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~dra radyosunda türkçe 
arak Türk milletine 

HERYEROE 3 KURUS 
Sivas ve Zilede zelzele 

hitap etti 

Zile, 25 (A.A.) - Şehrimizde her gün bir· 
kaç defa hafif yer sarsıntıları hissedilmektedir. 
Bugün de saat 12.45 de ü~ saniye süren orta 
şiddette bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

. . . . . . ~ ' . ~ . ' . . ':' . . . . 

( Yazf.8t 5 incide} 
- , - - - ~ 

.Cuma 26 lki,nciki.nun 1940 YIL: 23 * SAYI: 7916 

Sivas, 25 (A.A.) - Sivasta bugün 10.50, 
l 1.09 ve 12.21 de bC§er saniyelik üç zelzele ol. 
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muştur. Hasar yoktur. -

ngiliz, Fransız Akdeniz filoları 
ınüşterek plin hazırlayor! 
.tioıanda ~ lkö Alfiiilö1r©ıD Mc§l0itc§l©J<§l 
,;-, .. ~~~~~h::.·~"e man• görrlY~lfffil©ğ© b>a~Dacdlo 
edbir alıyor = · 

~a"da Ha . . N . k' r ge • rıcıye azın dıyor ı : 

i! hız ve Belçika harb·e girersek 
. ., daha çok sarpa saracaktır 
lfler M La Hayc, 2s r A.A.J - Hoıan. usol" . Jd da parlamentosunda İngiliz bah. 

Ph 
. ını en riye nazırı Çörçilin son nutku e fh" d" ? mevzuu bahsolmuş ve tenkit C-

111 f e 1 yor dilmiştir. 
"Y • Bu mlinasebetle cereyan eden 

• tııı lta~ıan: Asım Us müzakereler sonunda hariciye 
~ Yaya verilmek üze. nazırı Kleffens demiştir ki; 

· t.!1ıa01~1~a hazırlayormuı· "- Bütün Holanda milleti 
.~~,.~ Berlinden he..: hük~etin bitara.t:ıık siyasetini 

• '411 1ı...... ~ 12-hat istememiı tasvıp eylemektedır. Bu husus. 
· Ç~r Hitler Aıma.; ta. hiç bir şüphe yoktur. Bitaraf 

11t~" harp hedefleri ve lığunızm ihli.line mani olmak i. 
· · h Ya çıkardığı muhtelif çin tedbirler almaktayız. Bu 
~ ~kında kendi vazi e. bapta. ka.tiyen enternasyonal ka.. 
~ .!1ı~\lrn ı. 1 • d' ormuy. nunlara istinat ediyoruz. Holan. 

llu ~· •ne ıy :ıı• d . t• k d" nf t 
~ile \i., 111 hükumeti lta1ya- a.ı_ım sıya.se ~~e en ı me . aa -
!~Ltt llliittefik kaldığmı lerı namına lıucum edenlerin te 

t .. ı -·•olarak • t • sirine hüktimet ka.ptlmıyacalrtrr. 
~k cmnıye ve u- . 

. d~ ı.~·ı.ıı bakımından Bal. Hollanda vo Belçıka Avru-
l~le ~. b..,.eketler yapılmıf pada. birer nizam ,.e sUkQn~t 
~>'ıııra~ - Sovyet siyaıcti· unsurud~r. Bu iki memteket~n 

~llııde ~nfaatlcr·n· da' a kendilcrıne yapılan vaatlerın 
~flta tııtufa.cağı~ı ~nıa:a.. samimiyetine Ye Hollandanın 

)' ~§... Avrupa YO Asyada işgal ettiği 
,~)ı ltaıya k b movkiln bu topraklar Uzerln· 
~) lııatlar ve~v ar§ı k u de hiç bir bUyUk devletin emcl

ı.ı;!lıt iledir? H·ı~e 'ı~kv .et· ler beslemesine müsait olmadı-
I tı~ ' a a çe 1 1 • ğ d i h l t t k 

~"'e4c ıuıı fırsat dü§tük~e ına a r ar ç e mevcu ·a-
li .... ltıı ger· k 1 1 na.ate inanları vardır .. ,. 

·•:ti . ı a mıyan • 
t d~f~etrnde Almanyayı Hariciye nazırı, bitaraflnra 

? sllı-en bir takım haller karşı taarruz edilmesi fhtima 
~~7et1er birliği tara· linin lA.UbJllillkle mevzuubah· 
1 l';.._"Utriıı ~dan Muıul ve ı. sedilmesinl tenkit eylemiş ve 
~' ha e, Almanya ile bir. şöyle ldemfştlr; 
~~ ta. "2aaına ve Balkan- " - Manevi duy,guarın ihltlli 
~•ile '-ııl'l'uz ihtimaJlerin. vaziyetin inkişafında katt bir 
~ bi.ik· sedildiği şu ııra. tesir yapabilir. Hiç kimsenin 

""""'"~·-,-~ ~Ul'fletinin Romaya muhariplere ahllkı!llz niyetler 
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~~ıı fii \ "'.rınek ihtiyacı• atfetmeye hakkı yoktur • 
... , tt. P eıaz ınanalı bir Holanda, bitaraflığını muhafa- - Eylülün on yedisinde Courexge.tius jslmli lngiliz tayyare senin vukuunu gösteren hu l'C'Fim, ınezktır refakat gemisinden 

tı~d1 ... 1taldug~u u~~ ... - .... 
1
_ za ve Avrupaya karıı vazifesini gemisinin Almanlar tarafından torpillenip batırılılığı okuyu- alınmıştır. ~imfüye kadar ilk defadır ki neşrolunuyor. 

:'1tı ........ tt yapmış oluyor. Çünk eğer Holan. cularımızın hatırındadır. Tayyare g emisi ile beraber batan Kapt a n w. T. Makei -
._i~ta ana taarruz ettikten da ve Belçika harbe girecek o- Vapur birdenbire bir tarafa yatmış ve tayfa geminin Joncs sonuna kadar kumanda. köprlisUnde 1 almış ve bayrağı 
ın~ll h at' .. daki aske~i ittifa. lurlarsa işleri daha ziyade karış· bordasından kayıklara atılmağa başlamıştı. selflmlayarak gemisi ile birlikte garkolmuştur. 

(Drp harici kalınca tırmıs olacakla*Iır. Bize her kim Birçokları da denize atlamış ve gemiye refakat etmekte Courageous ile beraber 515 subay ve nefer can vermişti. 
Q euamı 5 incide) i (Devamı 5 incide) olan bir muhribe doğru yUzmcğe koyulmuştu. Bu hazin hddi· 687 kişi de kurtulmuştu. 

ıar ,.~akika: Sovyetlerle Almanlar arasmda yeni ve Mü.ttefik~er 
,lılterede 5 sınıf ·o· 1• b• J t Amerıkadan 6 ııa. B 
llQh it "" ld ız ı ır an aşma var. bin bombardıman 
~~!~,. 2_ a ına çagrı ı tayyaresi alacaklar 
\ıaı lı11ltıa1c" (A.A..) - 20 iHl 24 yaşındaki gençler silAh Doğu Gan nçvası n<dla yeını iden Alman 
tu"e~ lcısını tlze..re kaydolunmağa davet cdllmişleı:dir. Bun- kıta Daru tBrÖr tYı fi'"\) Üs lYı n Ü lf\) sebeb n ned 1 r '? 
~ tel' lcııra <;agırılacaklardır. ~ 
~•ıı eı:ııı:ı. ~ efradının silA.h altına çağmlması neticesinde • .. - • 

b111ıı11a~~~t~~~nycuna0 bir milyon 750 bin kişilik bir Almanyaya satılacak petrol meselesı Romanya ıle ıngıltere 
~8Şhur bi 'f arasında bir noktai nazar ihtilafı doğurdu 
~,n·ı r aznı oyuncusu ta~~::a:ı 2;o~~!·~ aja:a~z~t:~~~ 1 :~~ ı:g~~~~~ze~~:~~~et~~~~~ 1 mu~~~an petrol şirketlerinin ek-

Q(. 1 masa s 1 baş 1 n da o" I d u·· ! ra isnad olun~ \'C Ruma?ya petrol yaya k~ı yapılmış olan protesto- s.criyet itibarile lngiliz \'C Fransız kuyuları te§kılatının yemden ten - larm esbabını tenvire medar ol - (Devamı 5 incide) 

''nf :-- cıı z · · · a ı ·ı dı~hk aznifçi, 25 sayı birden ka- '-'ı a ın, en ıgı or :ı arı e 
ıqnı tan so~ra "Eh allaha ısmarladık, 11 ı h • ' • l 

arı~ dıye gözlerini yumdu ve ... ıv1.anner eım l zor ıyor 
(Ya:ısı -~ 1lncü<le). 

Londra, 25 - Maltadan bildi
rildiğine göre Akdenizıdeki Fran
szz deniz kuvvetlerinin başku
mandanı Amiral, Akdcnizdeki İn
giliz kuvvatlerine kumanda et. 
mekte bulWlan İngiltz amirali ile 
her iki tarafı alakadar etmekte 
olan meııeleler hakkında görüş. 
mek ve müşterek bir plan hazır
lamak ütere Maltaya gelmiştir. 
AMERİKADAN ALINACAK 

YENt TAYYARELER 
Nevyork, 25 (A.A.) - Wall 

Strect Journal yazıyor: 
İngiltere ve Fransa ile 6 ila 8 

bin bombardzman tayyaresi ve 
birçok avcı tayyaresi satılması i
çin mühim hir mübayaa progra. 
mı tetkik edilmektedir. 1 milyar 
ita 1 milyar 700 milyon dolara 
baliğ olacak olan bu program 
şimdiye kadar kaydedilenlerin 
hepsinJılen geniştir. 

(Devamı 5 incide) 
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E:.iebfyatta yeni, eski mücade. lıir bo§Juk içinde zerreler .,.ibi hi

lesinin bilançosunu yapan ~nç c- ribiricrini anlamadan. biribirlui
diplerin beyannamesi fikirleri, ni dinlemeden kaybolup giderle::-. 
doktrinlerini izah etmeden kıs· Sempatiler gibi, antipatilerin 
men Makyavelce sayılabilecek bir de modaları vardır. Bu adlar ka
harekctin sebebini izah ediyorlar. vaf dükkanından hazır ayakkabı 

Genç edipler edebiyat mücade. gibi alınır .. 
lesinin başladığı günlerde "Ba. Bunun sebebi nedir? 
bıS.li" <:.addesini dolduran sanıata Bana kalırsa hodbinlik ve ken-
ve gürültünün derin bir \;y'.kuya dini dünyanın merlmd siklcti 
dalmış olanların afyonunu pat- sanmak hastalığıdır. 
Jatmak için kafi geldiği kanaatin. Kendimize o kaidar güveniyo. 
ddclirlcr. ruz ki: kendimizi dünyanın tek 

Birkaç gün süren bir gürüJtii- allahı sanıyoruz. Aıtahlar kulla· 
den sonra fikrin ve Eelnahn hudu- rından ancak ibadet beklerler. 
duna geçilmiş olması bizim tenk1t Biz de bütün dünyayı kullarımız• 
ve münakaşa tarihimizde küçük la doldurmadıkça rahat cdemiyo. 
de olsa bir terakkinin ifadesidir. ruz. Zaman oluyor ilihlar biri-

Bunu anlıyabilmek için daha birleriyle karşılaşıyorlar. t~tc o 
evvelki devirlerde yapılan eC!ebi- zaman harp bütün §iddetiyle baı
yat münakaşalarında "tasfiye,.. layor. Fakat bu harp &inirlerdc. 
kelimesinden daha heybetl~ az:a. dir. Bu harp sütunlara intikal et
metli kelimeler mııharrirle:rin e- mez.. Bu harp fısıltılar halin
linde usturpa halini alı.l'dı. Hay. de devam eder. Bu harp iptidai 
siyet, §Ucf, namus bir anda birer kabile hislerinin coşmasına ben.. 
harabe halini alır; münakaşacılar ur bir şeydir. 
şeref, haysiyet, namus hara.bele- iptidai kabile insanı bir baıkL 
rinde birer !horoz gibi dövüşür- sına kızdı mı onun küçücük bir 
lerdi. heykelini yapar, yahut resmini çi-
Münakaşalarda fikirden ziyade zer. Scnra bu heykelin kalbine 

kıyafet, ecdadın kabahatlc.rl ve- bir iğne batmr. Yahut resmi 
yahut meziyetleri birer istinat yırtar ve ondan sonra iptidai a. 
noktası sayılırdı. dam dünyanın en rahat insanıdır. 

:f.nsanlann boyları, saçlanrun Çünkü o: 
rengi. uzunluğu, kısalığı, pa:nta.. "- Düşmanımı öldürdüm'' di
lon paçalarmın darlığı, geni§liği, yebilmektedir. Biz de sevmediği· 
fikir ve doktrin yerine geçer: mi% adamın lritallmz okumamalı:. 
bunlann üzerinde uzun uzun ko· la, yahut kötüdür demekle, bir 
nUfUlurdu. satır yazı yumalıcla öldürdüğü.. 

Bazan mücadele sopa sopaya mlize inanırız. 
gelmek mertebesini bulurdu. Fi- Tıpkı Avustralyalr kabile ada-
kirler yerine insanlann bcdıenleri mı gibi seviniriz. 
yara. bere, çürük içinde kalırldı. 
· .Recai z:ade Ekrem beyle Mual· 
lim Nati arasında bqlayan mil· 
na.bpdan tutunuz da son sene
lerde Halit Fahriyi bastonla te. 
dibe gelen pirin hareketine ka
dar edebiyat meselesi siiratle bir 
kılık, kıyafet, bir ahl!k, bir na. 
mua. bir haysiyet davası haline 
inkillp eder. Sanat kendine ya
ba.mı unsurların mücadele saha
smda dili tutulmuş %aval1ı bir 
roablrut halinde uzaklqırdr. Ba 
ldcfa gürültünün bir fıkri izah L 
çin kala.balığı toplamaktan iba'ret 
kaldığı ileri aürülilyor. 
Rcldlımn ve propagandanm 

nıuyaffak olmak prtiyae her yer. 
de bir değeri vardır. Eğer bu 
gürilltil insanları fikrin ve sana. 
tın ııığı altında toplanıp ko:nug.. 
maya sevkcdebilirse ona zararsız, 
hatta masum bir Ma.kyavetlik di
·yebilirl::. Fikirden önce şamata· 
nın kendi:ıini %anırt bfr vasıta ha.· 
line soı.-ınasının bizim hayatımıza 
nazaran ifade ettiği lbuı husual.. 
yctler vardır. Bu hususiyetler 
fikrin ve sanatın konUfUlması i
çin afyonJarın patlatılm.as.ını icap 
ettiriyor. Bunlan göy!ece hülba 
etmek mümkündür: 

r - Fikir adamlan, eanat:Ur
lar biribirleri ile al!kalı değildir· 
ler. Ne aralarında bir fikir ve !da
va birliği vardır, ne de onları bi. 
ribirlerine ruban yaklaştıracak 
toplulul-lar mevcuttur. 

Dazan lbir J:ahvede, bir mcc. 
muac!a. bir masa veya birkaç say
famn başucunda toplanan grup
lar vardır. Bu gruplar o kadar 
dı:ğınık ve birlbirlerindcn o kadar 
habersizdirler ki cliinyanm siklet 
merkezini sadece kcnldilerlni sa· 

Genç neslin pmata ve çığhk 
taktiği cemiyet içinde bir tıa. 
kilcatin alcıülamelidir. Bu haki· 
kat §Udur: 

"Fikir ve unat adamı dağınık 
yapyor, hodbinlik onun ruhunu 
g6rletiyor. Megalomani baş.mı 
yiyor." SADRI ERTEM 

. ~~--~--~~~~~----

Romen Hariciye r 

Nazırı 
1 ıubatta Bükretten 
Belgrada hareket 

ediyor 
Bükret. 26 (A.A.) - Halen 

Bal.itan Antantı konseyinin azası 
bulunan Romanya Hariciye na • 
sın Gafenko, 1 ıubatt.a Bükret -
ten Belgrada hareket edecektir. , 
Bu ıeyahatinde Gafenkoya hari· 
eiyc nezareti genel sekreteri orta 
elçi Cretziano, huausl kalenı di
rektörü, Rador ajansr direlctörU 
ve bUyük Romen gazetelerini 
temsil eden bir gazeteciler grupu 
refakat cdecelctir. 

~ unaniıtanla halya 
araıında yeni bir 

anlaşma 
Roma, 25 (A.A.) - Hariciye 

nazın Kont Ciyano ile Yunanis
tanın Roma el~isi Metakau 1906 
tarihli ticaret ve seyrifffain rntt • 
kavelesini İtalyan Arnavutluk 
birliğine tepnit eden bir anlapna 
imza etmişlerdir. 

nırlar. L-ı.san bu psikUojiye sahip Yirmi yıl evvelki Vakit 
olduktan SOI\f'a neden: 

''- Şekspir benim uşağım, 
Götye bcni..-n elime su dökcmer, 
MarseI Prust beni eğlendiren bir 

...,.._ ..... .._. .. _____. .......... ._ .. 
%G K6nuuuaanl 19!0 

Bolıeviklerle 
muharebeler cücedir, demesin!., 

Yalnızlık insanı hodbin ~eme. ruıa - HarekeUn ilk ha.ttaamda 
galomans yapar. Fikir ve aanat CLeton) ıar eıu be§ kilometre kadar 
ad2.mınm insanlarla bilhaa • llerllyerek Boı,evtklerdeD takriben 
sa fikir ve sanat muhitleriyle sıkı <6000> kilometre arazl.yi rcrı almt§-

k • iba l&rdır. Gana.im anamda top, otomo-
tematr .esildiği andan ıti ren bil, pek çok mJtraıyaz, kWllyeW tG· 
o durgun bir sudan farklı değil· fek ~ mQhlınmat bulwımaktad.tr. 
dir. Leton kıtaatı ilen harekeUertnde de. 

Hodbinliği, mcgal0'1'r.aniyi öt vam ediyor. 
!dürmeden ne hakiki fikir, ne ha- ,...---r----~----ı 

yoktur. Bilhassa sanatın çırak- :? Cuma Cumarte • 
kikf sanat eseri yaratmaya imkll.n 1 

hk devrinde... :> 2611.Kan. 27 il.Kan. 
11 - Sanatkarlar, fikir adam.. ~ ' 

ları yalmz top1;nmamakla kal. < Zllhlccc ıs 
mazlar, biribirlerini de okumaz- 1-
lar. Ka ım 8) 

ı 7 /.llblcce 

, Beğendikleri yerli muharrir o. 
kuduklarr adam değildir. o günün 
moda kufu hangi muharririn ba
tına konmuş ise modaya riayet 
efmiıı olmak i~in onun adını öğ
:rcnir. 

Jtu 'Ylziyet içinde muharrirle. 
:ı1n biribirlerlni tannnalarma, bi. 
rlbirlerine kıymet takdir etmele-

\'ııktlll'ı \ıı,. ılı ·~1.1111 \' ;ı~ıııı 1~111111 

Güneşin T ıs ~ oı 7 n % 00 
do~u~u 
oııe 12 :ıs 1 ıo a :ı1 1 os 
İkindi 15 Ol 9 415 ııs 02 9 •H 
Ak,am 17 11 11 ot 11 11 1! 00 
Yatwı 18 151 J 1.S 18 n 1 J:s 
lmsak ~ sı 1% 18 3 ss 1% 18 

rine hnk!n bulunabilir mi? Mu.,,_ ____________ , 

harrlr her blr wretle nlmUtenaht 1 
' 

Poker oynıyan 
talebeler 

ınahken1ede 
Ortada kumar delili bu
lunmadığı için beraet 

ettiler 
Yüksek mektep talcbesiı;ıden 

M.chmet öz, Abdurrahman, Ali 
Galip ile bir arkadaşları <lün Sa
raçhaneba§mda izzetin kahvesin
de poker oynarlarken yakalanmı! 
üçüncü sulh ecza mahkcnıesine 
vcrilmislerdir. 

Fakat ortada para bulunmadığı 
ve bunların kumar oynadıklarına 
dair kafi delil görülemediği için 
beraetlerine kara.r verilmi§tir. 

-o--
T eberrü yekunu 

968 bin lira 
Zelzele fclakctzcıielerine yar -

dım için şehrimizde nakdi te • 
berru miktarı 968 bin 897 lirayı 
bulmuşt-.ır. Kazalardaki komite • 
ler faaliyetlerini sona crdirmif • 
terdir. Bundan sonra yaprlacak 
tcberrular doğrudan doğruya Kı. 
:ıılaya verile1:ektir. 

-0---

Kahirede yapılan 
yardım 

Zelzele f eliketzedelerin.e veril· 
ınck üzere Kahireden 19 bin 500 
lira ldün Kmlaya ıönderilmi~tir. 

--0---

Sıhhiye müsteşarı f ela
ketzedeleri ziyaret etti 
Sıhhiye müsteşarı Asım Arar. 

Erzincan dan şehrimize gelen f e. 
liketzedeleri bulundukları misa
firhanelerde ziyaret ctmi§. ihti. 
yaçlariyle yaklndan mc~gul ol • 
mu§tur. 

-<>--
Yumurta fiyatları 

yükseldi 
Yumurta fiyatlan kr~ me\'Sİmi 

ve ihracatm tulalac sı do\aym-

le son günlerde çok yükselmiştir. 
Bir ay evvel sandığı 13 lira olan 
mallar 24 liraya çıkmıştır. lki mis
line yakın olan bu artı§ ihracatı 
durdurmu, değildir. ltalya ve eli· 
ğcr birçok memleketler fazla talep. 
Jerdc bulunmaktadırlar. 

Altın fiyatları 
Son günlerde altın fiyattan 

bUyUk bir brrla yüksclmeğe bq· 
lamıştır. Bir milldettenıberl 16,70 
• 16,80 üzerinde dolqan altın fi. 
yatı evvelki gün birdenbire 17.40 
ve dün de 17.80 olmuıtur. 

Mayn zannedilen 
şamandıra 

Karad<!nizde Podima sahillerin· 
de mayna benzer bir cisim görül
müş, mrntaka liman reisliğine \"e

rilen malClmat üzerine bumdan 
bir tahrip müfrezesi gönderilmiş· 
tir. Müfreze hfıdise yerine gitti~i 
zaman ma>ıı yerine geceleri ya. 
nıp gündilzleri kendi kcrxline sö
nen ziyalı bir ~amandrra bulmu,. 
tur. 
Samandıranın Bulgar sahillerin· 

den koptuğu ve sularia sürüklene: 
rek karasularunıza kadar geldiği 
sanı 1 maktadır. 

--0.-

Ege denizinde tekrar 
fırtına çıktı 

Evvelki gece Ege denizinde ol· 
dukça giddetli bir fırtına başla -
mı§tır. Büyük vapurlar geferleri· 
nt devam etmekte, küsük mera • 
kip limanlara l!ığmmı§ bı:luntr.ak 
tadır. Alanyadan Fcthiyeye gelen 
kazazede Tırhan vapuru da frrtı
na yüzünden yola çrkamamış, fır· 
tınanın hafiflemesrni btklemi§tir. 
Tırhanın pa:arteai günü limanı
mıza gelebileceğl "nrlmaktadır. 

---<.>--

Atalay'ın tecrübeleri 
devam ediyor 

Haliçte inşa edilen "Atılay" 

denizaltı gemimizin dün sabah dal 
ma tecrübelerine deva medilmi~ -
tir. Bu tecrübeler Hasköyde 
Taıkızağm önllnde yaprlmı~tır. 

Tecrübelere daha birkas gün de
vam olunacaktır. 

Dün de İngiltere. Fransa vo ltnlyaya şehrimizden 450 bin 
lil'alık ihracat yapılmı~ur. 

1taJynya. balık. deri, fasulye, Fl'ansaya tUtün. Uftik, ln
giltercyo tlrttk ve keten gönderilmiştir. llıracatımız en ca.nlı 
günlerini yaşamaktadır. Her glin yalnız şehrimizden yarım 
mtlyon liralık ihracat yapılması, memickctln bUyUk şekilde 
fayda görmesi demektir, Dlllıaasa ihraç mallarınrn fiya.tlnrr 
harp dola~·rsly1o cok yliksek olduğundan alftlrndarlar çolc 
memnundur. 

Okuma seferberliği\ 
için yeni tedbirler r 

15 bin çuval 
kahve geldi 

203 halkevinde dersha
neler açılıyor 

Okuma seferberliği ile meşgul 
olmak, ve yurtta her vatanda§nı 
yeni yazıyı öğrenmesi için maarif 
vekili yeni bir te§ebbUıc giriş· 
mittir. Bu tqcbbli.se göre 203 
haI!cevi halk derscuıeleri tesis e
derek bu gibi vatandaşları okuta
c:a.klardır. Aynca fabrikalarda, 
milesseselerde bu gibilere gece 
dersleri de verile:ektir. Bilhassa 
köylerde bu işe daha g~niş mlk. 
yasta yer verilecek, köy d:ialann. 
da dersanelcr tesis edilecektir. ---
ihtikar komitesi 
dün de toplandı 
İhtlkir komitesi dUn sabah 

mmtaka ticaret müdUrlUğtinde top· 
la.nmr,, bazı tlcarctlınnelerl.n m· 
zumsuz yere ynptıklnıı fiyat yUk· 
ıeklikle.rinl tetkik etmiştir. 

Komite bugUnlerde her gUo top· 
la.nacaktJr. Çünkü Balkanlardaki si 
yut vaziyetin G'Crglnleşmcsl ytızUn 
den yen! bir 1h lktır hnrelt lndcn 
korkulmaktadır. 

Buna meydan verilmiyecekUr. 
Bu sebeble bugiln de bir topls.ntı 
yapılacaktır. 

Uludağda kar üç metre 
Bursa, (Husuıi) - Uludağda 

Kirazhyaylada bir metreden baJ
Iayan kar 33 üneü kilometrede ve 
Otel yerinde 2,5 • 3 metreyi bul
mu§tur. Bu fıroattan i!tifo~c e
den 200 kayak~t Uludağda top
lanmışlardır. - Esat Alkan. 

----o--
Bezezyan lisesi 

talebeleri 
Kapanan Bezezyan liEesi tale· 

helerinin Vefa ve Pertevniy;;l li.. 
aelerine imtihanla kabul edilmele. 
rinc karar verilmişti. Vekalet bu 
karannı dcğittirmittir. Talebeler 
imtihanını olaıak ahnaeaklardır. 

---u--

İngiltereye ısmarlana .. 
cak vapurlar 

Dcnizyollan için lngillereye ıs· 
marlanacak 11 vapur hakkında 
İngiliz tezg~tuan tarafmda;-ı gün· 
!erilen teklif mektuplarmm Müna. 
kale \'ekfileti tarafından tetkikleri 
tamamlanmı'itır. 

Bugünlerde tııgiltereden mümes 
siller gelecek, esas müzakerelere 
bas]nnacaktır. 11 vapur 941 sene
si sonuna kadnr tamamen mem1c
ltetimize gelmiş olacaktır. 

Vapurlar l~ln 1 O mllyon lira 
esrfedllecek bu para lnglllz kredi· 
!!!ndcn L'Jtifacle ile ödenecektir. Va
purların hcııel ~ift uskurlu olarak 
!rnıa. olunııcalttır. 

- ··--
Top atışlan 

Bugün sabahtan akşama k<dar 
Zeytinburnu ı:ahlUerlndc denize 
do~ı top atıı;lart yopTlacaktır. De· 
niz vasıt.alannın bu sahilde açılttan 
g~çmeleri alfıkadaılara blldirllmJş • 
tir, 

~-

Bir katil müşahede 
altına alındı 

Geçenlerde Mercanda alacak 
yüzünden Zeynel adında bir k~ın· 
duracıyt öldüren Ömer Müştak'ın 
dün ikinci ağır ceza mahkemesin. 
de m11l1akemesine başlanılmıştır. 

Mııbke:nede saçma ıı.ıpan ko-
nu,an katil, ke~inin deli oldu
ğunu iô:iia etmiş. mahkeme de 
mü!ahede altına almmasına karar 
.ermiftir. 

Bir bu kadar daha Bre· 
zilyadan ypla çıktı 
Piyasadaki kahve buhranının 

cnüne geçilmesi için Ziraat Ban -
kası tarafındau Brezilyadan alı • 
nan 1 S bin çuval kahve limanı
mıra gelmi§tir. 

Bu kahveler yeni kurulan 
çay ve kclı.,e idhalat limited şir -
keti t<lrafından tiiccarlara tevzi o
lunacaktır. Fiyatk..n nuıliım ol • 
duğundan bun-dan sonra kahve 
fiyatlarında hiç bir > Ukseklik ol • 
mıyacal:tır. Ziraat Bankasının yi· 
ne Brezilyadan m~mleketimize 

gelmek üzere yola ~ıkarılmı~ 15 
bin çuval daha kahvesi vardır. 

---.... o--

Tokat atan artist 
Sirkecide bir garlnoda rakı i. 

çen lsmait, sarhoş olduktan sonra 
ıokcıfa çıkmış ve artist kadınlar. 
dan Hamiyete rastgderek kendi
sine laf atmış~ır . 

Hamiyet buna kıznuıg. olanca 
1.-uvvetiyle tsmailc bir tokat vur. 
ınuştur. 

Bu sur~tlc Hamiyet tokat at· 
maktan, İsmail de sarkıntılık ve 
sarhoşluktan üçür.cil ceza mah
kemesine verilmişler. fakat her 
ikisi de dava.lanndan vazgeçtik
lerinden İsmail yalnız: sarho5luk. 
tan ı 5 lira para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Kalabalıktan istifade 
Seyyar cıtarak fanila ısatan tran 

tebcasından Hiiscyin l-Iengilu 
diln Çarşıkapıda bir kahvede çan. 
tasını r.çmı~. mallannr te~hirc 
başlamıştır. 

Kalabalık aruında bulunan 
seyyar şekerci Süleyman adında 
biri!i fanilalardan bir tanesini 
yere düşürmüı. ayağı ile alirUk. 
liyerck önlüğU altma saklarken 
yakalan mı~ tı:-. 

Uçüm:ü sulh ceza mahkemesi 
Sülcymanı bir ay hapte ınahkUın 
etmiş, hemen tevkifine karar ver· 
miştir. 

--o-

Ampul çalan sabılcalı 
Bekaret adında ~hıkalı hırsız· 

la. .. .:icuı bir Yalıudi Aksarayda iki 
apartımandan ampul çalmış, ya. 
kalamr.ıştır. 

Fakat hapishanede kışı gecir
mek niyetinde olduğu anlaşılan 
sabıkalının berahı yanlış çıkmt§ 
ve üçüncü sulh ~eza ha\.:imi MU· 
nip tarafından tam 17 ay hapis 
ccz:;mna mahkfım edilmiştir. 

İzmir civarında 
bir facıa 

Bir ana kız sellere ka .. 
pılarak boğuldular 

b:mir, 25 (A.A.) - Gazetele· 
rin Torbalıdan aldıklan maluma· 
ta göre, Torbalının Aslanlar kö
yil sakinlerinden Abdullah evvel· 
ki gün yanında karısı ve bir ya
§ıntbki kızı ile ba~ka bir köye 
giderken Fetzek çayının geçidin· 
de seller tarafrndan sürüklenmi§
Ierdir. Abdull.ıh kurtulmuısa da 
karısı ve kızı bo~ulmuştur. Ka· 
nsının cesedi bulunmuş fakat ço
cuğunun cesedi bulunamamııtır. 
'{avrunun selin getirdiği moloz • 
lı:ır arasında kaldığı zannediliyor. 

Tahribin bir 
1 böylesi var· 

D ün otobüsle i§iı:ııe 

tam sıvanmış kO)~ 
bir duvarm Uzıe.rinde ~ 
rece batırılm13 bir e!:.fli. 
gördüm. Basan ~~ 
parmağını birden ·~ 
beyaz olsaydı muha.Jıl' ~ 
siyaha batırıp basa~· 
lilc sanki o itinayı; 0bi.Oe· 
gösteren duvarın sahi 

- Sen mi temiz bit eeJ. 
ya koymak istiyor8uıt f 
temizliğin uzun müdde~ 
çıkta devam edebile 
sanıyorsun? Nah, aınırıt 1 rrm, gibi bir i~rettc bll 
tu. 

ti. 

Yol üzerine ~~ döı;!'~f.· 
çimC'ntonun yumuşak c:!rı 
Pvnbnın knhbmı b-1!, , 
zevk nJan Z('\·ksiz, im"fl!-·~ 
rilcr de vardır. ~: 

Du\·arlnrda!d tiyatro~; 
eşyn ilanlarını vırt.an. ııe 
önlPrine kol"'.mu~ <:ÖP tr 
ni tekme ile devirenler 
cinstendir. 

Fnk:ıt vakclanmnzIM· r 
rın marifeti kaşla göı t • 
işlenin meyde.na y.el~1ş ol'! 
halinde g-örUnür. Kabı ,· 
ek ~eçtclcr, kendilerin~ 
mesl lfız.rnı gelen knr..U U ~ 
dan önce, bavram gün k 
lcri elbisevi jiletle kcsrıt~.~ 
du~ evin knpısrnrn kiliv1 

mek, bUyük bir ziynf ete J. 
nlmışken önündeki el-f ~ 
mak, dU~n ı;UnU nikfih uct' 
çiktirmek gibi - görill1 • 
kaya benzeyen - fa.kat.ll 
tc kaba. bir ih:uıet \'e 1.; tl 
den ibaret olan "karşılık ;p 
ile tecziyi? edilmeleri muv 
lur sanırım. 

~ ç "' 

Serbest ta.lebeye 
ne okutmalı? M a.arif Vekılletinin 

talebesini clers ~·dl 
muhakkak mektep içırıbıf 
ma!{ Uzerc aldığt yeni tôdp:i 
lar: ~azino ve kalt\·elcrc ıc 
ten kati surette menctnıc 
rıdrr. 

DilnkU Tnn soruyor: _..i 
- Ya. ders vakti bıv · 

nereye gitsinler? 
1 

Sual yerindedir. Ge",P. 
''Uınumi kütüphaneler~ ..4ı 
mak .. teklifi olrı.bilir. f°V~4l 
evvelce bir kere daha. ~ 
mra gfoi ırcnçlcrimir.e e~ o 
Ji öğrctmeği esas tuwı .~ 
yeye yardım edecek neŞtJ 
vasıtalarla milcclıhez d t ~ 
]erin. kit.an evlerinin ic& 
mcsi taraflısıyız.. 

.lf.$* 

~zan Ejderler . 1' 
1 shınbul otobüsltrl• 

ya\'8..fJ cinayete al1!!l~J. 
Evvelki mıb* ta PcrnF 6'.';~ 
dında bir çocuğu çi~cyıP ~A 
dülcr. O sebeple biz-~~~ J 
fesada uğrayan bir inı-;,,ı 
smdn bulunuyormuşuz ~ '~J 
birl~rinıizi sıklaştırı:ıııı ci".4 
azma~a baş!nmıR ''otob~to~ 
kanjısındn. kendimizi f(lrt 
gözUmüıi.i dört açmnk 
yctindcyiz. A_ , 

Bu işte nizam tcıniD 11'~ 
yorsa da roknbet ksll< ,.~t 
Otobüslerin süra.tıe "~ ~l 
ca gitmelerinin sebebı bii'..ıı 
tir. Beledi ve bütün oto&~:. 
eline alması ve S?"ene bU.ıiJıııı>; 
<;ileri - fakat yeni 'bir . 1~ 
le - kullanması s~~..f1Jf 
şehirde ba nakil vasJtli"' 
bir emniyetle bakı!nbUif• ..• ., 

Mesut bir nırııö" 1; 
Eski lst.anbul Jı4kioıltri ~ 

Zonguldak Sulh hAJdllll ıı tf 
acn llo Nokta Mehmet pş~"° 
ve mr.rhunı Darpbıınc rııu 
ltehmct FaZll kızı sacld4' 
n~<ıan merasimi 22/1/940 ~ 
Maçkada Ömer RUştO. P~fll 
da vıııa BQlayda kendile ıııı I 
akraba vc arkada~ıarı tdet fi 
tcıııt olu:ımu~tur. Tebrilt 
raflara arı.adetler dllerfı. 



3-VAKIT 26 lKINCIKANUN 1940 

Sanat: 
• 

Fin orduları baş· 
kumandanı İngilterenin yeni Harbiye Naz1r ı 

Akadeınideki 
resın1 serGısı 

mlşsc bunu tıknyan bir Amilin 
de Nilüfer ayn~r olduğ"unu na· 
sıl unutnbtliriz? 

Karacabey boğazına taalluk 
eden projeye gelince: Bunun 
fenni kıymetini mtınaknşa et

Maresal 
Manerhaym'ın kııı 
Babası ve harp hakkın

da neler diyor? 

Oliver Stanley 
kimdir? 

Bir haftadanbcri Güzel Sanat. 
lar Akademisinde Prof. Leopold 
Levy'nin talebelerinin resim 
sergisi acılmlştır. Üç senelik bir 
çalışr.1anın mahsulü olan bu ser
gide teşhir edilen eserler derin 
bir alaka uyandırmıştır. Sergide 
300 eser vardır. Türk resim sa. 
natında elde edilen bu muvaffakı
yetler ilerisi için bize çok şeyler 
vaadctmektedir. 

mek snltthiyetini kendimizde Fin orduları baı:;kumandam 
bulmıyoruz; yalnız proje boğa- Mareşal Manerhaym'ın kızı ha. 
zm nihnyetlnde taban rakımı· len Pariste bulunuyor. 
um 28 santimetreden ibaret lki bin kilometre uzaktaki va. 
bulunması esasına dayandığın tarımda büyük d:işmanile dövii. 

şen Fin ordularım id:ırc et • 
na. göre bu noktayı tavzihe mn\de fllan }·farecıa}İn klZJ tlZUl\ 

muhtaç görüyoruz. bovlu ,.e olrlukca 7.a vıf. orta 
Bu havaliyi iyi bilen ''e su yaşlı bir kadındır. Gözlerinin 

işlerinde görgUsU, lıilgisi oları bakışlarında uuklarda kalmı!J 
bazı tanıdıklar, 1ıroje tahak- · ·b· ·1 
kuk ettiriledurı;ıın, Karacahc>y val3nmı j.?'önnck ıeter gı ı ı eri 

derin.len g-ören bir mana ve lrah. 
bogazım temizlemek Jcin iki raman b3.bası"lm t<'msil ettiği e. 
taralt dubasınm işe başlatılma- nedi okunmaktJıdır. 
sııu, ihmal olunmaması l!zını· Matmar.el Manerhaym altı 
gelen baı;ft, kolay, az masratıı yaşın<lanberi Fransadadır. Tah. 
bir te>şebblls olnrak ~i)rmekte- !İlini Pariste yapmış ot.11 genı; 
dirler. kız her sene yaz tatilini baba. 

Bu zatların sBylediklorinc sının yanında geçirmekte ve ba. 
göre bu iki tarak boğazın ağ- basile birlikte su şehirlerini zL 
zmdau başlayarak tenıizliyc. yaret etmekte idi. 
cek ve ufak nakil yasıtalarrnı Finlandiya taarru7~ı.. uğradığı 
hemen hemen Apolyond gölli· 7.aman matmazel ~fancrhaym 
ne ulaştırabilecektir. Pariste bulunduğundan babası. 

Hatıra şu_ geliyor: Acaba 2S nın yanma gitmek imkanını el. 
saııtimctrelık rakım boğazın de edememiş ,.~ g-crek vatanı • 
ağzını doldurmuş nıil ta!lııke.- I nf\. !!'flr~:rne bab~rna kavuşmak 
ları tesYlyeslnllcn olnıasrn? zevkind<.'n ır:ahrem kalmıştır. 

Boğ"azin nğzmr geniş veya l.f.atı"laU!l !\1anerhavm baba _ 
dar tutmak kararının husus[ sından gururla bahsetmekte<lir. 
bir ehemmiyeti olmıyabillr ve "Babam düı:;ünceli, iradeli ve e. 
bu kararda bu vaziyet mties· nerjiktir.,, demektedir .. Mağllı'1 
sir l>Ulunm1yabilir; fakat denil- nlmaktan.ca ölme·~i tercih eder .. 
diği gibi iki veya dört tarak Fkat bu benim memleketim a. 
dubnsmın kısa bir müddet fn- haliı::inin tabiabdı!r .. Her Fin _ 
alıyetiyle boğaz açılıyorsa, hlc- landivalı böyle diişünür ve onu 
olmazsa Girmlgir köprüsüne teyit eder.,, 
kadar deniz seferlerini uzat· Matma1.el :'\lanerhavm dost 
mnk Karacabey ovnsrııa To bo- memlf>kı:>tlcrinin vatanına kar§ı 
{"azına alt su projesini bir mey- ~österdiklPri S"mpati ve ~·ar _ 
sim evvel tahakkuk ettirmeye dımdıı.n fevkalade mütehassis 
de yardım ccler. olduğunu ifade etmekte: "Fin 

Bu yardımdan ınUstnğni ol· landivahlara yapılan yardımlar. 
madığımız şöyle dursun bu te dan. yıkılan yuvaları sefaletten 
mlzlemc amellycslyle toplana- kurtarmak için gösterilen dost. 
cak mil oradaki tuğla fabrika· ça gayreti~~-" ço_k memnu • 
sını dnhn ~ıvcrlşll bir hale gc. nuru .. Heoı~ızı_n milda~~ya. şa. 
tlrmek lcin de en kıymetll ser- hştığrmız. hurrıyet dcgıl mı .. ,, 

de"'"lr+nilır mayeyl hazırlamış olur. .. -- · . 
. . . MatMllZE'l Man<'rhaym oa1ma 

Bu fabrıknnın yanmda bu radyo başında. bulunmakta. VQ 

orman vnr. ç_nıı cırpı bol, bu· mcmleketineen ~elecek en ufak 
gün bini beş lıraya ''erilen tuğ. bir haberi büviik bir alaka ile 
layı, o Yaklt dnha da ucuza mnl ~klemektedir: Fakat Mare§alin 
e_tmek mUmkUn olacak demek- kıunın en ziyade korktuğu da 
tir. radyo haberleridir. F.sasen bunu 

NaCiamızın - bu mlitnleı:ılar. kendi.si de itiraf etmekte: "Ha. 
da ameıt bir kıymet bulduğu berlcrden o kadar korkuyorum 
halde - bu temenniyi nazarı ki.,. 
dikkate nlncağındnn şüphe et- Di_ve iç geçirmekte ve radyo. 
miyoruz. ya tıtreyerek yaklaşmaktadır. 

Avrupadaki Japon 1 Bulgar· Yugoslav 
di plomatları ı dostluğu 

Zürihtc mühim l:>ir 
toplllntı yapaca klar 

Bclgrad, 25 ( A.A.) - Politika 
gazetesinin Berlin muhabiri bildi· 
ıiyor: 

Avrupadaki bütün Japon diplo. 
matlannın iştirakile pek yakında 
Zürihte bir konferans aktedilecek· 
tir. 

Konferans bilhas;;a bitaraf merr 
lcketlcrin hattı ha;ekctini ve Papa 
ile Ruz\>elt tarafından barış için 
yapılan gayretleri tetkik edecektir 

Japon donanması 
Japon gemilerinin seyri· 
seferini himaye ıçın 
tedbir almağa hazır 
Tokyo, 25 (A.A.) - Bahriye 

nazırı amiral Yonai, Japon sey • 
risefainini himaye için Japon hah 
riyesinin her tiHü tedb;rleri al • 
mağa hazır olduğunu dün akşam 
gazetecilere bi11irmistir. 

Dün aksam bazı ufak tezahür
cü gruplarının da~ıtılmasından 
sonra, İngiltere büyük elçiliği 
etrafına ihtiyati tedbir mahiye-
tinde konmuş olan polis memur -
tarı kaldırılmıştır. 

Sofya, 25 (A.A.) - Yugoslav· 
ya hariciye nazırı Markoviç, Bu!
&:ar Başvekili ve hariciye na1ırı 
Köseivınofa aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

"Sulhün ve me:rıleketlerimizin 
ve Balkanların terakkiyatı men -
faatinc samimi teşriki mesaimizin 
temellerini atmış olan eb!di dost 
luk muahcdcmizin yıldönümü 
münasebetile si2'dcn en hararetli 
temennilerimi ve dostluk hissiya· 
tımı lfıtfcn kabul etmenizi rica 
cc:'erim." 

Köscivanof, şu cevabı vermiş • 
tir: 

"Kardeş milletlerimizin tari -
hinde yeni savfalar açmış olan ve 
müıterek menfaatler iktızası için 
iki memleket aıasında vifak ve 
samimi mesai birliğini tesis et · 
rr.ek suretile Balkanlar sulhünii 
tarsin etmiş bulı.:nan ebedi dost • 
luk ve ihlal edilemez sulh mua . 
bedenamesinin imzasının yıldö · 
nümü münasebetile en samimi t~
mennilerimi ve hararetli dostluk 
hislerimin teminatını kabul et . 
mcnizi rica ederim." 

~1üttefikimiz !ngilterc.nin ye. 
ni h~.ı oiye nazırı Mister Oliver 
Stanlcy iş başına ~leli henU'ı 
bir hafta olmamıştır. 1\lister 
Stanlcy on gi.indenberi gripten 
muztarip bulunduğu ve henüz i. 
yileşmediği için cioktocl~Jıo:'iya. 
retçi kabul etmesine mWHra't!e 
etmedikleri halde :fra.nsı~a. Pa.. 
riS-Soir gaJJete9inin Ldildra· hu. 
susi muhabiri veni harbive na. 
zırı ile bir mülakat yapmağa 
muvaffak olmuştur. 

Mister Oliver !tanley çok u. 
zun boylu ve fevkıı.lfı.de 1ayıf _ 
tır. Kır saçlanna ve gözlükleri. 
ne rağmen hiç bir zarnan iMi~·nr 
görünmez. Ma1fım olduğ'.ı üzere 
1ngilterenin yeni ve gonç hnrbi. 
ye nazırı Lord Derby'nin oğlu • 
dur. 

Mister Olivcr Stanlcy Fransız 
gazetecisine 1914 harbi içm şun. 
lan söylemiştir: 

"Mesele gayet basittir, son 
harp patladığı zaman ben on se. 
kiz yaşında idim .. O zaman hl'r 
ı::0yi terkederek dövüemeğe git. 
mek mecburivetinde kalmıı;tım 
Bugün de ~ium !-.lichael on !!e. 
kiz yaşındadır; o da bugün her 
şeyi ter!t~-icrck harbe iş~iral:e 
mecbur kalmıştır. }<], artık bıı 
kadarı kafidir, değil mi? Her 
neslin ii~tü"t" h? rrı görmesi 
mümkün ve doğru değildir. Biz 
elimi1..den geleni yaparak dün . 
yayı devamlı bir ~mlha karnş. 
turmalıyız, artık buna bir niha. 
yet verilmelidir.,, 

Bundan sonra 1nr,ilterc Ye 
F ·ansanm bu gıtye uğ'n•nn mi",. 
trreken harbe e-iri.-tiklrriri te _ 
barüz ettiren Mister Olivcr 
Sta:ıley: 

"İngiltere ve Fransa bu har. 
be yüzde yüz l!İrdi. demiı:;tir .. Si. 
ze şunu söyleyebil!rim ki bh 
bu harbi kazanmak için bütün 
iktısadi ve ticn.ri kaynaklarımı 
Zl brtaya a*mış bu!unuwıru1. 
Fran...<;a ile miişter<>x vsı7J •etinıh 
budur. Askeri varhkll\rımız da 
tamamen aynı şeki!de birleşmiş 
bulunuyor. 
MfSTER OL1VER STANLEY 

I~1:MD1R? 
Mister OliYer St:mley geçen 

Umumi Harpte 'tr;-iltere ordu _ 
sunda torçıı binhp~·sı oıarn.k 
çalışmakta idi. 1918 nisanında 
.Fl:ındr cephesinde Kemmel te. 
pcsin~e bir obüsle yaralanmış o. 
l~n bın~şı o. zaman lne]ıtcre. 
nın Parıs scfıri bulunan babasr 
Lorn Derby'nin yarnra Ritnişti 

Mister Oliver Stanley ~e<'cn 
harbin bu devreı:;i hakkında şun. 
ları söylemektedir: 

"O günler harbin en kritik 
7.a~anları idi. Bir çok kerc?er 
ma~lfıbi~refo il<i narma1c kadar 
yakınlaştık.. fc;te o t"rih!,,.rdf' 
Klcmanso ve Foş ile tanısmak 
fırsatını elde et-tim. ~e biri nr 
de diğ~ri harbin sonu içi~ er• 
ufak bır enr'i~. bir kor!rn gös 
termivorl""'d•.. Ben o"'!nrı her 
7.aman sakin, kararh ve kl'oınL 
lerinc itimat eder buldum.. l\Jc 
manso ile Foş'un ruhları daimr 
yaşamakta.dır.,. 

Belç!ka'da 
casusiu~ ! 

Askeri makamlarca b~ 
zı tevkifler yaı;d<lı 

Brüksel, 25 (A.A.) - Asker 
makamat, Charlera'da 6 ki~iy 
tevkif etmişlerdir. Mevkuflarır 
üçü casuslukla •itham edilmekt: 
dir. Tahkikat devam etmektedir 
Tahkikata nazaran daha başk; 
tevkifat yapılacağı tahmin olun 
maktadır. 

Kısaca: __. ......... ...._... .......... _ ......... -··· ·-··-----····· ··· · · ······ --· t 

Yol üzerindeki hanlar 
Karsta neşrolunan "Kars" rcfikimizde, 

"Yol iizcrindeki hanlar" a dair dikkate değer 

küçük bir yazı çıktı. Deniyor ki : Bugüne ka
dar hiç bir sıhhi kontrol görmemiş yerlerden 
biri de hanlaı:tdır. Her türlü geçici hastalıkların 
yatağı olan hanları eğer elimizde olsa yıkar. 

dık !" ,,........, ... 

Doğru. Yıllardır hiç bir kontrole tabi ol. 
mıyan bu hanhrın yerine hatta en basit konfo
ru havi küçük birer otel inşa etmek ... 

Memleket turizmi jle mtşgul olan bürola. 
nn vazifclerİfldcn i~te biri daha .. . .. .. .......... -.................................... . 

Binb~ı Stanley yarası geç • 
tikten sonra tekrar vazifesine 
dönmüş ve 1918 teşrinievvelinde 
Flandr cephesinde Mesine civa. 
rında yeniden bir şarapnel par. 
çası ile bu <lefa bacağmdıı.n )'a. 
ralanmıştır. 

St.anley harpte gösterdi~i eh. 
li~ttan dolayı harp salibi ve 
"MiJtary Cross" nis:ını almıştı. 

Eski bir asker olması s!f:ı.tile 
Mister Oliver Stanley müttefık. 
leri Fransızlar hakkında şunları 
.!3yleıni§dr: 

"Ben ctirsek dirseğe harp et. 
miş olduğum zamanlardanberi 
Fransız askerini tanımış ve SC\". 
miştim .. Hep birlikte harp etti. 
ğimiz zamanlar ben Fransız 
kuwetlerile milruu;ebette bulu • 
nan İngiliz ortlustuıa mensup 
bir frrkanın sa~ ucunda bulu _ 
nuvordum.. Frarunz krtalan 
ile· irtibatta olduğumuz için be. 
nim toplarım.la Fransız toplan 
karışıyordu.. Daha o zamanlar 
Fransı.r. bataryalarının atışları _ 
nı ha)Tetle seyrederdik .. 

1918 de Moröy muharebesin. 
de Fransız ve İngiliz piyadeleri 
benim toplanmın himayesi nl _ 
tmda <V10.htt..,ü~tü.. Ben Fran. 
srz askerlerinin kıymetlerini 
çok vakında.n g-crdüm, onlardan 
f'minim .. 
YENİ HARBİYE NAZIRININ 

KARISI Kl~mrn? 
lngilterenin yeni Harbiye na. 

zırınm karısı. sabık İngiliz ha. 
va nazırı Marki I..ondonderry. 
nin k·zıdır. I..ndy Mauren !ng-iL 
terenin en gfü.el kadınlarından 
biridir. Avnı 1.amanda muhak _ 
kak ki en 7.e'ki olnnıdırl Lady 
Mauren mııh.,fq:r<ıld\.rlar uarti • 
sinin kııdretli hatiplcrin<lcn biri 
sayılmaktadır. 

Çok güzel söz söyleyen Lady 
Mauren hastalıktan henüz ks.llc. 
mı" olan koca.cım fazla söze 
tuttılrnsuıınôan hoal l'l!trndığı" i _ 
çin mülakat kısa kesilmiştir. 

İnt?'illı>renin ven iharbiye na • 
zırr henüz kırk dört yaşındadır. 

1ne-ilizler gecen harbin mu • 
vaffı 1{ h;r z-ı 'litine veni harbin 
idaresini bırakmıı::ll\rdır. 

Yeni nazırın burı~n da nmvaL 
fak olıı<>a~mdan şüphe edilme • 
mekte<lir. 

Ser.,.idft an'anevi ı::ınat teı·ı,kL 
sine bağlı eserler, hem de ır..oJ rn 
klasik eserler teşhir edilmekte· 
dir. 

Tabiat karşısında hileye kapıl
mad&n hakiki hayntx ı;eırb ~"ise 
etmekte, realist lıir görüşün es. 
tetiği içinde plastik bir sanatın 
canlı ifadesini temsil etmektedir
ler. Renk, ışık, gölge, form ve 
ton itibariyle gelmektedirler. 

Avniarbaş'ın bir crfü;il nazan 
o1maktan ziyade bu tablodaki 
renklcr:O ahenk ve imti~acı iyi 
i~lenmiş, ı:;ölgeler manalı ve ifade 
çok kuvvetlidir. 

Mümtaz Yener'in kadın port. 
resi umumiyetle takdire mıuhar 
olmuştur. 

Ferruh Başağa'nın resimlerin
ldc tabiatin bize karşı hazırlad gı 
sürpris!erlc karşılaşıyoruz. 

Avni Atasoyun portrelerinde 
l:lfisik ve ciddi bir tarz göze ~rp
maktadır. 

Memleketimizde resim sanat 
ve kültürünün ilerleyebilmesi kin 
açılan bu sergiler çok fayda1ı.ıır. 
Resim sanat ve kültürünün olgun 
ve mütekamil bir şekilde ilerle~ e. 
bilmesi ve anlatılabilmesi hu u
sunda gilzel sanatlar akadelT'isi 
müdürü Burh~ı·ı Toprağın değt"r
li çalışmalarını ve iyi bir idarrci 
olduğunu, aynı zamanda Pro' -
sör Leopold Levy'nin de değe i 
bir hoca olduğunu söylemeliyiz. 
Genç ressamları tebrik eder, ilcr. 
de daha büyük muvaffakıyetler 
temenni ~derken bizde re.sim sa. 
natına karşı artan bu alakanın 
devamım istemek hakkımızdır. 
Bütün sanat sevenlerin yapacak
ları tek şey var: Resim re '"1ma 
kar§ı en büyük ynrdrm, bu tab. 
lolarla salonlarını sti ... lt".,,,.k ve 
bu sa.'1at escr~crini Mi kartpostal 
zevkine tercih etmektir. Ancak 
o zaman bu sanatın huduttan ge
nişliyerek memleketimizde resim 
sanat ve kü'türünün ilerleyebil
mesi mümkün olacaktır. 

A. Suavi Koçer 

Görüp düşündükçe 

Namık Kemal pulları 
J>iin ahlı~ıııı hirhıç ınoktubun üstiindc ,nt,nn babası, ,.ıı.. 

tnn şniri, hiirri3 et ll':'tkı Ncımık Kemnlin rc<ııninl taŞJyan pul
lar gi>rtliiııı. ı•u1, bir dcllCt ct.Jkctidiı'. Aıll'nk, kudreti, dc\'let· 
ı;o knhııl edilmiş ~:ı11siyctlcri.1 resimleri onlnrn r,irc:r. 

Nnınık Jicıııalin, pullar ii tiirnlc y<'r nlışı bü,)lo bir Jar 
ııwt hiiknıiiniirı if:Hl<'shlir. llnrarık ömriinc hiiyiik1iil lcrin her 
ı iirliisiinii ı{;dn ıııış, r.aycsl 11/:;nıncln zindrlc korclonu, ı>nı·ny
la z.iııclnm, ı·pfnhln d:ırh~ı dc~ri<;:miş, eser yfl7.'lll~, <lehi\ ınm 
tckncsiıı<lc biiyiik bir ı nlnhalığı yoğuı·m·cıl millet yarntınış bir 
nrlcımn lı:ı hiirrnrt çok (lcj!;tJ. J>!inrnnm her 1-iişcc;inılrl,i 'ntnn
lnr, biiyi;:.: f'\'lilt larını 11 rninnt•ttnı·1clır. Znt~n toıırcı~ı \tıtnn )l1• 

pl\n, 'atcınn kıııl!;ilik \crcn, ı:nn YO şeref getiren do )ine bu 
ıiirlii hiiyü!{ kahrııınnnJnr<lır. 

.Kendisi: Millette mmluğoın :fc) izi görmeden öliirscm, 
ıncznrımın tnşınn 'ıı.tnnm da, benim de mahzun olcl11j:.'11m yn-
7.ıl!-ıın,. flcml':'ti. Ektiği 1ohumnn filizloıuliğlnl gönnocli dcııilc
JllCt:. Çünkü ilk l\lcşruti~·ct ilfın cdihli~i val it, \ilii)etlcrden 
çckilrn tf'hrjk tel,::1·nflnrı lıilo Namık V:cmalin fü•lfıhu ile )a
nlnııı;;tı. Yntcın \C hi1rriyct süzii geçlnl'C, <lillcrdc hu bozlcr )lL

ı;;nılıkçn Ollllll nfü <laimn bngiinkii glhl SC\gi YO 6fl)'ğ't j]o 8111• 

Jn<'nk. Her hangi bir "1:,"tlsıp,, in hu rııh "" \if•dnn lınzhıelcıi 
tehlikeye uğrar ıı, ~ine 0111111 izinde yiirii~ enler: 

"Cf\·annıcrdnııı milletle çekin kavgadan ey hidad 
Erir şimşiri zulnılin ateşi huni hamiyetten .. 

Ue~·tini okuynrak ~n1.n ıncyclanmn ntıla.cnklnrdır. 
Xctf'klın .\tntiirk, cn J .. nrnnlık günfordc onun hö;\lc l>lr 

tıcyitini ha~rnk ~·cıpnıış '\"C şair taınfımlnn kırk iiı; pi C\\Cl 

6orıılnıı "l"ok mudur?,, sunlinl: 
- Bııluııur! 
Siiziylc knrı;:ılamıştı. (1) 
Şimcli, 'l'iirk pıılları nrnsıııitıı hir clo Nnnuı ]{emnl pulu 

ynrdır. Şernı•f'dcn hir 1·clf'Yi nnclırnn kabarık, i>fkcli sn~lnrilo 
ko<·a Xnnıık )\cmnl ın;rk<';•lf'n, şC'lılrlcrc, şehirlerden knsnbn
Jarcı, kn~nhalnr<lnn kiiylcrc girip çıkıyor. 

Xc mutlu hu millctc. ki hi>ylc hii~·iiklcr ycti~tirfll YO oııln
rı el iistündc, hn<;: içinde, gönül tnhtmcln tno;:ının mı bHdl. 

H.t\lBU SUHA G.BZG1N 

(1) - Atatürk, Namık Krmnl!l'll 

''Vatanın bağrınn dU~man dayamış hıınçcrln!,, 

"Yok mudur kurtaracak bahtı siyah mndt'rlnt? • 

Be~ tini Millet KürslifıUndc olmnııı~. l'ıılnız ''Yok mudur!,, ır.ıınllnl 

"Rııluntır,, 11ii7.l3lc d!'f:l~tlrmlştt. O "Bulunur,, kellmcı;l,>lc bu şiir dr. bence' 
en 3 Uksck ıutınııımıı bulmuııtur. lL S. G . 
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Müsbet Merih 
tepeciği 

Hayat hattının başlangıç nok.. 
taJımda bulunan müsbet '.Merih I 
tepeciği, 'bilhassa. M<:I"ih i§a;I"eti 
altında yani 21 mart ılc 20 nısan 1 
urasmda. (nihayet 28 nisana Jca. ı 
dar) dünyaya gelmi§ <>lan kim. 
selerdc ?\Jerih yaradıh~ına işa 
ret eder. Bu yaradılış mm·zuuıı 
sekli ne olursa olsun, {iş ada. 
mr, asker, idareci \'e saire) mu. 
hakkak surette tezahürünü gös.. 
lerir. 

Bu gibi kimseler kelimenin ıbü.. 
tün maııasile mücadclecidirkr .. 
Bunlar i§lcrinden hiç bir zaman 
'a.zgegmc~, fikirlerine müda -
hale edilmesine meyyal değil. 
dirler •. Bunların mcY.kiler.i .her 
ne olursa olsun muhakkak su .. 
rette şef olmak nr.zu ve jstida.. 
dıw gösterirler .. Vasat bir .z.c • 
kaya mı:ı.lik olsalar bile bu gibi 
kitrk~lcr umwniyetle büyük i§ 
evlerinin başına gelerek fcvka • 
de bir mesuliyeti omuılarm& 
vüklenirler. 

Bu işarete malik olanlar ih .. 
tıras1arım takipte fevkalade mu.. 
~ırJar. Tenkitlere kat'§ı pek 

hassas olmalarına :rağmen doğ.. 
matikt.irlcr. Kendi nokta.i nru:.-u:. 
!arından dışarıya. çıkmaılar .. 
Pek ender olarnk başkafo.rmın 
nasihatiarıru kabul -Oderler. Fi.. 
kir ımnnak adetleri değildir. 

Bu gibı Jcimsclerle milnase. 
bcttı i>ulunanla:r ancak nezaketj, 
sabır. 1ie'Vgi ve incelikle onlarJ 
dd roebilirler. 

Onlara kal'§ı en ufak bir .§c.. 
kilde muarıı vaziyet almak veya 
mücadeleye girl§IDek derhal mü.. 
da!aa. vaziyeti almalarma. kafi .. 
dir .. Bu .kimseler.in tabiatları 
serttir, ~abuk a~§ alırlar. Fa. _ 
ka.t hiddetleri pek kısa. bir za. 
m&nıda geçer ve o zaman gös .. 
terdiklcd §iddct~n ve sarf et. 
!niş o1duklarx ııaho~ ~öilerden 
mü~ir olurlar. 
Umµnıiyetle bwılar alicenap 

~aradıhşta kimselerdir. Eo. bU.. 
vük hataları kontroldaıı malı. 
rum bulunmalarıdır. Eğer bu gi .. 
bi kimselerin ellerinde uzun ve 
J!'Ür;cl bir kafa çizgisi mevcut 
değilse bu takdirde mevzuun çıL 
ı;ınca 1ıer tilrlü müŞkül ve tclili. 
·,eye atılacağına. ı .. e bu uğurda 
bütün ı.ıanslanru ve mükemmel 
kumanda meziyetleri ile birlikte 
bütlin '\-Ulıklarıru kaybedecek. 
lE'rini evvelden Jc~tirmek müm. 
kun olur. 

Bu gibi kimseler.in .hususi ha. 
yatları pek basit, pek acınacak 
haldedir. Pek ender -0larak: ken.. 
dileriııi anlayan kadınlara tesa. 
düf edcder.. Eğer karılarının 
kendilerine muarız bir -:vaziyet 
alınalarmr atlatarak kısa bir 
bahtiyarlık hisset.mi~crsc, mu. 
hakkak çocuklarından lcar§ılık 
ı:;-vrilr. ıztırap çekerler. 

Tabiatları icabı bu gibi .kim _ 
seler daima hara.reltPn ve kan 

önmesinden muztarip olurlar •• 
Gençliklerinde 'ba~ dönmesine, 
.kansızlığa uğrarlar. Umumiyet. 
le ~Uyük kafalı olur ve sık sık 
dişlerinden rahab3ıilık çeker • 
ler. 

!htiyarlıklannda baş aJ':rıla _ 
:nndan, bayılmadan bevin sulan. 
masmdan muztarip olÜriar. Bil. 
hassa kafa çizgileri lif, iif ol • 
muş veyahut küçük parçalar 
t.e§Ckkill etmiş jse bu tehlike da. 
ha katidir. 

Bu gibi kimselerin istirahat 
eUerek şahsi ikontrollarnu temin 
etmeleri, şarap, rakı ve saire 
gibi her türlü aklollü 1çkiler _ 
den ve uyuşturucu maddelerden 
117.alC bulunmaları ic::ı.p eder. E. 
sa.sen bu ribi kimselerin ta.biat 
ıtibarilo ibilha.ssa .alkol kullan 
mağa karşı büyük bir meyilleri 
\•ardır. 

Bu tabiat 1•e işarete malik o. 
hın kim.sclerden şahsi kontrolu. 
nu .temin eftebilcnlcr ve şiddet • 
lcnno lıaknn olanlar en yük 
sek mevkilere ulaşır ı.'e vatan : 
daşlarr ara.sı:ıda t.cmayüz ede. 
rek vatan :ıçın ~ok fayda1t bir 
nzuv olurlar. 

MENFİ :MERlH 'l'EPEC1Gt 
Kalp çizgisi ile kafa çiZ2isl a.. 

!'lU!ında.ki ikinci (menfi) '.Merih 
tepeciğinin, bilhassa. 21 ~rini 
evvel ile 21 teşrinisani arasında 
<nihayet 28 teşrinisaniyc ka • 
dar) dünyaya ~elmiş olanlarda 
büyük tesirleri ~rülür. Qünkü 
ıenenm tm ham mmtalratın • 
bunıçta. menfi Merih işaretine 
tesadnt eder. 

Greta Garbo 
gülüyor 

ilahi yıldız eğlenceli bir komedi çevirdi 
Meşhur bir aznif oyuncusu 
aznif masası başında öldü! 

Sinemanın meşhur simaların· 
dan olan ,imal yıldııı Greta Gar· 
bo çevirditi bütün filmlerde cid· 
di. ağır başlı hatta biraz: hüz:ünlü 
tipleri cmsil ctmi_ştlr. 

Amerikan .ginemacılığında ka. 
, dın 61rtının bir ti~li olarak 
' kabul edilen <Greu Garho, Anna 

Y Blmişlik aznifçi, 2~ sayı birden ka
zandıktan smıra ~'Eh aHaha ısmarJadtk, 
1uzanlar 1 .. diye gözlerin1 yumdu va ... 

Kristi, Mata Harri, Anna Kare. 
nin rollerinde gamlı. ağlıl}·an ve 
ağlatan tipler yaratını§tır. 

O ka:iar "ki Greta Garbo film
lerinde gülmez: bik.. Yıldırlann 

çehre değiıtirmeleri tarım oldu. 
ğundanbcri ~ülmcz yıldız: Grtta· 
nın ne rol alacağı merak edilmek· Bu sütunlarda. şimdiye kadar 

eşine na.1ir tesadüf edilm1ş veya 
l:ıiç rastlanmamış dikkate değer 
'.bir .. soktci kalpten o1üm"' vakası 
telfuit ediyoruz ... 

Glen, "J\%nif' oyunundaki hü. 
nedyl-e muhitinde mühim bir şöh
ret yapmış olan yctmislik .bir .ih
tiyar6ır. V.aka: bu §Öhretli aznif 
oyuncusunun bir aznif masasmda 
rakibi aleyhine 25 sayı kaydet
tikten sonra "teslimi ruh" cCliŞi 
itibariyle şayanı dik1cattir. 

Hadiseyi kısaca şöyle hikav~ 
edebiliriz: 
Kömürciı Mustafa -dayı. Davut. 

paıa semtinin :namlı aznifçilerin. 
dendir. Bu oyunda. yetmi~ik a
damı yenene uzun senelcrdenberi 
-rastlanmış <Ieğildir. Yine Davut. 
iJlapda (Makineci) lakabiyle ma
:ruf altmı§lık bir aznifçi vardır k~ 
Mustafa dayı için 'tele lkot.ku1acak 
trakip odur. Otilar. biribiı'leriyle 
nadiren karşıl~ır'Jar ve ciddi bir 
maç 1eklini alan oyunlarını ekse. 
.riya neticesiz bitirirler. 

Dün, 'bu..J)d 'hiineı:baz aznifç.i. 
öğle üzeri yemek tatilinden büis. 
tifeide, birer yorgunluk kahvesi 
hôpürdcttikleri Mahmudun kah· 
ve1tanesinde karJI'laJıı1ar: 

- Var mısın bir aznif atalım? 
-Elbet ... 
Masaya geçiyorlar... Kahvede 

bulunanlar., bu bal"2rctli çarpış. 
mayı seyre hazırlanıyor ... 

Oyun baflıyor .. Dalnkalar dur
madan yürüyor. İki namlı az:nilçi 
kızrıtık? kwşıyor. 

Bir aralık. (Makineci) lakabi. 
le maruf ihtiyarın eline düşeş ta. 
şı geçiyor. :Halbuld Mustafa da· 
:rrda şeşüse vardır. Kazanıyor ... 
Tebeşir, küsük kara yazı tabta. 
sında Mıntafa dayı hesabına 25 
sayı 'birden by.dediyor. !şte tam 
bu anda, kömürcü 'MutJtafa ~fayı, 
çıkar&ğı <>yundan 'mCTnnun, -mest 
oJmuş bir halde i~kem1esini duva
ıra yaslıyor-: 

- Eh, allaba ısmarladık 'kı. 
ıan1ar l diyor; göz:lerini yumu • 
yor ... 

Aznifin en hararetli dakikasın· 
da. rakibinin galiplere yaraşan bir 
tavırla gerileyi§i (Makineci) yi 
sinirlcndiriyoı: 

- Oyna Mustafa dayı, oyna -
diyor - Ama dikkatli oyna ... Sen 

RADYO 
12JIO: Program \•e lı!emlcket saat 

nyarı, 12.85: Ajans ve Meteoroloji iha· 

berlerL l!.W: Tllrk M.Uziği: (Pl.l 
13.30/14.00: :MUzlk: Karı§lk hafif 

iİınzık: (PL) "18.00 Program ve mem. 
kket .sa.at ayan. :ıs.o:ı: nırk mtızlgl: 

18.25 Türk Müziği: Çalanlar: Fahire 
Fenıan, Oevaet. Çatla. Refik Fersan. 

1 - Okuyan: Necmi Rlz:a Ahıskan, 
".MQz:eyyen Senar. 19.00: Sc:rbest saat. 

19.10: :Memleket saat ayarı, Ajaruı 

:ve Meteoroloji haberleri. 19.25: Türk 
mUzlği: Sa!lye KonserL (2) Program 
Kendi Rçertuan. ıoıs: Temsil: 

Fau.st. Yazan: Goetbe. Tercüme eden: 
Seniha !Bedri Gökııll. Cemal RCJ!d 

piyanoda Counod'un operumdan par. 
çalar çalar&k eMrC .ftfabt edecek. 
tir. 21.10: Konu~ma '(lılllll kahraman· 
lık mcnklbclerf). 21.25: MUz.lk: R&d· 
yo orke,,traaı. .2:.~: Memleket .saat 
ayarı, Ajans haberleri; zlrruı.t Es. 
ham _ Tahvlllt. Kambiyo _ Nukut 
bonaw. (P'Jyat). 22.3!5: Müzik: So· 
liııtıer (Pi.) 23.00: MUzlk: Cazband 

(Pl.) 2&.2&/28.80 Yarmkl program, 
ve Jcqıeaq. 

se.şüscyi at:tın ama. bende de dü. . İ . 
be 1 'teydı.. şte şımdj şimal yıldızını 

k~~~·i~ dayıda ı;es ~ok.. hird~bire ~ir komed~dc_ cö~üy:o. 
• , 1 ruz.. Oyle bır lconttdı ıkı Jnr,ok 

- Hadi~cne Y~~ • · . • garip had.i5clcrJe sW.lenmiştir v e 
Etraha"ltı seyırcılcrdcn buı.. 1 • • • 

meşhur aznifçiyi silkeleyerek iL \ bu hid~kr -uuına .~'~1 olan 
zerine çöken rc1ıaveti dağıtmak ~reta gulmdcte ıve ~uklurmekte
istiyor .. Fakat. v.ctmiş1ik adam, 1 ır. 
a\•ucunda tuttuğu aznif t~1ariy- ' Grcta Garbonu11 ncJeli tipi 
Jc_ bir manken J:İbi yere yıkılıvc- .rmjmum balind(Jl daha ıiUeldir. 
riyor... .. O kadar :ki insan gülünce bu ka· 

Kal.P sektesi onu coktan götur.. Bar 'üzdlqen bir innrun .nasıl 
müş bulunmaktadır. olup da mur.irren, Jhüzünlü ırolleri 

ıtercih ettiğine ~ıar . 

s p o r Ninoska ismindeki bu yeni fil. 
nıiyJe cskisinckn daha s<>k beze· 

- - - ---- nileceğine hiç şüphe cdilıniyen 

Bu hafta Yapılacak 1 
Greta Garbo insanlarda ç.ift tah· 
siyet bulundujwıu iddia edenlere 

'l.k .anaçları güzel bir misal olmı.ııtur. 
" Greta Garbo. ymi Ulmindc ıim 

lı;toııhul Futbol Ajıı.u.LıiJndan: 

ı:m.1ıuo Ou111Brtem 
T~kıoiın Stadı: 

Hu~&rya - Beyo_tluspor 11aat l:I. 
HE.~m! Ta.Tıic"' ~- 'Y- bıi... 

1tcmlerl: A-anrui m - met Adem. 
28i:J/940 i'azıır (Uk l\f~an) 

ll'allllhD Sta4ı: 
Hungarya - Şi§li ııaat l(l.30 da: 

Hakem: Nuri Bosut. Yan 1ıa"kcmlerl: 
Tarık özercnğtn - ŞıW Tucan. 

Galatasaray - Topkapı. Saat 13. 
lln.kcm: .Sami .Açıköncy, Yan .hakem.. 
Jeri: Samih Duranııoy - llıııan Bayrl. 1 

diye !Jca-dar ııeyircikrinaen esirzc
diği ~zcl tebea.ümü ile gülmek. 
tcdir. 

etsamo buzlu~ 
bir mıntakadır 

100,000 geyik bu ha va
linin zenainliğini 

te§kil eder 
Bcylktq - 'Süleymaniyr.. Saat l~. ! Ruslarla Finlandiyalılar ara.

Hakem: şıı.z.ı :rczcan. Yan !hakemleri: f smda büyük muharebelerin cere· 
Kınrtar - ııueyyet Gllreclln. 1 yan ettiği Petaamo havalisi yalnız 

Şeref Stadı: yaz; ~üalcri Sf!yahat ediıebilen 
Alemdar - Şl§li. 838.t 10 •da. Ha. bir memlekettir. Yazın orada gc· 

kem: Necdet Cezen. Yan ıalı.em1er1: celeri dahi eündüzdiir. Kışın, gü· 
:Muhtar -- MUcyyet GUredin. nün gece o14&ığu gibi.. Helsinki 

Anndölu - Feneryılnıaz. 1J8at 1 US ile Pctsarno arası 1200 kilomct-
1Hakern: !Basri BiltUn. Yan hskemlc· ı-edir. Finlandiyanın cenuptan şi. 
rl: Sami Asal - Halit 'Uı;er. :male kadar olan uı:unluiu da e-

Altmtut - :SllAl. Sant :ı3,30 da. suen bu kadardır. Helsi.nkDen 
Hakem: Tank ö.zcrcn~. Yan .ııa
kemlerl: SclAml Akal - 'FahreWn 
Sozer. 
• Beykoz - İat&nbulçor. Saat l.5,,lli. 
Hn'kem: Ualit F..7,ğll. Yan hakemleri; 
Necdet Gczcıı - Bahattin L"luöz.. 

Fec.erbe.Jıçe Stadı: 

KaragUmrük - Anadolutıiıııar. Saat 
ıa tc. Ha.kem: Adnan A.Jmı.. 'Yan tıa. 
kemleri: Ncoet Şarman - Sat.IJ'lttln 

Fcncrbahçe - Vc!a. Saat 1:.5. Ha-
kem: Ahmet .Adem. Yan tıakemkrl: 
Fikret Kayral - Zlyn Kuymnlu. 

26 - 1 - 940 Cuma 

ŞDll& DYATJIOSU 

G Tcpebqt Dram kısmı: 
.Alqam :20JIO da: 

O JU.DIN' 

f,: * * 
Komedi Kıımn: .Akşam 20.30 da 

l!iOztlN IUSASI 

Rovaniycmi'ye bdar ~(er. 
le gidilir. Buradan Pet~ya ka
dar olan mesafe 500 kilometre o-
1up otomobil yolu vardır. Bu yol 
son cenekrde inıa edilmiştir. Şi
mal buz: Okyanusundaki F.in 1i. 
m&nt Linnafaınaridir. Petumo, 
Finlandiya. ka,pılanmn fimal de
nizine açıldıiı kor.idor mrntakuı. 
na denilir. Limanda, daima bir
kaç vapur bulunur. Turistlere 
mahsus 50 yataklı bir otel vudır. 
Liman kasabasında yalnız: me
murlar ya,ar. linnafamarinin S 
kilometre cenubunda da Trifun.o 
köyünde yerli .50-60 hane vardır. 

Şimali Finlandiyanın en lı:ala.. 
bank ve :meskmı yeri Jeulmidir. 
Şimal denizine varmadan pe h
nannfda ve ot\U kilomettt ceride 
bir kasabadır:. 

• • • Biiyiik bir ıisti!Cbali o1an bu !ka. 
Şehir Tiyatrosunun bliUlD ııA.tııat.mı sabada 2DO aile buh:mur. Bu b 
fellketzedelenı tah.sis ettiği l>Qyi.lk sabaya yakın bir mahalde İJı&i

mttnmeresı 5 Şubat Pazartem aJcp· ı li~ler .nikel madeni bulmutW" ve 
ıım ilk defa olarak: birkaç ytldanberi bu madeni Av .. 

PEMDE 9C)l[•w: • 'NO. rupanm en zenıin yeri haline 'koy 
l'azan: M. FERiDUN muşlardır. 

HALK OPERETİ Petsamo "Koridoru" 30-40 lti.. 
1imetre ~li'ktedfr. Bu mey. 
kün Finlandiyahb.rca ola.n en bü· 
yiik laymeti lnıgiltere ile ticaret. 
Icri.ne bit bpr "Va.rifeai ifa etme. 
sioc1endir. PetAlao 4oğnıa.ıt 
doğruya bir ihraç k.ilpnıdır. Fin
landiyanın Baltık illraç iKelleri 

Hu akşam saat 9 
da s~ncnln en gil.. 

zel oyunu 
2.ozo Dalmaala 
Kediye ~fr 

--o---
ALEMDARsineflllSıwda cihi deiildir. Bu 30-40 kikımet

relik ~aklar Noneçle Rusyayı 
ayırır. Ruslar koridorun kaldın.. 
lırll Norveçle hıt!ut olmalı isti. 
yorlar. Bu mmtakac!a yh bift -ge· 

Kovboyun Aıkı 
Uç Palavracdar polia 

hafiye.i ı yı"k yapmakt9dır, 

Büyük Zabıta 

S inek 
.... 

Bereket ·versin ki adada bir 
çok çukurlar, tepeler vardı . ':e 
nihayet iki bin metre 'ka~~ ı~
fada eski bir volkanın sonmuş 
ağzı görülüyordu. 

Kont suç ortaklarının ayn ay. 
ırı jş görmelerine mahal verme. 
me.k için küçük ~rupunu bır a. 
be kümesi altında topladı ve 

1 
onla.r.a beklemeleri emrim ver. 
dikten sonra kendisi •·s·· ile 
birlikte ileriye atıldı .. 

Jki haydut s.illıb ellerinde k~. 
mali ihtiyatla ilerliyorJard: .. B~r 
korııluğa girmişlerdi.. Hıç bır 
hayat izine tesadüf olunmuyor. 
du. Demek ki aradıkları bu ta. 
raflara hiç gelm1>mişlrrdi bi~~ .. 
Küçük bir tepecik ilcrileri gor
melerine mani oluyordu .. Kont 
ile arkadaşı bu küçük yükF~kli. 
fi ~tılar. önledıvlc mümbit blr 
\'idi uza.nıvor. küçük bir ır • 
ma k bu \'adiyi suluyordu. 

Bu '1\"~di ekilmie!L Bilhassa 
limon ı.•e portakal aeaçları göze 
çarpn·or. oldukça bü"ük. buğ -
day tarlasl gece rü~arile meb. 
tabın ışıklan altında d~alaıu. 
yordu. Ha \'dutlar ağaçlar nl_ -
tında bir kaç ~v ae keı.f etmış. 
Jerdi •. .A.rbk .şüohere mahal yok. 
tıı, demek ki Bielsky .ailesi bura. 
ya saklan.mı.ştılar .. 

Sürünerek. uzun ot \'C di -
kenleri kendilerine siper ede • 
:relc ilerlediler. tepeden viıdiye in. 
diler. sonra buğday tarlasma gi. 
rerek başakların arasma sak • 
la.ndılar •. 

Buradan artık her şeyi göre. 
!biliyor1ardı. Büyük bir incir a. 
ğacrnm a'ltında Tade Bielsky a. 
ilesi daire şeklinde otlırmuş 
eanki i~tima ediyorlardı.. Kont 
Tade Bielsky, karısı Kristini 
ta.nunt§tı. F'8.k1lt orada. bulunan. 
laröan bir kısmının arkaları dö. 
nilk olduğu için kim olduklarını 
:ke§fedememi§t.i.. Kont dişlerim 
gıcırdatarak: 

- !\asıl da lbizi aldattılar. 
Jaromir maoera.;ı, bir.e oynadık. 
ları komedi .. Fakat merak ~
ainler:. şimdi de slt'.a bizimdir. 

Kontun tannn'adıit adamtarm 
1lr.er.lerinde deriden elbiseler ve 
ııkollarmda silahları vardı .. Kris. 
tin w:un bir ete.klik giymişt.L 
Ya.nlannda çocuk yoktu. 

- Demek ki yalnız -socuklar 
ölmüş .. 

Dive Kont düşündü. Siner aL 
nuş oldukları .ağaç arkasında 
K<>nt hırsla :silahırun ka.bzaamı 
sıkıyordu .. lki haydut için Tade 
ile oradaki diğer adamları ikö -
pekler ~ibi bir hamlede yere 
se.rmek ıic;tcn bile ıd~ildi •. Fakat 
acaba gizli ~·erlerde daha bq'ka 
kimse yok muydu? İ§te o zaman 
mücadele pek nisbet.siz olurdu .. 
Yapılacak ~ne iş f'lU idi: Der. 
hal soo sür.aile ı::<'mivc avdet et. 
mek ciddi "Vedi eekfa arkadaş al. 
malc '\"e yeniden buraya ~ek 
sabah olmaıdan evvel bunların 
J§ini bitirmek .. 

Bu l<arar verildikten sonra 
derhal aynı ihtiyatla gerive çe. 
kildile.r. Tepeden a§&ğıya bütün 
aüratlerile koprak indiler ,.c 
lrumsal tir.erinde arkadaşlarına 
milli.ki oldular. 

Kont vaziyeti anlatınca hep . 
si se\•inçten ç11dtrdılar.. Fırsat 
miilremmeldi. Bunları ~erlıal bas 
tırmaJc, keklik gibi a\•lamak Ja. 
zımdı •• 

Tam on kişi "S" ile Kontun 
ar.kasma. takıldılar.. Gemide ıse. 
klz kiti kalacak ve bunlann a. 
rasmda bııluna.n Totolitombo da 
lıususilemahpuslara bakmak ·va. 
zifesiııi Uarine .alaca.ktı .. Diğer. 
leri dijlerine kad&r siWılanarak 
harp etmek il1.ere gemiden ay • 
nldilar . 

Ne emsalsiz bir ~ece .. Meh • 
tap ~ô1de bir sedef parçası gi. 
bi, durgun deniz üzerinde sanki 
yaldıman işlemeler yapıyor. 
Rü~r esmiyor, kıpırdayan bir 
yaprak yok, gökten doJrlilen zi. 
yaların gölgelediği ağaçlarda ne 
bir lıareket ne bir ses .. Sanki 
tabiat ÖlmÜ§. 

1tte cinayet va.pa.cak, öldüre. 
cek bir dekor. Şimdi Tade ile e:r
kada§lan vi.dideki tahta evlerde 
uyuyoriar. Onla.n bastırmak ta. 
vulc ~ibi boğazlamak işten bile 
değil, sonra at.efe verilecek olan 
kulübelerin çıkardıkları kızıl ı. 
§Ildar altmaa. elde edilmiş olan 
~ pırlantalar, emsalsiz kıymeL 
li taşlar, fiyat biçilmesi imkan. 
mz elmaslar pavlaşıfaca:k .. Hay. 
dutlar yanlarmda Kont olduğu 
halele avcı kolunda iıetliymiar .. 
ltte 'f4>e_ Aynı ilıtinila. sllrü. 
nerei: qıyorlar.. Nihayet boğ. 
c!ay tarlam -ve fieıide küçük tah. 
ta .evler .. Yalnız <rtada. kimse. 

• 

Aylık 

imanı 
~iz 
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''S ovyetlerle münasebetiınizi 
bitaraflara 

kesersek 
cesaret vereceğiz!,, 

~~a-ria-S-ov-ye-tle-ra-ra-sı~nd_a_in-gili-z.-Fra~ns-,z-M Çe~b~rO~yn 
gızı· b. deniz filoları muşta- . 
( 1 ır anlaşma var! rek ptan hazırlıyor: Evvelki akşam Avam kamarasın· 

~"l~~rafı 1 .; .. ,....1-) 
~IJld --- Bütün bu tedb' lf't\ münhastrnn (BG§ taraf• 1 incide) d b • 1 d · 
.. ._ dt~ciG~;ll~e~ !n~~~~~n a~~~!~~h~~ri~ç;:r~~f-· Beri in, 25 (A.A.) - Büyük a 1 r su a e o ev a p vereme 1 

ııı lll"'11t ancak·~' .ını i pet mekte olup ecnebi memleketler i- Alınan umuml karargahı tebliğ 
~ tııenraau gıltere ve çin hiç b'r veçhılc endişeye mahııl ediyor: 
u idare . ııe ve onların yoktur. Garpte iş'ara değer bi!'§ey 
erı 'lirtn edileceğinin delili 'la ektedirler. KAR.~ILTKLI TF)\IİNAT \'EE.tLDİ yoktur. 

~ ~ı hu ~~u1n diplomasi Hava ordusu müfrezeleri, 
:.'ır:ı-~·~ ... .....,e e hakkmda LondıC"a, 25 (A.A.) - Roman- garp cephesi üzerinde avlama 
•ıt•r ..... , nel'r"t . . yanın Alın nya\'R evvelce akdet - 1n 

' c h"ı_. - " tnıştır. Bun- hareketleri ve giltere üzerinde rııdan ıı,.ull'lef · miş olduğu itiJJ.foamelerde der-
~bı kabuı ının Roman. pi~ <'dilmiş olan miktardan fazln istikşaf uçuşları yapmışlardır. 

ıı.11 rıe?irı edilmi;} olan t l . . lı ,_ ak~- ~--'b' b l d b . 
~lltı~ Alnıanyay:ı dnh:ı pe ro vermek ıqın .07.rrmnm YA .u"'.ı: ın aş angıcın an en 
~ıı ~ı-. pcıtroı verilmesi.-ıi olduğu surctind~Vi şayialardan Atlas Okyanusunda ticaret ge.. 

1..,-ı~eceğ· . bahseden Timcs g:ı.zetesinin di,P • . h · 1 • 2111 ne . ını meydana lomasi muharriri. bu mıb:ıh şunla _ milennc karşı arp etmı~ o an 
"lll·aıı f!~!Pılmak Jfızım. n Deutschland, bir müddet C\"Vel 

llıtıııa, •• ,,_ "lU·tı· ektedir. rı ya:ma.kta.ôır: 
~,ır :S k "Dün bazr m-'-,-&ı'ldc lrndra ve Ussu bahrisine av-det etmiştir. 

e 'inıdı u reş hüküme- u.ı.w.... • "' 
""L hlllunu:Yıe kadar hiç bir Bükreş hUk\ımeUerf arasında bazı Doyçlandm ismi değişti 
"'11 '- ın,,... noktai nazar ihtil:ifları mevcut B ı· 25 (AA ) D N B ~ 'llgjJte -utş okluğu - er ın, . . - . . . 

~~kbblirc. hü.kitmetinin olduğundnn l ek ~nla bahscdiliriiır ajansı bildiriyor: 
L..uUUin ~ ıcrası için za _ tir. Keza protestolar vesaire de Führer, Deutschland isminin 
'•QftıııC:ı1!:n1aıılannı top • mevznbahs olnıustur. Bu ı::ayialar daha büyük bir vapura verilmesL 

~ .. nu ila,·e etmek- her iki tarafça trkzib <'dilmiş ,.c nç karar vererek şimdiki Deutsch 
ili her iki memle.cet p3.) tn1ıunda mü- 1 d L" d ' • l\lan an vapuruna utzow a ının ta-

61,qı:~ t:":_fon haberlere tekab!l teminat verilm~tir." kılmasını emretmiştir. Büyük 
·~ l>tti~flJldan ialetil • llubanir, fit\ ve edlyor: Lützow kruvazörüne de başka 
~·ı:tı ~l sfrlletlerine ~p. ''Almanların b:ı.hsetUkleri gibi Al· bir isim verilecektir. 
• ~elı: l"afından Alman· manya I.umanyadan hadden nşın 
~~ Petrolün nrttm:ı _ petrol alacak olursa İngiltere h!lkü
' ~l'. etn:ıeleri l\izumu metinin cndlr.e lU!lsctmc::ıi tabUdlr. 

~ ~ukj bu şir - Alnuuıya arzu etUğl miktarda pet· 
ı.tiİı.~ böyle bir rol alacak cılursa, İngiltere ile Ru. 
'~Cltia~ bulunmuyor- manya arasındaki ticaret itna.rınuı 
~t. 1 nıüttefiklere muvnzcnesl bcmılacak ~c bu muvaze. 

nenın derhal fadı-.si icap e<lecekttr ... ~ 
'?Q.şki:ITl~t BİR ALMAN ZtRAA T HEYETİ 
~ ( t(i GtZLİCE BVKREŞE GtTMtŞ 

"·.<\.). - Londrada 
, ~lız aJan&ına atfen Londra, 12 (A.A.) - Daily 
'
1 'te ""· tıeşredilm' "'-· Sketch ıazetesi ycuıyor: ) tt\ıi IŞLM • 
~ ... 'ıı~ ltckatı, Romanya Bir Alman ziraat heyeti, Al-

ı....~""- -... 111tı ,,a _ _. 62 · · many'aµ gidecek yieyecek mal:L 
""!' lllL'~ ot : ıu.ue smı 
~ ııw_-dugundan mer - deleri mübayaasınx arttırmak 
·~°'-.~ ıararetf hasıl maksadiyle gizlice Bükreşe git

tallıfnı lat.Uuıaı. t.tih1'k mittir. Almanyamn. zirutin ıür'-
do1t etnıektir. Bu atlc inkişafını temin içni müte. 

iki.:'' 15 ikincikADwı bassıslar, makineler ve tohumluk: 
-'l.l'Ol Oflai olan bir kanun göndereceği bildirilmektedir. 

~ ihdas olunmuş- SOVYETLER, GALlÇY ADA 
'4tr S ~Ofisine evvelce PETROL SAHASINDA 

\ı..~"1 bakJtnı'lllıutrun petrol ALMANLARA TAVİZLERDE 
• ~"ftl ~ da derpl§ e • BULUNMUŞLARDIR 

~IQ ele Petrol kuyu -
· 8alllıfyetinl bah· Loo.dra, 25 (A.A.) - Daily 

llı~ea· Telegrapb gazetesinin Kopenhağ 
~ .. :~ı, Yeni petrol ofi- muhabiri Sovyetler Birliğinin: 
ıt~ hfikitmeti ta Sovyet Galiçyasmdaki petrol sa. 

aı.~ --aı&tnı üı1d§af halarında Alman yaya mUıhim ta. 
~""il ._,,tat. hakıonda ihzar vizlerdc bulunduğunu teyit c<!i

'lllııt t>IA.nın ecza - yor. 
ta.:~ k15nı.. Almanların buna yapacağı mu. 
h~ıtq . ~r ve maden sa· kabelenin Finlandiya parbine ta• 
t,._~~ın ~fo böyle bir i\lluk cdeC4ği tahmin edilmekte· 

, 'f " ~dilmektedir. Qir. 

... ~ ıg ( enı bir gizli anlaşma var! 
·~~.1-..~.) -Havas: 
~'· ~tı diklra • . '&t :c olan +...-:,_~1~-~d mk~fdC$i ve Almanyamn ~ta-

. ~iai ---ruu u~nu e te sı e devam etmektedir. 
ti ~e~e, Lucien Bourgues, Balkanlar üzerindeki Rus 
~ 1 

c Bcrlin arasında soğukluğa sebep olduğu kana-

S <lii'or lti: 
1i ~lltcrn. k 

b. th,.""~ lCr P~ ~xna sadık olan İtalya, Cermen - Sovyet 
.. ~~~ Ctnlini Macariıtana karıı harekete geÇerek Kar 

ıı:rcıtettc bu IDeınlcketten ayırmağa veyahud Romanya· 
~-~tıi f bulunarak Besarabyayı Almağa teşvik ve teşci 
~ '~· ena karııtamaktaydI. 
'1ı~ltlatn_dir ki, gizli tutulan bir anlaşma mueibin~e do 
~ '~ctııden. Alınan krtaatx gözilkmliştür. 
L..' t~.1 ~a ıleri giderek Luviva ve Romanya hududu· 
L.~ct • ~ erdır. 

\l).._ 'i'lit idar . 
'dtiına ~ı ye~de kaldığına ve Alınan kıtaatı ıda çok 

. ttirıin gore Fuhrerin, İtalyayı teskin için. kilçük bir 
'· lle StaliniSovyet İmparatorluğu ile Macaristan arasmda 
~· bıı ~b.n muvafakatini istihsal eylemiş olduğu tahmin 
1&,Sa ınez~ Almanya için mükemmel bir ıcy olmuş
·~ oıara:a o.liçya ve Romanya petrollerinin sevkini 
~~ 'ilfanti etmektedir. 

~orıı hakkın& ihtiyatlı davranan gazete bütün bu 
~. lıtibad :nrun. ~.undan sonraki harekat için stratejik 
-.~ ~ trncdigı tnütaıaasındadır. 

' '~er, ~oğukkanlılıkla muhakeme edilince, şimdi
~ '">ııt ı klenn orta Avrupaya doğru yayılma$Illa mini 
. le ~~~ pek ziyade ihtiyacı olan kıymetli benzini 
~ f bir Alman hareketi mevzubahs olduğu görill-

elt 
~ Cfl. })ttit p . . 

~liltrtft ansıcn gazetesine gelen bir telgrafta Dr. 
~~ tttiti e. pe.tr~l ihrac~ arttırmak maksadile bir petrol 
~~. t\i bildirmektedir. Büromın idaresi Schiemcre 

"'~ . i1t Yarım ~encline ayda 130 bin ton petrol ayırttı-

Holanda f edbir 
ah yor 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
taarruz etmek cüretinde olursa 
silfilıla karşdanacaıkb.r." 

Hariciye nazın, Churcbillin 
milletler cemiyetiyle alakadar o.. 
lan sözlerine teınas ederek deınİf
tit ki; 

lnciltcreniın m.üc!ahalai nzei1-
ne, milletUr cemiyetinde bulunan 
bita:raflar için harbe iştirak husu. 
sunda.ki hukuki mecburiyet ge
çenlerde ilga edilmiştir. Her hal· 
de bu~ hukukt veya manevi 
bir mecburiyet mevNbah~ ola. 
ınaz. 

Eğer milletler cemiyeti, bir ta. 
raflı mahiyetini muhafazaya de
vam edecek oluna, hiç bir millet 
uzun zaman cemiyette aza olarak 
kalamaz. Maaıınafih küçük mem
leketler için milletler cemiyetin
den ayrılmak: zamanı henüz gl'.:l· 
memi~tir. Cenevre müessetesinin 
ihya edilmesi il.mitleri tamamiyle 
terkolunaınaz. 

Milletler cemiyetinin son top. 
lantısında yalnız Rusyanın Fin. 
landiyaya taarruzu mevzubahis 
olmuştur. Küçük milletlerin bu 
toplantıda bitarafhktan ayrılmış 
o!duklan iddiası anlaıılamaz. Fa
kat bazıları bunu ısrarla iddia e. 
diyorlar. İnanılanııyacak bir şey" 

Ankara HaberleTi: 
........... ------=----------· Hukuk mercıleri 
arasın~aki ihtilAtlar 
Adliye Vekaleti bir ka
nun 18.yi}ıaaı hazırladı 
Ankara, 25 (Hususi) - Adli. 

ye Vek!leti tarafından hukuk 
mercileri arasmdaki icabt veya 
selbi ihtiliflann halli teklini gCS.. 
teren bit kanun layibuı huır. 
lanmıştır. Bu layiha esallarma 
göre, hukuk mercileri araeındald 
ihtiliflann halli, adliye vekilinin 
reisliği altında temyis ve devlet 
şQrası aıalanndan tdrik edilecek 
üçer azadan müteşekkil bir heyet 
tarafından üa cdilecetEtir. Bu he
yet azalarl temyiz ve devlet t\in· 
sı umumi heyetlerince iki &ene 
müddetle seçilecektir. Heyetin 
yazı işlerini, ikisi temyiz rapor. 
t<:Srü ve ikisi devlet §Qraaı: rnua.. 
vinlerinden seçilecek dört kip 
yapacaktır. Heyetin verdiği ka
rarlar kat'i mahiyeti haiz olacak, 
halen adli mahkemelerle idat"i 
mahkemeler araımda muallikta 
bulunan birçok davaların halline 
medar olacaktır. 
Yeni takaa kararnameai 

meriyette 
Ankara, 2S (Hususi) - Dıt 

ticaretteki takas muametelerini 
tanzim, kontrol ve takas mevzu.
atını birleştirmek mabadile neı
redilmiş bulunan kararnamelerde 
bazr defitiklikler yapan yeni ka
rarname mcrlyet mevkilne kon.. 

Londra, 25 ( A.A.) - Dün akşam Avam ka· 
ınarası:nda Sir Alfred Kno:'f, başvekil Çcmberlayn· 
dtn şu suali sormuştur: 

"Jngiltere hükumeti Finlandiyanın sebebsiz 
olarak mantı kaldığı tecavüz I<arşısında, Sovyetler 
birliği ile münasebetlerini kesmek niyetinde midir, 
yoksa değil midir?,, 

tetkik edilmelidir. Bu me:;c:!e, basit bir sual ve et· 

'ap ile halledilmez ... 
Bu, cevap üzerine Sir Alfred Knox, ~yle ~ 

mi~tir: 

Çembcrlayn, mebusa şu cevabı vermiştir: 

''Fakat acaba ~·le bir kat'ı münasebet si~cı
~t bakımından. hükümet için mantıki ve salim 
bir manevi vazife t~kil etmez mi? Bu suretle bi
taraf memleketlere cesaret vermiş olacağız.,, 

"Bu mesele, bütün safhalarile çok ddcll olarak Çemberlayn, bu ikinci suale cevap vermemiF. 

CerıupS~bistanındal Stalin, en iyi ordularlle Man
Tu g yan nerheim hatllm zorlıyor 

Be)srat, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Hxrvat illkesinde kar devam e. 

diyor. Adiryatikle dahil arasında 
tren münakalatı kesilmiştir. Bos
naheraek'de ve cenup Sırbista
nında büyük tuğyanlar olmuıtur. 
Bir~ok evler çatılarında biriken 
karın ağırlığı ile yıkılmıştır. 

Belgrat üniversitesi kömür 
buhranından dolayı blr şubat ta
rihbıe kadar dersleri tatil etmit
tiı'. 

Lord Lloyd 
Londra Radyosunda 
Türkçe olarak Türk 
milletine hitap etti 

Ankara, 25 (A.A.) - Britiş 
Konsil reisi Lord Lloyd bu ak
şam saat 19.5 ta TUrk mllleU· 
ııe hitaben Londra radyosunda 
Türkçe bir nutuk trad eyle
mltUr. 

Lord Lloyd hitabesine, bU· 
yi1k fellketten dc!ayı Kral 
Georges'in, Cumhurrcisi lnö· 
nüne taziyeleriyle birlikte İn
giliz milletinin samimi hisle
rini de bildirmiş olduğunu kay
dederek başlamış, TUrk mille· 
tinin büyllk acı ve kederlerini 
!ngiUzlerin bUUin kalbile pay· 
laştıltnı söyliyerek harpte ol· 
dufu gibi sulhte de bUyUk 11· 
der olan AtatürkUn adını ta. 
zünle anmış ve demiştir ki: 

"Bir taraftan zelzele ve di· 
ğer taraftan su istilA.sı yUzUn· 
den bir çok şehirler ve köyle
rin mahvolduğunu binlerce 
Türkün öldUğUnU ve kurtarıl 
mış olanların da. ıztrra,p içinde 
bulunduklarını öğrendik. 

Bu bU7Uk felAket karşmn· 
da naaıl f&daklrlıklarda bu· 
lunmakta olduğunuzu duyuyo
ruz. 

Karla örttilti sahalarda açık 
ta kalmış olan kardeşlerinizin 
yardımına koşmanın onların 
acılarını dindirmenin ne kadar 
zor olduğunu tahmin ediyoruz 
BlttUn bu güçlükleri hlssedi· 
yor ve acılarınıza yürekten lş
tlrAk ediyoruz. Bu milşkUl an
larınızda bir yardım olarak 
göndermekte olduğumuz eşya. 
ıarın kabulünü lngilfzler siz
den rlca ediyorlar. Bu yardım
lar imparatorluğun her tara
fından İskoçyadan, İrlanda· 
da.n her yandan geliyor ... 

Lqrd Lloyd yardım tein ya
pılan davete her sınıf halkın 
gösterdiği yakın alakayı bil· 
hassa tebarüz ettirerek bu hu
susta koıntteye para ve eşyayı 
ihtiva eden binlerce mektup 
ve paketin gelmle bulunduğu. 
nu ve bunlann mUmkUn olııa 
suratla fellketaedelere ulaştı· 
rılacağnu bllcllrmit ve ıözlerl· 
ne niha1et verirken Ttırk mil
letinin btl}'Uk felA.ketler ka"ı· 
sında dalma gösterdiği sabır 
ve metaneti bugttn de göster
mekte devam edecettndeu e· 
min bulunduğunu söyliyerek 
demiştir ki: 

"Siz kuvvetli bir mnıetsinlz. 
Harap olan bu yerleri yeniden 
mamureye çevirerek bu tela.
ketten 7enl bir kuvvet alarak 
çıkacaksınız. Bu kederli glln· 
lerfnlzde sizlere selA.mlarımızı 
ve muhabbetlerlmilt söııderl· 
oruz. Allahatsmarli.dık.0 

Hel8ink4 25 ( A.A.) - Hava.. 
nm muhalefetine rağmen, Sov. 
yet tayyareleri bazı nımtakala.. 
ra baskınlar yapmışlardır. Bil _ 
hassa 30 düşman tayyaresi Ruh. 
ıne mevkiini bir kaç defa bom. 
bard1man etmiştir. 

Denizde, Hontskari adalarının 
açıklarında gemilerimiz.den biri 
Sovyet tayyareleri tarafından 
açılan mitralyöz ateşile hasara 
uğramıştır. 

Moskova, 25 ( A.A.) - Remıı 
tebliğ: 

24 kanunusanide bütün bölgeler 
de keşif faaliyeti ve küçük piyade 
müfrezeleri arasında müsademeler 
kaydedilmiştir. 

Sovyet tayyareleri istikpflarda 
bulunmuşlardır. 

FiNLER MAVi - BEYAZ Ki· 
Tl1P NEŞREDiYORLAR 

Helsinkl, 25 ( A.A:) - Sovyet. 
lerin Finlindiyaya taarruıuna te
kaddüm eden müzakereleri ihtiva 
eden bir Fin mavi - beyaz kitabı. 
fransızca, ihgiliıce, almanca ve is· 
veççe olarak yakında intişar ede.. 
~tir. 

Hitler Musoliniden 
şUphe mı eaiyor? 

Soı,'Yetler on Mktadsft 
taarruza geçtiler 

Helslnki, 25 (A.A.) - P~·.ıı..s a. 
jansmm cephedeki muhabirinden: 

Ruslar Ladoga gölli şimalinde 
nevrnidane muharebe etmekterur -
ter. Cephenin 10 noktaamda taa.r -
nua geçmişlerdir. Bu taarrustar, 
Kollaanyok ve AttojokJ mıntakala
nnda şimdiye kadar ~"8pılnrnı olan 
taarruzların en şiddetlilerldlr. 
Ruslar, Kareli berzahında Maımer
belm hattını zorlanıağa bir kere 
daha teşebbUa etmlşler, fa.kat yUı
lerce maktul bırakarak ricate 
mecbur olmuşlardır. 

Ladoga gfSUlnD.n eimallndeki mu
harebe, evvelki gQn ft dlln eon 
tlddet derecesini bulmqtur. Rus
lar. l'lnlbdlyalılarm mukavemet -
lerhıJ Jmmek için ellerinde bulanan 
btıtttıı veaaftl kullanmaktadırlar. 

QEMBERLA1:"NIN BEY ANAT1 

Loadm. 25 (A.A.) - Diba öf · 
den eoma Avam Kamarasında 
Cem'berlayn, mebuslardan Knoxun 
Sovyet Ruayanm Flntandiyaya kar
"1 kfq• bir tahrike maruz kalmadl\n 
tecavQze geçmesi dolaymlle lagiı. 
tere hUkUm.etinin Rusya ile dlplo -
masi münasebetlerini katetmelı: ta· 
savvmııada olup olınadıfı euretln .. 
de aonnuş olduğu bir suale cevap 
vererek tfl>yle demişitr: 
''- Sovyet hUkfunetl ile diplo

ınaaf mtlnaaebetıerinin kat'ı. evve
l! her noktal nazardan lhtlmaml1 
bir tetkik yapılma.mu iatillanı e ~ 
der" (/Jır:ş turalı l i 1dde) 

her taı·afta 1914 vuiyetinin te· Başvekil US.ve etmiıgtir: 
k .. d" · .. _ Bu mesele, derhal memnu -
errur e ıp etmıyeceği koauıul- niyete eayan bir surette halledlle

·nıağa başlanmıştı. O vakit Al. 
manlar ltalyaya karşı her türlü bilecek bir mesela değildir." 
ihtiyat tedbirlerinin a!mdıfını a- Çemberlayn, batka bir suale ce
x.-dan aj'rm, kulakta.. kulasa vaben harbin başlıı.ngıcmdan evvel 
4Mf! .. • İngiltere ile Rusya arumda c.,... 
netrediyorlardı. Bu ihtiyat ted- yan etnWJ olan mftzak~relere alt 
birinden mak:ıat İse İtalyayı elde ik 
tUtmak içh Almanyamn icabında veaa in neerl tarlhlnJ teabit -.. 

rniyeeeğine mUtee:mif olduğunu 
pek kolaylıkla T;"°yesteye inmesi söylemiştir. 
demek olduğu söyleniyordu. 

Fakat Lehiıt!ln harbi bittikten Zabit ünifonnab Ruı kızlan 
ve Almanya ta.rafmdan garp cep. Helııinki, 25 - Stalin'in, Man-
beşine beklenen taaruzun bir tür- nerheim hattını zorlama teıeb. 
lü yapılamadığı görüldü~ten, ni. büsüne en iyi ortdularmı menıur 
hayet Sovyetler birliğinin Finlan- ettiği söylenilmektedir. 
diya üzerine giriştiği taaı·nız ha· Bir Fin zabiti bir t'!azeteciye 
rekctleri akamete uğradıktan son. 1 yaptığı beyanatta Sovyetlerin 
ra llalya ile Almanya arasrndaki Fin ileri mevzilerine kadar yifrQ. 
münasebetkırin manzarası çok de. düklerini söylcmittir ki, şimdiye 
ğİ§ti. Musolini Şimali Italyada kadar buna hiç bir Z'aman muvaf. 
meıkun olup da Alman tabiyetİ· fak olamamışlardı. 
ni ihtiyar eden Almanlımn Al- ı Diğer cephelerde Ruı piyade 
manyaya nakledilmesinde ııırıır SJ tankların himayesinde ilerle· 
etti. Bitler Alman topraklımnın 1 mektedir. SO'Vyctler bu bölcede 
Almanyada bugün mevcut niifu. ıeyyar hizmetler için kadınlarr 
ıu beılemeğe kifayet edemediği· kullanıyorlar. Cepheden d8rıen 
ni bildiği halde harp ıonunu bile . bir Fin cerrahı Reutu ajansının 
beklemek isterniyen Musolini'nin ı Helsinkideki muhabirine yıptıiı 
bu ısrarlı talebini kabule mecbu.. beyanatta müıbim llnlformaunı 
kaldı. Şimali ltalyada Alman 1 taşıyan bazı Rus lnırlarmm esfr
tabiiyctini ihtiyar edenlerin sa. ler arasında buJundutunu •• ban. 
pnı yapıldı; adetlerinin 180 bi- lan hat gerisinde kmdlatnln tt· 
ai bulduğu anlaşıldı. davi ettiğini biJdlnnl,tlr. 

Bu bidi.. şunu isbat eder ki 
Mutolini Hitl<rin harpten ıonra-
11 için yapacajı taahhütlere inan. 
malr ittemİYor; 'biitün arzu1armm 
harp neticesi tckaniir etmeden 
tahlıkbk ebneai lmlcanlarmı ua· 
yor. 

,Eğer Hitler, Alman azhkJan 
hakkındaki te~sG ile Alman
yaya karşı hakiki hissiyat ve te. 
mayülahnı göstenıüş olan halya
ya timdi Yeniden dottluk ve sa
dakat ~nab venaefe lüzum 
ıariyona nnıtlilca kalbinde bir 
endişe bulunmak, bunun bir ıe. 
Mili .... icMılmlı mi? 

ASIM US 

Bir Yugoslav 
destroyeri battı 

Londra, 25 (A.A.) - Pariı1 
radyosunun verdiği bir habere 
göre, Yugoslavvanm Jubliana 
destroyeri şiddetli fırtına esna. 
sında bir limana girmek isterken 
batmıştır. İçinde 130 zabit w nı· 
fer nrdr. Kaptan kurtulmu}tuı-. 

Gemi 12210 tonluktu. n ... ı 
ı 938 de tamamlanmıştı. 6 torpil 
kovam De mUcehha bulan,.. 
du. 

• 
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BAŞ 

DiŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 

NEVRALJi KIRIKLIK 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 

LUZUMUNDA GUNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi~· 
idare heyetinden: . V A K 1 T 

ı - Kapalı zar! usullle "Kırk bin., litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartnamesi :Mer.,lls Daire :MUdUrlUğünden bedelsiz olarak alınabuırj 
1 - Ek.slltme 2 Şubat 1940 Cuma gUnU saat 15 te Büyük Millet Mecllııl 

idare Amirleri heyeti o<la.smd:ı Icra. kılınacaktır. 

4ı - Muvakkat teminat miktan "Üç yüz altmış., liradır. 
5 - Kapalı :ı:arfiarm ihale gilnU saat H de kadar idare heyetine makbuz 

muk&bfllnde tevdi edilmesi 1A.zımdır. 
6 - Talipler. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nncU maddelerinde yazılı vest. 

'lları blrllkte getireceklerdir. (250) (461 ) 

Poker Tıra§ Bıçakları 
D iinyamn en iyi tıraş 

hıçnklarulır. 

1940 Cep 
Almanağı 
Miikcınmcl bir tak-çim, h er ay 
miirncna t ctlilcbilecck g iizc l 
b ir r ehber; 61 srı yfnlık bıı AI. 

mana~ın fiyatı yalnız 

10 kuruştur. 
Her kitapçıda ve gazete 

bayilerinde bulunur 

h tanbul Be,lncl t cra M~urlutun
dan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hapse alı. 
narak bu kere 8&tılmaaına karar Ve• 

r!len otel e~yaııı l / 2/940 tarihine 
mUsadlt Pe~embe gilnU saat 10 • 12 
ye kadar Tepebaşında. Asrt slnemuı 
ltarı;ısmda LUks~mburk otelinde bl. 
rincl arttırma ile .satılacaktır. 

SUrlilen pey kıymeti muhammenln 
yfü:do yetmiş b~lni bulmadığı tak . 
ıllrde aatı11 Urlncl arttırma a talik~ 

8727940 ta r ihine mUsadit Perşembe 

fJDl:J~L-R 

Unutmam•k ıcın mendilime bir. dOIDlfl 

r•pmaı111ım. . 
Bor ve idareli bir ·ısıiiı · kavusmal<'tl(fİl · evı'itt• 

nlha11et TUNGSRAH KRIPT.ON' ampulla .. 

rını almaıırım. 

fuoe~ 
fu f,(>/. O'JIÜ'41..k 

il i~fl DEfl Lffl 

g UnU ayni saatte ve aynl mahalde Sahibi bulunduğum O! Limanına 
uçık artırma ile satılacağından talip. kayıtlı 30 tonluk -Sina\ motörilmUn 
lerin mahallinde hazır bulunacak me- !l6 Trabzon aicll ve 96 tasdikname. nu. 
muruna 1138/ 1263 No.lı dosyamızla • maralı geml tudiknamem ile 96 nu. 

t ı ruş bu,::ık lnrı geldi. ll c ı· y<' rı le hn
lnnıır, ıııarknsınn dikkat e d iniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şiir. İstanbul 

·-----"" ·-----_____ _. 
~---..-.ı '-... .. 
-

Tahtakale No. 51. 

mUracaatları ilAn olunur. 
(31192) 

htnnbul Be,lncl İcra J\ll'm u rlu,tun
cl:ı il: 

Bir borçtan dolayı 11\b§a. karar ve. 
rllen dl§çillğe alt eşya llc ev C§yası 
!!7/ l / 940 Cumartesi gUn.U uat 11 de 
Beyoğlunda BUyUk rarmakkapıda 

80/ 82 )l'oJı hanenin 4 Uncu katında 

ru.;ık arttırma .suretlle satılacaktır. 

Almak istlyenlerln mahallinde memu. 
rumuza mUracaatları ilA.n olunur. 

' \ 

·(31191) 

• 

YARIN· KU~CAG ı N ızı· EVİ N!TEMELİDİ R . . . . 
, ...................... 9111!!!~~~~~~~,\S!-'• ............. . 

T. C. 
ZIR*AT BANKASI 

ınaralı mesaha ~ahadctnamcm ile 
3969 numaralı makine muayene r;a. 
hadetnameml zayi ettiğimden yenisi
ni alacağımdan eskisinin hUkmU yok· 
tur. 

IU:ı:(•dn 'L"zunkaya. liöyilııde l\:eh. 
met oğ-lu Musta fa Sin~ 

(31l!li) 

•• * 
Edlmeden aldığım nU!us kAğıdımı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eakislnin hUkmU yoktur. 

l•'atlh Sinan Ağa nıahalleslndo 

Ha ttat İı::zP.t 11okağı l '1 numara.da 
• Hüaeyhı I•'ırat 

(31193) 

K Utahya Sulh H ukulc HAklmllğln· 

den: 

Gönen mahallealnden Uahim oğlu 
Hasan karısı Fatma Soyan ile Fey. 
zullah gedik ve ö!U Mustafa varl.sle. 
rinln mUştereken mutaaarrı! olduk. 
la.rı MecldiJ{.e mahallesindo Kartal 
8okağında 266 metre murabbamda 
bahçe .... muıtemilltı 11alrcyi havi 
•OO lira muhammen kıymeUl bir ha· 
ne ile Gatdlbi namı diğer Kapıyerl ÇI· 
ı;dcll mevkllnde ve 3600 metre mu. 
rabba.mda 400 lira kıymetll bir parça 
tarla kabili kısmet olmadığından sa.. 
tllarak ıuyuun iz'lleslne dair verilen 
karara binaen 20/2/9(0 Salı gUnO 
aaat 14 tc mahkeme kaleınlnde açık 
artırma aure.tlle ısatılacakbr. 

Artırma ıartnamesi 20/ı/9'0 tarı. 

hinden itibaren açıktır. Almak iııti· 
yenler yüzqe l O niııbetındo teminat 
ver mete mecburdur. 

Ml!ayyen gUnde usulcn nidadan 
sonra en z iyade artıranın Uzerlnde bı· 

rakılır. 

MU3terl bir hafta içinde parayı 
vermeuıo ihale bozularak Hi giln 
mOddetle yeniden nıUzaycdcye ltoııu. 
lur. ' ' 

B u 1kl~cl art;rmada en çolt arttıra. 
nm ilzerlnc ib:ıle olunur. 1kl ihalo •, 
arasmdnld. rark , .e faiz önce alandan 
tahsil eclillr. 

Ankarapalas- iz 
. TELEFON : (343 

lmıirin en modern, en temiz ve en mun~ 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasmdaJJ 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. ~ ; 

Banyolu, kalorifer li, müteaddit firişerli old~ 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, 
raathaneyi havidir. 

istanbul Belediye6 

ilanları 
Tnhınln tik 

bcdrl,l t eminat 

232,00 

425.00 

177,00 

li0,00 

2i6,00 

17,40 İstanbul 1 lncl yatı okuluna beyaz ,,c k&:jlf 

31 ,88 lstruibul 1 inci yatı okuluna. sut \•e yoğ\lrt.111,. 
13,28 15tanbul 1 inci yatı okuluna Un vo ı.ıat<S ,. 
13,43 Istanbul 1 incl yatı okuluna Sabun ve S~ı-' 
20,70 Konservatuvar yatı okulu için ıuzuınU 

ve Beyaz Peynir. İ 
~·ti 

llk teminat mll<tarlilrI ile tahmin bedelleri yukarda. ~~~ f', 
dalye 2•(90 numartılı .kanunun 43 Uncu maddesinin son fikre. ı: 
zarlıkln alınacaktır. şartnameler Zabıt ve Muamelı\t MUdUrJU~? 
görUlecckUr. İhale 12/ :?/ 9·10 Pazartesi gllnU saat H le o:ıiıtıl JJI~ ne d 
yapılnc;aktır. 'J'allplerln ilk temJ.nnt makbuz veya meklup1ıır1 ( .. 

nı üıkat etmiş sayılır. ~!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ / 
Fazla ma!Ctmat almak lııUyenler ,e ..ıJ 

Iıbu gayrı menkullerin lhaleslno 
kadn.r blrlltmlş vergi; belediye, evlta! 
borçlııriylc dellallyesi alancı aitti r. • 

!.IUııterl §artnamele,rinde.. yazılı ııc. 

raitl tamamen kabul ve itiraz hakin· muayyen snııtte Daimi Enr.\lmendc bulunmaları. 

111ahkeırıe kaleminde 9~0 .. 2 doııyada SAlllnl : ASI.il U5 Umum Nr.şriynll rd:cJll· 
mevcut §Artnameterl okuynbillrler. H:ısılclığı yer: VAKiT M:ıtb:ınsı n cClk Ahmet SC 

~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!~l!!!!!~~~~~~~~~~~~~--~~~~~==~~-=~~(~3l~l~DO~)'..._J_~=:~~~~~~~~~==~~~ 


