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Qfkan memleketlerinin birle- Maarif Vekili , • 

bu harpte bitaraf kalmasını Dun muhtelif kUltUr muesseselerinde meşgul oldu 

Oniversiteye İngiltere ve Fransa· 

dan yeni profesörler geliyor isteyen Yugoslavlar : 
~ h~dolu ve Akdenizde de menfaati olan TUrkiyenin 

1aıltere ve Fransa ile anlaşmasına taraftar i -•ınamen Balkanlı olan ~iğer Balkan devletlerinin 
farzda hareket etmelerıne aleyhtar .. 

BeJsrat, 29 (AA.) - Havas: 
2 il4 4 Şubat arasında Belrratta 
toplanacak olan Balkan devletleri 
koafenmsznda Yuıoatav vaziyeti. 
nin fU olacağı anJattılm11ktadrr: 

Ballran devletlerinin bitarafh. 
ğını idame için en uyıun çare, 
B~ ...e Macaristan da da. 
bil otmak üzere bütUn Balkan 1 

(Devom& 5 '1tcitk) . . -----------------------..,------~--~-----------------------------------------
t. ve !~hdit Felaket mmtakalannda inşa 'Y8~1 ... i81i81~8·~· 
wa degll 1 , b 

1 
Muhtelif yerler tekrar sar 

~ :ı:-ı:::: ışın e a n y r "'~~1=~ ;;,t., 
1tınemlekettir Nafıa Vekaleti, mütehassıs heyet- Dünkü~: muharebede 

.'~.:::_A;:ı: ler gönderdi, yapılacak masrafa . . . 

~~ ~=i~!~ _kN~-"~~ola~~~k~=~.~ı yapıla - So vyetı er 80:0. ·. öf.ü.,. 
~ '~- ~....,... tıa Veklletl, selsele olan bü • blleceğl hakkında tetkiklerde 

teı..:~tvermıluiun~~-;)'Jr.·~--- . ~::d::r!~~~eerı:ubh::ıı!~~:p:: : bu;:;e~~=::-dı;~ıırhyacakları 16 o e'sı· r verdı· ı er 
~ "IUS -.ı lunmaktadır. Bu maksatla Er- raporlara mUıtenlden yapıla -

zincana fen heyeti müdUrU eak işlerin mahiyeti hakkın -
~ele bir türlü tur. Hilmi Baykalın, riyasetinde da bir talimatname hazırlana- • 

.. ..._iyen Abnan baı. bir heyet gönderUmiştlr. Bun- cak derhal imar ve inşaata 
,il ınemle&cetindeki dan başka Tokat, Niksar, Er. başlanacaktır. 
) baa, Ordu, Reşadiye mıntaka,. Dl~ r t ft ı · k •1i oyaJ--•- i,.in &e ara an yapı aca 

uuaa "' larına ve diğer mıntakalara h tU ıu ı ı nutuklar ile aulh er r nşaata, sarfoluna • 
...__ da birer heyet gönderllmiştlr. k ı · N f v kA.1 i '-İ~raeıi, buan diplo. ca para çın a ıa e et -
,~'- aiyaai taarruzla. Bu heyetler gittikleri yer- ne mezuniyet veren bir kanun 

; ,~•i tıııl>ii ve mazur lerde yeni yapılacak binaların projesi, meclisin bu lçtimn 
. -ar.t bunun için bu me.,·cut malzeme ile en ucuz dev:reslnde görUşUlecektlr. 

._: ct!11 ve mantıia hiç 
~eceye kadar uy. 

hlaelir. 

~ ~ ıiyuetine 
~~ lnailiz cbtluiuft-

. l'İitltfikri iae ancak Tür. 
ıc_; lbilletini biç •la. 
... ~dan çıkacak bir 
~IQlij.1.!! 

ltalyan hudutlarının 
müdafaa tertibatı 

, vur. 
.\J-.,.,,_c1an Iİy••İ Musoıın ı yeni dDrektlfler 
"'i bir talepte ve ar • 
..... ntemteketldeii\. varıyor; Balbo Rodosta 
"• Almamıar aadec:e ,~...,.-----------------"'.'"' Roma, 2G (A.A.) - Musoli· 
~ lb~~leriyle ahı I 

1

, nl, İtalyan hudutıbında tesis 
!t.~ lbillettır. Bu ahı • edilmekte olan mUdafaa eser. 
~~-:.::t.. ~ t:: 1 Alanya ·ı 8:çbaıklarmda 'lerl hakkındaki raporları tet. 
~'"menfaatle. i &'emı erı tan kik ettikten sonra, mlııt mUda-

'"--= ·.- : i . 1 faanın takviyesi için yeni di • 
• ~t;lrt:: ıBır Yunan kaptanı: rektiflc,r vermiştir. Bunlar, 
-...._.~de alıı ve. tesllhatın arttırılmasından 

. ~ ~ hqb Al. ve altı tayfa başka efradın tayyarelere kar-
~~.S., hlr feY iıtemiyot. şı mUdafaa. talimi maksadilc 
\:~,, ....._hu Almmı. • d bir mUddet daha slIA.h altına 
~t~yetini Oı. ızmır e alınması gibi direktiflerdir. 
~-~hata nn.ıderek 
~ili Türk milleti İzmir, 2G (A.A.) - Bir Mareşal Balbo, Di 
~ •tmelr ümidine Yunan vapuru , Alanya a· ·ı b 

~_.Jürkiye ile Al- çıklarında fırtınanın tesi - Bono 1 e eraber 
~ İıti~!ı.uk.,i!~.=: rile kayalara çarparak teftişler yapıyor 

·- -s 1 - batmış ve Alanyaya iltica 
eden kaptan ile 6 ta) fası 
EtrUsk vapurlle şehrimize 
gelmiştir. Yunan konsolos
lufu bu kazazeüelerln 
memleketlerine avdetlert • 
nl temin etmittir. ···- ·-· ..• 

Delgra<l, 29 (Untlyo) - ~l • 
man istihbarat bürosuna Ro. 
dostan blİdirildlğine göre. 
General Dlbono ve Mareşal 
Balbo, Rodos valisi Dr. Beki l· 
le adadaki askert tcrtlba.tr ve 
istıhklıuları teftiş ctml9tlr, 

Fin aııeıerı çocukaarını Danbmarkaya 
gönderip kendlBeırı anavatanda 

harbe gö~Os gerecek 
Helsinki, !9 ( A.A.) - 29 ka. 

nunUPani Finlandiya tebliği: 
Ladoga gölilnün şimalinde 

ıiddetli muharebeler vukubul • 
muştur. Finler yalnız bütün Rus 
hilcum18:nnı püskürtmekle kal. 

mamrş. aynı zamanda Rusların 
bazı istinat noktalarını da işgal 
etmişlerdir. 

Ruslar 800 ölü ve 160 esir 
vermişlerdir. Finler 4 hücum a. 
rabası, 4 top, 15 mitralyöz ve 

bir çok silih zapt.etmif)ımdir. 
Aittojold'de Ruslarm çevh• 

hareketi yarılm13, dil§:man :sc5() 
ölü vermiştir. 

Kareli berza.hmd& ve diğer 
(~ 5 incide) 

İzzet Mubiddin'in gömül
oldu mesi çok hazin 

Günlerin Pelinden: ----------------
Mehmetçik 50 inci 

.ı ürk büyüğü 
Sedad Slma\i (l."edl Gün) 

neşriyatı arasındA (Jmı Tiirk 
Büyüğü) adı He güzel bfr <'ser 
ııcşrettı. Büyük kıtada 7aldız
Iı ve dört renkli bir kapak ı . 
çinde bir albüm<len ibaret o· 
lan, İbrahim AlAeddJn Gön;a. 
nın müstesna iisltıbu, rCt11sam 
~fünlt ~'ehimin .sanatkAr fır . 
çasile l 'Ücud bulan bu giiz<'I 
şaheser cntcllektücl muhit -
lerdo aile ıalonları lı;:hı de4;er
li, bir ziynet ola.bllecel';l gibi 
mckt<'plcrin Jmtlhan zamanla
nn<la çocuklarmıua teni edJ
lecek milklfatlar arum4a u· 
natolmaya<"ak bir k1J1Dettlr. 

(Devomı5~) 

1 Ga~eteci ve spo~cu ar~adaşları, onu, 
aghyarak ellerı üzer ınde taşıddar 

._,.. -
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'"~aıtat o.e .'tiltit : 
Nesil kavgası 

vı 

l 

Kıymetlerin mahşeri 
Bütün bir ıoıyete battan qa.. l leri bir estetiğe da1•11orda. 

fıya k~~ d~ii.ıiyor:. Bütün ha. Yeni bir eıtetijin oa. oa il. 
~t. te~lenmız altud oluyor. ıene zarfında en genç imanlaı"ll 
Fikirlen idare eden manzumeler kadar nüfuz ediıi yeni aoıyetc 
yeni nizamlara giriyor. Veyahut iça,de yeni h•>·•t telildwerini:ı 
y~ ~ niz!'mm ~a iiatiinde. at kadar aıDla olcluı-a paerir. 
ü. Bır cemı,-t lçuule buna !n•a. ~ hanlr.etia ıiddetl, eclebir •t 
ca la,metlena mahtedetmeeı de.. tarihi yuaalann llile allııkesı. 

Almanya ile muvak- f 
kat biı• ticaret i Genç ö 

\ ıaaaa: Hik 

...w&r. nı 117aıulırlnlf " .. .-.pnm 
anlaşması yaptık ~.;~ 

ur.'*...., ..
dllnra saJdnJmıtoe 
hüznü, ıztu·abı ö)'le 
muf ki, genel Jı•1.,, 
MOlll"a, SÜS, güze1Ji1' 
&lbl blr takla .... 
değersiz k" ...... 
"'Gencin öldntta 

a...'ab ft fikri IOIJete De alL nuıJ tebnaa ettill Wdanda 
~ns, mücerret ~ir feY sananlar bu~ün edebiyat tarihi k.itaplana. 
ıçın bu kıymetlenn mahıerleşme. da bile kayıtlara teadül olunur. l 
i izah edilemez bir hadisedir. 1 

, Bir t..afta ..,.t, Wr ~ 7.5 milyon lira kıymetinde 
eşga mübadele edilecek 

Fakat aan ab ve fikri aoayete. katılatmıı teWddler " --. 
1'11 iDWıla~1!dan hiri olanık ka. söre ifl•mlı eeerl• tlıbiatl Ue 
bal ~ler ~çm ~·~ele_r pçL bir kıymetler nahteri rieucla .._ 
ren bir c:eıruyet ıçmde )>:J:" taraf. tirec:ekti. Busiia iıt-.. teY .. 
tan yeni kaymetlerin doğuşu, Wr mahterin kaliteyi üıtGa ıut.c.r. 
~ •ki la,metlerin yokola. bir pldWe tufi79 ..U.._ıa.lr. 
fU ıür'at peyda eder. Bu devirler 
cemiyetlerin niıbeten büyük bir 
dinaminım ile harekete geçtikle. 

Harici UcareUmls btlyUk blr 
inkişafa 4otna 7o1 alnıakta · 

Tepebaşındaki 
düol(ii kaza rini ipret eder. 

Nitekim Tark C4Plli~ eon 
yüz lene içinde üuuniam bü. 
Jii1c bir vaıaf halini almııtx-. • 

"Dil" in elU ıenelik maeeruını 
gözöaüne alanlar ne mülhit bir 
·'dimnııiıanır,, içinde olduiumuzu 
hatırlar. 

Diaami7Amtn hayatımndaki 
ala.terinin bnetidir ki Türkiye 
c:ıamburiyetinin eaası, teşkilat ka. 
-"N bir nah "~" ola.. 
1"111& lrQcletmittir. 

• ...,.. .... bclar dimDc o.. 
'• Ya İ9tibal-- iatihaJeJ8 ıe. 
ç-. Wr cımüyetı. fikirlerin, sanat 
ttWddleriaia, kıJDMt bükGmle. 
.......... b bir halele daayada 
lü~ INr .., olmem•ı siW reriacle 
.,........ lmWa )'Okta. Yeni 
.. ,... .......... pktılı ........ 
.. i .... laJımtlerl ,...w. ...... 
......... _ ....... lait. 
.. m.I. 
t ~ilk --- .... : ~ aaldaa .-çlere ~ es. 
• .lk kiiltüıiinde divan eckMp. 
'.! 1D "I• alıp aJmamuı m•elea 
... Hepiımb Wliria lııi, Wr -· 

.nT c!inn edohlyabna '"k!lıilc ede. 
ı.iyatımız" diyenler pek çoktu. 
Bmlara nazaran edebiyat kl&aik 
önaeldcıriyle ancak bir terlıiye va.. 
6'tası olabilirdi. Fnkat hiç Lirimiz 
llU kliaik dmil• naatın lrJUik 
nsıflanm sönmedilimia &illi. 
d.lini de anhyaımyorduk. 

Klhik eser ~ 9"ftll milli dO 
lizımcla. MDli clil difta edebi. 
yatım, batti Hamicli, batta Fikn.. 
ti seride lnrub. 

Ana dilini konuımaJllG bir idi. 
sik edebiyat telakkiıinden am •· 
lini konupn Wr ldlsik edel.i,.t 
yaratmak arzuıa araamda kosko.. 
caman bir dünya harbi •• kosko. 
caman bir imparatcrluiam tarih 
oNIQ vardır. 

Ba lsift .. 1-dl. 
yeni bayatın, yeni hdildftleri 

yer n iımkln buldukça yeni, ye. 
ni meseleleri ortaya atb. s-Je. 
denberi yapılan edebiyat anketle. 
rinde edebi laJJMtierin Jenİden 
ımaa,nai fikri pJet 1m1z bir ... 
kilde ıöıze çarpar. Hatti, bunun 
üzerinde hafif tct"tip mücadele.. 
.... 1ıi1e oldu. Makaleler yazıldı. 
Kalbur ütü bir •tetik ftl'dı, bu 
.tetik .. dece 11aanat isin sanat" 
diyonla. Fakat harp IOlll'llSı nesli 
lıımnm aksini ,aptıiı DlmD ede. 
Wyat .....,. bana 1adece bu ede.. 
lııi7at değildir, dediler. 

Senab bir aoıyal mesele olarak 
alanlar ve baUs ruhu eeerlerine 
Fidyaıın mes meri gf'n malzeme 
olarak kullananları •'dar, mücer. 
rect• püoloji ~neti içinde 
lcmdiaini bapaeden aanatkirm 
anlamaıma imkan yoktu. Fakat 
ruhu .. ki bayat teli.kkileriJle ya. 
ğurulnnıı zihniyetl ıeklini böyle. 
ce bulmut. kalbar üıtü edebiyaL 
çdu kencU kendilerine koauıur. 
kea pDÇ Mail ,enı •t•tiii -i 
otarilM. n......, benimaedi. 
v • .. ,.. IDeMleri lcendiıine ...ı 
etti. 
....... ene) Wr .... seaç.. 

1• için lıir edeW,.t mUaabekatı 
aÇ111ıfb. Ba mü..._ Wr bikiye. 
.. o.retti. Gue~ dört yGz. 
dea fala hiki18 selcU. Ba hiki. 
,...... ...... iki ,.&zdea 1a1a .. 
30Qlll ........... aWmla idi,. 

c.pa ... amatör maı..rn... 
l(ll' mumda bir hiki18 müaelw 
ta11,...I& 

8a mflulwka:ra bet )'iizclen 
... hiki:re ,..... .... ~ iıtinık 
,.ttL 811 ... ,.az gencin bütün hl 
üJWW-. • f'.ı.i ._. evvel c. 
d-- otutie.& inin Wr türlü 
•ntq ......... id..ak ~de..-lilc. 

Taıfiye sözüyle hülba ed:ı dır. 
arzular vakıa f8)ııı1arla üadc ~. 1 DUn şehrim.ise plen blr bn· 
dild" F'-'-- bu bir --'-·· ı be re göre. Ankara.da Alman · 

a. ._t nu ,... ... me~e. 
1 
ıarla bir aıUddetteoberı d e,·a m 

leai saymak, ve plııalum üatiint. eden muıakereler ııetıceleD • 
yÜrÜmek .-W.cle ..,.._malıdır. 
Biz tasfiye davaıı Ye battı liste.. , miş, hatırlanan &Dl&fma para-

' fe edllmlştlr. Anlaşmaya göre 
•İ ıoayete içinde olan badiaeleriı l iki taraf blribirlnden 7 .6 mil • 
birer (araz) ından ....... bir fej j yon Ura kıymetinde eşya nıU • 
değildir. badele edeceklerdir. Bu mu • Bir tramvay bir otobüsle çarpııt.; 

bir genç ağır yara1andı 
Listede zil&ndilea pldllar hu vak kat bir anlqma4ır. 7 ,i 

müccn-ed meseleleri falılanclmm~ milyon liralık mübadele bitti· 
oldukları için cereyan 7erw İlmi gı zaman anlaşma hUkUmlerl 
bua tvketmiıtir. Bö1ı.. taafi. de nihayete ermiş olacaktır. Dlln saat H de Tepebqmda bf.r otGlııobll ile bir tramvay 
yeyi hazırlayan bir ba11i sebepler Almanlar bizden bıtbusa çarp~. Blt!IM ta~ oi•twrt 
aayıWıilir: fınclık, tutun, pamulc cektrde- Harblyect• plen 138 numanJr fttmaa Alin1n fdaresllideJd 

ğl, incir. Uz.Um. i" "lr hurdası. tramvay arabası Perapalaa önllndekl virajı dönerken birdenbire kat" 
1 - Telmip ait Wr tM' '616 palamut ve palamut huluası 1.1.--ı ...... _ .... 

muY81fakı,.etle .......... 10111'11 alacaklardır. Almanlar bl&e !il tarafta CallaD toför UariD1n -- buwıl flll<>r atomoe 
muhtna ltibui,le .... lralu. gönderecekleri malları blzlı:.. biline teadlt etmlfUr. Vatmü ve tofttt deıüJ frenlere blsnı11tY. 
lar, meeell dil .......... ı...cn. gUmrUklerlmlıe kadar ıeUrlp fakat meaafe uhio+n m.bademen1n 6GQae seçem'llllf)erdlr. §'4 • 
ri ...._ ..a..ı olank almak mim. teslim edeceklerdir. Buna mu deW çarpıpıada otMMbllla in tanlı ....,......., _.. t.asarllD 

=~.'• beı~ tM- "::: kabil Uı ise, bizden alacaklar yanmda oturu Kaeü oğlu Dlmltrl adında bir sene ba."'IDde atıroa 
..- mallan burada kendllertnı nrallaarü .,_... bataalllDI ~. alı.e tabkDrı~ 

teldı çıkar • Cemıll'm, laat. teslim e':ecetfı . 
t. F~aa tirkpei ~ hL Diler taraftan bagUnterde batlanm11tır • 
cecıil..ua.........., 8 i....,_ memlekeUmlzden 10 milyon ________ ..................... _ .... .__,... .... __ ..., 

lwlunnndM tok ~. lira kıymeUnde muhtelif z ı ı t k d 
ffatti dmiWJir ld llJaal& 4i1 ita maddeler HUD almak llıere e ze em 1 n a as 1 n an 
..... da7arw:•kbr. tnglllz ve Fransız mumeısllle-

Ba ......... mltldt ~ 
lerle.W...uldl. F•t ..... ..................... , .. 
ı...s g&ç1Gldfto ona&ı kahmmn,. 
br. Onlar yolu açrmılardrr. Bu 
yoldan kolayca seçilebiliyor; ve 
onların bırakbiı dil ile daha de. 
rin ıiir havası teneffüs edilcbili.. 
JOI'. T-..., tekimül lailliyle ya. 

pyalar iPa bir - •• et
mez. O muhtevasız bir kaptJT. 

Zevk halinde, yapyan eserler 
pek sıolc cleiildir. Fllkat teknik, 
teünrill merhalesi mutllka t.n.. 
be mal olar. 

il - Deiitea hayatın eeyrine 
~ a7dunmayan, arbda kalan 
eser talüpltri, modanıa ltudaclu 
içiade kalmıtlana ''moda" takip 
etmiyenler" tarafından tanmmaz-
181'. 

Bizim Pf1af w kUes anlmk. 
deki h.iılerimizi, fikirlerimizi, ba. 
yat preflerimizi ...-. 'lnoClanm 
çerçevesi içinde büyük çiqilerle 
olmamak §lll1iJle ~-- eser. 
de hayatiyet aramak biraz müt-
kül olur. 

111 - Kybohmıı b=r kllltürün 
ve dili olmıyan hir ınaımnn ne ka
dar terafide olsa hayatiyet .. w. 
bl olmasına imkin yoktur. 

iV - Baza mefhumlan ymıht 
nlıyan malıarrirln lııa aıeflu• 
lann tatbikatında keadilerlnl ınM 
vebneleri mümkündür. Meseli 
yeni hayatımız içinde ''halkplak'' 
clavuı m6bhn Wr 7er itsal et. 
meldedW. 

Fakat muharririn "halk" 111 
meaeleaiai alıp ciddi 1tir iı laalin. 
de onu tetkik ede::eği ve zevkini 
motif halinde kullanlıcajı yerde, 
kendini fikirlerden •• aanat te. 
lakkilerinden tccrid ederek "ele. 
magoji" yapmaıı t.ı...aa.aı edi
lir 187 delildir. 

Hutaam ı.p __.. ptirilen 
dolrtard-, .......... tifa bekler, 
haat.nm 1-p aamda •ilayan, 
mlayan doktor s(ilün~tiir. Halk 
münenerhwlen, balk ıwtkirm
dm t.kl- teY balkm en seri 
ıti,.tıanm, .. "" fikirlerini .._.__ delil. ona 11e1 da olN, 
reçete:rl ~ ...... .. 
elam olmaktır. 

Bizde halkçdaiı kall...atiiin 
...... t1 teWdd edenler olmat
tur. Ka&teeizlik lalt Wr ... 1re De 
malaafua edileblllr ... .., 4eliL 
dir. Biitla ....... Wr bılam .._ 
ımldmumlann, y.m to179tenm 
ve )'eııİ bayahn aldılerinden '-t
ka .... ..,. delildir. 

SADRI ERTEM 

rlnden mlrekkep blr mulatıllt 

beyet şehrimize gelecektir. geLen 0-·gvretme"ler 
Heyet bUtBn tbraaat mıataka. ı ' et .. 
1anaıaı 4o\.~_tgı,. B• •~ ,. __ 
berter piyasa Uzertnde çok iyi ı• .. , 
tetirler yapmıştır. 

Rektör 
Kendilerine avans ve me

zuniyet verilecek 
Univeraite talebelerine Ze!zele mmtakasından gelen 
bu yıl da çay verecek öğretmenler baklpııda Maarif ve· 
Ontvenite rektM 1Jay Cemil killiği yeni but kanrta.r ftrmir 

Bilsellıı her yıl talebeye verdiği tir. Bu kararlara ı~r• öğretmen· 
çay toplantılarına bu yıl da Uc: 1ere avana mut ttrileceği gibi, 
şubattan itibaren başlanacak • arzu ettikleri villyetlere de 
ttr. Rektık' bu çaylarda t&lebP. 
De melaul olacak. onların dilek. ~ık buJundufu talcdltde tayin 
lE>rini dlnleyecektlr. edileceklerdir. 

-<>- Son verilen bir karara göre 

U• n·ıversı·ıede &jrotmenler pmdilik muayyen bir m6cldet için mezun addediJe· 
cok, kendilerine istirahat etme 

lmJllnı temin olUNcaktlf. 
Meauniyet bittiktOD aoma. bu 

gibi &ğretmenkr tayin edilecek· 
lcri okullarda ftaife aı.aJrı.r 
dır. 

Tahsil çatmdı bulunan n talr 
alllerl yanm kalan kimsesiz ço
cuklar da evl&tlık olarak vcriJmi· 
yecck, Vekllct bu ıibi yavruları 
leyli okullara tUsim ederek tab" 
lillerine devam lmktnlannı vere" 
cektir. 

Bir çok profeaör ve 
doçentler tefrik ediliyor Türk • lngiliz yardım komitesinin faaliyeti 

latanbul "Oııiverslteainln blı 
yıl bütçesine !l!ve edilen yeni 
tahsisatla bir çok profesör ve 
doçentler terfih edecekleri gıl>l 
bu taıuslsatl& fakWte. liboratu • 
var, kUtUphane, den lleUer\ de 
tedarik edilecektir. . 

Yirmi yıl evvelki Vakıt .•. .. ........ -.. .. ·········--
IO KAnunuııaal 1920 

Beynelmilel mahkeme 
teıkili 

Clene\"re, - Felemenk bUkCımeU 
mUttehld ~u.r ınecıll.ııl ue bl 
IQmwn bltaraı ckvlau.ri V~ m"" 
&bedel •l&l~de mUnderiç beynel. 
ınJlel blr ıulkeme tegldU ~ 
müzakere etmek tızere (13) ıubatta 
(La Hay) d• toplanacak konteran.aa 
davete~. lmçn bGkbaetl da. 
Yete icabetle konteranaa murahbu 
göndermeta karar vermitflı'. 

Sah lÇutımbJ 
00 11.Kh. 31 H.KAn. 

General Did dün ak
şam Ankaraya gitti 

Hemen zelzele mmtakasına gidecek 
Zelzele feliketzedelerine yardım 

için Londrada llurul&n TUrt • .!A. 
sil-la )'ardım komlteainlD mtım~ 
General Did dün Taliyi .e ta
tanbul kumandaD veldıtnl dyaret 
etmlttlr. 

Aynca AUara,ydaki KllllQ 
bastabalncr mektebini de siyam 
edeD ıeneraı tetkikJertndea C)Oll 
memnun otmqttı.I' • 

Kencllaine ıııhlıat vetlletl tara· 
fnıdan doktor Remzi mihmandar 
tayin edilmlftlr. General bir mu. 
barrirlmize beyanatta bulunarak 

Aras'ın i§tlr-akile bir Türk • lngi· 
llz prdam kocnltesl teıJcil etJniş· 
tir. 

lqUtere bllkUmcti tarafuıdu 
ZS bin ı~ liraaa teı,rru edil· 
mlftlr. Ayrıea bflkOnıet Urafm • 
dan bir ~ok tıbbi etya ve giyecek 
maddeleri de ıöı:ıdedlıniftit. 

Gelecek hafta içinde lngiltere
den Türtr:J;e1e Prot.er GüWnk 
gelecektir. ProfnCSı- zeluJe mm· 
takalannda ikDI tetldJde·r )'ara • 
caktır." 

Zllbicx. " ' ı .t ı lllblcce de~tlr ki: 
h:a~tm H4 ı<unt1 ~ ••- Tllrldyedeld zelzele dolçı-

ııile felüetzedetere yardım için 

General treble Anbraya giL 
mJıtir. .. 

Vıkıll··· \ '" "" 1'1.1111 1 \i a .... ıı l •.f • ll • Türk daltu olaa İngtlb bOkGmitı Vali bunun 
tarafından memJeketlnize gönde • !t 

Güneşlıı A 
t1°g:~~· 2:: : : ~: ~: !~a!.~ n::: :•;::: nkaraya Q!diyor 

!khıdl ıs oıı 9 " u oe 9 '4 taraya hareket ediyorum. Şehrin muhtelif işleri etra • 
Akpm 17 22 12 00 17 23 12 00 BllyUJr Britanyada TGrlder• ı tında Dablltye VekAle tlle te -
Yatm 1s M ı u 18 M ı u ardım edilmek tıaen Lord T ___. mu etmek usere Vail J.6tn 
lnUt&k • sı 12 10 s 11 12 081 .y _,yu Kırdar l\tıt'ftD ,jntanvA ~ide-

• TOridye wıftrf Tewf'Ur "8tttl ce1'tlr. 

mesln, sonra bllbll 
sin!" illyOl'I a91.ellJP' 
damın ardlll4aa 
mahrumiyete rııu ol 

Arkn.claşımız ızze!.!ı 
genç öldü. Jlcatb F~ 
)•&ı1JJ1da7<J.ı. Kime ._ 

Zat.-l IG.tttl tlelJS 

Yabancı dil 8 
talebeleri aw t 

Yabancı dil oır• ı'' 
tlştirmek Uzere tl 
açılan yabancı dJI ~;., 
beleriJıln profeeOtle ~ 
şehrhnizde UM v• 0 d 
ra giderek ataJ ~p ~ 
arif Vekllllği ıaraf;~, 
k darlara blldiri~!°-.a 

Talebeler aıaııaa--,
Jadıktan eonra ~fi 
dlp:om& nrueoe"i•~ 
men t&71n edneoe• 

Dün yapılao ııJ 
Dtın, '300 bin ıtrll 

yapılmıştır. Yunall1 c1ıJ• 
hlr, lngtıtereys ı4ıo ti• keçi kıh, keten, ·~ 
ra kendir, Ronıatı>' 
telif kuru mervaıar 
mlşUr. _. __ .,. 

ltomanya lle ~r, 
beUerlmla ıen!;: 
Rorı.anyalılar aıe 
den bllhaua turo 
nrtııda la ,...,mal' 
dtr. 
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ispanyada so- 1 

ğuk· dalgası 

Fın ordularının muvaffaki
yetini temin eden 

Napolyon bugün de 
yaşı yor 

'!l lıirııcrc~na~mış gibi gök. 
~a daf cktrik ampul. 

'l la~Clli ki b~a aydınlık ak. 
rafı ln . ır tarafı Fran. 

~t:ıiYct gıitere ... Biz kü. 
•· etliYct ~al rçası... İki bü. 
' tc L~ u ke · · tıc· "iltan1 - sının . arasın. 
·1Yorııı Iıgında, hır gölge 

q~ halirıcİ şıkların ince he
!~ bir cd a'k~ettiği durgun 

~rıı akı en.ız üstünde cc. 
•• l. p J:'ldiyoruz 
~ ''~aşr k ··• de d _ı tan pembe bir 
~dcıı ogdu. Lacivert sat. 
~irı1'rguvani bir "ölge 

ı' cra b 
t ~ da.lgal en gelen sessiz 
~ hane har: gemiyi bir 

~. rı bu k afıf sallıyordu. 
~~ld'lğuadar sessiz ve nü. 
. . na anlar pek nadir -
•· rı1rn1a · ~ r yıne dert 
c dcrı· 

·~ S 
12

•• »c d · ı d' ~· abah cnız .... ı. 
ııı a kadar ··-·· ·· il Çık ogurc o-

n fik . tı .. 
' tınc . e, gemi sallamı. 
İki · 

'afa.81~~te piyade ile Ka. t a1t s çıkar gibi gemi. 
lıııcsj 1.u sathı üzerinde 
'ıı azırn ? <ek Çok • mış •.. 

iıç..ık b~tedim, Biskaya. 
, t::~"aı ır sürpriz ... Hem 
~ 01ene derecesi tec. 

• l)i.lga Ur; hem de ıdcniz 
llıaı· nedir' ş·· ı k .. ıınıa ·:· oy c, u. 
c 'diürd~ ncvınden bir fi. 
llht ı. 

< ft..~' ~atırlarım; on iki 
llıı • abık · · d . i 

1 •ıyıc ısmın c bır n. 
tıııll'ı~ Gaskonyada bir 
·~il ~~ık. Denize tu. 
ir '11 

1 i büyük dalga 
ır §a Çurum açıldı; koca 
~~ rap .. ·ı· .b. 
:"il. il . •arı ı gı ı yut. 
t t anık ha·1ı:: .. .. .. • ııs cı gozumun 

~lnj anların ölüm ve 
1 ılk a Çıkardıkları acı ve 
btı ıı'ııı defa işitiyordum. 

" ~n tk n:ıa. haftalarca ku. 
~ı:ı 'ıı Sılrnedi. 

Çaı:~1rnayan yeri kal. 
~ tcı arımız, kamara. 
• la.dalgaları üstünde 

?0r ' tnıştı, lombozlar. 
•• ~ıı. sn içinden nehirler 

ede :tc ~lonun bütün cam. 
~~t tc1t r~aya . ayrılmıştı. 
~r< ~ltn §ışc, bır tek sağ. 
• }U tıbi ildı. Bir denizal. 
~~ltıcğ tekrar denizin üs. 
kt t~dı~~aşladı*ımız z.a: 
t,ı kldcıı · ~~ kor{ ez, bırı 

t11 G • hırı cenubu gar. 
~ilk aoır İstrim dedikte. 

~ ~· kıntınm sarpıştığı 
ı i'UJtı 

:ırc it/le yüksele bazan 
'~k ıfaı buluyor. 
~· ıın b~c. of d~lgalarla boğu. 
~ ııırurrı dugu gibi yük. 

~ttııin·a Yuvarlanıyor ... 
'<1 L ın ..... . 
t. "llvv :"uvazenesı, ne 
' 1 llıt ctı ve ne dümc. 
~.a d~~ubahis değildir. 
.
1 
ıtcki gru .. bir nevi su. 
lllcs~ onümüzde bir 

~rrııı b' ede bir şilep gi. 
:ııa,, kr daha görmeıdik. 

d. • Uvvetıi bir ih ti. 
~ı~· 

lişt 
lı~cr· e 0 gün anladım· ..... ınd .. . , 
.rdtırrı e ollimün ürper. 

~ldıı~· Artık bilmem 
~1 tctig~ın isin miydi? .• '. 
{bir' rn ndan sonra içim. 

~ -.q}'at atem gibi ycrct-
tcı. ı Ve •. 
~ •ılilcc guzel tabiati 
'ı ~iltı arı"e ölüm korku. 

1llti zasız geçenler 
et ı.. :Yorla . ' 

t ~ ~rş r • rnukad:lcr 
~·t}'cc:a~sı~~a boş yere 
• ı buYiik gost~riyorlar. 

t ~lltikt tehlıkclerc atı. 
~ l' \ey~ seyahati göze 
~tt~lcıti en ~vvcı imanla. 
~~lan~clıdirler. Ölüm 
~c l' hıı1 rı, arzın ek yer. 

oır dcr;1·ıur. İnsana ölüm 
t1 ıı.. b sc ··ı . de ':'<tlıdır • o mıycccği. 
'h· 1ııtq .. 1 • Yoksa hayat 
ı. tr · ·•ar · · . • 
~ıc ışkcn ıçın hır nevi 
'~ r atı cedir. 
'Y•~· antik ( ""dı. b • •0 • kadar sa. 
•· }'oltt cnızın sathında 
. 'lttı~ u. Yat · · · "•ti . nız ıçın ıçin . oı.. crına ld • • 

~ ~· "'}'ord en crınc bır 
l\.ıı:ıdc u ... 
b.'1rı- l'lclcr vardı k' 
,'ll ~tda b • ım. 
ı.. n eri ·· b' ·q •. tcscd· . yuz ın. 

ı ()!iilll ının kaynayıp 
~tnı Olu ~uvasında facia. 
~illt Sat :·· Dört bin mi. 

' , .. ı. hıllcrden esen ·· ~ıı "' .,;ar . o. 
}' c kork Şıkı pembe çiz. 

~t~;~iltltc unç fırtına bu. 
it t trjlli ~· eski denizci. 

t
,cltnc ı·ı Çar: altlarında 

ı..- it c b ... 
ı., "rl, Yii U}'Uk okya. 
, tc"ckk~~~-lcrinde aynı 

iq bin t ulu taşırlardı. 
llııı he Onluk Normandi 

ş Yüz tonluk yel. 

kenlisi arasın':la hiç bir fark yok. 
tu. İnsanlar, makinelerle beraber 
kuvvetlendiler. Fakat kuvvetlen. 
dikçe kudretten tdüştülcr. Şimdi 
bilmem, canlarım o teknelere cm. 
niyet edecek denizci var mıdır? •.. Hayvanat bahçe

. sinde .kutup ayıs ı 
ıatürreeden ö ~d ü 

Napolyon, işlediği hatalann 

Mareşal Maner- ccza11nı kendi hayatı ile ödedi. 
Fakat hiç şüphe yok, ki bütün 
dünyayı altüst etmek isteyen bu 

"" . ... 
- Bir denizaltı gemisi... iz 

ynman adamın birçok muvaffakı. 

al/mln Strate..,•z•sı• yetleri c'.:? \'ardır. Erkol, Riveli, 
Mare:ık>, Ehram, Oıterliç, fyo. 

- Zannetmem.. Belki bir gc. 
mi enkazıdır... Kulesi görünmü. 
yor ... 

- Fakat bakınız .. Süratle ha. 
rekct ediyor ... 

Görünen şey biraz sonra kay. 
boldu. Gaskonyada balina avcılı. 
ğı yapılırdı. Şimdi nesli kesilmiş 
deniyor. Fakat kimbilir, belki bir 
iki aile kalmıstır ve her ha1:1c o 
karartı bir balinadır. Sabah, çok 
erkendi. Dünyanın dört ucundan 
akıp gelen gemiler, hemen aynı 
rota üzerinde pek yakınımızdan 
gelip geçiyorlardı. 1n~an onlara 
bakarken, gözleri rüyaya dalıyor; 
kimbilir, hangi arzdan hangi ik. 
timden gelip geçen bu dünya ha. 
bercilcrinin, peşinden sürükle. 
nip geldikleri bin bir sergüzeşt a. 
rasında uzun ve üzüntülü hayatı 
düşünüyor; insanların bir lokma 
ekmek için katlandı_klarını gözü. 
nün önüne getirerek, kendi ha. 
yatını, kendi ı;crgüzeştini muka. 
yese ediyor; bu tahlilden, bu ta. 
hayyülden, fertle, cemiyetle bera. 
her beşerin hayatı, beşerin kitabı · 
vücuda geliyor. 

Saat yediye gelmişti: büyük 
• bir transatlantikle karşılaştık. 

İngiliz tipi bi rgemi. Hindistan 
yolundan geliyor: şarkın ı1crvcti. 
ni, şarkın cmtcasını, dünyanın 
bir ucundan öbiir ucuna taşıyor. 
Para kazanmanın yolunu bulmu~ 
lar, durmadan dinlenmc•:icn ser. 
vet yapıyorlar; dünyalarını ta. 
mir ediyorlar. 

lsım1yada müthiş bir soğuk 
dalgası hükiim sürmektedir. Bil. 
hassa Madrit civarınJaki şehir. 
!er karla örtülüdür. Bu mmta • 
kalarda her gün yeniden düşe • 
cek olan kar miktarı meraklu 
beklenmektedir. Soğuk o dere. 
ceye varmıştır ki, şimal kut . 
bundan, ::\fadrit hayvanat balı_ 
çesine getirilen bir kutup ayısı 
soğuktan müteessir olarak bron 
şit ve zatürreye tutulmuş, b11 
hastalıklardan °kurtulamıyarak 
ölmüştür. 

--o--~ 

Bir Cinli, karısını 
Alman yadan 

kaçırdı 
Londradan yazılıyor: 
Basingstok mahkemesi :.. ıa. 

dam l\ladlen Vang isminde bir 
kadını sahte bir pasaport ile ln. 
giltereye girmek suçuılıdan do. 
layı beş İngiliz lirası ceza ver. 
meğe mahküm etmiştir. :Jadlen 
Van~·ın • kocası Çinli Tso Şu 
Vang da suca iştirak etmi§ ol. 
duğundan ayrıca beş lira para 
cezasına mahküm olmuştur. 

Çinli Tso Şu Vang gerek ka. 
rısının gerekse kendinin mah . 
kCım oldukları bu cezadan kati. 
yen müteessir olmamış ve para. 
!arı derhal vermi§tir. 

Finlandiya ordusunun, kendi. 
sinden gerek adet ve rerekse 
malzeme bakımından kat kat iis
tün olan düşmanını durdurmak 
\'c hudutları dışına atmak gibi 
göstermiş olduğu muvaffakıyet 
\'alan sevgisi, askerlerin ce. 
sur ve mukavim olmaları, i
kinci derecedeki askeri ı;eflerin 
kıymetli taktik düşünüşleri ve 
yüksek kumanda mevkiinin il . 
mi ~ibi pek ender olarak bir a. 
rada bulunan mezivetlerin mev. 
cudivetini icap ettirir. 

Finlerin hafif kıtalarmm. U5. 
talıkları. yer değiştirmedeki sü
ratleri ve memleketi tanımış ol. 
malan savesinde büvük Rus a. 
!aylarını Yakalayıp mahvctme~e 
muvaffak olmaları haklı bir tak 
dir kazanmıştır .. 

Fakat şimdiye kadar, Fin or. 
dulaı·ı başkumandanı Mareşal 
:\fanerhaym tarafmdan tertip 
edilen müdafaa plfını ve hudut. 
!arın pek geniş olmasına nis • 
betle adet itibarile pek az olan 
Fin kuvvetlerile bu hudutların, 
miidafaasında kullanrlmq stra. 
tcji üzerinde durulmuş değildir. 

En salahiyetli askeri münek. 
kitler de umumiyetle herhangi 
bir manevranın ivi idare edil • 
miş clup olmadığını, kuvvetle • 
rin ek on om isi ile ölçerler.. Fin. 
landiya harbinde takip edilen U

sul ve kabul edilmiş bulunan 
miktarlar gözden geçirilince b·ı 
hususun mesut bir şekilde te • 
min edildiğ'i görülür. 

:r-.Iuhtelif işlere ayrılmış olan 
silah· \'C kuv\·etlerin kati mikta. 
n henüz malfımumuz değildir. 
Anrnk harbin sureti cereyanı 
bu hususta bizleri kafi miktar. 
da tenvir ed~bilmektedir. 

ÇiJnkii ~enç Cinli karısının sa. 
adet:...; korumak için bu şekild~ 
hareket etmeğc mecbur :ı:nlmış 
olduğunu beyan etmi~tir. Ma • 
dam ~fndlen Vang Çinli değil _ Bir çok kereler söylendiği \'C 

Önümüzden yüzlerce milletin 
bayrağı dalgalanarak gelip geçti. 
Bunların içinde biz, bu kadar a. 
sırlık denizci millet, neden yo. 
kuz? ... Mahsulatımızı Bulgar ve 
İtalyan gemileri taşıyor? Servet 
oraya akıyor. Halbuki dünyanın 
en zengin bir milleti olabikcck 
bir vaziyetteyiz. İki bin mile ya • 
kın- uzun rbir .sahilimiz ;var VQ:ı bu 
denizlerde olaıımak hakkına bir. 
çok milletlerden fazla biz malikiz. 
Evet, niçin zengin olmuyoruz? ... 
Pire liman reisi, Yunanistanın 
faaliyet halinde bin şilebi oldu. 
ğunu söylemişti. Biı: onun onda 
biri değiliz. Hiç olmazsa bu mcr. 
ıcbeyi bulmalıyız. ihracat scrvc. 
timiz az değildir. Milyonlar her 
gün başka memleketlere akmak. 
tadır. 

dir .. Almandır. Fakat Bitlerin defalarca tekrar olunduğu üze. 
• kadınlarad~izmiş olduğu..Jlayata re düşman taarruzları malum 
tahammiil ed mediğiruien ıztı _ karakter istikler dahilinde dört 
nıp ~c-kmektedir. Mert bir delL mıntaka üzerinden ynp ı lm ıştır: 
kanlı olan Çinli karısına saadeti 1) Kareli berzahında muva • 
tattırmak istiyerek bu şekilde zcneli ve çok kuvvetli bir mü • 
bir sahtekarlığa başvurmuştur. dafaa düşmana karşıkoymak • 

Çinli mahkemede şunları söy. tadır. Bu mmtakada asgari kuv 

Saat sekiz olmuştu. Birdenbire 
kesif bir sis bastırdı, iki tarafı. 
mızda düdük sesleri ve hazan pek 
yakınımızdan meçhul bir geminin 
hayali gelip geçiyordu. 

Bu kalabalık yol üzerinde, çok 
tehlikeli bir vaziyete düştük. Bir 
gemi işaretimizi anlamadı; üzeri. 
mize doğru geldi. Müsademe mu. 
hakkaktı. Fakat gemimizin çifte 
pervaneli olması, manevra kabili
yetini fazlalaştırıyordu. Seri bir 
dönüşle vaziy~t ancak kurtulabil. 
di. Tamam iki saat bulutlar için. 
de seyrettik; sis açıldığı zaman 
etrafımızda birçok gemilerin bor -
da bordaya geldiklerini gördük ... 

Gaskonya üç gün sürdü. Dör. 
düncü sabahı Portekiz sahillerin. 
deyiz. Gecelerimiz eğlenceli gcci. 
yor. Gençler fırsat buldukça bir 
tango, bir rumba koyuyorlar: ci
lalı parkelerin üstiindc saatlerle 
dönüyorlar. Ne kadar olsa ~cnç 
ve hassas ruh .. Gecenin sükiinü. 
nü dinliyor, yıldızların denize 
akseden hayaline bakıver: deni. 
zin renginden, gökyüzünün ışık. 
larından ilham alıyor; kuvvet a. 
lıyor: ~ülüyor: söylüyor: n<:şclc. 

]emiştir: \•etle iş görebilmek için Mareşal 
"Karımı Almanyadaki müt. UanC'rhaym kendi ismini ver -

hiş hayattan kurtarmak arzu.· ı miş olduğu. mü.dafaa hattını yap 
su beni bu sahte pasaportu tan.' tırmtş ve şımdıve kadar bu mm. 
.zim ettirerek lngiltcreye ktıç _ takada diişmanın bütün tanr • 
mağa mecbur etti.,, ruzıa;ın.ı mu\•affakıyelle tar • 

~azilerin elinden kurtulmuş detmıştır. 
olan :\ladlen Van.g koca.siyle be. 2) Ladoga g-ölii şimalinde u • 
rabcr Çine gidecektir. I...ondra _ 1.anan ve ormanlarla kaplı bu. 
daki bir Çin birliği bu çiftin se_ hına11 mıntaka bir çok suni ma_ 
yahat masrafını \'erecektir. nialar. tu?.a.klar, kara ma vnleri 

niyor: günün gamlı çehresini; 
gecenin karanlık ruhunu, bir ışık, 
bir çiçek gibi şenlendiriyor: ay. 
dınlatıyor; gün geçiyor; akşam 
oluyor: mesafeler kısala kısala 
yolculuk nihayete eriyor. 

Ertesi sabah, İspanya sahilleri. 
ne geciyoruz. 18 Ağustos 8.30 da 
Ccbclüttarık boğazındavız. Gün 
batarken kalenin önünden geçi. 
yoruz. Geride bıraktığımız uzun 
yol bir çöl gibi sararmış: engin. 
lcrc kızıl bir duman inmiş. Tun. 
ca sahillerinin üstünde akşaıp 
yıildızı parlıyor; bir taraftan ışık. 
lar sönüyor; bir taraftan veni ı. 
sıklar dcğuyor. Solgun denizin 
üstünden kızıl duman çekilmiş. 
ta uzaklarda, atlantik geceleri 
başlıyor ..• 

18 Ariusto.<J 1939 
CclJcliiltcırık 

Dr. Cemil Süleyman 

ve daha mümkün olan her türlü 
manilerle tahkim olunmuştur. 

3) Finlandiyanın şark hudu • 
dunu teşkil eden dokuz yüz ki. 
lometre uzunluğunda, ock az 
me!lkun ve tamamen ormanlık 

0

nnntakarla fieraite göre kuvvet. 
ler sanatkarane bir şekilde kul. 
İanılarak müdafaa tesis olun • 
mustur. 

Bu hududun cenup kısmı. eL 
li kilometre kadar l<'inlandiya 
toprakları dahilinde, bir çok 
göller \'e ırmaklarla kapalıdır. 
lşte bu tabii ve kuvvetli çukur 
arkaEında Finler pek az bir kuv. 
vetle miidafaa hattı kurma~a 
muvaffak olmuşlardır .. ~vvelcc 
bu topraklar ehemmivetsiz un. 
surlar tarafından nezaret altın. 
da bulundurulmakta idi. Daha 
şimalde, buz denizine kadar u. 

.zayan. pek ender ve aralıklı yol. 
Jarın Finlandiyaya girmekte ol. 
duğu bu nnntakada. başlan~ıç. 

Zc1::c7c mcv::ım drafında dün ti11itıersitedc profcsi)r Hamit Nafiz Pamir forafınclan 1ıir 7;on. 
fcrans verilmiştir. 
Profcl$lir fam/eraıısvıda; ::clzclc niıı 11C ol<lu!iıom, tarihle rıcçcıı pc1:.clclcri, 1noılarm Jıasar mik. 
tarını i::ah et tikten sonra ::cl::clc· ., nin bir tabiat Jui<liscsi olduğun • <la il<ivc etmiştir. 

na, fr:dland muvaffakıyetlerini 
ta yalnız hudut civarındald yol. tarih d~ima birer zafer misali o. 
lnr üzerine yerleştirilmiş olan lnrk sakl ıyor. Fakat bence Na. 
hudut muhafızları bulun maktu pcı}y, .un zaferlerimlen çok in. 
idi. . . . . . ~anlığın hafızasında yaıayacak 
.. 4). Şımal buz ~cnızı sahıllcrı fey onun büyük tecrübelerden 
uzerınde~ zayıf bır ku~·v.et Pet. 

1 

sonra sarfettiği sözler, veciz.eler. 
samovu ıştı;al etmc~te ıdı.. dir. O vecizeler, ki bir çoğu bu. 

Bu_nd~;ı başk~ Fmlandıya .. "~ günkii dünyayı en realist görüı. 
Botnı korfezlerıle Lado~ıı golu le ifade ediyor n kimbiür kaç 
üzcri~.de ~.ulunan ve a~ker ~~ra. asır daha edecektir. 
cı mumkun olan nadır plaJlar . 
da sahil bataryalarının ateşi al. İ§te bunlardan hır kaçı: 
tında bulunmakta idi. (1 Türkler öldürüki>ilir, fakat 

İnsan kuv\·ctlerini bu kadar mağlup edilemez. 
ihtiyalla kullanmış olması sa - • Vatanını kurtaran adam, hiç 
vesindedir ki :O.tareşal l\faner · bir knnunu ihlal etmiş olmaz 
haynı müessir bir ihtiyat temi _ 
nine muvaffak olmuştur. • Müsavat, ancak fıtriyatta 

Bu kuvvetlerin kaç bölük ve. mevcuttur. 
va tabur olduğunu bilmiyoruz. * Hükumet adamının yanıba. 
:;\1uhakkak olan bir şey nrsa 0 şımla olmak iktiza eder. 
da bu kun·etıerin pek muazzam * Sözünde durabilmek için en 
olmadığıdır. l<~akat Fin orduları iyi çare kimseye söz vermemek. 
başkumandanı sevkülceyşi ile a. tir. 
!akarlar oldukça kesif bir demir ı:: Siyasiyatın en büyük fcnal ı. 
yolu şebekesi ve bilhassa Lado. ğı, 11abit kaidelcd olmamasıdır. 
ga !?'Ölü iizcrindeki Sorta vala. 
yı, Laponyanın ortasındaki Ke- '°' A§kta yegane zafer ric'at e. 
mi!arvi'yc vasleden bir şose in. debilmcktir. 
şa ettirmişti. • Güzel bir kadını ıöz beğenir, 

Finlerin man.e\Talarr ve kuv. iyi bir kadını ise kalp takdir e • 
vctlerinin taksimi o kadar mü • der. Evvelkiıi bir mücevher, ikin. 
kemmeldi ki muvaffak olmama. ciıi bir hazinedir. 
!arına imkan yoktu. • Kavimlerin selameti temin i. 

Kareli, bcl7.ahındaki, müstah. çin tabi oldukları kanun, fertle. 
kem mevkiler garnizonu bütün rin tabi bulunduğu kanunun aynı 
taarruzları kırmağa muvaffak olamaz. 
oldu .. Ladoga. gölü şirıalinde * insanları birleşmeğe metbur 
Finler ricat ederek harbctmek eden en müenir .aikten bir:i kor. 
suretile düşmanın taarruzlarını ku, diğeri menfaattir. 
yavaşlattılar ve Ru~lar tama • 
men ormanlık mm.takaya gelin. 0 D ünyada her ne tesis edil. 
ce taarruzlarını tamamen dur. mİ§se kılıçla &dilmiıtir. 
durdular; nihavet muvaffakr _ • Zafer ve galebe He sukut ve 
yelle mukabil taarruza geçti • mağlUbiyet arasındaki mesafe bir 
ler.. adımdan ibarettir. Ben birçok 

Şark hududunda kullanılan fevkalade ah\'.alde en adi bir ıc. 
taktik naha kolaydr .. Fin ordu. bebin en büyük vukuat ve hadi. 
ları yüksek kumandanlığı mü. satı doğurduğunu gördüm • 
cerret Sovyct krta1arının çok • Bazı buhranlı zamanlar olur, 
iı:erilere kndar ,ırirme?erine mii- k i amme nin menfaat i bir masu. 
snade elti ve sönra ihliyalların. mun mahkumiyetini iktiza eder. 
dan bir kı~mmı büyük bir sü • 
ratle bunların üzerine sevketti.. * Bir cihangir, muvaffakıyet 
Bu ihtiyat kuvvetler kızıl alay. istihsal etmek için zalim ve ceb. 
ların ilk safhada yer almak i. bar olmalıdır. 
çin biribirlerinden ayrılmış ve • Mütereddit adamlar, hiç bir 
uzun bir hat halinde yola ko . teşebbüslerinde muvaffak ola. 
vulmuş oldukları 7.amanı inti • mazlar. 
hap ettiler ve diişmana cenah - * insan, artık mükifatlandrn. 
larclan büyiik bir şiddetle ta. mıyacağı kimseyi, te\•eccühünden 
arruz ettikten sonra rieat yol. düıürmelidir. 
!arını da kestiler. 

!şte bu şekilde ski ile müceh. • Küçük yaratılmıı olan kim. 
hez ve adetı:e pek ehemmiyetsiz ıclcr, büyük işlere giri§tikleri va. 
I<'in niyade kuvvetleri Rus fır_ kit o işleri kendi derecelerine in. 
kalarını tamamen esir almağa c.!iırmiı olurlar. 
muvaffak oldular.. Bu vecizeleri bir daha, bir da. 

Nihayet ~imal buz denizi mm. ha okudum ve hepsini taptaze, 
takasında PcL<;amo'yu rot.hafa . bugünkü insanlık •dünyası için 
za etmekle olan kıtalar takviye aöylenmiı gibi buldum. Demek 
kuvveti alamadılar.. Adet iti ''Ölüm, rüyasız bir uykudur" di
barile rakiplerinden üstün olan yen Napolyon hala içimizde yaşı. 
Ruslar, mi~afileri yüz elli. iki yor. 

(Dc·vanıı 4 iinrWde) Ni YAZi AHMET 

Görüp düşündükçe 

Boşuna emekler! 
])iink ii ı:nzC'telrr, henıe_n en biiyiik puntulurile hnhcr ver

d il e r. Alııın ııya Ualknn A ntnııt ı İİL.Crinc :.iyn..;i bir· tanrnıı yn· 
ııncak ' e 'l'ii ı•k - J nJ::iliz ııo ... tlııji;unu hozacakmı-::. 

J\ j:rn ... ı ard,n çıknn '\e n~ır ha°;'h knlcmlcr tnrnfııulnn ii -
tün de <lu ı·ııhıı·ak tcfı-lı-l<'r, muhakt•nıclcr ~·iirütiil<•ıı bu hah<'rin 
ıııfuıns ı n<'dlı·"! .Aı·a hozmnk, <liin ,·:ının her t:ırnfında fcnn ,;nn· 
la n ı)ir hal'cket olmaz ıın·r J{ot·n· hir dc\lct, dc\'lctler arnsın".la 
ı ıeı"<.:lıııl l·ııcn do tlul,lnrm ne gibi schcıılcr, hnngi şartlarla ku· 
\•uldıı ı.t ıımı bilm ez mi? 

U u!!:iin J llı.!İliz ,.e 'J'ürk hiikümet lcrl, niçin el<' le , ermiı;;Jer· 
dir? H u ik i dc\'lctin hayata \'C~ kendilerine hakışlnrrıula ~ıı"ıl 
oı·t ak , ·c <'f;' <Iun;·ııtnr ' a ı·elır. Hu~ünkii nn1a~"1nn, ı,:eçid hir çağ 
:.r.orunılıuı m ı, ~·oksn. mii'='tcrek , .c ... ürekli m<'nfnnt hlrlikltrhı
d c•n m i doi1,ınu ':'t ıı r'? Bunu, :;.imcli ~u pl:;.nıi-;; ll':Jl sn kntmıık is· 
t cycn lcrin bilmeuıC':-.inc ben , keneli ıın~ ımn hiç ihtiınnl ' cre
ıueın • 

İ kinciye ~elince: 
'l'iirkiyc, h u j::iin hin imtihan ı;nrkııula t ecriihe:-lni bileıniı;. 

adamlar t nrafnıdun idare cnili)"Or. Gcll':'igiizcl, he~ap-.ız hare
ket , artık hizclen hekl cn<'nıez. Bii) ii k iclnrc tcrkiplerini, , nt.a ıı 
\'c istik ba l <la,·n ınrını ''ıllnra. bölerek ıılilntn ... tınıı ı s lnılııuıı-" . .. yoruz. 

Bnrı) \ 'ftrmnk istedij::imi:r. ilk he<lcrtir. ''Yııı"<ltla "' diinJ·n· 
d.a ~ıılh" ii her ~erin fü-tiiııde t ıı tt ıı~unıuzu hC'ı-kcs bili r. 

Hiitiin n ııl n':'mal arnnı:r. cin hep hu tCllH'l ü ... tiinc k ıı nılınuş
t ıı r. Hu k ncln r giizel, temiz \ C yüksel\. <111yg11larn ua~nnıuı llll· 

l a':'ntıı ln rı hoznıaf!a kal kı':'rnn ı..: niı,:in '? 
Jlnna üyl c getiı·or, ki ı;:ır:nn11.dn i.,.tfhhar ,·nı;;ıtnlRrınııı 

ı;oklııi:i;ıı, hnhel"l<'rin. kar ı':'ık n l ınm:ı ... rnn "'l'h<•p oluyor. Binleı·<·O 
kiluuıct r<' l ik m C' ... afc•leri, cıar:lrırı. dcnizcri hir tek "ani> ey<.• sıj:· 
<lı ran \'asıtnlnr, n o ) azık kt, hnhcrl «>ı·iıı mahiyC'tini, ti.tiinii 
de a;rn ı k u\'\ <>t ye n~·nı dc•rcc·e<lc hozuyıwlnr. 

Şu bozgun hikiı yt·~i ele• galll>n. h u t iiı·lii hir ~ı·r olı.a J!Cn•k. 
Hnkkı Siihn Gl <;ZGI X 
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;~K~~;~ci~NrMareşal Göring sanayil' 
!~~ şef lerile an aşamadı Sinek 

Mu·• şterı· tepeci' g"" ,· ve 1'' "I Journnl" ga· !andırma. iş\ni eline alnn Ma • şusundn, yani lstıh~aHi.tın art· 
ransızca .. e t u re al Görln arasmda cereyan tırılmaaı ve harp pıyasalarının 

zctcslnin ZUrlhdeld husus ın dş 
0 

kg 1 bir çok tcş mali vaztyetıerl üzerinde değil ifade ettı• g-·,. mana hııblrl Jorj Bludn bbildrllriAy~~n - ~\~~~1:1 :cve::a~~etlnt ortay~ aynı zamanda. blllttimcUn prog 

Bu ölüm sahnesinin deh§e'tı 
haydutların intikam hissini tat. 
min etmiş, hepsine yeniden kuv 
vet vermi§ti.. Haydutıa.z: ~ 
rinin bu kararını ba§larıle ta6 
dik ettiler .• 

n1 . "~ V en ya cliJlsilD .A 
di.. o da F 16~ 
atılmağa. hazır 0 11~-
ve sn hırsızlıkla ~ 
bul u.nd uğunu ~ ıdJ. 
henilz atınm~e1eJI! 
zrrclı. büt!ln . ııv aJll 
o.ğzı vahşı bır ııı~ 
sivri dişleri JllCY~ 

t Bir kaç glln en c ramını ya.Pabilmesl içln de baş 
• kezi hükumetinde koymuştur. d 

Bundan evvelki kısımlarda te.. 
peciklerin um~ ~·a~ıfların~ 
ve Merih tepecigının ışarel ettı. 

) anın mer l ti . ile harp Bu mtlnakaşalar fitrasmda \"uracağı çareler hak km a mu-
yUksek ımnay şe crı 1 h b ı f t ha11ıl olmuı::tnr id t ı;;ldlA.t • :velnıı Tnnlacak gaye er u - a c e .., • 

- Haydi.. 
Dive Kont emir verdi.. 
Evvela Roland'tan i!je b:ıtla lst\hrmUıtmı yen en eş • Bu vaziyet karşısında Ma -

gi hususiyetlerden ~a.hse~!~ ~ 
·tik. Şimdi de Müştcrı tepccıgını 
tetkik edeceğiz: 
Mil~rl tepeciği şahadet par. 

mağının kaidesindeki kabarcık. 
bt'. Bu tepecik geniş ve bUytlk 
olursa. bu takdirde mevzuun 
ha.kim olmak. diğerlerini idare 
etmek, teşkilatlar yapmak bun.. 
lann başında bulunmak, bazı 
projeleri tatbikat sahasına in . 
tikal ettirmek arzusunda oldu -
ğuna delalet eder. Ancak derhal 
şunu da kaydedelim ki mevzuım 
bu güzel meziyetlerini tezahür 
ettirebilmek için elde mükcın • 
mel çizilmiş uzun ve açık bir 
kafa çizgisi bulunmam şarttır. 

Bursada halka ucuz 
elektrik verilecek 

B tediye elektrik fabrikası ,müdürü 
bu husustaki düşUnce,eri anlatıyor 

reşal Göringln muhatapları 
dUşUnUlen btitUn tedbirlerin 
çok açık bir devletçi karaktere 
malik olduğunu görmüşlerdir. 
Bunun Uzerino sanayi şefleri 
yeni ik.tıead umum\ konseyi re· 
lainin (Mareşal Görlngtn yeni 
rütbesi budur) nazarı dikta -
tini bu pla.ndan doğacak teh
Ukell ve felllketll neticeler U· 
zerine tekmişlcrdlr. 

dılar.. Genç kız bir tek kelime 
bile söylemedi, titremedi, b 
ınUthtş oell!Uan k~mmda ~ 
ufak bir zaa.l bile göstermek iı5 
temivorclu. Fakat hakikatte iç: 
T>&rçalanıyor, ne yapacağını bi 
lemivordu. 

Haydutlar gonç kıu direğir 
yliluıc~ bir ycTine kuvvetlicr 
bağlıı.dıla.r. Düşmemesi :çin al. 
tına bir de tahta çaktılar. Bun. 
dan sonra Valeri ve Totolitom. 
boyu aşağıya direğin iki tara 
fıns. kuvvcUice bağladılar .• 

Valeri canını ıcu~ 
ctti ve büUin -_M 
ma~ gecenin ~~
'ieSİlc imdat ç.a 
dı: ·uıa•t 

- lmdat! .. 1~~ 
Miltbiş bir ~~ 

re cevap verdi·· (>.~ 
manda kurt.arıcı ılı t 
den fışkıran bir 11ş ~ cenin karanlı~Jll ..,wtl-., 
fı gilndil.ze çevirj.>" a~ .. 
ışık büzmesi altıll 

- r ll (Huı;usi ımıbablrl • ı tlmiı umumi meclisi şubatın 
ml~en)' _ En·;lki ı;Un bele • birinci günü saaı 16 de vllAyet 
diyede :Merinos '\"C elektrik umumi meclisi snJonunda top
fabrlkalarımı7.. halka daha u • lnnacaktır. 

Mesele lsUbse.Ul.tı arttırmak 
\'cya halk tabakasının '·erim
leri ttıerlnde malt yenUtkler 
yapmak olsun bunların doğu • 
raca(;ı neticeleri nikbin bir şe· 
kilde dUşUnmemek icap et • 
mektedtr. 

Bu i§ler bittikten sonre. bll.. 
tün haydutlar kayıklara. binerek 
sahile çıktılar, yalnız Kont ge . 
mide knlml§tr. Kontun yanında 
müthiş r.ilfı.hı Felinet te vardL 

yanıvordu.. ~ 
Felinet hUcutıl 

idi .. Arka aya.kla.fl 
mıstı- :re 

Fakat birdcnb 1/C 
ola.n bu mUUıi9 ~6t 
ışık karşısında rJI~ 
hayvnn hemen lt'~ > 

Müşteri tepeciği inki§af et . 
miş bir elde kala çizgisi kı~a 
ve zayıf ise bu i§8.ret mevzuun 
mağrur, kendini beğenmiş, ve 
kendinden emin olduğunu gös . 
t.crir .• 

cuz clekrilt ,·ermek üzere bir iki kardeş öldürüldü 
anlaşma yapmışlardır. 

Beledtyemtıln elektrik fab- llursn, (Hn.crus:i) - Oml-

Bunlara rağmen "iyi bir el'' 
tesrr.iye ettiğimiz, hatlan mwı. 
ta.zam bir ele malik kimse içi'!' 
Müşteri tepeciğinden dalıa kıı. 
tt, daha. emin bir muvaffakıyet 
işareti bulunamaz.. ÇünkU bu 
işarete malik kimsenin muva!. 
fakıyeti şahsi karakter ve ihti. 
raslanna dayanmaktadır-

riknsı mtidUrfi Bay Muhiddin, dalan köyUnUn eski muh • 
mukavele imzalandıktan son • tarı Halilin 20-25 yaşla • 
ra sorduğum .suallere şu ceva· rındakl kızı Seher ilo 17 yao • 
bı'vcrmlştır: larında. oğlu Mustafayı • Ali 

••- Şehir cereyanını Mcrl - Osman He Tabir adında iki ki· 
nostan almak ıçın yeni tesisat 'Şl tuba.nen Ue öldUrmUşlerdlr. 
llzımdır. ıcaysertde bir trans- Ölen Seherin lkl küçUk co • 
tormotör mevcuttur. Du trans- cuğn anasız, kalmıştır. 
formoWrU blzo A,·.rupadnn Cumhuriyet Milddelumumt 
malzcıuelerlmlz gelinceye ka. • muavini Bny Re~ad Ttırcl U -
dar kira. ııe verirlerse bu iş blr midalan k6yllne gitmiş ve m~ 
an evvel halle.dilmiş olacak • balllndo tnhkJkatn. ba.şlamıv • 21 lkinclteşrinle 20 Birinci • 

klmm ve nihayet 28 Biriııciki. 
nun tarı1ıleri arasında dünyay.ı 
geimiş olan kimseler için M&. 
teri tepeciği mUsbcttir •. 

Bn gibi kimseler çok ihtiraE. 
1ı. cesur, ka.U kararlı, fa.kat u. 
muı:ılyet itibarile harckeUerin. 
de çok seridirler. (0 kadar ki a. 
deta. euursuz denebilir) .. Bunlar 
isteklerini çabucak anlarlar; vr 
yaJmz kendi karakterlerinin 
emrettiği i§leri hiç dü§ilmne . 
den. idare etmek lfizumunu gör. 
metlen yaptıkları için etrafla • 
rmda muarızlar ve dti§ınanla: 
yaratabillrler .• 

Bu gfb'i kimseler bUWn dik • 
katleıiııi..,o anda yaptıkları i 
üzerine teksif ederler ve kendi 

. lıa.rcketlerir.ıden başka eekll ka.. 
bul etmezler.. Bilhass& karşıla.. 
nnda muarız bir parti görür • 
lerse o zaman kendi fikirlerine 
dolın. çok bağlanırlar. Fakat bu 
gibi kimleler aynı zamanda on 
asrı. en şayanı hUrmet hislere 
malik oldtiklarmdan kendile
rine gösterilen itimada. bUyük 
bir acık kalplilikle cevap ı.·erir. 
ter.Bu gibi kimseler umumiyeti. 
tıöarile fevkalade merttirler ve 
her türlil hileye karşı büyUk bir 
isyan hisseder ve hattl kendi 
projeler.ini altüst edecek mnhi -
yette bile olsa hakikati meyda.. 
na c;lkannakta asll tereddüt et. 
nıezler_ Bu işarete malik olan. 
lar iş hnyatmda ve te§ki.18.t me. 
selelerlnde büyük bir ate~le işe 
sanltt'la.r, giriştikleri işlerin 
Şefliğini deruhte eder, umumi 
yet itibariJı- ağır mesuliyctli 
lifikUmet i~lerinde vazife alır • 
lar .. Pek ender olarak .siyasi ha. 
yata girerler, çünkü bu gibi 
kimseler partilerin istedi .. · · 
celiği. eWs1ikiyeti göstcr;ırn~ : 
ler. Meslek intihabı meselesind~ 
bu gibi kimseler fevkalade hür 
davranırlar .. Hic bir zaman ba
balarmm mesleğini kabul et . 
meği bat.ta babalarının dini dU. 
şünlişlerini paylaşmağa mecbur 
olduklannı kabul etmezler_. 

İşte bu sebeple da.ha gen<; 
yaşta iken bu ~ibi kimseler n.i. 
lelerine endişe \·erirler. Halbukf 
bu çocukları hayatt& istedik _ 
teri vola gitmelerine ,hatta is. 
tedikleri takdirde hakiki mes.. 
!eklerini buluncaya kadar on 
kere meslek değiştirmelerine 
müsaade etmelidirler .• 

tır. Zaten bu hususta. aa Na.· tır. Esnt ALltA."'i 
tın Vckn.let\ne muracat etUk. 
Oradan da cevap bekliyoruz. 
MUsbct bir neticeye ·,·anldığı 
takdirde bir iki aya kadar 
şehro cereyan vermek lmktını 
hasıl olacaktır. 

A.vru_padau gelecek malı.o • 
meye iş kalırsa onun lcln blr 
şey sOrllye111eylz. ÇllnkU vazı
yet dolayısllc Avrupa .ta brik&· 
ıarı teslim mUddetl lçin hiç 
bir ,garanti Ycrcmlyorlo.r. Blz 
Avrupa ve Amerlkadakl bir 
çok fiJ'.malara tekliflerde bu • 
ıunduk.. Bu tokllflcrlmlz\ bun· 
ıardan hnnglsl zamnn 1Ubarlle 
çabuk kabul ederlerse malze • 
meyi o firma.dan ala.cağız. 
Eğer SUmerbank Kayseri • 

deki tra.nsfonnoWrtı bize TO • 
rlrlerso mahalline bir memur 
göndermek vo buraya. naklet
tirmek işlni dU§UnUyoruz. 

Eski snntrallze merinostan 
cereyan aldıktan sonra esaBlı 
bir surette tamire tAbi tutula
cak ve bu tamirat ikmal edil • 
dikten sonra şehrin her tUrlU 
ihtiyacı temin odllecekUr. 

işte bu ayode bunları d 
kıınnmış olacağız. Dışarıya 
mazot parası Termfyeceğiz. 
KömUr istihl~ki artacak Ye 
Bursa ik1 bUyUk santrala ma
lik olacaktır. 
Akıntıdan geçerken 

boğuldu 
.BUl'Sa, (Husns1) - .M ustrıfn· 

kemalpaşa kazasının Tepecik 
kliyUnden İbrahim Ozden, yn • 
nmda 17 ynşlarmdn oğlu Mus· 
tafa olduğu halde ıcvvcl i gün 
köyllne dl:;nmck Uzero Kadime 
cıvnnnda scyltıptnn acıınn su 
akıntısından geı;crken suyn 
dUştUklcrl glSrUlerek imdadla
rma. polis ve kayıkçılar yetiş • 
mtş, 1ustnCa kurtarılmışsa da 
babası suların cereyanına ka
pılarak boğulmuştur. 
ınmsA Ytı:u\Th""T 1 Il ıı 

MECLİSİ 
nursn, (Hnsusi) - 'Vlltıye • 

RADYO 
12.at>: ProgT'am. ve memleket B&a.t 

ayan. 12.:85: Ajam ve Mcteorolojl h&-

bcrlerl. 12.60: Türk mllzlğl: Çalanlar: 

Eğitmenlerin harcirabı 
geldi 

Beden 'l'erbi7esi lstanbul 
Bölgcsl Başkanlığlndan: 

Deden Terblyeei Egitmen 
Kursundan mezun ve muhtelif 
bölgelere tayin olunan cğlt • 
menlerin harcirnh vo aylıkları 
gelmiştir. 

Biran evvel bölge morkezl • 
ne mUracaaUan ıuıumu tebliğ 

Mareşal Maner
haymın stratejisi 

(B~ tarafı 3 üncfide) 

yüz kilometre kadar cenuba sür .. 
diller. fakat sonra kendilerin -
den tevakkuf ederek. Petsamo 
c.i varma kada.r geri dönı:neğe 
mecbur oldular, çünkü fiddetli 
bir kutup ikliminin hikim ol • 
duğu bu mmtakada arkaların. 
da bulunan bir tek ve karla ör .. 
lü yolu vasıta.aile kıt.alarmın ia
§C ve takviyesi imkan haricinde 
bulunuyordu.. 

BütUn bu izahat Finlandiya • 
da yapılmış olan mildaf aa si.8te.. 
min.in ahenkli ve arazi. iklim ve 
silfıh mevcudu eeraitlerine ta • 
mamcn uvgun olduğunu isbat 
etmektedir. 

Sovyetlerin çabucak fethede. 
ceklerini ümit etmiş oldukları 
bu topraklar üzerinde bugiln 
ancak bir kaç mücerret düşman 
grupu bulunmaktadır. 

Büyük bir r.ek8. eseri olan bu 
nlanı anlattıktan eonra Fin or. 
dulan başkumandanı Mareşal 
Manerhaym'm, stratejisinin an
cak tarihe ismi geçmiş bUyU.k 
kumandanlannldlerle mukayc . 
se edilebileceğini teslim edelim. 

(Le Tenıps) 

30 - 1 • 940 Salı 
ŞEH1R TIYATBOSU 

T~ba§ı dram lmımı: 

Alqam 20,SO & 
O KADI. 

••• 

Sana7i şoflcrl almma.sı dil -
şUnUlcn tedblrlcrln yalnız 
halk arasın.da. ademi memnu · 
niyet tevlit etmekle kalmıya· 
cağını, aynı zamanda mUesse -
solcrinin karakterini bozaca • 
ğını ve malt durumlarını sar
sacağını da bildirmişlerdir. 
Bundan maada tşçtlerin, me • 
murların vo mUstnhdcmlerln 
aylıklarını vermek do b\r me· 
gele olacaktır. 

Kaldı k1, sanayi şcOerl dev· 
letin bUytık mikyasta yapaca · 
ğı siparişleri karşılayacak 
ham maddeye malik olmadık· 
lnrını ayrıca UAve etmişlerdir. 

Fakat bütt.\n müzakereler • 
den sonra sana)1 şefleri ne 
Mareşal GOrllıs arasındaki bu 
fikir teatileri tatmin edlcl blr 
neUco vermemlşUr. Mareşal 
sanayi şeflerine fikirlerini ba.
zan kabul ettirmek için blraı 
yukandan konuşmağa. başla • 
mış vo yonl plAnın tatblkına 
muhalefet etmoğe kalktıklan 
takdirde mallarının musa.dere 
olunacağını Uerl sürerek sa • 
nayl erbabını tehdl~ otmlştlr. 

Mareşal e<>rins n e7on 
sosrallst reJlmlll herhangi bir 
mAnl karşısında gertıcmemek· 
le tanınmış olduğunu ve çim • 
diye kadar büttın mlnllorS 
yıkmasını bilmiş olduğunu bir 
kere daha hatırlatmıştır. 

Kont son bir defa olarak kur. 
ba.ıılanna yaklaştı, mumfferiye. 
tinden ve yakın intikamından 
aldığı bir serke§lik ile yan mtıs. 
tehzt bir &a.nlA: 

- KuvveUeriniı.e ı>ek tiven. 
diniz. dedi ve her ne kadar bir 
an içln beni atlatmai(a muvaf • 
fak oldunuzsa da görilyorswn.:z 
ki {Sim.di 8lI"8 bendedir .• İşte i>iz 
son dövüşfunilr.e d~ gidiyo • 
nı.z.. Siz bu arada ölmüş ola 
caksmız, bu ölllmUnUz bizim Si. 
nek Beyi armasJnI ta.şryan ge. 
mlmlz için bir intikam ve r.afer. 
dir. Sana srelince Roland. avdet. 
te seninle de kozmnu pay ede 
ceğim. Haydi bakalım şimdi Al
lah sizlere uzun bir rahatlık ver. 
sin. 

Mahkftmlarmm önUnde mUa 
tehz! bir tavırla eğildi, sonra e. 
lfndeki kamçı ne Felinete vur. 
mağa başladı. Hayvanm bur . 
nundaki çelik tellerden yat>thmş 
ağızlığı çıkarmışlardı. yalnız ka. 
im bir ip hayvanm serbest hare. 
ket etmesine mani oluyordu. 
Kont hayvanın üzerine doğru 
ytlrfidü: 

- Rahat dur gDr.ellni, rahat 
dur.. • ... 

Decii .. Hayvan dişlerinl ~&te. 
riyordu_ !Kont kaplanın burnu 
üzerine şiddeW bf r kamçı vur • 
du.. Mağlftp VIL7iyete düşen Fe. 
Unet bir köşeye çekilınlşti .. Hay 
vanm arkasma. geçti ve lpjni bı. 
rakarak ynniden kamçıla.ma.ğa 
başladı.. Kaplan müthiş bir ha. 
reketle mahpuslann üzerine doğ. 

ğa arkasını dön ') 
Aynı zamıı.nd• )"! >~ 

doğru gelin ha.'·~:.w 
dildük sesi ValefJJY,. 
eden .ssesine cc"~~ o 

Roland gözl~ 
nin gelmekte old0J'ıltfl 
ru ~virmişti.. G ,18 ~ sız b!r ümit I§lğı~ )ıt 
Dudaklarmdan fiU 
kü.lU\ordu- 8 ~: - Albhım san J.~., 
Senden rszı olsUJl tJ 
Aynı ı.amanda ~~tf 

ı:özle~i sesin ~~~aj1' 
ru cev·ı P.Tek eı · eJl.,...r 
m·or ve sesinde rc1J " 
haberini mUjdcle~ 
okunuyordu: }>3lC 

- Efmdim .• 
da •.. 

Müzakereler yanm kalmış • 
tır. Herkes bunlann deTam e
deceğini Umlt etmektedir. Fa
kat hiç klmso hanların btr ne
ticeye varmış olduğuna inan
mamaktadır. 

nı saldırdı. Sonra geminin öte p 
taratma knçtı_ 1§le Kontun is. 
tediği de bundan iba.rettl- Der_ 

Dünyada nela oluyor ? 

Asırhk bir kadının 
general Gorf a. 

hediyesi 
~ Daily Mail guetesi. 

nin yudı~a ~öre lngilt.creni.D 
Fra.nsada bulunan kuvvetlerine 
~a. eden general Lord 
Gort ile yaveri binba§ı Gor. 
don'a, pa.sif mUda!aa birli~ ka. 
dmlar heyeti tarafından hedi • 
Y edilmlf olo.n yün ba.5lıklar 
haziranda yüz yaşını do!dunıca.k 
olan ihtiyar bir kadm tarafm • 
dan ölriilmli§ttlr. 

Edimburg'a bağlı Pa.rkıride • 
Terrace kasabasmda ikamet e
den mevzuu l;>a.lıis asırlık Mis 
John Ha.y, h8l'2l'ladı~ı başlık . 
lan sahiplerine verllmek üzere 
Ediınbm- umumi karargahına 
göndermiştir. 

hal fevkalA.de ellratle geminin 
öte taraf mdan kayığa atladı. 
Bir kere daha blltün kuvveWe: 

- Allah rahatlık versin.. 
Dive ~dı .• MUtJıit ve vah. 

şi bir zevk duymuş olan mfiret
tebat hep bir aiızdan: 

- Allah rahaUık versin.. 
Dive tekrar ediyorlardı •• Son. 

ra sakin denizi yaran kürekle. 
rin çıka.rdıklan se3lerden b8.§ka 
hiç bir gUrülfü dUyulmadl. 

Gemide artık bir ölü silkfitu 
\"ardı_ Yalnız diti kanlaum bur. 
nUI!4an solwnast duvuluvordu.. 
Dire~ ilst ta.rafında Roland 
sessiT.CC Allaha dua edivordu. 
CünkU onları bu müthiş va.zL 
vetten yalnız o kurtara.bilirdi.. 
Roland sessiz, Valeri ümitsizdi. 

Felinet sessiz adnnlarla ya.. 
Ya§ yavaş ilerllvordu .. 

- Allaha ısmarladık Roland. 
Dive Valerl mmlda.ndı .. 
- Allaha mmahlafük bevim

Allaha ısmarladık ma.tmaıel •• 
Diyerek Totolitombo veda et. 

ti.. 
Fcd bir stık<lt kinde bir kac 

dakika ~çtL Zenci boo vere h>
terinl ~ kurtulmak i6ti 
vor. fnkat C".aba.Iadık<"a daha rr. 
Ja bal!landı;tlı hissedivordu.. 

Bu gibl şahsiyetlerin Ler sa. 
hadald en bllytik hataları milf. 
:r:it düş\inoeli olmalandır. Bun • 
Jar çabucak bütün kuvvetlerini 
bu ui;urda tükettikleri için ye. 
niden b~ka bir sahaya dönmek 
mecburiyetini duyorlar. 

Vecihe. Fahir• Ferııan, Refik Fenı3D. 
Okuyan: ?duzıı!fer tıkAr, lS.80/H.OO: 
Mllzlk: Kan§ık hafit mQUk: (PL) 
18.00: Program. ve me.mlek t sa.at. 
~ l.S.06: Mllz1k: CUband (Pl.) 

Şehir 'lly&trosunun biltQrı tıUılatmı 

fcllketudclere tabsts ettiği bOytık 
müa:ımenıat 6 ŞUbat Pazartesi akp-

Bu bediycdc.ıı çok mUteha.ssia 
olan general Gort Mis Hay'e 
bizzat yazmış oldufu bir mek • 
tupla teşekktlr et.mlş, hediyele. 
rlnden fevkalide memnun kal. 
dığmı, gerek keııdlSinln gerek. 
ıse yaverinin bu başlıktan dalma 
t&§ıdıldarmı blldirml§th'. 

lngiliz t~ tamPİyonu 

Dişi bnlan bir müddet sakin 
denizin sula.nna baktıktan, et 
rafı f!e7Jp kokladıktan sorıra n. 
r.erlerine ~ ~elm• b~la. 
m~ı.. Bir rilz<?!r ona 'ıaz:ırlan. 
mi§ olan canlı avların kokusu . 
nu ~tinniırti_ Simdi vahşt hay. 
vanm görlerinde pa.rcalamak is 
teven mUthje bir n11nltJ vardı 
Evvel! kırmızı dı1ile mllthi'J 

Eğer bu işarete malik olan 
kimsenin acuvundaki kafa çiz. 
gisi müstakim hat şeklinde ve 
uzun olarak çizllnılş ise mevzu. 
un işgal cdemiyeceği yi1ltsek 
mevki yok demektir. 

lMO: Koıııışmn: (Çlftt;lııln pati). 

18.56 Se.rbc .. t aaal 19.10: Memleket 
saat ayan, Ajana ve meteoroloji ba· 

mı fik defa olarak: 
M':MEBE SOKAK 46 NO. 

bertcri. ıuo: Türk MU%1ği: ıaıstk 
program. 20.ıa: KnnlJ§111ıı: (tıı:t.ısat. 
saati}. 2030 Türle m~: Faml ııe. Bu ak§&JD 9 dıı 
yeU. 21.15: Konae.r tak(l1ml: Halil Zozo Dalmıuıla 

evlendi 
Insrllt.erenin kadınlar a.ramn. 

da bir numaralı tenis şampiyo. 
nu Mis Kay Stammel"B, geçen 
gün Londrada İngiltere ordusu.. 
na mensuu teğmen M. Mlcbae! 
Menzf ile evlenmiştir. 

oenQelerlni yaladı .• Sonra ya • 
vat vavaş. &inerek ve her ,an L 
ein atlamağa ham- b!r şekilde 
kurbanlara doğru vak18§I118ğa 
ba~ladı. Bu gibi kimseler romat.Wna 

ve fazla hanıızivet neticesi olar. 
bütun hastalıklara maruz olur • 
lar. Ba meya.ııda olmak üzere 
bilhassa n.ğız ve boğaz iltihap. 
larma, egzama gibl cilt hasta. • 
Jıkla.r;.a yakalanırlar .. 

~ Yönetken. MQı;tk: R&dyo orkM- KEDiYE J>El':rıı°tR 
tram. (Şef: Dr. E. Praetortus). 22.15 

1 

Memleket nat ayan, Ajans haberle- ALEMDAR sınema~mda 
rt· ziraat. E!ham - TabvilAt, Kam· ~ 

Bütün 1ngiltere halkı tara . 
fmdan sevilen bu rroorcu kızın 
izdivacı Londrada bUyUk biT a. 
18.ka uyandınnı6; bilbassa te • 
nisçi kızlnr §ampiyonlannın bu 
mesut gününde ellerinden geldi. 
ği kadar çalı~lardır. 

tik olarak Totolitombo gece. 
nln karanlıih i<"inCle yanan bu 
vah~ ~öıı;leri gördü. 

(Dah4 oor) 

b!~ _ Nukut borsası, cırıyat) . 22Jır; Kovboyun Aşkı 
:M~: Oda mtızıği: (Pi.) 23·00= 'Mll.. Uç Palavracılar polis 
~k cam;band (P1.) 23.2:5/23.30: Ya.. 1 h fi 0 

rmld ım:ıgnm VO 'kapantlj ft Jyest 

- Efendim .. Eferdim .. Kar. 
§Imda kaplan var .• Bize geliyor. 

Diye bağırdı. 



at Muhittinin gömülmesi 1 

Çok hazin oldu 

...._ ....... it:;;~ 7tiJnfldWt' ellM' ~ taftntr7celt 

~'9· beklcmne. ı ebedi .medfcnbıe aötliıüliil. 
~ daıa ebediyen Bu 81f&da hıçlanldu ~! 

lrbdapnm tı. herkes artık gözyqlannı tutamaz 
~e ~P&k'ı dün &öz. olmuıtu. İzzeti canı gibi seven S rap tevdi ettik. gueted arkadagJarmdan birisi. 
' 11..._~_left!I ytlzler. •lliyarak şöyle diyordu: 
lti'"'IUJlll erken mt. - Zavalh brdqlm, bayramda 

'e keıffiıine karşı burada kurban kesmek iatemif. 
~ levJi vazifelerini tin. Kaıdini kur-ban verdiıı !" 
~ Ceııaieainin kaldın. Defin merasimi çok hazin ol. 

ile C•~Yctleri Hasta. du. Dal gibi bzetln tabutu, ebe. 
-.ııefe bqtaımJ)ar. dt metfeninin yanıbapna indiril. °" 1ılrde diği aman itibaren, birçck güzel 
iti kalabalık o trL ıesll hafızlar, izzetin yakın arka. 

baıtaııane bahçe. dıtlanadan, biltUn ıpor sevenle. 
(ı_~ tatnııı bulunu. rin tanıdılı hakem Ahmet Adem 

"'1ı lzıct, ne olurdu, O~ğdtlm, ui.z ölUnün ruhuu ku. 
ııı; 'tnı ile ~ok otdupnu. ran okudu, dualar edildi. 
t~ .J>atiyt baıını kal. Bundan sonra Refik Osman 
~ılseydinl.") Top, hıçkırıklarla kesilen bir ses. 

t On birde bastaha. le, izzet Apaktn gilzel tabiatin. 
~ )apdao duadan den. bulunmu arkadaıüğından & tlıtrinde taşmarak bahseden blr hitabede bulunatak: 

t:"t ~-- ~, naması kıhn. t 
L~~t camünc doğru .. _ fnsan izzetin, 11rkaia1 z. 
...:· .. ,..'lllUDe ICtin., .iyilik eever izzetin, sporcu 

9' ._ fe baflandı. izzetin ve gazeteci bzetin bofJu. 
'PQr -.ıde razetelerin ğunu ebediyen kalbimizde hisse. 

.-.... ._ "tekktillerlnln ft L! in 
C6ııdcrdikleri relenk. decelf%. O bulunmaz °'r san. 

11 dı I" dedi. 
~ ı RefUr Osmand.aıt sonra. fstfkır 
t.:'biyeai İstanbul bat- gazetesi batmubarrlrl Nizamettin 

L All .... ~ 1~11 Jrfl!WI (Ja.. Naif, ller - ywleri titn*. 
~. ~'"'e ld«L ceaine gar ~ koau ... adam, 

Ji11ınastlk kllbU. ı.. acıdan .... hm! Jamk bh- sesle, 
tlbu, fstanbtıl bL luet bakkında aöz söyledi. 
ı.!~ hakettılerl. mat. Ezcümle dcdiki: 
. ~ ttrbl,_ı fUt- .. _O, tık pzetecfll1ı 4inlftl 

L '"llU. btanbul futbol benden almtştı. Ben, onun meelek 
l'9" BlrUll btanbul hiyatrna dofuıunun iılm babası 
L~t gazetesi. Haber bulunuyorum. Ah, isterdim. ki 
-il l>lldka guetlll. pdi onun 111ezar1 baJmda konu
~ lCırauzı • Beyaz ~L .- ben b1eyim ve f.zzet mezarı. 
~lan, Vakıt ve Ha. ,aıııı bqına gelerek benim için söz 
~ • latttdel pntftl. ~-... Arak tula eöyliyemiy .. 
._ ~i, gazete bayi. ceğim l" 
•• 'il.~ 111ng81, Recep Nlnmetttn, meza: bqmda ba-

~tlri.r Zati Sun. lunan herkesi atlatan .azterine 
lı:._ bıçkınklanndan dolayı f ula de. 

~·~ok yUksek zevat. vam edcmiycrek ağlamağa başla.. 

~ ~~=~L di. Eylip tdman Yurdu ve Eyilp 
ltıllt Yotlardı. gençleri koruma Yuvası başkanı 
hl; takıp cenaze nama. da teessürlerini üadc ettikten 

teırıaat tarafından sonra alay, izzetsiz olarak EyUp 
!14iıdi.1ra otomolillerl~ me.zarhğı yokuıundan yavaı ya. 

ite d YÜpıı;ltan tUrbe. vq ve bir çoğu h!ll ağlamakta 
eU: tdildı'kten aonn devam ederek inmele baıJadı. 

~a;·;
1

İİ Ve1' iliN.Ş. 
"•kl1 ~ l Huan A.ll YU-, lert için de konuşmuştur. 

tl etı tuıtur mu • Maarif Vekilllğl, Unlveraite· 
~ 'lQı teclrlıat TaziyeU ye Fransa ve lnguteredeo ba· 
1 S:k Uıere dun An· zı profesörler getirecektir. Bu 
"'-b bqıa ıeım1tUr. ı •uat& profesörlerJe mutıa · 

"- 'hley!n Galatasa- berA olunmaktadır. Netice bıı 
ı, te tttmı,, okuıuo kaç baıta1a kadar belll ola 
·~ l111Jttıkten eonra, caktır. 

~~;:•ıı geçirmiş, ta· Unlveraitenln profesör ka4 • 
'ıın • vaıı,.euıe ali roaundaıı başka d0<;ent ve a · 

'1r. slatan kadroları da talnl) t. .. ~, J/ Usc11n4en ıoıı· edlleeelıtlr. 
~ttrtıdnrıugune ge • Vetn. bundan eonra. Unl · 
~l'tı~nı Muduru Tovflk venlte talebestne yapdacak 

'- ~ctrı Uş, lstanbulun ıudıın meaeleal Uıeıiııde e • 
lı•ın, •a.t nıuessesele saslı surette durmuştur. Rek • 
t tlzn l'aztyeu etrafın. törlük talebe için vekAletten 
t. te llJ, umum mUfet- yardım tah8isatı latemlştl. Du 
t, fli§ işlerini &ö • tatııisat verilerek talebe için 
~ -'lrı 11hbl teraJU havl bir yurd ku· 

llı:ııu f MUdUrlUIUn· rulacaktlr. 
~ erinden sonra, Hasan Ali Yücel, bundan 
~~ile lltını,, rektfSr eonra latanbul Kıı ıtseslne ge. 
~lltlQ lkt B~tı.~t.:ın faz. lerek edebiyat .kitaplarmm 

"•"11ie Rektör Cemil tashihi vo yenl müfredat prog-
~1'tıtlı ilin bugUnkU ramımn tanzimi ile meşgul o-
~ tııı tedris l"aılyctl lan komisyonun mesaisi hak· 
''-tıt •tnııştır. kmda, reis Süleyman Şevket • 
~lfl tller, bugUnkO ten izahat almıttır. Verilen 1-

' 't& ~elmemektedlr zabat neticesinde komisyonun 
~il teııq &tında kimya bir mtıddet daha meaalılne de· 
~~1lli1tıer:ktedlr. Hasta- nmı muvafık görUlmUştUr. 
~'ııe e de talebenin Eserler hakkmda, lise ve orta 
~ ll~ltaaca1r~11.hllmesl t • oku' öğretmenJerlnlo fikirle -
\l•~''"'1l lllar bulun-:1ak rl ela sonılmuttar. Cevaplar ge 

i"°'•lıa 1kaıaıt lçl• ,... leeell: .,... 11 tne kadar eöD· 
~'taı. ' la.hataat llA.vc. derllmlf otacal:tır. Komisyon 
t "le öğretmen raporlannı tetkik 
~'1ı. Chılveraftenln edecek Te 1enl edebiyat kitap. 

DrofelOrUUt • lan bu4&A aoua budacak .. 

Yenı ı61ze:eler 
Niksar, Erbaa, Gü
müthue tekrar aar

ııldıyıa da zayiat 
olmadı 

Nlbar, O (A.A.) - Ev
velki gUn aut ı 1,4 5 de 
Nlksarda Uç saniye suren 
hafif, dUD sabah da ikiye 
bet kala 10 saniye suren 
şlddetU bir selzele kayde
dllmiştir. 

Bir lk1 ev yrktlmıt. ln -

Türkiye tehdıt 1 
ile dağıl 

Ancak milli menfaatle· 
rine hürmetle kazanıla· 

cak bir memlekettir 
(Bq tarafı ı i11Citü) 

lngilterc nasıl Britanya a!ala. 
nndak.i ıalıil hudutlarından bat· 
ka Avrupa kıtasmda Ren nehrini 
kendisi için bir enmiyet hududu 

sanca zaJlat yoktur. 

ERDA.ADA ZELZELE 
BEŞ SANİYE SURDU 
Erbaa. 29 (A.A.) - Dun 

olarak kabul ebniı ise Türkiye. 
nin de AYrUpa mmtakasm.daki 
emniyet hududu Tuna nebri&f~; 

1 Balkan antanb da bu emniyet te. 
lakkiainin bir eseridir. ltıgiltere 

sabah Erbaada 5 saniye 
ıttren tok şiddetli bir zel
-ıele olmuştur. Fakat za -
ytat yoktur • 

D10ER ZELZELELER 
Gümn~e. Z9 (A.A.)

Dlln gcee GUmUşhanede 
bafU bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Amas,a. 20 (A.A.) -
Son 2' aaat zarfında A • 
masyada muhtelif saatler
de 4 defa yer sarsıntısı hf11 
sedllmlştJr. Hasar yoktur. 

ve Fransa ile akteclihn karşılık1ı 
,.ardım paktmda Balkan ıulhuna 
yer Yerilmesi de bandımckr. Bal 

1 kanlı devletlerin hudutlanna ha. 
riçten gelecek tecarizlerin bir 
müddet aama Tiil'kiye huduttan. 
u kadar uazanaeağı açrk ı,·,. hL 
kikat oldutuna, IMa türli tehlike. 
lere lcar,ı daha ille merhalede ted. 
bir almak Türkiyenin en hayati 
müdafaa hatlarından biri olması 
tabii bulunduiuna göre Türkiye. 
nin bu eaaı dairesinde lngiltere 
ve Fransa ile anla'1Jllf olma11 AL 
manva aleyhine diye telakki olu. 
nabilir mi? 

----------------...rı Eğer Almanya Türldyenin Bal. 

f in -Sovyet harbi 
(Btı.'/ tarafı t incide) 

bölgelerde sllldlnet kaydedil • 
mittir. 

Umumi Bua f,aylata 
• Helsinki, !9 ( A..A.) - Ba.z1 
f sv~ askeri mahfilleri Sovyet • 
terin kanunuevvel avı ~ında 
Finlandiyada ölU, yaralı ve esir 
olarak verdikleri zaviat mlkta. 
nnı 80 bin olarak tahmin et • 
mektedlrler. 

DatHmarkada 'btJf bft1 tıfle Fin 
ÇOCMklarıaa Kabule Hazır 

KOJHm1ımJ, t9 ( A.A.) - Fin. 
landiva içtima! !ıler nazırı Fa. 
~ohn Ue Kouenhag belediye 
reial doktor Kaper araamd&ki 
ndl%akereler sona ermiştir. 

Danimarka Finland.iyadan 
tahlive edilecek çocuklar için 
ihtiyat bir memleket olarak te. 

· '!kki edilecektir. Zira ::>animar. 
kanm Finlandiyaya mesaf eai . 
nrr ~ allelerinden cok 
uzaıct. bıtacak derecededir. Bu. 
nanla beraber 100 kadar çocuk 
nlecek ay Konenıhae:'a gelecek. 
tir. Ve milteakiben bir kac btn 
"Otufun gelmesire intızar edilme 
ildir. Şimdiden beş bin afle Fin 
c:ocuklarmı kabul edeceklerini 
blldirmlşJerdir, 

3alkan konf eran
sına ne fikirle 

gidiliyor 1 
(Bf.lf tarafı 1 indU) 

devletleri araımda karıılıklı ga. 
ranti ve hat~ taarruz halinde as. 
keri muavenet kaydiyle bir blok 
teıkil odilmeai olacaktır. Fakat 
blSyle bir blokun teşkili §imdilik 
mUmklln olmadığı gibi tehlikeli. 
dir de. 

lmklnsızdır: Macaristan ile 
Bulgaristanın Romanya ve Yu. 
gosıavyaya karıı olan tadil iıtek.. 
leri sebebiyle. Tehlikelidir: Zi. 
ra, Romanya. Yuıranlstan ye 

Türkiye muhariplerden bir Jrup. 
Ja 11kı bağlan nrdır. Ve bun. 
Jann iıtirakiy~ bir blok te~kiJi 
Bcrlin ve Mo&kovada kendileri 
aleyhine milteveccih addedilebL 
lir. 

Buna binaen, Yuposlav ricali. 
nlıı kanaatine göre, Balkan kon
f cransınm ilk hedefi Balkanlar a
rasında bir yaklapnava mani olan 
engelleri ortadan kaldırmak ol. 
malıdır. Diğer taraftan konfcran. 
sa iıtirak eden devletlerin muha. 
ripler hakkında kat'i bitaraflıkla. 
nnı tcsbit etmeleri lcabedecektir. 
Bununla beraber, Betgrat, yalnız 
Balkanlarda değil, aynı zamanda 
Anadolu ve Akdcnizde de men 
faatlerl olan Tilrkivcnin lngilte. 
ro ve Fransa Ue anlaşmasını mu. 
hafa.za edebileceğini teslim et
mekte, fakat tamamen Balkanlı 
olan diğer devletlerin Türkiycnin 
ml .. lini takip etmemeleri icabe. 
decdi kanaatini ~öatcrmektedir. 

t1r. Edebiyat kitapları olduğu 
glbl diğer ders kitapları da 
tetkik edilecektir. 

Yeni kitaplar 1941 • 194~ 
ders yıh başına kadar ancak 
yetlşeb!Jecektlr. 

Vekil, tehrlmlıcle bir hafta 
kalacaktır. 

kan!ı:c-da ft Akdenlzde kabul et. 
tiği emniyet hudutlanna tecnüz 
etmek yolund• hir niyeti yolua, 
Ti:"ı·k. Alman müna1eıhetlerinde.. 
iri dostluğun bozulması da varit 
olamaz. Bir f&rtla ki Almanyanın 
Türk doatluJunu Türk eaareti 
manaama almaması iktizlı eder. 
lngilizlcr ve Fransızlar nasıl 
Türklerle doet olmak iein mutlak 
surette Almanyaya düpnan ol. 
mak -tarbnı ileriye sürmemişler 

iae Almanlar da Türkiye ile olan 
münasebetlerinde böyle geni, b!,. 
siyaset Ye inııani,.et zihniyeti ile 
harebt etmelidirls. Zira Türk. 
ler ne Almanlar arasındaki doet. 
luiun muhafAZ11S1 ancak böyle 
senit bir zihniyet ile mümküa 
olabilir. 

lngilizler Ye Fransdlw İmpa. 
ratorluklarmın huduttan ile Tür. 
kiyenin milli huduttan temaı ha. 
tinde bulunmasına nğmen bu iki 
millet Türle cloetlutaaa im-. 
ımk için bugün lnmılileriaio mu. 

harip bulund~ Alımn,.,.a 
dütman olmamıza istemedikleri · 
ıözönüne getirilirse coinıfi bu. 
dut ib"bariyle Türkiyeye hiç mü
naıc".>eti olmıyan Abnanyanm bi. 
zi lnaillz ft Fraıuız doıtlujun. 
dan vazgeçİnneie çalıımumdaki 
ıarabet daha iyi anlatdır. 

Halbuki Almanlar bir taraftan 
böyle Türkleri lqi.Jİ3 ve Fnıwz. 
larla dost olmaktan vazpçirme. 
le çabıll"ken, diğer taraftan Sov. 
yet Rusyayı Türkiye aleyhinde 
Kafkaslardan taarruzlara tetTik 
ediyorlar! ... 

Almanlar, .Türlri797i lnriJd" 
Franıaz dostlutunan nqeçir. 
mele ?h!Kak. !tunun için Tür. 
klyeyi Sovyet Rusya ile teh:lit 
rolıına ıidecek yerde kcndilcc:i 
Anupaya tahakküm etmek haya. 
linden nz~eçseler" küçük dn. 
Jetler-in milli istiklallerine hürmet 
ebeler o nkit Türle dootluğunu 
baldkaten kazanmrı olurlar. 

Eğer Almanlar Türklerin lcen. 
dileri ile, kendilerinin istediii ııL 
bi dost olamPldtJdannı ~örüvorlar 
ise, 1"mun sebebini ne Jnt{ilizlcr. 
de. ne Fransızlarc!a dctıı. yine 
kendilerinde, kendi hareketlerin. 
de. kendi aiyaaetlerinde arasmlu: 
Alrnanyada A'n'Upaya tahaldriim 
ebnek ıfYaseti devam ett1rçe, 
1914 harbinde sütten aiızlan ~·a
nan Türklerin artık yoğurdu üf 
leyerek içecelderinl lYice bilsin. .... _ 

Hitlerin Türldyeden latediii 
dostluk dciild:r; onun kaf .. nda 
Türkler için cüıüıv.Jüğü ıey: 
"Y • b:?nim emrim altına sirerai. 
nİz, yahut sizi öldürürüm." de. 
mektir ki buna dostluk adrn,ı ve. 
rebilmek İçin Türk mi'l~tinin L 

lal ve mantıktan tecerrüd etmesi 
lazımdır. 

Türk milleti 1914 de Al-r-.anva. 
nm yanlıt aiya•etine kapılan im. 
paratorlı•k ad~m!arının eli il~ uğ. 
radığı büvük fclake::en kurtul. 
ma!< için kimseden yar<!ım iste. 
medi; Almanyayı Vrrsay esare. 
tinden ~r!ara~~ di•erek A•. 
rupaya tahakküın f!tmck ha:ra'i 
ar1taaında k~n Hi 1· rin •çbğı 
haksız harpten muzaffer çıkmıuıı 
iç=n ya,.dım ct.-d< Türkiycye ait 
bir vazife delildir. 

ASIM US 

Kfiçük f;OCuğun 
kederi 

(Ba~ tara/t dünka "'aytmszda) 
Kendisini dUkUnda bekliyor 

\ardı. O burada iken dükkanr. 
teyze zadeai bakıyordu: 

- Ama mektubu yazacak mı 
:5'..!l.'Z? 

- Elbet te yavrum yan! ya. 
zacaimı-
Çocuğu iki sa.at vanmda ala 

koydu. KUçik dar dilkkiıu.tı 
-;:ördWderl onun pek hoşuna gi 
diyor, ve onu Adeta oyalıyor 
du. 

MOsteriler sPr;p ~ıkıyo .. lar. 
- Bir pembe kurdele istiyo 

rum matmazel Aurore! 
- Piet'T'e şu alt kutuvu bana 

verir misiniz eu yandakiyi biraz 
kaldırınız evet dördUn ·il sıra .. 

Bu blr mucize idi. Bu darm&
daJhnık dilkkfuıda acıldııhndaı: 
beri bir kere daha dibeltl!me . 
m!ş olan dükklnda matmaze1 

Aurore her ııtevlıl nerede oldu 
!?unu yanılmadan biliyordu. 
~ Saat ~~iyordu. Yalnız mavi 
kadife btr kurdele c;ocu~a yine 
annesini hatırlattı. Annesi bn 
ren!tte bir kurdeleyi aaçLn a 
rasına takardı. 
Şatoya döndUğU zaman gene· 

kızlardan biri: 
- Oo de!ikanl!. dedi: kıı.rak 

hk yaptm ba !.. Buraya yUn ge. 
tiren matmazel Aurore aenl be. 
raber mi e-ötUrdü ?. 

Bir diğeri: 
- Nizamnameye u~ değil 

ama. e~er ~uk istediyae gö 
tllrdUğllne tyi etmiş: dedi. 

Sonra onun başını okşaya 
rak : 

- Zannı ,.vrucuk! 
Dive lcinl ~ktt. 
••Zavatıı yavrucuk. zavallı kU 

~k., neden mUtemadiven ondan 
bahsederken böyle söylilyorlar. 
'dı. O bu hitabı sevmiyordu. 
MerbüıeU kabul etıidvordu. 
ona~ lilih~ '8toda 
daha futa §t!Da.rtıvorlardi. Bu. 
nun sebebin! tahlil edebilmek 
etrafında vavaş seste yaJ>tları 
tısıltılan anlayabilmek için he. 
nilz ~k ~nçtl. Yalnız o aktarn 
iki kapı arasında blr kadmm IU 
sözleri slSylediğini: 

- Ne?- içlerinden birinin an. 
nesi mi aımtış, hangisinin! 

Birden eocuk bir isim ialttJ: 
- KOçllk Pierre'ln!. 
Ve kapanan kapmm çıkardı. 

~ &es küçük bir kalbi tamami. 
le ezdi. 

KUçUk Pierre lhnidlnfn k&l'fl 
smda bf r duvar g!bi örUlmUe o 
lan ve bir mezar kanağı elbl a . 
~D' duran bu ka.pmm 6teld ta. 
rafmda kaldı. 
Artık onu buraye 1imnutllr 

ten terledi~ irin paltosunu a! 
'Da~a .-endcrdiklerinl unJtmq 
hL Artık öte1dlerln kendls!n· 
'>evaz salonda beklediklerini bit 
mlvordu. O artık annesi cı1 "'!'la 
dıimdan ann~lnJn meleklerle 

Mehmetçik 50 ınci 
T llrk bUvUüU 

(/Ja.§ tarafı l incide) 
&erde hcı hlrl Türk tal"i 

binde birer yüksek şahika 
teşkil edcıı Türk bil1ülüerin • 
den elllslnln blye>l,:.r&flleri ile 
reslmlerinl tetkik ederken en 
çok dikkatime çarpan ikJ şah 
slycı oldu: AttlA Uc &lcbmct . 
çlk. 

(At.il&) eeerdekl elli Tnr1' 
bilyü[riinden blrinchddlr; bun· 
tlan sonra Farabi. Gazneli 
Mahmut. lbnJ Sina, Fatih ... 
Gibi eski Türk büyükleri MI· 

yalıyor \'e za.mammıza ~I • 
yor: Atatürk, lsmet tnönü. 
I"' d Çakmak •. En sonuncu o
larak da (Mehmet.dk). 

Bu Slll'Ctle l\Jchmetclk llt' 
inci Türk bilynr;n movktlnl 
almış. İbrahim AIActJdlnh• 
.osteı·dlğl bu in~ takdirkAr 
,•c r.;ö ·.r,l~ri :nıc:nrtan hlr hassa 

sfyet nilmnncsldlr Kıymet Vf' 

•~rece ltlhnl'lle elli Ti,rk bD 
yilit'Onf"ı sıralamak zor bir iş 
tir: falcat ellinci Türk hfiyfi 
ıtft olarak eserde mMld alnı• 
' f"'hm"tcl:- 'n m.,vkltnl ta)ir• 
edehlltrlz: Cftnkfi J>ntnn Tilrlı 
bfiyflklerl birer y0kt4ck bnş. 
. lchmcklk ise bUtOn o bs«la 
"nmnıtM• t~ıyan bir~ . 
deıllr. Hasan KUHCAYI 

Çeviren: Suat Deroiı 
beraber cennette bulunduftm
dan başka bir şey bilmf yordu.. 

Hemen binadan dı~n stızDL 
dü. Gece olmak llzere tdl. Kasa.. 
baya kadar koştu. Fakat mat -
mazel Aurore'un dllkkhmm L 
nlinde ne vapacağmı kestireme. 
den kaldL DUkklnda bir stlri1 
müşteri vardı. Ona bu fena ha
beri bu kadar yab:ıncı ~bre 
ka~ısrnda nasıl s~yteyebiltrdL 

Onu bu tereddDtten bfr lram. 
von kurtardı. Kamyondan lra~ 
mak için kaldınma sıçradı. &a
ra bilmiyordu, nastl olmaştq. 
Dilkkanm kapl1'mı ac:mıştı. 

Fakat kederini yabancıla • 
dan saklamak fçln dUkkAnm 
arkasına l!UzUldU. Matmazel Aa. 
rore'a yemek odası vazifea!nl 
~ören bu O<!a dllkkhdan da. 
ha karanhktı. 
Kü~k Pierre kendini bu 1ra • 

dar karanhkta bulunca sanki fe. 
na bir şeyden kurtuJmuı gibi 
rahat hissetti. 

Et yardımne ilerledi. ~te ma. 
sa ellerinin altında mupbba 6r. 
tunun serinli~lni duvuyordu. it
te a\raklannm (arptı~ mukaY. 
va kutular ve işte veşll 1eytba 
ren~ kadife kaplı bUyük tol • 
tuk.. Pierre'in bacaktan titri • 
vor. bilkUJUyordu. 

Kederi, heyecanı, taranlıkta 
koşu!j!an onu pek yormu.ıta. 
Koltuğun içine ldeta g&nWllr 
gibi oturdu. 

Gece olmu,ftu. l'.br mhı o. 
tuna. atlayıp RUrUJtU vap • 
mazsa itten döndUğU zaman 
ıınnesi onu alnmdan Bpeeektl. 
Onu her zaman alnından epma 
miydi! Ve dudaklan bplrı kut 
kanaijan ~bi aJıuna dejmez 
mly di? 

Matmazel Aurore odaya gir 
diği zaman çocuğu uvumuı bul. 
du. Yuvarlak bir göz Yltl ya.. 
naimm Uarinde duruvordu. 
Koltuğun içinde öyle me!ruk ve 
biçare bir hali vardı ki, ona 
doğru eğilmeden evvel bir mlld. 
det :vtizilne baktı. Ve yavq ya. 
vaş eğilerek onu alnından 6ptU 
ve sonra da cebinden çıkardıAı 
vumuşak bir mendille göayap. 
nı sildL 

Onu uyandırmak 18temfyor • 
du. CilnkU o da bütün kadınlar 
~ibi evvela ana olmak ic;ln dol
muştu. Sonra da Afiyeti ve •.e. 
mizlf~i onu bUvUk insanlardan 
daha fazla çocuğa vaklqtm • 
vordu. Anlamıştı. KUçUk Pierre 
ondan milmkiln olduğu kadar u. 
zun bir mUddet saklanılmak la • 
tenilen şevi öğrenmiş bulunu. 
vordu. Ve bunu öğrenir ötren . 
meı de ilk aradığı lnl&n kendi. 
si olmuştu. 

Bu şeyden bQyQk bir eevlnç 
duyuvordu. Çilnkft o Pterre'l 
her zaman yanında alakoymak 
istivordu. 

ı~te kederini unutturmak ve 
tesell: etmek istedi~. ona artık 
malik olmadıtr anıt şefkatine 
ekrar kavuşturmak istediği ar. 
'cada~ı. kendisi daha onu çafu'. 
madan evvel yanma koeup gel 
memfş mivdl? 

Ona gelirken insiyaki bir lftf. 
vakla, k:ıvbettffl sevgili anası • 
nı ona hatırlatan ~ne: c;ehre • 
!erden ve bu memleket!n oarlak 
'?ilneşinden kaemııııtı. Matemini 
'3araca k bfr IO!'lufa, ve eolgun 
bir çehreye ihtiyacı vardı. 

• • • 
Cocuk uyandıfı zaman. t&nf. 

nede at.et vandı~ını ~ördü. Oda 
ısınmıştı. Şöminenin i<~indekl a.. 
leşlerden dökUien ışık odanra 
duvannda halının llstUnde dan. 
1edh•ordu. 

Yerinde!' doj?nıldu. Bqnu 
kaldrrdı. Bu vanm ı~ıim için. 
de koltuCJun vanma davanarak 
l"akta duran beyaz b!r SfÖlJM 
~~rdU. · bevaz bir göl ere- Bu 111k 
her şeyi ~österrrıivor: c;ehreyl 
mUnhem vamvordu. KiJ .. Uk de. 
li~{Rnh bu bevaz S?ölttnfn ken • 
cf1"'n.- do~ ''8vaş. vavaı, eğil 
d 1 ı1iinl hi~ettf. ~nnra '>fr ~ 
dndRk afnfT!'l vaklacıtt. nJ du • 
eh ~tıır h•r bfr ae'-tnin lbtira . 
sile vınranmamış te?!liz kız du. 
"'"' Ttl111n '""!mlm dudaktan ka. 
dar bı,.e idi. 

Bu dut'11 !{1ıır anasmm dudak. 
hın ic'f. ~~zlerlnl wmdu.. ıre: 

- Al'!!P.... >~neci~ 
Diye JuGkr.dı .. 

B!TTt 
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Adliye röportajları : 
,.,.,_-. ,_, ~1-2 ~ _, -

M ahkllmlar hangi 
karara sevinir ? 

X a zan : Nihat Şazi 
Ağır cezalı mahkumların, f 1700 kuruş da mahkeme harcı 

haklarındaki karar oku:ıduğu ödcmeğe mahkum edilmesine 
zaman niçin sevlııdlklcl'ini ittifakla karar ''erilmiş, lrnrar 
bilir misiniz? yUzUne karşı okunmuştur.,, 

Mesel~. 10, 15 sene veya Artık, katil sevinç içindeydi. 
yirmi dört sene ağır hapis ce- Ağzında geniş bir tebessüm. 
zasma carpılnn, bununla bcra- lıirhirl arkasına cğllerclc 
ber &UtUn ınedcnt haklardan 
da mahrum bırakılan bir mah
kum nasıl olur da Se\·Jnebilir, 
böyle ağır bir cezayı hoş kar
şılayabilir. 

Benim de uzun zaman me· 
rak ve hayretle UstUnde dur
duğum bu garlı> nokta meğer 
ne kadar basitmiş! .. 
Bnkmız nasıl: 
lşte şimdi nğır ceza mahke

mesinin kapısından iki jandar
ma arasında içeri sokulan bu• 
avurtları cökmUş, rengi bal· 
mumulaşmış vo yalnız boncuk 
gözleri fıldır, fıldır dönen suc· 
lu bir kişiyi füdürmUş ve bir 
diğerini de yaralamıştır. 

Bugün, kendisinin en bUyUk 
bir ceza olarak tclA.kki ettiği 
birkaç :haftalık intizar denesi 
bitmiş, kararı okunacaktır. 

" - Allah ömürler ,·ersin, 
Allah sizi çoluğuııuza. cocuğu
ııuza bağışlasın, Allah sizden 
razı olsun... Yaşasın TUrkiyo 
Cllmhurlyeti!.. YaRasın Türki
ye Cumhurlyetiniı{ adliyesi!..,, 

Diye bağırarak dışarı çıktı . 
MNdiveıı lıaşmdn iken aşağıda 
duran hapishane arlrnclaşları
na bağırdı: 

" - On altı sene.. Hiç bir 
şey değil... GözUnll lrnpnyıp 
açsan, nasıl geçtiğini anlamaz. 
sın. Yaşasın! .. 

Gl:SrdtlnUz mll, beterin bete· 
rindcn nasıl scYinillrıniş!. .. 

X fHA'J' Ş.AZI . -.., 
·Ankara caddesınde 

Kiralık kat 

V AK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

~liikcııııncJ hlr ı ak ,· lm, her n ,, 
nıürncnnt cıHlclıllerck güz<'! 
bir rchher ; O & "'"3 fııl ı k hıı Al 

nıarı:ı(lrıı riyalı yalnız 

10 knrıı.,tur. 

Her kitapçıda· ve gazete 

1 

bayilerinde bulunur 

Dün ve Y arırı 1 
r ercün1e külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KlTAPEVl 

1-1 O kitaplık birincı serı 

Numara Kuru 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
a Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
4 Devlet ve Thtilll 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J . R~in külliyatı J 75 
7 lşçi sınıfı ihtilili 60 
3 Ruhi hayatta !!\şuur 60 
9 Işfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı 11 75 

Yüzlerinin iCadesi hiç değiş
miyen heyeti ha.kime önUııdc 
acındıraca:k bir tavırla sclflnı 
nrdl; tllerlni kavuşturdu. Ki\
tlp, öksUrUğU Uzerine, nyağn 
kalkan snnıffnln sesleri kesil· 
dikten sonra, kalın ye tannaıIJ 
sesi il• kararı okuma~a haş
ladı: 

"- 5. ı. 939 tarihinde, ırn- 1 
çUkı,:ekmececlc Hasım oğlu Meh 
medi öldliren ve Ali oğlu HUs· 
meni de omuzundan 3 O gUn işiı • 

den kalacak şekilde yaralaynu 
ve birinci sulh ceza hfı.klmlnin 
11 • 1 - 939 tarihli karnrlyle 
teTkif edilen Mehmet oğlu 333 
doğumlu Adzin y"apılnn muha
kemesi sonunda suçu işle-O.iği 

sabit olmuştur.,, 

ve odalar 795 
Bu ~rinin fiyatı 795 kunış. 

tur. Hepsini alanlar a % 20 
sl:onto yapılır. 236 kuruşu 
ı şın alındıktan sonra kalan 

ı lirası ayda birer lira öden. 
nck Uz.ere dört taksite bağla· 

·1, arıt. 

llml! ............... ~~~~l~/r~· ~~~~~~~~ 

:\nkara caddesının en naımı 
ıoJ.:tas{nda, ürhanbey hanında 
•:ıt \ e x:l'a olarak kiralık yerler 

1/tır.daki ilan bürosuna twi 

Katilin sırtı biraz daha 'kam
burlaşmış, avurtları blrnz da
ha cökmUş, gBzlerlndcki kor
ku biraz daha razla hissedlllr 
olmuştu. 

" - .. Melimet bundan sonra 
kaçmağa savaşmış, fakat Aziz 

• peşinden yetişerek cebinden 
çıkardığı yirmi sa.ntimetrelilc 
bıçağını ıol böğrüne, sağ bal
dırına ve mUteakiben de iki 
kUreğl arasına saplamıştır. A
ziz, kavgayı ayırmak Uzcre 
gelen HUsmene de aralarında 
hiç blr gtina sebep olmaksızın 
bir iki bıçak sallam'lş ve nnu 
da sat kasığından yaralayarak 
kanlar için.de yere sermiştir. 
Mehmet hemen kaldırıldığı 
hastahanede: 

" - Beni vuran Atlzdlr, ... 
Fatma için ... ,, gibi sözler söy
ledikten b ir az sonra. ölmUş
tUr.,, 

Suclu korku ye heyecandan 
hMlt hafif sallannıağa başla

mıştı. Göbeği üzerinde ka\'U:}· 
turduğu elleri tözUlmUş, birer 
lobut gibi blltUn ağ'ırlıkları ile 
iki yanına sarkmıştı. 

"- Hareketi TUrk ceza ka
n unun un .... maddesinin •••. 
fıkrasına uygun görUlcrek ö -
lUm cezasına çarptırılması ka
rarlaştırılmıştır.'' 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 

GRiP, ROMATiZMA, 

NEVRALJİ, KIRIKLIK 

~---~-.-~~ f""::J· !M-.-'111!: 

BiLMELiDiR 1 .,-•HER ANNE, BABA 
Et \"e sebzelerin lyl co pişmemesindcn, mey,·nlnrm giizelco yıkanın 

i(,'ilen sulnrm temiz 't"C ı:;af olm a mnsmdnn hAsıl olan so hı can <lcdij:,ıimlz barsa~ 
CD ınuzlr hay\'&nlnnhr. R unlar; fnco barsnğın iç znrı Dl\ yapı~arnk TO Jcllfl 

;\Cti~tr \ 'C ürerler. Ekseri yctlc f;Ocuklnn.lı\ huhınur. 
~1-;;melcri, burun, Jll~ 
.sar'aya benzer s!nft 
bu kurtların tcslricllr• 

JI :tlsizlik, knnsız lık, knrın nğrıları, knrm 
şınmac;ı, ishal , olmrluk, bnş <fönmc~i, ~:tlya nkmn.,ı, 

~ece korkuları, gii rıncuo YO işitmede 1>ozuk luk... H ep 

Bir kutu 
Bu kurtların en biriıici devasıdır. Büyük ve kü çüklere emniyet 

itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. 
DİKKAT: ){allan dıktnn .2 ı !'laat ıııonrn. ıııohı <'nn dli.5mcz!'lc çocn~'1mt1ztl• !i 

olmıuhğına i timat Nlinlz. Sılıhnt \"cki\letlnln r esmi mfl ~arule~inl h a lulir. Tarı!~ 
kntulnrın l(,'ln<lc yazılıdır. Myntı h er cCT.nlınncllc ZO kuruş tur. (Sl\ X'fA ) Jsnıtnl c:1 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
·.ı tııı .} eri; \ Ali.İT li.lbbl.'\'f 

7.AYt - Bakırköy malmUdUrlU. 
ğünden aldığım maq mUhUrümU za. 
yl ettim. Yenisini çıkaracağımdıı.n 

esklslnfn hUkmU yolttur. 
Bakırköy, Yenimahalle Yanıkııes 

sokak No. ıs Hatice Keben (312~0) 

"' "' "' 
ZA Y1 - lsUkltll lisesinden 1937 

tarihinde aldığım birinci devre ııaha
dctnameml zayi ettim. Yenisini çı -
kartacnğımdan esk!ııln!n hükmU yok-
tur. Sc~·fl (3123Sl 

ADEMİ 

...... ~ ...... ., 

• 

inhisarlar UmLI , 
M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e ~, 
I - Ke§I!, şartname, plAn mucibince idaremizin Batrad~7 

idare blnRJ!ı irı;aatı l§lne talip zuhur etmediğinden yeniden P 
ıılltmeye konmuştur. si'' 

n - Kf'§ll bedeli "28.117,91" lira muvakkat teminatı •z.ıO u1' 
Ill - Pazarlık 12- 2- 940 pa.znrt~ı günU saat 15 de ı<:al>I 

zım ve MUbayaat Şubesindeki .Alım Komisyonunda yapılaca1'~ 
iV - Şartna~ler her gün ıözU geçen §Ubeden ve lzınlr, 

ra mUdUrlUklcrlndcn (HO) kuru:ı mukabilinde alınabilir. ~ 
V - Mllnakıuıaya girecekler §artnamenln (F) fıkruaıd• J1 

Jkl ihale gUnUndcn (8) gUn evveline kadar bulundukları ınab•1,_,ı 
1dare11ine veya ln~aat Şubesine vermeleri aynca bir tennt eııJJ il 
almaları ve pazarlık Jı;ln tayln olunan gUn ve ıaatte yU%de 7,~ g 
ralarlle birlikte mczkQr komisyona mUracaaUarı illUı oıunub. 

Katil birdenbire boş bir çu
Tal gibi dizleri Uzerinue bUku. 
lerek yere çöktU. Uengi bcm
bcy:ız olmuş, korku btitUn ru· 
huna cökmUştU. 

Jandarmalar iki kolundan 
tutarak kaldırdılar vo bir kuk
la .gibi öylece durmasına yar
dım ettiler. 

T.IŞ BANKASI ıVAKIT 
1940 küçük cari hesaplar l°ün vek~~~~::,ercüme 

Kitabevi Devlet Demiryolları ve ~i'!1an: 
işletme Umum ldaresı ııan 

Ka.tip devam ediyordu: 
.. - •.. Ancak, Mehmedln. A

zizin nişanlısı Fatma ile seviş· 
mesl Ye Azizin onları bir ara
da görUnce kendini kaybede
rek sucu işlemesi bir tahfif se
bebi tern.kki edilmiş, eczası ::!4 
sene ağır hapse tahvil edilmiş- · 
tir.,. 

Muhakkak, ki Doktor Voro
nofun genelik aşısı bu cUmle
nln katli Uzerlndc yaptığı de. 
ğişikJfğin lıindc birini bile ya
pamar.dr. 

Zavallının gözleri blrtlcnbi
rc canlnndı, y:innklnrına kan 
hUcum· etUJ dizleri yay g.ibl {;C'· 

rlldi, ,.e bir tavşa:n gibi kulak
larını dikerek heyecanla dlnlc
ıneğe ba~ladı. 

·~ - .... Suçlu Azizin, suçu iş
lcdlğ1 zaman hen uz ) irınl yaşı
nı bitirmemiş olması da naz.arı 
"tibW ·tr -=k cezasının Uçte 
hrl'l lftWrırtl U 8ene nıUJdetle 
lıaptlD•: lft llebbedeu llmme biz. 
uıctltrtiilden nı:ılıl'uınlyetinc ve 

• k • Pi A l No. 41.50 5 c j 1en Kr. 

1 r a m ı Ye an ı ~ ~~.~:"~u· • ..:-kl •• ,,,ım .. "' 
K e§ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlcrin~e yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarası::: 1ıe.<ıanlannda erı az elli lirası bu: 
lunanlar 7.urava dahil cdiıccc7.Zcrdir. · 

- 191.f} ;krr-m;··r-leri: 

t ilet ~000 lirnlık = ::?000.- llrll 
:ı .. 1000 .. - 3000.- •• 
(J •• r;oo .. -c::: 3000.- • • 

12 
" 

2:;0 " = :moo.- •• 
.H) .. JOO " = 4000.- .. 
-;:; •• r,o .. = 3T:>O.- .. 

:.:ıo .. - ı:;:: ri2iiO.-.. .. ,, .. .. 
THrlnvc lş Bmı/;asma 7ıara vottrmakla valnız para biril:tir 
mi~ olmaz. aı11ıi :amanda taliiııizi de denemiş olursıt11uz. 

~ .... 1111 ........................... mll .... . 

meaelelcrl n. 
43 EflitUJJ 3~ 
44 Gizli harpler 7!J 
45 Disra eelinin hayatı 10<• 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam '15 
48 lrsiyf'Uo teslrler1 7~· 
49 rolltika fclııef~j 70 
~ Estetik 2~ 

61C 

Bu ııe~nln riat1 610 kunı~tur 
Hepsini alanlara ~iı·,•e 20 i.8kon. 

to yapılır. Kalan 4 -~~ kur:ur 
t .88 kuru~u peşin alınarak mUte 
b:ıkiııl ayda birer lir:ı ~deamet 

Uıere U~ taksite bağlanır. 

.... '• ... ' ~ ~ . .. . .. • 'V 

a.....-------------- ~ Muııamınen bedeli 10950 lira olan 730000 adet nı.karnU y.,,t'I 
4/3/ l!l40 Pazıı.rtest gUnU saat 15.30 da kapalt 2'.&rf uııulU ne }.fJ 

bioa.sında satın alınacaktır. ' 
ııı•t ;; 

Bu işe girmek lstlycnlerln (821.25) llralık muvakkat tem .. I' 
'"0 .. nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat b·"' 

misyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. ~ 
Şartnameler parasız olarak Anltarada Malzeme daJrcsıııdell• ( 

:ada Tesellüm ve Sevk Şcnlğlndco claıtıtılacaktır. 

................................ 

V AKIT matbaa51 

k ·Jt~ Kilap 
tanzim 

zsmznz yenı 
1 edip açmıştı 

Kitap, mecmua, ga zete hasat• 
Tabiler namınn dizği işleri aht· .......................... ~ 

S ,\ llfll1 : AS/Jt il~ 

nn~ılrtıSı ytr: l'.'ıK/1 Motlıııası 

Umum 

nerık 


