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Finler, Viborga da Sizler Kimlersiniz? 
Yeniden Takviye Afrodit Adlı Tereddi 
Kıtaları Getirdiler Mikrobunu Ezmek 

Seyahatleri 
Yazan: Sadri ERTEM 

B tr zamanlar Berllnden ısrarla 
tekzip edilmesine rağmen Ma

~ Hariciye Nazın Kont Çaki'nin 
lloma seyahati tahakkuk ediyor. Di. 
jer taraftan haber verildiğine göre 
llomanyada büyük bir İtalyan sem.: 
)>atisi göze çarpmaktadır. Romanya ı 
gençlik teşkilatı reisi Romayı ziya. 
ret etti Theophil Sidorovici'nin se
yahati münasebetiyle Rumen gaze. 
teleri İtal~a - Rumen dostluğun. ı 
dan bahsedıyorlar. İtalya ile Roman
ya arasında mal mübadelesini arttır--
rna.k için bir İtcılY.an ticaret heyeti. 
ilin Ro~anyaya gelmesi bek!eniyor. 

Bu hadiselere ilave olarak ta Ro. 
ınanya Kralının yakında Romayı zi.. 
Yaret edeceği bildiriliyor. 

Macaristan ve Romanyada ftaıya
'8 karşı gösterilen alikanın bu iki 
devlet arasında halledilecek bazı me. 
lel«:_ler bulunmakla beraber İtalya 
flasunde birle~ m~ek meselcle. 
r1 de vardır. 

Macaristanm olsun. Romanyan 
nl!tnn ~ 1· 1U'-· m 

> ~ • .,ıo • ._.. ··uı..'\knp.a ,JerihyerJ~ 

ınasleri ınai rağmen denebilir ki biribir
n n aynidir. 

Macaristan da, Romanya da ba 
!Jühver karşısında . 
kett ittih aynı hattı hare. 
etınek az etmek, aynl üsse istinat 
ler. mecburiyetini hissetmektedir. 

Maeartata 1 1'lst, Ro n Çin Xarpatlaralb Rus· 

• vartsila 

takası tnanya için Besarabya mın-
m• ... ·- Sovyetler taraf ıudan tehdide 
-~ telakki d"lm petrolleri e ı ektedir. Rumt>n 

.ıı. 1~an ve Macaristan arazisi de 
~ Yanın " 
Z.Sınd b goz koyduğu sahruar a. 

a ulunmakt dı 

HARl!KATI GÖITl!RIR HARiTA: !tarell'de Sov)oeflerfn dQnkO taamızlan Talpale 

n Mu~ Ozerine tevcih edllmı,tır. Tnarruz lstiltameUert haritada oklarla ıaste
rllmlştir. Summa cephesinde vaziyet dur 6\llldur. Yalnız nnıer Summa'nın ım
lindeki Vlbori'a muhtemel bir Sovyet ta amınınu karşılamak için bur81'& J'W 

takviye kıtalan ıetlrml§lerdir. tesadüf ede .. " a r. Bu sahalara 
1• ile rrı.ent° kuçük milletlerin İtal
Büyijk a aat ~tiraklni, İtalyanın 
Tuna yolu ~~n sonra takip ettiği 
etınektedir. e alkan politikası temin 

B alken 99 ...__ -
R b ... wus boyunda eski 

r>arçaıan~ı sbuz:_glar İmparatorluğu 
letbıe v .ğı gündenberi onun siya. 
bir DÜ!~rıs _?lan devletler arasında 
kat ltaı mucadelesi mevcuttur. Fa-

Pllnı ~~~ veed~~ya için birinci 
lncvcudiyetı b . . azı meselelerin 
bir hale lı: u ihtılAfı kısmen gizli 
gizli kalına~Fa~ur. Fakat ihtiliC 
nu~. seyrini h f"flabe~ ortadan kalk-

a ı etm1.., d -·ıd· N Polyonun "K b --Y egı ır. a. 
inak liızundıray do~ . Yeniden kur-

.,, edı~ı Avu t . )asetf bugün b" s s urya sı· 
b. ır tarafta Al 
ır taraftan İta! . . n mar.ya. 
. ya ıçın pr · bal' lli almıştır. Bu .. • ensıp ı.. 

,..,_ gun, vakıa Alınanya
-uı Cenup hududu "B 
lialbuki İtalya Şlın 1 ~cnner,, dedir 
Olmazsa B a ududunun hiç 

avycranın c b 
~~tnesini !sterdi. B~ nok;~:anut~=~ 

. Macarıstanın Şımal hudud 
Yine k d" h d 1 unu en ı u ut an gibi telakk' t 
lnekted" ı e -
1 ır. Avusturyanın ilhakından 

0nra İt l · · Tu .M a ya ıçın na havzasında 
rakacakristan tek nüfuz mıntakası ola

alrnıştır. 
Bu sahay Al -lnes· . a rnanyanın nüfuz et. 

uu arzu etmemektedir. 

(Sonu Sa: ~ SO: 1) 

Sovyetler, Mannerheim 
Hattının Şarkına Ve 

Merkezine Yüklendiler 
F'm Çocuktan ve Gençleri Ziraat lılenıe 
Meıgul Olmak Üzere Seferber Edildiler 
Londra, 20 (Husust) - Stokholmdeki Reuter muhabirine 

g?re, ~doga'run şimalinde 18 inci Sovyet fırkasının imhası üze
nne, Finler .1~4 ü~cü Sovyet fırkasını tazyika başlamışlardır. 
Bu fırkann ıyı vazıyette olmadığı ve üslerile muvasalası kesil
diği ~~Id~mek~dir. Diğer taraftan Sovyetler, Mannerheim 
hattı uzenne yem taarruzlar yapmışlar ve bilhassa hattın mer
kezi ile şark tarafına yüklenmişlerdir. 

Sovyet resmi tebliği 

ALTMARK 
Son• resmi tebliğler şunlardır: 
"19 şubatta, Kareli oorzahında 

Sovyet taarruzu muvaffakıyetle in. 
kişafa devam eylemiştir. Sovyet kı
taatı Bjorkee müstahkem mmtakası
m düşmandan temizlemeğe devam 
etmiş ve Juhames'in üç kilometre 
garbında Riensaari adasını Lahteen. 

'

,----:-..::::::::=::==:::=:: 1 .maıki istasyonunu ve adasını ve ke. 
ll~A İ 1 za Buınaljokl deniz istasyonunu iş. 
iYi J N O 1 gal etmiştir. Cephenin diğer mınta-
1 t kalannda mühim hiçbir değişiklik 

Hadisesi 
Kapanıyor 

İngfllz Bapetfll Mister Ownber· 
Wn, dün Avam Kamarasında Alt
mark vapuru hAdiaesi dolayıaile be
yanatta bulunmut ve Norveç ma
kamlarının belkl de Alman tuyild 

n •baları olmamıştır. 
"Sovyet hava kuvvetleri dü§l!lan 

ı17.e~:S:at~Uk~ınetinln daveti kıtaatını ve askeri hedefleri muvaf-
l kte garp ce::t ~'l,Vetiml:de bir. fakıyetle bombardıman eylemiştir. 
başmuharririnu eaınr tiyaret eden Hava muharebelerinde 14 dü§Jllan 1 avdet etmiştir. ı:, diııı ıehrimi aresl düşürülmüştür. 

1 
Bu seyahate •!t 

1 
Finl.anda tebliği 

yüzilnden meseleyi ükaydane tarp
lamak mec~urlyetinde taldıtlanm, 
fakat her halde bu hareketin bitaraf-

lık vazifeleri ile kabili telif olmadı-nndan itibare11 11 n ipale üzerinde biri çok büyük 
1 ğız. tlerle yapılan müteaddit Sov. ğını izah etmiştir. 

ll!l.rI~LLLJ-r• ağır zayiatla tarde- Chamberlain'in beyanatmı ve de. 
Ladoganın Şimali Şarkt- ı nlz harbine alt dlJer haberleri tiçQn. 

(Sonu Sa 6 Sü: 5) cü sayfamızda bulacakaınız. 

Istiyenler Kimlerdir? 
Geri Fikir, Taassup ve Cehalet, Karşısına Kaya Gibi. 
Dikilen lnktl6bın Duvarlarına Çarpıp Yıkllacakt.ır 

---YAZAN:--] 

Naci Sadullah 
---- YAZAN:-------. 

Sabiha Zekeriya 
İbrahim Hakkı Konyalı, "Afrodit,, isimli 

bir kitap neşretti. Bu kitabın menedilen Af
rodit kitabı ile alakası yoktur. Bu kitabın 
neşri ile, hakem bulunduğu dava arasındaki 
münasebeti de araştırmıyacağız. Fakat İhra
hinı Hakkı neşrettiği bu kitapta şu cümleleri 
kullanıyor: 

"İbrahim Paşa sarayı dedikleri han hara
besini nasıl yık tıksa, Af rodi t adlı bu tereddi 
mikrobunun da başını ezeceğiz.,, 

Bugün, Afrodit işinden, bir defa daha bah
setmek lüzumunu duyuyoruz: Çünkü, artık, 
ortada bir tek Afrodit davası yoktur, birçok 
Afrodit davaları vardır. Ve bu Afrodit dava
larından her birinin hudutları içinde, birçok 
memleket meseleleri birden biraraya top
lanmaktadır. "Afrodit,, etrafındaki neşriya
tın başladığı ilk günlerde, İstanbul Müddeiu
mumisinin şahsına karşı hiçbir fikri iğbirar 
duymamış, hatta kendi kendimize: 

Bu cümle cem sigasile yazıldığına gör, bir 
mikrobu ezIDıek isteyen bir zümre, bunun 
karşısında da müdafaada bulunan bir zümre 
var, demektir. Müdafaada bulunan zümreyi 

"- İsabet... Demiştik. Böyle bir davanm 
açılması sayesinde, edebi bir eserin intişar 
etmesi, bütün memlekette, daha birinci de
fadır ki, alaka uyandıran bir hadise oluyor!,, 

t@l.Y.or:u;: __Bı!n far Jtnhu~rı:itPni"' hii- \ 
~ bir eıtsenyetmı teşbl eden genç-
lık, bu hususta y:ızı yazan muharrir-ı 
ler, memleketin ileri fikirli unsurla. 
n, mebuslar, profesörler, halkın bü
yük bir kısmıdır. Bu meselede halkın 
gösterdiği alaka, sanat ve edebiyata 
fikir hayatına mensup müne·.rve; 
kütlenin gösterdiği ileri temayül de 
meydandadır. Fakat bu mikrobu fya · 

---- l Fakat günün birinde, bu münak.a;. 
şalar yüzünden, dünya.'lln en çok sa.. 

1 
tı§lı Fransız, İngiliz, İtalyan ve A-

nJ bu temayülü) ezmek istivenler 
kimlerdir? .. İbrahim Ha1ı:kı K~nyalı 
kimler namına konuşuyor?. 
E~er memlekette Heri fikri ve 

geri fikri müdafaa eden iki zümre 
varsa, bir kitap münasebetiyle bu 
zilmreler tebarüz ediyorsa, İbrahim 
Hakkı Konyalı herhalde bizim safı. 
mızda değildir. Ortaya böyle bir da. 
va attıtı zaman da, karşısında inkı
labı bekliyen bütün gençliği. ileri fik 
rf müdafaa eden unsurlan bulacak. 
br. Nasıl ki bu temayül. bütün mü~ 
küllere rağmen bugünden kendini 
gC5stermlştir. 

Umumt menfaatlerl mndafaa eden 
devlet kanunlan, cürüm teşkil eden 
her yazının, her vikıanın cezasını 
verir. Bu, kanunun vazifesidir. Fa
kat bir zümre karşımıza çıkıp ta "İb
rahim PaJ& harabesini nasıl yıktık. 
sa, tereddi mikrobunu da ezeceğiz,. 
derse o zaman pek haklı olarak "siz. 
ler kimlersiniz?,, sualini soranz. 

Başvekil JJr. Relik Saydam 

Başvekalet 

Bir Tebliğ 
Neşretti 

Milli Korunma 

Kanununun 

Tatbikine Geçildi 
Ankara, 20 {A.A.) - "Baş

vekaletten tebliğ edilmiştir,, 

merikan gazetelerinin istihzalanna 
l muhatap kald1ğımızı görfınce, doğdU-
1 ğu günlerde bize masum bir sevinç 
1 veren bu geniş alika, derin ve milli 
bir teessür ve hicran duymamıza se. 
oop oldu. Ve o teessürü duyduğumuz 
günden itibarendir ki, Afrodit mese. 
lesi, bize, mümkün mertebe süratle 
kapanmasını temenni ettiğimiz de. 
rin ve milli bir yara gibi göründil. 
Çtinkü, vatanın haysiyetini sızlatan 
bu yara, birçok ileri ve içtimai inkı.. 
lapların kahramanı olan genç Türk 
Cümhuriyetinin, milyonlarca, hattA 
yüz milyonlarca insan tarafından, 
Pierre Louys'in eserini baş tacı eden 
44 sene evvelki Fransadan çok daha 
geri sanılmasına fırsat ve imkan ha
zırlıyordu. 

Bu kanaate vardıklan içindir ti. 
memleketin birçok mebuslan, bütün 
şairleri, edipleri, muharrirleri ve fs. 
tanbul Üniversitesinin en sallıhiyet. 

(Sonu; Sa: 6; Sü: 3) 

Uydurma 
Bir Haber Memlekette iki zümre yoktur. Mil. 

lf birlik etrafında toplanmış bütün 
bir milletin efradı vardır. Bazı hadi
seleri daha ileri bir görüşle karşılı. 
yanlar olduğu gibi, daha dar bir gÖ
rüşle karşılıyanlar da olabilir. Fakat 
hiç kimsenin başını ezecek veya ke. 
sec~ değiliz. Her sahıs istedi~i fikri 
müdafaa edebilir. Buna yine fikir si. 
lihile ka111 koyanz. "Ezeceğiz, kese. 
ceğiz: .. lisanı, derebeylik ve mutla1d
yet devrinin lisanıdır. Bugün her 
meseleyi konupcağız. İleri fikri, ge. 
rl fikre ka111 müdafaa edeceğiz. fn. 
kılibı sevenlerin ve koruyanlann 
vazifesi budur. İbrahim Hakkı Kon
yalının kitabındaki bu eda. haklı ola
rak bütün münevver kütleyi renci. 

3780 numaralı Milli Korun
ma Kanununun tatbiki 2 nci 
maddesinin sarahati dairesinde 
İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılmış ve 19/2/1940 tari
hinde Yüksek Tasdika iktiran ı 
eylemiş olmakla, sözü geçen ka- ı 
nunun bu tarihten itibaren tat- ı 
bikine ba~landığı ilan olunur. ı 

Kararnameler lıazırlanıgor J 
Ankara, 20 (Tan Muhabirinden) -

Ticaret ve Ziraat Vekiletlerl. tatbik 
mevkiine girmi§ bulunan milli ko. 
runma kanununun tatbikatı etrafın. 
daki hazırlıklarına devam etmekte
dir. Bu arada bu iki Vekilet kendi
leri tarafından alınacak tedbirlere 
dair hazırladıktan muhtelif k.ılrar. 
nameleri BaşvekAlete vermlflerdir. 

Sovyet Müfrezelerinin 

Hududu Geçtikleri 

Haberi Yalar.dır 
Moıkova, ZO (A.A.) -Tana. 

jansı tebliğ ediyor: İtalyan s•c
fani ajanın, Sov\•et müfrezele
rinin Kafkasya : Tiirk h1•thııfu. 
nu geçtiklerine, THrk mnknma. 
tının bu geçlf sc-heplerini ten. 
vir için müfre,,.eleT göndediği. 
ne ve fakat Türlclcrle Sıwv t. 
ler arasında musadem~ olm~ıh. 
tına dair İstanbul nıahred)e 
bir haber yaymı,tır. 

de edecek bir edAdır. 
Cehaletin. kör bir taassubun., tnkı. 

libı en küçük noktasından dahi vu
racak bir temayülün, bilhassa bu gf. 
bl temayüller etrafında toplanacak 
bir riimrenin bugünkü hayatımız L 
çinde yeri yoktur .. Bu sahada İbra. 
hlm Hakkı Konyalının tek adam oL 
duğuna, hiçbir zümre namına konuş.. 
madığına inanmak istiyoruz. Fakat 
biz, ileri münevver unsur, ortaya 
böyle bir dava konursa, muhakkak ki 
büyük bir zümre ve kütle teşkil e
deriz. Bu gihl yazılara karşı göster. 

(Sonu Sa 6 Sü: 2) 

Başvekalette teşekkül eden komi. 
te, önümüzdeki günlerde miill k0-
runma kanunu hükümlerine ait ka. 
rarlann tatbikına geçecektir. 

Hükumet, millt kor.:nma kanunu. 
nu tatbika başladığını bugün bir tez. 
kere ile Millet Meclisi riyasetine blL 
dirmiştir. 

Tass ajansı, bu haheri nvdur. 
ma ve muad olar"k ta,·sif eyJe. 
meğe salahiyettardır. 

• Anadolu ajansımn notu: 

Anadolu ajan!lı, Ankara ma. 
h~linln de Tass'ın bu tekzib:ne 
iştirak ettliini istihbar eylemit
tfr. 

: 
i : : 
1 
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rurk Tıp Tarihi Kuru .. u Kureldu 
Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kimil Ya:zgıç 

Bu Yll Köy 
Enstitüleri 
Açılıyor 

1 Tünelbaşı 
ı . . Cinayeti 
Aydınlandı 

Gazeteler "Ey Kifiri· 
Bidin,, Diye 

Hücuma Başlamışlardı 
Maarif Vek~Jetl. memleketin muh- Geçen salı günü TOnelbasmda Ltlt-

teUt mıntakalarındaJd -dokuz eifi fullah apartımanında gırtlaktan ke-
men kursunun önümüzdeki nisan a. cıilmiş olarak bulunan Fatma fle Ha. 
yından itibaren köy enstitüleri ısmt- liJ hakkındaki zabıta ve adliye tah. 
le faa'iyete geçeceklerini alakadar. kikatı ncticelenmistlr. Morg da ra. 

ll porunu vermiştir. Bu rapor da zabı.. lara bildirm:şttr. Vek etln vermiş tanın vardıjı neticeyi teyit etmekte. olduğu yeni bir karart._ ~u dokuz -13-
Batta, o konupnalarmnzdL"l evvel 
-ılec:Ur" gazeıestnln be§inci sayı
lllllda, Namık Kemale bir açık mek
tup 7alm1ftıJD. Fikirlerimi hullsa 
edeD bu makaleyi buraya kısmen 
lktibu eyliyor, ve okumak zahme. 
tine katlanmanızı diliyorum: 
'"Namık Kemal Bey_. "İbret"liı 

ilk nüahasında, "İstikbal" 1erlev. 
hah yazınız, bükball öyle bir ıoa 
rette tasvir etmiş ki, zerre kadar 
hamiyeti olan her •Osmanlı" 11. 
tikbali ince ince diı§ünmc.k lüzumu
nu duydu. 

Bu makaleniz Gzerinde kafa yo. 
nıılardan birt.i de benim. Bütün 
Osmanlılar, istikbale bakıyorlar. 
Fakat ıizln makalenizde tahayyül 
ettijhıfz iatikbalin hUS'Jlüne mini 
ayablleceiim bazı vütalar var. 

Me1eJA, biz kan terakkiyi kabul 
etıa~k mecburiyetinde değil mlyia? 
Ve bu ilan terakkiden birisi de 
demlryolları değil mi? Halbuki bL • 
zim, demlryolu yapma arzusunu 
118111 karpladığunızı biliyorsunuz. 
Ber ilan terakkiyi böyle telakki 
eder isek, sizin tahayyül eylecl:ji
nlz mesut istikbale, hangi yoldan 
ftl'ablliriz? 

Rumeli ffınendlferJerl için akto
hman Wt muqvelenameyi fena 
bulduk. Haydi, bu ııorüfÜmil.zü 
delfftinnlyellm. Fakat 11>nrakinln 
t,l olacatına ve l)'i qör\ılecelfne 
dair blr ümidimiz Yar m&? 

aah etmı,. VaT efendim? Sen mL emtitü~e yeniden üç enlti~ü daha i- dlr. 
sin bunu yazan? lave edi1m.,k suretile bu SP.neki köy Vanlan kati neticeye göre Fatma. 

nın evvelce bir müddet Halil ile be.-Bu ilnıl nıakaleJıln lntlpnndon .,,,tftülcrinln adedi 12 ve lblôğ edl· raber yqodılt, biWıanı aynlclılt 
-... çılrm bir gazete, babama: J.cektir. Şimdiye lıadar e~itnıen anl8§'lmlflır. Vaka günü Halil, l'aL 
"- Ey lılfiri bldin!'' bitabile ve kul'llannda miuıhuıran, aııkerli~nl ma11 Ak.sarayda hizmet ettlli evden 

-'ddetle hOcum etmi•. yapmlf genç köyluJer yeti,ılrf ldlti .,, L-~ l ban'-a•a MKtü..Ap para yatırmak n.. 
•• ~ ha,d kö titfil r1 ..ı- köy __ ,_ Tlb·k Tıp TarUd f\.urumurıu ~uran ar 'A J gu .-u tnsanlann maymundan geldiği e, Y ~s e nu.. nJVAa adile kandırarak çıkarmış v~ LQt.. 
iddiası, bir müsliımanın ağzına ya. teplerini bitirmiş köylü çocukları o- Be,ne!bJi!l!I tıp tarihi ~lyeti Türk bası toplanarak TUrk Tıp Tarihi fullah apartımanına, hemterilll kapı. 
~."""" Bir tre-"' karı*'nın he- kutturulacak ve bunlara koy mekte. . 1ı··k11.- te b'ld' . 1 dl cı Ru" .+n-n- oduına .n.uarma..n-• 
.oupu --Y' ıIA "" 5• Kunununa ıes·a etmi~lcr 'e nh!nmnamesıni u w11e ı ırmış er • .,.ı.wuıı a~•u u., ... -anıannı,'"'11·ir diye ileme de o.. bi muaJlimlij!'i vazifesi verllec,.ktir. • Ö f Ak Bu•ada otururlarken bir aralık RQ.._ 
_,, ~1..&A a tıerde Cemi-tin m&.sslsleri Prof. General Besim mer Akalın, Pro . iJ l\IUh· • .,... kutmak. düpe düz dinsizlik. densiz. Köy enstltu!eri, fU vilaye a- ,,_ .,~ tünün kendilerini 7alnız bırakarak 1 kt tar Oz .. -n, Prof. Fuat KAmil Bek!!an, Prof,. A. Süheyl unffr, Dr. Rus. lilmıiş. Ve babamın. din duşmam çı aca ır: - yukan çıkmasından istifade eden 
bir papastan farkı yokmUf. Kars, Trabzon., Malatya, Ka)'leri. çakla Hakkı C'al, Dr. t••İdun N'ntiz Uzluk, Dr. Metine Belıer ve Dr. th. Halil, Fatmaya tekrar beraber~ 

Bu makaleyi yazan zat, "Babı Sam9un, Kastamonu. Eskişehir, Ko- san Otıal'dır. Prof. BeıııJm Omer Akalın ve Akil Muhtar Özden b:rinci ve inak teldlflnde bulunmuştur. Flbt 
celili cenabı meşihatpenahi" ye de caeli, İzmir, Kırklareli, Seyhan ve iklnei relsliklere scçibnll'ir. Veznedar Fuat KAmildlr. Tıp Tar!hi EnstitO. Fatma muvafakat etmemlf, HaUl de 
müracaat etml§, ve babamın "kütü- 1sparta. Bu enstitülerde meccani ve iti Cemiyetin umun tahr:rlyesiD.i· tedvir edecek ve lcabmda f.$timalar saüt l"atmanm tekllflerinl kabul et. 
bil ,Jnuzirra" yazd ğını da iddia e. leyli olarak, okutu!acak köy mektep- burada yapıluütır. memesinden mftteeuir olmut ta in. 

leri mezunlannın miktarı 2000 ki. tfh edf ..n..ı ... _,. bı--. 
denk, fiddetle tecziye ve tedip o.. Til'l'k Tıp Tarihi n Rlyoloff tarlhlerile iştigal edecek olan eenılyetln ar yormuı ..... 1BtH"- ..._. 1unmasını istemi• şidfr. Bunlardan 200 ft Kan, 50 si 1 ll l'ı bndl kamına blrtaç kere saplar 

r Trabzon. 250 si Malatya, 250 si Kay- mfleu'ılerl ilk lçdmalarını yaparak cemiyete teref verecek 0 an YH 98 gibi ~apmı-+- Fakat kadının aldı .. • Babam, bu garip jurnal V1izün- • ti · b b t rihl e kı .... etU me " ;ı•.... -.., " - ı1eri, 50 si Samsun, 150 si Kastamo- ecnebi Tıp Tarihi llimlerinan ıı;e~ mesane ve u P • n ., ... · etmedillnf göıilnce tızerfne htıcum 
den çok • cezalara uıtramaktan nu, 200 ü Eskişehir, 100 Kocael~ ..ı.ı. lnılıuuınta.. blr hama takdimine lıarar .... ıımlıtı.. Tllrk Tip Tarlbl edip bıçaJı olanea hızl1e Fatmamn Od J'akaaııu çok zor kurtaııbgııu ayni 250 ııl lzınlr, 100 Kırklareli, 200 Sey- teıılııe J'ar4un eden ve nqriyafla bnlunon yerH bekim Ye bek!• olımyon kOreııntn aroma oaplamışbr. l'at. 
eserindo yaıoyor. han, 100 ü hparte vlll~tlnde ııçılıı. •ır çok Alimlerimiz ltımuna in seçlle<eltler<llr. Ku......, heyaelmllel Rml ma bu darbe De mrlllstn ,,.re dllpnllf 
Ben, bu vealle ile, babamın ba.. cak ..,.Utülere kabul edilecekUr. .,8_..ller temlalne hemrn h .. lı-•k n lnı tqeklilil lılrer mektup. Ham de hemen llzerlne çııllanarak 

f1DClan ıeçen çok garip vakalardan Enstitülerin tahıdl mliddetl 3 ..,.... la olllıador Ulm m-ler11'e h'hli,....ktlr. kadının 11rtJatım ltesıııfttlr. Ba J'lll'll 
b1rislni daha hatırlıyorum: dlr. Bu müddetin hitamında mezun çok derindir ve bchııın bapnın ıı;.. 

Ahmet Mitbat efendi, bir zaman. olaca gençler, köy mektepleri mu. 50 deden ayrılmaması ancak ense derlaL 
lar, matbaayı Amire müdürlüğünü allimlik?erlne tayin edileceklerdir. Yurdun· Kadastrosu nin kesllmemlf olması 18yeaindedlr. 
de ü:zerine ahn:ştı. O vazifesinde Vekalet, enstitülere a!ınacll: genç Fatmayı hakikaten çılgın bir aşk ile 
bulundulu sıralarda. bir gün, bir lerin seçilmesi hususu için bir de. sevdill anlaplan Halllin, Fatma 8.. 
ınettup almtf. Mektubun zarfı, Ad talim:ıtname hazırlamıstır. Bu tali- s d B • t • • ı k Ulnce teessnrilnden ne yapbluu bO. li19Nnaretınınresmizarfıymı~ve matnameye göre, t>eİ ımıflı köy ene e } Jll ece mez bir hale geldlli ve intihara te.. 
bu mrfın içinde. bir de r.esmi tııh. mekteplert mezunlarile, bu mektep. tebbO. ederek~ keekln olan bıçak.. 
rlrat varmıf. Fakat babam, zarfın lerin dördfincil sınıfını bitirip te, be- la bu defa kendi bolazını kesti.it an.. 
içinden, o kAlttla birlikte, bir de ştncl 11nıfa devam etmek hakkını Ç k M 

1
_ taşıtmaktadır. HaHlln yarası Fatma. 

yüzlük banknot cıktı.tını görünce, haiz olanla!' içinden, fikri, bedeni, Kadastro Neticesinde Meydana 1 an elltum nın yarası kadar ağır değildir. Ve 
hayret duymuş Hele, me9E'Jenin iç ı1hhl kabiliyete malik çlltçl çocuk. onun ıırtlaib yany• kadar kesilmiş.. 
yf!ZflnO öl!reniııee, duyduğu bu hay lan enatltillere 1evkoclllecek!enllr. .Mallardan Hazine 2.150.000 Lira Ka:randı u...,y.....,,,.....,..,-......... -; 

..... ~.tııııır-1!ta~~~--......... -~~lilllı~ia..J~.ıa..~=:--:--:--:--i--::"'~~,:~:;:--::=:;~~ .. j ........ ~~l'l;at- ~l'~tm-=~--- .ctllmtı Halil bundan IOll!'8 can ~c:! .aı.. Meğer, bu artın mahbtvyatı, ba- arif doktorladle. Mllhtl~ ~ ._. ... ~ .._. ,,. ~ uc 
)'U ılola§JDız: Bir çok k_lm- bama, bir Ti1rk lrızmm tıpla bir ve kÖJ' ıııokteplell 111ııiıll1ıiı1aliı W. .....,..., memıiııiiQ9 - nalıltnm gftıl _.tmıon lıapısm. 

..-., içlerinde hiç olmazsa bıreı' romana benzlyen mııcttUUD anla.. rilmlıtlr. tine ~ olan tapu ve kad~•tro u. Kadastro umum mOdilrlO~, fen dan birkaç adım ayrıldıktan -tobanı:a harbiai bulunan birer si. tıyomıu,. Mevzuu bah!Olan "kızc1- İstanbul vllSyetl bu sene bu enstl- mum müdürü Halit Zıya Turkkan müşaviri Mithatın, imar hantaaı ha· düşüp ölmüştür. 
Jlhbk ıörürsünüz. Fakat, bu kah. .,.__ ..n .. ı tl bı'Jhassa tül' erin ilk sınıflarına. köy ve kasa- ı - ı 'ştır' • im ıA la nı Şevk i 6 

... u., 
8

"'6e sana ara. ve şum.arı soy emı · zır olan şehrimizin ar p an n Bır" Adam Tr---· Tr--A! nman zadelerin babalan, " et L. b:ı. • .nı. bir hevesi istı.' ha mektepleri mezunlanndan 30 kj- d B A d n •-'· .. _ nllrll!llDI nan ba d 
la. resme aarşı "Y.... , .. _ Şimdiye ka ar ursa, Y 1 • y"pmaııına muvafakat eW&M9 va - ,. d H Hn- --'--' Ollnanlye" ldhınm şın a para dad .,.""",. şı' gönderecektir. Bun!ardan 20 si A- M ı - Mudanya .. disi nasımpap a acı WKCv JWUıaJ,. 

.... Lı-- •ata»an!an kendileri yapar- ı ·--...,. kte 1 rde Dentzll, Konya, a a.,,a, . men Aydına gelmesi için ken ne tes•-~e oturan L...--~u- Ahmet ile 

.......,. , • Kuıealtz, babaoı lıayaıta iken. ıo. nadolu yakasındaki me P e n. De latanbulun bir kumınm ve dört işti wu aunu ·-· 'Wdı. Vllul top lmalln~ bbıe Ve. lıeveıılnl llıtmln lm"'1um bulabO- 20 ıl de Ruınell yokasındakl mektep. ııclaıımm lzmlriıı Kaqıyakasının ka- telgrafla emir venn r. karısı HDml§e ıorumda pçlmıılzlllı ııocllldller öğnıttller. Fakat 
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nra. mı,. .. plqıp ~ ftObn öJ. !erden ııeçlleceklerdlr. Anadolu ya- dutnHıll' lomalıılonmlflıı'. Kadıkö;ı: Mithal, Dııriiftadda 38 talebe 1- y82ilnden çıkMı bir kavgada Ahmet. 
lan, bit, bütün dD111oya. m md. ......... kan mekteplerinden ııeçllen llıln- ve Beyojlunda ııeçen ııenedenberı çlnde phlrı:lllk ve minw"lden birin- HtısnlyeJI kunduracı bıçalt ile vtlea. bııımel toplan J'11P1118ftm denini Fakat, llnDıı birinde, babaoı öl- beler. Kocaeli vlliyetl tör enstltO- kadastro yapılmaktadır. lzmirln cUlkle mezun olmuş bir mütelıaıısıs- dOıılln tlç yarinden yaralamıştır. it&. 
ftl'dik. Havan topunu, yallı pe~v mü• ve babasından bqka kimsesi wilne, Rumeli yakasından -.çllenler do"rtte il,.ünde kadastro tamam ol. b itibarla işin ona verilmesi dm Haseki hastanesine kaldınlmlf ile ~.., muhuara topunu, bir~ ~ de Kırk'anıll vlllyetlne tAbl Kemer- ' d d m tır, u de,.. .... polı: hafif oldufundaıı J'L 
manh pedlphı icat etti Biz, ne olmayan u.vallı kuıcağız dka,alınsefa- burŞfaz kazasında acılan emtltüye muştur. Anknlaradda k:ı:::ır: v ev:a ınemmmiyet uyandıruıııtır. tınlmam1ftır. Vakayı m6teaklp ftru 
aman -ıdeıt: letle yüz yüze ıelmiş, aç ıf. rd edfllyor. Ka sa a -. e • İyi riyulye bilen lise mezunu Ay. -~- IU""lU aranmaktadır. •-· l'l!rlşan olmu1- Elinde kalan boya· devam ettiril~ ir, ıamıde lfe1ıqlaftmıttJr. ektebl ~ • 
•- <H?ri ınartln1) Jf,!'11 u:::ı!lbe- !arla bir manura tablooıı y&PIDlf. Kadutro)'U. •gayrt menkul On sa- dınlı bir genç te'. kaclaatro m - Yakalanan Erolncller =~ım, fUPO)'U -· • ye.. Kapı blJI ..,_, ba tabloya Yeniden Dört Mimar hlh bir teı<:8ınel lıollııl :Japm..Wr~ ne gOııderilecektır. Balatta kalwecllllı: - Almıello 

mr..t-rt arama. Fakat, hemen her ..n ..... 
1 

bir ıa...ı• 1..a...a--c --bm-+ y-•_..,_.._ Tallt, 
·- •u ya•a-.ıa-..... icat et.- "'"9"""" .,. 1 cm• di- Urlf etmet. • ·- ..-u. Fırtına KesDcli .....v..,. - ... ., cru~,.. .. ·u·· ., ..___,.__ venfea istiskal oörmflş. Ve utraşa ıten Mene .,- k "'--..:\-..nl.•- Bah ....... ft ~.ıc.. .... nümun-rl mi, vnksa, fU vatan. " • olacaktır. Bizlerden sonrakiler. pe A9.ı-••----- .. J -· ., . , - .. _. mı dkllte, &rene - yaNtlılı ilk rqOııırilkte Jlrııylrle Abılıırnlıınıaı 

•-ma icat ollltl nüm-,. -.. metelik verecek kimse Belediye ~iden. ruh•tname bl. eminim ki, P1rl menkılle yatınlınıt Denlzlerdıt iki gündmbori d...., -ve eroin oatarlarkm ""il flalilıı. 
tercih edelim!" sualinl sorabilecek b la Sef 1 - ı•-: ı·}lp d'· · d ~ "'-~--- 1ayestnde -~en fırtma d••Y'n'>ttah••. Limanlara U maDılf. 8 ete, Um uuZ ıge ll,tna inşaat yapan Ort mım:ın a• azlDi le"ft.-, .__YC),, ' ~ ,... u-ıı•- de )'ÜaJanmıflardıro 
YUl7ete UVUfUnak, ancak o za. her gün bir puça daha gömülen ha birer aene mtıddetfe tnşaat yap. ınütedavil bir sermaye haline koya. sığınan vapurlar denize açılmışlardır. 
man, lstlkbalimizbı parlaklıimdan lmcağı~. nihayet. son çare olarak, maktan menetmeğe tanr vermlftlr. caklardır. S1S yllzilnden Boğaz dışında bekliyen eaılıl olabiliriz!. ihtimal Rafaelin meşhur hikayesini Bu mimarlardan birtal, Clbanatrcle M~ bdaBtrosa kaç Karadeniz vapuru da limana ı1ı1nlf.. 

liWı, b1zlnı alWumız olmalı Jel, hatırlıyaralr.. sulu boyaylo bir sııh.. GDııeşll ııoluıkta, doku metre ııenlf- ed taııwn •lacaltnı 1<1ruyorsu· tir. · 
ona fOwıneliml Vlkıi fbndikl ha. te yüz Jıralık 111pmaya .. ve onu sür. lijind• bir cadde Ozerlnde iki katlı 1en e hirlta Karadenlr.deki ftddetll fırtına yi1. 
llmlr.den, arzu·eyled!iimiz hale bir meye ~allflyor. Banknotu muvaffa- bir bina yapması icap ederken, ruh. nuz. Kacfutıo yapmak. yalnız zilnden kereste yüklü Demtrta1 mo-
achmda ~11P DVUf81D&yı&. Jo'a.. kıyetle yıyr.yor, fakat tam piyasa. satname hillfına Oç kat yapan FeJı. )'apmak olmadıtuıa. W.mıfa taa.L törü iki gün şiddetli dalgalarla mü. 
kat. flmdl, o lsttkbale Yarmanın ya ıürP.ceğl sırada yakayı ele ve. mi kalfadır. Fehmi kalfanın, bu ba. ltlk eden bllcOmle lhtfllflan hallet- cadele etmtı. tayfalar batmamak için 
JUllannı, vaaıtalaruu, çarelerini ya rlvor. Adliyeye göndmiliyor. Tev. reketine göz yuman Beyo,lu beledi- mek te beraberi' oldufuna göre, bu keresteleri denize atmağa mecbur 
ntabWriz. kirıne karar verildi~ için, tevkif- ye fUbeat fen memuru Tefvi_. de, 1~ cevabı, zuhur edecek ihtilata- kabnışlardtr. Motör müteaddit yerle. 

Eter bu m1Hlhaza1anmcla hata haneyi de boyluyor. O sırada, mah. bu sebepten dolayı 1ften el çektlrll- ta mal sahlplerima a1ika ve hassası- rt parçalanmıı olarak Boğazdan içe. 
ftrla, lQtfen tashih buyurun: Ben, keme o banknotun sahte olup oL mlştlr. Jetine, bu itte çallf8Cak olanların rt girebilmiştir. 
her kuaurumuzu bilmemize t!ll'af.. madıfmı (fhtisasma binaen), 
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mat. Diğer mimarlar da, Jturtutuf Nd· mal6mat ve tecrübesine tabidir. Liman tarife 1tonıü11ona 

tanmı Çüİıkü bir butahiı gizl•- buyı imin" mildflrOnden 80!'U- desinde 1S9 numarah evde oturan Tabliaat. bundan sonra heaba kaU. Liman tArife komisyonu dihı top. 
met, ~ kUmeyl o hastalıktan yor. Panayotu, Bankalar eaddesinc:le Va. lacak bir faktördür. Her halde, mem- tanmıf, deniz nakil vasıtalannın tL 
kurtulmak Omldlne Ye imkinına JW>am. mahkemede filphe ayan nup handa 25 numarada mimar Sa- leketimizde kadastroyu tamamJa- rifelerinl tetkik etmiştir. Dünkü top. 
~f" 4ıran banknotu, dikkatle evirip çe- rafim, Galatada Agopyan hanında mak için, para ve eleman mezcedlle- lantıda bir kısım tarifeler kati. şek. Namık Kemal bey bu makaleme virlyor. Ve onun sahteliğini anla. yüksek mimar Ara lstefandır. Bun. rek muntazam yürü1üt.le, elli sene- llni alacaklardı. Fakat komisyon Aza. 
bir cevap 1azmadı; fakat, ondan makta çok büyük bir ıüçlük çekt. lar da, birer sene müddetle lnpat )'i göze almak lbamdır. sından liman reisi Reme henilz An. 
11Dnrald konuşmamızda, beni haklı yapmaktan menedilmiılerdir. Kadutr9nun bugOne kadar mey. karadan gelmedilt için şimdiye ka.. 
baldatuna itiraf etmek dOril.stlL 10r. Bu ,Oçlük, babamı ıenç kızın Belediye rfyuetl, ruhsatname hl- elana ç~ardıil naablul, maktum, dar tesbit edilen rakamla!' ilzeı'tnde 

Jfintl ımtermekten de kaçınmadı!" Mnatkirhtma Uma ediyor. Wına lnfaat' yapan mimarlann ço. ıayri mllllul bymetlerle harç ve nihai karar liman reisinin Ankaradan 
Namık Kemalle o ıamankt Derhal zarfı cebine koyarak tn- jaldı1J1ıı n bundan mütınellit me- rüsum ınaaaftarı mukayete edilin- avdetinde yapılması kararlafbnlaıl 

mOnabfUI •esl'esile yazdıfı bu JdmaMye kofuyor. Ve onda, genç sultyetln, bu inpatı muraltebe eden ce, devlet lehine iki milyon ~ elll ilcfincft toplannya bırakılmıstır. 
makalede, siyul ve içtimai dilff.hı- km, ,.ınız bir kÖfllde, ~içli hıÇa fen memurlanna da teveecüh etme. 
eelerinin bir kısmını da tebarıiz 1marak llflarkm buluyor. Hayatı.. ıl icap edecettnl g&zlSnOncle bulUDoo 
ettJnn babanım, '"menfa" isminde. ... bankonotu yaprpnm. yakalam. durarak, phrln bedilyatına alt k,,. 
iti çok pyanı dikkat eeerlnden sue - trollerin sıldaştınlmum1 ve bta bu-
m'Bll eeı1nce, y1ne buı parçalar pnm, tevktfhaneye girişinin 8CJ susta kendilerine ftZif• tndl ec1t. 
okutaeatun. Şimdi, bu münakapyı m.eeruım bir de kendisinden dfn- lenlerln, bu nzifelertnde &ekld1 et• 1 _ Ga.t ...n iti• ••• 118....,_. a - ln .. nı• kendi kendine traaeu· 
mtlteekıp babamın bafından aeçen ıı,.... ~ kızın, mtlelllr bir ifade tltİerl PfllOne; lahn1min1n derhal 1111,. ._11 ,..._..le ............. ,.1.,... • 11,..m ... ınDmkDa 111DdDrl 

~ -- buılannı anlat. ile .. atla:rarıık -.. lıOtün - bUdlrllııımlnl ....,___ - -- .. - - ..!.:..":=""..: ~ 
mama mOsaade b~: ba .atdı1ar, babamın J(lrellnl bal 1ıklara --•.t.•. ltfw "'' llat "' •••"'' .... _. bu -'·" .. • ...._ _____ aa.-mek ~ 

._ L.a.a- --1- Q•••- ,._.,.._ DL J____,,... -'- C - Glelll ...... elma. llaGaka -• .,.....-.. ıı.nuw --· Ahmet Mlthat, bu mOn••a1111 UIHUll ........ ,,.v.. AU&t" ....... ,,.. Su Tesisatı TabltJe Ya ...... ..,.. mOf]dlldOr. En l7W Ud arbdal bir·-
m6tealap, Namık Kemalle ,aptılr mmı buluyor. V .. tl ana da an.. Sular ldaresl, haJkm evlerine kc>- :.::.-"' :ı::.r 'l'=.a .... : nc1a cahlarak atrenmektlr. 
konuşma e8ftUIDda. fenni wr yok =:: ~=ed::; layca sa alabllmelerlnt tıemln mü. wl 
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1oap ed• tıedaYIJ'I btmt dok- • 

laJundan bahsebniş. Namrk ıc. kızr da_,.._ alarak, bir arabaya ıadlyJe, ana borudan evlere kadar tııJrua tapm&11 Jblmdır. Salhlda. w t- DiKKAT: Sorulacak -u.r tutıa 
malin ele tepiklle -Öalareık"ı ÇS. J-- emri yapılacak tesisat bedelinin Memne- lAç1an De ,..pılaeak tllla.t fQda ,... r.ı ve olrunaırı. Sm%ql DaUn 

karmala karar vennlf. Ve çıbrdr.. atlıyor .. arablıcqa fa ve- il lçln tablt 'lllUltnft kabul etmlftll". L.:ftH~~WNr~ ... _ıı_. -----... -d.t)_ee_eev11_p_•_ft'flm __ ez. ___ _ la ba fenni mecmuanm ilk nftsba. dJw: Tabttler, •prl on bef, azami ,t .... 
- ,udll 1* ,...., tmanıarm,. !'- s.r.,. ..,. mi Undaa ......, .......... 

W&Jwandaal"MDrJwl:~,..,~~,..~~~:_~~~~~~~4Dl::w:...,::~Y= .. =-__:..::._:_==:~==~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~ 

ADLiYEDE: 

Emin. Abba• Nasd 
Ölclürclilğünl Anlatlyor 

Tophanede ()ananın bhnstnde 
Mebmedl yaralıyan n Abbuı &ldL 
ren Eminin mahkemeelne dihı 2 nol 
Atın:ezada devam edllmı,ttr. DOn. 
kil celaede IUÇlu keDdutnı tö1le mL 
dafu etmlftlr: 

- Kahwde OJ1lll oynarken AbbM 
ııelerek benimle iki ıtrama lmmar 
oynamak lstecll, ben kabul etmedim. 
Bunun llzertne benimle kavpya bat
ladı. o mada arkadap Mehmet p. 
terek tlzertme bıçakla hftcO.m etti. 
Ben de kendimi mOclafaa malaacllle 
Mehmedl vurdum. Kapıdan çıQıUn 
de önilme Abbu ÇJktl. Kurtuhna'IJ· 
çtn onu da JU'8ladm.- dedL!-d 

Muhakeme, JVlnde keflf 
._.. dunqmayı ba.a ıüne 

TAKViM 

21 Şubat 1940 
ÇARŞAMBA 

aaa:• ltMDn: ıoe 
aumı: 1Jl6 

la1-t: 1 
12.21 
lT.41 
l.DI 
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(BUGÜN j 
lrakta Buhran 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

B ağdattan gelen hnberlere gör~ 
General Nuri Sait'in knbinesı 

l~tifa etmiş ~e yerine Reşit Ali Gcy· 
la:ıi n·n .rı~a eti aıtında yeni bir ka7 
bi.'le tcşekkiil etmiştir. General Nurı 
tı - Said 1' 22 den başhJ arak muh
telif k:ıbinclerc iştirak ettikten son~n 
19:.ıo da ilk d fa Başvckilliğe grlmı:ı 
d.ııha sonra 1931 de bir kabine dah~ 
ktnınuş 19::3 tc Re it Ali G yltlnı ··- ' . 

MATBUAT 
1--leyeti 

Paristen Geldi 
--o-

Orgeneral izzettin de 

Hainden Vefa 

Zehirden Şifa 
Yazan: 8. FELEK 

-.binesindc llaricil c Nazırlığmı tie· 
J'Uhte ve daha sonraki kabincl rde 
bu n1evkii muhnfnzn ettikten sonra ' 
lr .. kta l apılan h ükitmct darbes~ tize. 
rfne bir müddet için meml~etı~den 
'llzak yaşamış, ve 1938 in llkk.mu. 
llUnda tekrar bir kabine kurmu tu. 

Irakta 1921 den bnşhyarak bugüne 
kadal' yirmi beş kabine değişikJiği 
olduğunu söylersek, az.i~ k~mşum~· 
•llll iktidar mevkiindc hıç bır kabı
lllenin vasati bir .sene b:le kalamadığı 

Heyetle Geldi 
Fransız hükumetinin daveti QzerL. 

ne, Garp cephesindeki Maıino haltı·· 
nı ziyarete giden gazeteciler heyeti 
ile eski ordu komutanlar1mızdan E
mekli Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
dün sabahki Semplon ekspresi He 
şehrimize dönmüşlerdir. 

AJmanyanın Stutıart rad~osun. 

da Fransa ve lnıiltC"rc aley
hine Fransızca neşri) at yapan Fre. 
donnct adında bir Fransız \'ar. Bu a· 
dnm bir haindir. Hem haklarında ta.. 
k;bat yapıldığı için selameti kaı;mak
ta lıulan asker firarisi Torc:ı ve em· 
sali mahut komiinistlor gibi ya şahsi 
bir kar yahut herhangi bir kanaatle 
siyasi bir dali.lleto sapmış bir adam 
da değil ki; onlar gibi Fransa aleyhi
ne komplo yapmak için yabancı dl
:.. ara ınğmmış, hınç alıyor diyesiniz. 
Bu sadece bir dolandıncılık mahku· 
mudur. Kimbilir hangi masumu do. 
landırmış. Kodese girmemek için 
kacmış. Şimdi de hem geçinmek, 
hem de vatan cüdahğını bir siyasi 
ııaçavraya sarmak için Almanlann 
lnJanet işlerine girmiş. Hergün na
mussuz vazifesine devam ediyor. Be.o 
bu adamın kim olduğunu hayli geç 
olarak Fransız gazetelerinin neşriya
tından öğl'endim. Daha evvelleri bu 
hainin sesi ve sözO bana o kadal' 11-
:renç ve göniil bulandıncı geldi ki: 

Köze çarpu. • 

*. 
lhttn:m sebepleri herhalde derin 

Lir tetkike muhtaçtır. Bir kaç sene 
~el konuştuğum iraklı bir diplo. 
lllatla bu bahse temas etmiş, İrakta 
IU~ ba kabinenin bir programı tat. 
llilte •akit ve fırsat bulamamalarının 
llebeplerini sormu~hım. V c.rdi~ cc
,.ap fU mealde idi: 
.___ - "haklılar, ayni şahıslar tarn
Qlldan uzun bir zaman idare olun. 
llıan pek sevmezler. Bu hal, mizaç 
•e tabiatlerinin iktızasıdır. Gnliba 
bbir heyeti iktidar mcvk"inde uznn 
ir saman bırakmak, iraklıJann ru. 

hunu ııkıyor, ve onlara bu he:\·etin 
iktidar mevkiinde eskimek yilzUn
de1a tahakkfim yolunu tuttuğu h'ssi· 
nl veriyor. Onun için İrakJılar böyle 
bir 'ey hisseder etmez knbi~clcrini 
de' .. tir" I 
la 

~ış ır c.r ve rahat bir nefes alır. 
r.,. 

Me~kl meseleyi dcrinleştimıiye 
:.nsaıt olmadığı için İraklı diploma. 

ıniltalaalannı münakaşasız ka
bul etm"otim. Fakat hila bu nf>kta 
lcavnyamadığım bahisler arasında: 
da: Yalnız fraklı diplomatın bu aıöz. 
lermden anla ılıyor ki irak efkarı u. 
nıumiyesl, istikrardan ho~lanmıvor 
ve i!t!kran Jst"krarsızlığa çcvirm~k
t'2n .. ,R-.....rlıunır)'\.'h ıi'='o u1ra:"'mı"' trc! 
lllet eacr rni, etmez mi? b it • 

rl Bu \•aziyct rn"mkkctin tnenfantlc 
nı~·uygun mudur, değ") midir? . 

'"'""iuktfünctlerin Lö) le sık sık dcğicı. 
• rakt b .. ··k ı · ııi,1 fatbki a •;··~ ur inşa siynceti-

.Yor rn ,. ne nı .. nı oluyor mu, olmu· u. 
lmtnn b 1 • 

ba hah· 1 un ar ayrı bnh slr.rdir ve 
tin sık ıs eri k 'rnmak için knblnelc. 
l~<!iı"n· sık değişme ine scbr•p olan 

• ıvafı a • 
llzın:ıd rız \e amik tctk"k etmek 

ır. 

* Centtaı N • 
Pltıda "k . urı Sait'in 1938 sonlıı. 
llonra ~ ~~ar tne\ kiine g"lnıc inden 
ınerhu~ i oldu~u iki mühim hadise. 
Ya Uiraın ral Gazi'nin leci bir kaza· 
h"r Çocu:S' "e yerine hcniiz küçük 
IUallık ?lıın o ~ıunun r,crmcsi, 

a"bi ta "';ııfcsinin de bir Saltannt 
Gen ra ından ifa olunmasıdır. 

" era] Nuri S . "b' b" 1 • • etin b aıt iP ı ır şn ısı-

Orgeneral İzzettin Çalı5lar, ıeya. 
hnti etrafında şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Majino hattını esaslı surette 
tetkik etmek imkfınını bulduğum i. 
çin fevkalnde memnunum. Bu rr.ü· 
kemmcl müdafaa hattı askcrlık bı:. 
kımından son derece kıymetlidir ve 
geçilmez bir haldedir. Seyahatimiz· 
den çok iyi intibalarla dönüyoruz. 

Asıl harp henüz başlam1ş değil. 
dtr. Bittabi harbi, kim kuvvetli ise, 
o kazanır. Şimdilik harbin Balkan
lara sirayet edeceğini zannctmiyo. 
rum.,, 

DENiZ HARBi 

Dfin Fransadan dürıen matbuat lıeyeli ve Orge11cral izzettin Çalı§lar Sirkeci iatasyonunda 

'ALTMARK,; HADİSESİ 
Bir Fransızın, Fransızcayı bu kadar 
mfuıtekreh hale nasıl koyabild{tlnl 
derin derin dilıUndUm Te ıu neticere 
vardım: 

Diller bile, kendi milletlerine ~ 

C'/ı b l . 1\ 1 H .. k A m et,· yanct vasıtası olurken gilzclliklerlnl, am er aın, ıvorveç u u as~~:ı~r~:!,ı!::l::~~~~:r:nocrlmln 

B e Yı k • t d ı " • d namm dU3künü olduğunu öğrendlk-
lcrlm. Bakalım hangi bedahetten lrşey apma ls eme lgln en tenıonraarasırabu''Mösyö,,ytldin. 

Son Bir Haftada Fı·lomuz 'C'aalı·yete Geçtı·, Dı·yor ~~~1;~~~i::~ı::n::;:ı:~t~~!~:r! I' ~ iak sefaletine rağmen herifin hıy11-86QQO Tonluk 20 net meıııurıyetinde n• kadar sıkıntı
ya dilştUliinü hisseder gibi oluy~ 

Gemi Batırtldı lngiliz Ba~vekili, Belki de Alman Tazyikinden Bu Şekilde Hareket Eden ~0~~e~~~l:n~~ 7:~~ ~çı~~!ei!: 
Londra, 20 (Hususi) - Amirallik ff ki K b I T ı·f QJ d ... 5 ·· ı ·· giliz esirini kurtardıklan Altmark 

bugün bir haftalık zayiat listesinı neı Norveçin Bu Vaziyetinin Bitara ı a a i i e ı ma ıgım oy uyor hadi<ıesindcn baııaederken ıöyte di· 
retmiştir. Bu listeye göre, son hafta- h yordu: 
da mecmuu 47 bin tonlilk 15 bitaraf Londra, 20 (Husust) - Mister "Bunun üzerine muhtelit bir heye- "Norveç hükumeti, hadiseden a. "Brit:ınn konsnlarmm hl!!I' torltı ahllk 
gemi, ve mecmuu 39 bin tonluk bcf Chamberlatn, bugün Avnm Kama. tin Altmarkı araştırmasını istedık. berdar olmadığını bildiriyor. Halbu. kaidelerine mugayir ola.rak bire kup Jftz 
ln i d Alt k r h~d · B t ı te reddolundu Elhasıl ki hidise, haftalarca dünya matbua. g liz gemisi batırılmıştır. rasın a mar vapu u a ısesın. u a ep • · ~ · nlsbetle Altmark v:ıpurunn hücum etme-

Bilaraf vapurların 3 n Non•eç, 4 den bahsetmiş ve İngihz donanma. Norveçin bir şey yapmak niyetinde tı tarafından yazılmıştı. Norveç m
1
a.. lelne ve Non·eç ka.r:ısulannda mOdafauız 

Q Danimarka. 3 ü Isveç, biri Holan. sının mükemmel bir hareketi saye- olmadığı iıç, dört hareketten sonra kamatı hfıdiseyı lakaydane karşı a. Alman ml\rettebntını öldOrmelerlne kar,ı 
B.i:b 1'li.e; .JnmnXJ1.ı.,,1Jirj1j".lf!lal}jş.\m_Jx~ sinde, 299 İngiliz esirinin kurtuldu. anlaşılmış ve bunun üzerme İngiliz mış, belki de Alman tazyikı yüzün. Norveçte haklı bir in 1 uyanmıştır." 

J o-··- • , - • • • ., • ·- u., ---· .,~~ ···~··· '".:'vh- J. .... 'b..a 'i! h\'l<lo hı:ı.r~ko\e mecbur ol. b' a 
vapurların bütün tonajı &6.000 ton etmiştir. Mister Chamberlain daha sa Altmarıt araşurılmadan Alman. muştur. Fakat bu hareket bitaraflık Radyonun fennlıklarından ırl e 
tutmakta ve bu da harbin başlangı· sonra, Norveç hükCJmctinin clavasile yaya döm:cekti. vazifelerile kabili telif değildir. insanın radyo nPsriyatına derhal ee. 
cındanberi ticaret vapurlarının bir meşgul olarak, vaziyeti şu ~ekilde f vap verememesidir. Eğer mtımktln 
hafta zarfında uğradığı en büyü.1< hulUsa etmiştir: "Norv~ Hariciye Nazın, bitarn olsa da hemen söyliyeblbeydim, di· 
zarar olduğu söylenmektedir. FRANSADA memleketın karasularında muharip yecektim ki: 
Şimali Atlantikte bir Alman tah. "Geçen cumartesi günü Norveç bir geminin esir geçirmesine .karşı - Bire bedbaht! RergOn bir Nor • 

"' hükumetini protesto ettik ve hala g ı k bir hüküm bulunmadığını N 
~elbnhirl tarafından torplllenerek, ı. K e ece v~ vapunınu lç:ndeki masum or 

bir cevap almadık. Norveç Hariciye omu••n•stler da söylemiriir Bu telakkiye göre ya b Al l kiye ayrılan İngiliz petrol gemisinin 1 ~· · - veçlilerle birlikte atıran man a. 
6.022 tonluk İmperlal olduA-ı· anla- Nazırının dünkü beyanatı, vaziyeti kalanmaktan kaçmak için karasulara ra kızmıyorlar da, içinde yüzlerce 

aw müşkülleştirmiştir. Norveç makama. M b 1 kf iltica eden harp gem~lerl bitar~aı:ın rrayrf muharip tngili:ıı gemicisi taşı· 
şılmıştır. tının Altmark gemisini araı.tırmala· e US U an sulannı istedikleri gıbi kullanııoilır. yan bir silahlı zindan ıemisini kan 

/ngilizlerin yeni tedbirleri n lazımdı. Halbuki, netice~ itibarile Du·· cu··ru··ıdu··ıer ler. Biz ise, bu kanaatte değiliz ve sularında arıyım İng"li:ılere mi kıza. 
İngiliz Bahriyesi Alınan denizal. geminin araştırılmadığı anl~şılıyor. 3' milletleraruı hukuku böyle anlamı- eak Norveçliler? 

tılarına karşı takibatı §irldetlendir· Sebebi de, onun harp gemisi olması Paris, 20 (A.A.) _ Mebusan Mec- yoruz. Muhariplerin b.u gı~i harekatı Utanmamak hiç bir zaman bir me-
mektedir. Alman denizaltılarının imiş. Fakat Altmark ikinci bir defa Usi 60 komünist mebusun mebusluk. karasulan suhst!!11aldır. Bız d,, bunu 7.İyet değildi. Likin bir muharebe ai. 
seyrisefain yollan civarında durma. durdurulmuş ve araştırıL"llası isten. tan düşün.Hmelerine 492 reyin itti. kabul edemeyiz. liihı olmak ferefini ta ıyacağı his 
ları, gün geçtikçe zorlaşmaktadır. miş, fakat bu defa da Altınark kap- fakile karar vermistir. Bu mebuslıtr Beyanatı muhalefet liderleri mem. beklenmezdi. Zoman bunu da göster· 

• tanı razı olmamı~ ve bunun iizerirıe Alman • Sovyet paktını takbih et- nuniyetle tasvip etml~ ve bütün Mec. dl. 
Bugün Alman bombardıman tay. araştırma işinden vaz geçilmiş. Alt- memişlerdi. Hs Mister Chamberlain'i alkışlamış. Muharebe, bir Tıttftn dnatndır 

yarcJeri Şimal denizinde Norfolk, mark, talimata muhalefet ederek, Filvaki bazı mt-buslar Moskova ne tır. Vntan davalarına vatan·m~ ve hain. 
Tiencilnhire, Suffolk ve Northum- Norveç sularında telsizini de kullan. alakalarını kestiklerini ilan etmişler. Lordlnr Kamarasında da buna mü. lerJ katmak şerefsiz n gayri ahlAk' 
berland sahilleri açıklarında gemile- dığı halde, bir ceza ile karşılanma- dl. Fakat bunlar bu kşran pek geç masil beyanat ile vaziyet izah edil. bir hnrekettir. Almanyada Fransızcı 
re taarruz etmişlerdir. mış, bu yüzden .mazur görulmüşttir. verıni~ telikkl edilmişlerdir. miştir. bilen Alman mı yok k'; böyle dolan 
--------""------------------------------------·--------------- dmcılık mahklımlnrını iiçüncü RaH 

hükumetinin ruya hnklı davasını 

bııJunr:rı u sırada ikt" dar mevkiindc 
Yiik h" 851 herhalde İrnk namına bii. 
dlse t r kazanrtı. İkinci m lıim Jıfı. 
la11;1 ~ııkı1n, !ngiJtere ile ittüak1 do· ı--------·---
iiteri 1 e, ngılterenin harbe girmesi 

H A D i S-.E L E R i N .. i Ç Y O Z O müdafaada kullanıyorlar. Pis bezle 
sarılan yaralar kangren olmıya, ha· 
inlere mUdafae ettirilen da\'alar ifli. 
~a mahkumdurlar. "eaın ne,:lmanya "le mUnnsebctlcrini 

'te es r. Bir aralık Alman niiCuz 
1fl p~o.pa~andasının fraka bir hnyli 

edıği soylenmekte idi. Fak t Al-
~•nyanın evvel 1 Çek a 
llorı oslovakvayı, 

ra Polonvavı ç"ğnemesi I ~ I 
:•r:rıadığı belli olmıyan bu Alas 

1 0 ~!1 
4 utnna hatime çekmi;y v min ~n
ll'ıOttdikl olan İngiltere 'ne Ye rn l'ı 
~- .. ... k 1 an vana 
~"l'uyecegı açı ça an aşılnıııtı. • 

'* 
l'enı frak kabinesinin General Nu-

ti s.ait'in mesai. arkad?fı \ e eski Baş
~ıl Reşit Ah Geylani tarafından 
luraıacağı bildirili ·or. Reşit Ali 
1933 senesinin 20 l\fartındo ılk. 9 Ey. 
)(Hiinde ikinc" kabinesini k1 rmus, ra. 
lcat iki ay sonra istifa "tmi" ve dnhn 
19onra muhtelif knbinelere i~tirak et
lrtiştL 

kabine değf iklii:rf mflna,ehetlyle 
teınfn olunan bir nokta, del'işikliğ"n 
İrıtk huici !iİl asetinde h "ş bir tahnv. 
'1il ,ifade etmf!diğid"1'. O h ide .hiuti. 
•enin tamamİ) le dahili malıı:rette 
olduğuna hükmeder ve az:ı~ d~st ve 
koınşamaza muvaffakıyet dılerız. 

GENERAL WAVEL 
kudüse Teftişe Gitti 
Londra 21 (Hususi) - Y ın Ş~k

taki İngiliz ordulan kum tJantı t~
lleral Wavel Avustralyalı kıta~..1.....1 -

> T? .• hi,ı-çueft b ,, un .n.ııu 

• 1 aveç lıükumetinin Finlanda harbine karııma
mağa karar vermesine rağmen I sveçte harbe ka
nımak lelıinde mühim bir cereyan bulunduğu 
anlaşılıııor. lıverin askeri mulıarrirlerlnden mi· 
ralay Bratt Ue Stokholm Üniversitesinde lskan
dinavya tarihi Profeıörü Ahulıuul tarafından 
11azılan bir rlaalede J ıveçin harbe girmesi lüzu
mundan bahıediliyor. Ri.aalede l•veçin demok
rat liderlerinden birinin şu sözü göze çarpıyor: 
"Sovyet Birliği tarafından istila edllen bir Fin
landanıf! yanında hür bir I sveçin Ytıfıyabllece
ğini sananlar, alımaktırlar,, 
Risalenin muharrllerine göre Sovyetlerin .~imalı 
1 skandinavyayı işgal etmeleri mukabilinde Ce
nubf / akandinavyayı Almanlara bırakan bir an
la~manın Sovyet BirUği ile Almanya arasında 
yapılması muhtemeldir ~ Flnlanda harbinin 
biteceği sırada böyle bir anlaşmanın yapılması 
beklenebilir. 
Bu yüzden muharrirler, l sveçin Flnlandaya 
doğr.udan doğruya yardım etmeai, lelıindedirler. 
Fakat bu takdirde Almanganın vazl11eti ne ola· 
bUir1 

~uluırnrler ıu ce"abı 1'erlyorlar: 
Sovgetlerin, l akandinİ:ıvyanın en büyük kı3rm.

nı ifgal etmeleri Alman menfaatlerinin lehinde 
değildir. Onun ~in l aveçin, Flnlandaya yardım 
etmeBI, Almanyayı için için hOfnut edebi.Ur. 

"Sovyetler, Şimali Jskandinavyayı istila etlik· 
lerl takdirde, bu yarımadanın Almanya Ue Sov-
11etler arasında taksim edileceğine inanmak ld
rımgelir. Bu takdirde /11veç ile Norveç Alnıan
yaya verilir ve l ıkandinavyanın §imal. kısımları 
Ue Norveçin Atlantik üzerindeki limanları Soo
yetlere dii§er. 
"0 zaman Garp deoletlerl de müdahaleye mec
bur kahrlar ve l•kandinavya Aı·rupa harbirıe 
eahne olur.,, 

* Roman~·· gen~J"k Jıareketi lideri Sodo,.t'vid,nin R<1m
yı ziyareti dolayıs:yle (Times) in Roma muhabir! ıu 
malfimntı veriyor: 

"İtalyanın Romanyaya kal'Ş'l, gittikçe artan dostluk 
gösternıes[nin hikmetini, Kral Karol ile devlet adam· 
lannın BolşevikJ"k aleyhtarı bir hattı hareket takip et
melerinde aramak lbımdır. Balkanlarda Bolşc\ ikliğin 
indifa etmrsi endişesi, ftalya haridyes"nin en çok ehem
miyet vcrdiii mesele olnu;ra devam ediyor. 

"Daha bugün, bir İtalyan sazetes"nin Kahire muhabiri 
Mısırbların harbe kartı vaziyetlerini izah ediyor ve 
]\fısır t'f'kan umumlyesinin İtalyaya karşı itimataızlıtr~ 
nı kaybettiilni temin ederek Sovyet Birliii tarafın.. 
dan Türkiye-ye kal'fı bir tecavlla vukua takdirinde Sov· 
yet Birliiinin "medeni ananesi ve kendi menfaatleriyle 
Avrupa meııfaAtler: namına hareket eden ve Bolşevik 
lijin Akdeni:ıe inmesine milsaade etmiyecek olan bir 
devletle karşıJaucaimı,, ve bu devletin İspanyada baş 
etrnediii ıihi burada da baı eğmiyeceğini anlatıyor, 

Almanlar bir kere daha hO~fllr bir 
psikoloji hatası yapıyorlar. Bir ha. 
in doğru da söyle~e. ona kimse ln•n 
mnz. Vatanına havırı dokunmıyan 
sefilin ga~ riyc fa:\·dası otur mu? 

İngiltere ve Fransnclıı hinlerce Al· 
man millt~d vardrr. Llikln hl( b"r 
'laman bu iki memleket kendi radyo
larında bu adamlan rahşhrmn7lar. 

Çünkü ne olursa ohun onların f ngf
liz ve Fransız d8\ asına hizmetleri 
anormal ve çirkin b·r şc\CHr. Bir va 
tansızın namu~su7.lu~undan istifnd,. 
"tmek te ~ercOi bir hnreke-t dei!'ildir. 
Alelhusus hnindt'n vefn. zehirden i 
fa umulmn. Vfttnnını "atmı olan 
hain. fırsat bulunca yabancı efend·
.;ini de ~afal'. 

Bir kahntmttnl&k destanı o1mn a 
ılaima layık olan haThe .... m unıur-
1111" i1Ave rtmf'k reovA mıdır? 

Irak Kabinesi 
istifa Etti 

Ba~dat. 20 <Husust) - 1938 ~ı>ne. 
si Ukkanunundan itibaren Irak BAş· 
vekilliğini yapan General Nuri Salt. 
bugün istifa etmiş, Kral N:ıibf tı=tıfa. 
yt kabul etmiş ve vent kabinı-nin teıc. 
kiline eski Bı:ışvekil B R c:it At F.l 
geylanf>yJ memur etmi~tfr. Yenf ka. 
binenin bu gece te ekkiı1ü bekt .. n. 
mektedir. Nuri Sait kAbinesini istı. 
faya sevkeden sebepler henüz anla 
sılmamıştır 



' SPOR 
l ------------------.... TA• D '',..---ı{~~~~!~~~~!~~~~!~~~~~~~ıs--·l·HI_., Eğitmen 

Kursunun 
Vaziyeti 

Beden tıerl>lyesi genel direktarlülü 
1:aralından açılan ilk eğitmen kur. 
ırundan çıkan talebelerden yansı ta. 
yin eclilıni§, bir kısmı açıkta, bir kıs. 
mı da tekrar açılacak olan eğitmen 
kursunda vazife ğörmek üzere bekle
mekte ve bot gezmektedirler. 

Eğitmen kursunun tekrar açılaca. 
Jı ve bu devrenin dokuz ay olacağı 
da söylenmektedir. Maamaf"ıh biz 
bugün için bunun doğruluğuna inan. 
mıyoruz. Binlerce lira sarfile açılan 
birinci devre mezunlanndan fstif a. 
de edilemezken tekrar binlerce lira 
aarfile bir kurs daha açmağa ka.lk
ımak .israf olur. 

/ati.fare lıeyetl 
Ltanbul bölgesi fstipre heyeti bu •pm bölge merkezinde toplanacak 

&başkan Ankara teması ba'Jdnnd~ 
JU.abat verecektir. 

· Kapalı ıpor ltllonıı 

ıu AKŞAM M E L E K • te 
~ en tath ..ıt BARlTONU 

NELSON EDDY 
YİRJİN1A BRUCE - LİONEL BARRYMO~ 

Amerika Hürriyet ve LtikWl ulnmda On bJnlerce ld§iniıı atefll 
mücadeleleri aruında 

NEFİS BİR AŞK MACERASI 
fstanbul BelediyestnJn Sürp Agıop 

!mezarlığındaki sahayı kapalı salon A L E v 
~pmak üzere istanbut bölgesine 
'Verdiğini, yalıuz İn§aat muratnu be. 

A L E M D A R ve M I L L I Sinemalarında 
Bugünkü harbin gizli mücadelelerini ifşa eden ve bütün dü oyayı heyecana boğmuş olan 

idam Edilmiı Casuslara Aid Muazzam Film: 

CEBELOTT ARIK CASUSU 
TURKÇE SÖZL'O 

Harp gemileıiniiı esrarengiz batırılışlan. .. Entelijens Servis'in faaliyeti ..• 

Bugünkü casuslar dünyasının korkunç ve ölümlü harbi 

Bugünden itibaren Baıladı ! 
Aynca: lfABy CARLYL ve LLOYD NOLAN'm yarattıklan (KAÇAKÇILAR) 

~~~~~---------------....;.....;. __ .;....., . ' 'Emm İatanbulun en ferah, en genlf, en Modern Ses ve Projeksiyon makine-~ • ' 
leriyle müceddet -- ıllill-1 

CEMBERLİT AŞ SINEMASI TTOflrrkik~•e K:.~~d::!~O~~talan 
., Radyosu Anken Rad701a 

Bugün Matinelerden itibaren 
2. Büyillc ve fevkalAde film takdim ediyor. 1 - Fransız mmcililf
nın en kudretli ve herkes tarafından sevi1mif sanatkirlardan: 

JOSSELİNE GAEL ve LARQUEY'm 
temsil ettlkleri 

T. A. P. 
Dalp Uzunluğu 
IU DL 

1848 m. 
1485 K'.ca. 20 Kw. 

182 Kes T2n lıtw. 

Çarşamba, 21. 2. 1940 

den terbiye.inin vermesini istediğini 

~§tık. Beden terblyesiniıı ilk 1 $ A R -K 1 s j masrafa mukabil on bin lira verdiği ı 
.,.. gelecek seneki bütçeye de bu lf . 
için yüz yirmi bin lira koyacağı is. 1 

YARININ KADINLARI 
( Büyük Baba ) 

12.30 Program ve memleket saat Qan. 
1 l2,3S Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.SO 

Türk müzitf (Pl.), 13,30 - 14,00 Mfb:fk: 
KQÇ(lk orkestra: (Şet: Necip AJian): 

1 - Karı FMerl: Viyana f&J'kısl. 
2 - Franz Leh.ar: Eva operetinJD a.... 

GALA MUSAMERESI OLARAK 

ı&ilıbaı' edilm.fJtir. Filme flAve olarak METRO JURNAL • Balkan antantı kcnıferansı ve 
V ol.eybol müaabakuı en eon dünya ve harp havadisleri. Dikkat: Bu gece için Loca kalma- j 

Kız liseler arumda tertip edilen ~. Numaralı koltuklar bugün sabahtan itibaren aldınlabilir. / 
"toleyboJ pmplyonasuıa bugün Çapa f' Telefon : 40868 
XızMuallimmekteblsahasındade- ~~ ......... ~ .................................. .,, 
vam edilecek ve Kandilli • Bofazlçi, 1 
~ht cka • İnönü, Erenköy. Şlfli Te. ...,. _____________________ .,. 

~ arplaşacaklardır. • ~ 

Günün eıı mühim karplqmasr BU AKŞAM s u M E R Sinemasında 
pmplyonanuı başında giden Çamlı_ 
eanm İnönü ile yapacağı müsaNka 
olacaktır. 

Şefkat gençlik h~t ve heyecan ,ast.eren bir mm. 2 =- Meşhur 
Fransız tayyarecllerinden (ANTOINE DE SAINT EXUPERY) Din 
yazdıj'ı ve mfiatesna Fransız yıldızlarından 

PİERRE RİCHARD WİLM - CHARLES V ANEL 
ve JANY HOLT'un OYNADIKLARI 

CENUP POSTASI 
A§k. Vazife, kahramanlık, kudret n ceaaret fllml._ 

tf1rll. 
1 - Paul Llncke: T&ren ttva tarCL 
4 - !!mat Amold: MelodL 
a - Rudolf Pehın: Vala. 
18,00 Proıram ve memleket aat ~ 

18,05 Türk müzitf: Fasıl heyeti. 18,JŞ ...._ 
best Nat, 19,10 Memleket saat •7UI. a
jana ve meteoroloJI haberleri, 19,30 TQric 
mllzili: P1yasa prkılan. Calanlar. Halda 
Derman, Serit İçli, Haaan mır, Hamdi To
ka7. 

~--------------------.. --, Okuyanlar: ladl HOfN9, laflye Tolray. 20,15 Konuşma (Dq politika hldUelerl), 

Kroa blrlndll.ğf 
Gelecek hafta Heybelladada yaın

t.eaS TilrkJye kros birhıcllilfnde ta. 
tanbulu tansll edecek olan ild ta.lam 

MevsJmbı 3 Ddl Fransız Süper Fihnl 
..,. ................ _ 20,30 Temsil: Bir ceviz hlkA:vesl. Yazan: 

~ Şehzadebafı ' ' • 1\ Vahi Öz; 21,00 Serbest saat, 21,10 Konut-

FERAH Sinemada İSTANBUL ma (Haftalık posta kutusu); 21,30 MOzfk: 

fa tekilde tesbtt edihniJtfr: 
Birinci t&kım: Rıa Mabut, Artan, 

Bilseyin, Osman. 
İkinci takım: VJJdfmfr Bem.t Ma. 
~ t..k. • --==---- \'11....-ı 

Balkan flflrqlerl 
Balkan gQref pmplyonasma fştL 

nıt edecek olan Yugoslav, Rumen ve 
Ymıanlılann vize ve döviz meselele
rlnf halletmek için ulrqtıklanm ve 
bu hususta teşebbüslere glrifildlltni 
yazmıftık. Yugoslavlar müsaade al. 
dJklarını telgra11a gürq federuyo. 
numuza bildirmiflerdir. 

HALKEVLERINDE : 

Befiktae Halknl aaJcn1annda _....,..k 
ftllın ve totograt aerslal lcfn 21-2-NO cu
ma ıann akpftuna kadar 16tGriUecek e- 1 

... ıer kabul edllecektlr. 1 
•mınanu Halkevlndet11 
Eviın1zln Catalolhmdalıt" IOlllandll 

'Jtwıembe ıono saat (17.30) da ttmventte 
Hukuk Faklllteıd Doçentlerinden Bo.e,in 
JfafU tarafından (Hulru.k Ye devletin içti
mai belamdan izahına ça1ıpn 19 uncu am 
J'nnm mOeW!lerf) menuhı bJr konferana 

wrilecelı:tlr. 1 
CUma ıono de ...t cıı> de nr. 'MuaD1m 

Haf Rollerde : ROGER DUCHENE ve VERA KORENE 
Ve Meşhur DON KAZAKLARI TEGANNİ HEY'ETİ 

~ artne v6cuda getirilen ba emsalsiz filmde Çarlık Rusya. 
ımwı göz kamqtıncı ihtişamı ve ıamananızm Parla hayatını tasvir 
eden bir qk dramml..- thtiW fırtmalan arasında çırpınan bir kadı.. 
Din hayatıdır. tlaveten: Bay Şükrü Saracoğlu Balkan Konferansında. 

Yerlerlnlzi sabahtan aldınmz. Telefon: 42851 

Tel: 21359 BALKIN,.., Rlyaseticümhur Bandosu (Sel: İhsan XflD-
B n. çer): ugün matinelerden itibaren 

3 BÜYÜK FİLM TEBŞİR . l - Gustan CoUn: Marı. 
Tu··rk lstanbulun 2 

- rnınz Lehar: C1PD q1n cvaı.>. 1 • YARININ S - Gabriel Pares: Konser Poloma 
4 - Mascagn!: Amca operuuıdan _.. 

il &.DiNi a nı Baörında Tam ıeksyon. 
1 t b 1 H iL \eri; Ziraat, Esham - TahvflAt, K.amoı10 -

ltlıduı kalp~ ıau.lllQID- • 1 4ft U a K.lftlft Nukut Borsası CF17at), 22,35 Mllzlk: Cu-
Genç kız1ann rubu.. Kalpleri ö band CPL >. ll,2S - 11,10 Yaruıld proıram 
uıretecek ya11°m,, bir roman zlediği Gibi ve kapamfo 

2. Korsanın intikamı Yeni ve Muhteşem ~ 
Ecnehf t~ta~yonlannda 

(Z el KAPTAN BLOT) 
Bu halta TAKSİM Sinemasında 
~österilen EROL FLA YNm Avru 
pah rakibi CİRO VERA Trnin 
afk ve kahramanlık filmi 10.000 
lerce figüran görülmemif deniz 

muharebeleri 

3 • GECE KUŞLARI 
Emsalsiz kahkahalar n nqeıler 

filmL 

Unutmayınız. 
Her Perşembe - Culha 

FERAH Sinemanın icat ettilf 

Kombine Biletler Günüdür. 
Sel halinde 10.000 kip akın ed1. 
yor. 10.000 kişt de yer bulamı. 
yarak diğer ellence yerlerinl 

dolduruyor. 

Bir Sinema 

Açılıyor: 

MARM~RI 
YENi NEŞRIY AT ı 

REflT PAfANIN HATIRALARI - ...... 

Türkçe Neşriyat 
Londra 11 ve 19 metre Ozertnden mat 

18,55 de: Paris 40 metre Ozerlndea Dat 
20.25 de; Roma 31 metre llzertnden ve arta 
dalpda Roma ikiden saat 21 de. 

~ATROLAR 
Şehir TI,atrom 

Dnm ltısmmda e O KADIN • 
KomedJ Jı:ısmmda 

e HIRKH YERLi YERiNDi • 

1 

bak Sıva ftlilerlndea Rettt pqanm p- ------------
zetanfzde tefrika edilen bat.ıralan, Cev-
det lL Yularkıran tarafından kitap halln
de ~. Sıvuta Hareklb Milllye

DOGUM 
JClzmı Zifir Yenerden tarafından (Sine
ma ,,. nıbl bQn7emlz) mevzulu bir lcon-

ferana verilecektir. Bu konteraııalar içln jiiiım•••••••••••uaı••••••••••• .................... .. 
~etb'e 70ktur. 

nJn baf]an11cuıdan Sına lı:onareaine ve lrntverslte "doğum ve kadın ha 
Birinci BQJ1lk Millet Mecllstnln açılıfına tahklan" kliniği doçenti Dr. Nqii 
kadar ıeçen tarihi vekqil vesikalara isti- Erez'in bir kız çocuğu doğmUflur. 
naden anlatmaktadır. Nevzada uzun ömürler dileriz. 

yeniden yqatml§ olmasından. dljerl de kendıslnin 
mf annesine benzediği için onun nazan dikkatini 
celbetmlf olmaauıdan-. Demek Mehmet Beyin yirmi 
ya§Jnda ikm sevdiği Münire H•nıma be:ızememiı ol
aaydı, onda hiçbir alika uyandırmıyacak ve bu yu 
Bostancıda geçirdiği saatler o kadar tatlı olmıya. 
caktı.. Demek Mehmet Bey onda kendisini değil. 
genaJığınde aevdilf bdmı görmiif, onwıla bu sebep. 
ten o t.adar meşgul olmUft\L 

Ayıe daha ilk göriiştüklerl claldkaduı ttlbarm 
o kudretli adanun cazibesine nuıl tutulduğun&J, 

sonra da onunla beraber geçen saatlerde• ne kadar 
gülün~ denecek kadar mesut olduğunu hatırladıkça 
yüzüne kan hücum ediyor, bu derece saf olduğu için 
kendlsi:l1 affedemiyordu. 

Fakat. Mehmet Beyin kuvvetli phatyetl. cana 
yakın ve lmanm iradestnl elinden alıp pamuk gibi 
yumuşatan müşfik tavırlan, sözleri ve balaılan kar
§ISında hangi Joz mukavemet edebilirdi. Yalnız Ay. 
§e değil, onu uzaktan gören yabancı kadınla: bile o
nun büyüsüne kapılmıyor muydu? 

Aneak yengesinin anlattığı romandan sonra, 
Mehmet Beyin kendisile değil. annesinin hatıraaile 
meşgul olduğunu anlamlf ve ancak o zaman gözü a
çılarak örümcek ağuıa takılan bir kelebek gibi çır. 
pınmağa, bu ağdan kendisini kurtarmak için, bııp.. 
nın ve kalbinin bütün kuvvetlni sarfetmeğe bqla· 
mıştı. 

Bu pek kolay bir teY delildi Bunun lçiıı, Ayte. 
nln her şeyden evvel kencUaini meşgul edecü bir lf 
bulması, onöan sonra da kenctlmıe o yaz geçen gün
leri hatırlatan muhitten ve lnlanJardaD bir müdo 
d~t ici.n uzald•pnaS\ ıazun~ 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 34 
işte Ayşe bunun itin, var kuvvetile mesleğine 

arılml§ ve yine bunun için Bostancıya kabil oldu. 
tu kadar seyrek gitmeğe başlamıştı. 

* Yazıhanede derin bir sük1lt hüldlm sürüyordu. 
Uç genç meslekdq, nefea almaktan korkarak, Usta. 
dm yüzüne bakıyorlar, onun ağzından dökülen her 
kelimeyi bqlarınm içine nakoetmeğe çalışıyorlar ve 
bu sözlerin, birkaç gün sonra genç bir mücrimi kur
tannıya yarıyacak kanun maddelerine eklenerek, 
mahkeme huzurunda, binlerce dinleyicinin karp
amda tekrar edileceğini ve bir bayatın mahvolma
ıınm, veya kurtulmasuwı bu sözlere bağlı olduğu. 
nu düşünerek, titriyorlardı: 

- Bu genç kız. bir katil delildir, bu genç lm, 
bir cinayet lflememiftir. O sadece, dünyada en çok 
BeVcilği anasın. öldürmek lstlyen bir adamı ıustur. 
mU§, anasını kurtarmak lstemiJtir. Sonracbn, bir da
kikalık bir çilgınlığa düferek o biçare kadının .koca. 
aile beraber ölmek istemesinde, onun hiçbir sunu 
taksiri yoktur ve ol•maz.. Onun anasını da öldür. 
düğü iddiuına gelince; qağıda sayacağım deliller, 
bu iddianın ne kadar alçakça " huausl bir maksat-

la uydurulmtıf. mfith!t bir iftira otdujunu açıkça 
ispat edecektir. Esasen müvekldlimln bayatı annesi
ne k&rf4 phltlerin ifadelerile teabit edilen büyük 
sevgisi; içtim.ı mevkii ve tahsil derecesi, onu bir 
ana katili olmaktan tamamtle tenzih edecek eıı 
parlak ve vecız delillerdir. Onu tamyanlar, onun an. 
nesini öldürmek değil, onu en küçük bir söiile in
citmekten bile çekindilizıl ve batıl onu, sonradan 
Qvey babası olan adamla evlenmekten men için e. 
]inden geldij'ı kadar mümanaat ettikten sonra, an
neainin arzusuna brp gelem.lyerek bilibare, bu Uı. 
divacı hoı görmeıe çalıftılım ve battl tıvey baba. 
ama" onunla beraber evlerine gelen olluna tarp 
dalına iyi muamele ettiJini pekt.ıı bilirler. 

Milvekkllim, anneafni fizilntüden kurtarmak• 
Ovey babası.om Olltma, yani bugün onu anıı~ 
&dürmekle itham eden adama, bflyilk. yardımlarda 
bulumnUf, birçok defalar onun kumar borçlanm 
bile ödemllflr-. 

Ay§e gözlerinin 1rilti1n dikkati, bapnm btıtan 
anlayıf bbWyetile J&flJ avukatın .azı.rtnl takip 
-'erken. beyninin gizli bir töiestnde lfllyen bqka 
bir meJr•nizma nsıtul1e de o abah, avukat Sedat 

beyle hapishaneye yaptığı ziyareti dii§ünüyor, o 
günkü sahnelen tekrar yaşıyordu. 

- Müvekklllnin yüzüne bakmak, onun bir b10 
olamıyacağını ispata kafidir. 

Hakikater. yqlı avukatın haklıcı vardı. O temiz 
yi1zün. o dürüst ve namuslu gözlerin, bÖyle bir il
ham altında tutulamıyacağı jşikirdı. 

Genç kız §imdı, bapıshane odasında gördillfl 
o an benizli, solgun gözlü biçare kadının yalvaran, 
dilenen aesıni duyuyordu: 

- Hapjshanede çürüyeyim. telam cezasına mah. • kQm edil~yim.. Hepsine razıyım, fakat bana ··1en 

anneni öldürdün!., demesinler! Bu iftirayı benim üs
tümden defetmenizi ıizden rica ediyorum. 

Bu seste aynı zamanda, ne asil ve ma1rur bir 
ahenk vardı ve bwı!arı söylerken. yafb gö1Jer na 
derin bir acı ile derinleıiyordu! O dakikada. zavalh 
müttehemin ne karanlık hapishane odasını, ne de 
içinde bulunduğu sefaletı görmediği ve oradan çok 
uzaklarda yaşadığı belliydl 

HattA bir ara gözlerini, avukat Sedat beyden 
çevirerek, Aneye bakmıf ve kanad dudaklarında 
acı bir gülüşle: 

- Diı§ününOz. bir genç kız için annesini 61d0r. 
mO. olmakla itham edilmek. ne müthiş bir şeydir, 
dedikten sonra, belki de onun bakıflanndan aldılı 
cesaretle lllve etmifti: 
1,. - MeselA ıiz.e, "anneni ıen lSldürdiln!,. deseler! 
' Ay,,e, bu kızm kendi gözlerinde okudu. 
lu elemi blrdenbıre taha1 acwııı unu· 
tup: 

-.. -
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~'AN 
ABONE BEO&!Lt 

TUrklye l!cnebl -1400 
750 
400 
150 

1 Sene 
e A'1 

!800 Kr. 

" • 8 Ay 
• 1 Ay 

1500 
800 
aoo 

• 

MilleUerarası Po!'ta lttl.bad.ına da.bil 
olmcyan memleketler için abone 
bedeli müdJet suruiyle 10. tll, 1, 
a.ıı liradır. Abone bedeli oestndlr 
Adres değiştirmek 211 kUnı§tur· 
Cev;ıp için mektuplara 10 ıcuruşluk 
pul ılAvesl lhımdır. 

~-·"~"'"'o:··· ~-r .. SELELERt :~uu u M-= -~·- .... '~,~=~rf.~•""!.'~~ .... , ~~·- .. . ' . ,, , 

Halk Partisinin Yeni 

Ve Güzel Bir Kararı 

C ümhuriyet Balk Partisinin Hal. 

kevlerinJ kurmakla kültilr ııa .. 
' hasında memlekete ne kadar büyük 
hizmetlerde bulunduğu aşikardır. 
Sekiz yıldanberi bu evler, memleke. 
tin en. büyük şehirlerinden e~ hü~_ra 
köşelerine kadar her yanda ıdeali.st 
ve irfan aşığı bir faaliyetin ocağı ha. 
llne gelmiştir. Dokuz muhtelif kola 
•mlan ve bilhassa güzel sanatlar, e. 
debiyat, tarih, spor, hayır işleri ve 

1 
köycülük çalışmalanru nefsinde ce
ıneden ve bu yolda mühim ba~arılar 
temin eden bu irfan yuvalan muhit. 
lerine medeniyet ve kültiil' dağıtan 
l>ircr ileri müessese haline gelıni~
lerdir. 

Ancak, yurdun içtimat hayahna 
;yeni katılan bu müesseseleri eleman, 
para, bina bakımlarından memleke. 
tin dört bir tarafına yaymak inıkanı 
elde edilememektedir. Bunu nazarı 
dik.kate nlan Parti, bir toplanma ve 
bir kitap odası temin edebilen ve nls.. 
beten küçük topluluklann bulundu. 
ğu her muhitte birer halk odası aç. 
mağa karar vermiştir. 

Bu odallll', ufak mikyasta bir Hat. 
kevi mahiyetinde olup, ayni direk
tifler altında çalışacaktır. Yani bu o. 
daların gayesi temiz bir toplantı ve 
konuşma yeri olmak. okuma odası 
hzmetini görmek, halk iı;in faydalı 
konferansların, karagöz ve kukla gl. 
bi kiiı;ük vesaitle gösterilebilecek 
temsillerin verilmesine imkan hazır. 
Iamak, muhitte halk musikisi ve o
vun~nnınd fnkio;nfmn l'Aho;n·lcpn bir 
y.an an ra yo ve gramofon vasıta-
sıle halkın musiki ihtiyacını tatmin 
etmek, sergiler açılmasına, halk spor. 
lan yapılma5ına, milli bayramların 
daha güzel bir şekilde kutlanmasma 
Ve nihayet fakir ve hasta halka yar. 
dım teminine çalışmak gibi her biri 
diğerinden giizel ve faydalı işlerdir. 

Yalnız Halk Odalan, Halkevleri 
gibi d~kt~z şubeye ayrılarak her şube 
ayn hır ıdare heyeti tarafından ida. 
re ed.il~iyer~k bütün işler ve bütün 
mesnı uç klşılik birer heyet tarafın.. 
dan tanzim ,.e idare olunacaktır. 

Duyduğumu:r:a göre Parti ilk adım. 
da l40 Halk Odası açmak için icap 
eden bütiin tedbirleri almıştır. 

Hnlkelerinin kunıluş yıldönümfi 
19 şubata rastlanıaktadır Fak t yıl 
dönümü ~niinü takip eden l~k pn: 
zarın kutlama gilnü olm k ......n 

1 b ' t ül ası ço f'i&.•• 
:Ee ır eam olmuştur B t ··ı .. .. . u eamu e 
uygun olarak onuınüzde'-! 25 b t 

'"üHlk ~ şun pazar gun n evlerinin 1 1 
d

.. .. .. k tl açı ış yı • 
onumu u anacak bu ıni' b tl . . . • ınase e e 

Başvekılır~ız. Sayı~~ Doktor Refik 
Savdam soylıvecegı bir nutuk) • · alk a yenı 
Balkevl ve H Odaıa ....... _ ı1 
ilan edecektir. --...u aç ışını 

Alınan Akını Başladı 
Alınanlarla imza ettiğinıiz ın ak 

kat ticaret ~!aşmasından sonr:~~ 
rlınize yenıdcn Alman akını b ı "C.I .. A aşa. 
mıştır. ı;:. er gun vrupa trenind 
üç dört Alınan çıkmakta ve bunl en 
sadece iş adamı olduklarını s·· arı ' 

· I T. t l oy e-
mektedır er. ıc.are an aşmasının bu 
kada~. ~.ımana. ış. bulacak kadar ge. 
niş bukumler ihtlva etmcınesi b . 

ı· 1 . . ' u ış 
adamlarının ge ış. erının hayretle 
kar~ılan:rnasını mu~:p olmaktadır. 

Diğer wraf:an ~un sa~ahki tren_ 
le 28 kişilik bır ÇeA gencı kafilesi de 
gelrnistir. Buçnı;ır, B?l~anlara sığı_ 
nan 300 bin e.a:. g~ncıni? fırsat bul. 
dukça. meınleketunız yo ıle Suriyeye 

ideceklcrini ve Çek lejyonuna ya. 
g , _.,, k üzere Fransa ya geçeceklerini 
:zıuı... .l:-ı 

.. ' nıckteUli er. soy.e _.o--

Alman Sefiri ~ar~ya Gitti 
. k ç gu·· ndenben şehrımizde bu 

Bır a I f" . • 
lunmakta olan dA_. m~şts~ ırı Von Pa.. 

A -va.raya onmu ur. 
pen ıu..,,. _ -0 

y ni Sinema Fiyattan 
. e fiyatları için hazırlanan 

. Sın~rna Jakadarlı:ra tebliğ edilmiş. 
ı:stelcr, ,8 fiyatlar, 27 şubattan itiba. 
tır. Yen\ edilecektir. Sinemacılar 
ren tatbı göre bazırladıldarı li~ 
bu fiyatJar~k ettirmek üzere Bele. 
teleri, ta:clldertneğe başlam.ışlnrdır. 
cliyeye gon 
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ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 

• • • 
Bektaşinin De · ği Gibi 
Ahrette de A,h ' a eye 

B !ra Yokmuş. l3ira bfr nevi' 
kimya olmuş. Ben bira tir. 

yakisi değilim.. Lakin herkes içsin 
diye ucuzlattığımız biranın kendi. 
si ortadan çekilirse ucuzluğu neye 
yarar? 

Gazetecilerden bir kısmına gl5. 
re bira yoksa ne keder? Buz gibi 
Kayışdağı suyu içeriz. 

{Va - NO.), bu söz, insanı derbe.. 
derliğe ka.dar götürür, diye endi~ 
ediyor. 

Biradan, içkiden ve onun yerL 
ne bunun içilmesinden bahsedilir. 
ken aklıma meşhur (Punç) hikaye
si geldi 

_B~m işini KaytŞdağı suyile 
gorunce, mutlaka benim bu punç 
hikayesini öğrenmek 18.zundır. 

Şöyle ki: 

V aktile bir adam misafir oldu.. 
ğu bir evde bir pun.ç içmiş. Bu sı.. 
cak ve kızdıncı içki hoşuna gitml~ 
ve sormuş: 

- Aman, bu ne güzel şey ayoU 
Nasıl yapıyorsunuz bunu? 

Anlatmışlar: 

- Çayı pişiririz. Bardağa bo. 
şaltınz; içine üç kesme şeker. ya.. 
nm liınon, bir küçük kadeh de 
ı..,,.., .. _,..,...,1, P''"'"'"'f. ""'"9""' 1,l'\$(D.,..,. (? .. ,,.,,,,_,. 

sıcak içeriz. 
Tadı damağında kalaiı puncu a.. 

daıncağız evinde de yaptırmak 
sevdasına düşmüş ve bugünler gibi 
soğuk ve yağışlı bir havada kansı
na: 

- Yahu bana bir punç hazırla! 
diye rica edip içkin.in nasıl yapıla. 
cağını da anlatmış. Kocasına sev. 
diği bir şeyi hazırlamış olmak zev-

kile çalışan hatun, bir çeyrek saat 
sonra içinde siyah bir mayi olan 
bir bardağı erkeğine surunu§. A.. 
damcağız rengine dikkat etmeden 
bir yudum aldıktan sonra hemen 
püskürmüş ve~ -

- Aman hanun! Nedir bu zık. 
kım? diye sormuş. 

Kadm cevap vermiş:: 
- Ne olacak, punç! 
- Bunu nasıl yaptın 1 
- Tarü ettiğiniz gibi yaptım. 

Yalnız evde çay yoktu, yerine 
kahve pişirdim.. Şeker de kalma.. 
nuş. İki kaşık pekmez koydum. 
Konyak da bitmiş, bir kadeh rakı 
karıştırdım. Hal Limon da yoktu, 
bir kaşık da sirke koydum ve ge.. 
tirdim.. demiş. 

Birayı, keyif çatmak !çin içen. 
lel'l"I Kayışd.ağı suyile sarhoş ol-
ınak Iiı.zım gelirse acaba kaç da. 
macana içmelidirler? diye bir mu
adele yaparsak ne neticeye varırız 

deyu bir ehli keyfe sordum. Bana 
dedi ki: 

- Blranm ucuzluğu, rakının pa. 
h.alılığı bizi biraya doğru meylet. 
~irdiydi Şimdi hıra kalmayınca 
ıs.~r istemez tekrar rakıya dön
dük. Günahı vebali İnhlsarlarm 
boynuna. 

- Desene ki· Bektaşinin dedr· 
gibi yine ya he~r gı 

j Yazan·: B. 
Bitlere Meydan Okuyoruz 

B ulsak mendeburlan yakıp 
yok edeceğiz ama, insanla.. 

ra karşı olan muhabbetinden mi. 
ydksa insanların ona karşı olau 
hürmetinden m1 neden bilmem, 
mübarek hayvanlar, ya başımızda 
dolaşır, ya sırtımızda. 

İçlerinde belden aş-ağı inmiş o. 
lana şimdiye kadar tesadüf edil. 
memiştir. 

Rivayet ederler ki Yahudiler 
hayvanların belden aşağı kısmı. 
llI yemezlermiş. Bitler de öyle. in. 
sanların belden aşağı kısmını ye. 
miyorlar. Acaba müstehcen diye 
mi? Yoksa güzel sanat mevzuu 
dur diye mi? 

FELEl<.j 
sonra değil daha önce hamama 
sevketmeli ki; bitlenmesin, değil .,, 
mı. 

~ 

İnarulmıyacak Vaka1ar 
. 

Akşam gazetelerinden birin. 
de İnanılm.ıyacak vakalar) 

serlavhası altında şunlar yazılı idi: 
"Panamada bir adam bir manavdan 

iki portakal aşırırken polis tarafından 

yakalanmış. Üzeri arandığı zaman cake
tinln astarında banknot olarak 140,000 
dolar bulunmuş." 

Bunun şaşılacak tarafı neresi? 
Zaten böyle ötekinin berikinin 
malile geçinmese, 140,000 doları 
caketinin astanna nasıl biriktirir. 
di. Ayni şekilde dilenci iken ölüp, 
kulübesindeki yatağın yünleri a. 
rasında birkaç bin lira bulunan a. 
damlar az mıdır? 

İkinci şaşılacak şey de şu: 

Bite Evliya böceği, derler. De. 
mek bizde Evliya çoğaldL Fakat / 
sandukaları yok da görmüyoruz. 
Eğer dedikleri gibi her sırtında 

Bir genç ve kibar kadın uyur. 
ken kocasını öldürmüş ve geceyi 
Aşıkile ~eçirmiş .. Yakalandığı za
man da: 

bi$ bulunan evliya ise vay olur ha
limize. Dünyada rahatsız olduğu.. 
muz bir şey değil, ahirette de cen
netin birinci me\rkilerini işgal et. 
tiler ml, !rafta nöbet beklemeden 
başka çare kalmaz. 
G~en Umumi Harp~ fstanbul. 

da bit salgını olmuştu. Galiba ou 
bit denilen hayvan muharebeden 
pek hoşlanıyor ki; Avnıpada mu. 
harebe başlar başlamaz, bizde de 
göründü. Geçen Umumi Harpte de 
tramvaylarda üzerinde bit görü.. 
lenlerl arabadan indirirlerdi. Bit. 
ler' o zaman bugünkü gibi hafi şe. 
kilde çalışmazlar, a-çık havada do. 
laşırlardı. 

Belediyenin bft mücadelesi tçfn 
bulduğu çare harnamlarmış. Dört 
yerde hamam açmışlar. Bekarlan, 
pisleri. bitlilerl göndetip y?katı.. 
yorlannış. Güzel tedbir. Lakin ba. 
na sorarsanız halkı bitlendikten 

:..... N~ olııQ yophğ1m1 ogrenip 
müteessir olacaktı. Teessürüne ma.. 
ni olmak için uykuda iken kendisi.. 
ni öldürdüm .. demiş. 

Bunda da şaşılacak bir şey yok. 
Kadın merhametli bir mahlllktur. 
Kocasını teessürden vikaye için e. 
bedi uykuya daldırmış. Bu yolda 
denecek söz, şudur: Allah bütün 
evlileri böyle bir muhabbet ese. 
rinden muhafaza buyursun. 

• Biraz İhtisas L8zım 

;._ Elma kaça! 
- Kırk kuruş. 
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TÜTÜN iÇENLERiN M!DESI 
Ti.ittlnün aleyhinde saydan bin 

bir tlirlü kabahatten biri de m:de
yi bozmaktır. Çocuklar ilk ııigara
lannı içtikleri vak.it yakalanırlarsa 
·kendisi de sigara içmiyen- annesi. 
nin yahut habasmın vereceği nasi· 
hatler arasında hemen hemen bi. 
rincisi, iştahla yemek, kavruk kal. 
manıak isterse çocuğun sigara iç
mekten sakınması lüzumu olur. 

İlk slgaralann, doğrudan doğ. 
ruya değilse bile dolayısiyle, m~
deye dokunduğu onların verdiği 
bulanbdan, baş dönmesinden ve 
daha sonraki alametlerden belli 
olur. Fakat bu alWııetler ancak 
ilk sigaralardan sonra gelir. Çocuk 
babasını, annes:ııi taklit ederek si· 
gara içmekte -gizlice- devam e
derse o da alışır ve daha sonralan 
mideden gene rahatsız olsıı da e. 
hemmiyetli derecede olmadığından 
midesini unutur. 

Onun için, hek;mlerden bazılan 
tütün içmiye alışık olanların m1• 
desi ne halde bulunacağını merak 
etmişler ve tetkike koyulmuşlar. 

En önce hatıra gelen, tabii, til. 
tün içenlerde mide ekş"sinin de.. 
reeesini anlamak olmuş. Tütün iç· 
mekte devam ettikleri halde mide
lerinden şikayet etmiyenlerin rni. 
de ekşisi tahlil edilem.iyeceğinden 
bu tetkikler hep tütün içen bozuk 
mideliler üzerindedir. Şikayetlerin 
bir kısmı mideden ekşilik çdana• 
smdan yahut ın:denin yanmasın. 

dan, bir kısmı da midenin tenbel 
olmasındandır. Demek ki tfitiin 
içenlerin hepsine mahsus ve da
ima ayni şekilde bir haz:m bozuk· 
lnğu yoktur. Bundan dolayı mide 
ekşisinden yapılan tahliller de ay .. 

nf netlceyf verememiştir. Kimisin· 
de ekşilik fazla, kimisinde az. 

Bir hekim daha ince merak e
derek tütün içen ve midesinden 
şikA:vet eden yüzlercesini tetkik 
ettikten sonra şu nisbctleri bul. 
mus: Yüzde kırkmda ek'iilik az. 
yüzde otuz ikisinde ekşilik fada. 
yüzde y:rıni ikisinde de normal bir 
nisbette. 

Ancak, miıfe ek'iilİ~İnİTt fazlah. 
ğı veya eksikliği tiitiinden başka 
daha bir çok seb1>nlerden iIPTİ ge· 
lcb'lt>cee-i kin, tütiin İf'enlerde hu 
fazlalığı~ ~eya eksikliğin tiitUn. 
den mi :vokc:a Jfa .. ka bir sehPnten 
tni i1eri ·geldiğini kestirmek kolay 
değ'ldir. 

Yalnız Almanyada J:ıir heki.mfn 
anlattıi!"ı biı;, hadıın•!l hali fi:tHniin 
alevhintfe kııti hir rff'til te~ldl ed r: 
Bu hasta mide iilseri alamelleri 
göstPrm!ııı. Bnnun für(>rİtv• amplıvat 
yanılrlığı hal~e m'desincJe ülser 
l?ÖriiJmPmis. Sonrıı ha .. ta hir müd. 
det tütün iremvi btraklnca haı;to. 
lık alametlerirıden kuı:"tulmu~. On 
ııene rahat ettikte11 sonra tekrnr 
tütün içmiy<'! ba~lamıs ve midr 
sancılan veniıfen ırelm's. R1mn an· 
Jaymcn tiitünii hiisbiitiln h1rı>lcm1'! 
ve arflk hastalıktan da büsbütün 
kurtulmuş. 

Bu misal. tiitün içip te mfdP.leri 
rahats1z nlanlann henc:ine hir det'S 
olabilir. Tiltün muvakkat bir müd. 
det tc;n olsun bırakılıT, mide ra. 
l\atsı,.T1P., ge<"erse sPbebi anlac:;ılmış 
demektir. O vakit ya tütünden 
biisbütiin va:.f!~erek l"ahat etmeyi 
yahut atla arpanın hikayesini ter. 
cilı etmeli ... 

·= Ayol, kırk kuruşa elma olur 
mu? 

- Bu halis Amasya! 
Bir diğerine sorunuz: 
- Elma kaça 
- On beşk~ 
- Ne elması bu? 
- Amasya! 
Bir başkası: 
- Kaça elma? 
- Otuz beş. 
- Pahalı. 
- Halis Ferik . .:: 
BiI dördüncüsü: 

- Elma kaça! 
- On ild buçuk. 
- Ne elması o? 
- Halis Ferik. 
Nasıl içinden çıkacağız? diye so... 

ruşturdum: 

Piyasada Sapanca Feriği, Ekşl 

Fefik.• Pirinç elması, Alyanak el
ması, İngiliz elması, Üskiip elma. 
sı, Gümüşhane elması, Niğde A.. 
masyası, halis Amasya diye do.. 
kuz, on türlü elma var. 

Portakal almak isterseniz~ 
Karadeniz malı, Alanya, Fent. 

ke, Mersin yafası, Dörtyol. Hatay 
isimlerile beş altı türlü yemiş var. 

Et alacaksınız: 
Ak karaman, kızıl karaman. et'. 

kek dağlıç, dişi dağlıç, kızıl dağlıç, 
çandır, dişi kıvırcık, erkek kıvır
cık, dana, malak, manda, inek, sı
ğır diye mallar var. 

Bütün bunlan nasıl tamyaca~? 
Dd şeyden birisi: Ya salıcı na. 

muslu olacak, malın ha.kiki cinsi. 
ni söyliyecek .. 

Ya siz, ihtiyatlı olup aldığınız 
malın ne olduğunu öğreneceksi.. 
niz. 

İş şuraya varryor. Bizde elma 
almak için elma mütehassısı, por
takal almak için portakal mütehas.. 
srsı, et almak için et mütehassısı 
olmadıkça aldanmak muhakkaktır. 

Hayat, ne tatlı şey, değil mi? 

Dün de 250 Bin 
Lirabk Mal Satildı 

İhracat ticaretimiz normal olat'ak 
devam etmektedir. Dün bütün bita
raf memleketlerle müttefik devlet. 
lere her türlü mal sevkedilmiştir. 

Dünkü satışların yekunu 250 bin li
radır. Satılan mallar arasında zahi. 
re ve kuru meyvalarla balık ve yu.. 
murta vardır. En fazla mal alan İtal
ya, Fransa ve İngilteredir. Balkan 
hükumetlerinden yalnız YugosJav. 
yaya bir miktar kitre gönderilmiştir. 

Sovyetler tiftik alıyorlar 

Sovyet Rusya ticaret mümessilli. 
ğine mensup bir heyet dün Banka. 
lann depolarında bulunan tiftik stok. 
tarının kalitelerini tetkik etmisler ve 
sahiplerinden de fiyat istemişlerdir. 
Bu tetkikler Sovyetlerin tiftik mü. 
bayaa etmek istediklerine delalet et. 
mektedir. Ayni heyet yapak stokları.. 
nı da gözden geçirmiştir. 

Fakat yapak ihracatı yasak olduğu 
için harice yapak gönderilmesi müm
kün görülmemektedir. İngilizler dört 
gündenberi tütik mübayaasma son 
vermişlerdir. Bunun sebebi evvelce 
alınan malların henüz elden çıkarıl. 
manuş olması ve bir kısım mübaya. 
atın henüz İngiltereyc sevkedilmemiş 
bulunmasıdır. 

Dün getirilen eşya 

Capo Orso vapurile dün limanımı.. 
za tahta eşya, elektrik levazımı, kim
yevi ecza. makine ve aksamı, fotog. 
raf eşyası, boya, kağıt, esans, radyo 
malzemesi, pamuklu mensucat, mu. 
kavva, Bes:abya vapurile muz, hur. 
ma, otomobil aksamı, zamkı arabi, 
Hindistan cevizi; Svanetia vapurile 

\ 

de kimyevi ecza ve sinema filmi gel
miştir. 

Muallimlerin Mecburi 

Şark Hizmeti 2 ı . ı . '1 c 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel. 

G uetelerden: 
"Ders ytlı.ru.n tıçte f1dsl Jr«'Öğ{ 

halde Şark vilAyetlerlnln bazı yerlerindeki 
ortameldep ve liselerde mualllms1% ders• 
ıer bulunduğu anla3ılm.ıştır. Maari! Ve
kAletinin muallimleri mecbur! Şark hiz
meti.ne tAbl tutmak üzere tetkikat yapnr
dı#ı haber verilmektedir. Bu tetkik.at mil.s
bet netice verirse her muallim lkl sene 
rnüddeile VekAletin tayin edeceği Şark 
vll.Ayetlerlndekl lise ve ortaokullarda mu
allimlik etmek mecburiyetinde buluna· 

caktır." 
Şark vil!yetlerinde mekteplerin 

muallimsiz kalması, muallimlerin 
Şark viliyetlerine g:~k istememe.. 
leri çok eski bir davadır. Bu mesele 
üzerinde daima iki fikir çarpışır. Bi. 
r~nciler derler ki, Anadolu ve Şark 
vilayetlerindeki mekteplerin mual
limsiz kalması kültür davamızı kö.. 
künden inkar eden bir hadisedir. 
Yalnn büyük. şehirlerde irfan nıües· 
seseler!nin işlemesi, bundan öteye 
bir kültür viranesi, asırlardanberi 
devam eden, köylü, kasabalı ve şe.. 
birli ile olan · küıtın farklarını hiç 
bir zaman ortadan kaldıramaz. Bu, 
sebeple gençler birer misyoner gibi 
fedakarlığa katlanarak memleketin 
her tarafına gitmeli, vatani vazifele
rini Üa etmelidirler. Bir bakıma çok 
doğru bir mütalaa .•• 

İkinciler derler ki, bu memlekette 
fedakarlık yapmıya mecbur yalnız 
muallimler tn.idi.r? En az ücretle ça
lışmaları, yükselme imkanı e.n az bir 
mesleğe hayatlarını bağlamaları, en 
güç mesai şartları içinde ömür m. 
ketmeleri az bir fedakarlık mıdır? .. 
Bizden daha ne fedakarlık isti:ror· 
lar? Şark vilayetlerine gidelim ô.In ... 
Fakat neden Ş:ırk ve Anadolu besa. 
bına fedakarlık İstenirken akla yal
nız biz geliyoruz? Anadolu doktor• 
suzluktan, ilaçsızlıktan kırılıyor, ne
den doktorları, cczacıJan bu mccbrui 
hiLmete tabi tutmuyorlar? Anadolu 
zirai bir kalkınma devresi içindedir. 
Neden meml<'ketin diğer unsurlarını 
da seferber edip Anadolunun, Şar
kın umran bekliyen beldelerine yağ. 
ılırmıyorlar? Muallim, bu memleket. 
te bir feragat ve fedakarlık sembolü 
oldu ... Onun bu yüksek hissini istis· 
mar ederek sadece onun sırtma yü~
leniyorlar. Bu ı:!a çok haklı bir ş'.ki· 
yet. 

O halde ne yapmalı? l\fua!lim 
Şark vilayetlerine gitmek istemiyor. 
sa, bunun sebep ve hikmetini arnmak 
lazım ... Bu da malOmdı:r. Şark vila. 
yctler:nin bugüne kadar karanlıkta 
kalan muhiti içinde muallim, şehirle, 
fikirler rabıtasını kesen bu ücra yer• 
lerde öleceğini biliyor. Şehr!n ilim 
ve kültür havası içinde yaşamak is. 
tiyor. Şark \'İlayetlerindc en iptidal 
hayat şartlarına katlanmak nıt>cbu· 
riyetini yüksek fedakarlığı ile kabul 
etse bile, kültür mulıitinden uzak
laşmıya razı olmuyor. Bunun bir de 
maddi tarafı var ki onu d:ı hesaba 
katmak lazım. Burada alacağı maaş. 
la, orada alacağı müsavi olduktan 
sonra fedaknrlığa niçin katlnnsın-

Amma efendim, hamiyet ve vatan· 
pervcrlik meselesi ... O zaman mual. 
l'.nıin şu haklı şikayetine kulak ver
mek lazım... Bu hamiyet ve vatan. 
pen•erliği neden yalnız muallimden 
bekliyoruz? Neden oralardald biı 
bankaya tayin edilen memura, her. 
hangi ziraat müessesesin:n te!mlsye
nine ve m::ıkinistine en yük~ck üo. 
reti verirken, muallimin uzun biı 
say ve tecrüben:n mahsulü olan bil· 
gisine bir müsavi çizgisi çekip ı;eçi. 
yoruz. İstanbulda çalışan muallimle, 
şark vilayetlerinde çahşan mualli
ınin kaunç seviyesi müsavi olduk· 
tan sonra, oralara gitınek, ve 
yaptığı fedakarlığa bir kat da. 
hn fedakarlık ilave etmek i!>temezseı 
muall:me gücenmiyelim. 

Bu dava yalnız bizim memlt'kete 
mahsus bir dava değildir. Her mem
lekette muallimlerin İ!;' \"e uznk 
memleketlere, müstemlekelere sev· 
kini temin iç'n buralarda çalı~arı un. 
sura dniına en yüksek ücret ödenir. 
Muallim hayatında yapacağı iki se· 
nel"k fedakarlıkla beş on kuruşu bit 
kenara koyacağını düşünür, bu ümit 
ile gider. Bundan başka maarif. mrın 
leketin kültür hayatiyle alakao;ını 
kesmenıesi için muallime her tiirlü 
hayat konforunu temin ettiği gibi, 
kültür malzemesini de elinin altın· 
da bulundurmalıdır. Bu sartlar da. 
hilinde muallim çok büyük bir foda· 
karlığa katlanmadan, vazifesini yap. 
mış olur. 

Fakat sadece muallimden fedakiir· 
lık istemek, ve yalnız ondan istemekı 
senelerdenberl halledilemi~·en bu dn. 
vayı, cebir ve muallimleri Şark biz· 
metine tabi tutmakla da hallede· 
miyeceğiz. Maarif Vekilinin nuhtk· 
tarından birinde işaret ettie-i ~ibi1 
muallimlik mesleğinden çekilt>n un· 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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YENİ ROMA 
_Sey-ahatleri 

" 
(Da~ 1 incide) 

Diğer taraftan Sovyet Rusyanın 
iXarpaUara gelip dayanması, Merke. 
izi A vrupada ve Balkanlarda nüfuz 
tesis etmesi İtalya bakımından hoş 
görülmemektedir. Şu halde İtalya.. 
nın muarızı bulunduğu Berlin -
:Moskova mihverinin emelleri karşı.. 
aında Romanya ve Macaristanın di
lekleri ile İtalyanın mukavemet ar. 
zusu arasında bir muvafakat mev. 
c:uttur. 

Bu tevafuk neticesidir ki Kont 
Çaki bUf1dan evvelki Venedik müliı. 
katını yaptı. Ve bu mülakat netice. 
sinde İtalyanın bilhassa Sovyetlerin 
Karpatlardaki muhtemel hareketleri 
hakkında bazı anlaşmalar ya~ıldı. 
Kont Çakinin tekrar Romaya git. 
.ınesi mevzuubahs oldu. Berlin bunu 
hiddetle karşıladL Kont Çaki şimdi 
yenide~ İtalya seyahatine hazır.lanı.. 
yor.1 

1 R omanyada Italyaya k~ gös. 
terilen sempatinin Balkan 

Konseyi ve Balkanların bitara!lıiJı 
hareketinden sonra hararetlenmiş 
olması Balkanlılann kend~ hudutları 
1çinde emniyet kararı aldıktan sonra 
Romanyanın Balkan hudutlarına da. 
bil olmıyan Besarabya meselesi He 
alakalı görülebilir. Romanyada esa. 
•en tarihe mal olmuş bir Latinlik 
iddiası, İtaly1'n !empatisi vardır. 
Romanyalıların kendilerini İmpara. 
tor Trajan'ın lejyonlarım.n bakaya. 
sı addettiklerine şahadet eden bir 
hayli eserler vardır. 

Hatta Romanya hakkında etüdler 
yapan Avrupalı muharrirler Rumen 
münevverlerinin bin sene kadar L5.. 
tin aslından olduklannı ıınuttukla. 
nnı, fakat sonradan bu hakikati kav
radıklannı eserlerinde k:ıydederler. 
Askeri müzede mazi yadigarları ara
sında Tr.ajan'm köprülerinin m.:ı.. 
ketleri mühim bir yer tutar. Bu et
rıogrnfik vaziyete bir de İtalyanın 
petrol ihtiyacını, bilhassa SıJVyct 
Rusyadan almak istediği, fakat ele 
geçiremediği petrolleri de ilave ede
cek olursanız İtalya ile Romanya a. 
rasında, hem etnografik, hem antiko. 
münist, hem toprak bütünlüğüne, 
hem de fktısadi münasebetlere isti. 
nat eden bir anla~mıya nasıl yol a
cıldığmı izah mümkün olur.. 

Moskova - Bcrlin mihveri böyfe. 
ce Roma seyahatlerinin sebepler.ini 
hazırlamaktadır. 

Ankara Hukuk9 

Maarife Devredi6yor 
Ankra, 20 (TAN Muhabirindcn)

Ankara Hukuk Fakültesinin M~arif 
Vekaletine devri işi için Adliye ve 
Maarif V ekAletleri temasa geçmiş
lerdir. 

Önümüzdeki ders yılından itiba
ren Ankara hukukunda tedris müd
deti dört seneye çıkarılacaktır. 

Cebecide inşa ettirilmekte olan ye
ni bina, önümüzdeki Birincite~rinde 
ikmal edilecek ve her türl:l hazırlık. 
lan bitirildiği takdirde 1940 - 1041 
tedrisatına bu yeni binada b:ı.şlan::ı
caktır. 

!"' l\'lünhal l\lüiettişliklcr 
Münhal belediye müfottişlikleri i

çin yeniden dört müfettiş alınmas1. 
na karar verilmiştir. Bunun için 7 
martta belediyede bir müsabaka im
tihanı yapılacaktır. Bu imtihana ait 
sualler hazırlanmaktadır. İmtihan, 
hukuk ve iktısat ile, devlet ve bele
diyeyi alakadar eden mali mesele
ler, belediyelerin şahsiyeti hükmü. 
yeleri ve kazat saliihiyetleri.. gibi su
alleri ihtiva etmektedir. 

---<>-
Ziya Karalın Yeni V azi!esi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Zümresi 

Yeni Zamanlar Tarihi Doçenti En.. 
ver Ziya Karal, Maarif Vekaleti Ttl... 
Jim ve Terbiye Dairesi azalığına ta
yin edilmiştir. Kendisine Ankara Ta. 
:rih ve Coğrafya Fakültesinde de ders 
verdirilecektir. 

Bir sene evvel mebusluğu tercilı 
«len Profesör Uzunçarşılıoğlu 1sma. 
il Hakkı ile Mehmet Şemsettin Gül. 
tekinin bıraktığı boşluğu henüz doL 
duramıyan Edebiyat Fakültesi tarih 
%Ümresiı Enver Ziya ile, kendisinden 
çok büyük hizmetler beklediği bir uz.. 
vunu daha kaybetmiş oluyor. 

snrun sayısı seneden seneye çoğal
maktadır, bu tedbirden sonra bu 
kadroda müthiş" bir boşluk görürsek 
pşmıyahm_ l\luall:mler ayni bare
me tabi oldukça, Şark hizmeti mu
allimler için cazip bir şekle sokul. 
madık~a, cebren alınacak tedbirler 
boşluğu doldurmıyaca.k. bilakis bo1-
luklal' a~acaktU'. 

Muallimin fedakltblım 'bu 'kadar 
lrdsııdr ~tnılyellm. 

')_ '· '}.. ~/.) 

TAN=-==============================================~ zı. z. Ho 

' Sizler Kimlersiniz? ,. 
~ . ---------- / 

-Afrodit Adh Tereddi 
Mikrobunu Ezmek 

isti yenler l(imlerdir? 
p • 

OJafl 1 lnd~e) 
diğimiz h<ı~asiyet de bunun ifadesi~ 
dir. Geri fikir, taassup, cehalet, muL 
lak surette, karşısına bir kaya gibi 
dikilen inkılAbın duvarlarına çarpıp 
yıkılaca.1<tır. Bu sahada söylenecek 
her söze, yapılacak her harekC'te karşı 
cevap verc.'<!ek münevver kütle, bu 
memleketin küçük bir zümresi değil, 
büyük bir ekseriyetidir. Biz konuşur. 
:iten onlara dayanarak konuısuyontz, 
İbrahim Ha.kkı, kimler namına ko. 
m.tşuyor? 

(lfaşı t incide) 
tar Profesörleri, tabü, derin, ve ti. 
tizce bir alaka duyarak, hatta içle. 
rinden birçoklan, bir gün maznun 
sandalyesine oturtulmayı bile göze a. 
larak harekete geçtiler, fakat, ne ih
tisas, ne sal.'.ıhiyet, ne bilgi, ne cesa. 
ret, kültür bünyemizde açılan bu ya
ranın, bize fazla acı vermeden sarıl
masına yetmedi. 

Maalesef, yaramn: hula kanamak. 
tadır. Ve maalesef, hergün, duydu.. 
ğumuz ıstrrabı arttıran yeni çıbanlar 
doğurmaktadır. 

A~k Unrunda Dcbc:s,nı Mesela, dün, bir sab~h g~zetesi. 
- ':ıl bu yaraya. bir neşter daha vuruyor 

ve diyor ki: 
"- Ortedıı Pierrf! J,ouys'in yaz

A'emdarda Şengül hamamı so!\:a- dıJı edebi ~erin miistehccn oldu~'ll
ğında oturan 1stavri, zahıt:ıya mü. mı iddia eden bir tek adam vardı. 
racaatla, küçük kızı Katina tarafın- Fikir aleminde yapayainız bırakılan 

hu adnmrn, edebiyat ve sanat mcse. dan soyulduğunu iddia etmiştir. 

Soya;a I{~ 

İstavrinin iddiasına göre, Yorgi lel<.>rindeki vnkulsuzluğu, bir mah
keme kararile tebeyyün etti. 

isminde bir genı;, l'undan birkaç Sanat ve edcbivat menulannda-
gün evvel büyük kızı !\farika ile ni. l • 

ı Kİ kati vukufsuzluğu, blr mahkeme 
şanlanmıstır. stavri zengin bir a- kararma ihtira~ eden ilk insan, bu 
dam olduğundan. dtı.madma bln lira nifamdır. Şimdi bu aclam: 
para ile, 0 civarda yeni yaptırdığı "- Biz, diyor. hu CAfrodit) ndlı 
apartun:mm nısfım da dr3homa ola- t<.>rcddi mikrobunun bazını czece. 
rak vermiştir. Fakat Yorgi. ~farika ğ"7.!,, 

yerine lstavrinin küçük kızı Kati. "Hnlbuki, bu ~dam r.f1d\n umumi
nayı sevm_iş, ve Katina da kendiı:.i- yeye (Ehli vukuf) olarak takdim e
ne karşı liikayt kalamamıştır. dijmi"?ti. Bu iddia-tmdan nnhyoruz 

Bunun üzerine Yorgi ile Katına,· ki, k~ndisi, behemehal !~tdiği netice. 
evvelki akşam İstnvrinin kasasına yi istihsal etr.ıek azminde bir da,·acı, 
anahtar uydurmuşlar, 1650 lira pn- udetn ikinci hir müclde·um'1mi imiş. 
ra ile 2500 lirallk tahvilU.tını çalıp, Ve hu işe, tasavvur, ,.e tasmim ile gi-
ortadan kaybo~uşlardır. rişmiş! 

Zabıtanın yaptığı tahki:rnt neti- "l{aJc11 ki, bazı aianıla1', lıayntln. 
ceslnde Yorginin SamatyacJa bir ev- rıntbld hnrcket tnrzlarile amme hu
de oturduğu anJa~ılmıştır. Yapılan lwkur.a tnallfık eden i::lcrrle (ehli vu 
nramada, yalnız Katir.anın orada ol. JrnO o]arnk değil, hatta, snde-ce miJlet 
duğu görülmüş, fakat para ve tahvi- fe:rtli şn1w•lar ha!inde dahi ~öz söyle. 
lata dair hiçbir şey bulunamamıştır. mck .saiah~~·etini, kendilerinden ne
Bunun üzerine tahkikat derinlesti. zetmışfordır! 
ritm.iş ve Yorgi ile Katin:ıntn çaldık. ~ "Nrşret~iğimiz veslkAlal'a giil'e, •
lan şeyleri bir müddet s:.ık1am~k ü- ~er, ·~·~ah nı Ilakkı Konvalı, bunlat'. 
zere Sultanahmette bakkal Yorglye rlan hı:-ı ise. ~u zavallı (Afro~it) iı:in
hı~aı.:.t.ılı:lAn ..Anlıuılmıs.t.ı:r __ J~aral::ır.la de hcr]rnngi Lir nokt1mnJa değil ıle, 
tahvilatlar istirdat edilip. lstavrlye """''~tr .. ve "rınrıu ı.u.r ...... ".. ... .. 

iade edilmiş, suçlular haltl~d.l taki. kaOTsıla~mtış S:\byılınz~ .• l dk 
t gazc e, u satır an vaz ı tan 

bata başlanmış ır. sonra, bir çok vesikal:ır n~şT'ediyor. 
-o-- Bu vesikalar, İbrahim Jlakkr Konva-

Dün Gece Darahanede lının eliyle YZlZlldığı bildirilen bazı 
r satırların klist>lerldir. 

Yangın ÇıktJ Eğer bu satırlar iddia edildiği gibj 
hakikaten onun tarafından yazılmış
sa İbrahim Hakkı Konyalının: Dün gece saat 11 de darplıanenin 

çinkograf dairesinde bir yangın çık
mıştır. Bir aralık ateş binanın çatı. 
sına da sirayet etmiş ise de itfa.iye. 
nin vaktinde yetişmesi s:ıyesinde 
yangın söndürülmüştür. Hasar pek 
azdır. Ateşin neden çıktığı tahkik e
dilmektedir. 

:.....-..0-

Vücudü Yara lcinde .,, 

Bir Ceset Bu~undu 

"- Afrodit miistelıcendir~,, rapo
nı.tıU hazırlarken geri bir zihniyetle 
davranmadığına hükmedebilmek ih
timnl, ve imkan <lahffnde değildir. 

Biz, Konyalı İbrahim tarafından 
Milli Mücadele esnasıntla yazıldığı 
bil::lirilen o satırların, nereden, na
stl ele geçirildiğini bilmiyoruz. Fakat 
eğer yarın, o adamın, o vesikalarda 
okuduğumuz gibi meş'um Mütareke 
~enelerinde Atatürkten yani, bu mil
letin göz bebeğinden bahsederken 
bethahane bazı sözler sarfettiği an

Üsküdarda Gündönümü caddesin- !aşılırsa, kendisine vurmak ihtiya
deki yangın yerinde, vüctıdü yara, 
bere içinde bir erkek cesedi bulun
muştur. Cesedi ilk defa, bu harabe
de oyun oynamakta olan çocuklar
dan ayni caddede oturan 12 yaşında 
Nermin görmüş ve koşa koşa kara. 
kola giderek, haber vermiştir. Cese
djn üzerinde lacivert bir pantalon, 
gri bir caket vardır. Kendisi 40 -
45 yaşlarında tahmin edilmektedir. 

Elbisesinin muhtelif yerlerinde 
var.nklar vardır. Cesedin hüviyeti 
henüz tesbit edilemediği gibi, bu ya
nıkların nasıl meydana geldiği ve bu 
adamın kim, veya kimler tarafrnclan 
ne suretle öldürüldüğü henüz meç. 
bul bulunmaktadır. 

Zabıta tahkikata başlam1ştır. 

Ticaret Vekaletinin Tebliği 
Ticaret Vekaleti buğday ve arpa 

ihracatı hakkında bir tebliğ neşret
miştir. Tebliğde arpa ihracatının 
men'i üzerine fiyatların düştüğü ve 
tekrar ihracata müsaade edilmesile 
fiyatlann tekrar yükseldiği ve bu 
suretle arada geçen müddet zarfında 
birkaç tacirin düşük. fiyatlarla arpa 
alarak mühim karlar temin eyledik. 
leri yolundaki neşriyat tavzih ediL 
mekedlr. Vekalet, arpa fiyatlarının 
son günlerde yükselmesini hükumet 
emrine hazır bulundurulması icap e
den muayyen miktarda arpanın stok 
yapılması için tüccarların arpa toP
ladıklarına atfetmektedir. 

Ağır Hapse MahkUm Oldu 
Anadoluhisannda Şehime isminde 

bir kadını zorla arzusuna tabi tutan 
arabaeı Mahir 2 sene 11 ay ağır hap. 
M malıkOm edilmiştir. 

cını duyacağımız darbenin çok ağır 
olacağı muhakkaktır. 

Hangi kalemden çıkmış olurs:ı ol. 
sun, bugün birer vesika namile neş.
redilen o satırları, milU tehevvürü. 
müzü galeyan derecesine vardıran 
bir nefret, ve isyanla okudu!t, Ve, 
e!kan umumiyeye birer vesika ola
rak uzatılmış bulunduklan içindir 
ki, Üzerlerinde bugünlük bir nebze 
durmak .ihtiyacını yenemedik. 

Eğer yarın o satırların, Konyalı 
İbrah~m tarafından yazıldıklan kati
yetle tahakkuk ederı::e, bu zata aza. 
ları içinde yer verdiğini duyduğu
muz Basın Birliğinin, bu hususta 
çok daha dik.katli davranması lüzu. 
munu da anlamış olacağız ..• 

Ve o takdirde, geri zihniyetli ve
lev bir tek hüviyetin bile yeşil mas. 
kesini yırtmamıza imkan hazırladığı 
için, Afrodit davasının büyük ziyan. 
lan karşısına, bize teselli veren bir 
kar hanesi açacağız. 

Bu davanın bize kazandırdığı ikin
ci büyült teselli de, - bu hazin ve. 
sile ile de olsa - gençliğin daima i
leri fikirler peşinde cephe aldığını 
bir defa daha görmek fırsatını ka
zanmamızdır. 

Bu kdrı da kaydettikten sonra, 
bu yarayı daha fazla eşmek istemi
yoruz: Çünkü, içine, - kime ait o
lursa olsun - çok kirli vesikalar ka. 
nşmış bulunduğu içindir ki. artık, 
- Afrodit değil, fakat - Afrodit 
meselesi .müstehcen olmuştur. 

Pamuk Kooperatifleri 
İzmir, 20 (TAN) - Denizli ve Ay. 

dın ve havalisinde dört pamuk tarım 
UtJ1 kooperatifi kurulacaktır. 

Felaket Mıntakasında 

Köylü, Müstahsil 
·Hale Getiriliyor 

Finler, . Viborga· da 
Takviye Kitiıatı Getirdi 

Ankara, 20 (Tan Muhabirin-
den) _ Nafıa Vekfileti tarafından (Başı 1 incide) tevdi edilecek ve çocuklar da bu a.. 
zelzele mıntakasına gönd~rilen he- sinde Finlandalılar yeniden düşma. raziyi işleWceklerdir. 12 yaşından a.. 
yetler şehrimize dönmüşler ve ha. nın birçok mevziini ele geçirmişler şağı olan çocuklara 50 metre murab
zırladıklan raporları Vekalete ver- ve mukabil taarruzlan püskürtmüş- baı genişliğinde bir arazi verilecek-
mişlerdir. lerdir. Finlandalılar Kuhmoda yeni tir. 
Yapı işleri fen heyeti müdürii Sır. bir terakki kaydeylemişlet"dir. İsveç Kralının Beyannamesi 
S "Sahil batarv. alarımız buz üzerin. St kh 1 20 <AA) 1 K n ayarın reisliğinde mimarlar bir- c: . . o o m, . . - sveç ra· 

li.;inden g l .. ·u . d . t· de ..,ovyctl<'rın hır taarruzunu t:u- h. Nazırlar Meclisindeki bcvanntrru 
0 c en mumessı crın e ış .ı. d . ..hlm " 

rakile teşekk"l d k . • b etmış ve mu mat depolarını pat. yaptıktan sonra, millete hıtaben bit 
u e en omıs~ on, u latmıc::tır . b • . . 

raporları tetkike başhmrslardır .~ · c~ anname neşretmışhr. KraJ bu 
Erzı·ncan sehrı"nı·n ku ::. 1 v • '"Finlanda hava kuvvetleri düş. beyannamede hükumetin Finlanda. 

~ ru acagı ver k 11 t .. 1 . k • 
henüz malum değildir. Halen or;da man f; ;rı ~~ ~ce~m~ erme a1·şı n.ın. askerı yardım talebini reddctme-
vazife gören memurların ikametleri muva . a ıye ı om ar ~man uçu~-, s~nı tasvip eylediğini tekraı:- ederek 
tçin fsta buld t 1 k k k lan yapmışlardır. Altı du:iınan hy. dıyor ki: 

n a yap ırı an ır a- j . d .... ··ı .. t" 0 .v 1 "M · -dar portat"f d . . b . "k 1 yarcsı u•>Lıru mu~ ur. 1g~r a.tı tay- emlcket1mi dunyayı alti.ist eden 
ı ev en y).rmı eşı ı ma · d d ·· - ·· ı ·· 1 , h ·· k ·· 

edilerek, Erzincana göndcrilmi~tir. tyare~d11:1 e uşuru muş oması mu11- ~eşum arptım mun: un olduğu ka-
B . ~ eme ır.,, cıar dıc:arıda bırakmaga çalışmayı ka-

. ~ mınt~kanın imar ve _ınşa fııa- f!Jı ti vazifem kabı addr>diyorum ... 
lıy~tıne daır hazırpnan tahmatname lm.yıa edilen Sovyet fırkası Kral adetçe faikiveti kahir b·r 
a! ~aşına kadar ~mal edilerek, tat. düşmana karşı harp"' etmekte ol~n 
bikıne derhal geçılecektir. rn inci Sovyet fırkasının ;mhası Fin kardesler hakkındaki büvük tak 

Diğer taraftan Ziraat Vekaleti hnkkında su ma.IUmat veriliyor: dir ve hayranlığ1nı ifade ev. Iedikten 
1 1 18 inci Sovyct fırkasının imhası 

ze. ze e mıntakasındaki köylü~erimi- sonra, fsveç'in Finlandav. a muhtelif 
n,.,.k dikh.te ş::ı.ya!l bir hadisedir. 

zm müst&hsil hale getirılmcsi için, ç k suretlerle yardıma çal1c:tı,g~ın1, fı-ıkat 
uh 1 i.in • ü Fin kıtabrı adetçe pek z<)yıf. 

m. te if ekipler göndernıiştir. Bu c- 1 F Finlandanın İsv~ç'ten do[!,..udan do.ğ-
k 1 tı, ıc,. · 'nlani!al1nın karsısında en a. 
ıp er, oradaki köylünün vaziyetini • ruya askeri bir yardıma intiz:ır cde-t tk c::::ığ1 70 Rus bulunduau mübalağaya 
e ike devam etmckted:rıer. Köy. kantlnıadnn sôyl,.nilcbilfr. miyeccğini bildirmektedir. 

lüye, hububat, hayvan ve kereste Sovyet kit::ııari her halde Lacloga Kral diyor ki: 
mübayaa edilerek, yardımla/.i baş- cephesini hafiflPtmek maksadile Ta. "Aksi takdirde İsveç y lmz R 
lanmıştır. Bazı mıntaka!arda dcvle-t ~a karsı deail: avn· z' a d b~~k· b" . ipale mint;ık:ı:•mırJa ycmi<len şiddetle .r , ,, , ı aman a uyu 
. 

1.zz~t. zerıya; yap?cak:tı~; t~u. husus ta:ırruza gcrm;c;1er ise de bıı faarruz devletlere karq 
0

da harbe sürüklen
~~ ~m ~e.den ~lır~.t. .c en ma. c:imdiye kadar Kareli cenhcsinde ya. m<>k ı?ibi büyük bir tehlikeye maruz 

erme gon erı mış.ır. p11on harekat kadar ~'ddetli olma- kalabilecektir. Bu mesuliyeti üzerL 
O rnı<-tır. me alam"lm ve İsveç bu suretle har-

Ankara, 20 (Tan Muhabirin- Taipale mmfakasıncla Sovy"'t tank. lJe ,g;i,.diğj takdirde, Finlandava bu. 
den) - Buraya gelen haberlere gö. ları yalnız ha~hrnı~ har(;'kC'tc geç. !!Ün vı>utığı vardımı da vaoamrvacak 
re, dlın gece Kastamonude bir, bu- rni. .. lcrôir. Piyade kitalari bu tankla- trr. Mill~timin heni anlıyacağ{nı ve 
gün Gümüşhanede iki, dlin Erband::ı rı h 1<ip etmemislerdir. tas-1."in edeceğini ümit edPrim.,, 
bir ve yine dün Amaryada bir defa Hava akin1nrm'-l P,e1inc<>, yap1lan Gazetelerden Politika'ya göre. 
şiddetli zelzele hissediJmiştir. 1 ahminlere göre Fin landa iizerinden Kralın beyanatı bir siyasi fırtına ih-

600 So~1Pt tayycırPsi u"mnş ve bun. das etmiştir. Hükumetin taraftarları 

:Mübadil Rumlar, Fuarı 
Ziyaret E<lebilecc:c 

Izmir, 20 (A.A.) - 1940 Enternııc;. 
yonal İzmir Fuarını ziyaret moksa
dilc Yunanistandan gelecek müba
dillere vize verilmesi kabul edilmiş, 
ve keyfiyet belediyeye tebl:ğ o!un. 
muştur. Bunlar aldıkları bu vize ile 
İzmirden sonra İstanbulu da ziyaret 
edebileceklerdir. · 

Adliye Vekili l\fanisada 
Manisa, 20 (A.A.) - Adlıye Veki-

H: li'a+h1 r\1 'r"'- h••a:'"..- ---"' ".l.n -1- f.
m\rden l\tnnisaya gelmiş ve karşı. 
lanmıştır. Vekil, doğruca Parti bi
nasına gitmiş ve bu arada Parti v0 

Halkevi idare heyeti aza1annı krıbul 
buyurmuştur. Müteak!~i.'!n Vekil. 
Halkevini ziyaret etmiş ve vali ko
nağında vali tarafından verilen öğ
le yemeğinde bulunmuştur. 

--0-. 
Valinin Tetkikleri 

Vali ve Befodiye reisi Lutfi .Kır. 
dar, evelki gün Eyüp kaznsına gide
rek, tetkiklerde bulunmuştur. Bele
diye reisi, 20 bin kişiden ibaret olan 
kaza nüfusundan 8 bininin Ramiste 
olduğu ve kazanın da beş doktnru 
bulunduğu halde, bu doktorlardan 
hiç olmazsa birinin Ramiste bulun
durulmasını hayretle kariılamıştır . 
Belediye reisi, doktorlardan birini 
bu nahiyeye memur etmiştit". Bun
dan başka, kaza merkezi ile Rami 
nahiyesi, Rami nahiyesi ile Topkapı 
arasındaki yolların tamirini de ala. 
kadarlara emretmiştir. 

Belediye reisi, dün ~e muavini 
Haluk Pepeyi ile beraber Çatalca 
kazasına giderek, tetkik ve teftişler
de bulunmuştur. 
İhtikar Komjsyonu Faaliyette 

Vekiller heyeti kararile dünden 
itibaren tatbikma baı::lanılan milli 
korunma kanunu lst;nbul ihtikar 
komisyonunu da vazifedar kılmış 
bulunmaktadır. Komisyon dün top
lanmış, elindeki tetkiknt dosyaları 

üzerinde daha derin alaka ile meŞ
gul olmağa başlamıştır. Tetkikat ne. 
ticesinde ihtikar yaptıkları haber ve. 
rilen ticarethanelerin bu suçlan sa
bit olduğu takdirde suclular, kanu
nun şiddetli hükiimlerine göre ceza. 
landırılacakttr. Ticaret Vekillr.tine 
merbut teşkilat bu mevzu etraiında 
faaliyete geçeceklerdir. 

İngiliz Kralı, Harbiye ve 
Dominyonlar Nazırlarını 

Kabul Etti 
Londra, 20 (A.A.) - Eden dün ge

ce İngiliz Kralı tarafından kabul e
dilmiştir. 

Kral yine dün akşam Harbtye Na. 
zın Sir Oliver Stanley'i de kabul et
miştir. 

İngiltere Harbiye Bütçesi 
Londra, 20 (A.A.) - Harbiye büt

çesi Avam Kamarasında ilk defa o
larak gizli celse.de müzakere edile
cektir. 

Bundan başka, bütçe hakkında top 
tan btr rakam verilmiyecektir. 

larcl""' .,() si dii .. iirii'mii .. Fh·. da JcJıil o1mak üzere, bit' çok zevat, 
flil;oro fal:.d1}e ediliyor hükCımet.ın istifaya mecbur kalaca-

HeJc:ink.iderı ,.eril~n haberlere gö. ~.rın1 tahmin ediyorlar. Hariciye Na.. 
""t:'. mühim mjktı:ırc1a Fin kuvvetfori zırı Munch'un gazetesi jse İsveç'in 
~faresal Manncrheim'in kumandası askeri müdahalesi takdirinde harbin 
altında. SovyE't tazyikinin en kuvveL bütün İskandinavyaya yayılacağını 
li olaca Y-ı tahmin edil~n Viborg ö. ve o zaman İsveç'in Fin andaya hiç 
nilndc tahnssiit etmektedirler. Bu bir yardrmda bulunamıyacağını ya
mi" idct zarfında Fin hav:ı kuvvetle- zıyor. 
r, hemen inkıtac•z olar:1k Sovyet cep. İsveç'in müdahalesine taraftar e>
hr>c:inin ,F!cr"sindeki yolları ve <;im~n- !anlar halkı gönüllü yaz tmıya ve 
di{Pr hatlarını bombardıman etmek. Finlandanın zayiatını telafi etm1ye 
tedi.rlc>r. davet edıyorlar. 

Finler 100 kanı~·orıluk bir Sovyet 
J,..cJlUnU iJT1ha f'ip:ıİo;:]pr VP mnti;..ı;; ~:
' JVC'Vl a1:,1r :ı:avıata uP.1·~tmıslard1!". 

M::ırcral Mann ... rhP.i.:rı'ın te<:"hbüc:ii 
iizerinc Fin rocııklan ve genr;leri 
7İ ... ...,1tle M"""gt•l olacakJnrdır. Kız ve 
0 fkE'1<: olmnk Ü7Pfe yasfan 9 iJe 17 
:.trac;nıda c1P'1 akriben 150.000 Fin 
C'<'cuğu il'in bir nevi seferberlik ilan 
-.a· 1 mi"tir. 

Yacl'lrı 12 il0 17 ara~'1da olan kız 
ve "rkek co,.11kı:ırımı 100 metre mu. 
rabbaı genişliğinde bir arazi parçası 

ROMANYADA 

Petrol Meselesinin 

Yeni Safhası 
Bükreş, 20 (A.A.) - Romanyada 

petrol meselesi yeni bir safha ar.zet· 
mcktedir. Hükumet tayyarelere mah 
sus yüksek dereceli gazolinin ihracı
nı yas~< etmiştir. 

Leh 1,alcbesinin İı;;vanı 
Kaunas, 20 (A.A.) - Wilnodaki 

Polonya lisesi talebesinin Litvanya 
aleyhinde tezahüratta bulunması ü
zerine hükfımet makamları lisenin 
birçok dershanelerini kapatmı~l::ır ve 
bu suretle 200 talebenin derslere de. 
vam etmelerine mani olmuşlardır. 

Holandada l\Ulli Müdafaa 
Hazırlıkları 

Amsterdam, 20 (A.A.) - Hükiimet 
milli miirlafaa için parlamentodan 
40 milyon filorin tahsisat almıstır. 
Bunun 24 buçuk milvonu hava ~ı'.i
dafaru:r yani hava dafi topları ve pro
jektörler tesisi, 13 milyonu tayyare 
milbayaası ve bir bµçuk mi1yonu da 
donanma ve bilhassa mayn gemileri 
in~ası için saricdilecektir. 

--4)--

Yeni Bu1gnr Hariciye 
Nazın Sofyada 

Sofya, 20 (A.A.) - Yeni Hariciye 
Nazın İvan Popof, evvelce orta elci 
bulunduğu Belgraddan bugün Sof. 
yaya gelmi!5tir. 

İsviçrcde Büyük 
Tuğyan1ar Oldu 

Bern, 20 (A.A.) - lsviçrenin muh
telif yerlerinde büyük tuğyanlar vu
ku bulmuştur. Hnsarat mühimdir. 
Bale'de mfınakalat klsmen inkıtaa 
11P,ramıştır. Rhin nehri bir günde iki 
buruk metre riıkc:clmistir. Alplerde 
büyiik riğhr miihim hir köprüyü ha
sara uğratmıştır. Şimdiye kadar ·· 
kaydedilmemiştir. Sular yatışmağa 
başlam~tır. 

• l\A',.._,___ ft;\ 'A a ' - • ,.,, __ 

bildiriyor: Libre Belgique ismindeki 
Belçika gaZE'!tesi tarafındıın neşredL 
len Ünited Press muhabi::'inin bir ha 
berinde Sovyetlerin Finlandaıfa Lo· 
lojki mıntakasındaki nikel mad-?nle
rini faal bir surette işletmeğe başla. 
dıklan ve bir çok amelenin maden 
inşaatı ile meşgul olduğu bildiril
mektedir. Tass Ajansı, bu haberin 
hakikate asla uygun olmadığını bil
dirmeğe mezundur. 

Japonlar Yunnan 

Demiryolunu Tekrar 

Bombaladılar 
Tokyo, 20 (A.A.) - Domei Ajan

sı, Japon tayyarelerile gemilerinin 
Yunnan demiryolunu dün tekrar 
bombardıman ettiklerini bildirmek
tedir. Demiryolu ve bir köprü Mong 
Teseu bölgesinde hasara uğramıştır. 
Jopan tayyareleri salimen üslerine 
dönmüşlerdir. /' 

Sebebi Gizli Tutulan 
Bir Ziyaret 

Amsterdam, 20 (A.A.) - Rolanda.. 
daki Alman orta elçisi Hariciye Na. 
zırı Van Kleefen'i ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaretin sebebi gizli tutul. 
maktadır. 

Bir Alman Casusu İdama 
l\fahkum Edildi 

Pari.s, 20 (A.A.) - Lille askert 
mahkemesi Alman tebaasından Char. 
les Szebenerviyi casusluk cürmün. 
den dolayı idama mahkum etmiştir. 

J aponyada Para Vaziyeti 
Tokyo, 20 (A.A.) - Maliye Nazı

rının Japonyada bir para enflasyonu 
yapılacağını beyan ettiği Domei A
jansı tarafından haber verilınckte
dir. 

· l\.leksikada Komplo 
Hazırbyanlar Yakalandılar 
Meksiko, 20 (A.A.) - Bir komplo 

meydana çıkarılmış ve "Altın göm. 
lekliler" in şefi bu komploya dahil 
olmak töhmetile zan altına alınmış. 
tır. 

Suikastçiler şimdfld Meksika re. 
jimini devirmek maksadile harekPt 
etmekte idiler. 5 kişi tevkif e-dilmiş 
1~c de Reisiciimhur Cardenas'ın em. 
rile bilcihare serbest bırakılmışlar
dır. 
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y c u 
Yazan: 1-~alikarnas Salıkç!sı 

1-htiyar kaptanın bir omuzu. 
na inme indi. Artık denize 

elveda etti. Küçük bir kulübesi, 
kulübenin önünde de yanın dö
ııüın bahçesi vardı. İşte orada seb 
ıe ve çiçek yetiştirmeğ~. tavuk 
beslemeğe çalışıyordu. Tohumlurı 
ekti. Körpe fidanlar topraktan ye. 
şil alev gibi fışkırınca; onlara ser
çeler musallat oldu. İfüiyar kap. 
tan da evinin penceresinin önüne 
oturur, yanına bir gaz tenekesi do. 
lusu çakıl taşı alır ve ~rnşlar gel. 
dikçe, pencereden bombardunan e. 
derdi. 

Küçük Mehmet, ynltnayak, ba. 
"1 kabak, kurabiye tepsisi elcle, 
"kurabiye!,, diye bağıra, bağıra, 
şehri dolaşırdı. 

Kaptanın evinin önünden ge
çerken, adımlan seyrekleşirdi. 
Pencerede kaptanı görürdü Fakat 
çocuğun gözleri kaptana değil, o.. 
danın tavanına asılı duran üç di
rekli gemi modeline takılı kalırdı. 
H::ıtt~. n k~n.ner1 tP'. r::ı r t:>kr::ı r a(i~
mek uzere, kulubcnin önünden blr 
çok kere gelir, g iderdi. Fukara 
çocuğun gözlerindeki o acıklı öz
U:Yiş, kaptanın yufka gönlünü cız, 
dıye yakıyordu. Bundan dolayı 
çocukla dost oldu. Onunla çocuk 
arasında sözle anlatılamıyacak bir 
bağ vardı. 

Karşı karşıya oturup içli, dışlı 
den yanarlarken, geçnıi~lc, gele. 
ceğin yüz yüze geldikle ri sanılır
dı. Pembe yanaklı, körpe çocuk, 
gün gormüş, yanıp, kavı u .. mus 
kaptanın mabaadi olmuştu. 

G eçen her gün, sanki koca 
bir kara kuştu d:ı, kaptanın 

artık pek az buçuğu kalmıs c,Jan 
ömrünün büY?k bir p'lrç:ısı~ı ga. 
~alayıp, ezeliyete uçuruyoı·du. 
Kaptan bir gün çocuğa: 

- A, oğul! Şu kayığı çocukken 
yapmıştım. Al senlıı olsun f•tniz
cie çok gezdim. Yeni, yeni verler 
görmek istedim. Fakat genıiı~ ge
miden ziyade, su üstünde yUzen 
bir bakkal dukkanına dcindü. ve 
bugüne bugün, bakkal dilkkinlı.. 
ğında mıhlı kaldı. Belki senin ta. 
!iln daha açık olur. Sana hayırlı 
yolculuklar, dedi. 

Gemi~i tava~~an !ndirlp, çocu
i;a verdı. Gemınm lııçbir şeyi ek. 
sik değildi. İki mi.nı mini demiri 
kulaklardan sallanan küpeler gibi 
u.rüti. Baston, dcstaınora, flok
lar, gabya, trinket hulasa, hepsi 
tamamdL Kaptan çocuğa geıniıun 
her yelkeninin ıı:ı:>ıl kullan la~ağı.. 
ıu anlattı. Sanki fırtınalar ka.rşılı
yonnuş gibi, emirler gür edi, dur. 
gun havada durakı:ı.ln.ııj gı;.>i ho· 
murdandı. 
Kaptanın şimdi kabaran, §imdi 

7 ~ 
yorgun, argın, ~ a::.ır, agır gelen 
.sözlerine, çocug1ın sevınçle çıldı. 
ran yi.ıreği tem~ tu~uyordu. Göz
leri açılıyor, 9ıınşe.{ler cakıyoı, 
sonra hüzünle gö!~elcnerck, yari 
bpanıyordu. 
çocuğun içinde sanki btr şarkı 

uyarunıştL Onu uzaktan uzağa, 
çağırıyordu. O se~1te, .{;J. mun 1-
k . ani duygu ue ı uygula.. 

en, .•ns ın JSSl.Z ormandaki hay. 
nan inSB.11 d k " ,.;; ,.. M 
kır dan tutunuz a, uı....,.., eh 
mej: kadar gelıni§. geçmiş. bütün 
insanl ıstıraplarının hır aksi 

arın k dayanamadı. Elinde 
vardı .. Çoc:psisi, koltuğunun altın.. 
kurabıye t . kenarına koştu. 
da kayık, denlZ 

d çocuk sattığı kura-A kşaı_11 ~rin parasile kurabi
bıye . ıazıın geldığini a. 

iye döDDlesı 

nuttu. Deinzde çıt yok!u. Deniz, 
en engin açıldıklarına kadar uyu
yordu. Çocuk kayığı bir k:ıç kere 
elile dürttü. Fakat olm:ıdı. Yana
ğı suya değecek kadar, başını ka
yık seviyesine eğdi. Mavi rüzg3r
ların esatiri ilahı Zefir gibi, yel
kenlere ü.fledL Gemi suların üze
rinde kaydı. Çocuk hemen kavı. 
ğın önüne koştu. Yine eğildi, tü. 
fekle nişan alıyormuş gibi, bir gö
zünü yumuyor, ötekisile bakıyor
du. 

O sırada güneş \)atıyordu. Ço. 
cuk güneşin batıp, daldığı yere 
varmak istiyordu. Ama, oraya 
varınca; dünyanın kenarından 

devrilip, düşecekmiş. Varsm., düş. 
sün. Bir de var ki, düşmezse; me
sut adaya varmış olurdu. Çocuğun 
gönlü bütün safiyet ve innnciyle, 
yapayalnız olarak, ufkun kenarın. 
dan akıyor, ve ötedeki meçhu1nta 
dalıyordu. Nereye gidiyordu? İle
riye! Mesut adaya! 

Nereden ayrılmak istiyordu? 
\.:n=~ ı t:~ut:u, •-ı.-.1cnu Vllul:.\A 1::11 S cıuı 

hakikati t:ıhsil, asıl o anda, cocuk
ta başlamıştı. Çünkü özl~diğini 
tahayyül ediyordu. Belki şimdi, 
tahayyül ettiğini, yarın yarata. 
caktı. 

Ç ocuk artık .kaptan olarak ka
yığa binmiş, dümeni eline 

almıştı. Mesut adaya doğru yo! a
lıyordu. Nesil, nesil, ins;ınlarm a. 
dayı aramış oldukları rivayet edi
liyordu. An olmuş, mesut adanın 
arayıcılan onun giineşle pırıl pı
rıl yanan tepelerini hayaı, meyal 
seçmi~lcrmiş. Fakat· ona doğru ya. 
naşmıya kalkışanların çoğu, ada. 
ya yanaşıldıkça, adanın uzaklaş
tığını, ve tam "hah! vardık,, de. 
nileceği zaman, adayla değil, bom
boş deniz, ve bomboş göklerle kar
şılaştıklarinı görmüşler. Onun için 
eski, püsküyü karıştırıp, eski kis. 
sadan, eski hissa kapan alimler, 
mesut adayı bir malihulya, bir se. 
rab saymışlar. Halbuki oraya za
man zaman varanlar, çok olmuş. 
muş. Oraya Homer uğramışmış. 
Onunıa beraber Poseidon da var
mış. Ülys, Trua muharebelerinde
ki tahta at martavalını uydurduk
tan sonra, bir kahkaha çınlatarak, 
kara gün dostlarile birlikte kürek. 
lere yapışmış. Okyanusta mesut 
adayı bulmuş. Galile, adaya giden 
yollan keşfetmiş. Kristof Kolomb 
adaya dümen tutmuş. Denizler 
·Sindibadı da oradaymış .. 

Wilbur Wright, oraya varmak 
için tayyare icat etmiş. Hertz ora
dan telsizle müjdeler getirmiş. Fa
kat eski küflerle küflenenier, bu 
cesur yolcuların topuna da gayri 
tabii imkansızlıklar peşine düşen 
budalalar nazarile bakmışlar. 

Çocuk, yepyeni insan olduğu 
için, gönlü, demir parmak

lı~lar ardından rüyalarında hür. 
rıyeti gören mahpuslar gibi utu.. 
yor, uzuyor, ve gönlünün kendini 
uzak adaya verişi, bir el uzatışı o
l~yordu. Mesut ada onun bir idea. 
li olmuştu. Onu tutmak istiyordu. 

Gece olmuştu. Issız kıyıda ço
cuktan başka kimse yoktu. O ta
nıaınen yere uzanmıştı.O!leye üfle 
Y~ kulaklan zil çalıyor, başı dö. 
nuyordu. Fakat kayık, millerce ö
tel~re uçuyordu. Ne var ki, ötede 
gidil~ millerce, mil deniz var. 
dı. l!flemeli idi ki, kayık uçsun. 
Çocugu.n yine yıınakları kabar. 
~fledi. Kayığın provası yaka
m anıyordu. Dümen suyunca, 
Tllank.avileyen bir ~ uzanıyor. 

ASKERLiK iŞLERi : KARİ MEKTUPLARI --- ---· -----
AMERİKA 

1 
NOTLARI 336 doğurnlulan Çağırıyorlar 

Beyo!jlu Yeril Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemiz yerfüılnden 336 doft'umlu

l<ırın ilk yoklaması 19 Şubat 940 dan iti
baren, Cumartesi ve Pazar hariç olarak 
her gün sııat 9 dan 12 ye kadar şube bina
sında yapılacaktır. 

'----------------------------------------
3 Fe!Ciketzede 

Maaş istiyorlar 

2 - Her nahiye halkının yoklamaya 
geleceği gilnler şunlardır: Şubabn 19 ve 
20 cl günleri Taksim; 21, 22 ve 23 cQ giln
leri Beyoğlu merkez; 26, 27, 28 ve29 cu 
günleri Galata; Martın ' ı, 4, 5 ve IJ cı giln-

ı !eri Kasımpaşa; 7, 8 ve 11 el günleri Has
köy; 12, 13 ve 14 cü gilnleri Şlşll; 15 et 
günü Kemerburgaz nahiyesi halkı. 

3550 Nüfuslu 
Seyyar Şehir: 

•Aşağıda hüviyet ve lmzaı-trı ya7.ılı btz
ler Erzincan felAketzedelerinden ve Bel~ 
diye memurlarındaruz. Z elzele felaketin
de her birimiz efradı ailemizden b irçok 
ölü ve yaralı verdik. Herkes gibi blzlerın 
de evleri yıkıldı ve eşyaları mııhvoldu. Ba
zımız yaralı ve bazımız vesika ile buraya 
geldik; burada Adil Cümhuriyet hilkCıme

Umlzin müşfik himayeleri sayesinde yer
leştik. Herkes gibi bizim de inşe ve isti
rahatimiz temin ediliyorsa da en b i yO!t 
dileğimiz biz1m hak etmiş olduğumuz ma
aşlarımızın verllmet;ldir. Erzincandıın ay
rılırken işlemiş olan maaşlarımwn veril
mesini Belediye muhasebesinden istedik, 
validen istirham ettik. aldığımız cevap ta: 

3 - Fotograflı nilfus hilviyet cOzdanı, fki 
adet vesika fotografı, lkametgtıh senedi, 
sanatkarlar en son sanatına dair vesika, 
okurlar mektep hüviyet cüzdaıu getirme
ler i. 

Normandi 
4 - Hariçte bulunanların bulundukfon 

yerdeki şubelere müracaat etmeleri ilfın 
olunur. 

Yazan: Zeki Mesud Alsan "Erzurumdan para gelecek o vakit verile
cektir" oldu. Belediye muhasebecisi de ad
reslerimize göndereceğini vaadederek biz
leri yola vurdu. İçımizde birinci ve lklncl
kA.nun maaş ve ücretlerini de alamıyanla
rımız vardır. Bu ayla Oç maaş işlenmiş o
luyor ki henaz elimize on para geçmem!s
tir. ErzJncandaki Belediye teşkilAtına pa
ra verlldl'ğinl ve maaşatın verilmesi için 
para geldiğini haber aldık. İstanbul vilA
yetl vasıta!!'ill'! Erzincan vllftyetine bu der
dimizi 30-1-910 tarih ve 548 numaralı tah· 
rlratla arzettik. Buna da cevap almadık.. 
BWer mağduruz. Diğer devlet memurlan 
menıılanru aldıkları halde ikişer rnllll§ nfa
beU avans verileceğini de gazeteler yazdı. 
Biz işlemiş maaııımw bile alamıyoruz. Bu 
hususta 8-2-940 tarihli bir istida ile dahi
liye vekAletine müracaat ettik. DelAletıe
rinlzi saygı ile dileriz." 

• Emln8nD Askerlik Şubesinden: 
I-Ilç aske~Uk etmE>mlş 316 - 333 (dahil) 

doğumlu gayri lslAm erattan geçen celbe 1 
de ıtelmeyip bakaya kalan ve yoklama ka
çaklığından muameleleri tekemmuı eden 
gayri lsiam erattan (marangoz), (demir· 
cl), (sıvacı), ' (duvarcı), (hfzarcı), (beton
cu) sanatlarına Aşina olıınların 20 Sub.at 
940 salı iiin!I rubeye milracaat etmelerL 

Şubeye Davet 
Fmln!lnO Askerlik Şubesinden: 
Yedek tabip Yzb. 3'>224 sicil numııralı 

Ahmet Cemil oğlu 1308 doğumlu Hasan 
Necatlnin kısa bir müddet zarfında 5Ubeye 
milracaıı•ı. 

Tütfın İkramiyeleri 
liıkDdar Ae. Ş. BaıkanlıOından: 
Şubemizde kayıtlı olup tütUn ikramiye

si almakta olnn m:ıliıl subay ve erat ile 
şehit yetlmlerınin 940 yılı yoklamıılarına 

22-2-940 tarlhipden itibaren başlanaca

ğından yetlerinde bulunan tevzi cilzdanla
rile Şubeye müracaaUan llfın olunur. 

. -
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Erzincan Belediye dok· 
toru lemall Hakkı Gilner 

1 Cerrahpap hastanesinde 

1 

MuhHebe kltlbl 
Kadri Şe11 

Lllellde 4 No. lu 
apartıma11 

Mezbaha memuru 
Hakkı Toprakylyen 

Nuruoamanlye 45 No.ıu hane 
TAN: Dahiliye Vekaletine müracaat et.

tlğinlze g6re isteklerinize her halde mtıa
bet cevap alırsınız. 

N ormandi transatlantiği Amerikada 
Yeşilay Çayı 

Yeıllıy . GençlerblrliOI Umumt KAtlpll· 
Olnden: Erzincan feHl.ketl dolayısile tehir 
edilen çayımız 9-3-940 Cumartesi günQ sa
at 15 den 20 ye kadar Mnksim salonlarında 
verilecektir. Üyelerimiz ve ülkümilzil se
venlerin kendileri ve aileleri için daveti
yelerini Cağaloğiu Çocuk Esirgeme Kuru
mu binasında ikinci kattaki odamızdıı cu-

F ransanın bir parçası olan Nor- küm olacak .. O vakit demir!erl, ye. 
mandi eyaletin1en değil, Fran- niden izabe fırınlarına giderken, sa

sanm mümessili olan N ormandı tran. lonlarındaki tablolar, heykeller, hı:ı
satlantiğinden bahsedeceğim ... Çün- lılar, müzelerin yolunu tutar.ak .. 
kü bu Normandi, vapurdan evvel, Çünkü bütün bunlar, Normandi dev
Fransanın bir abidesi, Fransxz zevk rinin, hemen en yükselt artistleri ta
ve sanatinin bir şaheserıdir ... Onun!a rafından yapılmış büy;.ik sanat cscr
seyahat etmek, asrımız insanlarının leridir .• Ve Normandi, yalnız bir va
yüksek hayallerinden biridir... Ben, pur kumpanyasının, bir şantiyenin 

• Şirketi Hayriyenin Ücretleri 
Haliç ve Denizyolları idıırelerinin g(ln

de naklettiği rnec.lllu yolcularının ttskü
dar halkı dahil olduğu halde Boğaziçi mQ
nakalatı nın nısfı derecesindedir. Hal böy· 
le iken gerek Haliç ve gerek Denlzyollan 
idarelerinde memurin nakliyat ücretleri
nin tenzilatı yüzde ellidir. HalbukJ Bota
ziçinde memurlardan alınan nakliye Qc
retinden ancak yüzde 20 tenzilAt yapıb
yor. Mesela An:ıdoluhis.-ırmdan tstanba
la azimet ve avdet mevki ücreti olarak si
vil hvlktan 26 kuruş alınıyorken memu
rinden ayni mahallerde azimet ve avdet 
için 20,50 kuruş alınıyor. 

ma ve pazardan maada hergün sııat 14 ile 
17 araııında almalarını rica ederiz. 

belki bu hayale erişememek müliıha. değil, bütün Fransanın yaratması. 
zasile, onu ilk fırsatta bir müzeyi zi. dır .. Onun için, Paris modası kadar, 
yJU"et eder gibi, gezmiştim... Birkaç güzel, Fransıı hürriyeti kadar cQ-

--0--

Sinir Hekimlerinin 
Yıllık Toplantıları 

Yıllık toplantılarını Bakırköy hastnnP
sinde yapıın Tilrk Nöro - Pslşlyatri Cemi
yeti 1940 yılı için idare heyeti reisliğine 

Profesör :Mnıhar Qsmanı, ikinci reisliğe 
Prof'!sÖr l''ahrettin l{erl.riı Gökayı, "kAtıbi 

sene sonra da, onun koynunda, yeni ziptir .. 
dünyaya doğru yollandım .. O, atlan- Normandi, yolcu ve gemici 3550 
tik Okyanusuna, yeni dünyaya e.n kişi taşıyan küçük bir şehirdir .. Cad
layık bir seyahat vasıta;.1 .. İnsanı bir deleri, meydanları, parkı, plajı, 
lıul;r~ ô.kıuim: m.ıklellen sih\rll bir st adyomu, tiyat rosu, sineır.as ı, gazi
saray ... Eski dünya medeniyc>ti, yeni noları, barları, kilisesi, mağazaları, 
dünya servet vo zenginliğinin muaz.. kliniği, matbaası, kütüphanesi, gaze
zam bir senfonisi... tesi, posta, polis, ve itfaiye idarele. 

Hayat ııaha1ı1ığına nrwetcn ber ~n \ç\n 
bu para tesY1yes1 memurinin yaziy~tinl bJr 
kat daha l((lçleştirmektedir. Hele tramvay
la Şirketi Hayriye beynindeki Bebek' re
kabeti şayanı d ikkattir. Şirketin iddlııınna 
glSre bu ziyanı, Anadolu cihetinden öc alır
casına ödetmektedir. 

umumili~e Dr. İhsan Şükrüyü, veznedar
lığa Osman Nuriyi, celse katipliklerine 
Dr. Cemali ve Dr. Lemanı; balıklara Dr. 
Nl'Cati Kemali ve Operatör Ha.ıniyl seç- Her mefhumun bizim fçfn muay- ri, berber salonları, lokantaları ve 

yen şekilleri vardır .. Vapur deyince; çocuk bahçesi Ue küçük, fakat me. 
gözümüzün önüne alı1km olclu[,rumuz deni ve rafine bir şehir.. Dünyanın 
bir şekil gelir .. Kcnd;ne mahsus va- en iyi ve çeşitli yemekleri orada pi-

i miştir. Cemiyet ilmi içi.imalarını ayda bir 
defa yapacaktır. 

Anadoluhlurı Gl5ksu cııddealncle 
75 No. da Sabri Kaplan 

du. Gemi bütün yeklenlerıni dol
durmuş, Okyanus üezrjnde devf.sa 
bir kelebek gibi kayıyordu. 

Göklerden şahap şelaleleri bo. 
şanıyordu. Prova direği, söz soy
lemeğe tenezzül etmiye.rck, dalgın 
edayla işaret eden bir el gibi sağa 
sola eğiliyordu. Tekneyi beşikli
yen dalgaların ve:nine, gök te 
rakkas gibi tempo tutuyordu. Ço. 
cuk yıldızdan yıldıza işaret eden 
prova direği başına bakarak, me. 
sut adaya doğru yol alıyordu. Ten 
ha kıyıda ciyak ciyak bağırarak, 
emirler veriyordu. "Rüzgar düşü
yor! Camadan!arı çözünüz!,, cliye 
haykırıyordu. Çocuk, kayığı yine 
üflüyordu. Geminin önüne koşup, 
yere yatıyordu. Koca gerni sende. 
liyen yıldızlar altında kapkara bir 
kule gibi, mağrur ilediyorJu. 

Ç ocuk, birden sarsıldı. Çünkü 
ilerliyen gemi, Provasiyle 

çocuğun yüzüne çarptı. Ve çocu
ğun burnunda karaya vurdu. 
l\fohmet, gemiyi yine döndürdü. 
Olanca soluğunu ciğerlerine top
ladı. Üfledi Geminin bütün yel.. 
kenleri kuvvetli bir sağnakln ka
bardı. Çocuğun sesi, "O gtin gemi
miz saatte yüz mil hızla ilerliyor
du!,, diye bağırdı. Fak;ıt kof bir 
şey dökülürken çıkan sada gibi, 
güm güın, öten yumruklar duyul. 
du. Öldürürcesine dövülen çocuk
ların canlarına kıyılırken, çıkar
dıklan o tiz çığlıklar çınladı. Kart 
bir ses, "kurabiyeler nerede, pa
ralar nerede?,, diyordu. Çocuğun 
ilkönceki çığlıktan, acı bir canlı. 
lıkla kıyıcı iken, sonraları bitkin 
bir inilti halini aldı. 

Fakat neresine geli1'9e gelsin. 
vurulan yumnıklann hıncı dinmi
yordu. Çocuğun eli, ayağı kesildi. 
Korkuyla çenesi çatırdadı. Dıdıla
dL Ölüme razı dört büklüm bü
züldü, ve sonra büzülecek kuvveti 
de kalmadı. Tokaçla çamaşır dö.. 
Tiilüyormuş gibi, vurulan darbeler 
altında bir ça.nıqır gibi serildi. 
Herifin ağır ve boğuk sesi, arada 
bir ıhıcık, diye inliyordu. Koca 
bir gölge, boğa,zından kavradığı 
küçük ve çelimsiz bir ikinci göl
geyi paçavra gibi ardından sürük
liyerek, kara.nlıklara geçtl. 

sıflan, olçüleri, ve hüviyetleri ile şer, d iinyan:n en mli&ellef yatak o
muayyen bir şekil.. Norman<liyi do- daları oradadır .. Ve dünyanın en seç· Zayi - Hüviyet cüzdanımla nft
laşırkcn, ilk duyduğum heyecan, va- kin sosyetesi orada nöbet ile yaşar .. fus kağıdımı kaybettim. Yenilerini 
pur mefhumumda h:ısıl olan ihtilal. Normandi, kuvvet ile güzelliğin, çıkaracağımdan eskilerinin hükmü 
den doğdu .. Benim vapur merdiven. teknik ile sanatin, fikir ile servetin, yoktur. 
le · t l Koc:ımustafapaşa Nuri dede eami-rım, vapur avan arım, vapur pen. hayal ile cüretin elele verip, bera-
cere!erim, vapur kamaralarim, vapur ber yarattıkları bir eserdir .. Bir eser i~erif sokağında 6 No. da Mehmet 
salo.nı~nm .. h1?p bird~n yıkıl~ı·: Ve ki, yirminci asır medeniyetinin tam Nuri oğlu İbrahim Meteoğlu. 
yenı bır dunyaya çıkmışım. gıb~, on.a 1 bir nümunesi sayılabilir.. Ve insan Kayıp - fran•ın Tahran emniyet 
mahsus ve onun vapur kelımesıne ..... d hem bir sarayda hem bir mii- müdürlüğünden verilen 4270 sayı ve 
z~~ .edilebil~cekk ~eni 1~r mefhum, 

1

1 ;;~e,a hem bir laboratı;arda yaşıyor- Haziran 1939 tarihli İran devleti Şa
e~ ısının y~rme a.~m 0 u .. , muş gibi, doyar, düşüniir, öğrenir hin~ahisi pasaportumu kaybettiğim-
Avr~pa .ıle zengın Amerı~ca ~ra- ve hayatı bütün manasiyle yaşar ... d~n yenisini alacağımdan eskisinin 

sındakı yoıda beynelmılel b~r mıısa. Velev dört gün.yaşamış olsa bile ... hükmü yoktur. - İran tebaasından 
baka vardır... O yolu~ yo.cul~r~nı An olur ki, kıymeti yılhr değer.. Asghar Vahabzadeh. 
kendine müşteri yapabılmek ıçm, ------------------------------
denizci ve vapurcu mil!etle-:- bütün 
gayaretlerini sarfederler .. Mavi kor
dcla, yani sürat müsabakası, bu yol-
da cereyan eder .. Her devrin konfo.. 
runu en yüksek derecesinde tahak
kuk ettiren vapurlar, bu yola tahsis 
olunur .. Sürat, konfor bir hay~t için 
ka!i midir? .. O sürat içine, hayatın 
zevkleri sığdırılmaz, o konforda, sa
nat incelikleri bulunmazır:a, servetin 
blaze ve şxmarık çocukları nas~ 
memnun kalırlar? Artık o yoldakı 
transatlantiklerde düşünülen yalnız 
bir seyahat değil, bütün bir hayat. 
tır .• 

Norınandi, Avrupanın asal.eti ile 
Amerikanın serveti al·asında ılk sE
yaha tini yaparken, büyüklü~ ve sü
rat rekorlarının şeretfüıi de taşıyor-
du.. Dünya durmuyor, biraz ~onra 
ona bir İngiliz rakip çıktı .. Mavı kor
dela, bilmem ne kupası gibi, elden e. 
le geçti .. Ve tonilatoya, ma~i?e kııv. 
vetine, uzunluğuna, genişlığıne, ve
saireye ait bir rakam müsabakasında 
at başı beraber gidilen vaziyetler ha. 
sıl oldu.. Fakat bir dilber, yalnız 
boyuna ve kuvvetine rakip çıkan1Rr 
tarafından, işgal ettiği hakimiyet 
tahtından indirilebilir mi'!.. Hayat 
ve güzellik yalnız ölçülen eleman
lardan ibaret değildir .. Jeni ve sihir, 
hayal ve ilham onların ana unsurla
ndır. 

Bu baklmdan .Normancıı nentız 

tektir.. Çünkü Nonnandi, 
Fransız Jenislnln ve Fransız sanali
nin bir sentezidir. Normandi bir gün 
thtiyarlryacak. ve parçalanmıya msh 

İktısat Vekaleti İç Ticaret Umum l\lüdürliiğiinden : 
30 tkincl tC'srin' 1330 tarihli ecn eb1 Anonim ve sermayesi eshama 

munkasim Şirketler kanunu hük ümlcrine tevfikan Türkiyede çalı~ 
masma izin verilen Banka Komerçiyala İtalyana bu defa müracaatla, 
Bankanın İzmir Şubesinden ltolli Eugenio ve Noak Feredico Samuehı 
nin naklen İstanbul Şubesi Vekilliğine ve Micco Antonio Luigi'nbı 
Izmir Şubesi Vekilliğine ve Schaoul Şalamonun da Banka. 
nın Istanbul Şubesi vekilliğine zamimeten tayin edild iğ"ni ve müseccel 
müdürlerden Davide Parodi'nin vazifesinden çekildiğini bildirmiş ve l.A.. 
zıın gelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunt hükümlere uygun görülmüş olmak
la ilin olunur. 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
İDARE MECLİSİNDEN: 

Alelade Toplantı Davetnamcsi 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Hissedarlarının senelik tophntun 21 

Mart 1940 tarihine müsadif Perşembe günü saat (11) de A:ıkarada !~ık
lar caddesinde kain Banka merkezinde yapılacaktır. 

.:Esas mukavclenamenin 24 iıncü maddesi mucibince iştirake salahi 
yettar olan Hissedarların 26 ncr maddcy~ tevfikRn toplantı gününden 
en az iki hafta evvel duhuliye varakası alınalan lazımdır. Vcldllerln 
de Hissedarlardan olınası meşruttur. 

Hissedarların dühuliye varakalannı almak için Banka Merkezine 
veya Şubelerine milracaatlannı dileriz. 

Miizakerat R11mamesi : 
t - 1939 senesi muamelatına ait İdare Meclisi raporne Milrak.rp

lar raporunun okunması. 
2 - 1939 Bilançosu ve KAr ve Zarar hesaplannın tasdiki ile tda.. 

re Meclisinin ibrası, 
3 - İstifa edenlerin yerine İdare Meclisince seçilen Azanın t.ıJsdl· 

ki ve müddetleri bitenlerin yrine Aza intihabı, 
4 - 1939 senesi Mürakiplannm 1 Eyllıl 1939 tarihine kadar olan 

Ocretlerfnin tayini ve yeniden iki Mürakıp intihabı, 
5 - Tasfiye olunacak hesaolardakl ac1ğın İdare Meclisinin teklıf 

dairesinde yeni senede karşılıklardan mahsubuna salahiyet itaST. 
İDARE l\IEct.tst 
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Böbreklerden idrar torbasna kadar yollardaki hastalıklann mikroplan. 
uı kökünden temizlemek j!;in IIEL!\IOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalı~mak kudrctin1 arttınr. Kadın, erkek idrar zorlu.klarmr . 
eski ve yeni belsoğukluğunu . mesane iltihabını. bel ağnsıru. sık srk idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temln eder. 
İdrarda kumların, rcesanede taşlann teşekkülüne mani olur. 
DİKK..ı\T: HELM0BLb idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. 

Sıhhat Vck~lı:>tınin ruhsatmı hai7dir HEB EC7.ANF.nE R1Tf ,TNT'flt. 

Muhıımmen bedeli 4750 Ura olan 5000 Kg. Neft yağı 2- 3- 1940 Cumartesi g(lnQ 
uat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar blruw dahilindeki Komisyon tara.tın
dan açık eksiltme usullyle satın alınacak br. 

Bu işe girmek isteyenlerin 356 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme ıUn ü saaUne kadar komisyona müracaailan 
l!zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan param: olarak dalıtılmaktadır. (1251) 

Büyük İkramiye 100000 Liradır. ı 
~------------------------~ iç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerinin lıer ttfrlQ O. 'ı tihaplannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 

İstanbul l lncl yatı okulu lçhı Ulzumu o lan muhtelif cins kuru erzak satın alın· 
mak üzere temdlden açık ekailtmeye lı:on ulmuştur. Tahmin bedelJ 636 11.nı ve ilk 
temlnab 47 Ura 70 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt MQdOrlüğü kaleminde 
gorülccektlr. İhale 5-3-940 Paz.artest ı:ıat 14 de daim! encllmende ,.apılacaktır. 
Tııliplerln ilk teminat ınakbuz veya mektuplan ile ihale &Qnil muayyen ıaatte 
dalml endlmcnde bulunmaları. (1364) 

tedavisinde REKTA patı şiCayı temin eder. 

'---------------------------~ --------·----------------------, TÜRKİYE 

ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden : 

Fahrtkalanmn:da birinci sınıftan 3 tesviyeci ile 3 tornacıya ihtiyaç 
hasıl olmuştur Talip olanlann imtihan edilmek için Papbahçede iş
letme müdürlüğüne müracaatlan, l'IGjksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM•• 

L Hakl<ı Katran Pastilleri de vardır. J , .... saru-.h•i •ve•N•t:•şr.iy•a,•M•u~uru ua1u Lutfü ooaouNcu. Gazetceıuk ... 
Neşriyat T L. Ş. Rasıldı~ yer: T A N MatbHAt 

Zl. Z. HO 
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AN i T E S i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO· 
MATIZMA, Soğuk Algınhğı 

:ve bütün ağnlanm derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir • 

.. . , t-, • .ı .p 1 • ı'·"I',' J'' ·1111 : .... • ,. ... .,,""'""."'~ 

)>OKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi trar 

bıçakla.rıdır !.. 

• 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bu. 
lunur. markasına dikkat ec1ini%. 

ıt>"r., .... J ... .IJC&aıu ve .,ur. ısuınow ıanuıKau: nu- "~ 

..... ' . ". .. . .;. . ..... .:•' . ..~ ~ •· ...... . . -. '. . ; .-... " ' . 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zi,.,.t •e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28~800 Lir~ 

·iKRAMiYE VERiYOR 
ZIJ'aaf ffttnkasmda kumbarah ve thbanız tMarruf h~aplannda '1ı 
n 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekile('ek kur'a ile ·~ajıdaki 

c 

' ' 40 
100 
lZO 
ıee 

Adet 

• 
• 
• . 
• . 
• .. 
• 

plina röre ikramiye datıtılacaktır. 

J.000 LiraJık 4.,000 Lira 
500 • 2.000 • 
250 ;; 1.000 .. 

• 
100 - 4.,000 -• • 

-1 • 5.000 • 
'° 4.ROO -· • • 
20 

,. 
3.200 

,. 
• .. 

DIKltAT: ffesaplarındsk1 paralar bfT sene fçinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazıasivle verılecekti.r. 

Kuralar senede 4 defa. 1 EylOl, 1 Bırinciklnun, 1 Mart ve 1 llıızıran 
tarfhlerfnd .. eeklltt .. ktfr. 

• 
1 

•' • ı vJ, ... , . • ... "· · . :,. 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 
Uç0nc:a taksit Mart birde başlar. Ona röre yatılı talebe velilerinden taksit-

lerini lise m(\dQrlütüne g6ndermelert rica olunur. (1193) 


