
HERVERDE 3 KURUS 
htgilterede yeni bir smıf 

(Muallimler gazetelere'\ 
beyanatta bulunamı

yacaklar silAh altına alınıyor 
~ra, 1 ( A.A.) - Kral dün 
~ i8ilıa.ssı toplamıştır. Kralın 
~ bi; sınıfı davet eden beyan. 
ı.ı.L~ı tlzerine tahminen 250 bin 
~ sil~ altma almacağr bil 

' ., - .. .. 

Ankara, 1 (Hususi) - Maarif 
Vekili bütün maarif mensupları 
na yaptığı bir tamimde bundan 
sonra muallimlerin gazetelere be. 
yanatta bulunmalannr, gazete ıü 
tunlannda açılan münakc:şaları: 
iştirak etmemelerini eht:mrniyetl,. 
~ildirmişt · r . 

. - -. . . . . 
lUlektedır. 
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Sovgetler dün Hando adasını ve Potsaw.o 
"-giliz Hariciye Müsteşarı Butler'in şehrini işaa/ etti/er 
"am kamarasındaki beyanatından: /j, 

«Türk ve Bulgar hükUmetleıinin aralarındaki Belsin ki ve diğer bazı 
müşterek hudutta mevcut kıtalarının adedini şehirler bombalandı 
tenzile karar vermelerini en büyük bir Finlandiy~ k~binesi 

degıştı 
memnuniyetle haber aldık .. » 

~ktaki tena
1 

N. Menemencioğlu 
ihtimaller ve arkadaşlannın Londrayı ziyare-

Bir Sovyet 
harp gemi- , 

~~M~ 

~e~;zan: ~sı~ us tini büyüle bir fe11a ü1<fe sefamfarız 
~ 1ı .uı>:a - Fınlandıya h~- Londra, 1 (A. A.) - Hariciye milatep.n B. BuUer avam ka. 

• qelıi.nlcı'de vuku"'ılan bir .. . w • ' 

t d w• :ı.ı:w• •• • d marasmda Turkıye hakkında aşagıdakı beyanatta bulunmuştur: 
egtfJaDCI uzerıne ur. .. . . . 

dair haberler geldi; bu - Kenclisile bır a.nlaşma imzalamış olduğumuz Türkiyenin ha. 
, .h.ılamak meıuliyeti ne ta. yati ehemmiyetini herhalde kabul edersiniz. Bu sebepten dolayı, 
~ olursa olıun, korkunç Türkiye hariciye genel sekreteri B. Numan Menemencioğlu ile ar· 

;•n!n ~aha ilk safhasında kadaşlarmın Londrayı ziyaretini bilyük bir tehalilkle seUi.mlarız . 
. '-1.ırı?!~;ı 0.!:.~:.::.ıc de~n ~endilerile, iki memleket arasmda imzalanmış sıkı ittüaktan doğan 

· Yen· Fş. h·•kA rt sıyasi ve iktısadl meseleleri görilşeceğiz. Ümid ediyoruz ki görüş-• · ı ın u ume 
"-tllli deruhte ecfon Bay Tan. melerimizin neticesinde Türk - İngiliz ticaretinin malik olması icab 
'~alcov~ m~aker_eln-ini. ~· eden hacmi elde etmesine halen mani olan engeller ortadan kaldı. 
· ....... ' degerlı ve kiyaıetlı bir nlacaktır.,, 
,,. ~. oldu w • • S 1 • 

, ı llıiid ~ •.çrn ov?'et e~ın B. Butler, aynca şunları da söylemiştir: 
. afaa ıhtıyaçlan ıle Fın. .. C . 

billıiJJi iıtildillerini telif ede - enubu şarki Avrupasınm ihtiyaçlan, ezcilmle Yunanista. 
· t llzlaıma formülü bulmaı; nın ihtiyaçları, İngiliz hilkflmetinin dalına zihnindet'lir. Bu mmtaka-
~e •rzu edilir. larcla ticaretin inkifaft için hiçbir fırsat kaçrrılmryacaktır. Hükü-
tj~rı~ beraber Sovyet Ruıya met halen de bu meseleyle meşguldür.,, (Devamı 7 incide) 

si batrr idi 
Müteaddit Sov

yet tankları 
tahrip olur)du 

Ruzvelt 
Sivil halkın bom

bardıman 
edilmemesini istedi 

iri Ot dıy• ihtilafı ıunu göster. 
t. A'Vrupa harbini lokalize 

h ltlalcıadiyle sarfedilen bü. 
)J"etlere rağmen felaket 
nu geniıletecek bin bir 

~· ~~dır. Bugün ymi bir Sov. 

Mayn harbi 
\ '""-i •nlandiya harbinin önüne 
Iİ..~t olıa bile yarın bir lngi. 
~"11.~n, öbür gün bir Jngiliz 
\....' llda ihtilifınrn buıünkü 
~ '- ~•rbiııe zincirlenmesi ib. 
'-' •11cinde değildir. 
~ l .\~rnanyanın mayn harbine 
~rılterenin deniz ablukası. 

\ ~ tlendinneie karar verme. 
!l. ~~._ Hollanda ve Japonya. 
~ etli bir protesto ile kar. 
~)Itır. Eier Hollanda ve 
~ 1lrıı?. dedikleri gibi bu dev. 
~ ll~~ız ablukaırna tabi tut
~ ~ 1~ın ticaret gemilerini 
~~'nıılerinin himayesinde if. 
L: '0lurlarıa lngiliz ve Fran. 
~ t tr-~ı üslerinde iki taraf 
Jıı.: 't. "tıileri •asında iıtemiye. 
~ •t' •çılabı1ir; bu suretle a. 
~etler harbin, müstakbel 

~tı Üzerine elim tesirler '1 ır, 

~~l.ıniyeti mucip olan cihet 
ta: ~ denizlerde bitaraf tica.. 
~ılld l'•tı üzerine İngilizler 

f 
1 ~n konulan yeni abluka 
~ h1Ünaıebetiyle ltalya

~,to dr&claki teıeh'Jüıü bir 
\i."lllc. • ""-hiyetinde olmamııtır. 
ı.':"- ·, ~'I 'nin girdiği bu yeni 
" ı .... t a için en mühim me. 

.......... ~ ti"rd' w. k"" le .' ge ıgı o. 
"• esj,ıı sidir; fakat anla. 

'L:'I İ'e ~fre M>n zamanlarda 1. 
"t ea.. lngiltere araımda kle. 

•na dayanarak yapılmıt 
,(Devamı 'J. ncide) 

Dün de üç gemi 
Almanlar Uç ayda 
194 vapur 
batırmışlar 

Londra, 1 (A.A.) - Mercator 
vapuru bir mayne çarparak 6 c!a. 
kikada batmıştır. Mürettebat, bir 
kişi müstesna olmak üzere kur. 

. tarılmrştır. Bunların bir kısmı ya. 
rahdır. (Detıamr 7 i11r;,.ı r 

• 

BUGÜN 
Oçüncü sayfada: Yarı şa. 

ka • Necip Selam; Parrteoa 
ne demektir; Ellerin dili; Sov. 
yetler Almanlilrla niçin anlaş. 
mıstar? 

Dördüncü ıayfada: Bir dos. 
ta mektuplar. Fikret Adil; 
İstanbul hastahaneleri; Kari. 
katür: Kadın, Spor.. 

1 
Beıinci aayfada: Hikave: 

(Yeni mütareke) Suad Der. 
viş: Hadiseler ve tarih; SL 
nema... -İ 

battı 

Rus - Fin harbinin cereyan cttit;i .'ln1uıtft gösterir harittı 
(Yamı 7 ncide) 

Günlerin peşinden: - - ,_.,, ~ ,_.,, _, _, -~ 

Sarımsağa methiye 
Nurullah Ataç tzmJrdo çıkan Aramak mecmuasında şid. 

detll bir tenkide uğramış. Tenkide sebep Sarımsak meı. zuu 
üzerine içtimai ve ahlAki bir mülAhazaya temas etmiş olma
sıdır. Bir yazısında "Sanmsak yemekte ze,·k bulanlar bunun 
.kokusundan şurada, burada rahatsız olan blıı;ok kimseler 
bulunduğunu düşünsünler 'e yemesinler., demiş bulun. 
masıdır. 

(Aramak) ın kusur arayıcdan buna itiraz Qdlyorlar. 
J akat itirazları ark~unızın sanmsak aleyhtarlığmı hRk. 
t;ı:ı \ "C insafsız bir düşmanlık diye telAkkl etmekton Ue,rl gel. 
nıiyor; edebi ze,kleri ile sarımsakta hiç bir zevk bulını)an 
lzmlr gençleri bu me,·zuu pek hasis buluyorlar. ''Yüksek bh 
ı.ıuharrlr için sarmısak da bir bahis mC\'Zuu olmalı mıdır?,. 
dJyorlıır. 

Nurullah Ataç bir üslüpçu, ayni ZIUJl&nda değerli bb 
e lebiyat üstadı sıfatlyle bu türlü itirazlara ce' ııp nrdl: "Uiı 
muharrir için hasis denecek hiç bir mevzu roktur; muktooh 
hiı' yazıcı sarnusak üzerine de güzel yazılar )azabilir. ı:r;cı 

benim yazımda giizellik bulunamaJor i e ben mmatfak ola 
ıanuşım demektir.,, dedi. 

Bu ce,·abm doğru olduA'tJnda hiç şüphe yoktur. Arkada. 
':'ımızın yenlen gUğe kadar hakkı ,·ar. Fakat biz başka blı 
noktadan muhterem muharrire itiraz etmek isteriz. Sanm· 
sak yalnız zevk için yenmez. Pek çok kimselerin kokusunclnn 
hoşlanmadıkları bu madde ilAç olarak da kullanılır. Sarını. 
sak bilhassa damar hastalıkları h;ln bir de, adır. Amerika.da 
sarımsak taraftarlarının bii) iik bir cemiyet teşkil etmiş ol 
dı~larını da bili) orıız. Bu cemiyetin ga3 esi sarmısağm mc 
·lyetlcrlnl her yerde medih etmektir. 

O halde ıarmısak yemenin uluorta ale7b1nde bulunmak 
doğru mudur? Amerll..-ah l'emlyet Azalarının yaptığı gibi in
sanları bu faydalı 'e şifalı 'e lezzetli maddenin koku una 
alıştırmağa çalışmak daha ~erinde değil midir? 

HASAJJ KlJMÇA Yl 
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---·-· Politaka -·-·il 
• Po talebe 1 c. 

. yurtları 
: 

•

·.·.! Birkaç sene evvel lstnnbulda C. H. Partisi tarafından 
yüksek tahsil gençliğine mahsus olmak üzeı·e bit' Talebe Yur. 

• du açılmıştı. Ayni tcı;;ckkülün son güııloı'do ycnllleıı bir ynı·. 
i dun açıldı.i;ını haber uldnn. Dizim hayat ~nrtlıırnnız, gcnçleri-

1• nıiziıı ) üksck tahsilde maruz kıılılıkları ınüşkiiliit ve Jnkı· 
• IUpçı bir lıü\1yet tu, ıyaıı maarif ~ lyu.sctimizin hcdortcri na.
: zarı itibal'O alınınca bu yurtların ınunası daha \'l\.Zib bil• Ş~ 
! kilde ortaya çıkaı·. 'l'nlcbe l.'urclu me"dc ini mücerı·ot bil' 
i mefhum olnı·ak mütnlt>n. etmek i tenıem. Çünkii onun nncnk 
f mü.,nhhus olarak bizim ihtiynçlıınmıı: vo Jıııynt şııı·tl.ırnmz 
1 içindeki I'Olü bııkımındıın kıymeti ''aı·dıı·. 

j O. 11. P. tarafuıtlnn 1stnnbultla. açılmış olıuı Tnleue Yur. l 
E dunun nasıl bir deı'<le de\a olduğunu senelerce yakınılan gfir-
: müş olduğum içln bu yen1 yurdun da ayni mnl•s.ı<lıt ~·lızJc )'ÜZ 

bildim olaca.ğmuaıı eıninhn. 
Şatafatsız, müteuı.zi bir lıiiviyetlc \'ftZife alan bu müe.s· 

sesclerln çoğalmasını tcmcnn.l ederken bu yuı11uı·ııı billlnssa 
yuksok tahsili ) alnız büyük biı· şchlı·de bekar hayatı ı:;iirebi
lecck bir son·et.c sahip olanlara. inhisar ottiı'meğo mani ola .• 
calc blr tc<lbir diye lıa.tıl'layorunı. Bizim en lmyük nııuıı·if nıc. 
.:ııcloıııiz nınarlfiu şohll'lerdc vo )'Üksck tnlısllin adecc bi.iyül~ 
şclıirlcrdo tekasül etmesi Jşicllı'. 

Bunun neticeleri ilo bir hayli zamandır k:u·~ı kıır~ıyayız; 
bugünkü Tül'kiyc muuc\'\·erl saücco büyük ~ollirlorin ve ni· 

! hayct ileri hamleler yapn.bilıulş kasn.balnruı hn.lkı arasımla.n 
i scc.;ilip gelmektedir. Da .. ·allllZ Tü.r.lıdye wüncV\ erini ı 1 mil-: 
İ yontuk geniş kütlenin ic.;inden sc<;ip çıknrabilnıektir. İ 
1 lJava.yı kazanmak lçiıı birçok usullere ıniira.caat etmek, 5 

1 birc.;ok meseleleri halletmek lazımclır. 1''a.kat bunların ara. i 
sında yüksek tahsil t.nlebcsinln kendine bir mesken bula.bil- • 

1 
mcsi en kolay halledilecek ve kolıı,)hğı nlsbcUnrlo do da.vayı 
muzaffer ooocek vasıtalardan blıidlr. 

İstanbulda açılan Talebe Yurtları büyük ga.l·eyo miitc. 
i ,·ccclh hilsnüni~etlerl, arzuları ifade etmek itibariyle tuhak
• kuk sahasında atılmış bir filli semboldür. i = J.'illi semboldür; diyorum. Çünkü, Cumhuriyet de\'l'lnde 
i rand..manmı arttıran, istlhsalAtuu ınJktar ltibnriylc çoğaltnn • 

en belli başlı müesseselerimizden biri mektcplordfr. Cunıhu
rlyetiıı ilanında Türklyede talebe kadrosu ilk, orta., lise, yiik
bCk yüz blııl bulmıyoı'du. Bugün ta.lehe kadrosu biı' milyonu 
aşmaktııd ır. 

Seneden seneye de talobo ml~tarının çoğalması ta.bildir. 
Bunun için kesafet peyda eden talebe için yeniden yurtlar 
açmak mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Açılmış olanlar büyük thtlyacın, yani pnrti progra.mı ba
İ lamından maa.rlf davasının bir cephesinin kn.,·ranılmış oldu. 

1 
b'"llnu göstcrmektccllr. i 
------·---.. - Sadri Ertem -·.i 

Eski adliye 
mutemetferinin 

muhakemesi 
Sekiz mutemet tahliye 

olundu 
33 bin küsür lira ihtilas suçun. 

da:l birinci ağır cezada muhake. 
mc olunan sekiz eski adliye mu. 
temedinin muhakemelerine dün 
de devam edilmiştir. 

Mutemet Asım ile Tevfik Suh. 
ranın çalıştıkları senelere ait def. 
terler üzerinde ehli vukuf tara. 
fmdan yapılan tetkikler bitirilmiş 
kendilerinin mevkuf bulunmala -
rını icap ettirecek bir vaziyet gö. 
rülmediği için tahliyelerine karar ı 
verilmiştir. 

Muhakeme diğer tetkikat için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

--O-

Şair Namık Kemal . . 
ıçın 

Bugün Üniversitede 
iht ·fal yapılıyor 

Vatanperver ve şair Namık 
Kemal'in bugün ölümünün 51 in. 
ci yıldönlimüdür. üniversite ede. 
biyat fakültesi geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da şairin hatırasını ta. 
ziz maksadiyle üniversitede bir 
ihtifal tertip etmiştir. İhtifale 
saat 15 de üniversite konferans 
salonunda yapılacaktır. 

Evvela edebiyat fakültesi pro. 
fesörlerinden Nihat Tarlan Na. 
mık Kemalin şahsiyeti hakkında 
bir konferans vere~ek, bilfıhare 
b3Zı talebeler sairin eserlerinden 
parçalar okuyacaklardır. 
Yeni :·:ıpılacalc çocuk 

b~hçeleri 

Yeniden nereleri 
istimlak edilecek 

Vali Beyazıt ve Koska 
civarında tetkikat yaptı 

Vali ve Belediye Reisi Lfitfi 
Kırdar dün beyazıt ve Koskada 
istimlak edilecek sahaları tetkik 
etmiştir. Beyazıt camii ile Kapalı 
çarşı arasındaki dükkanların da 
istimlak edilmesi, cami etrafında. 
ki kahvelerin kaldınlarak burada 
asri bir gazino yapılması düşü. 
ntilmektedir. 

Vali, Darülacezeye de gitmiş, 
kimsesiz çocuklann bakımından 
memnun olmuş, sonra Belediyeye 
gelerek imar bürosunda çalışmış. 
tır. 

-<>---

Kaza atlatan bir 
vapur 

Karadenizden Akdenize git
mek üzere limanımızdan transit 
geçr:cek olan Bulgar bandıralı 
Şipka vapuru yolda mühim bir 
tehlike atlatmıştır. Vapurun gü. 
vertesinde yüklü keresteler, gay. 
ri muntazam istifi yüzünden bir. 
denbire bir tarafa kavmı~lar, va. 
pur ani surette devrilmeğe yüz. 
tutmuştur. Bereket ambarların 
yüklü oluşu facianın önünü almış 
yalnız vapurun kamara omuzla. 
rından Ealonlara ve kamaralara 
suların dolmasiyle tehlike atlattı. 
mıştır. Tayfalar bu sırada keres. 
telerin bir kısmını diğer tarafa 
r.eçirmişler, vapur müskülatla li. 
~anımıza kadar gelcbilmi§tir. 
Burada keresteler mavnalara bo. 
şaltılmış, sonra tekrar muntazam 
surette gemiye yüklctilmistir. 
Vapur yolu:ıa devam etmiştir. 

Taksim, Tozkoparan ve Vali. 
konağı cadd'!sinde yanılacak co. 
cuk bahçelerinin planları tasdik 
edilmek üzere Nafia Vekaletine 
gönderilmiştir. Tasoikten gel. 
dikten sonra inşaata başlanacak 
tır. 

1 
:?i 
> 

Cumarte. \ Pazar l 
2 J. Kan. ·' J. Kan. 

Bir viraja . :'!\konu ?or 
Boğt!zkes"nde Fııi .,,asa c"dde 

sindc'·i vi 1a karı1ıM·lı ~elen o. 
tomob'llen.n car'lı"m ... larını önle. 
mek Dzere büyük bir ayna konu. 
lacaktcr. 
Şrl~ayriye tarifesi 
Şirketi Hayriye idaresinin Bo. 

ğaziçi 1u~ tarifesi dün tatbike bas
lanmıştır. 

1 
~ 
<( .._ 

\ ıık 1111'1 

Güneş 

oıııe 
fkindi 
Ak~nm 

Yatsı 

tınsnk 

1 J 
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Kasım • ri ~n~ım '" 

\ .. ,,,,, 1-.z.ıııi \ ""''' ... , ... , 1 
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14 2!1 9 46 14 28 9 47 
tCi 41 12 00 16 41 12 00 
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5 22 12 40 5 23 12 41 

Arkeoloji mütehas lngiltereye ısmarlana-
sısı yetiştirilecek k ll 
Bu maksatla geniş tali- Ü a Va p U r 

matlı bir plan 
hazırlanıyor 

Ankarada bulunan Tarih, Dil 
ve Coğrafya Fakültesinin tedri. 
satını takviye ve memlekete la
zım olan arkeoloji mütehassısı 
yetiştirmek üzere maarif vekilli. 
ğinde bir komisyon toplanmıştır. 
Bu komisyona i~tirak için şehri. 
mizden giden edebiyat fakültesi 
dekanı Hamid, Profesör Basser 
ve Profesör Arif Müfid dün An. 
karadan dönmüşlerdir. 

Komisyonun çalışmaları neti. 
cesinde Ankara fakültesi ile İs. 
tanbul edebiyat fakültesi arasın
da iş birliği yapılmasına karar 
verilmiştir. Kararın tatbiki için 
de bir talimatname vücuda geti .. 
rilecektir. 

Talimatnamede, fakültelerde 
hangi derslerin hangi profesör. 
ler tarafından okutulacağı tesbit 
edildikten sonra bu dersleri o. 
kutmak üzere Avrupadan profe. 
sör de getirileceği tayin olun. 
muştur. 

Her iki fakülte iş birliği ile 
tedrisatına talimatname hazır -
landrktan sonra başlayacaktır. 
EDEBİYAT FAKULTESt 

lMTtHAN TALİMATNAMESİ 
Edebiyat fakültesi imtihan ta. 

limatnamesi maarif vekilliği tara. 
fından tetkik ve tasdik edilmiştir. 
Birkaç güne kadar şehrim.iz tini. 
veraitesine gönderilerek tatbik 
mevkiine konacaktır. 

--<r--

Müfettişlerin kıdem 
zcmları 

Esı zammın makam 
zammı ile alakası yok 
tık tedrisat müfettişleri umu. 

mi müvazcne bütçesine almdık. 
lan vakit makam ücretlerine kar. 
§tlık olmak üzere kendilerin-o bir 
kıdem zammı verilm.i ti. Fakat 
bazı ilk tedrisat müfettişlerinin 
esas kıdem zammı da geldiği için 
makam tahsisatına karşılık olarak 
zam almaları dolayısiyle bu esas 
zamlan kendilerine verilmemişti. 
Vaziyet Şiırayi Devlete bildiril
miş, ŞOrayı Devlet makam tah
sisatına karl:iıhk olarak verilen 
zammın esas kıdem zamlariyle 
alakadar olmadığı neticesine var. 
mıştır. 

Üniversiteye alınacak 
döçentler 

üniversitenin muhtelif fakülte. 
terine yeniden alınacak doçent. 

lerin lisan imtihanları tamamlan. 
mıştır. Kazanan doçentlerin isim
leri önümüzdeki hafta maarif ve
killiğine bildirilecektir. Maarif 
vekilliğinin tasdikinden sonra 
kürsü imtihanlarına başlanacak. 
tır. 

--<>-

Yalnız Svan Hunter fırması talip oldu 
Deniz Yolları tcl;m:si namma 

İngiliz tersanelerine ısmarlana. 
cak on bir vapur için açılan mü. 
nakasaya yalnız bir tek İngili7. 
firmasının iştirak ettiği anlaşıl. 
mıştır. Bu firma Denfabank za
manında da aynı vapurlan yap
mağa talip olan. fakat o sırar'a 
vaki dedikodular yüzünden bu 
i§ten vazgçcmeğe mecbur bıra. 
kılan Swan Hunter firmasıdır. 
Firmanın Londra sefaretimiz va. 
srtasiyle hariciye vekaletine, ora. 

dan münakale vek:.letine gönderi. 
len teklif mektuplan dün Anka. 
radan Deniz Yollarına gönderil. 
miştir. 

öğleden sonra Umum Müdür 
İbrahim Kemal Bayblira'nın reis
liğinde bir toplantı yapılmış. tek. 
lifler gözden geçirilmiştir. 

Bu~ünlerde vekfıletten gelecek 
miitchassısların iştiraki vlc sehri. 
mizde bir komisvon kurulacak, 
tekliflere bağlı planlar üzerinde 
çalı~rlacakttr. 

ihracatımızda büyük 
inkişaf var 

İngiltere ve F ransaya her gun 
muhtelif mallar sevkediliyor 

Son haftalar içinde yapılan ih. 
racat istatistikleri dışarı gönder. 
diğimiz malların mühim msbette 
arttığını göstermektedir. Nitekim 
dün de bir giln içinde yalnız şeh. 
rimizden 100 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. 

İngiltere ve Fransaya fındık, 
Yunanistan, İtalyaya ve Bulga. 
ristana taze balık, İtalya ve ta. 
viçreye yumurta, Filistine kuru 
meyva, Mısır, Çekya, Hollanda 
ve Amerikaya mühim miktarda 
tütün ve tsveçe deri gön<leril
miştir. 

Almanyanm deri mübayaasmı 
kesme.sinden sonra bu son madde 

üzerinde yeni müşteriler çıkmıı
tır. 

Diğer taraftan ihracat tüccar. 
lanmız ispanya tacirleriyle te • 
mastara başlamışlardır. İki mem. 
leket arasında takas ile muamele 
yapılacağından şimdilik ihraç e. 
dilecek maddelerin cins ve fiyat.. 
ları öğrenilmektedir. İspanyanın 
bugünlerde yumurta toplamağa 
başlıyacağı da haber verilmekte. 
dir. 

Ayrıca bir Yunan ve bir Rus 
vapuriyle diln külliyetli miktarda 
ithalat eşyası gelmiştir. Bilhassa 
kimyevi ecza çoktur. 

Süleqman 1 evf ik 
di:n gömüldü 

~ 

En yaşlı gazeteci ebedi met!enine götürülüyor-

~---------------_.../-
Faşist konse)'İ 

toplanıyor 
Konseyde İtAlyan1!' , 
müstakbel siyaseti 

tayin edilecek 1 

Roma matbuatı bUvUk f~ 
konseyinin 7 kanunuevvel ~!D' 
saat 22 de içtimaa çağırJldI& 
yazıvor. .. . ı .. 'o' 

Son olarak fn§ist reJımını,.ı.o ~ 
yüksek unsuru Arnavutıus11Jll ~ 
talyaya iltihakı münasebeUI~* 
nisan 1939 tarihinde toplan } 
tı. Bütün intizarlara rağnıe~~ 
ni harbin başlangıcında yU et lat 
faşist konseyi içtimaa da\' eel1'. b, 
lunmamış, yalnız nazırlar nl rJ ~. 
si bir cylaI tarihinde İt~l!:'~ tıı. 
askeri bakımdan alacağı ıtl",ıtı' tıı 
teri kararla.!]tırmak U7.erc fçti :aı 
etmişti. ,.ı~ bş 

YUksek faşist konseyinfll bifl 'tt 
kadar bulunduğu işlerden eJ. Q~ 
harp veya sulha karar ve~,. ~2 
tir. GörUlUyor ki harbin b ~ . 
dığı zaman İtalyan siya~ -~ 
muavyen bir elastikiyet bı ~eı 
mıştır. ısı1 ~, 

Vaziyet her ne olursa ot,. ~, 
harp ba§ladığı tarihe isaı>e '1 )\ 
den bir eylUl içtimamda f~~,. ~,1 
yüksek meclisine son söz so~ ~ 
tilm~tir. İşte bunun iç ~ ~ 1 
kanunuevvel tarihli içtima.B ~ ~~ 
yük bir ehemmiyet atfolunıtı ~ 

ta~~enildiğine göre yükselt ~ le; 
şist meclisi yalnız dahili \1t~ ~ 
yasi vaziyeti gözden geçiJ1ll ~ ~ 
kalmıyacak fakat ttalyanoı ~ lal 
takbel vaziyetini de tayin ~ 
ccktir. Yoksa bu içtimaa d~ 
tin hiç~ bir manası kalmıy~ıcJı ~ 
tır. Diger taraftan şu.na dı 1,ı fılı 
etmek lftzımdır ki bu karsr + tıı 
bugün kil harp karşısında ttsU,. ~, 
nm mllnasebetlerinl de tav!JI • ,, 
decek ve beynelmilel vazı-ve~ ti 
zerinde ovruyacağı rolü me) >o 
na koyacaktır. f. ta 

Bir eyl\ıl tarihli nazırlar iı' t, 
mamdan sonra neşrolunan ~ 
ml tebliğ ttalyanın muharip~ 
lctler meyanında bulunmadıır, 
bildirmE'kte idi. Nitekim 23 
lıll tarihinde Duçenin söyle 
olduğu nutuk ta bu vaziyeti 
yit etmişti. 1. 

işte bunun için ilk şekl~ >c 
Uç ay sonra ltalvanm ala / tı 
vaziyet şayanı al!ka görUlJJl ~ı 
tedir. - Le Tempa b; 

H.11erin ~ etti~i '
tarihi bir celse tı 

Holandaya taarr~ı ~ 
emri nasıl ~eri ahn~1 ~ 

Almanya Holandaya ~ t· 
kararını ayın başında verıni;,. ,· 
Tanrruz ayın on ikisinde ve ~ı 
bahm saat altısında olacaıct~ 

Miinih s1ııkastı 8 teşrinlS ~ 
de oldu. Ertesi sabah yani ~~ 
dokuzunda Httier Berllne 6P' ~ 
gelmez derhal "Hususi erlC f t 
harbiyesini,, tl:.l;kiı eden ~ l 
nernli davet c-ttı. ~ o sküdar Cezaevi 

müdürü 
Ankac-a, 1 (Huıusi) - Bir 

müddet evvel işten el çektirilen 
ve muhakeme altına alınan 'Uskü. 
dar ceza evi müdürü Cemil Uzdil 
yapılan duruşması sonunda ta. 
mamen suçsuz olduğu sabit görü. 
terek beraat etmigti. Adliye Ve
kaleti kendisini tekrar e5ki vazL 
fesine iade etmiştir. 

Gazetecilerin en yaşlısı Süley. 
man Tevfik'in evvelki gün vefat 
ettiğini teessürle haber vermiş. 
tik. Merhumun cenaıı:esi dün Top. 
kapıdaki evinden kaldırılmıı. ce. 
naze naır.azı Ahmetpasa camiin. 
~ kılındıktan sonra, Merkezefen. 
di mezarlığında belediyece ihzar 
edilen kabre götürülerek gömül. 
müştür. Mezarı bac;mda muharrir 
Naci Sadullah merhtımun megJek 

l\füstakbel taarruz için g:_J 
hayatından, değerli hizmetlerin. şülmeğe haşlr.::uldı. Her ~i
den ve eserlerinden bahsetmiştir. Bitleri prc.ıjelerinde takVlY:; 

Cenaze merasimin-de matbuat den general Reyşno ilk o~ 
müntesioleri, ibazz belediye erka. taarruz kararına karşı gel ~ 
m, Fatih Kavmakamı Rebii, . Kra~ Leopold'un seyahatı-0~· 
kendisinin akraba ve dostları ha. tıcele~ıı;.den bahsedez;k. ıuP oY 1 

zır bulunmıı§laroır. 1 sel h~kume!inden emın ı1~ 
Merhumun mezarına İstanbul madıg"I!1I Hıtı:re sordu. dl~ 

Bas·n BirliP,i ve Belediye namına Rkaşa bır netıccby~. v~~~U P' 
---<>---

b' 1 kb kl t eyşnoayınon ırıncıg ııt' 
ırer çe en ıra ı mış ır. şamma kadar bütün hn.zır J ~ 

Belediyı Bankasının ku
rulacağı asılsız 

Dünkü gazetelerden biri tstan. 
hulda bir belediye banka5r kuru. 
lacağrnı yazıyorou. Vali ve Be. 
lcdiye Reisi LQtfi Kırdar böyle 
bir banka kurulacağından ha.beri 
olmadığını söylemiştir. 

---o-
Beyazıt - Kurtuluş 

otobüsleri 

Sorgu hakimliği imti
hanında kazananlar 

Ankara, 1 (Huıuıi) - Sor. ı Temel. Ciha-:beyliden Reşit Er. 
gu hikimliği imtihanına giren dem, Nevşehirden Muhittin As. 
45 sorgu hAkim vekilinden 39 u lan, Ayaştan Necip Şenel, Nallı. 
muvaffak olmuştur. Adlarını bil. hamlan Nazif Arikan, Beyypaza-
diriyorum: rından Halit Atalay, Ilgından 

Yıldızelinden Abidin, Osman İrfan Özmen, Kütahyadan Şe-

Beyazıt ile Kurtuluş arasında 
işlcven otobüslerin Süleymaniye. 
ve kadar gitmelerin-e müsaade o
lunmu§tur. ciktan Şeref Bilgin, Alacadan fik Turhan, Ar.amurdan Haydar 

Cevat Bora, ccb~libereketten Ke. Eralmalr, Sivrihisardan Kemal 
Belediye memurlarının nan Yalvaç, Dörtyoldan Zühtü Baruksal, Kandıradan Azmi Tun. 

bir şikayeti Kafalı, Milastan Münir Umay, ceri, Gemlikten Abdüssamet Ver-
Resmi mekteolerde okuyan Hmıstan Mustafa Çelik, Bafra_ kul, Orhangaziden Vefik Baygöl, 

~mur cocuklanna tahsil ücrc. dan Servet Kiliççi, Erzincandan Oftan Kemal Hiisnü, ElazıP.'dan 
tinde vil~de on tenzilat yapıldığı Ac!e:n Güveli, Vakfikebirden Nedim Akalın, Vandan Zülfikar 
halde b•ledive memurlarmın ço. Şevki Karadayı, Koyulhisardan Oran, Niksardan HulQsi Avdm, 
ruklart bu tenzilattan istifade e. Şevki Dumlu, Zaradan RU§tli Pe. Tosyadan Sıtkt Baysal. Eğirdir. 
rlememektedirler. Beledive me. kerkin, Torbalıdan İzzet Güve. den Abdullah öz, tncCfiudan Sa.. 
murlarr bu meseleyi alakadar nir, Boludan İbrahim, Malatya. lim Dinçer, Civrilden Ramiz Do. 
makamlara ıtkayetc karar veı- J dan Hilmi Atak, UzunköprUden ğan, Zileden Edip Baran, Kozan-
mişlerdir. Hikmet Sumer, AvanOfStan Azmi dan Ali Bayrinci., 

rı tamamlamak emrini nlll 
aynldı. _ ,.ıe) 
Ayın on birinde saba.ıv1 ~ "hususi erkanıharbiye,, yenotÖ 

toplantı yaptı. Bu parti il_e .~ 
arnsmda ilk gürUitiilil goriiitlJ 
oldu. Yine general Reyşnaer~ 
raz ederek, Belçikanın e ~ 
Holanda ile birlikte hare~~! .. t'ıııl 
çeceğini bildirdi. Emir llJl""eÔ • 
biltün hazırlıkların ikrnnl ut~ 
mek üzere olduğunu fakat b ııitl' 
bu· ha.zırltklarm Belciknnı~efiBl" 
raf kala.cağı düsünülerek Ud~" 
landıı';ını, eğer Belçika .rrı. ııııY 
le ederse Almanların bU~!j,oe· 
vaffakıyetsizli!Te duçar o 
ceklerini bildirdi. iÇ ~~ 

Bunun üzerine Von Bro«~tııı 
aldı ve mevzuu bahis hOJ'e tııı. 
mesuliyet;ni alamıvacaf!ın~Y 
dirdi .. Hitler sarannıııtı.bıııııı'' 
hiç kimse ile istişarede de .;ef' 
madı ve yeni bir emir 
medi. t~' 

Fakat o gece teıın-afts SÔ~ıe· 
ruz emri ~eri almıyordu· ıııı.111' 
ce Almanların Holandnva 0ilt 
lamış oldukları darbe suYs. 
tü. 



Sovyetler Almanlarla niçin 1 
a n 1 a ş m ı ş 1 a r ? ~.~~~~g~~:~&b~c~!!.1!~~~~? 

1-VAKIT 2 BIRINCIKANUN 1931 

Anıt-Kabir mi, Panteon mu? 

Havas ajansı Stalinin, Polithuro içtimaında 
bildiriyor 

Pantheon pAn (hep, bUtun) ve Theos (f]Ah) kelimele· 
rlnden mUrekkeptlr ki, eski devirlerde bUtUn llAhların tceri
sfnde toplandığı mtbede denilir; bir milletin Icindo yetişen 
bUyUk &damların, milli kahramanların defn edildiği yerdir '---- söylediği natku ------, Şu tariCe göre AtatUrk için yapılacak medfen'ln ayni za: 
manda bir Panteon olmasında bUyük bir fayda olduğu ken. 
dlllğinden anlaşılır: Cumhuriyetin mukaddes bAnısı Türk 
m1lletlnin başına geçtiği zaman memleket mutareke faciası t~aka: 

Ders saatleri 
~ bahsi kazanmak, kUcUk 
~eınek isterseniz, muarız
' ııı sonuna kadar dlnleyl· 
ı.ı., Eter böyle yapmazsanız 
~ ederBJnlz. Karşınızdaki 
~ sacmalamağa başladı
\11~ndfsf için her tUrlU tevil 
t\ıc1 rını ihmal etmeğe ko
~I Ulu bir sırada onu kuş· 
!'ft'ndırırııanız, mağlöp ola 
~ ııı hissedince, cepheyi de· 
~rtr: başka bir tabiye kul· 
--~· haklı bir itirazda bulun. 
' ııuz halde haksız cıkarsı-

~en böyle acele etmenin cok 
._, ııu çektim. Yine de bazı 
~tedbirsizlik ederim ya ... 
~ı. t her zaman değil. Mek· 

le parçalanmıştı; memleketin her parçası kendi ıztırabı ıcın· 
Je kıvranıyordu. AtatUrk MIJll Mücadele ile bUtün bu parça· 
tarı bir ayara topladı. Birlik ku\'\' Ctile mtllf istlklA.U kurtardı. 

Türk milleti bugUn bUtUn dUnynnın gıptasını ve takdi
rini celbeden bir birlik içindedir; takat diğer taraCtan TUrk 
mtılctlnln tarihini temsil eden TUrk bUyUl<lerlnn hAtıraların

dakf dağınıklık meydandadır. Bu perlşanlı a bir gUn evvel 
nihayet vermek mllll kUitllrUn lsUklAllni kurtarmak için ilk 
alınacak tedbirdir. Bu tedbir de ancak devlet merkezinde bir 
Panteon vücuda getirmekle mUmkUn olur. 

Şu halde AtatUrk için yapılacak Anıt. Kabir bir Panteon 
olursa hayatında Türk milletini dn~ınıkhlttnn kurtarmıo 
olan BUyUk Milli Kahraman ölllmllndcn sonra da TUrk bU· 
yUklcrlnln hAtıralarım acıklı perişanlıktan kurtarmıı 
olacaktır. 

Karllerimizden bu fikir etrafında konuşmak istJyen· 
lerln yazılanna ga7.etemlz nçıldır. Jliişilnct-lE>rlnl bize gön-
""'.......ı~1,... '""C:-.. ,..~ ... .,..._~ .. 

~ rtıı ders saaUeri, edebi 
~~taplarındakl yanlışlıklar 
!ılı 11ldakl allkasızlıkları da, 
._I' •rtıne kan oturuncaya ka
~~ • sabrederek dinledim. Ar· 
~t •ırası geldi. Evvell ders 
ltb~ert hakkındaki itiraza ge. 
~ · Gelelim değil, bu ttfra
t~asıı bir dUştınceden doğ· 
~eurıu. hangi anane ve ruhi 
~Uı rı buna saik olduğunu 

:&lman - Booyet anlaşma.n (mza81na ait bir hatıra 

&delim: 

~'atı 'l'Urkler, Kanuni dev
' ~rı sonra bUtUn varlıklan
l\~ Cin bir inhitat yolu tut· 
'ıt tuınde, fende, sanatta vel
'-hıı her şeyde ya, yerinde 
~ata, yahut da geri geri 
>aıalJ. •te koyulduk. Bu, reakıl· 
ta_;-;-ll eıı birinci Amili, alınan 
~etlerin blse batıtladıtı. 
~!tıadan seçlnebllmek im· 
...::dır. Bu imkan, bizi gUn 
"l,ce uyuşturdu. Bu uyu
\..._"qfk ve tenbellik zamanla 
~~teu mlltenaalp bb' oe
"tlle ılerledl. 

~~ fena iman! Çalışmadan, t" illa.dan geclnmek mUm· 
>oıct Olacağını dUşUnmek ve o 
'-11.~ YUrUmek: bir mllletl 
,, felf kete götUrmez? 

ltı-4 l11e1er, ulufeler, arpalık· 
~ • !tıecuıı kebir maarif AzalJ. 
"'~Utlaklyet devrinin şfırayı 
'-t et ve cemiyeti rusumlye 
h1t lıtı, buna benzer daha blr
~ıaa l'oUar çalışmadan geçine
l't)Ql"~k lmkln ve kanaati.Dl ve· 
~ u. 

~e lrşınadıkça cehalet ve se
~l'~l a.rttı, sefalet llerledlkce 
-illa ve lzzeUneClı eksildi. 
'\tıı l'et lzmthlAI, anamızın ak 

Clbl bizlere helAl oldu. 

'"'1ıtkun yükselmesi frtrettn 
S "••detti it azamete ere bil· 
~1 tcııı lkl bUyUk cihat sa· 
~ "ardır. Bunun biri tenbel
~ öteki de ılnekUrcUlUI• 
~Olmalıdır. St: tıklarıırrz, mutlaka sU· 

''ı. Q evvel 7atağından çık· 
'ııd hayat mUbarezeslne glr
~e lr. Bunu hoş görmek ta
~. l'letrnız, iliklerimize ka· 
b~ ltlernlt olan tenbelllğln 
~--~ Yarattığı aevkitablldlr. 
~ il iehrin en uzak yeri o-
'ı:; ~IDellkavatında oturan 
~ Ulu saat yedi buçukta 
~it •ktebe ve ltseye yetişti· 
ltİ vasıta mevcuttur. 
~ 1 kıyamet, zavallı yavru
~,trltıranııklarda yola nasıl 
tı ? 
~ ltacaktır ve çıkmalıdır. 

''>et'l'Urk yavrusunun mede-
~1111 l'e terakki 1olunda geri 
~. 1!ı iki asırlık bir yol var· 
"tu .... : IDallmizln onlara yUk
'tl~ işleri başard.bilmelerl 
Ilı- tı1&uya bile vakitleri yok
ııı~l' ller vasıtayı temin edip 
'ı te a fazla çalışmak tmkAnı· 
'ta:ecek yerde bir saat fazla 
''tı ı. kalmaları ıctn lrimlz, 
~lb ll:ı.ız, bUyUlr. annelerden 
' l)t~l'lere varıncaya kadar 
,~ız dile geldik. Biz bu 

~11191 isyanlarla ne saadet 
~ erı yıktık! 1 

>aı .. nuı ister ki bu mübarek 
~ ... 0~an1ar, ne babuına olur
~~ tın, lr}dlmealnler. oocuk· 
~t~zın gttnlerinl bir dakika 
·~ •k için her fedaklrlığı 

Fransızca Le Jounıal ~te. 
sinin 28 inkinclte§rin sayusmda 
yazılıyor: 

Dünya ifkirrumumiyesi, Sov. 
yet Rusyanm geçen 19 ağust.os 
tarihinde Almanya ile ne gibi 
fikirler tahtında anlaşmış oldu. 
ğunu ve Stalinln Polit btlro'nun 
nasıl muvafakatini almış oldu. 
ğunu merak etmektedir. 

Havas •'-"'CZ bugiln perdenin 
arbk kaldmlmıt olduğunu bil 
diriyor. Bugi1n Moskovada ga. 
yet emin membalardan alman 
haberler Stalinfn talebile 19 a. 
ğustos tarihinde akşamm saat 
onunda tonlanmış olan Polit bU. 
ro içtimaı hakkında kati izahat 
vermektedir. 

Bu içtimada Stalin derhal söz 
almış ve nutkunda er.cUnıle şun. 
lan sövlemiştir; 
-" Sulh '8)'11 harp! .. 1'a ... 

za kritik bir sa.tbaya girmqtfr. 
Bunun neticesi tamamen Sovyet 
Rusvanın alacafı vaziyete baifü 
bulunuvor. E~r Fransa ve tn. 
gfltere ile bir anlaşma akteder. 
sek Almanya Polonvanm karşı. 
smda g-erilemeefe ve nro devdet. 
lerile müzakereve mecbur kala. 
cak. Bu şekilde bam bertaraf 
edftmiı olacak ve blllhara va. 
zivetin lnkltafı da bizim için 
tehlfkelf bir mahiyet alacak. 
Di~ taraftan Almanvanm 

ademi tecavUs anlaşması tekli. 
ffnl kabul edersek, bu takdirde 
Almanya hfc: şilnheelz Polonya 
va taamız edecek ve fn.riltere 
ite Fransanm da bu harbe mu. 
dahalelerl geçftmez bir hal ola. 
t"&k. 

Bu fer&lt dahilinde, bizim. 
harp dışmda kalmamaz şanstan 
artacak ve bavlece bim a van. 
taftı olan mavı bekllyeceğis.. 
Bizim menfaatimiz de bunu lcaı> 
ettinne'lctf'dir. 

Bu ısekflde lntfhabımız ac:rk. 
br: Alman tekıtflnf kabul et. 
memiz ve lnsritiz - Fransız be. 
yetlerlnf nazik bir N'd cevabı fle 
memleketlerine göndermemi,. 
lhım getfvor. Bu şekilde hare. 
ket etmekten elde edeceJ?imiz a. 
vantaiJan elden kestirmek bir 
te mU~kUI deıfüdir. Polonyanm 
daha Fransa ve tnriltere vardL 
mrna kosmai!a vakit bulamayın. 
ca kadar ortı.,~11n kalkacaih mu. 
hakkaktır. Bövlece Almanva 
Varşova kenarlarına kadar Uk. 
ravna Gallçyası da dahil olmak 
üzere PoJonvanm bir Jmmımı bi. 
ze terkedecektir. 

Almanva tıq Balbk devletinde 
bizim tamamen &ell'best hareke• 
etmemize mil~Rade edecektir 
Besa.rahvanm Rusvava avd,eti:r<' 
muhalefet etmivecektir. Tesir 
sahası olarak blr.e Romanva 
Macarfst.an ve Bulcrarlstan ha. 
v11u.,;"' terke hıtzrmır. 

Bundan 110nra ft.alvanm ala 
ca~ı vazivete baılb olan Yuioe 
lavvR. mesetesl kalır. Etler ltaJ. 
va tarafmda kahra. Almany! 
bu memleketin kendi tesir sa. 
hRsr dahflfnde kalmRf'mda ısrar 
edecek. YuJroelovva ile Adrfvıı 
tik denizinde kendinp bir trıa1' 
rer t~mıin '""Pl"f"lrtfr. li'11kat ft&I 
va A lrnanva ile birlfkte vllrD 
mP~e bu hılf"fme Almanya f 
talVR ne A"rivatflr denfsfne in 
mek fmHnlamu bulacak: Yu • 
ıroslavva da bizim teafr l&bamı. 

'laınıar. 
NBalB gı.AM 

za ~reoektfr. 
Su ihtimal ancak Alman)'& .. 

ma.sı halinde varit ol&bilir. gelecek vaziyeti tetkik edelim. 
nm bu harpten galip olarak çık. , galip geldiği takdirde meydana 

Buna rağmen biz vaziyeti ge. Bir çok kimseler bu ihtimalin 
rek Alınanyanm muzafferiyeti bizim ıçin müthi§ tehlike olduğu 
gerekse Almanyanm mağlubiye. fikrindedir. Bu dllşünllşUn doğ. 
ti neticesinde meydana gelecek ru bir kısmı olabilir, fakat bu. 
vaziyetler baJcmımdan mUtalea nun bu kadar yakın ve bu ka. 
etmeliyiz. dar büyük olduğunu dUşilnmek 

Almanyanm harpten mağlup bir hatadır. 
çıktığım kabul edelim: Eğer Almanya galip çıkarııa 

t.niiltere ile Fransa Berlini iş. bu takdirde ilk on sene zarfın. 
ga1 ve Almanyayı tahrip edecek da bire silahlı bir harp açamı • 
kuvvete maliktirler. Biz de AL ya.cak kadar yorgun olacaktır. 
manyaya mUessir bir yardrmda Başlıca endişesi mağlUp Fransa 
bulunama vız. ile 1ngilterenin · baş kaldırma. 
Şu halde bizim gayemiz Al. masmı kontrol etmek olacaktır. 

manyanın harbi mümkün mer • Diğer taraftan galip Almanya 
tebe uzun sürdürmesi ve Ingil. bir çok mUstemlekeler elde et. 
tere ile Fransayı Almanyayı miş olacaktır. Bunların çalıştı. 
mağIOp edemiyecek kadar yor • rılması ve Cermen metodlanna 
masıdır. • uydurulması Almanyanm birkaç 

Bunun için alacağımız vaziyet on senesini alacakbr. Almanya. 
tudur: Bitarat' bJ&nk AlmAD • Alll bıbdqa tarata ~ 
yaya fktnıadeiı yardım etmek, kadar ~ me,gul olacafr vlah 
ona ham madde ve yiyecek te. ve muhakkak bir gekilde görUl. 
min etmek!. Şu kadar ki bu yar. mektedir.,, 
dmıımız hiç bir zaman iksısadt Stalin s6zUnU göyle bitirmiş. 
vaziyetimizi sarsacak veya or. tir: 
dumuzu kuvvetten d~Urecek şe. - Arkadaşlar size fikirleri. 
kilde olmıyacaktır. mi bildirdim .. Tekrai- edivorum, 
FRANSANIN SOVYETLEŞTt. Almanya ile İngiliz - Fransız 

R1LMF.st tçtN bloku arasında bir harp oatla. 
Aynı zamanda İngiliz • Fran. ması bizim menfaatimize hizmet 

m: blokunda ve hususile Fran. etmektedir. Bizim için esas olan 
sada komUnlstlik propagand88T her iki tarafın milmkiln merte. 
yapac-ağız. .• Bundan beklivebile. be zayıf dilşmesl için bu harbin 
ceğimiz fayda, harp halinde par kabi loldujfu kadar uzun sUrme. 
tfmlzin bu memleketteki meşru sidir İşte bunun i~in Almanya 
topraklarma terkederek gizli tarafından teklif olunan anlaş • 
faaliyetlere geçmelerini temin. mayı kabul etmemiz ve harp bu 
dir. ladıktan sonra da bunun azamf 

Bu faaliyetin ~k bUytlk ser. derecede uzamasına çalışmamu 
mayeye matuf olduiunu bfllyo. icap etmektedir. ~undan maada. 
nım. Fakat hi~ düşUnme&n bu harpten 110nraki harekitmım 
fedaklrlıia katlanmalıyız. E. teshil edebilmesi icin muhari., 
~r bu iptidat faaliyet iyi bir şe. devlelerle iktısadi münasebetle. 
kUde b~nlrrsa Almanvanm r1mizi teksif etmeliviz..,. 
emniveti temin edllmis olur. Bu Havas ajansmm Zilrih'ten bil. 
hal Fransanm Sovvetleştirilme. dirdiiHne ~öre Stalinin bu nut. 
s:ıı; kolavlaştrracaktır. ku hfo bir muhPJif fikirle karşı. 

Simdi ikinci .-ıltkı. Alrnanvıı 1 !aQ]'JlamıQtlT. (Le Journal > 

Eğer bir kare 
(dörtköşe) elde a. 
şağıya doğru me. 
yilll bir kafa hattı 
görülürse bu en.der 
olarak inkişaf e. 
den artistik veya 
muhayyilevf mezi. 
yetleri gösterir. Fa 
kat bu inkişaf ta 
daima mantıkt ve 
pratik esaslar tır.e. 
rine mUessistlr. 

Y auı tip elde 
kafa çizgisinin ta. 
bii eekll uzun, net 
ve aşağıya doğ. 
ru meyillidir. E. 
ğer bu çizgi düz 
- lla ...... pratik cJlıetfn lnkL 
şafmı ve V8lll elin 
işaret ettf fi ener. 
jlk ve orijinal fiL 
linin bu hususa in. 
hisar edeoelfni 
gösterir. 

Filomtlk bir el tipine, umu • 
mlyetle mütef ekklr ve filozof • 
larda teıadUf olunur. Bu ellerde 
kafa çi~isinln normal aevrt u.. 
zun ve apizya doiru meyltll • 
dir. &ter böyle bir elde kafa 
çi~i mUstakim bir hat eek. 
!inde ise, bu işaret, me.,gullyet. 

. lerf itibarile ait olduktan bu ka. 
tagorive menstm kimselerde pek 
tesadüf olunmıvan mantıki ve 
pratik meziyetlerin inkişafmı 
gösterir. 
Avnı kaideler mahnıtf veva 

ruhi tesmiv1t olunan el tipleri i. 
c;in de caridir. 

Fakat "k&n§ık,, eJ tiplerinde 
en güzel bir kaf il cizcrlsl uzun ve 
dUz olanıdır. Cilnkü muhtelif 
m~lak fırtınalara manız kala. 
ıı.k olan bu mevzuun, bu kadar 

""':ıtehavvU temayüller ortasın. 
'"' muvazenesini İJ-,ı•hafaza ede. 

"' · i!mesi için çok sağlam ve pra. 
'k meziyetlere sahin olması i. 

cap eder. 
lKfNct KISIM 

Hayat hattı bl.§Parmak ka.i. 
'esi etrafına resmedilmiştir. Bu 
~i~ hayati bir ehemmiyeti ha. 
iz bulunan bir kan daman Us. 
tUnde bulunmaktadır. (Resim 8 
numara 1.1) bu kan daman doi 
nıdan docruya kalbe. mideve ve 
diğer hayat uzuvlarına ba(fhdır, 
işte bunun için eskiler bu dama. 
ra "havat daman,, demişlerdi.. 
~u halde bu hattın vtlcutta ki 
hayat uzuvlarile pek yakm mu. 
rı !'.ieti netices!nde tabii esas. 
hr dahilinde ve normal ı:ıart • 
.ar iqlnde bir bavatm uzunlu • 
'hrnu evvelden kestirmek crpvet 
t bil bir hal kabul olunabilir. 
~ Şlrol~ bu noktayı u. 

nutmuea mhhat ve hastalık hak 
kmdakl keırifter hususunda ki bir 
rok mllşkUl!t bertaraf edilmiş 
olur ve bunu müteakip izahatın 
takibi kolaylaşır. 

Evveli. şunu bilmek IAzrmdır 
ki. normal olabilmek için bf r ha. 
vat battı uzun. vbıh ve hiç bir 
lntlnmsrzlrk. nUrU:rı J!'Öf!teMT'e • 
ven bir cfz!Jf'e maUk olmalıdır. 
'llSyJe c;lzllmlş bir havat hattı u.. 
zunlu~ canlıhft, hutalık mev. 
cut olmadıbıı ve mevcut muka. 
vemetfni ı6st«ir. Madem ki ha. 
yat hattı mide ve diğer hayat! 

Resim No. 8 

uzuvlan temsn etmektedir, h 
hat ~l çizilmiş olduğu talı • 
dirde mevzuu bahis uzuvlar adı. 
hatte demektir. 

KUçUk halkalardan veya ufak 
oarçalardan müteşekkil olan bir 
hayat hattı gavet fakir blr sıJı.. 
hat işaretidir. Bu takdirde mide 
zayıf ve hayatiyet noksan de
mektir. 
Şimdi burada zikredeoeflm 

kaidelere azami dikkat ve ehem 
mi yet verllmeeinl istiyorum. 
rUnkil bu kaideler, elmdiye ka • 
dar bu mevzu üzerine Y&ZJlımıf 
kitanlann hiç birinde btJı.t geo. 
memietir. Benim neşretmiş ol • 
duihım diıler kitaplann da hiç 
b!t'inde zikrolunmamıftır. Şöyle 
n: Havat hattı el üzerinde vtı. 
r.udun veva insan ~vdeslnin 
resmi oldufuna göre pUrllzlerin, 
işaretlerin. halkaların, adacıklL 
nn mevkileri vücudün müteessir 
olan kısımlannı gösterir. 

Devama bqlamudan evvel 
okuvuculanma şunu da s<syle • 
mek isterim ki, bu hattaki bO. 
tUn işaretlerin rolleri çifttir. 
Bunlardan biri bUtUn bavatrn. 
ca mevzuu göret!eyen ve bir fır. 
ı:ıat bckleven hastahtb, dfleri de 
bu hastalıımt en ağır vaziyetini 
işşret eder. 

Bu hadiseyi daha gi!Rl izah e. 
debilmek icin sekiz numaralı re. 
simde ~örilldilifü Ur.ere kafa çiz. 
"'isini bazı narrıılara avrrdır. 
AstroJoil ile hfc: uğraşmadı. 
~ halde Şlrolojl ite Astroloji 
nin biribirine o kadar yakm ol. 
duklarmı gördUm ki mecburen 
bu ilme de alAka g8sterdim. 

Sekiz numaralı resim Ur.erin • 
de, parmak kaidesi tepeciklerin• 
taksim olunmuı:ı ve muhtelif te. 
mavülleri ~ö!teren taksimatta 
h'.\vat hattı P"örülüvor. Bu tak • 
sim okuvurularnntza hayat çiz. 
"'İsinin ifade ettiği manavı an. 
l'ltacaktır, aynı zamanda ileri • 
ite teoecHder bRhsinde görece • 
•ımız P'ibi doı!um teneci~inln 
'Devzmın l'ıavııtı Uttrlndekf tesi. 
rinin tc>tki d de sıhhat, hastalık 
ve tehlilreler bakımından ıfmdi. 
ve kadar rrl5rlllmemı, tatf neti. 
ccler temin edecektir. 

Şimdi hayat hattınm muhte • 
lif parçalarmı ve tekillerini tet. 
kik ed.elfm. (DaJao "°"' 
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~ Bir dosta mektuplar ~ Istanhul hastahane-
1 

)erindeki yatak 
adetleri arttırılıyor 

5 p o r _________________ ....., 

il! ::::sm Wf:w 111111•1111mı•111•111•11••••-=mw •=• wc:H Toptan ilhamlar 

ölülere, dirilere d·air .................... -········ ' 
Avrupanın namaylüp 1 

Az.izim Sadri, 
Evvelki gün bir cenazeye git. 

tim. 
"Merhum,, tanınmış ve sevL 

len bir kimse idi. Ani vefatı ile 
müteessir olan arkadaşları, ce. 
nazesinin tantanalı olmasnu is_ 
temişler ve bir mızıka tutmuş. 
1ardı. Sokaklardan, marş fünebr 
nağmeleri ile geçtik. Tabut, çe. 
lenkler altında idi. 

Bu minval üzere, camie gel
dik. Orada cenaze namazı kılın. 
dı. Fakat, camiin mutat cemaati 
olmasa idi, imam. farzı kifaye_ 
yi tek başına eda edecekti. 

Azizim Sadri, hiç yolun dü. 
fÜP te - Allah düşürmesin -
yeni mezarlıkları gördün mü? 
Sakın göreyim diye merak et. 
mc. 

Eskiden, halkın, tatil günle
rinde mezarları ziyaretinin bir 
manası vardı. Herkes oraya, ö. 
lülerini yaşatmak, huşu içinde, 
onlara, anane ve nesillerinin de_ 
vam ettiğini teyit için giderdi. 

Bugün, insan, şuurlu bir in
san, yeni mezarlıklara giderse, 
büsbütün başka hisler duyar. 

Yeni mezarlıklarda mezartaş
ları üzerine acemi nakkaşlar ta. 
rafından ters yazılmış N ve Z 
harflerile öyle gülünç, öyle kö
tü mersiyeler var ki ?\ urullah 
Atac',n niçin: 
uyazık oldu Süleyman Efen. 

diyr,, 
mısramm hayranı ve Orhan Ve_ 
linin neden büyük şair olduğu_ 
nu anlarsın. Bu kadar da olsa 
iyi. Mezar taşlarının üzerinde 
ancak güveylik veya gelinlik 
için çıkarılan o insanın saadet. 
ten ebleh olduğu zamanlara malı 
sus fotoğrafiler görürsün. Hat
ta, bunların içinde renkli olan. 
ları da var. Vakıa ''ölüm,, ba2*1 
şairlere göre, "ebedi nişanlı,. dır 
ama, bu daima aldanılan izdi. 
vacm zavallr mağlubunu bu şe. 
kilde teşhir etmenin ne manasr 
o~abil.ir. "Te~h_ir,, dedim de ga. 
rıp bır tedaı ıle aklıma geldi. 
Sırası gelmişken söyliyeyim. PL 
yango bayilerinin her a vm 12 
nci günü ilanlarına bakarsan 
görürsün. 

Bazan şu şekilde ilanlar var: 
Biiyük ikramiyeyi gişemiz 

mii.şterilerinclen Bay .... kazan. 
mı1~t1r. Teşhir istcmcdiqinden 
dol.ayı fotoğrafını ncşre'tmiyo_ 
ru::. 

Dikkat ettin mi? "Teşhir is. 
temediğinden., diyorlar. Demek 
k~zanıp ta fotoğrafları neşre. 
d~l~nler, ~anki bir suç işlemiş 
gıbı teşhır ediliyorlar. !şte me
zarlarmm üzerine fotoğrafları 
~on~lanlar da bu piyango talih. 
lılerıne benziyorlar. Fakat gü.. 
lünç olmaktan başka ne kaza.. 
myorlar, bilmem? 

Din ve dünya işlerini ayırdık. 
Fakat bu ayrılığı hazmedemiyen 
~afala~, ~unu yaptık diye bazı 
adetıerımızde de değişiklik ol. 
masını istiyor. Eğer bu değişik-·--··-----1 GABY MORLAY'in kudreti 

1 
ile süslediği 

KADRiL 
SACHA GUİTRY'nin kalemi 

ile hayat verdiği 

KADRiL 
JACQUEL!NE DELUBAC'ın 

güzelliği ile bezedi <Ti 
l'> 

KADRiL 
GEORGES GREE'nin 
ateş ve zevk verdiği 

KADRiL 
senenin en neşeli komedisi, 
en nükteli eseri ve en büyük 

Fransız filmidir. 

Bu L Aıı. I 
hafta a ede 
ilaveten: RENKLl MİKEY 
ve METRO JURNAL'da son 

harp raporları. 

B1J11B IMt 1 1119 2,30 eh tı"Ll~ 1 
h!11k nııtir,_t,,, ; r. 

likler gülünç olmasa, ve A vru. 
palılaşacağız diye hıristiyanlaş_ 
masak pek ala kabul edilebilir. 

l\lesela el ile vemek yerine ça. 
talla yemek elbet daha iyi, te. 
miz ve güzeldir. Mesela bağdaş 
kurup oturmak yerine koltuğa 
dosdoğru oturmak daha sıhhi. 
Bu misalleri çoğaltabilirim. Fa
kat ne demek istediğimi pek a. 
la bildiğin için kısa kesivorum. 
Bunlara mukabil, ölüm ·mera_ 
simlerindc, "irtica,, zannedilme. 
sin diye, vefat haberlerinde 
"rahmeti rahman" dan, "irtihali 
darıbeka,. dan vazgeçerek yerL 
ne şöyle bir formül getirdik. 

Mecidiyekö yü hastahanes i de iki seneye 
ka dar bitmiş olacak 

ltalyanlann son 
maglübiyetlerine 
sebep nedir 1

1 
Yazan: M. E. 'f,ı\~ 

Dünyanın en kuvvetli fu~ 
cüleri lngilizler .. Ondan sorı~ 
lskoçlar diyeceksiniz! .. I:JaY ~ 
Dokuz senedir. ne 1skaçl3:1'~~ 
Galler ne de Cenubi Amerı 

Amcamı::, d.a11ımtz, zcvcimiz, 
biraderimiz, oğlumıı::, torunu. 
rııu;;, dedemiz, yeğenimi::: Bay fi. 
lancanm ölüm haberini verir. 
ken •... ilah ..• 

Bu formül hıristiyan ölüle. 
ri için ve hrristiyanların adetle. 
rine uygun bir formüldür. Ben 
böyle bir haber okurken şaşırı. 
yorum. Ölen kim? Kimin oğlu, 
kimin dedesi, kimin kocası? 

Sonra, eskiden cenazelerimiz. 
de hafızlar. hocalar bulunur, ila. 
biler okurlardı. ~imdi yukarıda 
da söyledi~im e:ibi marş fünebr 
çalryoruz. Bunu da anlamıyo. 
rum. Evet, laik olduk. fakat 
hıristiyan olmadık ki! Bu adeL 
!er hıristivan adetleridir. Hem 
laiklik sadece din ve dünya işle. 
rini ayırmaktır. Bir ahret yo1-
cusunıun dünya işlerile alakası 
kalmamıştır ve şayet onun ha tı. 
rasını taziz ve tekrim etmek is. 
tiyorsak, bunu, merhumun nü. 
fus tezkeresinde yazılı dininin 
usullerince yapmamızdan daha 
mantıki ne olabilir? 

Laik olalım, ve öyleyiz. Fa. 
kat gülünç olmıyalrm, değil mi 
Sadri? 

Gözlerinden öperim. 

Fikret Adil 

Herekedeki kazaya ait 
resmi malumat 

Ankara, 1 ( A.A.) - 30 İkin. 
citeşrin perşembe günü saat 
6,05 de Hereke istasyonunda vu_ 
ku bulan tren kazası etrafında 
alakadar makamlardan alınan 
resmi malı1mata nazaran hadi. 
se şöyle olmuştur: 

Hereke istasyonundan hare _ 
ket etmekte olan marşandiz ka
tarına, Yarımcadan Herekeye 
gelen 13 numaralı Ankara -
Haydarpa.~a yolcu treni makine. 
si arkadan çarpmış ve müsade. 
me neticesinde beş yük vagonu 
hasara uğramış, makine deray. 
man etmiş ve marşandiz katarı 
yağcısı hasarzede vagonlar al _ 
tında kalarak ölmüştür. Yolcu 
treninde hasar ve insanca zayi. 
at yoktur. 

İstanbul belediye ve idarei hu. 
susiyesi tarafmda:l Mecidiyekö
yünde bin yataklı modern bir 
hastane inşası etrafında c:alışı. 
lırken mevcut hastanelerdeki ya. 
tak adedinin de artırılmasına 
gayret sarfedilmektedir. 

lki::: doğurmuş 

Zeynepkamil doğum evine ye_ 
niden 25 yatak ilave olunduğu 
gibi haseki hastanesindeki do. 1 
ğum kısmı yatak adedi de ziya
deleştirilecektir. Hasekideki Nu -., 
rettinbey pavyonunda alt katta 
bulunan nisaiye kısmı üste cı. 
kacak, alt kat boşalınca doğum 
kısmı buraya nakledilecektir. 
Doğum kısmına septik kısmı ge_ 
lecektir. Evvelce boşalmış olan 
altıncı ko~uş doğum ic;in gelmiş 
olan kadinlara tahsis edilecek. 
tir. Yirmi beş yataklı olan Ha
seki doğum kısmında halen 37 
lohosa yatmaktadır. Doğum 
kısmı Nurettinbey pavyonuna 
nakledilince yatak adedi fazla. 

iarı evlerine götürmek üzere tek 
sedyeli bir araba alınmaktadır. 
Bu araba her sabah hastaneye 
gelip taburcuları evlerin::! götü_ 
recektir. Haseki hasanesinden 
başka Gureba hastanesinde ye
niden yapılan 90 yataklı kadrn 
ve doğum kısmından başka Hay. 
darpaşa Nümune hastanesine 
100 yataklı verem, Heybelide 150 
yataklı verem, Cerrahpaşada 
150 yataklı birinci haricive, Gu. 
rebada 80 yataklı hariciye ko_ 
ğuşları açılacaktır. Bunlarla İs. 
tanbul hastanelerine bir seneye 
kadar 570 y'.ltak ilave edilmiş o. 
lacaktır. Mecidiyeköyünde inşa 

laştırılacaktır. • 
Bazı gazetelerin yazdığı gibi 

Haseki hastanesinde doğan fa -
kir cocukların gazete kağıtları. 
na sarıldığı doğru değildir. Has. 
tanenin bu gibi çocuklar için 100 
takım imal edilmiş çamaşırı var 
dır. Bu çamaşırlar ~mrük ida. 
resinden verilmiş sahipsiz ~ya_ 
!ardan yapılmıştır. Bu yüz ta -
kını eksildikçe yerine yenisi kon. 
maktadır. 

Çıkarılacak olan fakir hasta. -----------------------
Ticaret Vekili bu akşam I 

radyoda konuşacak 
Ar.l;a:·a, 1 ( A.A.) - Hükumet

çe a· · ~kta olan iktısadi tedbir
ler h::ı.l::Cında Ticaret Vekili Naz_ 
mi Topçuoğlu 2.12-1939 cumar
tesi günü saat 19.45 de radyo ile 
efkarı umumiyeye izahat vere
ceklerdir. 

Dr. Necati Atasagun 
Sab:ıhlıırı 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den ,onra Llilelı Tayyıın 

:\p. Uaire :!; No. 17 de hastalarını 
kabul edPr. (1 ele/on: 2:1953) 

-------------
Bu hadise dolayısile hat ka _ 

panmış olduğundan Ankara -
Haydarpaşa ve Haydarpaşa -
Ankara yolcuları aktarma ediL 
miştir. Yol öğleden sonra saat 
14 te açılmış ve trenler normal 
şekilde seyrüsefere başlamıştır. 

B U 
GÜN Melek Sinemasında 

Senenin en nefis, en güzel filmi 

HONOLULU 
Baş ı-ölde: Dünyanın bhinci dansözü: 

ELEANOR PO W ELL 

edilecek 1000 yataklı hastane ile 
2-3 sene zarfında mevcut ya . 
tak miktarı 1070 olacaktır. Ye
rii pavyonların inşasile bugünkü 
hastanelerde açılacak yerlere de 
180 yatak konacaktır. Bu suret. 
le lstanbulun kazanacağı yatak 
adedi 1750 yi bulacaktır. 

Belediye sıhhat müdürü Os. 
man Sait hastaneleri sık sık tef. 
tiş ederek ihtiyaçları etrafında 
sertabiplerle görüşmektedir. Mü 
dür dün de Haseki hastanesine 
giderek doğum pavyonunu teL 
kik etmiş, bekletilecek hastala
ra ait ko~u gözden g~irmiş. 
tir. 

lar.. 1 
1930 danberi hatta futb011 ağababası İngiltereye kafa t 

tup, sonra gelenleri de - tat 
caizse - silindirden geçiren 
beraberlik İtalyanlar olnlu; 

"Skuadraazurra" dedikleri~ 
vai mavi formalı İtalyan ııı~ 
takımını !skoçya, A vustur;, 
l\.facaristan, Çekoslovakya. J e 
viçrc, İspanya, Fransa, port r,ı 
kiz. Alman takımlarına 1'8 

Jynarken seyrettim ve mük~ııl 
mel neticeleri gözümle görduıı" 
Zamanın füıtat futbol adall1tf 

rmdan Çenman, Mavzel, vı 
Ano, Pelikan, Gamblcn. pjfef 
korn'larm birlestikleri bir rı0 
ta varsa o da İtalyan futbO 
nün harikuladeliği idi. 

Hakikaten İtalyan futbO' 
son senelerde fasılasız ve k01 

muzafferiyetler elde etmiş 
Milli takımlarından başka ~ 
brozvana, Yuventus, Bolo~ 
klüpleri de Avrupa kupası ,·e, 
lesile karşılaştığı yüksek J<l)r 
metleri hallaç pamuğuna çe'1 

miştir. 
Ba şlarmda Pozzo, Maıf 

Vakkaro, gibi teknisyen id~ 
ciler bulunan bu futbolün 'ot 
başlı hususiyetlerini kısaca ~ 
!atmaya çalışırken size baıl 
larmdan da sitayişle bahis g.çt 
yım. 

Bir kere futbole çok yatkfll 
lan "Ll.tin stili., denilen diııJ 
mik oyunu İtalyanlar fevka~·J 
muvaffakıyet ve kolaylıkla ~ 
lanırlar. Bu tarzın başlıca b~uır, 
s~yetleri: Evvela sürat, 
ş~dde~ ve niha;yet mukavenl:.t 
tır. Bır de malum teknik ve.P.ı 
tik ekolleri vardır. Bu da; ll''. 
ler kale ağzında yanyana ,,e 
kışık, orta haf hücumu deStt 
ler, yanlar açıkları tutup ~ 
larınr uzun yollarlar, açrlı ~ 
~erhal }çeri dalıp kaleye a!dv 
ıçler klasik santrhaf gibi / 
~antrfor da - görmedini:ı.se 
ışte bizim Cemilin oyunu .. 

Futbol 3.lcminin hayran ıı• 
dığı yıldızlar da mebzul ve Jı 
b~r j~nerasyon.. Kalede 'Koıtı,,, 
ş.ımd! Oliveri. Müdafaada ~+ 
lıgarıs, Rozetta, şimdi R~~ 
Haflar Bernardini Bertol1 

Pitto, Monti şimdi Andreslo'..6 
Hücumda da başta Me~. 

Orsi olmak üz.ere Ferrari pıol 
Çezarini'ler... ' 

Avusturyarun Vunderti~ 
Çekleri~ eski Slavya, spart~l:" 
ve - yurekler acı.sıdır - bıY. 
1924 teki ay yıldızlı Zekili, ~~ 
Iı, Bekirli, Nihatlı Mehl11e 
milli kadromuz nas~l inkir~ 
uğramışlarsa nihayet bu !ta}Y~. 
hegemonyası! da vakti saati b. 

l!~ce yelkenleri suya indiri~et'e: 
aı: Ve bu.na sebepte_ siıl t 
mm .ederım - bugün aralar~ 
da bır Meazzo, bir Orsi bir f~ 
rari'Jeri bulunmayışıd~. Jı1 ( 
İtalyanlar ne kadar yırtıls31g. 
0 mesut günleri kim bilir :n.e f) 
man yenileyebilirler bileınel11· t• Filme ilave olara k : Foks Dünya Haberleri 

ve Prof. l•'UAD KÖPRÜLÜ'ye Paristc Sorboıı Cnh·crsitc 
sinde l<'ran.sız Cumhurrcisi (iniinde yapılan büyük merasim 

Bugün saat 1 ye 2.30 ela tenziliUlı matineler. 

(lngilterenin Yorkshire sahillerine iki yüz mayıı sürüklenip 

1 

gelmesi müna.sebetilf!) İngiltere bahriye nazırı Vinston Çörçil: 

Her kemalin bir zevali .,.,08 dır. Acaba bu zevalin kemali , 
çok uzar mı?. Zaman göstere 
cek. 

Bu harbin de gittikçe süprüntüsü çoğalmağa b~Iadı .. . 

1 

ENi BAZI ÇAPKA MOD·E.LLER İ · 
' 

Muvakkar Ekrem Tti111 

önümüzdeki bahar için okuytı~ 
cularımrza birkaç şapka model'. 
veriyoruz. Harp devam ediyor• 
fakat moda da yürüyor. Bu ~o; 
dellerde şapkaların kml jorJe 
ve siyah satenden yapddrkları 
görülüyor. Kadın şapkalarıf1111 

reni modellerinde Şimdilik bUl1-
dan başka bir değişiklik yoktut• 



§:.-oVAKIT 2 BIRINCIKANUN 1N8 

Hadi•eler ve Tarih: 

Medeniyet için 
iki mübareze 

1 ~ ·~Vt 
Tercüme eden: Hatice Hatip 

Mütarekenin her yıldönümünde 
titrediği yirmi bir sene!.. Fakat 
oğlunun asker olmak isteyişine 
mani olamamıştı. 

Evveli. bir harp olacabna i. 
nanmıyordu. lnsanlarm iki kere 
aynı musibeti, aynı feli.ket, ay. 
nı harabivi üzerlırine celbetme • 
sini isteyecek kadar deli olduk
larını zannetmiyordu. Son güne 
kadar hep şöyle dUşünmüşt~: 

1871 Almanyasmın en mühim 
hadisesi, ••Medeniyet için müba. 
reu adı verilen Cultur Kamp! 
taraftarlarmın ıslahatı idi. Bis. 
marknı hüküm sÜl'düğü senele. 
rin bu mücadelelerini anlatacak 
değilim. Cultur Kampf mühim 
inkılaplar yaptı. İptidai mektep 
!erin teftişi, ölüm, doğum, nikah 
gibi nüfus muamelatı rahipler 
heyetinin elinden alındı ve mali, 
adlt bir çok ıslahata başlangıç 
teşkil etti. Tarih bu devreyi an. 
latırken "Almanyada emsali gö. 
rülmemit bir devir,, cümlesini 
kullanır. 

M~SlUJt lböır çôft 
Klark Gegbl ile Karol Lom

bart çok igi geçiniyorlar 
"Hitler tereddüt edecektır", 

"Rusva bizi tutacaktır." "Sefer. 
berlik, harn demek d~ildir! . ., 

Fakat iste asker Pierre 
Lherbier veniden Aisne'de siper 
kazıyor ve yarsubay Jak Lher. 
bier de Sarr'ın bir tarafında, 
Sene2'alli askerlerile birlikte bu7 
Iunuyordu. Ve sekiz gündenben 
mektup yazmam~tı. 

Ve yann yeniden on bir teş. 
rinisani olacaktı. 

Pierre, uzun zaman bu düşün
celerin penceeinde küçük kövü 
dolastı durdu. Her sey sessizdi. 
Sabaha kadar o böyle dolaı:ıtık. 
tan sonra ortalık epeyce ağa -
rınca karardhlarına ~eldi. Di. 

Fakat bu uyanıklık çok sür. 
medi. 1874 te müthiş bir buhran 
ve tedenni başladı. Hürriye~i. 
ler muhaliflere iltihak etti. Bis. 
mark Prusyalıları almanlaştır. 
makla itham olundu. Muhalifler 
inkılapçı ve ıslahatçı Başvekili 
gözden düşürerek yerine Courte 
d'Armim'i getirdiler. Artık is. 
tikrar kalmamıştı. Karışıklıklar 
deva.m ediyordu. 1400 guete ve 
risale menedildi. 900 kişi sürül. 
dil; 1500 kişi hapsolundu. 

Sonra gene 18lahatlar yapıl. 
dı. Fakat bütçe açığını kapat. 
mak için "her hükumetin kapı. 
sı çalınıp para dilenmek,, verine 
j?ÜD'lrilk resimlerini artırmak 
düşünüldü. 

19 uncu asırda Almanyamn 
dahili, sonra harici i.§leri başlı. 
başına bir tarihtir. 

~er arkadaı:ıları kalkmışlardı. 
Battaniveleriııi toplamışlar, hen 
si ellerinde birer havlu ve bi. 
rer sabun. yıkanmaı?a gidiyor. 
lardı. Çavııs ona: "Nereden ge. 
livorsun., der ~ibi hayretle bak. 
mıs. l'!Onra bir civiye astı~ bir 
aynada kemali ehemmivetle tı. 
ra~ olnııufa başlamıştı. Onu ~ö. 
rün,.e p:erre miitarekenin yıl. 
dönümünü kuthılamalc ic:in bu. 
S?Un bir merasim vaodacaimı 
kendilerinin de buna iştirik e. 
dereklerini hatırladı. 

Bana bu satırlan yazdıran, 
yalnız Cultur Kampf kelimesi ile 
başlıyan hi.diBelerdir. Hitler AI. 
manyasmda da Mein Kampf ye. 
ni bir devre açtı. Bakalım neti. 
oe ne gösterecek ? 

Cek Beney '1e Con Benet diğer yıazlarla Jlodetı ':4.rtiatıer fi1mffib 

Fakat o. bul?iln etrafında ge. 
cen şeylerin hepsine lakayttı. 
Merasimin yanıldıiı meydana 
kadar nasıl geldiğini bilmiyor. 
du. Birdenbire kendisini hazır. 
lanmış, giyinmiş ve arkadaş!a
rile aynı sırada şrördil, merasım 
etrafmda 2'eçiyordu. Fakat o bil. 
tün bunların dışında ve Mil o 
kadar çok mazinin içinde bulu. 
nuvordu ki! .. 

Belediye reisi cok vatanoer • 
ver bir nutuk sövlemişti. Boru
lar çalmı!'l ve köyün S?eçen har~
te mflff lmrbanlarm imli ... 
ker, teker sayılmıstı. Bu isim. 
ler. ortadaki uzun bir asker hey. 
kelini11 kA idesine de esasen ya. 
zıh idi. Sonra orman bekc;isi 
trampet calmıştı. Bunun üstüne 
demindenberi ince muslinden u. 
zun etekli ve ile: renkli kurdele 
ile süslü bir elbisenin içinde tir. 
tir titreven kilçiik bir kız i.bi. 
denin altma bir kocaman kri. 
zal'tem demeti koymuştu. 

Pierre'in etrafında arkadaş -
tarı mütareke hatıralarmı anla. 
tıyordu. 

- Allahım, Allahım o ~Un ~ 
icmiştik .. Sanki o gün bUtUn ıç. 
kileri bitirmek li.zmımış gibi! .• 

- Biltiln kadınlar bizimdi!. 
Fakat Pierre bir tek kadm 

dilşilnüyordu. Beyaz bir örtil .-
nUn altında müselles bir şekıl 
alarak yatan kadını! .. Vaktile 
kıpkırmm dudaklı olan o gür.el 
kadın gö~UnUn sütle şişkin ol. 
masına raimen bir tabutun içi. 
ne civiledikleri o mesut anMyi. 
Hayır onun için mütareke oL 

mamıştı. Ölüm en beklenilme. 
diği zaman gelip onlan vurm111-
tu. 
Arkasında bazı arkadaşlan. 

nm; 
- Belki de harp uzamıya. 

caktır! 
Dediklerini duyduğu zaman 

titredi. Bundan yirmi sene ev. 
vel de ona: ''bitti,, demişlerdi 
fakat! 

Ve bir asker rahibin ruhani 
bir ivin yaptıiı kiliseye doğru 
onu biri sürükledi. 

Gözlerini tesadüf en k&r11daki 
renkli bir cama dikti. Bu camda 
azize Roee de Lima'nm reemi 
vardı. Pierre bu azizenin .vtızUn
de ölmüş olan kansının yüzllnUn 
manasını buldu. Bu dakikadan 
itibaren bakışlan o cama takıl. 
dı Arkasında bir kış güneşi bu. 
ıu~an bu şeffaf resim sanki 
Monik'in resmi idi. 
VAızm sesi dünkü f edakarhk. 

ları anar ve yarınki zaferleri ha. 
her verirken Pierre sadece Mo. 
nik'in ruhuna dua ediyor; ona 
bir ızevler yalvanyordu. . 

Kiliseden adeta sarhoşmuş gı. 
bi !Jallanarak cıktı. 

Kendi kararki.hlarma R"eldiği 
zamB" arkadaşı: 

- Hey dedi. Lherbfer Y!Lf.hL 
nede ~r subay Md tt&met tati. 

~ierTe'in kalbi sanki birden. 
bire durdu. Hissikablelvukuu o. 
Dll aldatm~ Muhakkak 

Niyazi Ahmet 

Bir Franıız gazetecisi
nin fikri 

"Türkiye harp 
istemiyor,, 

Holivuttan gelen haberler bir 
sene kadar evvel evlenmiş ol~ 
sevimli çift Karol Lombard ı~e 
Kla.rk Geybl'in çok mesut ~ır 
hayat sürmekte olduklanm biL 
dirmektedir. . 

Sof,-, 30 (Huıuıi) - Suriye. 
den Ankaraya gelerek Hariciye 
Vekilimiz Saracoğlu ile mülakat 
yapan Fransız gazetecisi Jüt 
Soerven Utro gazetesin~ bir be.· 
yaaatta buluaank ,...... .e,.s...; 
mıttir: 

Filhakika yeni evliler ı!;mdı. 
ye kadar hiç bir yıldıza muyes. 
ser olmıyan bir haya~ .sürmek. 
te tam bir anlaşma ıçınde YL 
ş~akadırlar. Klark Geybl ~':
kim bir ev erkeği olduğu gıbı 
Karol Lombard da mükemmel 
bir ev hanımı olmuş; ikisi de 
işlerini taksim ederek dınltısız, 
gürültüsüz yaşamaya. başlamış. 
lardır. Bugün izdivaçları Uze. 
~ bir--ye~bir ... 
ımm-pçmtt oldue halde 1Mi 
çift saadetten bir an olsun ay. 

. 

"Ankarada Jraldıfnn günler 
zarfmda, Ankararun hiç bir mem.. 
leketi harbe sürüklemek niyetin. 
de bulunmadığını ve Türkiyenin 
hiç bir memlekete hücum etmek 
tasavvurunda olmadığını gördüm. 
Türklerin bu husustaki kat'i ima. 
nına fahit oldum. Sadece Türki>:e 
hariçten ıelec:ek herhangi bir 
tehlikeyi önlemeğe kat'i ıur~ttc 
karar vermit bulunuyor. Bına. 
enaleyh, Küçük Asyada harp teh. 
likesi yoktur. Türkler bir Bal
kan bloku teflcilinden en az men. 
f aattar olduldan halde böyle bir 
blok meıeleıiyle yine metıul 
oluyorlar." 

Bir çöpçü yaralandı 
Şoför Ahmedin idareıind~ki 

1S60 numaralı otomobil dün sa. 
bah Bepktaştan ıür~tle ge,~rke~ 
ıekerci dükkanı önunde çoplen 
tophyan amele Cumaya çarpmış, 
ameleyi sürükliyerek kahveye 
sokmuştur. Cuma vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmış, hastahaneye kaldırıl
mııtır. Şoför Ahmet yakalan. 
UUJt?r. 

Jak'ın başma bir felaket gelmiş. 

ti:_ Benden ne istiyorlar diye 
mmldandı. b.lmi 

Fakat arkadaşı bir teY 1 -

yordu. w. d a sır 
Pierre çif tli~ın . uv~ • 

tmı dayadı. ve bırdenbıre ha. 
fif hır vanilya kokusu burnuna 
geldi. 

Bir ses: . d" 
_ Ba.~.. nerelerdeeın. ıyor • 

du. Seni ne kadar gilç buld~m. 
C-epheden ~eliyoruz. Sen~all~le. 
rim Antib'deki kışlık ka:ar~~
larma çeJdlivor. Bu benll!1 ıçın 
Uç avlık kotdazllr demektır. Ne 
talihim varmış ~il mi baba? .. 

Pıerre bronz tenli iri delik8Jl: 
lıya baktı. Jak'ın ne d~ n~lı 
bir sesi vardı. Onu bırdenbıre 
öyle şiddetle kollan ara.ama a. 
in> sıktı ki koskoca. yarsuba_v 
vinni bir sene evvelkı lw~k gı. 
bi bai;ırarak nrotesto ettı: 

_ Hey baba .. ne vaol!o~, 
canımı acrttm. Kemiklerımı kı. 
nvonnm. ~ 

Tlıttyar ac!am c!UştınUvocuu. 
M nik om1n tlıı"a'"T kobul et. 
mi~ ona bir yeni mütareke hah. 
aetmilti. 

rılmış değildir. 
lki yıldız da çevirdikleri film. 

Jeri nihayete erdirip istirahat 
aldıktan sonra Kaliforniyadaki 
çiftliklerine çekilmektedirler. 
Nitekim son olarak Karol Lom. 
bard "Gece nöbeti", Klark 
Geybl ise ''RUzgir daha geti. 
rir isimli filmlerini nihayete 
erdirmiş, istirahate çekilmişler. 
dir. Bu çiftin yuvası -~~en 
kır ortasında .niul bır c;iftlı~. 
tir. Burada her ikisi de tam ~ır 
köylü gi:bi yaşamakta ve bıL 
hassa Kralk ·Geybl traktör kul. 
}anmakta, çayırlarda ~'?şmak 
ve gezmektedir. Fakat ışın f e. 
nası bu acık hava i~tihasını fev. 
kalAde açmakta ve her zaman. 
kinin bir kaç misli yemek ye. 
mektedir. Buna mukabil d~ Ka. 
rol Lombard mükemmel bır. ev 
hanımı oldu~ndan fevkalade 
yemekler pişirerek kocasının 
milthi• iştihasını tatmin edebil. 
mektedir. 

Havatıtrının bir çok kısmı 
birlikte ~eçmekte ve bu zaman. 
lanm bahcelerini tanzim etmek 
köpeklerini yıkamak, tavuklara 
yem vermek gibi işlere hasret. 
mektedirler. İzdiva<:ta saadet a. 
rayanlara bu sevimli çift cok ~ 
zel cevap vermekte, her ikisi de 
biribirinden c!aha mes1:1t olduk. 
lannı f ddia etmektedirler. Bu 
çift mühim bir maç yapmakta. 
dır. Acaba hangisi daha mesclt. 
tur. . Be 

Klark Geybl şöyle dıyor: n 
daha mesudum, çünkU Ud ~i!o 
zayıfladım. Bu bir erkek ıçın 
gençlik ali.metidir. 

Buna mukabil Karol Lombard 
da: Hayır, asıl mesut olan ~
nim, çünkü iki kilo aldım.. B!r 
kadın için bu da mükemmel bır 
sıhhat işaretidir. 
Münakaşa.lan yala•z bu ka. 

darla kalmıyor.. Kralk Geybl: 
"Peki, diyor, hangimiz daha 
iyi traktör kullanıyoruz..,, 

Buna karşılık Karol Lo~bard 
kel"dini şöyle müdafaa edıyor: 

"İvi ama sorabilir mi~m 
hangimiz daha iyi yemek pifi. 
rivoruz,, · 
"tşte münakaşa.lan bu .• 
Aman milnakaşalan bu oJ. 

sun.. tz.divaçlarm uyku~ daha 
u stırdüğil ılnema i.lemınde bir 
senedenberi evli bulunan ve 
mllnakaşalan da sevgi işare~ e. 
den şakalan 8§11l&y&n bu cifte 
ne mutıu• 

Alber Prejan 
Yirmibir senelik sanat hayatından 

sonra yeniden eski mesleğine döndU 
Sevimli Fransız artiati Alber 

Prejan Pariste dünyaya gel~iş 
ve Kloys'da büyük annesi ıle 
büyük babası tarafından yetiş. 
tirilmiştir. Ailesi ilk ola~~k kt;n 
disinde balık avına. ve yuzmege 
k büyük bir Jıevea sezmhı~ = NJtelda •Jld~ ftaa. 
sız yıldızmda baki kalmJttır. 

Alber Perjan, delikanlılık ça.. 
ğma gelince kllsik ~il. haya. 
tından hotlanmamıı. ailesı on.un 
ticaret mektebinde tahsil etme. 
sini jstemiş fakat küçük Alber 
burada uyuklamaktan başka bir 
iş yapmış değildir. Bunun Uze. 
rine ümitsiz kalan ailesi Alberi 
almanca öğrenmesi için Frl. 
brug'a göndermişti. Fakat Al -
ber almancayı öğrenmek için de 
hllyilk bir istidat göatermedi. 

Esasen on yaşına geldiği za. 
man aileai onu leyli mektebe ver 
miş, fakat afacan çocuk çabu • 
cak mektebin arka kapısından 
mezun olmakta maharet göster. 
ıniş bundan maada bisiklete bin 
mekte büyük bir istidat sahibi 
olduğunu da iabat etmiftir. 

19H senesine kadar vaziyet 
böyle devam etmi§, daimi mU. 
cadeleye rağmen küçük Alber 
bir türlü tahsil hayatına ısmL 
mamsş, Umumi Harp patlak ve. 
rince bu afacan delikanlı da si. 
li.h altma alınmıştır. 

llk talim devrelerini geçirdik. 
ten 90nra Alber Prejan havacı. 
lık kısmında büyük bir muvaf. 
f akıyet göetermif, lQ kAnwıu • 

sani 1916 da meghur Leylekle 
filoeu namile maruf 73 tlncU f 
loya intisap etmiştir. 

Mütareke olunca göfsUnd 
bir ni§all ile dönen Alber Prejan 
yirmi yaşında. olduğu halde hiç 
bir m~e aahip bulunmar ak. 
ta lclL 
Bazı illere k&l'IJ hevesi vardı. 

Meseli sinemayı seviyordu .• Bu. 
nun üzerine bir tiyatro mektebi 
mlldllrtinü ziyarete gitti. lıleeut 
bir teaadiif eeeri olan (Üç Si. 
li.hşör) ve (Yirmi yıl sonra) e. 
&erlerinde küçük bir rol e~ e. 
debildi. Rene Kler bu genci göz. 
den kaçırmamıştı. Evveli. ( Pa. 
ris uyuyor) filmini çevirtti; bu. 
rada meehur haydut Eyfel kule. 
si üzerinde akrobasi numaralan 
yapıyordu. Buncian sonra daha 
başka filmler de çevlrmeğe bq. 
ladı. Prejan, Montire'de bir ya. 
nş otomobili kullanırken birden 
bire araba yoldan çıktı ve ka -
paklandı. Fakat Prejan yara. 
lanmadı bile.. Bu vakadan son. 
ra Rene Kler bir daha ona ak • 
robasi rolleri vermedi; ilk ola. 
rak ••ttalyan hasır p.pkası,, isim 
li bir film çevirdi, bu ilk defa 
olarak oynadığı hakiki rol oldu. 

Bundan IOIU'& Alber Prejanı 
seeli einemada görüyoruz. tık 
defa olarak töhret kannMhğı 
film "Paris damlan altında,, ol. 
du. Artık yıldızı parlamağa bq. 
lamıştı. Anna Bella ile Henri 
Dekuan arasında yeni bir film 
çe~ lDnl#IH 6 wtda) 

Karol LoMdtliaılıltıflllll• ........ MM• 
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Un.ktan cördüğümüzil zan. 

nettitlmb her qık, duyduğu.. 
muzu aannettiğinıiz her aea bize 
ebediyet kadar uun bir çılgınlık 
temin ~cljk.. ve birdenbire en 
buyilk ihtiru ile aanlmıt olan 
TilcutJanmıa Uzer::ıde trenin 
C(lmbUrtillllniL duyac:U. gölgesi 
Din yaklaştığını. bir dev gibi il. 
serimize geldiğini görecek, aoku. 
Jacak, ufalacak, dayak yemiş kCS
pekler gibi bilzüleceğiz.. Fakat 
liyab teY bir heyula gibj üzeri. 
mizdedir. Bizi yere yıkacak. eze. 
eek. ~tneyecek ve etlerimbi, 
kanımın hiç aynlmıyacak bir te
kilde 1ıı1rlbirine katacak. karqtı.. 
ncak... 

-ı>utln 1d artık hayattan ala
cak biç bir teyhnlz blmadı. Yor. 
pnus.- Bb: artık ımuer cfblyb: .. 
Gel. eeni aon bir defa olarak koL 
Jamna a1ay1111, seni son bir d~ 
lSplyJml .. 

Bu .asım nlhayetsU bir lhtl. 
ru ve btıyl.ık bir •ık ne aöyley..n 
Tito ld koluyla Modu •rarak, 
hemnı hemen banın vulyete gi. 
reQ kadını diz ç&tilrmefe, oturt.. 
mala. topralrlann l1zerine mat 
mala mecwı etti. 

U.rerlerlnde rlkyldl bin bir 
ıplr De ıddl. maddı bir kubbe 
cibl lc!i. UfuA. açık denizlerde glS
rillrlll!D gibi tamamt!n daire tek.. 
Dnde ldL Kobbı baypı b1r haL 
de bulunuyordu. la1ak alnı aL 
tında rfzlenen gOzeJ g5zleri. aan. 
Jd tııtilnde ölilmUn soğuk çehre. 
aini göri1yormu1 gibi debettle a. 
plmqtı.. 

O.zerinde f8rdUfil çehre vOcu.. 
duyla, yilrikoyuıı kadnua vilcu. 
clu ib.mne kapakalnmıı olan Ti. 
tonun maddi aemu.m bin blt' qılt. 
Jariyle çerçevelen•.n un, licldıı 
ylbd IJi. Genç adam çılgm :dr 
halde kadını afzı:ıdan, cnseNn.. 
eten, aasJanndaa, ~- L 
pllyor: 

- Evet. evet, diye kadın ba 
ltrdı.. Haydi l 

Ve nto titrek elleriyle kadmm 
hafif elbiselerini aöktll, attı! O. 
nu tamamen çmlçıplak gördtiğiı 
zaman, turaımdan, buraamdan 
gelitl güzel öpmeğe baıladı. .. Ko
kain bitkin bir halde inliyordu •.. 

Kokain, her zamanki gibi ay. 
m vaziyette rayların Uzerine ya. 
tıyordu. Vücudunun biltiln çıp. 
taklığı bu yıldızlı gecede mavi 
kubbenin örttüğü bu tabiat yata. 
fında hiç bir çirkinlik göstermi. 
yordu. 

Pabt lpğı, aon Atılı. cenuba 
do~ru bir göz atmca, parlayan 
rayların ilzerinde aiyah bir göL 
genin mUthit bir ıUratle ilerle • 
mekte oldutunu hissetti. 

O zaman çıplak kadını kolla • 
riyle raylann Uzerinden kaldıra -
rak, hattan birkaç adım ilerideki 
taze otlann Uzerine yerel1tirdl. 

Btl,Uk Garbt Afrika ekspresi 
gelmit ve etrafta yarattıb rtız. 
glrla beraber Modun hafif elbl. 
aelerini de bir kenara fırlatarak 
ceçip gltmitti. •• 

Kokain g3z1erinl açtı w qık
larla .Ualil. liyah muazzam yıla. 
nın, arhamda namGtemhi parla. 
yan rayları bırakarak karanhlt. 
lar içine ı&nilldilğtlnG g8rdtl. 

Bir tek lrellme daha .ayteme. 
den. Tito giyinmesi için Kokaine 
yardım etti. yırtılmıt olan elbhe. 
terini iğneler ile tutturdu ve bir
likte ıehrin yolunu tutarak oteL 
terine gittiler. 

Kokainin oda kapm 8nUnde 
bir kere daha öpilttükten aonra 
aynldılar. 

Albert Prejan 
- Kobln, dl)'e w&yordu .. Bun 

Jar ne buJunmaı, M yi1be& an. (BGf tarafı 6 •tldnde) 
lar .. Nt olur, bir kere daJaa beni Bolmıt onu da yutmak l8te. 
1evdi&iııi 95yle.. mte, ilk Pf)mılık arumda o da 

Ka-b.ı bir auı Mdyle IMctleye- bir mukavele imza etmlftl .. Fa. 
rek: kat bu banketine çabuk nadim 

- leal ••IJoıam.. olc!u: tazmfnatmJ vererek Holf. 
Diyebildi •. 'Jlto, Modu boğmak wda gitmekten earllDH&l'.-U• 

iater ıibi bOtiln bnetiyle kolla. Böylece Parlete kaldıktan eon 
nnda sıkarak: ra arbk &ıOnde lstlk.bal tama. 

- Seni istiyorum.. Sana ma.. men açılm!f parlam~ bugOn lee 
lik olmak istiyorum.. diye inledi.. Alber Prejan ukerdlr. 
Seni ICllll bir defa ricudumda bil. Alber Prejan askerdir. Hayatı. 
8ederek, HDln eoa ltrlm olarak J nm kmaca tarihçeel -4'yle yapı. 
81mek istiyorum.. lır: 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
H• ~mıekten aoma gUn de 3 defa mantazamam 

ditlerinizi fırçala)'llllS. 

BOvDk Zabıta Romanı 
r-

Sinek Begi 
._ ..................................... 20 .... d 

"Bea, Cram dl r:.p- ıtmam. , bümah llqlldık .. Bu kamara. 
a t.tız "GtlDel., haltqı .-ıJal 1aı'ID blrtnbi ortamda mtıkem. 
p&tnmı Tome Bu,.., 1& Ha. melen JıamJınm11 bir masa du. 
lllraD alntl takriben lahlle altı nı70r, berinde tamamlanma • 
mil ..afeile ~ temdye o. J1U1 bir yemelln artıkları dura. 
hma1l mmtab4a ldanmt terke.. ymdu. Batta bir yumurtanm 
ctilmlf o1an bir baharlı npan. kabuk!an bile heııb eoyuJma • 
t.eadlf ettim. DIJltl. 

Bal J919 baimp cfllmellcl w. Ve hf9 Jdnuleye teadM etml. 
ya mlretteb&ttan birlnl galır. JOl'duk. Yataklarm ve hamak. 
dıktaa 9DDl'a, hlo bir cevap ala. larm perdeleri ceJdll. kapalı idi. 
mayınca ba kere a-ıtnln terke. tQlmfzden blrlll bu ıwdevl aob 
dllmll olclufuna bt! kanaat p. ve d8rdtlmb birden feryac!J bu. 
tirdim.. Bundan IOll1't. pmfye maktan kendlmlst alamadık. 
CJkmala muntfa]c oldum. Vt.ta~ birinde bir tabut duru. 

Benimle beral>er 19 kiti daha 70rdu.. 
tardı •• itte ~ pnlar. Blriblrimbe baktık ve tıtre • 
dan lbuettfr: elik.. BOtUn perdelerin arkamı.. 

NQthıertede hfQ bir ~kbk da b&yle bir tabut vardJ. Hep • 
yoktu. Her ffJY wrll Y81'1nde idi. llnln yanma gittik. Tam tlç ta. 
Bunun tlrıerlne makine dafre8hıe ne idiler. 
fncDlr. Maldneler mrrl ımrJ w te. HIQ 1rfmle artık verlnden bi. 
mhdf. A.tee 6dftrft1mftftl. fa. le krnm!amıvordu. n~ arkada • 
kat Kalanda bentli ki.ti miktar 1 tun da aıu ıdbi eararmıt titri . 
da • ftl'dıe 10rlatds.. Ben de onlar ıibl o. 

Bumm beı ine kamaralan tamamım. Derhal blltUn cesa 

-:., ll U G t•JNK l''l . 
.,~- ~ADYO ·. 
2 • 12 • 1939 Cumartesi 

1a.30: Pl'Qlram 111 llemlekll aaaı 
•Yarı, l 3.35: Ajanı •e lıleteorolojı 
haberleri. 13.SO: Tllrk MCblli: C.· 
lanlar: Rept Erer, Cndet Kozan, 
Refık Fersaıı. Kemal N. Se7bun. 
Oku:ran: Müzeyyen Senar. 1 - Oı· 

man Beyin blcazklr pqrevl. 2 -
Arif Bey - HicaüAr prkı: (Bir 
balet ile ıfizdll yine çeımlnl dildar) 
3 - Udi Mehmet - HicazkAr pr
kı: (Seni candan severim). 4 -
Osman Nihat - Hicazklr prkı: 
(Ellere uzaktan bak b•na yakın 

gel). 5 - Reşat Erer: Keman Tak-
simi. 6 - - Suzinak prlu: (G6· 
rilnce ıerdanında çifte ball) 7 -
Suıin•k su aemaial. 8 - Hlln•m 
Tiirkll: (Alıverin ballamamı). 

1 - Bursa Halit Tilrldld H.30: 
Mflzlk (Riyaseticumhur BandOR -
Şef: lbaan Künçer). 1 - Franı Ton 
Blon - Ma11- 2 - IUcbarda - la
panyol Rapsedisl. 3 - G. Para -
Ritlld UverUlrit. 4 - P. Vellonu -
Prelild, Te Hint Dana 15.15/l&.30: 
Milaik: (Dau Milaill - PL). 18.00: 
Protram. 18.05: Memleket aHt a7a· 
n, Ajanı n Meteoroloji haberleri. 
18.U: Milalk (Rad10 cu orkeatra
sı). 19.00: Tllrk Milaili: Çalanlar: 
Vecibe, Rept Erer, Cevdet Kozan, 
Ruten Kam. t - Okuyan: lıluuf· 
fer tıkar. 1 - Arif Bey - Hicaz 
prlu: (Sa:rdeylecU bu 16nUlmll). 
2 - - - Hicaz prkı: (Ne bah
tımdır De )'U'i blammo), 1 - Riza 
Bey - Hlcu prkı: (Guıaeden 
hançer takınmıı>. 4 - Refik Fer
san - Hicu prkı: (Mahmur ufuk
larda batan ıün ıibi). 5 - Arif 
Bey - Hicu prkı: (Aman dallar 
canım dallar &Jıiin) 2 -: Okuyan: 
RadJfe Erten: 1 - SeL Pınar -
Eviç ıarlu: (G6ı yaılannıı kalbi· 
me toplanmıı>. 2 - lsb•k Varan -
E•lc; prJu: (Son ayrıldılın mlte
ml). 3 - Nlkoloı - Ferahnak pr
kı: (Bir tını 7oama eda pek). 4 -
Halk TDrkllıll: (Esmer bad11 all•
mıı>. 3 - Okann: Mefharet Sal· 
nak. t - Udt Ahmet - Hicu pr. 
lu: (Reca:yı vasi için ol ıilllzare). 
2 - - - HJcaı TOrkO: ('fürll dil· 
ber J(lrll &mrOmlln van) 8 - ....... 
Hlcu prkı: (Ell ıa.Jerlne kurbmn 
oldutum). 4 - -- - HJcu prkı: 
(San kurdele). 20.00: KonUflDL 
20.ti: TOrk mlllll: Kantık pro
lrl'*dL c;.lübır: Hakin Derman, Şe
rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Toka), 
Basri 'Oner. ZllbUL 21.00: Nllzlk: 
(Kllçllk orekıtra - Şef: Necip At· 
kın). 1 - TICbalkOTakJ: Rua dan
sı. 2 - Valter Noack: Romantik U· 
Tertllr. 3 - Paul Llncke: KllçOk 
kalp (Entermnıo). 4 - Joh. Stra. 
uu: Şar•p, kadın n prlu <Vala). 
5 - Jament: Ninni. 8 - Ziebrer: 
Etkin operetinden potpuri. 22.ot: 
Memleekt saat a71n, Ajanı bal>er
lerl, ılraat haberleri, 22.15: Konnf
ma: (Ecnebi dlDerde). 22.41: Mil· 
sflt: (Cubmnd - Pl.) tS.15/U.30: 
Y•nnld Pl'Oll'UD " lc•panq. 

lıtanbul Baroau 'bqün 
toplanıyor 

latmıllal tım.a ....... ...,.... 
bqln a11ec1ea 80lll'& .su,..s. 
toplanleak ft Jdhk helapJan. ,._ 
nl blltçeyl, idare ııe,.t1ntn NPO
runu tetklk ile lmlbat 'Mdlaln.. 
den iltlfa eden altı ...._ ,.ı. 
ne yenilerim~. 

retlml top114m bir mdalJa aL 
dmı ve berine~ 

Tabut b.pab ldl.. Tabutun .. 
Rrindekl bir çelik levhaya bir 
lalnı yamb idi. l'akat ga.ıertm 
bomt olclulu ~ 1•lıtan bmm 
eegemedim.. S.ndalyadan tndL 
ğim saman: 

- Arkadlf)ar dedim. Bunda 
öJmUo hıriatiyanlar var. Onlar 
için dua edelim. 
v~~likta c1ua ettik. aı 

bia ceunt verdi. Bun. 
dan 80lll'& dljer talJutian p . 
den ReÇlıdim. 

- Al'Juadatlar, dedim.. aı oe. 
setleri eahlle cMtlrmek lbmı.. 
Luar Mudelen een bahriye ne. 
ferllfl yaptın belki makineyi ça. 
hftırabilirsin .. 

- Belld, diye cevap vdl. 
-Fakat clalı& e9vel bul kL 

ğıtlar, vesfblır arayahm. 
Fakat h'9 bir yerde kUıt bu. 

lamad•.. Yaln11 dUmenlıı tıze.. 
rinde ~ bir Sinek Beyi kar. 
tı bulunuvordu.. Altma 111 cUm 
le ymlı idi.. "Sinek Beyi ytk. 
sek konaevi kararlle. .. ,, ve ay. 
nca okumamamnıa tmJrh olım. 
yan tlg mektup bulduk. Bunları 
okumak lsti,.ter mmt. b. 
dar tetrif edebilirler •. 

Nihayet Uç tabutun Uaerlnde. 
ki illm1erl okuduk.. Bu tatmler 
zavallı lml'banları tanıt~: 

-31 Y azsn · K adirean Kallı 
Tekrar baktı: Cevabmı.zı eairgemeneniz cflln -
- Yanlıt değil... Pramada.n yanın en meaut inaanı ben olaca. 

celiyor 1-. ğun. Cevap yazmaksaııu benim. 
Diye mmldandL Haibu1d Tu. le mektuplatmak iatemeditüıi.ze 

londa hiç bir akraba veya tanı. hükmederek ben de yazımyaca· 
~" dığı yoktu.. •·--

Mermerdetı; heykellerle direk. .. Allaha ısmarladık." 
lerin ve duvarlardaki tabloların .. Ah, sizi. birim için pek gilzel 
aüalediği salonda kuytu bit köte- bir kelime olan Taytu ilmiyle ça. 
ye dofru yürüyerek zarfı açtı. ğıraıbllaeydim. Size ben bu adı 

Yazıyı tanımıyordu. vermek istiyorum." 
tmza yerinde blr (il) harfi "Tekrar Allaha ısmarladık." 

vardı. tik utırlan okurken ıözlen 
Okudu: korku ile bilyildU. 
• • • • • , • • • • - Sahiden bu, bayle idi. Hiç 

"Sizden aynldıfım n.man .zaa. dUtllnememitim. 
nettiğinb pbi doadoiru Oıtiya. Diye söylendi. 
ya citmekten vazgeçtim. Vixmn Mikael onu hiç tilpbais g8zle 
olm""Mı bana belki qılmıyacak görünür ve elle tutulur derecede 
olan bir ıUçlUk çıkarabilirdi: yakın olan bir fenalıktan, belki 
yaptırmak Janmdı. Fakat on. de ölümden ve aindandan kurtar. 
dan önce sizin tehliıkede olduğu. mııtı. 
nmu dilfilndüm. Bana karp yap- Şimdi o da delikanbya bayatı. 
tıimu iyillii haber alı~ ve nı borçlu oluyordu. 
benim yilsilmden ais fena bir ba. Karplıkh borçlu olmak. onla. 
le dlltecektinl.z; hattı ap bir ce. nn kalplerini biribirine ballayan. 
ıaya bile çarpılabWrdinl.z. Hem imktnau görünen birlqmeye on. 
buna meydan vermiyerek tizi lan ıürilkliyen bir kuvvet olmut
kurtarmak. hem de iki yilzlüllik tu. 
ederek bana tuzak kuranın ceza. Mfkaelin çabucaık korkuyu ae
llDI vermek gerekti. DBndilm, zitl, ite girip, onu becermesi ve 
bunları yaptım. Artık rahat rahat sağlıkla Fransaya ıieliti gittikçe 
ayrılabilirdim ve aynldım." botuna gidiyordu. Şimdi delikan 

.. Saflıkla buraya geldim, iyi. Jmın aııl ruhunu, zeki ve feda
yim. Fakat her ıeye rafmen bu ktrhlmt pek kuvvetle anlamq 
baldı fenahlJn olmamaamı. ora. bulunuyordu. 
da daha ımın uman kalmayı o Daha apğılannı okuduktan 
kadar iıterdfm ki ... Hlll kalbim- sonra kendi kendiaine f8yle dU.. 
de oraya karp naltaljiye benzi. tilnmekten kendiaini alamadı: 
yen- bitlerle doluyum. Bu hiç - Kepi blSyle olaydı; fimcli 
1Upheeb yalnız tizin içindir." beraber olurduk ı ... 

"Bana karp habı.z yere yapıl. Mikaelin l talyaya kartı duy -
malr istenenleri inceden inceye dutu hialer, kendi vatanma olan 
öfrendifini.z uman eminim ki borcunu bütün kuvvetiyle kavra. 
vazifemi yaptılıma bliabiltlln ina- yıp, namuılu ve yiiit bir inaana 
nacabımz." yakrpn hallerdi. Eliua elbet o. 

"Si.z, oraya delil, benim yur. na: 
duma llyık bir insanaınız. Hattl I - Hayır... Bunu· yapma t.
liıi onlardatt çok lrendimi.ze ben. 'Mademki beni .eviyonun, bl.zlm 
zetiyorum. Allah illi bi.zim yur. tarafımızdan ol! ••• 
dumuda yaratmıf olaydı, hiç Diyemezdi. 
tilpheebr çok dolru bir iş yapmış l)elikanlryı mukaddes borcun. 
olurdu. Fakat o yine b(lyUktilr dan alıkoymak da bir alçaklık o. 
ve bir bildili vardır. tnaanlan lurdu. 
da llyık olduktan yere, aul yurt- Son aatırlan bitirdikten aonra 
1anna kavuıturmaJrta gedkme:r." bir an yilzU kanftı ve mınldan-

"'Eler bu hal ı;eciktne bilse • dı: 
nb ne kadar tlsWecelisn- Lakin - Taytu t ••• 
- ..,. ,....... ..... yanı. nJir.lt :;ttsUDGH ~lı ..... 
nıu dönemem artık... Burada kısa slirdü. Bu isim ona hi~ de 
daha iyi ve apaçık ~örülüyor ki çirkin. gelmiyordu. Kendi kendi. 
harp patlryacaktır. Ben de o za. ne birkaç defa tekrarladı: 
man vatan borcunu 8cfemelc ilze.. - Taytu... Taytu. •• Taytu. .• 
re lropcalzm. U:rerinde aistn do. Sahiden ~rJdn deiilcll. 
1qtılmıs ve ha9UI mtn g8flU. BUtGn korkusuna ralmen mek. 
nOri dolduran bir yurdun çocuk- tubu ne yırttı, ne de vatı. önce 
lanna karp li1lh kullanmayı hie çantaamm en kenar i>ir tarafına, 
fateme:rdlm. Fakat bin zorluvor. daha aonra da evde P.li bir yere 
lar. Altı bin yıllık hUr bir milleti koydu. 
e&mVlnnlf gibi bofazlamak, dn. Onu vakit vakit kıkanyor Tt 
dre wnmık istiyorlar. Sizi seve. okuyordu. 
rim. .ı:rtn için ,..arım. fakat va.. Bir hafta kadar sonra yasdılt 
tan '"Kili w vatan için almek cevapta f(Syle diyordu: 
borcu. hiç fllpheli.z en &ıcedir. • • . • • • • • • 
Buna 8ldn de bot g8recellnf:re e. .. Ben de lize hayatimi borçla. 
minim. Vatan borcundan ~ yum. Bunu unutamam. Atlmus 
bir -.ı-ı -tJana da elbet cUve. da, karamus da bence çok yillr. 
Dllemu." sektir. Dilelderinl:rtn aynını ben 

-Su _.tı:ıf>u hiç kesmek iste- de ~ defa tekrarladmı. Pakat 
iniyorum. Çllnktl tu •tırlan ya. hiç b1r FY bbim aramudakl u. 
ar1rıea hayaUnU karpmdadır. ~mu dolduraımyacak umnm. 
Ondan aynJmak bile ne kadar Sis de benim kendi vatanma br
snç ı ... Pdat ne çare ki Atmll tı al1lh kullamcak otan bir genç. 
yOrilyor ve s&ilJecek bir çok it- le btrletmeml dolru bulmawmı•. 
1er wr." Sbfn lmlrard~ havle yapay. 
"Jılektubuam obmkuma yırtı. dı, nuı1 karşılardınız? Ben llllde. 

ms. Slae bir ldStWGk olma•n t... ce •çsuz oldupnun s&'dtlllm 

KrlatlD Blelaky, Tide Blel*y, 
Valerl Blelaky .. 

Luar Magdelen makine dal. 
remine lnmlftl bile.. Bbe kazanı 
doktmttu ft ocaıı yaktı. Acaba 
makineyi~ mı bU. 
mlyordu, 101raa makineyi bllhaa. 
.. bomı\lflar mıydı. Buruım 
blr tnrıu anlayamad•, fakat 
gemiyi bir tUrHl harekete geti. 
remedik. 

Ve denls gittikçe kabarıyor. 
du. Gemtmfı mUthle sarette u.L 
l•mnap bqlam]ftı. Yatı biraz 

=·~~~ a::-::: 
bizi de açıklara lllrUkler facia 
bir kat daha artardı. Derhal il. 
tlşare ettik ve tu kararlan ver. 
dik: 

Gemide bulcluhmus ve bu mut 
hif m...ıenhı ..,amıamn•mıa 
f aydah olarat kabul ett1iim1& 
her teyi pmfınlq alaea.kbk. Bu 
da gayet kolay oldu. Çllnkll yat. 
ta <Syle ful& bir 181 ,oktu. En 
mUlıtm eey hemen b.ptan b. 
maruı yanma yerl8ltirilmil o. 
lan afır bir kua leli. Bis de &sıt 
Bailam dellka.nlı idik. Bllyl1k bir 
...ıuıa maru kılmad911 bayı 
J8l'fııden kaldırdık ft gemiye 
naklettik. Bu alır y6k De pml. 
mlz az daha devrfiecekU. Tam 
bir 1aat çatıearak na11 ,.._ 
leltlrdfk.. 

Yattaki mUrettebata ıellnce 
onlarm fzhıe bile teeldllf ede • 
medlk. Bundan sonra vicdanı • 
mızm blm emrettlfl difer vuL 
feyi yapmak kalıyordu. Öltllerl 
böyle denizlerin ortumc1a bira. 
kamuchk. Derhal karar VeN • 
rek d6rdümU.Z de tabuttan ka. 
maralardan indirmefe bael& • 
dık. Enet& bmılan ~ye 
dfJxHl"dlkten IOD1'a teker teker 
bizim gemiye naklettirdim. 

Gece yaklafıyor. "8 denls f'ft 
tikçe kuduruyordu. Artık avdet 
etmemiz lAzımdL. Blr kere da
ha terkedllmlt yatı aradık ve 
yeni hiç bir teY bulamadık.. Bu. 
mm berine gördtılderlml aynen 
b8yle yaZiırak kamaralardan bL 
rlne bırakımı 'Ve ~yl da1gala. 
rm eeyrlne ve Alla.hm emaneti. 
ne terketttm. 
Artık keneli ıemfmi• pemle.. 

tik. Fakat ile; ceset ne kala ytl. 
ldlmOzll fevkalMe abrlaetm • 
yor 'Ve manevn. lıumııuM• QC>k 
m04ktlll.ta marus k&byorduk... 
Devrilmemek içil) bin zahmete 
katlanıyorduk. NDıa,.ı bl1yUk 
bir d&Jia bizi ka1chrdL Son .... 
timllbı oaJm4ılmı aımettDr. 
~ fazla yQklll o1an ~iml. 
zin daha fazla tahammW ede • 
mlyeceli mohaldaıldı. 

'l>ddttw) 

için lnanbk vulfeml ,..~ 
kat ne yapalım ki Al1ab lılı' 
yun boyuna değil, boi;'ea' 
gelmek için yaratımf. 
mamn dilerim. Artık 

yumıyacatnn ve beki ~·~ 
ğim. Bununla beraber_. 
(Taytu) adını vermekten 4' 
koyamam. Dllenenb bayii 
anız." 

.. Allaha ıemarladrk...• 
Genç kız mektubun aJu-. 

dinde olmabızm (Taytu) 
um atmıt bulundu. Bund 
kına vardılı saman dura 
lecek oldu, ailemedL D _ • .....1• 
beri içten lçe yqaran 115...
bUtün ıalancb ve Ud damla 
imzanın U.tilne 
etrafa yaydı; fakat yine 
lık1a ve çok iyi okunuyo 

Eliua g8zlerlni hızlı 
kapadı; sildi ve birdenbireJ 
ruldu. Mektubu oldufu sf1111 
&adı. Uatllne Mikaeliıı 
yazdı; dıpn çıktı. posta,. 
dl. 

Danerken delikanlıya 
tan batlantıaım ko~ 
bp ve bayle g6rilnmek 
raştıp halde hiç bir teY 
dığıru, afkınm bUttın 
her an c;olalmalcta olduid' 
Hdiyordu. 

Annesi onu kederli ve 
ıördükçe: 

- Ne oldun yrmım? N 
diye soruyordu. 

Fakat Eliaa cevap 
du. Çok :rorlanmca kek 

- Başım alfıyor
giiçlefti de ••• 
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SiRK MUŞTERISI t.-

Mikael Franm topratıa_I 
buar haamaı yepyeni bir 
çıktığım hemen aolamrftl
yilzler cWUyor, berkea 
ıöylüyor, yazıyor ve 
nqeai denilen tef bittin 
le görUlUyordu. 

Hele ttalyada oldufu cDI 
esmer derisi, kıvırcıt 
ıenit delikli cenlf bumu 
gö.ze çarpmıyor, yabancı 
hinettlrillyordu. 

"Kortije Llten" de M 
caddesinde (Nuyan) ot 
leşti. 

Artık mektebi dOfıUmı~ 
Yurda dönmek iıtiyordu. 
bunun için her halde 
l:rin almak gerekti. 

tık it olarak babMma 
mektup ya%dı ve olup bl 
anlattı. 

Sonra tehrf dolapnaya 
dı. .. 

Orada iki Habet gend 
vardı; onlarla da buluttG 
IUftl. 

• 
llımlıtd 
ırtnd• 

N 
ll80 ,.,. 
MO 

·"·"19~..t .. h .... _.. 
~ VAKl'l"a • .._. ':J 
Adres dP.lliııdln. __..., 

• brattn. 
n. 1' nrnRTLJCll1 

neartt fllnllnntD ....... 
hn IOftdH ftlbern lllD 
nnda CG: le saYlıl•rb 
"": dllrdDttdl u)'fada t; 
" lt'Dndld• 1: btrt 
hl"hk VHI knmf'tt 5 

RD)'lk. eQtı dnarnb. 
~kit tlln Ttftnl~ 
tndtrm•lf't' noıhr R.all 
nn santim 11hn SO 

,,cari "•"''"""• Kleft blalar 
Bir dm 90. f1rf ct~rttd. 

d.taaı flS. dArt d•flaAJ 1 
defHt 100 hnt .. Ut 
ılln ftft'nlerlla bir d~ 
••dır. Dl\rt utın ~ 
fmıl• qtwrlın lws b 
•ao •dlllr. 

Valrıt fatııın d~• 
ıımt•• ....... ,..... .. 
hn ._.,.., ..... V-
al11ndı KEMAl.EDD@! 
hin BOrom elfyJe , .. 
~-.. ,,,,,,.,.,,,,. ,,,_,,.,.,, 



Sovyet - Finlandiya 
harbi devam ediyor 
~ 1 (B'IU1ISI) - Flnt• tlzerine Sovyetlerin 

~ta ve Finlanıdiyanın mu
eu devam etmektedir. 
Cephesinde müteaddit 

b~t tankları tahrip edilmiş 
Sovyet harp gemisi ba. 

llJtır. Sovyet harp gemi
bden uzun menzilli toplar. 

P.u0nıbardıman yapılmakta 
na. Finlandiya bataryele
l\-eue mukabele etmekte· 
lllrkaç yUz Sovyet esiri 

haber verilmektedir. 
da açık şehirlerle 

.. hedeflere bombardı
"'Vam etmektedir. Bil-

ıınal merkezler tahrip 
l, &ktadır. 
"--•abah Helslnkl tızerlne 
. ...,. bomba düşmllştür. Res. 

d bildirildiğine göre Hel-
Ol& • dUn ölenlerin sayısı 
~fak tesblt edilmiştir. Blı 
lrab vardır. Dlter taraf· 

lle1ıtnkl tehrlnin tahllye 

0 
anı etme· "'dir. DUn gece 

• ~O kişi şehri terketmlş ve 
arlar altında yaya ola· 

~orveçe geçmlştlr. Bu 
il ller üzerine de alcaktaıı 
~~ayyarelerin ateş ac;tıkla 
~l er verllmektedir. 
le ll Banka dlrektörUnün 
ı:tlnde yeni Finlandiya 

eat kurulmuş, Sovyet -
l'a lldiya mtızakerelerlnde 

'-kıhhas olarak iştirAk eden 
b "ti nezaretslz nazır sıfa. 

ba u kabineye girmiştir. Es 
'ltıi;tcfye nazırı, bu kabineye 
\t anı ıştır. 
11:Sk:ova radyosunun ifade 

: anlaşıldığına göre, Soy· 
\lttt tıkameti, Finlandiyac.a 
ilıt n tamamiyle değişmesi. 
a...:_elllektedlr. 

~~Vfetıerin Flnlanıdlyayı is· 
~ • İskandinavya memle· 
._ ,rnde yalnız matbuatın 
Sı karı umumlyede akılteılr 

ı. ttı:nekle kalmamış, ame. 
sdbirlerln de alınmasına 
~Olmuştur. Birçok Nor· 
~r, Finlandiyanın mttda. 
~a lştirA.k etmek üzere 
atm1l 71U11lmaktadır. Norveç 
lf~etı, halka sUkClnet tav> 
ft •tnıektedir. 
~anda ahalisinde de Fin 
~talaya karşı sempati teza· 
~1 rörUlmektedir. 

teıt berlka Reisicumhuru Ruz. 
~uıunkU matbuat konfe
~ da cebir ve ştddet ılya· 
.:'llı. il Yeniden .kendini gös 

te"lne ve hukuku düvele t! edllmemeBlnı karşı de· 
>e eıant beyan etmiş, harı. 
~'· :-zırı Kordel Hal, Sovyet
~l l'tık askeri malzeme gön· 
~alttlyeceğl yolunda beya 
tQ bulunmuştur. 
il ıı:radakl intiba, Sovyet· 
il u hücumu, Almanların 
l' takati He yaptığı yolun. 
ın Zira, Almanya Flnlandl. 
let istıklA.line yardım eden 
da lerden biriydi. ltalya-

ll'tnıandlyaya karşı sem
eserlerl görttlmektedtr. 

>'etld Pres Amerikan 
•nın Budapeşte muhabl
blldlrdiğlne göre, bugün 

{ Parlıl.mentosunda Fin. 
>'anın cesareti, azmi ve 
~ll içln gösterdiği muhte

n•ıt-"11""Ukavemeti tebcllen ııU· 
•;-apılmış, mebuslar "ya. 

ı,l' lnlandiya,, diye haykır· 
\..~ır. 
·~ l'a, ı (A.A.) - Helsln-

111 :Oally Mail gazeteeine 
iı.(lt: lror: 
~lander kabinesi bu sabah 
11~ etmiştir. Jıloskova ne 
~ tabrtları m Uzakere edecek 
~ lr httkt\met kurulması 
'-''~lmektedir. 
~'IQıa, 1 (A.A.) - Belsin· 

1'11 l>aUy Mail gazetesine 
diline göre, CaJander 

il' --:sl latıfa etmiştir istifa, 
~ alı çok erken verilmiş· 

~tl haber, Rusyanm Flnlan· 
bt' DltlddeU bu sabah saat 

ten bir tıltimatum ver. -!le alA.kadar olup onun 
tL,' :cesı gibi görülmekte-
~ ~ Usya, tıltimatumunda. 

ır,1lıılandiya teslim olmaz 
llinkt lle diğer esash 

~l1a şehlrlerlnln hA.k 
aıı edileceğini blldlr-

~ 141. 
:1a ile ıulh oartlan mn 

•··'• '--ııııı1.- edecek yeni blr hUkt\.· 
ııt~ kurutması umlt olun 
....... ı:.:... 
~ 1 (A.A.). - :Y•ııl 

hükt\mettn saat 18 de resmen 
tayin ve tebliğ edilen listesi 
aşağıdadır: 

Başvekil: Finlandiya ban
kası l\ld. Risto Ryki 

Hariciye: Sosyalist ve eski 
maliye nazırı Tanner, 

Adliye: İsveç partisinden 
Soduhlelm, 

Dahiliye: lsveç partisinden 
Von Born, 

Müdafaa: Niukmmen çiftç. 
partisinin, 

Maliye: .Pek kala meclis sos 
yallst grubu reisi, 

Devlet Bakanı: Paa lklvl. 
ŞİDDETLİ MUHAREBELER 

OLUYOR 
Stok:hol, ı (A.A.) - Carelle 

berzahında kA.in Terljok'dau 
bu sabah telen haberler, ora 
da şiddetli muharebelerin cere· 
yan ettiğini göstermektedir. 
Ruslar, ağır topların ve boru 
bardıman tayyarelerinin işti· 
rf.klle, Finlandiya istihkA.mla 
rına, mütemadiyen taarruz et 
nıektedirler. 

Londı-a, ı (A.A.) - Helsin· 
kiden Reuter Ajansına bildi. 
rlliyor: 

Helsinklnln saat 17 de ya
pılan bombardımanda birçok 
bombalar atılmıştır. Başlıcıı 
tıedef elektrik fabrikaları idi. 
!Kİ SOVYET TAYYARESi 

DÜŞÜRÜLDÜ 
Hclsinkl, ı (A.A.) - Fin 

landiya müdafaası iki Sovyet 
tayyaresi dUştlrmtışttır. Vaasa 
Abo, Lahti ve Tammergfors 
şehirleri bombardıman edfl 
miştir. Kotkada bir fabrika tl· 
zerine atılan bombadan 18 lşcı 
ölmUştUr. 

HELS1NK1DE VERİLEN 
TEHLİKE İŞARETİ 

Helslııld, ı (A.A.) - Bura. 
da bugün ikinci defa olarak 
saat 13.15 te tehlike işareti 
verilmiştir. 

Burada beyan olunduğuna 
göre, dUnkü hava hücumu eR
nasında askeri hedeflere hiç· 
bir bomba düşmemiştir. ReR 
mi bir tebliğe nazaran dUnkU 
bo.m?e.rd.uııa.n~ .• ..o ~ ölw,~ş 
G'S' lttfl 7araıanm1ebr. 

HUkömet, FinlantHya sahil· 
leri boyunca bütün fenerlerhı 
söndllrUlnıcsinl emretmiştir. 

PETSAMO ŞEHRl lŞGAL 
EDlLDl 

He'l8inki, 1 ( A.A.) - Kızıl kı. 
taat Pet.samo fehrini iegal et. 
miştir, 
BeıainM, 1 (A.A.) - Sovyet 

kıtalan tarafından işgal edilen 
Petsamo şehri işgalden evvel 
bombardıman edilmiştir. 
Diğer taraftan Kirkenas ve 

Salmejarvi de Rus tayyareleri 
tarafından bombardıman edil. 
miştir. 

Helsinkinin bombardımanı U. 
zerine bu sabah bazı evler hail 
yanmaktadır. 

Helsinki, 1 ( A.A.) - DUn ak. 
şam Finlandiya radyosunun neş. 
rettiği Finlandiya genelkurmayı 
resmi tebliği şudur: 

Helsinkinin bombardımanı ea. 
nasında Alman mektebi civan. 
na bombalar dUımüş ve bu mek. 
tebin direktörü ağır surette ya. 
ralanmıştır. Mektep hafifçe ha. 
sara uğram:ı.~tır. 
FİNLANDİYA HASTANESİ 

YANDI 
BtokhoZm, 1 ( .A.A..) - Hel. 

sinkiden alman blr telgrafa gö. 
re, Sovyet tayyareleri Enso Fin 
landıya hastanesinin yanmasına 
seben olmuştur. 

Belainki, 1 ( A.A.) - Sovyet 
kıta.lan, Hyrsylae ve Kacanae • 
senke'ye doğnı yUrUmUtier ve 
körler.de Kronştadın 40 mil a. 
çıklarmda Seiskari ada.sile Sov. 
vet hududundan 10 mil ileride 
Teri.1oki limanını zaptetmieler. 
dir. Bu liman, denizden eiddetli 
surette bombardıman edildikten 
sonra karadan Kızılordu tara. 
fından işe-al edilmiştir. 

Kızıl tavyareler, Helsinkinin 
tayyare meydanını yeniden bom 
bardıman etmistir. Bir Finlan. 
divalı asker vaİ-rı lanmıştır. 
AMERfKA ELCII.JGt ctvARI 

NA BOMBALAR D'ÜSTÜ 
Vaşington, 1 (A.A.) - Bari. 

ciye nezaretinin ald'Oı haberle 
re J.?lSre, 15 Sovvet taVVP"esi He' 
'linki fi.zerinde Amerika Bfrlesf'· 
iev'etleri el,.ilf~ elw...,...ı" UM'"" 
vaDmıs ve bo"'1bıılar atmnrt.11' 
Amerf~anm Ff"'•nt1fva elclı' 
c;cherıfelıt elrfTfl( binası vakm _ 
1armda bir çok binsnm vanmak. 
ta otdu~nu ve elcilik binasının 
tahlive edildilfn,i bildirmletlr. 

BeZM'ki. 1 ( A.A.) - Blllftn 

saat 13,15 te yeniden tehlike işa. 
reti verilmiştir. Ahali sığmak. 
lara iltica etmiş ve tayyare da. 
fii toplar faaliyete aeçmiştir. 
Resmen bildirildiğine göre dün. 
kil bombardımanda 40 kişi öl. 
müş, 62 kişi yaralan.mı§.tır. 

HANDO ADASI DA iŞGAL 
ED1LM1Ş 

Stokholm, 1 ( A.A.) - Buraya 
gelen haberlere göre, Kızıl ordu 
kıtaları, havadan yalJılan bom _ 
bardımanı müteakip Hando ada.. 
smı işgal etmişlerdir. Maamafih 
bu ha.ber henüz teyit olunma _ 
mıştır. 

Ka.reli'de Finlandiyalılar, ge. 
rek kara.dan gerek havadan ve 
gerek denizden hücum eden Sov. 
yet krtalarma çok mükemmel 
bir surette karşı koymaktadır. 

Helsinki, 1 (A.A.) - Petsa. 
nio • Liimahamaci'den aluıan ha. 
berlerde Sovyet tayyarelerinin 
dünkü cevelanlan neticesintle hiç 
kimsenin telef olmamıı olduğu 
beyan edilmektedir. 6 Finlandiya 
tayyaresi, Rua tayyareleriyle mu. 
hubeye girişmiştir. Sovyet tah. 
telbahirleri, Petsamo limanını 
kapatmışlardır. 
FtNLANDtYA DAYANACAK 
Lcın:lra, 1 (A.A.) - Finlandi. 

ya sefareti, tebliğ ediyor: 
Finlandiyanm teslim olması 

meselesi, mevzuubahis değildir. 
Kabinede yapılan tadilatın sebe. 
bi, bUtiln memleketin müzahare. 
tini temin edecek bir hükilmet 
vücuda getirmektir. Hükumet, 
mümkün olduğu tak1lirde, Sovyet 
Rusya ile yeniden müzakerelere 
giri~k· teıebbUsUnde buluna. 
caktır. 

Sovyetlerin ileri harekitı as
kerlerimiz tarafından tevkif edil. 
miştir. FinlaMiya nhillerine hiç 
bir Sovyet müfrezesi çıkmış de. 
ğildir. 

tSVEÇ TAVASSUTTA 
BULUNACAK 

Seme, 1 (A.A.) - Newe Zur. 
cher Zeitungut'\ Stokholm muha. 
biri yazıyor: 

İsveç, Rusya ile Finlandiya a. 
rasında bir tavassut teklifinde bu. 
lunmak iınk~nmı tetkik etmekte. .. ~ ............ ,~ 
ya devıetferl uratmdan ya 
cak bir teıebbnetln Amerlkanm. 
kinden daha ziyade muvaffak o. 
labileceğin_i zannetmektedir. 

ALMANYADA 
Berlin, 1 (A.A.) - Burada 

mevcut umumi kanaat, Firrlandl. 
yanm ne timal memleketlerinden 
ne de Amerikadan fiili bir yar. 
dım göremiyeceği için, tealimL 
yetten bafka yapabilecell bir ıey 
olmadığı merkezindedir. 

Gueteler diyorlar ki, eğer At. 
manya bir aene evvel bu devlet
lerin himayesini temin teklifinde 
bulunsaydı, bunu yalnız Avrupa. 
nm diğer memleketleri değil, biz. 
%it alikadarlar dahi kat'i surette 
reddederlerdi. 

Gerek Baltık, gerekse Şimal 
devletleri Almanya ile sıkı müna. 
sebatta bulunmaktan daima istin.. 
kif etmiılerdir. 

Muhabire nazaran, Sovyet istL 
lbı önünde tsveç halkından baslı 
olan infialin derecesi, Finlnadiya 
ordusuna yazılmak isteyen gl:Snlll 
lillerln mctemadiyen artması ile 
tebarüz etmektedir. 

RUZVELT'tN MESAJI 
Vqiqton, 1 (A.A.) - Reisi.. 

cumhur Ruzvelt tarafından Rus. 
ya ve Finlandiya hUk\lmetlerlne 
tevdi edilmek üzere Moskova ft 
Helsinki elçilerine gönderilen 
mesajın metni §Udur: 

Son seneler içinde birçok kıt'a. 
tarda patlayan muhasemat eana
smda yapılan ve müdafaas~z bin
lerce erkek, kadın ve çocugun 5-
Iiimünü veya ea.katlamna.smı mu. 
cip olan va.btice bombardımanlar 
her mC'deni inılanm ruhunda .deh
şet uyandırmıt ve insanlık vıcda. 
mnı üıpertmiştir. Eğer bu bar. 
barlık !'ekli bugün karşııa,mış 
bulunduğumuz feci harp esna • 
sında da devam edene yUs bin • 
leree insan ölecektir. 

Binaenaleyh, bllyiik mulıUe -
mata girltmiı olan hükQmetlere 
evvelee yaptığım gibi, timdi de 
Rusya ve Finlandiya hükQmetle. 
rlne bu mUraçaatta bulunuyorum. 
TA 1d bu bUktlmetler, mütekabi. 
liyet esası dahi~de müsel~~ 
kuvvetlerin biç bir ~hile aı\fil 
1ıalkı açık şehirleri hav?dan bom. 
ı,ardım'UI et1'1livecek şekilde hare. 
ket etıneğe Azmetmiş otdulcJaı :ttı 
ilenen beyan ettlnler. 

Derhal bir cevap iatiyen bu 
meaaj Rusvelt tarafrnean imza. 
Jıdıf. 

1 Millet m~c~isinin 1 
dUnkü ıçtımaı 

Ankara, 1 (A.A.) - BilyUk 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltaym başkanlığında top • 
lanarak devlet demiryolları ve 
limanları .işletme umum müdür. 
lüğü ile posta telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1935 yılı 
hesabı katilerine ait kanun layi. 
balarını müzakere ve kabul eyle 
miştir. 

Bu kanunlann müzakeresi 
münasebetile söz alan hatipler 
hesabı katilrin teşkilatı esasiye 
kanununa göre Meclise muay • 
yen zamanda verilmesi ve diva. 
n.ı muhasebatça da bunlar Uze _ 
rindeki tetkikatın yine muayyen 
müddet zarfında yapılarak mec. 
lis heyeti u.mumiyesine sevke • 
dilmesi 18.zmıgeleceği hususuna 
nazarı dikkati celbevlemişler _ 
dir. Divanı muhasebat reisi 
Seyfi Uran bu mütalealara ce. 
vaben hesabı katllerin tanzim ve 
meclise sevki icin icap eden for. 
malitelerle bunların divanı mu. 
hasebatta tabi tutuldukları tet. 
kik mahivetleri ve şümulU et. 
rafında izahat vererek gerek i
sin ehemmiyeti ve gerek son za
manlara kadar divanı muhase. 
bat kadrosundaki noksanlık do. 
layısile bunlarm heyeti umumi. 
veye muavyen vaktinde tevdi e. 
dilemediğini işaret eylemi' ve 
bu gecikmelerf önlemek iein a
lınması zaruri gördUifl tedbirle. 
ri kaydetmiştir. Bu mevzu UR
rinde geçen müzakereler BOnun. 
da verilen bir takrirle müzake. 
renin kifaveti tasvip ve her iki 
kanun lAyihası reye konularak 
kabul olunmU§tur. Rumamede 
bulunan ve icra vekilleri heyeti 
nin verilen salahiyete istinaden 
sanavide kullanılmak ilzere ha. 
riçten ithal edilecek iptidai ma.d 
delerle makine, ali.t ve edavat. 
tan ve bunların yedek ve tecdit 
par~alannı gümrük resminden 
tenzilat yapılması hakkında a. 
Iınmış olan kararların tasdikine 
ait kanun liyihasmm tkfJsat 
Vekilinin huzurile müzakeresi 
tasvip olunarak toplantıya ni -
hayet verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplana. 
caktır. 

-<>--
Hazineye ait topraklar 
köylüye nasıl verilecek 

An7oara, 1 (Hususi)-Bir nu. 
maralı iskan mmtakasmda otu. 

~::.~== veya herhangi bir suretle yer. 
leşmek makSadile evvelce bu 
mmtakaya gelmiı bulunan top. 
raksız veya az topraklı çlftçlle. 
rin hazinye ait topraklardan yer 
verilmek sudetlle toprağa bağ. 
lan.malan işinin sureti tatbik ve 
bu toprağın nerelerde meccanen 
verileceğini tesbit eden talimat. 
name Vekiller heyetince ta.bul 
edilmiştir. 

Talimatnameye göre, bir nU
maralı mınakada: bulunan ve 
soy ve dili Türk olan her top • 
raksız veya az topraklı çiftçi. 
ler bulunduklan yerlerde hazi.. 
neye ait topraklardan ve 1&yet 
'bulundukları yerlerde hazineye 
ait yer yoksa en yakın yerlerde. 
ki hazine topraklarından veril. 
mek suretile toprağa bağlana
caklardır. 

Mayn harbi 
( JJu~ıurut ı I 1111· 1 

Lon&m.. 1 (A.A.) - Sh~afc. 
rest lngiliz gemisi bir maynP 
ı.arpmıştır. r.t ·~~thit bir infilü 
olmuş, gemi birkaç dakika :rarfın
da batmıştır. ı'ayfa kurtulmuıtur. 
GcmkiJ.erden b;r kaÇ;ı yaralan. 
mıımr. 

L< n~ra, 1 ( A.A.) - Bu sabah, 
Finlandiya bayrJtmı tqıyaıı bir 
gemi, tskoçrmn şark aahi!ıe -
rinde bir mayne çaıpara:lc bat • 
mııtır. Mürettebatından bir kiti 
telef olmuştur. Diğerleri kurta. 
rılarak tskoçyada karaya çııkanl
mıftır. 

Londra, 1 (A.A.} - Hava na. 
zın, iki tngiliz tayyaresinin, bir 
Alman deniz tayyaresini düıür. 
düklerini haber vermektedir. Mu
harebe •imal denizi üzerinde ce
reyan etmiştir. Alman mürette. 
batı bir Norveç gemili tarafın. 
dan kurtanlrmştır. 

Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. 
tebliğ ediyor: 

tngiltereye giden düşman ve 
bitaraf gemiler .zayiatı mütemadi. 
ven artmaktadır. Harbin bidaye
tinde:-beri 29 teşrinisani 1939 a 
'-adar denizaltıbrdan ve mavrt
' erden bPtan vanurlar: 

A - Teyit edilmis b'.llunanlar: 
185.243 tonil!tt'luk 59 bitaraf 98-
pur dahil olmak Uzere 639.689 
tonilitoluk 162 vapur. · 

B - Bunlardan aynca S9.321 
tonilitoluk 16 bitaraf ftpur' ol. 

Da Badiye 
Mebusan meclisinde Ankara 
paktınm ehemmiyetini anlattı 

. PtJf"i8, ~ w (A.A.) - Havas a. 1 essir surette yardım etmek hem 
J8.D8l teblıg ediyor: de Ankara mahedesini imzala 

Baevekil Daladier, dön mebu: yan Uç devlete ananevi bir doet: 
san meclisinde söylediği bir nu. !uğun bağladığı memleketleri bi. 
tukta, 19 teşrinievvelde Anka • taraflık ve istiklal siyasetlerin. 
rada Fransa, İngiltere ve Tür. de teşvik ·eylemek istemişler • 
kiye arasında imzalanan mua. dir. 
bedenin kuvvetini ehemmiyetle Ankara paktı hiç bir memle. 
kaydetmiş, bu suretle Türk mil. ketin emniyet veya menfaati a. 
letiııin garp demokrasilerile bir. leyhine müteveccih değildir. An 
letmit olduğunu söylemiş ve de. kara paktının üç bUvUk mille • 
nıJştlr ki: ti, aralarındaki ideal birliğini 

Aradeleri ve iyi görllşlerile en manevi sahada teyit evlemek 
samlmt tebcillerimlze hak kua • ve emniyetlerinin müdılf'aasmı 
nan Tlirk devlet adamları, bu an tensik etmeği mtlmkUn kılacak 
laşmaları bizimle aktetmek su • müessir bir istinat noktası ver. 
retile hem Balkan A vrupasmda rnişlerdir. 
sulhUn muhafazası için bize mü. 

Belgrat üniveisitesi kapctıldı 
Belgrad. 1 (A.A.) - Havas 

AJaneından: 
DUn komUnlst talebe, Unl

venlte Duvayenl aleyhinde 
bir nttmayte tertip etmişler ve 
bu J11zden hukuk fakültesinde 
birtakım kargaplıklar çıkmıt· 
tır. Nllmayleçllerden 60 kiti 
tevkif edilmiştir. Dlter numa
ylşçller, Unlversitede barlkad-

lar vücuda getirmişlerdir. Onl· 
venlte, 3 gün için kapatılmıt
tır. Ve yeni kargaşalıklar çıt. 
tığı takdirde bUA.müddet ka• 
palı kalacaktır. 

DUn komünist talebe ile dl
ter talebeler arasında vukua
gelen arbedeler esnasında za• 
bıtanın vttrudundan evvel, bir· 
kaç talebe yaralanmıştır. 

İngiliz Haricıye musteşarının Avam 
kamarasındaki beyanatı 

(B(Jftarafı 1 ı~) 
B. Butler IÖZleriDe töyle devam etmıeUr: 
••- lıııiliz hük6meti, Türk ve Bulgar hWdUnetler1ııln, an.Jarm

dald müşterek hudutta mevcut lDtalarmm adedini tenzile karar ver. 
melerlııl en bUytlk bir memnwıiyetle haber aımıatır. Bu huduttakl 
ıersfnllk hiç pphe yok ki ıalacaktır, lti hllkQmet arumda itim&. 
dm yeniden cloğacaimı t1m1d ediyoruz." 

B. Butler, 61erlıı1 diler bUı yüm l8l'k memletetıerlle olan 
mtbıuebetlere bıtlkal ettirerek töyle demlttir: 

" - Hatırl&rllDII ki Mmır Kralı ve hak bqveJdH, tnıtıtere79 p 
doetue beyanatta bulunmUf)ardır. Suudi Arabfltan ile mftn•ebetle-
rimlz de çolı mntemmeldlr." 

B. Butler, yeniden Ttlrk .. İnglUz ticaret meselelerine dlSnmtış 

ve sözlerini IJ(Syle blttrmfştlr: 
'"- B. Numu Meaemendolhı ~t:Sndekl ~ hentne 78" 

.,...,,....~ e!cfe ... t1rtm 1ıa!I ~lmm pyany 

menmunlyet neticeleri. pek yatmda kP"11araya arzedebllecelJmi 
kuvvetle Dmld ediyorum. 

Bir Alman gazetesine göre: 

Fransızların Balkanlarda tak in 
ettiği siyaset ne imiş? 

Berıtn, 1. (A.A..)-D. N. B. L 1 
jansı bildiriyor: 

Diplomatllche Cıommpondınz 
guetesi, dDıı Franaiz parllmen. 
tosunda Framm htılrlUneti tara. 
fmdan yapılan beyanatla mee
gul olmaktadır. 

Fransa ile lngiltere arumda. 
ki tam fikir birliği ve tesanüt 
hiç şilphe yok ki, ecnebi memle. 
ketlerde mevcut kalabalık ve iti. 
matsız mUphitler k&r1mıııda 
teba.rUz ettirilmiştir. Bugün 
Fransa.da dahi lııgilteredeki IA
faıanhk usulu tatbik ediliyor. 
Londradan daima feltildfil l1F.e.. 
re, Fransız tefsirine göre, har. 
bin haricinde bulunan milletler 
için, yani garp devletleri tara. 
fmdan başlanılan abluka harbi 
yllzlinden halen btlytık tehlike -
lere ve ciddi ka~ maruz 
milltlerin davası içm mUcadele 
ediliyor. 

Tilrk paktı da harbe itt:lralc 
etmiyen milletlerin refahma mU. 
teaDik olarak, garp devletlerinin 
mncut endişelerine tekabUl et. · 
mektedir. B. Daladye'ye ı&re. 
bu makt "Balkan aulhunun esa. 
11" imif. Fakat cihan hari>i es. 
nasmda garp devletlerinin Av. 
rupa cenubu prkialndeki harp si. 
yaıetine mevzu te§kil edenlerin 
hafınamı fazla zayıf telakki et
memek lazımdır. Orada her teY· 
den evvel, Franas &evkWceyı 
mütehusıslannm en mUkemmel. 
lerlnden biri olan General V eygan 
dm prb g8nderllmeei her halde 
botuna olmadıfı diltilnülmckte • 
dir. Yine lnrtıklere uyarak Fran.. 
sızlann Balkanlarda ve alel<tmum 
garkta takip ettikleri an'anevt si. 
vaeet, bUyUk Alman komsu aley. 
hindeki mtieadelede bu mileltlerl 
1c(;le gibi kullanmWır. 

mak Uzere 96.079 tonil!toluk 3'
vapm. 

Demek oluyor ki. harbin bqtn. 
dan 29 teırtmeaniye kadar 735 
bin 761 tonllltoluk 194 vapur 
batmlmıftu'. 

Ufukta fena 
ihtimaller 

(BOf ttınJ/ı 1 Maide) 
•l•pna aayuinde bu k&n• me. 
Hleain• ÇIU'9 bulunabilecektir: 
lqilizler lta17 ... ..._ muhtaç oL 
duldan kömürt bu mm1Wc.ttm 
alaceldan dite:'dd.ı. maı... 
bilinde verebi erdir. 

Her halde aihnek üzen ... 
lapa tesiri ile ....., cepheleıiD. 
deki hareketler durclaiu hir ._ 
manda deniz herbi birdenltir9 
hiç beldenmiy• bir pla1de ..::. 
lendi. Almen IMJ'D barW ' n 
aon ıidcletiyle llll'iliz ve~ 
abluknanm yarın daha ne ~ 
neticeler doiUnltilecelini kimle 
tahmin edemez. 

Lebiıtan lmW Wttiktea .,..... 
prp cephesinde niıbi bir ıük&ne. 
tin deYam etmesi ilkbahs için b:r 
aalh ümidini yapbyorclu; belbu. 
ki deniz harbinin aldıjı IOD tid. 
detU nwnura ufukbıld bu Gmidi 
aönclünDÜ§tür. 

Bu vaziyete söre harp harici 
olan memleketlerin önümüzdeki 
yaz mevsimi içiıı en fena ihtimal 
leri düıünerek lıuırlaamalan 
liznnceliyor. 

ASfM US 

Alqam Kız Sanat 
Okullarında 

Ankaraı 1 (HuıuaiJ - Yeni 
açılan akşam kız sanat okulları 
müdUrlWderlne tayin edltenleı 
ıunlardır: 

Samsun akpm kız sanat oku. 
lwıa aynı mektepten Zekavet 
tzmit akşam kıs sanat okuluna 
aynı okuldan Pakize özkul, Ea 
ldtchir akpm kıs eanat okuluna 
aym mektepten Aliye BeYdai, 
Antalya akpm bz sanat okuluna 
aynı okuldan Kadriye Ogan. Kan 
lft.:p.m kız aanat okuluna aynı 
mektepten Musaffa' Akkor. 

' 
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~Sivas-Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 

Bankasından 
28/5 \'ö 15/12/rna.ı tarih ,·c 2-163/261'1 nu

maralı kanunlar m ucibince ihı·acıııa salahiyet 

"erilen ve gcliı'l tnmameı1 Sh·as - Eı·zurunı Dc
miryolunun in7asına tahsis olunan yüzde 7 l!;Çliı·li 

Si\"as - Erzurum istikrazının 20 senede itfası 

me~rut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kn)·ıt 
muamelesi 5/12/1039 akşamı niba~·et bulmak 
üzeı·e 25/11/10:19 sabahından itibaren ba~l anı ı':'t ı r. 

'.l'nln iller hiimiliııe nıuharı·cr olup beheri 20 
vo 500 lira itibari kıymette birlik ve 2:> lik olarak 

iki knpiiro nyl'llm ıştır. 

Ilu tah\ iller umumi \'e mii lhak bütçe lerle 

idaı·e olunan <laiı'c ve müesseselerce \'ilayct h usu
si idareleri ve belediyele rce yapılacak mi.izaye(le 

,.c münakasa. , .e mukn\•elelerde teminat olarak 
ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli cnıl ıi k 

be<lelleıinin tediyesinde başa ba~ kabul o l una,.. 

cakları gibi gerek talı,·il ve gerek ktı(lOn bedelle· 
ri de tahvillerin tamamen itfasına kadaı· her tüı~ 

l ü , ·ergi vo resimden m uaf bulunacaklarıhr. 

Tahvillerin ihı·aç fiati ytizcle 9:5 olarak t<'~hlt 
edilmiştir. Yani 20 liralık birlik tah vil be-deli 19 
\ 'O 500 liralık 25 lik tahvil bedeli d e 475 l iı'a{lır. 

l{ayıt muamelesi Tiirkiye C umhuriyet :\lcrk<>z, 
Tiirkiyo Cumhuriyeti Ziraat , Türkiye J ş, Bmlnk 

ve Eytam, Halk, T ürk Ticaret, Belediyelcı· Ha n 
kalaı·ı ile Si.inıer, Etiba nkla.r tarafından icı•a edil
m ektedir . Diğer bankalar \•asıtasiyle d e b u lııısns 

temin ohınabilir. 
Sermaye vo tasarruflarım en emin \'C e n çok 

gelir getiren sah alarda işletmek lstiyenlcre k ey
riyet arz ,·e b u kısa su skripsiyon müddeti zarfmda 
hankalnm müracaatlarının k endi m e nfaatleri ik~ 

(9;)66) 

1 Selimiye Askeri Satmalma Komisyonu ilan l arı ( 
Selimiye Tümen Birlikleri h:ıyvan:ıtı ihtiyacı il."in evsaf "e şeraiti 

dahilinde 25000 kHo ·yular ve 25000 kilo kuru ot 4 Ki\ııuııue\'\'cl !l3!l l'n_ 
zartcsl gilnli saa t 11 ıle ırnzıırlıkla salın alınuc-::ıklır. l stcklih·rin hclli 
giin ve snalte kal'l lemiıı:ıt p:ıralarile birlikle Seliıııiycdcki Tiiıncn Sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. (007i) 

Nafıa Vekaletinden: 
9t1~/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Xafia \'ekiileli binası 

içinde l\lalzeıne Müdürlüğü odasında toplanan :\lalzeme Eksiltme Komis
yonunda lsL:ıııbulda güınriiklü ve montajlı olarak tamamen buharlı y::ı
hut tam:ııııen ınazollu veyahut kısmen buharlı, kısmen mazotlu olarak 
teslim şar!ilc aıat ve ycdeklcrile bcralıer buharlı silindirin lıelıeri 8:>00 
ve yine aliit \'e yçdeklerilc beraber m::ızotlu silinıli rin lıcheı-i 8'.!:-ıO 1 i r:ı 
muhammen bedelli 10 adet yol silindirinin tabii olan sevk yollarının 
bil;1hara görülecek lüzum üzerine değiştirilmesinden miitevellit masraf 
farklarının vckülele ail olacağı hakkını.la yapılaıt ta<lilul:ı pazarlık usu· 
!ile yeniden eksiltmesi yapılncaklır. 

Eksiltme şartnamesi ve leferrüatı 425 kuruş bedelle ::\Ialzcme lllü
dürliiğünden alınabilir. 

:\Iuvakkat teminat: 
lstekliniıt lmhurlı veya mazotlu olarak teklif edeceği .~ilinclirlcrin 

tutar bedeline nazaran 2!90 Ko.lı kanunun 16 ıncı maddesine göre 
olacnktır. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve~aik ile 
birlikte aynı giin saat 11 <le mezkur komisyoncla hazır lıulııııın::ıları 
Jiizımdır. (9958) (fi110) ··------------... 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını yeniden 

1 fa ~:!r:zme:~:. ~a:~ n:.:.:r~ l r 
T abiler namına dizği işleri alır. ------İld.n 

L:1lcliclc Ordıı c:ıtlılesindc 

'e sahibi bııluıHlui(uııı Şafak 

tıııı:ınının 2!l/ 9/ 9:J 1 l:ırih 'e 

kfıin 1 
apar. 
n\ua. 

mele 5279, cilt -UI, s.ılıifc 83 sıra 

125 numaralı 'l':ıpu senedinden çı

karılan tasdikli lıir surcl k:ıylıol· 

muştur. Bıı Tapu s<'nedi sıırelirıin 

hiç bir kıyıneli olmadığını il:ln 
ederim. ( 3073 l) 

Şafak .\parlıııı:ınının sahibi 
Oıııcr Lütfi t'naner 

ırnya1tro ll a r "el 
sıınemauaı ır 

ŞElllH Tl\',\THOSU 

.lu~~g·nıı 
1 

Krııııecli Kısmı: , l '""I'' nııglin gl'ındiiı ı , le Ço rS~ nık tiyalrosıı. (İcl'l''. -
:!•ı .• ıu d::ı: K:\N K.\ HUE~LEHl 

--o--
Dram Kısmı: Gece 211.:m da: Şeytan 

1 
---o--

H:ı~İI Hiza E. S:ı_ 

·v--11.\LK OPEHETI 

Bu akşam Elen 

S.ın:ıtkfırı "Zozo .,L'DHET 

eli Tl'l-• Ti~:ıtro-.ıı 

t Biriııdkfıııun 

l':ız:ırll''i :ık~aını 
(' skiiılıı r il :"ıle 
sıııı•ııı:ı,ııııl:ı 

Dal masla,, 
il \T.f~IE 

Bil:o.·nk ~ark opc. 
rtıLi 3 ver<.le. Yeni ll.ılc!. 

IIEL\'ASI 
--o--

ALEMDAR s nemc:s.ndal 
ALLAHIN CENNETi 

1 Askeri Fabrıka.ar umum Müdür.ügü ı l ilnları 1 !••••••••••••• 
Tahmin edilen bedeli 3l:i0 lira o!:ta 9000 kilo sığır eli B:ıkırkü} 

Harut Fabrikası Muhafız böliik kilerinde teslim şarlile Salı Pazarında 
Askeri Falırikalar Yoll:ınıasın<laki Satıııalın:ı Komisyonunca 1 t/1?/9~9 
Per~eıube giiııü saat 15 tc :ıçık cksillıııc ile ihale etlilc:ek~ir. htekl~_ıe'.:ııı 
muv:ıkkat temin:ıtı olan 23G lir:ı 2;) kuruşu lıer lıanı.:ı bır mal mudur
liiğüne ya!ırarak alacnkl:ırı makbuzla birlikte mezkur ı.ıli_ı:ı -~·e s_a~tte ko
ıııis"onda bulunmaları. Ş:ırlıııııne her gün komisyonda gorulc!ıılır. 

J l9833) 

* * * 
Tahmin edilen bedeli 3i0:i lira olan 3!l000 kilo ekmek H:ıkırköy 

Barut Fabrikası ).!uhafız böllik kilerinde teslim ş:ırlile Salıp:ıı:mnd:ı 
Askeri Fabrika !ar Yollaması nd:ıki Salınalma J\:ornisyoııunca 1t/12/lJ:l9 
Perşembe !(Ünü saat 15.30 da açık eksillme ile ihale edile:ek.lir. lstck~.i
leriıı muvakkat teminatı olan 277 lira 88 kuruşu her hangı bır ımıl rnu
ıHirliiğüııe yalırar:ık alacakları ıııakbuzla birlikte mezkur gün ve s;~atlc 
Komisyonda bulunmaları; şaı-tnaıııc her gün komisyonda görülebı lır . 

. (9831) 

fi' * * 
200 Ton kurşun alınacak 

Tahmin cılilen beılcli (fı3.000) lira olan 200 ton kurşun Askeri Fah_ 
rikalar Uıııııın :\!iiıliirlli~ü :\lerhı Salınalına Komisyonunca 11/1:!/9:$9 
Pazartesi giiııii saat 15 le pazarlıkla ihale ctlilccektir. !):ırtnanıc 3 lira 
J:> kuruş rnukalıilinılc lwrnis)Olıtl:ın verilir. Taliplerin muvakkat. l('ıııİ~ 
nal olan (IHlO) lira ve 21!l0 numaralı kanuırnn 2 ve :t nrnddclerıııdckı 
\'l'saikle komisyoncu olıııa<lıkl:ırına ve im i)lc al:lknılar tüccardan ol
clııldarına dair Ticaret Odast nsik::ısile mezkur güıı ve saatte Komis-
yona ınüracaall:ırı. (9012) 

* * * 
3:;0 metre mikiibı çıralL ~·:ım t:ılıtnsı "3,5: 1XO, 1:iX0,025 cb'::ıdın<la,, 
:i50 ,, ,, ,, ,, ,, ":l,5: .ıxo, 1sxo,02:s ,, ,, 

sııo " " .. " " "3,5: 4XO, 22X0,025 " " 
tamamen çam verilmediği lakdirılc her kalemin nısfı köknar olabilir. 

Tahmin edilen lıcıleli "69.000,. lira ohın eb'al ve miktarları yukrırıl:ı 
y::ızılı ik kalem çıralı çam tahtası Askeri Fabrik:ılar t.:nıııın :\tüclürlü~i'ı 
~krkez Salın:ılın:ı Koıııhyoııunca 1 1 /12ı !J:Hl Pazartesi giirıii s:ıııl 1fı d:ı 
pazarlıkla ihale cdih:cel~lir. Şartname "3., lira "45,, kuruş nıukulıilin<le 
komisyondan wrilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "1700 .• lir:ı ve 
'..!HIO numaralı kanııııun 2 ve :t maddelerindeki vesaikle koıııi~yoncu 
olmadıklarına \'e lıu i'ile alfık:ıclur liicc::ırılan olduklarına dair Ticaret 
O<l:ısı vl•sikasilc ıııczl,fır giin \'e saallc komisyona rniiracaalları (0980) 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ililnları 1 
i hale giini'ı t:ılibiııiıı YC"rıniş olduğu fiyat komisyonumuzca gali gü_ 

rülıliiğünden Konııııanlık Birlikleri için 38200 kilo oılun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Bir kilosunun muhammen fiyatı iki kuruştur. İlk temi
natı (573) beş yüz yetmiş üç lir:ıtlır. :\lün:ıkasasına 7/12/939 Perşcııılıe 
f(ünü saat 10,30 d;ı h:ışlanacak ,.e aynı günde ihalesi yapılacaktır. İ s
teklilerin belli gün ve sa::ıtte Fın<lıklı<la Komutanlık Salınalma Komis-
yonuna gelıııclcri. (9954) 

---------·--------,·- ··--~~------

lstanbul Valiliğinden: 

nu ders yılı başınılunlıeri stönclerdikleri raporl:ı r l\f:ııırif .Snj:(lık 
Kurulu ınrafınclan kahu1 cdilınenıesinılen dolayı vazifelerine ankileri 
kendilerine tchli,t; ohınchığu Jınlde cl:in öde\'lerine b:ışlamıyaıı SiliYri 
l\lerkez Birinl'i okul öğretmenlerinden Lcınnn iller Üskiiılar 10 uncu 
okul öğrelıncnlrrinılcn Luıııin Saro~oğlu ve Bakırköy 3 iindi okul iiğ

retnıcıılerindcıı Fikret Derkin fi l{iin zarfında ilimizdeki ödevlerine baş_ 
I:ımadıkları takrlirde istifa elmiş sayılacakları ilan olturnr. (90133) 

BORSA 
-Ankara 1-12-939 

--ÇEKLER--
1 Sterlin ( l ngifü) 

100 Oolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (lta lya) 
100 lsviçre frankı 
100 Florin (Fel emenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Dırahmi (Yunan) 
100 Lem (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezeta ( l spanya) 
ıoo Ziloti (Lehistan) 
ıoo Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 l sveç Kuronu 
100 Ruble (:\loskova) 

istikrazlar 
Türk borcu 1 peşin 

5.21 
130.3() 

2.0525 
(i.81 

29.26 
69.0075 

21.4625 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.5525 
0.915 
2.5275 

31.0125 

Ergani l!l. 70 
Sıvas - Erzurum II I 
:\lerkcz Bankası 

Ticaret ve Zahire Borsası 
1 - 12 - 939 

FiYATLAR 

Buğılay yuınuş:ık: 5.32, 5.37 
1/ '.!, Buğday sert: 5.20, Buğday 
kızılca: 5.11, 5.16, Arpa Aııadol 
dük.: 4 .5, 4.11, Keteni oh urıı ıı: 15, 
15.2 1/ 2, Fasul~c tomLul: 15.20, 
16.20, Nohut kalhııı-alllı: i.35, 8, 
Susam: 16, lG.10, B:ıdenı içi tatlı 

87, 8~. Fındık i<:i: 37.:W, 3fl.20, 
Ceviz kabuklu: fl. 

GELEN 

Bu~tlay: 240 ton, ı\rp:ı: 30 ton, 
Fasulye: 23 ton, Y::ıp:ık: [) loıı, 

l\or.:ı: 4 ton, Kuşyemi: 15 lon, 
Sııs:ıın: 18 toıı, :\l ısır: J:; ton, iç 
fındık: 20 ton. 

C iDE~ 

:\lik'>I: 101 ton, Fıısıılye l!l lon. 

~.\lllrll : ASHI fl.\ 
lh~ıldıı!ı vrr· \' 1/ill \l :ıll•:ı:ıs ı 

IJır.urn :'.'\eşriynl ı ıı l ; ı re ı-cl;•n: 

Refik Ahmet Scvengı ) 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevraljı, Kırtkhk ve bütün agrılarmızı derhaf keser 

lcabmda günde üç kaşe aııns~ 
lir. Her yerde pullu kutuları 

rarla isteyiniz. 

(' 

.\~;ığıcla me\•ki, lllllh:tıııırıen bedeli \"e fllU\'3kkat leıııinalı yazılı S~, 
riıııenkuller birer sene miitldctle ,.e açık arttırma usulile ayrı ayrı. 
raya verilecektir. :\lüzaycde 15112/939 Cuma giinii sa:ıt 15 de SirkcC~r 
9. I ~lelme bınasınıla ı\. E. komi5yonu tarafından yapıl:ıcaktır. ş:ırl 
meler parasız olarak komi:;yond:111 verilmektedir. 

Mevkii ve Nev' i ·n• )luhammcn bedel Muvakkat tertl1 

-~-~~~- ----~-_.,./ 

Bakırköy istasyonunda salış barakas ı 210 lira 
Ye.5ilköy ist:ıwonun<la lıüfc ve bnh~·e 235 lira 
Kiiçiikçekıncce ,, otel, büfe lı:ı lı~·c 600 lira 
Sinekli is!asyonunda kahve ve bakkal dük. 55 lira 
c;crkesk()y islao;yonunda: Illifc. 230 lira 
Sirkecide No. 6 kagir m:ıj:{:ız:ı 391,20 ,, 
Sirkecide !\o. 3! sac mağaza 510 lira 

* * * 
Sanatkar aranıyor 

18 l ir• 
17,63 Jir3 

45 urs 
4,13 Jir~ 

li,25 Jir• 
29,57 ıir• 
38.25 ıir• 

(9888) 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
Izmirclcki ınolörlü va~oıı deposunda çalıştırılmak üzere birinci~ 

nıf bir frezeci ve her türlü takım imülinde ve bilemesinde ihtisatı o!I 
lıir takımcı ile 10 tesviyeci alıııacaklır. İ mtihanda birinci sını f İl t 
ı!t•reccsinde ımıvaffııkiy~t ~östercııler tavzi f edilecektir. Müracıuı;~ 
Aııknroıln Znt İşleri .\l üdiirliiAliııcı dilck~·c ilc yapılacnktır. İmtihan~
il irıılih::ın edilecekler bili\hara dilekçelerindeki adrese bil<lirilec~ 
Dilekçelere bonsen•islcrin ilişik olması hizımdır. (6007) (9846) 
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