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Alman Tayyareleri' VIBORG DUSMEK ÜZERE 

Be_qanname Atıldı 

.. ~ 

I ngiliz haı·a kuvvellt:drıe nıenıup bir filo, ke§il uru şu esnasrnda 

FEvt:ALAoEIAfmanyanın, 15 Marlta 
Zamanlar, FevkalCide Bir yıldırım T aaruzuna 
Tedbirler ister 

Yazan: M.Zekeriya SE/lTlı'J. Hazırlandıgw 1 söy!eniyor 
f evkalnde hlıdiseler içinde yaşa . 

dığırnızı tekrara luz.um yok. 
tur. Zaten senelerdcnberi bı:ynelmi. 
lel munasebctler nonnal ..seyrini kay. 
betmış bulunuyordu Harbin başladı. 
ğı gi.ındenberi ıse. büsbütün yenı ha. 
yat ve munasebct şartları teessüs et. 
rniş, gerek harp lçınde ve gerek harp 
dışında bulunan memleketler. kendi. 
lerini bu yeni şartlara uydurmıık 
mecburi) et ile f cvkalade tedbirler al. 
ınıya mecbur olmuşlardır. 

Bu harp. sadece mutteCiklerle Al. 
ınanya arasındıı cereyan eden mahalli 
bir harp dcğildır. Tesırleri bütün Av_ 
rupııda. hat tiı bütün c handa derece 
derece hıssedilcn büyuk ve umumi 
bir harp lçındeyiz Bu harpt~n . mu. 
harip devletler kadar. muharıp olmı. 
yan devletler de müte s ir olmuşlar. 
dır. Deniı yolları knpnnmış. kara 
yollarının bir kısmı atalete uğramış 
muharip ve gayri muh rip devletler. 
de halkın ve müstahs ilerin büvük 
bir kısmı siliıh altına alınmış. bü~ül< 
sanayi. harp sanayii haline kalbe. 
<!ilmiş. ve bütçeler daha zivade harp 
ve müdafna hedeflerine tahsis olun. 
muştur Butün bu de~ış klıkler harp 
içinde bulunan devletlerde olduğu 
kadar harp h;ırid kalan. fakat dai. 
ma hazır ve tetik bir \'azivette hu. 
Junmıya mecbur olan memlek,.tler. 
de de tPsir.ıni gösterme!tten hali kal. 
marn ıştır. 

(S<ınu Sa fl ~ü· 6> 

r 
Mccar S~yasilerinden 

iibor Eckhardt 

ile Mülakat 
Konuşan: Aka Gündüz 

Arkadaş1mı'ltn Pesteden gön. 
derdiği bu dikkate değer mü1a. 
katı bugün beşinci sayfamızda 
okuyunuz. 

ÇOCUK SAYFASI 
Küçük okuyucularımız, Ço. 

cuk sayfamızı bugün ye dinel 
sayfada bulacaklardır. 

Son 24 Saatte Büyük Hava Faaliyeti 

Oldu, 4 Alman Tayyaresi Düşürüldü 

lsviçre Hududunda Alman Tahş~data Var 
Londra, 3 (Hususi) - Milliyeti meçhul müteaddit tayyare-

l~r, hu sabah ve bugün öğleye doğru Belçika topraklarında ve 
bılhassa Brüksel üzerinde uçmuşlardır. Hava dmi bataryaları
nın ateşi üzerine bu tayyareler kaybolmuşlardır. 

Tayyareler, ezcümle Malmedy'de, Şark Kantonlarında. Uc
cele'de, Happcn'de, Brüksel civarında ve Malines'de gözükmüş
ler ve birçok beyannameler atmışlardır. Bu beyannamelerde 

İT AL YAN 

Notas·ı Dün 
Gönderildi 

Roma, 3 (A.A.l - t~alyanın Al
m~nyadan deniz yolu il~ geler. kö. 
murler ~~selesi hakkında tngıltcre
ye verd·ğı protesto notasında, ftal. 
y~ya gelen kömürün ancak dörtte bir 
nısbetinde Alman malı ctduğu. zira 
ftalyan amelesi tarafından işlenmiş 
b~~unduğu ve bu sebept~n dolayı İn
gılız kontrol teşkilatının bu kömtirü 
musadere hakkı olam;yııcağı bildiril
mektedir. 

Romada tebarüz ettirildi~ine göre, 
teşrinievvele kadar İta~yada herhan
gi bir kömür buhranı olmıyacaktır. 
~merikadan kömür alınması mesele. 
sıne gelince, İtalya, Amerikadan m&
kul ticari şerait dairesinde ancak pek 
az miktarda mübayaatta bulunabile. 
cektir. 

9'\'llWl~.D.ükUmeti. protesto notasını 
Roma büyük elçıli~ine 

ştir. Notanın metni der-

"Fransız sarı kit:ıbı, harptpe lngPız. 

1 
Fransız mesulıyetinin yenı bir ıtıra· 
fıdır" ci.ımlesi yazıl dır. 

Almanlar tarafından iki Belçika 
tayyaresınin di.ışürtilmesı hfıdisesi, 
Berlin nezdihde yenıden ve şıddetle 
protesto edilmiştir. Ancak Delçika hü 
kümeti dünkü ve bugunkü protesto
lara henüz hi<;bir cevap nlmış değil. 
c!ir Askeri makamat. yeni bir ecnebi 
taarruzuna uğramamak. için sıkı ted
birler almış1ar ve buyük bir enerji 
ile hareket etmiye karar vermişler
dir. 

Brükselde çıkan Le Peuple ı?azete
sının bildirdiğine göre. 2 martta Al
man hududu istikametinden gelen 
bir Belçika tayyaresi Ciney civarın
da yere inmiştir. Tayyarede bir ec. 
neb: tayyaresi tarafından atılan m<'r
mi izleri görülmüştür. Tayyareci be
yanatta bulunmaktan imtina etmiş i· 
se de emin bir membadan alımın ha
bere göre. bu tayyare hükumetin teb
liğinde zikredilen tayy:uelerden biri 
de~ildir. 

Belçika Hariciye Nazın. Spank. bir 
toplantıda nutuk söyliyerek demiştir 
ki: 

"Belçika, arazi tamamiyetin~ hür
met ettirmek azmindedir. Ordumuz. 
o derece takviye edilmiş. müdafaa 
sistemımiz o derece tekemmül ~tti
rilmıştır ki. herhangi bir devlet mem 
leketimizden geçmiye k'llkar ise hu 
o devlete pek çok pahalıya mal ola
caktır ... 

VİBORGUN 
Müdafileri 

Telef Oldular 

Şehir Civarında Sokak 

Muharebeleri Yapılıyor 
Londra, 3 (Hususi) - Fin

]anda harbine dair alınan ha
berlere göre, son vaziyet şu 
merkezdedir: Viborg, henüz 
düşmemiştir. Fakat, Sovyet kı
talarının buraya girmesi artık 
bir saat meselesidir. 

Finler, şehrin grrisindı-ki yeni 
hatlara çekilmektedirler. Viborg mü. 
dafilcrinden mühim bir kısmının 
dünkü muharebelerde telef oldukla
rı bildiriliyor Bunun sebebi. şehrin 
~crisindeki mevzileri takviye etmek F" B k r..· "d · • ıçın burada her ne pahasına olursa ın aş umandanı nureü ekı leflışleri sırasında 
())sun F'in ku\•vetlerinin tutunması,-
zaruretıdir Viborg civarında sokak ş k B h 
muharebeleri ?iıtün şiddeti ile de- e er u ran 
vam etmektedır. ı na 

Helslnklden gelen bir habı-rde. 

Fin\erin Mnnnerheim hattının diğer 
kısımlarında da gerılemeğe karar s b Ol 1 
verdikleri bildiriliyor. Bu suretle e e}? an ar 
kıtalan. hattın son müdafaa mevzi. 
terini ~aha kol~ylıkla tutabilecekler 1 
ve derh toplu bır vaziyette muka\•e. 
met göstereceklerdir. Nitekim, Sov. c 
yet kıta lan, Kareli cephesinin diğer Q za 
kısımlarında da Fin mevzileri ile tc.. ~ Görecekler 
masa ~E>lmel'!e başlamıshırdır. 

Sovyel resmi tebliği 
Bugünkü Sovyet tebliği şudur: 
"2 Mart tarihinde Kareli berza. 

hında Sovyet kıtaatının taarruzu 
muvafrakiyetle inkişafa devam et. 
mektcdir Kıtaatımız Viipuri deposu. 
nu ve garını ve keza şehrin cenubu. 
nu işgal eylemiştir. Viipuri şehrini 
c;imalden ve cenuptan çeviren kıta. 
atımız şehrin şimalinde Tammisuo 
istasyonunu. Kejhasnelmi burnunu 
ve şehrin cenubu garbisinde kain 
Turkinsari adasını zap'Ct>lmiştir Vi. 
ipurinin şarkında kıtaatımız Kaan. 

(Sonu; Sa: 3; Sii: 6) 

Evvelki gün şehrimizde başgöste., lan toz şekerden de az mıktarda bu. 
ren şeker sıkıntısının bugun halledi· labilmıştır. 
leccğı umulmaktadır. B:r şeker buh. Valı ve Belediye Reisi Doktor Ltit
ranı ~evlit etmek ıstıyenlP.r hakkıııda fı Kırdar, bu hususla bıze şunlan 
şıddetli takibat yapılacaktır Bu hu· soylemıştır; 
susta perakendecılerden ziyade ıop. "- Şchırde şeker sıkıntısı başgi;s
tancıların amil olduğu zannedilmek- terdığını dun gece haber aldım Or
tedir. Bakallara daha bır kaç gun tada şeker buhranını tevlıt edccı:;k 
önceden az miktarda şeker verilmiş. hıçb ır hadıse mevcut olmadığı gıbl. 
bunun üzerıne bakallar da devamlı ~eker fiyatlarının artmasına da sebep 
müşterilerine bıle talep olunnn mlk. yoktur. 
tarda şeker çıkarmam·şlardır Niha- Yarın ilk işimiz bu meseleyi tahkik 
yet evvelkı giın oğleden sonra şe. ve tetkik etmek olacak~ır Şa vet bır 
hirde kesme şeker tedarıkine ımkan ihtikar mevzuu ile karşılnsırsa k muh 
kalmamış. halk, ıstıhlakı daha az o- tekirlerı şıddetle ceuı'and r cağlZ .. 

Çoban ve Mustafa 
Şampiyon Oldular 

Dün Y apılDn Güreşlerin Beşini Tuşla Kazandık, ikisinde Mağlup Olduk 

61 kiloda Balkan .. f~Pi~onluğ~u ~a.~anan Rumenln Sualle yaptığı müsabakadan bir görünilf 
(Dunltu ıurqlerın bu tun taf silitını sPor sayfamızda bulacaksınız) 
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Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgıç 

Bir Samanlık Köşesinde 
Eskiyen Zarif Araba 

- 25 -
Kablllnden sözler söyllyerek, An. 

met Mithan, bafka bır hayat .ur. 
miye teşvik etmış. Fakat Ahmet 
Mıthat tabıatıru değiştırir mı? O: 

.. _ Eğer beni aevenlcr varsa, 
onlar beni böyle olduğumdan, ya
ni aamuni olduğum içm severler. 
Beni olduğum gibi sevenlerin mu
habbetlerıne de ben hürmetkarım. 
Bana kıymet vermek için, eserle. 
rimde, fikir lerlmde değil d~ üs. 
tümde, başımda veya yaşayışımda 
bir zenginlik, bir debdebe araya
cak olanların ıevgllerbıe de, ı.ay
gılarına da ihtiyacım yok. Ben sev. 
giyi ve saygıyı, çalmak değil, ka. 
zanmak istıyoruın. Bunun içindir 
ki, sevilmek, sayılmak gayesile, ta
biatımı değtş1irip, sunileşmek. ya
ni sahteleşmek istemiyonım! , der. 
eli 

f &kat Da sozıer, kencflstnı 
bambaşka bir in.san olmıya 

teşvik eden o zatı tatmin edeme. 
miş ve o zat, Ahmet Mithatı de
ğiştirmek için, nasihattan daha 
müessir çareler duşünmüş. Niha
yet bir gün, Ahmet Mıthatın tabi. 
atlarından hiç değilse bir tanesini, 
bir emri vaki yaparak değiştirme. 
ye karar vermiş: Bır hayli masra
fa glnneyi göze alnıış ve babama 
fevkalade şık bir landonla, ejder. 
ha gibi iri bir çift Macar katanası 
hediye etmlJ. 

Ahmet Mithat, ba hediyeleri 
reddetmeyi nezakete uygun gor. 
memif ve almış. Fakat o zat, bu 
loymetU ·hediyeleri verişinden bir 
kaç gün sonra, büyük bir sukutu 
hayale uğramrş: Çünkü Ahmet Mit. 
bat, onun verdiği o cins katanaları 
kendisini çiftliğe götürüp getiren 
o külüstür su arabasına koşmuş 

O flk landonu da, çifti" ğinin sa
malnığında unutup gitmiş. Ne ken
disi, ne de ailesi o şık arabaya 
binmişlerdir. 

Ben, bir samanlık köşesinde, kul. 
!anılmadan eskiyen bu zarif ara. 
bayı hatırlarım: Çocukluğumun 
bir çok günlerini, kırmızı, atlas 
dö§emelerlni örümcekle kaplamış 
ve hemen her köşesi, tavuk pis
Uklerile kirlenmiş olan bu araba
Dm etrafında koşmaca oynayarak 
bazan da, saklambaç oyunlarında 
içine gizlenerek geçirdim: Bunun 
içindir ki, eski hediyeyi ne zaman 
görsem, çocukluk günlerimı ha. 
brlamanın tahassüsünü ve baba. 
mın değişmez karakterini düşün
menin gururunu duyarım! 

Bilmem, meşhur Sırmakeş su
JUUD babama ait bir mülk oldu. 
tunu bilmiyen var mı? 

Bu membaın sulan, arabalara 
doldurulan kocaman fıçılarla şeh
re getirilir ve muhtelif yerlerde 
halka satılırdı. 

Bu suyu satan dükkanlardan bi
risi de Sirkecldeydi, ve bu dük
kiına, şimdıki Tokatlı sahiplerin. 
den muteveffa Mığırdıç nezarete. 
derdi. 

Bir gün, babamla birlikte, bu 
dükkana uğramıştık: Zaten, Ba
bıil.iye giderken ara sıra bu dült
klnda mola vermek babamın Ade. 
tiydL Biz otururken, dükklna ih. 
dyar bir müşteri geldi. Elindeki 
metelilt Ahmet Mithat Efendiye 
uzatarak: 

"-Sucu baba, deci~ bana f\11'8-
clan, IOğuk tarafından bir bardak 
w doldur!" 

Babam, profesyonel bir sucu te
reddutsüzluğü ile yennden .kalk. 
tı. Meteliği aldı, bir bardak bulup 
gıcır gıcır yıkadı, ihtiyar müıteri. 
ye verdi İhtiyar buz gıbf suyu, fiç 
JUdumda içti. Sonra elinin~ 
11Janan sakallannı ıilerek: 

-._ Hay, dedi, Allah, bu suyu 
ı.tanbula getiren bayır sahibin
den razı olsun!" 
Babamın yüzüne baktım: Siyah 

parlak gözleri, sarnlm.l bir taııa. 
aüsle ıslanmıştL O da, hlll mer. 
mertn Qzerinde duran metellli ~ 
dı. Sakalına sürerek: 

·-Bereket ftnia baba!. dedi. 
... sns•at& 

O gfuı babama sorduğum. sual 
fUydu: 
"- Acaba, bu suculuktan daha 

k&.rlı bir ticaret yok muydu?" 
Babam, yine hiç düşünmeden ce
vap verdi: 
"- Oğlum, ben, bu ticaret sa

yesinde, belki diğer tüccarlardan 
daha az para, fakat onlardan çok 
fazla sevap, ve dua kazanıyorum: 
Bunun bir hakikat olduğunu, pek 
az evvel, kendi gözlerinle gördün. 
Ve ihtiyarın candan ettiği duayı, 
kulaklannla duydun: Hangi tlca. 
retin kan, insana, o yüreğı yanmış 
ihtiyarın içinden kopan duayı i. 
§itmenin keyfini duyurabflir?" 
Babamın, kendisini nerkese sev

diren tevazuunu tebarüz ettiren 
bir çok hatıralarım var. Fakat bun
lan anlatmıya ne lüzum var? Ah
met Mithatın tevazuu kendi Wııi 
kadar meşhur değil mi ki? 

Hem zaten, ben, • Ahmet Mit
hat, tarihe mal olmu' bir s!ma da 
olsa - onun meziyetlerinden balı.. 
.ederken, tuhaf bir hicap duyuyo
rum. Ve bazı müfsit başlı kimse. 
lerin: 

.. _ Bak .. Babasını methediyor!,, 
demeleridnen çekiniyorum. Fakat 
Ahmet Mithatı anlatmak, gördü. 
ğüm, duyduğum, blldi~rim ve bece
rebildiğim kadar anlatmak, benim 
için, bu ithamlan bile göze aldı
rabilen bir vazifedir. Ve bu vazi. 
feyi, elimden geldiği kadcir başar. 
makti.n duyduğum haz, bana uğ
rayabileceğim ütiralann acısını 

çok kolay unutturuyor! 
Ben, Ahmet Mithatı, yalnız bay

ram günlerinde resmi bir hüviyet 
içinde görürdüm: 

Onun, vezaret rlltbeslne_ çıkma
sına bir tek basamak kalmı~. Bu 
yazılarımın başlarında dA söyledi
[;im gibi, bu son basamağı da yük
selememesine yegane s~bep, adı. 
nm: "Mithat,, olmasından ibaretti. 

Bu rütbeyi alamamıştı ama sal. 
tanat devrinin ve hemen bütün 
ecnebi devletlerin o verd.kleri ma
dalyalar, küçük bir sandığı doldu
racak kadar boldu. Bayram gün
lerinde, rütbeibala sınıfına mah
sus sırmalarını, elbiselerini giyer, 
altın kabzalı kılıcını lmşan.r ve nL 
şanlarını geniş göğsüne sıra sıra 

dizer, esvabının önünü bir kuyum
cu dükkAnının göz kamaştırıcı vit. 
rlnine döndürürdü. 

Muayede merastmlnd?n dondO-
ğü zaman, resmi esvaplarını 

çıkarmadan, bütün yakınlanrun 

bayram tebriklerini kabul eder, 
ve o esnada küçüklere çil kuruşlar 
dağ tırdı. Bizim evdeki bu bayram
laşma merasiminin, nususl bir usu
lü vardı: Hane içinde en yaşlı in. 
aan halam Şerife Hanımdı. Mera. 
sim esnasşnda, Şerife hala, salonun 
o muteber mevklinde dururdu. 
Babam, salona girince onun elini 
öper ve yanı başına geçerdi. Ondan 
sonra, analarım - çünkü Ahmet 
Mithattn iki refikası vardı - eniJ. 
telerim, ablalarım birer birer on. 
1arın önlerinden geçerler, hepsi de 
birer birer, evvela halamın, sonra 
da babamın elini öperler ve sıra
ya dizilirlerdi. Kundaktaki ~uk
lar bile, analannın kucaklannda, 
bu merasime ifti.rak ettirillrlerdi. 

El öpme ifl bittikten tonra, ba
bam, bir dua okutur, ve eğer, o-. 
ne içinde ailemizden vefat etmif 
olanlar varsa, onlann ruhlarına da 
birer fatiha gönderilirdi. Ve me
rasim, babamın, kalanlara, sıhhat 
ve saadet temenni etmealle 80na 

ererdi. 
Merasimden 10rıra, ailevi, btr el

lence llemi başlardı. Babam, he
men hemen bütün ('OCUklaruıa 
mu.siki öğrettirdill için, bis bir a. 
raya gelince mükemmel bir az b. 
yeti tefldl eder ve '•sınar ,.apu. 
d.ık. 

Şhndl her bayram, • esiri bq
ram l(inlerinln •mimi '"temiz 
Defelllnl, • acak .ne llemlntn :me. 
sut havumı, '"babamın mfifflk, 
erkek yilziind, yalnızhğm ae11m1 
arttırdılt ~ bir huretı. an7~ 
~ . ... 
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KÖMÜR 
Satışları 

Düzelecelc : 

1 

, 

Denizlerde Fırtına 
Hala Devam Ediyor 
T rakyada Şiddetli Kar Yüzünden Yollar 

SİNEMA 

Ucretleri 

İndiriliyor 

Bugünlerde Etibanlcın Hir Kapandı, Otobüs Seferleri Bozuldu Sinemacıların itirazları 
Mümessili Bekleniyor ' ~vvelki gün yağan bol kardan sonra bir soğuk başlamış- Ayrıca Tetkik Edilecek 
Şehirlerimizin kömür ihtiyaçlarını tır. Hararet sıfırın altında dört santigrada kadar düşmüş- : Belediye, sinemalarda yeniden ten. 

temin ve tanzim işleri Etibanka dev- ı tür. Her taraf donmuştur. Bu yüzden şehirde ufaktefek zilata karar vermiş, Daimi Encümen 
redilmiş olmakla beraber banJra İs- kazalar da olmuştur. Nakil vasıtaları meyilli yollarda işli- yüzde 20 tenzilatı muvafık bulmuş. 
tanbulda henüz faaliyete geçmr>miş yememiş, bazı otomobil ve otobüsler de makineleri donduk- tu. Fakat sinemacıların, sonuncusu 
tir. Verilen mal(ımata gore, bugiın, cumartesi vukubulan mükerrer mÜ-
yarın, Ankaradan bir miimessil gele- lan için saatlerce oldukları yerde kalmışlardır. . racaatlan üzerine, vazıyetin yeniden 
cek ve satış depolarının &çılrnası hu- 1 Bununla beraber dün sabah sa- Fırtına tekrar başladı ı tetkikine lüzum görülmüştür. 
susunda belediye ile temcıs edecektir ' at dokuzdan itibaren hava açıl- Evvelki gün Karadeniz ve Mar- Bununla beraber Daimi Encümen 

En fazla maden kömürü 1stnnbul- mış, çıkan güneşle beraber kar. Jllarada başlıyan şimal fırtınası tarafından verilen yüzde 20 tenzilit 
da istihlak edildiği için kömür işle- , lar da erimiye başlıyarak nakli. dün hafiflemiş, fakat gece tekrar karan, bugünden itibaren şehirdeki 
rlnin tanzimine şehrimizden başla- ' yat intizama girmiştir. şiddetlenmiştir. Rasathane Ka- bütün sinemalarda tatbik edilecektir. 
nacaktır. İlk olarak bir merkc~ de- I Gelen yolcuların anlattıklarına radeniz ve Marmarada fırtınanın Belediye, sinemacılann müracaatlan 
podan başka her semtte birer tall de- göre, Trakyada da kış çok şid- üzerinde de tetkikata devam edecek 
po açılacaktır. Halka kolaylık olmak detlenmiştir. Yollar k\rlarla ka. tekrar başlıyacağını önceden ha- ve bu tetkikler sonunda nihai kararı 
ve ayni zamanda işlerin daha kolay 

1 
pandığı için otobüs seferleri dur. ber verdiğinden Liman dairesi !' verecektir. 

yürümesini temin için üç cins maden muştur. Trakyadan Silivri yo. keyfiyetten denizcileri haberdar ! Tetkik safhasının ikmaline kadar, 
kömürünün birleştirilerek elde ed"le. ğurdu getirmekte olan bir kam- etmiştir. Bu yüzden dün de uzun · yüzde 20 tenzilat kararının tatbiki 
cek halitaya tek bir fiyat tesbiti hu- 111 yon Haclımköyünde karlara saP- sefer yapacak vapurlar denize ı zaruri görülüyor. 
susunda Etibank, belediye ile temas il l~f!.mıc;tır. ~ a.S!_lam~_rdır. -
edecektir. Bu suretle belediyenin kÖ
mür işindeki en mühim vazifes! de
polar tesisi ve fiyat tesbiti hususun
da bankaya yardım etmek olacnk1ır. 

Sömikok fabrikasile, grzııancleri 
940 senesinde 939 istihsal miktarını 
elde edecek şekilde istihsalde bulu
nacaklardır. Kok müstahsilleri, tes
bit olunacak resmi satış fiyat1 üze
rinden ancak Etibank tarafından gös
terilecek mahallere veya alıcılara sa
tış yapacak, bunun haricinde hiı; bir 
satış yapamıyacaklardır. 

Almanlar 300 Bin Kilo 
Tütün Alacaklar 

Üç Alınan tnclrinden mürekkep 
bir heyet. dünkü ekspresle Berlin
den şehrimize gelmiştir. Almanlar, 
piyasa ile yakından temaslar yapa
caklarmı ve iiç yüa bin kilo kadar 
tütün alacaklannr söylemişlerdir. 

Ayni trenle Belçika sanayi erba
bundan M . Vrbek te, memleketimiz. 
de büyük iktısadi işlere girişmek Ü
zere şehrimize gelmiştir. B('lcikalılar 
hububat mukabilinde manifatura eş
yuı, pamuk ipliği ve makine satmak 
istemektedirler. 

Çek tütün rejisi umum müdürü 
Yunkver'in riyasetinde dört kişilik 

bir ticaret heyeti de şehrimizde bu. 
lunmakt11dır. Heyet, sabık Çekoslo
vakya ile aramızda halen mevcut 
ticaret anlaşmasından istifade ede. 
rek bizden, çoğu aşağı cinslf"rden ol
mak üzere yarım milyon kilo !ütün 
alacaktır. 

ÜNiVERSiTEDE : 

Rektör Seyahatten )ıemnmı 
Üniversitenln sömestr tatilinden 

istifade ederek Akdenlz seyahatine 
çıkan Rektör Cemil Bilsel, ~ehrimize 
dönmüştür. Rektör tatili İskenderi. 
ye, Kahire ve Atinada geçirmiş, ora
larda bazı tetkikler yapmıştır. 

---o --
Bir Köylü Öldürüldü 

Yalova, (TAN)- Çınarcık nahiye
sine bağlı Cahca köyünden Kamil 
Çavuş, geceleyin köy odasında otu
rurken, pencereden atılan bir kur
şunla öldürülmüştür. Katil şimdilik 
meçhuldür. 

Ormanda Yaralama 
Yalova, (TAN) - Ormanda ağaç 

kesen Ortaköylü Ahmet, orman mu. 
hafm Mustafa tarafından atılan kur 
fUDla ayağından yaralanmıştır. Ah
mec:Un muhafıza balta ile hücum et.. 
tilt, muhafızın da nefsini müdafaa 
zorunda kaldığ bildirilmektedir. 

Bir Adam Parçalandı 
Muratlı, (TAN) - Buradan dört 

kilometre uzaktaki asrtı& köprüde 
geceleyin bir tren kazası olmuştur. 
Burgazın Türbey köyünden altmış 
yaşında Mehmet oğlu Deli Hüseyin, 
trenfn altında lralmıt. parça parça o
larak 6ImQştnr. 

.İ>üşerek Yaralandı 
Şişlide Çınar 90kaltnda 90 numa. 

rah nde oturan Borina adındaki ita. 
dm Tahmis caddesinden geçerken 
yerlerin buzlu olmasından ayağı kay
:maa netfcıesfnde d~k kalçamı
daıı alı.rca yaralanmlfbr. Yaralı im.. 

Roma Büyük 
Dün Sabah 

Elçimiz 
Geldi 

Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra. 
gıp Baydur, dün sabahki ekspresle 
İtalyadan şehrimize gelmiş ve hü
kumetle temasta bulunmak üzere ak. 
şamki ekspresle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Roma büyük elçimi% dün gazete
cilere kısaca demiştir ki: 

"- Mezuniyetle geldim. Bir hafta 
kadar kaldıktan sonra Romaya avdet 
edeceğim. Türk - İtalyan münase
betleri normal bir vaziyettedir. Yeni 
imzalanan ticaret mukaveleleri iki 
memleket arasındaki ticaret işlerini 
bir kat daha inkişaf ettirecektir,., 

- -

Köylerde El Sanayü 
inkişaf Yolunda-

tktısat VekAleti tarafından el ve 
ev aanayiini inkişaf ettirmek için 
verilen karar her tarafta geniş alaka 
uyandırmıştır. 

İlk olarak ele alınmış olan köy ev 
sanatları pamuk, yün ve keten tez. 
gilh dokumacılığı ile hasır, sepet, ö
rücülüğüdür. Bu sanatlardan doku. 
macılık köylünün giyim eşyasını te
min edecek ve hemen hemen memle
ketimizin her tarafında tesis ve ta
mim olunacaktır. 

Yeni dokuma tezgAh nfimuneleri 
yaptırılmış, ve bunlardan ellisi Çan
kırı, Bitlis, Elazığ vilayetlerile Şile 
kazasına ve Sincan köyüne gönderil-

İzmir Beledi.Ye Reisi. Bugiin .~-~iştir. 
Sana)i Erbabile Görüşecek Sabiha Zekeriya Sertel 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunan İzmir belediye reisi doktor 
Behçet Uz, yann Ticaret Odasında 
sanayi erbabile bir görüşme yapa
caktır. Vali LWi Kırdann da bulun_ 
ması muhtemel olan bu toplantıda 
İstanbulun bu seneki Fuara geniş 
mikyasta iştiraki üzerinde konuşula
caktır. 

Dış Ticaret ReiSı. 
Uç gündenberi şehrimiz.de bulunan 

Ticaret Vekaleti dış ticnret dairesi 
reisi Servet Berkin, yeni kurulan ih
racat birlikleri üzerinde yaptığı te. 
maslan b"tirmiş, dün akşam Anka
raya dönmüştür. 

Halk Sandıklannın Vaziyeti 
Halk bankası umumi heyeti, ayın 

22 sinde yapac=ı.ğı senelik toplantı
sında , halle sandıklarının lağvedile. 
rek, bankanın birer şubesi halıne 
sokulmasını ve banka sermayesinin 
2,5 milyon liraya çıkarılması işini 
müzakere edecektir. Diğer taraftan 
banka, kooperatiflere geniş mikyasta 
yardıma hazırlanmaktadır. İlk ola
rak dokumacılar kooperatifine 25 000 
liralık ikraz.da bulunulmuştur. Koo. 
peratiflere yapılacak yal'clun yarım 
milvnmı cıkanlacaktır. 

İzmirde Fırtına ve Kar 
İzmir, 3 (A.A.) - Birkaç günden

beri bahan andıran hava dün akşa
ma doğru bozmuş ve saat 19 da şid
detli bir şimal fırtınası başlamıştır. 
Fırtına esnasında sulu kar yağmış, 
civar dağlar yine beyazlanmıştır. 
Soğuk devam etmektedir. Fırtına 

nfsbeten hafifiem~, hava da açmıJ
tır. 

Aleyhine Açllan Dava 
Tevfik Fikret anketi münasebeti. 

le Yeni Sabah gazetesi tarafından 
muharrirlerinrizden Sabiha Zekeri
ya Sertel aleyhine açılan dAvaya bu
gün saat 16 da altıncı ceza mahke. 
mesinde devam edilecektir 

Yangın Başlangıçlan 
Evvelki gece Yedikulede tramvay 

caddesinde Abdülazize ait 2 katlı ah
şap evin üst katında yangın çıkmış, 
bl~ kısmen yandıktan sonra itlaiye 
tarafıdan söndürülmüştür. Yangının 
neden çıktığı tahkik edilmektedir. 

Bundan başka Kuzguncukta İcadL 
ye sokağında Yorgiye ait 8 numara
lı evde, Aksarayda İmrahor cadde
sinde bakkal Salibin dükkanında, 
Firuzağada Anastasa ait 8 numaralı 
evde, Tarabyada İtalyanın fırınında 
ve Kızıltoprakta Kayışdağı caddesin
de 48 numaralı köşkte yangın baş.. 
langıçlan olmuş ise de hepsi de ateş 
büyümeden söndürülmüştür, 

lzmirdeki Yangının 
Sebep Olduğu Zarar 

fzmir, 3 (A.A.) - Dün sabahki 
yangının sebep olduğu zarar yüz on 
bin lira tahmin edilmiştir. Yangın it
f aiyenfn büyük bir gayret sarfetme
sile söndürülebilmiştir. İtfaiye mü
dürü ile üç itraiye neferi yaralan. 
mıştır. Yanan fabrika ve depo 80 bin 
liraya sigortalı bulunuyordu. Bina, 
Emlak Bankasına alt idi. Mühim mik 
tarda incir ve üzüm yanmış, tütün 
deposundaki tütünler de ıslanmıştır. 

~------------~r-. -----'="·~~-----------------------~ 

SUA· L CEVAP 
8 - iki kız kardetln ayni günde nl· 

kthlan ve ayni gecede dDQDnlerl ya· 
pılma91n1 uQurauzluk uyıyorl•r, bunun 
bllyle elmHındı bir m•hzur Yltf' Mıdırt 

C - Bltıl lUkatlarm lltif•t etmemek 
lizımdır. İki kız kardeşin ayni f(lnde 

nDrAhlanıp ayni gQnde e9lenmelertnde 
hiçbir utunutluk yoktur. Hattl çitte 
dO~nler daha faı:la alAka eelbedeorler. 
TllSarruf baıkımmdaa ela ba usul daha 
fa7d,ahdır. 

• a. - P'otoOraf M•tmtelet'1nht ftywt, 
tekll - kudretferfnl ~ k1ıtalol 
"" 'lmdtr. vtıl'M nerede tı1rt•b""""'· 

C. - Her markanın ~ine ına.baUa 
btalolu vardır. Fotoğraf mııldnem •
tan dOkkAnlan;la bulab1.Urainb. 

• 
a. - Ölen bir ,.._.,..,. fOOUklartna 

• eenellk M••tl•n deflıtett vel'flMl,tl. 
Otı ..... bitti. Çocuklar d•ha ll'IHftlln 
k..ıı ... e 11'10ddetlnl bltlmıedllw - tah-
elller'lne d-•111 edlyorlar, yl- .... •· 
lablllrtw Mit 

c. - Oa meneUldertnl birden •ktık
Jan tıetn yeniden ınaq alamazlar, Ma
!17e De aJAkaJ•n k-flmlf bulunmakta
ı!n'. 

dadı adıJıl ile Bıeelrf htd•neelz!e bL -----------------------------, b 2 

Alman yadaki 
Heyeti Dün 

Deniz 
Geldi 

Almanyada inşa edilen vapurlan.. 
mızın tesellümü için 9 aydanbert 
Hamburgda bulunan eski tahlisiye 
umum müdürü Necmettinin riyase
tindeki heyet, dün sabahki Konvan.. 
siyonelle şehrimize dönmüştür. He. 
yet reisi, gazetecilere; hüktimetln 
emrile döndüklerini, vapurların va. 
ziyeti hakkında izahat vcremiyece.. 
ğinf söylemiştir. 

İnşası ikmal edilen vapurlanım.. 
zın zabitan ve mürettebatı da avdet 
ettiğine göre, şimdilik vapurların 
getirtilmesinden sarfınazar edildiği 

anlaşılmaktadır. Bununla beraber bir 
müddet sonra yeni gemilerin tesel
lümü için Alman hükCımetile temas. 
lara devam edileceği haber veril. 
mektedir. D ğer taraftan, Alman hü.. 

·•-••t ••-r-- ·--··-· --&L f, l &•"i """' ... - .... 'V1!l,;i 

purlarunızı ne kadar müddet muha. 
Caza edeceğini de fen heyetimize bil. 
dirmiştir. 

-
POLiSTE: ------

Dükkana Giren Otomobil 
Şoför Mürdümün idaresindeki 

2161 numaralı otomobil Ortaköyde 
Muallim Naci caddesinden geçerken 
direksiyonun iyi idare edilememesi 
yüzünden Emineye ait 41 nuınarah 
şekerci dükkanına çarparak camım 
çerçevesini birbirine geçirmiştir. O
tomobil buradan kurtulmağa çalışır
ken ayni zamanda 389 numarah e, 

lektrik direğine çarpmış, direğin ~ 
tarafının kınlmasına sebebiyet ver. 
miştir. Şoför yakala.nnıış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Balıkla Zehirlendi 
Galatada Mektep sokağında oturan 

Burhan, yediAi balıkla zehfrlenmlf. 
tir. Burhan Beyoğlu hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Otomobil ve Tramvay Kazalan 
Şoför Ali tarafmdan idare edilen 

1840 numaralı otomobil Galata k5pn 
rlisünden geçerken Nişantaşında Ko. 
daman sokağında oturan Vasfiye 
çarparak basından yaralamıstır. Ya. 
Talı hastaneye kaldınlınış, şoför tu. 
tulmuştur. 

• Galatada Yazıcı sokağında otu. 
nın Davit, Şishane yokuşunda ead. 
denin bir tarafından diiter tarafına 
geçmek isterken şoför Mustafanm L 
dare!indeki 1776 numaralı otdmo.. 
bilin çarpmasına maruz kalarak muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

• Şoför Muzafferin idare ettllf 
1927 numaralı otomobil ile 144 nu. 
maralı tramvay arabası arasmda 
Tepebaşında bır çarpışma olmuştur. 
Her ikf araba da ehemmivetli suret.. 
te hasara uğramıştır. Nüfusça zayiat 
olmamıştır. 
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1 BUGÜN 
Almanya Üzerindeki 
Uçu~lar 
l" azan: Omer Rıza DOGRUL 

B lr haftadır İngiliz tayyareleri 
Almanyanın her tarafı üzerin

de uçuyor. Almanya dahilinde ve sa. 
hHierinde müstahkem mevkileri keş. 
fediyor. Berl'n üzerinde uçtuğunu AL 
lnan halkına hissettirmek için beyan
hamelc.r ve renkli fişekler atıyor. 

Bu keşif uçuşlarını yapmanın en 
ınühim hedefi, düşmanın askeri faa
liyeti hakkında mnlfımnt almak, de
~ olu münnl·nlelcrinin en fazla 
kesafet gösterdiği yerleri tcsbit et
mek, tal yrı're taprruzlanna karşı 
düşman müdafaasının tesirini dene
mek, düşmanın şehirleri korumak i. 
çin buralarını zifiri karanlık içinde 
bulundurup, bulundurmadığını an
lamak. Alman zırhlılarının hareket. 
lerini tarassut etmek, Almanyanın 
mayin atmakla meşgul olan tayya. 
re~erine karşı gelmek, nihayet hasım 
mıllete, karşı tarafın hava silahı ba
lwnından daha Ustün olduğıınu gös
tererek, nıaneviyatıru sarsmaktır. 

İngiliz hava filolarının Almanya 
lberinde yaptığı ve Almanyanın en 
h6cra u.fuklanna kadar genişlettiği 
8Ç1JŞlardan mühim neticeler elde et
tiği, J'ahnt bir takım neticelere var
llıak istediği, uçuşların fasılasn sa
)llacak de.recede sık yapılmasından 
aııl~Imaldadır. 

FakRt bu mftnasebetle herkesi me
raka düşüren bir nokta, İngiliz hava 
filolaruun Almanya ilzerinde yap
tıktan uçuşlar sırasında müh'm bir 
lllukabelo ıörmemelerinin sebebidir. 

• 
Neden Mukabele 

~rmüyorlar? 

ALMANYA 
Yine Tehdit 

Ediyor 
Sertifika ile Seyir 

Edecek Olan Bitaraf 

Gemiler de Batırılacak 
Faris, 3 (A.A.) - Almanya. bun. 

dan on beş gün evvel Altmark hadi
sesini ele alarak, bitarafl.ara yeni bir 
harekete gçmfş ve bundan böyle b~ 
tün Şimal denizinin kendisi için harp 
sahası teşkil ettiğini bildirmisti. Al
manya. müttefiklerin kontrolüne tA
bi olan. istiyerek veya istemiyerek, 
bir müttefik limanına giden ve ni
hayet İngiliz • Fransız harp gemileri
nin refakatine katılan bütün bitaraf 
gemileri batıracağını ilan eylemişti. 
Almanya. ~mdi, bazı vakalarda bir 
kontrol limanına gitmenin önüne ge~ 
çen deniz sertifikası sistemine müra. 
caatı kabul eden gemilere de ayni 
muameleyi yapacağını sövlemPkte
dir. Almanyanrn LAhaye elciliği, bu 
mealde bir tebliğ neşretmtstir. 

Almanyamn bu tebliği. İngiliz hü
kumeti tarafından çok muhik bir su
rette tahlil edilerek, reddolunmak
ta<lır. İngiliz hükumeti divor ki: 

"Bitaraflar, muharip hukukuna ri
ayete mecburdurlar. Almanya. deniz 
~rtifikast ile seyahat eden malların 
bir düşman limanına ~tmiyeceğinl 
kim temin eder" mülahazasını ileri 
sürmektedir. 

Alman gemnerl, mümkün ise, bu 

B lr memleketin u!uklannda do. gemileri yakalıya bilirler ve hamuJe. 
laşan düşman tayyarelerinin vi kontrol eytlvebilirler. Deniz ser

nıukabele görmemesi, her halde bir tifikası bir İngiliz tedbiridir. Alınan
kuvvet, veya ilstOnliik alameti sayı- lar, buna ister hürmet eder, ister et.. 
lamaz. Bilak·s dilıman bakımından mez. Bu tedbirin esaın, bitaraf tlca
J.ır ilstDıılük, hatta bir meydan oku- ret gemilerinin İngiliz llmanlanna 
1na tarzında tclıikk.i edilmek icap e- uğramalarının önüne geçmektir. 
ier. Almanyanın bitaraflar üzerine 

.- --' 

-Kurtarıldığım için, Almanlar hiddetlenmezler mi, dersiniz? 

·Sumner Welles Dün 
Mareşal Göring ve 
Hess ile Görüştü 

Temasların 

Getirdiğine 

Avrupa Vaziyetinde Salah Vücude 

Dair Hiçbir Emare Görülemiyor 
Bııııola beraber mntehassıslar, vaptığı bu daim! tazyikten çıkan ye-

:A1ma•1enn İngiliz hava filolarına gane netice sudur: Almanya. bita- Londra. 3 (Hususi) - Amerika mahfilleri bu hususta tam bir ketıl-
-.uluilıı ie etmemelerini üç .sebehe at. rafl~?n VRzifclerini yapmam~l arı, Hariciye' Müsteşarı Welles, bugün miyct muhafaza etmektedir. 
•~.·-- ln(llız ve Fransı,; makamlannın ken. Hitlerln muavini H--"- bir saat gö.. ... _ ~~- dil rt -sı rd·kı rr k ı ı kl ~ JC Alman gazeteleri hikum ediyor e ne go e ı e o avı anlan - üşt- Müt k ben M şal Gö 

n:.rindsl: Alm.anlann hava mOda- istifade etmemeleri için bitaraflan ~gt zi ur~ ed ea ~- te are tı ~ 
faalannm sırlarını şimdiden ifşa et.. korkutuyor. ~1~,_ yta_ ten_ ~ tür~nn yap 6

' 

F 
mu öA& uç saa surmuş . 

mck ıstememeleridir. Çünkü bu 'mfi- akat bftaranar ne vaparlarsa H be 1 d ğın - S 
ı b"t flkl A. l a r am ı a gorc, umner 

daf sırlannı şimdiden ifşa ettikle vapsm ar, ı ara ı arını mnya le.. 
88 • .d b A • hine ihlal etmedikçe Almanyava Welles, 5 mart akşamı veya 6 mart 

ri t kdirde, ılcrı e unlardan liyı_ . ' • İs . . . -a . . . yaranamazlar. Dığer taraftan eğer sabahı Vlçreye gıderek, hır mud-
klle istifade edcmıyeceklerını aaJU- hu tanda hareket ederlerse. mütte- det Lozanda kalacak, sonra P arise 
1orlar. Bava akınlarına karşı yapı. !ikler buna müsaade etmlyeceklerdir. hareket edecektir. Amerika Hariciye 
lan mlldafaa, keşif tayyarelerine kar. . Bu sebeplerden dolayıdır ki, eğer Müsteşannm 7 mart sabahı Pariste 
p değil, biiyük bombardıman tayya. bıtaraf ihracatçılar. kontrolü kolay- bulunacağı tahmin ediliyor. 
relerine karşı yapıldığı için, bunların laştıran deniz ser~ifikasr usulüne ri. Martın sonlarında buraya gelecek 
tlnıd.d faaliyete geçirilmeleri is- a:yet ederlerse, bıtaraflıklarına hiç- olan Welles, 15 martta Paristen Ro. 

ı en b.ır halel gelmiyecektir. Deniz serti. maya gidecektir. 

Alman gazetelerinin neşriyatına 
gelince; Welles'"ın görüşmelerini 
mümkün olduğu kadar az kelime ile 
bildirmek istiyen matbuat, pek ya
kında bir Alman taarruzu başlıyaca
ğını ve Almanya için harbin ancak 
silah kuvveti ile halledileceğini ilan 
için sanki Welles'in Berlini ziyareti
ni bekliyormuş gibi hareket eylemek 
tedir. Alman matbuatı, İngiltereye 
çok §iddetli surette hücum eden mül. 
hem beyanat ve makalelerle doludur. 

Amerikadaki akisler teb.nıiyor. · !ikası usulü ise müttefikler tarafın 
İkincisi: tngltiz hava ~l~l~~na sa. dan ablokanm ' ağırlığını mümkü~ Vaziyette salaJı yok Diğer taraftan Amerikadan alınan 

aa71 sahalarında ateş edıldıgı takdir- olduğu kadar kaldırmak için ittihaz Hitler ile Sumner Welles arasında haberlere göre, Welles'in Berlini zi.. 
de, buralara bombaların dü.ş?1esi, edilmiş bir usuldür. vukua gelen görüşmenin Avnıpa va- yaretinin ilk müsbet neticesi. Avru-
llle&ainin devaınına engel olabilir ve - --o.- ziyetinde her hangi bir aalAh vüctı- pada bir sulh. veya tavassut imkan-
bu Yhden tstlJıSal kuvveti ve •evi. izzettin Çalıclar de getirdiğine dair elde hiçbir ema- lan hakkında bazı Amerikan mahfil-
1esi de dllıer. S okt lerlnde hüküm sürmesi muhtemel 

'O Qncilsil: tnrfliz hava filolanııa M re Y ur. olan bütün ümitleri suya düşürmli§ 
Ahnçan topraldarınd• ateş edilmesi. ebus Seçildi Algemeen Hendelsblat gazetesinin olmasıdır. 

t Berlin muhabirinin bildirdiği gibi, ___ _..,._ __ _ 
nin Alınan nıaneviya ını sarsmasın.. Ankara, 3 (A.A.) - B~ ,Jan Muğ- Hitler • Welles görüşmesin.de bahis 
dan k.orkubnasıdır. Bu tayyarelere la_ mebusluğuna 3 Mart 940 pazar mevzuu edilen meseleler hakkmda 
_._ -.ıı=ldı·ı:..ı takdirde halk, mukabil gu ü 1 ~ .,..... ... k . n yapı an intihapta Parti namze- h h gi inanılır mah" tt malıi .__.__ h kuvveti ba mundan üs. er an ıye e • 
~1a.ıı.n ava ak b · dı emekli Orgeneral İzzettin Çalıc.:lar mat vermek imkansızdır. Zira gerek 
.,.,_,uıwı .. n an}ıyac ve u vazıyette ittifakla s 
MULI 5.... ed 111>t>flınfştfr. Am rik mahfili ri, ek A t-"n halkı derinden raJıauız ecektir. --~ e an e ger ~ 

Tireboluda Şiddetli Zelzele 
Tirebolu, 3 (A.A.) - Dün saat 

ı7.10 da üç saniye süren şiddetli bır 
zelzele olınuştur, basar yoktur. 

' 

TERCÜME 

Edilecek 
Kitaplar 

Tetkikler Yapan Heyet 

Bir Liste Hazırlıyarak 

Vekalete Bif dirdi 
Ankara, 3 (T an Muhabirinden) -

Tercüme işlerini bir programa bağ
lamak için çalısan heyet, dün son 
toplantısını yapmıştır. Heyet, tabe
dilmesi faydalı olacak eserler için bir 
liste hazırlamıştır. 

Bu listede: HomPros destanları, 
Sofokles'in, Kral Oidipos. Oidipos 
Kolonos'da, Ajax, Filoktetes, Anti
gone EtPktra, Trakyalı Kadınlar ad
lı trajedileri. 

Erasmus'un. DPliliğin methiyesi. 
Boccacio'nun. Decameron'u. 
Cervantes'in. Don Kisot'u. 
Shakespeare'in Kral Lir, Hamlet, 

Antuvan ve Kleopatra. Kuru Gürül. 
tü. Fırtına adlı eserleri. 

Moliere'in Mizantrop, Tartüf, BiL 
giç Kadınlar, Kadınlar Mektebi adlı 
komedileri. 

Rousseau'nun Emile adlı eseri. 
Goethe'nin Wilhelm Meister'i. 
Stendhal'in Kırmızı ve Siyah. 
Balzac'ın Vadideki Zambak isimli 

romanı vardır. 
Bu kitaplar Vekillik tarafından 

heyetin tayin ettiği mütercimlere 
verilecek, kontroldan geçtikten sonra 
önümüzdeki sene bastınlacaktır. 12 
kitaptan mürekkep olmak üzere ildn
ci bir liste daha tanzim edilmistir ki 
birincinin işi bittikten sonra bunun 
tatbikine başlanacaktır. 

Bundan başka Türk tabilerinin 
Vekilliğin bu mesaisine ciddi surette 
iştiraklerini temin etmek üzere ay
nca serbest bir liste tertip edilmistir. 
Tabi ve naşirler bu füte<len seçecek
leri k itaplan arzu ettikleri zatlara 
tercüme ettirdikt en sonra ta bıdan 

evvel Vekillik tarafından bilahare 
ilAn edilecek tarihe kadar tercüme 
heyetine göndereee~ler ve kontrol 
neticesinde muvafık görülen kitap. 
lar Vekillikce hususi bir himayeye 
tabi tutulacaktır. 

Mevcut usuller dahilinde neşriya
ta yardım için Vekillikçe mıltad a. 
lınma miktan bu kitaplarda iki yüz 
~m fazlası ile olacaktır. Aynca bü
tün okullara tavsive edilecektir. Ki
tabın iVi bir tercfıme eser olduğu 
Maarif Veki11iğinin manevi mesuli
yeti altırıda alınarak kitabın kabına 
yazılacaktır. Bundan başka tercü
mesi be~eniJen zata veya zatlara da 
nakdi mükafat verilecektir. 

Serbest listedeki eserler şunlardır: 
Jane Austen'in Gurur ve Peşin 

Hüküm adh eseri, Emily Bronti'nin 
Waterin~ Tepeleri, Fielding'in Tom 
Janes'u, Mark Twain'in Mahuck. Fin 
adlı romanı, Kleist'in Michael Kohl
haas ve diğer hikayeleri, Keller'in. 
hikaveleri Hoffmann'ın, hikayeleri. 
Zola'nın. Germinal'i. Bab:ac'ın. Sag_ 
ren Derisi adlı romanı. Standhal'in, 
İtalya hikayeleri. Dostovevski'nin 
Budala'sı. Lermontof'un, Zamanımı
zın Bir Kahramanı adlı romanı. 

Bu ytlzden Almanların, İngilizler 
tarafındaA beyanname atıldıkça ve 
bomba abbnadıkça, mukabelede bu. 
bmmıyacaklan anla§ıhyor. 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Fakat bu çeşit .manevralann sona. 

Da kadar bu tekilde de,:am edeceği_ 

111 ak, her halde manasız olur. 

Baanmlki de son giinlerde sık sık tek-
e ' l üh. rar edilen keşif uçuş arını m ını bir 

hava harbi takip eder. -

• lnglliz ol.duğunu aöyUyen eararengiz bir radyo 
istasyonu iki haltadanberi faaliyettedir. lngi. 

tiıak edeceğini ilan edecektir. Bu suretle İngiltere lle 
Fransnnın Romanyaya verdikleri teminata İtalya da 

~tirt.k P.tmi~ olacaktır. 
liz radyo mülıendialeri bu iBtasyonun yerini tea- * 
bit için hemen çalışmağa başlamışlardır. Lon- e Yine Daily Sketch tarafından verllen bir habe-
dra gazetelerine göre, · bu istasyon /ngiltere da- re göre, müteaddit tekziplere rağmen Yon Pa-

Filisfin y ahuclileri Açllk hllinde değlldir. Belki de Almanyanın Dosel- pen'in yakında Roma Sefirliğine tayini muhak-
4. ~ . ~O dorl ıehrindedir • . Ve Almanya hesabına ralıf' kak gibidir. Almanyanın, Papen'i Romaya tayin 

Grevi Yapıyorlar maktadır. etmekten maksadı ltalya ile Sovyet BirUği ara-* 1ında münasebetleri ıslaha çalışmaktır. 
Kahire, 3 (A.A.) - Ele~ram. ga- fi Bu lstaı.yon yalnız lngltlzce neşriyat yapmakla kalmı. * 

zetesinin bildirdiğine gore, Arap yor n İngiliz görünmekle iktifa etmiyor. Bundan baş. • Almanyanın bu seneki patates mahsulü, tehlikeye uğ. 
mahfillerinde Beyaz kitap ahkamına ka bir Fransu istasyonu -n..i hareket eder-ı. fransızca 1 d b" ..x.ı dl b.. A-: tevfikan umumi vali ıa:afından ilan 5.1.u ......, ramıştır. Sebebi, "Ko era va oc"'5.,, a ı oce.,.n pey 
edil i arazi statüsu memnuni. neşriyaf ta yapıyor. İstasyonun, bu neşriyattan mak.. da olm~ı ve bu mahsulü berbat etmesidir. Bu böceğ« 
yetı:n :ı:;ııanmıştır. Bilakis Yahudi aadı, İngilizlere, İngiltere YUiyetinin hiç te iyi olma- karşı kullanılması lazım gelen bakır sulfab, İngiliz • 
mahfiJJerinde yeni statü protes~larla dı,ını anlatmak ve halkı ~tere hükfimeti aloyhiııdo Fransız ablokası yüzünden A.lman7a7a setirileme-
karplanmıştır. Yirmi dört saatl~k ~9- tahı-ik etmektir. mektedil'. 
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Jfi.EK 
Açık MuhaD.,etname 

Ya.zan: B. FELEK 

Şekerim! 

"İşfttı ... ki, seni saklıyorlarmış,, 
"Küflü çuvallarda topluyorlarmıft 
"Muhtekirler sevinçten zıplıyor-

larmış,. 

''Kaçma. tadına doyum olmıyan 
giizel!,. 

• 
"Diln ~arşıda, pazarda seni aradık,. 
"Hayalin okşadık. saçın taradık" 
"Biz de bilemed'k, neye uğradık!,. 
"Kaçm~ tadına doyum olmıyan 

cüzel!,. 

• ''Sen olmazsan halimiz nereye va-
rır,. 

"Kalorisizl"kten renkler saranr" 
"Dizlerimiz kesilir. g<Szler karam,, 
"Kaçma, tadına doyum olmıyan 

pzelL. 

• "Sensiz ağzımızın tadı kalmadı" 
"Kimse hayatından lezzet almadı,, 
''Hanendeler sustu, sazlar ~alı~adı,, 
"Kaçma, tadına doyum ohnıyan 

güzel!,, 

Finler Kareli'de Hat 
Boyunca Geriliyorlar 

(Başı 1 incide) 
tina ve Lapinhariyi ele geçirmiştir. 
Cephenin diğer kısımlarında mühim 
hiçbir hadise olmamıştır. 
· "Hava kuvvetlerimiz düşmanın la. 
taatını ve askeri hedefleri bombardı. 
man eylemiştir. Hava muharebele
rinde yedi düşman tayyaresi düşü.. 
rülmüştür." 

Fin resmi tebliği 
Bu akşam neşredilen Fin resmi 

tebliğinde de şöyle deniliyor: 
"Kareli berzahında, düşmanın taz. 

yikı devam etmiştir. Birçok hücum. 
lar geri püskürtülmüştür. Fakat muh 
telif noktalarda Fin landa kıtalan. 
evvelden tesbit edilmiş olan plan 
mucibince ger i çekilmektedi. Ben:a
h m şarkında, F in landa t opçusu , bir 
hücum için tahaşşüt eden düşman 
kıtalannı dağıtmıştır. Bugün düşma. 
nrn dokuz tankı, birçok topu tahrip 
olunmuştur. 

"Kolaanjokç'da düşman hücumu 
esnasında, düşmana bin telef verdi. 
rilmiş, bir pervaneli kızak, bir tank 
ve bir zırhlı araba tahrip edilıniştir. 

"Cephelerin hemen her yerinde 
topçu faliyeti vukua gelmiş ve Fin. 
landa kuvvetleri, düşman hücumla
rını geri püskürtmüştür. 

"Sovyet hava kuvvetleri, bilhassa 
berzah üzerinde ve Ladoganın şimali 
sarkisindeki mmtakalarda faaliyet.. 
te bulunmuştur. Müteaddit şehir. 
ler de bombardıman edilmiştir. Ah.. 
nan haberlere göre, sekiz sivil ölınüş. 
on kişi yaralanmıştır. Tahkik ediL 
miş raporlara göre, bugün zarfında 
17 Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 
Bundan başka altı Sovvet tayyaresi.. 
nin düştüğü de kuvvetle tahmin o. 
lunınaktadır." 

• D).inkü Sovyet resmi tet>ngınae 

Finlandalılann harp malzemesi ka.. 
yıplan hakkında verdikleri rakam. 
lar. Finlanda genel kurmayı tara.. 
fından gülünç telakki edilmektedir. 
P'inlanda genel kurmay mahfilleri: 
"Bu derece fazla miktarda harp mal. 
-zemeı;ine malik olduğumuzu bilmL 
vordulr"' dPmPktedir. 

Finlandaya yardımlaı 
Eski Amerika Cümhurreisi Teodor 

Roosevelt'in oğlu Kermit Roosevelt. 
Fin ordusuna iltihak eden İngiliı 
gönüllülerine kumanda etmek üze. 
re İngiliz ordusundaki vazifesinden 
istifa etmiştir. 

Kopenhag'daki büyük ma~azalar. 
Finlandaya yardım olmak üzere 100 
kuron vermeği taahhüt eylemişler
dir. Kereste tüccarlan teşekkülleri 
de, Finlandaya gidecek olan Dani. 
marka gönüllüleri komite~i emrine 
170 bin kuron vermişlerdir. 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Amiral 
Horti. Macaristanın Helsinki elcisi 
Baron Devillany'yi sıhht sebepler 
dolayısile memuriyetinden affetmiş 
ve yerine Macaristanın Berlin elçili. 
ği müsteşarı B. de Kuhl'u tayin ey
lemiştir. 

b1t grevi yapılJn,aSJ.Wl karar veıilmiJ" • * * 
tir. Londrada pkan Daay Sketcll gazete.ıntn -oer.. • Bellingoke Tende gazetesmtn Berıın muh.tıbtrt· Göbelsin Bir Nutku 

Yapılan tezahürat diği malU.mata göre, Romanya Kralı Majeatı nln birldirdiğlne göre, Almanyada kahve istih- Berlin. 3 CA.A.) - Leipzig fuan· 
.,,. d-

3 
(A.A.) _ Syonist komi. Karolun, Nisanda /tal.yayı ziyaret etmesi .,,. •ali için kullanılan arpa ihtiyatlannda ta8tJrruf nm açılışı münasebetile Göbbels söv-

_:-uF~~ti· 'nde arazi satışlarını tahdit /tal.ya Kralı w Sinyor Mussoı:-J Ue go"riicıme.. k k d:'- Alman makamlan hal.kı lediği nutukta. iptidai madde rok. 
~.. ı...ı.:. bir "'"' -v - 'llapma ma aa ~ ' sanının daima Almanları diğerlerin· 
eden yeni statüyü pro~es~ eden için ~lıklar yapıl.maktadır. gelecek mevsimde çay yerine kullanılmak üzere den fazla çalışmıya mecbur etmiş ol. 
karar sureti kabul etr~ıı!tır.. sük<i- • . * geni• mikyasta ıliJamur ve gül yaprağı topla- duğunu kaydetmi~. ablokanın akım 

Yeni statünün neşrı uzerıne Aynt ınete- -re ttaı- Rom·--- -·nat --- "'Y k ld lft... •-kr 1 Alman fe-
Det dairesı"nde bazı tezahürler yapıl- -1- 5v -1-. a.u.-1--1- umu ...... "'" ma.ta davet etmektedirler. a ı~ .. ·• ... aramış ve za 

eek '" her lstfll ft •~--- 'lr-- 0 ..... ma..1-•---a ic.. 11' rini ..__.. -~ 9lf '99 laiçl>ir ~ çrkn'Pm.,.,,.. • .__ ________ ~.....;Y.=U.-;,.,:_,.=9"~-:.:::UOUIMMIJ==:.;..,.-:::.. _________ -::::::=-------------- -3- _ _, 



' TAN 4- 3. 940 

• • 
Hastabakıcı ve 
Ebe Aranıyor 

l;;zPS•i·l 
ANKARA RADros:.. 

Türkiye 
Türkiye 

Poııtaları 
ltudyosu 

Dün Yapılan Güreşlerin 
Kadıköyünde Dr. Mahmut 

Ata'nın hastanesinde çalışmak 
üzere iki hastabakıcı ve bir ebe
ye ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın, şartları anlamak üzere her
gün sabah saat 10 dan 13 e ka
dar Kadıköyde Şifada Dr. Mah
mut Ata'nm hastanesine müra
('P::ıt ptmPf Prt. 

T. A. P. 

Rad Vlld ifihyon 
Rarl~·o!lu A" k11ra 
Oalga Uzunhı~u 
31.'1 m 9465 Kes 20 ~-
IR411 m rP" l<A< • '"'" Kw 

Pazartesi, 4. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.5G 

Tiirk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzllc 
Karışık miizik (Pi.). Beşini Tuşla Kazandık #m ______ , 

MÜHiM İLAN 

18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 
1{onuşma (Umumi terbiye ve beden ter• 
biyesi), 18.55 Serbest saat, 19,10 Mem• 
leket saat ayarı ajans ve meteoroloji ha• 
)erleri, 19,30 Türk mii:>.iği. 

Q Ün de Balkan gii.reş~crinc Çen- numen - Yugos1av ikincilik için bu 
akşam karşılaşacaklardtr. 

Ağırda Çoban şampiyon olmuştur 
Yugoslav ikinc.dir. 

Emlôk Almak 
Çıılanlıır: Ruşen Kam. Fahri Kopıu, 

'zzettin Ökte. 

ber litaş sineması salonunu 
dolduran mahşeri bir kalah!ık kiit
lesı oni.ınde devam cdildl. Heyecanla 
tak ıp edilen bu müsabaKach yaptığı.. 
mız yedi güreşten beş tı:ı.nesini t~la 

kazand:k . 61 kiloda Suat, Rumen To. 
jar'a sayı hesabile mağll.ıp <Jlrlu. 

Çoban ve Mustafa 
Sarnpivon O~dular 

ı Mıisabakalara bu akşam saat 20 de 
dt>v::ım edilecektir. 

lstiyenlere: 
Galatada, Yoku Salonu karşısın

Ja, altında büyük ma~azayı ve ar
'<asında her şeye elverişli ve gaye· 
"ıüyük depoları muhtevi, 

Okuyanlar: a) Mustafa ÇaOlar, b) Me• 

'ek TokglSL 

72 kıtoda da Celal At..k, Yugoslav 
Deluka'ya karşı kendi k~nclini ma~
liıp etti. 

61 kiloda Rumen Toj.ır, 72 de Yu
goslııv Deluka, 87 de Mustafa, ağır. 
da da Çoban kilolarının şampıyonu 
oldular. Dünkü müsabak:ılar netice. 
sinde alınan neticeleri a~c:ğıy .ı smı
&ile yazıyoruz: 

Harvat (Rumen), 
il upek (Yugoslav) 

DO kilo için yapılan bu güreşte ııu
men daha atak bir mLis!lb:ıka yaptı. 
İlk on dakika Rumenin l ~hine b :tti. 
Dundan sonra da hakim bir güreş 
yapan Rwnen sayı hesabile galip sa. 
yıldı. 

Ilüseyin (Türk) 
G regatos (Yunan) 

Türkiye kros şampiyonluğunu 
/ sta1ıbul kaza11dı 

Türkiye kros birinciliği. Balkar 
şampiyonasına hazırlık olmak üzrt 
dün Heyheliadada vapılmıştır. Mü 
sabakalarda Genel O.rektör de haZlr 

1 

"FRENKY AN" Han 
1amJle maruf emlAk Beyo~lu dör-

bulunmuştur. i 1ünc0 sulh hukuk mahkemesi tara · 
7500 metre iizerinde yapılan mü 

sabakada fstanbuldan Fenerbahcel; rından satılığa ı;ıkarılmıştır. Satı~ 
Rıza Maksut 2!5 .51.4 dakikada bi~in. '>nOmUzdeki Çarşamba g{lnU (6 Mart · 

ci, Ankaradan Mustafa ikinci olmus ·mat 10 da mezklir mahkemede ya-

20,00 Türk mOzfğl : Halk tOrkOlert. Sa· 
!; Yaver Ataman ve Aziz Senı;es: ?0.15 Ko. 

ııuşma (Fen ve tablat bilgileri), 20,30 Türk 
11U7.Jğt. 

Çalanlar. Reşat Erer, Vecihe, Cevdet 
"<ozan. 
Okuyanla~ a) Muzaffer lıkar, b) MD· 

·eyyen Senar. 

21,15 Müzik: KOçQk orkestra ($e!: N'e
lp Askın): 

l - Morena: Potpuri. 
2 - Moussorgsky: Kovançtna operasın-

lardır. fstanbuldan Hüsevin ücüncü .,,ıacaktır. 
Kocaeliden Galip dördi.ircü . · vinr Errıak almak fstlyenlerln bu fır- dan dans. 

K Ud tb 1 · b . . t · :attan istifade etmeleri iUm olunur. 22,15 Memleket ııaat ayan. ajanı ha· ocae en ra ıım eı;;ıncı, stan. ..._ 
buJrf:ın Artan altıncı l'!elmislrdir. 

1
,.,. .. ____________ , berlerl; ziraat, esham - t.nhvl!At. kıımbl· 

Takrm itibarile de t~tanbul birinci 1 yo - nukut borsası (Fiyat), 22.30 Müzik: 

K 

1
1 

Cazband (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki proı• 
ocaeli ikinci, Ankara üçüncü olmuş. T 1 y A T R O L A R 

t:ır. I '"_am __ ve_k_a_pa_nı_ş_. ________ _ 

Kazananlar~ ıfa. dün RPvoğlu Hal 
kf'vinrle Genel DirE>ktör GPnı>r::ıl Ce., .;>ehir Tiyatro .. u 1 ' 
mil Taner farafınA:ın miik~f.:ıtları Komedi kısmında Mu·· NIR NUREDDiN 
verilm;ştir. o HERKES YERLi YERiNDE • 

mı müsabaka da 56 kilo güreşi t. 
di. Huseyin Emin bu güreşte daha 
ilk dakıkadan Cai.k vazıyete geçti ve 
6 dakika 21 saniyede ~ôğüs çaprazile 
Yunanın sırtını yere Jelirerek galip 
ıeldl. 

1 ......................................... 1, KONSERJ 
yonunu meydana çıkaracaktı. Celil. 
daha ilk dakikadan emin bir gürc?ş 
yapmıya başladı ve mütemadi atak
lar yaptı . Celal rakibine bir salto attı. 
Bu oyunda tecrübesizliğinin cezasını 
çekerek kendi kendini yendi. Bu su-

Rumen 14 dakika 8 saniyede 
galip geldi. 

Susava (Rumen) 
Pukamizos (Yu11an) 

1"',,I "LOUIS PASTEUR'ON HAYATI" 
ilk altın sanat madalycsını kazanan bir eserdir 

Yarın Akşam 

SARAY 
!tlagolyak (Yugoslav) 

Aliropulos (Yunan) 
~ugoslav ve Y~_nanlının ol ki!o lçın retle 72 kilo Balkan şampiyonluğunu 

yaptıkları bu musabaka d3 ço.< ha- rakibi Yugoslav Deluko'ya kaptırmış 
rekctli başladı. İlk on iakı.Ka kar. oldu. 
ıı!ıklı hareketlerle berabere bitti. l j 
kinci on dakikada Yunan. kaçak bir "Ahmet (Mersinli)' 
güreş yaptı ve neticede de Yugoslav Jvaniç (Yugoslav) 
Mago!yak sayı hesabile galıp sayıldı.' . 
Tojar (Rumen) - Suat (Türk) Bu 79 kilo güreşinde AhmP.t !lk 
Bu müsabaka 61 kilonun şamplyo- daki~a~a~ hasmın!1 sald rmıy_a ~aşla

nunu tavin edecekti. En tecrüueli dı. Btrıncı on dakıkada Mersınli aa
güreşçi Rumen, güzel bir müsabaka lip s~yıl?ı. Ahmet ~undan sonra .~st
raptı . Netıcede de Ru:ncn, sayı he- t7 gureşı kabul ettı ve ;er?est gurc
sabile galip sayılarak haklı olarak 61 şın tayyare oyununu tat~ık _ederek, 
kilo Balkan şampiyonluğıınu kazandı. YugoslavlO sırtını yere getırdi ve ga-

1/arr.;at (Rumen) lip gcldL 

J'll§ar Doğu (Türk) Gogos (Rumen) 
Yaşnrın. Rumen ile yapacağı 66 Kapafidis (Yunan) 

kilonun bu güreşi alfıka ile bekleni
yordu. Yaşar, atak bir güreşle 5 da
kika 53 saniyede tuşla galip geldi. 

Filips (J'unan) 
Markas (Yugoslav) 

Bu 66 kilo müsabakası da çok ha
reketli oldu ve Yunanlı 10 dakikıı 40 
saniyede künde ile ha.;mının ısırt.nı 
yere getirerek galip geldL 

Petsu (Rumen) 
Pekmezos (Yunan) 

Bu 79 kilo müsabak:isı d:ı çok uzun 
sürmedi. 5 dakika 14 saniyedt? Ru. 
men kafa kolla hasmın•n sırtını yere 
getirerek müsabakayı kazandı. 

JIWJta!a (Türk) 
Çuk (l'ugoalav) 

87 kilonun bu güreşi çok heyecan
lı oldu. Mustafa bu müsabakada ken
di kendini yenmek tehlikesini bile 
geçirdi. Fakat salto ile rakibi Yu. 
goslavın sırtını yere getirerek. galip 
geldi ve kilosunun Balkan şampiyo
nu oldu. 

Rumen - Yunan arasmrlaki bu a. 
~ır sıklet güreş. çok zevksiz oldu. Ve 
20 dakikada Rumen Ywıana sayı be. 
.;abile galip sayıldL 

Çoban /Jlehmet (Türk) 
Olta (Yugoslav) 

Sinemasında 
" .......... m::. ......... c:1111 .. o ............... , ~------ı • 

,--------..------------------------------.... , 
• 

KAHKAHA KRALLARININ EN SON 
FN ~Nt ,,p FN f!t17.F.l. FİT .1\ff 

Ağır sıkletin Çoban ile Yugoslav 
arasındaki bu güreşinde, Çoban 7 I 
daklka 30 saniyt"de tuşla «elip geldt i 
sıkletinin Balkan şampiyonluğunu 

tekrar kazandı. ... 1 reK 'aKınaa 1 p E K Sinemasınaa 
Bundan ~nn ücDncOl~k k~ va. ~~~-~~~------~-~~-~~~~-·~---~~~~~~-~~~~~~~~~• 

pılan müsabakalar~a . 56 k lnda Gro- ı••••••---~~----~-~-~~• ~~~--~~-----~~---~~~-~~ ~atos <Yunan\. Hupek <Yugoslav\ 
~ıreşinde Yugoı;lav . 12 d'1kika 30 sa-ıı ÖÇAnlıR"mŞuAM .. zdeBkAi MELEK ve SARAY 
niy<>de tusla ııalip geldi. Sinemnlannd• 

66 kiloda Hnrvat m.umf'nl Markos AKŞAMI bırden 
<Yul"oslav) ı tuşla 79 kiloda rlıı Kn Dünyanın en tatlı sesi lınerikada Sahne hayatuun 
palidis (Yun:ın ı Yuvnniç (Yugos. ve kıymetli yıldızı en büyük artisti 

lav) ı tuşla mağltip etti 

Kiloların tasnifine göre 

Umumi tasnifte 56 kiloda birinci
lik için bu akşam Rumn - Türk gü 
reşec<'klerdir. 61 de Rumen şampi. 
yon olmuştur. Suat • Moğolyak ikin. 
cil"ği tayin edeceklerdir. 1 

66 da birincilik için Türk • Yunar 
bu akşam karsılaşıcaklardır. 

72 de Yugoslav şampiyon . Celal i 

JEANETTE 

Mac DONALD 

LEY 

AYRES 
Sinema dünyasının Bugüne kadar yarattığı en MUHTEŞEM 

EN NEFiS ve HARİKALAR FİT .MİNDE 

72 kilo için yapılan bü güreşte ncr 
ild taraf ta çok canlı idi. Güzel bir 
müsabakadan sonra Yunan Pckmezos 
sayı hesabıle galip ilan edildi. Silagi (Rumen) kinci. Yunan iiçi.incü olmuştur. 

79 da Türk - Rumen bu nkşarr Deluko (Yugoslav) 
:;eldl (Türk) 

Bu müsabaka 72 ki!onun şampf. 

Karadigos (Yunan) karsılaşacak ve şampiyonu tayin e" 
Bu 87 kilo güreşinde ilk dakikalar 1 deceklerdir. 

Yunanlının hücumlarile geçti. Fakat 87 de Mustafa sampiyon olmuştur 

Mcktepıen çıktıktan sonra, o vakte kcıdar nadir in
sanların yaptığı bır ;;eyi yupmı~. kendı salln aldığı 
vapurda bı;tzat kaptan ık ederek çalışma hay,ltın.ıı 
paurt:.h, surpnzli ateşine atılmıştı. 

lşte o gi.mden sonra Mehmet için yeni ufuklar 
açılm.ş, dunyanın dort bucağı ona dar gelmiye ba§

huııı~tı 

gece için bıu~Lıer ner uo ısıne111a gı~ıen nue uugunuen sauunaKUtwr. 
.. .................................... ım 

-- l\fonıreı 

Diye onu çağırmamak için kendisini ~ç zapte~ 
m!şti. Eğeı tüyle bir şey yaparsa, k.zın onu dehlıkle 
itham ~üt:.:E>ğin! ve yahut bir hakaret si:>zü ııe başın.. 

dnn deıedt!ccğını duşunmek ona dehşet v.!rıyurdu: 

H;s bak1mına gelirre, bu patırtılı, sersen ha
yatta hnkıki bir rabıta t~sis etmcsı pek ınıimkun ola. 
ınamı~sa da, bir iki defa, sevıyor gibi olmuştu. Mü. 
nıreden sonra kalbinde tatlı bir iz bırakan ilk kadın, 
Ingı~tcrcyc lısan tahsil etmek için gelen bir Sırp kw 
idL Onunla münasebeti iki sene kadar sürmüş; 

Fakat kız memleketine dönunce, çok tabii ve iızüntü
siız bır şckild1: bu macera cl:ı silinmişti. Ondan sonra 
smısile bir Viyanalı, bir Yahudi, bir Fransız ve bir 
ltalyan kad.nl::ı birer ikişer sene beraber ) aşam.ştı 
ama bunjar da kalbinde bir iz bırakmadan çekil!p 
g .Lmişlcrdi. 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN DERKAND No. 44 

Esasen onı: yaklaşmal( ıçın ne gibi bı: bahane 
bu'abilirdi Iık defasında, onun hasta~1aneden yeni 
çıktığın·' ık•i surerek sıhhatı hakkında bu haber 
aornıak için bile ona yaklaştığı vakit soğuk bir taı

\'ırla karş• iatımcı.mış mıydı? 

Nıhay~t Istanbula avdetinde, tesadüf karşmna 
Şerrare hanımı ç:karmıştı. Bu hanım, zengin bir tüc
cnrın karısı il~en evve~iı servetini, sonra da kocasını 
kaybederek bır çocuğile beraber ortadn kalmış bir 
kadındı. r<lehmedı görür görmez eline mühim bir av 
geçm ;ş bir avcı gibi ona saldırdı ve büyük bir ma. 
baretle onu ağına di.işi.iı miye muvaffak oldu. 

Maksadı a~ıktı: Kendisine zengin bir koca, ço
cuğuna bir baba bulmak ... Mehmet bu iki şartı da 
şahsında . Şerrarenin istediğinden faz1.a cemediyordu. 
Hem geı\ç ve güzel, hem zengin, hem de iyi kalbli ve 
müşfik bir ııdamdı. Küçük Nilveyreyi daha ilk gôrü. 
f.ınde şır:ıartmıya başlamıştı. 

B*I * A tllil'GımDln 

Mehmet ~rr3renin silahları karşısında teslim olmrya 
ve onunla evlenerek yalıuzlığına nıhayet verm.ye 
razı olacaktL 

Ona bir ev tutmuş, bu evi döşetmiş ve Şerrarc ~le 
Nüveyre arıtsında kendisine bir aıle muhıti Les:s et
miye hazırlanmıştı.Henüz Şerrareye izdiv&ç vaadinde 
bulunmamış Vt> böyle bır neticeyi kendisine ihsas 
etmemışti ama günler geçtikçe. genç dulun fazla liıks 
merakına, müsrifliğine rağmen ona alışnuya başla
dığım kendi kendisine itiraf ediyordu. 

Fakat Ayşe bir yıldırım gibi birdenbire g3kten 
düşmü~tü. Onu ilk defa Beyazıt meydanında otomo. 
bilinin tekerlekleri dibinde ve çamurlar içinde ya
tnrkeı· fÖrünct> evvela bir hayal oyununa kurban ol. 
duğuııu zannederek gözlerini uğuşturmaktan kendi· 
sini alamı.mıştı. fakat bir iki dakika :.onra onu ya. 
nında, başı uilap bir surette otomobilin yastıklarına 
düşmüş, g:lzlerJ kapalı bir vaziyette sörün~ bu ya
bancı genç kızla hayalinde yaşıyanMünire arasmdaki 
müthiş ben~cyişi farketmiş ve bir <Jaoiya iç!nde o 
hayalin bili ne kadar c!anlı olarak başının içinde ve 
kalbinde yapc.lılm.ı .anlamıştı. 

manasile sevcmemışse bunun sebebi sarihti. O ka. 
duuani1 h.çbırısı Munıreye oenzem.yorlar.!ı. 

Naı:ıl oluyordu da hıç bek1emedigı bir uakika
da k<ırif!sına Munirenın bır eşı çıkıvermıştı? .Uaşm. 
dan kan s.zarak yanında duran bu maçnui kız, nasıl 
oluyordu da tıpkı Münıreye benzıyordu? Ayni goz
ler, ayni rcuk, ayni saçlar, ayni boy ... 

Du bcınz.:.yış o kadar kuvvetli idi ve Mehmecll 
o kadar buyuluyordu kı, bir kaç saat ,\;Onra bu meç
hul kı.tJ hastahanede bırakıp gıderken bilfilhtıyar 

ona doğru cgılerek: 
- Munıre ! Demekten kendini a!amamı' \'t' işte 

o zaman, lıaHanın yarı uykuda yarı uyaıuK bir sesle: 
- Münire: annemın adıdır, ben Ay~eyım .. De

diğini hayretle duymuştu. 
DemcY. ki tesaduf hiç beklemediği bir anda kar. 

ştsına onu:ı hızını çıkarmıştı. Bu kız, Menmedın ııs
zarınd:ı, n:.ıclerin ve hayatın kendi.;ınden alıp ko
pardığı Mlinıreden başka birisi değildı. Bunun için 
Ayşe bnstaıuıneden çıktıktan sonra onu tt.?krar gör
ır.ck, or.unb konuşmaktan kendisini al.mıaını11tı. Fa. 
kat sokakta beklediği bu kadın Ayşe d"'g·l, Münire 

Brı di.ışi.ıı.celerin tesırile onu uzaittan takip et. 
miye ve \•akıt vakit onu bir ahbap gibı s.:;amlamak
la iktıfa t::trn:yf' karar verdı. Ancak bu kl:lr4'1rı ço~ 

mantık: o:sa dk pek te kabili tatbik le~iıdı. Sır dP!a 
Münirenın 1-:&yalıni ele geçirdikten sonra, ~nu yeni. 
den ebediyen kaybetmıye razı oJmak için çok bü
yük bir met&net ve irade kuvveti sarfetmesı lazım 
geliyordu kı, bi.ıtün ömrünü mucadele ıçınd"? geçır. 
miş olan bir adam için bu pek kolay bir ,şey değilôi. 

Nihayet oru yakından gormek için bir çare 
buldu: Arifle e~ki dostluğunu yeniden .:anlandırmak. 

Bıı makı;.atla. bir çok eskı ahbap!arınu muracaat 
ederek Ar•tin ardesıni sordu; fakat bunu bilen y·)k
tu Oyle iker: bıkmadan ve yılmadan ~ütün lııtan. 

bulu ıcap ederse adım adım dolaşar"Ut onu bulmak 
aauıncle sebat. etti ve nihayet buldu. 

Mehmet şimdi odasında bütün bir loş Arifi a
ramak ıçin ne kadar büyük fedakarlıklara katlandı. 
ğını düşiinimce acı acı gülümsemekten kendini ala· 
madl: 

- Meğerse, kendi felAketimi anyormnŞ'llm '>en.. 
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Mi llellerar:ısı po~ıa ıttıhadına dahil 
olmıyon memleketler ıc;ın abone 
tıedeh mildJeı suraıııyle 30. ıa. 9. 
3.5 liradır Abone bedeli oeaındlı 

Adres de~lştlrmek 25 kuruı.tur 

Cevap lc;ın mektupl:ıra ıo kuruşluk 
ouı ılfıvesı l~1ımdır 

Kchvehane BoUu~u 
B ugün de, oTtn okul ()ğretmen. 

lcrindcn Bay Nusret Taşkı. 
randan aldığımız bir mektupta orta. 
ya ntılnn şa~·anı dikkat bir lemcnni 
Üzerinde duralım. Bu miine\'vcr \.'C 

iyi gcirii~lü okuyucumuz, memleket. 
teki kahvehane bolluğundan, bu kah. 
'\'chanclcrin muhtelif zaTarlarından 
tızun uzun bnhscl.tikten sonra, diyor 
ki: 

.. :- nirkat gOn evvel, IlaJkevleri. 
lnlzın sekizinci ytldönümlerini kut.. 
lulndık. Bu evlerin mevcuduna her 
sene birçok yenilerinin ilave ol~ndu. 
funu öğrenip de iftihar duymamak 
m!inıkiin değildir. Bu evlerin teşek
külü lnrihindenllcri şahidi oldu{nı
muz muhtelif kalkınma hareketleri. 
nl ~·eniden sayacak değiliz. Bu hare. 
ketleri dahn semereli bir hale !'lok. 
mak emeliru besliyenlerin gösterdik. 
leri büyük gny re tin de farkındayız. 

Fakat, tok yazık ki, bu yolda har. 
canan gayretler, elde edilen netice. 
)erle miitcnnsip değildir. Gösterilen 
büyük gayrete, beslenilen büyük li. 
ınitll're nisht'tlc, alınan randıman Rz. 
dır. Halbuki, biz, halkın, Hnlkcvlc. 
rimize, liyatrolarn, sinemalara. knh. 
velere, ga?:inolarn koşar gibi dolma. 
lıırını istiyoruz. Bunun i~indir ki, 
natkcvlcrimizin. her yaşta. her mc!'I. 
lekte. her !'ıanatta İnc;ana. daha cazip 
gelebilecek bir kemale kavuşmaları. 
nı temenni ediyoruz. 

l\Jeselfı, Halkcvlerimiz, içlerinde 
münasip göriilecek oyunların da oy. 
narı::ıhill'ccği birer salon n~makla, 
daha birçok gen°çleri, knhvelt>rdl'n 
kı>rtarnmazlar mı? Bu suretle, o 
gen~l<'rİn eğlencelerine ile, daha ne~
zih bir nuınuıra, ve mahiyet veril. 
nıioı; olnın7. mı?" 

ı\ıaımı her insan bu suale "Evet!" 
dh·rccklir. 

·Bi;r.im kanenfimiuc, g<'n<'lcrin eğ. 
lencelerini _ onların kendi itiyatları. 
na tnm:ım:ıe lıd davranmadan - dnlıa 
nc7.ih hir hale, ve daha ne7.İh bir ('atı 
altına kanıshırmak yolunda, (folk. 
cvkrinıiı, hiiyiil< \'e Çok faydalı hiı. 
metler hnşarabilirlcr. Ve bizce. hirer 
meskenet yu\'Mtndan, hem de İdi. 
mai \'I' iktısadi hircok urnrları olan 
knhYclcrden kurhılalıilm<'mİ7.İn en 
pratik ve en mü"""İP yolu da hudur. 

Q 

Beyoz Zehir Kaçakçılığı 

D ün de, Tahtnknfcde yedi eroin 

kar:akçısı tevkif edil ntiş. nu 
bc,·az 7.ehirc karşı g<isterilcn ciddi 
nl~ka cihette çok ycrinclcdir. Bun. 
dan evvel, bu siitunlnrda. bu mev7.ua 
karşı giisterdiğiınİz a!Dkanın derin. 
liğini hntırhyantar, bu hükmiimiizde 
ne kadar ~nmiıni olduğumuzu kestir. 
mckte zorluk çekmezler. 

Son giinlerde, te,·kifatın na?nrı 
dikkati relhl'decck der-<"eclc çoğal. 
mnc;ı, bize ktı\'vetli limitler verivor. 

fliiki'ımetin oı;cnclerıfenheri llu hu. 
susta ~iisterclifri teyakkn:iun tabii ve. 
rimi hu olmnk l~:zımdı. 

Ancak. hu beyaz zehir kacak<"ıları 
ve alıcılarını, yalnız knnun öniindc 
herhangi mf'mnu hir fiıli Mcmiş 8 • 

dam c;avmak miiınkiin dcğilıiir. 
Rmılnrın fnali~·cti. hir taraftan ah. 

lak. bir tarnftnn hııkuk kaiıfol<'rini 
tahrip etmekle kalınıyor. ayni 7a. 

mrnrln. hir millrtin kuv\'ctini. idra. 
kini, kanını, zekasını ve şuurunu 
da telufit ediyor ı·e tız\·iycti tcrl'•1 ıli. 
ve scvkctmrk ga:vretini giisteri:vor: 
Bıınıın i<:in.dir ki, he~ ıız 7.chir. milli 
bir diioı;mnnrlır ve hı.ınnn İ<"İndir ki. 
onu c;atnnları. onu alıınları. birer ha. 
sit !'ahık:ıh saymamak, ve \'atan hai. 
tıi o:aı·nııık. en ıahii hnl,kımt7.dır. 

Eroin knrak<;ılarırıın vr nhcılarının 
miktarı. lıizcfe. maalt'o:cf. t"ya~ktı7.ll. 
nrnnı ıırlt ırm:ınuzı icap ettirecek 
miktardadır. 

Fakat mil.tm·lan nr olurc;a olc;ı1n. 
mahi~·et itibarile miJlctin. _h~vatmn 
k t den hu dna,·etlcr. mılh cınayd. 

as r k • k' 
lt>rin en hiiyii~iidi.ir. Bu annattır ı. 

b .. h •nz 7 nhir c;arırılar hııkkındıı. 
171. C\ · ... 

çok ıfahıı c;itldetli takiha! kadar. ro~ 
dahn sirldctli <"<'73 isteml\·e sc~kedı. 

. Z t n .... ),alannnlnrdnn ('.mrnnun 
'\'Ol'. .n C • •" ) J 
• '"k ra· hıka cshahından o uc; a. mu <'rrcr " 

•• _ı •• ki ri .. ezanın onları mılntı. n. roruu e .. ' 
d b·ı k 'ddett .. n rok ıl7:ak kaldı. 
ıra ı ece şı , l'll dir 

-~ eıcr. 

Macar siyasiler,nden Arkadaşımız Aka Gündüz 'ün, Budapeştede tanınmış 

Eckhardt ile yaptağı d~kkate değer mü~ôkatı aşağcda okuyacaksınız : 

o o o 

Macar iya i erinden 
Eckha ~t ile Müli at 

O rta A vrupanın daima 
canlı, daima kahraman 

ve daima asil tarihini; kaba .. 
nk yeleli bir aslan şeklinde 
görmek isteyen, karşıya bak
sın: Budin! 

Budin'in en şirin blr tepesinde 
en muhteşem sükünlu biı' Tarnok ~ 
Utca vardır ki, 4 numaralı Şedda. 
di konağında Macar vatamnın bır 
öz evladı oturur: Mebus ve Müs
takil Küçük Çi!tçiler Partisi lide. 
ri Ti bor Eckha.ı dl. "Ti bor Ekard 

Bu orta yaşlı. genç y~pılı, güz~İ 
Macar; bu illerin birinci srnü bir 
adamıdır. Her bakım:lan özlü bir 
kültürü olan Ekselans Eekhardt'ı 
bu diyarda sevmiyeıı. sayıuıyQo 
var mıdır? 

Hele küçük çiftçileri organize e
dip varlığa çıkardıktan sonra, hal. 
kın büsbütün göz bebegi c~uş
tur. Politika hayatına bakanlar o. 
na bir "Yaman muhalif,. dtyor~ar. 
Fakat haytr. Benim konuşup an!acfı. 
ğım şudur ki, Eckharrlt, yaman ve 
hırsları bipayfın bir muhalif değ' ı. 
dir. Sadece sözünü esirgemiyen, 
baş eğmiyen, vatansever hir mi.i
rakıptır. Hıtabetteki sel:iset ve 
kudreti, uzağı görüşlerindeki ısa. 
beti ve millet işlerindeki litia.lıği 
ile elde ettiği milli şôhret Ameri
kaya kadar uzanmıştır. Yakıncla A. 
merika şehirlerinde bir seri kon
ferans vermek için davet edilmiş. 
tir. Yolculuğa hazırlanıyor. 

Bir kaç dili mükemmel bilen bu 
halk çocuğu, Fransız ve İngiliz 
demokrasisine karşı samımı bir 
dostluk beslemektedir. lç ve dış 
l\Iaear politikalarındaki düriistl üğü 
yüzünden devletinin bir çok hwm
si ve yüksek müşavirilltlerlıtl de 
yapar. 

B u değer1i 7.atla, bana lrnrıu~. 
mak fırsatını hazırlıyan hu

susi dostlarıma teşekkür ederim. 
Onların dostluk ve himmetilc bu · 
loş mermer dch~zlerin merdiven
lerini çıkt m, duvarları '·Okuıımıış 
kitap .. larla dolu koridor•J geçerek 
Eckhardt'ın iUm, iş ve ecdat odası
na girdim. Ecdat odası. .. Ne mutlu 
o torunlara ki, ata]arıncbn k~lan. 
lan birer hayat armağanı gibi ınu
haCaza ederler. Bu liileler, bu çu. 
buklar. bu harp ve ilim öte berisi 
hep ece.ilerinden kalma. 

Pek eskiden tanı.şırmışcasma 
tokalaştık. Ve soğuk~uğa. serinli
ğe, donukluğa meydan vermeden 
konuşuvermiye başlad·k. l\fovzuu. 
muz önceden ölçüye. teraziye alın
mış yapmacık şeyler değildi. Gü.. 

1 Konuşan: Aka Gündi~ 

Tibor Eck/ıardt 
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: ınuş, P;ıriıı, Oerlin ve !3ucl:ıpcşte hukuk mekteplerinde tahsil ettikten sonra hukuk ! 
1 ve siynsl ilimler doktoru olmuştur. 1913 de devlet hizmellne girerek D:ıhiliye 

Nez:ırelinde vazıfe görm{ış. harp esnasın da Transilvanya yüksek komiserliği ma
f ıyeline verilmiş ve Transılvımyanın Rıım enler tarııfındıın işgaline k:ıdar bu vazl-

1 Cede kalmıştır. Daha sonra Zeged'e gitmiş, komtinisllerc k:ırşı mukabil ihtil~l teş
• killitındn çalışmış, nihnyel milli hükClınctin matbuat şefi olmuştur. Komünistler i düştükten sonro D;:ı~vekfılel ve Hııriciye Nez<ıreti mAtbunt burosunu idare etmiş. 
1 bl!"l'z ımnra hllkC'ımcl prn;{nımı ile mebus ııec;llmlştlr. T. Eckhardt, daha sonra 

1 
partiyi terkcder<!k muhııterete geçmiş, bir müddet siyası hııyııtı terkettik1en son
ra, Trlıın.on muııhrocsinln tflclili ve Macııristı:ının meşru haklarının miidııfııası için • 
~onsuz bır gayretle çalışmış, bu maksatla, Amerika ve lııgilterede konlcrans tur- : 
neleri y,ıpmıştır. ( 

Eckhıırdt, daha sonra Hıri~tlyan muha tiner partisi progrnm!le mebus intihap 5 
edilmiş, bir::ız sonra dn küc:uk çirtc;iler m ılstakil p:ırtislne intisap ederek onun reisi i 
olmu~tur. 193·1 de Mncoriı;t:ının birinci d elcgcsi sıfnlile Milletler Cemiyeti içti- S 
malarına göndcrilmişUr. Krnl Naibi, bu gnyretleı·ine müklıf:ıten kendisine Macar 5 
mezıyct nişanını verdiği gibi krallık mü şavlri hıislığına tayin etmiştir. ! 

: ..................... Ilı••·················································· .. ·························-··········· 
nün bütiin mevzularını karıştırdık: lemle hemen hiç a'fıkah görünmü

yor. Enterese olmadığını a~ıkça 
söylüyor. Yaln·z: 

Balkan Antnnlı, antant.n bir ce. 
nubu şarki Avrupasr bloirnırn isti. 
hale edip etmemesi, l\hlC'ar - Yu
goslav, Macar - Rumt'n, Macar -
Bulgar, l\1aC'ar _Türk. :vı:acar - Av
rupa münasebetleri... Hatt<'ı benim 
sırf .şuhsi bir fikir o'arnk ortayr, at
tığım ve tabii hiçbır f!!;3:.!a :JltJkcısı 

olmıyan cenubu şarki .:ımpirfcJe. 
rali fikri.. H<!psı bu uz:.ınc::ı konu~
ma yolunda birer ihtiyari dttr:ık 
mahalline benziyen mevıul::ır u!Ju. 

- Avrupanın o mı,,fak::ısmda 
sulh ve cmnıyetin muluıf:,zasına, 

harbi önleyıci bir bitara flığı11 ıda. 
mesine ve Balkan devletlcd arasın
da gitfkçe artan anlaşma, yakınlı~a 
hizmet ettiği için memnuniyete ~a 
yandır. Diyor. 

Bay Eckhardt, her Orta Avrupalı 
ve hatta Hırvatlar gibi Balkan iş. 

ÇünkiJ o mıntakan•n siıkunu ''e
ya kar:şıklığı bütün Avrupada te
sirini gcisterir. 

Kuvvet'i bir Yugoslav dostu olan 
Bay Eckhardt, Macar - Yugoslav --, .,,., !'"'l ':•o ·K~M· ' r ·N· ·.,,~" "-' .. E. 11'1 M , .~~'r.;.ö .. :l':.'O· .............. "J ·~'·;.Ş 
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1 D RAR NEDEN AZALIR? 
ldrnrın azalmnsına, ço~n1ma. 

sından ziyade ehemmiyet \•ermek 
hizınırlır. Sebebini kolavrn (ah. 
nıin edersiniz. Onun ç~ğalması, 
bir hastalığı haber verse bile idrar 
viicudföı kirlerini çıkaran madde. 
dir. Miktarı azalınca, gene bir has. 
talık alameti olduktan bnıjka, vü. 
cudün hasta olmayan uzu\'lnrından 
tabii halde çtkan kirler içeride ka. 
lır demektir. 
Şu kadar ki idrar, insanın hiç. 

bir tarafında hastalık bulunmadan 
d~ azalabileceğinden, azaldığı va. 
kıt, merak etmed-:n önce onu a. 
zaltan tabii halleri de dii">iinnıeli 
dir.. MeselU çok terliye~ler, a; 
su ıçenler tabii olarak az su çıka. 
rıriar. Bir şeyden mide bozulup ta 
kay edince, sonradan, gene tabii 
olarak. idrar a78lır. Mtd'e&i devam. 
~ı suret.te bozuk olanların da. ço. 
gunda ıdrar az gelir ..•. Bir de in. 
san arka üsrn ynttrğı vakit idrar 
çoğalır. a:vıik ta gezerken da ha n:ı 
ı?"etir. Gt>ce. yahut ~iindiiz arka üs. 
l~ uzannrnk, okumayı. veya o \'D· 

z yette konu")mayı se\•cnler. S\k ve 
çokca çıkarırlar, sonra ayakta ge. 
zerJerkl'n idrar tahii olarak 87.:nlır •• 

Bu, tabü hallerden bn~a idrar 
azalınca, - bilhassa işret edenle. 

rin l"e tı7ltn hir sıfmn hnc;t:ıTrih ge. 
çirmiş olanların - hatırına ilk ~e
lccck şey. karaci~erde lıastnlıkhr. 
Bu lın~talık seheb'lc, su\'un karın 
içindL•ki zarın nrnc;ına ~irdiği ka. 
rm şişnı<'silc hdli olmadan önce, 
idrar n7alır. Onun kin 'drar a7al. 
ması karnciğcr hastnlığ-ının haşla. 
dığmı ve derhal l<'dn\'İ ettirmek 
liizumıınu hahPr \'Cten hir nlamet. 
tir. Bu hasfnlıkta idrar hillıac<:a a. 
yaktn gez .. rken göze çarpacak de. 
reredc n7.alır ... 

İdrarın a7almrı4'ı hiibrekl<'rd{' hir 
hastalık hu ltındui?nn u, yiirckte 
hnlshJ'k ol<lui?unu da lıaher verir. 
Bunların ikisi de oı;fiphrciı E'heın

mivetli hastalıklarrlır. Fakat heki
me. miiracanl rtm<>rlC'n önce kendi 
kcnıHne c;u kildik f<'criihrvi \'DP· 

mak fn\'rlatı nlnr. Sahahlt'''İn nç 
knrnınn hli"iik b'r <'aV firıranı i. 
~inde hir litre siiliin °rlörlte hirlni 
i<'ernk, trkrnr -ı•afmıık koln\' hir iş
tir. Ras!<a 7.nr~anlarrla iclrnrın nı
lı~ı ~·iirrktc hnloı;i?likfrn ·ırri ı:!e. 
li:ı·oroı;n. hıı t,.eriihrrle siitii iciıı. va
hn<"a. idrar '37.lalnoı;ır. Avakta do. 
fac;ınrn n·n1lır. Halhuki idrar a7.h. 
i?t höı..rrklcrin ivi MemcmP1rr"n. 
den ileri l?'ehnivorsa vatmanın, 

ahut ayakta dola manı~ hi" ":ır. 

kı yoktur. Her iki vaziyette de td. 
rar a1 gd"r ... 

m~hrcklcrde taş sancııı;ı olunca. 
Jdrnr gene ırlnhr. Ancak sancı bu 
hastalığı idrar nzalmasından önce 
hahcr ı•erir. Fakat taş sancısı çc. 
kcnlcrden bazıları idrar nzaldı~ı 
vakit rahat eclt'rler. O zaman san. 
cının gecmesi de hoşlarına e-ider. 
Ila lhuki taş oldui:tu vakit. id rnrın 
azalması fenn hir alamettir. Ra. 
hatlık b"r hnfln kadnr sürer. son. 
ra \'İil"udiin 7.chitl<'rımei!e hac;laıfı. 
ğmı halıcr ver<"n aliimetler beli
rir. Onun için idrar a7a1ması hiç. 
bir vakit hoc;a gitmPmelidir. 

Ra\•anJarda ('Ok e-örüJen hiihrek 
kavn~asında =drar a7.nlır. Fakat hu 
arıza anlnsıforıık krmer takılınca. 
ldrnr miktım cfiizerir. 

Daha hoc;ka hno:talıklnrdıı da fd. 
rarm o7aldığı olur. An<"ak onlarda 
- idrnrın c;o~nlmnc:ında nlıfuihı 
gihi _ hn.,ka nlfımetll'rle ıfahn ön. 
t'e<l<'n helli oldttil"ınclan, idrıırın 
a1nlrl1P.ını diidinmek gene büsbü. 
Wn hrki ın işid"r. 

Yalnız. yaoı;I ıı-A hnyan hırda ldrıtr 
anılma~• rrk dikknt rıfil<>erk hir 
şe:vdir. f'iinkii o taraflarda hnc;Jı. 
yan hir kanser, idrnrı azaltmakJa 
kendini hab::ı.r \•ereb 'lir. 

yakınhğınm gittikçe inkişaf kabi
liyeti göstermcsınden çok memnıın
dur. İki mcmleketın oir çok siyasi 
ve ikusadi sebepler dola) ısile biri· 
birine tam miınasi'e ba~Ianması 

fikrindedir. Yalnız bir noktaya 
karşı yarı hayretıni ve yarı leessü. 
runü gizleyemiyor: 

- Anlayamıyorum, diyor, Ro· 
manya. bu Macar • 'l'..lqoslav va
kınlığını neden hoş görmüyor? 
İstemiyor dahi deni'.ebilir. Kenc.lL 
sinin ta küçük antan~tanbcri Yu
goslavya ile bir askeri anlaşması 

vardı. Tabii bize karşı 1--ii Balkan 
antantı içinde ise Yugoslcıvya ile 
daha müstesna bir ya:tl!llık vazi
yeti almıştır. Biz bir şef söyleme. 
dik. Bizim şimdi iyi bir :comşuluk 
ve sulh anlaşması gaye:>ile hare. 
ket edişimizi de onlar iyi karşıla
malı değil midir? 

Olabilir. bizim Yugosfovlarla iyi 
b.r anlaşma tesisine muvuffak olu
şumuz. belki kendilerini kuşkulan
dırabilir. Ma'üm sebeplerden rtola. 
yı. Fakat biz bu gibi k:.>mbinezon· 
larla mesele çıkarmak ı:ıiyetınde 
değiliz. İmzasına sadık ve tmzavı 
şeref bilen bir millctiı.. Tı iyımon· 
danberi o imzaya riayet ettik Harp 
sonuna kadar da riay-:?t edec.:>ğiz. 
Fakat bu. Macnristanm milli da. 
valarından vazgcçtığıne del5.Jet et. 
mez. Harbin sonunda A vrupanın 
vaziyeti tabiatile değişecektir. 

Biz bugün tam bir ıstik.15.1 ile 
sulhperverliğ'mizi ve bitaraflığı

mızı muhafaza ediyoruz. Bu gaye
m :zde sadakat göstcrec4"ğiz. Harp 
başlamazdan önce bir çok garplı 
dostlar:ın yüzüme kar~ı bir takım 
indj kıınaatlerini soylcmektcn c;e
kinmemişlcrdi. Ezcümle "Bir harp 
olursa Macaristan derhal ve oto
matik olarak Almanya tarafına ge· 
çecek., g;bi iddıa'arda bulunmuş
lardı. Onları-:.düne kadar ikna ede
memiştim Fakat bugün gördüler 
ki Macaristan (l\'lustak:l hareket v; sulh> gayesınde devam ediyor. 
bunun değişeceğine daır de orta. 
da hiçbir sebep yoktur. 

- Büyük devletlere gelince? 
- Hiç b'ri ile kötü münasebeti· 

miz yoktur. Önceleri Almanlarla 
da ufak tefek yanlış an!aşı1 n11ş mr.v 
zu1arla karşılaştık. Fakat onlarla 
da bugün. bilhassa burada gcc:~n 
son ticaret ınüzakerelerınden son-. 
ra anlaşılmadık· bir nokta k:ı.lına
mıştır. Vaziyetimizı bozmıyacak 
şekilde elimizden gelen.i ~~pıyo. 
ruz. İki ta raf ta şimdı bırıbırındcn 
memnundur. 

Muhterem muh:ıtabım. Tta1yan 
münasebetlerine w İtalyan 

dostluğuna pek bı.iyük bir eheın· 
miyet ve kıymet vcrm~kte. bu va· 
ziyctin Almanlarla dostıl~e anlaJ
mada büyük yarnımı oldugu11u g•z
lememektedir Ve 1talyftnın bazı 
ideoloji hareketlerine :..2.rşı takın· 
dığı teyakkuz ve aldı~ı tedbirlerın 
kendi memleketi ic1n ::ie dikkat~ a
lınması lazım geldiği lı.anaatmi a. 
çıklıyor. 

Bir Rumen • Bulg:ır uzlaşması 
hakkındaki düşüncelerini öğren· 
mek isteyince derhal cevap verdi· 

- Ne şekilde olur<>a olsun böy· 
le bir uzlaşmayı samimi bir mem. 
nuniyetle karşılarız. Bızclen bir 
haset ve ıstırkap hareKatı bekle. 
memelidir. 

- Fakat ben. Romanya Harici· 
ye Nazırı Mösyö Gafe.nlfo ıle konu
şurken Be!grat konfe;-arısının ü. 
<;üncü ve dördüncü ı;tin!erı MaC'ar 
matbuatının kendisine -ığır hticum. 
larından bahsetti. Macar matbuatı 
bir Rumen · Bulgar anlaşması ola· 
cağını zannederek bu ~ıücumlara 

geçmiş olmalı. Bu hal sizın sözle. 
rinizle bıraz ..• 

- Haberim yok. Burada değil. 
dim Fakat emın olsunlar kı be-nim 
dediğım gib dir Bahusus hiı Bul· 
garlarla çok dostuz. Arıtmızrla ik~ı. 
sadi. tıcari anlaşmalar vardır Bul. 
garları memnun eden her şey b:zı 
de memnun eder Romanya bôyle 
bir engel hareketi bizden bekleme • 
meli Başkaları bir şey derler mı. 

(Devamı fi ıncıdn) 

NOTLAR: 

11 Taç Millet .. 
ı· azan : Şüküf e Nilıal 

O illkeye ete~ açılclığı güııdenhe. 

ri, tarııdıklur ve "Fiıılnııda" 
adlı eserimi okuyanlar, kendilı•rile 
kar~ılaştı~ım zamnn veya tt.•lcfonla 
heni taziye \'e te.c;clJi l'ttilcr. Ço• 
gcı;meden bu taziye \'e tesl'llilı·r l'C. 

rİtlİ sonu gelmiyen tchriklt>rc hırak. 
tı. Kimi görsem hana onlnrdnn. • 
dcc;tanlnr. mucizdcr ıli,rnrıntfan hah. 
sediyor; "Ciz böyle üziiliiyorıız. si7. o. 
rayı gö:1.lerinizle giirdiini.i:z. kim bi. 
lir nasıl mütcessiı' olursunuz.'' di. 
yordu. 

Daha .~onrn, gazete siihmlnrı: "Fin. 
lcrin kahrnmanlıi!t. Finlerin [en ve 
hnrp tekniği, Finlerin dayunıklığ'ı, 
Finlerin insanlığı, biiyiikliiğii. yi.ik. 
sckliği ..• " hnkkında diinyaya hitmcı 
tiikenmcı haberler verirken. arka. 
daşlar, ~ine: ''Sen ne~·e yn?:ml'.\'or. 
c;un? Onları yakından ~örmü . tanı. 
mıssın. neden susuyorsun?" d cd il er. 

Birkaç ~·ıl iince ora~·a yaptığ'ıın se. 
yalıatfen sonrn. hiçbir şey knr'iısın
ıla o kadar sonsıı7.lu~n varamamış o. 
lan katıkc;u takdir v~ havranlığımı 
daha birrok ciddi etiitlerle d<' karış
tırarak ;a7.lllıstım O zaman Finlan. 
dayı hi;de pek tanıyanlar yoktu. F.
c;crimi )'87mak i~in ep<'~·cc ~·orulmuş. 
hım Buradaki ecnehi kiitiiphnrıderi 
Finlandadan hahseden <'"er, ka\"lınk 
nrnclığım zaman hayretle yüzliuıe 
hakarak: 

"Bnrndn onlnn kimse tanımaz, o. 
kumaz: hunun için eser getirtmeyiz.'' 
demi·dcrdi. 

frn"iversite hukuk kiitfiphanesinin 
bir köoı;esinde. ncılmaıııış, olrnnnı:ı
mıs, kimsenin haherdar olmadığı 
fra~sızca Finlanda;o.·a ait kınnC'tli 
hir eser hulmu~hım. Niha~·et Finlan. 
dadnn, Alman\'a<f:ın ha7.ı eserler qc.. 
lirttim. BahıaJi kiitiinhanf'lrrirıin toz
lu raflarında b·r İsliıın aliminin t>SC.. 

ri elime ~e~ti. Rövlcrc "Finlanda" yı 
yıl7.mıya mıwaffnk oldum. 

Bunu yapmakla bir hil~·iikliiğe 
kınşı olan vazift>mi hitmic; mi c;anı
yordum? Hayır! Ne o \'a1if<' hitcr, 
ne o heJ'ecan diner; ne de onların bu 
knrı:ı günlerine lakayt knlahiliriın. 

Bununla beraber ya:z.nııyordum. Se. 
hl'hi?: 

Biitiin hiiyük 1stmınlonn karsısın. 
ıla duyulan clerin siikfıt ihti~·acı! .• 

F.trafımılakiler son giinlcrıle hona 
oradan bahsedemez oldular Gm-:ctc
lcrde onlara ait ~·a71Jara gii:ı:INiıni 
ynmflunı. O cliyarm ölüıııiinc tnhnm. 
miiliim yoktu: 

Yıllardanberi knfnmrJ:ı. knlhimde 
en aziz, en mukaddl's bir \'arlık ola. 
rak tn'5ıdığım o insanlara hir ),us tii. 
yile clnhi dokımıı1nmn7.. Onlnrın ;vn. 
nınd:ı. rnhalsız olmnl:ırındnn t:<'kl
ncrek nefes bile alnınn7sırıı7.. Onlnr, 
bir cennet bahcesindc. i1İlhi o;i.ikiına 
bulmuş. hii:ı·iik •• mac;nm ruhlardır ..• 
Onlar; ku~larlu, çiçt•klcrle he7.rnmiş 
o cennet ~·urdu: donmıı~. fok ir. tnş. 
Irk, bataklık hir a\'U<" tonrnktıın kt•n. 
rlileri yarattılar... Orada kimseden 
hir şey isl<>me:r.ler. kimseyi rnlıntsı:r: 

rtmezler. Güneş renkli. mai!rıır hoş.. 
ları; emniyet veren, (Efe ııdi), (lln. 
nımefencli) dunıc;ları \'ardır. 

f{ndınlnr. ornda, mıılıan·cl<'mizde 
va~ntııhildiğimiz semavi ııcriltnlir. 
Fin karlını kiiltür kndırııdır: iş kadı
nı, ev kadınıdır: an:ıdır: iH C't \'C is. 
mct kadınıdır: yurt kadınıdır Av. 
rupada ilk parlamentova kahul olan 
kadın. odur. O: p::ırlnnırn ıorhı ır<is

tcr~iği hart>kctJe, hirdcnhirr ml'm!c. 
ketin çehresini değistiren: crkrk nıe. 
hm.tarın ı?qriip SC7<'tnediklcri dava
ları de &larak yeni knnunlar \'aptı

ran ynr:ıtl<'l. raydalı kaclınılır! .• 
Finlandanrn crkrği. kıırlını: ccn. 

ga\'eri. sanatkfırı kelt'nl'kl<'r kadnr 
"'"c;c;;i7.dirler. Çiinkii biiliin miilPk:i. 
mil. medeni insanlar gihi. onlnrm da 
bir i~ ltninatı rnrılır: biitiin çoroış
ma. büliin kas1rga orada gl·çer On. 
!ar parhımentoda hile rey \"erirken 
giiriiltii cfm<'zlt>r, Her nı<'fıııc;ıın ö
niinde iki· rl'nh \'eren cl<'ktrik diiğ. 
mclcri \'ardır. Bunlara basarnk rey. 
lerini hilclirirler. 

Bu tckamiile hangi millet croi? 
Onlar, yeryiiziinde en ıl<'ğerli. en 

nz bulunur ~ey ne ic;e, f)·alrnl m rı. in
~i mi) odur Lakin ne hazindir ki, 
hiitün kı \'metli se\'l<'t gihl. o knılnr 
azdırlar İ.; htı badireden kl'nılilerinl 
kurtarabilmek için ıfiinyadnn pnra 
rfeğil; insan bekliyorlar. 

• 
Finler. CKale\'alal dnn <:nttl':ı ildn. 

d hlr dec;fan daha \'l'ırııttılar Kate. 
\'al:ı: m illiyt>t !erini. ıf i ll«>rin i İoı;ti'k .. 
lfıllerini. kiiltiirll'rini. h:ır.;Jarını ve 
lıer !-icylrrinl un11tmn<. tfa~fmr"' nhın 
Fin gcndcrinc rheıH hn,•at atcc;i ''er. 
mitsi: hngiinkii Finlnnda. o mııkıııf. 
des ate~in eseriilir Rııpiirıkii hrırikn 
millet. manevİ\'rtinıfrki hih·iikHi"iin 
'l7iinii o lrn,•nnktnn ienıi.;tj Sinı<li, 

~iin)·n. o milletle, bnşına bir {giineş 
ta~l ırivi:vor. 

Retlhnht inc:anlık. alnı IPk"li in. 
c;aT>lrk. her zamon için C"iııcinin kıi. 

riikliii{iinii, onların biiyükliiğündo 
unutarak avunabilir. 



r 
Yazan: Naci SaduJJah 

'Meşhur Adamlann 
l\leçhul Tarafları 

Son ayların, hatttı. s:ın yılların, 
en fnzln alakaya lfıyık eserle. 

rini, maalesef - büyuk bir ekseriyet. 
Je - tercümeler teşkil ediyor. Fakat 
bu yüzden kütüphanelerimizin ka. 
vuştuklan knz.ancı düşünerek duydu. 
ğumU% sevinç, müelliflerimiz hesabı
na hissettiğimiz teessüfü ve teessürfi 
hafifletebilecek derecede büyüktür. 
Bu memnuniyetimizin artması, yeni 
eserler çıkaran kütuphanelerimizin 
tercüme ettirecekleri eserleri ve o e
serleri dilimize çevirecek mütercim. 
lerl seçmekte, biraz daha vukuf, iti
na ve dikkat göstermelerine bağl dır. 

Fakat. bu hususta gösterilen gay
retin, kültür alemimize temin ettiği 
kar, gözüınüıze çarpan ıntlhap ve ter
ciime kusurlannı unutturacak, veya 
hoş gördürecek kadar büyüktür. 

Elimize geçen yeni eserlerin bize 
memnuniyet veren hususiyetlerden 
birisi de tabı sanatını memlekette. 
ki tekamülüne delalet eden bir baskı 
mükemmeliyetine kavu~uş bulun
malarıdır, mesela, şimdi, önümde: 
"- Meşhur ndamlann mechul ta. 

rnflan,, (1) adını taş:yan bir yeni e. 
ser duruyor. (Dost Kazanmak), ve 
(Söz Söylemek Sanatı) isimli eserle
rin müellifi Dale Carnegie'den ve yı
ne Ömer Rıza Doğrul tarafından 
türkçeye tercüme edilen bu eser, bi
zim okumak iştahımızı, - bütün di
ğer meziyetlerinden evvel - basılışı. 
nın kusursuz nefasetile açıyor. 
Eğer bu eserin Amerikadaki aslı

nın, Türldyedeki tercümesinden da
ha kusursuz basılmndı~nı ddia e
dersek. aksinin iddia olunamıyncağı-

Bolivar İld Kişiyi Çekemez E debiyatını, maalesef en az ta
nıdığımız milletlerden birisi 

de, hiç şüphe yok ki, Amerikadır. 
Bize, bu bakir ve zengin mcmbaın 

orijinal mahsullerini tattırmak isa
betini gösteren sayılı mütercimlerin 
en başında, Hasan Ali Edizi hatırlı
yorum. 

Hasan Ali EdJ:ı., yeni eserile bi
ze, O. Henry'yi tanıtıyor. Mütercimin 
bu esere yazdığı mukaddemeden an.. 
lıyoruz ki O. Henry'nin kendi haya
tı da, eserleri kadar enteresandır. Ne 
gariptir ki, cezacı mektebini bitirdi
ği halde, beğenmediği mesleğini bı
rakarak çobanlık yapan, Tehas dağ
larında, Amerikan kovboylarile uzun 
müddet düşüp kalkan, sonra. gnzete
ciliğe başlayan ve daha sonra, bu iş
ten de bezip bankacılığa intisap eden 
O Henry, bütün dünyanın bedii bir 
zevk duyarak hayran knldı!,'l eserle
rini, bir hapishane köşesinde yazmış: 
Çünkü çalıştığı banka iflas edince, 
• o zamana kadar Villiam Sidney 
Parter adını taşımış olan - bu adamı 
da. zimmetine büyük bir para geçir
mek suçile mahkemeye vennişler. 
Villiam. S. Parter, • haklı olup olma
dığı hala katiyetle anlaşılamamış bu
lunan bir karar neticesinde - dört se
ne hapse mahkum edilmiş. Ve o, ha
pishaneye girerken, - serbest insan. 
ların giydikleri elbise ile birlikte -
hakiki hüviyetini de, hakiki ismini 
de, hapishanin kapısı önünde bırak
mış ve yepyeni bir hüviyetle O. Hen
ry adını benimsemiş. Yani yüzüne tü
kürülen bir adamı öldürmüş, ve onun 
yerine. eli öpülen bir insan yaratmış! 

O. Henry'nin şöhretini yaratan se
bepleri hususi bir mnbarctle tııhlil 

m snn•yoruz. eden Hasan Ali Ediz, yazdığı güzel 
Ömer Rıza Doğrulun sn1ahiyct ve ve uzun nıııll.ııddemcnin sonunda di.. 

itina ile türkçcyc kazandırdığı bu e- yor kl: 
ser, bize, bir çoklarını bilaistisna he- .. _ Bu e!lcrlm•tlc, bu bnyOk muhanirln 
men berkesin tanıdığı meşhur adam- toplu hlktıyclerlnl bir arada olarak Dk 
lann, bugüne kadar duymadığımız defa bl:ı:. vt"mllzı oluyoruz.!" 
bazı hususiyetlerini tanıtmaktadır. Ayni mukaddemede 18913 de öldü-

Escrin içinde, Klcopatradan, Alber ğünü öğrendiğimiz O. Hcnry'ye dair 
Aynştayne, Gnndiden. 'Jreta Gar- su satırlar da var: 
boya, Kristof Kolomptan, Aleksandr • .. _ o Henry'nln bitmez ttlkenmez ml
Dumnya, Moznrdan Markoniye, ve zaht. melodram olabilecek birçok şeylere 
Haydarabad nizamından Lenine ka- bDe komik bir mahiyet vermektedir. 0-
dar, hemen her devrin, her mesleğin nun bu sahada gösterdiği zckA, v-e icat 
her sanatın, her mezhebin belli başlı kablllyeti, hiç ldm.!e ne !Slç{llemlyccck 

· k d derecede yüksektir. Onun yankesldlerl, 
"'şöhret,, ler~den bahsolunma ta ır. hırsıtlnn, mOcrlmlerl, yııpbklan işlerde 

Ömer Rıza Doğrul, tercüme ettiği öyle bQyOk bir :ı:ektı göstermektedirler ki, 

eser hakkında yazdığl mukaddemede onların tşlrolklerl suçlar, okuyucuda şen 
diyor ki: ve h01I tebesstımler uyn.ndmnakta ve btl-

.. _ Her meşhur adamın hayatında, in- ton bu harekctlCT, nlhnyet taUı birer aska 
SıınA örnek olabilecek velev bir snbrlık diye gcçlşUrnmcktedlrl" 
hakikat bulabflrn ve onu kendi hnynbnda Bu izaha bakmcn, O. Henry, gözü
tntblk eden her okuyucu bu eserden bek- müzde, muhayyilesi çok nikbin bir 
lenen gayeyi gerçckleştlrmı, ve bu eserde snnatkfır olarak canlanıvor. Fakat, 
anlatılan en kıym.cUi ş:ıhslyeUl!r arası~- : meseliı O. Henry'nin (Bi~ Anlık San-
da mevki almıya liyakat kaz.anmış olur! d ) d ta k k h"k~ · et a mı ş1yan ısacı ı uyesm-

Biz, Üstad Ömer Rıza Doğrulun de ben, hazin bir romanın, insan yü. 
müsaadesile, bu sonunc.u cümledeki re~i i gülümseterek sızlatan muvaf
"liyakat" kelimesini, bıraz _fazla vı:. fakı;ctli hulasasını buldum. Halbuki 
atkar, bulalım: Onun yerınl, ibret, . . , 

t, - k ·· ı"t '·climelerind .. n Hasan Alı Edız, O. Henry nin bu hl-
cesare orne , um ~ ._ k. . b h d k d" ki• 
birısile veya hepsile birden değiştir. ayesınden a se er en ıyor · 
mek bu eserin okuyucularma vaade- "- Amerikan muh:ırrlrl, buna ben:ı:iyen 
debileceği kazancın mahiyetine çok eserlerinde, Y8$adığı devrin orta tabaka-

. ınna mensup olanlarının iptldnt gl5r0şlerl
daha uygun duşer sanırım. Bu escrı le, basit, ve mahdut mcnfaaUerlle, örf ve 
okuyacak olanların .. en kıymetU şah- Metlerile bol bol, ve kendisine hAıs, ba
dyetler arasında mevki almıya liya. bacan bir tavırla alay ediyor!" 
kat,, kazanacaklarını temin ede- Bence, bu teşhis, O. Henry'nin bil-
mem. Fakat (meşhur)a ve (meç-
hulle karşı duyduğumuz ezeli teces- hnssa (Bir Anlık Saadet) gibi hlkL 
süsü, mevzuunun huududtı nisbetin- yeler! hakkında isabetli görülemez: 
de gideren bu eser, muvaffakıyete Çünkü O. Henry, o hikayesinde, ip
kawşmak istiyen hemen herkesin, tidat bir görüşün, basit ve mahdut 
zevk duyarak okumaktan vtı.zgeçemi. menfaatlerin, örf ve adetlerin istilı
yeceği (Pratik rehber) lcrdcn bir ta- zasmı de&til, beşerl bir ıstırabın, ~ok 
nesidır. Zaten, eserlerine hemen her 
müellifi kıskandıracak kadar büyük realist bir üslüpla tahliUni yapıyor. 
bir rağbet bulan Da'e Curnegie'yi Fakat ne olursa olsun; (Bolivar İki 
hemen her teli! teşebbüsünde muvaf- Kişiyi Çekemez) (2) isimli enfes bir 
fakıycte kavuşturan sırlardan birisi sanat mahsulünün adını ~yan ve 
de, geniş bilgisini bize dalına, haya. on sekiz küçük hikayeden müteşekkil 
tın değişmez ihtiyaçlarına derman o. bulunan bu kitap, şimdiye kadar ben-1 
labilcn bir formül halinde ikram et- zerini hemen hiç görmediğimiz orlji
mekteki ince mahareti, tecrübesi ve nal bir üsltlp, ve teknikle yazılmıştır, 

FE 
Zaman ar. 
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er 

(Başı 1 incide) 
Avrupa barbtntn Türkiyedeki ilk 

tesir ve neticeleri şu olmuştur: İt
ha1nt ve ihracatımız sarsılmış, harici 
tkaretlmlzi yeni bir istikamette in
kişaf ettirmek mecburiyeti hasıl ol. 
muş, müdafaa bütçemizi iki misline 
çıkarmak 7.arureti duyulmuş. ve mil
it lstilısal kaynaklarımızı daha ras
yonel bir organizasyona bağlamak 

lüzumu hissedilmiştir. 
Bütün bu tesirlere rağmen hüktl

met, harbin ve btı,ı:rlınkü fevkalB.de 
vaziyetlerin memleketimizdeki akis
lerini normal ticari tedbirlerle kar. 
mlamıya çalışarak. dahilde anormal 
bir hava yaratmaktan mümkün oldu
ğu kadar çekinmiştir. Bu sebc-pledir 
ki, hemen de bütün Avnıpa milletle. 
rinde fevkaltıde tedbirler alındığı 
halde, hük\ıll'l('timfz bugüne kadar 
normal ticaret kaidelerinin dışında 
tedbirler almıye lüzum görmemiş 
tthalat ve ilıracatnnızdaki sarsıntıyı, 
milli birlikler ihdası suretile tamire 
tC§Cbbüs etmekle iktifa etmiştir. 

fakat dünya buhranı kapnnıza 
kadar gelince; bu buhranı 

karşılamak ve yarının emniyetini te
min etmek için icap eden fevkalade 
tedbirlere b~ vurmakta da bir an 
tereddüt etmemiştir. 
Sayın Başvekilimiz Refik Snvdnm. 

la, Maliye Vekilimizin verdikleri 
izahattan öğreniyoruz ki; Avrupa 
buhranı gümrük varidatımızı 40 
milyon azaltın~. buna mukabil va. 
tanımızın müdafaası için bir seneden 
fazla zamandnnberi alınan ve devam 
olunan fevkalade tcdbiİ-ler de sona 
errnecnğt cihetle, 1940 bütçesini 
denkleştirmek: için bir t.-ıkım yeni 
fedakArlıklan göze almak zarureti 
hasıl olmuştur. 

Hükfunetln, buhran dalgalanna 
karşı memleketin emniyetini koru
mak mecburiyeti karşısında bulun. 
duğuna şüphe yoktur. Bu zaruretle 
hükumet, milli korunma kanununu 
tatbik mevkiine koymıya mecbur oL 
muştur. 

Başvekflhnfzin dedikleri gfb!: 
"Milli korunma knnununun tatbi. 

ki, bir seferberlik mukoodemcsi, ve
ya hir hnrp hnzırlığı olmaktan U?nk. 
tır. Bugünün dünya artlarına ny. 
mnk ve yarının emniyetini kazan. 
mak içindir.,. 

Bütfm millt istihsal kuvvetleri
mizi en rasyonel bir şekilde orga. 
nize ederek, memleketin müda. 
faa kuvvet ve kabiliyc>tini zaafa uğ. 
ratmamak hüklımete düşcn en mü. 
him vazifelerden biridir. Hükumetin 
bu vazüesini kolaylaştırmak, ve onn 
yardım etmek te, milletin vazifesi. 
dir. Fevkalade zamanlar; fevkalade 
tedbirlere ihtiyaç gösterir. Böyle za
manlarda hüktlmetle milletin elele 
vererek, birbirini kuvvetlendirmesi 
de milli bir zarurettir. Memleketin 
müdafaa kudret ve kabiliyetini azalt. 
mamak hususunda millet kendisine 
düşen vazUe ve fedakarlığı mcnuıu
nlyetle yapacaktır. 

Türk milletinin Millt Şerm-;;-ve 
Refik Saydam hüktlmetinc sarsılmaz 
itimadı vardır. Onun aldığı ve ala. 
cağı tedbirlerin. memleketin refah ve 
saadC'tine matuf olduğuna inanmış. 
tır. Türkfyenin en büyük kuvveti 
bo karşılıklı itimat ve imanda, ve el 
birliğindedir. Bu kuvvetin sarsılma. 
ması tein yapılması lazım gelen her 
fedakarlık memnuniyetle yapıla. 
caktır. 

Bulgaristanda Kurtuluş 
· Yıldönünıü 

Sofya, 3 (A.A. - Bulgnrlstarun 
kurtuluş yıldönilmll dolayısile, Sof. 
yada, hükUmet azasının, kral mü
messilinin, askeri ve sivil makamla
rın iştirakile dini bir merasim yapıl. 
rnıştır. 

Memleketin her tarafında da ayni 
tar.zda merasim icra olunmuştur. 

(Başı 1 incide) 
Dün Amsterdam üzerinde de üç ya

bancı tayyare uçmuştur. Bu tayyare. 
lerden ikisinin Alman, birinin İngiliz 
olduğu anlaşılıyor. Holanda hükume
ti, bu hiidise dolayısile Almanya ve 
İngiltere nezdinde protestolarda bu
lunmuştur. 

J? ıldı rı m taarruzu 
15 l't!artta 

Londrada çıkan People gazetesine 
göre, bitaraf memleketlerdeki intıba, 
Hitlerin 15 mart cuma günü yıldırım 
taarruzuna geçeceği merkezindedir. 
Çünkü mart ayı Hitlerin siyasi ha
yatında mühim bir rol oynar. ÇekoS
lovakya 15 martta işgal edilmiştir. 
Avusturya ayni ayda ilhak olunmuş, 
Sarre ve Rhin de martta işgal edil. 
miştir. 

İsviçreden gelen haberlere göre, 
bir kısım Alman kuvvetleri, İsviçre 
hududu civarında tahşit edilmekte. 
dir. Bu tahşidatın mahiyeti hakkında 
ba.,.kn<.'a mallımat alınamamıştır. . 
Iltii.llefikler bir gıinde tJ Alman 

tayyaresini düşürdüler 
Son 24 saat içinde fevkaliide hava 

faaliyeti olmuştur. İngiliz ve Frnnsız 
tayyareleri dün gece ve bugün Al
manya üzerinde geniş uçuşlar yap
mışlardır. İngiliz tayyareleri, Berli
ne kadar gitmi!ıler ve bu uçuş 1 O sn. 
at sürmüstür. Filonun salimen avdet 
ettiM bildıriliyor. 

Garp cephesinden hareket eden 
Fransız ve İngiliz hava filoları ile 

acar Siyasi erinden .. 
c da 1 e Ü a at 

(Bnsı 5 incide) 

demezler mi? Ona karışmam. O, 
başkalarını aliıkalandırnn bir i§tlr. 

Gittikçe kuruıruığa başlrynn bah
sin çehresine biraz gülümseme, bi
raz neşe vermek için Türk • Ma. 
car rnünasebeUeri arasında bir pü
:rliz;ün mevcut olup olmadı~ öğ
renmek isteyince gtildü: 

- Evet, dedi. İki millet biribl
rini bilir, blrlblrlni sever. Yakın ve 
uzak tarlhlerdenberi bu böyledir. 
Fakat bu münasebetleri neye gev
şek bırakıyoruz? Hadiselerle dolu 
geniş bir lotanın iki ucundayız.. 

Dostane münasebetlerimiz daha 
çok, daha sıkı olmalı. 

Nasıl oldu bilmem, stratejlye 
geçtik. 

- Nasıl ki, dedi, İtalya ne Yu-
goslavya Brcner'den dalın önce Ka
ravanktı'lara muhtaçsa, biz de Kar. 
patlara muhtacız. Büyük yarım ~ 
danın muhafaza ve müdafaası için 
en tabil tahaffuz mıntakası Kar
patlardır. Dahası var, Çanakkale .• 

- Ekselans, dedim, büyük ya
nm adayı Avrupa muvazenesinde 
bir (kıymet) yapabilmek için Tu
na • Dicle birleşik imparatorluğu
na ne dersiniz? 

Ve şahsi fikriml izah ettim: 
- Dicle nedir? 
Tarihi dostumuz ve knndaşımıza 

olsun haHi Diclcnin ne olduğunu 
öğrctemediğime içten kızararak 
hayıflandım ve dıştan da duvar. 
daki harita üzerinde tnfs1lat ver
dim. Gülümsiyerek: 

- Tamnm! dedi. Aramı:r.da kü
çük bir farkla bu fikirde berabe
riz. Siz Macnristanm garp hudu. 
dundan Diclenin şark )ıududuna 
kadar bir sulh imparatorluğu kur. 
mak fikrindesiniz. Fakat bence bu 
biraz eksiktir. Ben §U fikirdeyim: 
Avrupanın dört imparatorluğu dı. 
şındn kalan devletler üç mıntaka 
itibarile bir sulh imparatorluğu 
kurabilirler. Bakınız haritaya! İş. 
te, birinci mmtaka: FinJandanın 
şimnlinden Karpatlara kadar Bal
tıklılar mıntakası; ikincisi; Tuna
lılar mıntaknsı; üçüncüsü.: Bal
kanlar. 

Şöyle biraz helezonlu bir şimal 
cenubu şarki çizgisi üzerinde be. 
şincl bir imparatorluk. Fakat sulh 
imparatorluğu. Bunlar önce fktı. 
sndi, ticari ve kültfirel bir anlaş. 

ve bize, henüz tatmadığanız meyva
lann lezzetini duyurmaktadır. Bu- ' 
nun içindir ki, ben, yeni dünyanın 

sannt bahçesinden kopardığımız bu 
tax.e lezzetli meyvayı, başımın dama
ğında bakir bir keyif duyarak tattım. 

~Clannw dOkülmektcn, kepek- ma ynpmalıdırlar. Cenup mınta-
lenmeırten korumak tçtn muhakkak knsmm bir gümrükler uzlaşması. 
Majflı: aııç eladrlnl kullnnınıı. Der- na da ilıtiyacı vardır. O zaman 
hal teırlrlnl g15r0nrl'lntb.. Saçlan bQ- Avru.raya bir refah ve sulh unsu-

(1) Ba:mn: Muıılllın Ahmet Hant ıota- ,.Otor, kliklere ~ hayat verir. Blr nı dl\h -
bevt.. ~ ~ Ciltlbi 100. c:UtB1zi 'Jll lı:rt. tec:rabeden 80lll'a ~ ıuı;,r.t e-- Baş>.ıı ~ randC"Vttm daha oldu.. 

e 
Alman avcı tayyareleri arasında ba
zı müsademeler olmuştur. Fransızlar 
2, İngilizler de 1 Alman tayyaresini 
Fransız topraklannda düşürmüşler. 

dir. Dördüncü bir Alman tayyaresi 
daha düşürülmüş. fakat, bu Alınan 
topraklarına inmiştir. 

Almanlar, dünkü hava faaliyeti es· 
nasında 3 Fransız, 1 İngiliz tayyare. 
si düşürdüklerini, 1 Alman tayyare
sinin de geri dönmediğini bildiriyor. 
lar. Berlinin tebliğine gore, Alman 
hava kuvvetleri Fransanın şimali şn
kisine ve Parisc kadar keşif uçu~lnrı 
yapmışlardır. 

Hava Nezaretinin bildirdiğine göre 
bir İngiliz tayyaresi bugün yanlışlık
la, yine İngiliz tayyareleri tarafından 
düşürülmüştür. 

Balıkçı gemüerine tecavüz 
İngiltcrenin şimali şarki limanla

nndan birine dönmekte olan iki ba
lıkçı gemisi dün Alman tayyareleri
nin taarruzuna uğramışsa da bir ha
sara uğramadan limana gelmişlerdir. 
Diğer taraftan bildirildiğine göre, Al 
man tayyareleri bir takım balıkçı gc. 
milerini de mitralyöz ateşine tutmuş
lardır. 

Salahiyettar mahfillerde bir kaç 
İngiliz gemisinin tahrip edildiğini 
bildiren dün akşamki Alman umumi 
karargfıhı tebliğinin mübalağalı ol
duğuna işaret edilmektedir. 

1176 tonluk İngiliz Albanie vapu. 
ru cumartesi günü bir mayine çarpa. 
rak batmıştll". 710 tonluk Cato vapu. 

nı da bugün İngilterenin gnrp sahil. 
leri açıklarında ayni şekilde batmış. 
tır. 

Montevideo, 3 (A.A.) - İngiliz 
Olven muavin gemisi, bugün yiye
cek alarak denize açılmıştır. Cenubf 
Atlantikte yeni bir den1z harbi vu. 
kua geleceği hakkında son günlenn 
şayiaları yavaş yavaş hafiflemekte
dir. 

Paris. ( A.A.) - 3 Mart 1940 sn. 
bah tebliği : Temas unsurları arasın
da mutat faaliyetler olmuştur. Keşif 
tayyarc>lerinden gece ve gündüz AJ. 
manyanın içlerine kadar ilerlemiş
lerdir. 

2 Mart günü iki Almnn kesif tay. 
ynresi hatlarımızın gerisinde düşü
rülmüştür. Fransız avcı tayyareleri
nin düşürdüğü bu iki tayyareden 
başka İngiliz avcıları dıt ayni gün 
bir Alman tayyaresini düşürmüştür. 

Londra, 3 (A.A.) - Önümüzdeki 
perşembe günü, hava nazın Sir K:in
gsley Vood hava bütçesi müzakerele-
ri dolayısile Avam kamarasında İn
giliz hava kuvvetlerinın faaliyeti 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Yann Avam kamarasında Başve. 
kıl Chamberlaine de, son zamanlarda 
Alman hükumetinin bilvasıta Lord 
Halifaksa gönderdiği sulh tekllileri.. 
nin mahiyeti hakkında beyanatta bu
lunmasını ve bu sulh tckllflerlniıı 

sıhhatine inanıp inanmadığını bil<fu.
mesini talep eden bir sual sorulncak.. 
br. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan : 
Jtunımumm çiftliklerinde ,.apılacak tefcir ft :ıska ~erinde kuTiamlma'!t ftz:&,. 

:re biri bQytlk ve diğeri orta kapasitede fld ıtdet Ekskavatör sabn almacaktır. 
Orta elaıkavnUlr'Qn !tol unınluitu tak: rlben 12.20 metre kepçe istiap hacmi taJLı.. 

rfben 500 dedmetre miktıbı olacaktır. 
Bu ekskavaUlrlerln Bisteml Drngttne olııcak Ye Drngshovel olarak CfthşabU

mesf için icap eden aksamı fhUva edecek Ur. Yen! veya az mllstamcı olanık alına-

cak olan bu wkavnUlrler evsaf ~ flatla n hn'kkında altıkndarlnnn Ankarnda bu
hınan Kurum Umum mQdQrlUJ10ne en kısa bir ı.ıunan udıodıı mııldrnat v~ 
lerl lOmmu llAn olunur. (1571) 

9311 Ye daha l'!'r'ttYkl ~ler mshsulQ afyon bedelleri ödeniyor. 
938 ve dnhn evvelki seneler mahsulil ol up sahipleri tarafından Of'lslmtt depola

rına teslim edilin~ bulunan afyonlar mu kabilinde sahiplerine vcrflen ıcncUer:lıı 

bedelleri atyon s:ıhiplerl tarafından kab ul ed!lm ~!ara tevfikan ve Oflsimh:ce 
tayin edilen esaslar dahilinde Ofisimb: lı tanbul Şubcmizoc tnıruımen tediyeye ~ 
lruunıştır. 

Ellerinde senetleri bulunanlar blı;zat veya NoterllkÇ'e tayin edecekleri vekfnerl
ntn mürncaabnda istfhkaklan derhal ödenecektir. Altıkadnrlar bu ıeneUerlnl ~ 
hallt Bankalar vnsıtııslle ibraz ettirmek su rcUle de tahsil ettirebilirler. (1680) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletnıclcri 
Umum :Müdürlüğünden : 

l - Muhammen bedeli 5520 Ura tutan 12 adet yağlı enterliptörlerln m:aktaa 
tahrik mıknatın, 4 adet kabili ilıraç t~tlrAk kolu, 12 adet komple kunuında kab.&Y 
ve 30 ııdct sinyal ltımbası globu açık eksilt meye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 414 liradır. 

S - Eksiltme 10-4-940 Çarşamba gOn ft, nat 15 de Metro Han tltnıımnm B tnd 
katında toplanacak olan arttırma ve eksfltme komisyonunda ynpılacnırtır. 

4 - Bu işe aid ~amcler idarenin Levazım MOd!lrlüğ(lndcn parnsu. tedarllı: .. 
dllcblllr. 

5 - İsteklilerin kıınunt vesfkalnn Te muvakkat teminatları ile llAn cdllen gQn 
ve snatte komisyonda hazır bulunmalan. (1453) 

* ................ , .................. m::1 ........ .. 

evlet Denizyolları işletmesi 
Um m Müdürlüğü il"'nl rı 

4 l\farttan 11 .Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

ı<arablga hattına 

lmroz hattına 

Ayvalı.k hattına 

lı:mlr aiJrat hattına 

'4ertln hattına 

NOT: 

Salı 12 de (GOneysu), PP.TŞembe 12 de (Dumlupınar) 
ve Pazar Hl da (Tan). Galata nhtımındnn. 
Salı 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (AntaQ-8) . 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Pt'l"Şembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophon1; 
nhtımından. 

Pauırtd., Sah ve Pazar 9 .50 de Carşamba, Per

sembe ve Cuma lll de (Sus). Cumnrtesl •:111-
ca lS.30 da (Trak). Galata nhtımındnn. 

- Pa7.artesi, Çarşnmbn ve Cuma 8.15 de (Trak). Gn
lııta nhtımından. Aynca Cnrpmba 20 de (Antnl 
ya), Cumarte31 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı 
mından. 

- Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın 
dan. 

Paur t da (Bartın). Tophane nhtımırıdan. 
Çarşnmba 115 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Snu 
det). Sjrkecl. nhbmındnn. 
Par.ar 11 de (Kadc,). Galııta nhtımmdnn. 
Sah 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrfüık). Sir-
keci nhtıuundan.. (1608) 

Vapur ıteferlerf haklonda l'ıer tnrHl malOmat a,,nfıda telefon numaralan 7fl· 

mı Aeente.lerlmizden 6treollebtıır. 
Galata Baı AeentollOI - Galata nhtımı, Limonlar Umum 

MQdOrlUğQ binam albndo 42362 
Galata fube AcentellOI - Galııta nbtunı, Mıntaka Liman 

ttlalltf binam albnda 40133 
81rtcecf Oube Aoentet1Df - Sirkeci. Yolcu lona !274f' 

melekesidir. Bu maharet, bu tecrübe, 
ve bu meleke sayesindedir ki, onun 
ılık bir üslupla yazdığı eserler, en 
perhizktır dimağlara bile, hakiki bir 
gıda lezzeti veriyor. Bunun içindır 
ki, kültür korknklannı adeta okşaya 
okşaya be~;liyen ve yumuşak ve hafif 
fikir gıdalarını memlekete bol bol 
ithal eden Ömer Rıza Doğrulun zah
metini, en geni~ alaka ile mükfıfat
Lan<lınlmıya ve en samimi te~ürc 
fı 

(2) Yaun: Haaan .An Edlı.. Basan: Rmı- J ilecekJdnb.. ğu için ht.l\Jltı-n izin aldım "" çok 

~ ~otQpbmnrd 170 ~ il kur-.. ~ "'"11111llllil" .. p;rı .. i'i'i'~i9~~=-~~l~;. .... ;~:u~m::fi:aa:':~:ha~ile~ayrıldıJD.~;::::~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~:_~~_J 
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At Ölen 
Zengin b" k- -

verd' ır oyluyclü. Bir lira 
ona ~a bı~ bilet aldı. Baht bu ya, 
Kend kpıyangodan bir at çıktı. 

endine: 
- Oh, ne iyi, yarın şunun sırtı.. 

na biner k"" -
A~Yu.rne giderım. DedL 
huysu doğru yollandı. At 
u. z nıu huysuz, aksi.mi, aksi 
A4L Kapının - -
öyle bi onune. gelir gelmez, 
a~:lş:neme kışnedi ki bütün 
lattı. halkını pençerelere Lr-

KaPlcı kadın: 
- Deli · · 

na girer ~ın. sen, at, apart1ma. 
ıru · Dıye barbar b -

~~~ Koylü atını aldı. Şeh ~gın
~ dalch. rm so. 

~e :ıpıp yapıp, g~ bir kola. 
1çerı ı::· atı, sokak k.apısınd 
ıarm: k ulştu. Merdiven basaına~ 
'-- a ın kundur l 
MU" yaparken at a an gıcırtı. 
c:ılaruun od ' apartıman kira-

a kapı1ann d ra koca k . a, uvarla.. 
tün oca çıfteler atıyordu. B-

QYtJyanlar uyanını u-
Ç'ete baskı ş, acaba bir 
le nına nıı u· d ' 

nıi oluyor diye k gra ık~ zelze.. 
laınışlardı. H'ç ~rknıaga baş. 
de, dıŞarı çı.kınak e, kendisin.. 
b:Uyordu. cesaretini bula-

Köylü, kendt odasına 
:ınan, ata döndü: geldiği za. 

n;u_ Haydi, buYllr bakalmı içeri! 

At, fÇert dal 
nada kendi . 1~. ~a, kocaman ay
korJttu ki· ~ gorunce öyle bir 
lıınca hızİıe şemenın üzerinde o.. 
Tuvalet tepınıneğe başladı. 
Iar b rd masası, aynalı dolap, cam 
gı ' a aklar, surahilcr hepsi san
L r şungur yerlere devriliu tiızıa 

'8 ..ı.r. 

byor, Yaşlılar "Yine ~ar ağ. 
ne oluyoruz böyle _mı zelzele, 
söylene dualar ed:• dıye söylene 
v ıyorlardı. H 

an yerlere bakıp da ay-
cam parçalannd., k , ~oca koca 
-~ .. endı ak · · .. 
6 

... nce büsbütün SLnı go-
tepiniyordıı. Kö ~~~ıyor• kızdıkça 
atJ.,._._ k' Y u, atın sırtına 

---.~. lŞnem · 
llınsıkı ka aını esın _diye, ağzını 
altında p ştı. O ustte, hayvan 
lal'dı_ ' odan:ı.n içinde frr d- ·· 
~-Zavallının alıundaıı on:oleır-· 
--.,..ıııyor: . 

- I!:Y\rah llsa ~ ' "1ndi. gelip b~ po.. 
bn- l"ecekler, polisler beni deli 
-:-40v tlnıarhanı>ve sok kl . 
8öy1,.!liv -.J aca ar dıye 
lele.ti • ordu. Uzun uzun mücade-

en sonra nihayet köylü de 
at da, yorgun argın birer k .. 
uzandılar. oşeye 

Adamcağız, kendihe geldiği za_ 
man._ usulcacık kalktı. Karyolası
nı duzeltti. Hayvanın yularını 
kardı. Onu, kendi yatağına yat~~ 
dı. Artık sabah da oluyordu. Dı.. 
pn çıktı. Odasının kapJ.SUti kilit
ledl. Kapıdan çıkarken, kapıcı ona 
llel't sert: 

- Dün gece ne oldu, o gürfil_ 

Apartıman 
tüler neydi öyle; dedi 

Köylü: 
- Hiç .. Bir tabak kırıldı da.

D'ye kekeliyor, kapıyı açıp soka
ğa fırlaınağa çalışıyordu. 

Adamcağız, o gece apartımana 
gelmedi. Odasını temizliyonler ka. 
pıyı kilitli bulmuşlardı. Başka bir 
anahtar bulup açtılar. Bir de içeri 
adımlarını atınca ne görsünler._ 
Bembeyaz s akız gibi çarşaflar ~ 
rili yatakta dört nalını havaya 
dikmiş, koskoca bir at yatmıyor 
mu 

O günden sonra artık a~artıı:ucıı
nın adı At ölen apartıman kalmış
hiç kimsecikler katlarını tutmaz 
olmuştu. 

ı- Altıok Çoc:uklan , 

1 
TOrk Soyudur dOnyanın en yenilmez ulusu; 
Atatürk Ebedi Şef, Atatürktür ulusu. 

İ Sevgisi gönle kuvvet, adı bayraiıznızdır; 
' Ondan ışık alınz, o, nur kaynağımızdır. 
Yasamı7.a bağlıyız, andımızdır altı ok, 
Her işte beraberiz., durmak )'aaak, dönüş 

70kl 

Gözlerlmfz Derde, durmamaktır QlkQmQz, 
İnönünden hız aldık, inkılAptır türkümOz; 1 

Ka!a sağlam, vücu,t dinç. korku bilmez 
erleriz, 

Barışta iş başında. avaş gQnQ askeriz. 
Yasamıza bağlıyız, andımızdır altı ok, 
Her ~te beraberiz, durmak yasak, dön(q 

l . o 
~~~1-.lr---T-E_B_U--:-::N:--:-L:-:-~-, ~t-lA'l'~JLfM 

SILMİYO~DUM! r~~~&.._) _____ _ 

yok!. 

l Çerkesköyde kesekdğıtçı 
Şükrü ESi -----

1 
1 

Bu kare, bir takım siyah parça
larla beyaz bölmelerden ibarettir. 

Çok Uzaktan Duyulan Davul 

A!rikmmı Garbında, Gola ka. 
hilesi tarafından kullanılan uzun 

ir dawl :vıırdı:r >"' içi oyulmu.s 
~ ~-Çahndıtı -
man, ormanların içine dağılmış o.. 
lan yerliler, 30 kilometre uzaktan 
onun sesini duyabilmektedirler. 

Ağaçlara Nasıl 

Çıkarlar? 
Avustralya yerlileri, ormanlar. 

daki yüksek ağaçlara çıkmak içiıı, 
bir çeşit qa1ka kullanırlar. Her de
fasuıda iyice yaslanıp, ipi bir mik
tar yükseltirler ve böylece. tA te
peye kadar çıkarlar. 

Kaç Sandık Doldurmuş 7 
Siyahlarla beyazlar arasında bir ı bil.. 

büyüklük nisbeti mevcuttur. Clıarles adlı bir Amerlka ı, 
tün ömrünce ne kadar portakal 

Siz, şimdi, acaba bu büyüklük 
· b sandığı doldurduğunu saymış ve 

nıs etinin ne olduğunu bulabilir 270.000 bulmuştur. Her sandık 
misiniz? Siyahlar, beyazlann ne 
kadandır? 150 portakal olduğuna .göre, elin. 

BU BİLMECEYİ KAZANANLAR. den 40 milyon portakal geçmiş 
DAN 25 KİŞİYE MUHTELİF HEDİ.. demektir. 
YELER VERİLECEKTİR. • . 

Bilmecede kazananlar yarınki Dom!no dilnyanm en eski oyunlanndand1r. Bır 

TABAK BULAMAYANLAR 

B abası ~ Oğlum, binlerce ço 

cuk var ki, bir tabakcık 
arıyorlar da bulamıyorlar. Sen ne
ye ayni tabakta yemeklerini ye
miyorsun? 

Çocuk - Baba, bana bu, yemek 
yiyecek tek tabak bulamıyan bin
lerce çocuktan beş tanesini söyli
yebili.r misin? 

MEMNUN OLnmı DEMİŞ 
- Hiç içinizden biri, bugünler

de, başkasını memnun edecek bir 
şey yaptı mı? 

- Ben yaptım efendim. Geçen 
gün halama gitmiştim, saatlerce 
orada kaldım. Nihayet: Hala, ben 
gidiyonım. dedim, O -ia: Peki oğ
lum memnun oldum git, dedL 

NEREDEN ANLAMIŞ? 
- Baba, niçin bulutlar, ayla bir 

türlü geçinemiyorlar? 
- Bunu nereden anladın? 
- Baksaıuzaı biri bir tarafa gi-

derse öbürü muhakkak aksi iatı.. 

kamete gidiyor. 

SÜTKARDEŞLİGİ 
- Söyle bakalım, biriniz Izmlr

de, biriniz lstanbulda doğup büyü. 
düğünüz halde, nasıl süt kardeşi 
oluyorsunuz? 

- .İkimiz de, ayni markalı kara 
sütile beslendik de ondan. .. ıayınuzdadll'. Ul§ oynamak için günlerce düşünen o)".ıacular vardır. 

~~~~:!~~=-~=-~=-~=-!._=-!._~!_~ • .-: • .-: • .-:.~.;-:; • .:--::.;:-:.~.~.~.~.=.=.=-.-.-.-.-.~~~--....--.:... • BU DA BİR MANTIK 

200 BİN KİLOMETRE 
Bir hesaba göre, yüzümüzde 

25000 kıl vardır. Her kıl 24 saat
te 2 milimetre büyür. Her traşta, 

50 metre kıl kesmekteyiz. Günde 
on bin insanın kestiği kılların U-

zunluğu tamam beş yüz, senede 
200 bin kilometredir. 

• 
KIRMIZI BALIKLAR 

- Senin baban da, büyük ba
ban· da denime öldükleri halde, 
sen ne cesaretle denizci oldun? 

- Sizin babanız da büyük ba.. 
bamz da yatakta öldükleri halde, 
siz ne cesaretle yatakta yatıyor
sunuz? 

MİKROPLAR YOKKEN 

- Nasıl oldu da dedem yüz sc. 
neden fazla yaşıyabildi. bünyesi 
mikroplara karşı çok mu dayanık
lıydı? 

- Hayır .. Onun zamanmda da_ 
ha mikroplar keşf edilmemlşti de 
ondan galiba. 

YARIM METRE GELEN 
AYAK 

.. -

7 

Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
4 MART 

- . o 
EGLENCELI 

OYUNLAR 

Alh Tane 

·----9-i------- Taş A tarar 
Yaplntz 

.n.J.".IUlQa§llUUI deyin Jd: 
Bu taşlardan altı tanesini at! O suretle ki, soldan 

sağa, yukardan aşağı her sıradaki taşların sayım 

çift, yani 2, 4, 6 gibi bir sayı olacaktır. 
Eğer yapamazlarsa, onlara, yukarda yapılmq ola. 

rak gördüğünüz şekli gösterini 

GÜÇ BiR GEOMETRi OYUNU 
Size geçen sefer demiştım ki: 
On santimetre çaplı bir daire 

çiziniz! Onu dokuz parçaya böl~ 
ceksiniz. 

Bu bölmeyi uzunluğu 52,5 saı.
tim olan bir çizgi çizerek yapacak
sınız. Çizgi dairenin hiçbir şekilde 
dışına çıkmıyacaktır. 

Yukardaki şekil, işte bu soru. 
nun cevabıdır. Dokuz parça A. B, 
C, D, E, F, G, H, 1, dir. 

Bir T Harfi Yapınız 
Size geçen çocuk sayf alanndan 

birinde şöyle bir bilmece sormuş. 
tuk:' 

Kare içinde gördüğünüz 4 par 
çayı münasip şekilde birleştirerek 1-..---:_....:.;...__.._. 
bir T harfi yapınız! 

Bu bilmeceyi bırçok okuyucu 
Janmız yapmış. Yapamayıp da me 
rak etmiş olanlar varsa, işte onla. 
ra bunun nasıl yapılabileceğini 
gösteriyoruz. 

KAÇ KIBRİT KALDffiMAK LAhıM? 
_ Yukarıdaki şekilde gördüğünüz 

ı=ı=ı cı ibi, 40 kibritle, on altı küçük ve 

1
- -ı-ı-ı n?tea~dit .. büyük kareler yapmak ___ 1 .,ilmkundur. 

B:3- Acaba, şekilde, sadece tek bir 
- are kalabilmesi için en az kaç 

- - cibrit kaldırmak lazımdır? 

KALEMİ HİÇ KALDffiMADAN cız 
Şu gördüğünüz '4!kli, bir nokta 

dan başlayıp, ayni noktada bıtir 
mek ve kalemi hiç kaldırmamaı 
üzere, tek bir çizgi halinde çizeh: 
lir misiniz? 

tık bakıfta ,Uç ıörünür amı. 
çok kolaydır. 

TAYYARELER GERİ DÖNSÜNLER 

T 
~ T 

T T T 

ı T t T 
1 

Tayyareler, önde bir. arkada ikt 
faha arkada 3 ve nihayet 4 olmak 
e bir üçgen teşkil etmek iizere 

tidiyorlar. Fakat arka i'rtikamete 
·evrilmeleri gerekiyor. Yine bir 
ayyare önde olarak, avni vaziyet. 

e ve üçgen halinde gittnelel"l li-
l:llD. 

d.fı_..._. 



TA~ 4 - 3 - 940 

AN 1 T ES i R 

BAŞ. DIŞ, NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA. SOGUK 

A L G 1 N L 1 G 11 K 1 R 1 K L 1 K 

• ve bütün ağralarını derhal keser 

MEŞHUR 1 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

RAl>YOLARJ 

ı \ 1 .. • r.'. , 

.... _KJll*ı:ll8 

Her torıo yanıklarrı 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarım. 

Dolama. akneler, 
Ergenlikler, 
Traş yaralannı. 

Meme iltihaplarını ve 
Çatlakları, 

•Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplannı 

tl llıOl Yı TORUl 

EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVi EDER 
\'İ.WZA rATI, mikroplarm yaşamas·na mani olur: 

Baş, Diş, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karşı iyi bir 

ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alımr. 
Sıhb::ıt VaL-M..,.t;n:n r11hc:~hıu oi:uli• 

ls~anbul Levazcrn Amirliğinden : 
1r. Hayri Ömer 

J'ERAKENDE aatı.s »ef'I : llQOllu l•tl•liıl caddfl•I No. 48·1 ODEOH Mağazası 
'l'OPTAN SA Ti$ YEiii : l•tanllııl hltanllaınaın BaındlhJ' 9"fdl No. 4 a. 5' 

Memleket dısından 1000 il~ 1500 bas top beygiri 8 - Mart - 940 Cumıı l{(lnO saat 

14 de Anknrud11 M. M. V. Satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Alakndar rırmalar daha evvel komisyona mDracaaUa seratU 6ğrenebltlrler. Pazar

lığa iştirak edecekler tcktlf edecekleri son fiat üzerinden kati teminattan ve diğer 

konuııl vcsıkolaı ıle birlikte pazarlık l!iln ve saatte komisyonda ha:z.ır bulunma-

"Oh••v' v• cftt ...... ı,ı.ı,.r• ,..n ....... . 
ığledeıı sunra Beyoğlu Ağıu!&nı 

11rşısrnda No 133 rf'1 t>forı 43.."*' 

s.111---------------------------~ Meşhur Singer saatleri hicsbir 

zam edilmeden eski fiatlarla 

SATILMAKTADIR. 
Bu Fırsah Kaçırmayınız. 

tep ıutl Kromdın Arkaaı Fıntızl 22 Llrı 
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SİNGER Saati9in kalitesi yüksek, 
mübayaa şeraiti faydahdır. 

EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTILIDfR 

Bu fırsattan istüade etmek isteyen taşra müşterilerimiz bedelini pos_ 
ta vasnasıle peşin gonderd klerındc post.a ücreti tnrafımıza ait olmak 
uzcre saat gonderilıyor. Tcdiyeli gonderilirsc posta masrafı 50 kuruş 
iliıvc olunur. 
C\inı?rr Snat J\fni!a7nlnl"t, fdanhul Eminiinii Cail. No. S. Tel : 21964 
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J - Çnmnltı Tuzlasından sahil anb:ırlnrımıuı nakledılecek (40.000) Kırk bin 
ton tuzun naklı ı ı p:ıoı rlıkln ek !itmeye konulmuştur. 

II _ p z rlık 9/111 940 Cumartesi gunu saat 11 de Kabataıta Levazım ve 
Mub v t Şube lnd ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Jll - ş rtn mest her gCin sfü:ü geçen Şubeden alımıblllr. 
iV - l t ki crın pazarlık lı;-ln tayin edllm gOn ve saatte teklif ed~klert ft

at uzl'r nden % 7,5 guvenme paııılarlyle birlıkte mez.kılr Komisyona mllracaat-
ları llıin olunur. (1655) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
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Boğıız.içı Beyk01. 

" .. .. • 
Paşa bahçe 

9 Ev Kndıklly Osmanala 
15 Bostan lı:erenklly 

Yrıkıırda c ns ve mevkilm yazılı gayri menkuller 
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Yalıkll.Y 

Ekmekçi bayın .. • 
Tepe cami .. .. 
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Kuşdtll '4 
Hamam sokalt 

31-5-941 sonuna kadı!' kira-

hırı. (1676) 

Büyük ikramiye 100 ,000 Liradır 
El pltnlarındı dı yazıldıOı gibi ~. inci keşide blletlerlnl herkeı 

Martın 4. üncü Günü Akşamına 
Kadar Değiştirmelidir. 

Atfıl takdirde hu numara O Perl "de ille bir hak lddlıı edllf'mez. 

•Hunaıııınt:ıı DeOCll \ 'i:>.UUUJ Kll"K t>t:;ı uın lıı u olan lU LOıı kulçe kalııy l~/ 1'11· 

san/1040 tarihinde Pazartesi günO saat 15,30 da kapalı zarf usulü lle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek lstiyenlerln (3.375) Oı: bin Oç yOz yetmls beş liralık muvak• 
kat teminat ile kanunun tayin elliği vcsl\:rıları ve tekllOerint aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Snrtnamelt>r r225) ikl yil2 yirmi beş kurup Ankara ve Haydıırp:ışa veznele-
rinde satılınakladır. (1539) 

* * Muhıımmen be~eli 2nnn tını rılıın bir adet ah~np kin elt"ktrlk ml\tl\rtn keıırne 
ve delme tezglıhı 22.3 1940 Cuma gOnO saat (15) on beşte Haydnrpaşada ııar bl· 
nası dahilindeki komısyon tarnCındıın kap:ılı T.arr usullle satın alınacaktır. 

Bu lıie girmek istlymlerln 150 liralık muvrıkknt temlnnt, kanunun ta,Ytn et
tiği veslkalıırla tekliflerini muhtevi 1:arClnruıı ayni sün saat (14) on dörde kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parnsı7. olnrıık dııihtılmııld:--tır. 0111'7) 

KONYA VALILIGINDEN : 
Akşehir - Konya yolunun 22 + 000 - 23 + 000 .cı kilometreleri nrıı!lında

kl 18543 lira 68 kuruş keşif bedelli -1200 metre tCU şose inşaatı 20 gün milddeUe 
ve kapalı 7.arf usulil ile eksiltmeye çıknr•lmıştır. 

1 - Eksiltme 18/3/940 pazartesi iilnO saat (15) de vll~yet Daimi Encilmeııi 
odasında yııpılacııktır. 

2 - Muvakkat teminat (1390) lirıı (78) kuruştur. 
3 - Bu işe alt kC$U hususi ve fenni "S<ırtnnmelerlc mOtrf!!rrli!I frnnf e\"rak 

her .ıtOn mesai saatleri içinde Konya Nıı Cıa müdiırlUğünde görülebıllr. Ve (3) 
lira mukabilinde isteyenler~ eöndcrillr. 

4 - Tnlıplc>rin Tlcnrel Odo~ı knyıt vcsikn.-ıı ile ( 13!'10) llrn 78 kuruşlıık mu
vakknt temınal mektubu vcyn makbuzu "IU ve ihale eOnOncfen R eOn evvel Kon
ya \'lllıyet mnl<amına mOrncant etmek su ı etile nlııcııklnrı ehllvet veslknlıırı ile 
blrlıktc 2490 ıınyılı kanunun tarif etti~I şekilde hnzırlıyacııklnrı znrn:ırını en .eeç 
ıhalt' snntlndcn bir sa:ıt evvelim• kaoıır ve mnkbU7. mukabilinde villlyel Daiml 
EncUıncn riyasetine levdl etmeleri lAzımdır. Posuı gcclkmesı kahul edilmez. 

(1610) 

,, __ HAL 1 L S E Z E R .. \ 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 1 

\fohtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanın salon. 
'arında teşhir edilmekte olup. evvel&c olduğu gibi hi~bır yerde satış 
Prl voktur ~irkeci. Salk1mo;:ö(!'üt Demirkapı caddesi No 7 Tel· 21fl~? 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

kadar «ilmrUk 11mbarl11nn11 


