
.,. 
h~z Bahriye Nazırı bugun 
ır nutuk söyliyecek 

~·26 (A.,.\ 
Oll Chur h.J- :f:ng~liz Bahriye Nazın 

'! ter.de b~ ~. • Y~~ tumarteıi günü 
llıetrbu J!Utulc ek bır aıyaıt nutuk •Syliye. 

t.2..16 ın~t ndra saati ile saat 14.30 da 
~liz tad re,. 1 g "metre ve 31 metredeki 

RVER E 

• 

KUR US 
Son yağmurların izmirde 

yaptığı tahribat 

lctir vo ııtasvonlan tarafından nes-
Cumart .. i 27 Jkincikitnun 1940 -f:ı YIL: 23 • SAYI: 7917 

bımir, 26 (A.A.) - Son yağmıırlarm mez. 
nıata büyük zararlar ika ettiği anlaşılmaktadır. 
Tirenin Mahmutlar köyünde •elleı:lden yıkılan 

kana). sedleri 550 dekar arazide topraklan bile 
alıp götürmüıtür. Buralarda uzun müddet seri. 
yat yapıtması filpheli görülmektedir. 
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Qltıkta Alman kıta/arının tahaşşüdü üzerine Amerika, 
tebaasını. /sveç'i terketmige davet etti 

.F=' ü nı o e rr 
ır Sovyet zırhlı-
sını .batırdıla ı· 
iıı. attaki ye tle r 
"llnd.e geçen 

hır yıl 
~ 

~, -~: Aaım U • 
ı.._Pt ~·. 

· ""' .. tnın doiurduiu 
Ot- ~ L~Yle bit- manzara 

. ~ ~ büyüle badire 
.. ~ nıukadderabnı 

diw. "-~ hükumetlerin 
· -nılarrnın "Kıldan 

lt-L· tt &-L.! • 1 ..... ın -nye s-t •-·· ...... •• • •opruaa uze. 
-.)ı acıklı haliae 
. terem Refik Say. 
-~ kadar aiır me. 

. ~, •qıyet içiade mu. 
'Siat ~ dolu bir yıl ıe. 

katen tebriklere 

"İli• °'~f 1 ın·· .. İııo.~ •met onu. 
!iti "'tlarmdan kuvvet 

._ 'o.a Jet bükıiınetinin bil 
.. ~~Yıl içinde memleke. 
~~lerin hakiki kıy. 
~..,..,_ İçin imparator. 

. ~ 191~ bar~e ade.. 
·9;~,-b bir tekilde naıd 
~"'il, l"ürlc milletinin 
ı.~_duıunun nihayeL 

· :-:-rına raimen yan. 
q kararların ne acı 

"-rdıiuıı hatırlamak 

~ ~~ hükumeti iıe 
~ .::n.~ ve iıtiklilini 

tiitıii r-ı tün mevcudiyeti 
' akarlıia ve mü. 
lceııd·h;azır olan Türk 

l.ii1iilc ı~uıe v.erdiii • .._ 
~~~ıhu dikkat ve dira. 
tı..,.._ harb. ~Y!cle daha 
~ ' illin ille safha. 

.ia İıtidat ııöate. 
ile Akdeniz ıulhu 
ınuhafaza olunabil. 

İle ::... lnıiltere ve 
stedil~ 1car,d.1c1ı 
S 

1 
tatbikatı cümle. 

.. ~llıtan IO•a dahi 
~let için pek çok 

olaft •nlaımalar 

--~~~iiiınüz acı tec. 
"" • -:-...-. hala buıün sliıai; her ~ıına.; 
~~Yar; hükumetin 

'~elrt~ne siyasetini 
· ~~ erlceı müttefik. 

b.· • Tirlciye efkiın. 
il\ •tlaaııncla bulunan 
(Devamı 5 incide) 

,~anuna göre 
~üstehcen 

" eser v 
~'kk-aa n 
'3~~~~·~ Us 
- ~-

Sovyet Rusya 
Şimdiye kadar 90 
bin zayiat varmış 

Londra, 26 ( A.A.) - Reutete 
gelen son telgraflara göre, Fin 
kıtaatı Ladoga gölünün §İma • 
liııde mevzilerini muhafaza et • 
mektedirler. Ruslar hücumları. 
rui. şiddetle devam ediyorlar. 
Ruaların Mannerheim hattını 
yandan çevirmek teşebbl,Usleri 
ıimdiye kadar hiç bir müsbet 
netice vermemiştir. 

(Devamı 5 incide) 
Bo::guna uğratılan H cü Souyet fırkasının, F4nlcrin elitte geçen 

tanklarmd...1 1ı bir kısmı · 

Romanya 
Hiçbir muh:aribi 
tercih etmiy_or 
HükQmetrn aucthğo 'teCllbDrler; petrolun 

mllDf menfaatıeıre 
uygun b3r suırette ~StftlhstCıllın.e matuf •• 

Alsas Loren Frans~z 
er kanı harbiyesi 
Ga:içyaya ·Alman 

Belçika, seferberlik ha- klfQ3ilOln gelİŞİnİ 
zırlığı iç=n dahili iıtik-

naStl tefsir ediyor 

cephesinde 

Şiddeth bir topçu 
nöelJosu 

raz yapıyor 
Paris, f6 ( A.A.) - Daimi 

silahlanma istişare komitP-si bu. 
gün mühimmat nazın D'Autry. 
nin riyaseti altında bugiln ilk 
toplantısını yapmıştır. 

(Dcııamı 5 fncide) 

Bükreş, 26 (A.A.) - Salibi. 
yettar bir menbadan bildirildiğine 
~öre hükumetin bir kararnamesi. 
ile birkaç gün evvel ihdas edil. 

(Devamı 5 incide) 

. 
Memleketin muhtelif 
• mıntakalartnda 

Şiddetli zelzele 
aevam edıyor 

Jngilterede, 27 bin feli.
·ketzedeye yetecek 

elbise to;landı 
lzmır, 26 ( A.A.) - Evvelki 

gün 15,38 de Bergamada dört 
saniye süren şiddetlice ve 12.40 
de de Ödemişte hafif birer rel. 
rele olmuştur. Hasar yoktur. 

( nr1•nmr .'i inrirfr.) 

Bir ınglDlz gazetesine göre 

Türk· Bulgar 
dostluğu 

MenemencioQlu'nun Sofya ziyaretinden sonra 
daha saoıam hüsnüniyet temellerine oturmuştur 

:(Y.8111' ftlCWıJJ 

Milli korunma kanunu 
meriyete girdi. 

Hokometin, aldığı vazife ve sala
hiyetlerden hangilerini ifa ve 
istimale. lüzum gördüğünü bir 
kararnameyle ilanı beklenıyor 

Ankara, 26 (Hususi) - Mlllt korunma kanunu, bugün
kü Resmi Gazetede neşredilmek suretlle merlyete girmiş 
bulunuyor. 

Bilindiği gibi, bu kanun hUkflmete bazı vazife ve salA.
hiyetler vermektedir. HUkflmetin, bu salA.hlyet ve vazife· 
ıerden hangilerini ifa ve istimale lüzum gördUğUnU bu
günlerde bir kararnameyle ilA.n etmesi bekleniyor. Keyfi
yet, ay.nl zamanda BUyDk :Millet MecU.l reisliğine de arze
dllecektfr. 

Kanun hUkUmlerlne tevfikan Vekiller Heyetince itti· 
haz edilecek kararları hazırlamak ve bu işle alA.kalı vekA.
letler arasmda iş birliğini temin etmek üzere teşkil oluna
cak: ltooııllnuyoa heyetine 1laD'gf veldllerln dlilıll olacatı 
bugUn öllechn enelkl kabine toplantısında kararlaşmıştır. 
Heyete bizzat Başvekil riyaset edecektir. 

· Ayni kanun hUkUmlerinin tatbikine müteallik işleri 
görmek Uzere de BaşvekA.lette bir bllro tesis edilmektedlr.j 
BUroy~ muhtelif dairelerden memurlar alınacaktır. 

Son dakika: 

ADrrııanıva 
Balkanlardaki elçilerini müs

tacelen Berline çağırdı 
Brüksel, 26 (A.A.) - "Havas,,: Berlinden 

alınan haberlere göre Almanyanm, Belgrad, Bu
dape§te, Sofya, Bükre§ ve Atina elçileri müsta
celen Berline davet olunmuılar ve bunlar Berli
ne varmıtlardır. 

Mareşal Dö Bone Rodos adasını 
teftiş edecek 

Roma, 26 (A.A.) - Mareşal dö Bono Libya ziyaretini bl
th"ir bitirmez Rodos adasındaki ltalyan kuvvetlerini teftiş 
edecektir. 

Libya valisi Mareşal Balbo kendisine Rodos teftişinde 
refakat edecektir. 

3'alasa: 

Siy8si vaziyet 
Belgradda Balkan Antantının Konsey içtimaı Jçin hazır. 

Jıklar yapılırken Almanya ile So,·yetler Birliği arasında yenJ 
bir gizil anla~ma olduğu hakkında haberler geliyor. Alman 
aırıkerlcrhıtn SO\")"etler arazisi ile Macaıist.an ara.cıına girerek 
Lwow petrol kuyulannı ,.e Romanyayı Lehistan yolu ile Al· 
manyaya ba.ğlaran tren hatlarını kontrol altına aldığı 
bildiriliyor. 

Şimdiki haldo bu anlaşmanın esası esk.l Lehistan ara
zisinde bulunan ve talılfre esnasında Leh ordulan tarafından 
tahrip edilmiş olan petrol kuyularının Alman teknik 'asrta
ları ile işletilmesi ve Roman)''\ potrollannın emniyet altında 
Almanyaya naklolunabllmesi, ayni zamanda Balkanların Sov
yetletdrilmesl ihtimali karşumda endişeler gösteren 
1talp.n etk&nnm &ellkln nlunabtımest maksatlarına matuf bir 
tedbir &lbl görtlnmektedlr. (Devamı 5 fnri<le) 
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Sabah batan güneş 
Genç ediblcr tarih içinde tan. 

zimat !diye yadcdilcn devreyi ka. 
bul etmiyorlar. Onu prkta ve 
garpta mOf1ia telakki ediyorlar. 
Biliriz ki bugünkü ha,atımızJa 
dilnkü hayatımızı blriblrinden 
bıçakla keser gibi ayumak müm
kün değildir. Hayatmm üzerinde 
tesirler bırakmış olan bir laldise 
olmUJ, bitmiş ve zaman onun ü. 
zerinde istediği gibi işlemiştir. 
inkar edilen tarihin materyeli 
değil, ona verilen kıymettir. 

Genç netil senelel'denberi ide
al bir kıymet gi.bl ileri sllrmen 
"melez,, tanzimat fikir ve sa.na_ 

tına karşı bir kıymet vermiyece.. 
ğini açıkça söylUyor. 

Tanzimat devrini bir yüksek 
kıymet olarak telakki etmemek 
türlü. türlü btidWlere yol aça. 
bilir: 

I - Tanzimat Osmanlı kuru. 
nuYiistasmda bir gedik açmütıt. 
Karunuvilstaya d&ımek iste. 
yenler için tanzimat bir küfür, 
biT melanet eseridir. 

Mustafa Re!it J>at&)'& difleriai 
g~ırdatan maziperest ile tarui. 
matı bir küfür gibi telakki eden 
Naim bey ve arkadaJlan bir saf. 
tadırlar. 

Onlara göre tanzimat iskolia. 
tik clüpincenin, teokratik niu. 
nwn ortadan kalkmurdır. 
Tanzimatı bu zavi-Tedcn tetkik 

edenler için taıuimattan ene1ki 
devre bir altın ıc1evredir. 

lI Tanzimat hareketi inıpaıa. 
torluğun parçalanni!M1na bqı 
merkezi muhafaza gayreti de. 
mektir. 

tldnci llıdumıt zamanmda htı. 
kemet merkezi ile kaf'§1hklı as:ı. 
la,rmlar yapan derebeyleri, )'ani 
mahallt ayan Ye etraf bir yeni 
dllzea getiı'diği 'ft kendllerlal 
mabaDt otorite olmaktan menet. 
tifi için tanzimatm nıtuma cfflt. 
mandırlar. 

Bu tarih do bir realitedir. F-. 
kat bizde her nedeme dile ıed. 
ritmearitdr. ..... 1e11-ı.. 1lılktl 
keıilemiyen bir hayatın inDtbJan 
her aman müphem arzular ha. 
linde ortaya çıkabilir. 

m - Tanzimat medreaeniD iL 
mine, tekkenin tdekkUribıe kar. 
şr müsaadekAr olmakla beraber, 
nmkabil bir cephe vilcuda getir. 
mittir. lüoıa.tik teıikkiyi, Uk
ke tefelddlrllnO mBsbet ilme, ta. 
biate kartı idealizc edenler lma. 
ca ilim ve fikir dil§manları sara. 
hatle tanzimat düpnan&lar. 

Genç ediıblcr ne Osmanlı ku. 
runUYUataana dönmek emelinde. 
dirlcr, ne Naim beyin sa&ndf
dırlar, ne de mahallt bir d~ 
lik nizamının ronwmtizmi ile yan. 
maktadırlar. 

MGlbet ilimden n ~
kaçmıyorlar. 

Tekke ve medrese onlar IÇlıll 
ancak tarihtir. Tarihe oönm.n. 
ve bilirler ki ınliltehaaelu 1mo. 
nUfJDClZ· , 

O balde onların tanzimat ide-.. 
rin1 bir fikir ve Jaat kıymeti o. 
laralr kabul etmemeleri sebeblal 
bqk:a noktalarda aramak lizım. 
dır. 

Tanzimat her hayat za.tyelİDe 
göre bir mana üade eder. Ve bu 
zarriyedekl insanların ruht ıekil
lerine c6re de bir kıy-.t .ıır. 
Genç edibler için hareket nokta. 
sı ıudur: 

"Türk milletinin kültür hua. 
ıiyetini muhafaza etmek için onu 
ınaaaır cemiyetler seviyesine çı. 
karmak.,, 

Yani onlar tam, mükemmel bir 
millet nviyesinden hayatı g8rü. 
yorlar. Bu zaviyeden tanzimatı i. 
dea1 bir kıymet olarak kendileri. 
ne örnek yapmayorlar. Bu tari. 
hin iııkirı değil, tekamülün tabit 
icaplanndan biridir. 

Tanzimat bir millet vücuda ge. 
tircmedl. kendi hayat .-bumda 
bundan batka ti\rliisll olabilir mi 
idi? Buna evet klecnek müşküldür. 
Fakat onun millet vücuda getir. 
nıeden ortaya attıp kıymet hU. 
kilmlerini bugUnkü mlllet haya. 
tımııın düsfuru saymaya nasıl 
inıldıı vardır? 

Tanzimat devrini huırlayan 
birim tarih şartlarımız yanında 
on ~okuzWlcu asır Avrupaıının 
sanayii ite, ticareti ile, nakit ıe~
mayeai ne, ordusu ile. donanması 
ile, kOltüriyJe ~rka akın macera. 
sını da unutmamak iktiza eder. 
Bu akın mac~rasın-da zayıf Os
manlı devl)ti derhal tcaliın oldu. 
Pıktr " sanat lçtn de memleket 
hazır ~ satılan bir Çin pazan 

halini aldı. Osmanlı imparator. 
~unıuıj)'Ui tarihiıı9e bir mü.. 
dahale devri vardır. Bu devirdeki 
dnlct telikkiıi ile bugünkü mil&. 
tlkil devlet teWddlcrini yanıana 
ptlıwie, ..-., .. y~ 
imlrlD ,oktur. Fa.kir.,. sanata 
ya~ da aynı dmten ndlda. 
bale,l ıörü,.._ Bu müdahala. 
ler birer' emriftlddlr, inkir ~ 
mez; fakat güzeldir, iyidir de. 
meğe de kimsenin dili varmaz. 

Tanzimat ekonomisi de ~1 
bir tuı&hı bozup yerine fabd. 
kayı deP, çawyı kurumşsa fitil' 
ve sanat sahasında da bir hayli 
ithalit taciri yctiıtinni§tir. 

Bu fikir ithalltçıları tUçttk çap. 
taki utııcılann --.ajl ye tkare. 
tin derinliğine nüfuz edemeyi§le. 
rinc benzer bir zı"lıniycte aahlp 
idiler. nm~rinde dolapn &ade. 
ce: 

.._Bu Avrupa malıdır,. aö. 
zUnden bagka bir §ey delildi. 

Halbuki Avrupa bir büyük 
aenttzin ifadesi idi... Tanzimat 
mfitemadt tezatlan içi.Jlde orijine. 
liteyi idrlk defil, tasavvur bile 
etmiyordu. 

''Hayranlık ve taklit,, onun bü.. 
tiin fikir ve eanat tarihini ifade 
eder. 

Halbuki orijinal olmak için iki 
pıt vardı. taııdmat münevveri 
ikisini de ihmal etmi,ti. Ortada 
mlllet ıuuru yoktu. Bu ıuuru ü. 
manimı ile yufunnak Jizımdı. 
Umanizm tekke ile cami arasında 
bell pqtemalh bir afrodit heyke. 
li halini alım§tı. 

Bu dekor içinde bir fikrin, bir 
un.atın, bir bayatın inldpf etme. 
si.ne imkin yoktu. Ba devir net 
tariJa rakamlan ile iflde edilmek 
iatenine kısaca 1839 ve 1920 ra. 
lcamlannt dkretmek icap eder. 

Bu kıla dmr AbdWhamit, Ab. 
dOJhiz, Abdülmecit devirlerinde 
Boğaz eahillerinde ~razlarla 
wulanan lelbeat bir refah vücuda 
ptiNi.. V o bu relalııa kaarmda 
...,.... bqau bir~ .... 
dıtar. Ona göre hükilmler ~erdi. 
Jer. Dahiler icat et#,ler. Sanat ve 
fikir kabnmanlan halkettiler. 
Pabt neye yarar ki bu ıun't plat. 
form iatildll haıti ile çöJdlverdi. 
Ve &ünet ufukta bir mızraft boyu 
y(ibeimeden bir sabah batıver. 
eli. Hayata tam .millet aviyain. 
~ balam, onu iktnadr 'İle, sevtd 
ile, u.natı * fikri ile müstüil ta. 
likld ecSea iııatill'ID tw._.., 
daima Wııi 1• Wribiriııe tuttu.ruJ.. 
muı CSlçWerine ıöre yaıam&lan 
meı1 aiUmldlD alablirdi. 

Tamlmala karır gösterilen bu 
almWlıeel ylnnl __.ıi.k hayh 
mınn zevk ve fikir sahasında yap. 
tıp doiifmcdcn bafka \lir §CY 
değildir~ 

SADRIUTDI 

Yozlerce ktşi 
içinden 

Gümrük memuru imti· 
hanlarmda 12 kiti 

kazandı 
10 Kinunuııwvelde bütün vili. 

yetlerdeki gUmrUklerde lise ve 
orta mektei> nuw.unlan &l'Ulll
d& memur Jmtftımılan yap1L 
mıştr. İmtihanlara yalnız şeh. 
rimlwten 13 lise ve 130 orta 
mektep mezunu girmişti. Dün 
Ankandaıı gelen bir haberle 
blltiln vili.yetleide yapılan ve 
yüzlerce nam7«lin girdiği bu 
imtihanlarda yalnız 12 kişinin 
kazandığı anleplmıfbr. Bunlar. 
dan dördü vehrimizden giren • 
terdir. 

İsimler henUz ~rilmem.if -
tir. 

--o-

Kömür fiyatları 
Yapılan tetkikler sonunda li

mammıadaki kömür buhNDma. 
Ereğlldeld kömllr ocakl:ıruıda 
asri yükleme veaaiü bulunma.. 
masuun sebep olduğu anlqıl. 
mıştır. Vapur ealıipleri bu yüz. 
den bir ~de yapılacak i~in 
3-4 gUn sürdll~nü ve tabiatilQ 
masrafların da arttıfmı soylc -
ml.şlei'dir. Ocaklant yapılacak 
yeni tesisat hem yO.kJeme i§lerl. 
ni ~abukJa.,.ttreak ve ·hem ae 
muratları ap.ltaca~ ic;in klS. 
mDr ucuzlayica.ktır. Bu husus _ 
ta bir J'Jı>M" hazft-lahattk MU • 
nakale VeklJetUie gönderilmiş • 
tir. 

1 

• 

Mİşhur bir İngiliz Gediz 
dil Alimi geldi • 

.nehri görülme
bir şekil aldı Şehrimizde ilini tetkik· m 1 ş 

leryapacak 
lngilt.eraıin tannwrırş dil i .. 

Jtmlerinden olu-o bundan bir kq 
Jd önce !aanbalda topıınnnı 
MJ>il Kuraltayı" na iştirak et • 
mlş ve bu arada Atatür1dln ilti. 
tatma :nail olmue bulunan Slr 
Derııuoa Rou, reflkasiJe blrut.. 
te bu defa eehrimhıe gelmfştiT'. 
Tanınmış filim, şehrimizde il

mi tetkiklerine devam edecek -
tfr. Bu an.da 'l'Utk - f!lgiliz 
dostluğunun ldllfllr 81.haamd't 
takviyıe!lne yardmıı dokunacak 
mesaıye iştirak edeceği tabiidir. 

Sir Denisson Rosa diln mat. 
baamu:ı %.iyaret ederek bqmu. 
htrririmiile görflşmftŞ, memle -
ketimizi tekrar görmekten duy. 
dutu memnuniyeti beyan et.. 
miştir. 

üniversite ders 
kitapları 

hazırlanıyor 
ikinci Sömeatr bapnda 
mühim bir kumı aatqa 

çıkacak 

lıtanbul ilniveniteainin kitap 
ihtiyacı etrafında rektörlUllD a. 
zun miiidettenberi y&pmlf olda
ğu tetkikler sona ermif bulun. 
maktadır. 

Rektörlük her denin profaL 
rüne, vermekte oldutu deni ki. 
tap halinde ola~k baımlamak n 
nc§retmek vazifesini nnnlftir. 

Y azıtan kitaplar pmiye b. 
dar doçentler taralmdan terdlme 
edilerek ppirografta formaforma 
ne1redilmekte idi. Bu 1~ki1 detft. 
tirilmittir. Profesör kitap forma. 
larmı fakülte meclisine verecek 
YC tetkik edildikten eom& ldt.p 
halinde top!a olarak ba9ı1m•'k ta. 
lebcye dağıtılacaktır. 

Yeni kitaplar butırduken biL 
bassa lisan llbW1larına uam! su. 
rette !dikkat ~Jecek, taı.benin 
anhyabileceii bir dille pzıla.. 
caktır. 

1'iteıbeleri mıltldlUere ~ 
cek tertiplerden, melhunılardaıı 
earfı nazar edilmesine azmnı e
hemmiyet verilecektir. 

Bu formaliteye göre hazırla .. 
nan ders ki~dan bir lmmı 
Maarif matbaaamda bMrlmaya 
başlaıunJtF. Huırlanan kitap • 
lar üniversite lihnestre tatilinden 
sonra talebeye tevzi cdilmeğe bq. 
!anacaktır. 

Talebeaiıı umumi Jdildlıierinl 
yilbeltccek olan üniven.ite kU. 
tüpbanesinin de tamim edilmnl 
ve yeni eserlerle sencinlcttiril • 
meıi kararlqtmlmqtır. 

Bu hususta yabancı dillerden 
eser tercümesine bil§larunrttır. 

2000 dekarllk arazi sular altında 
E nelld s- Lond~ 

IZMir, U (BtUl.ı) - Bayra..12000 dekar arui dabillmdeld ıundan tlrkçe 
mı, havanın kısmen. açmasma mahlluJOn mahvoldulu anlaşıl - dinleclig~ ini~ mGmtaz ı 
rağmen yalmurlu geçirmiş sa. mıştır. 
yılabillri&... Cumartai gecesi Kupdıaı kaıaamm Selçuk du, IOn birkaç yıl için 
başlıvan yağmur, J)llzar gilnU 1

1 
nahi,.ınde köy parkmr sular defa Türkiyeye ıeUp 

devam etmiş ve gecesi tutma basmıgt.Jr. defasında Vakrt namına 
olmuştur. Bazı evlerin kiremit . Küçllk Menderes nehri, Tire ni ziyaret ettim. Millaka 
leri uçmuş ve bazı çaWar yağ. kazası dahilinde tekrar taşarak tım. 
murdan bozulmuttur. Yağlt dilıı Mahmutlar ve ,Su,bqJ araziaüıi Her defuında da aynı 
kesilmittlr. Yağmurlardan şe _ ıular istila etmıeur. Mesru ara. zik, •kl ve lngi!We 
hirde olduiu ~bi mülhakatta zi balen sularla örtülUdilr .. Tor. rafetini gayet gilzel 
da zarar vardır. Bazı mcmı a... balı ve Kuşadası kazalan dahi. tatlı, müstesna adamı b 
razi sular altnıda kalmıt ve imdeki kurutma kanallan km • Bir kere onaııla tiirkÇ8 

maddi zarar biraz daha Keni~ men bozulınuştur. tıık. Fakat Lord Loyd 
!emiştir. lzmırdc ailrckli yağmu:::-la.r . §Cyleri tefahilr vesilesi e 

Menemen ve Maniaa. dahilin.. dan lkı~ef!mclik caddesinde B. temediği için. o yolda 
de Gediz nehri t.aprak timdi~ lbrahime alt 382 numaralı ov, yi Jaq kesmlJti. Meiet 
tadar görWmemif bir 11ekil al _ büyük bir gürllltU ~inde VJkd • yetinin tam yerinde 
JDJfbr. Bavramm ilk Ribıil saba. mıf3tır. NUC~ zayiat yoktur. bayle blr gilne saklıy 
hı hareket eden Bandırma tre. Salhana tramvay makası Uze- Loyd, bize türlcçe hita 
nf aktam aaat bet buçukta Yo _ rindekf teı>ede zelaele sebebile büyük bar.,ten ve bil~ 
hmo. devam etm~k imk~mı bul çatlamış olan yakalar da evvel. öirettilf bakikatlerıdeıı 
muştur. Bu ytıMen yolcular ki gece saat on dokuzda bUyük aynı zamanda TG:kçe k 
Bandmnava teehhllrlc çılrlDJI • bir j?'lirilltü ile yıkılmıştır. Ce • batlayan lngiliz ruhanuO 
Jardır. Penez dağlan eteklerin • sim kaya parçalan bayan ebe manı oldu. 
deki köyler hududuna. kadar ao. Sahilıa.nm bah~e devrilmiş Lord Loyd, "Brltit . 
~ 8UJar Jtlfat yeri çifliffn.. ve bahQede ne kadar fidan ve c:;L bi büyük ve §limullü bit 
de ararlar y&1)1J1Jftn' •• Bu kö. çek v.ırsa hepeini tahrip etmft. teıekkülilnün bqında bul 
y0n batı lat!Jrametkıde tahm1 • tir. HAıditle gece oldulu için ntL Fakat~ bcynelmD.ı 
nen 1000 dekar mezru araziyi fusc;a arar )'Oktur. Burada da • ki tolO, bu mHulil 
yarım metnt yflbelrliffnde 8U • ha hr eok çatlak kayalar da gayenin çok ilerisinde 
lar kapl&IDJI bulunnyOr. vardır. Onların da gUnUn birin. kadar ileler- Bunu .. 

Gerek bu 80ll su bealnnmdın, de ~ ıkılmuı muhtemeldir. maktan ziyade, ••makul 
&Wek daha evvelki 8Ulıırdan Tedbir alma.caktJr. tılci bir tahmlaüı n~ 

Kurban derileri 1 Kitapların tashihi ~Hhfrb:i.lli~~ ··~ • işle iktifa etme.ine ıan.,. 

H. Kurumana hu yıl Komiayon meaaiaini ay lama.ıdı. ... • * 
epey kir temin edecek aomma kadar hitirecek Edebiyat kav· 
Kuıt.n bayramı mnn.lebetly .. 

le Tllrk Haft Kmumu merkezi 
tarafından 10.768 kurban derlll 
topJanauıtır. Bu deri miktarı ge.. 
çeıı seneki lderi miktarına naza. 
nm 4.000 tane futadır. 

Hna ltmqıu memul deri fL 
yatıannın artması ao1ayts!y1e ce. 
miyete hu yıl deriden epey bir 
kir temin edilecefi kanaatinde. 
dir. 

Muhtekirler 
Haldarmdald kararlar 
barin tatlik eclilecek 

lhtlktr komitesi dibı öğleden 
80lll'a toplanarak çalqımalarma 
devam etmif, lhtikir yaptılllan 
w mal akladıtlan anlaşılm 
bir çok mtıes111eıer halrkmda 
CMllar ve aed kararları veril. 
mfftfr. 

Tasdik için viliyete bildirilen 
kararlar bugUn tatblt edfleeek. 
tir. 

Liman reia muavini 
tehrimize döndü 

Lise edebiyat 1dtaplan. orta o. 
kuJJann okuma kitaplannı tabih 
etmek üzere tqekktil eden ko.. 
misyon faaliyetine devam etmek. 
tedir. Vekllet bUtiln lise ve or. 
ta okul öfretmenJerinhı de fildr. 
terinl ~unun bubn:I, ki. 
taptBT ı~kt"~ ınt!tl1il11hıtt 

sormuıtur. 

oıretmeDleriıa cevaplmrı bu ay 
bqma kadar Murtf "'Vekilliiizıe 
ıanderilmiı olacaktır. btanbuı • 
dald komisyon mesaisini ay ıo • 
nUdıla~. 

Köy. öğretmenleri 
Köylüleri de 
yetittirecek 

llaadi VeldJJili, kes, <*ala 
öpetmenlerinin ldSylerde olınqup 
yuma bilmeyen kay!Uler için, 
okul dershanelerinde gece den. 
leri tertip edilmesini bildirmittir. 

Köy öiretmenleri köylüler için 
ıece deralerl tertip ettlli ıtlri. 
aynı zamanda onların umumi bil
gilerini çoğaltmak mabadiyle 
muhtelif mevzularda koııferaıaıa. 
tar vereceklerdir. Bu koafer&n1. 
lar, uğ11k, k6y ziraati, ktiy b.. 
nunları mevzuları etrafında ola. 
caktır. 

auı bitmedi 

Çingene kızının 
davası 

Tlrhan vapurunun karaya o. 
tunnuı hakkında tahkikat yap. 
mak.~re Alanyaya gitmiş o. 
lan .utuuıbul mmtab. liman re. 

• ıs_ muavi Hayrettin fe]ırinıiJıe 
domııf1etUr. Tahkikat neticell 
~raporla Vekllete bil. 
dirilecektir. 

ilk okul fakir talebeleri 
Orta tedriaat mü=ıeselerinde 

okuyan fakir talebeleri de himaye 
etmek ilzere, İlkokul Himaye teı
kilitmın bu miie11eaelere de teı
mil edilmesi d~. Müddeiumumi acliyen 

cerhten cezaladnınl
maaını, kocasının da 

beraetiin istedi 
Birkaç ay evvel Adliyede çin. 

geneler arasında bir yaralama va.. 
~ <>lmuı, Ayşe adında genç 
bir kıptı kızı kendisine göz koyan 
komıuıu Ali ile annesi lsmigülü 
bıçakla yaralamıttı. 

Bı~ağı kocasından aldığı anla. 
trlan AYJe ile kocası Alinin ikin. 
ci afırceza mahkemesinde yapı. 
lan muhakemeleri bitmiı, dün 
müddeiumunıı idWasıru söylemit
tir. 

Müddeiumumi, Aytefe takılan 
mecruh Alinin sulh mahkemesi 
tarafından serbest bırakılması ü. 
zerine, Ayıenin hiddetlenerek ar. 
kasından koştuğunu, bıçağı iki 
küreği ırasına yerlqtirdikten 
sonra oğlunu kurtarmağa gelen 
ismigillü de yaraladığ~nı anlat.. 
mıJ ft hldiaedc CSJclilrmck badi 
gö,rınediğiıı:len Ayşenin adiyen 
cerbten ceza:landırılmasını, Ayşe. 
nin kocası Alinin kansına bıçak 
ver&i,ği sabit olmadığından onwı 
da Wt11atini httnıittir. 

Karadenizde poyraz 
fırtınası 

Karadenizde J>OYl'&Z futmuı 
başlamıştır, Fakat fırtına bU. 
yUk vapurlarm seferlerine te. 
~ir ~ecet derecede liddetıt de. 
ğildir. Yalnız küçük merakip 
sefer yapamamaktadJr. 

Bu hususta Maarif müdürlüğü 
esaslı bir rapor hanrlamütadır. 

Bu raporda 'buciln orta tedri. 
ıat müesseaelerirHeki yokıu:l ta. 
lebe miktan, okullardaki niabeti 
tesblt edildikten IOlll'a yardım 
ıekli kararlattmlacaktrr. 

1 KISA HABERLER 1 
Memlekette: 

"' İZınlrde l}ehltler mevkilnde de. 
nı.de bir <:e•t ,oraJerek çık&nlmıı 
ve &abataca tahkikata başlanmııtır. 

Bu ceaet tahminen 6:5 yqlannda 
bir adama altUr. Elblaeainden fakir 
ve va.rlıkaız bir adam olduğu zanııı 
blklmdlr. VOcudwlda yara emmareıl 
yoktur. Bu IUbarta kuaen denlse dil. 
ıcrek bof\llduğu zıuuıedllebtllr. Ceııtı· 
din hUvlyeU henUz an'&Jıl&mamııtır. 
Tahkikata deY&Dl olunacaktır. 

• I>ahWYe VeWeUıace görülea ıu. 
mm tızertne Kocaeli maiyet memuru 
Raif Aybar; Çankırı -1yet memuru 
Re§lt y.ım Tokat VllA,.U emrtae ve. 
rlhldfler ve Yeal lflerbıe baliamtf
lardU". 

• FelAl<ete maruz yerlerdeki mah. 
kılmlardan yetmJı dört kiti tahliye 
edillldf ft aerbelt bira.kılarak aileleri 
yanların& g<SndlrllmJ91erdlr. 

• Şehircilik mtttebauw Prot08CSr 
Eğll Edimenln plA.nı tızertnde mqgul 
olmaktadır. Bu arada arut Uzeriııde 
l&ma plen UüOder 78flldCr Plıl 
barit& ve heaalıat da SnceJenmfıttr. 
Proteaör yapıları bu ıııere göre ıeh. 
rln plADIDI ~aııtır. 

sııı'' \'ııkıtll"r ' •""" f·.1 11ırf v• • GOneştn 
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doğuşu ,, f 

Muhakeme karar vermek üzere 
.başka bir rUne bınlnlmıştır. 

• Kemerde T~ maballeelnde 
Yuwt oğlu Fehmi Çete, aabıkah1ar. 
dAD Salt oğlu Haaan GllnglSrQ bıçakla 
8"Jr 1111rette Jal'llluntftır. Taralı bA. 
dl.-deıı nıra tedan edllmeıc u..e 
nıemleket hutab&Dulne kaldırılmıt
tır. Suçlu yakalanm11tır. 

• yorpt haUcımnde Türqe kan. 
l&nDdan tıqka Pnııaızça ve fnglllzce 
kursları dş a,ılmJJtır. 

Otte 1!%T ,.11,, ~ 
ildadl u Ol 9 ,, ıı 'il ,, 
Alqam 17 18 ıs 00 J7 .. ı 
Yatar 11 61 1 13 JI fi ~ 
1-k 111111'. 



,J{anuna oöre 
ftlü.stehcen: eser 

"-llatb Yazan: Hakkı Tarık Us 
bir uat Kan 

(lceUıne) unu çıkıncaya l,adnr (Müstehcc>n), Tilrk Ceza ka. 
~: den lbaretu. Matbuat Kanunu bunun yerine bir cUm-

" il layılan 
&ıı >'dıııı le.)lt>r hı.'\ddelı•r, halkın Ar \'C' ha.) A du~ gularını lıırltı•n 

Cllınıe bi dlr,,, 

it ktlitne1:r~~rlf) olabillrdl. Olmadı. Mantık ister ki, tarife çalışan 
ı tliıneler birbi arıf edilecek kelııneylc bir m~nada olmasın. Burada 
~hrıııak ı in tinin mUradifı! Yalnız bir tek kazancımız, ımüsteh. 
~ k !halk) Oiallc &dar tarır ı miyar alışımızdan ibaret. Vakıa (halk) da 

'ıt ) tıı.ıı 11 e ınuhtaç kelimedir: 
)~ bune anlıyoruz? 
_ unıa _ bl . . . 

lııtııı btıan bU r mll!et varlığı ve bır hükOmet nisbelı düşünül· 
)f ~~llr. tun dün~anın, bazan bir bölg nln insan cemaati mu. 

~ki ıneınurıa 
) ltt dı ınd nnın ''c bunlara bakarak da birçoklarının l(lgatlne, 

lıL "11 takt ha akı Yeril, yabancı kimselerin mecmuu mfuınsiyle gir. 
""lltcıa vas a\a t ~ı... 8fyaaı b ' nı efrık!ndc (avamı ın yerini tutar. 
lıı:ı"lll eden Ve h~r ıstılah olmuştur: "Kanunlar önUnde, mutlak bir mu. 

Ul'aı tan ıç bir ferde, hiç bir aileye, hiç bir sınıra, hiç bir ce
llta (haı~ınıyıı.n fertleri halk ve halkçı olarak saymamız,. gibi. .. 

lt Celrıaattn ) hangısi? Biz Mkimin (hıılk) kellmes{nden bir bÖlge
~lıatta be intikal ettiğini farzedebllirlz; :farzed<-bilırlz diyorum: 
~~ladt:.r llZlığ-ın çok olmaya müstl'id görünen temayUllcrlne de 

~arııı I>u 
llcıltta bu 

01 
ru·nun 1 tlklflldc çıkan bir yazısında misallerle 17.aha 

fıete 1 bugu lltak: Halkın telAkklslndc husule gelen değişiklik d!lnkU 
' hcen) n <ınUstabsrn) kılabilir; bugi.inkU (mUstahsenJ in de 

htetı dl sayılınası mtimkUndUr. Dunun yanı ıııra asırlann insan. 
~ l'lı. Ye belletmekte ısrar ettiği sabit misaller olduğunu da 

1-Jrdlr \'e t 
llıU.teb eabıt etmenın yolu nedir? 

eıı dar tarı cenı 1 b6ylece (halk) ın telflkldsine bağlamakla beraber 
ı.'ı rı He alalım (halk) dediğimiz kUtıenln bu telAkkislnl 
-..ıtııııun ' ~unda sUkfıt <-diyor. 

t \'e hu: k{ıt ettiği yerde htıklm<' kendisi bir kanun vllziı imiş 
...._~bı il ınetın k haltkını \eren kanun maddesinin tatbik yeri ... 
• ··~ tar~~ınlye gibi bir cemiyetin zaman ve mekma göre az çok 

te k arı alan l<-ltıkktlerlnl takdir böyle bır veya birkaç kişi. 
it lıak~Olunınuştur, Halktan bir fert olan bir trk mUdde!umuml 

~ı._ ı haizdir. Halktan bir fert olan bir tek muharrir mUd--ua.un "-..:-' te l e tnUesslr olabilir. Halktan bir fert olan bır tek htı. 
'-~ •dcı!llrtk ederek bir eseri mahkCım etmeyi adaletın kendine 

ett:;biur ve bUtlln bunlar, bu "ada.Jet., vazifesini de hAdlseyf 
'ırı bır erı teltıkkl havasının mchcnglne vunıp yaparlar. 

,,Ylnız&aat eseri olduğunu bunlar ne anlarlar?., diyecek dill 

1 ten - Matbuat kanunu kesmiştir. B.r eser, sanat eseri ol-
~ lıır lli~ lllUstehcen olmayabll!r; fakat bizim Matbuat kanunumuz 

... lllııı~. eaerıne kanunen mUstehcenllk Arız olabilcceğlnt kabul 

tıca_ llo • llo 

-.ı,11 llnunun hükOmctçe hazırlanan ilk projesinde ve bugUnkU 
~ -!.'tı llladdeslnin yerinde, şu ıbare yazılı idi: 
'-~ ~ l'St>rlerlnden maada umumi lalulyata aıore Ar ve ba)"Ayı 
~ lcll·nıe maddc>lf'r mUatebCE'n addolunur." 
~ lltzetUğlmlz tarif, ikinci proj de bu 'ibarenin yerini aldı S ~Ilı e latife şu fıkralar 11Ave olundu: 

~ırı ~rlt•ri mllstchcrıı dPf:il<lıi Jhıııfor,m :mat \'.Cya llim 
~tlııp olmadıklarlDJ ~JQ!n Cümburiyrt Müddelumu...., 

Gl.ı~~ ~ bir rbllhibrl'<leıı lstfşıırl rey alır; ehlihibre h•rbl~ e 
,_......,.., lr.UnU-slpll'riııdı•n \C 3Uk!1t•k tahsil gormrııı olanlardan 

bıı llJc ''k Veya ikinci şekil ile çıksaydı kanun bir sanat eserini 
;:callıeıı1nleıı bUtUn adliye maldnesınl menetml§ olacaktı; !akat 

'11111 uzun bir mUzakere3ı maddeye yeni ve son bir ııekll, 
Lıir ~etırdı. 
lııcıte bize ( mUslchcen sayılan maddeler, ha'kın tır ve hayA 

'-ıınt n "e ayıp sayılan şeylerdir.) dedikten sonra (bu tarife 
llıi.."ıtıe.~e llun eserleri) nın mfüıtchccn sayılamaması için eserde 
~it 11 kaYtleuecektir vo (bu tarife dahil olan sanat ve ilim 
~1 e bt~ eser, eı:;-er kendi a'!l.kadarlarına rayda \'erecek uygun 

Unu llı.tıyar etmemişse, sanat eseri olmasına. rağmen, (mUs. 
&°iYebııecektır. 

~...... .. «· .... 
-vqıtı d . 
tıırııı avasını şu mütaleanın rüyet s hasına getlrelım: 
bırerın bir sanat eserini bir hıl.klm huzuruna scvketmek için 
tın ~tırar duyacakları bir htıdise l'e karşılaşmış olmak ih. 

Yaıni Safa da benimle beraber kabul edenler arasında 

~ 1 l> 
ele arısteki münıık:ışa ve muhakl'meslnden bcraet kararlle 

1t11 Olsa bunun kırk ) ıl sonra 1stanbulda bir n<-şriyat scrma. 
t 1 illet hUkUmlcrlnin fl'ISe!l'sınl yapan bir makale pl'k tabii 
~ lılcz mı idi? Ustadımız Kı\zım Nami' Duru'nun bu roman 
"-"at Ve unutmamak !Azım: bır Cumhuriyet MUddeiumuml

lle da dayanan ı;ürültUleri "gi::ll katan, itiraf ed!lcınlyen 
tırıı~tu, hattA "gazctecılik hırsı .. na bile yormasını yersiz 

..:~-ın~k 
lı..~) llzım gelir ki, muhakem<-ye se\'kedllen eser sanat 
~değil (tercüme) sidir. Ben Nasuhi Baydarı bir Fransıı 

t değer katacak kuvvetle tercüme etmnk kudret'yle mum. 
' ak ~U at bu mümtaz kalemin kanun önünde bir imtiyaz iddia 

~it• lldan kendısl için teşrii masunlyeUnden ba,i<a bir masu
~~.ı\rl"Odlt) tercUmes n n hAklm huzuruna çıkantmasından 

ıı.:llıııy &alt bir Mkim içtihadı kazanırsa ~za hukukunun bu 
"-...~e11 etle takip ve ka) de 1ecf'gine hültml'tmek mUml{UndUr. 
""'~teu •<laıetın eseri Mkl n kapısına kadar takip etmekte gös. 

t...~ Old mazur görmeli, a,cak hakim huzuruna çıkarmadan 
ıı::~ t1 Uğu kadar lehinde de kullanılması kanun ve vicdan 

, bir lizllğtnın en yüks(k tcv<-ttUrU göstermesini istemelidir. 
"9 '-n Sanat es<-ri olduğunda ittifak edilebilecek bir kitabın ter. 
't Oıtıın ıı.t eaerlnin kendısl bile olsa adliye nazarında maznun 
~._1 •anat eserllği meseltı devlet mel<lep ve takUltclerin. 
hır ' 11 gibi - resmi bir teyitten geçmış bulunsun. 

~~ llanat eseri bu kıymetini başka bir de\'re intlltal ederken 
lllı 7 Dl ~ 1-ra. · van edebiyatının (zenAnnlmc) si yazıldığı gUn-

\ıı~ hl'ın kadar bir sanat eseri idi; bugün bir edebiyat tarihine 
il~, da sanat eseri olmak meZlyctlnden soyularak çını. 
~p 01 bırakılacak, böyle bir eserin hat~ yeniden basılması 

ltt llnacaktır. 
' ~r bir kere intişar etmekle bir muafiyet de kazanını§ 

~)etı 
trı ınevzuu bahsolmadt~ bir yerde de, neticesi muharrir 

'-ı._~bUattyet ve ınasuniyetınl iddiaya varacak bazı (mUtea. 
tıı."lıt. ~l!enıık davasında ancak (suç kastı) olmadığmm bir mU· 

..._ erler 
-""11 . 
~ onu Vücuda geUreıt muharririn başka eserleri hakkında 
lbtı.~debtıır kanaatini uyandıracak telkin yapmanın bir za. 
~!illa hce.n ()lan eserleri sahte unvanlarla bir kere baaıp orta. 
hı_ • ., ra fırsat vermek olur 
L~ ~ ' 

~ e tekrar ile (ııöıUm yabana!) deyip bir mUddelumuml 
hınet Rauf, (Siyah lncller) vermlı bir 11anatkArdı; bir \.::. rıı°:0rrnasmdan çıkaran bir mU.tehcenllk hAdiııesl oldu. 

, ... -'8keme aa!halanndan biz şunlan ög-tenecefiz: 
• ilde tnUstehcenllk var mıdır? (Eserin aslında mU.teh. 

. ' : 1 'i.7 1KINCIKANUN 1940 

~11J:t•l!l::'rJ.·Tf:4·~·~·3 ;]J Zelzele sahasın-

dan Mektuplar: 

telakel oazan 
saadet getırir 

Marsılya açıklarındaki facıa 
Zelzelenin par ip 

tecellıle.rı Simon Bolivar faciasın
dan kurtulan bir çift 

evlendi 

Orazio trdnsatlan
Bazı feliiketler pek ender ola. 

rak saadet getirirler. Simon Boli. 
var gemisinin torpillenmesi üç 
kişiyi mesut vaziyete sokmuş. 

tiği nasıl battı Turhal (Hu~u:;i) - Zelzele fa. 
ciasının bir hayli garip talih ve 
cilveleri de var? 

tur. 
Feci bir vapur kazası, bir aşk 

macerasının doğmasına. sebebiyet 
veriyor; üç yaşındaki bir kız ço. 
cuğu suların içir. :len yeni bir an. 

Ayın yirmi ikinci günü Mar. de müşkiıldta maruz kalınmış ve 
silya acıklarını:!a Orazio isiırli bir birçok l:i'Tiselerin noksan olduk. 
ita1yan transatlantiğinin yanmış, ları görülmüştür. Bunların akı. 
ve icinde bulunanlardan bir çok. betkri meçhuldür. 
ların'ın bulunamamış oldukları ' Ven Zcland da Orazio'ya 
telgraf haberi olarak bildirilmiş. binecekti 
ti. Belçikamn .sabık başvekili M. 

nenin çıktığını görüyor. 
Simon Bolivar isimli Holanda 

gemisi battığı zaman biribirini 
tanımayan iki yolcu y:ınyana yü. 
zerek imdat beklemekte idiler .. 
Bunlardan biri Lora Marten is. 
minde 29 yaşlarında bir genç kız 
idi .. Barbad'a nişanlısının yanma 
gidiyordu. Diğeri ise Sidney Pris 
isminde zengin bir Londralı idi. 
Karısını iki sene evvel kaybetmis 
olan ·bu İngiliz işleri için seyahat 

Gemi makine dairesin ·eki Di. Pol Von Zeland'da Barselondan 
zel motörlerinden birinin infilaki Orazio'ya binerek Amerikaya ge. 
neticesinde tutuşmuş ve yangın çecek ;.ı:ıi .. Gemide Bolivyaya gi. 
mazot depclarına sirayet etmiş den. askeri tayyare mütehassıs. 
olduğu için pek çabuk büyümüş. !arından mürekkep bir heyet de 
tür. vardı. 

Orazio transatlantiği italyadan İtalyanın bu kaza hakkında 
ayrılarak Barselon yoluy!a Boyi neşretmiş olduğu resmi tebliğde 
nes Ayres'e gidiyoıllu. 1c;inde ceman 533 kişi kurtarılmış oldu. 
417 si yolcu ohıak üzere 648 ki. ı ğu, 64 Ü mürettebattan olmak ü. 
şi b:ılunuyordu. zere 107 kişinin hayatına dair ha. 

etmekteydi. 
Kurtuluş sevinci 

İki gen-; birlikte ölümle müca. 
dele ettikten scnra nihayet kurtu. 
luş sevincini tatnuşlardır. 

Böyle müthiş şerait için:le ya. 
şanan saatler senelerce süren 
dostluklar bulur. 

Gemi yanmağa ba!lladığı za. ber alınamadığı, fakat bunlardan 
m:ın derhal S.O.S. işareti vermiş 1 bir kısmının da yardım gemileri 
ve bu işareti alan Tulon bahri ı' gelmezden evvel kayıklarla kaza 
üssiine b:ığlı iki Fransız destr.o: mıntakasından uıaklasmış olma. 
yeri ile bir Fransız yolcu gemısı !arı ihtim:ılinin bulunduğu bildi. 
ilk olarak vaka yerine yetişmiş, rilmekte ve İtalyan deniz tayya. 
bunu takiben de birçok h-ılyan relerinin bu felaketıedcleri ara. 
gemileri felaket mahalline koşa. makta oldukları ilave edilmekte. 
rak facia.om müthiş bir sekil al. dir. 
masına mani olabilmişlerdir. Geminin kaptanı alevler icinde Facia sı.rasında Mis Lora bütün 

varlığını kaybetmişti. Mister Sid. 
ney Pris genç kızı yanına alarak 
Londraya gitti. Artık Barbad'da • 
ki nişanlıyı unutmuştu bile ... Ye. 
ni bir yuva kurmağı düşünmü. 

Yangın çıktığı zama:ı deniz c'an vapuru son olarak te°i-ket
dalgalı olduğundan kurtarma işin- miştir. 

------~-----------·----------------------------

yordu, yuvasını bulmuştu. 
Mister Sidn-eyin ölmüş karısın. 

dan yadigar kalmış bir de üç ya. 
şında kız çocuğu vardı. Bu zaval
lı henüz annesini tanımıyordu bi. 

ANKARA TELEFONU 
···········-··········· ............... . 

Adıive Vekaletinin 
bir tamimı 

le .. Lora küçük yetime için bü. Aııl.'ara. 26 (llıısıısi) - Adli. 
yük bir sevgi beslemcğe başlamm ye Vckfıleti. hukuk mezunu ka. 
~:li.. Küc;üğün babası da sanki ho. tip namzetlerinden kati surctt.e 
şuna gitmiyor muydu? Mister memurıycte alınmış olanların ı . 
Sidneye gelince bu kadar mükem simlerinin Vekalete bildirilmesi 
mel bir kızda böyle müşfik bir hakkmda müddeiumumiliklere 
anne tabiati bulunmasındanıhay. bir tamim göndermiştir. Ta. 
rete düşmüş bulunuyordu. mimde şöyle denilmektedir: 

Bir mucize olarak bu şekilde ''Hukuk fakültesi mezunla. 
birleşmiş olan bu üç kişi kendile. rmdan askerlik hizmetini yap. 
rini o kadar yakın hissediyorlar. mamış olanların muvakkaten 
dı ki.ayrılmak hatırlar~ndan bile katip namzetliğine tayin edil. 
geçmemekteyd\.. mekte bulundukları ve mu\'az.. 
):leJcir,kalwı o\an.. ?,list,cr Sid. zaf askerlik hizmetlerini ifa i. 

ney yavrusuna müşfik bir anne, çin davet edilmeleri halinde va. 
kendisine de emsalsiz bir hayat zife ile alakalan kalmıyacağm. 
arkadaşı bulmuş olmakla mesut dan .~~drolarmın tahkiki lfı~!m 
idi.. Küçüğe gelince o da ikinci 1 ~cldı~ı. halde. b.azı mahal enı:u .• 
bir anneye sahip olmuştu. Mis me~lerınce katm n~m1.ctlerının 
Lora da hazır yetişmiş sevimli katı surette memurıvete k~b~~: 
bi ryavru ve belki tanıdığı erkek. leri volunda. kararlar verıldıgı 
Ierin en güzelini elde etmişti. Us. yapılan tc~kık~ttan. ~~)aı:;:lmış. 
tclik bu adam onun hayatını da tır. Askerlık hızmetını ıkmalden 
kurtarmıstı. sonra haklarında hakimler ka. 

Bu mü.nasebetler altında bulu. nunu hükümle.ri~e güre m~~~e. 
şan gençler geçen cumartesi gü. le ~luna~ak hakım namzetııgın~ 

·· birleştiler. Mis Lora Mis Pris tayın cdılen ve esas mcs1eklcrı 
0

1~ ' katiplik o1mıyan hukuk mezunu 
0 ;~~bad'da unutulmuş olan ni. katin na~zetlerinin kati. suret. 
şanlıya gelince artık 0 da bu ka. te m~murıyetc ~abullerı hak 

1 

d dolayı Alma bah · kında muamele ıfasına maha. 
za an n nye ne. d ~ d b 'b'J . k · · mesul tutsun o.mu ı~m an u gı ı erın as e. 
zaretını • · • re alınıncaya kadar tayin edil. 

Bir nükte 
Ruslar Almanlara yal
nızca "Sibirya souğu,, . 

vermış 

Amıterdamdan bildiriliyor: 
Alman erkanıharbiyesi garp 

cephesinde bulunan bütün asker. 
]erin izinlerini kesmiştir. 

Bun-a sebep olarak da soğukla. 
rın pek müthiş olduğu ve bu mü. 
nasebetle nakliyatın birçok müş
külata maruz kaldığı ileri sürül. 
müştür. 

Bu vaziyet tabii pek hoşa git. 
memiştir .. 

Berline mQthiş )>ir aofufun 
''bir Sibirya soğuğunun" hakim 
olduğu söylenmektedir. 

Berlinliler bu soğuktan bahse. 
derken: 

"Rusların şimdiye kadar bize 
vermis oldukları yegane şey ... " 
demektedirler. 

Eski Polonya 
t evletin in serveti 
Almanya lııtdıtdu, 26 ( A.A.) -

Göring, eski Polonya devletinin 
bi.ıtün ~cl"\'etinin miisadere ine 
dair bir kararname isdar etmiştir. 

ı - Reşadiycnin Büşürüm i. 
simli köyünde bir enkaz yıgını 
kaldırıyorlar. Bakıyorlar ki genç 
bir kadın ölmüş, üç aylık yavrusu 
sağ .. H cm o vaziyette ki, küçük 
talihsiz, ölü annesinin memesini 
emmekle meşgul. .. 

2 - Erzincancla bir aileden 
9 kişi ölmüştür. Sağ kalanlar ka. 
yınpederle damattır. Her ikisini 
de Sh·asta yaralı olarak gördüm. 
İhtiyar adamın gözleri bir türlü 
kurumayor :lu. 

- Aslan gibi oğullarım, kız. 
larım, torunlarım öldü. Be:ı sağ 
mı kalmalıydım. diye sızlanıyor. 
du. 

3 - Niksarda {akir Eayı!an bir 
adam var. Zelzele olurken o, doğ. 
ru hazinesinin yanına koşuyor. 
İki cimento torbasını dolduran 
çil çÜ altınların yanına ... Bu sıra. 
d:ı enkaz üzerine düşüyor; baş ve 
vücudunu altın torbaları muha. 
faza ediyor 1 Fakat ayakları feci 
~kilde eziliyor. İki gün sonra a. 
damcağızı kurtarıyorlar. 

Hemen tedavi ve bilhassa a. 
meliyat görmek üzere Tokat 
memleket hastahanesine kaldır. 
mak istiyorlar. Fakat hasis aldam, 
çil altınları bir türlü yalnız bırak. 
mak istemiyor, yarası ağır oldu. 
ğu için de ölüp gidiyor. 

4 - Tokat - Niksar ve Erbaa. 
da ungin birçok vatandaşlar var. 
Bunlardan yalnız Erbaada H~
kimoğulları, Niksarda Softaoğul. 
lan hamiyete gelip. kesenin ağ. 
zını açıyorlar. 

Fakir halka elbise, kendisinden 
daha fakir olanlara sırtındaki 
gômleğini, paltosunu vermek i. 
çin biran tereddüt etmiyor. 

5 - Erbaaya giderken Conbu. 
Jat köyünde, Sabahattin Şuayıb 
bana şu pek müheyyiç vakayı an. 
lattı: 

- Yılbaşı piyangosu.nıın bü. 
yi.ik ~ami)leaini bi&iın köyd~ 
marangoz Hasan iaminı:fe bir a 
dam almıştı. Bundan kimsenin 
haberi yoktu. 

Felaket oldu. Marangozun evi 
yıkıldı. Kendisi de öldü .. 

Bir de baktık ki yılbaşı piyan. 
gosunun ikramiyesi bizim köye 
isabet etmemiş mi? .. 

Bu sefer harıl harıl bileti ara. 
mağa koyulduk. Enkaz yığınla. 
rını karmakarışık ettik. Bilet 
yok! .. 

Hatta mezarı da açtık.. Yine 
yok .. Şimdi büyük bir merakla bu 
bileti bulmağa çalışıyoruz. 

6 - Niksarda saray gi!?i bir ev 
yıkılıyor. Evin ne kadar halkı 
varsa hepisi sal! 1 

C. V. KöRFEZLI 
Nurmıye semoatı djklcri vaziyette bırakılmaları 

gösteren bir Eıazımdı~ ... _t o-•• d .. 1 . Görüp düşündükçe 
mnıve mu ur erı -

fz1Ta~~ m~~~~ ar as:nda nakiller u i z 1 i a n 1aşma1 ar 
olacaktı Ankara. 26 (H11susi) - Koca . 

. . eli vilayeti emniyet müdürü ra. 
Almanvanın spor mahfıl•erır.tle 

1

.k 1 1 t ld v l ls • f .1 • ı a ma t a o ugu maaş a . 
mecı.hur Alman re orumenlerın. ta b 1 • t .. d .. 1 .. v • 6 ı " H b' • b' .. n u cmnıvC' mu ur u~u ne 
d~n koşucu . ar :g e ır ~um~. şube müdürlüi;iine. Arapkir kav 
ne cezası ve:ılmesı meselesı go. m~kamı Emin İstanbul emnivet 
rüsülme1<t~.:lır. miic1iirlüı"ii 4 üncü F•Jbe nıüdür. 

Bu, sporcun.un suc;u, spo~ .saha. lü {iinf'. İ!'tnnbul <'tnn!yet mü. 
sınclaki rck~bı, fakat sevgılı dos. di.:rlü"ü 4 iincü şube müdürü 
tıı Finlandıyalı . m~ş~ur .. atlet Tacettin Kocaeli emniyet mü. 
Murmiye sempatılerım gonder. dürlü~üne. Tıırctulu kazası kav. 
meğe teşeb!lüs. ~tmek .. ve diğer makamı ~alfıhnttin cmnivet U
Alman atletlerını ~e boyle hare. mum müdürlüifünde acık bulu. 
kete teşvik etmektır. • . nan 4 üncü sınıf emniyet mü. 

Bu haberi alan Alman salahı. diirlüğünc naklen tayin edil 
yettar mahafili ~erhal harekete diler. 
geçmiş ve üc;üncu Rayşın spor p k 
Führeri bütün spor şubelerinde. az arcı 
ki beynelmilel sporculara bir ta. k 
mim göndererek Al~anya tara. aymakamı 
fında bulunmıyan hıç bır mem. 
Jeketin atletlerine karşı dostluk 
tezahüründa bulunmam:ılarını 
kat'i bir lisanla bildirr.-istir. 

A11lwra, 26 (Husıı.<Ji) - Pa. 
zarcık kaymakamı Nurettin \'C. 

ı kalet emrine alındı. 

ccn olan taraf varsa tercUmeslndc izale cdılmiş olabilir.) 
Afrodlt tercUmesl bir sanat eseri midir? (Yanı müstehcen sayılacak 

bir noktaırı olsa bile buna sanat eserlerinin lmtlyazını verecek miyiz?) 
HAklm bu suallerin cevabını ehli\•uku!tan istedi. Diz de ihtiyar ettiği 

ne§ir vasıtasına göre bir sanıı.t <'Serine dahi mUslehcenllk l'lnz olabileceğini 
kanunun kabul etmlı; olmasına bakarak bu nokta hakkmda ken(li kanaati
mizi söyllyeblllriz: 

Edebi bir sanal eseri alfıkadar!arının faydası için lntlşarda ancak kitap 
suretini ihtiyar etmediği zamandır ki, mUnakaşaya muhtaç olabnır. Hllr bir 
matbuatta vatandaşlar sanat eserlerlnl kendi hesaplarına neşretmf'kte ll<'r
bellttirler. Bir edebi eser neşrlrt<le ise kltab şeklinden başka bir ııuret henüz 
vUcut bulmamıştır. 

Afrodit davası i§te b\1 .noktada bir mahkeme içtihadı tesis edecektir 
eaıurım. Bakin Tank Ua 

.ı\ra sıra gnzett•1<'r, falan cll•\ lı•tlc, filiuı hiikimıet arasında 
gizli hlr anlu':'mıt ) nıııtdığını yazarlar. 

.\nla':'ııuı, tt•kl<'rl de, toplulukları da harı':'a gHtiiı·en knfa 
h:ı·liklN'inln anusıılır. Hiinyanm n<'rcsiıulc olursa olsun, her 
uııla':'ıııa bir ic; ll)'ılınlıj:tı doj:':uı·ur. Bu kn.ılur ~iizcl \"C temiz bir 
':''')e ",:izli,, sıfatını takmak, adamı snrsıror. 

:'\ ic:in gizli'? 1 ıısnıılnr kıısurdıuı, ayıptan, giinahtan, ff'na 
lıkta ıı hıu;0kn llP) i gizlcı·ler? ~u hal<lc glzlcn<>n anlaşmalara 
hia•t•r cııt rikn, hl rcr dolap, hattı'\ hiı•<'r pusu güzlylc bakmak 
hizını gelcc·C'k, 

naı;;kalarııı ıu 111111 meta, caımıda, , atan ,.c istlkllHindc gi.i
zii olıııı)·ınılar, hıı tiirlii anlaşmalara tcn«>zziil etmezler. 

\"iizii pfak, alnı ac:ık olanlar, karnmklnra sinmczlcr. K~n
ılil<'rinclc.'n, k<'ndl ha rek<-tlnlnin ki'lt iilii~iinıkn ı;;iiphelenml
yt•ııh•ı·ln hnn~lsi yer )'iiziimlf' s:ıklaıınıak ihti)·acııu clııymuştur·t 

Uünynnıu hu:ımrıına. ln.,ıuıhltnı saatlctlıu• dih•nıanlık bes 
l<•mlp•nlcı·in gizli kapaklı iı;;lcrl olamaz. ' 

Milletlc.'r aı·asıııılnki kıı-::liıılıı yiiı·C'k c:nrıuntısı ondan, sı
nırları siingii Jutrmaklıklnıiylc ku':'ntnn C'JHlişc ondan, nıilet. 
l<•ri c;iikerten ai:'t'u· harp nı•ı.ril<>ıi onclıuı, taı·laların bo~, bal:la· 
rın hııkmısız, ınnd:-n kuyularının ıssız, ilmin üksüz kalışı on 
flnnclıı'. 

Sıra."'ı ı;tc.'lhwe, il.aha do~rnsn kendimiz, bn':'knlarmm zor-
halığıııa ıı~rll(lıkt,:a: 

- Hnk, Jtiiıu•stlr. Znliim ,.nmuı·h·Jc sn-nn:unnz! 
J)t"l'iz. • • • 

}'akut elimiz" kın·,·ct ~rdlil"I ı.riin en ':ok ı:ih·enı1ll!;lnıl~ 
:-ilfth, )·iıır. hu klrH hnlcık olıır. Oniimiizcfo tnl>lat ,.c ha)·at ~ihl 
iki hii)·iik ,·c ınii~tcr<>k diiı;;mnn ,·nrkcn, clclc \erip ona knrı:;ı 
durmak lilzını gcllı·kcn, biz, hfilA hlrhiıiınlzin ~tziinii nynın
ğa ('an atıyoruz. 

Tn~111ıi!ın11z insnn arlına lı't)·ık nlıırn'< l"t'-'rs<'k h<'r Ş<')'"rıı 
föwc "ı:;n gizli nnla!;!nıa., <lr!lifon snn<1°t pnı.ulnrım ortıulırn 
knldırnıağ-n c:alısmnlınz. ('iinkii her ı:i7.ll ı:;e,·lıı altında klrll 
hlr kast. knnh hlr plAn \'ftl'fhr. Hatta hunlar ohnaı.a hile. 
"gizli .. ll~in hin hir nmslh<-tini ı·ekml-::. l'lıt\·ısız knhı·ına uğra
nuş insanlığı, olmadıA'ma inandırmak mümkiin el.eğildir . 

HAKKI SUHA. GEZGİN 



ı - VAKll' 27 tKlNCIKANUN 1940 

ELL~~iNI ~ ~' 
DıLı - • 

Zaaota 

Sinek Be 
- 46 -

Müsbet Merih 
tepeciği 

Bu larıhler arasında. doğmuş 
olan kimseler biraz evvel bah • 
etmiş olduğumuz ve nıüsbet 

:\forih tepeciğinin işaret etmek. 
t.c olduğu karaktere malik olan 
1<imsclerin tamamen aksi bir 
yaradılışa maliktirler. Çünkü 
menfi Merih tepeciğinin üade 
etmekte olduğu man:ı. tamamen 
ahlaki ve fikridir. 

Bu tarihler arasında doğmuş 
olan kimseler, menfi Merih te. 
pcciğinin işaret ettiği gibi bil -
•{i.ik bir fikri cesarete ve bedeni 
kudretten ziyade ahlaki varlığa 
maliktirler. Bunlar kavga.dan 
nefret eder ve şiddetten, sert. 
likten hoşlanmazlar. 

Buna rağmen bu gıbi kimse. 
lcr <le fikri mücadeleden zevk a. 
lır 'e münakaşayı son haddine 
kadar vardırırlar.. Görünüşte 
çabuk mağlup olur, başkaları. 
nın fikrini kabul ederler .. Fakat 
bunlar daha musirdirler ve 
mağlup olmuş ı::ibi görünmcle • 
rinc rağmen hakikatte kanaat • 
knni gizler ve müsait bir fırsat 
düşer düşmez rakiplerine büyük 
bir darbe indirerek on.lan mat 
f'derler. 

Bunlar şef olmaldan ziya.de 
teşkilatçı kimselerdir. Bunlar 
canlı karakterlerinin varlığın • 
dan .ist.if ado ederek, taktik ve 
tmtcjik ı>lıiıılan yaparak, ihti. 

yaçlan karşılamak için ıazım. o. 
tnn teşkilatları yaparak, mali 
projeler kurarak, ihulasa. fikri 
kıymetlerini ortaya koyarak 
kendilerinden daha. kuvvetli da. 
ha. büyük rakiplerini yere l.'W'a. 
bilirler. 

Bu gibi kimseler cahil olduk. 
lan takdridc, gayelerine eıi!l • 
mck için hileye müracaat eder. 
ler ve artık hiç bir kuvvet bun.. 
!arın önüne g~z. hareket. 
Ierlne mani olamaz.. Bu vazi
yette ol:ı.n kimseler en müthi3 
n gaddar öüşmandırlar, seve 
eve kullandıklan en hafif silah 
müthiş 7.clıirlertlir. 

Bu gibi kimselerde esraren • 
goız bir m.iknatisi kuvvet bulu .. 
nur ve bu kuvvetlerini şuursuz • 
ca kullanırlar .. Adamları hipno. 
tir.e ederler, düşüncelerini göz.le. 
rinden okurlar ve umumiyetle 
karanlık ilimlere meyyal görü • 
nur ve her türlü gir.li cemiyet. 
!erden hoşlanırlar .. 

Eğer bu karakter ve işarete 
malik olan kimseler tahsil gör. 
ınüş kimseler ısc o zaman bu 
emsalsiz varlıklarını insanlık 
uğruna sarfcder ve bilhassa tıp 
tahsil etmiş oldukları takdirde 
beşeriyete cok büyük iyı1Ikler 
yaparlar. 

Menfi :Merih i.sareti tesirinde 
olan kimseler o kadar kabili tc.. 
sirdirler ki hemen her saha an. 
lar için pek müşküldür. Eğer 
kafa çizgileri iyi ise bu gibi kim 
sclerin muvaffak olamıyacakla. 
TI entelektüel saha yoktur. Fa
kat gariptir bu gibi kimseler 
kendilerine aynlmış olan :Saha. 
da pek ender olarak sebat eder 
ve umunüyetle sahalarını değiş. 
tirirlcr. 

Baslıca. noksanları etrafların.. 
da tesirlere mukavemet edeme. 
mclcridir. Eğer fena kimselerle 
temas eder, fena tesir:lere ma.. 
ruz kalırlarsa o zaman derhal 
onları taklit eder ve hatta o de
rece Ueriye giderler ki az za. 
man sonra kötülükte örnek al _ 
dıklarma nümunc olurlar, aksi. 
ne iyi kimselerle temas ederler. 
se o .zaman da kendilerini en 
mükemmel §Ckilde inkişaf etti. 
rirl<>r. 

Bu gibi kimselerin, yani Me
nh tcpeci~nin tesirine malik 
olanların bağlı bulundukları 
~mtakatülburuç kısmı çok es. 
kt mmanlardanberi kendi ku~·
nığunu ısır.an bir akrep :\'eyahut 
göldere yükselen bir kartalla 
·embolizc edilmiştir. 

Bu semboller tetkik etmekte 
olduğumuz çift şahsiyeti tama.. 
ınC'n teyit etmektedir. 

Bu gibi kimseler meniı. aşa. 
ğı oldukları takdirde, artık on. 
ır daha fena, daha aşağı keneli 

kendini mahveden bir tip mev _ 
·ut değildir. Yüksek oldukları 
zaman da hic bir mahluk onla. 
r·n ııaracaklan irtifan erişemez, 
r r.ların fikri ve ahlaki varlıkla. 
n ile, bir kartal gibi yükselip 
iC'stıkleri 5emala:ra, sonsuz var_ 
lıklan erişemez .. 

(Daha 'l'ar) 

Mektepler hk maçları 
Müsabakalara bugün de Taksim ve 
Şeref stadlarında devam edilecek 

RADYO 27 . l - 940 Cumartesi 

B:ı.yram tatili dolayısne geçen 
haf ta yapılan11yan mektepler 
futbol şampiyanasma bugün Tak 
sim ve Şeref statlarında devam 

13 30: Progtam \•e memleket s:ıat 5 Alois Puchcrncgg. \'!yananın edılecektir. 
ayan. 13.35: Ajans \'C mctcorolojı cıızıbesi. 22.15: Memleket saat ayarı. • Taksim stadında 1stiklil _ 
haberleri. 13.M: Ttlrk MUzl~· Çalan. Ajans hn~ rlerl; zırıuıt, Esham-Tnh- Erkek Muallim, Işık _ Daniş. 

ıar: Kemal N. Seyhun, Ce\•det Çağla, \Uo.t. Kambl)o • Nukut borsnsı CFL şafaka liseleri karşılaşacaklar. 
lzzctUn öktc, ZUhtü :Bnrdakoğlu. yatı. 22.so· Konu;'lma (Ecnebi diller- dır. Bu iki müsabakayı hakem 
ı - Okuynn: Mc!harct Snğnak, Sadi de Yalnız kısa • dalga postnslle) Ahmet idare edecektir. 
Ho~su. 14.30: MUzik: PJyn.seticum· 22.30: MUzık: Cazbnnd (Pi.) (Saat Şt'ref stadında ise Haydaq~a
hur bandosu. 15.15/15.30: MUzlk: 23.00 e kadar yalnız uzun - dalga şa. _ Ticaret, bölge sanat - İs. 
C:ızband wı) ıs.oo. Program \"O postnsıırı. 23 25 23.30: Yarınki pro- tanbul liselt'rinin müsabakalan 
memleket sant ayarı, lS.05: MUzık: gram \ h pnnış. \'ardır. Birinci müsabaka)1 Ta_ 
Rndyo caz orl.cııtrası. lS.40: Konuıı. --ı--- rık Özcrengin ikincisini de ~ec. 
ma. 18.!15: Serbest saat. Hl.10: Mem. ij ~ımtı: TIY.\THOst' det Gezen idare ooccektir. 
leket 88.8.t nyan, Ajnm ,.e :Mctcoro. 'fepcbıı. ,ı Dram Ktsmı: Bu haftanın en mühim müsa 
loJI haberlcıi. 19.30: TUrk Milzıği: • bu akşam 20.30 da bakalan Haydarpaşa - Ticaret 
Su Eserleri. 19.!iO: TUrk :MUzlğl: c;a. o K \OL'" \•e Işık - Darüşşafaka maçları. 
laolıır: Vecihe, Fııhire J.o'crs:uı, Refik Komf!dı kıımu. GUndUz 14 tt': Çocuk dır. 

Fersan. Okuyan: Muzaf!cr 1lkar. oyunu. Ak.am 20,30 da ~.izlin liısası Kendi grupunda şimdiye kadar 
20.10: Konu~ma: (GUnUn meseleleri) Şehir Tiyatrosunun outun Msıtııtını ~·aptığı bütün maçları kuana • 
20.25: 'l'Urk mUzlği çaıanııır; Fııhlrc telAket.zcdclcrc tahs s ettiği bUytık rak basta giden Ha\•darpaşanın 
Fersan, Rqnt ~rcr, Cevdet I<ozan, mUsamercsl ;.ı Şubat Pazartesi ak~a- kuvvetli Ticaret lisesi karşı. 
ncfik l<'cnıan. ı - Okuyan: Melek mı ilk defa olarak: sıru:Ia nasıl bir netice alacağı 
Tokgöz, MustaCa Çağlar, Semahat ı·~~muF. SOK \K 46 ·o. alfütadarlar tarafından merakla 
ÖZdcnses. 21.15: MUzılt: Y.~rtuğrul --o beklenmektedir. 
Soysal tarafından Akordeon Solo'ları. Diğer taraf tan aynı puvana 
21.so: J.fUzlk: KUçUk Orkestra (Şef: 11 \J..K ()J't~HETt sahip olan Darüşşafaka ile Işık 
Necip A§kın). ı J. Gril: Mayııı Bu akşam maline liseleri arasında yapılacak mü. 
lhU~amı (Vals) 2 Bcethoven: o dıı. GUndUz 16 da saba.kanın da ayn bir hususi. 
McnUet {Sol majör). 3 - Wilty Ko. zozo Dnlmıuıla yeti vardır. lşık lisesinin Gala. 
ester: Hlnt ninnlsl. 4 - J. Gıit: Ma~ (J\'.t>dl~o Prynlr) tasaray kal'§ısında, Da.rüşşafa -

kanın da kuvvetli rakibi HayrL 
ye lisesi kar§ısında oynadıkları 
muvaffakıyetli oywılar nazarı 
itibara almacak olursa bu iki ta. 
kmun buJ?il,n yapacakları mü • 
sabakanın ehemmiyeti kendili • 
ğinden meydana çıkmış olur. 

• ~~ş::fl~ç~~f üMMü GüLSüM'ün ~ı~ 
En çok beğendiği ve muvaffak olduğu Büyük Şnk filmi 1 
VEDA O -o-

(YANOK ~sa~~» 
~TÜRKÇE SÖZLÜ-ARAPÇA ŞARKILI 

Kış Sporlan Olimpiyadı 
Berlitı, 26 - K1§ spor mUsa. 

bakalan, 26 ikincikanunda Gar. 
misch'te başlıyacak ve 4 şubat. 
ta hitama erecektir. Bu mU,a... 
bakalara sekiz memleketin ekip. 
leri iştirak edecektir ki şunlar. 
dır: 

1
-Ba!tan başa heyecan dolu bir mevzu ... Atkın ve Şürin Te· 

rennümü... Bin bir gece alemlerinin :füsunkar sahneleri. .. 
lnaanı gaıyeden nağmeler ve elbediyen hatırası ıilinmiyecek 

İtalya. M~. Slovaky,_, 
Bohemya. ve Moravya prdtelt • 

müst .. rna bir ıalıeser.. . 

BUGÜN § 

T ~~t~~2!t.~!l~~~!~!.nda 1 
torasr, Yugoslavya, Bulgaristan, 
Roimanya, Almanya. 

Köy Enstitüleri 

• lllll!llllllBtttlll l9 

Adana, (IJU8'1.l8i) -Adananm 
Haruniye nahiyesinde bir köy 
enstitüsü açılacaktır. Kurulacak 
olan bu enstitüye ait hazrrlıkla. 
ra başlanmıştır. 

' Sinema tarihi nin ölmez eseri 
RlnC'mn dUny· ııım ı:ıaTs1lmnz bir şerefi olan 

Otel Empergal 
ALEMDAR sinemasmda 

Kovboyun A§kı 
Uç Palavracılar polis 

hafiyesi 
Polonra - Jtas bnrhlnln en ateı;;li gwılt'ıimll'n mcuaınııu ... -0--

Paı·nınunt siı'ketinin ımfl3 nrlnrıudnn nzınuct1ni ..• 

ISA MiRANDA - - RAY MlLLAND 
ın kudretinden nq;•esini rua.u n ı;.iu cıı bUyllk filmidir. 

Bu şaheseri yakında 

Lale sinemasında göreceksiniz. 
- ..... . ,J 1 

__ .. 
Konferans 

UskUdar Halkc\1 sıı.lonuoda 28/1/ 
940 Pazar "&UnU saat l~.80 da pro
vantoryom dalınlyo mUt.ehasSISI Dok. 
tor Zeki Köroğlu t.arn.fmdan (çocuk· 
lnrda vcrcmo ktu"§J :korunma t.ed:ıblrl) 
mevzulu bir konferans vcrlleccktlr. 
XonCcraruıo. hc.r'kes gclebUlr. 

NEFiS FiLMiN 
Fransızca söZlü Ori iinal dilde, Şarkılı 

Tiirk"iin ate U !oOl\ZI,.. l'nkı cı gn~cllcri ... ÇıldlrtJ("I dnıısJaı·i it• sfü;lcucıı .•. 
gii:r.idc oku~,ı culıırıııııı alt.ın .scsl<'ı-lndcn kudret ıllaıı 

il O ~ K Ç E 

HURMALAR ALTINDA CEMiLE 
LALE de 

GUnlerdenberi bUtUn ls tan bulu 6Pferbeı· ... lll!Uln fünli yerılerl m~stetti. Bu Şaheseri 
gUrmi)·enJer on gUn1('rincl n 1stifade etf;inlc>r. 

İlihetcn: J>iiııJanın en lnı\-ı~tli ı:özii, <'n ha as ku1nj:.rı olnn PARAMt",.;-T .Jurnal 

Renkli M t Ki 
l1uglin saat 1 '" 2 30 dıı t(lııziHl.tlı halk matinclerı: 

.... 

Ertesi sabah vadiye inerken hep. 
sinin bir lahzada işlerini bitir • 
mek mümkündü. Fakat artık 
gerileyecek zaman yoktu. Sabah 
olmadan mUthiş hareket.in niho.. 
yete ermesi Ifızımdı. Muhakka~ 
bir neticeye varılması ıcap cdı. 
yordu.. . 

.Kont adarnlaruu bır kere da. 
ha gözden geçirdi ve yeniden yo. 
la koyuldular. 

Bir tek yaprak bile kıpirda • 
mıvordu. 

Bielsky ailesi hiç bir hayat i. 
~areti vermiyordu. 

''Demek ki dağın öbür tara. 
fmda bulunuyorlar. İlerlediğimiz 
takdirde onları gafil avlayabili. 
riz. .... 

Diye Kont düşündü .. Yoldan 
ağır ağrr dağa doğru ilerliyor. 
lar, düşmanları için düşUndUk.le
ri tuzağa kendilerinin düşmcsın. 
den korkuyorlardı.. Geoc aynı 
sessizlik ve hareketsizlik içinde 
devam ediyordu. 

Fakat ileriledikçe, gök gürle. 
mesine, müthiş dalgaların sahil. 
le.re çarpmasından hasıl olan bir 
sese benzeyen bir gürillttinün bir 
uğultunun rüzgarla kulaklarına 
gelmekte olduğunu duydular .. 
Sonra yaklaştıkça bu artık de. 
vamlı bir ~ürilltü, esrarene:iz bir 
uğultu halini aldı. Dağın ilk ya. 
maçlarını aştılar .. Saatleri saba
hm birini gösteriyordu. Deme~ 
vakit gece yansını da gcçmiştı. 

- Şu yaylaya kadar gidelim .. 
Sonra düşünürüz .. 

Diye Kont yeni bir emir ver. 
di. 

Bir gayret daha .. Yaylaya var 
dılar .. 

O zamana kadar hiç nazarı 
clikkatleriııi celbetmemiş olan 
yeni ve geni§ bir vadi ayaklan. 
nın altında uzaıuyordu.. Aşağı 
da. beyaz bir §erit halinde dö. 
külen sudan köpükler çıklvordu. 

Demek aşağıda bir çağlayan 
varfü. O zaman duymU§ olduk . 
lan uğultunun nereden gelmek. 
te olduğunu anladılar. 

Uzakta, şarkta, bOy boy uza. 
nan yeşil ovaların arkasında de. 
niz bir çarşaf ~ibi gözlerinin Ö
nüpde uzanıyordu .. 

i"akatbu"<!a net. Buna ne ıruı.. 
na :vermeliydi? Haydntlarm 1ıep. 
si de ~ivilenmiş gil:ıi yerlerlne 
çakılmı§ kalmıŞJ.a.rdı.. Gözlerin. 
de hayret ve korku ifade eden 
deh§etli :manalar vat'dr. 

Yukarıda dal!m tepesinde bir. 
denbire kırmızı bir ateş yanmış. 
tı. Gök yüzüne kadar yükselen 
kızıl bir alev. Ve bu alev denize 
doğru açılarak stidiyordu. Sonra 
birdenbire bu alev iSÖndü.. Kon
tun idaresinde bulunan küçük 
grup durmuş içinde bulunduk. 
ları hayret ve korku ile bu ate. 
şe bir mana vermeğe çalrşıyor. 
!ardı. 

Böylece tam bir çeyrek geçti 
ve kızıl alev yeniden yandı .. 

Kont ile arkadaş1arı bir an 
içinde bu ış1k hUzmcsi içinde 
kendi gc.ınilerini gördüler .• 

Hayret! .. Birdenbire da.ha bü. 
yük ve daha. mfithiş bir sürpriz 
ile karşılaşt.'ıfar: Gemileri bu a
leve cevap veriyordu.. Uzakta 
deniz üzerinde aynı şekilde krr. 
mızı bir alev yanmıştı .. 

Sonra bit'denbire bütlin ışık. 
lar söndü. 

On a~kadaş korkarak, endi§e. 
H nazarlarla. biribirlerinc ba • 
kmdılar .. 

Hiç şüphesiz her şeyden eweı 
gemh•e dönmek ·ve bu csraren. 
giz dağ ile gemi arasında teati 
edilmekte .olan sinyallerin ne i. 
fadc etmekte olduklarını anla . 
ma.k liı.mndı .. Artık lhiç §\iphe 
yoktu. esrarcıı,;iz dağ ite gemi 
a.raBmda şayan1 dikkat bir mu. 
habere cerc:ran etmekte idi. 

Kont Serir.ol mütlıiş telaşlan. 
mıştt. Arkadqlamu topladı 1re 
müthiı bir ogüra.Ue ama.elan a. 
şa.rak dai?'dan aşaiıva inmeie 
başladı. Yeniden Yadiye küçük 
evlerin bulwıduğu düzlüğe var. .. 
mıfi}ardı. 

- Dikkat.. uzakta bir ada.m 
var .. 

Bunun üzerine i 
"S'' lar Kont ve 

ko.:ıu~m.:ığa b 
Sahile varın 

kayık Kumsalda 
uz::ıkla ctı•mirli 
uf ak bir hayat 
çarpmıyo)"du .. 

Her şe\. yol 
hikavesini din 
ne' BeyJ §Öval 
rinin manalı ollf. 
ken:lileri için 
like bulunup 
şünüyorlardı. 

Küreklere 
yanaştılar. · 
Manzara ciddd 
nazarda gPJ"~i 
şey ölil e-ortııı 
avdet eden 
kimse çıkmadı .. 
baştan başa 
Demek ki b 
kanlı bir dövilf 

Bu insanı 
müthiş bir m 
feci sonu idi. 

Yalnız Kont 
için olsun sil 
mişti.. Ölüleri 
yana getirdi. 
daşları için o 
min etti. 

Bu toplana.ıı 
Hayatta kala.ııist 
fmda çe\Tele 

Kont şunları 
- Kardeşle 

hanete kurban 
tikamımız ic;ftl 
bekleyecek d 
elimizde bulund 
lan ~k müthif 
na buraya Fel 

Aylılt 

8 aylın 
6 8)hk 
1 :&"Jllık 

Bu tehlike işareti Uz.erine kü. 
çili< ~rup bir l&lırada saklanmak 
im'kanım bulmuştu .. Ortada hic 1 
kimse görünmüyordu. fakat a. 
şağıdaki dü.zlükteki ada.mJ taw. 
nuıltta hic; 1e gUçllik ~ediler. 
Bu j:emide bırakmış oldukları 
ıarkad~lardan bjrj idi.. Bunun 
ili.erine derhal etrafını .çevirdL 
Uer.~ Adam koşmaktan ııef.es DCr 
fese kalmış olduğu icin güçlUkle 
.konuşahıUyordu.. Esasen bir 
:kaç 'kelimeden başka bir §eY 
ı;öyltycıoodi: 

ne fazle <Sa 
ıtıesap .edilir. 

Vakıt beJ?J 
1kendl lfdare 

. - Çabtik gelin- Çabuk, ÇL 
li.nık.. 

n;ve inliyordu. 



0'!1anya hiÇbir mu-1 
arıbi tercih etmiyor 

04ın ~~':! tarafı ı incide) 
'Oıı 'Cntleı 1 Uınuın korniserli. 
n llctroı f ~fında gittikçe 
~~dl 15tihıalatıru çogalt
. ~ tr-l c faaliyete g-mi"

-""ıcru ı:.:- • -:ı: :ı:-
hisbir t 6Ul. ihdası i~in 

• azyik yapılma. 
>.hiç .,. 

• e U: muharibi tercih 
f, ~ hniyor 

~idi..: (A.A.) - Rado ·•Yor· r a. tn i . 1;1~. "! ktısacU 
·~1ttllal gue~Ierlnin 
~ ~~olan Argus, Ro.. 
9'ı ~aetUtı ihdas edilen pet. 

t ':1tır1tfi ?neselcsi hakkın. 
~ t'!tlrk~a~dır: 
llıilıı ?nc:ı n ihdası, pct. 
e İah"- ~aatıere uygu b' 
lll ·~salın • . n ır 

f dahili e v.e 1Jlenlmesi. 
· nıahıyette bir ted 

İa~da talepler art. 
~ ıse ınahs b. 
aııaı,~§br. M Us ır su. 
ııı~ eınleketin sü. 
~ 1 ve milli ekono 
~ ~il~~de ile teçhizi v; 

b ~ do~ ı>etroı miktarına 
t ~tlı b~;'1 bir surette tev. 
~~ ~afıtıd llntnaktadır. Hü. 
de·· hu rn~ ~lınan tedbirler 

gi~dir "c nbi tercihe ma-
1 bir tn SOn zamanlarda 

~0tttro1 rn~nılekete ihraç e. 
. t~r. l)ahi ta.rında bir art-

tııi tir. l-lıı~ bir tcdb:r mev. 
IU ~ -u~tin en mü. 

1 
1 bir etlerinden birini 

.,., h._ · te~ılita ba~ıa. 
tc.,. vlllllln • d b 
r hid etrn 1 .are ve kontro. 
' Alca! CSı .Ptk tabii bir 
1 ot:ı:ıa.td ~dirde vazüesini 

.. "" ı. '"' . 
(Çc a.~ Yabancı taleplerin 
~Ctlcrht:s1 ve memleketin 
• ~ ı>ctroı kıtlığı çe
\ilt,Ydtd'ı:._n hidis olan zor. 
di ııllıct ıı.Qlektedir. Jer ~! vaziyette bulu. 
;ı. ltıttbtı i'ii de te§ki.lata bağ 
~t i . r olacak, maden ve 
~dCct~;f de komiserlikler 

1.\ ) r. 
bi: \ı~Pılan ihracatın tevzii 
le. il ~C~l~ğine terettUp e. 

ilt ~~ Cgtldir. Bu vazife, 
ir. ~~~~lllUtrıi siyasetini tes. 

ı 'l~:i tf olan hükfımctc 
~tt hti siyasetimiz gibi 
bi ı •i CdtOeri takip eden 
· ~f~etimizde Romanya. 
~ "eci~lcrini, mcı:n. 
;tıl~cğiltlerini, ve hükUme. 

l'tıc e tnecbur olduğu e. 
.. dır. tıfaatıcri gözönünde 

~· i:(~'oi.r peb-ol harbidir 
'bııat h .. A..) - Havas: 
~i. Ulasaıan: Modem 

~!ııı~t>ctroldiir. Buna bL 
ı ~ıa anın Romanya pet. 
~ ~tst;nın bUylik bir kıs. 

. t 1c01
1rtnek için sarfettibri 
a.yca • ah dil b'l' l\~. llıiih' ıı e e ı ır. 

t "'l.lllci •m olan bu mese. 
·~cr,ir .Fransız gazetelc
~~t· rnc,,.zuunu teşkil et. 

'11-tı llar· . 
1.'\r }~or· ısıen gazetesinde 
d~• ~cc ~iyor ki: 

~~Ilı ~~ızde ve havada 
~111 •to~f ın tnühim miktar. 

l~tı ilrı ve muntazam 
~~üc~r. M üttcfikler bu 

t uor~ dcC~di~lcr. Alınan. 
.. ~itı ğıldır. İşte Al. 
~ bcıcj h:1:.P herkesin ilk 

:le A. Cdıgı mahiyeti aldı. 
~ fcıaıc hnanyayı oldukça 
~iı, Sete sürükleyebilecek 
~. ~et ricaliyle muta. 

' ta. .. ~tu--k • . arf ~t .rtctı ~ ıçın s et-
l)~ • crın sebebi budur:• 

,e~le~ıcn gazetesine göre. 
' l\ P.a e~ arasında bu nok.. 
~ ~]~1 müsait vaziyette 
~:;-~da nyadır. 
~~ lttı Ç~k hararetli de • 

~ tı11 lt~tık petrol istisaıa. 
~~ A~s ayetsizliğini telafi 
. :-ıı iıı._ turya ve Cckoslo. 
~ 'ıı...'~lc . ~ 
~\lıiı·~ 1 ısc Almanyanın 
~ ~ ~. arttırmrştır. 
~O bS:ck milli istihsııli 
. ~ lc1t;~ .to~ petrole baliğ 

~ tc ı~ ksr· thtıvacmın yüzde 
'\ı, {~i ... ~ 1• değildi. A \'Ustur. 
~~O b· ~•Yet daha ivi idi. 

1~. ifi}'a;rı ton istihsale mu. 
'Ilı latb: 0raı:ıa da 500 bin 

ı '"- •n ·r ~.'i ....-ette 1 anı ise sarfiyatı 
~'lt~1 trı. ~ arttırmıtşır. Ve 
~t ~tirıe ~~ya ''e Gnliç. 
~~aria· htiyacı vardır. 

it~ u~c;~n nazarı . dikkati 
~l ~a ın-e çekmektcclir: 
~ llı~r;ıan rnilcttefiklcrln 

" ı\ı~ beraber. bugill"Jdi 
~~~'İrı·nyaya ordusunun 
~hlttirı 1h~cşkllatlandırma. 
' ~ ıc bir zaman vaz. 
~ t~lt~ckfın harp icin 
'~ttti 

1 
tcaiaine imMJl 

Y e pl!nlannı ko. 

laylqtırmaktadır. 
Ordre gutesinde Emile Bure 

de bugünkü harbin bir ~trol har. 
bi olduğunu kaydettikten soma 
diyor ki: 

"P~trolü olmayanlar her vası. 
tar- !:!aş vurarak tedarikine çıtlı. 
şıyorlar. Bertin bu petrol mer -
kczleriyle alllkadar olmağa baş. 
ladığııidanberi, Batum ve Baku. 
dan çok bahsedildiği görülüyor. 
Frnnsız nııkeri mmınfilinin tefsiri 

Paris, 26 (A.A.) - Galiçyaya 
Almar. kıtantının muvasalatı hak. 
km-da Havns ajansı muharririnin 
suallerine sal!hiyettar Frar.sız 
askeri mahafili şu ccv:ıbı vermiş. 
lcröir: 

Galiçyaya gelen Alman kıtaau. 
nın mevcudunu bir fırını kadar 
tahmin etmek doğru olur. Bu, a. 
nmi yekfuıdur. Mevmbahls olan 
cihet petrol nakliyatı hususunda 
demiryolunu kontrole memur un
surların sevkedilrniş olmasıdır. 
Almanlar, Cernauti • Livov de. 
miryolunu kontrol etmek hakkı. 
m elde ctmişkıidir. Bundan m.ak. 
sat Romanyadan Almanyaya ı:ön 
derilen pctroliln kısmen Ruslar 
tarafından kendi orduları lehine 
aşmlmasına mani olmaktır. 

Zelze~e de
vam ediyor 

(B~ tarafı 1' incide) 
ş. Kara1ıfsar, S!6 ( A.A.) -

Evvelki gece sa..:-ı.t 23,16 da ha. 
fif bir sarsıntı olmuştur. Hasa.. 
rat yoktur. 

Amas'!Ja, f6 ( A.A.) - Dün 
sabah bire on kala Amasya ile 
Ezine nahiyesinde iki saniye 
süren iki hafif 1.elzele hlssedil. 
miştir. Öğleden sonra. da tam 
saat 13 te şehirde !'iddctli bir 
sarsıntı olmuştur. 

A nkam, f6 ( A.A.) - Millet. 
ler Cemiyeti mhhiyc komil!lyonu 
tnraf ından Kızılay Kurumuna 
35.000 doz antistreplo)'ique ve 
500 antigangrenö serom gönder. 
miştir. 

Belçika ynrdrm komitesi ta -
rafından bareketinrz felikctz.c.. 
deleri için 100 bfn frank ~önde. 
rıJmiştir. 

Londradan verilen haberlerde, 
tngilterede Lord Loyd'un riya • 
setinde teşekkül eden yardım 
komitesine on binlerce mektu -
bun geldiği ve bunların içinde 
bir şilir.dcn 1000 İngiliz lirası. 
na kadar teberfülar çıktığı ve 
27 bın kişiye giyecek eşya. top. 
landı~ı bilclirilmekteö~. 

Bundan başka lmmite Ud ton 
da ecza göndcr~tir. 

Haber aldığımıza göre, Bulga. 
ristan <pcuklarn yardım cemi. 
yeti tarafından felfıketzede ço • 
cuklar için 500 elbise ile oyun . 
cak ve ~nıre eşya. gönderilmiş . 
tir. 

Jaoon kızılhaç cemiyeti tara. 
fmde.n hnreketiarz felaketzede 
lerinc ya.,.dun olmak üzere Tok. 
yodnki Türk - Japon dostluk 
cemiye::;•ıc 3000 ve Kızılav Ku. 
rumunn 7000 yen tebeITU edil • 
miş cıJduğu hild;rilmcktcdir. 

'l'ahran elçiliğinden verilen 
malumata göre. bareketin.rz fe. 
lfiketzed-eleri için Tebriz ha.lkJ 
tarafından 40 ton un, 3 ton pi 
rwç. 93 ton lizüm, ka\'unna ha. 
:i'ıce 400 koyun. 300 top nalto • 
l:ıit kuma13, 100 battaniye. 1000 
çıf .. çor:ıp teberru edilmistir. Dl 
~r taraftan İran hükfuneti 
g-C.necrilcc.ek ~valar:m gümrük 
rrÇtsrafla.riylc diğer bilfımum t.e
kalıften ve kayıtlardan Muaf tu. 
tu1mıı1anna karar vermiştir. 

Turk -Hulgar 
dosUuyu 

Londra, 2G ( A.A.) - Tiınes 
m:ı.retcsi, Türkiyenin İngiltere Ye 
Fransa. hakkındaki dostluğunun 
hükumet merkezinden Anadolu • 
nun en uzak böl~elcrine kadar 
biitün Türkiye Cumhuriyetinde 
tezahür etmekte old11ğunu kay. 
deyleıUkten sonra diyor ki: 

"Türkiye, Balkan devleUeri 
arasında ivi münasebetlerin ve 
iş birliğinin inkişafı için elinden 
r,elcrli yapmıştır. 

B. Numan Menemencio~lunun 
Sofya ziyareti Türkiye için yeni 
bir muvaffakıyet teşkil etmek. 
tcdir. Zira, Türk - Bulgar mü. 
nat-t"betleri bu vesile ile daha 
sağlıım karşılıklı hUsnUniyet tc. 
melelrin" oturmu~ur. 

İstikbal ne olursa olsun Tür. 
kive bunu tarih! meziyetini ta§. 
kil eden ce:;aret ve senelerden. 
beri siyasetini tetviç eden aklı 
selim ilo karşılayacaktır. 

• 

ısveç tehlikede! 
(B<UJ tarafı 1 incide) 

Bu cephenin doğusunda bulu. 
nan Anittojok'da şiddetli muha
rebeler cereyan ett1ği haber ve. 
rilmektedir. 

Oslo'da.n bildirildiğine göre, 
Sovyet kıtaatı Pctsamo'nun gar. 
bmdaki Salmijcrvi'de barakalar 
inşa etmektedirler. Buna binaen 
şehrin cenuba doğru Sovyet iler. 
Iemesi iç.in üs olarak kullarula. 
cağı zannedilmektedir. 

Sovyet zayiatı 90 bin! 
StoTClwlm, f6 ( A.A.) - Sven.s 

ka Dagbladet ~a.zetesinin Mos. 
kovadan aldığı maltlmata bakı. 
lırsa. Kızılordu ölü, ağır yaralı 
veya donmuş efrat olarak §imdi. 
ve kadar 90 bln kişi kaybet.mi3. 
tir. 

Fin kıtaatı temiz 1uırek6tı 
?J01J11JOT 

Hclsinki. 26 ( A.A.) - Reu.. 
ter: 

Helsinkideki bitaraf mUşahiL 
lerin kanaatine göre, Sovyetler 
tarafmdan Ladoga ,:tölUnün şi • 
malinde yapılan bilyllk taamı • 
za tamamen pUskürtülmüş naza.. 
rilc bakılabilir. 

Fin kıtaatı halen temizleme 
harekatı ile ve her türlü yeni 
t.aa.rnızu imkftnsız hale koya.cak 
daha kuvvetli bir mUdaf aa tesi. 
sile meşguldUrler. 

Finlanditıada. te§kil edilen 
yabancı lejyonu 

Ulu, f6 ( A.A.) - Orta Fin.. 
landiyada: 

Reuter ajansının Finlandiya • 
daki muhabiri şimal Finlandiya. 
smda bir kampı ziyaret etmiş_ 
tir. Kanada ve Amerika Finleri 

bu kampta Fin ordusunun biı 
yüzbaşısı idaresinde talim gör. 
mektedirler. Bunlardan bazıları 
bir kaç hafta içinde cepheye gi. 
debileceklerinl umuyorlar. 

Terbiye ekseriyet itibarile as. 
keri talimden ibaret olmakla. be. 
raber gönUilülere aynı zaman • 
da Finlandiya. onnanlarmda yol. 
larını kolayca bulabilmeleri i
çin topograflk tedris te yapıl • 
maktadır. 

l<Tu.landiyada teşkil edilen ya... 
bancı lejyonunda 11 millet tem. 
sil edilmektedır. Birinci tnbu -
run kumandanı bir İtalyandır. 

Bir Sovyet zırhlııı 
bahrıldı 

Roma, 26 ( A.A.) - Giomale 
D'ltalia'nın Helsinki muhabiri 
bildiriyor: • 

Henüz teeyyüd etmemiş olan 
bir habere göre. Finlandiyanm 
Kiovisto limanını bombardıman 

etmiş olan 4 Sovyet nrhhsından 
Kattova nrhlısının Finlftndiyah • 
lar tarafından atılan topl:ırm isa
betile batmış olduğu rivayet edil· 
mektcdir. 
Ayıu muhabir, Sallada ve şi -

maldeki diğer mıntakalarda lsveç
li gönüllülerin Fin!fuldiya kıtaatı· 
run yerine geçmiş olduklanru bil -
dirmektedir. Bu gönüllülerden bir 
tabur, Sallanın şarkında bir SoY
yet otomobil sahasında tahribat 
yapmrştır. 

* • * 
Londra, 2G <A. A.) - Dally E%press \'e Da.U7 Mail p.u~1l'rinlD 

Stokbolm mabııbirlerlne göre bvcçtcJd Amerika seftrl, hvcçt• nı ... 
kim büttın Amcrtlmlılara blr ta.mJm göndererek koodJJerfnl 1nct1 ltr
kctnıcğo da,·et etnıı .. ttr. 

Bu karann &.ltıkta Alman lotaatmrn tabaş§Udilno dıı.tr olan ta. 
herler th:erlne ltttbıız cdllmlş olduğu söylenmektedir. 

Tamlırıde btlhaua fl}ylo denltmektedlr: 
•·tneç'ln vaziyeti, yalmı birtakım t.eblfkeler anetmemotrtedlr, fa

kat L .. t.ikball kC1fetmek gtiçtilr.,, 

Alsas - loren cephesinde 
(Baş tarafı 1 in.cide) 

Nazır söylediği kısa bir hita. 
bede btlhwısa kuvvet ve madde 
hususunda btitUn sahalarda aza. 
nıi taSa.rtuf tahakkuk ettirile
cek surette hareket edilmesi 
lii.zuınunda ısrar etmiştir. 

Gerek mesleklerin ve fabri . 
kalarm umumi teşkil!tma S?erek 
istihsaliıtm tedricen arttınlma. 
sı ve maliyet fiyatının indiril . 
mesi hususunda bütün mesele • 
ler nazır tarafından komlteye 
arzedilecektir. 

D' Autry demiştir ki: Hiı: bir 
şahsi tercihimiz na~ı itibara 
alınmaksızın çalışacağız. Aklı • 
mızın yettiği derecede ve hattA. 
b."Uvvetlcrimizin üstünde de çn.. 
Iışarak askerlerimi7.e za.f eri ka. 
zanmal< ve tekrar elde edilecek 
sulhta kuvvetli kalmak vasıta • 
lannı temin edeceğiz. Bu bizim 
icln bir vazifedir. 
Belçika seferberlik ha· 
zırlığı için dahili istil<· 

raz yapıyor 
Briil\ı;CI, 20 CA. A.) - l'~auy~ 

na%ln B. Gut, gazetecilerin bir 
toplantısında Belçika hUkumctlnin 

akdine karar vormlş olduğu da .. 
hlli istikrazm 10 milyar Belçika 
fra.ngmn baliğ olacağını ·ve runun 
takriben 7 milyomınun seferberlik 
ihtiynçlal'Jlll tatmin Jçln elzem ol· 
.duğun11 söylem~tir. 

BaBvcldl de kısa bir nutuk irad 
ederek Belçikanm eıılhU ı:e hürrl· 
yeti ancak hududlannda kuvvetli 
bir ordu bulundurmak sayesinde 
muhafaza edebileceğini söylemi§ • 
tir. Bu sebebden dolayı ~lçi!-a 
milleti, seferberlik lçbl zanırl o 
lan pnnyı v~rmelidlr. 

Bir Alman tahtelbahiri 
babrıldı 

Lo11d1a, 26 (Radyo, saat 18) -
Fransız bahriye kuvvetleri tara · 
fmdan bir Alman tahtelbahiri ba· 
tmlmıştır. 

Belçika kralı milli mü
dafaa nazınnı ve baa

vekili kabul etti .. 
Brüksel. 26 (A.A.) - Ba§v~kil 

Pierlot ile mnıt mildnfaa nru:m ge. 
ncrııl Dcnis, Kral tarafmdan knbu! 
cdllınlşlerdlr. 

Bir Litvanya vapuru. torpıllendı 
ntga. 2G (A.A.) - lngilterenin Blyth llmanındnn Litvunyaya ıı:ıü. 

tevecclhen hareket eden C\'erence ismindeki Litva.nya vapuru torpil; 
lenmiştir. Geminin mUrettebatı, yalnız blr kişi mUstesna olmak ııur~ 
diğer bir Litvanyıı vapuru tara!mdan kurtanlınıştır. 

Şiddetli bir topçu düellösü 
P:ıri-.. 26 (A.A.) - Umumi karargah bildiriyor: 
Kaydo değer mUhim blr gcy oınıamrot.Jr. Yalnız Alsace - Lonninc 

cephesinde Vosges nııntnkaaında bir btıdisc cereyan ctml§tir. Fran~ız 
milşahldleri mlihlm blr Alman nskerl grupunun Alınan hntlarınrla ıs • 
Ulık!m işlerllc mC§gul olduğunu görmU§lerdir. Fransız topçuları bu 
noktayB ateş ~nnık grupu dağıt.mış ve bundan sonra oldukça f!İ.idct.. 
li blr topçu dUello&u ba§l&miftır. 
• Havaların lyi gitme& keşif uçuşlarını kolayla.ştırmaktadir. Bu 

uçu..,ıar esnaıımda filolar arasında hafif mti.sadcmolcr olmuş ise de 
her iki tarafm tayyareleri de sııllmen ilslerine dönmUşlerdtr. 

FranSIZ keşif tayyareleri Alınan toprakları üzerinde uzun uçııe· 
lar yapmıglardtr. Bu uçu3lqr esnasmda bit tayyare pek çok yiıkeek. 
lerde 12 kadar Alman avcı tayyaresinin taarruzuna uğrnmıe-sn d~ 
Fransız tayyareleri mahirane bir manC\Ta sayesinde kurtulma~a \'e 
salimen Uslerine dönnıeğe muvaffak olmuıılnrdır. Bir kn~ Alman tay
yaresi Fra.nsanm §ark mınt.akası üzerinde bir keşi! uçuşu yapll'.l§hr. 

Bir lngiliz ke§İf tayyaresi dfüiürüldü 

Alman buc'ludo, 26 (A.A..) - Alman umumi karnrgühı bUciirlyor: 
Garpte kayde değer bir şey olmamıştır. Cephenin muhteııı rıll'<· 

taıarmda hava kuvvetleri ke§lf uçuşlan yapmışlardir. "nrlı:ıt,,l!:.lPI• · 

heim" tipinde bir !nsU1z keoi! tayyareal Dulsburı civa.ruıdu iür r ı IJ • 
mO§ttlrs 
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Dünyada neler oluyor? 

Kadınların idare 
ettiği b 0 

a a 
Ameriltah Profesör Conston Cenubi Amerlkada Tefe 

nehr1 civarında y~nl bir ada keşfetmiştir. Adnyı iska.n edenler 
700 ailedir. Bunlar Hintyan kabilesi ve Urukusi mezhebinden
dir. Urukusl'lcrl kadınları idare etmektedir. Erkeklerin göre
ceği bUtUn işler kadınlar tarafından görülüyor. Aileyi gecin· 
dirmelt lşi kadına düşer. Erkek evi sUpUrUr. Yemeği yapar, co
cuklntı lıtıyUtUr. Erlrnkler ava gidemez, b:ılık tutamaz, yüze
mez, bu haklar yalnız lraclınlarındır. Kadınlar istedikleri glbl 
gezer, erkek izinsiz evden c;ıkamnz. Kadınlar ç1plnk, erkek
ler giyimlidir. Dini günlerde erkekler gUroştlr111r, kadınlar 
ıseylrcldlr. Erkekleri lcadınlar intihap eder. 

Uu nradn. kaynananın Ynzlyeti çok tuhaftır. Erkek annesi 
ısterso çocuğunu evlendirir, blr kadın erltcğl beyenfrse anne· 
sinden ister. Bir erkeği birkaç kadın bğenlrse mllcadelc baş· 
lar, bu mUcndele kt\dınlar arasmda d~ğilşo kadar nrır ve 
hangisi kazanırsa crke~e o en.bip olur. Bir kadını beyenlp al
malr lstiyen bir erkeğin bnyUk kahramanlık göstermesi ıa.zım
dır. llu kalırnmn.uhk, örUmcekle dolu bir çuvnl lc;in.do Uç eaat 
knla.bllmekttr. 

Sürat şampiyonu çavuş olarak orduya 
iltihak etti 

Sn.bık dUnyn sfirat şampiyonu JUi Ladumek epor haya .. 
tmds.n ayrıldıktan sonr:ı Parlsln birçok sahnelerinde ~arkıcı 
ve dansBz olnrnlc Şijhret bulmuş, bu şöhreU 1939 harbi başla· 
yıncnya. kadar deYam etmişti. 

llnrp başladıktan sonra yonlden orduyn intisap eden ea. 
ki sUrnt ş:ımplyonu çavuş olnrnk cepheye yollanmıştı. 

Ladumek ge~nlerde !::inli olarak yeniden Pariee döo-
mUştıır. , i 

EvJl ve bir çocuk sahibi olan Ladumok bir tesndnr olarak 
1;arkıcılığa başlamış vo bu sahada da ntletllğl kndar şlıhret 
bulmuştur. 

Lndumek'ln şarkıcı olması bir tesadUf eseridir. Eski atlet 
bir ı;Un ylldızlar klllbtindsn yapılan bir radyo neşrfyatrnda ha
zır bulunmuş, bu sırada Rene Lefevn kcndfslnln de mikrofon 
önUndo bir şarkı söylemesini teklif etmiş, fnl:at ı .. ndumek bu 
tckllfi cvveltı. reddetmişti. Sonra da fazla ısrara mukavemet 
edemediğinden rndyodn bir sporcu 1;ark1sı söylemişti. 

Ertesi gUn neşriyat dlroktörUne gelen birçok telefon, 
mektuplar flo dinloyicllor I,adumek'ln her zaman şarkı sör· 
ıemeslnl istemişler .. İşte eski dllnyn surat şampiyonu böylece 
şarkıcı' olmuştur. 

Bundan sonra Ladumek ayrıca plAklara da sesini .er-
miştir. . 

Bu defa izinli bulunduğu gUnler mUddetlnce yeniden rad
yoda şarkılar söylemiş, bllhııssn FlnlAndtyada arkadaşı ve ra
kibi Murml'yo selıtmlnrmı blldlrmlstlr. 

Mnlfım olduğu Uzere dllnya ~Urat ~amplyonlarından bu· 
lunan }'fnli\.ndlynh nUet Murmi ile LR.dumek birbirlerinin ra. 
ldbidlrlcr. 

· DugUn cephede döğUşen Murml spor sahasındaki raklbl· 
nin bu hitabesinden fevkalA.de mUtehassis olmuştur. 

Dünyada ne kadar radyum var? 
fngllteredo tıbda kullanılmak Uzere 80 gram radyUıtı 

\"ardır. l\IUtchassıslnr emrindeki rnclyum miktarı da 80 gram 
kadardır. BUtUn bu radyumlara bir milyon İngiliz lirası kıy
met biçilmektedir. Birkaç yıl evvellne kadar radyum fstlhaal 
edilen yegAne memleket Afrlkada Belçika Kongosu idi. O ıa· 
man bir gram radyum 15 bin İngiliz Jlrası idi Bu kıymet !OD 
zamauda beş bin liraya kadardilşlU. ÇUnkU, Kanadada da bir 
radyum mndenl işlcmoğe başladı. DUtUn dUnyada bir se.neıde 
istihsal edilen radyum 70 gramdır. 

Muvaffak iye ti er 
içinde geçen 

bir yıl 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

hükumete kar•ı beılecli'1 derin 
itim.oda tnbii gör.nek luımgeJir. 

Ancak fikrimizce memleketin 
hükiımete karşıgöıterdizi itimat. 
tnn daha mühim bir §CY vardır ki 
bu da isabetli bir memlekd ida.. 
resinin cihan efkarıumumiyesin. 
de Türk milleti hakkında uyan. 
dır<'ı3ı um~ sempatidir. Şar!t 
vılayetlerimizde \rukua gelen zcl. 
ulc ufeti vedlesiyle muharip, ya. 
but gayri muharip, veya bitarnf 
bütün memleketler tarafından fe. 
liıketzedelct' hesl\bına gönderilen 
la~tli yardunlıırdıı cumhuriyet 
idare.ine ait ibüyük bir teveccüh 
hissesi bulunduğunu inkar et. 
mck kabil değildir. Bu açık haki. 
kati rncmtıuniycl ve mİ;\lletlc 
knyde!meii milli bir vaz.ife telak. 
ki eder.iz. 

ASIM US 

Siyası vaziyet 
(raş tarafı 1 fncidc) 

Anla.i<tD<ınnı hun<lnn dnhn 
ileriye glıtcn stratejik htr ma· 
biyoti ol<lnğnmı, ıne cIA Sm'
yct.Ieı·lıı J\.atkn!>il:ıı·dıın İı'nn. 
trnk H Efgan Ül;Crine, Ahnnıı· 
tarın Balkanlardan J{nraclcnl
ze dor;ru tnmcl<'ıi i'tıtlınall<-ri 
bnlundnfcuna dair blr deliJ 
)'Oktur, Her halele l•'inldııdi)·a 
mcsele!'hıln sonu nhnmndıkça 
UoskO\ a hfik~ctinln cenup 
lsttkamctlnclcn geniş lılr lstil!l 
plilnı t nthlk ctmc[;c girişmesi 
vnrid <kf:ildlr. 

Pnkııt hının muknbll Pin· 
llndiya hıırbl dolny1slyle Sov-

i retler BlrlJ~ıuıen kAfl derece
de petrol ''csntr 11k maddeler 

Amerika 
Japonya üzerine müea
air tazyik yapabilecek 

vaziyette imiş! 
\•aş1ngton, 28 (A. A.) - Ja

ponya ile nktcdilen ticaret mua. 
hede& mUddctlnln nihayet bulma
sı ve bu muahedenin yerine mu
vakkat bir rejim ikamesi için Tok. 
yo hllkCımcU tarafındnn yapılan 

te§ebbllelerin nıuvnf!a.ktyet&izllk -
le neticelenmesi kcyfiyetlerinln 
Amerika _ Japon mUnascbctlcrinc 
ycnl bir safhn aÇllll3 olduğu diplo
matik mahfellerde t..öylenmekte • 
dir. 

Ayni mah!ellcrde ortada btr mu
ahede mevcut olmııması Jte~'fJyctl· 
nln mevcut vaziyette muhakkak 
bir dcğişiltlik vukuunu 1stilznm eL 
mediği "e Amerikanın şimdi her 
zaman J'aponya Uzerlnde mUesslr 
bir tazyik ynp:ıbüecck mili!alt bir 
vaziyette bulunduğu ııöyleı:ı.mektc
dir. 

Son aylar zarfında Amerika hU
knmeUnce ittihaz cdJlen !l.ZiınkJ. • 
mne tarzı hareketin Amerikanın 
"Jnponyanın Çlnde tesl.s etmek ld· 
diasında bulunduğu yeni nizam,, ı 

tanmınmağa azmettiği eekllnde 
tt'feir edilmektedir. 

nla.nıynn Alrunnyamn Knrıı
<İ.Jnlz \C Tunn yolu nakliyatın· 
dnn daha fnzla istltnıle edebil· 
mck için 11-0manya üzerine el· 
koymnlc tst.cmcsl ,.o Mosko,·ıı 
hUkWııctlnln de J~h1stan pet-
rolları lınklcmdn göstcrdtı;t 
müstlndnt ı;ibl bn ·taleplere 
mu\'nfnkat <-trncsl ihtlmalt 
v.nrdır. Bu tnkdiı'()e Balkanlar 
vaziyeti büyük cbcmmfrct at
mış olur. 
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Acı hakikat 
Profesör Sermet, bu sabah bir 

çok mektup almıştı. Fakat buna 
rağmen o yine inkisarı hayale 
uğradı. Çünkü, hayatında vukua 
~elen ~ercfli bir tahavvül dola
vısile daha çok mektup bekliyor_ 
du. 

Bir gün evvel, Cniver;;iteve 
profesör olmuştu. Profesör ... Bu 
ketime şimdi kulaklarına 
daha ahenktar geliyor, kendisi. 
ne pek tatlı ümitler '\·eriyordu. 
Henüz Sultaninin ilk sınıflarına 
küçük bir hoca sıfatile girdiği 
zamandanberi daima profesör 
olmayı tahayyül etmemi§, rüya. 
sında daima bunu görmemi~ 
miydi? 

Sonra, nasıl çalışmıştı? 
Sermet. artık kendisini dün 

yanın en bahtiyar adamı saya • 
bilirdi. Çünkü başka öir arzusu 
kalmamıştı. 

Yavaşça, elini yığın halinde o. 
lan mektuplara uzattı. Zarfları 
büyüklüklerine göre tanzim et. 
ti ve sıra ile, birer birer açıp o. 
kumağa başladı. Bunlar hep 
meslekdaşlarından gelen beş, on, 
yirmi satırlık tebriknamelerdi. 

Sermet, mağrur bir adam oL 
m.amakla beraber, hu mektupla. 
rı okumaktan derin bir revk duy. 
du. 

Bir aralık, açtığı mektuplar. 
dan birinin bir kadın tarafın • 
dan vazılmış olduğunu gördü. 
Hemen imzaya dikkat etti, fa. 
kat okuduğu ismi hatırlayama. 
dı. 

Hayatında ilk defa olarak bir 
kadın kendisine teveccüh ve 
:nuhabbct gösteriyordu.Böyle bir 
sergüzeşt geçirmek için demek 
altmIŞma kadar beklemek lazım. 
Jı. 

Bay Sermet, şan ve şerefin in.. 
sana her türlü saadeti temin e. 
d!bileeeğini düşündü. 

Şimdiye kadar ilimden ve 
fenden başka bir şey dilşUnme. 
l iği, bekar kaldığı için ~km ve 
=adının 7..evkine varamamıştı. 

Şu mektup şimdi acaba ibir 
aşk sergüzeşti mi vaadediyor . 
du? 

Meçhul kadın da kendisini di. 
ğerleri gibi tebrik ediyordu. Ma. 
amafih bu cümlelerde arkadaş. 
larının ya7.dığı sözlerde bulun . 
mayan bir tatlılık ve samimiyet 
vardr. 

üstelik, mektuptan anlıyordu 
ki, bu kadın konferanslarını da 
dikkatle takip etmekteydi. 

Nihayet mektubunun sonun • 
da, şifahen de tebrik için Üni. 
versitcde Hk dersine kabulünii 
rica ediyordu. 

Kendisini göstermek isteyen 
bu kadın r:ıüphesiz profesör Ser
medin hayatına karışmak arzu. 
sundaydı. Bu düşünce, kalbine, 
öğle g-üneşinde dolaşan bir ada. 
mm yüzünü o_kşayan hafif bir 
rüzgar kadar munis J!eldi. Şilp. 
he yok, hayatında şimdiye ka
dar böyle latif bir heyecan his. 
setmemişti. 

Bir aralık, hayatının en gü~l 1 

anlarını boşuna geçirip geçirme. 1 

diğini düşündü. Şüphesiz çalış. 
makla geçen saatlere acımıyor. 
du. Çünkü neticede pek büylik 
saadetlere mazhar olmuştu. Fa. 
kat daima böyle kapanmamalı. 
Biraz hayata, başkalarının ha. 
yatına da karışmalıydı. Acaba. 
yaşamak nedir anlamış nııydı? 
Saatler ve günler daima alelade, 
yeknesak bir surette geçmişti. 
Fakat şimdi kendisinde yaşa. 
mak ihtiyacını gayrikabili mu. 
kavcmct bir surette hissediyor 
du. 

"' • * 

vaşadı. Çünkü bu dakikada. en 
büyük heyecanı - o zamana ka
dar bilmediği, anlamadığı he . 
Yecanı - hissetmişti. Fakat bu 
heyecan bir dakikadan fazla sür 
medi. Çünkil meçhul kadın içe. 
ri girmişti. 

Bu ziyaretçi, kısa boylu. sal. 
lanan gözlüklerin altmda ruhsuz 
göilü, saçlarına kır dü~müş, ya~ 
f i belirsiz, ~ençhk ve güzellik ne 
olduğ-unu bilm~diği ir.in evlenc
miycn ve konferanstan konfc 
ı ansa koşan zümreye mensup 
bir kadındı. 

Şimdi profesör Sermel. zalim 
hir dakika g-cciriyordu. Bu da. 
kika, bir hayalin sukutu, bir ü. 
midin bitişi. bir saadetin ölü 
rniiydü. J\lnamafih nefsini zorla. 
yarak tcbessiim etti ve hııtırla. 
mış oldu~u bir kac; sözü söyledi. 
l•'akat fikri başka yerdeydi. Ar
zusunun scvkile, muhayyilcsln . 
de yarattığı mahluku· düşünü 
yordu. 

Ders verirken de. aklı. söyle. 
diği şeylerden ook tı7.aklara g-it. 
ti. Şimdiye kadar dersinde hiç 
bu kadar tutulmamış, şaşırma • 
mış, kuvvetini kaybetmcmi~ti. 

Rc§at Eni.'1 

Dünkü ihracatımız 
Dün de 400 bin liralık ihracat 

yapılmıştır. En fazla mal gön_ 
derilen memleketler ln~iltere, 
Fransa ve İtalyadır. 

-ıı-

İzmirde tütün satışları 
lzmir, 25(Huıuıi) - Ege mm 

takası tütünlcrinJ:lcn 25 milyon 
kilOdan fazlası satılmıştır. Son 
zamanda tülün fiyatları yüksel. 
meğe başlamıştır. 

Bundan evvel kilosu otuz 
kuru§a satın alınan tütünlerin 
fiyatı 60 kuru§a doğru yüksel. 
miştir. 

VAK iT 

1940 Cep 
Almanağı 
~Iiikcmıııcl hlr tak\lıll, hrr a~ 
miirncnnt cdllehllf't'Ck giizcl 
bir rt•hbcr; 6t snyralık hu AJ 

maıın~ııı rıyntJ ynlnız 

10 kuru~tur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

Sermet. ilk dersini vermek ü. 
7,CTC rnh·crsiteye gitti. Mesai 1 
a~kadaş~arı şüphe~iz kendisini Dr. iRFAN KAYRA 1 
dınl7mcge ve tebrı~e gelı:?cek - RöNTCEN MOTEHASSISI 
lerdı. Muhnkkak kı meçhul ka. ' 
dm da or~d:1' bulunacaktı. Hem Türbe, Bozkurd Kıraatha· 
bu kadın ıçın, hem arkadaşları 1 nesi karşısında eski Klod Fa· 
için ilk d~rsc büyük bir ehemmi. ! rcr sokak No. 8 . ıo. Öğleden 1 
~tVMdL g sonra ten 7 ye kadar. 

Üniversiteye. ders vaktinden 
biraz evvel gelerek, sımfın ya. .ıı••••••-•••••MPl'
nındakl küÇük odaya girdi. l{a. 
nıyı kap:ımak ürereyken bade. 1 Dr. Hafız Cemal 
me kendisine bir kartvizit getir. I L 0 K M A N H E K 1 M 
di. Bu, meçhul kadınındı ve vaa. 
c.i mueftrin~ Sermedi ı:;ifnhen 
tcbrike gclmif.;ti. Hademeve: 

- 1Mırl a1m1z! 
Dedi ve müstesna bir dakika 

Dahiliye mütehassısı. 

rstanbul Oivanyotu. 
No. rn•. Tel: 2239F 

....... 1 ............ . 

Yeni N eşr;yat: 

Güzel Uir eser 
Yedi Gün neşriyat serisi pek 

güzel bir eser vücude getirdi: 
(Elli Türk Büvüğü) ndı veri. 
len bu nefis kitap Türk tarihi. 
nin sayısız büyüklerinden <>ili. 
sini sermiş \'e bunların sanatkil. 
rane bir resm'.ni büyiik kıtndn 
bir sahifeye, bu büyUklcrimizin 
hayatını huliisn eden bir sahife 
yazıvı da kaqıki sahifeye b:ıı;. 
mıştır. 

Bu tarihi malümat Jbrahim 
Alftettin Gövsa'nın kudretli ka. 
leminden. bu r<'simler Müı,if Fe. 
himin kudretli frrcasmdnn r,ık. 
mıştır. Yazı rl'simden. reism ya. 
zıdan güzeldir Ye muhrıkkek Mü. 
nif Fehim Tiirk büylik1erinin bu 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMAT/Z. 
MA, NEVRALJi 
KIR/KLiK 

~ IJ 
ve bütün l°•~t 
der hal keser· aJ dııiuı 
Lüzumunda _{;lif 
3 Kaşe alınav 

başlarını vanark~n bir Türk res. 
samının hayran ruhu ve ince 
7..Cvki ile .ı-anatın şahikasına u_ 
laşmıştır. nu iki sanatldir l)ize 
memleket içinde \'e memleket 
dı~mda, her rocmfo. her ~ence 
hedive edilecek. her salon. her 
kütünhane. her h~idcme odası 
için alııım ac;ıkta tutıılac:ık, gü. 
zelle faidcvi mezcctroi~ nıiiJ.-<>m. 
mel bir eser Yermi~lcrdir. j~:::e • 
rin tabı da bu buhrrırı zam:ı • 
mnda bcklenmivecek bir tefa -
settedir. Kendilerini tebrik ve 
e!"eri takdir ve tavsivc ederiz. 

, ' ER A NE, BAB Bi MELi .R ı 1 ' 
Et , t• sch:.r.clcriıı iyi l"~ l'i':'nı<'mc~iıul<'n, ıııc~·yatnrm ~üzckc yıknn111aJ1l~0 

i•·ilı•ıı ~utnrın t<>ıııiz \"P. -.ar olı11nı:ms11H1an hüsıl otan ı-;o hu·an <lc-rli~imiz bnrf"ıık c 
l'JI ınruir IJ:a:l'\lllll:ll'~lır. nıııılar; İJICC hlll"SllAlll İÇ :t,arl 11:1 JJIJll~nrak \"C kttJl 

~ ctİ';'İı' H' iiı eder. Ek•wı·i ~·N le <;o<·uklnrtln bıı lu ını r. ıc-1 
şiı:mcleıi, hm•un, n1• llalsizllk, k:uıc;ız Iık, karın n"örılnrı, knrın 
~at"'nrn hcıızcr sbıir 
hu kurtların tC!-iiı·ittlr. Dün mühim miktarda 

ithalat eşyası geldi 

-:-ıııma!->ı, i,.İrnt. olıul'lıık. ha':' ctiiıımt>-.i, snlrn nkma"'· 
p.<'t'C korkuları, gi;rmcılc ve i':itmcllc boznl~hı k... ll<'p 

Dün Felemenk bandıralı A!]il 
\'apurile mühi mmiktarda itha. 
!at eşvası gelmistir. Bunlar a. 
rasmda bilhassa, pamuk mensu 
cat ve ipekli, keten ipliği, de. 
mir eşya. cam. su tesisatı. elek. 
trik malzemesi, c:inko levha. kiL 
ğıt, ri.\nt~en filmi. suni iP<!k ip. 
liği, kahve, hnm deri, fildişi, bo. 
ya; kimyevi ecza. radvo ve ak. 
sanır, kaynak, elektrik ampülü 
vardır. Bulgar bandıralı Çaf Fer 
dinand vapurile de kablo. ka . 
ğıt. makine ve aksamı. boya, 
kimye\'İ ecza fosfat, kuvnrts, al. 
çı. muka\'Va gelmiştir. 

Bir kulu n 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve kü çüklerc emniyet 

itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. 
J)İJ\:KA'r: J{ııllıın dıktan 2 l saat ~oıırıı solucan dii';'rııc•z.sc ~ocul::ıınn:r.(lll # 

olınathi';ma itimat ediniz. Sıhhat \'cki\letinin resmi mii .. a:uksini hniz<lir. Tnrzr :;ıf' 
kutulnrın içln<lc yu.ıluhr. Fi~·ntı her ecznhnnoılc 20 knrtt!5 tnr. (SA~T.\) ismini •

1 

ZAYt 
Galatasaray Llııesfndcn 933 • 934 

3eneıılnde aldığım §ahadetnameml za. 
yi ettim. Ye:ıislnl c;ıkaracağlmdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
p Kıralık odalar~ 

llalMl Arka• 
(31227} Ankara Caddesinde demze ve caddeye nazır Yazıhane, 

Muayenehane vapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat s.ı.ııtın ~ ASIM us 
lfa~ılıfııtı vrr: \'A/\11 Mıılhııııııı 

Umum ;.;f'~rlynlı lı!:ıre ec1f'n: 

Rrfik "'"'"'' """ı•nııll -- - - ________ ,._.......,...._.... ....... __ _ 
İstanbul Belediyesi 

ilanları 
Kc,JiC betle il 4.!J17 lira olan Zeynep Kıl.mil I.>oG-um E\·lnde yaptırılacak 

Çamaşırlık blnaııı inşaatı acık ckıılltmeye konulmu,tur. llk teminatı 368 
Jlra 71l kuruştur. Şartname Zabıt ve :M:uamelM MUdUrlUğU kaleminde görU. 
ıecektlr. İhale 2/2/940 tarihine rastlayan Cuma gUnU ııaat H te Daimi 
F.:•,,. Umende yapııacakbr. Taliplerin ilk tem1nat ronkbuz veya mektuplarını 
ve ihaleden 8 gün evvel Fen l3lerl mlldUrlUğilne milracaatıa alacaklnn fenni 
ehUyct vesikalarını ve 9·W yılma alt Ticaret odası vealkalannı lı~mllen 
ihale gUnU muayyen .eı~atte Daimi Encümende bulunmaları. !503) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

(Gümrüklerdeki sahip~iz eşya sahhyor) 
Mezat ka1ml.'s1 39i2 No.Jı K. J., 222i markalı ve 51 den il> No.lı 3i15 

lctıo 500 gram ağırlığında 1~3 lira 85 kuruş değerindeki J.12 i0/100 Gr. <.;. 
ve A 41/53 kasarlı pamuk mcnııuc:ıt ::M. K. N. 3~47 :No.lı BAIU~RSIIOVVA 
markalı 3CS/385 No.lı 22·i0 kilo ağırlığında 5054 lira değerinde M2 150/!!00 
Gr. ç. ve A. 34/50 lpllğ'l boyalı !uoneli pamuk mensucat bu iki kalem e~ya· 
nın lcııpalı zarrusulllc .ııatı:ları !'i, 8/2/9iO tarihlerinde Emlnönll halt nnlre. 
poıııı dııhllindeki GllmrUk Satış :MlldUrlüj?Unde yapılacaktır. Şartnıımclcr 

bu mlldilrlUltten para..'!ız verl!lr. TıUııillı.t adı geçen mUdilrlUk UAn l:ıhtasmda 
yazılıdır. TL. 23219 (614) 
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VAK 1 T 
Y:ı1an ve l'ürkccye ccvlrenıo ııdı 

Kader (\'ollerden) A~ını Us 
Olınıpıyad oyunları \'ıltlan ,o\şir 

Kılerıın' ferraıo e!'irar ı ((;aJopin'tl"ı) G V. 
Yugoslavya se)ahat notları Asım Us . 
Ş:ırk Ek<>pre,inıle cina)et (Chri,tıe\Jen) V. G. 

Elrüsk \'at05U (Prospcr Meirme'den) Itayıl:ı r Hilal 

ller ll"!tnlekelle blrl;:ıc gün (~fııhlelir rniirlliflrrden) 
\ lıınet Ekrrrıı 

Son kor!lan (Fon l.üknerdl''den) Fellıl Korıfr$ 

K:ırkı., hikayeleri ( K:ı1lıek'len) Niyıızi /.hmet 

!iayı ra Kr~. 

2118 u 
1:!11 10 

3Ut 20 

112 ıo 

3tiU 20 

6~ 20 

352 4!0 

Ji(i :w 
120 10 

Son Elılı'lnlip nıııh:ırcbrleı i (Kollin,'tt·ıı) Alırııel Ekrem 2i6 4!0 

Frıtlıol knidrlcrl J'iir.lıct Alıhıı, 40 10 

Devlet Demiryolları ve ~İ'!'~n: 
iş 1 etme Umum idaresı ılaP 

~ 
.Muhammen bedeli 109:'>0 lira olan 730000 adet rnkıınıll 'ıC';/ 

4/3/1940 Pazarteııl gUnU ııraat 15.30 da kapalı zart uııulU ile J.Jl 
binasında satın alınacaktır. t 

. ili' 
Bu işe girmek lııtlyenlerln (821,25) liralık muvakkat tenı • ~ 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gll.n saat 1(,30 
misyon Reiııllğlnc vermclerl lwmdır. 

lodell• Şıı.rtnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dalres 1 
~ada Tesellüm ve Sevk Şenlğindcn dağıtılacaktır. 

• * • 
Muhammen bec!cll 2500 lira olan 10.000 Ki\l'. Motör "~,t 

2)2/1910 cuma gUnU saat (10,30) on buçukta Haydarpa§adı& 
1ılllndekl komisyon tarafından nı;ık eksiltme usullıe satın atın• 

aı<ıtll' Bu tşe girmek lstiycnlerin 187 lira 50 kuru~Juk muv it 
ımnunun tayin ettiği veulklc birlikte eksiltme gUnU .ııaatın° 
yona mUracaııtları l~zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dı&A1 

('lnııl 

Elbise ve kasket 
Fotin 
l'alto 
Elbise ve kt\s){Ct 
Kaput 
Ayakl<:abı 

Elbl~e ve kasket 

:\flt(tnrı 

146 
H:'i 
]3 

G 
(j 

6 
fı 

Takım 

Çift 

Adet 
Takım 

Adet 
Ç!Ct 

Takım 

Fotin il Çift 
E!lılsP. ve kasket 34 Takım 

Kaput 17 Adet 

ra::arll1' 

I:<"otln . ' :J• Çlct : 1 
tıtf 1' 

I ...... İdaremiz mUstahdemlnl lı;ln yukarda cins ve ınlk / 
sat pa7.arlıkla salın almacaktır. rtı"Y. 1 

bllc:J:ı ..ı r 
il - Pazarlık 31/l/tl40 Çar~amba gUnU s:ıat H te "ıııcl'l":..ı1 

bltlıllmek suretiyle Kabal8.§la Levazım ve MUbayaat şube-' ,.v 
IJI - şartnameler her gUn sözU geçen Şubeden P8~ 

r,lbl numuneler de görlllcblllr. 
muneler de görlllelJIUr. ıte 

.. aıı. 4 
I V - lstekllleı·ln p:ızıırtık için tıı.yln olunıı.n glln ,.c • 

,·enıne paralarlyle birlikte mezltQr komisyona gelmeleri. 


