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Polonyada Rus ve 

Alman mübadelesi 
Londra, 20 (Hususi) - Polon. 

Y~n Almanlar tarafmdan işgal 
Cdılen yerlerdeki Rusların ve 
Ruslar tarafından işgal olunan 
Yerlerdeki Almanların mübadele. 
~~ hususunda iki taraf arasında 
ır anlaşma yapılmıştır. 
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Ruzvelt Vaşingtona 
döndü 

llydepark, 20 (A. A.) - Rei

sicumhur Ruzvelt hususi trenile 

bugün Vaşingtona dönmüştür. 
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nüfuz 
"----

mıntakaları ayırmışlar 
----~~~~~~~-

Almanyanın en 
' 

Romen-Alman ticaret müza -----
Bugün toprağa· konduğu gün zayıf ta rafı 

. Yazan: ASIM US 
kereleri inkıtaa uğradı Bugün ''ATA" nın toprağa konduğu, toprağın ba,ka bir ciha • 

na zarf ol.duğu gündür. 
~ ~ l.ııanya ile Romanya arasmda 
~ eden ticaret mukavelesi 
~ telerinin akint kaldığına 
İlt l'~~rler geliyor; Almanya 
' Urkiye arasında da yeni bir 
~ rnukavelesi akdi için bazı 
~ B .. sler mevcut olduğuna gö. 
tber likt-e§ müzakerelerinin aka. 

1 •ebebi bizi de alakadar eder. 

' ~0ınan • f ' · · ltiJ, . yamn cogra ı vazıyetı 

Çekoslovakyada kar
gaşalık devam ediyor 

ü stünden bir yıl geçti. Her gününde bin kere anıldığı, yürek. 
!erdeki yaraların bin kere açddığı koca bir yıl. D erltt, ~ zaman fe. 
la.ketlerin, iç ağrılarının ıargısıdır. Kanı dindirir, acıyı uyuıturur. 

Galiba bütün bu hükümler, gerçekten geçici §eyler için verilmit 
olacak. Çünkü "ATA'' nm yası, hiç bir zaman bizde, sini.- meaeleai, 
asabi bir ıstırap değildir. 

Oun ölümünü biz, ~uurun muherremi, idrakin matemi bildik. 
Fikrin ıstırabı yerlidir. Herhangi bir rüzgarla gelmez ve yine her. 
hangi bir hava ile sürüklenerek gitmez. 

'-d~r-ıyJe Almanya ile olan iktı. 
e~k tnünasebetlerini muhafaza 
•lltıd ve ~atta arttırmak husu. 
dil · it derın bir hüsnü niyeti ol. 

&unu d·~ af lltıt d ı ıger tar tan Almanya. 
tt~ a Ronıanyadan ilk madde ve 
~ lnaddesi almak için uysal 
tıı~tnak zaruretinde bulundu. 
l~ 0~ ta._kdir etmiyen yoktur. Böy. 
l'•sıı:ı ug~ halde iki memleket a. 
f~r:ıh d~ hır anla,ma yapılamaması 
h-d· eıu: dikkati uyandıracak bir 

1•edir. 

d~~anya ile Romanya arasın. 
bet ı,!ktısadi müzakerelerin miis. 
•11~ •r neticeye varamaması şu 

tle izah olunabilir: 

~ ~llllanya harp halindedir. Ro. 
,. ~l'~~ın bilhassa buğdayına ve 

•ıı ,ofune ihtiyacı büyüktür. Bu 
t,~eketin dahili sarfiyatından 
~a'- . katan bütün ihracatını al. 

" ı r ~il 1 ıycır. Ancak Almanyanın 
Ilı~ tna.~deleri döviz ile ödemesi 
)! ~~ de~~l. Petrol ile buğda. 
fllı~ ~ıle rnubadele etmek tekli. 
t~~ ulunuyor. Hem de lngil. 
~i~ i~ F•·anıanın bu mallan dö. 
fı)atı-e alına.le için teklif e~tikleri 
·~. "t Y'Üzde 3 fazlasmr vermeğe 

0 llYor 
~ah· . 

fjllirı '"en bakılırsa Alman tek!i. 
)~t:eddedilecek hiç bir tarafı 
~ (Devamı 5 incide) 

Londra, 20 (A.A.) - Garvin 
bugün "Observer" gazetesinde 
diyor ki: 

Hitler ile Stalin'in Balkanlar. 
da kendilerine nüfuz mıntakaları 
ayırmış olduklan haberleri belki 
de doğrudur. Ancak bu olsa oh:a 
nazaridir. Çünkü hakikatte Al. 
man ve Sovyet emelleri arasmca 
bu mmtakada ahenk bulunması 
mümkün değildir. 

Balkan milletleri bilirler ki, 
Alman veya Sovyetlerin Balkan. 
lara hulülü Balkan milletlerinin 
istiklallerinin sonudur. Türkiye 
ve İtalya birlikte Balkanları kat'i 
olarak müdafaa edebilirler. 

Roma, 20 (A.A.) - Roma rad. 
yaları tarafından neşredilip mi.il. 
hem olduğu anlaşılan beyanatta, 
Balkanların B olt evfkleytf rflmeai 
için yapılacak bütün teşebbüsle . 
rin İtalyanın derhal muhalefeti. 
ne maruz kalacağı bildirilmekte
dir. Bu beyanata göre İta1ya, Av. 
rupa ihtilafmın büyümesine ma. 
ni olmağı ve Balkan memleketle. 
rini de bunun dışında bulundur. 
m3ğı arzu etmektedir. İtalya, 
m·ıhtelif Tuna memleketleriyle 
Ealkanlar arasındaki münasebet. 
lerin iyileşmiş olmasmdan dolayı 
memnundur. 

Sofya, 20 (Hususi) - Zora 
gazetesinin Berfn hususi muha. 
biri, 18 tarihiyle bildiriyor: "Al. 

~öprüde dün akşamki kaza 

e; =motö-r bati~-bir 
ıı· tayfa boğuldu 

man resmi makamları tarafından 
resmen söylenmiştir, ki Alman. 
yada umumi efkar ve matbuat 
Balkanlarda cereyan eden hadise. 
leri büyük bir dikkatle takip et
mektedir. Bilhassa Ankara paktı
nın imzasından ~onra bu alaka 
fazJalaşmrştır. Almanya, cenubu 
şarki Avrupanrn bitarak kal 
masmı arzulamakla beraber, bita. 
raf bir blok te,kilini ve bilhassa 
Balkan devletlerinin teşkil ede. 
bileceği bir bloka Türkiyenin 
girmesini istemiyormuş. Çünkü, 
Türkiye Almanvanm emniyetini 
kaybetmiş ve Türkiyenin iştira. 

kiyle teşkil edilecek 1ı =r bloka 
Almanlar emniyetle l: :.kamıya. 

(Deva mı 5 incide) 

l..:ondre Radyosunun 

1 ürkçe Neşriyatı 
Dün akşam Rüştü 
Arasın bir hitabesile 

a~~1d.ı 

Londra sefirimiz R':~rn Aras 
~l bJ.ı~t akşam köprüde bir kaza töre çarparak derhal batmasL 
e\t ;;' uı-. Deniz yollarının O. na sebep olmuştur. Her tarafın Londra radvosu türkçe negri. 

?la a~ Kadıköyünden lima.. karanlık olması dolayısile kur. yata bıuşlam1ştır. 
Y~~l:rniş .. Kaaıkö:y i.sk~lesine tarma işi tam yapılamamış, mo. N ~riya t füın edildiği veçhile 
~~~ak uzere Sırkecı önle. tör tayfa~arın,dan biri kaybol. Ttir.hiyc snatile tam 18,55 te 
"il a ::manevraya başlamıştır. muştur.Deniz üzerinde yüzen bO§ b1:~Iamı5 ve ~n~ra büyük elt;i. 
~~ada limandan Halice gir. tenekeler toplanmıştır. Kayıp mız Tt'd·k. Gusiu Aras tarafın. 
le.}>~ 'lizere köprüye doğru iler. tayfanın aranmasına rreç vakit. , dan merasımb :u·rhrnetr~. . 

baç teneke yüklü bir mo. Jere kadar devam edilmiştir. (Devamı 5 ıncide) 

Simon Bolivarı kim batırdı? 
Beri in 

1 
lcndra ve 
1-ınnn dür1 
li . gece~i 

radyola
neşriyatı 

~~ı-·~abanda gemisi Simon Boli. 
'<.l'a v tısı etrafında dün Lon. 
lı1t1ı ll e Ber!;n radyoları karşı. 
~a l' edriyat yapmışlardır. Lon. 
1~1 r: Y.asu, bu ge~inin çarp. 

ftıı.cta11 ıınJerin Almanlar tara. 
t!llli§ti onulmuş olduğwıu söy. 
~· r. 

Berlin radyosuna gelince, Si. 
mon Bolivar'r batıran maynJe • 
rin İngilizlere ait olduğunu s~.Y 
!emiştir. Berlin radyosuna go. 
re, İngilizler, Skapa flov. lim~ 
nma vaki' olan tahtelbahır bu. 
cumunun Royal Ok'u b:ıtırnıa. 
smdan sonra İnıgilizler, mayn 
tertibatına azami ehemmiyet 
vermişler ve civarı maynle dol. 
durmuşlardır. Ve buralardan 

Diğer taraf tan Londra rad -
yoeu, mezkur vapurun tahtel . 
bahir tarafından torpille"""ek 
bı:ıtTr'lll"ası ihtimali üzerinde 
durmuyor. Eiıakis Almanların 
tahtelLah:r faali yelinin büj ük 
muvaffa.kryet e!de edememesi 
yi.;.zUndm ~hıdi mayn salmak 
euretile faaliyete geçtiğini söy. 
Iüvor. 

Vapur kumpanyasının neşret. 
tiği listeye göre ölenler 135 ki. 
şidir. 

General . Kazım 
Orbay 

Bugün Londradan · 
hareket ediyor 

Londra, 20 (Hususi) - Bir 
kaç haftadanberi Londrada bu~ 
lunan General Kazını Orbay• 
Ankaraya gitmek üzere bugün 
Londradan ayrılmaktadır. Ge -
neral ve maiyeti buradan Pari. 
se gidecek ve orada hariciye u.. 
mumi katibi Numan Menemen. 
cioğlunu bekliyecektir. Londra 
ve Pariste Türkiyeyi alakadar 
eden sivasi, mali ve iktısadi rne_ 
seleler ":q.:ıkkmda general Kazım 
Orbayla Menemencloğlu milda
velei efkarda bulunacaklardır. 
Bundan sonra Menemencioğlu 
Lon<lraya. general Or bay da 
Ankaraya hareket edecektir. 

Biz, AT A'yı bu toprağın zerresinde, bu göklerin derinliğinde, 
bu vatan tarihinin alnrnda, medeniyetinin hızında, yükselen hayra. 
ğmda, dağlapn betonunda, mermerinde ve · parlayan tuncun.da gö. 
rüyoruz. 

Onunla kucaklaşmamız bitmiyor. H er tarafta ve her §ey..'. 
onu seyrediyonız. Bu sevgi, t eklerin sahip olaımyacağı, fert gönülle. 
rinin alamayacağı bir azametle büyüktür. Bütün millet, bir tek yü. 
rek haline gelcl"ek o ıe\·giye bürünür . Bu sevgi, hem milletrn on.e 
ibadeti, hem kendine sayg111dır. 

Tarih, bir avuç mermeri canlandıran san'atkirr, bir damla bo. 
yadan bir güzellik yaratan fırçanın sahl>ini geçmişten ahp gelece. 
ğe götürüyor. H albuki san'atkarları ancak çok az adamlar anlar. 
Bu kadar kııır b!r- zümreye bitap edenlere "Layemut" luk veren 
cömert t arih, vatan yaratan, m illet kur taran dev dehalara bir teY 
veremez. Çünkü tarihi yaratan da onlardır. 

ister topraiın üstünde, ister altında olsun, ".ATA" nm ;veri 
dfltf~. 

Dün gönlümüzde ve batımızda ·idi. Bugün de yine bütün var. 
lığnnızdadıt". Milletçe o büyük rubun. huzunındayı:t. 

HAKKI SUHA GEZ .... !H MP.nemencioğlu Pariste iki 
gün kalacaktır. 

r ____________________________ _..__._.._.._.._, 

Bir fikir meselesi: - - - - - -
~ ~ v rrıı ~o liilil .ö o ·~ o 
~©lhr~tDerrülfffilö~ 

v ©.l IF l1ifil o '1 
................. ~<LA ............ Al.•~ 

~ la.rrı ail Hakkı Baltacıoğlu,, Alakasız ve uyuşuk bir fıkir 
~ muhit i içinde fikir adamının kerıdini tanıtması .mümkün 
~ deği : dir,, dedikten sonra soruyor: 
. , ...........•.....•.•.... , ....................... . 

''iddiamız üniversitenin milletler 
arası olmasivdi nerede?,, 

1939 N o bel edebi mükafatı İsveç akademisi tarafından, belki de 
yakın bir komşuluk teveccühü olarak Finlandiyalı bir müellife ve

rildi; ve garip bir tesadüfle de hemen hemen aynı günl~rde bir Türk 
alimi, Fuad Köprülü, bizzat Fransız Cumhurreisi Löb:ön'ün hazır 

bul.ınduğu bir toplantıda taltif edilcii; kendisine Doktor ünvaru 

bahsolundu. 

Biz, krsnıcn bu vesileden de i· tifa'.!e ederek ba~ı Türk e2ib ve 
mütefekkirlerine beynelrrilel ~apta bir Türk Ş3hı:i: · etirin mevcut olı•p 

olmadığını sorduk. Ayrıca ~u meseleyi de vaze~tik: A - Beyne!. 
milel §Ührcte sahip bir kıymet gösteremiyorsak, bu taJ;hsizlik, içi-

mizde doğrudan doğruya böyle bir kıymet bulunmadığı için midir? 

B - Yoksa türkçemiz mi beynelmilel bir lisan teazzuvü gös. 
teremiyor?. 

Kendileriyle komışt•ı~umuı müteCekkirlerirrizin dü~ünceleri. 
Bıırlüıı fil.ir7crin l ~Uğimi: 

ni bugünden itibaren neşretmeğe başltyoruz. ( Dcramı 2 incidr) _ Js1~rıil llaklı,ı Baltacıoğlu 

~a~ı J:>u mmtakada İng-iliz 
r.'J~~e lnrı. ~oktur. Ve esas itiba. 
Q lı\.'el 1? 1lız maynleri hukuku 

1 a ~e .. ~ 1Ul!fılarma göre o tarz. 
~ ltn~ı ~tırilmiştir ve o suret. 
l't ~atı olunm~tur ki, bulun. 
~ ı.aın Ye~lerden kurtuldukla • 
l~ ha~ bır za.rar iras etmiye. 
t·bl'naıı. R"elrrıektedi rler. Bir çok 

il.t y~Ynlerinde ise, bu ter-{ 
• ol\~urı 

kurtulan maynlerden ikisi Ha. 
landa vapuruna çarparak bat -
masına sebep olmuştur. AJman 
radyosu Holanda \•apurunun 
Alman tahtelbahiri tarafından 
batırıldığı iUıammı reddetmiş . 
tir, 

Bugün üçüncü 
sayfada ELLERiN Dili 
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,ı işaretler 

Memurlarm yetiştirilmesi i 
D:ıhiliye Veklnctlnln memurlar hnkltmda villlyetlcre ba. f 

zı tamimler gönderdiğini, bu taınimlcrin bUhas a genç nıe- i 
nıurlaı·m )etfştlrllıucsl hnsus\ırtu istibdat ettlğlııl gı:.zetclerde i 
ol...ıtlum. !tlcmuıan ycti~tirilnıc 1 ha.Jd~atcn mühim bir da-: 
vnclır. DIJhn"sn biinyc <lcğlştircn bir mcmlekett.o memurun hn. i 
iz olması liizungclen vasıtlar r<"jlmln inkişafı hakımındn.n çok! 
elıeınmlyetll biı• mcdd alır. 

Bir kere muhtelif kanunlar ve esbabı muclbelerl, Hasan 
Şllkrü Aclal'm modcı·n memur hnkkındakl ettıdü, memurun 
deruni ,·a3fıflnrını çizen Snfl Dümer'ln l\femur adlı eseri zen. 
gin bir edebiyatın nfunnneleri snyılııblUr. 

Devletin prcnslpl_ devletin prestiji baknnmdaa bilhassa 
küçük memurun hnlk arnsında vukun. gelen temaslar dalma 
lıcsnba katılması iktızn eden bir me,·zudur. 1 l\lcınur her şeyden evvel muamelltlle h:ı1k arasında te.. 1 ıııahhus etmiş devlet sayılır. Onun neznketl. huşnnotl, çalı~kan. 
11&,"1 hnlkm <levletl se\•lp se\'memesl üzerinde miiesslr olnr. lş 
kudreti ile 1;yi işlcmiycıı bir makine de ne kadar güze), ne ka
dar semp:ıtlJc olursa olsun nihayet ynzlfcslnl ynpmnmış olma.-
nın, bozuklnğ'Un kusurlarım taşır. 

1 Cumhuriyet Türldyesinde memunm "astı ild noktadan 
tetkike Ul.yıktır: 

I - AlelUm.um dnlet işlerinin ras,onel bir şekilde işle
mesi. 

ll - Memurun rejimin rnhuna uygnn ll'nraı..-tcr sahibi 
olması. 

Devlet f~lerinfn ra~oneJ bir şek:Jlde tanzimi l(fl bir taraf_ 
tan mcmlckett.c rasyonel çnlışmanın bütün iş sahalarına teş
mnı ile mümkün olabilir. Bunun için memlekette uman f('ltl
blrler belki arzu ettiğim.iz kadar deklldlr. Onu artırmak bii. 
tün devlet işlerini modern blı• fabrika Jdaresl haUn<lo ta aV\'ur { 
etmek emellmlz<llr. 1 

Müsbet zihniyet rnh!ara hl.kim ve l~lerde 8firat 11.r"Jy~ı 
zaml'f"t halini aldıkça devlet işinin tam rasyonel bJr şekil aı. 
ması kemalini bulacaktır. 

Vazifemiz, bu gayeye en kısa ;yoldan, en kısa 1.amanda 
vasd olmaktır. lUcmur rejhnln ruhuna temessül etmedikçe o
nun haklkt mümessm oh:ıasma fmk!ln yoktur. Bunun lçtndlr 
ki, her dt>\"lrdo ıtcnç memur meslek! ve lçtlmat terbly" bakı,. 
mmdan ehemmiyetle ııaza.n fdbara almrm~ır. Enıl:ırnnu hn. 
ma111n devrinde bile gene memurun rejim bakımından terhl-
Jt!SI a"la ih:nal oo' m<-mtştlr. 

l>ı\hllfve VckAletlnln genç meınurlaı·ın yetiştirilmesi hn_ 
susunda ittihaz ottlj::.rf knrar adam yetiştirme bakmundan ot •• 
duğu. kadar, rejhnln derlnleş'mcsl ve halk tabakalarma nutuzu ! 
bakımından da ehcm.mJ7ctlldir. Halk fizerfne )"apılacak en i 
knTI·ctlt telkin rejimin sempatJstnJ bakseverUğlnl misallerle i 
izhar etmt'sMir. • ! 

IUemurlann rejimin prestljfnJ artll'ftC&k şcldldc yt'füıtfrll- i 
meleli gerçek bir muvııffnkıyet olacaktır. i 

·sactrı Ertem _i 

Bir fikir meselesi 
-

Beyne~mııeı şöhretlerlmiz var mı? 
t .Ja§ tarafı l tncide) 

- ilmi veya ede!Ji bir eserin 
rynel:nilcl ıöbnıt L-azanabi1meıi 

kir muhiti içinde fikir aC!ammm 
lcondini tanrtmaa Ye ilerlemesi 
mümkün müdür? 

~i:ı üniverael bir hakikat veya Bütü.a idclialanmıza ~ • • el w rqmen 
:msanı l' eger taıunası f&l'lbr. ÜnİYenite orijinal denild:ıileccık 

:C-C:ca· :~~ı i>ir dJle yaz•!maı.. hiç hir acr ı·mdiye kZldar vr.ı:ır. 
tan ~~ı;!!, un1vencl ~~ ın.sana r mittir. iddiamız onun, milletl~ 
m.'\hıyeti ta~ımaktan ilen aelır. arası olmuı M6i,. Nereclet- Bil. 

insani mahiyetten. maksat in. mem maksachm anla,ıldı mı? ... 
.,.:ı ~e~ites~e ~sb v~ ~nla Bir cümle claha ilave ediyorum. 
me~nla degı~yen ~lmı ~~ya Atim olıun artist ol111n eııer :ra. 
~uıı ~erçekıeraır: M.u:I;et il1111- pa, yapa değil; eKrrinin ao~yıJ 
lcr.dekı. hnn"'!la:r Ye ~lletıeı: ~- reakıivonlannı toplıya, tophva 
.. telmıkler sibı; eski ft yem idi. aelifebilir. Eğer aoayete bu reak_ 
-.ı.;.:icrddô, ve zamıuummn reaJi. ıiyonları yapmazea o da ınükem 
•~forindeki iıuaalık gerçekleri melen kurur. • 
a:!>i y:ılııız nı;J:i kalan milletler 
ang hayati o•mıyan dil!«. mil. 
Jetler arası hüviyette ilmi veya 
IJedii İc.aplann yayılmaama kat'i 
e:naellerdir. O halde yarabcı ze. 
trı İçin ya eseri.-ıi milti sosyete • 
IDİ!ı dar çer~ .. vesi İ!'İr.e hıt,ı•t _ 
ınek veya milletler arası bir clille 
yaymak vardır. 

Hatmm. ~ı~ bir iki ın!Mlimi 
~'Vereyim: Gökalp Ziya Emil Dur. 
tc~himde.:ı sonra aosyo)cji ilminde 
e, büyük otoritedir. Yaz:lnnnı 
tiHc~ ~ ol!-.aıı oımın bö,-Je 
lanmmaıına enrel olmu;!ttır. Dr. 
İzzettin ŞaUa.n aynı kmttta bir 
.,i ika::-alizcidir. Onun bazı etÜL 
lcrini Fn:ıud n:canuasma hbul 
ef.nekte b!ç tcr,.-:!~iit f'tmem=•t;r, 
Sabahattin Ali de bu ölcüde hika.. 
yeler veren bir muharrirdir. Ve. 
dat Nedim aynı deierde bir piyes 
11tzahilmt1t!r. Kendimi anlar ara. 
a•ntt karıt".-aea~ hudalttJ~,.n 
deiilim. Y aJnrz birlaıç acı tecrii.. 
hemi söylemde istivonnn. 

Ben on beı yıl çalıtarak Jan 
J.dc Rato hakkındaki etütümü 
nep-ettim. Bu kibhımı hv:'~ 
p .. de:~brrna cö~f'er~im. o •. 
mide Cenevizde tahı;lde 'bulanan 
Türk gençJ~ri eserdeki d .. anm 
tsviçrecle ıidde"Ji bir aWca yarat. 
biını hana hsh!!r nrdi. Ve bir ta. 
kım bntunnıc'ülff de nearettiler. 
Burada pedeııoji ile uı;..ı"\nlar 
te!ı aat-r ya.·2nıu!ılnr. Yine "lçf 
~ ı~ektep'' adlı kitablm orij:na, 
s.ıvrll'bileto:Pk b:r tez t1\şrr. tein. 
de birço!: jcf :fie.J .. ~ vrrd11". 

Hiç bir Türk bunun için t•k 1 
ıabr yazmamııtrr Son nf' ... ı-e' ti 
fi:n sa.yol<'jinin ba~ında b:rçok 
itiraz .. tentdtJcrim var. S:ıhh. 
leri b;Je ~evap verrniyorlılr. Ifo 
kadr.r alakasız ve uy111uk bir fi. 

Kısa haberler: .. --·-------···---
* Uzun mUddettenberi atıl 

bir halde duran halı ihracat.: • 
nıız tekrar başlamıştır. llk o • 
larak Yugoslavyaya 60 parca 
mal gönderilmiş, Knnadayn 
da mUhlm miktarda av derllo
rl sevltedilmlştlr. İtalya ve Yu. 
nanfstana balık gönderilmesi 
devam etmektedir. 

* Türk • Romen ticaret mU 
zakeresi bugün merlyet mcv • 
kllne gfrmelı:tcdir. F'al;:at An. 
karadan dUn akşam ıgcç vakte 
kadar alflkadarlara bir emir 
gelmemiştir. Muahedeoin bu • 
gUn tebliği beklenmektedir. 

* İhtlkAr komisyonu dUn 
yeni ticaret mUdllrU Avni Sak
ınanın reisliğinde toplanmış, 
eski şikft.yctlcri tetkik etmiştir. 
Komisyona yeni şlkftyet yapıl. 
mamaktadır. 

Salı jçarıamba 
21 il. Teş. 22 il. Teı. 

D $C\'\'al 1 10 Şcwıl 
!\asım 14 !\asım '5 

\"ol-.ıllcr \'as ti E7.anl \asalı Lzaııi 

GüOl'Ş il 55 2 08 (j 56 :! 10 
Oı,;lc 12 00 7 13 12 00 7 u 
11-.ın 1 !4 31 9 45 14 1 l'l 45 
o\k~ lf. Hi 12 oc Hl 46 12 00 

':ıl'i 18 23 1 36 1 22 1 3:; 
fm•aı ~ 1J 12 24 6 12 12 26 ' 

Satye yolsuzluğu dava
sına dün devam edildi 

C-8.M es:ıs.1· 
~t!3i~~{311 
Londra ra~yG~.ın· 

muhakemede eski Dört saat süren 
denizbank mensupları dinlenildi 

Ja Türk~e naşiiy;t 
Yazan: H~lım::t Mı;ııit 

Esl:i Elektrik Şirketinin Fm. 
dıklıdı:ki "Satie" binasını 250 
?ıin lira.ya satın alarak hazineyi 
·r:ız kJııur bin lira zarara sok. 
~aktan Eıuçlu Der.iz B3.nk Er
.• immm birinci ağır ceza mah. 
kemesinde yr.pılan duruşmala.. 

1rma dün öğleden sonra devam 

'
edilmiş, Jnuhakeme tam dört aa. 
at sUrmü6tür. 

Dıt.'"ll~ma ~ahit dinlemek için 
bınıkıldı~mdan sahitlerin din • 
len~mesine geçilmiş ve ilk ola. 
rak müherdis Vehbi dinJeniL 
miştir. Şahit şunlan söylemi§-
1:.ir: 

"- DP.ni,.. Ban-le ynfiıfüT' mua. 
\•ini Tahir Kevkep bir gün beni 
r.ıe'ktuTlla Cl'bnırttlc. f.l~tie bhıa. 
Eının istimlak edileceğini, kıy_ 
netinin, tal~dir olw-unıwı ic&.p e~ 
tiğini söyledi. 

Kend:tir.e: 
"-Ben Deniz Bıınk ile i§ ~ 

pıyoruın, fakat tarafrirlik ede. 
mem ! ,, cevabını Yerciim. Bana 
bö~-~~ bir ge7..n mevzuu ba.hsol. 
madığmı bl!dıidi. 

P.··n·m i.~~r..ne Ja.zrm gelen 
tetkikatı yaotık, ra.nonınıu-ru 
veı·dik. Takdiri kıymetten son. 
ra. denizden dolma. mahal için de 
l:ıymet takdir ederek bı.m.da 
''dclm:ı,, ve "fnşn:ıt,, masrafla _ 
nm da kıymet olarak g&rtcr. 
dik ... 

lkinci şahit Satie şirketi mü. 
dürU Friç Valler ve Deniz Bank 
binalar servi!i şefi Veliden son. 
ra eski Deniz E:ınk mimarla. 
rrndan Naci RU ifadede bulun. 
du: • 

"- Neşet Kasımgil Sa.tie bL 
nasmm, satın almacağı için 

-plt.,la.rma göre bina -ve arsa 
mE""''!.~!l!Ir.11 yanm:ı'!!lr eöyled!. 
Dediğini vanarak kendisine ver. 
dim. A.:tı ay sonra Ne.set Xa. 
::ıım~l Satie bina.c;ı için:~n balı.. 
"ederek ·vvclce in ndisJ-:in ver. 
eliği rap ru tc=!l:: . ..m t~cır..mül 
cttirdiğiıJ söyliyerck, eski rapo. 
run P c;:J ve··o l"'""A .. i-i r.e• .. ,'3en 
bu .•• u .... .ı: n ... _J< ... n c.. ~uğu rn sor. 
du ~"r. ·s kal ... 11 :.:~ hu:...na. 
"..a.Yım sövledlr1. Bu alıR veriş 
ve rıı.nor r.ı~:~suı.:en kiıru.eyc 
bahr .'7':-::::· 1:.- : .. 1i ı;ca etti. O 
.:amr ı l~cııdb.i scrvi=irnizin §C. 
fi idi.,, 

:."'::!suzluk ya.pxlC!.I;r mrala.rd:: 
belediye heyeti fenniye müdii. 
rü bultını1ll belediye imar mildü. 
rU IIüsnü de can ~l1hit olarak 
di:lle!t ·l~iı ve d<''!l:-ur ki: 
"- SaUe binası ve arsasına 

o civar arsalannın fiyatlarmı 
g9z ön~nJe t.ıtaral: ki~ uıet tak. 
clir ettik Dolma arsa için Patic 
b!.r::ı.fmd"1.'tl sarfo!ul":ın mi'·t:ın 
hes1ry eder€k h,,vmetini t"~bit 
c?t1i~tik. Bu raka..ıua belediye. 
r11tn tasarruf hakl:ı konul:.ırsa 
ha· iltt kıymeti mcyd:.:ı:ı ctltc.r. 
Biz beJedivevi hesaba kat.nl'l
dık. ( ~l(J :l''' ta ht 'v'li · J ::ı 
hakkı ten;.il olunmı:.ı belcdiyeve 
verPdifi S"neee bu hak çı1c.::.rİL 

Edebiyat kHapf a · 
rının tetkil<ine 

başlandı 
Liselerin edebiyat kitapları. 

le orta okulların okuma kitap. 
larında yapılacak değişmeleri 
tc~blt etmek üzere dUn kız Ji. 
sesinde edebiyat ve tUrkce öğ. 
rotmcnleıinden müteşekkil bir 
komisyon tophmmıştır. Edebi
yat kitaplarında yapılacak ta.. 
diltıtı tesblt için ayrılan ko • 
misyonu edebiyat muallimi 
SUl,.yman Şcvtotin reisliği al
tında edebiyat öğretmenlerin _ 
den Hakkı SUbn, Murat Uraz, 
Hıfzı Te"tik, lsmall llab'.h. Fa 
ruk Nafizden mUt.:ışekklld!r. 
Orta okulların kitapları da 
'!'ahir Nejat, Hodri ve diğer llt:i 
cı ret:ııcııdcn mUtc:;ıekkil ol • 
raak iı::ere dört kişiden ibaNt
tlr. Hn i1<1 kofllhıvon mesnlsl • 
ne başlnmı tır. 1 

lll! ic ol rak l\lnarif Yl killi.! 
tinin '" ,·11,,.i rnnor l"C Anl;:arı 
toplantısının neticeleri okun • 
muş. önUmUzdekl ~arşnmb& 
gUııU tekrar toplrıuılıu, 1. u, . 
re dnğıhnmıstır. 

lığı için rapora ilive etmemi§
Jk. BeJedive bu arsa ic:in kendi 
ıakkını metre murabbaı başına 
3 lira koymu.,-tur.,, 

Şa!-!.tler arı:ı.ınıd' D'!Diz Bank. 
ta calıımırş bazı daktilo kıüu 
ia. dinlenilmiş, fakat bunlar esa.. 
sa t.aalluk eden bir şey söyle • 
m~Jerdir. 
Nt~avet rruılıkeme, AnlrRradq 

olduğu w anla§ılan §ahit lzzetin 
ist:ı:a.be yoluylıı ifadesinin alm. 
'llasma ve aı~C'T şahit1e-tn ça. 
1ınlmasına l:arar vererek mu. 
hakemeyi 5 :canunuevvel cumn.r. 

tesi gilnünıe bırakmıştır. 
Haıan Ecza deposu 
y!'.n:'fl?U af!r cezeı.da 
P9.h~kap,daki dePQP.1mu si.. 

~orta parasmı almak için kas . 
ten va.ktıı(ı iddiasile ikinci ağır 
cua mahkeme3ine veri!cn ee.. 
zacr nnaan ne kmıdl\k eotan A. 
li ve Mt•MP.f ı:.n.., muhakemesine 
dün 'bal:lla:mlmıştrr. 

Fa.kat Alinin yqr ldlc;Uk ol. 
duğu için muhakemenin gizli 
vapıl~as:na kanr ver.ımı,, sL 
loınm kandan kepPtılm'f!br. 

Egede Marmara ve 
fırtına var 

... 

Bozcari~a açıklarında ~ir mn!ör battı 

3 ritish Broadcasting Cot• 
poration" dün akşaoı 

saat 18,55 ten itilıaren türi<çS 
nc~riyı:ı.ta. başladı. Buna Londr;' 
sefirim!z R'•§"'ü Ar3.::'1l bir bt. 
ta't:-esi!e ba~lanmış olması, JJU. 
kümetimizin ~österdi~i w~r 
dm bir eseri olarak göı ülme~ ~ 
mn gcl!r. Ne'}tiyat9Il tarzına .... 
lince, spikerin temiz türk~sı ~ 
en ince tecrübelerden geçirildi· 
ğine hiç §llpce oln:.-yan arzzaı~ 
kıranti, bu neşriyatla, haiz o 
du~ ehemiyct d~rcce~;r~e a1A
kadar olMağr bi~e. - rlaha bal' 
Jan~çtan - mümküı kılıyor. 

Marma.ra ve Ege denizlerinde 
tMdetli bir fırtma hilkUm sUr. I 
mekte<iir. Ankaradald metevr~ 
loji istz.syoı: ı fırtma.nm daha 
çok 'iddctl,.rurıe:ıinin muhter.ıcl 
olduğunu alilı:adarlara bildir • 
mistir. 

Türkçemizi, hele son bir kaG 
yıl içinde mwıtcrf C..."tl:?~i fl
tasvo:ı 1ı.rmdrn dml"Il" .. k+P.,J• 
Mı..ihtelif ecnebi memleketlet• 
belli başlı külfetler ihtiynr ede. 
rek iyi kötü. dilir.ı!ti bllen I:tııı
se!er tutml!.~ıtr ve onlar v~ 
sile b 1ze tf;,.;...r, ede"i. i'rtır•dl 
ve hat+A ıı!lkeri mevznlar U"" 
ril"de neşriyat ya.nagelmek~ 
dider. Ve bu:ılarm sa.yı31 ~ 
den gane artmak temayülJO 

restelere sarilarak aaa.tlerce au gö=ıterlyor. . 
içiLde kalnu§]ar, bir müddet Eu neşriyattan her birini' 
sonra t.eaad:lfcn geçen Ç&nak • bir maksadı olmak lAZ!m geldi
kale vapuru tarafından kurt& • ~ine şUp:.ıe y~!~ur. Fakat bat 
n1meyt1!"<!ır. gis!n:n biZ'e dalııı se!ll..,atik r.e ... 

KüçUk motör ve yelkenliler 
seferlerini y:ıpam8ll13ktadır. De. 
niz yolalrmm Tırhan vapuru 
f ırtma dolayı1>ile U~L'ldc:t 
cum2l'te3i giln!l gelecekken iki 
gün rötarla dlln j?elmiştir. 
OOZCAADA AÇIKLARINDA 

Tayfalar Çanakkale limanma diğini tavin etmek için, keil~ 
çıkanlarak tahklka.ta ba@lan • zevk ve siyaset miyarlaruuıs' 
mı;tır. Mctl5r deni::ln ~Unde esas tuttu:;uınuz muh~ka~· 
alabora olmut vazi~e kıldı - Biz, 'baaka millet!er'n n:~ 
ğından kurtanlma11 için ma- ha!d:ırmı t:ı.n~·an b;r Jrütle oJuP. 
halline vesait "6nderilm;~ir. kimsevc dilsman de~iliz. Kim~ 

B'R llOTöR TUTU'1'U den, bir karı~ toprak is~mi~ 
Dlin MArmanda bir Jra.za ol. kinwenin hürriyetine tecav~ 

muttur. Tayyar isimli bir mo. ct-!·:oruz. Bur..c:mb.,'}kn ın;ıd 
tör Adalar arkumda. ilerlerken kUltür ve seciyemiz. arza Ctti
blrdenbinı tutufmUf, yanmağ'.? ğimiz derecede kemıı.1 bulJlJııf 

BATAN MOO'ôn 
Diğer taraftan Bartın limanL 

na b:ı.ğlı 41 tonluk Sangtµ mo. 
törü k~'f'Mt.e vUkJtt ctd~ "bal. 
de Bor..caada iıe Balakale ara • 
sın da beş mil açık"tn. f ırtır.aya 
tutulmuş, dalgaların hücumla • 
ruıa day:ı.na.mıv:.ı.r!l.k alı bora ol
muştur. llotörck:ki beş t ıyfa ke. 

bar.Jl • Ta alar bir taraf. ve gayri kab::!i nilf'..:.z bir ra.S" 
't•.., r'IWMPP.-.~'l!"l'l~.ıwwt ... ndt ı:>~7da etmiş o!duğu C.:hetl'! 
diı!er t.\ra.fta:ı H~~lialta ltf"- hari~ten iş:tece~r.ı:z rC':-lı:ır. 
iyesi YL'l2lll yerine yeUŞDi~ cif ı:!~İn - ve1ev l'E>"ldi n...•uı. dl. 
motör kısmen yandıktan aonra limiz iizcrt' nlmasa dahi - nı" 
aöndUıillebilmiştir. hl:vetini tahlil ve ona gSre il!' 

tiya~Jı buJunm:ınrn yollcrınr Jıl 

Ortaokul öğretmenleri 
için konferans 

Tatilde üniversitede kurs'ar 
açılması diişünü:üyor 

liyoruz. 
Bunun 'a 1:-e.,.'llY-r hfo ııı!l.,t.' 

yo!< Jı:i, ~in1eAi~miz tlT'""e n_,, 
rivatm en iyisini, en do~ 
nu tercih etmekten de kend~ 
zi al&mıynca~"!Z. R::.dyo l:r ı1 
smdıı buknan bJtiln Ti~ 
an:ı1 n.rı. <'o::ı;'-1 ıMı ve r:ıe r.-ı" 
le:-i11h kendi rrilli hrvo::iv~tlfı1' 
ne hürmet eden herhenl?'i s 
derin bir sempati \C a.r.:ı 1.ur 
ın~ti~ kar:;ılıya.rak d!W(.yc:t 
tl:itl:iı·. 

R-:~".l""t'"":I. J?':İl"'"'''"n r~rJ· 
ta da kolavca ırrtımJ?.t db!lf, 

tık tedrisat öğretmenlennin edilme!: üzı:•M+- ~""""nf Ve:•illiı;L riz. Bt.g.ıniril fen, ''ra<lyc .. ~ 
meslf"kl b"l~lerini çoif'altmak n:: ~örd"ı .:~işt:r. Ka:lrok.rm linc1e t.c .... e·:j dt.., C...'l oon ı:ı::~ 
maıe.Jdilc uil· 1'.ii.Ç yıl~.,~·t vi. iizcri • )fa :: ~ y,,•-r "SlS- t~eTlcrir<"en bi:-i!e, i:ı.::ı:.n c 
ı;.jct M~rif M:ll~ürl~eri me!:. Jı sur1...1.cc me.;:;nıl olmaktadrr."Bir n:ı. i'"r türlil t ~ir ve nn~·ı.-
ıe'LA l'"-lar ı~·s c ... rn'.-:.tı"r. ka"' g: ....... ı • • · · ·· hulınıınıı k imkiı.nım , erı.vor .... = ~ ..... o = ,. .,, ..... ~ ._ __ .:r ;j:.:: ırnızc gon. O' 

Kı·~larn öğretmen•"re ye:ıi dzrıle~ekl!r. Yb:ııc in an ofrlu aynı ic~11 tedris hil'!ileri ve usulleri v~r. ~ .r !\l:çi..k m::cevrıu.i:c ti:W".A 
· · L · · .. ~~ Ü · ·.. 1• k~ b" teGir ve nit:m: i:r.k~nlnrrr.n !P' wgı l;ıoı uı.ı. usı..sta.iiı ma,urc.a.... n:ver:s:_c .ıGnn me 1ıı.G • ~:!'c~;:p.1t"' ... R .. il··::r:.·n i~~ , 

hrr::ı na. t? 1'1·iye et..,Pl•te<llr. tn 1 :m .. • .1_. I:' ,,...,.
1
• ' fll 

l!:\ te<lrisıt ç,.;.etı.:c·1Icr.1 ~e bu .. , ........... _...,.. n~ı~u dP:p~t.it·jv~ .. rnclfle, en~ 
kursların faydaları goruldüğiln- deği;!tirildi lahıvettar bır aj!'zm bile nu 
<im bu scf P.r, ;\li:ırif Yei i ·iği Unh·crslteue Hsau mektebi nu vnr:da kesr.1e1' cfüni_.<.t 
orta tedn.c;at bğretnıcnlerı ıçin lmtllıanlarına dUn<lan itibaren demek istiyonı..-n ... 
C"' Y"• .. Y1"-=d:ı. ü=.!1·"-;.ı.,...:1" başlanmıştır. · • • • • • • • 
~ıi1~ı kı;;ıar açr.ıay~ -duŞ~: Bu yıl, UnlYerslte lisan mek- Londra sef!rimlzin çok ~ 
mektcdir. Bu kurslar felsefe, teblnln talimatnamesi defJşti- mi bir hitabeaile açı!.mıQ o • 
lisan ve diğer bazı derslere ait rllmtştir. Devlet hesabın& oku. B. B. C. ls+::ı ... ,·oru t;ı-1Mc r,.(" 
olacaktır. Kursla.rcla. pe:kgoji yan talebeler lisan mektebine yatmm, Türk dinleyicilenne e., 
p..-otesürleri, ve diler muhtelif devam etmcl: mecburiyetinde- dalı bir 18.55 temin edeee~;, 
derslerle alakalı yerli ve ya. dir. Devlet hesabına okumıy:ın den f'..min bulunuyoruz. I.A·l~ 
bancr profesörler vazife ala. talebeler devam mecburiyetin- le hitap cd:m dit:er ~cr.,.">!. TP"·. 

caklardır. de bulunmryaca!:lnrdır. Yıl riyatm da, aynı hU .. nUnı~ fi'. 
Bu hususta tetkikler yapıl. sonunda ıımuml imtihanlar ya maknın b1•1''"'T"'a1r1 .ı ,:ı .... ~ ~ 

mal;tadır. IHlacaktır. temenni ederek "hayırlısı 
A vrupaya gidecek sunı .. diyelim. _./ 

talebeler Karadeniz hattı y d k .. I • '°'0 
Avrupada tahsilde bulunan tarifea!ndo deği;:klik ur oşe arJOU 

talebelerin şehrimize çağmWık. D 1 11 !d i K f r 
larmı bil~hara tekrar tahsille. en zyo art ares ara • 41 t k f 8 
Tine devaM e'"mck Uzcre A\'l"'. deniz lıattı vapur tarifelerinde seroes Ofl eı•aıu 

bir dell~lik yapmıştır. 
pa.ya git.melerıne müsaade edil. Şimdiye kadar her hafta cu-
mi~. ma t:'lnleri &Pat 10 da do~ru 

Bazı gazetelerde bu gibi tale. Tı·abzona gitmek Uzere lima _ 
belerin Almar vaya, Fransaya, ' 
!ngiltcreye ve diğer dünya. üni. nımızdaıı kalkan pootalar bun 
,·e:-site!crirıe scnc!erilc=el:le:i dan sonra on beş ~ Unde bir 
ya~..ııdı. Bu gP>i talc~lerln Al. farkla cumartesi ıtınleri saat 
manya<la twilierine devam et. 10 da hareket edeceklerdir. 
meleri hakkında henUz Maarif Aynı zamsndli buradrn ~l1lo • 
Vcldlli.;i tc..raf:ndn.n verilmiş bir ıerlnde Samrıuna '\"O Trabzona 
karar yoktur. Vaziyet VekrueL dönüşlerinde de Görele, Gire • 
ten sonılmufitur. ımn, Ordu, Samsun ve tnebo • 

Ecnebi ve ekalliyet lnya utrayacaklardır. Bu de • 
ftŞlkllk Karadeniz iskelelerin • 

kadrolan de blr çok ihracat mallannm 
Eenebı \'e ekalliyet olrullan. "apur bulamaması yU~Unden 

nın öğretmen k:ıdrolan tasdik yıı.pılmıştrr. 

Universlte bilgllerinl b• 
yaym:ık maksaC:ile rc .. t .. t 
tun Unlversltede tertiP e 
serbest konferanslarclan b 
ayrıca üniversite b!lgil 
blltUıı TUrkiye mcmletcJ to 
yaymak Uzere doçent ve 1'. 
fcsOrlere do va::Uc verl'o:r. 
Bu vazifelere göre, pr~Li 
ve doçentler sömestr tat·~ 
muhtelif zamanJardıı. v 11 

1 

'"i!Ayet <1Qlof1arak konfer• 
Iar ver~celttir. ., 

Koııfer&nalanıı adl~rı,,.,.
J)ronamlan reırtnrtnk t• 
dn.n tertip edilmektedir. 
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-..!._kiep _kitap~a':!._ !!'iin!!~~s':_! 1 E L L E RiN OiLi 

JarIDI da elden geçirmek filİ Bu sütunlardaki :mi tavsiyelere riavet 
1 lazım gelecek ? e~~~~~~.1~~Kemmel bir Şirolog olıiriar ~e_:_ 

Ölülere .. 
0tJmelimidir 
··ı 

Ok ~san denilen mahHık, bir 
~de usurlnrm birleşerek vil • 
•rı !;ctlrdifi hlr varlıktır" 
llıe:r Buradaki <kusur) ke _ 

'ttdı /l'rinc (hnstalık) den. 
lıı aha doğru oln<·aktı. 

bı h 11anıara musallat olan ru -
~) :stalıklnr<laıı (ıırngaloma
Qıışu akkr?da bir iki söz söyle_ 
tterın. Hır iki sö1., diyorum. 
el'iıu bu illetin bUtlln incelik _ 
~illa Yazacak olsam gazete ı:.U

l'c~ı' değil, kitap cilcllerl bL 
ll Şmez . 

._il ~gun de, şühret hastalığın. 
ildi:! absedeceı'.ttm. Du da öte: 

lııdır n aşntı k:ılır bir şey .de~ 
ltı,1 · (Şöhret kazanmak has

r. ~ nın tezahürleri pek çok
•rs Unların en kolay ve za • 
\' 'Zı, Öllılcrlc didlşmcktir. -
ıı.ea~ıarınıı7. ilerledi. Aynı 
ler/Çlnde doğdu~umuz kim
li lrn dörtte Uı;U öldll. Mek2 
'tla kad!Lflarımı zdan , mua .. ! 
')'a~ı~ııcıan hlrisi, öteki dUri 
'<le göçettiğI 7.aman hepimiz' 
ıl.I ~lenir, ağlar, hiribiri~ 

118,,,~semy~ çalışırız. Bize b u 
'tJrıı~ 1 Veren, belki mahrumi! 
-1lll:~· Yahud .cin sıranın bize' 
ıı. clı ~e ~lduğunu görmek ! 
lıııak?dugumuz acıdır. Böylt'1 
O\ 

8 
a beraber. aram ı zda pek' 

ıl'.lt~\'diğimiz hir arkadaş va . 
ıtı<! hepimiz, o sağ kald ı kç 

a illeti ve bUtUn kal bimizle 
~,, rıtadaşın bizden en ·el öl! 
~ 111 isteriz. Bakın ız bu his.! 
ıı.~ llasıı selmiştir? Bir kaç 

llıı~1 C\·,·eı ölen bir arkadaşı"" .. 
~tnııı hatıralarını anıyorduk. 
t ~ llılz iyi ilklerini sayıp dH.k-
~İt;~IZdt..ıı cYYel öltlmUnU 18. 
~ı~ hınız sevgili nrkadaş, eY . 
tun aur perdedf'.'n bir iki ku: 

~~·<l u, rahmet okuyarak, or. 
~tt attı. Ya,·aş yavaş kameti' 

lttl 1 .. • 
ttıJ • olunun namusunu ze-

Son günlerde g-a;.eteler tara. 
fmdan ileriye sürülen ve halle. 
dilmesi Hizım gelen maarif me. 
selelerinin en başında. muhte. 
lif tahsil mile.sxse!erinde oku
tulan kitaplar yer alıyor. İlk 
iş olarak edcb!yat kitapları:ım 
tashihi lazım gclP'l kısımlarım 
te~bit etmek iizerc ilıt:sns sahi. 
bi öğretmenıer..:c:ı mütcşel{kil 
bir komisyon kurclu. 

Fakat. edebiyat kitnplarm -
dan başka burriin riyı:ı?.iyc, tnbi. 
iye ve tarih kitaplarının da tas. 
hih edilmesi laz.m geldiği He -
rivc sürülmektedir. 
·Diğer taraftan oı ta tedrisat 

müesseselerinde okutulan kitap 
}arda bulunduğu iddia edilen 
yanlışlardan ba.5ka ilk okullar. 
d::ı okutulan kitaplarm da dü _ 
zcltilmesi jhtiyacı mevzuu ha. 
histir. 

Şöyle ki: İlk tedrisatta bil _ 
tün dersler toplu tedris usulü • 
ne tevfikan hayat bilg1-'i mev • 
.zuu etrafında geçer. öğretmen, 
hayatbilgisi ünitesine göre ted. 
risat yapar. Yani o hafta işle. 
mc1• üzere eline aldığı herhangi 
b:r ünitc:ıin mcvzuuna göre, bü. 
tün c]e:-slerin mevzularını da 
üniteye giire toplamak mecbu. 
riyctindedir. Hayatbilgisi üni. 

Fransız şark orduları kumandanı 

General Veggand 
ile bir mülô.kat 

·Türkiye, Asya ile Avrupa ara· 
sında aşılmaz bir duvardır .. ,, 

ı. 

Gcncraı ''C!ıgan<l 

Nitekim Asyada bulunan ve 
Saadabat paktı ile bağlı bulun. 
duğu komtularr, İran, Irak, Afga. 
nistan için de TUiyet aymdır. 

Tür~iye Asya ile Avrupa orta. 
amda bir d~var lniaadır. 

GENERAL' VEYGAND 
Kt MDiR ? 

1914 Ağustosunda General Fo
şa bi.r erkinıharbiye reisi vermek 
mevzu~ olunca ortada iki 

·..DanlE~ 1'Jlf4a. 
- BunJardaı biri harp alaıde. 

misinden geçım. defildir, fakat 
, o daha eskidir. Binaenaleyh onun 
getirilmcai lazımdır. 

" Dediler. General.F09: 

il. ;cek sözler söyledi. Hcpi
dan Ustuk, bahsi kapadık. A"
~ 

01 
bir zamaıı geçtikten son Fransızca Faris • Soir gazete. 

a d~.uş arnıutlardırn biri da- sinin Yakın Sarkta, İslflm ale-

- P eki, dedif yollayınız. Eğer 
sekiz gün zarfında itime yarıya. 
cağına kanaat getirir isem geri 
gönd~ririm. 

Miralay Veygand böyle işbaşı. 
na Ecldi ve harbin sonuna kadar 
aynı vaziyetle vazifesinde kaldı. 

(Devanı ı 6 ıııcuuı) 

tesinde kendisine en fazla fay. 
dası dokunacak dersi okumadır. 
Fakat öğretmen işlemek üzere 
eline aldığı ünite için okuma 
kftabmda alakalı parça. bula . 
mamakt::ıdır. Çocukların ellerin. 
deki kitapların karışık olduğu 
görülüyor. Parçalar toplu ted. 
ris usuJünn göre tertip edilme. 
mi~tir. ö~etmcn bu vaziyet 
karsıı::ında bocalamakta. talebe. 
ve bir hayli yardımcı kitabı al. 
dırmak mecburiyetinde kal -
maktadır. 

llk tedrisat müfredat prog • 
ramından icap eden randıma . 
nın alınması için süratle okuma 
kitaolarının tanzim edilmesi yan 
Iışlıkların ve eksi.kliklerin dü -
zeltilmesl lazım gelir. 

Okuma kitaplarında en bü -
yük yanlışlıkların biri de keli -
me h::ıt:ı.larıdır. Bazı mevzular. 
da kelimelerin başka başka kul. 
lanılMasıdır. 

frı::lüp c;ctrefil ve dolam~açJı. 
dır. &sinci sınıf okuma kıta -
bmda mantık hataları me\'cut. 
t ur. 

Peda.g-ojik, terbiye ve tedris 
usulleri e-öz i>nünde tutularak 
kültilnin en mühim kısmmı teş. 
kil eden ilk tedrisat kitapları. 
nm süratle düzeltilmesi elzem. 
dir. 
Bazı refiklerimiz okullarda 

talebeye tek kitap sisteminin 
• tatbili: edilmesini uygun bulmu. 

yorlar. Bunun müsbet neticeler 
vermedi~i. söyleniyor. Biz bu 
fikri doğru bulmuyoruz. 

Tedrisatın muntazam olarak 
yürümeı::i. istenilen randıma • 
nm almması icin muhakkak su. 
rette tek kitan sisteminin de . 
vamı lazımdır. 

Meır,Ielı;et1n kiiltijril ve sen~ 
İiğin yetışmesi bakrmmdan bıı 
el.zemdir. Kitaplardaki yanlış -
lar düzeltilebilir, bu kitaplar 
ihtisası olan kimselere yazdın . 
lııbılir. Maarif Vekilliği 7..aten 
ki tanlar için öğr~bnenler arasın. 
da miisabaka açmakta. ve bu 
müsabakada en iyi yazılan ki. 
tap se<;ilerek diizeltilmektcdir. 
Kitaplarımızdaki yanlışlıkla -
rın <lüzeltilmcsini istemek eh 
tabıi haktır. f'a.kat tek kitap 
sisteminin kaldırılmasını iste • 
mek hatalıdır. 

·~ .. stUldti. Yine bir -oıatem minde ve Baİkanlarda bir tetkik 
ltııı açıldı. Sfivllc-11 arkada • seyahat ine çrkardığı hususi m~-
1\\ıc' tıııkı öteki arkadaşımız habiri J ül Suveren, ilk olarak ug. 
ltl'l~tıua yaptığı gibi, o tatlı radığl Berutta Fransız ş::rk ordu-
a le ' rahmet okuyarak onu lan kumandanı General Vey. 
~ll~'."layıamağa başlad ı. Biz gand ile yapmış olduğu r.ıüHiknt::ı 
~. t~t'~tık. Sinirli bir arka _ ' dair intibalarını şu şekilde yazl-

Sorbon üniversitesinde 
• • 

ıçın l.ı .. l.J rıyerck ayağa kalktı: yor : 
"'ltlbı tanmıyor musun, ölmUş Berut, Fransız ınan<lası altın- Fuat Köprülü 

• f)trıa.ra tecavüz ediyorsun? d a bulunan mer.ılck~tlerin rncrke. 
Uru nce hiç istifini bo::mıyan zi, ayr.r zamanda Hindistand~n 
~~Uıİ Yorgun bir merkep te- ' Fasa kadar uzanan ve Fransa ıle 

~- ....._ \'le: lngilterenin muhafaz.awınJa b~Ju. 
~l'lıı:ı a ... Dirilere tcca\'UZ e - nan İslam aleminin de e!'l mute. 
111l? de başıma hcH\ mı ala. 'rakki bir merkezi voı.ziye~indedir. 
t\·e~C\:abını verdt. General Veygı:.!l~'m crı., .. ,nöa 

il Itork; ölUlere tecavtiz etmek ille olarak göze rarn.,n ha~italar. 
~ectır~Usuz Ye zararsız bir ta- dır. Hemen her -tarafı taritalarla 

yapılan merasını 

taıı' (Şöhret k azanmak kaplı odasında General Vcygan: 
~il t'ot I) na mUbtelA. olan la - ile konuşulan her s:iz ins~1l lıi. 
~ı~<!I~ u bu yola baş ~·urur l a.r. raz daha huzur terrJn eC:er. 

[le5erli profesör Paris muhabirimize 
beyanatta bulundu 

- Löbrön 'ün etrafını Maarif Vekili 

~(ret b &eçenlerde bır Tevfık Asyaya, Yakın Ş:::-!:a ye I'-!: 
l'ııı.abıahsl ortaya atı l dı. HU- kanlara ait herha"gi bir meı-leyı 
~le tc t, bircok edip \'C şair- .,sorunuz. en knrı~·k hııs·ı!'!11r hak. 

il. İl ŞerrU t etmemize \'l"Slle t kında izahat isteviııiz. iki l akika. 
l't akınız b l "dd' • ~4e)'dl? un arın 1 ıa - • da tatmin olunu.rsunuz', l .. CJ1'0i~.J 

t 
1
1 ....._ 'I' · le görüştüm. Dır s;:..ıt .:ı..:n.§t:... 
• art C\•flk Fikret şair de- bircok fatihalar e~bt:: n, fa! r 

~· 'l'e:r clereC'ede blr nAzım- anC'ak şunları yazlT':ı?:ıa rr.ü:;a:ıd 
l'ıt>ct<ln ık l<"'ikrctln escr!eri •buyurdular: 

lr, 1 dadır. Manzumelerı şL • " Bu gibi girift hir vazivettc 

11 
tler~~c duyguları ~östereı;ı '-ibaşka•unm hareketkrinin bütiın 

~t~ll an{° Bunıa_rın şiir _o l?u- •inkisaflarını evveJ.it:n l.eşfedcba. 
'il )'ac y aınak i<;ın çok bılgıye mek mümkün değilJ:r. Far.at va. 
\v Clete~ı~!ur. Ancak bunla '- • ziyet her ne olurra olsun _in~n ,l. lı:ttııı t eserler aru!nda·kJl P'düıünce ,.e vicr1:-··:ı·--·:ın c:-ı·1 rl. 

lı't ilıtıaa ayııı f't ıııck içııı bı - rduktan sonra daimn huzuru l:alı 
t~~'lb.tı sa ihtl) ıı~ vardır. Şi- . t .. .:ı d"r .. ,. •as . k d ve emnıye ıçın-.. e ı . 
t, Olt Rahlbı olma a ' .. , •• · · F '<ft KX...r"lü tııtıı Uıtıağa ve elverişli ya - MOHiM BİR HADiSE Tım~ cııımı u .,,, u 

'l' ata · f 
4~ l!\'f[Jt ~Utevakkıftır. . . Son. zamanlarda Ş~r~ va~ıye !· Paris, ( Vakıt muhabiri yazı. 
tı lr ed } ikretln kudretını ni tadıl eden çok muhım bır ~a- ) S b üniversitesinin 
.b' ed .. el n sayın bilgin lerden nöise olmuştur. Bu, Türkiye ılc yorl - :>~ ~nd k etlı' pro • ıı .. r z· . .. . f d t art :ı; rncraı:ımın e ıym -
l. hır . • l ar ım slltunluk e. yapılan ve meclıs tara ın :ın .. e- f' "rümüz Fuad Kö rülüye üni. 
~e hu .lazı neşretsln l er Ye ~t edilmiş olan anlaşmadır. Tur. eso. . f h . d k/ 1 ~u ünva 
' ~erıl azının, TeYfik Fikre- ~iye Balkan anlaşmasiyle bağlı versıtenı~ a r.ı ~- or ug . • 
~~ tııu8erııe mukayese ve ten: ;b'"ulunduğu bütün devletlerin is .. nın!n verılme:ı mu~asebetıle. ~e-

1lıı, k aadeslnl versinler. Btl tiklal ve tamamiyctlerinc kanı: rasım yapıl~ı~ını a1a?~l~r b~~d~.r
,ııu c;

0
lcendilerinin bilgi ölçU. yapılacak her türlii taarruza dola. ı ~işti. Tür~ .~ı~ a~emı ıçın bil~U~ 

~tır. z gUzeı Ol'tara çıkara . yısiyle alakadar t .ılunmaktaJır. I bır .ehem-:"ı;-n h~ız.o~an bu hadı. 
ı eııın a:arı yok, güvendik - Balkan anlaşmasına dahil Roman- 1 se~·n . taf.:;ı.latı~ı bıldırı~orum. 
"11.ırı .., e şairlerden birisine Yunan1stan ve Yugoslavyayı 1 ünıversıtenm merasım salonu 
"I" l> ke d ya, · T" k F fnailiz bayrak "I'. ıı n i imzalarını a t _ ortadan kaldırmak içın yapılacak ur , ransız ve ... . • 

Ocalık mesleğinde bu- her tesebbüs kendine karsı yapıl. lariyle donanmış, mera.sı!11e ge. 

(De 6 --.ı-) "b' ·· ·· ·· len Fransa Cumhurreısı Alber 
vamı ıtM<~ • mış gı ı .gorunur. 

ivon Dclbos ile Türk, Fransız ve 
İngiliz sefirleri çevirmi§ti. 

Merasime tam saat üçte Mar. 
ıeyycz marşınm çalınması ile ba§
lanarak, "Doktcr Honaris Ko7.a" 
ünvanı verilmekle mükifatlandı. 
rı)an alimlerin methiyeleri okun. 
du, 

Bundan sonra Sorbon üniversi. 
tesi edebiyat fakültesi dekanı 
Kandriyeo kürsüye gelerek Fuad 
Köpriilüniin terciimei halini an. 
)attı. Hatib. üstadın şairliğinden, 
Türk edebiyatındaki muvaffakı. 
yetinden ve ilim üzerindeki yo. 
rulmak bilmez çahşkanlığındn 
bahsederek Köprülü sülalesinin 
Osm,nlı tari!1;ndeki milli hiz.,,et. 
lcrini yad.etti ve kendisinin Sor. 
bon üniversitesinde den verecek 
derecede fnnsıT.cava valrtf oldu. 
ğunu ~öyliyrek ''Doktnr Honoris 
Koza'' rozetini değerli alimin O

muzuna astı. 

Merasimden sonra Köprülüyü 
Türk gençli~i ve Vakıt gazete5İ 
namına tebrik ettim. Bana §unla. 
rı söyledi : 

"- Bu mükafattan bilhaıısa 
memleketim namına büyük bir 
ift ihar duvmaktavım." 

METHi BAYAR 

roloji ilminin bir 
tarihçesini yap • 
mıştık. Bundan 
sonraki kısım. 
larda. mütalea e. 
tLccJimiz şey, 
eldeki çizgilerin 
ve işaretlc:-in ge. 
rek ilmi bakım. 
dan gerekse a. 
matörce mümkün 
olduğu kadar a. 
cıık bir şe!ülde 
iz.'lhı olacaktır. 

Umumiyetle bu 
plan şimdiye ka. 
dar halka hitap 
edilen bu gibi ki
taplarda kalbul e. 
dilmiş değildir. 

Profesyonel o. 
larak lngiltere
dc, Amerikada ve Ellcrimblc :;c1;<i ve 7:af a çi::gilcri 

diğer memlcketl~rde g~~irdiği1!' 
yirmi beş senelık tecrubc de'li -
resinde maruz kaldığını ve bu 
mevzu üzerine yazılmış kitap. 
tarda cevaplarını bulamadığım 
sualleri itina ile kaydettim. Bun. 
dan maada herhangi bir hat ve. 
ya işarete rastl~yarak boş y~re 
izahını aravan şırologların düş. 
tükleri miişkülata dikkat ettim. 
Şimdi de şunu izah edebilirim 
ki. benim izahat vermekte ol. 
duğum. hcrhan~i bir nokta şim. 
diye kadar mesleğim sırasında 
binlerce kere kontrol edilmiş. 
tir. 

Vereceğim izahatların şöhre. 
tine "'Cli::>"'e: Ben bt•nları meş. 
hur clmel:ten ziyade mümkün 
oldu{;u kadar baı:ıit ve açık bir 
f?C!de sokma.ğa gavret ettim. 
Şuna emin;m ki eğer çizgiler, 
isaret!er cllklutle tet1'ik ohınur. 
s:ı. nıe!V2't:u nıtt'lcemı!Men kav. 
rar.1:ımağa imki.n yoktur, ve be. 
nim nasihatlarımı takip ede. 
cek olanlar mükemmel bir şi • 
rolog olurlar. 

B<>n kafa hattını veya zeki 
çizgic:ini elde bulunan hatı~rın 
en mühimi olarak kabul edıyo. 
rum. 

Bir elin kafa hattı pusulanın 
iğnesi gibidir. Bu hattı bilme. 
elen bir mevzuun h;tikametini ta. 
yin etmek imkansızdır. 

Bu çizgiyi iyice bilmemekle 
yapılan hataların diğer çizgi. 
talardan daha fazla olduğunu 
gUrdüm. 

Mesela bir çok meslekdaşla. 
rm, çok giizel görünen bir gü. 
neş çizgisine veya bir şöhret 
hattına büyük ehemmiyet atfet. 
tiklerini ve bunun yanında di. 
ğer taraftaki şöhret vaadini ta. 
mamen ortadan kaldıran zayıf 
cizilmiş bir kafa çizgisi bulun. 
duğuna dikkat ctme<lfükrini 
gördüm. Eğer bu meslckdaşlar 
evvela kafa c:iz~isine bakıp o. 
nun zayıf olduğunu görmüş ol. 
salardı bu takdirde mevzuları. 
na, şöhret vaadinin zeki tara
fından teyit olunmadığını söyle. 
meleri icap ederdi. 

İstikbalden haber vermek me 
selesine yelincc: Bevnin kesafo. 
ti artması veva azalması neti. 
cesi olarak daimi değişiklik ha. 
linde olduğu evvelce isbat edil. 
miştir. Bu deeişıklikler daha 
neticeleri mevzuun düsünüşleri 
veya hareketleri ile belli olma. 
ğa başlamadan evvel başl:tr. 
On yaşındaki bir cocuk. tezahü. 
rünü ancak otuz yaşında göste. 
recek ve bundan havatmı muvaf 
fakıvetin.i tadil edecek bir de. 
ğişikliğe maruz kalabilir .. On 
yaşında ba.şlıyan bu inkiı::af mu. 
ve bu sinirler de mevzuun ma.. 
ruz olaca~ı değişiklikten daha 
yirmi se'lc evvel kafa çizgisi 
üzerine t<'sir ederler. 

Blitün b•1nl2rrhn anla~placağı 
ü1.ı-re isti1<b'.'lli elin dil{katle tet. 
kiki ile meydana koymak müm. 
kündür. 

KAFA CfZGlSl VE GÖSTER
D:Ct TAHAVVÜLLER 

Mevzuun zekasını meydana 
kovan lrn fa ciznfai her zq man 
içi.İl eıc1cki hatların en ehem. 
mivctli!"i rl'lr.ık kabul olunmı. 
Iıdır. Tetkik olunan şahsiyeti 
en ck~r11 ve kati bir ııekildc tn. 
mmak i~in bu çizt?;i"i en büyük 
dikkatle gözden geçirmelidir. 

'.Her iki elin de itina ile tet.. 
kiki icap eder. Sol el irsi tema.. 
yülleri. sağ el ise müktesep ve. 
ya terbiye edilmiş meziyetleri 
gösterir. 

En kü~ük fark. iki el arasın. 
daki en küçük inhiraf nazarı 
dikkatte tutulmalı veya kaydo. 
Junmahdır. 

Her şeyden evvel ayrıca kafa 
çizgisinin istiknrnetini veya ni. 
hayetini kaydetmek lazımdır. 
Bunun sebebi ise gayet mühim. 
dir. Çünkü 7.ckanın hangi tara. 
fa mütemayil olduğu bu şekilde 
belli olacaktır. 

Mesela: Eğer sol elde çizgi . 
nin ucu düşmüş \•e sağ elde de 
avucu dönmüş veya yukarıya 
doğru kalkmış İSC', bundan bü. 
yük bir ~mniyct içinde çıkarı. 
lacak olan netice şudur ki. mcv .. 
-zu t abft te.mayttllt-t"itıl 1:ttklp e. 
dememiş ve bazı e~bap dolayı. 
sile daha pratik, iş hususunda 
daha bil~ili olmak mecburiye _ 
tinde kalmış ve karşılaşacağı 
§artlara karşı hazır olabilmek 
için de Ii.zım olan irtifada bu. 
lunacak gekle girmiştir. 

Bu şekilde tetkik olunan ha. 
yatın ilk şartlarının bir hulasa. 
sı elde edilmiş olur. İlk seneler. 
de hiç bir talfü çizgisi görülmü. 
yorsa, (ki umumiyetle vaziyet 
böyle olur) bu hulfısai hayatın 
kıyn:cti f 1.v:rnlade büyüktür. 
B unun aksine eğer kafa hattı 
h~r iki .el.de tamamen veya ka. 
rıbcn bırıbıwıc benziyorsa. bu 
takdjrde m·'·:zuun çocukluğun • 
da hıç bir ı:ıl~rntıya maruz kal. 
madan tabii temayüllerinin in_ 
kişafmı temin eden mesut ve 
müwsait şerait içinde yetişmiş ol. 
d~~nu emniyeUe söyleyebilir. 
sınız .. 

. ~nra ~ye~ sol elin kafa çiz.. 
gısı çatallı bır şekilde nihayet 
bulur ve bunun bir dalı mail 
diğeri de müstakim (veya b~ 
şekle yakın) bulunursa ve eğer 
sağ elin kafa hattı da tek bir 
müstakim şeklinde ise b u tak 
d_irde mevzuun, hayali ve pra: 
tık olmak iizcre iki temayül te
variis etmic:, fakat bun'ıardan 
ikincisinin inkişafını tercih ede. 
rek iş \'eva ilim sahasına sap. 
mış olduJ}u neticesine varılır. 

Bu gibi ahvalde mevzuun a. 
na \•eya babasının tamamen ak. 
si alametleri hamil olduğunu 
söylcı.1ek doğru olur. Dğer sağ 
elde kafa hattı müstakim olmuş 
ise buna prtaik ceddaniyet se. 
bcbiyet ''enniRtir. 

Şunu da hatırda tutmak li. 
zımdır ki erkek çocuklar umu. 
miyetle ar.,:ıelcrinin fü{ri husu. 
siyetlerine, kıı çocuklar ise ba. 
balarınm fikri meziyetlerine 
maliktirler. 

Sol el ü1.crinde kafa çizrisi 
sinin üst dalı tamamen veya 
kısmen müstakim olunC'a, mcv. 
zu <'ğer erkek ise bu takdirde 
annesinin iı; hayatında pratik 
bir zekaya malik o!duı'{una hük. 
metmek doğru olur. Eğer a~-nı 
işaret aym zamanda sağ elde 
de bulunursa bu mevzuun ba. 
hasırdan z:yede annesinin fik. 
ri meziyetlerini taki1l etmiş ve 
işlemiş oldu~unu gösterir. Bir 
kadının eli tetkik olunurken eL 
de> etnıic: <'ld•ııhımuz neticeleri 
akEettirmek 18zımnrr. 

(Daha var) 
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Kadına tehditkar bir ses. 
le: "Artık her §eyi biliyorum... ' 
demek kafidir. 

Haham hayret içinde: 
- Fakat bu her şey nedir? 
Diye sQrdu. 
- Bana inanınız. en masum 

kadının bile mazisinde sizin tel. 
mihtc bulunduğunuz bu "her 
şey .. den muhakhk bir nebze bu. 
lunacalctır. 

Sofrada karşılarında oturmuş 
olan iki İngiliz kadını burunları 
tab:ıklannın üzerine eğili oldu. 
ğu halde gÖ1:leriyle ara sıra iki 
tarafı süzerek onları dinleyorlar. 
dı. 

Varşovalı haham sevimli bir 
darr.r.3ı. Titonun kokain tesiri al. 
tında bulunduğu bir sırada yapı. 
vermiş oldu~u inci) karikatürü. 
ne kahkahalarla giilmüs ve A. 
merikada topladığı para ile Fi. 
Jistinde bir Yahudi imparatorlu. 
ğu kuracağını ve bütün dünyaya 
dafılmış olan Musevi kardeşlerL 
ni aynı bayrak altına tophyacağı. 
nı bildirmişti. 

- Peki, siz de gidip Filistirıı:le 
mi oturacaksınız? .• 

Diye Tito 90rdu. 
- Hayır, ben Var!JOvada çok 

rahatım .. 
Diye haham cevap verdi .. 
- Fakat gördüğünüz tazyik, 

flıtillller ..• 
- Palavra .. Bot lif onlar .. 
Diyerek ve gülerek haham izah 

etti: 
- Bunlar bizzat bizim, Polon. 

yalı MuseTiler tarafından ortaya 
atılan dedikodular, palavralar .. 
Polonya Musevilerinin çok fena 
muamele cördWderini zannettir • 
ıııek ve böylelikle ldifer Muaevi.. 
lerin de Polonyaya gelmelerine 
mani olmak iıtiyoruz .. 

Ylnni ild gjlq yolculukları es. 
nMIDda Tito: yolculuk, ıünq. 
t..m. ban ve teramatlantüderin 
ınataCİ koJnalariyle tahrik olunan 
JdİJerinl tam on defa bet mahte. 
lif bdınla tatmin etti. 

Hielerini aldürmtif ve bu ıe. 
ln1de pervanenin iher cSane.tUyte 
biru daha u.sakbıftıtı Modan ha. 
tırumr da.b.fJl).CD.. hemen unut. 
maftu. 
Aık lda, ca.zibei arz gibi mcaa.. 

fe 'IDUtabbalariyle miltenasip bir 
teldlde uahr .. 

Ve uhı1 cörilnmcfe bqladıiJ 
~ Tlto, babltemın manneltt. 
lan cCbf mibmmel n k.a baL 
dttlara malik olan Ho1ı.ndah in. 
n'*ÇOcqk denecek yafta evlendi. 
il içbı bi!yük bir çocup malik 
oJaıı fadletli hanımefendiyi, Ma. 
U(..profes8t6n. ild,.kınm. ve döviz 

arayan berrak bacaklr kadını, 
Varşovalr güzel ve ahmak met. 
resini terketmekten mütevellit 
derin bir acı lduymağa başladı. 

Artık bir daha hiç görmiyeccği 
bu kadınlar ona teessür veriyor. 
tardı. 

Fakat bir daha hiç görmiyece. 
ği Kokain için hiç bir his, bir e. 
sef duymadı bile .. O Kokain ki, 
timdi muhakkak: milyoner miras. 
yedinin, derisine yapı,ık çanta. 
sn+.bn bir hatıra ahvor ve kadir. 
şinaslrk göstermek için elini göm. 
leği ile derisi arasıt"a sokt11ruvor 
ve kolları arasında yapmacıktan 
çırpmıyordu.. Veyahut da ucuz 
fiyata bir aanatoryom arayan ta. 
)ebenin fırlak kemikli hasta göğ. 
sü üzerinde aşk heyecanları gös. 
tererek kesik kesik nefes alıyor. 
sevittiği, şehvet duyduğu hissini 
vermeğe çalışıyordu. 

Fakat kendisini Turene götü. 
recek olan trene bindiği zaman 
artık Titoda seyahat hatırası o. 
larak bir yol arkadasımn ve bir 
iki sigara ile deriıinin üzerinde 
yer etmiş hatti Ültüva hararetin. 
den başka bir şey kalmıt değilJi. 

işte o zaman dilfünccsi yeni. 
den Kokaine, atlantiğin. öte tara. 
fında bırakmış olduğu küçük Ko 
kaine doğru uctu. O Kokain ki, 
cildi üzerine dökülen her kokuya 
emsalsiz bir güzellik verir.. Ko. 
kain, Mod kaçılan ve tekrar av_ 
det edilen kadın, sevilen ve nef. 
ret olunan, zehirli kadın 1 Evet 
•evilen ve nefret olunan 1 Çünkü 
o hem felAJı:et, hem saadet, hem 
ıstırap, hem sarhoşluk, en cm • 
ulsiz ölüm ve en geçilmez ha • 
yattır. 

Turende yine eski, mutad şa. 
hıslan, mutad teYl•ri ıördü. Yüz 
lerce güvercin alqam olunca ac. 
malarda görillüyor, mutad kafa. 
lar, mutad tramvaylara, mutad 
durak yerlerinde, mutad saadet. 
lerde biti)"Orlardı. 

Bazı doltlannı ve evveke ken. 
dbinin olmuı buı kadınlan da 
bulmuıtu. 

x.n•11• 'OlmUf bar kadın. 
Jırı .• Dunu niçin bayJe düşllnü • 
yoruz? 

Buan, bir uat için veya bir ay 
btıe metrHlik etmiş olan kadın. 
\ara rastlayoruz. Fakat onunla o. 
lart münasebetimiz, cinsi birleş - , 
memiz hatıramızda bile yeretmit 
delildir. Bu Jraybolmu!} hcrhart. 
ıi bir lib.ıc. hah.ıada tutulma . 
tmf bir andır. Şu halde bu cinıi 
hardretimizin pek az bir ehem • 
miyeti varı 

fnn1ı.rr •• ,.,r l 
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DYOLIN 
ile Sabah, Qğle ve Akşam 
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BG~Qk Zabıta Romana 

Sin ek 
- Samimi olalnn kmm. açık 1 

\ınnu19hm .• Kont muhakkak ki 
i1lı: ~ik çağmda. değildir .. 
Pakat. .. 

- Evet, b8.ba. Sövlemek is • 
tediiinizi anlıyorum. Kont ter
cih edilecek, kendisile şeref du· 
yulacak bır zevçlır Fakat o 
.kadar. 

- Yani Roland bu ne demek
tir? 

- Anlavınız baba. f.ani ben 
bu konta. karşı hiç bir his duy
mu.t değilim. Hi~ bir temayil · 
lüm yok. Fakat benimle evlen 
meje talin olsa. rt"ddedecek bi 
lleıbep de bulıunıyacağım. 

- Fakat kızım ben aeni ar 
zunun hilti'ma ~vlendirmck is. 

t.flmem. 1 - ~ bunu 11:·yıemek i•k> • 
• ••tim baba. Fakat Kont talip 
•·• 6eıll • mnta ckn&k 
için- h!9 Mr 'heves göst.ereoek 
deiilila. 

- 'Mt lnzrm, şu halde etra
fında, tanıdıl:!~nmız arasında 

Beyi 9--·· nuan dikkatini celbeden baş -
ka bir erkek yok mu? 

- Hayır. Hiç kimse.. Hiç 
kimae ne mevkii, ne de serveti 
ile konta rakip olamaz. 
-Şu halde? 
- Şu halde baba, Kont Seri • 

zol talip olunca bu teklifini iyi 
bir şekilde kal'fllaymız. 

- Peki Roland. 
Mfüwö Merimamı m4'mnun ve 

tatmin~ edilmit bir halde elleri
ni uğuftunıyordu. Fakat her i· 
ki•i de bu hik,velerini pek pa · 
halı ödeyeceklerdi. 

}{emen hem('n n\'nı saatte 
Tode Bielaky de salonunda aile
ıııi eh-adile toplanmns otunıyor 
dlL Çocttklan HU~o ile Jaromir 
ıumelerinin etrafında o\'nuyor · 
lard.J. 

Tot.o'itombo bir kÖ(ıe\"C çt> • 
kilmie kara kara dU.Unllvordu 

Havalar çok ereü olduğu t -
çift aımeleri f()CUklara von1cu ı 
oyunları menet.mitti. Birdenhl • 
re HUgonun aklma gelmiş ola -: 

Ri~ovo 
21 - 11 • 939 Sala 

lnılıcıleri. l:!,jll: Tüık )lü;ı.ığı: Ç:ı 

1.ııılııı: \'tcilıc, .Fa hı re Feı !>an, ne. 
fık Fl'rs:ın. 1 - Oku~an: lleih:ırcı 

Sağıı:ık: 1 - Pe:,rev. :! - .:\ıko 

ı;u' Ş:ııkı: (\'.ırmı hacet). 3 -

t•rli .\hııırt - Şarkı: (Edrli atfı 
n u~:ır). 4 - Re~'ll Erer - \ceın 
')ır:ııı ~:ırkı· ı Ey lıC'ninı gİİ7ı>I kıı. 

,111111. :, - S.ııtııll:ı lı Er. - ~efkef 
ı.ı ~.ırkı: (A~ıhlı ne,lmhnr) 6 

.S:ı ı ı l>cılC' -- Şe' kefz.ı ~:ız scıııalsı. 
'.! - Oktılolll: Muza(frr ılkar ( \'enı 

ş:ırkı \C turkulcr). 1 - Sadettin 
k:ı) mık - Jlknz şarkı: (!\leger ben 
ald:ınmışıııı). 2 SaıJrllin Kn) ıı:ık 1 
Hır:ı:1. Hirku: (1'ıınn). 3 - Sadettin 

K.ı~ıı:ık llirıız Hırkü: (Oeninı 
'.ıriııı ıceli~inıll'n lıellıdir). 4 Sn· 
dl'lliıı k:ı~nnk - l"zz:ıl türkü (Dl'lı 
gönııl gezer JIC'7.cr gelir). 13.30/J.I 

~hizık (K:ırışık h.ım müzik - Pl.l 
ııuıo: l'roıuuııı. 18.0:ı: l\lrnıkket 

s:ı:ıl :ı:1 urı, ı\juııs 'c )lclcorolojı 

lıalıcrlcri. 18.2:ı: ~Hizik (Cazb.ıııd 
Pi.) l 8.55: Konuşma: (lklı:.nl '.'i:ll'll İl 

1!1.lll: Tııı k :'ıhiı.iği: Klasik l'rn· 

~mm. Aıık:ır:ı rncl~ osu künı<· Sl':oi \'t 

saz lır\rli. lıt ırc cılcıı: .Mesut Ce 

mil. 111.:>0: Konu,ııı:ı. ( Orınıııı hırı· 

11117.1 lıınıvnlıııı \C konnıılıııı). . 
:w.o:;: Tiiı k Mıi7.ilti: K.ırısık pro 

ıır.ıın. 21.0;}: Kırnsrr Tukıliıııı. Ha. 

Jıl Bedii \ onetı.a·ıı. :! 1.1;;: Miızik 

( rıul)o orkestrası - Şef: Jlas:ııı 

Ferit Alııar). 1 - ı.. Clıerubiııı: 

~leden U\'erlürü. 2 - Y. A. Mozart: 

Hurfnrr Serenadı. 3 - Ros~ini: 

Sc,·il) :ı Berberi orcpesıncloıı ııver· 

Hır. 4 - Joh. Strauu: Ycin, \"eib. 
und (ie<ıang (\'als) . 22.00: Memle· 

ket sıı.ıt B.) arı. Ajans haberleri; zi 
r:ı:ıl, esham • tahviliil, kambi) o · 

ıııılrnl lıors:ıM (fiyat). 22.20: Ser· 
hesi saat. 22.30: Müzık (Oda müzi· 

IH - Pi.) 23.00: l\lüzik (Cazband

PI.) :!3.:.!5123.30: \arınki program 
'e kapanı,. 

Tiyatr olar ve 
sınamalar 

Alemdar sinen1osı 
Ebediyen ben u ninim 
Denizaltı arlıatlaaları 

-o-
ŞEHiR TIYATROSl' 

Hu alşam 20.30 da 
'J'ept-hı,ı: Dram kıs mı 
ŞERMIX 

•
~zn • F.. Sadi 

Tek Tiyatro~m 

Ihı Rt'l'e Kadıköy Hale 
si nt"fTlasında 

T • .\ .'j 1, .1 R t; A S J 
A~ rıca 'od,·il 

\ .ıı ın geee Dalcırkii)·iinde büyük 
lem sil 

-0--

HAl.K OPEBF.TI 

Bu abanı eski ÇaJ. 
layancla ı;ut 21.33 dı 

Ed·i l/anıanı 
Ed:i 1'as 

Yazan: ~I. ibralı im 

• • ' .... •• ... • .. .. 4 ,. • • 

cak ki: 
- Anne biraz gramofon ça

lalım. 
Dedi. 
Bu çoc·ığa yeni hediye olun· 

muş bir matine idi. 
Kristin up.Jdudan birini ça

ğlrdı: 
- Serj odamdaki gramofonu 

getir. 
Yeni b tulmuş bir uşak olan 

Serj derh ıl emri yerine getirdi. 
Kristiı:ı. ır a.kineyi hazırladı. Bir 
plak koy,lu. Bu koı:u.-n maki. 
neye hayran olan Totolitombo 
da "°özler n.i. ağzını, kulaklarmı 
açmıştı. 

Pı:lk di'ndü. evveli bir ban -
dor.un se i duvnldu, sonra bir· 
denbire bı bando durdu. 

Şimdi bir aeein konuştuğu ve 
şu sözleri söylediği duyulu -
yordu: 

"Tode Rielsky. Tode Biıeuky .. 
Bidm 1·n diğimi:: emirleri ym
n< 9ttiı'11 ek kin çok gef" 1calı • 
uonmn .. ''c. Eı1. A, tŞ pıricftlta
lrmlrı11 b; iııi hekli11orlar. Bunu 
~almımı nasa.tt 1izerine koy •. 
B;~ rıel'r tılır•-: Fcrı at qeç W
m.a 1 c te -rar bizi atla('"* 
kalkma.. Bu kere ittfilorımıMV 
çak <Jııüt1ı if oı.r. Emri miri ~
riwe ~·tirmek içe. 3Clfltl ksrk ae· 
kiz MJat mWaıock wriyorua. Bu 
müddet geçince 00.,ka §ekillere 

- 26 
Postaya uğramak ve mektubu 1 

vermek için vakıt yoktu. 
Burada bırakr.1ak do~ru def.il· 

di. üstüne almak da korkuluy · 1 
du. Yakmak istedi. Bu işi de ya· 
rıda bıraktı; çünkü vakıt kay be· 
diyordu. Kalanını yırttı, ufa'{ u· 
fak parçalara ayırdı: sepete attı. 

Biraz sonra hizmetçi gelecek, 
diğer silprürrtülerle "beraber onu 
da alarak cötürecekti. 

Çabucak giyindi, dışarı fırla · 
dı. 

-17-
ClR KARAR 

Vap11ra nasıl ıidecekti.? iceri 
girebilecek miydi? \'oksa göı üş· 
mek için Fransız tayyarecisi dı· 
şan mı çıkacaktı? 

Acaba ne söyliyccekti? 
Yoksa babaıı ona uzun mek · 

tuplar yazmadığı için kızdı mı? 
Çok merak ed:yordu. 
Napolide trenJen inc!iği za · 

man akşam yalda9ıyordu. 
Hemen bir ta!<ıiye atladı ve 

limana vardı. 
Uzun rıhtım boyundaki va · 

purlara göz gczc:irdi. 
Fakat Ankar vapurunu göre -

medi. 
llcri ve geri gitti. 
Gene göremedi. 
Yan çıplak ameleler, güzel 

seslerile, şarkı ıöyliyerek bir 1 -
talyan vapuruna kömür veriyor· 
lardr. Bir amelcba§ı da onlara ba· 
kıyordu. 

Mikael. amelebaşıya yaklaştı: 
- Ankar vap:.ıru nerede? Gö

remiyorum. 
Dedi. 
Amele-başı pala bıyıklı, ıi4man, 

orta yAflr bir adamdı. Mlkaeli 
hiç de hoşuna &:itmediğini göste • 
ren bakıtlarla bLttan ayağa ka • 
dar süzdü. Sonra .ti uzakta enci· 
ne dofru uz•yıp giden kocaman 
bir duman yıinunı ve bir vapu • 
run ~ tarafmı cöıterdi. 

- iı~e. ıidiyor ... 
E~... Demek ıeç kalmıştı. 
Şimdi ne YIJ>l"fmı şaırrmıı 

bir haldeydi. 
Rutgele yürüdü. 
Rıhtun ~ bQriik bir ça-

1rşına vardı: dara ileride büyijk 
bir insan kalabalığı cördü. oÇ 
İtalyan vapuruna tı.ldnn tıklım 
asker doldurulmuıtu. Rıhtım par 
makhğımn ardma toplanan ni • 
~:ılılar, çocuklar. anneler ve ha· 
balar onları gözyaflarile uğurlu
yorlardı. 

Fafiat marıı f ırtmah bir deni • 
zin uğultuau gibi bütün limanı 
dclduruyordu. 

Mikr•l durdur onları baktı. 
Benittonun dediklerini hatırla· 

dı. 

Her halde bu vapurlar da Erit· 
reye &idiyorlardı. 

Sağdan ıoldan geçen kara 
gömlekli gençler onu soğuk ha -
kı'1arla •üzüvorlardı: fakat Mi • 
bel oralarda defiJdi. 

O timdi Anker vapuruna ye · 
titcmediii ve aynı z~r.anda E • 
ritreye durmadan vapur!ar dolu· 
su a•lrer cönd«rildiğini gözlerile 1 
gördü:tü i-;i:t sıkılıyordu. 

- Benitt<A".ıın hakkı var. Harp 
kopacak ... Ebr hemen kopmu • 
yorsa henüz İtalyanlar hazırlık • 

mürscAUJt c<kccğiz. Si11ck ne -
yi..." 

Salona bir ölU ıilk\ıtu hakim 
olmuetu. Fakat biWıara bando 
ycnidtn ç&lmaia bqladı . 

Tode aot...ıkl!anlılıkla: 
- Bu P:Alr bana verin baka

yon. dadi. Bıınu da diğer eşya
lar ile birlikte tahkikat h~kimi· 
ne veririz. 

Geriye kalan plil"lan 1"özden 
Jeçirdi. :ea.,ka hic; biri hileli de· 
J!ildi. Kristin enditell görünü • 
yordu: 

- Bu menhus tehri terkede
lim, diyordu. 

- Beyhude zahmet olur. diye 
Tode oeqp verdi. ÇUnkU bi"-i 
ta.kip edeeeklercllr. Nitekim eks 
preste karşıma çıkmamış1ar 
mıydı? 

Bir lahza düşündükten son • 
ra: 

- Pırlantayı masanın üzeri
nP koyaC'a~. 

Dedi. Zenci şunu ilave etti: 
- Evet, e,·et. ben de gece 

gündilz batında beklerim. 
- Bende birlikte ... 
Diye Valf'ri atıldı. 
- Hayır, hayır. pırlantayı 

kimse muhafaza etmiyecek. 
Diyerek Tade hepsini dur -

durdu. &istin: 
- Aman l:c·,-.:·;cr r.':=ı!~r. 
Diye yalvarıyordu. Tode ka • 

!Jfl" ~~$-~Jl@ 
Yazan! K ad ircan Kallı 

!arını bitiremedikleri içindir.. ten ve papatyeyi andıraA 
MaJemki bu t51leydi, artık o ,ıt çiçektir. Yağmur ya 

da ltalyada kalamazdı. man kapanır ve hava açıl!' 
Hele her görenin cna dikilen man ise hemen açılır. Bit 

düşmanca takışları o kadar ağır metre gibidir. 
1• d k' Mikael yalnız bu kadat ge ıyor u ı ... 

Rıhtımdan ayrılırken üç İtalyan liyecekti? Hayır ... Hemdi 
vapuru da biribirinin ardından bunların hepsini dütün • 
p:...lamarları çözüyorlar, limandan 1 Fakat onun karşısında 
aynhyorlardı. h~si.~ kat kat daha güıel 

Müzikaların çaldığı ve binlerce yı sozler bulacaktı. 
gencin söylediği faş~st marşı kı · Elis~a onun burada bet 
yıda kalan gözleri yaşlı at" ne ve şı.?~. bı~. v .!e~~et . gele. 
babaların, kardeş ve nişanlıların 1 duşun~ugu ıçın .. ııtm!siıli 
hıckmk seslerini bastırıyordu. 1 yccektı, bunda tupbea 

Yalnız bu kadar mı? ha ve anne evini bıraka 
Harp patladığı zamc'n bunlar bö~le bir zamanda omınJI 

dan ne kadarı 1Iabc1lerle b:rlik· caı;ınr d~. p~~ oy kadar 
te. öksüz yaslı ve evlatsız k:ıla yordu. Çunku saglam 
ca!·hr ... ' terbiyeli bir genç kızdı; f 

insanlar, dünyaya ilk geldikle· ?~ide !fa.~e~ <lelikanlı~ 
ri günden beri hiç degişmemişler: ıçın ~ı~ u.mıt vcrecektı: 
Hep dövüş, hep çarpışma ve kin.. vere~lırdı. _O z~ M 
Kavganın yalnız şekli değişmiş beklıyecektı. ~~u&un de 
...-e j!ittikce daha kırıcı daha kor- nn, yarın degılae ondan 
kunç oluyor... ' bet ortalık düzelecek, 

Fakat madem ki her şeye rai· laşmamazhklar ıcçecelc .-
men b-J kavga oluyordu, elbet şaca~lardı. . 
ıimdiye kadar kölelik zincirini MıkacJ bu hulya ile 
takınmıyan ve ba;lrbaşrna yaşı • dind~n. ge~yord~. • 
yan Habeş milleti de, kaarşı ko • Lakın cger hıç bir • 
ycaktı. mazsa. efe~ ~enç kız ona• 

Her zaman kuvvetli olan ka - - Ben sızı nasıl 
zanmıyor . 

0

Mikael kendisine Sadece si~e ~ctdım. Onuıı 
ezici gözlerle bakanların Na. ra yere gırdım ve 
polidc daha çok olduğunu Derse o ~~n ~e ya 
gö:-üyordu. Her halde Habeş işi Artık ne unıvenıte, ne 
yüzünden sevdiklerini oraya gön- ma, ne de hayat... _ 
dermiş olanlar burada daha kala· Hemen yurduna do 
balıktı. disini onun uğruna kıöril 

.Roma istasyonun :la trenden in 
meclen önce kararım Termişti : 

Buradan ıidecekti. Artık F.lis
aa ile anlaşmak için de Benitto o
nunla daha yakından görüşmesi· 
ni, yahut ortalığın durulmasını 
bcklcmiyecekti. Zaten ortahğln 
durulacatma, iki tarafın uzlqa .. 
c:apn. dair olan İnan.rf Pmdi Jrii. 
künden .c;küJüp atılmqtr. 

Geceyi trende ıeçirmit ve pek 
az uykusuz kal~tı. 

Buna ratmen oda•ına döndütü 
zaman uykuya yatmadı. 

Yıkandı, w.t oldu ve en temiz, 
en yeni elbiHlerini ciydi. 

o •'-' lriQltllheW ~ bir 
ba$kahk va~rdı. 

Yüzu dt &kıtlan 'da ıertti. 
Hemen dı .. rı çıkacak. her ne

ye mal oluna olaun Eli..ayr cö· 
recelr, ona kalbini açacaktı. Di -
yecekti ki: 

- Sizi seviyorum... Siz o ıun 
beni belki ölümden .kurtardınız 
ve bundan dolayı, çok borçluyum. 
Fakat aynı zamanda o zamandan
beri bir daha ayrılmamak üzere 
kalb•me yerleımiı bulunuyonu -
nuz. s:zin beni sevdiğinizi ümit 
etmekteyim. 

Bana söyleyin, bunda yanılıyor 
muyum? Yoksa size karşı bir küı 
tııhhk mı yapıyorum? Artık anla· 
malıyım bunu ... Ya evet, ya ha • 
yır! .. Bir tek söz ... işte bu söz be
nim havP.tımın gececeği yolu ıöı 
terecektir. Sizi gördü ;üm za -
man, gönlüm gü:-ıeşi gören mas· 
kallar gibi açılıyor, senden ayrı · 
lrnca da yağmurun gcl•ceğitli ha· 
ber verdiği zamanki gibi kapanı
yor ... Benimle gelin, yahut bana 
ümit verin. O zaman siz ne derse· 
niz yapacağım. 

Mikael, Habeş ülkesinde yeti-

r.sım okşa.dı: 
- Merak etme yavrum .. Ba· 

na yalnızca kanm ve çocukla -
rım lazım. Fakat sen dua et de 
Allah bizim yardımcımız olsun. 

Dedi. 

v 
fJALONDA 

Bütün bu hadiseler şehri deh 
~et icinde titretirken Kont Se4 

rizol bir lahza bile vakıt kay · 
betmiyordu. l\1Wiyö Merimansa 
bahsetmiş olo"fhı cc-miyeti ku · 
rup • 3ine1t Bevi" çe:.e3i;ıin te • 
şr',iJü .. lı>rine karşı koymak ic;in 
icap edP'l tertibatı almak üze -
re üstüste ziyaretler yapıyor. 
rikrini anJ .. t.yC'r, müdaiaa edi· 
ver ve herk~e hak ·m cJ:.n kor· 
kunun y:ı Jımile bu t~bUsiln
dc ?::u\·::.!!:.l: c:ı c!:::,·==-=::. 

Ru C'PrrıiyPte iltihı> 1~ edenlıor, 
her an biraz daha fu'alasıyor
larr~ı. NPı.avf"t tesek'r ti ta,... m 
landı. Kont Reis Sf'~·•di. Tode 
Bielsky katiplik vaz.ıfosini de • 
r•'ıt,. 0 tti. İlk (\Pf4\ l"l&r"lc !\fl\41• 

yo Merima.ruım köşkünde ic:tima 
ohuıdu. 

Yalnu.ca erkekler celaeve ka -
bul olundu, Tode beraberinde 
T ... ~::tcrnboyu <!:ı g ... ~:::Ali3!i. 

r nrıh a ,, .. r l 

harcamak için ilk fırsatı 
cekti. 

Çünkü kendi kendi9inl 
mek bir Habqli için en 
ı:ünah ve alçaklıktz. 

Tam dıtan çıkacafı 
pı vuruldu. 

Mikael onu vuruıundllt 
artık alıtmrıtr. 

Bu, Benitto idi. 
Sevindi. Çünkü diif 

na da açacak ve da:ı:umOIP! 
münist delikanlı; 

- Çok doğru ..• Bunu 
yapmalııınr .• 

Dene bir misli lrunet 
rnıt olacaktı. 

.KaplJ"l ~tr. ·r1-1.qınr 
dı. Benitto ee~! 

- Bonjorna .Mibel r .• 
- Bon.jorna r ... 
Benftto lto1tufa ntm..,fll 

du: 
- Dün akpm seni 

fakat bulamadım... Hatt& 
saat aralıkla iki defa daha 
dım. ~ne yoktun? .. , M 
timr 

- Merak edilecek bir 
- Merak edilecek bir 

mu? Nerede bulundufund 
yonun unmm. Polisin 
lediğini de hiç d 
musun?.. (1Ja1ıa 

• 
lrlnde 

A1lık im 
3 a7hk 960 
6 ayhk •75 
1 Jıllık 000 ı 

Tarifeden Balhn 8f 
Oda otuz kcrus dilsOl 
blrlıJıne •irmlyea ye 
'•tmıs besrr lrurus u 

Abone kaydını bfldl 
tup •e telırraf GcretfD 
1>11raoıının oosıa qya 
voııama Ocrelfnl idare 
rine alır. 

~flrldyf'nfn hr'I' T\ftfda 

inde \'AKIT"a a~ 
Adrr detltUrme 

23 karattur. 

tl .AV t'"CR • 

fi('arrt lllnlarının Si 
tırı 'Onrlan •tıbaren 11111 
rınd• 40: le; sayfalırd•. 
ru'I: rfMtlnnrO 'l&vfılf• ' 
'"e nı uncudr ı: bl 
hıı,hk '"""' tr"meC"e 5 
p~,ük. c:~~ d~atD.11-

rrnkll tlAn •erenlere 
•nrlırmrlrr VaJ'ıhr. R 
rın o;ııntım • 'lalın SO 
11cart ~"ıu~ette 

K Dtflk lllnl•f 
Alr dPfı ~n. fkt defl.!I! 

drfa ı H rtört defası 
dPfa,ı 100 kurusıur. 
ılAn '"•rPnler•n bir dt 
"•dır. l>l\rt 'lalın _.. 
fazlı "8hrlan bet k 
cap edlllr. 

\'akıt h~m doınıd•ll 
ıcrndl ldıre ,nınd~ 
k•r• eadd,.~tnde V•ef 
altındı l'E~Ar.F.t>D~ 
llln 8ftro~o ellvlr t 
eder. (Burunun ıe.eıo"" 



ler ve Stalin Balkanlarda nüfuz! Sa~ık o~·:')erin 
mmtakalan Byırmışlar 

ra rauyosunda 
kçe neşri yat 
(B~ tarafı 1 incide) 

elçi, bu servisin ne gi. 
ve şerait içinde ihC:as 
kuıaca iahtan llOD1'&, 

. ilk düşüncesinin TUrk 
ve azis kahraman 

~uaunun mUoeseem tim. 
Reisicum!ıur lnönUne 

ettiğini kaydeyle:nif ve 
.. müttefik lngillz tm. 
~~a bağlıyan hararet. 
~il. bilhassa İParet ede. 

inı~ "Yapsİıı Türk • 
dostluğu cttmleeile bL 

halk, istiklal a~lı:lıırınm, her şe. , 
yin fevkinde olcluJu.."lu açıkç.: 
göstermiı;tir. İngiltere ve Fr:ı.n. 
sa istiklıillerinöen mahrı:m 4'e 
ıztırap i,..;nde bulun:-n Çc1''erin 
gayt:lerinı yerine getınncge a.ı
metmiştir. 

Ha,·cı.s Ajansı bildiriyor: 
Gestaponun tazyiki Bohem 

yadan ve .Moravynrl:ın geier 1 

hususi haberlere göre, devam 
etmektedir. Cuıuartesi - pa~ar 
gdce.;i Alman ı;ızH Zııi>1tası s..ır. 
visleri Pragda ve Brnoda tale 
be cıuhitlerinde mUtcnddlt \e' 
klfat yapmı~Jardır. Bflhnss:
Brno şehrindeki tevktfat poli 
teknik mektebinin dinleyıcl ta. 
lebesl anı.smcla oıwuştur. 

nı.;er taraftan. Praı;da Çe!. 
mllisine mensup müteaddit za 
bitler ve Çek milie efradı tev 
kit edilmiştir. 

Hususi içtimalar yasak e • 
dilm:ştir. Çekmuu~ak huuu • 
dunda Çek hudut be~çllerl -.~ 
rine Alman hudut bektilerlnin 
ikame edildiği söyleniyor. 

Slovakya ile himaye arazts· 
arasında h~r tUrlU muvasala 
yasak eJilmiştlr. fsıovak yolcu. 
laı a Çek • S!ovak hududu kapa 
lıdır. 

Şlkago, 20 (A.A.) - Çeltcelc 
vak mllll kcnseyl, bu~lln Çe • 
koelovakyada hüküm suren 
tedhiş dalgasına ve 9 Çek tal~ 
basiuin nazıler tarafınd.ın !<la
mına karşı protestoua bulun • 
mqtur. 

'Millt konsey bir za.mnnlar 
dUnyanın en mUltemmel de • 
mokrasilerinden blr1 oıan mem 
leketlerinin buglln no.:...i. r ta
rafından tazyik altınJa bulun. 
durulmesını protestorlan bsş • 
ka bir suçları olmıyan 9 Çek 
talebesinin merhametsizce k.at 
line karşı alenen protesto içil? 
bUtUn hakiki Amerikalıları be. 
raberce harekete davet etmek. 
tedlr. 

Almanyanın en 
zayıt tarafı 

(Btlf tarill' ı tlliOllWJ 
E•et, hakikaten Almua... Ro. 

manyadan kendi itlerine selen 
petrol .. buidaJ mahwÜDe kar. 
şı Romanyahlarm Alııwı,adan 
;&tedikleri ve 'be~an:Ji'.deri malı 
ya...ıüJseler ba türlü bir abt "
rit her iki taraf ...... bir ..... 
anıele chr. 

HallMllri A•ahr Rommrrab
larm ietedBderini ve heğendikle. 
rini değil, ancak ellöcle olaa, 
Ye kendileri için lünmla ohm>'mı 
şeyleri ftl'iyorlar. Romuıaiılar 
ise HgGo dün,anm her taıefına 
~öviz mnb'-•I:~. lfttü=leceklrr.i 
ihracat maddelerini w;,.a. cliiıt'Ja 
riY1t• .. nndan yihıd• otas ,.. fi. 
yat üzerindea olsa da meınlekeL 
lori da!ıllinde ~ 
etJa ile mibHtle etmekti Wc INr 
menfaDt J,qbnaJeırbır'. 

1!~ Bii~ ~'uftlerinl ._ 
Jaımete ...kedr.1 efftıst hah. Ni. 
tekim Alınını hariciye num Von 
fü'!A.entrop lıi siln ~eMosko. 
ft hiik6mati De Lehi•talllt ..... 
1llllft ltir dnletln taktimi itia: w. 
~ıfi ba'ie 1msBne kadar R111 
• """- ~.c11...v-at.....ım1tir • .,. ......... ,br. 

llh """"lıı-ltet a ... mda laenüz 
bir ı;"..; .mihacJeJe "iOil MiidUft 

ç:zilememiı rıhnaer • •fir'MI;,. 
AJmanyanm "laqaJan alacalı et
yaya makaba .... ceı; qyaam 
bıyh .,. .. -s'ıithldeld mlfldl!lttan 
ileri geliyor. 

Sm Zft1111!lD1aTcla lııaa A.....
trıtr~I...; ~ 1ırr'9ftlll Pa!hk 
rl~H11rld ı:marhrdn basla 11-
-ı .. thrnn..,.. ı ... ..:t;.. F-...112 a\. 
J .. kt.ıt• -'o!'l'Wltiyle Miyiik df!11W.le. 
re a~lamr"" tff'f!P91 ıerı-0~1 
tonyekh Raıya,,. c!ewetftN'lr .._ 
buna mulaıWI Scn7ed•de1t Ulr 
madde •• ıwda .. d:letl md'•:na 
etmelr lıhdiJIM dal" lıir habııw 
YemÜ.ıerdİ. Yanb, dlı ol• bn 
türlü ~terin ortaya çıkman 
sadece Ahnanlum ......, ... ...,. 
da ittinı bhW•edermcleld saaf 
ile tehir ediJebiUr. V • Alman. 
YIUUD heynelau1eJ İ•tİn blkJlye. 
tin4!eld hu mi o deNced• ..a. 
bimdir ki hiı.- sün ütıaadt harbi 
-·":eri -tl4w,.t. -- rlttlre. 
bı-U.. 
Va~ ._..,.,._.. ._..... "'" .. ~ 

,.. _... HJ•lel'İn W...phldi ,.~ 
........ w ................. .. 
ı..,,,...,........ ,..... r.•-..,... """"'i. 
ti ...nn f'!ft,_""" mitldUlt 
.... lj ............... 

:ASIM US 

Holıenzolen ei!e~:n:n 
Almanyay:ı sc<lık 
kalacağını aöy ledi 

Berlin, 20 (Ilıurusi) - Ecne. 
bi S?az~t~leri. Hitlcrc vaki olan 
s..;ik:ısttPn sonra Almanyada 
rejim aleyhine c~rey~n ba.§göı:1. 
terr.aiş ol~uğu hal·:çnda!:i n~'" 
ri)'3.tı, AI~an me ·ıatilince ta 
mo.men uy~urma olar:ı k gVrül. 
nıc~<te ve bunlaı :n lıt. içteki Al. 
man. mültecı>r tnrafı.·<iım ihti. 
ra. edilmı.j eı: Jı;J'ı.;na hü::n1edil. 
mektedir. Sabık Alm~n impara.. 
toru V~iiıelm, t.:!:.,yd!:i Alrn:ın 
se!'1rcti va.srt:?'.:i'e Ilit!ere, sui. 
"" ~t t....,. ..... ,..,ı,,,;: <1~1 :ıyısile beyan• 
teessıir etmiştir. 
Sabık kıwzer Vilh .. lmin A 1 

man e;eı:Jlıcsinde fiU h~.ıet gvı. 
mekte olan 0€:'.lu Preı:.s ~lst 
V'1!.e'rn, bi:t~ ~~e,.,z:'~crT: ef. 
rair ai'-lniıı Alnı~yaya sa.da. 
katini ilan etmiştir. 

SABIK KAYZPR BiR KAZA 
GEOIRDI 

Doorn, !O ( A..A.) - Sabık 
kı,..,....er. Malilr~"etıl;ı{!e b!r k:ı=a 
Jreçirm.i~tir. KPnd;si. dün müt. 
hiş fırt.uıı:ı.ya rağmen, ptonun 
parkında ıaut3.t sabah g ?Zinti. 
ııi;ti ya.P?.-t!;cn, fnt~a Uç büyük 
a~:ı.cı kc.n n-lon so!~Cş ve bu 
varlar. büvUk b!r güriiltii ile 
s0ıb1k kav7erin 2,5 metre yan1. 
na düşınÜ9tür. Sabık kayzere bir 
r;r:,y o!~J.ffilç, fa!<at h:tta.bi bü. 
yük bir heyecan geçirmiştir. 

-o--

Macar Hariciye 
nazırı 

Harbin baılangıcından 
beri ilk beyanabnı 

verecek 
Londra, 20 (Hususi) - Har. 

b!n batlangıcındanberl ilk defa 
olarak Macar hariciye nazın ya. 
nn Macar dış politikan hakkın. 
da beyanatta bulunıcakttr. Macar 
muhafuatdr te,lrll!trnm, Macar 
hudo.ıtlannın tahkimi i~in hükQ. 
m:te müracaat ettikleri haber 
alrnmqtrr. 

o 

lfatyltt gazel eleri 
Sovyet Ruayaya 
hücum ediyor 

Roma. 20 (Huauai) - Gueta 
de Popolo ıueteai 16 Mart uyı. 
aı:ıda, Jumüe D'İtalla gue!:ai 
de birkaç uyıamda Sovyetlere 
mtitbif bilcuma bql•m•tJardır. 
Bu ıueteler, AYrUpaıuıı kapılan 
Almaııya ta.rafıııdm Ruayaya 7e. 
Diden a;ıldıjı iddi•""' reddet. 
mer.tedir. 

Bu gazeteler, Ruayada ttalyı 
aleyhine urfolunuı ı8aleri, veri. 
Jen beymıatlan kaydettikten son. 
ra. RUllann A.arpatlara Yardıktan 
eonn Bal~k mnnlehtle:-=nde n~ 
fuıwıu arttır(jğı ve fiıbdl Kara. 
deni~Je, B·lbnln~a ntifurunu 
kuvvetlendirerek Akdenf n ka • 
dar nllfus blldmintini temin et. 
mek arsuaunda oldufunu l:ayde. 
diyorlar n: Karpatlara dlfer bir 
cepheden de utaımak için Ruıya. 
,_ f!~rl giMe!!ne ft Tt!nı Ue 
Bslkan1an ve Jı.1tdıan;~de nllft•'I! 
htkimlvetl misine ftal ... .nrn mU. 
1Udc etmiyeceiinl yuıyorlar • 

o 

T""" n~" ... ;nde me ... ı.u1 
b:r tıtyy~re ymıyor 

Bel.?ftd, 20 (A.A.) -ı Rcmar. 
ya.Yugoslavvt hududun~a Tuna 
tizerine alevler i~..nde meçhul bir 
tayyare dOfmU,tUr. Tayyare, ita. 
, .. tleri tem'tPfs e-'ilemiyen n do. 
Jiıı • cerı•bl do'tru u~ıeyea bir 
fi'"~ ... dr-"1'ftr· Difer taJYL 
reler durmadaıı yollarına devam 
etr.-''J"'~r. 

Dti•en ta""11l'eftin p=totu alr.ıtlf 
tilr. Zarr"'eAUcli~i.,e vısre. bunlar, 
bfr!taç lııafta~•l"'"'"n mUte ... ~c':t ftlf'·'-1e ,rı .. u• ... n-n Ye""U·. 
Bulgariıtana ait olara-1' Almanya. 
c1aD gelen tayyarelcrdlr. 

o 

Romanya huduclmıdc 
Siegfried yapılmıyacr.k 

AAJcara, ıo (A.A.) - noman
,a.P.al79 hudw'Uft~lt bir Sle:;f:i. 
ecl hatta fDflll i~. Von papcn• 
in Ronwunaya AI""'" yardımmr 
temin tekJıfinde bt1l'1nduf11'la da. 
lr olarak ~n fn«Ffltı ve FrRnı·~ 
f"!l~brin .. e fntf""' et'•., 1!2'>er, 
:Rocnmyannt j,.,,.,,. bllyt!k e1'"' 
ti tarafmdla btiyen tekılp edU. 
mekttdir· 

~D'l"n.,, ~ ,~~ ,; JU 
ıın UMIUI il ~HıUii ";; 

Londr:ıya g!urıc!t üzerE 
c!:.., A..'1!:.ar2.,:~ ~~leli 
A~ka~l, 20 <:' ~.). ~ ~~:o:id;•e 

Vek<:letı uı,, ...•. ı l.; .• ıbı b~rul. el. 
çi Nuınan M~ı.enı.!nciv3ıu bu a.<:. 
li-m Lo,1ôraya muıevt:cc~nen An. 
ka"lldan :ıyrdaııştır. 

Mene enA!of'lu i .. tasy ·n ":ı H:ı. 
·i~ire v 1 :iıi f U:.:rii s:-~a~ 'ğlu. 
Na.na Ve.dli Fuat Ccb.;.;oy, i"wıali. 
ye Vekili Fu:'.".t Ağrah, T:c:ıret 
V:&:li l~~z:-::ıi "ı c-~uoğlu ile Uei. 
si~u"Tlhcr İ'""J"t ·önü n'!u:ma 
Başyaver Celal ve Ba~evkil na. 
mın:ı mat':::·'lt bürr-su u-umi ki.. 
fbi S•'b:n ~:-~"'·r ;,~ bütün r<>ri. 
cire vrkı:!~ti hiivfik memnrla:-ı 
ve bircok dostlan tarafından teş. 
yi edilm.i;tir. 

lng!I•cre büyük elç!si, Yunr. 
nistıın bü7ük el:w, Fr.uuıa maa. 
k!:atgi.!-:ert genç dif1'?m&trmızr 
t .. ~11i erlenler arasında bulun. 
mu!'-lardır. 

Numan Menemencioğlu ile bir. 
liki.e heyeti teş.kil eden maliye na. 
kit itleri umum mü~:irü Cc~ 
Sait, ticaret vekaleti drf ticaret 
umu'l1 r'..i:':;-;ü Bllrhzn Zihni, 
Mer'tez B:onk~:a nüfetti!le,.:n~·n 
Cabir. hPriciye velr.iJeti kAtiole. 
rindcn Şadi ve ilhan da hareket 
etmi~lerctr. 

Heyet yarın alqam Semplon 
eks::>reaiyle tstanbuldan hareket 
edecı-1t ve CU"'la gü,.ü PaTis~ r.u. 
va~alat edecektir. Orada iki gün 
ikametten sonra nazar gi1nü Lon. 
daraya geçmesi ihtimal dahilinde. 
dir. 
Menemencioğlu'nun Seyahati 

Londrad'a Memn•miyetle 
KarpJanm 

Lo"dra, 20 (H"'ı:uri) - TUrki. 
ye Hariciye Vekaleti Umu"'11 Ki. 
tibi Numan Menemencioğlumın 
riyasetinde bir heyetin Ankara. 
dan Loncraya hareket ettiği ha. 
beri LM~rac!ı sevinçle kartılaa. 
m~ttır. Hl!yet, iktıs,.di ve !!!a1t htt. 
ıuslarla beraber, her ild hil!."11. 
metin müteka!ıll ~enfaatlerini de 
müzakere edecektir. 

Millet Mec!isi 
Dünkü içtimada Hatay 

mebusla.n nndiçtiler 
11:ftg~ ~~ttln "o:': 
naltayın baŞkanhirnda toplan. 
mış ve celsenin açılmasını mu. 
tea.ldp lııUhap mazbataları ka 
bul olunan Hatay mebusları 
Abdulls.b MnrsaJoğlu. AbdUl -
gani Turkmen, Bekir Sıtk! 
Knnt, Hamdi Seloak ve Me • 
met 'l'eclril and lçm.tlerdir. 

lleclis, bundan •onra Jaktuı 
kanunu muvakkat encOmenl 
ne "'bUtçe, dabHlye, barlelye. 
iktısat, maliye. milli mUdafar 
ııhhat ve içtimai muavenet' 
eoeUmenler1nden UQer, memu 
rln kanunu muva~kat eııı.:Umc 
nine veU.lE:.tlerle mtıtenazu 
eneUmenlerden lklfer, orman 
kanunu muvakkat encUment • 
ne de ''adliye, bUtQe, dahiliye 
iktısat. maliye, milli müdafaa 
liraat" encümenlerinden Uçeı 
aı;a seçllnıeslnl ta.Jvlp ederek 
cuma günU toplanmak Uzerf 
lçUmaa nihayet verilmiştir. 

-o--

Hariciyede tayinler 
Ankara, 2u (A.A.) -Hariciye 

Ve!iJJc~i ~tibl uruumilifi iklnci 
muavinliğ!ne ikinci daire mü.dürü 
umumbi Numan Tahir Seyman 
ikinci daf re ır-üdOrU umumililf. 
ne de muavinlf ltfnde bulunan. 
Faile Hiileym hoaar tayin edil. 
mitlerdir. 

-0-

Cephedesükinetdevanı 
ecli~or 

Paris, 20 (A.A.) - Bir kaç 
haftadanberi devam eden ya#
murlar ytt!Hııden cephede tam 
bir aUkflnet hUk!lın ıurmek~e • 
dlr. Ren nehri ile diğer ırmak. 
Jar aevlyesi tehlikeli bir ,akıl. 
de yUl.seldli;lnden cephedeki 
her tUrJU harp faallyeU bllCUl 
durmuçtur. Ren nehrinin yUk· 
sektt~l AJmanlııır tarafındn 
daha fazladır. Almanlar bu 
yOzden suların taı:ımaaıoa ma.. 
nl ol,,uk için waıualar tnşa et. 
mel.la beraber Uerl meı zile . 
rin den bazılarını boşaltmışlar. 
dır. 

o 

Almnn çeHk '°'"' lı ne 
için kaçb? 

Lon~,... 20 (Hnsı•9fl - ta 
vlçreye gelen Alman çelik kr1 
h Tf~sen. ıneMlel{f'tln bn~Urı 
takip etuğl •ı.> a.eLe ve naz· 
reJiınhıe ınuarıı olduiu lolo 
kaçtıtını s671tmıettr. 

______ s_-_,v_A_ı~_•T_ 21 tKJNCITEŞnfN 1~ --
Vali Lütfi Kırdar 
Eugün 
n:H.r"~. - 1 < Valll e rcf~kat 

1;J..:n uı ,...ı'1:ı.şıullzdaa telefon • 
in) - Vali J .. ütfi Kırdnt', lJu • 
.;11n dt.: bıı· 1:uk rntlt:~seleri gez. 
di. Sabah erken sandyi me:tte. 
Linl, yent yapılma 1tta olan haJ 
bin:ı.!'-ını görclU. Elli bin metre 
murabbamda inşa edıJmelctP 
olan bu bina etrafında uzu .. 
ı:a::ı.lümııt al:! ı. 
BJkreş belediyesinin yardı 

mmı gBren sut fabri'tr.sı tet 
kik edildi. Bu~~rn sonra ~:> • 
cuk bakım yuvası da gezlld 
ve içtimai muavenet mUesse • 
ı:ıesme gidildi. 

ayrı?dı 
\"all.mlz gezip :;ördUğU ye 

l~r LnnkınJa notlar almakta 
dır. 

Bu gece BUkreşin en bUyllh 
revüsi.ı.nti gördükten sonra q. 
il~ ve refa.katinde!ti zevat yarın 
tlı;Icye hususi trenle Köstenee· 
ye hnre!<et edereklcr. akşama 
rto.-:Tu ıis ,·apnrla tstanbula dO 
n N'P it IPrcl ı r. 

.Uo0tanya gazeteleri Vali 
Lu~~i .iı..ı• Jarııı mewı~:.;.etıerin. 
c!c!:t tctltikatını yııkından ta • 
:tip etme!:te, bu hususta uzun 
makaleler neşretmektedlrler. 

Yekta RAGIP 

Y-.:ni Sr•vyr.t b:.iyült elç:. ı .;aponya r"ugoalavyadan 
si İmp.ı.rl&tora i~imala.a· harp maizemeai 

m""ini verdi alaca~ış 
Tok)-o. ıo (A. A.) - Yeırl DP•gr"l'.11 ~O (A. A.) - Japon· 

Sovyet büyük elçısi Smetanuı, yanın Belgrad se!iıi Kayito lno. 
dün hariciye nazın Nomura'nın ye matbuata verdiği beyanatta 
da l§tirak ettiği bir kabul esna· başbca vcifelliiıin Japonya ile 
amda, imparatora itimatnanıeslni Yugoalavya arasındaki iktma.dl 
vermlJjtir. mUnu~l;~Uenn ın:ırt.11afı bntinl&-

-o- nnı tetkik olduğunu aöylemlf ve 

Harbin hn.1d!n sebebi Cin Ue cereyan eden mubarebeyt 
nedir? ıdlratle nihayet vermek JD&badl~ 

Mil!no, 20 (A.A.) - Franetz le Japoayanm barb ma1ııemea·n • 
ve tn.giliz hilkfimetleri harbe ah· ihtiyacı olduğunu ve bunJant~., 
Iaki sebepler dolayrsiyle devam bir lmmmm Yugoslavya taratın. 
ettiklerini iddia ederken "Regime dan verilebOeeeğini Uave etm.if· 
Faci:ııta,, diyor ki: tir. Japonyayı ayni amanda Bu-

"Bu iki memleketteki muhale- dapeote hUk<Uneti nezdinde de 
fet partileri harbin ideolojik TC temsil etmekte olan elçi itimat 
Pratik hedeflerinin ilin edilme • mektubunu hUk<Unet nalbl prenı 
since brar ediyorlar. Mubaa"!ma· Pol'a bu hafta sarfmda vvecek-

-0--
tm üçüncü aymda Franmzlann tir. 
ve tngilizlerin sordukları tey §U

Holrandalı bir gazeteci 
Almanyadan çıkanldı 

dur: Harbin hakiH sebebi nedir? 
Bunu sormakta haklan vardır. 

Çünkü pekaz kimseler Çeır.ber • 
Jaynmlann, ff31ifakslum, Eden. 
J:rin Ye Dal!dyelerin mantıkım 

idrak edebiliyor.,, 

o -
Polonya ha!mıet re!ai 

beyan:'\tta bulundu 
lı011dra. 30 (A. 4.) - ~ 

ya llWcQmeU reisi 81kontt, mat· 
buata aeaiıdald be,yanatta bu -
lunmqtur: 

"Bqvekll ve lord Halifaka ve 
İqlUI bblneahıin diler erklnı 
Ue yaptıfım mllldJemelerde Po. 
lo:ıya mUletiyle bükQmetfniıı tah· 
rib n tazyik kuvvetlerine kal'fJ 
saferi temındcn ibaret olan mflf
terek gayeyi elde etı:ıek lçfn fa· 
al bir ı~de teflrlki meni etmek 
hul'Jl'Jndakl azmini kaydetmlf • 
tJm. lngflJz nuırlarmm nihai za. 
fere kadar muharebeye devanı 

etmek ve bizim de m\ljterek dUo· 
mana brşı mllcadeleye devaaı 

etmem.iz tç!n Po,onya ordusunun 
yeniden tcşekkUIU işini kolavıa,. 

tır!nak huuımndo ld kararların • 
dan mOtcbr~ oldU1Jl.,, 

-o-

Hor Be!i~a V.1~;yetter 
- .emnun 

Londra, 20 (A. A.) - lngWı 
barhlye nazu-ı Hore Bellsba ı.ıa
jino hattında İngiUa mmtakaanu 
ıczı;W(ten sonra tanklara karp 
teala edilen seyyar manialan da 
teftif etmiştir. 

Fransız ve Amerikan gazeteci· 
lerlne beyanatta bulunan Bcli!ha, 
ordunun mükemmel teşkilltından 
ve havalann çok fena olmasına 
nlmen bUyük bir canlılıkla ha. 
Telı:ette bulunmasından dolayı 

memııurılyfttini blltürmi§tir. 
-0-

s:mo!l B<''iv.--r".l'cla 
ölenl:!r ıco kişi 

Amaterdam, 20 (A. A.) -
Son tahminlere göre. Simon Bo
llvar fet.U.t:tinde ölenlerin mikda. 
rı yUz kadardır. 

-0-

Lord Loid Atinaya 
gidiyor 

Londra. 20 (Hust•si) - fn!?f 
Uz kültür cemiyeti olan •'J3ritit 
K3wıil" reisi Ye loniJ:ır lca"1tara.. 
sr azasından Lord T ö·rid, S{'fya-'a 
'-'lt-1\ft ,..,._:_,, .... ,. ,,.,,, __ , ....... ~ 

tır. T ""~ T 8•·'~ tt,ı,,. f".-yıot 'Rü1. 

"f"••• ı, .. ı .. .,..,..,,..,.d,., Kr"'t l".•rC'.'1 
tarafında 1 kabul edil..Uştir. Sof. 
yadan sonra Atlnavr .ıiyaret ede • 
c:ektir. 

Lonclra, 20 (Radyo) - Holan
da ıueteclıli Konco Alman)'aJ'I 
terketmelc mecbur olmugtur. 

Guetr.Jnde Almanya aJeyblr 
de bir yazı yazan bu attan ayal 
yuryı ayni cuetede teknp ... 
meal lttenmigtir. 

Proplpacla .......... lliııl-.ı 

.suaunu yerine ıetfrmlyen ffo. 
landah gueted, Alman hflkOmr 
tinin bir emri üzerine derlW Al
manyayı terketmefe mecbur al. 
IDU§tUr. 

Sovyet kıtalan 
K ..... '-.,":'. 

Ben, IO (A. A.) - AJmaa 
radyolarmm verdlit haberlerrie. 
re, S. S. kıtalan Krakovl'ye ceı
mletir. 

Milli Şefin Zongulclalc. 
hlara iltifab 

Zonguldak, 20 (A.Jr.) - 11 
Sonteırin giinil burada tn&atl lil
nU olarak kutlanmuı mllnaebe
tfyle Zonguldalrblar adına nmı· 
lan ıayp ve baihhk telcr-fwa 
Cumhurreiaimla ve Millt Şefimls 
şu ıuretle mukabele buJU11DU1. 
Jardır: 

Vali Halid Aboy ve arbder 
Ianna: 

Muhterem Zonguldakblarm 
kadirşinas ve asil tenhtlrlerindeıı 
pek mütehusia oldum. Teıekkilr 
ve muhabbetterimin kendilerine 
ibl4imı rica ederim. 

---0-

Güınrüee alınacak 
memurlar 

Yüksek mektep mezunları 
araeın,an gümrüğe meınur aı. 
mak üzere dUn bir lmUhan ya. 
pılmıştrr. Jmti!ı:ına 7aJn11 Ud 
ki~ LılUracat etnıif, bwılardao 
da ancak bir tanesi girmiştir. 
Bu bir kişinin evrakı Ankara. 
ya gönderilmiştir. 
Perşembe günü de gUmrtıle 

klmyııger ahnmak Uzere lmtl -
ban yapılacaktır. Buna da d~rt 
kişi gfrmlttlr. ikisi tayin ecU ~ 
lecektlr. 

Fransanın •i:oskova a'çisi 
Ankaradan liöndU 
Fransanın Moskova bU7Qk 

elçisi Naı;glar beraberinde An
kura btlyU'k elc;lal Maulgll ol 
duf;u halde dun Ankaraclu 
şehrlmlıe dönmUt. Park Otele 
lnmı.,ur. lkJ aflr, dlln beraber 
yenıek yemişler, ölleden aonra 
şehirde bir gezinti JApmıtlar 
drr. Moıkova ıefiri ayın 24 tıa 
de Ode1& 7ollle vazlfestne ha • 
reket edecettlr9 
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lngilıerede futbol 
Ekser sporcuların askere alınmış 
olmaiarına rağmen müsabakalara 

muntazaman devam edılmektedır 
lr.giltcrcdc g-cçcn senenin bir 

ço1' oyuncuları bugün askerlik 
hi..meUerini ifa ctrne~tcdir, fa_ 
k~t bir çokları da hala silfıh al. 
tına çağırılmamı~lardır. Bir kaç 
gün C\"VCl "Lig XI" ile "All.Bri. 
tish" arasında cereyan eden gü. 
.zel bir maçta yurtta kalanlar -
d.ın iJir çoğu J?örülmüştür. 1 

Mnç 3-3 neticcler.miş ve ha. ı 
kikatcn muhtc.'jem bir futbol 
seyredilmiştir. Her iki takım da 
futbol Federasyonu reisi Mr. 
W. C. Cuff tarafından sec:ilmiş. 
ti. Lig takımı 5 beyne!m:iel o. 
yuncu ihtiva ediyordu. Bunların 
n.rasmda Wolverhampton klü . 
bür.ıÜ.n meşhur santrhafı Cullis, 
Stoke klübünden bUvük gol atı. 
cı Mathcws, beş senedir beyne!. 
milel oyunlarda söhrPt kazanan 
Brook da bulunuyordu. 

All..British takımında ir,e şim 
di Preston klühü için oynavan 
sol ful bek Beatie ve A rsenalın 
en çok para alan oyuncusu Bryn 
Jones vardı. "Lig XI" tak•mı 
oyuna sağ iç Carter'in bir golü 
ile başladı. Fakat O'Donnell 
(sağ dı!j) sayıyı çabuk müsa -
vile<Jtirdi. SoI"..rn Aston Villa 
klübünden Martin (sağ ic) AH. 
British takımını bir sayı iler
letti. Fakat haftaymdan hemen 
bir kaç da!dka evvel Macnab 
(sol haf) tarafından yapılan gol 
ile her iki takım lC'krnr müsavi 
oldular. 

lkinci haftaymda Manchester 
City klübünden Doherty (Lig 
sol haf) 3-2 ye çıkarmağa mu. 
vaffn.k oldu. Fakat epeyce son.. 
ra Bryn Jones penaltı sahasın. 
da favul :\l'notığı İGİn All.Bri. 
tish'in santrhafı Evert.on kili • 
bünden Tommy J on es hesabı 
tekrar rnüsavil~tirdi. Oyun son 
derece bcyecanh olmuR ve mev. 
C'Ut 151'\()0 seyirciyi çok rf' - • 
diı mi(:tır. 

tibarcn hi7.alarmda vazıh müd. 
detler için Genel direktörlük ta. 
rafından geçici müsabaka boy_ 
kotu cezası ile tecziye edilır.iı;;. 
!erdir. ~ Iüseccel bulundukları 
klüplerden iEtifaları halinde bu 
ıezalar bekleme müddetine mah 
sup edilemez. 

Tvpkapı klübünden 39 Ray. 
dar Borac-anlı 6 ay. Topknpı kİü 
bünden 38 Berafettin Sia-avi 6 
ay, Istanbulspor klübündcn 933 
Seyfettin Demirtaş 3 ay. 

Sıhhi oim~dığı ileri 
sürülen 

Taksim stadında 
Müsabakalar menedildi 

Beden terbivPsi f stanbııl böl. 
gesi b::ışkanlığmdan: 

Spor sal:alar:.,da sp~rcuları _ 
mızın herhangi bir ka7..a.ya ma • 
ruz hal~ bil<>rf'klı>ri ih1 ·mali kar. 
şısında ittihazı zaruri görülen 
sıhhi tedbirlerin bir an evvel ik. 
ırıal ettirilmesi hakkm<lıı st:ı..d 
sahiplerine ve bu meyanda Tak 
sim sahasına yapılan tebligatın 
tekit edilmiş olmasına r.:.~-r.ıen 
nazarı itibara alınmadı;lı vaki 
tcftis neticesinne tPkl""rur et • 
miş bulunmasına binaen: 

1 - 22.J 1.939 tarihinden iti. 
baren ikinci bir tebliğe kadar 
bu sahada klüplerimizin resmi 
ve hususi maç tertip etmeleri 
menedilmir.tir. 

2 - 26.11.939 tarihinde bu 
sahada ovnanması fikistür ica. 
bı olan ma;larm hangi :sahalar. 
da yapılacağı bu haftaki maç. 
larla birlikte iliı.n olunacaktır. 

SORSA 
&ksiyon lig ıı.1çlarında Ar. 

senal 6 puvan ve 19 gol ile ibL 
r:nci geLınektedir. En yUlroek 
gol sayısını Charlton Atletik 
klübü kavdet..-:ıi~tir. 20 gol yap. 
mış. fakat on tane de kavbet. 
miştir. ToltenJıam gerek lehine 
gerek alev:ıinc en az golü olan 

ı bir klüptür, Iehıne 6 aleyhine 

-Ankara 20·11-939 

•--ÇEKLER--

•3 ~o:ıi vardır 
Gelecek cumartesi beynelmilel 

maçların bMncisine b~lanacak 
ve Jngiltere Gal (Wales) eyale.. 
tile Şimali G:ılxada oynayacak. 
tır. 

İngiliz takımı şu oyuncular. 
dan mürekkep olacaktır: 

Swift (:\1anchester City) ka. 
leci • fl'IITi~ (Wolverlıampton). 
ve Cr0vk (i3lacktown) bek: Wil 
linham (Httddersfield), Cullis 
(Wo!vC'rhamptorı) ve Mercer 
(Everton) haf bek: Mathr>ws 
"(S .. ol<P). Proo"lle (Ast.on Villa). 
Lowton (Everton), Balmer (Li. 
verpool), ve Brook (::\fanches. 
ter Cit) ). 

Gelecek haf ta için diğer bir 
futl)vf Mf>fnle<!i V('rcce<7iz. Gecen 
meseleye doğru bir cevap bula. 
'bi!dhıiz mi?. 

O. Baker 

Cezalanan futbolcular 
Beden terbiyesi lstanbul fut. 

bol aja::ılı~c1an: 
1 - A.sağıdn klüpleri, adları 

ve böl~e rurnıırı:ılnrı va .. ılı i1-
mancılara iştirak ettikleri mü. 
sa!nka'arda:..i suihareketlcrin . , 
den dolavı ~enci d'rcktörlükc:e 
g~çid -··~ • " 1:a boykotu ce"a . 
sr \·erilmiSttir. 

TebliP,- tarihi olan 21.11.9:-39 
tarihinden itibaren kliip!erinin 
ve hal•e::1!cr!.n bu f utbclc~lcri 
ceza mllr1deti içinde mil3ıı.baka. 
lara i"~ir"'t C'._F,.mr~cl<>ri tcb . 
liğ nluıı"r. 

Eylip klübtındcn 1G35 l(:matl j 
Öztop 4 av, Ortaköv klübünclcn 
2154 M.:'..ı!is Açı:depc ı ay, Or. 
taköy l·lü'H.in.c'!en 1377 "'o .:ı .. ~:, 
Duruşkerı 1 ay, Ortaköy klübün 
den 1238 Basri Camer 1 ay. Ga
lata~encler klübiinden 288 Knd. 
ri Ağay 1 ay. 

2 - ~.ağ;da klüplet-!, nd ve 
soyadları ve bölge s;cil srnla. 
TI vo•nlt }ı·ı'ıtno:ı.n idm"""lların 
da klüp değiştırmevi icivat hn. 
!ine ,... ~ır,..,ıc: ,..1.ı •• 1.1 .. r·"~cı•ı ,.ı,.,_ 

layı 15-11-lü39 tarihinden i. 

ı Sterlin Onsiliz) 
100 Dolar (Amerikn) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (ltaly:ı) 

100 lsvicre rrnnkı 
100 Florrn (Fclcuıcnk) 
100 n:ıyşmnrk (Alııı:ın) 
100 llelg:ı !Belçıkn) 

100 IJırnhml CYunnn) 
ıou Le\ ıı lHuıgar) 
100 Çckoslovnk kuronu 
ıııo Pezeıa ( lspany:ı J 
100 Ziloti (Lehistan) 
100 Pengö (l\lnrnr) 
lOO Ley lHuıneıı) 

100 Dinar (Yugoslav) 
100 lsveç Kuronu 
100 Ruble (Moskova) 

istikrazlar 
Tiırk borcu l peşın 
Erganı 

1 
Sırns - Erzurum HI 
\lcrkez llanka~ı 

5.2375 
130.36 

'.!.97&0 
G.8'.!") 

29.4'.!5 
G!i.G-tı5 

21.5~ı 1 
U.97 
u;ıa 

ı:l.G75 

23.8075 
0.31875 
2.495 

31.3G25 

Ticaret ve Zahıre Borsast 
20 - 11 - 939 

ı:f\'ATl.~H 

Bıığcl:ıy yumıış:ık 5,25 5.35; 
lııı~day ~eri 1,:l7 l/'.! 5,2 1/'.!; 
hııgd:ıy kızılc.ı .ı,rı; :ırpa yrmlıl. 

4,2 l/:!; :ırp:ı•An:ıdol 3,31; ~·:l\·. 

d:ır 4,5; yul:ıf 4,12 1/2; keten 
lolıııııııı J J,2:i; nohut k:ıllıurhı 

X,20; smnm ı:i.'.!O ı:;,:w; lıaılcııı 

içi ıatlı 85; fındık içi 3& 37; 
ı>c> ııır hc)nz 2i,2:i 2!1,15. 

GEi.EN 

Bugı.I.ıy !122, arpa 175, susanı 
17, fasulye 45, kuş~ emi 3'J, ~ u,.ır 
fi8, y:ıp:ık 2G, lı:ı~has tvlııııııu 10 
bulgur 15, un 08. 

GiDEN 

K. C'C\'iZ l:i ' tiflik 3. 

St\111111: ı1SW U.'> 
nn(ılrlıı':!ı \'<'r: \'AKIT Malh:ıası 

lJrrı•rn ~Psrİ\•ntı iılnrr Prlrn: 
Hcfik Abınet Se\"engıl 

ölülere sövül
melimidır? 

\ Friınsız sark J 

ordusu Kumandanı 
(Bıı~ taıafı :; UılC:Udt;) 

lunchığumuz için lrnpyclerl ta
nırız ama, .. nı .. ın .. u.ıazlıkt.ın 
gelir, btuıu ela yüzlerine '.ır. 

ınayız. Zira lnıgiin Tevfik 
11'il,rctfıı kfrbına c..eceı, bir şa
ir, bulunmadığına eminiz. 

!l - Te\'lık l•'ıkret resmi 
ıncklcpleıucıı çch.ııuıiş, Ilobcr 
Ko1lcjdc hocalılt etmiş. 

Acaba bunu nasıl bir kana
at ve zaruretle yaptı? Eğer o 
taritılcrde 'ctıaıııııın, meıııle • 
ketiııin meııı .. a .. 1.)11111 \ ' O mil -
letiıı hakiwiyut ha .•• arıııı ~if; 
ncyen blr idare hlil•Um s:irli • 
yorsa o idarenin b'\şrnda bu 1 u
nn nlard an ytiz çevirmek mi, 
yoksa oularn yaı·udh.çıtık et -
mek mi hamiyet iktızasıuır? 

3 - Te\'fi k l<'iluetin oğlu 

tsn dinini kabul etmiş. 
Yıllarca medrcscl,!rde yat _ 

tık, kalktık, yobazlıkla şöhret 
kazandı!'; lıö:•lesini dll<;:line • 
nıedik ... Hu çocuk <lilnyaya 
geldiği zaman acaba l.ıoynuna 
salibi asan babrısı nııdır "! ~a -
yet o cocuk Jccıııalc erlçti:cten 
sonra fsn dinini vicdanına ve 
lrnnaatine daha un;un bula -
rak o yola gittiyse buna kim 
karışabilir? İnanmadığı hir şe
ye iııtuıır giiJi ı;uı· un.:ıı·ck riya. 
l>ı'trlık etseydi daha iyi mi ha. 
rc!~ct etmiş olurdu? eu clUşUn
ccn'n te 7 '\hlirleri ha,.lılar se
feri vrı ilfiyı krıli;nAtn°lluh için 
cihnddır. JJiz de öyle mi yapa_ 
lım? Vicdani kanaatlere hür -
met, medeniyetin en birinci 
şartıdır. 

4 - 'l'cvfik Fikretiıı cvın1 
refikası Rober Kollejc satmış. 

lşto bu tenkit pek şairane -
dir! .. Acaba taııuda Tevfik l"ik 
ret mi takrir vermiş, yoksa 
Hober Kollejin ,·crci:1i p:ıra _ 
dan bir kuruş fazlasile başka 
bir taı:p varmış da o bayan, 
ben bunu ille Rober Kolleje sa
taca~ım diye uyak mı diremiş? 
SBzUn kısası: 

Melek değilı.in ya sen <le 
insan~ın, 

Hu çiı'kin i<;ilerd<•n fıtrat 
ulnn-.111! ... 

Necib Selam 
(Sahık 1'-:Cldai llutız _,,.t•ib) 

llin 
Bruotilrı 1 inci Sulh llulml• I/6. 

J;imli§iııderı: 

llatıl.lı Rum lıast:ıııc!ii:ı.n ~:.ı.ur 
Bonıonli 'flUrahnnesinde ınustahdem 
Ynni Bıırnazo nlcyhinr ıı~tığı al:ı -
cak <lııva~ının t•:ı ı ·i ılurıışrıı:ısında 

müddei \'ekili kuntr:ıt veı erek im. 
znsıııı mkiır lıııliııdc istiı.lııp iste. 
dıf1.ııi \C gdıııeu.ğı takdirde istik -
tr.ıı..ııı kaçınarak iınza~ıııı kııbul 

elnıiı, sayılact\ğına dnir gıy:ıp kara. 
rı tehliğini istemiş ve miiddei:ıley. 
hin ik:ıınetg;'ıhıııın meçhuliyctine 
ıııclıııi gıyap k:ır::ırının 15 güıı mürt 
detle tı•blığinc ı.nrar \'crilrıılş ol _ 
dugundan mahkeme günü olnn 
9 12-39 saat 10 da ınnhkemcyc 

hir.rnt ,·cya hil,.ek&le pelrncniz mu. 
:ımeleli gıy:ıp kararı mak:ıının:ı k:ı. 

im olm:ık üzere i!Nn olunur. 

~i -™~~~ HE':t~Tw-~ 
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Dr. Murat Rami § 
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(Baş tarafı 3 ünciidc) 
21 Kanunusani 1867 de dünya. 

ya gelmiş olan Maksim Veygand 
tahsil devre3inde büyük bir mu. 
.;affakıyet göstermemişti. Fakat 
harp onun hakiki kıymetini mey. 
elana koydu. 

Sulh olduktan sonra General 
Vevı?and bir kere daha kabilive. 
tini göstermek fırsatını buldu .. 
1920 de Varşova önüne gelen 
Ruskrm h::zimetine amil oldu. 

Bundan sonra 1923 de ba,ku. 
mandan olarak Suriyeye gönde. 
rilrli, l::ilah;ıre fevkalade komi.,er 
intihap ~dildi ve bu sefer de ida. 
reci ve diplomat olarak kabiliye. 
tini gösterdi. 

Bilahare yükeek harp meclisi 
azası ve yüks:k harp araştırma. 
lan mcrke-:i d=rektörü olan Gene. 
ral V cv"'and. 2 Kanunusani 1923 
de Andre Maiino tarafından or. 
du erkanıharbiye reisliğine ve 
1933 <le başkumandanlığa getiril. 
rr:iş idi. 

21 Şucat 1935 de bu yüksek 
vazife~=.,c~n avrılmağa merbur 
kaı..., G.-n~r~l Vey"'and bircl'l1< e
serlıar vı.znııs ve nihayet Nisan 
ayı irinde Parisin İran ile bozu. 
lan münasebetlerini yola koymak 
üzere Tahrana elci olarak gitmlş, 
harbi:l ilan ch•nduğu ilk gün An. 
karacan gelen bir telgraf Gene. 
ral Veyr,an--!m Fran!a Yakın 
Şark crd"l""rı kumandanlıP,ına ta
yin nhn~""•ınu bilrlirmiıttir. 

General Veygand bugün 72 ya~ 
smda~ır. Bir kanun ile büyük Ge. 
neraller gibi yaş tahdidinden ha. 
riç tutulmuştur. Fakat kendisi 
ancak altmı§ yapnda ı:örünmek. 
tedir. 

Aıkerliğe davet 
llr.11o{jl11 l' uli i\sktrlik Şııbtsin. 

ıle.11: 

1 - ı\skcrliğini henü:ı: (mU\·az. 
z:ıflık hizmetini) yapmamı, erattan 
doğum ve sınıllan a,.lıda yuıh 

ol:ınl:ır, hemen askere sevkedile
ceklerdir: 

ı\ - 316 : 33! (dahil) doıtlmlu 
ccz:ılı ve cezasız islılnı piyadeler, 
harp san:ı) i ,.c müzika erleri. 

n - 31G : 332 (dahil) doiumlu 
cezasız ga~ ri lslıim pi:radeler. 

c - :ıtG : :ı:u (rlahil) doğumlu 
lslimı ııııkııtlarla yalnız 332 dolum. 
hı gayri iıılunı sakııt erler. 

ı: - E\\ clce bcdd verip de sed 
lcri !I rn nisıın celbine bırakılmış 
olan i 1:1111 Ye ga) ri isliım Jıüıüu 

nakdi lıedel erleri (bunların namı. 
na davet pu ... ı:ısı c:ıkarılıııaııııştır.) 

:! - Bu erat nerede b.ıluııursa 

huhın~ııı:!~r. n~kcrlik kanununun 
43 ''e 4:'> inci ınncldclcl'inc göre hu 
ve hunılnıı e\"\·dl.i il:ınlnrla \'ağırı!. 
rnış s:ı.rılırlnr. Oıı maksatla Jl,ıml:ı • 
l'Jııa c;ıkaı·ılun celp ııııslJl:ırı, :Hlı es 
değişmesi ve sair stlıeplerlc cll.:ri • 
ne ul:ışııııy:ınl:ır da şube)'e vaktin. 
de mür:ıcnata mecburdurlar. 

3 - Ru rrlpte srvke tiıbi erattan 
nakdi bedel vermek isteyenlerin 
bedelleri kabul edilmiyecektir. 

4 - Ilu deiu \'ağnianl:ırdan ha • 
ric şubrler hüll{elcrlnde bulunan • 
J:ır, bulundukları yrrin askerlik şu. 
besine derhal mü:-:ıcaat etlccckler. 
dir. 

5 - Şulıeue loplırnma günü 24/ 
il. Tcş/:l3!J cuma s: !ıuhıdıT'. Nakdi 
bedel erleri 2;)/II. TPt/939 rumar. 
ıe~i öğle üzeri mür:ır_aat cdecekler
d ir .. 

ı; - Çağrı lıııı lıcdclli ''e bedelsi:ı: 
erlerin tayin edilen 1o:üıılerde nu 
fus lıü\"İ)el cii;:dnnlarile şubey' 
gelıneleri ilin olunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevral ii. }( ırıklık ve bütün as7r1larJnızı derhal 

keser. Jcabındl\ R"iinde 3 kase alınabilir 
Her vcrde p111111 kutuları tsrar1a isteı(iniz. .... .... .... . ... :::::er.:e:r::n . ............ ;; .... . .... 

:ı:: . ... ııa•m 

Asl(erı F abr11<a.ar umum MudıırH!"ii i!~!lhırı 1 
:-1,;, ıı:ı 4XO,l:'ıXO,O:.!:i :ı:;o )l~l çıralı ı;am l:ıhtn 

3,~) ,, 4 xu,ısxo,0'.!5 350 ,, ,, ,, ,, 
3,5 ,, 4X0,22XO,O:!:i 80!1 ., " ,. ,. 
T.ıhıııin edilen bedeli G!l.000 lira olan :rnkıınl::ı eh'nll evsaf \'C mik_ 

lnrbrı ~:ııılı iic kalem ~·:ıııı tnlılası nskt·ri fabrikalar 1111111111 ıııüdürliii'Hi 

ıııerl,ez s:ıtın alına koınis~onıınctı :.!i-11-939 pazartesi RÜnii saat 15.3fJ 
ıl:ı ıı:ız.ırlıkla ih:ılc edilecı·klir. İlk lcıniıı:ıtı 4700 Jir:ıdır. Şartnamesi 345 
J,urıış mukabilinde koıııisyond.ın ,·rrilir. "Tnın:ıını çnnı tahsnlı verilıneıliği 
l:ıkdirdc her k:ılcnıin msfı kükııar olabilir." lsll'klilerin 2490 No. lu kn. 
num111 :.! \"e 3 iincii maddelerindeki w: nik ve komisyoncu olm::ıdıkların::ı 
,.c lııı işle al:"ıl,:ı<lnr lücc'lrd:ın oldııklnrımı ıbir Ticaret Odnsı vcsikasilc 
hırlikte ıııezkfır sun \"C saatte komisyomhı lıulunııı:ıl:ırı. (9::i:il), 

Ankara telefonu: 

Şehirlerde kurulaca!' 
ucuz evler 

lfazırlanan kanun layihasında mahalli 
lerın nasıl kt:rulacağı tesbit oıunau 
Ankara, (Telefonla) - Dahili. { almağa ve mesken inşası?~~ 

ye Vekaleti şehir ve kasabalarda olacakların müracaatı tarıhl iiJ 
ucuz evler mahallesi tesis ve bu safi gelirleri 40 lirayı tecav 
ışın sureti ifası hakkmdaki bir demiyccektir. inşa olunacal< 

1 
kanun layıhaı;ı hazırlamıştır. Bu ken tercihan kargir olacak, ~ 
layiha esaslarına göre belediyeler rete göre bazı yerlerde ker~ıt 
şehir ve kasabaların imar plan. şaata ve ahşap aksama rrıüs' 
larında ucuz evler mahallesi ola. edilecektir. 
rak gösterilen kısımlarda binalı Belediyeler bu arsa talip~C· 
ve binasız yerlerde istimlak ka. peşin para ile veya on seneY'1) 
nuntında yazılı usuller dairesinde memek üzere taksitle verece 
istimlak yapmağa salahiyetli bu. dir. taksite raptedilen arsaı~r 
luııacaklardır. yapılacak binalar bedelinin ıs 

Yenicien tanzim edHecek imar sına kadar belediyeye iP.ote~ 
planlarında sıhhi, bedii, içtimai tarak kalacaktır. 
ve fenni kıymetler gözetilecek Arsa bedellerinin kaç ta~ 
ve bu mahallenin şehir ve kasaba. ödeneceği belediye meclisine~(. 
nın nere,,inde tesis edileceği işa_ bit ve i~ büyük idare arnı 
ret olunacaktır. tasdikiyle kat'i şeklini ataca 

Bu mahalleyi ihtiva etmediği Arsaların taliplerine satıl 
halde vücuda getirilmiş imar pla.ı tak::liri kıymet usulüyle ..,e t 
larında bu mahalleyi tesis i • tarihi sırasiyle olacaktır. A 
çin yapılacak tadilat salahiyetli alanlar iki sene içinde rnef 
dairelerce tesbit ve Vekiller He. yapmava mecbur olacaklardı~ 
yeti karariyle ikmal edilecektir. Mucibı sebebi hüsnilnl 

Belediyeler ucuz evler mahal. makrun olmaksızın ev yaprn• 
lesi te§kH ct.nek i!zere istimlak e. ların arsaları aynı fiyatla "'e. 
decekleri yol, meydan, yeşil saha, diye meclisi karariyle kendıl' 
park, mektep, çarşı ve spor yer. den geri alınacaktır. 
leri için lazım olan kısrmları tef. Ucuz evler mahallesinde 
:ikte Porfelafyon muamelesini şa edilecek meskenler on stil' 
ıfadan sonra bu sahaları mevki na vergisinden muaf olacak! 
ve şereflerine göre, yalnız mes. Belediyeler ucuz evler rnalı" 
kcn yapılmak üzere taliplere sat- tesisi için istimlak edecekleri 
mağa m~vbur olacaktır. lercle lüzumu kadar araziyi i 

Bu mahallelerdeki aydınlık, ne icinde ve bu proje er.asli 
k~ldırım ve su tesisatı yeni bele- göre bina yapmak şartivJe 
dıyenin umumi vazifesi dahilinde men veva tamamen yapı ko0 

bulun~? işler icap ettiği masraf. tiflerine devrcdilebileceklcr > 
~ra gore yapılacak, bu kabil te. Mali vaziyeti müsait bele" 
IH&at m.urafları arsa satış bedeli. ler bu ucuz mahalleleri ktll 
ne ithal olunmıyacaktır. im;a ettirf'rf'k m:ılivet fi) 

Ucuz evler mahallesinde arsa yapmağa salahiyetli olacakl• 

/( Qğıt ve kartorı 
Meml~ke~in i~ti ~Hıcı f abr ikaiarun~ 

t1rt!f!nrlan temin edilecek 
Ank:ıra, 20 (VAKiT hususi) 1 
Ikcı:;.:t Vekaleti kağıt sana. 

ri:--izin tekemmülü ve ·~ur.k~y~
de kağıt istihlakinin tanzımı ıçın 
geniş ve esaslı tedbirler almak. 
tadır. . 

Bir taraftan ikinci kağıt fabrı. 
kamız1a seıır:ıoz fabrikamızın in. 
şaatı süratle ilerletilme~e~ir. Bu 
inşaat bitince m~mleketım.ı_z, bazı 
ehemmiyetsiz cınsler mustesna 
olmak üzere, bütün Hğıt ve kar. 
tonunu dahilden temin edecek. 
tir. 

Diğer taraftan kağıt fabr.ika. 
mızın imalatı en lüzumlu çeşıtle. 
re inhisar ettirilmiş ve bu çeşit. 
}er memleketin ihtiyacına en uy. 
gun bir Jekilde staı:ıdardlaştrrıl. 
mıştır. 

Bu suretle Türkiyenin eski a. 
çık avar devrinden kalan bin bir 
çeşit matbaa makineleri ithal edil. 
mcei yerine bundan sonra Türk 
p:yauaı ancak mahdut çeıit ki. 
ğıtlar kullanacak ve memlekete 
de buna göre biribirini tutan mat. 
baa makineleri gelecektir. 

Kağıt fabrikamızın imalat çe. 
şitleri beynelmilel ölçülere irca 
e.:ilmiştir. Bu ö~ülerin halen· 
mevcut biliımum matbaa makine. 
le~inde de kullanılabileceği tes. 
bit olun:nustur. 

Kağıt sa~ayiimizin terakki ve 
inkififını temin maksadiyle hli. 
kumet yeni tedbirler almaktadır. 
Bu cümleden olarak Türlciyeden 
harice kırpıntı kağıt ihracatı me. 
nedilocektir. Bu kağıtlarm şi. 
menôifer nakliye navlunu bindi.. 
rilmek suretiyle Türkiyenin her 
tarafından İzmit kağıt fabrikası. 
na getirilmesi imk~nı hazıdan. 
maktadır. 

Bu suretle şimdiye kadar ziyan 
olan veya harice gönderilen ka. 
ğıt kırpıntıları kendi fabrikamız. 
da kullanılarak hariçten kağıt 
ham maddesi itha1i azaltılmış ola.. 
caktır. 

inşaatı bitmek üzere olan sel. 
lüloz fabrikamızın odun ihtivacmı 
tamamen rlahilden temin için İk. 
tısat ve Ziraat Vekaletleri müş. 
tereken çalışmaktadırlar. Reçina 
ve şap gibi ha::n madceler de yi. 
ne d~•-·•,• .. r ..... "lli <'l"'"l"'c~'-tı~. 

Sellüloz fabrikası Türkiyenin 

saman ve sapları için de bir• 
reç teşkil edecektir. Bugüıt 
fabrikamızın mamulatı > 
evsafta olmakla beraber fi 
da yüksek tern.l:ki dilmclc1 

iktısat Vekaleti bu fiyall1 

tenzili için de yeni çareler el 
mektedir. 

Ticaret VekaleV 
Müfettiı:Hği 

Ankara, 20 (V AKIT) -
ret Vekaleti birinci sınıf ıf' 
tişliğine umumi mürakabe ~ 
azasından Kemal Bedizci, o 
cü sınıf müfettişliğine 1•1' 
defterdarlığı varidat kontr"ıt 
murlarından Mithat Bayat, 
ci sınıf müfettiliğine /.. 
Türk Sigorta §irketi ikincl t 
dürü Osman Fikret tayitl 
miştir. 

Hatay Mebusları f:J 
Şefin kabrine çele' 

koyacak 
Ankara. 20 (V AKIT) ') 

tay mebusları yann saat~ 
Etnoğrafya müzesine gele 
tatürkün muvakkat kabriı1e 
çelenk koyacaklardır. 

Kordiplomatiğe ırı ~ 
hastabakıcı kurıl' 

Ankara, 20 (VAKIT) ~ 
gün Ankara Nümune ba•t~ 
sinde kordiplomatiğe ınab• tt 
rak gönüllü haatabakıcı tcıı 
çıJmıştır. Kurs 2,5 ay de\1~1 
cektir. Şehrimizdeki ibütÜfl e 
konsoloslar ve clçililder. '!'~ 
larının bayanları kursa ıtt' 
mektedirler. J 

Zayi ~ı 
1930 senesinde üsküdllr ~• 

ıııv· mektepten alcJığım ınsd c 
z.ıyi cttım. Yeni ini çıkll~ıır· 
dan eskisinin hukmii :r0"asrl' 

('sküdar • Açıkt11rbe fi 
şa ı.oııa{jı Scyf l Serim. 

* * * 
ZA YI - lstnnbul ith•!~~~ 

rii,~irnclen aldığım 4:ı JW'.J 
i-3-938 trırihli depo ııı~cıl' 
zayi ettim. Yenisini çık9·~ıır· 
ıl . ., t'ski~inin 'ıııkmu Y?1' 1 $ 

rcııi l\01ılrJ1/cik Limıte' 


