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~en2in ve petrol fi
atıarına yapılan 
~anı hakkında ik
ısat Vekaletinin 

tebliği 
(Ya:ı$ı 6 rn<'tntı) 

H RVERDE 

· Milli iktısadı koruma 
kanun lfıyihası Mecliste 
i~~felit encümen tetkiklerini bu akşama kadar 
lırerek layiha yarın .umumi heyette görüşülecek 
~~~i Şehirleri ve- Bu kanun mılli koruma silahı gibi 
ovıeri nerelere kanunlarımız ar asında yer alacak 

kuracağız 1 
' }' Q ~l~cle ~an: ASIM US 

1~ }' lllrntakasına giderek 
, ~ 'tıı :Pkıı bir gazeteci ar

~llı-11~. e tubunda şu fıkrayı 
' f· ı\lı~h 

. ~~de t ın hikmeti bu.. Ahır 
ı Ol\ <ı.• •• 
~ ıı 11 • Ustünde taş kalma. 
~ k0l}i\tıf.>aşrndaki Dökme 

~ıı~:e birşeycik olmadı.,. 
· iki k·~ pek az meaafe bu-

,, ~ lt&it-· 0 Yden biri ayni hare
'l 01d11 -

1 altında tamamen ha
~ ~· g0~ halde ötekinin hiçbir 

tkll\ cıncsi elbette ilahi 
, ~~ik~t eseridir; fakat ilahi 

' dıı~lltıttlerin hepsinin de yi
•' ~ !İi ara, kaidelere bailı 
~ ',)\llt- Phesizdir. Bu takdir· 

Ank'lrn, 15 (A.A.) - C. H. 
partisi meclis grupu dün gazete 
ile yapılan davet üzerine bugün 
kü {15-1-940) içtimarnı saat 10 
da reis 'lekili Hasan Sakanın ri
yasetinde akdetti. 

M illi iktrsadi koruma kanunu 
projesini tetkik etmek üzere bir 
hafta evvelki grup umumi heyeti 
içtimaında teşki l i kararlaşan ko
misyonun hazırladığı rapor, mü
zakere mevzuunu teşkil etmekte 
idi. 

Müzakereye başlanmazdan ev
vel söz alan basvekil Dr. Refik 
Saydam, grup umuınl heyetinin · 
şimdiki müzakeresile proje hak· 
kında müsbet bir prensip kara-

rına varıldığı takdirde tatilden 
evvel intacmı temin için Hiyiha -
nın, bugünkü meclis umumi he -
yetinde alakalı cn·cümenlerden 
mürekkep bir muvakkat encü -
mende müzakeresini teklif ede -
ceğini beyan etti. 

Bunu müteakip raporun mü
zakeresine geçilerek birçok ha -
tipler tarafından dermeyan edi
len mütalealarla sorulan suallere 
başvelril ve komisyon reisi ce
vap verdikten sonra başvekilin 

teklifi veçhile prensip kararı ri
yaset tarafından reye konularak 
müttefikan kabul olundu ve sa -
at 11,30 da celseye nihayet ve· 
rildi. (Devamı 5 incide) 

KUR US 

ı Irtarel 

Bulgaristanla ara -
mızdaki ticaret mü
nasebatı hakkında 

bir Bulgar muharri-
rinin tetkikleri 

(Ya..-ısı 6 ınctda) 

Ruzvelt Finl§ndiyaya yardım içın 
kongreye bir layiha veriyor 

· 300 den fazla Sovqet tayyaresi birçok 
Fin şehirlerini bombardıman etti 

__ .................... _. .. -.u:..:~. 

ı 

t 
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i .. ------------------~----------------------~·-~·~-.......... ___________ .._,_.. __ ...., ________ ·· --~ ıcı;I ~i tık~- hulunan köylerden 
Jıl h' lı.ıt ıgı halde Ötekini ye-

,, a·'Yttiıı~l\ kanun ve kaidenin 
~ ~il~' •ratnak lazımdır. 

·~'ltito "e olarak fu malumatı 
t ~ı·~lar: · Ye1il Irmak He 
)jllt ~en Amasyamn bir ta· 

Ankara radyosu ingi-
I izce neşriy8.ta başlad 1 Şimal ccp:csk.gitMn Wr Fin kıta.. • h (Ya: Sin:: 

Yabancı bir istasyonun müdahalesi yüzünden A m e r l a d a l t ı ' ' 
ıt'4"ııfı •rap olmuı, fakat .di. 

,t, lı la.namen salim kal-
' t' 'llı-a 1 ~ ı tih ~ o an taraf trenin 

l\f1 ttır. Kurtulan Çakal
~~~k, enilen yerlerdir. Bun· 
1 ~ti\ ~rduda §ehir kıımı 
'-hild hıç haıar arörmemiı • 

~ >ık1ı e 01an evler ise tama • 
~ !th~' hr. Daha sonra Gi. 
' tı 1 

•1 tıı ı~ zeleden az zarar 
'ı~t .., Uh1tindeki köyler iıc 
~ · e toprak haline ıel-
~ ı ı 

~a l'ttlerd ıcle sahasına dahil 
t'~ O}d e'!, bir kısmının böy· 

I~ l'e . Ugu halde diğer kıs· 
l\~d,I\ rınde kalması, hatta 

J1l~ tf ... ~ h 1~sun kalan bazı 
tııı ' 11-:'ltllıi a '<ın zelzeleyi his bi

~ltı-·' 01'1lasr nedendir? 

11,.ıııf )~t.k \~t~·~cn bu yerlerde ya
,~f ~ ~.~el~ ~ ler fU neticeye va· 

. 'llttı e eden az zarar gÖ· 
~~~~İtı~rı feb:i büyük kaya
t(q.lııde t Yapılmıştır. Onun 
1d~d ~~ .. İik~men harap olan 
~ il l'İl\e toprak üstündedir. 
~ !thit-' zelzeleden masun 

~ıL "' • kısmının temelleri ,. •ar 
ı ~ b:~1 •nat eder, sahilde 

ı~~ ~ dal ilrırı yerleri hep de
ıı ~~ııl ı ~ dt11 ~dır. Yine Amaıyada 
el"' 

1 
lr'lık llt-tulan Çakallar ta-

t• a~ ç~l'iiltlır, harap 6lan tren 
,j ~ ~i~\~~e k topraktır. Nihayet 

Rad~~ri;~;;i~
1

~i;~:z;ic~~itibe~edigDndür çıkaracaklarinış . ! 
müdahale ediliyor (Yazııı 3 üncüde) 

.. fesatçılar, Hitler diktatörlüğüne benzer bir hü-
Zelzeleden zararar uorenlere . kümet kurmayı . tasavvur ediyorlardı 

yapılacak yardım 
Kan un layihası meclis 

ruznamesine alıııdı 
Ankara, 15 (Hus~) - Er . 

:ıincanda ve Erzincan yet sar_ 
ı;.ıntmndan müteessir olan mm.. 
takada zarar görenlere yapıla • 
cak vardım hakkında hükıime. 
tin Meclise verdiği layiha encü. 
menden geçerek ruznameye alın. 
dı. Llıyihanm aldığı ıon şekle 
göre. Erzincanaan ve Erzincan 
yer sarsıntısından müteessir o. 
lan mrntakanın icra 'Vekilleri he_ 
~·etincç tesbft ıedllerek ol.'ln ma. 
hallerınde umumi muvu,eneden 
maaş ve ücret alan memur ve 

müstahdemlerden yardıma muh. 
taç olacak derecede malen ve. 
ya ~ent'n ehemmiyetli zararla. 
ra UI!'radikları mahalli idare he. 
yetlerincc tasdik olunanlara ma. 
aş ve Ucretlerinin tutarının iki 
misli ve mütekait ve yetimlere 
ınaaşlar!. tuta~ınrn üç n1islini geç 
memek uzere ıcra vekilleri heye. 
~ince tayin edilecek miktarda 
ilvans verilecektir. Henüz tashih 
lnuamelcsi yapılmamış olan ye. 
!timlr.re avans itasında vetim 

(Deva.mı 5 incide) 

Zabıta bombalar, tüfekler, binlerce kurşun müsadere 
etti. Araştırma devam ediyor. (Ya...""ıSı 5 inCidei 

·Rusya l~ki!:_ ve s~~i!!_ml!_Selel~~ 
isveç ve Norveçe ~eni ve: eski k~v9asında . . 

nota verdi Sadrı Ertemın yerınde 
Sovyet tayyareleri lsveç 
topraklarına bombalar ath 

(Yazısı 5 incide) 

bir müdahalesi 
ııııı ~ b11 k-· elırnesinden anhyo . 

~!~ ~~~d~yd::u~:~~~:ub~r i~·~ Ege bo·· lgesı· n de !ili l il }'lltıilt-ar görmemiştir. 
&!' fi' .~~llt '?da.ki komşu kö- , 

11ıcıl ı11'tı İçi t-ı kayalığa istinat 
• ~1 ~ ~İk:.· 1\ taınamen harap ol-

Roman, hikay~, nesir ve flkra sahasında 
elde edilen kazançlar hafif görülecek 

şeylerden değildir ... 
,.ı:~: ~~~ii:~~kelzele mıntak~~·- Şı.ddetıı· zelzeleler oluyor r1ı~c' , H~ ~l'et buler yapmak ıçın 

o1tl l•t ~lar- nokta üzerinde . 
L Q\~İttı •llı derinleıtirmelidir. 

1> ~ "'}'•ı dedig .. un" iz "b" b .. \'b" lll' •· gı 1 U• 

Başvekalet müsteşannm başkanlığında müst e
şarlardan mürekkep bir komisyon kuruldu 1 

' i~ıe .. '-zerine kurulmuı o
ç~tl\ ı • 1 tnahalleler, köyler 

~'"111 -~' ıelenin tahribatın
~ 11 •ol\ ~ar görmüşlerse 

'-tJ1~tl' ~ Yeniden kurulacak 
~~t t ~· &elesinde bu ciheti 
~ t !ll11/de olarak almak bir 

~~I~ ~lltıı~ Zelzelelere muka-
~~1\ k0 ~11~• şehirleri, ma
~ i' •tışa;ı erı teşkil edez;ı bi• 
~\İ.."llt-'lıil I t"-1"2:1 ehemmıyet
~!'t ~l!)~~.d~itu gibi bunlann 
'~i~çllt-iiJc 1 ıle büyük kayalar 

~· ~lll'"ıtLe dolma topraklar 
~ the! n~,, olmasının da 

bmir, 15 (A.A.) - Bütün 
Ege bölgesinde fasılah ve. muh • 
telif şiddette zelzelekr olmakta
dır. Evvelki gece ve dün şehir· 
de iki hafif sarsıntı hinsedildiği 
~ Çef'Mde olclukça §iddetli i
kı, Alaçatıda hafifçe bir, Foçada 
~ece yarısınt1an sonra şiddetlice 

~e iki zelzele hissedilmiştir. 
• Tirede evvelki gece 22,28 de, 
üstüste iki şiddetli zelzele olmuş 
tur. Zelzele yer altından gürül
tü ile karışık başlamış ve halk 
korkusundan sokaklara fırlamı§· 
tır. 

Tirede zelzrle fasıla ile sah:ı -
kakar hafif hafif devam et-

aniştir. Dikilide de evvelki gece 
23.45 de dört saniye süren bir 
:zelzele olmuş ve bunu 6 saniye 
devam edcıı orta şicJ:iette ikinci 
bir zelzele takip etmiştir. 

Dün saat 11 de Dikilide yeni
den 6 saniye süren bir zelzele 
cfal1a olmuştur. 

(Devamı 5 incide) 

Roman ve hik<i11ede "~ nu?in 
çn7c mıwaf fa1• cscrlf'r verdiğitıi 

söyleıjen Sa<lri Ertem 

Yazan: Sadri ERTEM 
Refik Halid.in bir mecmuaya 

verdi~ anket cevapları. Kenan 
Huluslnin Refik Halide yazdığı 
açık mektup. bir edebi tasfiye 
teklifi etrallnda genç arkadaşla • 
rın göe&terdOOeri hae&asiyet ede • 
af bir neail kavgasının haşlamak 
i.iııere oklutu,na sarih bir alamet
tir. 

Zaten bu mücadelenin şimdi· 
ye kadar. geç k4Jmasına hayret 
etti~mi de ıöze başlarken ilave 
etmeliyim. Fikir ve sanat saha
sında hiç olmazsa on sene evvel
iden başlayan ve her gün hudu • 
dunu genitletm bir görüş. bir 
anlayış ve hissediş farkı mev
cuttur. 

(De-vamı 2 Lncl snffedR) 



2-~~rr ıs~Na~~ı~~-------~-~~--~~~~~~~~~-~~~~~=~ 
Fikir va sanat 1 ~ 1 

meseleleri 
(BCI.§ tarafı 1 incide) 

dfinyayı, hayatı, sanatı bir 
·:ıa~ka zaviyeden seyretmek im-
1·inım bulanlann kendileri gib· 
görmiyen!erle münakaşa ve mu 
e.ulcle etmeleri ve kendi hnyaı 
tel!kkilerinin sanat adcsesinir 
dil&turu olmasını istemeleri ta· 
biid.ir. Bütün tarih boyunca fi 
kir ve sanat tekfim'ilü bu usulür. 
dqma çıkmamıştır. 

Fikir ve sanat G::ıhasmda bir 
telakkiyi üstün bir kıymet hali 
ne koymak için yapılan mücade
lenin şekli n:sillerin, cemivetle -
rln, fikirlerin, hayat te1Bkk1lerf 
nin seviyesine göre ustııca. ace -
mice, hatta çocukea olabilir, e
ğer ortada yeni b•ı- fikir, veni 
bir sanat çesn;si. bir veni dücya 
görüt1ü vana zafer F:ÖnilJlülerini 
harp mevdanma sürilkleyip g& 
türeeektfr. 

Bir "iGtihfaf,, karşısında bı• 
bdar ha~sivet ~östcren gene 
arkadaşlar hakikaten bir sanat 
davasının ıztırabile mi harekete 
geçmişlerdir? Yoksa za..-a., za
man 5?Öze çarpan kr·hı"çlıkların. 
boddmlıklarm <l\ aklanmasına 
mı t!bi olmuşlardır ? 

&ki nestlden gelen ''istihfaf., 
rtlzdn gençleri veni birşey yap. 
mamakla. cdcbivata yeni bir 
kıymet getirmemekle itham etti 
lfne göre, akslllimeli de sadecr 
bir ktab.nçlık çerçevesi içinde 
miltalea edcecktir. 

Fakat bence, ne bu istihfaf. nr 
de bu itham doğrudur. ÇünkU 
bizim edebivat anlavısımız ede • 
biyatı ee:Jide, Fecriati, hatta 
Ziya Gö1tatpın türkçülerinden 
eonra çok yeni kıymetler kazan· 
lllqtir. 

Bu yeni kıymetler edebiyattn 
nevilerinde, ve bu nevilerin kali 
teli bir tekilde işlenişinde aran • 
malıdır. Şiiri başka bir yazı 
mevzuu yapahm, fakat roman. 
biklyc, nesir, fıkra sahasında 
elde edilen kazançlar hafü görU· 
lecek şeylerden de~ildir. 

Meselesiz olmakla iftihar eden 
n estetiği mesclcsizliğe istinat 
ettiren bir edebiyat nesli yanın · 
da bugfin meselesi olan ve bu 
meseleyi aanat adamı ruhile işle
mesini bilen imıantar var:lır. Fik
ri, sentetik görüşü ruhun ateş· 
ten, hissin alevinden geeirerek 
ortaya atılan eserler büyük ke -
mlyet arzetmez. Fakat kalite ÜS· 

tünlUğU ile derhal göze batar. 
Mcaelcsiz edebiyat yanında 

meseleli edebiyatın mevcudiyeti
ae sebep olan hadise, yeni nesil 
çocuktannın kalemi ellerine al· 
madan önce bu toprağın içinden 
halkın ortasından, milletin mü
phhu varlığından çıkıp gelmiş 
olmalarıdır. Hislerite, fikirlerile. 
hayat itiyıtlan ile bu toprağın 
malıdırlar. 

Gerçi bu iddia normal mem· 
leketler için glilünçtilr. Oralar
da denir iri : 

.. _ Sanatkir zaten bafka tilr-
10 olur mu? .. 

Fakat bizim gibi uzun asırlar 
halkı bir ağaç, münevverleri o
nun meyvalann1 gagalayan kuş • 
1ar halirde yaşayan bir cemiyet
te ıtaçla kuş arasındaki tezat 
bütUn fikir ve sanat hayatım 
~eder. 

Son kuşlarımız Edebiyatı Cc -
dide. Fecriati ve onlann devamı 
fdl. Kendi kendileri~ ötüşürler. 
keneli kendilerine sayteşi rler. ken
di llemkrlnde türtcrlerdi. 

Hayat cemiyeti tasfiye ediyor. 
Münevveri, sanatkarı, mUtefek • 
kiri halkın ruhunun bir esasını 
•eyahut halkın arrulannın rea
lizötöril, hlilba onun kendi cin
llndcn ıdaha kalitelisi haline kov
mayı çalttıyor. Yirmi sendik 
bayatımızm sosval temeli hakiki 
manasile "miııt .. bir cemi~tin 
~tıamı kurmaktır. Yeni nesil 
sanıtkln ber şeyden önce bu te
kimilliln milmessili ve halkın 
münevveri olarak karşmıız:a çı
kıyw. Bu sosyete havatında bir 
dönüm noktasını ifade edecek 
kadar kuvvetlidir. Bu sebepten 
halk •e münevver tezadını bal· 
lctmit cemiyetlerde normal olan 
n cUlüp geçjleo hadise bizde 
lberinde durulmaaı Uimn gelen 
bir noktadır. Bu hal edebiyatın 
Deedne. tef ckkürün tarnna. in -
aaıı nlbunda meselelerin alev ha· 
lini almasına yegane sebeptir. 
Köksüz münevver meselesiıJ:iir. 
Ve a.adcce şekilden ibuettir. Ye
ni neslin ilk far1cr §ekil yerine 
ruhu koymuş olmasıdır. 

Sosyal mesele, ruhun tahlili, 
psiko aosyal temeller, ıztırabın 
caoh realite lialinde dile gelme
di, lıılytbı. bsabanrn, bfiyllk §C -
hfrtcrln sanat hududu içinde 
derU toplu bir tekilde üade cdi-
1ebıınw..l ancak b~ istihfaf 

r aokullarda 
r alebenin düzgün bir ıfadeye sahip olabilmesi ıçin 

1 ürkçe tahrir derslerine 
yeni bir istikamet veriliyor 
Orta tahsil ınuesse..cıelerinde 

tttrkc:e gnıpu içme dahil of~n 
tahnr de terine öğret.menlerıı 
1stenildiği kadar ehe.ınmiyet 
vermedikleri, yapılıuı t.etkikleı 
neticesinde t&bit ed;lmiştir. 

Ort.&. tedrisatın hamurunu teı? 
kil eden bu dersin daha ivi bir 
c:.ekildeki tedris edilmesi busu. 
~unda öi!rctmenle.re bazı direk. 
tifle.r vcrllmisti::-. 

Tahrir vazifeJe.:inden alma . 
•ak mevzu intihabı <:ok mühim. 
·Ur. Buna rağınc."l okullarımız. 
da verilmekte olan mevzularda 
her ?Aman U!abet olnıadJifı gö 
rUlmektedir. 

Sık sık rast.ladıı~muz fenA 
mevzular ekser!yctle §U iki ne. 
ve dahil bulunuyor: 

l - Hazır \'C basmakalır 
!Devzular: "Yeni ders sensi baş. 
Larken." "Tntili M.SJl geçirdim? .. 
~bi. 

2 - Talebenin görmeditn eey. 
tere, bilmediii mese1etere yahut 
kavravamadığı fikirlere ait 
mevzular: Köy bilmiven "ocu[fo 
''köy ha\"8U hakkmdaki intiba. 
lannrz..". Orta okulun ikinci sı
nıfındaki çocuğa "tahsilden ga_ 

edilen çoeuklarm himmetile ol
muştur. 

Dış vasıflamıı kısaca bOasa 
ettiğimiz nesli 0 mficerret,. sanat 
göziyle tenkit edebiliriL. Onlan 
evvela. şu suali sorarız: 

.. - Siz neden fildişi kulelere 
çekilmiyonunu.z? Sanat ancak o
rada uslubwı nirvanasına daJ. 
maktır . ., 

Fakat .anatı mutlaka bu tara· 
da anlamamıza dilnya edebiyatJ. 
nın oluşu, tarihi manidir. Dilnya 
edebiyattnın yaşa;·an, ayakta ka· 
lan eserlerini ıekle saplann;uyan 
iç ileıni dış tarafına tercih et 
rniyen sanat adanılan halketmiş
tir. Shakcspeare ve Motierc ha
yattan, tabiattan uzaklaşmayan 
uslup zefareti içinde sanatı öl· 
dürmiycn büyük cephenin bay
raktan değil midir? 

Makiyajsız, rastıksu:, pudra
sız, derinin güzelliğini, tabiatın 
aşlanı keşfe çalışan bir sıınat ce
reyanına biz aır..ak yeni kültilr 
hamulesi taşıyan, yeni bir dün
ya görüşü.ne sahip olan nesil
lerle kavuşabiliriz. 

Kavuşabiliriz diyorum çilnkü: 
halktan uzak kalan mUncvverin 
halka doğru yakla~aya başla
mı~ olması. ller şeyin tamamlan· 
-:lığına delalet etmez. Yalnız ce -
reyan nçılınıştır. 

Yeni n~il eskilerden farklı o
larak nnatta "mesele., yi keşfet· 
ti. Ve edebiyata bir "fon .. bul· 
du. Bu fona göre, en uygun 
formu vermek yarınm en mühim 
işlerinden biridir. Bunun için ça· 
re: humaniste kültürle aramızda· 
ki boşluğu doldurmaktır. 

Bunu yapmadıkça kemal nolr • 
tasından bahsedemeyiz. Fakat 
"Edebiyatta fon,. un manasını 
anlayan, mel!elenin ateşini duyan 
n~li de istihfafla karştlayanıa· 
vız. 

Biz faniler yemlere karşı si· 
nirlerimb;le, hiddetlerimizle, kıs
kançlıklarımızla dolu dizde hü · 
cumlar yapgak. onlan teker, te -
kcr yaknlayarak idam sehpaları
na göndersek, cemiyetin bünye -
sini öyle bir milll oluşa gidiyor 
ki zaferi mutlaka ona verecektir 
Fal--.at bu zaferin ben, birkaç ka· 
lem darbeaivle. polemik kudrc
tilc elde cdUcccğine kani deği· 
tim. Çünkü bu zafer daha evvel
kilerin tuttuğu usullerle temin 
edilmemelidir. Çünkü kalem kav· 
~asında etrafına adam toplaya· 
rak şöhret temin etmek istiyen 
adam sanatkar değil, sadece ken
dini seven insandır. 

Eser liyakatli adama yalnız 
birkaç SCM kin değil, bütün ha· 
yat ve tarih bovunca zafer temin 
eder. Sanat zaferinin srrn sinir 
harbinde değil, eserlerin muhte
va ve kıymetlerindedir. 

Yeni nesil bövle bir zafere 
namzet olacak kabiliyette buhm· 
duğunu .c..~rlerile isbat etmiş
tir. 

ven.iz nedir?" "Almanva Polon. nını tamamen vermek faydalı • 
'18va nasıl girdi?" gibi.. . dır. ~ . . . . M 

Birer yazı0b~ığ'J mah~ve~n.de· Ta.hnr va.zıfesınin ~klını, öğ. 
llan bu nc\i mevzularla iktifa e. retmen mevzuun mahıyetine ve 
lcc.ck olursak talebeden şahsi talebenin saviyesine göre tayin 
fikirler samimi du~uJar, makul eder. Orta okulu bitiren bir ta 
cllinlel~r beklemeğe hakkımız o. lebe ta..cwir, hikaye mUnnka.ea 
'amaz. hul~qa, tevsi, nıektun. tetımU. is 

Şahsiyetin t.eşekkülüne yar. 
lan etmesi lcan eden tahrir va
ıi.f esi bu mevzularla şahsiyeti 
büsbütün körlet!r, yahut hiç ol. 
'll~ oasif bırakrr. Talebf> mut 
laka bir şeyler yumağa mec. 
bur o1unca haftzasmda ivi 'kö 
tU saklamış oldu~ b:ısmakalrr 
ifadelere mUracaat eder: mev 
zua nasıl ~rio nB.511 istikamet 
•·erereğinJ bilmez, tereddütler 
geririr ve netice itibarile tahrir 
.. azif~.sinden nefret eder. Daha 
büyOk bir tehlike de talebedP 
hakiki mUşahedelere istinat et 
miyen kelimeclliiin itiynt hali 
'le ~etmesidir. Mevzuu benimse 
yemediği mUdc'tetre taleb<> mef 
humlan mihanilı:f bir şekilde bi. 
-ib1rlnc eklem~. kendi haya 
tında kökO olmıyan bir taknn 
his \'e fikirleri kullanmah a. 
hŞlt'. Bu nevi vazılarla &:ret . 
-nenini tatmine muvaffak oları 
talebenin doğru yola çevrilmesi 
'.,üsbUtün crliçleşlr. 

Mevzulan c:ıocuğun lddk et -
'Tle?;e buladığı hak~btler. ırör. 
düğü b!ldi~ ve kavradığı vflkı 
atar arasından secmek lhmı. 

dır. Ancak bu sayede coçuğun 
S'ımimivetinf tahrik etmek ve 
onu milşahedeve dohu ı?ötür • 
mek mUmkün olacaktır. Talebe. 
nin kendi zihni imkanları ne 
Muhakeme ve ifade edemiyecek 
olduıfu mevzuların hiç bir kıy. 
meti yoktur. 

Mevzular <:O<'Uihın müşahede 
sahasına ait olabilir: Mektep 
hayatı, allesl. mahallesi, arldl. 
daşlan .. Bu mevzular gnvet sa
rih ve yazmm nlanmı gösterir 
~ekilde. haW baza.n talebe ile 
plan üzerinde mUnakaşadan son 
ra verilmelidir. Bir misal: "Bir 
arkada!imızm eeh~int. kıya. 
fetini, hareketlerini, tabiatmı ve 
-;izinle olan mUna.eebetler•ni an. 
ıatmrz". Başka bir mfw: ••o. 
turdu~nuz mahallenin verini. 
oyllRrmı, evlerini, insanlarmı 
~ördilifünüz J?ibi a.nJatmız. .. Bu 
mevzularda Tllinm eksnlva mü
<:ıa.hhastan mUcerrcde doğru git. 
~i<tini bı1ebcye işa..ret etmek mu. 
\•afık otur. 

Mevzular ~uğun ruht haya. 
tına aft olabilir. Bu takdirde 
1<endisinden beklenen psikolo -
i!k bir tahlil de~fldir. Sadece iyi 
veva fena bir hareketin. tret-ir. 
1iği bir korkunun, uıh'adığı bir 
cezanın. bir bastalım. herhan. 
'ti bir sevinç veva kederin ken. 
disinde bıralmna olduğu batı. 
rayı naklctmesfdir. Bu mevzu. 
!arda en fazla nnı.nılacak §CV 
,amimivett!r. His. hevecan Vt' 
intibala.rmm ifadesinde çocuk 
uvdıırma~a. bamrıakahp olmağa 
"edeb•vnt vanmain .. çok mUte -
'llavitdir. ö~tmcn. tahrir \"a.Zi. 
felerinde samimiveti. tarif et • 
ınekte de<ril, samimivetsizlikleri 
-niltemadiven bulup göstermek. 
1c temin edecektir. 
Çocuğun kendi dilnyagma alt 

olan bu mevzulardan başka onun 
Se\'ivesini biraz a.~an ve gittikçe 
daha iyi anlavacağı UstUn reali. 
t.elere ait mevzular da btılmak 
icap eder. Bu mevzular k:ta.plar. 
dan \'CV8 sanat Mıerlerinden çr-
1u1rılabilir. Çocuktan ieteneeek 
-;ey bir hikayede, bir resimde. 
'lir hc\·kcldc ta!'(Vir veya temsil 
od.ilen hadise. hareket. his ve 
fikirlerin kendi anlavı 1 ile ifa. 
iesiclir. Orta okulun ilk iki st. 
"lıf mda resimlere daha. fazla 
ver vermek muvı:ıfık olur. ŞUn. 
'lıesiz her tal"be kin bir tablo 
bulmak mUmkün değildir. Fakat 
tarih kitaolnnndan, karlnostal
'ardan ve mecmuaJnrda.ki res'm. 
1erden i tifade cdf!ebilir. Bir ha
rita bHe tahrir mevzuu olabflir 
Bu mevT.tıları vcrh·ken talebe. 
ve re-hberlik etmek, İ5tcnilen ç.e
vi kısmen a.nlatmn.k, ipu~lan 
~östermek Z..V'üretf vardır. H.at.. 
.. ~ mr t~'Ml~nTP. VMffenbı pli.. 

tida ..• ~ibi muhtelif vazı ncvile 
rini miinasip fırsatlarda s:örmüF 
olmalıdır. Bu nevilere nit tahrir 
vazifcsiJ\dcn e\."\'cl ve sonra na. 
z-;ııi bilgiler ve modeller veril 
~e!!dir. 

Tahrir vazifelerinin whih; 
türkcc öhetıneninin en nazik i. 
'ridir. Tahrir vazifesini tashih 
etmek, oluş halindeki bir şahsi 
yete en salim istikameti ver -
mektfr. Tashih edilmeden kalan 
''ahut fena t&shib edilen bir ha. 
ta ba:z:an bir dim&.Ütn inki§afmJ 
.,.eciktirebil~.eRi gibi yerfnC!e Vt' 
c;ısaslı bir şokHde tashih edilen 
bir h:ıta du~n bir dimn.ıh an. 
3mtı hır.landrrabilir. Okullnn . 
mıT.da ,-atlfc tashihine IS.vık ol -
duı7u ehemmiyetin verilmediğ' 
~örülmüşWr. Bu ihmalde belki 
Tilrk dili ve edebivatmın ~ectir. 
mekte oldu~ inkılAbın da tesi. 
ri vardır. Tashihe esas olacak 
kıymet ve ölçiiler henUz tam 
bir vuzuhla tesbit edilmiş değil. 
d:r. Bununla beraber her türkçe 
öğretmeni türkr.e bir ifadede iyi 
ile kötUyO tefrik edebilecek va. 
ziyettedir. BUtUn mesele bu tef. 
rlki tahrir vazifeleri ii7.erinde 
vanmaktadır. 

Türk tahririnin bugUnkU va. 
?iyetine ~öre tashihin ilk göze. 
teoeii ga ve sarih, mantıkJ ve 
dilzc:ıiin ifadedir. 

Talebeden "özentm,, de~ı. 
"dliuün,, vazı istemelidir. Or. 
ta okulJarda resim derslerinin 
<?avesi nasıl ressam vetiştirmek 
".ieğilse tahrir derslerf nJn C?ayesi 
':le edip yetiştirmek değildir. 
Çocuğu makul ve doğru yola 

~vkederek dUz_'7ÜD ve açık ifa_ 
de ile yazı yazmasını temin eL 
me'lctir. 

Öhetmcnler badema bu ta. 
mim~ göre hareket edeceklerdir. 

tlaliç temiz1enecek 
Belediye ve mıntaka 

liman reisliği müşterek 
tetkiklere batladı 

Haliçte aenelerdenber1 bat. 
mış olan bircok vapur ı,·e dlğeı 
vesait ankazlarmı çıkarmak l· 
cin belediye ve mmta.ka liman 
relsıtğl tarafından müşterek 
tetkiklere başlanmıştır. Bu an 
kaz çıkarıldıktan sonra llaliı,. 
sahlllert tarak dubaln.rlle te · 
mlzlenecck .-e K(tğıtlıaneye 
kadar seyrüsefer kolnylaştırı • 
lacaktır. 

Temlzleme ve ankazları cı · 
karma işi liman işletmeleri u
mum mtldUrıuı;-.. ue verilecek· 
tir. Liman işletmeleri umuw 
mttdUrU Raufl Manyas da bu 
hususta meşı;u 1 olmağa başla. 
mıştır. 

Çay ve çivi id.hal 
edilebilecek 

(:ay ldhalA.tçıları tarafın . 
dan kurula.ıı limited $frket 
dün Ticaret Odasında toplan -
mış ve harice ,·erllecek slpa· 
rlşler üzerinde ı;örUşUlmUştUr 
Ecnebi memleketi rden çay 
geUrtllmosl lçhı Ticaret Ve • 
ktıleti cny ftlınll'ttçılnrına. ban 
kalarda hesap nctırmıştır. 

Çl\.·Idler de blr toplantı 
yapmışlardir. Çlvi imaline ya 
rıyan demir tellerin hariçten 
goUrUlmeel ıctn de ltbal!tçıla· 
ra akreditif açılmıştır. TUc . 
carlar Amerika ile muhabera 
ta girişmiş bulunmaktadır. Blı 
aya kadar pfyı:ısaya kUlllyetll 
mal gelecetkir. 

--<>--

Mayisner Pa§a öldü 
:\!Uhendla mektebinin on es· 

kl hocalarıntla.n M aylsner Pa -
~a 78 yaşında olduğu halde 
dUn l'etnt ctmlşUr. Cenazesi 
bugün K.Bdıköydo kaldırıla • 
t'...!).kt.11' • 

Denizlerde fırtına 
hatıtledi 

Vapurlar birer birer 
limana geliyor 

Bti tun denizlerde fırtına 
ıafiflemlşUr. Vapur &eferlerl 
ı..n.tizamını bulmuştur. 

Alanya civarında karaya dU 
~en Denlzyollarının Tırhan va 
1mru gelen haberlere göre, 
ıUzdUrliJmek Uzeredlr. Erıu · 
rum \'tlpnru muhtelif kurtar · 
ma. malzemesi ve mUtebassu: 
kimseleri hamil otduğu halde 
•apurun bulunduğu yere var . 
mıştır. Karadeıılzdc bulunaıı 
Güneysu ve Karadeniz vapur 
la.rı limanımıza gelmektedir. 

lzmir vapuru Trabı.ona var· 
mıştır .. 

--öt>-

istanbuJlu~ar ın 
teberruu 

834839 lirayı buldu 
tstanbullulann teberrUtı 

834.839 lira 82 kuruşu bul· 
muştur. Son bir bııfta.lık te . 
berrU ye"künu 296.568 liradır. 

Dun Fatihte Kızılay şubesi 
ne 572 llrıı 18 kuruş, Beykoz -
da 1080 llra 80 kuruş, lleyo~ 
tunda 3076 lira 70 kuruş, E • 
yUpte 280 lira 81 kuruş, Etnı 
nönUnde 4586 Ura, tJsktldarda 
68 Ura. 81 kuruş, Adalarda &O 
lira, Beşlktaşta 292 lira 47 ku· 
ruş, Bakırköyde 600 lira, Ka· 
dıköyde 500 lira 67 kuruş, ya 
tırılmıştır. 
Şimdiye kadar tstanbula 218 

alle olarak 700 CelAketzede 
gelmlı,, bunlardan 124 aile o
larak 317 kişi akrabaları ya • 
nında misafir edllmlşttr. 83 
aile olarak 303 kişi de vilAyeL 
Çe tutulan evlerde ba.rındırJl · 
mıştır. 

Kadıköy kaymakamı Cenap 
Aksu ile Fatih kaymakamı 
Rebll 1'arıı.teklnln CelAketze -
deleri kaf'fılamakta ve ıyerıe,. 
Urtlmelerlııde bUyUk hizmetle. 
ri görllldUğ'Unden vfltıyeıı;e 
takdir edilmelerine karar ve · 
rllmlfUr. • 

8ir fırın hamurkarı 
Bir tütüncijyü bıçaklaya

rak öldürmek istedi 
Abdullah adında bir fınn 

ha.murkArı, eskidenberl borçlu 
olduğu, Tabtakalede tUtUncU 
Yusuta gitmiş, yine borca ola
rak 22 ilk blr rakı istemiştir 

Yusuf rakı vermedikten 
bal)ka eski borcunu istemekte 
ısrar edince, Abdullah kızmış, 
bıcnğını sıyırnrıılc Yusufun tl· 
'ertno yUrUmUştUr. 

Tam bu sırada yetişen bit 
bekçi Abdullahın elinden bı 
çağı almış ve kendialnl adliye. 
ye teslim etmiştir. 

UçUncU sulh ceza mahkeme
si Abdullabı 5 gUn mllddetlP 
tıapls cezasına mahkum etmiş· 
Ur •. 

Holanda ile ticaret 
anlaşma& bitti 

Hoanda ile aramızda 19 
mart 93 7 de aktedllen ticaret 
anlaşması lle 27 şubat 937 ta 
rlhlnde ımınl:ınan tedl1e an -
taşması mtiddetı geldiği iclo 
hUkftmetlmiz tarafnıdan fes • 
hedllmlş, Holnnda hllkQmet.1 • 
ne blldlrllmlşUr. 
Yakında Ankaradıı yeni bir 

ticaret ve tediye "nlaşması ya. 
pılması için mUzakorelcre baş
lanacaktır. 

---0--

Hatay vilayet merkezi 
lskenderuna nakledildi 

llataYJn v11A.yet merkaıi An· 
takyadan f skenderuna nakle _ 
dilmiştir. Buna. seoop tıskende
runun daha işlek bir Ucaret 
merkezi oluşudur. 

Antakya.da bulanan mrnte • 
ka ticaret nıUdUrlUğU de ls • 
kcndcruna taşınarak calışmıı. -
~a başlamıştır. 

Karhan Bayn.mmda Türk 
Hava Kurumuna yapacağı. 
mn yarcbmla. tabüıth sez.. 
bına uğrayanJc. bralnı "~
tasında yersiz. yurhuz. ka.. 
lan vata~11lara da elimizi 
uzabmı olacağ,a. 

Kur ban ba yr~ 
ve verdr. imıt 

kurbanı ar 

> 
Bu.glln GOzeJ Sanattır il' 

demlatnde Akademi resi~ 
besi talebesinin eseri~• 
mürekkep bir eergl aÇ'e~ 
Ur. Sergi, direktör 
.:ropra«ın bir aöyte•lle 

1 caktır. Sanat mensupl•'~ı 
ııekkld ve muharrırıer ~ 
açıho gUnUnun davetllle 
sında bulunmaktadır. --Ticaret Melde 

yıldönümiİ 
11~ 

YOklek tktısat ve ıı~ 
mektebinin 67 incJ yrl~0, 
busnn saat on beş 
kutlanacaktır. Toren~~; 
Universite rektöı-U, bir....
fesörler bulunacaktıf· 

_,___ 
Konaervatu'farı" 

konseri 
1'oıı 1staobul belediyesi (.f' 

vatuvatı harmonlsl ta d· 
21 lktnclkAnun salı gUtlııd' 
21 de Fransız tiyatrostl 
konser verilecetklr. 

36 ıanıı:-takJl~ 
Belediye tarafında.JJ ~ 

ta zarfında yeniden 
6 
ı~ 

muhtelif semtlerine S 
11 takılmıştır. Bunlıırdll~ '~ı. 

SflUUce, on dördü j{ııecl 
1 

1 

ikisi Yenişehir, beşi 13 6'o t 
altısı SUleymanlye, :.r~' ./ ~ ı 
ı:ükpazarıt takılmış~~ ~ · 

. V' ~ı 
Yirmi yıl evvelk• ,~ıll 

wwwo wo--• I~~ 

16 ~tV 4~ 
Mekaikada ıiddt ~t 

bareketiarı 1
• 

~ tıı 
Jlle1-ft.•n _San e,va:ntııııf bıı 

......... J)tll:ı 
dakJ baberler daima fccl ~,r_ fı 
ve dokuz b\n ldşin1D teıef ~ Q ~ 
MMlarm trun.amlyle ~ -
teyfd edilınektedlr. 

-> 
~ 
< ..... 

l
\ffkltl~l \, 

<liineşin 
dctftu u 
ôf;ı. 

lkindJ 
Ak§am 
Yat:ı: 

lmdk 
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~~t Maliye 
""tlZlrları · 
11•ka1ı 
tt~1 n, ıon eserinin 

'1,1 de neşretti. Bun
,,,., :••el, "Tanzimatı 

t,rıı enııen .muh;nı in. 
• "'l', l'Uzuncu yıldönu • 

llıı ~t Mallre Xa· 
1,"•nııe birinci cildl

1 

3 - VAKi I • 

~:-..-... 
Devletler propa·g.an 
dayı nasıl yapıyor? 

Almanya bu iş senede 20.000.000 Sterlın harcamakta 

' 
16 IKINCIK.ANUN 1940 

... 

Kurban fiyatları bu 
sene yüksek 

Kasaplarda da et 65 ten 
satılıyor 

Kurban bayramı yaklaştığın -
danbcri şehrimize mühim mik
tarda hayvan gelmeğe başlamış. 
tır. 

Bilhassa Bolvadin, Akşehir ve 
Çay taraflarından hayvan sev .. 
kedilmektodir. u4 ; 0 hldiseyi tezki _ 

'"le ebci!en neşri mu • 
"1,,.1:ı:r•t eserleri ta -
'G'"ek 

1 
eDsine tekad • ı--_..:..---------

le11ıı rıı hnı ıeven bir ı;-ok 
•ttı hınet ve takdirini 

Kurbanlık hayvanların piya
sası 14 - 24 lira arasındadır. 
Anadolunun diğer mıntakaların ... 
dan da şehrimize hayvan sevkedil 
diğinden bugünlerde bunların da 
geleceği ve koyun fiyatlarının 
düşeceği ümit edilmektedir. t kuru b 

llıeıır,, lr takdir, mad. 
~t t. t temininden çok 

'l',11 kd.lr. Zavallı M. 
., b Şimdi berhayat 

eı:ıl'll b 1' u teessUrUmU 
ldh •~hl l"e .Kat.;l De)' 
h eserlerim mUna· 

libt Zdıtı nıakalelerde 
· ·Şu beyitle ikmal 

~ ~ ita oluaan Ueretehayf 
ibraz olunan lalıuneW 

il ~uf! 

t ~:teru arkadaşım Ze
.. e ra • l't l gnıen, sAyına 

tlıı g~ta~a !fasile kendi· 
'-ııtt.. rdug-u hizmeti i it • 

.. tide 
t, \'aı n ihtimam eyle. 
1 bir hnız beşeri ve ga-
ıu_ isse tlbi olarak 
""'il ltı ' 
Oltuı Uktfatını bekle -
~le tınu, ima yolu ile 

't, ~I ltıekten kendini a-

ı .. :.ltı ~~I elimde tuttu _ 
~ite din menuuna gi
tııt llazırıarı arasında 
~tı 1~lcabııe maruf Sa• 
'ctııt aııvır ederken yaz. 
11ı._ e hesabına kitab 

'-. s~ Şerefi, bu suretle 
'ııı •• 1dık Paşaya ait ol· 
"' ,, 'Yo " ... kı r. cUmlesi, sa-

l~ kendi telif edip 
ıt' 't,l'(~.? bulamadığı 
~il ile çok allka-
' lıli,:• llzını gelen erkl. 
·~tı 1111• Maliye Vekili • 

~ik1'.attnl celbe ma. 
~I ~ tınnıibdlr. · 

'G•ıı'katının bir silsile 
ıı ib eııerleri arasında 

:~~-:ı·e.~~ocaman bir 
,-.q, ... aliye '.l'arlhl" 

'lkı 
~ h Uç haCta M'Vel 
~ >' ~lesinde intişar 
""~k~~da da - Uılubun.a 
·~il •rıkın'dı zanne. 

tereliifln sanki bUttio 
'~ıılııtUnıan olarak, Ma· 
>o"llu~ ricalar, niyazlar 

~llb 
~ lll llbbet Ye hürmeti 

~, b erbutıyetl derece,._. 'tta 
' ondan ziyade 

b111 '1Ulkiye )lektebl 

, 't"1e~~ğmaıarı itibarile, 
\ı •be lnı muhterem 
t..t ··~ bir ntandaş, 

1111:, Uldaş" sıfatlle • 't ,11~tınek isterim: U
~ en bir tetkik n 
~ b~ görmedim ama, 

• a.~tıın ltarak, pek kıy_ 
~-Jilete~ şUphe etmiyo • 

"l'tııı~ınt zayi olmak-
'- '- ar. 

'-•ı ıaı~Yllletinl bilen, 
1, ta,dtr ta zaylcJlr" hik. 
~ 't'-rır eden Hasan Al~ 
-~ 'l'ııtb Vekilimiz, mer· 

ttll, an Tan'ın bir ya
't'\bı doıturn Zekinin 

''tak t•~ler ,.e htdahlar 
~ ticıcı lldlı eserini sa
'' lı1ı::ı- en atalarnnızın 
~ tıı.~ tına faik bir 
~le il~llliştlr: Yardım 

__.,-~ ... lıa.ı ın ıe\'erlik nU • 
lg' tol(.\tratr, Maliye 
•ı,1"'11:1 nokııan olan 
.~,~ uı:.~k ziyade artı· 
~lt 'eırıı Ye Tarihi) ne 

'tı•tak b, daha Alice
tır ümidinde . 

Ankara radyosu 
Dün lngilızce neşri

yata başladı 
A117.-ara, 15 ( A.A.) - Ankara 

radyosu, şimdiye kadar fran. 
sızca. elence, iranca ve bulgarca 
olarak yabancı dillerle y~plığ· 
haberler neşriyatına bu~nde:ıı 
itibaren ingilizce haberler servi. 
sini de ılave eylemiştir. 

Her gün kısa dalga Ankarr 
' i1!tasvonu ile Türike saatile saa 

14.15 de ve 21,15 de yapılaca 
hlan bu servis, bugün saat 14,l! 
de açılmıştır. 

Evvela Bayan Nermin Mene. 
nıencioğlu, ingilizce haberler ser 
vis1nin başhyacğını bildirmiş. 
bunu müteakip posta ve telgraf 
U. müdürü B. Musluoğlu kısa 
bir hitabe irat eylemiş ve niha. 
yet lngilterenin Ankara büyük 
elçisi İngiliz milletine bir hita. 
bede bulunmuştur. Bundan son. 
ra İngiliz ve Türk milli marşla. 
rı çRlmmış ve haberlere geçil. 
miştir. 

ln~iliz büyük elcisi ekselans 

1 

1 

1 
• 

ı 

1 
1 A1marıyamıı propaganda içiıı 
i>ı.anılmayacalc derecede arttırcı.ı 

sar/ettiği rıarauı şef o7ur olmaz 
fJöbcls aslı.erleri tef ti§ ediyor. 

Sir Highes Knatchbull - Hu. Bugünkü harpte mühim rolü gandadan istifad'C edilecektir ... 
geuen, radyomuzda inı:ilizce olan propaganda Almanyada Milletler "propaganda., keli· 
servisleri açarken atideki hitabe. Dr. Göbcls i}c başlamış değil - mesini ilk defa, 1522 senesinde 
yi irat etmiştir: 1 dir. Hitlcrden çok zaman evvel, Papa on üçüncü Gregvarın kar-

" Ankaradan her ~ün radyo 1 Dr. Stresmanın başvekalcti za - dinallerden müteşekkil ve adına 
ile yapılacak olan İngilizce ha - manında Alman hükumeti bu "Congregatio de propaganda 
ber servislerini acarken, Türk ! şekilde birçok para sarfediyor- fide., dediği komisyonu intihap 
ve İngiliz milletlerini biribirine 1 du. ettiği zaman işitmiştir. Bu ko
takdime muhakkak ki ihtiyaç I Dr. Stresman bir kere, yaban- misyonun vazifesi bütün dünya 
voktur. Biz. samimi doatlarız ve cı memleketlerde propaganda üzerinde insanları hıristiyanlığa 
böyle bir formaliteden müstağ. için bir senede 1.500.000 sterlin- çevirmeğe çalışmaktı. 
nt kalabiliriz. • sarfına muvafakat etmişti. Fran- Modern propaganda, bcyncl-

I:..ondra ve Ankara bundan sız membalarından alınan ma· milel mikyasta harbi umumiden 
böyle, ~ar~ı)Jklı,.., keruli lisanları · rl ımata nazaran, ı 929 senesine ·ı az ön~e başlamış. bilhassa Al
ile hec.«-Un haberler teati edebi. lCadar Alman meclisi, 4,$00.000 manyadan çıkmı~tır. 
ffcekıerdiıı. .Su "l!Uretie. bUtüo sterlin propaganda tahsisatı ka - Diger ıdcvletler, bu kuvvetin 
bir kıtayı aşarak, sokakta kar. bul etmiştir. Bu paranın kısmı tuirin; henüz sczmemişti. Al· 
şılaşan iki dost gi~ biribiri. azamı yabancı memleketler için man hükümeti resmi bir "mat -
mizi selamhyabilece'ız. harcanıp ancak yüzde yirmisi buat bürosu., kurdu. 1914 sene-

Bugün, lngilterede, bütün Bri. memleket dahilinde sarfolunmu~· sinde, bu matbuat bürosunun 
tanya Common Wealth'mda ve tur. Berlin merkezi reisi meşhur Dr. 
bütün .dünyada, ilk düşüncemi.. F;tkat Dr. Göbels bugünkü Harman idi. Bu adam, zamanı · 
zi, son r.amanda uğradığı büyük Alman rejiminin propaganda şef- nın bil.tün vaS1talarma başvur
Celaketten dolayı Türk milletine . liğin1: getirildikten sonra sarfe - muştu. Resmi bir telgraf ajansı 
karşı duyduğumuz sempati ve ! dilen meblağlar, ötekileri gölge· tesis etmiş. hatta o zamanlar 
kendimizde hissettiğimiz derin ' de bırakır: pek ilerlememiş olan sinemayı 
keder teşkil eylemektedir. Ye. Naziler 1933 senesinde ikti- dahi bu yolda istismar eylemiş· 
gi.ne arzumuz, felaketzedelerin 

1 
dar mevkiine gelir gelmez, ilk ti. Belki fazla hayal kudreti yok 

ıztıraplarmın en çabuk surette işleri propaganda için 3,000.000 tu. Zira Almanlarda. umumiyet
azalması, hasarın tamir edil. İngiliz lirası tahıis etmek oldu. .le bu meziyet pek az görülür. 
~esi ve Türki.y~nin.w ön~ne J:~· 1 Bu m~kdar~n yalnız yüzde yirmi Eakat harbin ilk günlerinde bi -
çılmez c:saretı ıle ugr~dıgı fela. 1 nisbetı ıdahılde sarfolunacaktı. taraf memleketlere yaptığı pro • 
kete ragmen. terakkı ve refah 1934 senesinde Göbcls ıo ganda bombardımanı, bir hayli 
yolunda sür8:tl~ yurümcğe de. milyon sterlin sadetti. 19J7 de tesirini göstermiştir. 
vam eylemesi<lır. bu yekun 20 milyon sterlini İngiltere.de propaganda servi· 

Bu çetin imtihanında, dostla. buldu. 1939 sen~s.inde Almanla- si, Loyd Corcun ısrarile harp 
rımıza, diğer milletlerle bera. rıı; propaganda ıç~~ ne ~~rfet~ esn-asında kurulmus, ve diişman 
ber müzaheret eylemiş olduğu. mış oldukları heouz kestırılemı- memlckctler:Je propaganda işi
muUlan dolayı müftehiriz. yor. nin başına Lord Nortklif getiril-

Göbels, propaganda hakkında mişti. Şimdi Defli Express ga
Türkiyeve gelince. en fakir. sarih ve miisbet fikirler besli. zetesinin sahibi I.ord Biverbruk 

· lcrc kadar bütün sınıf halkın yor. Kısa bir zaman evvel vaki da istihbarat nazırı idi ve bita -
bu münasebetle gösterdiii şaya · f olan beyanatında: raf memleketlerde propagandaya 
m takd!r fedakarlık v~ ~lüvvüc.~- 1 "Biz, pror:agandari . yaratıcı memurdu. 
n~ba bızzat ben şahıdım. Bl!-- bir sanat hahne gctırdık. Pro- Bu m~kanizma faaliyete geç 
yu~ !ed~karll~ _P~hasına kend~- ı paganda devlet mekanizmasını ti"ği zaman İngilizler de gördü . 
lenn~n .gıym;sı ıçın a]ınmı~ elbı. ele geçirmek için en keskin si. ter ki. silahlar kadar ve belki 
sclerı~ı felakPte . _u~~ıyan kar. lahımızdı. Ve ileride de millet daha müessir bir kuvvet daha 
deşlf'.rı.ne verenlcrı bılıyorum. üzerindeki nüfuzumuzu kaybet- mevcuttqr. Propaganda!.. Bun-
Londranın türkcc haber neş. memek için ayni suretle propa. I dan sonra, "kağıt kurşun., adı 

riyatı. Türkiyede gittikçe artan 'Yedikleri broşür tevziatı başla· 
büyük bir alaka ile karşılan - ni ve selamlarımızı arzetmek mıştır. 
maktadır. istediğimi ilave eylerim.,, Harpten sonı-a, büyük pro-

Bu2"tin Ankarada başlıyan in. • • • paganda müessesesi olarak Rus· 
gilizce gUndcllk neşriyat. Tür. Londra, 15 (A.A.) _ Röytcr ajan. farın ve Almanlarınki ~österile · 
kiye hilkumet mcrkezi.nde ah. .ııı blldltiyor: bilir. Bu miiddet zarfında İngil • 
nan haberleri sizlere bildirecc. Ankara radyo.ııunda bugün saat tere hiiklımeti propagandaya pek 
ği ~ibi, Türkiyede vukua gelen 12,lli de yapılan llk lnglllzce neşriyat 1 ehemm~yet vermeôi. .Filhakika 
mühim hadiseleri en çabuk su. uzun bır zamlın, ecnebı memba· parazitten mUtevelllt oımıyan ritmik 
rette öğrenmenizi ve bu hadise. bir müdahale yüzünden 1ngilterede far haric olmak üzere lngiltere-
lerin seyrini takip edebilmenizi ye ait havadis, sadec~ açık de -

k 1 lgldllemcmlştlr. 
mümkün ı acaktır. Yeni servis Ankaradaki İngiliz bü _ nizdeki gemilere verilen bir tc1-
Ankaranın lns:ilizce haberler ytık elçisinin bir nutkl'e açılmı§Sa da siz neşriyatından ibaretti. Bu 

neşrivatı teşcbbUsUnün bütün elçinin sesi zorlukla duyulmaktaydı. neşriyat da, hariciye ~1:zaretin • 
Brl.tanya Common Wealth'ında den alınan malümata müstenit lngllizcc ııervjsten evvelki ne§rlyat . ha 1 buyu .. k bı'r aıa· ka ı'Je karcıılan" tı ve ş ıca, avam kamarasın-s ..... ise çok vazıh olarak l§ldllmlştır. k' .. 
cağından eminim ve Ankaranın .\nlldolu Ajıuısıııın notu: da ı muzakereleri hülasa ede-
ingilizce neflriyatma en hararet- rck borsa ve kambiyo fiyatlarını 
li ve samimi kabulü ~östermeni. Röytcrln bu telgrafında şikılyet e - verirdi. 

dilen müdahale ınaalcııcf Ankarada F k t M"ll ı C · · zi istemeği Hizumsuz görüyo. a a ı et er emıyeti, pro-
rum. on be§ gtindcnbcri mllşahade ve tes • pagan•ianın ehemmiyetini idrak 

Sözlerimi bitirmeden evvel bu bit edilmektedir. ederek teşkil ettiği istihbarat 
vesileden istifade ederk, Türki. Beynelmilel radyo dlfluzyonu birli. bürosu ile geniş siyasi faaliyete 
vede ikamet eden bütün 1ngili1 ğlnln teknik bürosu bir cencbl posta_ baslamıştır. 
tebaası namına !!evgili hükfım. nın /.nkara neşriyatını, yabancı mcm Bugünkü harp, muharip mem
danmız Majeste kral Jori'a en leketıere yayılmasına mflnl olmak 1• leketlerde propaganda faaliyetini 
hUnnetklr ve halisane tazime. çln, bozmakta olduğunu bildirmiştir. birkaç misli arttırmış bulunmak· 
hmızı ve en hararetli temenntle. Öğrendlıtlmize göre, Ankara rad - tadır. Ve bu propagandanın mü
rimizi ve TUrkivenin c;ok yUk. yosu idaresi dostane olmıyan bu ha,_ him bir kısmı, doğrudan doğru
sek Reisicumhuru ekselans ls. rckcte nihayet vermek için ıtddetll ya bitaraf memleketleri ktibdaf 
met lnönUne en hararetli temen. teıebbUslerde bulunacaktır. • ediyor. 

'·Afrodit,, yüzünden 
Peyami Safa dün 
ıst•cvap edildi 

l\Iüstehcen olduğu iddiasile 
piyasadan toplanarak tabii ye. 
.linci asliye ceza mahkemesine 
\'erilen Fransız ediplerinden 
Pierre Louys'un meşhur "Af. 
rodit,, isimli romanı §İmdi orta. 
va yeni bir mesele çıkarmış bu. 
:unmaktadır. 

Bu da. dava dolayısilc Peyami 
Safanın ''Davacı biziz" ismin. 
de yazdığı bir fıkradan doğmuş. 
tur. 

Müddeiumumilik bu fıkrada 
bazı noktalar hakkında izahat 
almak üzere, muharrir Peyami 
Safa ile Cumhuriyet neşriyat 
müdürü Hikmet Münifi dün bir 
polis refakatinde adliyeye celbet 
miş ve kem~;lerini isticvap et. 
miştir. 

Hazırlık tahkikatile bizzat 
müddeiumumi Hikmet Onat mcş 
gul olmuştur. 

Peyami Safa ile Hikmet Mü. 
nif saat onda adliyeye ı:etiril. 
mişlcr ve saat on bire kadar is. 
ticvan edilmişlerdir. lşfn yakın. 
da mahkemeye aksetmesi muh. 
temeldir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat 
bu hususta bir arkadaşımıza 
demiştir ki: 

"- Hazırlık tahkikatı devam 
etmekte olduğundan bunun ma.. 
hiyeti hakkında söz söylemek 
imkansızdır. Şimdilik yeni bir 
dava a~ılmış de~ildir. Afrodit 
romanı davası hususuncia da. 
matbuata söylivecek hiç bir sö. 
züm yoktur. lş mahkemeye in. 
tikal etmiş olduğundan onun 
vereceği kararı beklemek zaru. 
ridir.,, 

lngilterede bir ayda 
Yol kazalarından 1.155 

kiti öldü 
Londra, 15 (A.A.) - Res

men bildirildiğine göre, Büyük 
Britanyada kanunuevvel 1939 
ayı içinde 1155 kişi yol kazala
rında ölmüştür. Bunun 891 i zi
yaların söndürülmesi yüzünden 
ileri gelmiştir. Bu rakam şimdi
ye kadar bir ay içinde kaydedilen 
rakamların en yükseğidir. 

Lambaların söndürülmesi yü -
zür.•Jen teşrinievvelde 564 ve 
teşrinisanide de 6 7 4 kişi ölmüş
tür. 

ı 939 senesj içinde yol kaza
larında mecmu olarak 8270 kişi 
ölmüştür. Bu rakam 1938 sene· 
sinde 6599 idi. 

Her sene kurban bayramı 
yaklastığı zaman düşen et fiyat• 
ları bu yıl aksine pahalılanmış -
tır. Koyun eti kasaplarda 65 ku
ruşa satılmaktadır. 

Halbuki mezbahada canlı hay· 
vanın kilosu 34 kuruştur. Bu fi
yat kasaplara gelinceye kadar 
aşağı yukan iki misline yaklaş -
maktadır. 

Diğer taraftan cenup vilayetle
rimizden koyun ve dlğer hay
van ihracatının fazlalaşması ve 
bilhassa Yunanistanın çok kü
çük baş hayvan çekmesi de fi
yatların yükselmesinde amil ol -
muştur. 

Profesör Egli 
Edirnede 

Bu sene yapılacak imar 
işleri 

Edirne hususi muhabirimiz 
yazıyor: 

Edirne şehir planını üzerine 
almış olan profesör Egli, valinin 
daveti üzerine Edirneye gelmi§. 
ve üç gün evvel belediyede ça -
lışmağa başlamıştır. 

Bu çalışmalar esnasında hari
ta üzeriooeki eksiklikler tesbit 
olunmug ve yapılacak son işler 
görüşülmüştür. Dün belediye sa
lonundaki çalışmalarda umumi 
müfettiş ve vali de hazır -bulan • 
muşlardır. 

Öğrendiğime göre, üç şercfell 
nin· meydanındaki dükkanlaıdar 
bir kısmı bu sene kaldırılacak ve 
Sokullu hamamlarınm tamir Ye 
inşasile o çevrenin istiml!kine 
de bu sene başlanacaktır. Bütün 
planlar hazırlanmıştır. 

---ıo---

l\1oskovadakil\1acar 
sefirinin bir tekzibi 
Moıkova, 15 (A.A.) - ''Tas., 
ı 4 son kanunda Moskovadaki 

Macar sefiri Potemkini ziyaret 
ederek Venedikte Kont Ciano i· 
le Kont Çaki arasında yapılan 
görüşmelerin Sovyetlcr Birliği 
a1eyhine müteveccih olduğuna 
dair dolaşan şayiaları resmen 
tekzip etmiştir. 

Sefir, Macar hükumetinin bu 
iddiaları katiyetle recJdetmek Jü -
zumunu hissettiğini ve her han· 
gi bir devletler bloku teşkili 
m"selesinin Venediktc tetkik c -
dilmemiş olduğunu beyan eyle • 
miştir. 

Görüp düşündükçe 

Çağın yeni bir silahı 
Çıt~ımızın yeni bir sllllu ,·aı·: Yalnn ! Gerı;-1, yalan "Ha\·. 

,a" ıımnnı7.ın t;oı·nklaı·ınclan sayılan ı.ck eski bir şeydir. l•'n. 
kat onu, zamanımıza kadaı· hiç bir (LC\ ir, büyle npaçık, pena
;..ı:ı kullıuıınnını':'tı. 

ı;ımdi ynlun, nsrın silAhlnrı aı·n;;ındn yer aldı. Yaktile bir 
utnııc: seh<'hi idi; hn,,;üıı gururla taşınıyor. 

Eı;kldı•n yalıuu fcı'tlkr siiylerdl; şimdi cemiyetler, de,·· 
lctkr, ınillı•tl<'ı· siiylfıyoı·. l'nlnıı, nı·tık ''koro" lar siiylenen lıiı" 
ıliinyn maı·':'ı halini aldı. ,. 

Hnılp>sllc, njnnı;hırilc, tclJtı·nfları, tclclonlnrile, bakı. 
yorsuıınz k0t·n bir iilke, dile geliyor. llnynli zaferler teren
niinı ediyor, bozgun iftiraları sanıruyor. 

J.:skiler, yalanın mıınıumı akı:;ı&mlıı )·nt;..ı nrnımula sfin<lii· 
ı·iirlt•rdl. 1'1ındı hiitiin bir giiniin giinc<:>i hile, onun ışıji.ına do· 
kuıııumyor. }~skhl<•n ynlıııwının koynnıınıı kurdlnr knparıh 

Ungün. ynlııııın kendisi kuı·d olılu. zn, allı gert;cj;I yenıeğı· 
t;ll lı<:>l)'Ol' • 

Uakı.roı·sunuz, hlı· giin nylnr siiren bir mulıarehr,.lrn. 
ılnrak ycdijll, <'slr \'<'ı"«lijl-l, hoz~una njl-rndıj(ı .siiylrnen, yazılıp 
C"izilen hlı· ıwılıınun tekrar n~lı geçiyor, H<·ııı ı.:nliplcre lı\~ ıı. 
alkı';'lar, ınnılnl)·a paı·ıltılaı·ı, nmzntrer kılıc: ':'lll,ırtılnrı i~huk. 

Kendi kenılinlzc inanmıyor. sarsılıyor, ı:iizlcl'iııİ7.i ur:fltıt'I. 
hir daha okıı)·orsunnz. }~,·et, mcı;;eJc f ıpkı dedi!:lın ~lhiıllr. c ı 
hozJ:unlar, <'Mirleı·, ·yaj:'tmalnr, ı;tnulınctler fnlnn rlliuı, ortadıııı 
.si1iniyor. 

• Bu zihin almaz, akıl t'rmez şcylf'rl<' kRl'<:>tla<:>rnc·a l!cfflr ı .. 
temcz ha~lar dönüyor ,.e ııözler kararıyor. Galiba ~atmıı:ııı 
son silihı olan "yalan" da işte bu türlü bulanıklıklar le i 
kullanılıyor. Hakkı Süha GE7.f;I 
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!\"""il • k.11 · · Av~upada. bir kralın ifimadını kazandıktan ··eok sevgili babacıo<ltm;.. kueakı~dı ve odaJllO c. erın şe 1 erıne Emin olun, korkmayın kızı do~n iterek: 

1 ? uz hayattadır. Tabir müşkü - Valerl Bie1ıtlc1• 
göre tetkiki s o n r a n e e r y a p m 1 ş • lir rejime tabi tutu}maktayım Diz kRt"§lSlnda bul 

· fakat merak etmevin şlmdiv' Dedi .• 
Parmakların kaidelerini Nevyorkta.n yazılıyor: saraya mensup bir çok kadtnla. Bu tekilde Dozenber, askeri '<adar pek kötü muameleve ma ı Oda kUct~k ve~ 

'>ırfoştiren hat ve elin dış ke. Geçen ay zarfında bir sa.hte rm ~imleriie meşgul olmu§tur. bakımdan favdalr ~rdUı!ü her ruz kalmadım .. Allah beni 15€ her taraf ı;hrah 6rı-" 
narlan aynı ..,,.kilde birer müs. pa.saoot işinde yaka.lanmış olan Bu memleketin kralı onun sa. verin resmini almış ve Sovyet viyormucı ki bana çok kıvmetı ler1° kqnh ;di. Od9nJll 

- k1 komünist Nikola Dozenberg'in ler hesabma yaotı.ııı:.. bu ea'"''"' "' ]J takiaı hat gibidirler. Parma ar natına karşı büyiik bir hayran. · .ı:;• · "'"' bir hami gönderdi.. Bu ada"" aul(lıı. tavı:ında ast 
"lim. bir Rus "a"'usu old11 ı711 Birleşik ı k 'uktan dota.vı o meml"'ketı"r --da. kendilerine sıtöre mU8tati ......., ....,~ ı göstermekte ve ~zel kadm • "<: beni en biivük tehlikelerden bi piı:ı nf"tıne bir "'~w 11 si bir eekle maliktirler .. Bu el. Amerika de:vletleri zabıtası ta. !ardan fevkalade hoşlanmakta ,mürn.dqn da avnca sarıatm"" le kouvabilir .. Her tUrlü l{or'{ ~·ıı bunun bô'1• 

de bqparmak hemen daima u. rafından meydana konulmuş.. idi.. Bu şekilde kralın sempati '{arsrlıi?nn fazhuzile elde etmiP ve endişenizi defedıniz. Muha dd.ıı "Tkan 7.a.vTf ıeılf 
kkill •-;., ld b" tur tir. Dor-enbenr eJli V&Pmdadrr k · ölU od zun, iyi tetJe e"-UU.9 e en ı. Bugün Dozenbcrg casusluk _ ve itimadını kazandıktan sonra ~ 1 be ,.,ırt öz1 • faza ve müdafaa edilme tevırr ve m ıuırnt rddo 

ra.z ayn olarak bileğin ti.zerin.. tan mamundur ve aynı za.mah. kral hususi tavvaresile pilotu ·~~ ~~d';;:, g ennde gö- \IÖ8vö Valerinin de benim ~l> ~kPde avdmlstnro 
ie yükselmektedir. Murabba - · d nu bu sanatkar fotoirafc:mm nahnus bulmıdn"1.1ndan ma1rı rı/J' 
(kare) el için aynı zamanda da bir sahte pasaport ışın en ( ') · · Cılsusun e1""Pl~e kar'hn1ttr ara mattanm .. Fakat avnr achm ; Bir duvarın onu 

· . · suçlu bulunan Birleşik Amerika · emrıne tahsis etmı§ ve mem d ff k ()•ura.cak ver varıddl 
)?'atik el tıpı ısmi de kullanıl • devletleri komlinist partisi ı=fi leketteki bütün kalelerle liman. ~m a muva akıyet azanaf"ft,. 1dmizi de muhafa.,.a etııı~~te 1 ~ 1 ; . ~·- ~ 
maktadır. Y" larm resmini almasma müsaade vaziyette olduğu JrnriUmektedir ıiir .. Size bnnun ki"1 nldıı;;..,.,.. ,. .. "., ) rı ıPPr ıtıl Earl Bro\.·denin muhakcmesin. yill•<>ekti. Bu Jco ..J1 

Bu ele malik olan kimseler etmişti. (PariR.Soir) ıöylemivece~m. ~Unkil cır 
.1emen daima pratik düşünceli de de şahit olarak dinlenecek. "azmakta oldı1rrum bu mektu r~-'fp uzun sivah 11 nantıklı ve daha ziyade maddi. tir. F" IA d. 1 d f ~le J?e<.-t;~i takdirde heni him"W' mı~ "'~AmıRr otvntır;r' 
yatçıdırlar. Bu gibi kimseler Dozenbcrg, Sovyet casus teş. ın n ıvaya yapı an yar ım ar ,den adamı kavbetmem mı1hak lerırı'1e OP a 
hayalle pek uğraşmazlar. Bun. kili.tı sabık şefi Krivitsky'nin r 'taktır. B•z bocrün ha.rPkPt edi ma.~'·0 ~11'unuvord; 
lar gayet kuvvetli, ciddt ve me. takdirini kazanmış, faaliveti ile "onız. harekPtten evvel size h" I ValPrt ka,...mm ıd 

temayfü; etmiş bir casustu. Fa.. par .. ·uq ol~nl!;ımıı 1 
t.odik bir §ekilde çalışan kimse. k Un un1 v Do p d 

1 
• . • , '1ektnhu va'r.T"lıt.k f~•tmı elnr · • "" . ~e 

!erdir. Bu gibi kimseler her işin at büt b ara ragmen • ar es• 1 e t •debildim .. MösvX Val~ri nerP ~"il'.. t •?.erıncr ,.dt .. 
başarılacağına inanır ve 3-~ zenberg Amerikada. casusluk u r 1 n 1 z 1 ve s ı- •e 2itmekle nlrht.TıtMU7,11 S;7r 1 M.~ 1•'tanhl1k V~\! 
kendi fikirlerine hürmet eder. vaptığını inkar etmektedir. Ken •azacakt1r. Ge1fn bizJ kurtarrn kol ~rmı. ~~ı:uFt11kt. JI. 

disi uzun müddet Avrupa meın. la.r•nm AnruT'lü ~ tflP". 
er, ona itimat gösterirler. d 1 "'t~dfki h!'lde > ll1t1'"" gavrdlP. • "'° 

Bunlar bir çok kereler dindar lcketlerinde Nlkola Dallan is. ye r e n a m ay 1 n 1 z 'inizi ka.bttl e~eq;,..; oııR ptm"" uturnıa lrtı:t olan .bu rell 
·im.celerdir, fakat bu tabiatları mine çıkanlm~ş sahte bir pasa. • •" •evim .. Sev~li babam sizi bir ka.t ~ııh'l-ta.'l(ede':"1 eıııvn eıı iah" ziyade bir itiyattan doğ. portla Amerika tebaası olarak '{ere daha bütün sevgimle öpe. q..ı. tt11~. e 1 -.ne • 
ııı~tur .. Bu gibi kimseler bil. dolaşmıştır. rim.. dam soze ba'!ladı. 
ha~ baş parmakları uzunsa Dozenberg~in. aynı :r.a.manda 8 d b 1 f h ~v~iH kızınız: - Valeri BielskY 
ihtiyar 88.bibidirler. Kıivitsky tarafından hazırlan • İr fiyafrO B U fek e iç kim· Rokınd Merimans.. ödemeniz zamanı ge 

YASSI EL mı eoıan on milyon sahte Ame. 
Daima, un.hl ve hareketli bir rika dolarını da Avrupada sUr. 1· t 1· r 8 Z et m e d 1• 

karakteri ifade eden yassı tip müş bir kalpazan olduğutıdan s e 
el nyrimuntazam bir şekle şüphelenilmektedir. 

Başka. bir el mektubun altm11 
şu cUmteleri ilave etmişti. 

"Ben de okumuş olduğurrı 
mektuba bir kae kelime lllve et 
~ek ister!m. Aziz Ustat, mera" 
etmevin her ikimiz de emnfvet. 
teyiz.. Matmazelin kurtarılma 
sı ic::in istical etmelisiniz. c::Un 
kU bir k~ ~ sonra bizi konı. 
van adamdan bir daha vardrm 
;armememiz muhtemelciir. 'Bi .. 
">uırlln size evvelce bah•etmiş ol 
iuium yere miitevecciJıen hare. 
'<et edivonı:;r~. Det'hal bir vanur 
'dralavımz .. Evvetre lcarart~rr 
ıiıbmız aıiamlan da vanmıza a 
1a.rak derhal vardmıa koşunuz. 
7,afer muhakkıık b;zimdir .. Bun. 
iarl eminim .. Sizi hürmetle se. 
timlarnn .. 

= S;; b'zim nroit1 
r1 olmak istedirıfı:. 
lAnmızı tevkif etti 

maliktir. Parmakların ucu geIJiŞ 
ve basıktır, yassıdır. Bu tip ele 
lll&lik olan kimseler daima yor. 
gunluk içindedirler. Tükenmez 
ve büyük bir enerji ile daima 
hareket halinde bulunan bu 
kimaıeler f evkall.de çalışkan olur 
,..e umumivetle şayanı dikkat o. 
rijfnalfte ~österirler. 

Bunlar biraz evvel gördüğU • 
mis tip ~bi muayyen, Bağlam. 
muvueneli bir eeua malik de. 
ildir. Muhayyileleri. yarabf ka. 

bilryetleri fevkallde ınkipf et.. 
mişttr. Yaratıcı, heyecanlı, ka. 
bili tesir karakterlerile bu tip. 
ler biraz evvel ~rdllğUmUz mu.. 
rabba (kare) til> ele malik kim
selerin tamamen aksi karakte. 
d ifade ederler. 

YUll ele malik kimselerin a.. 
vuçlan da ga.vrimuntaz:amdır. 
Bu ellerin bazan parmak altla. 
~ı gen.iollği, bilek kısmmda.ıı da. 
ha renie olur, bazaıı bilek kısmı 
d& elin tiat kısmma nazaran pek 
ziyade inkişaf etmiş. genişlemiı 
bulunur. Eğer vaziyet birinci 
şekildeki gibi ise mevzuun pra. 
tik ha.ssalan. daha çok demek. 
tir .• Bunun aksi avucun bilek ü. 
zerine dayanan kısmmm şayanı 
dikkat bir şekilde inkişaf et. 
miı ve genişlemiş olması mev. 
zuun hareket ve sözlerinde •id. 
detti biT karakt.ere malik oldu.. 
ftma delllct eder. 

F1LOZOF1K EL 

Dozenberg'fo Iı'cuıliyeti 

Dozenberg geçen l?il.n hapisa.. 
neden çıktınlarak hakim Vil • 
yam Bondy tarafından isticvap 
edilmiş ve sahte pasaport kul • 
lanmakta olduğunu, Sovyetler 
hesabma casusluk elmiş ve bil. 
hassa muhtelü Balkan devlet.. 
terinde bir havli faalivette bu. 
lunduğunu itiraf etmiştir. 

Bu itiraflarmdan f.'nteresa.n 
olanlar da vardır: Dozenberg 
casusluk etti~i bir memleketin 
kralına kendisini sanatkar bir 
fotoğrafçı olarak tamtmı§ ve 

Dahilde fıçı imal 
edilebilecek mi? 

Kab.ve şlr1f ti llreıUYt.,dan 
kab\'e getirmek lclu buradan 
zeytin yağı gönderiyordu, son 
günlerde piyasada fıçı buhra
nı baş gösterdiğinden bu yol· 
da mUşkUIAta tesadUf edllmek. 
tedlr. ,Dahilde tıcı imali için 
tetkiklere başlanmışbr. 

Bu ı,. başarıldığı tak.dirde 
harice gönderilmek üzere ha
zırlanan ktılllyetll miktarda 
zeytin yağı derhal ihraç edile -
bilecektir. 

Uaküdar tevkifhaneıin· 
den kaçan mahkWn 

l"Uoaofik el tipinin iami yu. Bir kaç ay evvel Üsküdar 
nancadan gelnıedir .• Yunanlılar tevk1fhaneslnden kaçan iki 
yaptıktan tetkikler l!IOllunda bu 
tip ele malik kimselerin hepsi. mahkflmdan bir tanesi dun 

. nin varadıhşt:ın felsdeye ka-ı Sarıyerde yakalanmıştır. 
b -'ll'" Bu, Şilell İbrahim adında 

üyllk bir temayill gösterd.ikle. katilden mahk6m olanıdır. Sa
rini ve hiç bir kuvvetin onlarm tıyef\de bir evde gizlendlği ha. 

. ~!8:~~ni yenemediğini ber ahnmış ve uzun uzun ter -
Filozofik el wnumi~tle uzun, tibat alındıktan sonra ev bir -

ııwe. kemikli ve zaviyeleri bol. denbiro basılarıık yakalan -
dur. Bu tio mütefekkirlerde bu. mıştır. 
lunmaktadır. Bu gibi kimseler ------------
pek çok okuyan ve edebiyata 
karşı husu.si bir zevk duyan 
ldm.selerd ir. 

Gaip üzerinde çalışmaktan 
uvk duyan bu kimseler valnız 
yaşamağa karşı büyük bir te. 
mayül gösterirler.. Bu gibi kim. 
seler "Allah" fikrine fazla bağ. 
la.ndtklan için bunlan din ha.. 
yatında görmek veya büyük di. 

. nt hareketlerin başmda. \•e için. 
de bulmak mUmkUndür. 

F.ski Alimlerden, bir çok dok. 
trinler. ilimler, sanat ve esrar. 
1ı ilimler abasında el yazılan 
bırakmış olanlann hepsinde bu 
tip el olduğu tesbit olunm'U§. 
tur.. Asmnızda da bu tip eller 
derhal na.zarı dikkati celbetmek. 

· te ve pa,ra ile makinenin haklın 
olduiu bu sırada bu tip ele ma. 
lik kimselerin meziyetleri fazi. 
!etleri de değişmemektedi~. 

(Daha uar) 

Memleketin üç milli cerniye. 
tine aynı zamanda 7ardım 
fınab her zaman ele geçmez. 
Kanan Baynum1ldan istifa. 
de ederek kurban derilerimi..: 
si Türle Hava Kanamuna 
yerelim. 

Yenilmez kanatlar1a gökleri. 
mizi dolduracak bir gençlik 
bu ideale çabuk vr..r.-abilmek 
için Türk Hava Kunımuna 
.. 1c ırk yardnn edelim. 

RADYO 
12,30 Program ve memleket ııaat 

ayan, 12,315 Ajana ve meteorclojt ha. 
berleri, 12,M TUrk mll.z1'1: Çalanlar: 
Vecibe, Ruşen Kam, İzzettin ôkte, 
Rept Erer, 1 - Okuyan: .Muzaffer 
tıkar, Radtte Erten. 13,30 MQzlk: Ka.. 
nıık hatif mtızlk (PJ.), 18 Program 
ve memleket aaat ayan, 18,15 .MUzik: 
Cuba.ııd (Pi.), 18,40 Konuıma ( Çltt· 
çinin saU), 18,1515 Serbeat sa.at, 19,10 
.Memleket 1aat ayarı, ajana ve mete. 
orolojl haberleri. 19,30 TUrk mllztği: 
Klfuıilı: program. 20,15 KonU§llla {İk. 
tısat aaa.U), 20,30 TUrk mtızlğf: Ça
ııı.rı.1ar: Kemal N. Seyhun, Cevdet Ko
zan, Cevdet Çağla, İzzettin ökte. O. 
kuyan: Müzeyyen Senar, 21 TUrk mU_ 
zlği: Halk tUrkWerl, oyun ve Jtqık 
havaları Sadi Ya'lf-er Ataman, All Er. 
bq, 21,ll5 Konser takdimi: Halil Be· 
dU Yönetken, Müzik: Radyo Orkeııt. 
ruı (Şet: Hasan Ferid Alnar), 22,115 
Memleket -saat ayan, ajans. baberle_ 

Amsterdamdan bildiriliyor: 
İsveçliler her vesile ile Finlan· 

diyalılara kartı olan sempati ve 
bağlılıklarını göstermektedirler. 

Ancak bu bağlılık tezahürleri 
arasında zikre şayan çok cnterc· 
san şekiller de vardır. Maltim ol
duğu üzere 1ıveçli işçiler bir 
günlük kazan-çlannı tamamen 
Finlandiya kızıl haçına terket
miıicrdir. Diğer taraftan hvcç 
köylüleri de her gün ~ bap· 
na birer yumurta ile bütün ıüt· 
terini Fin kmlhaçına vermekte • 
dirlcr. 

Fakat yapılan bütün bu yar· 
dımlardan en enteresan olanı tU· 
dur: Lund tiyatrosunda verilen 
bir temsilden eonra akt8derden 

biri bütUn ıeyircilere hitap C• 

derek, aotukta harp elden Pin aı· 
kerlerine gönderilmek üzere; ves 
tiyerdeki pardeaillerini almama • 
lan ricasında bulunmuıtur. 

Hiç kimse bu teklife itiraz et· 
ınemit ve o gece aıfırm altında 
20 - 25 derece kadar ao~uk ol 
dufu halde herkes bu teklifi ıe
ve aevc kabul etmiı, pardesille
rini atmanuıtır. 

Bundan maada Finlandiyada 
hanrJanmıt olan ve muıiki tas 
tIU tamamen Fin beetekin Si
beJiuadan alınan bir milli film 

bütün Finlandiyada göetcrilmi~ 
ve hasılat tamamen lmılhaça ter
kedilmiftir. 

trnız .. 
- Havrr. sizin •,ı 

d"öiJ. fakl't bfnat tf t 
ttnnek iııtedim Ko" 
Ci.lııkü tebdili krvafe 
siniri deıförtiren 1J18 
men ~;.,,i "Ok gijzel 

- Sö:r.itmUzü kı:> 
l"""vm .. Buradıı mdcl 
i"'i~. C:::iz maı!lunSt'1111• 
kPMe edilMekte!!iniS.• 

Genç adam. omuı 

- Valeri Bie1skY• 
Muazzam bir i:ıdivacl 
lımi.z ve bu miidahll1 ıJ 
hn zıvade kıskanrl 

Valeri Biel3ky,, hareket etmiş oldU · 

-Mahkemelerde 

Satge davasında 
dünkü celse 

Bu fiti mektubu da okuduktan tı>rrni., oldlı~nuz ııı;,~ 
d"~ldlr. Bundan ·~· 

~ona doktor bir sevinç feryadı ba.hsedeceP-iz.. şiaıo> 
kopardı: • ?"evzuu bahsola.n c;ol 

- Bunl!l" ba!İ8ya o~mak 1! him bir meseledir 116• 
znn. Belkı kendıne gelır de kur •• hl cevap vermenJ$ 
tulur. Bunlan anlana. artık kur. ruz. 
tulmuş demektir.. _ Ben mi? 

Katip karyolava vakla.ştr .. A- - Siz.. ı 
vukat bUvihnUs manMn crözlrr. - Nedir bum~ 
!e ki.tibini !Uznvordu. Adam iki leı misiniz? 
ınektubu da yüksek sesle oku . • 
,,.ağa başladı.. Avukat evveli , 

Satye yolsuzluğunun muha. 
kemesfnl yapan birinci ağır ce
za mahkemesi dün de bu dava
ya bakarak son şahitleri dinle
dl. Maznunların hepsi de mah. 
kemede hazır bulunuyorlardı. 
llk olarak, TUrk Ticaret Ban· 
kası hukuk işleri servisinde 
memur Haldun Taşlıca çağı .. 
rıldı. Şunları söyledi: 

•·- Avukat Aatıt Ödülün 
yazıhanesine sık sık giderdim. 
Yine bir gün gidişimde yazı · 
hanesinde Salt Rıza, Ekrem 
llhaml ve daha bazıları ile 
konuşuyc.r: 

''- Satye binasının satışın -
da ben tavassut etmişim gibi 
bir makbuz imzaladım. Fakat 
para almadım. lş mahkemeye 
aksederse doğrusunu söyliye • 
ceğitu" diyordu. 

Beni görünce: 
"- Aman kardeşim, dedi, 

hemen Malfk Kevkebc git. Be • 
nim sana telefon ntti~lml ve 
parayı sana Yermemi söyledi 
ğlmi anlat; parayı da alarak 

16 • 1 • 940 Salı 
ri, ziraat. esham, tahvilAt, kambiyo, 
nukut bonıaaı (fiyat), 22,35 Müzik ' 
Mozart - KUçUk bir gece mmlkisi 
(Pi.), 22,M, 23,25 .Müzik: Cazband 
(Pl.) 23,30 Yarınki program, ve Ka· 
~anl§. 

-e1>4>ba§ı Dram Kısmı: 
ı&-I-940 ııaıı 1 ünu ak. 
şamı saat 20,30 da 

HAYAT 
BİR 

RUYADIR 

*** 
Komedi Kmnında: Bu gece aa.at 
20,30 da BİR KAVUK DEVR!t,Dl 

Bu ak§&m 9 da AZAK'da bUyük mU
samere Zozo Dalınaa, Şehir Ttyatro. 
ınmdan Halide, Muammer ve arkada§. 
lan tarafından (Komedi) Halk Ope-

Nıtt (Mnde-rn Kızlar) ) 
,,. .. 

getir" dedi. Maksadı ileride 
elinde delil bulunması icin pa. 
rayı a·Jmaktı .• 

Doğruca. Malik Kevkebe glt· 
tim. Atıfın telefon ettiğini eöy 
ledtm. Malik, Abdullah çavuşu 
çağtrarak zarfı istedi, Abdul . 
lah cavuş ellnl cebine soktu. 
Ben o sırada dışarı çıkmış -
tım." 

İkinci şahit avukat Ekrem 
tıhaml de: 

"- Atıf Ödül para almadı . 
ğını bir iş için makbuz imzala· 
dıtını söylediği gUn, Ab-dullah 
cavuş bana geldi; bfr zarf ver. 
dl. 

"- Bu nedir, diye sorunca. 
yanımda bulunan bir zati tşa 
ret ederek memur olup olma . 
dığını sordu. Değildir, deyin • 
ce: 

"- Malik Kevkep yolladı. 
lçinde para var; dedt. 

Açtım, loinde sekiz tane bee 
yUz liralık vardı." 

Bundan sonra dinlenilen 
Artın de e888a taa116k eden bir 
şey söylemedi ve muhakeme 
bir başka güne bırakıldı. 
Hatet Kitabevi aleyhine 

açılan dava 
Avrupadan bazı müstehcen 

resimler bulunan mecmualar 
P."etlrmek suçlle aıllye blrtncı 
ceza mahkemesine verilen 
Haşet Ktta.bevlnln sahibi Pi
yer Ha.rtsan muhakemesi so • 
nunda beraet kazanmıştı. 

Fakat mllddelumumllik bu 
karar~ temyiz mahkemesine 
bozdurmuş ve muhakemeye 
yeniden başlanmıştır •• 

Mahkeme, dUn nakz kara • 
rına ltba. ederek, suçlunun 
müdafaasını yapması için du 
ruşmayı başka blr güne bırak. 
mıştır. 

WUAtrUI-.. ......... 
Bagii!I sıcak '""1lmnrcL. hay. 
ramımıza lratl!lrlrea, bmle!U 
vatanda~ bizden yUdım 
Wdediiini, anutmıpbm. 

hit; bir şev anlarntvonnuı, srlbV p 
;öriindü .. Sn"~ crözl,.ri r:ııbit bir' 
noktaya dikildi. Sanki ha. 
fızasmı tonJuyor, hat'1'alar gö. 
'ilinde canlamvordn .. M 0 ktupl"'. 

Oawtede çıkan .,.,sııııı 
realm.lerln bokuJ&O 

rm okurıması bittfiH zarrıA.n mUt 
'1fş blr fe'f"'l•at konardı ''e bas Us. 
tü karyoladan '~varlandl. Kcn. 
disini kaybdmişti. 

Il 

V ALER!NtN MAHKüMt YETf 

ABONE TA.B 
ME-mleket )t 

içinde 
,Aylık 

"'l 8\'lık 8 • 

1 
aylık 

'fl)lık 

Milthi.ş düşmanlannm eline 1 Tarifeden 
~eçtikten sonra Va!eıi E: 1skv a:h dut 
11ek az ı§ık stzan dar. pilı bir o. , b.vda otuz kuru§ 
daya ha.nsedJlmiştf.. Burannı bil. ... J .J.rllğtn., gfrmlyco 
tün mobitvast kmk bir sımdal.~ yetmif beşer kuruf ~ 
va ile kirli bir vataktan fbaret.J ' Abone kaydırı.ı bildi bO"' 
ti. Her giln maskeli bir aı"am l). ,.e telgraf ü::retınt • ıJI 
ııöne vir~iFfni bırakrvordu .. Bı1• nm poııta veya ba.Jlld• 

da bf r dilim kunı ekmekle bfr- Ucrettnı idare kendi 
..,~ırn\na. 8U idi.. Pı>k '""~"'r nlıt • 
"ak van nicrmiı:ı ~h.,~ ite hi!' kar, 
"Tlevva verivorlardı. MerhuJ a. 
"lam höcerenin kaT)Sırıoq ki deli~; • 
'eıvor. icerıve vivPf"f'kleri uza 
'"TVOr sonra h1r tel{ kı>lfnıP söv • • 
1emeden uzakTıtı:ııvf'rdu. Valeri 
'>ir ~k kereler bu adama hllcllD' 
<>tmeUi dfüUnmfi.,tii. Fakat bu. 
nu n.ıtsıl ve ne ile vat')llraktı" 
Halbuki muvaffak olamavmra 
vaz;vetini ~'lha Mil.,1"H1 bir ~ekT" ı 
c;okmıvaca k mıvdı? B11?ntn içirı 
"l'le~hul arlaMa b;r tek kP1ime ot. 
c;un RÖvlerrıivnr ve ket1ıiisindel"' 
7.iyade ?.avaJh Rolıındın akıbetin 
ıien end!"e edivo?du. 

Dar odaya ha.PSOlunalt birkac 
~ olm~tu. Bir gece yine meç. 
bul bir adam kapıyı açtDlf ve· 

- Haydi beni takip ediniz.. 
Div~ emretmişti. 
Delıkanlı bu emre itaat etti 

ve yol gösterenin elindeki fene. 
rin ışığına bakarak ilerledi 

İki adam bir kat aşağıva in. 
diler ve_ gizli bir mahzen kapısı 
na ~eldıler. Bu kanmm üzerinde 
~ivah bir örtü bulunuy,,rdu. A. 
dam örtüv;i yavaşça araladı ve 
kapmm üzerine üç clar'-e vuriu 
ve 1:-e'flerli .. Kanı kendi k0 ,,dl.,e 
açıldı. Meçhul adam Valeri'yi 

.. 

'ftcarel LIAoJarırJJll 
tın •ondan ltibaft'll ...-,. 

r111da •o. ıç ..aytaJSl'";'
1 

dördttncö saytacla fi 
öçım.,ude ı: blrlPcld' 
)'llll• k~ 6 u~ 

Büyük: çok ~ • 
renkli Ub verenıetı' .J 
ladl~er yapılır· fiil',,. 

rm •ntlm utın .O 

·ncari Ma.htyette 1,t 
Küçük t14~ 

Bir de<a 30: Ud 
c ıetaın ~. c..:~rt defall 
' Jefa.m ton kuruştur· 
1 
, IA.n verenlerin blr -Ji1 
_ ndır. Dört aaurı :;-ı 
nr fazla satırları 

~\ıeaa.p edtıir. tJfP 
lı Vakıt hem dogı-ıl 

0
,

ıŞ ıtendı lda re yerinde. 

~ caddeslnt:I" Orb~!'! 
~ALEOD!N t~-

18ro..'"U etly'.ı ll!a ıca':,IJJ 
il ~n••,., t ... t.._fnnn • •O 

... 



Anıeri.kada ihtilal 
_ Qıkaracaklarmış ! 
'le.ıs ~~dire,~+>- Fede.. I B. Hover'e göre fesatçılar, bü. 

. an F'ro .!"! B.. Hover, tün vahudiler ortadan kaldır. 
~~ kisUU:t. . ~sından mak, umumi bina.in. elektrik. 

ve dik 'hli.kumeti de. ~az. su kumpanyalarmı, tram • 
llıakııadıy:a~rıu~ tesıs eL vaylan ve bütUn nakil vasıta • 

ınai..J hır ihtilal çı. larmı ele 9.'eçinnek tasavvurun. 
lı..~ ol1tlak ithta.h.rik~tta bu • 1a bulunt~vorla.rdı. Fesatçılar. 
.~ OldnJcı anıı,, ıle tevkif Jewah Daıly Borward ~ar.et.esi 
At arını beyan etmiş. bürolarına bombalar kovmak. 
rıc~eyh. ~mrük binalannr. Ncvycrk oos. 
~ fesatçıı zab~m Nev. •anelerini, Amerikanm federal 
~ abane ara aıt ufak bir bankalarını ve mim muhafızla. 
~ bııu ila~ nıeyd~~ çıkarmış f'!D kısla larmı mptetme~ rJye. 
tı-qover e etıni§tir. tın~ 'diler. 
lların' ~nılan tahkikatm Tevkü edilenler arasında bu.. 
boı:ı:ı~ı: mildür!yeti bi. Yunar. iki liderden biri John Cas. 

da but atmak tasav. sidev, dıı"eri Vill;am _ Herald 
0ıılllı k111duklarını ''e "am. '3ishon'dur. Cassidcv'e taraftar 
de rev :ldır!lması kanunu 'arı Führer divorlardı. Zabrta. 

·~Ola'l/J lr ermış oldukların . '>:>mbalar. bir ~ok tüfekler ve 
~ o~ftP.re azasmdan 12 bın•erce kurşun müsadere et • 
: bir d kaldırarak diğer m.istir. 
dlbıak~~rs ve~ek hususu. _B. .Hover, bu teşkilatın ecnc. 
~ çılr~-~tmış o~dukl~ı bı bır memleketle ~ mUnasebe.ti 

tıı~r. ........uuş oldugunu soy. bulunup bulunmadıın meselesıni 
~ ~ ., . . m_ünaka~adan imtina etmi$tir 
e~~- dı~tör., ~?'8 Bıshol>, 39 yaşmda olun Viyıtna. 
~ı ~ıtler diktatör. da doa-ınu~tur. Berlinde doihnuş 

ıı .... geti hır bükü.met vü. olan 30 yaşmda Claus.Gunther. 
~"1\'orı~ tasavvurunda Ernıecke adındaki fe&atcı da A. 
b,~o~ b merika ordusundan ihrar edil. 
~ Ofd,,!.teşkU!tm'binl~- miş olup Alman - Amerikan 

ta.\ "fliunu beyan etmı, bund'ı U":!.Smdandı. 
~lt~ aöylemekten lmti. Nev-york, 15 (AA.) - B. Ho. 

lf ediİ . ver, Nevvcrkta tevkif edilmiş o. 
~~\'ver ihlll_iş olan ~8 ki~i. lan l~<'ilk ihtiJalciler grununuıı 
~~tn tılll irin msanln- A.menı.canm her tarafma şamil 
ı...hUk~ Yapt~akt_a ve A.. ~er.;ş bir tc<-ekk\ilün nüvesi ol. 

bıt "~ llıtretıne aıt sı~ahJan du"ı,mı sö~Iemif'tir. 
.~Şekku~as kesbetmış giz. Zabrta, 'bır çok yerlerde t:ı.hki. 

ııe ın olan bir "apör kat vapmakta ve gizli flilah de. 
ensup bulunmakta polan araştırmaktadır. 

bölges:nde şiddetli 
zeızelel&r oluyor 

h (Btlf t.arafı 1 inciM) 1 mitesine teslim etmişlerdir. 
i~ lS ( Zilede Kayaeride tedavi altıM 
ltt teb .A.A.) - Son Uç gi}n alınanlar 

) ~ rtınizde muhtelif ,ıd - Kayseri. 15 (A.A.) - Kay· 
. elzcle olmu§tur. Hasat seriye dünkü trenle felaket mın

~ .\nkarada 
21.s ıs (A.A.) - Diln 

~'-r&ın de Ankarada hafif biı 
'1ıt d ~s1 olmuştur. 

\t 2o.ı0 Un Amasrada saat 20 
<ı d arasında Ur, Ere alide 
b. t b. :s .. 
~''nt ır defa olmak üzere 

11dc ııa rları hfosedilmiştir. Bu 
"\)bıı at 6,S ve 6.15 araSin

ıı~:tta üç hafif zelzele 
&\. ş· llr. 

takasından 61 ve bu sabahki tren 
Je de !}O yqrttaş daha gelmiş 
ve hazırlanmış olan evlere yer -
leştirilerek her türlü istirahatle
ri temin olunmuş ve ihtiyaclar1 
kan;ılanmıştır. 

Bugüne kadar ebrimize f!ele· 
rek gerek Kavseri ve gerek Ta· 
'asda iskan edilmiş ve gerek haf 
tanenin aekahathaneleriııde te· 
d:ıvi alt·na al•nmış bulunıı.n fela· 
kctze~c!eriu sayısz 856 dır. 

ıl.""llllt 1billJraralı.iıô\f'da 
t ;ı.~sar, ıs (A.A.) - Rus a ,. s 

lntliz p1rlAmJnto ] 
su buqün to~ıanıyor 

Horbelita istifası 
sebebini anlatacak 

Londra. ıs ( A.A.) - Röyter: 
İngiliz parıa.m.en~su yarın 

topla.nacaktır. Horbeli~a'nm A. 
v~ kamarasında harbiye ne.ut. 
retınden istifa.tuna dair hususi 
beyanatta bulunması bekleniyor. 

ÇemberJayn son haftalar zar. 
fmdaki .mubtel_if hadiseleri göz. 
den ve~ırecektir. 

Bu öeyanatı müteakip mi.iza. 
kere vuku bulacak ve gerek Hor. 
beli§a'nm. gerek Çemberlayn'in 
beyanatı mevzuu bahsedilecek 
tir. 

Pek muhtemeldir ki, muhale. 
fet kabinede vuku bulan son de. 
'!işiklikler hakkmda istizahta 
bulunacak ve ticaret ve istihba. 
rat nezaretleri gibi mühim va 
tifelere parlamento harici §ah. 
siyetlcrin tayinini tenkit eyliye. 
cektir. 

Mi:n Sete 
Gelen taziye telgraf 

ve mektuplan 
Ankara. 15 ( A..A.) - Hare.. 

ketiarz felaketi dolavı&le Reisi. 
cumhur !smet tnönüne memle. 
ket dı§ındaki bir çok te§ekkül. 
ler ve hususi eı;ha.s tara.f mdan 
da taziye ve teessür telgraf ve 
mektuplar1 gelmekte deva.m edi. 
yor. 

Bu mevanda Ota J. Brıkım 
lrla.ndada rahip Mennlııg telgraf 
la Fransız malivecilerinden 
Desclozieres ile !ngilterede Mis 
Turner de mektt1pJa ~eç.ixilen bt.i. 
vük fel!ketten dolayı Milli Şef f' 
teessür ve t.azivetl~rini arzeyle. 
mişlerdir. 

Amerika sıhhiye birlıği de 
gönderdi~ bir tele;rafla cumhur 
reisimize felaket karşısında du. 
vulan teessürü bildirmi~ ve tazi. 
vede bulunmuı::tur. 

Ankara. 15 (A.A.) - Haşmet 
tü birinci Zogo Reisicumhur ts 
met tnönüne gönderdicn bir tel. 
~rafla hareketiarz felaketi dola. 

~uzvelt finlindiya ~l3i
1

•.~~··3ıu~ .• 
va yardım iç n kon· relakefzedeler ıçın 

Memleket dışından 

qreye la dha vardı ~!:~~~~ ~~~18:ur~ 
Va~ngton, 15 (A.A.) - Rei- ya ge!en haberlere göre, felll 

sicumhur, p~ yakınO. Finlandi. ırntzedeıere yardım ıçJn 1\'.abl . 
yaya yardım hakkında kongreye re elçlligımlze eşya teberrUat. 
bir layiha vereceğinden parti şei Jevam eylemektedir. 
lerini haberdar etmiştir. Kahire elçJllgimiı, hayırse 

Hehinki, 16 (A.A.) - Teb- ver Mrnırlılar tarafından yeni 
liğ: Jen yapılmış olan 1500 ingill, 

Kareli berzahında yeni bir §C) liralık tcberruatı da milli ko . 
.>lmamıştır. mite emrine göndermiş bulun 

Şark cephesinde F'in laWan uıatkadır. 
müteaddit istilqaflarda bulun • Anka.~·a, 16 (A.A.) - !nglfü 
nuş!ardır. büyük elçiliği şark orduları 

Dün dü§tn2n tayyareleri ortcı ta.rafından gönderilmekte o 
'le cenubi Finlandiya 'ehir ve ıao 800 çadınn yol&. çıkarıl · 
mevkileri üzerinf! bir çok taar· uıış oldug:undan Hariciye \le • 
nızlar yapmışlardır. En çok za. .tA.ıetini haberdar etmiştir. 
yiat Vesada:lır. Buncla sekiz ki· Tahra.ıulan yola ~ık.aru.an 
şi ölmiiştilr ve yaralılar vardır. cşyalıır 
daşka yerlerde zayiat cilzidir. Ankara. fo (A.A.) - Veri • 

Dün 300 den fazla Rus tayya· len malfıfımata göre, hareketL 
resi Finlandiya üzerinde uçmuş- a.rz felaketzedeleri için '.l'ahrau 
tur. Bunlardan bazıla.n Petaamo oUyilk elçiliğimize teberru e . 
bölgesinde Norveç hududumı t;teç tlllmiş olan eşyalardan bir kıs· 
mi§lerdir. Oç düşman bombardı· mı Karaköse yolu ile Erzuru • 
man tayyaresi muhakkak olarak ma göJJderilmiştlr. 
Jüşürülmü§tilr. Tahran bUytik eJçillğJmiıe 

Cuma günü düşürülen ve dü yapılmatıi'\ olan para teberru. 
;Urüldüğil yalnı.ı muhtemel kay· at.ı işe 110.000 liraya ballğ ol· 
dile bildirilmiş olan il~ Sovyet muştur. 
tayyaresinin enkazı bulun.muş l" ugosfavysdııkl tobcrrular 
tur. Bunlardan biri dört motör· Ankara, lö (A • .A.) - Anndo· 
lildür. lu hareketiarz feUl.ketzedeleri 

Londra, 15 (A.A.) _ Rcuter: için Yugoslavyada bir çok ha • 
Londradaki Finlandiya elçili .nrsever şahsiyetler tarafın • 

ğinin bir mümessili dünyaya hi dan yapılmış olan 46.370 dt • 
taben yaptığı bir beyanatta ya- nar ve 11 lnglllz lirası h her • 
bancı memleketl.:rin yardımın ruat Belgrad btiyUk elçillğimb. 
istemekte ve Finlandiyc:.nuı an tarafından mi1ll yardım komi 
cak bu suretle ya§ayabileceğini tesl emrine gönderilmiştir. 
bildir~cktedir. Londrn ulçiliğimh:e vftJ.i 

tebcrrular it ol::U burada hafif bir v ' ve ç ve 
l~d Uştur. Haı:ar yoktur. U •J 1 "° H ~ 

)~;~i~ bg~~:~b~~tü~~:~. ı1or veçe noıa verd LJ8 çıi\a ve o~an 
Diğer taı artsn Loudra bU. 

/tik elçiliğimize yapılmakta O· 

lan teberruat, 2.136 ingıllz 11· 
rnsına varmıştır. i~~l'orıYen soğuklara maru? Stokholın, 15 (A.A.) - 1ave~ danın as11erl 

~ koy~r. Bunların korunmcı aüklımeti, Finlandiyaya yadını ~ 
~ttan· ere 3oo, mahatlatr ır.eselesi h:ıltkındaki Sovyct pro- ı d • ı • 
~cu~}'e dagıtıldığı ~bi i tcstosuna verdiği cevapta, bü· e lir erı 

,~tıı,, fa una göre, köylert tün İsveçin (İhtilat Rusyaı:ı:ım IAındra, 15 (liWIU!il) l>uyl 
V~.~t t sutye, nohut. şeker da muvafakatilc umumi harpten .. ieyl g,p.cteırlnln St.okholın muhs.bı . 

:'4İ t .... ~~zı edil.mi:otir. d ~ ) p· 1 d" k """tlt!l ed ., sonra ogan ın an ıyaya ar§ .i.ne göre. oc.nebl mUşahidler Alma.o 
ıs ilen komiıyon tc\-eccüh ve muhabbetini teyit Ja.:ım yakında. Ho andıı.yı '.L,gıı.I ede 

(A-A.) - Zelzelt etme' .... edı'r. · taaııu .- _ngın1 söylanıckteillrler. Bugün Bol 
~ '41etin k eden müte • Finland.iyaya ait eşyanın tran· .;ikadan gelen hatı.u-1crc göre, gergin 

,hil\vek~ınerküz ettirilme sit olarak geçmesi meselesine ge Jk oldukça zail olmU§tur. HUMme 
~= illt1 d et müsteşanrun lince, bveç hüklımeti, İsvcçir Jün &.Iı.nan nske.rt tedbirlerin aebe 
~~ 11 a. dahilive. sıhha• 'Jütün yabancı memleketlerle o ..ıinl b:ı.lka bildirmcı:ni11Ur. Oı·duda mt> 
'il ltıU.~uavenet, nafia veka lan ticaretini imkan dahilinde ı· ı.ın.ıyeUerin ka.ldınl::ııaıu Ho ı:ı.:ıdadL 
~~tıai~t.lanndan ve kızıl lameye çalıştrğun. buna binaerı .ıeyec:ı.n uyn.ndınnl§sa da e!kAn u . 
· !•cıi krın.den mürekkef Finlan::liya~-a ihtiyaci olan her ıııumlyc s!lkUnet buımaktadır. 

~~ :t. omısyon teşkil e· türlü C1yayt İsveçten ithal vt Kop:.-"nlı.ag, 13 (A .. \.) - Berlings 
t Ilı 0'1lisy ;rahut İsveç transitlle tedarik et ,te 'litleenoe t,"Ueteaınin &rlin mu 
~t llltak on. iakin işleri, zel :nek imkanını verdiğini ve lsve< Jablrl diyor ld: 
tt '· lllıı astnın muhtelif ihti lıükfunctinin ttimdiki ticaret kai Aıma...-ıya, R.ılçlka ve Hola:ıda.da a 
1 11ı~Cti ~k!'at in-saat ve ta delerini hiçbi; suretle tahdit nı· ı.nan askerl tedbirlere .kar§ı kııyıts~ 

Yine öğTcniJdlğine göre 
.. ord Loyduıı riyasetinde teşek 
.tül etmiş olan komite teber 
ı·Uat kabulüne başlamıştır. 

Hindistan hUkümet ve hnl • 
cının t"berru etmiş oldukları 
ıirmlşcr kişilik 1000 cadır da 
,•ola ~ıkarılmış bulunmnktu -
dır. 

---0---

25 milyonh..ık 
tahsjsat 

Ankara, 15 (Hususi) - Mili' 
VJü~afaa için 25 milyon liralı! 
'evknlaclc tahsisat verilmesine 
Jair kanun lavihası meclis ruz · 
.ı;unC$İne alındı. --.-~ t~tı Rlbl ınesclclcrlc meş vetiDde olmadığım bildirmekte - ;lbi göz;Ulı.Uyo,.. Halbuki Almanya 

~~i:· aeçidi ar.ıldı <lir. .xı.:r..ı ha.J:ıeılere göre, bir Hol.a.Jı•Ja tay. Yeni Japon kabinesi 
~t~ lı ""'' ar. 15 (A.A.) _ Oılo, ıs (A.A.) - Sovyetle· ;a.rcsinin ı\.lal&D.ya toprak a.rmda u kuruldu 

eı.ı •. ~s Birliğile Norveç arasında tcat ,uşunu protesto etmi§U. Fakat bunı T ,_ 5 .. ~ ~'ili ...... :naıar neticesi Ear· dil 1t On,yo, 1 ( A..-ı..) - Amira1 •
111 

... ~ ,.. : en notalar ll3 kında Norveç da bUyllk bir ehemmiyet verilmiyor. .,. · · '· • 

't!ı ldfıu ara\ mfi.,a'·-•'6t tc . . l.oruu yem l'abineyi kati olarak 
":l'l'ld K&Ja ıancıye naZin B. Koht Norvef' --o-- • k"J · · lıi ı'totaen şehrimize bir • e.q ı etmıştir. 

"tıarıs•nın bir mu!ıarririne bcya · Yunanı· •tanın yenı· Dah"ılı'y ·hr t yi Ztrn ve saire ... Y" o e, ı aca ve 88.Da. 
ı. -.. .. natta bulunarak demiştir ki: ~ ı h ·· ta.a•",.;ı .. "tl.11 gelnıeğe baslam"' S fy 1 • • ..., Z'r arı enuz , , u.u etme . ~ ·:s Norveç bitaraf kal:nakla bera· O a ~ Çl81 rniı:;tir. 

hı;ı~:delerc yardı:n iri- "Jcr hfirrivdini muhafaza etmek Budupeştc. US ~A.. A.) - Yu- Çekilen kabinede ı.arhive na. . 
. ~~ ıelen ekip ile ka "'("" "stemektedir. Ve So~etler B;rli· nan elçi.si B. Pipiııelis, dün gece -arı olan Hata ve bahriye nazı. 

i~ ~ti'-·'~kkiJ yarrfım k,._,;.;a 1inin Norve«in bitaraOrğı hakkır Sofya.d:ıki yeni vazifesine iltihak rı olan Yoşida yeni kabinede 
a_ <et -- da c.ikavetini muein olııcak hir ie mevkiler· · hai edi ""'ı..,ıı .ıı ... _ """=!!a, i edo:rek fela' " " ek Uz Budaf'\A1r:t d mı mu aza ~ "il ~<llJ d bir sebep mevcut değildir. etm ere r..,... e en ayrıl. -.,orlar. 

•ıır-~~ ermek ic:in de Sovvetler Birliğin~ verdi~mi7 mıştır. Haricive nezaretinı· A .. ita ı~a.. 
• ~•-c. çalışmaktadır • · '"1 :evapta, istiven Norve-:1ilerin l:ıul etmiştır. Ad1ivcve Kimura. 

L.. 't t~kUmlannın Finlardivaya varllım edf'bildikle nim malCınıat henüz verilmemiş. 'l'laliveye Skurau~i ve deniz aşı. 
~ .. li!! .. ,~rruıan rini. zira memleketimizde mat· tir. n nezaretine de ~eneral Moiso 

" A.A.., buat ve söz bilrriyeti mevcut ol· Stokholm, 16 ( A.A.) - Vn.,w tıı•"n edill'T'iı::lerdir. 
~~~ işterı ) - Enkaz du~unu bildirdik, Milliyeti mec;bul tayyareci • ToT:yo, 15 (AA.) - Gazeteci. 
s;ıc n- nde calışrrak il~· lsveç t.opı-aklanna atılan 'erin Isvecin şimalinde Lullea. 'er totılantısır.1a bevanatta bu. 

- 1ll ~~~~kaı1ına P.itmekte bomha'ar :un cenubuna attıklıi.n bomba 'unnn haricive nezareti sözcüsii 
"'-" t?t?ıit ın dün fmralı a Btokholm. 15 ( A.A.) - Dürı .... arcaları tetkik edilmiş. ve bu '-abine de;;.ic:ilrJiamden dola'" 
'\°,.~t t_ - e ~e1,..: .. tir • · · d r c~, ~l'alıda bu'ı•nan 40 nıllh7eti me<'hul ll"iit~'lddit hv ,arcalar üz.erın e tayyare'eriıı lapan 1'uici sivaret;nin kati . 

'<l"af •ıare!er. İsvec:in Lullea şehr; 'dme ait olduXıınu -österen ven de-7ic:mivece<Yini bildirmis. 
• tli.,,·

1 
•nd,n felak"' .. "!ed, b bo J b l ,... • •tı ıe ~enu una nıbalar atmıljlar -,ıcı'·a yazı ar 1' unmuFtur. ve '.m nı:ı kk1T'th da l!'crkezS ve. 

~ 
1 

1 S h' teberY-'I edilmir irr. Tavv ..... ,,1er MT'Y'rna"~ ........ ..,,.,.,. .,j b;r r"in hliktımetinin te~kili 
?2 ~a 'n lı:ito f"!lr.ılı ao- Issız bir nııntaksva düfl(>- •.,,.e .. }1H1•1'M0 ti Snv,,p•" ... - ..... : .. ı: •,.,.,..rhkf~rrra Memnunivt>t vui. 

..... .__~ ..... ....;;..M.Q.--~-~....a..--~...ı...._-.L_._~_......~~:..:.:.;.:.:...:...:_-=.:;..:..:.~ı..........:..:.__::u...ı.......~L..,.j,"'"-"•'--~ı-...:ı-. ...J.....ı ... 
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Milli iktısadı koruma kanun 
taythası MecUste 

(Ba§ 'tll.Tt1/ı 1 incid~) 

Medi3 toplantısında 
Anka..~ 15 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Canıtezin 
ba<;lca~hğında yaptığı toplantıda 
celsenın açılmasını müteakip söz 
alan başvekil doktor Refik Say
da:n, milli korun:na kanun Iayi • 
haı>nun hüki'.tmet tarafından B. 
M. ~ecfüıi riyaseti.ne bugün 
takdım edilmiş olduğunu söyli· 
rerek demiştir ki: 

:su kanunun tenaip buyura
eagınız encümenlerdcn mürek
kep bir tnuvakkat encümende 
mUzakeresini heyeti celilenizden 
istirham ediyorum. Kabul buyu
rursanız bu suretle kanun daha 
ktsa bir zam.arda ç~mıı olacak
tır. 

Reis, hUkG.met tarafından va· 
pılm.tş otan bu teklüi esas iti:ba· 
rile ~eye koyaeaj;nı bildirmiş ve 
meclıs korunma kanun ltyilıaaı • 
nm teşkil edilecek bir muvakkat 
en:ümen tarafından tetkikini ve 
bu muvakkat enciimenin kanun 
liiyına.sı ahkSnu ile alSkadar ad· 
\iye, bütçe, iktısat. maliye, mil· 
li müdafaa ve ziraat encümen -
lerin~e:ı ayrılacak dörder aza<lan 
teskffni kabul eylemiştir. 

Reis, divanı riyasetin tayiba
nın müstacelivetle müzakeresini 
temin için allkadar encümenle . 
rin heyeti umurniye toplantısım 
takiben içtima ederek bu muvak· 
kat encümene •vnlacak azalan 
intihap eylemelerini rica eylemek 
te oHuğunu bi!direrek içtimaa 
nihayet vermiştir. 

Meclis çar§amba gllnü topla
nacaktır. 

Li.l-ihanm adı 
değiıtirildi 

Ankara, 15 (Hususi) - Mec· 
lis umumi heveti toplantısında 
seçilen muhtelit komisyon tet
kiklerini yann akşama kadar bi
tirerek liyiha meclisin çarşamba 
~Unkü toplantıımda müzakere ~ 
lunacaktır • 

Parti 2rupu komisyonu proje· 

nin adını • milli konnmıa JPanu • 
n.u layihası., olarak değiştinniı ~ 
tır. 

Parti komisyonu h~met ta -
rafından hazırlanmış bulunan 
prOJeyı müzakereye esaa tutar
ken parti programını teşkilatı c· 
sa:;iye kanununu birinci derece. 
de ve itinalı bir titizlik i1e göz. 
önünde bulundurmuştur. Bunun 
yanmd3 millet varlığında birinci 
derecede müessir olan bayatın 
akışını ve bu akışın cebrettiği 
ameli ve ihtiyaçların karşılanma· 
sı zaruretini mtihim bir un.sur 
olarak telakki etmi§tir. 

Parti komisyonu bu \.-anunla 
hükumete verilecek geniş üıa. 
hiyetlerin t;ıbii zamanlardaki ik· 
tısadi rejimle vatandaşlara temin 
edilen tasarruf ve w ve amel 
serbestliği haklarını takyit ede ~ 
ceğinl şüphesiz görmekte ve •u 
mütaleayı yürütmektedir: VW 
ve yakinen muhtemel bir harp 
halinin pek CjOk tenevvü arze
den maddi ve ruhi biltlin ihtiyaCj• 
lanru kavrayıp karşılayacak ted· 
bir len alırken bUtün milli vası. 
talan vatanın emrine ve bizme "' 
tin-e tahsis etmek ve istismarcı 
unsurlarla şiddetle mücadele et
mek vecibesini ihmal ederek bu 
takyitten içtinaba imkan yoJc. 
tur. Yapılan takyitler yalnız i
kinci maddede zikredilen fevkala 
de hallerin büküm sürdüğü za• 
mana mah•u• muvakkat olacak 
bu vaziyet geçer geçmez bu ka
nun tatbik mevkiinden kaldırıla· 

•cak, normal zamanların iktısadf 
rejimi avldet edecektir. 

Diğer taraftan içinde bulun • 
duğumuz günlerin tesiri altında 
yapılacak \lan bu kanun devlet 
hayatına bağlı bir daimilik gör
meyi ve onu zaruret zail olduk· 
tan ıonra tatbik mevkiind~ kal· 
dırmakla beraber fevkaladelik
lerin husulUnde tekrar tatbik 
m~küae konmak flzere bir mil 
li koruma silahı gibi ka.nunlan • 
muı arasında saklanmavi lilzuın· 
lu gördUk. Milli mlldafaa mü • 
keltifini, örfi idare ve istiklit 
mahkemeleri kanunları ıı;ibi... f 

Zelzeleden zarar gö 
renlere yardım 

(Ba§ tarafı 1 jndde) 
nıaa§tnda veya ikramiyeye mes. 
net olan memuriyet maaştan e. 
sas tutulacaktır. Bu avanslar 
maas ve ücretlerden müsavi 
taksitlerle tevkif olunmak su. 
retilc 1 Ha.zl.ran 940 tarihinden 
itibaren aza.mı iki sene zarfmda 
:stlr<lat olunacaktır. ikramiye • 
ve mUstl:\hak olanların borghı.n 
ikramiyelerinden tevkif edilecek 
tir. Tashih muamelesi yanılma. 
ın.ış olan vetimlerden nüfus ka. 
vrtl:ln zıvaa ulh'amış bulunan. 
lnı m ı~tihkak i<ldalarmm tevsi. 
'ti ic;in idare he' etleri r.ın.ıbata. 
la.rı da kabul olunacaktır. Bu 
maddenin tatbiki için nUf us 
da.irel~rl:ıden alakadarların ta • 
lcbi Uzerine verilt:cek kavrt su. 
retıerile idaı:e heyetlerince veri. 
lecek mazbata!nr.her tfirlU hare: 
ve resimdfill muü tutulacak • 
tır. 

1ı1ezktlr mahallerdeki mUl • 
!lak btttçell idarelerle hususS 
idare ve belediyeler ve bareme 
tAbi mUesGescler memurları dn 
aynı esaslar uabiltnde yardım 
göreceklerdir. Mall istidadı 
olnıryan belediyelerle bnsusı 
idarelere mallye kredi açacak· 
tır. Yer sarsıntIBından zarar 
görenlere ., ardım nıaksa.dlle 
zelzelenin vukuu tarihinden · 
beri ecnebi memleketlerden 
;öndrilmiş ve gönderflecek o
lan her turıu e,ya. maızemo. 
erzak ve vasıtalar mezkQ.r ta. 
rlbten itibaren blr sene mUd . 
detle g-Umrtık resmlle her ttır
ıu vergi ve reetmıerden ve bele 
diye reslmlerile devletçe idaı·ı-: 
odllmekte olan limanlarda lt. 
cnan Ucret ve resimlerinden mı. 
at tutulacaktır. Erzlncanda vt
Hlrzlncao yer sarsıntısından 
muteesalr olan mahaUerde sa 
bJp ve zilyet bulunduğu veya 
klra Ue oturduğu &\'l yıkılmı~ 
veya içinde barınılam17acak 
derecede mabv ve harap olmuc: 
bulunanlar namına m\!ık{ıı 
mahalle varidat :!alr~lerlncl' 
7..el~elE-nln vukuu tarihine kn • 
ılar tal ':kuk f!ttlrtllp ele be · 
nllı t.nh"ll edilın~m;~ o?An kn . 
zaıu; lktııaıt! bııltrıın nrgl!erıı" 

• •P.zl.;erP.t!'l Vf' 

lar, arazi, bina, buhran, rnua • 
mele muhtelif maddeler lstih -
!Ak veraset ve intikal yol ver. 
gllerile bilumum belediye ver
•gı ve ıamları terkim olunacak 
tır. ZelzeJenln vukuu tarihine 
kadar olan zamana &it beoil:ı 
tarih ve tahakkuk ettirilme • 
mlş olan vergiler tahakkuk 
ettlriJmlyecektir .• 

Tokyoda büyük bir 
yangın 

Tok"io, 16 ( A.A.) - Bugiln 
Tokyonun 100 mil uzağmd&ki 
Şizuonada müthiş bir yangm 
z:ıbur etmiştir. Yangın husus) 
bır evden çıkmış, rüzgAr ııebebi, 
le derhal bUyümüştUr. Posta.ne. 
gar ve di~er bazı reıımt de.ireler 
de ya.nmışt:ır. 

Şimdiye kadar 150 ölil ve ya.. 
ra.Iı vardır. Şimdiden 1000 kada.l 
bina yanmış bulunmaktadır. 

Azmi Umer Aka.im 
veıat etti 

.B. Aam1 0.ww: a~ \.ia.lat.aaray 
ve U.AdUye weuıktcp.enııaen Wt:Zur.ı 

Jur • .ı..ıarwmua.ıl.n4n muaı tmlığindf'. 

uarwe,vı.auı ıııuııl.irıyeti WllWW~ esu:ı 

de biı" ~dQet bwunUuktaD 80lll& 
~~onyaya netyolunıuugtur. lW8 me~ 
ruUyctın Uawru oıuteaklp lstanbulh 
&vde\in\18 <.iaıataaaray mıldll.rlüğünc 

ve oradan Preveze mebu.sluğwıa inli. 
uap ve rıi..bayet Bursa valUğine taylı; 
odllmi§tlr. Daha 11oıır& Ke.stamonu 
vıı.Ullğine nakledllmlşse de memurt 
yeUne gttmiyerek tekafitlUğtlnU ta 
ıep etmi§tlr. 1918 da tklnct det'& ola.• 
rak Bursa. valiliğine tekrar tayU:ı e • 
di!mi§, bir müddet ltayı va.zt.teden 
80DI'& o vakit.ki merkezi bllkWMt 
lcendlsln.I azledr:rek yerine Ktlrt Mwı. 
tafa Paşayı •.ayin etmiştir. SoD deı. 
UıU kere İitanbul ,belediye azaııtında 
hl.Z.metl sebkat etmtıUr. 

E"i!ba. Cogrııtya. Hanım kitaba. 
Genç kız.larımı.z.ı, Ar~Uıı ölUmU. 
'leni Robenson, Çoeuk hikAyelert p.. 
bl bazı eserleri ve intişar etmlyl!l 
dört cllUll: H11.)"al PraUque'l \.e p.M• 

te ve mecmualıtrda lnt!şar ~trııtıt mü 
teaddlt bil<Ayelen wardrr. Motr8'un 
hn.IOk. ııur fıktı·tı. vatanını ...,., tll• 

zat il.il. Zıyaı ~nıllslnl t.ıut()uılar • 

ruıuda &.rlA ı.e-Uı11 ~ oUrı "• 
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Dünyada neler olup bıtiyor 

Bir hırsız pırlantalarını çalmak 
istediği bir kadına aşık oldu 

Ncvyorktan gelen haberler Holivut ta çok enteresan bir sirkat 
vakası cereyan ettiğini bildirmektedir. Vaka şudur: 

Holivut ta sinema artistliği yapmakta olan Mis Wendy Dorri 
ismindeki genç bir kız geçen gece yatağında mışıl mışıl uyurken 
saat dörde doğru penceresinden ooaya giren yabancı bir adamın 
çıkardığı gürültü ile uyanmış .. 

Bu gece ziyaretçisi Mis Wendy'nin güzelliği için değil fakat 
mücevheratı ıçın bu ziyareti yapmakta olduğunu bildirmiş. 

Gece kıyafctile, ve sıcak dolayısile bir hayli çıp!ak olan Mis 
Wendy hırsızı iyi bir yüzle karşılamış ve hiç soğukkanlılığını 

kaybetmiyerck bilakis dudağının kenarına sempatik bir tebessüm 
ili~tirip, eı.'inde maalesef hiç bir mücevheri ve par.ası bulunmadığını 
hepsini bankada sakladığım bildirmiş, misafirinin böyle boş yere 
rahatsız olduğundan teessür duyduğunu ilave etmiştir. 

Mis Wendy hırsızın karşısında kendini kaybetmemiş, fakat 
hırsız artistin çıplak gece hali karşısında ve sıcak yatakta kendinden 
geçmiş ve hırsızlık için geldiği bu odada güzel kadının emsalsiz 
gece haline hayran olarak projesini tamamen değiştirmiş ve kadı
na güzellikten, mehtaptan, sevgiden bahsetmeğe başlamıştır. 

Çok nazik bir kız olan Mis ~'endy misafirile tam iki saat 
başbaşa konuşmakta bir mahzur görmemiş ve hırsız sabahın !'aat 
altısında aynı yolla odadan çıkarken böyle güzel bir genç kızın 

üzerinde bir tek olsun mücevher bulundurmadığından teessüfle 
bahsederek: 

- İlk çalacağım pırlantalı yüzük, sizin olacaktır. Bunu posta 
kutunuzda bulacaksınız .. 

Diye vaatte bulunarak aynlmıştır. 
Pencereden hırsız olarak giren adam, aşık olarak çıkıp gitmiş 

ve sabah olunca da Mis Wendy vakadan evvela annesini bilahare 
polisi haberdar etmiştir. 

Fakat a~ık - hırsız bütün aramalara rağmen ele geçirileme· 
miı;tir. 

Gaz ve benzin fiyatları 
ne kadar arttırlldı 
lktısat Vekaletinin tebliği 
Ticaret V clailctüı<le>ı tebliğ cdilnıi.§tir: 
Petrol mUştaklan fiyatlarının bugünkü ahval dolayısile men.. 

se memleketlerde yükselmiş olmasına binaen, benzin ve gazya. 
ğı azami satış fiyatlarının arttırılması zarureti hasıl olmu~ ve 
aşağıda yazılı fiyatlar tesbit edilerek 15 ikincikanun 1940 tari

hinden ilibarcn mcriyete konm~tur: 
1 - Benzin ve gazyağınm İstanbul, İzmir ve lskcndcrunda 

depo fiyatları: 
Benzin dökme litresi: 14,35 kuruş 

Türkiye ile 
Bulgaristan 
arasında 

l icaret seneden 
seneye azahyor 
Sofya - Gospodin Georgi 

Pavlof, "Türkiye ile ticaretimiz., 
başlığı altında yazdığı bir ma
kalede, 1929 ldan 30 eyli.il 1939 
tarihine kadar Bulgaristanın 
memleketimizle olan ticaretini 
tetkik etmektedir. 

Muharrire göre. bu müddet 
zarfında Bulgaristana ithal et
tiğimiz malların bedeli 632 mil
yon 735 bin leva olup Bulgaris
tanın yine bu müddet zarfında 
memleketimize yaptığı ihracat 
557 milyon 545 bin leva kıyme
tindedir. Aradald fark Bulgaris
tanın zararına olmak üzere 7 S 
milyt'rl 190 bin levadan ibaret
tir. 

Bulgaristan arada mevcut 
bu farkı döviz olarak ödemiştir. 
Muharrir, bu ciheti kaydettikten 
sonra, ikinci bir nokta üzerinde 
durmaktadır ki, bu da 1929 dan 
itibaren Bulgaristanın mcmleke -
timize yapmakta olduğu ihracatın 
mütemadi bir surette azalması -
dır. 

1929 senesi zarfında Bulgar 
ihracatı 161 milyon 217 bin le
va iken, bu yekün 1935 senesin
de 16 milyon 362 bin levaya düş
müştür. 1936 ve 1937 seneleri 1 
zarfında her iki memleket ara· 
smda ise 1935 yılına nisbeten, 
daha geniş bir inkişaf görül
müştür. 

Bilhassa 1938 nenesi zarfın -
da Bulgaristana yaptığımız ihra
cat 44 milyon 340 bin leva kıy
metindedir. Buna mukabil Bul -
garistanın memleketimize yaptı -
ğı ihracat 31 milyon 922 bin le
va kıymetiooedir. Bu yekünlar 
1935 ticaret yılına nisbeten yüz
de 100 fazladır. 

Bu hususta daha sarih bir fi· 
kir edinmiş olmak için a~ğıda
ki rakamları tetkik edelim: 

Sene 

Bulgaristana 
yapılan 
ithalat 

Bulgarista
nın yaptığı 

ihracat 

Benzin çift büyük teneke: 556,45 ,, 1929 189 milyon 161 milyon 
Gazyağr dökme kilosu: 14,69 ,. 1930 93 ,, 79 .. 
Gazyağı çift büyük teneke: 498,39 ,, ı 931 90 79 .. 
Gazyağı tek küçük teneke: 77,75 ,, 1932 75 ., 48 ,, 
2 - Bcn1.in ve gazyağının Ankara, İstanbul \'e lzmircle dök. 1933 27 ., 10 ., 

mc olarak azami satış fiyatları:. 19~4 30 .. 35 .. 
Benzin litresi • Cazyağı kilosu 1935 l 9 .. 16 " 

kuruş kurus 1936 25 ,, 25 .. 
Ankara 19,- 1937 24 ,. 32 ,, 
lstanbul 16,60 15,90 1938 44 31 ,, 
İzmir 16,65 16,05 1939 12 .. 27 .. 
3 - Ankara, İstanbul, lımır, Samsun, Mersın ve lskende. ithalat ve ihracat yekunları 

nında tenekeli benzin ve gazyağı azami satış fıyatlan: karşılaştmlacak olursa aradaki 
Çift büyük Çift büyük Tek küçük fark yukarıda da gösterildiği gi-
teneke benzin teneke gazya~rı tenı!ke gazyağı bi, 7 5 milyon ı 90 bin leva cl-

kuruş kuruş kuru~ mak üzere Bulgaristanın zararı -
Ankara 695 640 07 nadır. 
lstanbul 615 530 83 Muharrir, bundan sonra iki 
l zmir 615 510 86 memleket arasındaki ticari inki-
~fc~:;:ın ~~~ ~~g 87 şafın çok daha geniş bir safhaya 
İskenderun 5 r::15 88 mazhar olmasını dilemekte ve 

58 ;) 80 böyle bir inkişafın iki komşu 

BAS 
DiŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kınkhk 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY d~or~ 

Son Moda ve caıip bir cok. * renkleri vardır. 
TanıılıA'ım bütün pudralarda~ * daha hafif ve daha İncedir. 
HAlciki çiçelderin nefiı koku· '* ıuou percıti~ edıyoTUm. 
Bütün ııüo ~ahit ltaldıtını ı:or· 

~ düın . Bu aır. yani •Krcma kö· 
pütü• biç bir pudrada yoldur. 
Rüıgi.r ve y11tmurda bile teni * taıe. nerrnın ve srayet sc• 
vimli muhafaza eder. * Bundan daha ıyi pudra C\lma• 
dıtıoa kat'iyen eminim. 

Diğer yerlerdeki azami satış fiyatları yukarıda 1 numara memleket arasında mevcut dost-
altında gösterilen depo fiyatlarına, . nakliyenin, mahalli resimle- luğu daha kuvvetli bir hale geti- 'ff.. 
rin ve listesi Vekalete tevdi edilen yerlerde ise satrcı komisyon.. reccğirıi ilave etmektedir. 1 'Al 
!arının ilavesi suretiyle tayin ve tsbit olunur. tı...'V {J_ 

_V_A_K_I T ..... m_a_tba-a-sı..,a; VAKIT~ -~-~-~--
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
T abiler namına dizği işleri alır. ............................... 

1 Devlet Denızyolları ışletme Umu. Müd. ılanları 1 
İtlo.rcmlzdc mUnhal bulunan 150 lira maaşlı gemi tnblpUklerlne cıoıttor 

alınacaktır. 

ŞeralU öğrenmek Uzere evrakı rcsmiyclerlyle birlikte Umum MOdllrlll. 
ğUmUz Zıı.t tşlerf MUdUrlllğUne mllro.c:ıat etmeleri !Ozumu l!An olunı.lr. (l!24) 

Kırklareli Beled iye Reisliğinden: 
·~in llC\ i ('insi Mll•darı llluhıurınıf'n n. ) lurnkkat tenılnnt 

Kilo Jiunıs 

Mııılerıi mnklne S-Olcoııl %S00 lll'lıPr kilo 
~ tı \'aJ:orrı 4~ 8 1 , 

"lhale tarihi 25- l 940 tarihine mllsadif pe~embc gUnll saat 15 de" 
yukarda l in nevl ve cinsi yazılı maklna yağı 11 ı 940 taıihlnd .. n 2~ 
1 IHO tarthlne kadar l:S gUn mUddeUe munııkasaya çıkarılmışt.ır. Almağa 
ı~tekll olanlar belll gün ve saatte yfizde 7,:ı muv-.ıkkat tcrnlnatlarile Bele· 
;Jıyc Encümenine baş vurmnlan llıln olunur. (404) 

Dün 

N o. 
u 
42 

43 
44 

45 

46 

ve yarın tercüme 
kyll iyatı 
41-50 5 cı aen K.r 

Dö Profunda ~o 

Gunün bukultJ ve ıı;tima.ı 

me:ıclelen 7~ 
Efliı.twı 35 
Giıli harpler i5 
Disraeelinin haratı 100 

Metafizik oedir? 25 
1 

satılık ev 
ı.:onılulc, Osmaniye mahalk:ıl No. 7 

G oda, 1 sofa, 3 hel!\, kömUrlllk, ha_ 
m:ım, mııtıak, 2 kuyu, l dönilm bnhçe 
lçerslnde UzUıtı asmıılıırı, ayva, 
cima, dut, incir ve saire meyva 
ağıı.çları vnrd:r. Ayrıca inek beslemek 
lc;;Jn ahın mevcuttur. Sahibi t~raya 
gideceğinden acele satılıktır. 
GörUşmck için her gUn lbr:ıhlmağn 

Koşuyolu N'o. 158 de D. D. Y. ma. 
Jqı.'IÇI Yaltup :-;erime. (31122) 

47 Yeni adam 7 5 1&::.::::::r.::::::~::::::1::::::::::::::::111: 
48 (r.siyetlo .tesırlerı 
49 · Politika fclsefe8l 
50 Estetik 

.. .. 
7~ f: Göz HEKfM I i'l 
75·== :: ·· Dr. t.1urat Rami ·· 2~ 1 ii ji 

_ · ~ Avdın ii 
· 61r rll Beroğlu • 1 1un-:~ ;:kapı. tmam i~ 

Bu serinin ffatJ 610 kunış1 ur 1 p sokağı N o. 2 :-e:. 4 1553 IE 
HPpsinf alanlara rUzde 20 L~kon- il .................. _ .......................... .:: 

i ·····················-············--··-· .. .... to yapılır. Kıılan 4 .83 ltu~un 

1.88 kuruşu peşin almarıı.lr müte 
haklı:! ayda birer lirıı ~Pnmck 

llrr>re rıc tak:ılte hnğlanır. 

~ ' ~ .. . \ . ·~· 

S.\lllBl: A.'i/\1 il.\ 

IJmıırn Nr ri\•nıı ld:ırr t>ılı·n: 

Rı•rik Alırıırl Sctengil 

• 
ADEMi 

ve bütün 
ağnlar1nızı 

derhal 
· keser 

lüzumunda 

günde 3 ka
şe alınabilir. 

. ,. 
.Muhammen bedeli 5640 lira olan 10.000 adet toprak küreği 2 · 

1 çarşamba gUnU saat (11)) on beşte Haydnrpa,ada ı:;ar blnrııı da'll 
komisyon tarafından kap:ılı zarf usulile satın lınacaktır. 11 

Bu ı,e girmek isteyenlerin ~23 liralık muvaltkat teminat, kanu11'\o 
elliği vesikalarla tekliflerini muhte\·l 7.ar!lannı aynı gUn saat ( 
dörde kadar komisyon relsllğlne vermeleri ll\zın1dır. 

Bu l§e alt şartnameler lrnmlsyondan parasız olarak 

* • * .~ ct•'Y Abonuman kartını ho.mll asgart on kl§lllk talebe ı;ruplanna r $ 
docck yolcular& da. t.crızllll abonumıın ı<a.rtı "'erilir. Bu taıl.e zeyli 'u 
tarihinden ltıbaıen mcr'idir. 1''a1.ala lafsi!At lı;ln istasyonlara rı1 
cöllmesi. ( 226) ! 397 J 

1ııtmıbııl 4 üıırü kra l\lf'murhığuna: 

Lira 
10 

.. 
N 

1 
100 

Cinsi 
llalı !!CCt:.HIO 

Kırını71 ııdi m:ı.'I:\ 

M E J~ ll UN 

U urt göz.in eski k'rUıı 1'oııtiul 

,.;,,kı mıul knrdunııı 

ı .. lı;J.t rıı, iılilf.u 

E!tkl dol,mc !iolıa 

\'eııwk ınaıı:ısı 

Jla,.ır lio lluk 

t ı;tli mermer l•ütUk ınnsa 
l. ın ur lak abajur 
Jlotrdt nııuı,a Alımın ııl~ :ıııo 

l .;2 \' cl•iın. 
MAHCUZ 

J.dedi1 
.. ı .• ... " 2~ 
l 
J 
l 
ı 

l 

l 
:E 
l 

:; Sil ah renkte dolap l 
ıo zrrl a:ırı ~ c sair rtTı l,li h:ılı. l 1 
Gnlatada BUyül' TUnel Hnnında 31-3 numarada. a\'Ukat Feyzi ıtl 

Ueyoğlunda Asmalımc cid GuııUI sol:ağı 21 numaralı Kısmet apart,., 
lltlncl dnlresinclc Nlkol Popo! Kottaman'ın yukarda miktarı, cinJl 1 
met! yazılı mahcuz ve merhun e,,yasının satışma karar vcı ilmi' 01ı1 
dan !!S-1- 1940 tarihine rastlayan perşembe gUnU saat 9 dnO 
mezlrfir eşyo.nın halen bulunduğu B·•yoğlunda lstlltlll caddesinde 1' 
apartmanında aç.k arttırma suretile satılacaktır. Verilecek bedeli, 
ınuhnmmeuclerlnin ytizde yetmiş beşinl bulduğu takdirde alıeııarı~~ 
cnk \"e aksi halde arttınno. temdit cdıjerek 27-1-1940 tarihine 111 
cuınartcs! giın!l nynı saattnn itibımı.1 yapılacak olan arttırnıacl• ti' 
bedelle to.llplcrinc ihale cdtleceğindcıı. taliplerin mczt..'iir gün \'C ~· 
hallinde hnzır bulunmaları llı\n olunıır. (311:?G) 

Haseki ve Cerrahpaşa ha.atanelerlnde yeniden yaptrrılaca1' 1 ,ı; 
nn in!j:ıatr kapalt zar! eksUtme.slne konulmuştur. Tahmin bedeli 1 ...... ~ 
S!l kuru§ ve ilk tcmJnat mikdan 1061 lira 6:? kuruştur. İhale 2.ı-l ş-'".'J 
ıihli çar§nmba gtinU snat l:'i de Daimi Encumcnde yapılncnkUr· ,.ıı'-~ 
ve cvralcı kc.,flyc fen işler! mticlUrlUğUiclcn 71 kuru~ mukabilinde ,.~1 

Talipleriıı 111< teminat makbuz ''eya nıelttuplart ile ilule1en S g11:ı,.,>" 
tşleri mOdtlrlUğUnc mUrncıuıtıa alacaklım fenni ehliyet ve 939 ,pf_ 
mali yılı 'flcnr<'t Oliıısı vcslknlnrı ile :!490 num nalı kıuıunn gorc ~cO 
c:ı.klan lmpalı zarflarını lhnlc gUnU snat 14 de kadar Daimi 
\'emıclcrl. (142) 

~ * * i 
. t,ı) 

Belediye tcmizlllt l§lcri lc;In yaptırılacak 10 adet (Opcl aıı ,ec' '.J 
kamyon şasel<'rl üzerine mC\'ZU karoscrllcrl arkaya doğTu 4:'i d~~t) ~ 
ctUrme~o mahsus manivelı\ ve dişlller vasıtaslle müteharrik ter ~ 
masr ac;ık eksiltmeye çıltar1ln11şlır. Bu t"rllbatm heyell umunıiYc gjO/ 
bcrlell 2750 liradır. İlk tcmlno.t 20G lira 25 kuruştur. 1hıı.!e sı-1;ı1•' 
hine mUsau.r çarşamba gUnU saat 14 de Daimi Encümende ~·• rl 1' 
Bu tertibata alt eksiltme ve fenni şartnameleri ve resmi Fen tşıe t tıl~ 
lllğilndeıı 14 kunış mukabilinde alınıı.eaktır. Tallplerln llk tcnı111:e ıtı- , 
veya mektuplan ile ihaleden 8 gUn e\•vel fen işleri mUdttrıuıtU aıı~' ı 
alla nlııco.tdarı fl'nııl chll:;rt ve 113!1 wyn !HO yılına ıılt Tirnrct 111~tı 
lcnlnn ile lhnlc s-unu muayyen saatte Daimi EncUm<'ndc butunıll 


