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şeretine verilen ziyafet 

rap::ılasta bir ziyafet verildiğini yazmıştık. 
tlstteki resimde Sir Vilyam Miçel ile Or· 

general Asım <:Xündü~ü, alttaki resimde Gene
ral Jonö ile MılH Müdafaa Vekilini görüyor-
sun uz. 

Musolini· Ribbentropla görüştü 

Ribbentrop 
ltalya ile Sovgetleri 
uzlaştırrnıya çalışı ~or 
Roma, 10 (A.A.) - Von Rib. 

bentrop saat 10 .da Romaya 
varmıştır. Saat 11 do MussolL 
ni tarafından kabul edilmiştir. 
Kont Clano ve Yon Makenıen 
görUşmede hazır bulunmuşlar

dır. 
Roma, 10 (A.A.) - lUbben

tropla Mussollnl arasında ya. 
(Devamı 6 1ncıda) 

Alman Hari~iye Nazırı 

Bugün Musolini ile 
tekrar görüşecek_ 

M©~k©V~9 <ctl~ 
f i-lı mümessilleri le sulh 
müzak~Teleri devam ediyor 

i , 

" . 

Bombard1man1a 1uırap' olmu.ş 80,000 nüfuslu. Viborg şehrinin bugfüıkü haU 
HclslnJd, 10 (A.A.) - Fin- J DUşmanm Kareli Derzahın. 

landiya tebliği: • clakl en bUyUk gayreti Vuoksl 
FinH\.ndiya. kör!ozi kıyıla- nehri üzerinde vukubulmuş, 

rında şimale doğru 1lerlemeğe (Devamı 6 ıncıda) 
teşebbUs eden dUşman mUfre-
zelcri pUslcUrtUlmUştUr. DUş. Günlerin Peşinden: 
manın Vlipuri'nin şimal _ batı
sındaki tcşebbUslcrl de akim 
ırnımıştır. 

Viipurl körfezinde SoYyct 
kıtaları Finler tarafından çev
rilmemek için tahliye edi
len birkar adnyı işgal etmişler. 
clir. Vilpurlnin cenubunda Ye 

Bilgi ve muhakeme 
Fındıklıdaki 13 üncü okul ta. 

lebelcrinden birine hocası tara
fından bir sual verilmiş. Tayya. 
renin kaşifi kimdir? Evde tahkik 
et, annenden babandan sor, denil
miş. Çocuğu annesi, babası işin 
içinden çıkamamışlar. Telefonla 
Va • Nıi arkadaşımıza sormuşlar. 
Nihayet mesel.: akş~m matbasın
da yirminci nsu· ansiklopedisine 
müracaat ctm::k surctilc hnllcdi· 
lcbilmiş. 
Arkadaşımız lındiseyi naklet· 

tikten sonra şu mütalaayı ilave 
ediyor: 

- Muhitte öğrcnilcc(>k şeyler 
bu gibi mevzular mıdıC"? Bunlar 
değil, ifü okul talebesinin ulema. 
yı kiram'ın dahi içinden çıkama
yacağı b..ü'ıi::lcr. Öğretmen bildi
ğini bizzat öfrretsc daha isa"oxıt 
e:1cr hannatmdayım." 

Bize kalırsa okul kitaplarında
ki mall:rnat coculdarımız için 
fo:drı c·ır bile. Onlara liızım olan 
şey kitnµ1an haricinde mnlumat 
!,cfinc ucr.-şmak değil. l<itaplar. 
d ı olan bilr;:ilrı- Ü:r.erine muhake
melerini i~lctmcktir. Halbuki ço· 
cukların rnalUmnt öğrenmekten 
düşünmeğc. lınttn öğrcndik!etini 
anlamağa bile vnkıtlnrı kalinayor. 

Calalasaraym <lihıl:iı maçta 'berabcr7i1.- goW 

Netckim bircok AYnıpa mem. 
lek:::tlcrinin m.'\lbu:ıt.nc!n bile ay
nı şikayete tcsad:if ediyoNL 
Maı:r.if sistemimize ait en esaslı 
derdi biz bu noktada görüyonız.. 

lYa.zısı 5 inci sahifede) HASAN KUMÇA YI 
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Y eı11 harbın sıkoloiisi: 

a n hastalığ• 
1939 harbinin ortaya atbğı bir 

hayli ac:Aiplik vardır. Meseli, 
garp c:cphesinde muharipler knr
tılıklı şarlulr.r söyler ve karşı· 
lıklı iatihkamlıtc-m td( çivisi ıö. 
külmezken harbin şarkta yoyıla • 
cağı hakkında dünyayı dola§M 
ıayialardan daha mühimi vardır. 
Çünkü bir ınyia ortay çıkar, 
ıonra vnıiyct anlagılır. Hnkikatla 
)'alan böylece biribirilerinden a • 
)'Jrd edilir. 

Fakat harp baş!ıyalı alb ay ol· 
duğu halde resmi tebliğler hiç bir 
aansll3yon ifade edecek mahiyet· 
te değildir. Onun içindir ki, cep. 
he tebliğleri sinema ilanlan ka • 
dar olsun dünya matbuatında yer 
tubnuyor. 

"Harp var, muharebe yok" ıö 
zı1e huliiaa edilebilen vnziyet 
müthit bir durgunluk ilade edi 
yor, A Vl"upanın bedeni sanki hu· 
dutlet:ında donmuı gibidir. Eğer 
Fin harbi de olmasa biribirlerile ' 
kanat ıürtil4türerek cilvelc:~esı 
muharip tayyareleri, insanlar 
airkte ac:aip b yVl\Illar seyreder 
gibi gönnei gldeceklredir. Bu 
donukluk, ve harp devinin kış 
uykusuna yabmş olması hadise • 
ye, onnsasyona ausanuı olan in • 
&anlan, ve hnvadiale taayyÜ§ e · 
den dünya efkarı umumiyeaiıü 
aıkıyor ve dünya efüirı umumi -
)'esi olduğu yerde hnrekct etme· 
)'en. çalkanımıyan, dalgalannu • 
)'an durgun ıular gibi kendi ken
dine kurtlanıyor, kendi kendine 
bozuluyor, Dünya cfkiın umumi 
)'esi bir ıcylcC' bcltllyOT, bekledi· 
ii tek ıey, korktuğu, fokat emri
vaki halini aldığmı nltı aydır gör. 
düğü harbin gerilmit bir yay gibi 
birdenbire boşandığını görmek! 

insan tuhaf mahluktur. Sulbü 
ecver. Kalbinde aşk yaşar, geJtç 
pğlann ölümünden ıztırap du
)"ar, (akat aanaasyon ve havadis 
onun hayatının gCrünmez dekor 
landır. Bu dekora liıkayt iman 
bulmak ne kadar rüçtür. 

insan kafası 'bir feye inandı mı 
onun binın evvel tahakkuk etme
aini bütün ruhile bekler. lnıan 
yalnız ceıet ve nıh münaııebetle
rinde çamurla u~ıAm İmliz.acın • 
don ibaret değildir. insan nıhu 
da, berzahlarında zıd tt."Zular a • 
)evinin yanında ıcfil cımellCl' ıak 
lar. Aılc ve nefnıtin bir kalpte 
iki kerde, gibi yanyana aüt emdi· 
ğinc inısan nasal lnanabllir? Fa· 
kat bu bir hnk1kattir. Karar ve • 
rilmit bir fikrin latcrı bu fikir 
aşka tt n nefret glbl, hin gi· 
bi sefil, çirkin ve ôdi ohı•n tahak 
kuk etmemesi lnınnrn içinde bir 
clcr.d halini ıılır. Bu ck>Auııile cö!(· 
lerde, in İynlllan ile mnymunun 
bacaklnn araeında dolnt n insa • 
nın aadece, çırılçıplak luırakterL 
diri 

."v'..ajino, Zicfrid ıenelerce en 
büyük insan dinamU,m;nin ıcm· 
bolü halinde taııavvur edil· 
nüştir. Bütün muhnyyilelr,., bu 
fıot luırşııında sinemada büvülc 
beşeri, cmsal•iz moct:Hılnr gör · 
mek hevesile yer almıştır. 

Halbuki sükut- Bir ıün. üs 
gün, bet ıün değil, altı aydır ıü· 
kılnet İnıanlan harap ediyor. Ya· 
ran göreceği manzara karımnda 
ağlayacakt.ır. Kalbi paraınp.arça 
olacaktır. Fakat bugün harekete, 
bir macera gönneğe muhtaçtır. 

itte beıeri psikolojinin bu ha. 
li bütün eikan umumiyo müe.H
selerine de sirayet etti. fakat hl 
diıe olan bir ıeydir, olduktan 
sonra oaun yadı kulaktan kulağa 
muhayyile tarafmdan ıalah edile 
edile nakledilir. Fakat her fcY aı 
lında b:r hakikattir. Olmuı bir 
teYiıı ifadesidir. Obnuı bit ~J 
bulamayınca haberciler bu defa 
bütün muharip cephelerde habe
rin (erz.aıtı) 1ani buldular: Talı. 
rninl 

Tahmin olanı değil, olacafı 
ıöyler. Onda bir nevi falcılık., bir 
nevi ehlileştirilımit yalan çeşniıi 
vardır. Yalamn r fite ile sniina • 
ıebeti yoktur. Onun için ra.lanı 
uyduran onu blrnz rötuş ederek 
ortaya atınca kendini de inandı 
rabilir. 

Altı aydır hakikat haberi yeri· 
ne erzast tahmin bol bol kulla
nılıyor. Propaganda denen ze.. 
mane ailfilu onu dünyaya öyl" 
yayıyor ki, her gÜn ndyoların 
hoparlörleri bir sürü tahmin 
enfilaıyonu ile ağtzlnnm açıyor -
lar. Gazetelerin aayfalan Wımin 
!erle dolu! 

Eskidenberi gazetelerin hat • 
makaleleri haberlere nazaran n 
okunur. Çünkü baımakalede o· 
landan dcılil, olmaıı lhımgelen 
,ekilden bahsedilir. Hatta hava. 
dia matbuab yanında haberlerini 
bile tandanalı b!r tekilde arzedeo 
opinyon matbuatı az karie malik. 
tir. Tahminde bir nevi üatünlük, 
bir nevi ukalalık, bir nevi gurur 
iddiası ver.dır. lnaan ancak oto 
Yitenin tahminini hayatında inik• 
tan pek az olmak ,artile dinler. 
Fakat tU son altı ay içinde her 
giin itittiği.miz &Özlerin her keli· 
mcsin.in altmda bir tahmin, ukala 
baıını sallamaktadır. 

Bu tahmin neye röre yapılı • 
yor? Bunu dÜ§Ünmck daha kötü 1 
lnıanı daha ziyade hayıflandın • 
yor! Propaganda münekk.itlerine 
göre: Dünya propagandacıll'cı 
inaanlann uzun uzun makaleler 
okumadıklarmı eördüler; bu de 
fa tahminleri havadis haline koy
dular. Bu gldi§le havadis de gü • 
lünç ve ldnuenin iti r etmedi. 
IU bir nesne haline lreeck. 939 
hıırbi ilk hMtlcde mn~buatı tah· 
rnin haatalığuın u~rattıl Bu has 
tnlritn seyrbi ben, gazetelerden 
ve ndyo ictaıyonlanndan takip 
ediyonım. Bir mesleği en büyük 
merto'hesi ihtisastır. lhlilftı mer· 
tcbeaine vnran r.lam ancnlc olan· 
lorla olacaklar arasında iati<llal 
irtibatı kurabilir. Fakat bize htt 
gün türlü türlil töhtrilnlerdetı 
bahsedenlerin çoğu ne mütehaı. 
sıstır, hatta ne de falcı! Sadece 
tahmin illetine tutulmut basta • 
lardır. 

SADRI ERTEM 

!BiC", ifti no.~ta ·: 

Bu dil başka 
birinin dili 

Bükrcşte bulunan Aka GUn· 
~Uz. Romen Kralının Romen 
malzeme ve işçisilc Erzincanda 
bir köy kurmak için yeni bir dost· 
luk tezahürü gösterdiğini gazete· 
sine telefonla bildirirken ;ıöyle 
diyor: 
"- Bu tezahür, znmtedersem 

bütün memleketimi mütchauia e· 

Salahattin Çamın 
tetkik.eri 

r Sehrimizde bulunan İş Banka· 
e1 Umum Müdürü Sa15.haddin 
Çam tetkiklerine devam etmekte. 
dir, 

tı Bankası tsl:enderunda blr 
fube açmağa karar vermiştir. 
llazırlıklara başlanmıştır. Diğer 

taraftan bir müddet evvel lilğve • 
dilecekleri hakkında rivayetler 
çıkan Hamburg ve fskenderiye 
ıubelerinin faııliyctlcrine devam 
etmeleri kararlaşmııtır. Yalnız 

bankanın Milas ubem i~ hııcmi
rıln pek u olması yil%ünden 
lllvedilccckth:. 

decektir. Kralın ar:zUsu hakkında 
yenice aldığım haber tudurl" 

Eskice sözünü sık sık kullanı
n: ama, bu "yenice" tabiri, elim· 
lenin içine karı mıt bir yabancı 
şive kokusu verdi bize. Acaba 
telefonu "Tan" sahiplcranden bi
ri mi aldı? - K. H. 

Genç bir Musevı 
kadını 

Pencereden bakarken 
sokağa düşüp öldü 

Galatada Kııpaiçinde Hocaali 
sokağında Estnrd apart~nında 
4 numaralı dairede oturan Avram 
kızı 31 ya§anda Dclla diln apart
manın dördUncU kat penceresin • 
den sokağa bakırken blrdenbi · 
re muvaunedrtl kllybctmlı ve so 
kağa diltmUştUr. Vücudu ve ka-
fası taşlara çarparak parçalanan 
kadın derhal ölmilf, zabıta n 
adliye tarafından kaza baldnnda 
tahJdkata baılımmıttır.ı 

Müvezzilerin 
yakaladıkları 

hlrS!Z 
Cürmümeşhut mah. 
kemesince tevkif 

edildi 
En-elld akfam köprlldtn b1 · 

kan Ada vapurunda geçen bir hır 
aızlık bAdisesinin dün nöbetçi 
cUrmiimeşhut mahkemesi olan aıı 
tiye dördüncü cezada duruJmas.ı 
yapılnlııtır. 

·İddiaya g<sro, aabıkab hınız • 
!ardan A vram evvelki akpm köp 
rüden 9,15 de Adaya kalkan va
pur& ıirmit ve v purun emanet 
çisine bak iaminde biri tarafın 
dan bırakılmış olan portakal pa 
kederinden birini çalank kasmıı 
ğa ba~larruştır. Fakat o aırada 
iskeledeki müveuilcrden birka • 
çı bunu görmüşler ve derhal sa
bıblı bırın.u yakalıyarak polise 
teslim etmişlerdir. 

Diln yapılan durupnada AY • 
ram ıuçunu inkAr ederek, porta· 
kal paketini yerdo bularak aldı

ğını töylemit, muhakeme taJUt -
leri dinleyerek A vramın tevkifi· 
ne karar vermiştir. Derhal tev · 
kifhaneye gönderilen A vramın 
muhakemesine 15 gün sonra do· 
vam edilecektir. 

Şirketihayriyenin 58 nu· 
maralı vapurunda kaza 

Şirketi Hayriyenln evvelki ge · 
ce 58 numaralı vapurunun maki· 
nesi kırılınıtttr. Arıza vapur, 
Kandilli iskeleıılne yanaoırken ol· 
muş, ve .58 numara bu vaziyette 
seferine devam cdemiyerek bat • 
ka bir vapur tarahndan yedeğe 
alınarak köprUye getlrilmlg ve 
Haliçte tamirine başla.runııur. 

Kalb sektesinden ölen 
muhacir 

Teklrdağına lskAn edilen mu • 
hacirlerden UskUplU Hüseyin on 
gün evvel tedavi için ochrlmlze 
gelmiş, evvelki giln Tophanede 
Karabaş camii duvarı dibinde ö· 
IU bulunmugtur. Yapılan muaye • 
nede kalp aektcsindcn öldüğü 
anlaıılmıştır. 

Otomobilin çarptığı 
amel o 

Sirkecide Re§Cldiye caddesinde 
oturan ve gUmrUkler an.barında 
amelelik eden Mustafaya Sirke -
elde 3118 numaralı otomobil çarp 
mıı. ıol ayağından yaralamıştır. 
Yaralı amele derhal tedavi altına 
alınmıştır. Kaı:aya ıebep olan ş~ 
U>r firar ettiğinden aranmakta • 
dır. 

Bir otomobil kazası 
Şofot Ali oğlu HU&eyinln lda • 

resindeki 1801 numaralı otomo · 
bil Eminönlinde Arpacılar cad -
desinde, SUleymanlyedo oturan 
Kasım oğlu Mehmede çarpmıt 
muhtelif yerlerlnden yaralarnış • 
tır. Yaralı tedvi altına alınmış. 
şoför yakalanarak tahkikata baı -
lanmıştır. 

Yirmi yıl et1vel ki V akıt .......•...•.................................... 
11 Mari 1120 

Memurlara kumaş 
Harbiye NezareU bundan ıld?lta çu. 

ba imal eturıp memutıara tevtl et.. 
meğe karar vermiştir. Kumaş tevzi 
usulUnUn kaldırılması ka.rarlaftırıı. 
mrşur. 

-~ Pazoıtuil Sah 
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• • B reş e çımız 
geliyor 

Moskova elçimiz Haydar da 
mezunen gelecek 

BUkreı elçhnb Hamdullah 
Suphi Tannöverin bugün Ro • 
manya vapıarile ıehrimizc gel • 
meıi bekleı'rmektedir. Hamdul • 
lah Suphi Ankaraya giderek bil· 
kfimetlc temas cde«k ve birkaç 
giln aonra tekrar Silkreıc döne· 
cektir, 

Moskova elçimlı Haydar Ok • 
tayın da bugünlerde meıunen 
memleketimize geleceği haber ve 
rilmcktcdir. 

Diğer taraf tan geçenlerde me· 
zunen 1ehrlmize gelerek Ankara. 
ya giden Roma bUyilk elçimiı 
Hüseyin Ragıp Baydur ile Sofyı 
elçimiz Şevki Derker de bugün 
1ehrimize gelerek buradan vati • 
felerf başına döneceklerdir. 

Etçflerlmlzin son ıiya&t ttd· 
yctlcr üzerine hariciye vekilimiı· 
le ve hUkQmetimizle temaslar 
yaptıktan ve direktifler aldıkta· 
n anlaşılmaktadır. 

Çarferdinand vapuru 
Bozcaadanın Marmara 

burnunda kara ya olurdu 

·Vaziyet tehlikeli görülüyor 
Cumartesi gilnU limanımızdan 

lıkenderiycye ıitmek üzere ge· 
çen Bulgar bandıralı Çar Ferdi · 
nand vapuru aynı gece Bozcaa • 
danın Marmara burnunda karayı 
oturmuıtur. Şehrimize gelen ma· 
lümata göre, vapur Çanakkale · 
den çıkar çıktn42 iddetli bir hr· 
tmaya tutulmuı ve gecenin ka • 
ranlıkları içinde karaya gitml~ • 
tir. Dün gece yarısına kadar he· 
nüz kurtanhlmıyan vapurun va • 
ıiyeti oldukça tehlikelidir, Çün
kü kazaya uğradı&ı yer tatlık • 
ttr. Vapurda Varnadan ve Uma. 
nımudan yUkJenmi ınUhlm mik· 
tarda mal vardır. 

Bir miktar yolcu da bulunmak 
tadır. Yolcuların karaya çıkarıl· 
dığı tahmin olunmaktadır. Va • 

purda yara da oldufu bhdlriJ • 
mlıtir. Çar Ferdlnandın ıebrimiı 
deki acentesi . V anderze gemi 
kurtanna şirketile vapurun kur· 
tanıması için mUuakere yapmak· 
tadır. Uyuşulursa buradan bir 
tabii iye gemisi gönderilecektir. 
Fakat zaman geçerse ~eminin va· 
zlyetinin tehlikeye dllşmcıinden 
korkulmaktadır. Vapur 1lmdilik 
kendi kendini kurtarmağa çalıı • 
maktadır. Çşr Ferdinand npuru 
senelerdenbçrl Anupa Umanlart 
ile limanımız ve Varna arasında 
seyyah taşımıştır. Harp başlar 
başlamaz seyyah akıru durdu • 
ğundarı vapur Varna Ue lskende· 
tiye arasında muntazam yolcu ve 
yük seferlerine ıahsit edllmlıtir. 

Pamadının dayagından kurtul
mak lstiyen kayınpeder 

,.Yangın yar 1,1 diye bağırarak 
itfaiyenin gelmesine sebep oldu 
Diln aaat üçte Fatihte garip 

bir hadise olmuştur. lslambcy 
mahallesinde Dülgernde aoka • 
ğında 3 numaralı evde oturan 
Azizle kendisine misafir gelen 
kalnpederi lsrnail lükkı ailevi 
bir meseleden kavgaya tutuşmuş. 
lardır. Kayınpederine nisbetle 
çok genç olan Aziz tsmail Hak
kıyı altına almış ve adamakıllı 
dövmeğe başlamıştır. lamail Hak 

Petrol ve benzin 
. ihtıyacnnız 

Romanyadan temin 
edilecek 

Petrol limited şirketi müdlirü 
Sedat Kontoğlunun BUkreşte 

y a p t ı ğ ı temaslar ~ti -
eesinde petrol ve benzin lhtlya • 
cımızrn Romanyadan getirilecek 
mallarla temin edilmesi üzerinde 
anlaşılmıştır. ~nelik benzin aar· 
fiyatımız 130 bin ton kadardır. 

Şimdilik ayda 6000 ton kadar mal 
getirtilmektt!dir. Bu miktar ar · 
tacak ihtiyaca göre fazlalaştırıla
bilecektir. Fiyatlar üzerinde kati 
bir rakam göstermek mUmkün 
olamamaktadır. Romanya hilkft • 
metl 15 günde bir fiyatları yeni • 
den tesbit etmektedir. 

Biltün lhtiyacımı.z Romanya • 
dan tetnln edildiği için fiyatlarda 
Romanya hUknmctlnin t~bit e • 
deceıi flyatli.ra ıar• del~
tiL 

ln damadile başa çıkamıyacağını 
anladığı için kurtulma çaresini 
etraftan imdat istemekte bulmut 

. ve "yangın var" diye feryadı bas 
mışur. Bu sesi duyan komşular 
derhal itfaiyeye haber vermişler 
ve gcJtn itfaiye işi anlayıp geri 
dönmüştür. İtfaiyeyi boşuna iş · 
gal eden İsmail Hakkı ve kayın· 
pederini döven Aziz hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Türk-Yunan ticaret 
anJaş:nası 

Marbn yirmisine kadar 
uzahldı 

Muvakkat uzatma mUd~eti dün 
nihayete eren Türk - Yunan ti. 
caret anb~ası ayın 20 aine ka· 
clar tekrar uzatılmıştır. Ankara· 
da yapılan müzakereler bittiğin -
den yeni anlaşmanın bu müddet 
içinde imzalanacağı tahmi edil • 
mcktedlr. 

Bir kadına araba çarptı 

Pangaltıda Silahşor caddesin -
de 21 numarada oturan Behza • 
dın kızı Naciye dün sokakta kar· 
ııdan karşıya geçerken Rahminin 
id::ırcsindeld 26 numaralı yük a· 
rabasının beygiri tarafından ye • 
re dilşürlilmil§ ve arabanın çarp
masına maruz kalan Naciye muh 
telif yerlerinden yaralanarak te • 
aavi altına ahnmııtır. Arabacı 
Rahm1 yakaJanmııur~ 



e Vicdan vergisi 

müessiriyet derecesi hı.kmım. 
da.n kül ile sıfır arasuıda. deği
şirler. sonra mUştcrek üstün 
makam ya hiç voktur, yahut ta 
bu makam sulha riayet ctmeği 
- icabında zorla- temin için 
ll.:mı olan otorite ve kudret.ten 
mahrum bwunınakta.dır. Bu mu. 
tavassrt vaziyet sUkfın içinde 
~Qebilir \•e ~k ŞUkUr kJ bu na
dir de defrildlr. Fakat böyle bir 
sulh hali htç bir r..runan teml _ 
na.tlı de~lldir ve harbin gfali bir 
~kilde seyrine mtıtıl olamaz. 

r 
in 

an 
s 

ediyo 

İngiltere hükCUneti bir d~ 
1806 yılında istikraz yapmı1, on
dan sonra tl:..itçe muv::ızenesinl 
~ınin icabettigi va.kıt verıgilerl 
arttırmıgtı. Mısır, Sudan, Tra.n.. 
ıilvanya auntakalarında bütço 
muvuenesi hep fazla vergi al• 
mak suretile temin edilmişti. 
Muvazene olur olmaz · vergiler 
derhal eski haddine indirilirdi. 

f inler yarillılarına ameliyat 
qapacak cerralı hulainıgorlar 

Gene vergilerin arttırıldığı bir 
yıldı. Yalnız bu sefer hükfiınet 
kanuna bir de "Vicdan vergi&" 
adını taşıyan fıkra ilave etmişti. 
Buuıa sebebi: HUkiunet mükelle
fi tabi tutulduğu vergiyi harcedi· 
yordu. Fakat kazanç artabilir. 
bir ıenelik kazancı öbür seneye 
uymayabilirdi. Bunun kontrolll 
~k mü~kil ve külietli olduğun· 
dan ''Vicdan vergi.si" fı.krasllo 
ıtın içinden çrkılmı§tı. 

Bu sebepten hnrlct sulh ya -
ni muhtar ve müstakil topluluk
lar arasındaki sulh daima gayri 
mUstakar, her zaman tehdide 
maruzdur ve daima için için i. 
lerliven harbin aynıdır. Ancak 
dahili sulh hn.kikate.n şavanı l. 
timat ve müstakar olnbilir.,, 

Sulhun dahilde ve hariçte 
mUsta.knr olması muhakkak ki 
beşeri salaha kavmıturacak en 
emin çaredir. Fakat bunun ta. 
hakkuku kabil midir?. Bu hu -
oıusta Profesör Aleksa.nder Ru&
tov söyle düşünUyor: 

Tarih, vicdan vergisinin İngiliı: 
ktıdreti tarafından biltiin insanlı
ğa ibret olacak bir tehalükle tat
bik edildiğini gösteriyor. 

İlk olarak bir İngiliz maliye na. 
:urına Uç tane beş.er liralık ~ek- • 
le şu mektubu göndermişti: •·sa
lın Nazır!. Bu üç çek, vergi 
defterinde kayıtlı senelik temet· 
tUden fazla olarak kazancımın 
•ergisidir." 

"- Münferit bir millet dn.hl. 
linde mtistakı-r ve devamlı bir 
sulhun mevdann ~elmesi lcin zıt. 
n.ırf olan "" esaslı c:nrtlaMn.n bi. 
risi bu milletin dahilinde kflfi 
derecede kudretli bir merkezi 
kuvvete davanan oldukı<a bilyUk 
bir bai'!lıhk ve ittihadın mevcut 
olmasıdır. Bir bUtiln olarak dil
q]nUJen beserlvct ir.in zaruri o
lan bu Eartm tnhakkukundan 
henUz uMk bulunuyoruz..,, 

Bovyetlerln yangtn bombalart attığı 1Cilçfl.1ç bir kJjy af~lef' ıçf?ıM 

Bana bu aatırlan yazdıran p 
dur: Hük<lmet şekerin kilosuna 
on kuruş zam edince, bakkallara 
ve toptancılara daha önceden u.. 
cu.r fiyatla verilen şekerlerin fi
yat farkını tahsil etmek icap edi-
yordu. Alakadar m~amlar, aatt
cdarı çağırıp. ucuz aldıkları te.ı 
kerden kilosuna on kuruş zamla 
aattıktan sonra alacakları paraya 
teslim etmelerini bildinniı. Bu, 
tıpkı bir vakıtlar İngiltere hükO
mctinin tatbik ettiği''Vicdan vc:I'" 
gisi" gibidir. Fakat "Tilrk'' iaml
nc hak kazanmış vatandaşlarm 
kanunun böyle bir kaydına lüzum 
görmeden vicdan yergi.sini ifa 
edeceklerine şUphe yoktur ÇilnkO 
bu. vergi bile değildir, 

VeJs bu veni fikirleri ortaya 
atarken, diğer taraftan lnt?tliz 
işçi nartisi lideri Atle de dUn. 
vada silahsız devletler birli~ 
varnlmasmı teklif ediyordu .. Bu 
bUvllk tasavvurun tahakkuku a.. 
caba münıkUn olab'lir mJydi? 

Profesör Aleksarıtler Rustov 
bu mevzu hakkında da şöyle dil. 
cıUnUvor: 

.. _ BUttlrı c:!nvletlerin fev1dn
"le o arak sulhu koruması dUaU
rıUlen ve cihan devleti diveblle. 
cetttmfz sıva.si teşekkill mevda. 
na 1retmedf'k~ ve onun - dahL 
•i oldui?'undan - mutlak olan 
cıulb vazlveti yaratılmadıkça. 
~l~er her türtu eulh vazfvetln • 
de sa<:?la.mlık aramak bevhudc • 
rlir. Gavti1'nbfll i~tina.rı olan bu 
hal bllfndikten sonrn bu t?avrl 
mUstaknr vazivetl -hiç olmat.. 
cıa-. en lvi bir şekilde ôPvnm eL 
~irmek i<'in han~ ruırtlann en 
mUsait olacağı meselesi ehem. 
rnlvetlidir. 

tstiki-arsızhğn karşı en lvl ça
re harekettir. Tona~ döndüğü 
rnUddetre devrilmez. f!'<'rni ne kn 
dar çabuk ~derse devrilmek 
tehlikesi o kadar azalır. 

Sulh ilahesi kenc'Hsine her trlln 
'nırban iı:ıter.. S11lh11n sUk~tu 
lıarbe d"Cnı sreri bir ndrmdrr. 
C)ulh daima yenitenmei!e muh
ta<: olan bir vazfvettlr. Onun i. 
"in her zaman bir ~~vlPr vanı1-
'tla1ıdır ve erPr o kP.ndl hnllne 
'ırrakılırsa inhilüte vUz tutar. 

Be$er huJ....,ılmntın ne. ı:ı"kllde 
1{onına.bneceiti hakkmda bir an.. 
1·et Vıt.ntırlt11n JY1i1stnknr ve mut
'ıık b;r sulhun b~serivl'Un sa • 
'~hı fc-fn en bUvtik varhk ohı,.n. 
.l;yny takdir etmem lftztmdı .. h
~e bn tebeTlle nrofes6r AlPksıı.n. 
"1°r Rnstov•ıın h rn ve sulh hnk
'<mdaki fikirlerine rnUracaat 
~tnıeyi faydalı buldum. 

:Muzaffer Acar 

Oufkuper Amerika
dan dönüyor 

Nevyct"k. 10 (A.A.) - Sabık 
tngiliı: amiraıtik birinci lordu 
Dufkuper bu~Un Avrupnya ha • 
reket etmektedir. DuOmper, Bir
leşik Amerikada 4 nv kalmış vt 
bu müddet zarfında bir konferans 
turnesi yapmr .. tır. 

l"T<mmzca Pari Buoor gaute. 
sinfo Finlandiyaya gônderdi#i 
h~ muhabiri Jorj K68:rcJ ga.
zetcsine ya..."'mış o'lduğu bir mek.. 
tupta Rus - Fin harbınin M 
gibi şerait içinde cereyan ettib'
ni anlatmaktadır. 8Uha830 M'llCJ 
harbinin doğurduğu f eot netice
leri hikaye eden bu ya.."ı1Jı av. 
nen nalclcri.ivoruzı 

Helsinkl 5 mart.. 
Kapısının eşlğinne blr kadm 

yumruğunu Helsinld ee.m.alan· 
na kaldırmış .. FinJandiyada her. 
kes. suhunctin sıfır alt.ındn 18 
derece olmasına rağmen bahar 
mUjdesi veren bu mart gUnUnde 
semaya bakarak kac; kere tayM 
vare taamızuna uğrayacaklan
nı düşilnUvor. 
Hel,~nki üzerinde 16! tayyare 

Tam öğle vakti dildUkler ça1a. 
rak alert işareti vermeğe baş. 
tadı. Şehir bir kere daha yer. 
altına çekiliyordu. Tramvaylar, 
arabalar dunıyor, halk sığına.k
lanı d$ı koşuyor. 

Pasif korunmada tş alanlar 
d~vriv~ ı:-ezlyorlar. Hiç khnae • 
nın evınde kalmağa hakkı yok .. 
Hava gazı, elektrik kesilmiş, te. 
tefonla telgrafa gelince artık 
halka ça1ışmıyor. Evtnin mut -
fağmdıt yemeı?tni hazırlavan ka 
dm işini bırakarak aşağıdaki 
sığı~ağa iniyor. işinden veya 
fa.brıkadan eVine d6nen erkek, 
trA.Mvaydan inerek yol kena • 
rmda kazılmış bir siperin içine 
cirfvor. Kadın kocasrnc1an, er • 
kek kansmdan kilometrelerce 
uzakta tehlikenin geMneslni bek 
livorlar. BtıP.iln bu ilk alert sa. 
at ~ on ikld ebaşladı ve öğle~ 
den sonra U~e kadar devaın et. 
ti. Tehlike geçince kadm işinin 
bruşma dönUvor, Erkek de tek
ta.r vola koyuluyor, fakat öğle 
vemeği vemek Ur.ere vuvasma. 
değil.. ÇlinkU vemek vakti ar -
tık çoktan geçmiştir. fakat tek. 
rar vazife ba.§ına veya f abrlkn· 
ema. .. 

Saat dörtte veniden tebllke L 
l}areti veriliyor bu da eaat beş 
buruı?-a kadar devam ediyor. Bu 
acabn sonuncu mu? kim b!lfr ... 
Bir hafta evvel ikisi · ~eceleyln 
olmak ij7,ere h;r <>ilnde ht.m vroi 
tııne alert jarn·ptf verildi.. Her 
rrfln vib:lerce Sovvet tavvaresi 
li'inhndiva Uzetinde UMıvor .. 
Buı;tn de Hclsinkl Ur.erinde tam 
yüz altnırı:ı iki tavvnre sayıldı. 
· Kn111erde a1ert 

KBvl<'rden l"eGerken ihttvar 
bir kövlliniin bir ağac g6veteslne 
merbut iotina! bir dlldUifü cal
makta otnııı"!nnıı f"Ördlim. Tehli. 

ı aca: 
Müvezziler için . 

kentn köylerde garip bir tesJrl 
var. KöyJU şehirli gibi toprak 
altına gireceğine. evlerden kır• 
lara ormanlara kaçıyor: inekle. 
rint de beraberlerinde gôtU.rll .. 
yorlar. 

Kaç kereler ben d.e trenden 
inlp civarda.ki bir ormsın m.. 
ğınmağa mecbur oldum.. Kaç 
defalar trenin dUşınan bomb:ı ve 
mitrnlyözlerine hedef olduğunu 
gördüm. nice f ect sahnelere şa.- · 
hit oldum. Acaba bir gün gele. 
cek tG kucağındaki çocuğunu 
karlarn .fırlııtmı1' ve sanra onu 
korumak için vilcudlJe ilzerlne 
kapanmış otan o anneyi unuta• 
cak mıyYm! 

Fakat bentm burada size bah• 
aetmek istediğim geçen gUn bir 
hastanede iken yaşam11 oldu • 
ğum tehlike ımlandır. 

Mannerha vm ha.ttmm k:rrk ki
lometre şimalinde Avrupanm en 
güzel en modern sarutorvomu 
bulunmaktndır. Finlandiva tç. 
tfmnt yardnn birliği tarafmdan 
inşa ettirilmiş otan bu hastane 
çam ormanları ortasında ve em
salsiz gilzetuklere malik bir göl 
kennrmdadır. Hastanenin fllf$3-
atı ancak ~eçen evtQJ avmrn ba.. 
şmda nihavet bulmuş: fakat va
zıktır ki bu emsalstz ha.st-0.ne 
ancak hat"D varaJrlarmı kabule 
yaramrstrr. Bıından beş hafta 
e\ .. ,el bir ~eee bu samtorvomda 
kalmt~tm. r'.eeen ciin de mu
t~t votdan Helsinki'"e avdet C
demivecei7imizf anlıvan rehbc • 
rtm arkadan şehre girmemizi 
söytevtnce: 

- Peki, dedim sanatorj'omn 
uğrawınıaz mryrz? 

- MUmkün.. dJye cevap ver
di. 

Yarals 'lv.tt. d-01dor 11ok 
Snfaklıı beraber hastaneye 

geldik.. Bir <;ok otomobiller. 
kamvonlar ha~a nnklfve arab:ı
ST şekline sokutmus .. 1c:ertdekL 
terin heosinin yUzilnde bUvUk 
bir rztıran okunuvor.. Hastane 
varahlarla dolu .. Bunlar Kareli 
berzahmdaki kanlı harnte vara. 
tarımı~ ve kızaklarla hastanevc 
nakledllniiş olan asker ve zabit
le?". 

9ertabtbtn odasına ~tivonım. 
feert~e k!m!;e vok .. Uzun 1..a.man 
be1<1~fm. nflı:ıvet r.tkara!Ynn sı. 
nına füerin'.1P ur.tın be-vnz bir 
l?'Ömlek ve ellerinde eMivenler 
buhman biri 1,.erlve snrdf.. Ev
\•eHl k''" oldu~ınu kestirerne _ 
dim .. l1'~1.tnt o beni tanTT"'ITcıtt: 

- Affedin b!:'ni. dedi Rir kar 
dakikalık istirahate ihtiyacım 
var. 

•••••••• 

kıyafet 
~·ı 

1 
Vapurlara girecek mUvezzller bir mesele plan gibi ıırmalı bir krya!et tel5.kkf ederek : 

otdu. Bir kıstıiı arkadaşlar bunlann ''Unlforma" ''hayır 1 dediler; Unlformalr müvezzi olamaz I" 1 
bir ''bir 8mek elbise.. giymesini Ueri eUrerkcn Mesele bu de~L Mesele ~ bir kıyafet 1. 
bir kısım arkadaşlar da bu teklifi Oomanlr pa· bir kıyafet t .• ______ ,.._ __ ....., ____ ....,_. ....... __ ...... ____ ,_. __ ,.... ____ _ 

Bu evvelce tanışmış olduğum 
sertablpti. Kendisini bir koltu.. 
ğa bıraktı, gözlerini knptı.dı, 
sanki kendinden geçmişti .• 

Kuvvetlerini israf etmek iste
:tniyormuo gibi göz. kapaklarını 
kaldırmadan, l!'a.yet alçak bir 
sesle konuşmıığa başladı: 

- Bir aydaııbcrl burası ce. 
henı>cme döndil .• Bizim ek81ği • 
rni& yalnız asker değil.. Fakat 
aynı zamanda vara.lılarımw te.. 
davı etmek için operatörlere. 
doktorlara ihtivacnnız var. Ne 
yemek yiyebiliyoruz; ne de 
uyuyabiliyoruz, fakat ne çıkar! 
Ancak öyle bir zııma.n geliyor 
kl artık parmaklarımız. işlemi • 
yor, ellerimiz titriyor. Halbu ki 
bunun olmaması laum! 

Sertabip adelelerinln bUtUn 
kuvvetile yerinden kalktı, tuva
let salonuna geçti, biraz olsun 
açılmak için başını bt!Uu su ile 
yıkadı.: sonra yeniden ameliyat 
salonuna döndll. 

fürmı..."1 ldmba 
Salona çıktım. Kadın bade • 

meler, hasta.bakıcılar durma .: 
dan. dinlenmeden yaralı taşı • 
yorlar.. Bu sırada içerisi yara. 
lılarla dolu bir salonun kapısı 
açıldı ve o zaman bir ha.ı;ta ba· 
kıcmm kırmızı bir elektrik lam. 
l>Mı yakmakta olduğunu gör -

Bazı kimselerde: 
- Ellerinde stok !C'kerl bu1u.. 

nan gene vurdu.. Dedikleri du· 
yuluyor. Her-şey olabllir. Belki 
bunu yapanlar da •• Yalnız hükQ
mctln bBylclcrinJ eaki devirlerde 
olduğu gibi kızgın fırına at~ 
na !Uzum yoktur. Kara liste, en 
kestirme yoldur. Tatlı ıekeri bl 
ze zehir etmek istiyen muhtckir
lere en yerinde ceıa alınlarını 
aramızda gezemiyecek surette le-
kelemektir. • 

NIYAZt AHMET 

dilm.. Hastaneyi bundan e\'Vel. 
ki ~varctimdc · eertn.blp şu l.M M 

hatı vermişti: 
- Hava tchllitesf habPr veri

lince derhal kırmızı 1Amba1an 
ya.kıvonız.. Bu sessiz, dilsiz, teh 
like işaretidir.. Ha.staneyi ya .. 
rahlann vaziyetine göre niza .. 
m.a. soktuk.. Birlnci ve ikinci 

(Devamı 6 ıncıda) 

Görüp düşündükçe -
Propaganda isitimi ! 

Tanzlmııt Türkünü, Avruı.a iyi taru~rrnı sanmı~tı. ;ı.•a,. • 
knt tAJudığı, Tiirkün kondl 1 <leğll, idıu~l)'cll. ''l\loudol'OSu da 
müturcko ı;;ıu1.larıru sıralayanlar, eğer zn.fer rillg4rlariyle kö-o 
pürwü11 ruhlu olınasn.laraı, o artı r bu kadar ağır yw:ılınıya
cak, "~lna .. da, "Irak,, da •·çanııkkrue,. du kol, kafa vo yürek 
kuvvetini tarttıkları blı' milleti dab.A çQk hilrınoıc !Ayık bula.. 
ca.kJnrtlı. 

.Nctcldm sonralan gerek '•Mudn.n)·&0 dn, gerekse "I."mm0 

da bak cttJğlwJ.a BU,)'ğı ile kBl"\'dGııdık. 
"Montrö,, den bn.hsetnıJycccğlnı. Çilııkil bu muahede, 7enl 

'.l'ilrkün, bütil.o maddi \'C manevi uılor1or1 dllJore dest.o.o olduk· 
tan eoıır~ tnl'ihc gcçmlşUr. A\nıım.lılar bile, onun mBddclerl 
arasındnkJ şerctll hava7ı, 7adırgauınyacak bir idrA.ko \'at°'" 
uuşlartlı. 

Bugünlerde bnzı Avrupa devlctlcrlnlıı gnzeteıert. "Tilrkl.. 
7e,. ,1 nıuhukmıae ediyorlar, l.'Urilttükleri müt.a.lcnlard,a to.riht 
haklkBU hıltAr oden hlr dovekuşu gnflctt HU'. 

Dlyuı·hır, ki şu de,·let, 'l'ih-klol'l hn.ı·bo ürUklcmektc men• 
faııttnrdtr. Şu de\ let, onun .nutla.k bluıraflık itinde kalmasını 
ister. 

Boğadarın sahibl bir mllJetln, böyle bir dilnya pattrdrsı 
içinde, miluakaşa. mevzuu olU!)U yn.rlır..;nıımnz. ı~u.kat bnnu güı; 
ı:elcn nokt.n, bizim fiktr \'O karnr lstlltlAlirulz üstilnclo başka
lnrmrn uluorta konm1maJarulır. 

Biz. kendi kurtuluşlınu, bnşkB mlllctlerin felaketinde 
nrnyanlnl'ln beraber tlcj;.rfliz. l'eryüz(indu C.Upılt.M:Ak birlclk kuv. 
vctin •· Hıık .. oHlut•ıuuı fnıınnuşızdır. 

Ateşe. öJiime gözümiizü kırpmadan bakmnsını herkesten 
iyi biliriz. Ama pekgözliilüğümfizii bir ıccavils mn.nh'eliuu gibi 
kullanmayız. Zalim bir <lüşm n karşısındn korkunç bir 1oilAb 
olaıı Türk k.unoti, ma.zlQ.m ye güçsüzler önünclc sıcak bir ku· 
cak olur • 

Bu, blzdo bir aşı d~l, bir köle da,·RSidır. Ne telkinle değ!· 
şlr, ne propagandaya kulak veririz. Şark da, Garp ta bunu 
böylo bllmoll ve ltiz1llll5uz şeyler eöı·lemcmclldlr. Çünkü bu. 
kada.r eser verdlkt.e.u MMU'At b.tUA tcwunmıı.mak, artık bize g(lç 
aeJ.meie baola.ror. uunrı suıu. G.&ZGlN 
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El tutmanın 
10 şartı 

Konuştuğunuzun tabiatını bilmeden elinizi derhal uzatmayınız 

e~ evvel birVW~K Gaz.etecisinin 
fb®~®~~ SEYAHATi ... _ . 

-12-

İngilizler kitap okumaz, 
kıtap seyrederler 

TılA \ l' AT1Z~'1ACILAR duvarlardaki nakışları ve kitap 

Birleşen eller. kal
be gi'Clen yolların 
kavuştuğu nokta_ 
dır. Fakat el tut
manın da bir yolu, 
bir gtizelliği, tabiat 
şartlarına uyı;on 

olması H\zıın g"len 
ince hir hususiyeti 
vardır. 

1) Hayat arka
daşınız olalıilecek 
bir ltızın derhal <~iL 
ne snrılmaymız. llu 
hareketiniz onu llr
ktitilr; hakkı~ıızdn 
fenıı. bir fikir uyan. 

Hı:ınyı:ıtir.ma keyfiveti nckr~ ların nakış ve ciltlerini seyirle 
hır · Y o.dug""uııdan b"r giin icra gfözlcrin bir yerde durup ta bir 
ed r rr.t>n gürdüm. Gerçi vehlei vakit geciriyorlardı. Çünkü tn_ 
uh cl.1 inanrr adımsa da birkaç madde üzerine dikkatlerini has- dırır. Uir kızın elini tutm:ılc, 
l· re g-örlin düşiindüm: retmek adetleri değildir. Hem ince bir cliişlinllş işlıllr. BllyUI\ 

- Acab:ı n" kuvvet ve keyfi. g-ezip hem meşgul olmavı ter- ihtiyat ister. 
y tır .. di:',e dii5Une diişüne az. cih ederler. · 2) Birçok kızlar. kalplerlne 
da ı crıdırnya 7.rnrntım. fngilizle- yakın bulduklnrı erkeklerin, 
1 11 <'o ·u bunun erbabına fazla Bu kütüphnneden ba~ka yiiz kendi ellerini tutmasını arzu 

• clarn'· hrr giin yerlerinde icra bin ve yüz on bin cildi havi bir ederler. Falrnt bununla gurur
olunurkf'n t<''tzip \C tcvbihe kal. iki kütüphane daha varsa da laıımayınız. l\Iesern sinemalar. 
kısırlar. Bunun için de sık sık onların ~mtinc kimse uğramaz. da. mahpus hava. harar()t \'C 

munakaşalar olur. Ben ele ya - Bi.iyük kütiinhaneye ben de bir hareketsizlikten çok clefa eller 
la mı, gcrç k mi merakımı gi- kaç t"erc l!'idip İngiliz adeti ii. yapışkan bir hale gelir. Bu gi
derip j~·ke anlamak için asıl zerine mevcut türkçe, arnpça ve bi ahvalde ekser kızlar, elleri
b yi.ik toplantı ~erlerinde üs - farsca kitaplardan bazılarını e. nin serbest kalmasını daha i~·i 
tat rının yanına gidip yaptır _ lime alarak: bulurlar. 
mak iL tedim. Arzumu anlayın - - !\1anşa1Iah .. ııe güzel.. di- 3) Herkes içerisinde el tut-
ca: ye tahsin ederek <lıktım. malt ve öylece durmalr ihtiya. 

- Basüstüne!. Kütüphaneler 0 kndar fazla ritlir. Tluna nezaket Jrnidelc-: 
Diverek bir taze karı çağırdı- değilse de sahhaflnr pek fazla- rincc de itiraz edilme~. Fukat 

lar. Sarı yüzlü bir kan mualli· drr. Bunlar carşıda bir sıra dük- bazı kızlar, çolc hassastırlar. 
ınin kmı-ıısma. diz çöküp oturdu. kanlardır. üstlerinde zarif cam. Krndilerini seven crkelclerin 
Muallim g-öziinü karının gözür.e Jar vardır. Bundan b~ka "ders bu ıııuhablıcti, nçıl>ça güstcıı·-, 
dikert>k iki eliyle guya tırmıklı- vermek yerleri .. dive bazı so- ınesinclcn hoşlanmazlar. 
\Q al' 'e <''lntnI alacak gibi: kaklarda da iliin gördüm. mm. 4) Eğer kızsanız, el tutmak 

- Ecri ı:; 1 
•• 1..,areti suretinde ya. coğrafya, ha~·anat. kuzu hususunda cn·eHi siz harckotc 

ellerini ar>ıp kapamağa başladı. yetistirrnek, ipek çıkartmak, geçmeyiniz. Niyetleriniz suitef
N"bavet bir vakıt öyle dururken hendese, tababet ve hokkabaz- sir edilebilir ... 
ka.rıva uyku gibi 'ağırlık gel - Jık gibi küçük, büyük her fenne fı) Bazı el tutnnlrır vardır ki, 
meklı:- hemen clüstii, bayılıvcr - mütedair verlerdir. o mahaller- yalnız kendi zevklerini dUşU. 
di. O vakıt muallim: deki muallimler her gün ve her nürler. Başkalnl'lnınldııe e-

- Gel. tecrübe edelim!. saat sırası ile ders verirler. En hemmiyet ,:ermezler. Belki siz 
Divc beni çaı{ırdr. Benim de aşajfısı beş kuruş olmak üzere bunlardansınız... 13u glbUeri, 

R\; umda bir ikilik mecidiye ile her kim isterse g"irer, dersini a- meseli\. ı'ıişanlısı lrcntlen. ya
bir b ş paralık vardı: lın ~ıkar. Ben de şu ilannameyi hut otobüsten iner· iumcz <111r

- ~u nvucumdn ne olduğunu göriince teşrih nasrl olur diye 1 hal eline sarılır Ye üylc şid. 
sor bakrlım .. dedim. Muallim so_ merak ediyordum. Bir be~lik ,.e. detle sallar kl, kızın Jwlunıın 
rar ormaz: rlp eirdim. $alon.un 1 iç:iı\de .iki ~ı1'mat\ığına hnyret ~dersiniz. 

- !ki Osmnnlı ak<:esl vardır. yüzden fazla adam hav:rıan hav. l~u ç şlt •l LuLmal!;a lrlşme-
B"ı ini ikilik ama biri kaclıktır. ran bakn-orlardı. Muallim. bir den C'\'Vel. karşınızdakinin za
bilmem. dedi. Merakım daha zL dürbün çıkardı. Pirevi deve ka- ifHğini veyn km•vctiııi dil{l<ate 
yade arttı. :F'akat kanamadnn: dar gösteriyordu. })aha sokul - almalısınız. 

- Hele bir tnrafrnı açın da cluğumda talihime jnsan teşrihi G} Bazı kadınlar, el tutmak· 
bakalım duyabilir mi? yerine böceklerin tı>şrihi cıkmıfi. tan hiç hoşlanmazlar. Jt'akat 
DcJım. ~foallim derhal frrla- tr. Dürbünle böceğin barsakları. erkclcleriııe bunu söyliycıne7 .. 

yıp: rıı gösteriyordu. ler; böyle bir vaziyette kaldık· 
- • 'c istersen yaımrım. duy- ı · uııı t 1 

rnaz. dive tu""rlU tur" ıu·· eza ··e ce- Elhasıl o derslerden lngilizler ça zora 
0 

g mser ve a ının-
.J • - bir "'"V anl rsa b"l mUl ederler. Arlrnllaşmızm 

fa ve nice can '-·akacak işler et. ">"'. a 1 mem ama, ı ö ı 1 · t ı · t 1 ı ı 
.J ben bir şey anlamadım. Fazla _l Ye ıır n ııa tc o up o malı-

ti. hadmm hiç bir §Cylcden ha.. tl t ı beri olmadı. maskaralıktan ibaret gibi· ör. gını a araş ırma ısınız. 
Diğer bir mecliste gene bu mu düm. İ:rY?ilİzlerin mi:-.açları r:ağ- 7) I~l sıkıştıran cinsten mlsL 

:ılllınlcrden bil'i ile bulundum. mum olduğundan övle yerlerse- niz~ Zira lıöylelcrl çok ,·ardır. 
Manvatizmadan söz açıhnca: çerek toplu bir halde vakit ge. El sıkmayı ];:endi kunet 
_Canım bu marifet~ senin çiriyorlar. Mezkfır barsak gös. \'C şcc:.ıatiııl r,<isterrııe1c için bir 

kemalini sôylilvorlar. Ben kar- tcrildikdcn sonra buz denizini fırsat telakki Nler. Kııın cliııi 
şma geçeyim de yap ... Zira b~- keşfe gönclerilin knvbolan ,.c tutmakla gönlü Jrnnmaz: ayni 
ka suretle ina.nma.ltlığımm ihti- şimdi de aranmakta olan gemi. zamc.ııcla onu sık sılt rnıncıl;:-
mali yoktur. lcrin nasıl kavbolduf!unu tasvir lar: u~uştunır. ezer. 

P k ·· 1 etmeıfo ba.<?ladıklarında canım Eğer nişanlınızı kaybetmek - c g-uze .. 
Deyip beni karşısına aldı. Tür sıkılrp verdiğim beşliğe acıya. lsters<'njz; bnnn dernm c:liııiz. 

1ü şeyler v;:ıptı ama bana hiç bir rak çıktım. 8) ı\vuç gıclıklaınak gibi ua-
şey olmadı. Muallim mahcubi. ( Dalıa var) hoş hlr f.dctiniz var ınıtlır? 
yetini defetmek için: j - j 

- Senin karnın pek toktur. 

Gavet acıkmalısın, ki tesir eL L· l~] ·~j(•J sin. Çünkü bu ruhani bir mad- " 
eledir. Cismaniyette bira2 tenez·'· ~ ~ 
zUl bulunması iktiza eller lli•;e. 

• rek savdı. .. • 
L.'lkin bu jş pek asrlsız değil. 

<lir. Yalnız yapılması müşkül. 
dür. Bu hadiseden sonra gc7-di -
ğim yerlerde manyatizma hak
kında. tetkiklerde bnhmdum. Ba. 
zı tiyatrolarda bu işi hokkabaz.. 
hk suretinde yaptıklıırmdan hi
lelerini tecessüse başladım. Gör
düın, ki sualler adeta lakırdı gi
bi değildir. Galiba ikisi arasın. 
da hlr anlaşma vardır. Can a
cıtma gibi keyfiyet te hilelidir. 
Fakat ne de olsa. diğer hokka
bazlıklarda gördüğüm g-ibi pek 
iptidai değildir. Hasılı bu bapta 
insnnın RÜpheden kurtulması 
muha! ~;bı görüniiyor. 

Lcndra tıp ffi"Clisjndc öteden
bcr bu manyıtizma Uzerine la
lurdı olmaktadır. Şimdi ekseri. 
,veti az3. bu kcvfivetin memnu. 
iyetini istiyorlar. Bunlar: • 

- Falan kitabın falan satı· 
rmda ne yazılı.. diye soralım. 
diyorlar: okuyabilirse yüz bin 
kuru .. verelim. Bile.'lledi ise ce· 

12.80: Program ve memleket saat 
ayarr, 12.3:1: AJııııs ve Meteoroloji 
haberleri, 12.50: MUzlk: Muhtelif §ar. 
kılar, (Pi.) 13.30/14.00 MUzllc: Karı
şık milzik (l'I.) 18.00: Program ve 
memleket sMt ayarı, l<l,05: MUzik: 
Radyo c11z orkestrası, ıs.~o: Konuş. 

mıı. {Umunıl terbiye \'e beden terbi
yesi), 18.55: Serbesl saat, J0.10: 
Memleket aallt ayarı, Ajans ve me
teoroloji haberleri, 19.30. MUzlk: Ça. 
!anlar: Reşat Erer, Vecihe, Cevdet 
Kozan. l - Okuyan: Müzeyyen Se
nar; Sadi Hoşses, :!0.15: Konuşma: 

(Fen ve Tabiat bilgileri), 20.30: 
ı - Okuyan: Hadife Ertem: Musta
fa Çağlar, 21.00: MUzJk: Halk TUrkU-
Jerl, Aziz Şenaes ve Sarı Recep, 21.1!5: 
MUztk: KUçUk Orkestra, 22.15: Mem
leket saat ayarı, Aj:ı.ns haberleri; Zi
raat, Esham - Tahvlltı.t, Kambiyo -
Nukut BorJJıuıı (Fiyat). 22.30: MUzlk 
Oda mUzlğl (F'l.) 23.00: MUzik: Caz. 
banıl (Pi.) 23.2!'1/23.30: Yarınki pro. 
gram n kapanı~. 

12-3-1940 Salı 
z:ıl ınd ·r., hm .. 

l mıra ], ·u;ıpJıa,•clcri 12.30: Program Ye memlelcet saat 
lng"lt ·~ede P"k ('ol;: kütüpha. ayarı, 12 35: Ajııns Ye Meteoroloji ha

T'"lt>r vn ... clır. rn b ·vüğürı:le beş berlerl, 12.50: :MUzlk, Çalıınlnr: Ve. 
yüz d t b-:. ma, yüz ~u kadar cthc, Cevdet Kozan, Reşad Erer. 0-
b:n C'ilt ya;;ma kitap vardır. Haf kuynn; -l'eeml Rlza Ahısknn. 13.10: 
t ıd:ı UC' gün ac:larak b:ızı kim. MIWk: Halk tUrkUlerlnde?=ı 8rnckler. 

' r gMİl') m"itn'M 'le meşgul Okuyıınlar: Mllzeyyen Scnnr, Azize 
ulurlar. Benim gittiffeim vakit 1 Tözem, Çalanlar: San Recep, Saul 
bir ik! yUz kişi vardı. Fakat Uç Yaver Ataman. 13.30: l\[(lzlk: Kan. 
beş kişi okuyordu.. Öbürleri, §tk ha!lt mUzlk (Pi.) 18.00: Program 

11-3-1940 Pazartesi 

\'ı! memlekd snat aynrı, lS.05: :MUzlk 
Bır Konçerto (l'l.) 18.40: l\'omışml\ 

(Çlftçinln snati). 18.55: Serbest saat 
19.10; Memleket sant ayarı, Ajans 
ve Meteoroloji haberleri, l0.30: .MU. 
1..ik: Ankara rauyomı kndınlar kUmc 
heyctı, İdare Eden: Mesut Cemil, 
20.00: MUzlk: Saz lle oyun ha\·aıarı: 
Sadi Yaver A Uı.man. 20.l:'i Konuşma 
Clktısat ve Hukuk saati). ~0.30: MU. 
zik: Fasıl heyeti, 21.15: J\'onscr Tak. 
dimi: Hn1ll Bedii Yönetken, MUzlk: 
ltadyo orkestrası, 22.JG Memleket 
s:ıat ayarı, Ajans hcıhcrlcrl: ziraat, 
I<::Sham - Tn.hvlltıt, Kıı.mblyo - - Nıı. 
kut borsası. <Fiyat). 22.35: :MU7.IJC: 
Cazband (l'l.) 23.2~/23.30: Yarınki 

program ve kapanış. 
1 

Tiyatro ve sinemalar 
. ŞEHİlt Tt\'ATJtOSU 

Tepe başı Dram kııımı: 
Ak§am 20.30 da: 

OKADIN 
Komedi kısmı: Ak§l\m 20.30 dıı.: 

HPrkc• Kendi ı·erlnde 

............... ---0-----
llA LK OPF:r.ET1 
Bu akşam 9 da 
'Zozo Dalmn.&la 

(Plplçn) 
T: 40574 

ALEM DAR Sineması 
1 - Tüccar Horn 
2 - Yalancılar Şahı 

Bir karlı,, a:;!.1 erkek elini tut. 
mağa te~eb'.;üs etmrmelidir. Bu 
hareketi suitefsir edilebilir. 

E!tutnıak itiyadına c.lcvam et· 
me!< istiyor .. anı;:. elinizin tutul· 
mağa l5yrk bir şey olup olrrmdı
ğına da dikkat cuiıı. 

Çlıııkü lıirçok 
ta lıin ttcdirler. 
kallınlar da 
nıazlar. 

crlrnklcr hcjyJc 
Llil~in lıirçok 

hundan hoşlan-

Gıdıklamak mcrakınclıı oJan 
crltcklcr, bir kadın elini kav. 
radıJı zaman hemen avucunda 
parmaklarını gf'zdirmeğc lıaş

lar \'e kadın elini çekti ınl, ca
uı sıltılır, deli gibi olur. 

Fakat dlişUntin. Bir kadın 
sizin ta1Janın1zı gıdıklasa. ne 
yaparsınız? Bu gibi gıdıltlamn 
tecrlilıelerinc hiç girmcnıel\ 

<lalıa nazik bir şey ya ... - fn
lcat daha evvel her halde kar. 
şınızıln!dııiıı lıııssnslyet ılerccc
sini bilmeniz luzıııı. 

!l) Kaclınl:ırııı ellerin! tut
mak itiyaclıntln clcYnm ctnıck 
istiyorsanız; ellerinizin t11tnıu
ğn Hlyık ve tutula<'nk derecede 
gUzcl olup olmadığına diklrnt 
etmeniz şarttır. %ira oturup 
saatlerce kösele gihi bir eli 
tutmnktnn kimse zevk almaz. 

l 0) Nişanlınızın veya nişan. 
lınız, karrnız olmağa namzet 
her h!iıtgi lıl r sıH ıliğl nlL ıuzı ıı, 
Jcız lrnrdPşiniıı cltııl tutıııağa 
tlakalknınyınız. Hu gil.ıl nlıvul
de sevgilinizin eli, ılerh:ıl hiçi
ınini dcğiştirerelc l.ıelki de lıir 
yumruk halinde çenenizi okşa
yabilir!. . Ama siz, o cıle fena 
bir fikirle clolrnnınaclı~ınızı 
süyliiyorsuıııız: hu, lıir şey ifa_ 
de etmez. Kadınlar. erkeklerin 
zihninden geçcınlerl çok l~i 
olrnrlar. 

Uç haca tutuşması 
• Atpazarında Heha sokağıncla 

maranı:;oz Mustafaya ait 49 nu -
maralı evin soba lıaccısı tutuşmu, 
kaplama tahtalarının bir kısmı 
yandıktan sonra yetişen itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. Ki -
racılardan Hikmet hadisede suc _ 
Ju görülerek hakkında tahkikata 
başlannuştır. 

"' Ortaköyclc vapur iskelesi so
kağında Alfandriaya ait ı - 3 
numaralr ve sigortalı evin baca 
kurumları tutuşmuş, bacanın ya· 
nındaki kaplama ve tavan tahta • 
lan bir miktar yanclıkt:ı., sonra 
yetişen itfaiye tarafından söndü -
rülmüştür. 

* Nişantaşında Meşrutiyet ma
hallesinde Kalıpçı sokağında Fct· 
hiye ve Bedia isminde iki l:adı -
nın sahip olduğu 93 numaralı ah
şap t>vin bacası tutuşarak yangın 
çıkını~. yetişilcre'.< etrafa sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

1 FEKONDI~ E f Çe2en: ~J';JJ;;f !/fJJfj~ 
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Öflcye öfleye bir a..,.c:.a~ bir Benim fikrıII1e bir d ·U~ 
yukarı gezmeğe başladı. Bilhas- rından itiba!~ıtı •)8 d1' 
sa, onun g-ibi açıkgöz bir kimse. yerleştirme~.~ uç s~~al • 
nin başıllıa. böyle gülünQ bir ma. olduı!una ~o '. Jcı.ır' 
cern. dolaşabilmesini havsalası vüz frank vc~eıdir· 
alamıyordu. Birdenbire dura. Bu tarz mül<e rt~ttl1 
~= ~~ 

- Haydi canım. bu bir latife, Boşen sert. ' 
bir şaka clsa gerek! Siz ki zeki rinden kalktı: peJcili t~ 
bir adamsınız, Allah ~kına söy- _ Siz beD1 ~uiııt: •• ~ ~ 
leyiniz, benim yerimde olsanız Fena kalpli dc~a ııo'1 t 
hiç böyle bir babalığı kabul e- fran.lc fazla ve~ uteesS1 ,,ıı 
der miydiniz? Bir kız ki geçen mak ta beni JJ1 doıtıJJI"'..~ 

~ . ·ıne ,?.ı 
sene şaraPÇının oglu ile vatmış Ancak sinırı ·ııe 1'~}1?: 
ve ondan sonra da en adi kim. beni ena~·i )•er~3111sf1 't 
selerle düifün bayram yapmış!.. lısmalarıdır .. ?J Jllı.ıB'·~ <t 

Hem de, ben Iazım gelen bü. ki benden bır .. sı'd ~ 
tün tedbirleri almıştım. Aynı vor iste size ~ı.ıse ~"'P~; 
tedbirlerle karım nezdinde bile ·· ' ~ .. nasıP }3ti>' rum, ne mu ,.,r. !7:~ 
bu gibi bir felakete mani oldu. nız bir ~artıII1 1)1l~~: ı;nm halde bir metres yanında şeye kar1c::tır1? seçitıl'".~~ 
hiç usul mil mi ven bir mektepli tcdi~ini:ı: el::eY1 1.1 e<Jer----~6 ı 
~ibi hareket etmekliğim düşü- zeli nereye arı .,ııııı _.otf' 
nülebilir mi? Elimi atege koya- l~tiriniz. Beil· )ödi>'e--
rak vemin ederim ki, o çocuk ceğiniz masrafı ~6 ti. 
kendine başka baba aramalıdır. te 0 kadar! (IJ#' 

Sonra., Matyöye inan vermek 
için. ?'\orinle münasebette bu. • ~~ 
:unduğu g-ünlerın tarihlerini he. yı 

·apıamağa ı::fri~ti. Fakat bir c;:ok Eczahane ıt 
verlerde şaşırarak kendi kendi- S 
ni nakzeclici sözler sövlemesi ü- yen hır .ı ıJ 
zerine hakikat meydana çıktı. ,,.er 
Çocuk ilk randevu akşamı ol- • jpOe 
muş değildi. Bilahara çılgm bir Bir bavul ıÇ jı 
ihtirasa kapılarak Uç dört ay kı11şo .ıı?' 
Norinle sık sık görüşmüş, ve nL çı . fll"~~ 
hayet, kızcağız g-ebe olunca bir (Hıt~ııSI :ctJ5) 
an c..-vel mcsuJi,·cttcrı kurtul. Bursa. ·c=~J:ıir "'-ıiJI j 
mak için onunla alakayı kes- ılcn) - Eskı,, J{alfl1,tııı: 
ınifiti. desinde ~cı.as~ıı t,ır ,ı;Jl.,;.ı 

$imdi, Norinin kadrini düşü- meçhul bır hl JJl ç,;-W,·ı 
recek sözler söylüyor, nasıl olup takım eqvnl~~sıı.)11 0~ 
ta böyle celgeç bir hevese ka- hırsızın da aduehl (!fır/ 
rııldı~ına hayret Ye teessüf eder timali bulun viısSt.~ı;. 
;!bi tavırlar takmıvordu. Eskic::ehirdcn rilaı1• 

Matyö cevap vermeksizin pat· -:;rafla haber \"C • ,s~ 
ronunun ilk öfkesir~n geGmesi· Bu haber ü:tt'r~d! ~ ~ 
ni bekliyordu. Sonra. itidal ve cıalı olup Ankll., .. , .11 

mülfıvimetle, zavallı Norini mü l roll" dıll":.1 
dafaaya ba lıyaraktı. Boı;en bu hur sabıkalı ~ci·;e il il.('" 
sükfıtım prdmdan gelecek söz _ C:qh:-het.tin A cıf11d' t ' 
lcri hissetmiş gfö', rfkeyle ken- rün Bursa ç:ırŞl5 5 ~ıJ ti'• 
dini bir sandaJya~·a :ı.tt1: ru maddclcrcl~tl c<~rii1~ııt 

- Peki. farzedelim ki. ben 
bir liıhza <'ocukluk edip kend;mi 
unuttum. Cu doğrudur. Fak:ıt 
bu k~yfivet. o sokak kızrnrn 
benim sırt1ma bir rocuk ''Uklet
mesine kafi bir seben teşkil e -
der mi? O gebe kaldıysa. benim 
ne vazifem. Her sanatın keneli· 
ne mahsuc:ı tehlikeleri olur. Bu 
dn onun sa"lntımn tehlikesi .•. 
Ben;ın!e ı?örüst.ü,?ii zamanlar 
kimb;lir dıı.ha bç kisivi koynu· 
na ::ılıvordu. Biivle birrok er . 
keklerle münasebette bulutıan 
bir kadınm <'ocuğımu ben nasıl 
kabul edebilirim. Hem de emi. 
nim ki. kendisi bile bu lıed!yevi 
kimden alıdığmm farkında de. 
~ildir. Denim rezaletten iirküp 
para ile meseleyi <irtbas ettire
ceğ'imi ht>~aplıva.rnk bövlc bir 
martaval uyduruyor... "şantaj 
dostum ... Başka hiç bir şey de· 
ğil !. 

Derin bir sükfm hasıl oldu. 
:-.ratvö. bir i:d defa oda içinde 
ırczdikten sonra. Norinin verdi· 
ği kanaatbahş tafsilatı, halinde. 
ki samimi tccssiirü, an:ı ile kı_ 
zın g-özyaşlarmı beliı? bir lisan
la anlatarak. o bicrırevi sokak
ta bırakmnmn büylik bir gad • 
d::ırlık olıırağını ikri sünlU. Ço· 
cuğun meşruiyeti şüpheli olsa 
bile. insan kendisine metreslik 
etmiş ol:ın zavallt bir kadını 
b(jvJc bir felaket karşısında büs 
blitün yardımsız bırakabilir miy 
d '? 1 • 

Bo~n bu sözlerden son dere • 
ce müteessir oldu: 

- Fakat ben ufak bir muave
nette bulunmaı?a muvafakat et
sem, onlar derhal çocuğun ben
den oldu~nu iddiaya kalkışa -
C'aklar. A~ıl kıyamet o zaman 
konacak. dedi. 

Yeniden bir ~ll~muşluk hüküm 
siirdü. Sonra Boşen, müthiş bir 
ran ı:ıkmtısı ile sözi.ine devam 
etti. 

- Acaba meseleyi meydana 
vurar.~ klarrndan bahse<livorlar 
mı? Bir aralık belki karıma 
mfir3caat ederler dive evham _ 
Janclıın. 1 ştc. o vakıt ben mah _ 
volıırum. 

Mrıtvö tebessümünü güç zap
tednhiJmi~ti. Davayı kazandığı -
nı lı!s~edivordu. 
. -:--- Vallahi ne diyeyim ... No

rm•n o kadar fenalık vapabile -
<'(.'ıföıi memul etmem. Fakat ka
dın kısmına pek te ltllvenilmez. 
Fazla tazvık edilirlerse en u _ 
mulmıvara1< delilikleri yapma -
ğa kadirdirler. 

r.. faamafih, kızcağız hiçbir 
mııtalebcde bultmmuvor. Ancak 
bab:ısı tarafından kovuldu~ i
çin barınacak bir yer istiyor ... 

iiıerc dol:ıştlf!t ;,.J\•1 
"i7"rine derhn t ııt es 

bl<i}(:l ..1 
Yanılan ~;. ıd eefl' ıtt::.ı 

ele E~·,;:c:ı('1ı·· je rıh .ı 
ralı1 ıılll 

~vinden cf''a i!tl 11 11ı~J1 
ha bettin oıdu • tııı.'.1ıoır 
otelde buıuı;ıı~e t;ıı1' 
tilerek içerısl 1 t';ı 

man: 5 .~t (~ . . ınıı· ııttt 
(Yecıil rıı.ı? '.:ı ıtı • ' .. .. ıi 1 ... " 4 •• · ·'· •"11Z • JJ\11" ti', 

te "'Ömlek ve ){O rtıO· A ~ 
"ft r,O ,, 

~f'ndil. 4 rı r.-ôttlıe;' ..ii!l 
ta1c rarf:a.fı, bC, ... ı t ~ 1-t 
fan il~. don: . bir ıcıı t''' it 
vün battaın.'c~rı.ct \1111~t 
ni ı>lbise. vır bir tll flrı 
t azi nantolOTl• lfO'rtl ·Jcİ tı t/ 
ket "'antololl· ae11iİ• ıııtıl 
lı!c elbise. n::ı.t "5 6 J<0/'· ~ mızı ranta ve 0r{iltıl f) 
Cin) olduğu g ı;sd 



~~---
~ --· ----
l2:lara öğütlerim 

:;::: ~~r ~I kız, bir gün bize gelmigti 
' 'en ~ ~UŞki.ilüm var, lQtfen dinle,, demişti 
l'tça ~ azıra.~da, mektebi bitireceğim 
~Urıt h on Yedıden, on sekize gireceğim 
!!ara.ta aklanma, artık sahip olacağım 
~im .. :tılarak, saadeti bulacağım,, 
!iıç talı ızıın; saadet, denilen ~y hayaldir 
~llercı a~uk etmeyen, mevhum bir idealdir 
~l'al~~~ları, aldatan serap gibi 
~ "ar . ıçılen, yalancı şarap gibi 
~l'eneğ cısnu Yoktur, benzer anka kuşuna 
~ .. / aldanma, aklını al başına,, 
l ıca ed" . f . "kınan !'un, elsef eyı bırakın 
l'a bir 'frıın bu günkü, icaplarma bakın 
4ıJe oCa ~eslek sahibi, ya memur olmalıyım 
lia~tta ~da~, uzakta kalmalıyım 
~su ~ç kı~seye, muhtaç olmak istemem 
ıtı alnıı it hakuıne, hiç tahammül edemem 

'ç kirn.~d~ını:, başbaşa kalmalıyım 
~flt(ı nın lutiunn, tfı.lip olmamalıyım 
lliı~ reın h .. 

'"'l'İYett· ur ~aşamak, hür olmaktır emelım 
'b ır Yegan d" d 'd al' ~ '"lÜrr· , . e, unya a, ı e ım,, 

il kı~~etın aşıkı, hürriyetin esiri 

~tireye ~1.1:8 o~madı, nasihatm tesiri 
~lltı Pek okeyım, bu işi bari dedim 
~e Ol.rrı k s~f. ve §effaf kalbini incitmedim 
~~gi 'frı a ıstıyorsun? diye sordum genç kıza. 
~ "d ~lek daha çok, gidiyor hoşunuza., 
~Ilı .?h tor olayım, bakayım hastalara,, 
~U ile asta kalplerde, açarsın bin bir yara 
~tala n Afrodittcn, Venüsten de güzelsin 
~ ''ıtırı ddaha çok, hasta eder üzersin,, 
.;:·~ .. ~ eın ki öyle, olayım bir eczacı,, 
~i ''hik~ra ararlar, senden gönül ilacı" 
~lnı ''h ırn olayım, bu fikrime ne dersin,, 
~i "art~p rnaznunları, aşka mahkum edersin,, 
~llı ''se ~ olayım, o da meslek sayılır,, 
i.ı~ "ter ?1 sahnede, SC~Tedenler bayılır,, 
l\: ~lara ~1• ola~rm, o da bir sanat demek 
~ı ''§of"ıçersın, dedim ateşten gömlek 
(} ını •. ;/ olayım, artık buna ne dersin?,, 
~llde n na hayretle, bakanları ezersin,. 
lf bir h~J ~layım? dedi. Dedim ''gi,i.zel kız 
't 11trıl'etı al olayım. sen de bana ol yıldız 
~ başr:a sa~~ct, sembolümüz ay yıldız 
~ilr et tc g~d~lmez, bu cennete güzel kız 

Uslhıd ll'lclını, aile ocağı atar 
·~. en ayrılan, kuzuyU kurtlar kapar. 

~~~ ........ _ . H. Ortaç 
ıoı . ·---·---··--··----------· 

~qtd~te gönüllü ve silah 
ıı~ar~nıı gittikçe artıyor 
~llQj 1Ve Fransa bilhassa hava kuv

·--~·- .... -- ~;~~oıakvıyeye devam edecekler 
~~d~ gazetesinin baş 

lcr beti 
tlc 'h~ to" Rus''a b' 
ıl. <'1fıl " Ve ./ ' ın 
:"l~i lııcıi Yuz binler_ 

'vltj~ 'tl'ı ttıucır~nın Kareli 
·~ 'rh~ a . hattını 
'-t o .~etsızce d" -

• <11.a nuııcı o 
~~ ~.~~'"hay e yapılan 

~~ ~"llda rn hattının 
" ltarı- on beş .. ""lıt t "<it • gun 

1 
ıı.: fıt~rc, ,..,,..,,Şıddetlidir. 
>s).~, V~tı Ycr~lcc dağı

~.:_Otıu ~· 1bor •ne yeni · "-"ti ~ŞI ile gu zaptetmek 
ti•·ı Yen· b' ta. ~)Ilı' ıtıiştir ı ır gay-

t ,~tthbu h•tt, · 
~ ~t~ su ,~! cenahtan \'-'n lc~11 •rrı kalınca 

\ıbi ,.'-l0rdu, l<'başka bi; 
"\ t,.,ı. •. i[-e bir akat Fin 
~ ltıt •rbin bhattan iba. 

,,.. --·-·-• )tıı~ıitcr ilşlangıcın· 
"'-~ ilcrı iti"ardı. Bun-
~~ \re edilmiş· 

~ tat .'ilin h 
• • ı..bt! ı~tcadcı~rrıe.~ yarısı 
'"'ti~ llcir vu gollerden 
~ '""hlt t ttti1t1cu~e geti • 
~). ,. crı ıarn.an 
~-~ab ıa teşkil eder. 

landiyada gölleri seferber edece
ğini söyledi ve bu, boş bir ümid 
değildir. 

Bütün dünya yüzünde hürri -
yetin dostları için en mühim ve 
acil mesele Fin hatlarını kütle 
hücumlarına karşı takviye edecek 
olan ask::r ve silahlann zamanın· 
da gelip gelmiyeccği meselesi · 
dir. ilk İsveç gönüllü grupunun 
cepheye şimdiden gitmiş bulun . 
dukbrını işitiyoruz. 

İsveç, bundan on bet gün evvel 
asker göndermemek kararını ver· 
diği zaman İsveçten gitmek iste 
yen gönüllü yekununun 10.000 . 
aşmıyacağı tahmin edilmişti. Mu 
habirlerimizin bildirdiğine göre 
Finlandiyanın muhtaç olduğu gö· 
nüllü kıtaatı asgari 30.000 dir 
tngiltereden, ve diğer memleket 
lerden giden gönüllüler yola çıl 
mıslardır. 

İsveç başvekili, Hansson meı . 
leketi tarafından - askeri müdn 
hale olmamak şartile - her türli 
yardım gösterileceğini tekra 
söyledi ve bunun nisbetinin arta 
bileceğini vaadetti. 

Şimdi tngiltereden ve Fransa 

B-VAlCIT tt MART. 1MO 

L: ~:~1Jf~\»l~,, 
Lik maçlarında sUrPriZii bir hafta geçirdik 

F enerbahçe Begkozu, Galatasaray da 
Vefayı qenemi_qerek berabere kaldılar 
Beşiktaş Hilali 13 - O yendi. lstanbulspor da Altın-

tuğun karşısında 3 - 1 mağlup oldu 

.... 
Galatasaray - Vefa maçmd.an bir görihıii~ Galata.saray müda/cuısı bir V c/a a7.:ınım hctiyor 

Şeref Stadında: 
llcşiktaş - Hfüll 13 - O 

Birinci kilnıe lik maçlarına 
eltin Şerci'. ntadmda devam edlL 
di. lT 

Oyuna Hilal başladı. Beşik
taşm hrı : hattında kesilen akr. 
nı, sol taraftan HIHU kalesine 
indi. 

10 uncu dakikada Ilaklu fri
kikten gelen topu enfes bir 
vole ile ağlara tnktı. 

14 Uncu daldkada Rıdvan, 
ikinci golU, ıs inci dakikada 
Şeref UçUncUyi.i19 uncu daki
kada gene Şeref, dördUncU go
ıu, 21 inci dakikada sağ haf 
kon·Ji kendine, 5 inci golU 25 
inci dakikada Hakkı, 6 ıncı go. 
lU 2!l uncu dakikada Şeref, 7 
incl golU, 42 inci dakikada Şe
ref. 8 inci golll atarak ilk dev
reyi bu suretle 8 - O galip bi
ti rdller. 

lkincl devrenin 6 mcı dakl. 
kasında Şeref kafa ilo 9 uncu 
golU, 11 inci dakikada Şeref 
10 uncu golll, 17 inci dakikada 
Rrdvan 11 inci golll, 24 Uncu 
dakikada Rıdrnnın 12 inci go. 
ıu, 44 tincti dakikada Hakkı 
13 Uncu golU atarak Beşiktaş
lılar sahadan 13 - O gibi açık 
blr farkla galip ayrıldılar. 
Fenerbahçe - Beykoz 1 - 1 

GUnUn en mUhinı maçı Fe
nerbahçe ile Beylrnz arasında 
oynandı. 

Sokak koşusu 

Oyuna Fenerbahçe başJ:ıdr . 
Kaleye lcadar inen akın bek 
hattında kesildi. Hemen hlicu
ma geçcrı Beykoz, Fener kale. 
sine indi. 

Sağdan akan Fener, M"lih 
vasıtasiyle bir ,gol kaçrrd ı lar. 

l•'enerbahçe gol atmak için 
çok uğraşıyorsa da Beykoz mü
dafaası buna meydan bırak
mıyordu. Ara sıra Fener kale
sine kadar gelen Beykozlular 
:F'cnerlllere bUyUk tehlikeler 
atlatıyorlardr. 

Oyun bu 11ekllde devam e. 
derken devre O - O sona erdi. 

İkinci Devre 
!kinci devrede Fenerbahçe 

açılmış görUnUyor. 
10 uncu dakikada Rebil Me

lihe gUzel bir pas verdi. Melih 
blitUn bekleri atlatarak Fene~ 
rin biricik golUnU bu suretle 
atmış oldu. 

Bu golden sonra canlanan 
Beykozlular, Fener kalesini 
sıkıştırmağa başladı . 

30 uncu dakikada Şahap 
K~zıma gUzel bir pas verdi. 

· Kfizım da kafa ileberaberllk 
gollerini atmış oldu. Oyunun 
bundan sonraki kısmı Beyko-

zun hAklmfyetJ altında devam 
etmeğe başladı. ~'enerlller iyL 
den iyiye bozuldular. Bu an
larda Beykoz muhakkak gali
biyet fırsatları kaçırdı. 

Biraz sonra da. oyun 1 - 1 
beraberlikle neticelendi. 

Taksim stadında: 
Galatasaray - Vefa 

DUn Taksim stadında en mu. 
him karşılaşma Galatasaray -
Vefa mUsabakasıydı. Maçın sa
at 16 olarak ilan edildiği halde 
müsabakaya hakem bulunama
ması yUzUnden 25 dakikalık 
bir tcehhUrle başlanabildi. ls. 
tanbul bölgesi teknik büro şe
fi Kemal Halimin idaresinde 
oynandı. 

Oyuna Vefalılar başladılar. 
Du ilk akın Galatasaray mua
vin hattında kesildi. Sarı • kır
mızılıları mukabll akında gö. 
rUyoruz. Top Cemilde. Fakat 
çektiği şut avutıa neticeleni
yor. Sarı - kırm1zılı1arın ilk da
kikalarda bir netice almak U. 
zere çalıştıkları göze çarpıyor. 
Du arada da birkaç şut avutla 
neticelendi. DördUncll dakika
da Vefa gUzel bir akın yaptı. 

İstanbul mektepleri arasında dün yapılan 

Kıı· koşusu 
Kabataş lisesi şampiyon oldu 

İstanbul mektepleri spor böl-ı 
gesi tarafından tertip edJlen 
b6lge birinciliği krr koşuları 
dUn Fcnerbahçe stadında baş
layarak Bağdat caddesi, Depo 
ve Kızıltoprak yolu Uzerinde 
4000 metre mesafede yapıl. 
mıştır. 

Her mektep bu müsabakaya 
onar kişilik bir takımla fştir!k 
etmişlerdir. 

Müsabakalar baştan sona 
kadar heyecanlı geçmiş ve bU
tUn müsabakaya. (200) ze ya
krn atlet iştlrAk etmiştir. 
Yapılan taslfte takım itlba

ı·iyle şu neticeler alınmıştır: 
1 - Kabataş: 171 puvanla, 
2 - Haydarpaşa: 271 pu. 

vanla, 
3 - Istanbul Lisesi: 400 pu

vanla, 

4 - Sanat: 401 puvanla. 
5 - Pertevniyal 521 puvanla 
6 - Vefa 590 puvanla. 
7 - Muallim 
8 - Boğaziçi liseleri olmuş

lardır. 
Diğer mektepler takım iti

bariyle koşuları bitirememiş. 
lerdir. 

Ferdi tasnifte de: lstanbul 
Lisesinden Habip 13,3G birin
ci, Haydarpaşadan Halil 13,45 
ile fklncl, Pertevnlyalden Ad
nan 14,56 ile UçUncU, Eşref ls
tanbul lisesi 4 Uncu, lbrahim 
Kabataş 5 inci, Se!Ami Hay. 
darpaşa 6 ıncı oldular. 

Bölge birinclllğini Kabataş 
takımı kazanarak İstanbul 
mektepleri şampiyonu oldular. 
Kendilerlnl tebrik ederiz . 

Fakat Mehmet ofsnyd, bu el~ 
kikadan sonra Galatnsarnyl,. 
lar Vefa nısıf sahasına yeı·le!J.. 
tiler. Bu sıkışık vaziyette V0" 
falrlar, halrnmin miisaadekA.' 
davranmasından da istifade e~ 
dereli: lllzumundan fazla serf 
oynamağa başladılar. Faka( 
her şeye rağmen Eşfak 16 ıncı 
dakikada . Cemilden aldığı bir 
pasla ve pldse bir şutla Gala .. 
tasarayın birinci golünil atma.. 
ğa muvaffak oldu. Birkaç da
kika sonra yine Eşfak soldan 
aldığı bir pası iyi kullanamadı, 
AYuta atarak gUzel lıir gol fır .. 
satını heba etti. Vefanın da 
birkaç akını görlllllyor. I<~akat 
neticesiz. Kalo yakinindo ka
zandıkları bir ceza vuruşunu 
da avuta attılar. Oyun yine Ve.. 
fn nısıf sahasında oynanıyor, 
Kalo sıkıştırılıyor. top sağdan 
sola, soldan sağa mtıtemadf. 
yen, mekik dokuyor. Fakat f. 
snbetslz vuruşlarla ya avuta 
{;idiyor veyahut lrnlecinln elle. 
rinde kalıyor. Hakemin müsa
mahasından cesaret alan Vef~ 
lılar, bu arada topu elle oyna
mak imkllnını da buluyorlar, 

Nihayet 36 mcı dakikada 
Cemil geriden aldığı bir pasla 
bUtUn Vefa mUdafllerlni atı~ 
tarak hafif bir köşo vuruşu ile 
ikinci Galatasaray golUnU de 
yapıyor. Dundan sonra iki kor-

. ner kazanan Galatasaraylılar 
bundan da istifade e'demedller 
ve devre 2 - O Galatasaray le .. 
hine neticelendi. 
ikinci Devre: 

Oyuna Galatasaraylılar baş .. 
ıauı. Vefa muavin hattında 
kesilen akından sonra, yeşil • 
beyazlıları mukabil akında gö
rUyortJZ. Dördtincll dakikada 
Necibin gUzel bir şutu Ga1ata
safay kalesinin direklerini ya
layaralt avuta gitti. Oyun mü
tevazin cereyan ediyor. Galata. 
sarayın birinci devredeki oyu
nundan eser yok. Hepsine, ye
dikleri tekmelerin tesiriyle ola. 
cak bir çekingenlik tı.rız olmuş. 
12 inci dakikada Vefalı Hakkı 
Necipten aldığı bir pasla güzel 
bir kafa vuruşu ile Ilk Vefa ,go
l Un ti atıyor. Bu gol Galatasa
raylıları biraz harekete getirir 
gilıl oldu ve bir kaç dakikalık 
uisbt bir hi\kimlyet kurdular. 

ı ~ r· er, ı:-· , 
t ıı· Otrtıc •n1erin ıa. 

~-
1

,_1'h·ı· tılcli"iz K i.~..: lı" iıtd , • ır-
ı t~ ~1.,~ttı t~t harbeden 
a~)jı_1Aıttilcr :cak ka _ 
"llt,.. ..: ]t,. · ouna ~ 
il •(tc "tŞrsın rag-
)\ l'rıt ter· da nıun -
llt~l»ıJt~llasınıda 'Çekildiler. 
llı~"ı tq,. &arp cep
!..~ ille· "tru d 

dan silah sevkiyatına da başlan· · 
mıştır. İngiltere 120 muharebC' 
tayyaresi, 24 tane de bombardı 
man tayyaresi yola çıkarmıştır 
Bunların mühim bir kısmı, Fin 
Jarydiyaya varmıştır. 

Beyoğlu halkevinin tertip ettiği 

Basketbol maçları 
3 kategori Uzerinden Bcyo~. 

lu lıalkevincle tertip edilen 
dllnku basketbol maçlarından 
alman neticeler: 

15 - 10 
Galatasaray .B - tstanbulspor 

26 - 19 
YUksek mektepler arasında 

Basketbol mUsabakalarına ge
lecek Cumartesi başlanacaktır 

Fnknt bezginlll.: ve isabetsiz
likten netice almanın imkanı 
yok. 20 inci dakikada geriden 
bir pas alan Hakkı ani bir çr. 
kışla topu biraz sUrclUkten son
ra talommın bC'rabcrlik golUntl 
llc attı. Bu golden kaleci Os
rn nn ı:ıluş yapmadığı i~in mes
sıılcl Ur. 

Vefalılar lıcraberlik golUnll 
att'ıktau sonra Hakkıyı rln gc. 
riye nlarnk srkı bir müdafaa 
tablyosi tutturdular. Galatasa
raylılar hu sıkışık vaziyette 
galip gollinil atm;ık için çok 
uğraştılarsa ela muvaffak ola
madılar. Ve müsabaka 2 - 2 
beraberlikle bitti. 

ı ıı ' ı, a ~ z an çok 
~bit b~·ilrtıiş g~· surette 

, ~ ~ ~~lltnla ~~ nunta. 
~ dC)aış dc~ıı~~rleınck 
~~,\~d ~ 'der r. 

•t b· 'trni se topla
. ır ~aş askerlerin 
!.a~ltı~ıı . truıu güç -
~ltı clıya 

~d lcıı.- • askeri ha· 
"-'ti .. ~k l:ir "'b ıı .• , .. uz 

lıa\I f'llvenh·or. 
llltı'1tf rtı, Yaz f?clin· 

aa için p· 
ın -

Bugün öğrenivoruz ki. Firıl:ler 
bizim gönderdiğimiz tayyarele • 
rin cinsinden memnundurlar ve 
Rus bombardımanını dah:ı şim -
diden alıkoydukları kanaatinde· 
dirler. 

Fransa dahi tayyareler gönde
riyor. Bundan sonra da FinHlndi· 
ya, iki müttefik memleketten 
mühim miktarda ağır top, kiiçük 
silahlar ve cephane alacaktır. 

Finlandiya, keneli cehdile kcn· 
dini kurtarmak için biitiin kah. 
ramanlıkları göstermiş ve her 
hür millete bir örnek teşkil et -
mittir.'' 

B~ll•taşrn ter:'p ı·t!lğ-1 diiııkn ıınkıtk 

ko,uııuııda 15000 ııwl ıı• Llrinclııl &"ent 
atlet Osın:ııı \ alııı;ı. 

Beşiktaş klilbiinUn tertip et. 
tiği G ıncı sokak koşusu 3 O at
i etin iştirakile 5000 metre u 
zerinde dUn yapıldı. 

Alrnan neticeler şunlardır: 
ı - Osman: 1 i,57 
2 -.Jlerıızi 
3 - Necip 
4 - M. Brtuna 
5 - o. GUmUşkazma 
6 - Kemal. 

Kartalspor - Beyoğluspor 
2G - 28 

Çengelköyspor - Topkapı 
23 - 18 

Çengclköyspor - Çelikkol 
45 - 5 

Denlzmartı takımı - Kasırga 

38 - lO 
Çellkkol B - Deniz kırlangu: 

28 - 5 
Kurtuluş B - Mühendis B 

22 - 12 
Galatasaray B - Hallçyılmaz 

20 - 19 
Yalcın - ÇeUnka7a 

Beyoğlu Spor klübünün 
sokak koşusu 

T>lln, Beyoğlu spor klUbU ta. 
rafından 3000 ve HiOO metre 
Uzerinden sokak koşusu yapıl
mıştır. Muntazam ,.e gUzel bir 
şeklide cereyan eden koşular
dan 300 metrede Sokrat 
12,10,2/5 dereec ilo birinci 
seımletlr. 

Fener Stadında: 
Siileymnnlyc - Topkapı 4 • 1 

Fenerbahçe stadında gUnUn 
i ık m Usabakasını SUleymanlyc 
ile Topkapı takımları yaptılar 

Oyuna Sllleymaniyelller sol
dan yaııtıkları seri bir hücum 

(.Ut/en sahifeyi ~iz) 
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Kıtap sev unlar kurumu toplantısı 
Ankara, 10 ( A.A.) - Geçen aene Ankarada, adliye vekili Fct. 

hi Okyarın hami ba~kanhğında teessüs etmiş olan kitapsevenler 
kurumu dün, halkevinin şark salonunda. şenclik umumi heyet top. 
lantısını yapmıştır. Toplantıya riyaset eden Fethi Okyarın ve aza 
olan bazı mebus profesörlerin de ıştinı.kilc yapılan bu toplantıda 
yeni idare heyeti seçildikten sonra Fethi Okyar söı alarak kuru. 
mun müstakbc-1 inkişaf temennilerini memlekete hayırlı hizmctl~ı 
yapacağına Umltvar olduğunu bildirerek umum! heyete nibay::t 
vermistir. 

Toplantıdan sonra Uyelcrlc bir arada fotofraf çekilmJştfr. Ku. 
rum pek yakında Bozkurcl adlı bir mecmua ç!Arma.n karar altına 
Almı,tır. 

Kral Faru~< ingılrz! 
sef1rini kabul ettı 

J{nhlre, 10 (ı\.A.) - lngll
lere ıı e tlri Sir Mil es Lawı,ııoo , 
Kral l•'anılt tarafından 14lbul 
edllml~tlr. Sefir, Krala Kral 
Corı.ı un bir mcsııjını tevdi et
mlettr. Mo aJda Eden'e karşı 
gösterilen bUsnUkııbulden, Mı. 
sırd bulunan tnglllz kıta.ları
nn yapılan iyi muameleden ve 
Mısırın mUttotlltl e rln dn\•asına 
fştlrdk etmiş olmnıındl\n dola
yı ICrnl Fnruk'a te"eJckUr edll
m cktedlr. 
Finlandiyanın Ankara 

elçisi 
Rc1slnld, ıo (A.A.) - Fln. 

Jandlyı:ının sabık Moskova el. 
çisi YIJo Koaklnen Flnln.ndlya 
Ankara elclliğlne tayin edil. 
mlştir. 

la başl11dılar ve hemen hlkl
nılyetl ellerine alarak Topltapı 
kalesini sıkıştırnıağa koyuldu
lar. Dnha oyunun 14 Uncu da
kikasında Orhan vusıtaslyle ilk 
gollerini yaptılar. 27 inci daki. 
knda yine Orhnn vasıtaslyle 
ikinci gollerini Topkapı kate
slne atarak birinci devreyi 
2 .... o galip bitirdiler: 

ikinci devrede 1'opkapıhlar 
~aha canlı bir oyun oynamağo 
bailadılar. 1'.,a!{at yapılan iki 
tehlikeli hUcumdıı SUleynıanl 
)"elller iki gol daha yaptılar. 
Son dakikalarda da Topkapılı
lar bir gol yaptılar v~ maç da 
4 - 1 SUleymanlyenlo gıı.lebe. 
siyle nihayet buldu. 

Topkııpı zn nınn ıaman eert 
bir oyun çıkardı . Ve hakem 
Topknpıdnn iki oyuncu dıı,,11rı 
çıkarmak m ec buriye tinde ka 
dı. Eğer Topkapıt ı l a r sert bir 
oyun oynamamış olan lardı mu. 
hak kak iyi bir netice alabilir
lerdi. 

ikinci küme maçları 
Şeref stadında: 
Kurtuluı • Alemdar: 4-ö 

Dün yaoılan ikinci küme maç 
Jarından Kurtul us - Alemdar 
ınaçı. 

Birinci devre 1-0 Kurtuluş lehi· 
ne neticelendi. lkınci devreöe 3 
gol daha atan Kurtuluş milsaba 
kayı 4-0 kazandı. 

Eyüp .. Kale: 5-t 
1 Cünun lkıncı mu:;abakası Eyüp 
.. Kalespor arasındaydı . IUkim oy 
nıyan Eyüplüler birinci devreyı 

3 ·1 bitirdiler. lkincı devrede 2 gol 
daha atan Eyüplüler müsaöaka· 
dan 5· 1 galip ayrıldılar. • 
Beyogluıpor. Feneryılmaz: &-O 

Tamamlle hA.klm oynayan Bey. 
cğlll8porlular, birinci devre ı>, ı. 

klncl devrede de 3 gol daha ata. 
ra.k, mU&ı.bakayı 8 - O gibi nçık 

bir farkla leiılerine bitlr•!ller. 
Galataspor • Anadolu: 1---0 
Bu mUsabaka oldukça seti ve 

leanlı geçtl Birıııcl devreyi takan. 
lAr 0--0 berabt>ı e bltirdJler. lkıc 
d devrede ortalara doğru Gafa. 
ta.spor galibiyet golUnU uttJ. B•ı 
devre Anadıllu ~r çok eert bir 
oyun tut'.ıınl•ıiar. Fakat netlced.ı 
bl.J"§ey Yllı>amıyaMlı. mUsabakııyi 

l - O m'\Alfıp olarak bitirdiler. 
Altmtuğ - lstanbulspor S • 1 

GUnUn ikinci müsabakası 
:A.ltıntuğ ile l stanbulspor nra
ıında oldu. 

Oyuna ts tanbulsporlular sol
dan yaptıkları çok gllzel bir 
hUcumlıı Allıntuğ kalesini sı
kıştırmağıı başladılar. l<'akat 
yapılan hücumlar hiç bir n eti. 
ce vermiyordu: 

Beş on dakikalık bir lstan. 
bulspor tazyikinden kurtıılnn 
Altıntuğ ya .. ·aş yavaş oyunun 
merkez slkletinl lstanbulspor 
nısıf sabasına intikal etti rdi. 

Ve on seklılncl dakikada bir 
~ltıntuğ hucumunda sağdan 
gelen topu Ihsan cUzel bir ka
fa Dı latanbulspoı.. •tlıırma 
taktı. 

Bu col htanbulspor takımı
aı canlandıl"df. Ve müteltab'1 
ILlolllll J'Um.&I& aevketU. Fa. 

Venı zelzale1er 
f.zmlr, 10 (A.A.) - Dun 

11 .46 de lzmtrde amudi bir 
:ıelıele olmuıtur. Hasar yok. 
tur. 

Ankara, ıo (A.A.) - Aldı
ğımız haberlere göre bu sabah 
saat 1 ile 2 arRtıında Ardaha:ı 
ve köylerinde hatif yer sarsın
tıları hissedilmiştir. 

BugUn 12.40 da da Dayburt
ta iki saniye devam eden eld. 
detll bir sarsıntı olmuetur. 

Dayburtta 8 Mnrt gecesı 
21.4 6 de şiddetli ve 9 Mıırt gU
nu de 10.11> 'lr'e 10.20 de hafif 
yer sarsıntıluı kaydodllmloUr. 

halyadaki Yahudi 
doktorlar 

Roma, 10 (Husmıt) - Irk 
kanununa göre UO Yahudi 
dolUorun hıml meslek listesin. 
den silinmiştir. 

kat latanbulsporlular ellerine 
geçen fırsatlnrı tam ınAnaelyle 
yerinde kuJ!anamıyortardı, 

Ve b6ylece ber lkl taratın 
karşılıklı hUcumları içinde ve 
bir - eıfır Altrntuğ takımının 
üstUnlUğü le geı;:tl. 

İkinci devrede tstanbulspor
lular daha canlı bir oyun çı
kardılar. Ve neteklm bu canlı 
oynamalarının mUkttfatını dıı 
Urhan vasıl.asiyle yaptıkları bir 
golle gOrdU ler. 
hıtanbulsporlular takımı şah. 

si bir oyun oynamağa başladı . 
8arı - ılyahlıların şahsi oyna· 
malarından l8tltade ederek 
Hayri vasıtaslyle bir gol daha 
yapan Altıntuğ takımı 2 - l ga 
llp vaziyete geçti. 

Altıntuğlulnr ellerine geçir· 
dikleri gallblyeU knçırmamnk 
buna mukabil Istanbuhıporlu· 
ıar mağlQblyetten kurtulmak 
için çok çalıştılar. 

tatanbulsporlular 37 tncl da. 
klkada bir Altrntuğ hucumunu 
hatnlı bir şeklide durdurdular. 
Penaltıyı Sabri gUıel bir şutın 
Uı,:UncU defa tstanbulepor atla
rına taktı. 

Ve biraz sonra dn oyun 3 - ı 
Altıntuğun galebesiyle bitti. 

Ankaradaki Maçlar 

Gençler bırhği 
Demirsnoru yendi 

Ankara, 10 (A.A.) - Lik 
maçlarının en mühimi Demirııpor 
· Ciençlerbirliği arasında 19 Ma• 
yıs stadyomunda büyUk bir ka -
!abalık önilnde yapılmıştır. 

Maçın birinci devresi battan 
nihayete kadar Demlrsporun hl
kimiyeti altında gcçmig, fakat 
Oemirsporun biribirini takibcdcn 
akınları neticesiz kalmış ve ııut -
lar ya Ciençlerbirliği kalecisi ta· 
rafından bloke edilmi§ veyahut 
da bugün çok pnslı olan kaleyi 
sıyırarak avuta gitmiştir, 

Kuvvetli rakibine karıı mev • 
simin en iyi oyununu çıkarmış o. 
lan Oemirsporun bu şanssızlığı -
na mukabil Gençlerbirliği sayısı 
mahdut akınlardan devrenin bit· 
mesine iki dakika kala yapılan 
bir hücum esnasında kale önünde 
ki karışıklıktan istifade ederek 
bir gol ve bir dakika sonra da 
ikinci bir gol çıkarmıı ve devre· 
yi bu suretle Z,......Q galibiyetle bi -
tirmiştir. 

İkinci devre başladığı zaman, 
herkes ilk devredeki oyunları gö. 
zönlinde tutarak Demirsporun 
vaziyeti telafi edeceğini ve hat
dl maçı kazanacağını .limit edi • 
yordu. Hal böyle olmudı. Çünkü, 
bu devrede ekseriyet itibarile 
Gençlerbirliği hakim oynadı. Ve 
Oemirspor mildafaası zaman za· 
man çok sıkıştı. Demirsporlula • 
rın ara sıra yaptıkları tehlikeli 
akınlar da Gençlerb!rli~i mtidafa. 
ası tarafından kesildi. 

Demirsporlular, devrenin bas 
taraflarında Gençlerbirliği beki
nin sebebiyet verdi~i penaltıdan 
kazandıkları bir gole bir tane da
ha ua:vesine im':an bulamadılar 
ve maç 2 - 1 Genı;terbirliğinin 
galibiyetile bitti. 

Mektepliler arasmda yapılmak· 
ta olan lik maç1al'1 bu hafta tA • 
hir edilmiatir. 

Almanya 1 Meş~ur ~~~~sız [ Hitlerin dünkü nutk 
· -11 b . .. k prof esoru 1,ur°'' 
lngı ereve ayu • • (B<ı§ tarafı 1 incide) mızı bozlll&k eftrtıı\O; 

. Sıgfrıd Ankaraya hayatı uğrunda kendlsinl !eda. mız. bUtUD dl ıııd" d 

taar.ruzu hazırlıyor geliyor ya hazır insanların sayesinde· yUk camiası ~!Peı ~ 
Ankara, ıo (A.A.) _ Angle dlr. Blr milletin bayatı blr ıin. vetll elele ,.:;ııı •t.~ 

Sakson milletlerini en iyi ta clre benzetilebilir. Bu zJnclrhı yenldeD mıuetH>I ~.:, Kopcıabııg, 10 (A..A.) - Nnsyonaı 

·nteııc11 cıı.uıeaı.ıııu aerıındeıı &ldltı 

b1J' b&tıenı gbr- ._ima.oya, pek yakm 
.ıa ıenl.f mlkyuta blJ' taarrus lıa!'9 

kctU ııu.utaınakı.adır. Bu ll&reket, ~ 
Uca d\Jfma.o olan lngtltereyt laUhdaı 
ettıgı ıı;uı bUyUlc bir aakeı1 ve ıııye.sı 

tıazırllkt4P IQIU'a yııpılacaktır. 

Söylendlglne göre ven Rlbeotrop 
barbtn &lU ay lClndc blb:Cc8'UıJ beyıuı 
cttml;ttr. Alman ukcr1 mıı.tılellerlndl' 

bu nlkblnllğe !fUrak edllmektedl.r. 
4-lma.n zlmamdanlarıottı kanaaUnl' 

göre mUttetlkıer yeni cepbeıer kur. 
mak huauaıı.ııd&JC1 proJelertnt tatbik 
etmeden evv,.J narp meydanlann•Jıı 

ırert bir ııeUce elde etmeğo çalı~nıak 
IA.zımdl1'. 

Almanya 'bu aym aonundaD evveı 
::tıutdc ınıllıün teesstıa edeeegını o 
ıntı eylemekte ve mUttcUkıertıı takan 
<lloav1ada yenı cepheler kurmak bu 
ııuawıdald arı:ıılarına lskandltııwyıı 
memtckctıerlı.ln IDanl otaCAtmı zan 
netmektedlr. 

ltalyan gemileri ıer· 
beat bırakıldı 

Lonara. 10 ( A.A.) - lngilte. 
re btl.kCUnetl Dovna mevkuf bu.. 
luna.n 12 İtalyan kfunUr vapuru.. 
nu serbest bırakmışlardır. Bu 
emir iki hükumet arasında ya. 
Dilan bir anlaşma üzerine veril· 
miştir. Anlaşma mucibince 1 . 
ta.lya deniz yoluvl:ı. Almanvadan 
kömür getirmemeği kabul et • 
miştlr. Binaenaleyh Roterda.m . 
da bulunan ltalva vapurltırı kö
mür Yüklemeden ftalyaya avdet 
emrini alacaklardır. 

Londra., 10 ( A .A.) - Kac;ak 
kontrol lima.nırda 13 İtalyan kl:i 
milr vapunında.n 3 U bu 8abah 
hareket ctml§, 10 u limanda kal
rnı§tır. 

Bir Alman vapuru 
yakıldı 

Londro, 10 ( A.A.) - Alınan. 
vanm 5.600 tonluk Hanover va.
ounı 7.8 mart ~ecesi Saint-Do
ming"Ue ile Porto Rico arasında 
bir İngiliz kruvawrll tarafın . 
dan vakala.ıYnıştrr. Alman tayfa 
vapuru derhal ateşe vererek 
terketmlştlr. 

Fin .. Sovyet harbı 
nasıJ cereyan 

edıyor 1 
(B04 tarafı ·' lıncild8) 

katlan, ağ'ır yaralılara kol ve. 
ya baca~rnı ka vbetmiş olanlara 
ayırdık. Üçüncii kat kurşun ya.. 
rnsı almış olan yaralılara mah
sustur. Bundan sonraki dördün_ 
cü, beşinci, altıncı ve yedinci 
kutlar hafif yaralılara., tehlike 
anında slimaklara inebilecek o
lanlara tefrik edilmiştir. Seki
zinci katta ise yalnız doktor ve 
hast:ıbakıcılanp, oda.la.n1 yatak 
hnneleri vardır, 

Na.Jdedilmelerfne bnkA.n olmı. 
yan çok ağır ynralılarm bava 
t.ehlikeslnden hnberdar oltnama
lan içbı her tedbire ba.§ vuru • 
yoruz:. 
Hiç değilse bu azabı duynıa.sm 

lar, <;ünkU Rus tayareieri ha.s
tnnem izi daima arıvorlar. Pek 
tabii değil ml, içinde 1200 ya_ 
tak bulunp.n bir hedef her halde 
'uymtlidfr. Her salonda bulunan 
ktrnl!zı elektrik lılmbalarr ees _ 
siı bir tehlike işaretçlsidlrler. 

Ve ben dUn bu hastanenin ha. 
va ltuı.rru%Undaki haline ~hit 
oldum, terlikli aynklarm se~siz 
adımlarla sığınaklara doğru 
<;itti~. varalı viicutlarm bU -
·•ük b;r ıztıraola kıvranarak bir 
l;:ere daha dilsman kurşununa. 
bombasınv. hedef 0Jmam;1k iQln 
$ttkmdıklarmı P"ördütn •• YUrüve 
m ivecck vazivettc olıın!ar h~·ta 
bakıcılar tarafınrlan varorm ı;rö. 
rilvorla.rdı. Fakat bir tek ki§i 
))ilP kont mnuvordıı. Sanki m11. 
1rn ddes bir sük\it işareti veril. 
mişti. 

• ~ıdıt()jnt. Ç<ılıştınn 
Blrıncl katta raUadığım b!r 

doktorun hasta bakıcıya: 
- J{ıznn, radyoyu qalı~tır da 

hastala rımız birar. e c{Iensin .. de
dir!ini duvdum .. l•'akat bu has. 
talar. yaralılar, salondan 'teçer. 
ken veni STe1en zavnllılarla k ar. 
~·ıasııvor. Göz P.Öze 1?elivor, hat
tı1 ara srra iclerlncfon ölen biri
nin f ect h alini ı;örüyorlardı. 

Bu halde nı.dyo onları nasıl 
c•rlend;rirdi. 

İşte benim crördüıfüm ı:elsin . 
kide ha.yat bö1rle . Ru~ - Fin 
harbi bu şeki'de deV<ı"!l ~dlvor. 
Harp her ı;Jn hndıı.t lmemek L 
qin açTla.n abdan ebediyen SWL 
tı.ı.rııyor. 

oıyan ve 192 4 de neşrettiği bu. oeslllerl teşkil eden baklala· ~man yçmlni&G 
gUokU İngiltere 1927 de net· randan biri kırılmadıkça, mlll\ LBtlyorıar. ff'I_ 
rettlğl, bugUnkU Amerika ı- tekanıUlUn ıseyrl ve kararların ıtl.badı,, dır. 1P~s-' 
simli eaerlert bUyU)l bir mu· devamlı surette tahakkukıı KapttaUıQl~ıar. f 
vaffaklyet ka:ı:anan meşhur durmaz. Kalıramanıarımı:ı.ın ınasını tstlYOasfoıı• ı• 
~onCeranscı Andre Slgfrid mu. hatırasını tebcile ba.aredllen oasyonal ve :rıol 111' ıJ 
him iki konferans vermek Uze- bugUnU, yeni blr dabllt şeref camianın r.af •rıb•• 
re 16 Martta Anka.raya gele· kazanmış olmak \l.aoaatile te laUyoruı. ıra 00,J il' 
cektlr. Modern memleketler :dt ediyoruz. Vaktiyle onların denbefi, nal!e1 • .ı 
siyası ve bilgi ve medeni terbi uğr<ında çarpıştıkları hedef. Almanyayı t fşllıl • " 
ye mevzulu bu lk konferansı ler lçln mUcadele ediyoruz. Feı- k.urtarmala P~şll olll'~,~ 
18 Mart Cumartesi gUnU saat dln hayatı ve mukaddoratı ne.- tir. Tarihte ın ert• 1' t 
17 de An icara balkevlnde, sn.. ?!ursa olsun, her birlmlzto retleri aarfed t.JJ)lt ff ,,1 
oayl lnkıl!bının halihazır Uzo. maksadımız, ~amlanıu ınevcu· urunu yüksel ~iel o'~ 
rlndekl tefekkUrU mevzulu t- diyetine ...-e atısiM bağlıdır. Fa tın umumi -ve ePfıerc' p~ 
kinci konferansı 18 Mart Pa· kat, bizi, burada, mazinin fev yaratuıışur. S aıııı• 1:,e 
zarteat gUnU siyasal bilgiler klne çıkaran bir şey var: Vak. hakiki bir •01 1eı" fCtoı-
okulunda \·~rece ittir. tile, bir çok kimselerin, uğrun cin dUnya ne e sö>'ıedlrı• -

D. Slgfrld Anknrndan tat.an da şuursuz bir surette çarpıe· zır olduğuıııu 1 1ı••'' 111 ı 
hula gtderek dlı!er konferans· tıkları Meali blı hepimiz vazı dUnya, unıuııı ,ıs .. 
larını ornd11 vererelttir. Pnrtıı ~aıı mUdrlk bulunuyoruz. Bu \•atı esasına d::dde~~ fi 
Slynaal bilgiler okulunda pro. ınsı:ınlnr, Alman milletinin ba.rıı fikrini çO ts•~ı 
fcslir olan hu konfcransc ı kendisi idi. Etrarımııı kuşatan nal eQsyaUst. a ""'• 
Franını kUltUrUnlln en Qı\lm· te hlikeler bUyUdUkce camiamı. hayatımda (!a.iıı>)'• ıc 
taz tıl~atarından biridir. zıa kıymetini daha taala tak· hakkını sulh ~~ ıeııı1;. 

dlr ediyoruz. Plutokratlk de· mUcadeh yoll> ,11,ııı J. 

MusD1ini Ribben· 
trop mülakatı 

( Ba1J taraf• 1 bıcide) 
pılan ilk mUlllkattan sonra a
şağıdaki resml tebliğ neşredil
miştir: 

Duçe, Kont Ciano ile .Alman. 
yanın Roma bUyUk elçisi hazır 
olduğu halde, Alman harlc•iyP 
nazırı \'On Rlbbcntrop'u knbul 
ederek bir saat lli dakika sU· 
ren samimi bir mUlAkatt.a bu. 
lunmuştur. 

Yarın lklnel blr mUlAkat vu. 
kubulacaktır. 

Roma, ıo (A.A.) - Alman 
bartciyo nazırı B. \·on Rlbben 
trop'un pazartesi akşamı Ro 
madan ayrılmnsı beklenmek.· 
tedlr. 

ltaly&n styast mahat111 !tal, 
yan - Alman pnkunın iki 
memleket devlet adamları ara. 
sında de\'aınlı bir fikir teıı.tlsl. 
nl derplo ettiğini beyan etmek. 
t.edlr. 
,. Zannedlldlğlne göre Alman 
hariciye nazırı ve İtalyan rlca-
11 arnsında Romada cereyan 
edecek mUıakerelorln mevzu . 
lnrının, lskandlnav devletlerl
nin vazlyeU, Rus - Fin harbi 
lkt mihver devletinin Rusya 
ile mUnasebetıerl. Balkan ya
rımadası ve yakın şarka mUto. 
alllll meseleler teşkil edecek
tir. 

Roma, 10 (A.A.) - Roma 
radyosu bu t1abo.h von Rlbhan. 
trop'un Roma seyahatini res
men şu şekilde lzo.h ediyor: 

llomada von Rlbbcntropun 
seyahatinin nr:ıettlğl ehem m 1-
yet inkar edilmemektedir. Esa. 
sen bu ehemmiyeti ecnebi mat.. 
buat dahi tebarUz ettiriyor. 

Romn.da başlamak Uzere o . 
lan mUzakerclerln şimdiye ka
dar tahaddUs etmlG bulunan 
yahut tlerde tahaddUs edehtle
cck olan vablm b~dlıtelero ta. 
allök edoce~I anlaşıhno.ktndır. 

Roma. 10 (A.A.) - Kont 
Clano'nun organı olan Tcle
grafo gazetesi diyor ki: 

Almanyn.nın, İtalyan gayri 
muhariplik battı hareketini 
tadil için İtalya Uzeripde tnz. 
ylk teşebbUsUnde bulunacağı 
holckındnld tahminler tnma
men asıhıır.dır. Alman nazırı
nın bu ziyareti uzun zamrın 
danberl dP.rple edllmolrte idi. 

Derlln, 10 (A.A.) - Berlln
dekt bitaraf mUşahltlcr, von 
Rlbhentrop'un vnzlfestnln Fin 
ıandtyada sulhu tesisten ihıı
l'el olmayıp BQvyet - I<"lnlA.n
dtya harbinde Duçonln tavas
sutunu IBtemck t1urctlle ltalya 
ile Rusyayı uzlal}tırmağa cnhş. 
ınak olduğunus öyllyorlar. Ro· 
ma, bu suretle, Mos kova. ile 
tomasn girmiş olncnlctır. 

Bitaraf mUşahlUor, Sovyct
lor pırllğlnln, Romanya tamn. 
rniyetlnl tckcllUfe hazır oldu
ğunu ...-e Almanyaııın, şUphcl orl 
iznle için nynı şekilde haroke t 
edeceğini tahmin r. t mektecllr. 
ler. 

Alman - Rus mahnflli Ye 

matbuat \ ' On Ribbcntrop'un 
ıtomayı ziyareti, normal bir 
h~dlso ol<luğunu ve MlhvcrJn 
sc l nbetıne yeni bir <te lli teşkil 
etti[;! mUtaleasınıladırJıır. 

Roma, 10 (A.A.) - Von Ri • 
bentrop bugün öğleden sonra bU 
yük elçi Von Makenzenle görüş
mtiştür. Akşam Kont CiyanQOun 
misafiri olacak, yann aııat t 1 de 
Papa tarafmdan kabul edilecek 
n •onra M u50lini ile ikincl bk 

aıokrasiler, nasyonal sosyalist blol göıöuUndB ,ı, 
Almanyaya. karşı vahşi bir J'Ubre • 
mUcndeleye glrml" ve en yUk· Milletin Aııı>• 1e O 
sek hedefleri olarak naayonal bafvekili d "~ı ,ıt•~ 1 
sosyallzmin imhasını H6n etmiş başkuuıaQ ~feYO 1 0,ıı olmakla, ancak, blzlm şimdi)'f' bir tok vaz plel•• dl D 
kadar tahakkuk ettirmekte ol. zaferı dUşUP · tteP eııl 
du"'umuz bir şeyi teyit ediyor- ve lcabeder15rlşııı>1111',ıı !ar~ Yani, nasyonal soeyaltat fedaya hasd~adııJl •6;rt1 

camla fikri, Alman mllletlnl dur. Zira an aı"•"6~o 
birleştirerek, onu pek tehlike- Almanyan~nur.er• 
li bir hale getirmektedir. ÇUn· tar aUrmc ,ı• 
kU düşmanlarımız anlamıştır cektir. tıtl 
ki Alman mllleti bu likre inan. BUyUk har~~t11l'~r: ~ 
dıkça oamağlOptur. bir asker 8 uaıj 1 10 rr. Sınıfların, birliklerin, mea- tek n naçlı d barblıt 10 
teklerin, mezheplerin ve baya. yttt milletler uıetJll 
tın diğer bUtUn lntizamsıılık· lını, Alman dfrdıltııl 
tarının fevkinde, bin yıllık bir oiha:rcte er 0t11°·,r 
sem bolUn birleştirdiği, damar hepimize nıışl~1roıı11~şt· -~---
larında .Alman kanı dolaşan yemlnlmlı ştı 11apltı" ,o 
insanların içtlmat ltUhadı yUk- eıı ve tnglllZ Ull _,\11' tP 
sellyor. rafından bUY cuıeP 11• f 

Mukadderat bizi, saadet n tine tatunll e eııtJl ' 
roltıket devirleri için birleştir- tıırihlnln ka~duıt· 
mtştlr. OUnya, bizim ittihadı· en şerefllel O ş • 

Sovyet -Fin müzakere!~~ 
(B<ı§ tarafı 1 i~) Vuokal uzeri~:~ISJ 

dUoman bUtUn gUn nehri geç· aııordu aak1 f dol'~ 
ruete cıılışmıştır. Muhtelif nok· le dolu ldf.gölUJluıı tlııl 
talarda Fin topçıı ve bava kuv. Ladoga an q>U)l ,~' 
vetlerl taarruz tçlu hazırlan- Unde dUş:cııtJe "~ıoıtıı 
mıı.l<ta otan dUı,man toplantı. luda şlft posku eıerl~ 
larını dağıtmıştır. DUşman bU· her tara 1~ ta>'>'ıır de ıı~ 
tun taarruzlarında şiddetle Fin keş ertıeritı ıJŞ .,. 
pllslrUrtUlmUştUr. DUn akşam ballarının g r uç 11 .. r_.. 

entele re tada rdılJl• oe""' 
Jardır. BoDl bllrıııı, il abli~ 
teri iaşe kolla 0ıoıt1 ôtce-,,, 
balarlle zırl11\H>'' • 1 Yı 
rını ve Fin tAnrreıeıer~b,,ı 
gesindekl 01U et ıı.r 
lamış, bir SoYf l 

Vels 
Dün Paris!en 
Londraya· gitti 
Pariı. 10 (A.A.) - Sumner 

Vels müteaddit Fransız avcı tay
yarel~ri ve İngiliz keşif tıtyyare· 
leri refakatinde bir sivil tayya. • 
reye Wnerek saat 10,40 geçe Bur
je hava istasyonundan Londra -
ya_ hareket etmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Sumner 
Vels bugün tayyare ile saat 12,10 
da l.ondraya v~sıl olmu§tur, 

Tnyyare istaşyonundn kendisi· 
ni müteaddit zevat ve bu meyan· 
da Birleşik Amerikanın T~ndra 
elçisi kendisini karşılamı~lardır. 

Vcls, hiç bir beyanatta bulun· 
mak istememiş ve Birleşik Ame. 
rika elçisi ile birlikte otomobile 
binerek otele gitmiştir. Otelde 
kendisine takma bir isimle bir 
daire aynlmış bulunuyor. 

Vagington, 10 (A.A.) - Rad
yoda söyle<liği bir nutukta ayan 
meclisinin hariciye enclimeni rei
si Pittman, Velsin bir ''sulh va· 
zifesi" ile tavzif edildiğini beyan 
etmiştir. Pittman, Avrupa mil -
letlerinden sulh müzakerelerinde 
bulunmak üzere .30 günlük bir 
miitarekeyi kabul etmelerini iste. 
miştir. Mumaileyh, milttefiklerle 
Almanya arasında ve Sovyctlerle 
F inler arası:ld::ıl:i ihtilaflara ni -
hııyet vermek lbımgcldiğini kay 
clevlcdi!:tcn ı;onra demiştir ki: 

"- Harbin sebepleri ve §im
dlki ihtilafların hedefleri hakkm· 
da mUımkerede bulunmak fu:erc 
muhariplerin mütarekeyi kabul 
etme:r.clerini e!tıl almaz." 

mıuakat yapaeakbr. Rlbc.ntTop 
yarın altıam ıaat 2 ı da B.t:rlino 
hareket edec:.e.ktlr.. 

rlp edflınlştit· vUPıır şlll' 
DUşmanın, ~1uııO" deılıı 

nln Lado,;a göl$e51~ 01~ 
ve Petsnmo bştdda!1._) /. 
faaliyeti ı;:ok 

10 
(/'f"ti 

Helsinki, ~erele tıit 
yet • Fin ınuıaredl1~ d 
bu akıarn ?eŞtc ı61 
tebliğde ez;cüııt ııd ?. 
tedir: bit Sl) d tC 

İki hllkMlet di.. f !IC ·ter -~., 
temau gfrttı1' .,,., ... 
veç hükumet 
etmiştir. gı~~ ... 

Bu temasın 1 tf fl''" 
barış imkAntar1~ ~oı~ 
olmu~ ve ikl ta ıeriıı4' 
ruya g!Sr~ıııı;di'" ~ 11 
teslim etnııf{;UOlctl• '6'U ~ 

Sovyet ?ı uıert11l _1cQ~ 
tinin mUınesS 'f/.oY ~ 
ba~lamak uz~rc ~ti il~
vet etti~ndeP ttıı!t <tf tlJ ~ 
kcrcleri fdarf v,ıcı":ıs·~ .... ~ 
kivi, Genera ıııUt" 0tfl~~ 
V edenmandaP ~~ ·tl Ot 
yet 6 martta et SQ i)i i?. 
mlştir. Bu he,{ıcrilC ısı 
metl muı:ne•5• yiıı 6 1 
·· yapın•!• tl•(ıııl "' ru~e ar 

Sovyet bar•~ § tıl' 
tir. dar tı* ~ 

Şimdiye ka ~1 ; 

rilemtınJştlr· ı&ıttr1 ~ f ~ 
SO\'\'E!ı;:r-1 yf, ) ; J 

GE~O (A·f>.· i')_ 
Mosko,•a. : ıeblİıı :jtll:ıa.e 

tarihli SOVYe bir J1 ş 
Karda değer ı;rreııı ~ 

mıştrr. vnxırıı 11~aıi ~ ~ 
kıtalan porkB saJıil~~ 
edalarını. g~kiteri~ 't'J
ve Runela ın il~ aef'-
SerdobOI ha~Ude "kflts r:4 
· 1· 5aJ'kfSll1 
şuna ı ııo _..Aif' 
gal etmitler<W'' _-ı.ri 
Rave~da 

bet Fin~-



nesi tstanbuln d8nlh•orlardı. A. 
"al' kosR kosa ~elôi. Süha, de 
dl. İstersen buradan bir knnidil 
'\l. CUnkti bir daha velişinde bu. 
'"nda da onlan bulqmrvaraksm 
Beledive Kmık'a yakında bir e 
'oktrlk din:ımosu getirtecek, bl:> 
le elektriğe kavı ~ra.~z.. dedi. 

• * • 
Bir müddet sonra Acar mek. 

tup "'!'..zıyordıı. Reledlvcnin ~
ri elektrikle aydınlatmak icln 
bU~ bir aavqa. gf.rtftiflnı 
cıövfUvordu .. 

RUha bn sBzlere çok eevindl.. 
~UnkU o ııvdmlfttma ol'8çlarmın 
irlerlnde en favdeh ve f'n sıhhi 
olanmm elektrik oMPi'hıllıtt Ha. 
vatbllg]si dersinde 6ğrenmi§ti. 

Sıvas 
Yurt albümü müsabakamız ta
m Jmlandı resimleri 

Birind •ınıl köıuiı 

Serçe ile Yildız 
Kar yağıyor sine aine • 
. Yıldız' m penceresine, 
Ote, öte: Cicik! cicikl 
Kondu güzel bir serçecik. 
Cıvıldadı, öttü, öttü, 
Ya va§çacık camı dürttü. 
Dedi: .. Güzel Yıldız Ece! 
Beni aakla sen bu gece. 
Ben bir kuıum zavallıcık. 
Isınayım bir azıcık. 
Alırsan odana. beni, 
Güzel Ecem! üzmem seniw 

.v. • 

• .. 
İ§İtince bu sözleri, l 

, Doldu Y ıldız'ın gözleri. 
Hemencecik tuttu onu, 
Optü, ıevcli enikonu. 
Sonra uzun tasarladı, 
Ona bir yer hazırladı 
Gündüzleri avucunda, 
Geceleri başucunda, 
Vereli ona tatlı yemek, ' 
Kıskanmadı hiç bir emek. 

Ote, öte: Cicik! dcik 1 
Serçeciğin sesi gürdü, 

• • 
• 

Bu Yıldız' a teıekkmdü. 
Ah, diyordu, günler tamam, 
Lakin seni unutamam! 
Ben her zaman geleceğim, 
Y ıldız'ımı göreceğim; 
Omuzuna konacağım, 

Geçince la§, aoğuk, ayaz, 
SU.leyince kırlan yaz, 
Uçtu havaya serçecik, 

Şen nağmeler sunacağım • 
Gönlümüzde ıevğimiz çok, 
Arbk bize aynlık yok. 

K. S. 

Anne Maaallarından: 

Küçük Gezgin 

(Gru:r:ıı 1ıaflatlm: iir1l<ım) 
Fakat., o hi<: aldırmndnn sarp 
yamaçları ge~i\'or, k:ıtı kavata~ 
rı tırmanarak 8.§ıyordu. Biraz 
sonra dağları geçmis. ovaya in. 
mışti. Bu defa volunda hepsin -
<l:ııı daha büvük bir nehir vnr. 
dı Suları simsi vah ve ~ok de -
r 'ndi. Hemen dostlarmı hatırla.. 

Sevimli ku4. f8" glfklere "'iiO,._ 
ken 

Rastqellrun anncciği?M yolun -
da, 

Sel4m aôyle, iyi haber 1'e1' ben
den, 

Beni arar, hep sağında. şolun. 
da. 

KUstlk kU3 bunu duyar duy. 
n1az, bUtUn kuvvetile u~up bu 
ha.beri annesine götürmeğe koş. 
tu. Annağan karşı sahile gelin
ceye kadar kürekleri elinden bı_ 
rakmadı. 

ğe başlamıştı. Gemi iki tarafa 
sallanıyor. Gök gUrlüyor, şim
şekler çakıyor. Büyük bir fıf$ı. 
na her ta.rafı duman içinde bı
rakıvordu. 
Aİ-mağan bu fırtınayı senne

mişti. Fakat, kendi kendine: 
"Dünyada her şeye çare bulu -
nur .. diyen marangozu hatırla.. 
dı. Bu aralık gUneş yav~ yavaJJ 
bulutlan dağıtmağa, sıcak çeh -
resinf göstermeğe başlamıştı. 
Arkasından yeşil, mavi, turun. 
cu renkll bir uzun kuşak gök
ten ve11e doğru gelmeğe ba.şlL 
yordu. Buna annesi "eleğimsağ
ma .. derdi. 
Armağan bu renkli kuşa!a tu

tunmuş, yavaş, yavaş göğe doğ
ru yiikseliyordu, tam kuşağın 
gökteki ucuna ~lir gelmez, evi.. 
ni, annesini görüvermişti. Pen
cereden bakarak kendisini bek. 
!iyen annesine seslendi: 

"Anne, anne seni biç unutma
dnn, bak senin dediğin gibi ken. 
dimi h~r ı;eyden sakladım .• , 

, dı. Ne beyaz, koğu. ne akıllı rüz 

Sahile ~elir ~etmez, sandala 
teşekkl.ir etti, onu yine bulduğu 
gibi sbğütlcrd('.n birine bağladı, 
şarkısını söyliycrek yolunda i
lerle.ı-ncğe başladı. Böylece epey. 
ce vol almıştı, uzaklardan bir 
ees: •'Gel. gel, ~el,, diye "ağırı· 
yor ~bi ·di. Bu. sa.hile çar arak 
Armağanı davet eden denizin 
sesiydi. Mavi dalgnlar kıvrıla.. 
rak sarı kumlara da~lıyor, kU
çUk eevyaha "gel, gel,, divordu. 
Kenarda mini mini bir gemi du. 
nıyordu. Armnıfan bunu !!ÖrUn
ce sevincinden ellerini çırpma. 
~n bMladı. 1Cendi kendine "bu 
denizi ~ermek için elbette bir 
yol vardır. İgl.e gemi,, diyordu. 

KUçUk seyyah bu uzun rüya.
dan ı:-özlcr:ni açar açmaz yine 
karşısında anneciğini bulmuş. 
sevinmişti. 

Yukardak1 re11imde buı:;in A ı sim1c>rf bir :ıo;.ı.rf içer<ıine koya • 
nadolunun en önemli memleket· rak (Va.kıt ilkokul sayfası mu.. 
!erinden biri olan Sivası görü han irliği) a.dresi?c ~önderme _ 
yorsunuz. Sivas tarihsel bir şe lldirler. Resımlerı dosyalarınıı 
bir oldu",u kadar zlrat bnkımdRn vamııtıranJ~, dosynla.rını her 
da oldukça ilerlemi!J bir memle "tunllrl"sl ~iln~ 14 den 18 e kn-

. dar bize getırerek imzalntabl· 
ketUr. ~vaatan geçen demlf?'o· 11rırr. !vlüsaba.kn neticesini iki 
lu ~u bö!ge~1 yurdun. her verınr hııftıı. scnra cıknc-,ak olan sayfa-
b:ıgla'?~l{tadır. Den;_ıryoll~rın . 'llizıia ~lfın edcce~z.) 

gir. ne de iyi kalpli marangoz 
voktu. On& kim varrlım edecek
ti? Etrnfma bakındı. Orndaki 
aı7orlard:ın ricbirisi nehire köp. 
rU yan:ımazdı. N'fan1nr nehrin 
!ı'a.nmda ne }{adar kliçük kalı
yordu. 

KUc:ilk Armai7an kendi ~endi .. 
ne dilşündü. Or.a "her çcvc ra
re bulunur dememişler mi·;d 1? 
Ben de bunları aşacaihm,. dedi, 
ve biraz dinlenmek icin kenu. 
da oturun dUşünmc~e bs.sladı. 

dan bırı, Ankara • hayscrı - Sı · 
vas (Erzincan ve Erzurumn 
doğru ilerler) di~er demiryolu 
da Samsun ve Sivas hattıdır. 

. Bu aralık sular bir kenarda 
mırıldnnıyor ~hi scs1cr rıkan -
vortardı. Armar!an merak etti, 
dikkatle bakarken söf,iit r.ğa· 
cma bağlanmış kUçilk bir san • 

. dal t!ÖrdU. KilGük ea.n.Qal adeta. 
Büyük görmesin diye! konuşuvor gibi Mmldanıyor: 

D('miryolu bu memleketin eıı 
mUhim zenginliğidir. Yurdumu · 
zu kısa bir zrunanda demirnğla. 
la bren Cumhuriyet hUltQınetini 
ve Milli Şef İsmet lnönUvU ne 
ltndar sevsek yeridir. Siva.sın 
nütusu son yapılan sayıma gö 
re: 435,63tt dur. 

Albilm mUsabakaMızın birin· 
ci kısmı bugün verilen 10 uncu 
Teaimle sona ennie bulunmak · 
tadır. KüçUk olmyuculermıız, 
einıdlye lı.adBT toptanıklı.n ~ • 

Bir sahilden diiicri11e 
- BUyük anne gözHik niçin Taşırım hım in«mnları, 

~kıyorsun? Kilreklerl al eline 

- BUyl.ik görmek için yav -
rum! 

- O halde bana pasta verir
ken çıkar. 

Acaba?! .• 

- Amca siz berber mislnb;? 
-Neden oğlum? 
- Ba.bam 8lı:i gfüiince ;yir.e 

o txaaçı ~eliyor, dedi <le. 

Bulacağız biı: l:enarı. 

KUçUk Armai!an hemen söğü
de koı:ıtu, ipi r.özdU. Sandala at. 
Jar atlamaz kürekleri ellerine 
almıştı. Siyah suların Uzerinde 
kürek çekmeğe ba.şlamışb. Bu 
o.ralık UstUnden bir kuş geçi
yordu. KUçUk eeyyabm aklma. 
hemen annesi t:"eldi. Bu g-Uzel 
kuş annesine bir haber götüre_ 
m~z: miydi r Kuaa. a.ealenmelfe 
bael•du 

Hemen srcm;ve bindi. Gemi 
derm. mn\•i sulann üstünde kuş 
gibi m:uyoı-du. Günler gecti, ge
celer geçti. Armağan hen bu 
gUzcl kUçl.ik gemi ile uçuyor. 
geceleri göklere balcıyor, kUçUk 
vıldızln.rla konuşuyordu. Küçük 
yıldızlar baza.n gözlerini kırpa. 
rak onu uvlruya götürüvorlar, 
bamn da annesinin selAmlnnnı 
~etirir gibi parlavarak gözleri
ne bakıyorlardı. Bövlece nıavi 
9Ularda dol~. dolqtt 

Bir ~ rilz2'lr şiddett. ~ 

Biraz da gülelim 
Aritmetik dersinde 

Öğretmen sordu: 
- Beş elman var, ikisini ba. 

na verc-...en kaç elman kalır! 
- Bel' efendim! 
- Canım be~tcn iki sıkan!& 

beş mi kalır? 
- Ben sana vermem ki, her 

sini kendim yerim . 
T nrih Dersinde 

-Alp Aslan kimdir? 
- Selçuk imparatorluğudur 

efendim. 
- Ne yapmıştır? 
- Tnhla ~ıkmıştı. 
- Daha başka?. 
- Tahttan inmiştir, efendim! 

Sağlık Şarkısı 
Dünuada ~ğlık 
En gü:;cl ö{jüt 
Her sabah lı1c lık 
1 çcriz saf .~ut 
Yatarız prken 
Uyuruz tamam 
Kttşlar öterken 
Kalkarız hemen 

Her gün üç saat 
Güler oyna"z 
Biz gUrbüz roAol 
a--~ 
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Eski bir hatı ra •• 
İzmitte çok mühim bir ameli

yata gitmiş ve muvaffak ol
muştum. Muvaffakıyet, opera -
torlcrin en büyük hamisi, deha. 
ların babasıdır. Bu keyif ve neşe 
ile ertesi gün beşe doğru eve gel· 
diğim zaman sevgili karım Sadi
yeyi ayakta ve biiyük bir endişe 
is;inde buldum. Bana hemen bir 
mektup uzattı. 

Söylediğine göre, mektup gc
cevarısı gelmiş ve onu korkut -
mu tu. Halbuki ben zarfa bakar 
b" msz yazıyı tanımıştım. Güle _ 
rek I• im ki: 

- Ç 1 'ırdın mı? Korkacak ne 
var? Mektup Macidden ... 

- Lvet, ben de yazıyı tanı -
dım. 

- Nirin açmadın? Mı:cid en 
sevgili ve en sadık dostumuzdur. 
Orı e senecienberi her salı, ak -
f v eklerini bizde yiyor. 
Mut aka, bu akşam gclemiyece
& içın mektup yollamıştır. 

- Acaba hac-ta mı? 
- Belki. .. Hayatında ilk de-

fa olarak ... 
Bu '3Özleri söyliyerek mektu _ 

bu çtım. Bu mektubu biraz son· 
ra siz de okuyacaksınız; çünkü 
hala saklıyorum. Ben, okur oku
maz, edevatımı havi olan çanta
) ı yakaladıgım gibi merdivenden 
ntlaya atlaya inmeğe başladım. 
Ve Sadi yeye: 

- Hakkın vanruı. dedim Ma· 
. h ' cıd asta ... 

Sadiye bağırıyordu: 
- Ah )arabbi. .. Mutlaka öl • 

müştürl 

Operatör, burada sözünil kea
ti, yan masasına doğru gitti ve 
gözünden bir mektup çıkardık
tan sonra bana sordu: 

- Siz de Maddi tanıyor muy
dunuz?. 

- Meşhur Macid ... Daima bü 
yiık caddelerde, kahvelerde gö -
rün•n, hazır cevaplığıyle mc§hur. 

·her şeye gülen Macidı değil mi? 
- Evet ... Niçin öldüğünü bil

miyorsanız, okuyunuz ... 
Mektup §Öyleydi: 

''Azizim: Ne çiçek, ne nutuk ... 
Artık canını sıkıldı. Defolup gidi
yorum. Bundan daha sade bir şey 
olur mu? Bilirsin a, ne anam, ne 
babam, ne kardeşim, ne hemsi -
rem, ne de meşru veya gayri 
meşru çocuğum vardır, Masamın 
sol tarafıiıdaki çekmecede cena -
zemin gömülmesi için lazım olan 
yüz lirayı bırakıyorum. Kalan 
parayı, azasından bulunduğum 
Himayei Hayvanat Cemiyetine 
ver. 

Allahaısmarladrk, sevgili MuJı
ein... Ailen efradına da selim 
1'<Syle ... Aşçı kadının sayesinde 
bayatta en mesut saatlerimi ya
pdmı. Fakat yine tekrar ederim, 
bazı salçalara sanmsağr çok llıtv 
yuyordu. 

Gelip beni kurtarmağa çalıı -
mak gibi bir deliliJc: yapmıyum 
diye lzmitte bulunduğun zamanı 
intihap ettim. Son cigarayı se -
nin, her ikinizin ıerefine içiyo • 
rum.'' 

Mektubu bitirince, operatör 
Muhsin yine devam etti: 

- Tam vaktinde yetipniıtim. 
Macid nefes alıyÖrdu. Maaasmda 
otururken roververi çenesine da
yıyarak sıkmış, kurıun kulağına 
girip kalmı§tı. Azabı müthiıti. 
Pakat sesini çıkarmıyordu. Beni 
ı<Srünce mınldandı: 

- Ah, sen misin? Muvaffak 
olamadım... Bırak gebereyim •.• 

Vazifem, büsbütün aksini em· 
rediyordu. BUııdan bafka, haya -
tnnda en çok sevdiğim bu ada -
mın intiharım mazur gösterecek 
hi~ bir sebep bilmiyordum. Be -
kirdı;, geçici münasebetleri var
dL Zengin addedilm(se bile, mü
reffehen yapyacak kadar para sa 
hibiydf. Vilcudu demir gibiydi. 
Kendisini herkeı severdi. 

Bir saniye geçirmeden ameli -
yata koyuldum. Hemen kurıunu 
çıkarmak lizımdı. Bu ameliye 
pek nazikti. Fakat kurıunun ne
rede olduğunu tamamile anla - ı 
ımıtım. Nefsime itimadım vardı. 
Teessürden .elim titriyordu. Mil
temadiven ağlayan hizmetçisinin 
yardım.ile, sevgili Macidi yatağr 
na yatırdım. Kanh yüzünü yıka -
... aır.d& 8llin1 flkarmadı. 
Jl'akat, lUt çantasını açtığnnı gö 
rünce harekete geldi; beni elle -
rile itmele balladı: 

Allahaşkına rahat bırak! diyor • 
du. Halbuki böyle müzakere ile 
geçirilecek bir dakikam yoktu. 
Muavine ihtiyacım vardı; fakat 
çağıracak vaziyette değildim. 

MaalT'.afih, can çekişme halin · 
de bulunan Macidi hareketsiz 
durdurabilmek için daha iki ko· 
la ihtiyaç vardı. Apartmanın ka 
pıcısı bu vazifeyi kabul etti. 

Operatör burada bir aralık 
durdu ve bu elim hatıradan mü · 
teessir olduğu anlaşılan bir til • 
vırla odasında dolaştı. 

Sonra, güzel bir kadın tablo 
su karşısında durarak: 

- Bakınız, dedi, sevgili karım 
Sadiye... Evet, Sadiye o vakıt 
yirmi be~ yaşındaydı. Bütün muh 
tesem güzelliğile ... 

Sonra, hafif bir tebessümle de· 
vma etti: 

- Fakat galiba acele ediyo . 
rum ... Yanımdaki hizmetçi ile ka· 
pıcıya bir işaret verdikten sonra 
aletimi aldım. Kapıcı hastanın ba 
caklarını, hizmetçi de kollarını 
yakalamıştı. Eğer Macidi bu va· 
ziyette üç dakika tutabilselerdi 
kurşunu çıkaracaktım. Ondan 
sonrası da kolaydı. Çünkü kula -
ğın dahildeki aksamı parçalan -
mamıştı.Bir kaç dişi kırrlmı~tı. 
Bir ay zarfında; Macid, cigara -
sı ağzında olduğu halde yine kah 
velerde görünebilirdi. Heyhat 1 
Macid bir daha görünmiyecclı:ti. 
Çünkü görünmek istemiyordu. 
İki mengene altında hastaya san. 
ki daha fazla bir kuvvet gelmiş
ti. T epiniyor, bağırıyor, baımı 
duvara vuruyordu. Bana: 

- Alçak! 
Diye haykırıyordu. Bana!.. En 

sevgili arkadaşına ... Ben, tabii C& 

hemmiyet vermiyordum. Alet e
limde, nihayet yorgunluktan hal· 
siz düımesini bekliyordum. Fa • 
kat o yorulmadı, kendisini tutan· 
lan yordu. İki adam da ter için
de kaldılar ve mücadele edemi -
yecek hale &eldiler. Ben de kli • 
nlğe gelerek iki muavin almayı 

düşündüm. 
Yirmi dakika sonra, talebem • 

den dördü ile beraber döndüğüm 
zaman, karıımda sevgili arka -
daıım yerine bir ceset ve parça
lanmıJ bir kafa buldum. Macid, 
yokluğumdan istifade ederek ma 
sasına kadar sürüklenmiş, rovel
veri alarak içinde kalan beş kur 
şunu da batına sıkmı§tı. 

Operatör sustu ve ben sordum: 
- Acaba intiharın sebebi? 
-Ha! .. Söylemedim mi? Eve, 

işte bu odaya geldiğim zaman 
Sadiye beni ıztırap ve heyecanla 
bekliyordu. Aramızda ıu konuı -
ma oldu: 

- Öldü, değil mi? 
- Evet. Fakat sen nereden bi-

liyonun? 
- Beni eeviyordu. 
- Kim? Macid mi? 
- On bet senedenberi ... 
- Sana bu aıkını 8Öylemit 

miydi? 
- Hiç bir zaman r 

REŞAD ENiS 

SJDp t!laDı Balmk JBldmllllnden: 
Ballg Fenerinde Tevkil cater ma.. 

halleal, Şair Niyazi 90kak 11 No.b 
evde mukim 1303 doğumlu Ali Rır.a 
ve r.euııa Keveddet tazı Ane Hayri. 
yeye vaat tayin edllmeai taıeblle kw 
Kel&h&t Teker taraımd&D i1Ud& edll. 
m.ul Qzerine yapılan tahkikat ve mu. 
halceme 80DUDda, mo.tedlnln, anne81 
mumaileyh& Ane Hayrlyeye vaat ol. 
maya ebll oldulU dinlenen plılUerln 
phadetl ve Tıbbi AdD raporu mefadı 
ve zabıtaya ~an cevabı mOsekke
re mUnderlcatı lle anlqıhmf olduğuıı
dan kablll ltlras olmak Ozere :MelL 
batm vaat tayinine ve U8Ulen llAıılt 
icruma 8/3/940 tarllıbıde verilen 
karar llelda Si1D mUddeUe ll&D olu. 
nur. M0/71/A;S. 

AskeTi 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Veni çıktı 
ılabf JWI: VAKiT &ltallnl 

Dişleri sabah, öğle ve akşamj 
her yemekten sonra günde 
3 defa niçin fırçalamak lazım 1 
Çünkü bir defa dişler hariçten alman mikroplara 
k .... rşı :ni~dafaasızdır, saniyen ağızdnki "salya,, 
denilen mayide milyonlarca naikrop doludur. 

..... 

· Salyada bulunan LUab dlr 

l«!rlo en birinci dU'1Jlanıdır; dl~

lcre yapı,arak yosun peyda e

der. Mineleri a~mdmr, yava, 

yanş di,Jcrl ''e kökleri çiirU· 

tür, diş etlerinde iltihaplar 

ı,eyda olur. Dl~lcre yapışan 

yemek arhklen \'C ecnebi mad

deler de temizlenmezse birer 

mikrop yu''Mt haline gelir. E· 

ğcr dlc;ler muntazaman ve ı;ün

de en az S kere ' ' Radyolln" le 

fırçalanmadığı takdirde (ok ı:a

buk mah· olmağa mahkfundur. 

• 
1 ile Sabah, Oğle ve Akşaq:ı her yemekten 

sonra güııde 3 defa ditleriı:i.d fırçal~vınız 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

He•aplar 
ikramiye Plim 

1 adet 2000 Ura. - 2000.-Ura 
a " 1000 .. - 3000.- .. 
s ,, 500 .. - aooo.- .. 

12 .. :mo .. - 3000.- .. 
40 " 100 .. - (000.- .. 
715 " 60 .. - 8730.- .. 

210 .. 2:J " - 12ıso.- " 

Kctideler: t Şu hat, t ML 
YJ•, 1 Aiustot, 1 lkincitepiıı 
tarihlerinde yapılır. 

ıstan bu l seled iye s i 
ı ı an· ı a r ı 

I 

24.00,oo 180,00 Karaatao Buz Fabrikan için yaptmtacak 200 adet 
Buz kalıbı. 

9G7,915 71,815 Saç Oserlne kahtlrtma olarak yaptırııac&k 833 adet .,_ 
kak Levhul. 

Tahmln. bedelleri ile Dk teminat mlkdarlan yukarda yazıb Buz kalıplan 
ile llOkak levhalan lmall ayn ayn açık eksiltmeye konulmU§tur. Şartname
ler Zabıt ve Kuamel&t KlldUrUlfU kaleminde g!SrUlecekUr. lbale" 18.3.HO 
Pazartell g11DU nat 1' de Da.ımt Encümende yapılacaktır. Tallplerln llk te
minat makbuz veya mektuplan ve 9'0 yılma ait Ticaret Oduı veslkalarlle 
lb&le g11J111 muayyen saatte Dalml EDctımi!ıde bulunmalaiı. (1647) 

SAHiHi : AS/il U.\ 

Buıldıt• ıer:. .Jl.MI• -H•arua 
Vmum N"rfyıta ldıre rdea: 

AlefNl ...._, Se•enıaJ 

Baş, Diş, Ne~le, Grip, Roıııt 
tizma Soğuk Algınlığı 

) 

Devlet Demiryoltan ve _t.!1 işletme Umum idaresı 1 

. . --.!!-
Muhammen bedeli 23:52 Ura olan muhtelif ebatta ~,tlll 

18.3.1940 Pazarteıl günU saat -(10.30) on buçukta :S ..-~ 
dahlllndeld komiayon taratmdan açık ekalJtnıe uauifi•JIS,,. 

Bu ııe girmek iaUyenJertn 176 Ura 40 kurutlUk _.,,, 
kanunun tayin ettiği veıalkle blrllkt.e ekıtıtme gtınU 
yona mUracaatıan llzmıdll'. ~ 

Bu ııe ait p.rtnameler komisyondan paruııı ol . . . ~ 

Bedeli TOrk _ tnglllz kredi anlqmumdaD tedl~ 
yaaaı tekarrUr eden takriben 135.000 kilo bakır aıı .,. 
levhalar ve takriben 45.000 kilo bakır lokomotif ocak ~· 
ıruretlle ve mtlııhuıran tnglllz ftrmaıarmdan aatııı -::~ 

Bu hususta taıız1m edllmlt olan ıartnameıer 
Ateıellğinden ve Ankara Devlet Demlryollarl b1J ._rJ> 
den tedarik edlleblllr. Şartname almak tıteyenıertn ~ 
eden bir Inglll.z fabrikasını temsil ettiklerini flrtıı& .,.ı' 
bildirerek, tahriren veya ılfahen yukarda ııözU ~ 
19..zımdır. ~ 

Verilecek. tekllnerln en nihayet 20-4-19'0 ~Uo" 
Devlet Demlryollan Merkez Dokuzuncu Artımı• 
tevdi edilmiı olması ıtzımgeldigl llAD olunur. (1612) 

* * . 
<"°' Muhammen beden (800.000) altı y1b bin Ura ot&ll U .-r. 

komotlf metali 25 Nisan 1940 tarihinde Perıembe gUDaJ'tıı'' 
zarf usum ile Ankarada İdare Blnuında aatm alJll.C blJI 1-", 

Bu l§e girmek lıUyenlerln (27.750) yirmi yedi arı 19 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etUğl veııfltal eıetl 
gün Hat (14.30) a kadar Komisyon Reisliğine venıı 1) 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada ııaıseırıe 
ıada TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Osmanlı Bankcuından : 

AtLE SANDIGI PiYANGOSU: p 
Oımanlı Bankumca ihdas edilen ''Aile SandJll'° te-

2G Mart 9{0 tarihinde icra edilip attdekl lkraınıyeıer 

1 Adet T. L. 1.000.- Jık 

ol Adet T. L. 250.- lık 

1 Adet T. L. 
215 Adet T. L. 
l50 Adet T. L. 

100.- lık 

60.- hk 

= T. L. 
= T. L. 
= T. L. = T. L. 
= T. L. 

ı.oOO· .... 
ı.oOO· .... 

15()(1 ..... 
,,,,.~ 

~ 
85 Adet tkraml,e lçln: T. L. J.~ 

tıbu ~.de,. llkt.pin 9ai - ııart "° aıtr •JUl'ı. 
Sandıtı'' (Tuarruf ctlsdanı) htabmd& matıublJ 'f, 
:va her mudi ffUrakedecekUr, 

Ankarapalas-1 
TELEFOf': 

1zmlrtn en modern, en temls ,. ,. 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ueusluk 
ra Palaam fevkinde otel yoktur. 

Sf.nyolu, kaloriferli, mllteaddlt 
bl neda yemekler veren lokanta)'I. 
raatbaneyi bavidlr • 


