gazetelerinden "Figaro,, ilk tem i· 
Jimize dair yazdığı bir yazıda beni 
"güneşte altın rengi almış bir vil· 
cut, munis yılan gibi kıvrıh~lar, o· 
muzlar üzerinde ahenkle hareket 
ooen bir boyun ve asil bir çehre .. 
diye tasvire ba51ıyor, sonra bir sü· 
tundan fazla tutan bu uzun maka· 
lede rakıslanmı göklere çıkarıyor
du. ••• 

Günlerce Paris bizim oyunları· 
mızla, çalgılarımızla inledi ve sirk 
gece gündüz doldu boşaldı. 

Bir gün, gündüz temsilinden 
sonra odamda bir arkadaşla bera· 
her oturmuş, dinleniyordum. lçe· 
ri hademe gi:xli \'e bana bir kart 
viıit uzattı. 

Kartın üzerindeki isim bana bir 
şey ifade etmiyordu- Arkadaşıma 

gösterdim ve: 
- Kim bu acaba? diye sordum. 
Arkada~ım karta bakar bak· 

maz: 
- A! Kont Kessler! dedi. 
- Kim bu adam? 
- Tanıyor musun? 
- Hayır ... 
- Sana bir Amerika kumpan· 

yası namına iş teklif etmiye gel· 
miş olacak... Nevyorktaki bir ti
yatronun Paris mümessilidir ve 
vazifesi burada gördüğü f evkalide 
artistleri Amerikaya yollamaktır.· 

Arkadaşun bunları yüzü sevinç· 
le parlayarak ve büyük bir heye
can içinde söylüyordu. Halbuki 
ben hiç heyecanlaıunamıştım. Hat· 
ti billkis btrai mmm sıtılftil'Şb. 

- Peki ama, dedim, bert Parisi 
bırakmak istemiyorum. Burada 
rahatım iyi. Nevyorkta ne yapa· 
cağım! 

Kız şaşırmıştı: 

- Deli olma! dedi. Herke:s A· 
rnerikaya gitmek için can atı~ r. 
Sen ayağına gelen kısmeti tepecek 
misin!? Haydi durma, adamla git 
konuş. Zaten, teklif ettiği para k.ı. • 
.şısında sen de derhal kabul eder
sin ya. 

Hakikaten Kont Kessler, r.~ü· 

messili bulunduğu Nevyorktaki B· 
den varyete tiyatrosu namına be
nimle, o zamana kadar aklımdan 
geı;miyecek kadar bir ücretle mu· 
ka\•ele yapmaya hazırdı. 

Fazla düşünmeye ve naz etm<e 
lüzum görmiyerek: 

- Peki. dedim ve derhal muka· 
veleyi imzaladık. 

iki gün sonra Nevyorka hare
ket ediyordum. Paris arkamda 
doyamadan ayrıldığım bir sevgili 
gibi kalıyordu. 

Guglielmonun beni iki seferinde 
de kandırarak peşinde sürükledi· 
~ şu Fransadan, iki seferinde de 
onun tarafından terkedilmiş, fakat 
yolum yeni bir istikbale açılarak 
aynhyordum .. 

Nevyork limanının dışında, me
necerim beni hususi motörü ile 
karşılamaya gelmişti. \'apurdan 
bu motöre atladım ve §ehre çıka· 
rak derhal Edene gittik. 

(Sonu yanıı) 

H 1\ ~ l!; R - 'A Tişam J>ostalf 

• Fransa hükumeti tarafından 

ıngıltereye bir memleketimize gönderilen tanın· 
mıı Fransız kimyağerlerimlen 

Sa 
• h t • ·ıı Andre Gotvar ve Jan Rene bu· 

nayı ete 1 q 1 1 günkü Konvansiyonel trenile 

Y 
şehrimize gelmişlerdir. 

ünlü ve pamuklu 1 
fabrı"kalarımız Amre Gotvar, kendiıile görii· 

şen bir muharririıuize Franu 
genişletilecek ~~kCımetinin verdiği vazife)'1 ifa 

Dün akşam bazr temaslarda ıçın hususi vize ile Türkiyeyi zi· 
bulunmak üzere şehrimizden in· yaret ettiklerini, bu aktaın An • 
giltereye bir hey'et hareket et - karaya giderek hükumetle temas· 
miştir. tara giriteceklerini söylemekle 

Sümerbank Birleşik yün ipliği iktifa etmiştir. 
ve dokuma fabrikaları mi.ldürü 1 Diğer taraftan memleketimizle 
Ömer Lutfi ve Kayseri kombina· ticaret milnaaebetlermi arttırmak 
sı başmlihendiıi Osmandan mü • iıtiyen muhtelif ecnebi piyasala· 
rekkep olan hey'etimizin Lonıd· rma mensup sekiz it adamı bu· 
rada bir hafta kadar kalacağı gükü Konvansiyonel ve Ekspres 
tahmin olunmaktadır. Hey'et, trenlerinin getirdiği yolcular a· 
halen Londrada bulunan• ve ya· raaındadır. 
kın~a şehrimize dönecek olan 1 Almanladı yaptığımız yeni 
Sümerbank Umum Müdürü Bür· 1 ticaret anlqmaaı üzerine faali • 
han Sanus tarafından hazırlan • yete geçen Atman mileııee~elerin· 
mış olan esaslar dahilinde bazı den cıgara fabrikalara r.amma 
h_usu~ların müzalcereai, yapılacak üç kitilik bir hey'et de gelmittir. 
aıparışler ve mubayaatla mefgul Bu hey'ct yeni anlatmadan iati· 
olacaktır. 1 fade ederek ehemmiyetli mıktar 

Alınan malumata göre, sanayi ı da Türk tütünü almak Uzere bu· 
hcy'eti İngilterede yünlil ve pa· rada temas ve tetkiklerde bulu· 
muklu dokuma fabrikalarımızın nacaktır. 
tesisi için yapılacak makine aioa· 
ritleri ve yünlü dokuma fabrika· 
larmuz için hariçten getirmeğe 
mecbur ol.itığumuz ham madde • 
lerin tedariki mcselesile meJgul 
olacaktır. 

Polonyada kıthk 
ve Yahuniler 

Bu sabah aelen bir Ame
rikan kançılan aon 
vaziyeti anlabyor 

Polonyanm Almanlar t&rafmdan 
işgali tızerilıe, diğer ecnebl ııefareuer 
menauplan Parl8e giden Vartova 
Amerika elçillğl kançılarlık tefl Pe
dersen ve refikası bugUJıkU ekspreale 
şehrimize gelml§Ur. Pederııen, Ame
rikanın Ankara bUyUk elçillğlnde 

vazife verildiği için TUrklyeyl ziyaret 
tırsatmı bulduğundan son derece 
memnuniyetle bahsederek kısaca de. 
mlııtır kJ: 

- Ben ayrıldığım zaman Polonya 
çok fena vaziyetteydi. Almanyanm 
işgal ctUğt kısımdan blrtokları Rua
larm taratma kaçml§lıardı. Fakat o
rada çok durnuyarak tekrar eski 
yerlerine dönm~lerdlr. 

Bu bedbaht memlekeUn eakl balJ. 
nl, 20 seneden evvel bulacatını biç 
zamıetmlyonım. O ka&r harap bir 
halde ve sılantı içindedir. Yiyecek ve 
diğer her nevi maddeler çok gUçlUkle 
tedarik edlllyor ve gayet pabalıdır. 
İlk lggal zamanlarında Almanlar çok 
sıkı ve tlddeUI davranıyorlardı fakat 
sonra ııaklnleşmişlerdlr. 

Yahudiler Doblln cıvarmd& kunı· 

lan tecrld kamplarında. 
tardır. 

toptanml§· 

Amerika bUk\lm~U Polonyanm tak· 
ıılmlni tanımamıştır. Fakat bugtlııkü 
vaziyet dolayısile Polonyada mUmeıı. 
slllmiz yoktur.,, 

Yeni demiryolu inıaatı 
ihale edildi 

Erzincan • Unmahmetli ara· 
ıında yapılacak demiryolunun in· 
'"'atı 2 milyon 200 bin k\laur ti· 
raya Som Sin §irketine ihale e· 
dilmi1tir. 

Vapur Ucrel 
1arifeleri 

Önümüzdeki hafta ten
zilat yapılacak 

Y~ Ahtllere yapılan vapur M• 

ferlertne alt Gcnt tarifeleri gelecek 
hafta gözden geçtri)erek yeniden tea
bl t edllecekUr. 

Bu makAUa kurulan komtayon u. 
man dalrulnde toplanarak raporunu 
hazırlıyacaktır. 

Vapur QcreUerlnde ebemmiyeUl 
teıızilAt yapılaca.ıt umuluyor. 
ŞlrkeUh&yriye UcreUeri arumdakJ 

ıılabet.slzllk ve bllbaua KöprU • Ua
kUdar Ucretıerilıln pahalılıj'I halkıiı 

mUracaatlan Uzerilıe hUkQmeUn na· 
zan dlkkıi.Unl celbctmiıtır. Bunun, 
t.arite komlayonuna havale edilmlftlr. 

Bu mllııasebeUe tarifelerinde ten. 
zııat imkbı olup olmadığım o1<>rdu· 
tumuz ıirket mUdUrU Sadi blu fÖyle 
cenp vemıiıUr: 

- Tarltelert lndlrmek için biz <le 
tetkikat yapmaktayız. MUmkllıı ol· 
duğu kadar UcreUeri az&ltmatı dUşU· 
nUyonız. Fakat bentb bu husuata bir 
karar verilmiş değildir.,, 

M. Nag~iar 
Fransanm Moskova el· 

çisi yarın aeliyor 
Aja.nalar, Franaanm Moskova bU· 

yük elçisi M:. Naggiarm but.alık do
layıslle Ruayadatı aynlmakta olduğU· 
nu yaznuılardı. Beynelmilel alyuet 
llemlndekt faallyeUerile 90D Mne. 
!erde umumi dlkkaU lliıerilıe celbet· 
mit olan bu me§hur Franaız diploma
tının Sovyet bandıralı Svenetya va· 
purlle yarın limanımıza gelmesi bek
leniyor. 

M. Kagg1anD blr mllddet evvel 
Koakovaya giderken Ankarayı ztya
ret ederek devlet adamlarımızla gö
rUfmilftO. 

Bu defakl geçl§lnde memlekeUınlz
de ne kadar kalacağı ve ne gibi te. 
mularda bulunacağı benlla mal\lm 
değildir. 

'lt/ILDIRIJıl\ •• BEVQlRl/11 Sı~TIH4 
ATLA:IYAN P~lt.SJN '7STÜNE ııç.· 

- R~oı 

.$i'M0l01J 1CIJ$ı#PG~NIN 
Vlf il Oıl!ıllı /114 '11'0.(CIYOC. .. 

... 

Koçuk Sehir 
ti a be rl eri 

• Maarif vekaıeu Gllzel eane.Uar 
mUdürU Meaut Kem9\ latanb"1AAkJ 
aaoat eaerleri ıi&lıcmaa iiizı teudk&~ 
ta bulunmıık Uzcrt; ıehrllJl~ gclffila· 
Ur. 

• Dün bir Amerikan vapurile 800 
bin kilo ma.denl yağ ve bir Holanda 
vapurile 1 milyon 700 bin kilo petrol 
geımi§Ur. 

• Nılzım ve Burbanlye vapurların· 
dan o1<>nra müttefikler namına Mete 
vapuru da klralanmııtır. 

• Hay<larpapda tren yolu Uzcrilı· 

deki geçit köprüsü ln~atı devam et..' 
mektcdlr. KöprU demlryolu Uzerlnde 
ikinci bir yol vücuda getirmek üzere 
ı.ki kıaımdan mUrekkep olacaktır. 

• Bazı ldmseler tarafından bir sa
nat ballne getirilen kaçakçılık bak· 
kmdakJ cezalar arttınlmıı ve bunla· 
ra ııUrgUn cezaları da veren blr lAyi. 
ha hazırlanmıııtır. Uç deta kaçakçı· 
lıktan mahkQm olanlar mUebbeden 
emııl,yeU umumiye nezareti altına a· 
lmacaklardır. 

• Maruf Fransız protesörU Muslg· 
DOD perşembe gUnU sa.at 16 da Hukuk 
fakUltesinde bir konferans verecek
tir. 

• Unlveralte rekUSrU Cemli dUn ak· 
pm da bukuk ve lktısat takU1tesl ta
lebealne bir çay zıya;cu verm41t1r. 

• Halk bankam umum mUdUrU Ata 
Evcim halk sandıklarına mOtealllk 
lıterl glSzden geçirmek tlzerc şehrimi· 
ze gelml.§tir. Bu meyanda mUdUr ba. 
zı kooperat:ınere kredi açılması i§lle 
de meşgul olacaktır. 

• Milli piyango idaresinin birinci 
terllp plAnının ilk kqldesi önUmll.z
dekl Ç&rJ&mba gUnU sant 10 da Anlca
ra halkevlnde yapılacaktır. 
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\nkara radyot 
bu hali ne ola 

Ankara radyosu 11011 
de bilhassa geceleri 
mcz blr hale gelınlt 

maktadır. Geceleri 
den ndyooun sı 
yaptığı neşriyat hiç 
dığı gibi memleke 
iyi l~tllmesl lktıza JıtJI 

şılmaz \'IZıltılar \"('I 

halinde gelmckt.edir. 
Radyomuzun 

da iyi ltlWemedfğl 

haberler gelmektedlr· 
Diğer taraftan Po 

~ıkta kalan dalgaı.t' 
ınzlann alıp yeni ı. 

kurmağa te,ebbll~ e 
bu işin Martm ilk 
biteceği haber nrl 
Bu dalgalardan bl 

zbn istifade etmemhl 

ma.~mda lstkal g 

ı;l)k yrrlnde olacaktır· 
Dlğ<-r taraftan ,·e~ 

hahf!re göre, Anka,. -
bn1 l\rasmda mlt7:lk 

Adliye vekilinin seyahati · · 
Adliye Vekili Fethi Okyar 

memleket dahilinde b:r seyahat 
yapmak üzere bugün Ankaradan 
Kayacriy-s hareket etmektedir. 

Şehir tiyatroııl 1 yapılacak 
Şehircilik müteb~ 

Ttpebaıı bahçesine ~ 
muvafık görmediği ti 
yeni yapılacak olan 
smı Şişhane yokuf 
Evkafa, kısmen de 
it eski mezarlık ara 
karar vermiştir. :sel 
sanın Evkafa ait 01'.I' 
tınalac~ 

• 
Çek mültecileri, • 

car artistleri 
Almanyadan kaç&JI 

rekkep on dokuz ki,atl' 
katıleal bugUnldl 
19lm11Ur. 

Dart Kac:ar kadıJ1 
ldl kollvualyımeldd 
nuıtır • 
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Iınanlar Sovyetlere Finlandiya 

3 

K ayhettiklerimiz 

harbinde yardıma başladılar 
iZZET MUHiDDiN'E 
AiT HATIRALAR 

Yazan: lskender Fahrettin SERTELLi 
~·ok yeni bir tarilıtcn bahsedİJO

runı. Hımw: aradan bir ay bile geç
medi. Bir gun .\n1'ara caddt'siııtlt•ıı i

ni~ ordum. .'.\lımet Halit !{ütüplıaııe

slııln vitrini öııiıııtlc dıırınu~tıım. ).eni 
çıkan klt.:ıplar:ı. bakıyordum. Birden
bire arlmmdan iki km·vetli el u:w.u
dı ,.e onıu:t.lunmdaıı yul<aladı: 

linin gürbiiL çocuğu., lli~tı, J:anılmı-

3·ord11m. h.zet gt>~·lyordu. ~IE'ğer has
tıı.lıji'ımı hab<>r almış. Aparhmaru an
~·orınu:ı. Biraz sonra pencer~en Beti· 

lendlll'r. İzzet ı:;ddi: 

~tan kraı 
~teyan naibi ile Gandi 
ltı~tereİteden mUJfıkat neti

' kraı " en kaleme alınan 
~ "'llibini 
:ı~ltıı.tUsu n, Hlndıstana 

Ya hUk~erı1ı:ıesı hususun-
• eöl'len nıetı arzusunu i
"rlalaıı ınektedir. 
!lıı. daki rn u 1 

""eYi s Uman ~emS\. 
baıot.. n lillıni " 

~u <lün p ..,2 yaşında 
a • tra eıatede ölmUştur 

car1ııt . · 
rııııa "~ an ımparatorlu-

"""· "" l'llUs!" • -.. r:ı ı..ü uınan cemaati 
""& .q se · 
%ı ele Yln lfilmi, GU!ba-

•1~ no h<!kçisiydi. 
l>ıc,.. ıı:ıany 

"'' ile L a Pelroıu verilme 
t 0 Uk 

'ttreya.n reş arasında mü-
Hb '· etmektedir. 

lı ~ll;("lllct' 
tı.~elır:ıı aıı 1 mareşal l'ilsuds 

tıııeıt tın almak ve Kata-
~, li!klifı d 

< ~lteı h n e bulunmu§-
4~etı t~ra~rpten evvel Polon. 
~.~ Oglla~dnn Yugoslavya
aı~keıtraş noviçe ısmarlan· 

!> ~ bu t ~lnıan başvekilli· 
~Ya c:u~ i!c. Ce\abcn hey. 
~. rıll.ııdrıı.ı hurıyelj htiküme
""ll aı. "nz ve 

ı.ına.bıı ancak onun 
eceıı.ını .. 0 soylemiş; 

Silah gönderildikten başka 
Alman zabitleri Sovyet 
erk8.nıharbiyelerinde ... 
Leningrattan Sovyet ordusuna n1üte
rnadı ven takviye kıtaları gönderiliyor 
Bem, 5 (.\. A.) - Havas bil

diriyor: 
Sovyet ordusunun Finlandiyada

ki m u\·affakıyelsizliği üzerine Al
man yanın Rusyaya fiili askeri 
yardımı meselesi mühim tcfsirata 
sebeb olmaktadır. 

Berlin resmi mahfilleri. Alman. 
yanın Rus - Finlandiya harbi dı
şında kalmak istediğini ısrarla te
yide dC\'am etmekle beraber, Ber
ıindcn I<orricre Del Ticino gaze
tesine verilen malumata göre, 
mevsim müsaade eder etmez, Ber
linin Moskova hükümelinin ısrar
ları önünde boyun eğerek az çok 
gizli bir nevi askeri teşriki mesai 
organize etmesi mümkün bulun
maktadır. 

Finlandiya cephesine Alman or
dusuna menııub kıtaat gönderile
cek yenle gönüllü ismini taşıya

cak olan kıtaat gönderilecektir. 
Diğer taraftan Moskovanm em

rine Alman zabitleri verildiği bil
dirilmektedir. Bu zabitler Finlan
diya cephesindeki askeri harekata 
doj'trudan doğruya iştirak etmiyc
cekler, Sovyet kıtaatının erkanı

harbiyelerinde fen müşaviri ola
rak bulunacaklardır. 

lngiliz gazetelerinın 
verdiklerı malümat 
J.ondra, 5 (A. A.) _ Deyli 

:\feyl ve Deyli Tclegraf gazetele. 
rının yazılarına göre, Almanya 
Sov:••etler birliğine silah ve mü
himmat vermektedir. Bu yardım 
halen Berlinde tetkik edilmekte o
lan daha umumi bir plana dahil 
bulunmaktadır. 

Bir Baltık limanınd;ın hareket 
eden iki Alman gemisi cuma günü 
öğleden sonra Oslo'nun cE>nubunda 
kara sularında vapura iki Norveç
li pilot almışlardır. Vapurlarda 
Petsamo ve Murmansk bölgesinde
ki Sovyet kuvvetlf'rine giden top 
\•e mühimmat bulunmaktaydr. 

Bütün seyahatleri müddetince 
Skandinav kara suları içinde se
yahat edebilecek olan bu iki Al
man vapurwıun hamul~lerini haf
ta sonunda Petsamoya boşalta
cakları zannedilmektedir. 

1ki muhabir şurasmr da kayde
diyorlar ki, iki Alman bahrive dai
resi harb gemisi mübadel~si için 
Moı:kova ile müzakere)e başla
mışlrr. Almanyanın 15 denizaltı 
mukabilinde Sovyetler birliğine 
Hipper sınıfından kruvazörler ve
receği bildirilmektedir. 

Harp vazı yeh 
I~ondra, 6 - FinlandiyadA. Sov

) eller üst üste taarruzlarda bu
lunmaktadırlar. 

Leningradda yeni takviye kıta
atı yağmaktadır. Buna binaen ce
ııub ceı hesinde Sovyet tazyikinin 
artması beklenebilir. 

Kareli berzo.hında, Sovyeller 
yeni topçu kuvvetleri ve hücum 
arabalarile durmadan hücum edi
yorlar. Finler şiddC'tle muka ve
m ete devam ediyorlar. Ladoga 
gö!Unün doğu şimalinde harekat 
müsait bir surette devam etmek
tedir. Burada yeni Sovyet mevzi -
lc>ri zapteclilmiştir. Birçok esir ve 
külliyetli ganimet alındığı haber 
verilmektedir. 

Tayyare faaJiyetı 
Sovyet tayyarC'leri dün de muh

telif Fin şehirlerini bombardıman 
etmişlerdir. Helsinki dün harbin 
başlangıcındanberi 37 inci defa o
larak bombalanmıştır. Üniversite 
binası hasara uğramıştır. 

Finlandiyadaki İsveç seyyar 
hastanesi .bomba rdunan edilmiştir. 
İsveçlilerden hiç kimse bombardr
mandan müteessir olmamışsa da 
tedavi edilmekte olan birkaç as- . 
kcr cam kırıklarından yaralanmış
lardır. 

Fın pasif müdafaa makamatının 
28 ltanunusaniden 3 şubata kadar 
olan müddete ait haftalık rapo
runda, Sovyet tayyarecilerinin 
hafta zarfında, memleket dahiline 
muhtelif tiplerde 6800 bomba at
tıkları, sivil ahaliden 45 kişiyi öl
dürüp 179 kişiyi varaladıkları söv-
lenmektedir. • -
Danimarkalı tayyareci Pasmul

lun, Finlandiyada bir Sovyet tay
yaresilc yaptığı müsademede öl
düğü haber alınmıştır. Kendisi 29 
yaşındaydı. Gazetelere göre, Fin
ıandiyada halen 400 Danimarkalı 
gönüllü bulunmaktadır. Ve bun
lardan birçoğu ölmüştür. 

Finler dün dokuz Sovyet tayya
resi düşürnıüşlerc:ir. 

Casuslar 
Radyo, halkı casusluğa karşı 

dikkatli davranmağa davet etmek
tedir. Bununla beraber bu mesele 
çok mühim değildir. Casuslar pa
raşütle hali verlC're inmekle son
radan kalaba.tık yerlere sokuİmak 
tadırlar. 

6 paraşlitçü Viborg yakininde 
yerı> inmP.ğe te!3ebbüs C'trniş, fakat 
öldürülmiiı;lerdir. Bunların üze
rinde bombalar bulunmuştur. 

Yanlışlıkla Bulqar l soo Leh yahudisi lima-
- _ . · nımızdan geçerek 

c r C ZISf n0 QJren Filistine gitti 

askerlerimiz 
iki askerimizin yanlışlıkla Bul

gar arazisine girdiklerini dünkü 
sayımızda yazmı1tık. Anadolu 
ajansı ile Bulgar ajansı bu ha<fise 
etrafında şu malumatı vermekte· 
dider: 

Ankara, 5 ( A.A.) - Bir sürek 
avı esnasında yanlışlıkla Bulgar 
topraklarına giren iki askerimiz 
Bulgar makamatr tarafından si· 
lahlariyle birlikte iade edilmiştir. 

Bu suretle Bulgar rnakamatr 
iki memleket arasında mevcut 
dostluğun bir nişanesini göster -
miştir. 

Polonyanın işgali üzerine Ro· 
manyaya iltica eden Polonya 
mültecilcrin::kn büyük bir kafile 
dün gece vapurla limanımızdan 
transit olarak geçmiştir. 

Filistine gitmekte olan bu ka
fileyi Türk bayrağım taşıyan Sa· 
karya vapuru nakletmektedir. Va 
purda 600 kadar mülteci va11:fo. 
Vapurda yiyecek azlığı olduğu 
daha önden haber alındığından 
Kızılay bunlara taze balık vesair 
yiyecek maddeleri vermiştir. 

İtalyanların pasaport
ları ellerinden alınıyor 

Almanların iddiası: 

On qünde 
200 bin tonluk 

gemi batırmışlar 
Müttefiklerin yüksek 
askeri şurası Par.iste 

toplandı 
Pnris, 6 - Dün cephede Bli'nin 

şarkındaki mmtakada bir hadise 
cereyan etmiştir. Bir Alman keşif 
müfrezesi bir Fransız ileri posta· 
sına yaklaşmıştı~. 

Posta efradı şiddetle taarruza 
geçerek Alman müfrezesini geri 
püskürtmüştür. Müfreze sahada 
iki esir bırakmıştır. 

As.keri Ş Llra 
Müttefiklerin yüksek askeri 

şurası dün Pariste toplanmıştır. 
içtimaa İngiltere namına İngiliz 
Başvekili ile Hariciye, Bahriye, 
Hava ve Harbiye nazırları ile 
diğer bazr zevat ve generaller iş· 
tir ak etmişlerdir. 

Şura, Fransız - İngiliz elbirliği· 
ne gitgide daha müessir bir ma· 
hiyet temin etmek üzere haliha
zır vaziyetin · muhtelif cepheleri· 
ni tetkik etmiştir. 

Bilhassa iaşe meselesi tetkik 
edilmiştir. Gözden geçirilen bü· 
tün hususat üzerinde tam bir 
mutabakat husul bulmuştur. 

Hata ı gemiler 
Londra, 6 - Alınan tayyarele

ri tarafından bombardıman edi
len ve mitralyöz ateşine tutulan 
İngiliz bandıralı Baron Buthven ' 
vapuru İngilterenin doğu şima· 
linde karaya oturmuştur. Vapu· 
run sahibi ve mürettebatından 
35 kişi ölmüştür. 

Diğer iki vapur da yine doğu 
şimal sahilinde karaya oturmuş • 
tur. Bunlar Belçika bandırah 
Eminan ile Norveç bandıralı Jerf
jeld'dir. Mürettebatı kurtulmuş" 

tur. 
Evvelki gün İngiliz sahillerine 

Almanların yaptığı hücuma 20 
kadar tayyarenin iştirak ettiği 
tahmin olunuyor. Alman tayyare· 
leri sahil boyunca 650 kilometre 
üzerinde uçuşlar yapmışlardır. 

Norveç'in 1387 tonluk Se· 
govia İsveç'in 1300 tonluk An
daluzya vapurlarından haber yok· 
tur. Bunların battıkları anlaşılı· 
yor. 

Alman resmt tebliği son on 
gün zarfında Alman tayyareleri 
yüzünden İngilterenin 4 7 - 48 
bin tonluk gemi zayi ettiği, İn
giltere ve Fransamn ve bitaraf· 
!arın 21 kanunsaniden 31 kanun· 
saniye kadar 200 bin tonluk ge· 
milleri battığım kldia etmekte ise 
de bu rakamlar doğru değildir. 

Hol anda 
Başkumandanı 

ıs' ıta etti 
Hollanda, 6 - Hollanda kara, 

deniz ve bava kuvvetleri başku
mandanı general Reynders istifa 
etmiş ve yerine general Vinkel· 
rnan tayin edilmiştir. 

- Bu ne d11lgınlık ;yahu'! Demin
deııbt•ri ıslıi "'') rcdlyorıım. Hangi ki

taba b•ıluyorı;uııuz bö) lo ha.}'rnıılıl•la '! 
- H;ı, Sl'n ınlsln İzzet? merhaba ... 

dt•dim, Ahml"l llnllt, llanwci'ııln son 
eserini basnwı da oııa bukı)·orum. 

Ve ua,·e etlinı: 
- Ben Karneciyi !'Ok sen•rim de .. 
İzzet nt"jCli bir scı.le güldü: 
- hl ama, J{arneci yltrlnde oku

nacak kadar basit bir adnm mıdır"? 
Kitabı alır okursunuz ... 

- ::Şüphesiz alacağım. Fakat, gö
züm bıkıldr bir kere. 

- Bu kitap neden bahseder? 
- Hn~atm ı;ırlarından. Sandet yol-

larını Ju•şfeden ili;: ve son kiişlf ..• 

İzzet, manalı bir baluşla gözlerini 
vitrine ı;ı•yirdl: 

- Tuhll1 ı:;r;r! "Saadet,, diye bir ııcy 
var mıdır ki, Karneci, onun yollarını 
keşCetml~ olsut\? Siz de mi lnanıyor

ıronuz bu mıı<;allara? Haydi, yürüye
lim hO<'aın ! 

Si rked) e doğru iniyorduk. 
koluma. ~lrdl: 

izzet 

- Diiııyada rn çok acıdığım kimse
ler, "sa.adet,, denilen heyulünın J>{''Jin
dcn koşuıılardır. Bunun varlığına ıın· 
cak, Kıırııcel gibi arkmıından mlJyon
lnrı bekllyeıı insanlar inanır. C('bi 
giiııde beş dolar görmiJell bir Aml'ri
kalıyı "1>aadet., yollarını aranıa-'"8 

l!e\ ı,etmeğe imkan var mıdır? Hıı:pr .. 
ha~ ır .. H<'lı hiçbir zaman böyle bir 
\.'nhlmenin eı.lrl olmalt ıstem<;>m. Siz 
de inanmayın bu masala! ... 

rıl' •• 

Birkııç gün sonra. Erzinc:>an Z<'IK'

leı.I münasebı•tile btnnbula. gt•lrn fe
li\.ketzcdclerl - mic;afirhane df'nilt'n -
ııtıırlardıı zl~·aretc gitmişti!<. Dıııarda 

müthiş bir tipi. .. yı• ahırlarda yakıcı 

bir rilz~r ;\·üzümüzüıı deri>;lnl sök
meğe çalLşı_\·ordıı. Aıınsmı, babasını 

ka~ betmiş çocukların feryadı, :rn\'nı

larını enkaz alhnda bırakıp gelen a.
ııalıırın inilti!!!... hasılı üçyüze yukııı 

felfıketı.ı•denlıı perişan ve tüyler iir
pcrtlei mıınz.arns1 kar:;ııwında sarsılan 
arl<ada;larım birt•r birer sıvışroı~lar
dı. GözUmiin ününde l'lldor Hügonun 
"Reflller.,I yirminci asırda hı\la :yaı,ı

:rorlar gibiydi. Soğuktan ve tffs<ılir

den buz gibi donup kalmıştım. BL·ş 

on kl5i ilt• görüştüktt>n sonra eve 
döndüm. Mlkrop mu aldım? Soğuk 

mu aldrm? bllnıi~·orum. Kafa;yı nır

dunı. O güııtleııberl yatıyorum. 

Otuz dokuz derı•ce hararet lçiıııle 

kıvranı~ ordum... N i~ııtaşı enddr.,lııe 

bakan apartımanın odn<ımda yattığım 
ynde, soluıldnn gt•llp gf'Ç<'nlrri sryrc
tlı~·ordum. Uzaktan gözüme "Bııbıü· 

O çok İzmir şampiyonu 
oldu 

İzmir !5 (.\ •. \ .) - DUn yapılan tik 
maçlarında Demirspor, Doıtansporu 

Altay da ınfıra karşı iki sayı ile Ate
şi yenmişlerdir. Bu maçlarla 1zmir 
şampiyonası nihayetlenmiş ve bu 
maçlarda. hiç m:ı.ğlOp olmıyan Üçok 
27 ruvanla İzmir şampiyonu olmuş
tur. üçoku yirmi ikişer puvanla Do
ğanı:por ve Altay tıı.k,mlarx müııavi 

vaziyette takip etmektedirler. 

--~~,o---~ 

.Hollanda'da salahiyetli kimse · 
ler bu istifanın Başkum'.:dan ta· Kayseride kayak sporu 

J{n;yserl, 5 (A~\.) - Kış sporları 

na çok elverişli olan Kayseride ilk 
defa olarak valimiz Şefik Sayerin teş
vikile şehrimiz sporcularından 15 ki
şilik bir grup dlin kayak spor tecrU-

rafından bazı askeri tedbirlerin 
hükumetçe tasvip edilmemesin· 
den ileri geldiğini bildirmektedir· 
ler. Bu tedbirler, askere verilecek 
ızın ve mezunuyetlere ve sivil 
halkın bazı askeri vazifelerde kul
lanılmasına müteallik sureti tesfi· belerine başlamıştır. 
yelcri ihtiva etmekte idi. General Erciyaş sırtlarında yapılan bu ilk 
Reynders tarafından bu sahada ckzcrsizlerde iyi neticeler alınmıştır. 
alınan tedbirler hükumet tarafın- Kayseri için yeni olan bu spor hare. 
dan ya tadil veya iptal edilmiş - ı keti gençler arasında bUyllk bir alA-
tir. ka uyandırmıştır. 

- Ge~·ıniş olsun ~·ahu. Mlsa..flrha.
nf'de hııstalandığıııızı duydum. Çol< u
zWdüm. Na<;ılsınız? 

- Doktorlar 12ldd!'tll blr soğuk al
gııılığı dl~·orlar. Hararet hen~ düıı
melli. ltorkuyorum. 

!netin ~en kahkahası, :kulatmıdan 
ruhunın dökWrn bir şl'llile ırlbJ blren
dn bütün benliğimi sarmıştı, 

Ben d<> gülüyordum. Uç glindtı.r yü
zü gillmiyPn ev halkı da benimle, o
nunla b<'rııber gillml'ğe başlamı5tı. 

İ7.zet alnımı okşadı: 

- Ate, falan ~·ok, cruıım. Bıı bir 
\'ehlındlr. Haydi doğmlun ı;öylo biraz. 
Doğruldum. Vücudumda. - ne5e de 

keder gibi saridir derlPr, ondan mı 
bilml'm ·! - bir hafillik duyu.yordum. 

- Ne hnix.'r \'nr.. Frll'lketzedeleri 
ziyaret ettin ml? dedim. 

- l.'nrın gldecejt'lın, dedi, bilyük 
\'e r4'ahl.ı bir röportaj ya:ıanak fikrin
dellm. Ilt>le bir ~ocuk varmı~.. Bet 
yn5mda, iki kere ~·ıldırm15. HAdl!M'nln 
dchşctiııe bakın ki, küçUcük çocuklar 
bile çıldırıyorlar! 

Birdenbire ka5lar1 çatıldı. Gözlerini 
yere indirdi: 

- Karııecinin gösterdiği (!lll.lldet 

yolu) na inanr,rorum artık. Çünkü, 
bu felfil<et snha.'iı dı§mda. kalanlar, 
bence şimdi dünyanın en meıııut insan
larıdır. 

- No çabuk dl'ğiştlrdin fikrinl? 
HaıılJa, geçen akşam Babüı.llden iner
ken (snadet) l lııkAr ediyordun? ı 

lzzet yanağmı kaı.;ı,rarak, tekrar 
gülmeğe ba~ladt: 

- (S.ı.adct) me\·hum bir &eY olrıa 

bile, mademki ona gid<>n bir çok yol
lar keş!f'tml5ler. Biz de o ~ oUarda.n 
yürtiınl'ğe ' o kendirnizl a'\ru1an.ıığa 

mecburu7. Bir gün bana: "~ me
sudum!,, dcnılıjtiniz. O gUn e.ldden 111-
ze gıbta. rtmlştim. Saadı•t bir telı\kkl 
meselesi olsa. bile, lıısaruıı kendi ken
dini mesut teliıkkl etmeı.i dahl nıha 
inşirah w~ıı bir h!i.dlsedir. Artık 

(sımdet)i inkllr ctmlyonım. Zira, o 
zaman, onuıı nddı olan (felAket)l de 
inkar etmeliyim. Jlalbuld, buna. lm
kfi.n \'Ur mı'! Gö7ilmün önünde bin 
bir feliı.kctzede dolaşıyor ' e binlerce 

)illometrellk bir :Celft.kot a:ıhaıı, bütün 
tecaatilc göziimtizün önündedir. 

• • • 
O gün fazla konuşamadık. 

- Senlıı fiklr ve kanrıntıerini (Kar
neci) dt'ğ'll (tabiat) dejt'iştirmlş! 

Dedim. Gü.lüı,tük •• Çok rahal!ıu;dını. 
neni t<>sl'lll ederek a,ynlıJL 

tzzet ert('!li gtin felı\ketze<leleri zi
yarete gitmiş \'e bir gün sonra, be· 

ıılm gibi kafayı yere vurmıı,. Yatıığa 
dfo,mii<:. Onun lekelibummadan yattı
ğını dn~·duğum zaman ben de ~·at.ak
ta yatıyordum. 

~ :c:::lllL-ımaı:xtz::=m:: ==" 
, Tıırihin en ~·akın \'e en ht'yecanlı .... 
iE yatmsı olan i n Rus A\ııstur,ya harbinin en E! 
•• o;iddl'tli günlı>riııde yn~:ınan •• 
:• u •I Rü~·ük bir ıı~lun romanı ~ 
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Bulgar ajansının tebhği 
Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar a· 

jansı bildiriyor : 
İki Türk askeri, yanlışlıkla 

Bulgar arazi!iine girmişler ve o· 
rada tevkif edilmişlerdir. Türk -
Bulgar iyi komşuluk münasebet -
lı:ri dolayısile, bu iki Türk aske· 
~ı serbest bırakılmış ve sitahlari 
ılc birlikte Türk makamlarına 
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" ... t\frodit,, davası 
Ehlivukuf seçilen Üniversite profesörleri eserin 

müstehcen olmadığını bildirdiler 

Mahkeme müddeiumuminin ·talabiy1e 
eserın Milli Talim ve T erilıye 

Heyetince tetkikine karar verdi 
Malatya m busu Nasuhi Bay

dar'ın maruf Fransız ı>dibi Pi)·er 
I.wz'den türkçc)c tercüme ettiği 
"Afrodıt" adlı eser müddeiumu
mılikco müstehcen mahiyette gö
rulcrC'k toplattınlmış ve. tabi Se
mih Liıtfi ile matbaacı Kenan 
mahkeme) c \ C't ilmişlerdi. 

Dun bu d:ıva)a YC'dinci Asliye 
CC'za mahk('mf:sinde devam edile
cekti. Fakat muhakeme saatinden 
çpk evvel salonun ve koridorun 
tamamen dolmus olması yüzilnden 
dah:ı geniş bir salonda muhakeme 
yapmak zarureti h!sıl olmuş ve 
bunun için mevcut muhakemelerin 
sonu beklenerek muh:ıkeme.re bi
rinci ağıreC>za mahkC'me!li salo
nunda ancak saat yediye beş kala 
baı,lanabllmlşlir. Ağırceza salonu 
adil ve taı ihindc senelerden beri 
görUlmemlı büyük bir kalabalıkla 
ağzına kadar dolup taşmıştı. Sa
miine mahsus ) erlerd"n maada 
mahkeme salonunun dörtte üçünü 
dC' dinle) iciler doldurmuştu. Din
le,> icilcrln ekıı<.'riyetini üniversite 
talt: besi, matbuat müntcsibleri ve 
münCV\'Cr halk teşkil C'diyordu. 

JUyas<'t makamını :ı Pdinci nsli
yc ceza hilkimi İsmail Hakkı. id
dia mak:ımını da İstanbul müdde
ıumumi i H,ikmC't Onat biz7 .. :ıt i~ 
gal C'diyordu. 

Ehlı vukuf raporu 
Hakim lsmail Hakkı Gözden, 

evvela üniversite edebiyat fakill
tesi ruhıyat ordinaryüs profesörii 
M. Ş!kip Tunc;, edebiyat fakllltesi 
metinler Ş<.>rbi doçenti Dr. Nihat 
Tarlan, edebiyat fakültesi pedago
ji profesörll Sadreddin Celll An
telden müteşekkil ehlihibrenin ra
porunu okuttu. 

Yemin ettikten sonra eserin 
fransrzca aslı ve tUrk~ tercümesi 
üzerinde tetkik yapan ehlivukuf, 
~l'elr ~1'1&rm&l, iddiana.o 
nı d ilave olduğu tasrih edilen 
ııarcalara bakılırsa eserin diğer 
Wr tabmdan alınıp tercüme edildi· 
gi kanaati hiaıl olduğunu, maa
mafih, bu parçaların, eserin aslın
daki iddia olunan istihcaoa bir şey 
il&vc etmiş olmadığını, eserin ede
biyat tarihine muharririle birlik
te, hatta muharririn diğer eaerle
rilC' beraber dahil olduğunu söyle
dikten sonra şöyle demektedirler: 

"Edebi mahiyeti ham ve şkhret 
'.kazanmış bir edib tarafından ya
zıldığı muhakkaktır. TercUmemn
de de ayni gayeye mümkün mer
tebe yaklaşmak .ic;in bUyilk bir 
cebd sarfedilcliği görülmUotUr. E
serin mUtaleasmdan edindiğimiz 
kanaat şudur: Muharrir §ehevi 
kıymetlerle plastik güzellik kıy
meti arasında bir tearuz dramı 
akset.tirmf>k istiyor. Bu dram, 
plastik kıl metin şehevi kıymete 
karşı zaft>ri)e neticeleniyor. Eser
de, çok serbest yazılmış gibi gö
rünen tasvirler bu mücadelenin 
kuvvetini ve plistik zaferin e
h<'mmi)l'tini tcbarUz ettirmek için
dir. Binaenaleyh buradaki serbest 
vasıta gayesine göre miltalea edi
lirse bu tıerbestliğin hiçbir zaman 
müstehcen telakki edilmlyeceği 
an18iı1ır.,, 

Sanat eserlerinin ilmi veya ah
llki alüalarla karşılanması icab 
ettiği ve bir eserin bedii heyecanı 
U) andırınca diğer alakalan unut
turacağı zikredildikten sonra ra
por, şöyle bitmektedir: 

"Hulisa: Fransız ediblerindcn 
Luizın Nuuhf Baydar tarafın
dan türkçeye çevrflen (Afrodit) 
adlı eseri mUhlm ilmi tetkiklere 
istinat ederek c;ok eski bir dPvri 
gtıaet bir Ualübla canlandıran kıy
meW bir sanat eseridir. Bu mahı
yette bir eseri edebiyat ve hatta 
tarihle alika<lar olan her ferdin 
istifade ile mütalca edebileceği 
şüphesizdir.,, 

Müddeiumuminin 
itirazlart 
Rapor okunduktan sonra. müd

deiumumi Hıkmet Onat raporda, 
esere ilave edilen kısımların ne 
lerden ibaret olduğu, eserde bazı 
,. erlerin çıkarıldığı ve eser.in ter
tıb ve tasnifille riayet edilmC>diği 
iddialan hakkında .sarahat bulun
madığmı söyliycrck C>zct!mle şöyle 
demiştir: 

"-Ehlivukufun ihtisaslarma 
ait olan ktsun hakkında memu
riyetimiz bir KOna füraz derme. 
yanma kendislni saJahiyettar 
görmemekte hıe de, yalnız umu
mi bir lisanla "müstehcen değil-. 

dir,. tarzındaki kanaate bizza
rur iştirak edememektedir. 

D:ıvamız. evvelki rapora 
(Konyalı lbrahim Hakkının 
raporu) istinat etmekte bu
lunmasın'1 nazaran burada müs
tehc<'niyctindcn bahsedilmiş 
olan cümleierin bizatihi müs
tehcE'n olup olmadığını mu
cip sebeplerle bİrC'r. birer ka -
bul veva rerldetmek iktiza eder. 
ken topycki'ın müstehcen değil. 
dir. tarzındaki kanant idd:nmızı 
hiç bir zaman tatmin edeme. 
ın"l<ledir. 

Netice evvelki ranor. zikre
dilen cüll'lelf'rin tam'ltnC'n mils
tehcen oldııö-unu. simdiki t::ı.oor 
da tonwkun mlistehrenivet 
görmedi~ini bildirmek suretile. 
iki rapor arasında ihtilaf \'e 
mübayenet hadis olduğu teza
hür etmektedir. 

Binaen::ı.ıeyh hem tercüme nok 
tasından hem davamtzın esasını 
teşkil eden C'iimlelerin TV>ii trı1 
cen olup olmama.c;ı noktasından 
tetkikat yspılması ve şu nok • 
tanın da nazardan UZ'l k tutul -
maınnı:.ı icap etmektedir. 

Binaenaleyh bu noktaların 
memleketin ·ilim ve tnbivesi ile 
alakalı ve salahiyetli bulunnn 
Maarif Vekfıleti tnlim ve terbi. 
ye dairesince tetkik cdiimcsini 
ve tercüme kevfivctinin de s.ı
rih surette tesbiti için tensip 
buyurulacak bir mütercim tara 
fı~dan tetkikat yapılmasını ta
lep ederim ... 

Esat M•bmudun cevabı 
Bundan sonra, kitapçı Semih 

Lutfinin Yekili romancı Esat 
Mahmut Karakurt söz alarak 
müddeiumuminin itirazlarına 
karşı heyecanlı ve asabi bir ses· 
le ezciitnle şunları .aö)'lcdi: 

"'- Mliddeiuıııtnin iddiasını 
lıayreUe dinledim. i\lüddeiumu
ıııj ikide birde nedense ehlihib. 
l'e diyl' İbrahim Hakkı Konya. 
lıyı karşımıza cıkarıyor. 
İbrahim Hakkı Kpnvalının 

ehlivukuf olamıvacağına mahke
me karar vermiştir. F..ğcr böy'~ 
olmasaydı. işi veni bir ehlihib
reye tetkik ettirmekte bir mana 
bulunmazdı. 

tıave edildi~ini iddia ettiği 
kısımlar ise, sadece bir noksan 
tetkik mahsulildür. Zira ••Afro. 
dit" eseri Fransada 11 muhtelif 
tibi tarafından basılmıştır. Na
suhi Bavdar'm tercüme f'ttiği 
aslım mahkemeye ibraz edivp
ruın. Müddeiumuminin tf'tkik 
etmede:ı mahkemeye verdi'i ki
tap eeerin tercüme edildi~i tabı
dan deiildir. 

Müddeiumumi Büvük Millet 
Meclisi azasından olan bir mu· 
harriri halkın ir ve haya duy
~lannı JnCikhvnrak para ka
?.anmak ~bi ıtğır bir töhmet 
altında bırakırken ve edebi e
serler bıuımakla şöhret kazan • 
mış bir kitapcının al.,,1na böyle 
bir dıtmJ.!'3 vunırken hiC' olmaz
sa ivicc tetkikat vaohnlarak esenn hanl!i kitapt:nı t<'rcUme e· 
dildiiini öirensevdi. 

Raoor sarihtir. Oniversite 
profesör ve do--erıtleri ~rhı h!r 
sanat e~ri olduı711m1 sövlüyor. 
iar. Müddeiumumi Mla rnoorun 
ifadesi suih dttildir Rir defa 
daha tetkik ettirilsin divor. 

l\füddeiumı•wt hıtt~ Mivorlıtr 
Phlihibre ""'Pri P<ıtır satır tE'tkik 
etmiıJ ve "F..eer h,.veti umumi -
\'PSi itibıı"il" müstehcen deiil
dir ..• demiştir. 

Yoksa f'<"E'rfen b!r nır"a al. 
'11"'· sureti!P karar \'"rilemez. 

Ru da\•a iiz .. rinc'e dıırrrı .. •-•..,n 
"rhk ıstmıb d•ıyuyorum. ~,ı;d
d<>iınvı•ımi cl•l'·a A.Cmıflt1r. z;ra 
ITIÜddeiurnıımi n.ihavct bir ede
biv:otrı deiildir. 
MP-'-~et il""~ l(pllr""ıqhr. 

Bay h&ldm. o hala "te-tkik ede
lim. Y1 Mcukları n... yanaca -
ğı7? .. diyor. 

Büvte bir kitao tetkik edilir 
nıi ! Bmıu yedi vvrrıdaki cocıı1c. 
ilk mekteo. orta mektep cocuiu 
:.nlavamu. munta?"l'l bir kül. 
tür aJuılar anlar. Zat.en kolay 
anln .. •lsaydı huzurunuza gel 
mP.Pdik. 

Ri'1. İbrahim Hakin Konva 
lı ! Di~r taraf tın ~us Kf-.zım 
Nami Duru bir makalesinde 
fer''ıtt ediYOJ': 

••fmca var. irtica sarl'klanmış 
olarak karşımıza dikilmİ!tir.'' di-

(Baıtarafı 1 incide) 
edilmemesi ve bilhassa ecnebile
rin ve bir kısım halkın su gibi 
içmeğe alıştıkları birayı bulama 
maları bu vaziyetin daha ne ka· 

Tırhan vapuru 
lıazası tahkikatı 

dar süreceğini ve ne gibi tedbir· Alnny:ı sahillerinde karaya otura- , bulunan denızyolları eski l;;letme mü
ler alınmlkta olduğunu öğren· rak kurtarılan ve tamir edilmek Uze. dtirti Burhaneddin meştiul oımakta

mek icin bu sabah malümata mü· re Halice alınan Tırhan vapuru hak. ılır. 
racaat· ettiğimiz İnhisarlar U- ltındalıi tahkikat çok dikkate değer 1 ııhaıı süvarisi :Mahir kaptan ka
mum müdürlüğii de, bira buhra- bir şekle girmiştir. Vapur süvarisi za sırasında gemiyi ikinci kaptan 
mnı teyit ederek şunları bildir Mahir kaptan Uc lklnçi kaptan ŞUk- ŞOkrUniln :dare ettiğini ve hAd1seden 
miştir: ı ril hfı.dısenin kabahatini birlblrlcrlne onun mesul olmast lılzımr;eldlğlnl 

- 3ira stokumuz çok azalmış yüklemektedirler. söylemekteJır. 

tır. 

Binaenııleyh t;:ımamile birasız 
kalmamak için idare ile kullanı
yornz. Satış yerlerine evvelce 
verdiğimiz miktarın yarısını bile 
veremiyoruz. Bira mevsiminde 
yapılır. GeCjen sene fivatların u · 
cuzlaması tesitile sarfiyat omul 
duğundan pek fazla olduğun:fan 
i:nalat ihtiyacı karşılayamamış · 1 

tır. 

Bunun üzerine yeniden yapıl -
masına baslanan biraların satışa 
cıkarılabil~esi için taha!'nmür ve 
~lgunl:ışma devirlerin'.n geciril· 
mesi suretile lıckleme müddeti· 
nin hitam bulmuı zaruridir. 

Bu yeni mallar ancak Martta 
cıkacaktır. Fakat o zaman da bi· 
~a. istenildiği kadar bol olamaya· 
caktır. 

Biranın bollasması için fabri
kanın gen"şletilmesine ait inşaa· 
tın tamamlan'Tiası la.,ım<lır. Fab· 
rikanm yeni kısımları ancak Ha
ziranda faalivete J?Cçebileccktir." 

Umum müdürlü~ün izahatı an· 
cak yaZ1'1 en hararetli za~a~ı~· 
rında biranın bol olarak yetıştın
lece~ini gösteriyor. 

Bu vazivcte göre, simdilik İn
hisarlar 1 :la resinin alacağı ted
birleri bc'd mekten ve bira per· 
hizine girmekten }:ask:t çare 
kalmavor demektir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

CBaş hlrafı 1 inrlde) 
l"alnıı uruktaki baharı sulh , .e 

cmnlyl't l~dc beklt>m<'~C hak \"e• 

ren bn manzara dljCP.r memleket
ler dbl Türklvenln llatlya•ı eldf'ft 
hlrakmat1 lc-ah etınn: Orta A \'r11• 

pada.ld harb hali flill'n l'lulhle ni
hayt'lt bulmadıkça rumh11rh·l't or. 
dularmın da bahar lc:ln d<'ill, he
mrn nna üzerimize hsrb ~elett.k
mı, ~hl dalma her tehllk<'ye kar
şı ltazır olma..•u lizımdır. 

ll'lte ezeli ,.c ebedi sulh n salah 
kahfeıııi: 

Hazır ol cenge rğn iı:ıter is('n 
sulbü salah! 

Hasan KUMÇA\"I 

yor.· 
Müddeiumumi Hikmet Onat 

burada birden ayağa kalktı. Ba
zı şevler söyliyecekti, fakat avu. 
kat sözünün miidafaaya taallük 
ettiği i~in kesilmemesini istedi. 
ğinden hakim müd:leiumumiye 
söz vermedi ve Eaat Mahmut Ka. 
rakurt devam etti: 

''- Müddeiumumi son olarak 
iki rapor arasında mübayenet var. 
Bir daha tetkik ettirelim. diyor. 

Ortada iki rapcr yoktur. Ra
por bir tanedir ve o da profesör. 
ler tarafından verilendir. 

Bu dava Avrupaya da yayıl. 
mıştır. Parisuar ve Maryan ga. 
zeteleri, Roma gazeteleri, "Ey
vah. Afrodit At~eydanlarına gö. 
türülüp yakılacak mı? Kendi 
memleketinde kırk sene evvel 
mahküm edilmeyen Piyer Luiz 
mezarın-la:ı çıkarılacak, ve lstan. 
bul müddeiumumisi tarafından 
mahkum mu edilecek?" diye ya. 
zıyorlar. 

Artık ortada milli şeref te mev 
zuubahistir. Biz ~riçte böyle mi 
propaganda yapacağız?" 

Esat Mahmut Karakurdun söz. 
lerj bitmişti. Müddeiumumi Hik.. 
met Onıt yeniden avağa kalka
rak ezcümle dedi ki: 

''- D i y o r 1 a r ki. ortada 
iki raoor yoktur. Birinci npor 
bir hikim karariyle alınmıştır. E. 
ğer suçlular mahkemeyi kazanır. 
lana memuriyetimiz iftihar eder. 
Buna emin olsunlar. 

Memurivetimi.zin bu gibi hi
diaeler karsısında dava açması va. 
zifesi icabıdır. 

Burası propaganda kürsüsü de
ğildir. Bunu yapan da makamı 
iddia değildir.·• 

K.rar 
Nihayet hikim İsmail Hakla 

icalımı düşünerek, bir defa da 
memlekette en salahiyetli merci 
olan Murif Vekaleti talim ve 
terbiye ciliresi tarafından tetkll 
Q}unacak bi.T heyetin kitabı tetkik 
etmesi.ne karar ftttr'ek, m11hake
meyi ı 7 şubat cumartesi günü 
saat 1 S e bıraktı. 

Buna mukabil ikinci kaptan Şükril Denizer.erin vnzıfc \e nıeaullyetle-
de saat altıda \'ardlyayı ıııilvarlden rlne dair henüz bir lalımalııanıe <.>I· 

ma•lığ"ından kab:ıhatliyl kati surette 
tayin etmek mUrıık'\n olamamakta. 
dır. Beynelmilel nizamlara göre her
hangi blı ka:.:aua sUvarln.n muhak
kal' surette mcsul olması l{ızımdır. 

İkinci k ptan ve cHğe-r clenlzcller de 
kentli hisselerine ılil,..en vazifelerden 
mesuı tutulmaktadır. Faltat bizde 
yukarJa ~ n:ı:J·~mız gibi denizcileri 
bu şek! de mcsul tutacak bir nizanı
name yol\tur. Bundun dolayı da Uç 
sene ev\·eı Iznılrdeı bat!ln lncbolu \•a
purunun muhakemesinde mcaullerl 
tı:ıyln etme!< lmk/lnı olmadığı gibi 
Tırhan hAdısesinln tahl:lkau da çok 
karışmıştır. 1:ahkll:atla ı:ehrlmizde 

aldığ.nı \'e daha rota;) ı kontrole va. 
kit bulamadan aıt.yı çeyrek geçe va
puııın kayalara oturc:uğıınu ileri au
rcı ck vapurun yanlış olarak tayin 
edf·en rotasını sUvaı ınln tesl.ılt etml§ 
oluugunu ve kazadan onun mesuı o
lacatını bildlrmektecllr. 

Tahkll<Rtın "'" n<'tlcc vC'rece:;ı me
ral<lıı. beklenmeltteulr. 

l>lğer taraftan e\'velce İstanbul li
man reiı. m•ıavlnl Hayre.-ıd·n, ncniz
yolları mUfcttışlerlndcn Mustafa ve 
Alanya llmnn reiı.I tnratından teşkil 

o:uııan tah:dk heyetinin verdiği ra
por hayırUe k:ırşıııınmıştır. ÇUnl:U bu 
heyet ht'me- -e hiç klms~yl suçlu 
görınemektedır. 

Sofyıı mülôkutı 
( Baştaraf ı 1 incide) 

Yu.;osla v ,, .. ı ctı 'l Uı k milleti. 
nln mulıal>bctlnden emin o'abillr. 
Memleketler dahlllnıft:ı ve bu mem
leketlerin kendi aralanndakl ittihat 
Balkan antantı slyaııetındcnbert tat
bik edilen bir kuvvettır ... 

l.\lctaksa.J, ayni mealde bir hitabe-
de bulunmuıtur. 

uBugokü Sotya müıilall 
Belarad, i ( A.A.J - Rö,)°kr: 
'l Urkıye haıiclye \'ekili Saraçoğlu 

Ankara)& donerkcn Sotyad& te\'8.k
kuf edecek ve Bulgar bqffkill ve 
hariciye nazırı l{öselvanofa Belgrad 
mUzakercıeıi hakkında ~IQmat \C

recektir. 
Saraçoğıu, Bulgar baı;vekillne te. 

mln edecelttlı ki, Bul~arlstanın mus
lihane hatlı banketi D lgrackia fev
kaJA4e te.kdh: o'un»ıı.ıtlur '{C UUIJ~ 
rtııtanm vaziyet! çok dostane blr 

tarzda görüşülmüştür. Maamırflh Bul. 
garı.tanın topr'llğil mfıtumk meleli· 
batmı.n ınUZakeresl tenlr edilmek h\· 

zım gelmlıtır. 

Gayri reımtl 'Uacar mll11ahltıeı1 ise. 
Balkan antantınm l\lacar metallbatı· 
nm da mllazkereainJ tehir etmiş ol
masından dolayı mcmnunlyetalzllk:e- · 
rtnı gizlememektedir. 

Macarlar mf mnnn 
görünmüyor 
U.Jdapetttt>, a (A.-\ .1 Balkan aa-

tantı koıuP) inin tebhğl Macar siya
si ınahnflllmle nazlk!'ıne bır lh:.irazla 
karşılanmııtır. 

Salllhıyettar ~ahatllln mUtalcaatna 
göre, konsey toplantıs. Jılacariatanm 
alA.kadu bulunduğu cenubu prk1 
Avrupası meseıe·eı inde hiçbir terakki 
kaydetmemlıjtır. 

Dört devletin lcaanUdU ve latlklll· 
Jcrlni ve milli tamanılılıklannın te
mlnı hı:ııu!!llndakl azlmJerlnln teyidi 
tadılcl Macar mahaflllnln nazarı dlk
katınl celbetmiftlr. Maamalih nıez

kfır mahatU ~acar - Yugoalav dost
luk mUnaaebellerinln cenubu fl.l'ld 
Avrupa münAacbeUerlnde bir !,)'ilik 

husule getirmek yolunda kurucu bir 
unsur teşkil e-ttlğinl llllvc eylemekte
dir. 
Sağ cenah part · · '"l haftalık gaze. 

tesl olan •·Nemsetor .. a pe, Belgrad 
toplantısında en milhlın ro:tı TUTklye 
oynamıştır. 

Gazete diyor ki: 
•'Türklyenln hııttı hareketi fimal

den gelen her t.UrlU t.clııJlde karıı l:ıir 
mayn scddine muadildir . .KoııteraD.llD 
llt'yrini battan nihayete kadar Saraç· 
oğlu dikte etmlııtır .. 

Anlat!t ekonomı kom1tesi 
Bft«rad, 5 (A.A.) Belgrad &'Ö-

rU.-.::ıelerlne nıUteaUlk olan r~ınl 

teblığdc. Balkan antantı hariciye na.. 
zırl.a.rmın. an taıı t dıı.lıiUnde ticarl 
mübadeleleri sureti nuüıaııMda orca
nlze ederek, Balkan devletleri arasın
daki iktlı.adl bağlann ve lrUbatıann 
ıukla§tınlmaaı ve mUkemmellqUTll· 
meııl zaruretini tebarllz etttrdtklerl 
kaydolulamaktadlr. Bu IUNda alco
nomi komitesinin, yakmda toplanma
sı pek muhtemel görtumektedtr. 

Tııgıoıılav Uttlatı;darma S(ln, Bal· 
k~ __ ,.fUrllmell icbt mll
terek bir .ıea ~ c•tlrtlmMI iti. 
.ZUmu keBdlWll hluettlrm~. Bu 
plt.n, Balkan menılekeUert .,_. 
her tBrlll mD&,11 rüabetlat aı.t.aNt 
l'decekt!r. Aatut ekonomi komtteml
niJl !la abada mesai aarfeıdeeeğl ~
ımln oluım::ror. 

Blikre,, 5 (.\.A.)- &il.an untan· 
tı konııc> ın..: ı lyaset ett.kle.n sonı-a 

Bclgıaddan Roıııenyaya avdet eden 
Roman.ra hariciye nazın <.ia.enko, 
Stefanı ajanımım muhal;lrlne Lcya. 
natta bul.mıu.ık <lcmlıUr kı: 

- Memııunen avdet eJ1)1Jıum. Bal
kan antantı konse.)'I lçtımawm netl
ceainden meınnunwn. <,..'UnkU vuüe
mllıi yaptıgınuı:ı zanno.ıi) orum. Bal
kanlarda aulJıu, nizamı, ve eınnlyeU 
laln1yc etmekle yalnız dört memle
ketin menfaatierlnl korumuş degil, 
ayni zamanda Balkanlarda menlaat
lerl olan her ~vleUn tuvıp edccett 
bir ıiyuet kullanmıt oluuğunıuza da 
kani bulunuyoruz . .Nutkumda İt.&lya 

hakkında yalnız k•n<ll namıma değil, 
meııal arkada.o'anmın namına da kul
lanmış oldtjğum sltayl1k&.rane llsanm 
kalbimden gelen bir •• olduğunu al. 
ıııe ttnüa -.tm~ .6Ptrtm-; 

SiS 
Uç ıündür u.bahları olan sis 

clil t akpm wt yediden scnra 
b~rJenbire bastırmış ve 1aat 12 
kaJar denizde bütün münakali" 
tın d.ır:nasına sebep olmuttur. 
Sis yü ~n:ien Adalar ve Boia· 
zın yt l;a ı iskelelerine &idecek 
yolcular yerlerine &idememitler 
ve ıeceyi şehirde ccçirmeğe 
mecbur kalmışlardır. Yalnız Ka· 
dıköy Hayuarpap yolları, 
saat 11 de Şirketihayriye t:ıraiın· 
dan Uaküdara kaldırılan bir va· 
purla yerlerine ıidc.J :ımitlerdir. 

Dün sabahtanberi sia yüzün
den Boğaz dlflnda bekliyen tz
mir vapuru bili limana celeme
mittir. 

Dün geceyi Boğaz d1'Ulda de· 
mirli geçiren vapurun bucün öğ· 
leden sonra limanımıza ,elmeai 
beklenmektedir. Boğu aği nıiaki 
kesif ais bu sabah saat 11 ~ a· 
çılrmş. Büyükderede •e Bolu 
dıfl!'da toplanan vapurlar Bo~
za girmeb ve Boğazdan çıkmaca 
b1 "lamışlardır. 

Bu sabah limanımızda sis oı· 
mamı§tır. Yalnız Kavaklardan 
ilk vapurlar köprüye celememiı· 
tir. 

Köprüler her ihtimale karşı 
mutad zamanlardan erken olarak 
ıaat ü;te açtlırnştır. 

Havuzlarda bulunan Güneysu 
vapuru Haliçten çıkmıııtır. Bu· 
gün .Karadenize kalkacaktır. 

Kaza 
Bu sabah saat 9 da köprünün 

Haliç tarafında bir kaza olmuı· 
tur. 

Silim limanına bağlı ı 7 ton· 
Juk Recep kaptanın idaresindeki 
Htzl1 isimli motör cemiyetin bir 
mam211ına ça-rpmış ve kısmen 
pa~atamqtır. Su almaia ba1la -
yan mavna Liman itletmesi ro
mork&'leri tanfından sahile çıkr 
nlarak batmaktan kartanlmIJtır. 
Sııi yaugın dumaı:n sanmıı 

Sisten, dün akpm Nitantatında 
ıarip bir bidise olmuttur. Şaiak 
sokatmda oturan A.nen Papu -
yan i9miıide biriıi sokakta bir 
lraç kitinin hızlı hızlı konuftu
pnu cörftek pencereden bqmı 
çıkarımı. bir4enbin etrafı ,... 
tmmt olan - dlıman zannede
rek W ltfdye,e telefon edip 
"'$afak 90kafnıda yanıın var 
yetitjinU." demiıti1'. tı tonradan 
anJaı1hmt Papezyl!l hakkında 
.kanuni muamele yapıl!!"ftır. 

ıran ve 
tanda 
. hazırl 

noma, 6 (A .• .\.) 
Roma'ya gelen 

lran ve Afganist&Jl 
ta askeri hazırlık 
tadır. Bu hal. iki !IS 
h"asematrn Hazer 
buna kadar yay 
derpiş ettiklerini 

İran ve Efgan b 
IE>ndiğine göre BaJl'f 
Umman denizine 1' 
Sovyt>tlC'rin mü~t 
le ge<:ecP.klerindPll 
lar. Almanlarla RU 
yakın şarkta mütt ~ 
:r.ilerini ayni :r.amall 
nin Hındi11tırnla rnu 
din e'ichılecc>klerdir· 

Jran hlikiımeti b 
faat tertibatını tak 
ecnebi memiPketıete 
tayvare sipariş eV1 

Afganistanda ise 
lik yapılmak Uzer 
hcıtte" müttefiklerill 
ki faıılivetlE'ri Roıoa 
n"zarı di~ka•ini 
Bu mahfillerde 
terenin Suriye ve 
zu lıkları bü\'ük bit 
getirmektedir. 

ltal\'an müc:ahitl 
ğine ~öre bu iki Jrl 
ihtimale kar"'r hPStJ' 
ziyet" göm Kafk -3 
yanın başlıca pPtJ'CI': 
kııNjı harekete g 
hil"'I km·v<>tler bulu 

Mü~:ıhitll'r _rrne 
Mıı::ır SP''" l.atine ~ 
\•ermektr-lirl r. 

Genrralin Mı.,ırdt 
tflı "am'" rmı tefti• 
giliz • ? 'uırr k•f" 
~ aprlac'\k bir ger1t 
zır bııltın'lr:ığı sö,•l 

Yeoı 
A .,1:1'ra, 6 -

Pv.ar günleri me 
telif yerler:nd~ t~ 
tur. Zelzele G" 
kzr:ıhisar, lneboh.1 
nudı duyul:nuş~ur• 

Renl huenıD 
maıümat 

-lannbul, S (V 
rasathanesinden: 

Bu gece saat ıO 
33 saniye gece 
tanbuldan 400 kil 
de tahm:n edilen 
zele kavdedilmiştit 
sonra d:ı. aynı mer 
ye yakın ikinci bit 
gelmiştir. 

lshn luhın 
Dün 1ıtan~ulda 

lerine yatınlan t 
liraı:lır. Böyleçe 1 
le felaketze<!ı:leriıı". 
yardımı dün 1 
1:.ellğ olmU§tur. _ ._ l 

Ankara. 5 ( J\.IP'~ 
felfilı:ctzcC:elerioe 
gilterede t~ı~ı:kül 
İngiliz yardım be 
aili emekli general 
candan avrılırkell 
ranlara "hükumet 
nan tedbirler çok 
rindedir.' deınit 
hayranlıkla bah&C 

MeUihat . 
bır 
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Burada zannettiiim gibi cinler veya devler, ya· 
nuc aa bdınmedıK cana varlar yo.ı "ur! Uupcu. z 

insanlar var! · ı'uıan ına anlan! 
yuvarlandı Çünkü mağarada başaşağı yaşı· 

~sen ona seri bir takdir ki onun çarpmasile a.ı kalsın kü· yan Ouhlinin benı aldatrnajığını, 
dı.işündum. Fcti~at adamcağız git 
tıkçe orta ığın kararmağa başla 

masmdan büsbütün deı1;ete duş· 

mü5tü. 
~"ııa ttı: rekçi sırtiı::ıtü düşecekti. LAkin doğru söylemiş o.duğunu göriı)or 

Kızlar ara -ında 

Yarın yapılacak 
Voleybol maçları 

vy e olduğu dum. Ayni zamanda bu ormanın 
dtta n .. ı._ nuz için de sizı kumandaya itaat etrr.edi. Tahmat sôyienilen şeytan mağaraları orma 

""CUJCl ıazla sevenm, dedı için avcısma bakmağa başladı.Avcı 
bir ' ıeka \"e ona inzimam e. da ne yapacağını bilmiyordu.Mav nı olduğu da anlaşıiıyordu· 
~el. Her cihetten mu zeri dızlerinin arasındaydı, takat Binaenaleyh merakım en yüksek 

Bu kadar ürkmü5 bir adamı 

cebren ormana sokmakta bır fay· 
da da tasa\'Vur edılemezdi. 

Kız mektepleri arasında 9 haf f çen hafta çok kıvmetli ve şam. 
tadanben muntaT.am bir sureL piyon namzedi olan Çamhcaya 
te yapılmakta olan \'oleybol mU. , knr~ı çok rrım·affnk bir ovun 
sab:ıkalarına yarın kız muallim çıkaran Erenköylln bu milsaba-
mektebi salonunda de\·am ooile kayı kazanması ica petmekte -

\'e bır korsan reısme onu kullarunak için dümeni bırak derecesine çıkmıştı. Binaenaleyh bu işten vazgeçmek 
ormana girmeyi ertesi günü. gün· 
düz \aktine tehir etmek makuldü. 

ı·ektir. dir. 

~ Cth ~k lasıksınız. Maama sa sandal savrula:ak ,.e gemi ile Vakit geç olduğu ve akşam bas· 

1 
etı sonra konuşuruz. çarpışacaktı. Sonra da Kurt Lar· tırmak üzere bulunduğu halde, 

tada kamara dıvarma bir senin tüfeğinin üzerine çevrilmiş her şeyi göze alarak tufan insanla 
tlplanmca gülümsedi· Ko· olduğunu da görüyor ve kendi tü nnm ormanına girmek istiyordum. 
~ RÖZleri gene 0 altum {eğine davranıncaya kadar vurula- Fakat Cavadi buna hiç müsait 

11 
~§U. Kızın gözlerini cağını biliyordu. gö:unınüyordu. Bu fil gövdeli a· 
bır korku bürümüştü. Sükı.inetle kürekçisine: dam, babasının cesedini yarım bu 

&· e Söze kanştım: - Bağla, de:Ii. duğu bu yerl~rden zaten son dere-
ıı CeSUfuz, dedim. Kendı 1 Kürekçi hemen ipi başoturak ce deh~t duymuştu. 

• ben kaptan Larsenden t.'lhtasmın altından geçirerek ip Ormandan akseden korlnmç fer· 
<laba ces gerildikçe eliyle yedire yedire pay yatlar ise biçare Hintliyi büsbütün 

'laısen bu~":· bana sen v~rneğe başladı. ~ . bi~de~ ürkütmüştü. 
fırlattı A ba be . 1 bıre açıldı, avcı onu hızım yırın• Ya onu yoluna koymak, yahut 

Ot_ nıu dı.'y cad .. ünü nımd e avak kadar açıg"ımızda düzelte:ek b' e uş yor u. : . . kt yalnız başıma gitmeyi göze almak 
ıraz alabanda ederek bı~ muva.zı bır va.ıl ıyete ~ d~: lazımgcliyordu. Buna da doğrusu, 
~Yrıni tan . tt. 0 Kurt Larscn on ara ses en ı. ben cesaret edemi~·ordum· 

zım e ım. . t . . a· lk . J 
bir · h beki" d - ndinn şım ı o ye enı ,.e 

~ &bstere 
1~ ıyor u. bordanuza gelin. Elinden tüfeği Vakıa yanımda silahlanın vardı 

1kkat ed r~ · . . . . hiç bırakmıyordu. Hattft ipin ve hayatım:ia belki bundan pek 
~trM ~ .. e. senız dızlenmın dP~"r ucunu da tek eliyle idare edi· rnk daha tehlikeli, rnk daha vahşı 
C';:_"."ıı:;ını g"' ek . . d 6"" :r :r 
~u orec sınız, .. e-· yordu. Sandalın baş ve kıçına ma· yerlere girm0 kte hiç teroodüt gö::.· 

Fakat Ca\•adiyi de bir emrivaki 
karşıc:ında bulundurmanın pek ca 
iz olamıyacağım görüyordum. (} 
run için hakikati söylemeye karar 
verdim: 

- Cavadi! dedim· Sen bu kor 
kudan herhalde vazgeçmelisin! Bu 
rada zannettiğin gibi cinler veya 
devler, yahut da bilinmedik cana
varlar yoktur! Düpedüz insanlar 
var! Tufan u.~nlanl 

- Tufan in~nlan mı? 
- En•tl Sen tufanın ne oldu 

ğuııu biliyorsun değil mi? 
- Evet! 

_Hah! lşte bu ormanda tufan· 
dan ewel yasarış insanlar oturu
yorlar! 

ttını k korkuyorum, \'Ucu· karalar takılıp içinde!dkr gemiye termemiştim . 
.. 
0rku~·or; dimağen kor çıkmağa hazırlanırlarken a\·cı. san Ca\•adi sat bir ha>·retle; 

11 .. 4Jcı~U: olm~. i:,~iy?· ki iyi bir yere koyacakmış gibi tü Fakat bu om.an bana da hiç a- - Arnarı yarabbi! T• tuhındaıı 
"'ittıı dirna uın titnye? etımın feğini eline aldı. Kurt Larscn he· lıştığım şeki:de bir orman gibi gri- beri mi yatıyorlar? Bunlar kaç a· 
~ IDmın fevkıne çıkı men ona !:.ağırdı: rünmüyordu. sırlık insanlar kimbilir? 
. ~Cesurdan daha f~l~ bir - At onu elinden! Maamafih bir defa daha fil \'Ü· Hintlinin bu safiyetine gülmek 

• \'ıı ... _ .kaııram.anmı. Sızın e- Avcı sanki elindeki atesmiş gi- cutlu Hintli uşağımı yoklamak is· ten kendimi alamadım. 
b.... ""ll<lunuz k s · · :r too · .""llC\ı " orkmuyor. 12 bi sandala fırlatı\'erdi. ım: _ Yok. acanım! Hi,. insan öl· 

~'AUYnuvors nuz. Tehlı' - Cavadı ! dedim· Ben bu gece :r 
J u · Gu-,·erteye rJktıkt.an sonra iki b" ge :r bu · r.· ı Se b meden bu kadar zaman yaşıya ı· ı,._ l'lllek sizi korkut· tayfa sandalı ireri aldılar ve kurt ormana gırece6ım. n una Vösk ~ :r d · :> lir mi? tş öyle değili Buradaki in· 

"trı,. a ustelik size bir de Larsenin ernn"le varalı ta"fayı bas- ne ersın. ..ı 'h 
~: ıl)r o J , c ...ı; e"""ıedi"lm" nJ ran ar. tufandan evvu rapnııt 1 
"il kok. ndan hoşlanıyorsu· kasaraya götürdüler. avaı.u ,,.,,. • 1 • amamı3. . . t 

t..ı. r ınayabi'irsiniz mister Kurt Larsen bana: gibi Yiııüme bakıyordu. anların çocuktan mııı. 
th.~t tesı· Ji • · k' - Yı? 
.:"'lfl .. ı. 1~ etm~ s.ı~ız 1 

- Eğer sandallanmtz da bu - Anladın mı 116)1odifmi, CiJ· 
""' Jlayes be mdır - Evet, t.abii,netlce itibarile on ~· ~ nı • işte sizinle benim akadarmuvaffak vadi? dedim, Bu ıece biı bu fJf" 

' ık ettı: -olurlarsa ~emimizin kadrosu adam mana giriy«W? tat da iman! 
b~ ~ nız var. İşin bu tara· akıllı arta~. deJi. Cavadi birdenbire yerinde bir Cavadi bir çocuk saffet ve korku 

lhL ~ Şunıneınj~tim· Ukin Môtl Brüster titrek bir sesle ona kaç adım ha\'aya fırladı. su içinde yüzüme bakarak: 
~ de doiru mu? Yani rıordu~ - Peki, ya işittığimiz bu hay-

&ı-.~ııı, ~sanız ben de siıdtn - O \'Ufdulunuı adlın .• Bir - Oh, sahip, oh! diye bağırdı· van sesleri nedir? diye sordu. 
ıu "ll1lzı a:ı .. ~? şey olmadı ya? - Ne var? 
~. ~uaıığına ikimiz de - Omuzundan vuruldu· Ehem· - Bu ormana gec.e mi girece· - Ha.. bunları anlataca~rım ..• 
il llJlu ıı Çökerek tüfeğinin miyetli bir şey değil. Mister Van ğiz? Bu insanlar pek eski oldukları i· 
t~'n kParrnakıığa da}cıdı Ve>·den üç. dört hafta içinde onu - Evet! çin bizim bugün yaşadığımız ikli 

bıııtbi.r nı1·ı\1rşun}ar hemen he· ayağa kaldırır. - Oh, cinler! Oh, şeytanlar~ me bir türlü abşamadıklan ıçın 
rnesafed · · ki bazı kötü hastalıklara tutu!muş· -----~ ı bi. en atılmıştı Bu arada geminin başını tevcih Oh, su, ateş, gök cınlen! a ımı 

.., o a da lar! 

Bu~e kadar vanılan müsa. 
bakalar munta1.am bir sevir ta_ 
kip etmiş ve mUsabakalarm 
başındanberi hiç bir aksaklık 
~örillmemiştir. 
Artık şampiyon tamamen 

belli olmuştur. -eğer bir slir. 
oriz olmazsa- Çamlıcahlar şam 
ı:ıiyondur. 
Yarınki maçlara gelelim: 

CUMHURİYET • tNONtJ 

Müsa\1 bir kuvvette olan bu 
iki takımın yapacal{r müsabaka 
bir hayli alakalı olacaktır. 

Za.ma.n ıaman çok iyi oyun. 
lar çıkaran Cumhuriyelller yarın 
da galip ge:mek için çok ça 
hRacaklardır. 

Fakat acar bir taknn olan 1. 
nönU lisesi de rakiplerinden aşa. 
.Jı kalmamak için c_:ok çalıı~acak. 
tır. 

fnlSnUnde tnviye. Jale, Feri. 
ha ~ibi teknik ovuncular bulun. 
du~u halde aralarında tam bir 
11.nlaQma yoktur, Bir buçuk av. 
danberi aah~da görUnmeven bu 
t4kım b'r c:;ok avantnila~ ma. 
ilk olduğu ha ide eırf kaoalı bir 
sa1on olmadığı için C'alr0amadı. 
~ belli. Buna mukabil Cumhu. 
rivet lisesi de aynı dertten ma • 
liildür. 

KA~'DlLLt • ŞİŞLi TERAKKi 

Gliniln ikinci ve en mUhlm 
rnUsabaak!!mt aene başmdıtnberi 
bir <'Ok talihQi?:liklere u;;y.avan 
Kandııti ve S1ı::li Terakki lisele. 
rl vaoacn 1<1ı>rdır. F"anrlillilerde 
bilhassa Hadive P"ibi volcvboliln 
blWin sırtarmı bl'en bir avuncu 
oldu"u irin san l!rivert takı . 
YDm bu<!lln vine S?alin S?elmeRi 
"eklenebilir.· Şişli Terakkiye ge. 
lfnre: 

Selma, A~ ve TllrkAn 9'fbi 
ivl ovunrıılar lııılunRn SiRll Te. 
rakki takımı da mnsabakada. 
ki 'ibi ııanssızlığı gidermek için 
çalışacaktır. 

ERENKÖY • 1STtıU..AL 

GllnUn son müs3bakasmt ge. 

~ ı:a bu mesafeyi ettiğim ve şimdi hemen önümüz· başıma getirin! 
:arak Uç Jlik. Dikkatle ni· de bulunan Macedonianın Qçün· Cavadi Adeta kulaklarına ina· Cavadi gözlerini açtı: Erkek mektepleri 
t~~n bin ~~atleş eelttli: Kurk· cü sandalını göstererek: namıyor bir haldeydi. insanı tit· - Nasıl hastalıklar? atletizm heyeti dün 
ilet. il tUnc:ıe ~ ın ı aya _ Mister Van Veydenin yalnız retcn korkunç ve acaip seslerin - C~ denilen §U hastalık a-

&i ~n SU}a 5aplandı bunlara bir faydası dokunamıya· geldiği, zaten manzarası insana canım! toplandı 
~~ b2:~ına dQşt~ .. O· cak, dedi, bu, Horner ile "Du heybet veren bu müthiş şeytan or- - Ha" §U Samararun kabilE' fstanbul mektepleri aletizm 

kUrtfi;j~. düm~n?sı e-_ man .. ın işi. Onlara ölülere deti' manına geceleyin girmek ona mec- sinde kollan, ayaklan dökülmpş heyeti dün akı:am maarif mü. ... ,1 ••CLl\arak ikı bOk ld lh. b. "b' ö - ü d olduklarım gördüğürnüı zavallı dtlrlilğilnde mlldilr muavini Va. 
<\il,.. ın İci- .... ,. ld diri adamlara ihtiyacınız o Utr.u" nunane ır şey gı ı g run yor u hlnı·n riva""tl altında toolana. 

·~ J .. _ ·~ •<c 1LAI r '- d f k H' 1- · k 1 insanların hastalığı de~il mi? de· .,.. 
-...... l:l ~ aYağa k~ • nu söyledim. Fakat atılanı fsaı.;_e~ Bir e a da oca ınt ının a · rak bu avm on sekizinde vanı. 
~tir, rı~ ... ?nların hakk nd ara:. ettirmek arzusu öyle icbar ooıcı bine korku düşmüştü. di· ıacak oıa·n mektenler arası kır 
ti \>;;11• Avctyı vu~ft,·aknA g e bir arzudur ki bir kere silah .~ı· Kendisine ne kadar ısrar ettim· - Evet! koımlanntn yerlerini Ye mesafe. 

tctıcu. Be!k· de'"lc.UI. c:ınma lanmağı öğrenirseniz onun tesınn· ~de bu fikre alıştırmak dahi ka· - Fakat, sahip, işte bu cinlerin !erini tesbit etmiş1erd!r. 
t1i tutnıa 1 kürekçı d k ul B"lm m ay bil olmayacağım gördüm. işh:lir! Cinler insanları böyle yiyor iki hafta sonra yanılacak o. 

!"de a, .... sıhnı bilmiyordur. o ~n ~ damah~sıntıtz.' . 
1 

.e . t !ar! lan bu ko~ular Kadıköy Fener. 
k._ture1c "' eın dümen tutup nı şeyı sız e ısse ınız mı mıs er Bir aralık kendisini tabanca ile bahçe atadmdan bqhyarak ya. 
·~ ~lllaz. Van Veyden? <_D_e_v_a_m_ı_v_a_r_)_te_h_d_i_t _ed_er_ek_·_c_e_br_e_n __ g_ö_tn_rm_e_yi ________ <D_eotamı __ .. _r_> __ n_ıı_a_ca_k_t_ır_. _______ _ 

Slktı. ~in rnuhakemesı do~ 
~Ura d n sarıd~t~n başı der 
~nin )' ~ dikıldi ve avcı :S ttkrclr erine fırladı. Kurt 
l~ arda rnaateş etmedi. Ukin 

.A D dUru \'zerler takır takır 
IJe "\rcı i'OJ'du. 

~L.! kat!h~ı gene riiıglnn - . 
""lll ~ nıuvar önu 
~~ "ıı olldan . fak olmuştu; 
u.... °"dlı.Jc \' hır lllisli fazla yol 
"""tlt ' Clradak· S ltaPatnıa 1 mesafeyi 

1'1111 aı; l'iiı ~a ba~adık. Ara-

(Jllztı. ~bir t(lf:ıınca kürekçi· 
rıa ti tarae;; uzattığını gör 
~ı. ~ eline ı:eıninin ortası
S l(lftli • kangaı ip al· 
ha,~ ~I~ sa~ala tevcih 
t~il\I ~ >ı\rtı iki : bakmağa 
'it \lıarı r eliyle b a dUınen kü· 

~l. ~ \'t ikist::arak tüfe~i· 

Bir ev kadınına en ıi>·ade !Azım 
olan §eY bir lftstik eldiven bir de 
önlüktUr. 

Lastik eldiven, İ§İni kendi gö
ren ev kadının nasıl ellerini mu· 
hafaza ederse, önlük de aynı ee • 
kilde onun elbiselerini lüzumsuz 
yere kirlenıp lekelerunekteı. korur. 

Türkiyede birçok ailelerin büt-

çesi hizmetçi kullanmağa milsait 
değildir. Böyle olduğu için birçok 
aile kadınlan da kendi işlerini ken 
dileri iörmektedir!er. P<Utter 8alldaJ de tereddQt 

~~~. 8atarak 0~ borcıatamış. Fakat bir kadının evinin işine 
U~~ l{Urt y .,_ geçme~e bat:: kendisini vermesi demek güzel el· 
..... ~ ~lC?ld~ birdenbi~~ li ve elegant bir kadın olmak iddi 

~! ·~. h.._ 1, 
--qYl asından vazgeçmek demek delil• 

.\hı. ~t Balta ou· dir. 
ırıatt za'll.1"1Q • EkHwn &ııOkten de daha evvel 

ı. ~ ~ı!~. nıatm1 ,... .. 
~l aa vuc:ı elzem olan bir ~ydir. LA.stil< eldi• 

ön 1 ü k 
mez. Ve elleri bozulmaktan vikaye 
eder. 

OnHiğe gelince, önlük için ın
mmsuz yere masrafa hacet yoktur. 

Onlilk için ayn kumaş alıp dik· 
mek veya hazır bir önlOk almağa
da kalkışmak lüzumsuz olur. On .. 

lük ufak parçalardan yapılır. yıka 
rulır kumaşlardan yapılmıı eskı 

esvap ve ya rob dö ~mbrlar bcr 
ıularak da yapılır. Mesela ptaı 

için yaptığınız bir elbisenız 

çok mu eskidi. onun yırtıksız ta
ra.'armı çıkarınız. Beş sene evveJ 
yaptmiı&ınız keten etbllenin eteği· 
le Urımmuı. GQıel l>Jr önlQle 
sahip ol~ 

l§te sbt üç &nHlk modeli ftrlyo
ruı. Hepsi de kumaf par~arile 
yapılmqtır. 

Serbest Sütun 

Enteresan 
Bir iddia 

IWta içinde gündelik gazet.e
lerde \'O gazctcmlzde hakem E,. 
ref Mutlu'nun llsansnım ha.kem 
komitesi tarafından geri alındığı· 

nı okumu~ unuzdur, Aleyhte net
rlyat yaptığı lddfasUo yapılan ba 
hareket üzerine ortaya bir mtına
kqa tıkmış vo dün sabah çıkan 
Kırmı21 • Beyaz spor mecm088ı 

bu hareketin yanlı' olduğunu izah 
ettikten sonra, E3ref MutlunWl 
suçla olarak gösterildiği yazmm 
ba.'ka bir arkada, tarafmdan ya,. 
zıtmış olduğunu ileri silrllyorda. 

DUn akpm Kırmızı. Beyaz tah· 
rlr ailesinden Raliik San bir mek. 
top göndermiştir. F~·kallde ente
res:uı noktalan lhfü"a eden \'O la
tanbul hakem komltcslne bit.abda 
bulanan ha mektubuma aynen 
derccdlyornz: 

''İstanbul hakem komitesine, 
Haftn içinde İstanbul hakem 

komitesinin çok garlb bir kararı
na şahld olduk. 

Evvelce Ankaranm en gtlzide 
hakemlerinden olan, fakat neden
se lstanbulda bir tUrlU bot g6rU1-
miyen E~ref Mutlu, bir spor ga
zetesinde yazdığı yazılardan dola- · 
yı lisansı geri alınmak auretlle 
cezalandırılıyor. 

Bu garlb kararın verilmesine l
mll de Kırmızı - Beyaz apor gue
teslnde btrl Eşref Mutlu imzasile 
çıkan bir mUIAkat, diğeri de imza. 
SIZ çıkan ve hakemleri tenk1d e
den bir bent lntlş .•• 

İstanbul hakem komitesi bu ya
zıların niçin yazıldığını tahkik ve 
tamik ctmcğe lUzum glSrmeden 
kararmı veriyor... Veriyor ama, 
büyük bir gaf da yapıyor ..• Çünkü 
Kırmızı • Beyazda yazılan lmzaaıs 
yazıyı ben yazdım ... 
Eşref Mutlu'nun Yugoslav ka

file re.isiyle yaptlğı mUllkatta ise 
ben de bizzat huır bulundum ve 
kafile reisiyle beraber giJrUıtUk. 
Hatta ben kendisine hakemlerlml
zi ve oyuncularımızı nasıl buldu .. 
ğunu sorduğum zaman, kafile rei
si Eşrefin yazdıklanndan çok ağır 
söyle~ ve lstanbul ba1'emlertııl 
bir daha tıakemllk yapfurı~ 
kadar kötUlemi§tl, Ve 'E§refln ka.
bahatl, sadece o mtilakatı olduğıı 
gibi y:ızmamaSt, tahfif etmesidir. 

Evet muhterem hakem komitesi 
üyeleri." İcraatta bulunma.k, it 
yaptığınm göstermek ve muhak· 
kak bir eeyler yapm13 olmak için 
birisine ceza vermek istiyorsunuz. 
Fakat cezayı yanlıg kimseye tat
bik ediyorsunuz. O cezayı Eşrefe 
değil, bana vermeniz lizmı.- Ben 
de hakem namzed!yim. lkt aylık 
kurs:ı devam ettim. Tahrirl lmU -
han verdhn ve hfı.len de ıifaht im· 
tlhın vermek için bekliyorum. la. 
mim HıılQJr San, Beden terbiyeal 
gene) direktörlUğUne (7716) aayı
Jı ll9.'\nsla mUscccelim ve ceza a.. 
rannızı sabırsızlıkla bekliyorum. 

Balt\k SAN 
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6 • 2 - 940 Salı 

13.30/H.OO: MUzik: Karışık ha
fit mllzik (Pl.) 18.00: Progrıım ve 
memleket saat ayarı, 18.05: MUzik: 
Bir koruıerto (Pi.), 18.40: Konuşma 

(Çiftçinin saati), 18.55: Serbest saat. 
19.10: Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteorolojl haberleri, 10.30: TUrk 
MUzlği: Ankara Radyosu Kadın kU. 
me heyeti, İdare Eden: Mesut Cemil, 
20.1:5: Konuşma: (lktısa.t ve Hukuk 
11aati}. 20.30: TUrk MUziğl: Fasıl he
yeti, 21.15 Konser takdimi: Halil Be
dll Yönetken, MUzlk: Radyo orkes
trası, 22.15: Memleket saat ayan, 
Ajans haberleri; Ziraat, Esham -
Tıı.hvilA.t, Kıtmbiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 22.35: MUzik: Opera arya. 
la.rı, (Pl.) 23.00: MUzik: Cazband 
(Pi.) 23.2:5/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Tep@ba§t Dram kısmı: li1 
akşam 20,30 da 

O KADIN 

-<>--
HALK OPERETİ i:!!!ll:J2tJJI 

Bu &k~a.m saat 21 de 
LA MOSKOT 

Oğurlu Kız 

ALEMDAR sinemasmda 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel - Hardi 

Hovardalıkla. 

Dişleri sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 
3 defa niçin fırçalamak lazım 1 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
k"rşı aıüdafaasızdır, saniyen ağızdeki "salya,, 
denilen mayide milyonlarca n .. ikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab diş-

lerin C'n birinci cltişmallldır; diş

lere yapışarak yosun peyda e

der. Mineleri a.<;ınclırır, yava5 

yM·aş cllşleri Ye kökleri ~ürü

tür, diş etlerinde iltihaplar 

peyda olur. Dişlere yapışan 

yemek arlıklen ,.e ecnebi mad

deler de temizlenmezse birer 

mil<rop yuYası haline gelir. E

ğer disler muntazaman ve gün

de en az 3 kere " RadyoJin" Je 

fm:alanmadığı takdirde ~ok ça· 

buk mah• olmağa. mahkfımtlor. 

·-~ -· ADY L. 
l.i•Ie-S•a•blıiaiıılıh•, -O•ğ•l•e•v•e-A.k11ş111a•m-•h•e•r-y11e.mekten sonra günde 3 defa dişlerir..i~i fırçalavınız J ____ .. 

1 
Dr. iRFAN KAYRA 1 ı 

RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-• 1 nesi karşısında eski Klod Fa-ı 
rer sokak No. 8 • 10. Öğleden 

EKZ M • 1 
'sonra 3 ten 7 ye kadar. 

EKZE1'1ANlN lLACIDffi 
Yara ve çıbanlarda kuUanılll'. Her eczanede kutu.su 50 ktınıştm. ...................................... ,----------, 

Biçki ve Dikiş Vurdu 
Müdürü : Anna Peçaropulo 

Selçuk Biçki okulundan dlplo.ı;nalt ve lise mezunu 
J)la.arlfçe muaaddak dlplomıı verlllr. 

~tekt.cbo pazardan bqka. berg'Un aaa.t 9 dan 17 )'8 

kadar kayıt muamele.! yapılır, Adr!lfl: Beyoğlu 

Boıtanbıı.şı ·No. 23 lUünlpb('y apart. daire 3. 

Anitesi 
Baş, Diş, Nezle, Gri 

Romatizma, Soğu~ 
Algınhğı, Kırıkhk 

ve bütün ağrılarını 

Lüzumunda günde 3 

derhal keset 

kaşe aJınab' 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 
Muh. Bedell % 7,5 teminalx 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira l{r. Eksiltme şekli 
BaskUl 500 Kg. 12 adet 1920 00 144 00 Açık E. 
SUpUrge bUytik boy 3000 adet 397 50 29 81 .. .. 
JelA.tin 310 Kg. Pazarlık 

Yangın S. a.leti 70 adet 875 65 62 
" Yangxn S. levazımx 26 kalem 848 03 63 60 
" 

d~ 
1 - Şartnamesi mucibince (310) Kg. JelAtin mUteahhtdi namına ve diğer (4) kalem eşya blzatarıı1 

rilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatıarx, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

m - Eksiltme 14-II-940 çarşamba gUnU Kaba taşta levazxm ve mUbayaat şubesindeki alim komlsyonurıd& 
caktır. 

IV - Şartnameler ve yangın söndUrme levazımı mtifredat listesi hergiln sözU geçen şubeden para.ııı7l 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez~r JC 

na gelmeleri. (892) 

' ---li'I 
Oerıılcr 12 şubatta başlıyacaktır. ...................................... 1. 

_ ...., --- --·---~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
-iş 1 etme Umum idaresi ilanları 

PATI 

KiJLLANINIZ 
• • 010 hi 

Kıymetli Anadolu genç bestekPl'larımızdan 

F AHRl'nin besteleyip bizzat okuduğu, güzel &zincanıd" 

176!\0 lir& muhammen bedeli olan 5815 m 3 meşe azman kapalı zarf usu. 
l!le mUbayaa edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,715 llradrr. Mtina~ 
kasa 20-2-940 aalI gUnU saat 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme binasında A. E. 
komiıyonu tarafından yapılacal<tır. tsteklllerln aynı gUn ııaat 10 a kadar 
kapalı zartıarrnr komisyona vermeleri lbrmdır. Şartnameler parasrz olarak 
korıiııyondan verilmektedir. (788) 

Ankara Caddesinin en işlek verinde 
K·r ık d .. 

Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

lu~ıma can çekişen zavallı Erzincanı 
Erzincan felaketi üzerine Şair YUSUF ZlY A tarafından yazı
lan. SADETTiN KAYNAK tarafından bestelenen ve TAN 
gazetesinin tertip ettiği konserlerde ıan'atkar SAFiYE tarafın· 
dan okunan ERZtNCANA MERSİYE isimli eser aynı hey'etlc 

A P/Qklarzl~ A 
G • •ı • k "•Gıc,, eçırı mış ve satışa çı arılm:;; i.. .. i._ ~~ra 

. Bu plak üzerindeki haklaırını, YUSUF ZtY A, SADETTi N 
KAYNAK ve SAFiYE kamilen KIZILAYA (FELAKETZE
DELER NAMINA) terk ve teberru etmi,lerdir. Büyük bir 
itina ile yapılan bu şaheser plağa sayın halkımızın gösterecekleri 

;. , .. ,·,. -~ 1 
rağbetle felaketzedeleri heı· vakıt anmrş ve yadctmiş ve onların 

yardım7nda bulunmu~ olacaklardır. Fiyatlarda zam yoktur. ı 
Coıumbia Pıak Şirket:! -.J 

ADEMİ İKTİDAR 
VQ Bl:LGllV8&KLi0iNIE -

M 

Her tilrlü yanıkları, kan. çıbanlarını, meme iltihablarmı ve çatlak

ları, koltukaltt çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, traş ya

raları, çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını en erken 

ve en emin tedavi eder. VİROZA mikrobun yaşamasına mani olur. 

unutulmaz felaketini tasvir eden 

Ax 2214. Milli Şef F elAket sahasınd 
· Zavallı Erzincan 

Plağını muhterem halkımızın 

.Askeri 
Kamus 

BUGÜN: KUM8ARANIZA · ATAC~GINIZ · 5· KURU 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Satııt yeri: VAKiT Kıtabevl 

r•Dr. Kemal OZSAN-. ' I Urolog Operatör Beyoğlu ls- ı 
tiklat caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pazarı üstü. Tel: 4.1.2.35 ................. 
İstanbul asliye altmcr hukuk hA

kimllğiııd~·n: 

Saçiye tarafından kocası olup ev • 
velce Fatih itfaiye caddesi kırbaccı 
sokak 1 sayıda ikamet etmekte iken 
halen !kametgAhı meçhQI Ata aley
hine açılan boşanma. davasının yapı
lan muhakemesi sonunda: larailar a. 
rasındakl şiddetli geı:lmslzliğe bina
en boşanmıtlarma Ye k:;bııhatıl koca
nın bir sene mtiddetıe laşkasile ev-
lenmekten memnuiyetıne ve çocuklarx 
TUrkynyın velıiyetinin anaya verilme 
sine ve kUçtik için mukadder nafaka
nın beş lil'ft.sına davalı babanın lı,tl

rakinc ve şahsı mUnaubet haklarının 
teminine ve 974 kuruş ma~rifi mıı-
hal<Pm<'nin miirldaleyhe tahmilinı> 

temyizi kahil olmak Uzere 9-1-9.C.O 

... 
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YAR,N·KURACAGINIZ · EVİN·TEMElİDİ~ 
= ·~=-·· •-ı. 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI tarihinılr Y!'rilı>n hUkm\l Jriyabinin 15 

"Un nıliddellP il!nına karar verqPrl"k 
eczanede bulunur llı\m ı-uretln'n ııqıı'en m:ı.hkPme divan 

tanhu rı--.-~~~~~~~lto.lil:.ı:IW'ı:....ı.iiWA-6.LilW!~"'-l.'=u;,;._l~:.J_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 


