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'Ruzveıt rcidy<>M bir nııtuk .'föy1'Jr'1rcn <Yazısı 6 ncıda) 

if alya, her türlü taarruza karşı 
Romanyayı müdafaa edecek 

Sovyet - tlomen ı 
müzakerelerinden 
kimsenın haberi yok 

Bükreı, 1'l (A.A.) - Roman
ya gençlik teşkilatı reisi Sidoro -
viçi, senatoda yaptığı beyanatta 

1talyadaki son ikameti esnasında 
Musolininin Romanyayı her tür
lü taarruza karşı müdafaa edece -
ğini kendisine t!Öylemiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Buna mukabil, Bükreşin sala -
hiyctli mahfilleri İtalyanın Al · -----

manya ile mutabık olarak Ro · 
manya hudutlarını garanti et • 
mek teklifinde bulunduğu şayia -
sııu şimdiye kadar tekzip ctmiı -
lerdir . ( DPı•rım.ı 6 ıncıda) 

Eski Darülfünun 
profesörlerinden 

Hüseyin zade Ali 
vefat etti 

Merhum Hiı~,;n :mdc Ali 
(Yazısı 2 incide) 

M1:sso1ini 

talya Kr:ıh, Duçe 'e Kont Cla• 
no ile yaptığı görUşmelerlo 
m Unascbcti Yardır. 

ltonııı. ı 7 (A.A.) - Alman 
lıUyUk elçisi fon Mackensen'ln 
dlln akşam Berllne hareket. et
ttğJ blldlrllmektedfr. 

lyJ malQmat alan mahfillere 
göre, Mussolinl Yü Çlano Pa-
zartesiyi salıya bağlıyan gece 
Romaya dönecekler ve Duçe 
Çarşamba gUnU saat 13 de Ce
ııovada vapura blnecek olan 

(Devamı 6 ınctda) 

FRANSA'DA 
kabine tadilatı 
P.ğta .JurnaM'e göre w 

Efkarı umumiye ise harbi kaza-
hacak bir harp hükOmeti istiyor! 

J'ari.-ı, 17 (A.A.) - 1''ransız tadilA.tın gayet nı:ıhrenı ola- ., Ma.tiu gazetesi diyor ki: 
matbuatr bilhassa kabine tadl- rak yapılmakta bulunduğu hu- Ayan meclisinin Daladye'ye 
ıa.tı ile nıeş.gul olmakta. ,.e bu ausunda. ittifak etmektedir. verdiği Jtlmat reyi son günler-

Beyogıuna işliyen otobüslerin 
gözerg3hı değiştiriliyor 

Otobüsler Tophaneden sonra 
Boğazkesen - Defterdar 

yokuşu ile Taksime çı~ acaklar 
İstanbul ile Beyoğlu arasında 

işleyen otobüslerin güzergahı 
Galatadan itibaren değiştirilmiş
ti. Otobüsler Karaköye gelince 
oradan sağa sapıp rıhtım boyu • 
Tophane - Fındıklı - Dolmabah
çe - Gümüşsuyu yoku§u yolile 
Taksime çıkıyorlardı. Otobüs sa
hipleri altıncı şube müdürlüğ\in· 
ce emniyet hıkımından ittihaz e
dilen bu karara müteaddit defa. 
lar itirazda bulunmuşlardı. Son 
günlerde benzine zammedilince o· 
tobüsçüler itirazlarını tckrarlıya· 
rak belediyeye müracaat ctmitler 
benzin pahalılığı yüzünden oto -

(Devaml 7 itıicde) t 

de parl.l\mento malıafilinde bir 
çok tefsirlere meydan verdi. 
HugUn gayet açık olarak bu re
yin mAnnsr tebarüz ediyor. 

.Ayan meclisi Daladyenln ef
lcArı umumlyeııln arzusu veçhl
le iktidar me,·kiinl muhafaza 
etmesini istiyor. 

(Dcı:amı 6 ıncıda) 

Günlerin Peşinden: 

Dünyanın en esra
rengiz adamı 

•·Bugün bütün dünyanm en ea. 
rarengiz adamı kimdir?" diye ao. 
rulacak bir suale Amerikalı Velı 
diye cevap veriyorlar. Bu tekilde 
cevap verenlerin haklan da yok 
değildir. Zira Ruzveltin eırar 
mahremi olan bu diplomat muba_ 
rip, harp bttici, bitaraf bütün 
Avrupa memleketlerinin en mü. 
him merkezlerini dolaşıyor. En 
yüksek salahiyetli devlet reialeri 
ve adamları ile göriiıüyor. Hep. 
ıinin eırannı alıyor. Fakat ken. 
diıi kimseye bir şey venniyor. 
Hele pzetecilere bir tek kem. 
ıöylemiyor. 

(DeNmt 6 ~) 



1- VAKll 18 MART 1940 

1POLITiKA1 
• 

Yeni bir tersane. . . 
~tanbuldalMrteroaneyapola. ~::::~.~··d~-=~::::~~k~~ ıngıltereye ısmarlanacak 11 vapu· 

Tafıilatnu pzetelerdtı oku makla beraber bu teraane latan • f " t ı • h 1 d 
dum.l.sban~uJda Y•P;ılacak l:>u t~'°: bula grlea gemilerin tamiri İlini r u n e n n 1 ş a r n a m e e r 1 az 1 r a n 1 
aanenın mana11nı bızden daha ıyı de muvaffakıyetle başanyordu 

anlıyacak bir millet yoktur. Çün- Abdülaziz dewinde tersane ha . o•• 4 8 o o d · ... ı - ) 8 O O 
kO hangi tarafından baksak 00 tın sayılır bir hüviy~t kazanmıı ort vapur ton 1 er erı 
bahriye tezgiihlrnnın yokluğunu h. Oezin endüstrisinin birçok ta· H a v· a c 

mij!ea~:!it "!i~ll~le senelerden. ~ihi ve iklı$adi 12.rtı~ı.. yıkıldı tonluk olacak 
berı hıaaetrnııızdır. gın1 burada izaha ıhhyaç yoktur. 

Modenl bir ter11aneye sahip ol Fakat lıtanbuld.ki denia mdüs_. 
madığımız ıçın mÜtC!Yladiyerı trisinin hangi ıebep neticesi olur 
dünya piyasalanndan ya kulla · sa olsun ortadıın l.cnJkması ,ehrin 
nılmı" yahut hazır veya ısmarla· iktısadi bünyesi Üzrı·inde büyük 
ma gemiler aldık. Bunun denizci teşirlcr yapmııtrr. Yeniden ba,
bir millet için tediye muvaıenesi !ayacak it faaliyeti yalnız haric .. 
ba!<ımından mam1S1n1 anlamak giden rara}"l hudut içinde teksif 
müşkül değildir. Denizcilik ya • etmiyecektir. Aynı umanda va 
pacakaı111a. fakat deniz Ü:ıtündr tandata yeni iı aahalan açocak 
eskiyen. ve yıpranan maddelerin tır. 

ywine bir yenisini koymak iste htanbul ıibi tarihin büyüle 
diğiniz zaman derhal harice mü · cilvelerine ma7Jıar olrnuı ve tari 
racaat edeceluiniz. Yani deniz hi ıartlım asırdan a~r-a onu bed· 
iiıtijn.de yürüdükçe bir tersane · baht etmiı olan bir ıehirde tcrsa 
n1s bulunrnJldıkça bir 11ürü altm nenin inki"'fı it hayatı ve vatan. 
ıtoldaruu:aı hudut harici edecek. daıı koruma bıtbmın:lan da e 
alnia. hemmiyetli bir cıısur olacaktır. 

Diler taraftan teruneıizliiin Ticaret için hinterlan.dsız bir 
acı hatıralan milletin hahıas111 

şehir oll\ll latanbul için pnayi 
dan ıilinmiı delildir. Umumi müe11eıeleri ve bilhaısa tersane · 
hu·be tekaddüm eden ıiinlercle ehemmiyetli bir kazancbr. Bu i· 
paralan ödenmit ı-.nileri neaıl tibarla lıtanbulda yapıİacıık ter • 
yabancı memleketin elinde 1H - ıaneyi menmuniyetle yadederken 
rakmıya mecbur oluıumuıun ha· dünya harbinin en kararsız bir de. 
kiki s.t>ebird hepimiz hatırlarız minde bile memleketin dahili bün 
Yine hatıralannı yoklannlar pek 

Y-ini takvı'ye için İcap eden bü-
iıli bilirleıı; ki, latanbnl ıehri eıki """ 
teraaneıinl kaybettiti ıündenb.- tün uyanık! jt r,öıteren Cumhu-

riyet idareıini de hürmetle ve 
ri hir ıfrü inaannu iııialiie mah minnetle anmak vazüemizdir. 
kUm etmiıtir. latanbu1un eskiden 
rizel ve \tir hayli İfçiyi beı1tJen SADRI ERTEM 

Eski daru.funun profesörlerından 

Hüseyin zade Ali 
vefat elli 

Eski darfllfilnun profesörle- lUk "Ha~t" haftalık 'TUyu -
rinden dOlCtor Hüseyin zade Ali ıa.t" adlı gazeteleri çıkarmıo. 
son mmanlarda.ld adı "Ali HU~ Baküde Sudet mektebinin den 
yin Turan" 78 v~ında olduğu nazırlığını yapmıştır. Meşruti • 
halde dün öğleve do~ OskU • yet inkılabından son.ra. 1909 da 
darda thsıı.niyedeki evinde ha _ Tü.rkiyeye dönmilş, tıbbıyedeki 
va.ta gözlerini kapamıştır. Pro- dersini almış, 926 da profesör 
fesör dün sabah gazete okurken olm~ıu. 1931 de tekaüt olmU§. 
~rfne fenalrk gelmiş. biraz sa da 933 senesine kadar deni. 
60!'\'"a son nefeslnt vermi.,tir. ne vekil olarak devam etmişti. 

Merhum Azerbavc-an Tilrkle. Doktor İttihat ve Terakki cemi. 
rindendi. Babası Tiflls mUslü _ yetinin en eski aza.sında.ndı. ll
mQ.n me'<tebi muallimlerinden mi ve siya.si vazifelerle muhte . 
Molla HUseyindi. Doktor Ali llf yerlere gönderilmiştir. Cihan 
flk tahsilini Tiflls miislüman Harbinin sonunda hilktlmet ta. 
mektebinde, orta tahs:ıtnl yine rafından Kafkasyaya gönderile. 
o şehrin .iimnaıında vapmış, son rek Aurbayca.nın bir devlet o
ra Leniıyrrat Universltesinin lara.k kurulma.sına çalı9nuştır. 
fzfko matematik fa.kUlteslni bi. lstanbulda, Kafkasyada, Mısır. 
tirdikten sonra 1stanbula 1:ele - da muhtelif Y,asete ve mttcmua.. 
rek asken tıbbiveve girmiş. lara hekimliğe, edebiyata milli. 
1895 senesınde doktor vüzba.şı vetçiliğe dair oek çok yazıları 
olarak cıkmıştIT. Haydarnaşa intişar etmiştir. 
bll$ta.1'eslnde deri hMta.lıklan Doktor AU resimle de uğrq.. 
mlitehauısı. Tesalya aava~mda mı~. bir hayli tablo vUcude ge
Çl-talca ve Dömekede operatör lirmlştir. Hoş eohbet. nüktedan. 
muavini olarak <:altşrnUJ, bu mu. haluk bir insandı. ölümü mem. 
harobed~n !Onl'a mUsabakıı. ne leket için bir kayıptır. 
T•bblvenin deri hıuıta.hklan mu Cenazesi burrfuı llhsanlvedeki 
allim muavini olmu~tur. Abdül. evinden kaldınlarak I<'e.racaah
hamit devrinin alvasf baıı.km • met mezarlığına defnedllecektir 
Janndan dnlııvı 1903 te Kaf'ka~- ' ~ilesine tuiyetlerimld bildirf-
yava karan doktor orada.ki Tilrk _rı_z. __________ _ 
terin hakl!ln ic1n ufiraqmış. Ca.r 
hlfm nıertrp.,irıe ll""M1hhas ola . 
rak P.'l:Snderilmhı. Batrtıde Jntn • 

Yirmi vıl evvelki Vakıt " ............ , ...........................•..... 
J8 Mart 19;0 

latanbul Hisarları 
AtlnadakJ ln .. lllz WnaUka mU~ 

seseıılnln senelik lçUmaı mUnaaetıetı. 
le lngtllz mUtehasımıları taratında11 

bir konterana verllmlşUr. tatanbuı 
h!sarlaruıa alt olan bu konteranata 
''HlsarJarıp yılulııcazı tıakkında rlva 
yel do'ı'ru tıe de buna mani olunacağı 

bJldlrllmlştlr. 

-
?aıaı tesi Sah 

18 ""'' 1 19 '~ınt 
d :ic:lcr 

, "" ' R 

1 \f :ıc:ı 1 

" "" " li 

3ir kıza sarkıntıh', 
eden 

Dün cünnüme§hut mah· 
kemesince tevkif edildi 

Muzaffer adında biri dün Ks 
drköv iskeaeleslnde Ommil.gill · 
s"m adında bir kıza şarkıntılık 
etmi~. kızm zabıtaya şikiveti U. 
r.erlne hlldise cUrmU meşhut 
mahkemesine aksetmiştir. 

DUn akF.ıun e-örUlen muhake. 
mede şahitlerin dinlenmesi için 
ıiuruşma başka gilne bırakılmı§ 
:vtu:za!f er tevkif edilmiştir. --o---

Tramvay çarptı 
Eminönü - Bebek hattmdr 

i .. 'Pven Sülevman lda~lndek: 
r-52 numaralı tramvay araba.Bı 
Tophanede Necatlbev caddesin. 

1 den eeçerken Şaban oğlu Nuri 
\ ı&nlt•tıı \ H.aıilı ı.aatlll Utı;ıtU L'ı.ttuı • • d bfrl ' t• ba 

1 
ısmın e sıne carpm.,, ve • 

oun~ın smdftn yarala.mıştrr. 
do~~ 1 07 11 49 t Ol 11 ff 1 
ötıe ıı 11 0 21 12 ıı 1 M • Yanlışlıkla zehir içmit ! 
lldndl t5 40 ı 21 15 fi ı 21 1 Ca~ıkAorda okul aoka"tmda 11 
Ak'8m ıs lfl 12 oo ıı eo •• oo 1 numaralı a.nartımanda oturan 
\'al.fı ıp a ı ıı 19 ~ 1 ıı klm''fl"'er KAmn'an isminde bir 
~ " ıs 10 09 , ze 10 06 i kıa dün yanlışlıkla ille verine 

zehir lçmlı ve hutalanan.k Ha· 
.eekl hutMMbıe bJdlrıımlfbr. 

Trakyada ya~mu 
run zararı büyük 

lneiltereye mnarhuı.acak 11 
vapurun fenni şartnamelerini 
hazırlamak üzere Ankarada 
kurulan komisyon iıJlnl bitirml3 

• ve komiısvon azalarmdan Dcni1~ 
Üç gün evvel dUulmiş olan vollan işletme mtidUrü Nıu;uhi 

hava. evvelki ıabah birdenbire Owk ile iki mUhendis diin .,eh. 
bozmu.stu. Evvelki ~ o!duğt· imi?.e dönmüşlerdir. 11 vapur
~ibi dii.D de sabahtan a.ksa.ına lan dôr1: tanesi 4800 tonluk o .. 
karlar yağmur, bazan ltar serpe.. 'acııktrr. 
'edi. Hararet te çok düşüktU. Bunların tecrübe sUrati 1G 

FffiTINA lH'rtMAT .. t VAR mil ve sefer sürati de H mil tes • 
. d · 1tt ediJmi~tir. 

Devlet rasat işierı iln lıman· Din.er v. edi ı:emi 1800 Uınluk-
lara Marmara ve Ka.radenizd<' 
~iddetli bir şimal fırtınası ~rk . tur. ~llmtlerl 14 mildir. Vapur-
ına.sı muhtemel oldııc'Yımu bildir- ---------.....----------------
miş, bu haber seferde bulunw 
~emilere telsiz!e ~ö:ıderilmh=tir 

YA<'.':MURLARIN EDtRNE. 
DEKİ ZARARI..ARI 

Dün sabah konvansiyonel tre. 
nile şehriml?.e ırelen Trakva yol
cuları soı;ı yıu~murlann Trakva 
ve havalistnde büyUk zararlar 
vaptığını söylemişlerdir. Edir . 
ne ovası sular altında kalmış 
Babaeski ve UzunkönrU k5ylerl
ni sular basmıştır. Ekilmiş ı.e • 
riyatta.n vUzde ellisi mahvol • 
muş, veni ekim de yanılamamış 
trr. Diğer tare!tan şiddetli so -
~lar ~den havvanatın 
vUzde otuıu da ölmUştUr. 

Modadaki 
heyelan 

Dün yine bir k!sım 
lopra~ denize kaydı 

Modada Ç9ÇUk ba.hçesiniıı ol. 
duğu mevkide bir müddetten.beri 
denb:e doğru başlayan heyelan 
hadisesi dün çok tehlikeli bir 
vaziyet meydana getinniştir. 
Yağan ya,...Onıurlarla ~ttikçe ar· 
tan toprak çatl&khğmdan sonra 
dün sabah toprağm büyük bir 
:tısını gürültillerle deniu vuvar. 
lanmıştır. Bu kısmın t1r--10 met· 
re gerisinde evler bulunma.kta. 
dır. Toprağın deniu do~ru yu. 
varlanmaı!a başlamasından son 
ra bu evlerde oturanlar telaşa 
düşerek dün derha.1 Kadıköy kay 
makamhğma müracaat etmi~ler 
ve kaymakamhk ta derhal ha • 
dise verine mühendisler gönder. 
mi§tir. Toora.ktald c;atlakhk 25 
metredir. Kadıköy kaymakamı 
civarda.ki evler için ıtmdilik bir 
tehlike olrna.dı~J ve ileride bir 
tehlike olma.smı önlemek t~in dE' 
derhal tonriıhn deniz kısmrnn 
bUvük bir set ln~asma ~]ana
cağını söv1emf3tir. Ev sahipleri 
ise evlerin!n tehlikede olduğun. 
da ısrar etmektedirler ve bu 
vUzden şimdiden başka yerlere 
tqmnıa.ğa bqla.rnıılardır. 

Sönmemit cigarayı 
dolaba atınca 

KadıkövUnde Ye1dei?'rmenln. 
de Sanati soka.Chnda Cevat is -
minde bir1ne aft evde oturan 
seyyar sobacı Onrı'k ıönmemlf:l 
si~a.,,mı dolabm içine atmıı, ve 
bur:a.da.ld entariler tutu~rak 
van!!'Ill çıkmı~1r. ttfalve odP 
k'smen vıındrktan sonra ateşi 
~öndürebilmfı,tir. - .n---

Eyünte bir ev yandı 
F.vvelki l?'ece ~a<ıt 2?. de F.vUn

te feıamrev mııhaııe.c:lrıde Asl,•P 
;cr.ml"1e bir kııdrrı11 4 nul"'ıtr:ıh 
0 vi11rl"n van~ rrkmrcıhr. ftfal. 
ye. b1ntı.nm mUhfm bir kısmT 
ya..,11.ı tn.-. P.Onr~ uet',,erel< ate!'! 
sön~:\nnll~ilr. Evin si..,ortas11 
ol<'~ı ve atPflln fl•t kattaki e· 
le':trik tesls!!t'l"n kontAkt van 
!)'lasrnda ncıktı<rı a.n1~,ılmı3tır. 

Ayağına demir düştü 
Fenerde Klrom.tt m..ha lleahı. 

de otllr&"'l S;ddı'k ,,;ıu lli!ml ~ 
l1"tıı? fabrikada demir ta.ıtırker 
1)U•rii!_ı: bir p:ı.rç3 ay~;JUJJ üze 
l'İlJP dtl.r"UW. ve J·eım::i.nJ bir Q< 
·•erinden kın:n.:ştır. Yaralı Bıı . 
lat Kuaevi b......... bldı -
nı•ır•. 

Polonyadaki Türkler
den bir kısmı dün geldi 
Varşovada bir pasta bizim 

para ile 50 kuruş imiş 
Diln sabahki konvansiyonel 

trenlle PoJ9nn Türklerinden 
mürekkep bir muhacir kş.!ilesi 
şehrimiu gelmiştir. Muhacirle
rin sövlediklerine ~öre Alman
lar Polonvadan barice çıkmağı 
çok sru~leştirmf §lerdir. 

A vrıca Ul'\C{in kimseler ancak 
bUtlln .,_rı.1Jrml ~rkettikten 
S9JıTI bırtoo «lcleb!lmektedir • 
ler. Bu yüzden muhacir Vllıt -
iulamrıı& da bütUn aervetlerinı 
terkettlkteıı ve iki av ufrqtık. 
ta.n 1Qnra J?Uc:lUkt. vize atarak 
~rtmhıe plebilmltlerdir. Yan
lanna ya1nıa on mark •tabtl..,.. 
terine mi\&aade edilmiştir. tdu • 
hacirJer ViYt.na votuvla ıetml!J. 
!er ve orada da dört a'lln bekle. 
me~e mecbur olmuşlardır, 

Nihayet Viyana konaototumu. 
zun vardımlvlt yollarma devam 
edebtlml.,lerdfr. Memleketlmlu. 
~imek Ur.ere V~vada fO yurt 
1a.srmıs daha haztJ'lanmaktadrr. 

Yoleularm söylediklerine gö. 
re, Varşovada uaviı, c;ok fena. 
dır. İnzibatı ukerler gllrlllkle 
ternf ne ub'aşma.ktadırlar. Otel. 

leri saat 8 den sonra dı5arı çık· 
malc va.sak edilmiştir. BUtün eğ. 
len~ yerleri ve sinemalar da 
'capanmıştır. Yalnız Atman pro. 
'lag>a"da filimlerin.i göstermek 
Uzere bir k!le ııipema acık bıra 
kılmı,tır. Fakat halk bu sine • 
'nalara gitmemektedir. Eski Po 
'onya parası bala tedavülde bu. 
'unmakla beraber kıvmeU çol< 
11lımıU~tür. Bil" kişinin hafta.dıı 
100 Polonva Uruından f azl8 
'i&i"fetmeısi"e m!lsu,de edUme 
mektedlr. 120 Polonva llnun an. 
eak bir dota.r etm&ktedir. Şeker 
ve erza~ nehahhfmdan puta -
.haneler ve dilfor bu «fbl .verler 
lcananmıstır. Bizim nara ile bir 
'lUta elli lrunıttur. .umanlar 
ltalkın elindeki radyo makine • 
'erini toplamr,lardır. Gizli kul. 
ta.nanlar hakkmda at'hr cezalar 
•atblk edimektedir. Romanvayıı 
f'lrar etmf!lerf ukerf kuvvetler. 
•e lSnlenen Polonya ahı'llhıl şim· 
dl Yuır:oılıwyava ve Macaristft. 
na ka.tmta.ktadrr. Yahudiler tec. 
rlt odilmlflerdlr. 

freni bozulan be
lediye kamyonu 

O :arı • ™' 

Do!mabahçe sarayının duv.lrına 
çar par ak parça'andı 

3 kişi yaralandı 
~ sabah Beşiktaşta bir kL 

şinin ağır ve iki kişinin de ha. 
fit !urette ya.ra.lanmasile biten 
bir kamyan kazası olmuştur. 

Tonhane garajında bulunan 
belediyeye alt ~för Hliseyinln 
idaresindeki 138 numaralı kam. 
yon Maçka tarafında.ki AkareL 
ler yokuşundan Beşikta§a iner· 
ken frenleri bozulmuttur. t~in. 
de u~ kişi bulunan kamyon bir· 
denbire baş döndUrilcU bir sü . 
ratle yokuştan a.~a~ inmeğe 
ba.şl&mı§, şoförUn büttln ralış . 
malan botwıa olmuştur. Bu sı
rada yokuş tenha oldu~ndan 
inıaJ!ea bir 1.a~at vukua gel 
memiş ve ~förlln ,avreti kam· 
vonun ikf taraftaki evlere rarp. 
muma rna.nl olmW"!tur. FakR' 
tramvay caddesine· bUyUk bir 

Kasımpaşada 
çöken bahçe 

Kuımp~ada Kulaksızda GU
mllş sokai!mda Ha.san lsmlndı> 
birine alt bah~nf n 10 metre 
,1lksekliğinde olan bir kısmı 
b'rdenblre «:ökmUştUr. Çökür,•r 
~·erine gidenler toprak altmda 
11CSler işitmişler ve derhal ltfa
iyey~ haber vermişlerdir. Gelen 
ftfaive toprağı kazmış fa.kat hiç 
bir m..na t.ıdilf Mumlot..ir. 

süratle çıkan kamyonu bu defa 
şoför de idare edememiıt ve a... 
raba karşıdaki Dolmabahee sa· 
ravmm duvarına çarparak par. 
c;alanmıştrr. 

Bu srrada kamyonun üzerin
.Je bulunan ÇÖPÇÜ Bek!r mUthi~ 
bir sıırsm~ı ile havava fırlamı0 
ve kaldırım taqfan:rı•n i'~"'rlnr 
ıHlcerek ""'Uhtelif yerlerlrıden a. 
ğır surette varalanmırtrr. Za 
vallmm bacah da kmlmıı:ıtır 
;:rör ve vaımıda oturaTI cöı>«:i' 
C~b0l de muhtelif ,.er'erindf! .. 
Ya.r' 1 anrrırq1ardır. Etr11 fte.n ve
tiF-rı ler bnv"1n bir hı-!-ı .. b1;l11 

ı::ııa.n R.~ ,,nrah Eeklri Bev,."'lu 
b.:ı.,t!ıneaine kaldırmn•lar: dl;;er
ler!nl de ted~vi ıı.ltına alm1R'ar. 
dır. J<'az1 ha.kkmda tahkikat 
va oılmaktadır. 

Arkadaşın n ceketini 
yırttı 

Koltukçu Yahya ile amele Ah 
met isminde iki arkadaş a.ra.ııım. 
da be§ lira1rk alacak ytizUnden 
kavıra $rkmış, Ahmet Yahvanm 
"eketinı vrrtmrc;tır. Adllyeve ak
seden hA.dfsenin cUnnU rn~hut 
"'lahkemesırde Pörülcn duruş • 
mumda suqlu Yıı,hvanm s3bı • 
'tası olun olmadı;;mm tahkiki f. 
çln mnhaJrome başka. güne kal -
m.Jlbr. -.......... ..................... __________________ ~~~ 



Putuklar" isimli kitabında mün· 
dcrlç iki makalesine göz gezdir .. 
mek faydalıdır. 1937 de yazılmış 
olmalarına rağmen bugünkü Ya· 
ziydc uygundurlar. · 
Şimdi ise, demokrasi ~Umeı • 

silleri, KızılordQya hücum tauın· 
da yazılar yazıyor, ~Öl:lcr söyJil. 
yor ve Rusyanın y.ıptığı ittUakı 
tel'in ediyorlar. 

Fakat Bol§cvizm ile yıpılan 
mukavckler ve ittifaklarda da 
Faşizm ile demokrasilerin vazlye 
ti arasında bariz bir fark yardır. 

Ta llk gilnlerdcnbcri fa§iz:m; 
komUni~mc mulıalifti. :Hatta ;u 
gUnlcrde bile bol~evik 'aleyhtan 
milcadele, faşist siyasetinin esas· 
h ve değiımcz ne>ktal4nndan biri 
olarak teyit cdilsniş, lnıvvetlcndi· 
rilmiştir. 

Rm;yayr, hareketsi~ vaziyetini 
terke davet edenler de demokra. 
silerdir. Moıkovaya murahhas • 
lar gönderenler ontı:ırdır. Kremli· 
nin ıizli odalarında bol,cvik tef· 
lcrine asker? eeran vermek .tekli • 
find~ bulıınmala kadar vararak, 
Moskovayı ~y~lınllel işlerde 
bir kere daha faal rol almağa 
sevkedcnJer, demokrasilerin sc· 
firlcridir, 
Finl&ıdiyad~ Mdiııcler, Rus· 

yanın. Fransa ve İngiltereyi ter· 
kedip AlmanY' ile ittifı\k aktet ~ 
mesini tercih ettiren sebebi açık· 
sa göıtcriyor. Ruıf!lyı idare e • 
dcnler, Ven.ay devletleri gibi 
statUko taraftarı değildirler ve 
daha başlangıstan, Almanlarla 
slUihlı blr mllcadcleyc girmeye 
ceklerine emindiler. Bu yüzden 
demokrasilerin teklifine uyarak 
Almanya ile bir diğer hnrp ya -
pacak yerde, Almanya Ue ittifak 
etmekten himaye g8rccck bir hu. 
dut genl§lemcslnl tercih ettiler. 

Fakat M03ke>vıı He ittifak ak· 
tetmek arrusunu gösterenler de· 
mokrasilerdi. Fakat bugiln dahi. 
Polony;ının yeni taksimine ioti • 
rak etmiı olan Rusyaya ktır§ı 
harp illin etmiyorlar.'' 

a 
y 
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Çıkan kitapla,. 

~'Sarı esırler,, ve 
dığer ıki kitap 

Amerikanın 
sefiri dedi ki: 

Londra ' 5 an·yede 000 

Erke!: ıanat!c:&.ı·Jara niabetle 
klldınlar daima deha veluddUJ'. 
Z01111lnlanndan bir çoiuna rahat
ça aahip olabilmek me.hilııe.mi 
knzandıklan için dünyanm hemen 
her tarafında onlara erkek mu • 
harrirlnc!cn dllha fazla tuadüE 
odilir. 

Amerikalı mubart'İr Perl 
Bak'ta bir icadın muharrirdir, ha. 
1atmın birçok zamanlarını Çinde 
geçirdiği için Uzak Şark seyaha· 
tine ait yazdığı romanlarla tanın· 
mıt, ve bütün eserleri, zaten U
zak Şarkı merak eden garp oku. 
yucul::n tnrafıııdan merakla ta -

Avrupada kimse mermi 
harp is!emiyar t 
Fran.sm::a Parisuvar gazet"I- a lJ g a 

nln Londra hususi muhabiri bil. • 

atabilecek 
e er qapıldı 

kip edilmittlr. . 

diriyo-r: 
Amerikanın Londra elçisi Mis. 

ter Jozef Kenedy Amerikada tay. 
yare ile ve Napoli • Paris tariki.. 
le Londraya gelmiş, matbuat mü. 
messillerlni kabul ederek u be .. 
yanatta bulunmuştur: 

"Amerikada hiç bir harp i~arc. 
ti görülmemckt.edir. Hattli Arr.e. 
rikalıla.r harbi şayanı tecessüs bir 
hal olarak bile kabul etmiyorlar .. 
Hiç kimse harbe sUrüklcnmek is. 
temiyor, ben aynı hisleri İspanya, 
Portekiz ve ttalyada da buldum. 
Hepsi de şunu söyll,lyorlar: 

1'Hapr etmek iııtemiyoruz.. E.. 
ğer "tecrid siyaseti" kclimeı;in. 
den }larp harici kılmak manası 
anlaııhyorsa, işte bu arzu günden 
güne kuvvetlenmektedir. Harp, 
inkişaf ettikÇ4 Ameıil:ablar bu. 
nun manasını a.nlayorlar. Bu 
milttefik!ere yardım etmek iste. 
mlyorlar manasında anla~ılma. 
sın, ha~r, fakat hi; kimse ınüt .. 
tefik}erin nıağlOp olacaklaonı bi
le dü~üncmi)•or. 

Arnerilcalılar Al.ı:nou 
Alı:yhtnnclırlln' 

Mister Kenedy Amerikada At. 
man propagandası görmemi§ ol. 
duğunu v~ ~imdiki halde Amerl. 
kada A1mtn gayesine uygun bir 
umumt cfkSr mevcudiyeti bulun. 
madıtını söyJcmlt v~ sözlerine 
şöyle d~vilJll etıni§tif: 

''Amerikalılann daha far.la A1. 
man aleyhtan olmahmna irnkin 
yoktur. ~imdiye kadar yapılmıg 
olan anketler de daima bunu te. 
yit etmiıtlr." 

Mister Kenedy Amerikanın bu 
harpte his bir avantajı olmadığı. 
nı ve Amerikanın harp sayesinde 
mUthiş para kaıanmnkta olduğu. 
nu dü~ünmenin gün1ünç olaca~ı
nı. Amerikanın bu harple bilAkiı 

. zararlara girmiı olduğunu ilave 
etmiıtir. 

Ruzvoltin Vulyeti 
S:ığlam.la~m·ı 

Mister Kcnedy'nin dügUncesi.. 
ne g6rc, takip etmekte olduğu 
bitaraflık siyaseti A.mcrikan ReL 
sicumhurunun vadyctini sağlam. 
la§tımugtıl'. 

Bundan sonra Sumner Velsin 
seyahatine temaş eden Ar.uerika 
sefiri. hariciye mUateşariyle tren. 
de b!rliktc seyahat ettiklerini, fa. 
k:ıt Mister V elsin seyahati hak. 
kında en ufak bir b:ahat bile ver. 
medi~ini söylemi!tfr. 

Fuar münasebetile de
miryollaruıda tenizlat 
lzmir. 11 ( .A.A.) - Onuncu 

enternasyonal tzmir Fuan mü. 
n~betiİe devlet demirvollan 
'dtıresi ı15 gilnlilk halk ticaret 
biletleri üzerinden vUzde 50 ten. 
ulat vapmnğa karar vermi§ ve 
'<n.rnrmı Fuar komitesi rnialiğt. 
ne bildirmiştir. 

Erbaa.da felaketzede
lere öküz dağıtıldı 

Er1>rttı. 17 ( .A..A.) - Resndi
ve ,Nlksnr. Erban ft-l!ketzede -
ıeriııc damıtmak Uz~re U.dik 
;st:uıvonunda.n eevkedilmekte o. 
'an öktiF.lerden Erbaava ~elen. 
ıer kavnı:ıkamm rivasetindcki 
heyet tarafından zUrraa c'tıu'fıtıl. 
'nalctadır. Dün de 100 öltüzU.n. 
tevziatı yapılmıştır. 

-o--
8 alık esir halkevi temsil 

kolu Çanakkalede 
Ba.?ıT;esfr. 17 (HHsııstl - Par 

•ı ı?enel 11ekreterlimnin tenslbile 
ıınlkevl temstı kolumuz Çanak • 
kale kurtuluş bayrn.mma i§tirak 
etm"k Uzere Çanakka.leye gtt -
U. Ora.da. temsiller vcrecekUr. 

\ 
Perl Bak'ın 1'San Esirleri" (1) 

diğer roma.olan arasm4a m ç9k 
beğcnileni:iir. Bir Çin aileıinia 
hayatını ıuılatır. Kadın mubani· 
rin mütfik luılbi, romanm hor 
pasajında, Uzak ~ ~lemi in • 
ıanlanm bütün masumluklarile 
bize daha iyi anlat.abilmck için 
çalıpnaktadır. Türkçemize ''Bıı.h. 
çıwn" ''Me~ Zaınımı" gı'bi bir 
çok edebi eserleri tercüme sure· 
tile hediye eden İbrahim lfoyinin 
ka.lemindo Türk edc.biyatı bu ili" 

"tl4 ıü:ıel bir e&a" daha imzan• 
ınıt oluyor. 

• • • 
Türkiyenin Tekamüı 

Biı· ln~iliı tayyaresi 
hamlesinde 

Ziya Gökalp 
Yaıı:ıa o:r ısmroalde. İngiliz 

hava müdafaı:ışınnı en ağır vazi • 
f~sini üç tip tayyare deruht~ c -
decektir. Vickcrs şirketinin ''Spit 
fire" ismindeki avcı tayyaresilc 
liavkcr fabrikasının "fforrikan" 
adlı tayyarcşinc ilaveten Bulton 
§irketinin "I?efiant" tayyaresU 

Bu tayyarenin inşaatı harpten 
önce ba§lamı~tı: tikin yeni har • 
bin tecrilbelerinden i~tifade edil· 
mek üzere imal~tı tehir edilmi§ti. 

Uç tayyarenin başlıca vasıfları 
mllteharrik bir makinclitUfekle 
mücehhez bulunmalarıdır. Pilo -
tun bir düğmeye basması ile ateg 
ettirilen 8 adet ınakinelitüf ek 
mevcuttur. Bunların ateşi mah • 
vedicidir. L5kin tUf ekler lcanat -
lar boyunca tesbit edilmiş oldu
ğundan, pilot mermilere vermek 
istediği istiknmette uçmnk mec· 
buriyetindcdir. Bir düşman hede~ 
fine nipn alabilmesi için tayya· 
reıini doğrudan doğruya bu he • 
defe tevcih etmesi lbımdır. Bu· 
nun ne ifade ettiğini tayyarecilik 

natına vakıf olmıyan blri pek 
kolayca anlıyamu\ 

"'Spitfire" tayyaresinin a9Ula 
saatte 590 kilometrelik bir ıUrat.. 
le yaklaştığını bil~k !Aıımdır. 
Yani tayyare bir saniyede takri -
ben 1.50 metre katetmektedir. Pi· 
lot beher saniyede 200 adet mer
mi atabileceğini bilir. Düşmana 
bin menni atmak iıtedlği farzedi. 
lirse, b~ atışını ikmal için yalnız 
b:ş sanıyelik bir ınühlet vardır. 
Bu beı saniye zarfındaki hava 
muharebesi belki bundan fazla 
sünniyecektir - ''Spitfire'' 7 50 
metre katetmiş olacaktır. Binae -
naleyh, pilot düşman tayyaresine 
bir kllon1etre kala ateı açmalı
dır; aksi halde, müsademeden 
tam bir saniye evvel tayyaresini 
yana çevirmek imkanını elde c • 
demiyeccktir. "Spitfire" ile aüra· 
ti daha az olan 11Hurrik" tayya -
resinin çım, bu iki tayyarenin 
insan taraf mdan sevk vo idare e
dilen mermiler rolünU oynama • 
larındadır. Yalnız bu cihet onla • 
rın faaliyetini mesafe ve rüyet 
vaz:iyetine ehemmiyetll ıurettc 
tabi kılmaktadır. 

Kendi ıüratine, mesafe ve rU • 
yet vaıiyetine daha az tAbi bu • 

Yugoslavyada bir tren 
nehre uçtu 

Belgrat, 11 ( A.A.) - Zaluka 
istasvonu civarında bu sabah 
erkenden fect bir kaza. olmu~tur. 

Bir trenin lokofotifi hat Ur.e. 
rine kavan tonrak yığınına çarp 
mır,, l{upa nehrine Uç vıı.gonla 
birlikte gömtilmüstUr. 

Şimdfve kadn.r 20 varalı ve 6 
ölü ~tkR.ıılmı;rt.:rr. 80 yolcunun 
kurtanJamadığı zannediliyor. 

lunma.ısı dotayısile, ''Dcfianr tay .. 
yareel diğer ild tamreyi tamam· 
Jamak üıcre inşa edilmi~tlr. Oöv 
de Berisindeki makinelitlifek tu· 
reli bu maksatla konm\J§tur. Bu 
tayyarede, bir topçunun pilota re 
fakat etmesi 10.ıtJPdır. Lakin tu.. 
rcl mlhnniki bir sllfettc tahrik 
edildiğinden ve bu turcldcki dört 
adet !"'akinclitüf ckle aynı anda 
ate~ edlldiğinden topçunun gör 
leri ve elleri esas harp vuücşini 
g~rınek liı:ore scrlx:st kalmakta -
dır. Silfihlarının mllteharrik ol -
znaşı hedeflerini uçug iıstikameti· 
ne t bi olınalmım seçmek imkl • 
nıru bah9ctmcktcdir. Binaenaleyh 
tayyarenin sUrati fazla bir ehem. 
miyet arzetmemekteclir. Muma· 
fih, 11Defiant" tayyaresi herhan
gi bir bombardıman tayyaresini 
geçip ricat yolunu kolaylıkla kc .. 
sebilir. 

:tngiltercde, "Deflant'" avcı tay 
yaresi: Almanların iki motörlU 
üs makinelitüfekli JU 88 tayya· 
re$İlo dört motörlU HA 140 tay .. 
:yareaine bir rnukabclo addedil • 
ıuektedir. HA 140 tayyareolnin 
Alman Lu!t·Hansa şirketinin HA 
U9 alvil tayyaresinin aakerilettl· 
rilmiş bir modeli olduğu ıaıınedll 
mektcdir. Bu tayyare gayri mU -
5cllfilı ticaret gemilerine ve balık· 
çı kayıklanna son zamanl.a.rda 
taarruı için kullaıulmı~tıT. 

Abid. Neaimi ''Türkiye Te~ 
mül haınlcsir>do ZiJ'O Gök.ıtlp" (3) 
isimli bu küçük kitabmda k:ırk al• 
tJ eayfft içind birçok mcHlelcnı 
temeı etmek maharetini göat.er • 
miıti.P. Genç yazıcının eseri h-. 
ldkatcn diltlmtle olcun~ğa liyıh 
bir yonıcu sai mehaulij,dür. 

• • • 
"Kokulu Cam,, 

ilkbahar mevıiminin ilk ıür lô. 
taplımrulan biri çıktı. ''Kolcu~'.! 
Çam" (2) iımini la!l}'atl bu kit.o 
bın Uatliade Kerim Ymıd lmza:ır 
nı görüyoruz. • 

Kerim Yund genç biT tair ola· 
cak. Ayrıca kitabın ıonuna üç 
kiiçiik hikaye de cWcmiı. Yazdı. 
ğı bir rnukaudimcden eh kitabınm 
şiirle dolu kN>ul edil:neıi iddia • . 
ııındn bulunmadığmı, cleha ziyade 
id Unc bir vaıı:tft telMdri olun· 
masrru istiyor. Şairin fikirlerW 
anlatan fİİrlcrdQ"t birj fU; 

"Sevgili anayurdu büyUk bir 
bahçe glbi. 

UlkU ağaçlarile süslemek emeli· 
miz. 

Ağaçlardan hıı alır medeniyet, 
fen. bilgL 

Bu uğurda hcpiınU g8nUldcıı 
scferberia." 

''TOrk ağacı, dQıı~ya nam ver
ınell yaln~ 

Eller birden aornıah onmnc:ılık 

(L(ltfen Mhife1ıi CC'lttriniz) 

Görüp düsündükçe 

Dostlüğun temelleri 
Jtondl dostlarımızı aeçork.en. onlnrın diltiinil lerlJle du. 

)'llşlnrımn bl:ı.lmkilere tnkınlıklanndan kunet alıl'lll. Huf'J 
buyıunuzn, ruhu rubumua uyma)'anJarla rkBd şltk etmek. 
ten, yoln. cıkı:na.ktıuı, ınu.kıı.dderııtımrzı birblrJın~c h [;lanı ~· 
tan çcklniıu. · 

Diin)·nda bundnn da tabii, akla yakm bir şe1 7oktar. 
l\lllletlerin de fertlel" gibi •lostlnn, )Olclaşlnrı, mukadde

rat ortnklo.n olur. Tıırih, bn.zo.n birbirine hlc; benı.cmcyen rnll· 
ıctıerin ınuahooe, protokol, . iUIAf lehlnılcrt:rio blrleştJklelinJ 
t}e anlatır. l:t" kat bu müjdolorin, be on raprtık 60Mtl ansızm 
Ccltlket habcrlcrino döndüğünü görünıiinüz. 

Znnıun içincfokl ani hılıll clor v0 bu ani hl\dJ eterin zorlyle 
raı>ılan bu lchlmlemeler gC(lcJ çarcleı"<'llr. Onlan doğuran 15e
bcplor, ortn<lan kalkınca yüzlel'deki giUüınscmeler, blrcr sın. 
tış ıuılJni alır. lllrbirlerlne uzanan dost a.vucltır hınçla eıkıtn., 
ruk ruınnık oJul'lar. Dün, dostltıJc muahedesini imzalayan ka.
lcıı1Ierh1, keskin bıçRklar gibi g<>dcı·o •lalclıklannı göri\rüııı. 

nugiinkil dünyanın mnnznra.sı da, bu türlü lbretlel'le do
lnclur. 1iuı1tn kmru, yılanla gii,·ercln, snrmnı1 dolaş duruyor. 
Itır. Uıa türlii ruha, ırki icaplara, lnsanhk telAkkllerlne uygun
suı birleı;.ıneJeıi normal toşktıl\tlı de,·Jotıerde gc)rüyonız. 

J>ostluğu da, düı;;mllnlıı;ı tln tarihi sebeplerin bir neticesi 
gibi dütıüncnler, ,ıbette herhangi bir fırsat çıkınca rastgele 
do t seçemezler. 

. Bugün, ,-cryflzü lki;re bölünmfiştttr. Bir yanda <:enber p 
nfillil, fırıldak imanlı scrgerdçier var. Dün, siyah dediklerine, 
hnglln biç Bılnlmıı.dnn, be)'Q dlyorl r. Bir yıl evvel ezeli Y 
•ebedi <lUşmnn ııydıkJanna, ~imdi kucaı-tn.rıru açıyorlar. 

Yann ela - küçük bir uıman lcabtyle - aJDl tefl ppı;m. 
yo.cnk1arma kimse Renet veremez. 

Ötekiler, eı:ıkl hallerlnden, onolld lnımışlarmdan henüz 
btç bir te<laktlrlıkta bnlunnıa.<bla.r. Ba.knlım tıuib ve ltittkbal 
hangls1ııl haklı göstcrcce~ UAintı SORA GEZGflt,; 



4 - VAKiT 18 MART 1940 

1 Ne fOk? @)lr a o lfi1 en v<e ~ırn tMiLE~~ı 
!. Bi;Ç-/;k-·-·;,_-;mleketlerde muayyen günlerde bazı 1!3ç • .,,,f;,,~ ~f~%'~ y.ı;:.~ 

dd l • • f •h / ""k • d ·ıd • 1\f - k lk k detini. geıec~ı·ıı· .ııer ~ m a e er l n l s l a l men e l l 1
" atyö ayaga a ara : h "ı~sett"ırn1ek,· ıJllÇ u"a·~. \'f - Burada olup bitenleri hiç " .... ı 

8,le'2i. evve1 birYli!J~K 6ozetecisif1in 
~®l~H~lf}~ SEYAHATi ... __ 

- l9 -

İngiliz baloları, çay 
ve tütün merakı 

Kraliçenin maiyyetindeki sü- kullanırlar. Bu hayvanlar gibi 
vari askerlerinin talimlerini sey köpekler de sebze ve sair eşya 
redcrek harp feıınindeki \"Ukuf taşımakta kullanılmaktadır. 
ve malfımatlarma hayran oL Satıcıların soka..l{ta bir şey 
dum. Sanki vapur ile (muharrir satarken bağırmaları adet değil· 
buhar kuvveti demek istiyor. dir. Yalnız ecnebi tayfasmdan 
Bugün bu kelimeyi elektrikle olanlar, kentli adetleri ü7.ere her 
mliteharrik diye ifade edebL ~eyin ismi ile bağırırlar. Lon -
liriz) Jcullunıl:ın ruhsuz aletler drada eskici yahııdi pek çoktur. 
gibi idiler. Zabitlerinin kuman _ Sabah erkenden bağıra bağıra 
dası akJ.bmda söylenenleri yapı dolaşırlar. Fakat arabaların gü. 
yodar. Bu nskcrler. diğer alay- rültüsünöen sesleri işitilmediği 
lıırla mukayese edilemez. Onun için satıcıların nafile yırtılma. 
için bu neferler, diğer askerlerin lan lngiliz ahalisini rahatsız 
yüzbaşısı imtivnı.ındadır. Her etmez. 
biri ~nyet uzmı boylu, şeci a- lNG1LfZ BALOLARI 
damlardır. Bindikleri atlar, se- tngilterede balolar geceyarı-
kiz on:ır bin kunış değerinde _ sından bir saat evvel ba§lar. 
dir. l{raliçe askerlerinin adi eL Balo geceleri sabaha kadar eğ
bisclcri bile diğer askerlerin - lcnilir. Ev sahibi misafirlere 
kinden güzeldir. Bu alava olur laznngelen ikramı yaptıktan 
olmaz ndam yazılmaz. 

0

Evvela sonra sabahleyin bir çay kase
uı:un boylu ve miiteııasip vücut- si içinde çorbrı yemek ve çubuk 
lu olma.sı lazımdır. Sonra öyle içmek Metleri olmadığından 
olur olmnz kimseler de alınmaz_ pek muteber kimselere teneffüs 
lar. odasmda bir tane cigara ikram 

.!n"'iltercde, çarşılar geni5tir. ederler. Kahveleri de bizim içti
Dukkanlarmdn her bir şey sa. ğimiz bir fincan kahveden yir. 
tılı::-. F~kat fiyatları maktudur. mi otuz fincan şekerli kahvedir. 
Bir takını ~şyanm esa.misi üze. Tütünleri son derece sert ve 
rine konmuştur. Pamrlık ol- içilmiyecek derece fenadır. A
maz. Lakin oralarda dolaşan haliden bazıları sakız çiğner gi
sims:ırlar, alıcılara tercümanlık bi aJhzlarında tütün çiğnerler. 
için para alırlar. Bir çok kapı- Bir de beyaz tabak toprağından 
larda göze çarpan levhalarda ve lülesi kendinden yanm arşın 
"her lisanoan konuşan tereli _ uzunluğunda çubuklar içerler. 
manlarımız vardır,. kelimeleri Fakat çabuk zifir tuttuğundan 
okunur. Bir yerde "Türkçe ter. \'e temizlenmesir.ı~ imkan olm:ı
cümammız d:ı \'ardır,, levhası dığından iki lüle içildikten son
gördüm. ra on altı5ar paraya satarlar. 

Bazı yerlerde panayır açıp Benim yanımda. birkaç okka ts. 
müflis 'tnalı oln.mk 6(!msiyc fa- tanbul tUtUnU vardı. Görüştü
lan gibi §eyler satarlar. Ama bu- ğüm 7.evata. birer cigaralık tü
raaa ucuz diye satılan eşyalar, tün verdim. O kadar memnun 
dükkanlarda satılanlardan bir oldular, ki mukabilinde verdik
kaç mlcrU fazlasmn verilir. Sa. leri hediyelerin had Ye hesabı 
tıcılnr, taze kadınlara türlü şL yoktur. Bunların kıymetlerini 
\'elcr le pahalı pahalı aldırmağa hesab ettim, verdiğim tütünün 
mecbur ederler. Bir adam hem- dirhemi bir mi.,.kal altına baliğ 
şiresi yahut akrabsı bir kadın- olur. lngilterede tütünün bu 
!a çarşıya gidip bir ~y almak derece kötülüğü \'e Türkiyede 
ısters(• yanındakini sevgilisi sa- c;rkan tiitünün bu derece mak
r.ıp önüne türlü şeyler <;ıkarır. bul olması hiçbir tüccarın gö7.U. 
Jar ve fazla fn7Ja p:ırn isterler ne c;arpmamış. Tüccarlarımızın 

. utan<lırmağa savaşırlar. Ada~ bu işe rağbet etmemelerine hay-
almaktruı vazgeçerse önüne iki ret ettim. 1 
üç kuruşluk sevler cıkarrp müş. İnı?ilterc ahalisi ~aya. cok 
teri ile alay ederler: düşkündürler. Hatta ge<'c "Ye 

Deni:: hamamları gündüz çav içerler. Çav isle-
+ mek adetleri değildir. Ev sahi-
rngilterenin deniz hamamları bi bir fincan çay ,·erir. lçcn e

da pek g:ıriptir. Eksemi Lon - ğer bir daha isterse, ağızla söv. 
draya bir kaç saat mesafededir. ı.:?medcn kaşığr fincanın içiıili 
Dcmiryolu vasrtasile gidilir. Pek koyarsa: 
~ v~t tiçi~e :yıkanır, J!elir - - Artık istemem ... 
e in :ıre egl~n!rler. Eğer tabak içine koyarsa: 

gı.~ız .. derı~~ın~.e yıkanmak ( Dnha var) 
ço~ guçtur. Çünku hem sular 1 
sogu.ktur, henı de mcd Ye cezir ~~--.... l!!Jll ...... ~ ...... 
lngiltercn~ ~er yerinde fazla. - t I~ 
~·. MCS<:lu. bır adam denire gir- t e 
dı~ vak.ıt .cezir vukubulur ve 
clbı.selcrı bır kurşun atımı me • ~ 
safede kalır. 12.30 program ,.c memleket saat 

İnJrilizlerin bir alay halinde 
denizde yıkanmaları da bir tu. 
haf oluyor. 

!n,g-iliz atlan cüsseli şeyler 
olduı!ıından oynak ve tcrbiveli 
dehrildider. Daima tırıs gidcr
Ieı:: B ir cinsi de yük taşıyama
dıgmdan resmi günlerde koştu
~ur. Asıl binek hayvanı bu 
c.ınstendir. Bir cins de vardır ki 
Midilli nevinden gnyet küçük 
şeylerdir. O.leni adalarından çr
karmı,ı;:. Londrada katır dedik 
!eri ı:.sla bulunmaz. E,-,ek de pek 
nadirdir. Bazan arabalara ko
fJUlmn.1~ başka işe yaramaz. 
Onun ıçın ekseriya satıcılar 

ne demek? 
Bu iilkr nün yolunda koşan dön· 

mcz oklarız, 
Hedefimiz yakında elimize geçe· 

cek." 
l!Jle "Kokulu ~m'' bize, fikir 

fundnlıklnrı arasında süzülüp gi
<lcn h:r şiir deresinin serinrğini, 
susa)·an gönlümüzle, idealinill:e 
<l.-unlalar halinde serpr.ıi~ bulunu. 
yor. 

( 1) Remzi Kitabevi. !ki ciJt 
175 kuruş. 

(2) Sinan Mııtbaası 50 sayfa. 
25 kttruş. 

(3) Sebat Basımevi. 

ayarı, 12.35: Ajanıı ve Meteoroloji 
haberleri, 12.50: Mü:ılk: Muhtelit şar _ 
kılar (Pi.) 13.30/ H.OO: Mllzlk: Karı
şık mUzlk (Pi.) 18.00: Program vo 
memleket saat ayan, 18.05: Müzik : 
radyo caz orkestrnsı, 18.40: Konuş
ma (Umumi terbiye ve beden terbi. 
yesl), 18.55: Serbest sant, 19.JO: 
Memleket saat ayarı, Aj:ı.ns ve mete
oroloji haöerlerl, 10.30: Müzik : Geçit 
konseri, 5 Kadın ''C ı:; erkek okuyucu 
sıra ile. 20.16: Konu~ma (1-'cn ve lıl

blat bllgllerl), 20.30: MUzlk: Saz eser
leri, Çalanlar: Reş:ı.t Erer, Fahire 
Pers:ın, Relik l<'crsan, Fahri Kop, 
20.45: MUzik: Çalanlar: Vecihe, H.u
§Cn Kam, Cevdet Kozan, 1 - Oku
yan: MUzeyyen Scnar, Sadi Ho1'se~. 

21.15: Müzik: Konser Takdlml - Ha
lil bedii Yönetken, Radyo Orkestrası, 
22.15: .Memleket saat oyan, Ajans 
haberleri; Ziraat. F..sham - Tah,•ilfit. 
Kambiyo - 'Nukut borsası, (Fiyatı. 

22.30: MUzlk : Bir Konı;erto (Pi.) 
23.00: MUzlk: Cnzband (Pl.l 23.2!j/ 
23.30 Yarınki program ve kopanıı:ı. 

19-3-940 Sa 1ı 
12.30: Program ve mcmlekat ESRt 

ayarı. 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: :O.fUzlk: Çalanlar: 
'Reşat Erer, Cevdet Kozan, Okuyan: 
Muzaffer İlknr, 13.15 .MUzlk: Halk 
TürkUlerl, A7J:ı: Şcnseır ve San Re
cep, 13.30/ 14.00: MU:ı:lk: Hafif Müzlk 
C Pi.) 18.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05: Mllzlk: Oda mUzl- ' 

Altı aydanberi devam eden 
harp nihayet her memlekette e - · 
hemmiyetli tedbirler alınmasmı 
icap ettirmeğe başladı. 

ları kanunlar yalnızca bu mahru· bilmek istemediğimi size tekrar leni va~m~) ~i.ıtldi ~~ 
ederim .Madam. li~akat ölünün fe bilrnıştı. ,Z,., ı:retı ~ ~J miyetleri tesbit etmekle kalmı - uuu>· ,., s"' :..b 
cvcle bulunması sizin ic:in büyük ğacak c:oc "' ıaŞS~!.; &Y. 

vor. Memleket bütün iktısad·ı ha. ıa naY •A•'" .ı 
J ,Jir tehlike teşkil etmez mi? de. C'İ onun çe~""ı:ı ., 

Nitekim Fransada kabul olu -
nan bir kanun ile bir çok yiyecek 
ve içecek maddelerin sarfı tahdit 
edilmiş oluyor. 

yatmt yeni bir sisteme bağlayan di. nıın bu an~:ı uzcritl~-~I 
esasları çizmiş bulunuyor. Biz Madam Ruş manalı bir gü. rısmı kend~ı ,

0
rdtl· \il~tt 

bunlar arasmda yalnızca şayanı lüşle: na esef e 11 .0 telı~11 fi" 
dikkat olan birka;ını kaydettik. - E\·et, gayet sıkı bir mura- ralmdı. Mıı ) di''t111 

kabcve tabiiz. Bereket \'ersin ki ifa koı:jt1ı· 1ta~s Jc8~ııto! 
hemen de her yerde te!< tük doktor Bdokt0r. ~d Bu kanuna göre, herkese bir 

vesika verilecek ve bir çok gt -
da maddeleri veya içecekler haf· 
tanın muayyen günlerinde kuJJa
nılmıyacaklarclır. 

Bu kanuna göre. mahrumiyet
ler şöyle tesbit edilmiştir: 

Ekmek - Lüks ekmek imali 
memnudur. Maliım kalitedeki ek· 
mek tamamen un ile yapılacaktır. 

ihtiyat askerlik 
yoklamaları 

Bakırköy Aak~rlik f;lubt inden: 
1 - Bakırköy Askerllk §Ubesinde 

kayıtlı yerli ve yabancı 311 - 331 
(d:ıhil) doğumlu bilOmum ihtiyat era. 
tmın senelik yoklamalarına 20 Mart 
910 g-UnUnden itibaren haşlanaml< 

24 Mayıs 940 glln!lnue nihayet veri. 
Iecektlr. 

2 - Yoklamalıır Askerlik Şubesi 
blna.~mda her gıln saat 9 dan 12 ye 
kad:ır devam edecekllr. 

3 - Her doğumlunun yoktnmayo 
geleceği günler aııeı;-ıda gösteıilmi ,. 

lir. Yoklamaya bizzat gellnecel\tlr. 
4 - Mahalle mUmesslllerlyle k ö> 

muhtarlan da yol:lam:ı. ı;Unlerlnd" 
behemehal bulunacaklardır. 

Çörek ve bisküvi imal ve satışı
na müsaade olunmu§utr. Lokan
talarda yemek masrafı on be'ş 
frangı geçtiği takdirde yüz elli 
gramdan fazla ekmek yemek 
memnudur. On beş frank veya 
daha az tutan yemeklerde 300 
grama kadar ekmek yemek müsa
adesi vardır. Ekmeğe katılabile -
cek olan bakla unu miktarının 5 - Yoklııma mUddetı z:arfınd.ı 

kanuni mazereti olmadan yoklamaya 
nisbeti yüzde ikiyi geçemez. gclmlyenlerle mümessil, mutıtarıaı 

Pastalar - Pastaneler, şeker - ve resmi, hususi daiı-c ıntı esseseıerk 
lemeciler ve emsali mağazalar fabrika, şirketler ve salrede nıtıstah. 
her hafta sah, çarşamba ve cuma dem olanları yoklamıı.Y a göndermlyen 
günleri kapalı olacaklardır. Bu il.mirler, haldundıı. kıımınun cc;:a nlı. 

günler zarfında lokantalarda. 0 - kftım tatbik olunacalttır. 

telJerde, kahveler ve diğer eğlen. 311 ve 312 uoğumlulnr 20 - 22 
ce yerlerinde pasta, sekerleme Mart 940 gilnlerlnde, 313 ve 314 do_ 
ve emsali yiyeceklerin ~kullanıl - ğumıuıar 2:> - 27 mart 940 günle-

d 
rlndc, 315 ve 316 doğumlular 28 - 30 

rr.ası memnu ur. · .. . · ı mart 940 günlerinde, 3ı 7 ve 318 do-
Çıkolata - Luks sıkolatalarrn ğumlutnr 1 - 6 Nisan 940 gilnlerlnde 

(sütlü çikolata ve fondan) imal 3l!l ve 320 doğumlular: s _ l2 Nisa~ 
ve satışı memnudur. Yalnız tab- 940 gUnlerinde, '"'I ve 322 dotumlu
let ve toz halindeki çikolataların lar: ıs - 19 :Nisan 940 gUnlerlnde, 
satılmasına müsaade verilmiştir. 323 ,.e 324 doğumlular 2Z - 26 :-usan 

dostlarımız bulunur. Belediye - Ah n<fıl· )11"."-
doktoruna haber gönderdim. ~itemde bulu #1~ ~ 
Geldiği zam:m sadece bir do. - Beni ~~e ıtsd: O, 
ğum kazası kaydedecek. tum. Bu ı:ll erııitı ıcıtl' 

l\latyö, gitmeden e\'vel tek· tiğimi ~ile~ncs.Y~ ~ 
rar arkada.~mı görüp onu bu. kadın d?ı!Ur ]{s..18 8ı J 
iunduğıı yerden çıkarmak iste. fa c>ilerırndetetıli~e ~~ . 
di. Moraniı karısının b:ı..ş urun- Hıı nııioJsun ııcuğ1 ·ıe 
ıh oturmuş, bitkin bir halde Yukarıya.,~3\'etıerı 
buldu. Zavallı genq, ~1atvönün \'anın da şıl\ • ~-tıf~ 
meramını dinlemeden boğuk bir tı: doktor d~\{ııl~ 
sesle : - Ah. ıd;rı1 ~dS 

- Hayır dostum, hiç bir şey - ]şte ~erı 'ı.i b 11 !'> 
söylemeyiniz, c::ünkü hep:;i bey. \'emin eder!

1 ıste·ıö ~ 
hudedir ... Ben aiinah1m1 biliyo- vetişemeıd1111~r . ~1rdıiıfı 
rum ve asla kendimi affetmiye. \"etli \'e ~a)~ctf!lı)~ıtt 
ceğim. Karımın burada buiun . fazla meral• k dC•, 
masr benim muvafakat ettiğim- - Fa.kat ~~ıctor· ~i,.ı 
dendir. Halbuki ben ona tapı. çekivorutn· . ri ,1\;; ı~ 
nrrdım, onun saadctin.i iı::ter- - Dah3;c:~~- ı::,g-e ~;ifl 
dim, b;ltün zaafım onu çok sev. da budttr J., 11rs3· 't 
dibiTimden ileri geliyordu. Kaç sancıla11nıı ; rııeJ;t.; ft 

k !dl ue IJ• 
para eder!... Erkek ben dcğıl za :ır. a. .. ıere1'· ~ri'. 
miyim: O delirdiği ?.aman ben Butan t!U -ret 'ıc ıııt 
akıllı da\'ranmalı \'e ona yap- ~Ian·an~.~a~dil~ dıifl 
mak istcdi~inin r.rgeç cezasını ta.da eıı ı., 11nı il Jf\l,s, 
çekcbileceğ-imiz bir cir..ayet ol. madıkta.n so]\8tJııfl~ ~ 
duğunn anlatmalıydım. Fakat bir ıztı~;b~.,. bCYd·~~· 

k d · " bu''ll"• 1 
ah! Bilseniz 7,a,·nllıyı ne a ar 7.erıı"- "'ııı;a.''l r 
haklı buluyordum! Onun emeli 0 frerel< Jcı!! • ·c b 
zen~in ve şen olmaktı. Bundan ~ene etti. rtırl! fJ g.ıi' ' 
da.ha me.c:;ru ne Ynr ... Ah, 1.avnl- - M~~eı; bir '' edr~ 
h karıcıfım ! ... B ir de dü~ürdüJfü böyle r.:ıusaı t r.eÇ~'. I 
ı;ocuk erkek olmasın mı? Biz ki d im. Bir !allcııı!tı: ·ıı~ 
yine kız doğacak diye bu işi yap ru~~- kavtıjt;y1e~ı 1 

mıştık ! Ah. ah! Şimdi ~oC'uk ta 1<- olmalı! ~ 
ana da yok oldu. Her ikisinin de nn ~idcr! a.stııbıılt'c?ıl' 
katili ben.im. Sonra h 11}{l!lrs ~(sr' 

Matyö ne yapacaı?ım, ne söy. mile hattrrfınd!l bit· 
liyece~ini şaşırmıştı. Bey)lude müddet .ı~ . tııtll. ı•' 
yere Renden bahs~tme!d~ onu bir inilt 151111 dsıJ! ·r' 
avutmağa c;alıı-ıtı. ~ılıyor ,·c ~~;rdtl· ~I' 

Lokantalar - Bir tanesi et ol
mak üzere lokantalarda adam ba 
şına iki tabaktan faTla yemek ve
rilmesi memnudur. Bundan maa
da bir çoroa veyahut lıir soğuk 
luk veya peynir yemeğe müsaade 
vardır. 

Ah ' t h kk R trı:ı:ı:;h·c cd. 'i dıırf'l1 - . eve , a · ını:: \'ar, e. 1 r ı.Jl'I 

ni çok ~verim. Annesin<' çok kııbnl:tn ' 1
• tııı)(ı

yı!'I 010 gUnteılnue, a:11 <lobrıınııuıar: hen7.er .•. Onu yarma !\adar $İWC da. Vnlantıll )C.ıır:ııı 
20 - 24. Mny\e tHO gllnl<'rln<I". lut.arslnız olmaz mı? Ken<lisir"" ta bu!ıınıı.JI doı!Urv 

9 tO ı;-Unlerinde, 32!5 ve 326 doğumlu
lar 29 - 30 Nlııan ve 1 - 3 Mnyıs 
940 gUnlerlnde, 327 ve 328 doğumlu
lar 6 - 10 May1ıı 940 günlerinde, 
329 ve 330 doğıımhılnr 13 - 17 Ma. 

Yemek arasında verilen tere -
yağ memnudur. Ancak lüzumu 
halinde tabak ile tereyağ verile -
bilir. 

Benzin - Tüccar veya sanayi 
erbabı olmıyanlar yalnızca bir a. 
rabanın bir aylık ihtiyacına teka· 
bül eden benıini kullanabilirler! 

Askerler izinli günlerinde kul· 
lamlmak üzere hergün on litre 
benzin kullanmak hakkına ma -
liktir. 

Husu si arabalar bir nisandan 
evvel kaydedilecektir. 

İspirto - Sah, perşembe ve 
cumartesi günleri alkol satış ve 
istihHiki memnudur. Bir temmuz
dan sonra da iki litreden aşağı 

miktarda olan alkollü içkilerin 
satışı memnudur. 

Fransızların kabul etmi~ olduk-

18-3-940 Pazartesi 

ği (Pi.) 18.(0: ı~onll<Jma (Çi.tçinln 
saati), 18.55: Serbest &:ıat, J9.10: 
Mıomleket ııant ayarr, Ajans ve mete
oroloji haberleri, l!!.30: MUzlk: Tel
l~zade lsmall Efendinin hatıraıımı 
taziz için merhumun eeerlerindcn 
mllrekkep program. Ankara radyosu 
kUme, aeıı ve 887. heyeti, Jdare Jo::den: 
Mesut Q!mll, :!O.lr>: Konuşma (İkti
sat ve Hukuk saati), 20.30: l1U7Jk: 
Fa.•ııl heyeti, 21.16: MUzlk : :KUçllk 
orkestra, 22.15 :\lemlcket saııt ayart, 
Ajans haberleri, Ziraat, F..sham -
TahVilfit, Kambiyo - Nukut Borsıı:ıı, 
(Fiyat). 22.35: Müzik: Cazband (Pl.) 

23.25/23.30: Yannkl program ve ka.. 
panış. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞElltR TİYATROSU 

Komedi I<:uımı: 

Akşam 20.30 da 
Jlerkeıı Kt'ndı l°l'rlnde 

HALK OPERE11 
Bu nltşnm 9 da 

l'ıınus Bey 
Duym:ısm 

Yeni operet 3 perde 
7..ozo Dalmnsla 

ı·oz.nn: 1:"usuf snruri 

ALEMDAR Sineması 
1 - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMavs 

hiç b"r şev söylemeyin. Ft"laketi N--g-enin kıı rnJ11. 11P. 
Kapalıçarşının tamiri ona ben yavaş ya,·aş anlataca- '·-üzde.n k~"'! .ıırttı "tıl 

ğım. Ye ı-i7.e çok yalvarırım be. bir kat dıı~11.~ıııl1 • f 
ni burada bırakın. Ga\·et sakin Nihnvet ıogu- tO ~ 
duraçağım, kimscvi rahatsı.7. et· ba.c:ladı. .. c;s.bh'<'~ıı ~ 

Belediye tarihi ehemmiyeti o
lan ve içinde binlerce esnafı ba
rındıran Kapahc:arşıvı hu sene 
tamire kar:ır vermiştir. Bunun 
için 940 bütçesine tahsisat kon
muştur. Çarşmın tamil'İ beledi. 
ye kanununun emretliği hüküm. 
lere göre belediyece yapılacak. 
sarfedilen para or:ıclnki miilk sa 
hiplerinden tahsil olunacaktır . 

Çarşının tamiri ıçın üç sene 
evvel mühendisler tnrafından 
ke§if yapılmış ve proje hazır -
lanmıştı. Carşının ?.emini asfalt 
olacak, kalorifer tesisatı vaı>ı
lac:ı.k, hemen hlitiin diikk~nlar 
tamir olunacaktır. 

Usküdarın imar planı 
Osküdarhlar Yalnız iskele 

meydanmın imarına. başlandı~ı
nı, diğer tarafların ihmal edil • 
diği yolnrdn. şikayetlerde bu _ 
lunmuşlardır. Yaptığımız tahki
kata göre Osküdar scmt.i ihmal 
edilmiş değildir. Burasının na
zım nlılnları yakında tamamla. 
na<'a.k, tasdiki müteakip çahşıL 
maya. başlanacaktır. 

Bundan başka &chrin diğer 
ta.raflarında da övle fevknlade 
bir imar hareketi' yoktur. 

Bir otomobil hendeğe 
yuvarlandı 

2385 numara h otomobil Zin. 
cirJikuYlıdan gererken iiı'ı!.inc çı· 
kan bir adamı Giğncmemck icin 
şoförün yaptığı bir n anevra ile 
iki _metre vüksekliğindeki hen _ 
deg-e yuvarlanmış. şoför Ali 
muhtelif verlcrinden yanılan -
mıştır. Yaralr tedavi aitına alı. 
n1rak tahkikata ba.~lanmtştır. 

Kavurmadan zehir
lenen berber 

Bevoğlunda Lüleciler cadde _ 
sin~e berber Hüseyin oğlu tı:ı -
maıl aynı sokaktaki bakkal Ta. 
lipten kavurma almış, yedikten 
soma müthiş sancılarla kıvran
m~a ba.slamıştır. Zehirlendiği 
anlaşılan f ıtm:ıil Beyoğlu hasta
nesine kaldırılarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir yangın başlangıcı 
Talcsimde Fırın sokakta 26 nu 

maralr .E1eniye ait evin odasın
daki so~adan yang-ın c:ıkmı~. ye. 
tişen itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. 

miyeccğim, sesimi bile çıkar • ~ fatyo 
8 sJilı\'orv l' 

- vcrindP cJur .,. .. c ,_e,.., 
mıvncagını. . ır..-:-ı::...ıı 

Mat\'ö arkadaşını yalnız bı. 111.aklaşıyor. dem·.:.; ı 
rakmağn mecbur o!du. Aşağıya ı::mın baı;:ına özlet"!11-orC 4 
inerek bir otomobile atladı. nun kapalı ~ efll1) ıııl 

Ah! O menhus karanlık '-·er - kan vaşlnl"'~ııvet o 
~ l)oktor 11111 1dı1• fi den cıkınca bu f('Üneşli sokakla- 1Jı.ır o d cJ r.1 

rr '1:Örmek. bu temiz ha\'ayı k. mağa ıııcc •lt 1 ~~ 
rıeffüs ('debilınek n" Raadetmiş ! - Si?. ıı,ııcal< d~ıı"~ ~ 
Genç adam. yolda, bir taraftan frna olnı1':a<' cdi''~ ~tt('it 
henüz tesirinden biiEbütün kur. <:01< rahatsı~da ~ı~ıı oıı 
tıılamadıi?T Madam Ruşun sözll"- Tam 0 a AtôS'~·1ill~ 
rini hatırhvor, diğ<'r taraftan ""Örüncrck ı bCkl 

1 
f( 1 d::ı sevg-ili Maryanın hayalile uğ föda ha.her ıı~Js~:t)-li 

raşıyordu. Eve geldiği zaman Halecan?aJl JııJl ~ 
ilkönce hastabakı<'ınm yalnıız ne ı;eJmı~ 0 O'y 
olduğu gözüne c:.arptı. indi. ( 

- 1\"asıl ! Doktor But.an d:ı.. , 1 
ha gelmedi mi'? t/ 

- Hayır r-.fösyö, henür. kim- A ~ ~ 
se gelmedi ... Madamın çok ıztı_ V ıı0ııl0 
rabı ı;ar. cı",..ıı I"' 

Yatak odu.sına girdiği vakit aaıctedt tıtJJ_(ll tf1:1 

Mar~·anı. benzi sapsarı, gözleri resıırııerlP r·'" .. ~ 
kao:ılr buldu. Ha kikten pek bü- AB<>~f.i ıeııeı >' , 
yiik aı!'rılar çekmekte olduğu ~eıtl d• ı.,, • 
yi:izünden belli idi. Matyö dok- ıı:::S f.! ' 
tonın bir buçuk saatten beri bu- A) ''" 2r.D so' ,!, 
rada bulunması liizımkcn hala 3 aylık •1·~ 'ır 
gclmevişirdcn hiddetlenerek: ff aylık ııoO ı;ır~ı' 

- Ben de ona güvefl(?rek seni ı yııt•" eıııııll~ııt·,ff 
bu kad::ır saat yalnız bıraktım, ı rarıtede.ı;u, d.:;ıertır· 

da otuz I<~ 11eıı ~ ıııedl!,,eıı 
de<lı. g-ıne gtrnt ~ıtl ııl~t .. Al 

Maryan yava.ş :yav~ gözleri- be~er kUr~yd~ı llııv-)~ı~ 
ni açarak gülmeğc ~.alıştı. Ve Atı0ne ucre il ııe "9' 
sonra kesile bir seslı>: ve teıgra~a ıısD~1 ııst ~~" 

- Kızma. dedi. Gelmcdiğ'inin posta \'e) re ttcıı P"'.-' <'"· r· 
elbette bir sebebi vardır ... ·Esa.. reUnl ıda ıır' ~'ti~ 
sen c-elsc de bana henüz ne ya- TUrk't!';!rrr~,~e ıt'~~,' 
pabilir? Beklemek tazım... Adres değl~ 0,~~,ııtl~ Matyö, dindar bir şefkatle diz 1J.,.4!"1 ııı.l'1ııııı ıiY'~ ı' 
çökerek karısmm elini aldr, ya- ıı~ reıı re:,1 ~ 
nığına götürdü. Bu \'a.ziyet o. iıcaretaıı ıtıt>B!llııı ııı1 .~~ 
nun dimagilıda ani bir hatıra u- tırı sond ıç sll~ıı ı=.: ~ 

rındll 40, sııYI°' cıdt ~ 
yandırdı. Moranj ölü karısının dördüncü .. bırııı r· . ıııı•· ".J 
katrlaşnuş natıı vanmda aynr va. çUncüde 2,.' 11rlld

1 d~'"-f.'ıl" 
ziyette durmuştu. Fakat r.aval. keıııneC'e çnıı ıe~ ~ı 
l b .. t.. h sııyuı<: vereli ıı ,ııır.ifl 
ının u un nrareti o mermer ren kil 114''.apıll'· ıcıı~' ti" 

eli ısrtamamıştr. O ise, bu ha.. dtrmeıer_}ur:ı .. o.-tı,_f~;.ı-' .ıı. (.;/ 
raretile, hayat arkadaşı üzerin- aanuırı .,.. !\l•ıı•raır_, V"""f,J 
de az çok reha verici bir tesir 11"·-•~o~oıı dtf~ el f. 
yamakta. olduğunu pek ala his- 50: I~~ 1~ I~~ 
scdivordu. Namuslu bir adam, sır def~rt de!ll ll>'11';ııt· 1 
çocuihır.•m kuvvetli ve güzel doğ tası 6:1. d~tıır· v~~,,.'~ .L 

. k ~- . ıoo kurU Mfa5ı rfll 41ıt' p~ 
masmı ıstcrse, arısını, l!eudı- •ertn bir uıııt•_,p t ,.o > ~ 
ğ"ine sebep olan ~ece ne kadar tırı geC~ışıı ııe· f11'dıı'ısı~I~ 
sevmişse, gebeliği müddetince beş kuru ııı ~0 dt• ~ "f~ 
de avnı derecede muhabbet ve vakıt tıe ,-ertıı?Jff ~ 
iıitiyakla sevmelidir. Karısının kendi ıdMeor?ıaJI#, 1 

gebelig-i tebeyyun·· ettigı-· vakit;_ caddesln~İ:-z 1~ ~<· 
MALED ı;ııbtı 

bmberi. Matyö onu .en ehemmi. rııyte ıı~~Os55~ 
yetsiz zahmetlerden vikaye et- klefoao· ~ 
mcği, ı:e ona doğan güni1n saa-



~ ara kış Birinci sınıf köşesi: 

J=Sütü kim döktü 
- Aman Mercan sus.. Annem geliyor gali .. 

ha? .. Sütü döktüğümüzu görurse hem sana, hem 

bana kızacak!.. Sen de ne aç gözlü şeymişsin. 

Hemen sütleri içmeğe ~alışıyorsun .. Ben masa-

· nın altında korkular geçiriyorum Ah annem sü-

tü benim döktüğümü anlamasa, sana bir güzel 

dayak atsa.. Bu içtiğin sütün lezzetini sen o za-

man görürsün! Aman sus annem geliyor galiba! 

. . . . 
~ 
: 
i 

~ 1 

il 

Kara kış 
11 

Fakat yapar nineler, 

Gece tandır sa/ası! 

Gökler ~ıerlcrc döşer, 

Geniş, temi:: bir çar§a/, 

La11a ldna kar dü§er, 

Beyrı::7anır lıcr taraf! 

Kışııı soyuk qeçer, 

Sular dereler donar! 

Ycınsi:: kalmı§ serçeler, 

Penceremize konar .• 

: 1 : . ·····································································································-········ ·····-·······-···································· ........................................ . 

IJa.şında bir ateşin 

Gii::cl yazı özleri::! 

Her dakika günc.Ji.n, 

Açmasını gözleriz. 

Fac:i7.!llin varatlığı en gii~c~ ~
:il'rlerden hiri de l\Iusolınının 
20.000 seyirci alan for~udur ... 

İtalyanın çok uzun bır sahılı 
\•ardır. Halkın mühim bir kısmı 
hayatını balıkçılıkla kazanır. 
En çok avlanan balıklar pala. 
mut ve sardalyadır. Napoli sa
h illerinde avni z.amnnda sünger 
ve mercan °da cıkarılır. 1talva
nın maden kömürü hemen he
men hiç yok gibidir. 

(Bu yaZ?yı rcsmi11lc birlikte 
7:cscrc7: cofjrn/ya itosyanıza k.o
yımu::). 

- Yaramaz 
(11-12 yaşlarında bir çocuk tarafından) 
Yaramaz, yaramaz, yara

maz... Gel yaramaz, git yara
muz ... Hey bana bak yaramaz ... 
"Haflfçe ısık çalar,, lltift! ya. 
ranıaz! 

Kim o yaramaz'! .• Dcnmişim 
o yaramaz. Öylo diyorlar. Bir 
Ynldtlcr ehemmiyetsiz işlerime 
balctılar ve bana lıaksıt. olarak 
yaramaz ismini taktılar. luaau 
yaramaz olur mu efcnlliuı'l EL 
bet hir işe rarar, elbet te bir iş 
giiı'Ur. Bir iş yapının., yaramaz 
elenir ıııi hiç? Ar.abu ben Jıc 
yapt4rdıın da hamı. yarumn:ı: 
dcı-lcrcll? Uııutlum bile, ulak 
şeyler efendim. llnlırda knlır 
mı hiç. Halı durııııuz balrnyııu 
(dUşUnUr), evet bir giln farzc_ 
diniz evde yalnızım. Boş cluru
luı· mn? )lutfağn girerim. Et
rafa IJir göz gezdiririm. Yene
cek şeylerin hatırını şöyle so
rarım: 

öıı tarafta kadayif hazretle. 
ı·iııo kandilli bir sernm sarkıtı_ 
rım. Oburluğu se,·nıcdiğlm lı.;iıı 
hoşaf l<:asesine de ~öyle (işaret 
eder) bir iltifat ederim. 

l)u tuz beyaz, anlndtli:, niçin 
IJcyazlığı ile kara bibere clu
dalc bUkslin? yoo. bu nisbet !:C· 
kilmoz, ikisini bir nrnyn geti
ririm. 

Nod<>n sirke ile pekmez nyrı 
kapta? Sanki hir nsıldaıı do
ğillcrmiş? .•. 

Onları da halt ede rim. Aman 
dikkat buyurunuz. Sirko ile 
pekmez cenaplarını halt ede. 
rim. Her şey cinsi chısino git. 
meli değil mi efendim? .. Ka-

rakulal>: suyu, cı-;ki vezirler gi
hl devletli efendim hazretleri 
değil ya! Kuyu suyu ile pek~lü 
bir kapta bulunabilir. 

Sonra mini mini kaşar kel
lesinden tekerlek rendeden a
raba, maşadan değ"nck yapar, 
mutfağı ıtolaşırmı. Hende ka. 
şan yerse hu benim kabahatim 
mi? Fakat inanmıı hayanlar, 
haylar; bunların hepsi kaba. 
hn t, hepsi yaramazlıknıış, huıı
lan yaramazlar yaparlarmış ! 
Hem lıonl komşudaki dllğllno 

göt!lrnıczler, hem ele odaları 
a~ık bırakırlar. 

Sandık odasına girdimse yi
ne lıen ıni kabahatliyim~ 

Bu sefer de ayaklarını ben\ 
oraya götUrUvcrdL 

lçimden bir ses "Çetiıı etme
yeni belli et,. diye haykırınca 
duramadım. Sandıkdaki eşya
yı oclnnın içine yaydım. Oh, gel 
l\eyfim gel! ... 

Allı, morlu. :::arılı, mavili, 
entariler, ceketler, çoraplar, 
lrnşaklar, muşaklar .. 

!\eler neler yok? Sanki efen. 
elim yerli mallnr pazarı!.. Şim_ 
ili ne yaıımalı? Ne yapmalı cll
ye dllşiinmeğo kalmadı.. lle
ınoıı lıliyük annemin kuşal•ln
rıuı duvarlara gerelim, eşyanın 
l1t>psiııi kördüğüm yapıp llzcr
l"rinc astım. Al sana selin o. 
dnsı.. Sandıkların gözlerlncle 
bulduğum stirnıelcr, rastıklar, 
puclralar, poınatalarla da kedi_ 
yi hnyan gelin gibi bir gilzel 
süsledim. Koltuı'1;n. oturdum. 
Sonra, bu hareketi gayet tabii 

bulduğum i1:in akşama kadar 
unuttum blle .. 

Eve geldiğim zaman aman 
Allah! .. N'e çığlıklar, no kıya-
ınclcr!.. Herkesin sinirleri a
yaklanmış beni bekliyorlar. 
J\:npıdan girer girmez yakala
dılar; annem, ablam Uzorime 
'çullandılar. 

Alsana çat, "yllzline eliyle 
1okat atar,, al sana pat; bir ıda
lın yapacak mısın hınzır yu. 
murcnk! Dlr daha yapacakmr_ 
sın hınzır yaramaz? diye iylce 

Tarih Albümü: 

dayak attılar. · ı 
Berclrnt Yersin haminne je

Uştl do ellerinden kurtardr. 
Yoksa mübarek vUcudUm ha
rap olacaktı. 

(Devamı haftaya) 

Bu resim hangi tarih konusuna 
aittir. Bulabilir misiniz? 

-@ 

' 

\ 

KUçUlc okuyucularımıza coğ
rafya albUbıUnden sonra. bu-
glin bir do tarih albtimil mllsa. 
bakası tertip ediyoruz. Coğ-

rafya allJUmU müsabakasının 
neticesini bir knç hafta sonra 
ilan edeceğiz. Coğrafya albU
mtinde kıymetli hediyeler ve
rlleceği gibi, tarih albllmündo 
yine okuyucularımızın okulda 
Ya evde işlerine yarayacak, on
lara hoş vakit geçirtecek arka
ğaıılar vereceğiz. 

Tarih albtimU beş hafta de. 
varn edecektir. Beş resmi kese. 
rek lılze göndereceksiniz. Res
min ne olduğunu biz, size söy
lemi.receğiz. Yalnız onun hak
kuıda kısaca. bilgi vereceğiz. 

Siz bu bilgiyi okuduktan sonra 
resmin ne olduğunu kolayca 
bulacaksınız. 

"TUrklerin geldiği soyu ta
rih kitaplarında okumuşsunuz. 
<lur. Bir •.. soydan, buna ait 
masal ve destan bugUn hemen 
her znman hatırınızda ve tarih 
kltaplarımzd:ı bulunmaktadır. 

İşte bu resim o destanın kah. 

ramanı olan ... a\·a gitmesini 
g.örUyoruz. Acaba bu destanın 

kahramanı kim? •• 
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Müstamel e bise 
satanlar ne. diyor? 
Bitpa7arını değil, seyyar 

ka~ali ı ~ ak lazım 1 

Bir buçuk ay evvel şehrimizde 
görülen tifüs vakaları karşısın
da belediye çok sıkı emirler vere· 
rck pislikle mücadele edilmesini 
alakadar memurlarına bildirdi. 
Hanlarda ve bek&r odalarında o
turanlar sıhhat memurları tara • 
.fından muayene edilerek bitli o -
Jup olmadıkları tesbft edildi, bit
li görülenler hamamlara sevke -
dilerek temizlendirildiği gibi e§
yalan da etilden geçlrildi. Bir 
yand&n da otobüsler, tramvaylar, 
umumi yerler de dezenfekte e • 
dildi. 

. .. 

!erdir. Bizim burasının adı çık -
nuştır. Eline eski pUskUsünü alan 
k~ın, erkek buraya dilşer. Fa • 
kat daha içeri girmeden bu sey
yarlar etrafını alırlar: 

- O!.. Hoş geldin Fatma ha· 
nım teyze ... 

- Merhaba yahu Hüseyin da
yı .•. Yollu aşinalrk gösterip ko -
lundan zorla tutup bir köşeye çe. 
ker, ivi kötU ne varı;a ucuzca ka· 
patırlar. 

Bu arada eski ve pis elbise a. 
hm ve satımının bugünkü disip • ı 
linsiz vaziyetten kurtarılıp bele • 
diyenin açacağı yerlerde alıp sa· 
tılmasının en muvafık çare oldu. 
ğu söylendi. Nitekim bu maksat
la vilayette bir de toplantı yapı • • 
larak bazı kararlar verildi. Bun· 
lar arasında sokak sokak dolaşıp 
elbise ve öteberi toplayan eskici.. 
lerin kaldınlması, tehrin muhtc-
lif yerlerinde toptama yerleri a • 
çılması, Bitpazarının baıka bir 
yere kaldırılarak sıkı bir kontrol 
altına alınması karan vardır. 

Komisyonca verilen bu karar
lann ne zaman tatbik mevkiine 
konulacağı belli değll 1 

Ben bu karar üzerinde eınafm 
ne düşündilğünU tesbit etmek iS
tedim. Kapalıçarşının Beyazıt ta· 
rafına çıkan tarafında birkaç ıo • 
kağı işgal edilen eaki elbiseci 
dükkanlarının sahlplerile görüı • 
tüm. İşte eski elbiıeciler cemi • 
yeti reisinin ıöylediklerl: 

··- Belediyenin kararlarını 
öğrenm1t bulunuyoruz. Bu karar• 
ların tatbikı ııhhat bakımından 
çok faydalı olacaktır. Yalnız bu 
kararların tatblk edilecekleri yer 
ler ayn ayrıdır. izah edeyim: 

lstanbulda bir eskiciler ve on· 
lann atıcıları ve bir de bizim gt. 
bi mllıtamel elbise satanlar var • 
dır. Bunları biribtrinden ayırmak 
Jizımdır. Biz burada temiz dük • 
kinları yerleşmlı tema elblae 
satan insanlarız. Evvelce 30 ka· 
dar esnaf vardı. Fakat Yenicaml 
etrafındaki dllkkfinlar kaldırdın• 
ca ve boıaltılınca oradaki esnaf 
eh buraya naklettiler. Şimdi 80 
kadar dUkkin bu ticaretle iştigal 
etmektedir. Bizim sattığımız e§· 
ya ekseriyetle elbise, palto, rnu· 
pmba ve bunlar d eski değil, az 
ve çok az kullanılmıı eşyalardır. 
Bunlar, ya aahiplerinin yaptnp 
da beğenmedikleri, veyahut da 
•ıkıntıya dUşmilı insanların ggt
tıklan, elbiselerdir. Bu elbiseleri 
biz belediyeye kurşun mühUrle 
mühUrletiriz. İnsanlık haU bu ya! 
Bir elbise yıı.pttnrsınız, dar gelir, 
geni§lctmek için terziye verir, 
orasını buraaını düzeltti rlr, bu .. 
na rağmen memnun kalma~ntz 
yapacağımı iş buraya getirip 
tatmaktır. Çünkü terzi ahr.az, 
başka yerde de mU§tert bulamaz
sınız. Ve bu pazar İ§te bu şekil • 
de kurulmuştur. Yoksa bu elbi -
seler ne bitli, ne pis ve ne de es.. 
kidir. 

- Peki, §urada ellerinde eski 
ceketlerle, gömteklerle dola~n
lar kim? 

- fyl gördilnilz 1 Onlardan biz 
de çok ~ik!yetçiyiz. Bunlar ao -
kaklan dolaşan e11kfel1ertn bura -
ya ırğırımf1 b!r kısmıdır. Hcrn 
bwılaım çop da aabtkah kimse -

1 

Bltpazarında bfr 8m'!JcıT ttatıcı 
malını bcğc11dir11ıcğe falı~yor 

Biz bu ıeyyarların kaldırılma· 
ıını istedik. Fakat muvaffak o 
lamadık. ÇUnkU bunlar ne vergi, 
ne resim vermezler. Ostelik hal. 
kın getirdiği iyi ve temiz e§yayı 
da ucuzca kapatırlar. HattA za -
bıtanın takibatını mucip olan 
hırsızlık cıya da satarlar. 

- Şu halde Bitpazarının ıslahı 
11.ıım değil mi? 

- Evet, lbım. Ama yalruı 
Bitpazannı buradan l:aldınnak 
doğru değildir. Qünkil burasını 

İltanbulda ve Anadoluda bilme • 
yen yoktur. Blz yine ıtkı kontrol 
ecllmellylz. Buna blr diyeceğimiz 
yoktur. Ancak burada ıeyyar14 • 
nn bayle eski pUakU geylcrl alıp 
satmalannın anUne geçilmelidir. 
Sokaklardaki seyyarlar da kaldı. 
nlmah, Fatih, Kadıköy, UskUdar, 
Eminönü, Beşikta~, Beyoğlu 
semtlerinde belediye tarafından 
birer toplama yeri yapılmalıdır. 

Satılacak eskisi olan kimse eı
yasmı oraya getirmeli, ctUvdcn 
geçirildikten ve temizlendikten 
sonra bir fiyat konup satılmalı • 
dır. . 

- Eskicilerin topladıkları es· 
kiler ne oluyor? 

- :lstanbulda sayısız miktarda 
eskici vardır, Bunlar s.abahtan ak 
§8ma kadar sokak sokak dola~ıp 
tüccarlar hesabına eski toplarlar. 
Ekseriyetle de halkı kandırıp e -
linden çok ucuza eşya alırlar. 
Bunlan Çakmakçılarda Yeni han· 
daki toptancılara getirip satarlar. 
Bu banda 20 • 30 toptancı CC'..naf 
vardır. Onlar da bu eskileıt ayı· 
rıp elbise ve diğer gi)-'ilecek ıey· 
leri Anadoluya gönderirler. 

Eskiciler iyi para kar.n:unala -
rına rağmen vergi de vermezler. 
Bu itibarla belediyenin toplnma 
yerleri tesisi çok muvafıktır. Bu 
toplama yerine getirilecek e~ya • 
ların alım ve 6&tımı yüzünden be· 
lediye kendinicc ~lr de vari®t 
temin eder, halk a1dnnma:z:, c§ya· 
lar da temizlik kontrolilnden hl~ 
bir zaıran kaç:maı. 

BugiinkU tekilde eıya topla ~ 
mak ve Mıtmak hak.i.Uten biç de 
stbht deiildir. Y. R. O. 

IMosko~a ~e Ber!in-J lzmirliler 
de yem ~ıplomatık Orduya yeniden 5 

f~~!!118~> tayyare aldılar 
lzmir, 11 ( A.A.) - Izmfr hal

kının tebernılarile evvelce alm
m.ış olan 22 ta vyareye UfL veten 
son alman 5 ta vyareye ad kon.. 
ına merasimi nisan ic;lnde yapı. 
lacaktxr. Bu tayyareler, lkiçeş. 
melik, Gürelyalı, Alsancak, Ör· 
'lekköv, Ciğli adlarını ta.,ıya -
caklardır. 

doğru taarruza teıvik eden Al • 
manlarm artrit bu fikirden fera· 
gat etmiı olmalan tahmin edile 
bilir. 

Finllndiya ile ıulh ,.apalma11n· 
dan dolayı Berlinde izhar edilen 
sevinç alametleri daha l::İyade bu 
nu göıterir. Bu vaziyette Alnıan· 
yanıo meııf aati lıttp ıahaımı So• 
yetler Birliği budutlnnna ıirayel 
eltinnekte değıl, bilakiı bu mem. 
leketin budutlannı lrendiıi için 
1>ir emniyet auntakası haline ge· 
~innekte Ye Sovyetler Memleke-
inin ihtiva ettiği sıdalardan ve 

'lk maddelerden azami nubette 
iati!ade edebilmektedir. 

B:.ı ıerait Almanlann garp cep 
eainde mümkün olmriu kadar u. 

.!UD b'r zaman mü~afaa harbine 
ukavemet edebilmeleri için kat; 

l ir zarurettir. 
Eğer Moıkovada Ye Berlinde 

rörülen diplomatik faaliyetler • -
rumda tasavvur olunabilecek 
bir ittinık noktaaı n.raa onu b\J 
zarurette uamak daha doiru o· 
tur. 

ASIM US 

Dün vanın en esra 
rengiz adamı 

(Ba§ tarafı I ınctde) 

Vakıa Velı'in bu tetkik ae,.. 
halinden efkinumwniye için ıU. 
li olan hiç bir teY öğrenmediğini 
iddia edenler de vardır. Meseli 
en büyük earar küpü olan Hitle. 
~in nutuklarında ıık ıık ıöylodi. 
ği teYleri bir kere de bu zata tel&. 
rar etm.it olmaıı da muhtemeldir. 
Fakat böyle de olsa hcrkeı radyo 
;ıe mtıer, Muıolini, Çemberlayn, 
Daladye ıibi devlet adamlannao 
sözelrini dinleyebiliyona ela on. 
lann tavırlannı, hareketleıı-ina, 

yijzJerinin hatlarını, gözlerinin 
bakıtlıırını ıöremiyor. O dinleyi4 
ile bu dinleyiş ve görüt anımda. 
ki farkın ne kadar büyük olduiu. 
nu izaha mahal yoktur: Birçok 
'•evet" lcr vardır ki taVll'lann ve 
hareketlerin del&letiyle en kat'i 
"hayır" manaıma gelir; birçok 
'1ıayır" lann da hazan ''evet'' ma. 
nasına deJalet ettiği gibi. 

Bununla beraber dünyanın bu 
en eırarengiz adamınm aırlannı 

da yakın zamanda öğreneceğiz; 
yalnız bu ıırla" Velı'in ağzından 
değil, Ruzvelt'in afzmdan dinle. 
yece~a_ HASAN KUMÇA Yl 

Velsin ziyaretinden 
sonra Avrupa 

Roma, 17 (A.A.) - Sumner 
Vels Duçe tarafından kabul edil
migtir. Kont Ciyano ile Amerika 
sefiri bu mülakatta hazır bulun· 
mu~lardır. 

Roma, 17 (A.A.) - Kont Ci· 
yano, diln ak~am evinde, Vclı ıc
refine hususi bir ziyafet vermiş. 
tir. Bu ziyafette Amerikanın RO" 
ma büyü1' elçiaile diğer buı ltat· 
yan ricali de hazır bulunmuJ • 
tur. 

V clt, diğer hllkOmet ınerkeı • 
terinde olduğu gibi Romada da 
yaptığı millakatlar hakkında hiç 
bir şey &Öylememektc ısrar et • 
mektedir. 

Roma, 17 (A.A.) - Sumner 
Velshı Kont Ciyano ve Musolini 
ile yaptığı müHl.katlar hakkında 
pek ketum davranılmaktadır. 1 · 
talyan diplomati~ ve aiyasi mah· 
!illerinde Amerikan hariciye ıntis 
teşarmın bu görü;ırıclerine karşı 
biiyük bir alaka gösterilmekte -
dir. 

Halbuki V elsin Rom.ayı ilk zi
yareti bu rnahfellerde büyük bir 
ihtiyatla karşımnmıştı. 

Rom.anın diplomatik mahfel -
lerinde h-stl ol:ln kanaate göre 
Avrupa!lın vaziyeti Uç haftadan· 
~ri ~k inki!Jaf etmi;tir. Ve oim.. 
di kati bir dönilın noktasında 

bulunmaktadır. 
Sumner Vel in Rom;;·ı ilk ri· 

yareti ile Pariıe avcieti aruında 
bcynelın!lel sahada mUhim lnr de 
lifiklliı: husule eelmf.otlr. 

Alman tayyareleri
nin Skapaflov'a 

bas~unları 
Lonclra, 17 (A.A.) - DUpnan 

tayyareleri diln akşam Skapaftov 
üzerine taarruz etmişlerdir. 

İngiliz amirallığmca bildirili • 
yor ki, bir bomba bir harp &emi 
sine isabet etmiş ve fakat az ha 
sar yapmıştır. Diğer bir bomba 
geride toprağa dUşerek Bridge ol 
Vaitb köyünde bir sivili öldür 
mtiı ve ikisi kadın olmak üzere 
S kişiyi yaralamışur. Beı ev ha 
sara uğramı§tır. 

Donanma mürettebatından 7 ö· 
1ü vardır. 

Bir düıman tayyareai dil§il · 
rillmügttir. Diğer tayyarelerden 
hasara uğrayanlar bulunduğu zan 
nediliyor. Bu taarruza 14 dil§ -
man tayyaresi igtirak eylemi§tİr. 

Alman Tebllif 
Berlln. 1'7 (A.A..) - Alman 

başkumandanltğımn tebliği: 
ZuvelbrUcken'ln cenubu gar. 

bfeinde bir düşman keşif bölU 
ğU 15 Martta t.ardedllmlşUr. 

Bir Alman Uerl mUfrezeet 
L6 Martta Sarre cepbeetndto 
kendisi hiç zayiata uğramak 
:.iJZUl blr Fransız rasat mahal· 
lint tahrip etmiştir. 

Hava ordusu şimal denizin · 
de ve Fransanın l)&rkında ke
şif uçuşları yapmıştır. Alman 
avcıları Brelaach'ın garblndE> 
bir Fransız sabit balonunu dU. 
şUrmUştUr. 

Son günler<lekf keşif uçuşla. 
rı neticesinde, Alman bombar. 
dıman müfrezeleri, 16 Mart 
akşamı şimali garbi lstl kame· 
tinde bir llerl uçuşu yaparak 
Scapaflov'da lngtllz donanma
sının muhtellf parçalarına hU. 
cum etmişlerdir. Bu tarruz es. 
nasında Uc saf harp gemisine 
ve bir kruvazöre bombalar lsa· 
bet etmiş ve ağır basarn uğra· 
tılmıştır. Diğer iki harp gemi · 
sinin de keza hasara uğramış 
olması muhtemeldir. Bundan 
baı,ka Stromness, Earth HouBE' 
ve Kırkvall tayyare meydanla. 
rı ile bir bava daft mevztlne 
de taarruz ve buraları bombar. 
dıman edllmlşUr. 
DUşma0 avcılarının çok l)ld· 

detlt müdafaasına rağmen Al
man harp tayyareleri vazı tele
rini muvatfaklyetıe 1apmışlar 
~e zayiata uğramaksızın dön. 
mUşlerdlr. 

Musolini buqün 
Hitlerle görüşecek 

(BCZf tarafı 1. tncfd~) 
Sumner Velı'l bl,,r kere daba 
kabul edecekttr. 

ltalyıı.n Faıistleri KUIJ'lM\danrrun 
ziyaretleri 

Bertin, 17 (A.A.) - İtalyan 
fatit milisleri kumandanı General 
Melkieri, Hitlerin daveti Uzcrine 
cuma günü garp cephesinde yfı -
kan Ren mıntakaııru ziyaret et • 
miştir. General Melklcriye hal -
yanın Berlin ataşemiliteri Marras 
ile baıkumandanlığa mensup bir 
)Ok subay refakat ediyordu. 

Bir sıra bütün ıığıne.ltlar, harp 
tcsiıatt ve kazamatlarda!ci yerler 
gerilmiş v~ topçu mevzii bütün 
teferrilatile görliterek ziyarete 
nihayet verilmiştir. 

Fransada ki İngiliz as· 
kerlcrinin mezuniyeti 

kaldırıldı 

LO!ldnl, 17 (A.A.) - Hıırbiye 
n~.ıarctindcn tebliğ edilmiştir: 

Fransada!d İnzillı ~skcrkrl -
nin rnezuniy:tleri muvakkaten 
tehir eclil:-aigtir. Normal mezuni • 
yetler imkan hasıl olur o~ 
tekrar başhyaeakttr. 

Oslo, l '1 (A.A..) - Helslnkt· 
den blldlrlldlglne göre, Sovyet· 
1''ln barışının imzasını hiç blr 
terhis tedbiri takip etmemiş
tir. 

BllAkis asker! talim ve terbi
ye faaliyetle deYam etmekte 
ve yeni hudutlar boyunca en 
yaşlı sınıflar tarafından tab ki 
mat işlerine baı;ılannuş bulun
maktadır. Harp fabrikaların& 
verilen işçiler ttc ay daha bu 
fabrikalarda Jpka edilmişler
dir. 

Londra, 11 (A.A.) - Fin· 
lAndiyanın Londradakt elçlsı 
urlpenherg dlln tuyyare ile 
delslnklye hareket etmiştir. 

HeJsinld, 1'7 (A.A.) - Sov· 
tellerin tahliye etwekte olduk· 
tarı mıntakalar.da halk sevine; 
ıçinded.ir. Buna mukabil Fin· 
ıAndiyahlarıu tahliye etmektt-
oldukları mıntakaln.rdakl halk 
bUyUk bir istical ile buralar 
dan ceklmektedir. 

Belalnld. n (A.A.) - "Pwıtklvt. 

t>tr tıeyetin ba§mda 18 martta M08· 
ıc:ovaya gtdecektlr. Heyet Moakova 
aUktl.ıneti lle muallAkta kalan mesele 
le.rt ve b1lbaau Ru._Fiıı bududuaun 
sar1b bir oeldl~ tahdidi meııeleslnl 

.;orU§ecektlr. Sulh muahedcatnde der
pl§ edilen 1.kt.ı.sad1 meselelere ve dip 
lomatlk mUnasebe~erin yeniden te.ııı. 

ııl lçin görtışmeJere de başlanacaktır. 

Paslklvt, Sovyet btlkOmeUne 1:<'1n 
par!Amentoaunca taadik edllcn mua. 
ncdeyt de tevdi edecektir. 

Paslklvl'nln sözleri 
Hel.slnkl, 1 '7 (A.A.) - Pasl· 

kivi, .Moskova mllzakerelerı 
tıakkında Havas muhabirine 
beyanatta bulunmuştur. 

Bu beyanata nazaran, Mos
kova mUzakerelerl aıraeında 
Molotof Rus Çarı Deli Petro
nun aJını da anmıştır. Şimdiki 
yeni hudut aşağı yukarı 1721 
Ny15lad suı4 muahedeşinln bu
dutlarıdır. Bu mUnaaebetle 
Deli P.etro Ruıyaya terkedHen 
topraklar için bveçe iki mil
yon Thalers tediye etmiştir. 

Pasiklvl, Finl!ndlya - Rue 
sulh muahedesinde gizli hü
kümler bulunduğunu tekzip 
eylemiştir. 

Kuslnen ıialk hUktımetlne 
gelince, Paslkivi tasrih etmiş
tir ki, FlnlAndlya heyeti meş
rutiyeti nslA itiraza uğrama-

V 1l4ington, 11 ( .A.A.) - Kra.. 
liçe Vilhelmina tarafmdan Nev. 
vokta topl:ınan hıristiyan cemi. 
yetleri kongresi mUna.sebetilc 
çekilen mesaja cevap olarak 
Ruzvelt radyoda. bir mesaj n'* 
retmiştir. 

Mesaja. hul!sa olarak. dUnya
nm barış için manevt bir esaa 
nrndığ"I ve bir barışın ise mey. 
valan tarvik, zulUDl ve esaret 
olduiu ta.kdirde devam edemi • 
veceği kaydedilmektedir. 

Ruzvelt, im~an kardeşliği na. 
ıarı itibara alınmadıkça her tür 
ın banşm imkan.su: o!duğurda. 
tarar etmekte ve 5öyle demek • 
tedlr: 

Kilçtik milletler kuvvetli kom 
şula.rmm korkusu kinde ya.şı
ya.ca.klarsa. banş hn.kikt ola.ma.r .. 
Bir barış, insanlara mUştcrek 
anln.~na zenıinini bulmak imkB.. 
nmı \'eren tilkeler bnkkmda ser. 
bc&t müda.velevi inkar etti<!! 
takdirde basiretli ve kivasetli 
olamaz. Allah unutulduğu tak _ 

italva, Ron1anvayı 
müdafaa edecek 

(Raş tarafı 1 fo.oida) 
Bükre~, 17 (A.A.) - Röyter: 
Resmi Romen mahfilleri bir 

Sovyct - Romen ad-emi tecavüz 
paktı için iki nıcn:Jeket arasında 
müzakerelerin başladığından ka. 
tiyen haberdar olrruıdıklarını bil
dirmektedirler. 

Alıruınya cl~il'ğile mürı.ıscb:ti 
olan mahfillerde dolaşan §Cyia -
lara göre. gelecek hafta Bülcreşe 
baıı yUkşek n:ııi şahLiyctlcri ge -
!erek Almanya hük~metloln ken. 
diıine iktı&adl ve siyast tavi.ı:ler· 
do bulunmak ~rtilı: P.oma.,ya 
hudutlarını garanti etmcğe !ma.· 
d.e oldufunu bildireceklerdir. 
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,~8rt Don k işot 
rl. \bat~ .Yazan: Selmin Akaeli 

~~ ~ı~ ~~dan l lar da vahşilerdi. Aleyhine içti. 
"'ei'oğıunYip bltırdik- ına yaptıkları Ta.rza.nı göriince 
~ li.ı.ran un arka so. korkup kaçıştılar. 

ı.. t~ llı~1 bir pan. Tan.an muva.ffakıyetinden gü-
~~ 0~bbUs aç d~fa ça - lümsedi. Calllı bir iskeletten 
~;~ Lı~llrııGt.J etuyse de farksız ellerini ağzına. götürdil. 
~tet'-atından ~ daima Nez.leden kısılmış tıeSiyle Tar
·ıo1% sinenıa oğuımU§- un ftibi bağırdı. Tam bu eıra· 
~llan e Ya merak da tavandan aarkan elektrilı 

Uaııuı: son gelen kordonu ~özüne ilişti. Hemen 
ıiı. •aau 1 alıp odası. aklına daldan dala Tarzanın at

h!d Zaten erce okuma- layışı geldi. İşte bu kordon da 
~ ~ ıı bıiınPek az olan sarmaşık vazifesini pek ala gö. 
~ bltaı dle~, sinema rebilirdi. Bunu · düşilnerek mer
,~~~ı.~l'Vetı a a karıştrr. divenlerden birkaç basamak 
~i~ liike ~~ ~n mi- çıktı ve , kendini boşluğa bırak
~ll.ı ;~~ birnfı~ gün ak- tı. Kendı akime& ele!ttrik kor • 

' ~ ~.lid etın. iltir geldi: donunu yakalıya~, böylelikle 
~nr ek... ayaklarını da degdirmeden kar-

t\ ~Jı~ ~es ona şısmdaki dolabın üzerine çıkm11 
,~%ati. ~ anın.asını olacaktı. Ta.rzan azmanı böyle 
~İlıı tlııaıt ~ YB.ra.bbi ! şeylere alışık olmadığı için l:or. 
"lt· lle'ı ~kadar ha· donu tutamadı ve boylu boyun

' ı~ ta tat} eli bir fikir! en. kapının önüne uzandı. Tam 
, çaı ece ka.rm d~ o sırada polis mcmurlan da gel
·~ l§an hudaln.lar m.iş bulunuyorlardı. Bu akılh 

t~~'1-ru bı deliyi yakaladıklan gibi otomo-
ı~~t Pe r 'Parça ek • bile koydular. 

,~l\!n k AlA. doyabf- Fethi Dağ-devirenin nereye 
• ~atı~tl tııhu! O yn.1- götürilldfüfönü ronnava bile ba.-
;\n ~~tla ~~eriyle dovar U kalmamıı;tı. Tımarhaneye gel. 
,tı:~ "d~ire lenebllir. tşt:~ ~ikleri vakit yaptıklarının deli
ı ~~~~aı n~n·~.fikirleri. lıkten ~a.~!ca bir şey olmadığını 
ı... -..q_ ~ak lııu ruhunu anhyabıldı. Fakat artık t3 işten 
~~~ ~ at hangi yıl- geçmişti. Tımarhane müdilrUne 
~~lı;~ ll'ıli titriyen dişleri aragmdan gUç -
.. ~~l'i ot,ı hbnt aedi ve IUkle çıkan birka~ kelinıevle 
~ J..-aı l'duğu masa • vaziveti anlattı . lna.runa.dıİa.r. 
l~~ te(ktı' oda.smm Bilnh:ıre deli olmadığı, sn.dece 
ot ~ Penceresine alnl fıkarası bir zavallı olduğu 
~ bi: la.tılll anlaşıldı. Bir müddet tedaviden 
·~;~ttı ~ canıt !ile. sonra ser~t bırakıldı. Şimdi 

~ı2ll~ nu \,.~erin damla- Fethi Da~devfren sinema mee • 
~~ ~ aı ueYa.z!ık oda- mualarmı okumak ve artistleri 
~ ~ ~~ gözlerini taklid et.meklc uğraşmıyor. Her 
" ':il deı:ı nau, karyo- nekadar J:Uç ı;ellyorsa da karnı

~ aıd1 • l'ılkası yağlı nı doyurabilecek bir işle meş • 
~ ta.'l'lk gi\Tdi, ba.şmo. gul oluyor. 

~~~1• lpti~ını ge .. ·raı. ,----------
ı tinenı~ı caddesin.. Be Jog"" luna ı·şı ı· yen ~~a!111 ilan. J 

, ~~~ ~e başla- b f . 
~)j )0ra:1 ~urlara ehem· of o Us erın güzer· 
>~~ldıt, h tenı~diyen: Ah d OJ. ı· ·ı 

~ t'ı':ı.~\'otduangı yıldız.? na 1 egış ırı ıyor 
~~~ · ~ttıaıar · .... 

~~ıı:ı'ı:ı iı· dan birinde 
'f~ ton e~rın.ı gör-

1 -a!'ııı ~k teli kuııı.cıunu I 
l.\sea etr <!l'f ye girdi. 
li~İ!!~lı: b!r afnıdakileti 
~~-&~ Upısesıe: ·•tştc 
ld~h·ıı f{e ve h buldum!., 
t~~IJ~ittn ~ areketleri
.·~ """ bi C»e O 1 • ' ~~1ı.:•r deı· . aş adı. 
t~ bj~ı ~le .Ya.n 

hl tttiı t, İlf trnış o. 
aı-~ ~r. li' 1~r bn~ka 

f ı.. ~b 11.t\ ha~bı Dağde-
-.ıı ~ ~a <ırsi:: se-

h-editıı~arna~ bir 
~}~ ç1.ltt1~<>rdu. 

t ~~ ~Siv \'akit, ya -

)~ ~ ı!!~lUv~~: d~;:· 
~ 1 ~~, bidlnıJş ka! -

~ ~~~~ ky~~u. Yanın: 
}:l{Jı b il.da .... _ kendine 

>i l)ııa ıı.~l\t -..ıa. gn.Yriih -
~ ıteıdı~l'latxıı. 
~~ı 'rn.ı-.~1:_'klt ~ok 

~ ~0l'du --~ klU
~\>d1 ~it ~~ilnkU her 
~ltı~i ~e arı !ark
' ~tıı ~ı:ı d(>~ı~ :V~ta~ı. 

ıı ·a. 'l'liıı~dı ırliş bir 
\;ııl llıa!f a~· U!lu ı;:G
~"' ~~Oeu g fi kanlan 

~ :ı;?ura dl. ~vlnç-
'1tbi(1.ı ttıı~ kör tır. 
~~ · lier '!lostunaruı 
~;,\it bltladı~lnıı11 yn.. 

ltı ~a f~e in 
\ ~ ~!:._ ltl~~~ kUiatı~ 
~. ~;~ ıtuçUkYUna -
~r~lı: nı Be duvar 

> ~d~ 'V\ırtıYret.nır>ğe 
~ I~ om arı. çılt1k 

~ b~bır '.t' tın'ltı Uhl.'Uı ve 
~~~,~~·ı aı-ıan eybetıi 

~lllı ren ••· 
t~ ~~ t~rrd~~~~~ndcn 
\~~e,.:rttıin k lvo.n 

( BCUJ tarafı 1 incide) 
blis ücretlerine zam istediklerini 
anc:ak eski güzergahı takip et • 
m~lerine müsaade olunmasını di. 
lemi~le.rdi. Yeni güzergahın eski· 
6inden iki kilometre fazla oldu • 
ğu, bu nisbette benzin sarfcdildi· 
ği, buna mukabil yol uzamasın. 

dan müşterisiz kadıklarını ileri 
ıürmü;ılcrdi. 

Keyfiyet belediye otobilı ko -
mıyonunea bir daha gı>zden ge· 
çirilmig, emniyet bakımından oto· 
bilslerln Şi,hane yoku~undan çık 
malarma müsaade edilemiyeceği 
neticesine vanlmı~tır. Yalnız yo. 
Ju daha kısa kesmek için başka 
bir güzergah tıranmıı ve bulun -
mu~tur. Bu gfizergAh §Öyledir: 

Otobilıler Karaköyde yine aa· 
ğa sapıp nhtrm boyunu takip c· 
dcrek Tophaneye çıkacakludır. 

Buradan sonra Fındıklıya doğru 
gitmeyip karşıya gelen Boğazke. 
şen cadtlesino sapacaklardır. 

Otobüaler bu caddenin sağın -
da geniıletilccck olan Akarsu yo· 
ku~u, Defterdar yokuıu yolilc 
Sıruervilere ve oradan Taksime 
çıkacaklardır. 

Bu glizerg&h fu:crinde belediye 
fen heyeti mllhendistcri tetkikler 
yapmt§lardır. Bu yol münasip gö 
rlilmil~tür. Ancak Akarsu yokl!
ıunun tamiri ic:ap et~ektcdir. 
Burası tamir olunduktan ~onr:ı 
otobUıs1erin bu yolu takip etme -
lcrlnc mUsaade olur.acaktır. 

Çıırferdinand vapuru 
kurtarılamadı 

~;t~· ı:ı~~ır h ızınıuıı-
~ tıtıtı. ~!~~~ de~J- Bor.cn.a.danm Marmara bur . 

ı ıı t:ı 1l'arnıc ıve1'1ari nunda knrayn oturan Bulgar 
~ \>~ a.,~1'10 G.Raf;1va bandıralı Car Ferdinnnd \'apuru 
~~~~~1talııb1er kadın. d;; akşama lte.dft.r hall kurta
:;1~~ et-den llladam nlamamıştır. Vapuru kurtarma. 
\ lt ~~iltı korıara.k ıfa r.alıea.n Alemdar tahlisiı;e g<' 

S '~ı ltzıj l'll"> 
1111 ~örün. miei '"ammhki v:Ukl~ri11 boşal • 

~ ~e ~~tı· , tla:ı.ı~ldannı tılmasmı lllzumlu Ş?önnü,, bu 
~ l",.~~11 • kimi nun l!z rine vüklerl nltno.k Uzc 
~ 'bııı a\'a ;arı im. re buradan Anadolu va:ouru dUr 
~) ~ e~ti ~'llle.dı - ka"'ı'I. yerine gönderilmifftir. 
~~ Qlttı. ÖOnltfşo. Çar Fcrd'na.ndm y1lklerl a\m 
~lııı~~rlin~!le vn. dıktan sonra yukarı doğru kal. 

~ lft4 ~ l ~!~~ kurtul&ea/!I 
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Havanın çok yağış ~ ı ve sahaların çamurlu olmasına rağmen 

Lik maçı- rından bir tanesi yapıldı 

Beykoz-Topkapıyı 7-0 yendi 
, 

4ler kupası 
saray 

maçlarında Oalata
şampiyon oldu 

~· · .... 
Topkapt m1'hacfnı1eri gol 7>t~nde 

Taksim Stadında: 
DUn sabah Taksim Stadında 

Galatasaray, Şlşll, Beyoğlu· 
spor, Kurtuluş arasında tertiı> 
edilen stad kupası maçları ya
pıJdı. Neticede Galatasaray or. 
taya konan kupayı kazandı. 
Maçlar saat 9,30 da başladı. 

llk müsabaka: 
GaJatıı.:ı;al'a7 - Kurtulut: 8 • O 

Daştanbaşa hA.klm oynayan 
Go.latnso.ray, bu he.kimlyetlne 
l'ağıncn birinci devrede 1 gol 
yaptı, lkinc1 devrede dnbo. zi. 
yade bastıran Galatasaray 2 
gol daha atarak mUsabakayı 
3 -- O galip bll1rdi. Takımlar 
sahada eu şekilde yer almış
lardı. 

Go.Jatasıı.ra7: Osman - LQt-
11, Jı'Arul; - l\lusa, ıı:nvcr, Oe· 
UU - Bodll, Gilo.dli.z, Cemil, 
Uuduri, Seratim. 
Kurtuluş: Angcll - Yani, 

'Yordıın - Drago, .Mko, MnY.nf· 
fer - !\lemdulı, Yorgo, \1e.ııo, 
ı•uıos, Sinıı. 

lk,inci mUsabaka: 
l>cra - Şl!;ill: O • O 

Oyun ber iki tarafın cok ça
lışmasına rağmen gol yapıla· 
madan sıfır - sıfır berabere 
neticelendi. . 

ı•ora.: Koço - Hırlsto, Olvc. 
lek - l•'odon, Et.iyen, Ço.mba;ıı -
'l'oka, ÇulAIJ, lUnruli, nutlcs, 
Toı'()(U. 

Şişıt: Garbls - '\'Jastardl, 
thsnn - A~cliı•, An.gcU<le&, 
'l'urgut - Sarlds, Sa\ AŞ, Çakır, 
Nobnr, H<.>rbut. 

UcUncU MUsabaka: 
Gnlatasa~ay - Şl~U: 2 - 1 
UçUncli musabakı:ı. Galntnen. 

rnyla Şişli arasında yapıldı. Bl· 
rtncl devre Ustun oynayan Gn
ıatasarny ilk 15 dakika lı.;indc 
.:ı gol yaparak devreyi 2 - O 
galip bitirdi. 

tıdncl devrede Şişli 1 gol 
ynpm::ı~a muvatrak olıırıı.k mn· 
çJ 2 - 1 matlO.D bitlrdl. 

Bu nıaçta Oalatasaro.ydn 
bek hattında Adnanla LOtfi 
yer aldılar. Sat le yerine snıtı.. 
haddin girdi. Ceoıtı çıknrak 
yerini GUndUze verdi. 

Kuı-tuluş - 6lşli: O • O 
Oyun knrşıhkh •e sert bU· 

cumlıı.r içinde devam etti. Kur
tuluş bu oyunda ht\klm oyna. 
masınıı rağmen ,gol yapmıığo 
ıuuvaffak olamıyıırnk sahayı 
sıfır - sıfır berabf!ro terke mec· 
bar kaldı. 

Son Oyun: 
GAlatıısaraJ - }>era: 8 • 1 

sefer S.ııl!baddfn yok. Bek bat. 

Beyoğlu halkevinde 

1asketbol maçları 
Beyo~l.u halkevinde klOpler ara· 

smdaki basketbol mOsabakalanna 
dün devam edildi. Neticede: 

Çengelköyspor 66, Tayfun 23. 
Çengelköy 56, Kartal B takımla· 
11 15, Denizmarlı 36, Milhendi~ 
3 üncil takuru 5, Kurtulu3 56, Yıl · 
dınmspor 12, Çetintaş. 56, Sakar· 
ya 22, Yıldırımspor 34, Beyoğlu· 
6l)Of 24, 

tı tee Adnan Ye Farukt&n nıtı- <la Bu<turl penaltıdan Galata-
te~kkil. saraya UçUncU goıu kazandırdı. 

Galatasaray ilk 15 dak.lka;yı Lik Maçı 
1 - O gallp bitirdi. Borkoz - Topko.pı: '1 • o 

lkincl 15 dakikalık devre Bu st&dda, haftanın yegAne 
başlar başlamaz Peradan Tolea ilk macı olan Beykoz - Top
takımının beraberllk golUnU kapı karşılaşması hakem Gaii
yapınca oyun çok heyecanlı bir bin idaresinde yapıldı. Fevka. 
şekle girdi. Galatasaray nlba- lf4de çamurlu blr halde olan 
yet oyunun bitmesine 2 dak1. tadda top kontrolU gayet rnUş. 
ka kala GUndllzUn aynğındaıı kllldll. 
gallblyct golUnU kazandı. Oyu- Birinci devrede Beykoz oyun 
nun bitmesine l dakika kala başlar başlamaz, devre 11onunn 

Dün muhtelif yerlerde yapıl~n 

K r koşuları 

kadar sQrecek btr hAk!mlyet 
kurarak Bu devre rakibine 3 
col attı. Goller 16 lncl dakika
da KAmran, !3 Uncu dakikada 
Şahap, 29 uncu dakikada. J{d. 
zım vaaıtasiyle yapıldı. 

Topkapılılar, Beykozun kur
duğu ezici hAklmlyet altındn 
birinci devre doğru dUrUat bir 
lıUcum bile yapma~a muvaUak 
olamadan anhayı 3 - O mıığlOp 
terkettllcr. 

lklncl Devre: 
lklncl devre b~tar başlamaz 

yine bAklmlyetlerlnl kurnn 
Beykozlular, Bu devrenin 25 
lncl dakikasında penaltıdan 
Hallt, 31 inci daldkıı.dn KAıım, 
43 Uncu dakikada KA.mıran, H 
UnoU dakikada da ylno Kft.zını · 
vrısıto.sJ,yJo 4 gol daha atıırn.l\ 

B~1<>ğlu halk.evi koşıunı: 1 g _Ahmet. çok fRrklı bir galibiyet elde 
Şişli tramvay deposundan Be§iktllf halketnnm 7ooŞ'!t.!ttl ettllcr. 

ba§layıp HUrriv~ tepesine gL Havanın c:;ok bozu.kluğuıuı Takımlar 
dip ırclme, 3 kilometre Uze.rin _ rağmen bu yanşa ta.m 65 kişi iş.. Berkoz: Sefa - Halit, &ba-
den saat 10 da, 10 atletin işti • tırak etti. Ve vn.nş bir çok ta.. dır - Mustafa, J{cmal, Galip -
mkile yapılan koşuda alman ne- nmmış simaların huzurunda ce. 'l'uran, Sadi, Şshap, KAmıran, 
ticeler şunlardır: reyan etti. 3500 metre Uzerln • Ktumn. 

1 - Mayt. derece: 11,55,2 den vapılan bu koşuda alman Topkapı: Süleyman - \ 1ecl. 
2 - Osman. derece: 12,28. neticeler şunlardır: hl, HAmlt - Sillcyann.n, AU, 
3 - Süren ı - Osma.ıı Geçilmez 12,25 Hakkı - Sezni, tia.li'lbn.ddln, 
4 - Kizım 2 - Talcfur KAmU, ı.•uat, t;abalıntttn. 
5 - YBŞ3.I' 3 - Yaşar. Beykoz takımında bUtUn o-
6 - Sa.ndalcldie Galatasaraylılann ktr ~ • yuncuhır Uzcı·lerinc düşen \'a· 
Kadık&µ lıalkevi ~mu mıı ılfeyl sahanın tevkalA.de çn. 
3000 metro üzerindo yapılan Robert kolle1 sahasmda yapı murlu olmasına rağmen yap-

bu koşuya 7 a.tıet girdi. Alman lan bu koşuya 30 atlet iştralt tılar. Takımdıı tıilhnssa Şahap 
neticeler şunlardır: etti. 1500 metre üzerinde yapı,. ve Babadır iyi bir oyun çıka.r-

1 - Habip. derece: 9,4.6 lnn bu kocsudn venç denizcilerin dılar. 
2 - Veli Demir birinciliğin! 7,13 te Dilndar ka. -,-kin-.-c-i-küm-.• -e-m_a_ç_la_n __ 
3 - Şeref ı.andı. 2 nei Onııik.. ilı;lncU RC-
Bakır1;öv halkevi kıo~m: fik. İ>Un Şeref aLndıoda devam 
18 atJetin i~tirakile ynpılan 3000 metre U7.erine yapılan edilen lldocl kllme ilk me.çlrı• 

bu yanş ta 3000 metre Uı.erin • lkincl koşuyu 11.10 la Ziya ka· rının notlcelcri ounlardır: 
don vapılmı§tı:r. Bu ya.n§Wd zandı. Mehmet ikinci. GUnUu ilk oyunu Alemdar .,. 
D5tfcclel" ı;;unlardır: Atletler aııı.amda vo.pıl2ll k~ Kalo arasında oldu zevksiz ge. 

1 - Todorl eunun .birincUiem:I büyük bir cen bu maçı Alemdar 6 .. 1 ka.-. 
2 - Hikmet farkla. ba.k kv.andı. 1 ıandı. 

2 locl rııaç Kurtuluş - Eyüp 
arn ındıı. idi. l,urtul1Jş gclmcdJ. 
EyUp bUkıncn kazandı. 75 kilometrelik b:s:klet _yanşı 

Dün Ankarada yapJldı 
tblmra, l'1 (A.A.J - Dörc1UııcU ' ınedt gertdo bır kmaıc tçlJı dunnad.an 

i~ kllometrellk blşiklet yarı§ı buı;tın ataklar yapıyorlar. Fakat bu aene bıı.. 
luılabalık bir meraklı buzurlle yıı.ptl. kikateıı tevkaltide blr vıı.rwt göııter. 
llUflıt. Çok güzel bir h&va Uo bafln. ıneğc ba§tıyan Mehmet bu at.aklara 
yan bugünkU yarıı baotwı .ana lw- mukatıcıl.edc gtlçlUk çekmiyor ve nlha
da.r bUyük bir mücadele ile dovam et. )-Ct böylece Mebınedl.n de buJıınduğU 
mı, ve takip edenlere çok hcyecaıılı ön gnıp son çizgtaıne yaklqıyor. Şhn. 
uaıuıuıı.r çcglrtmJ.aUr. dl herkeste he;yecan aon baddlnl bul. 

l3U&1lnJtU ko~ya blraa ha8U1 ol&- mu§tur. Yarı§ı acaba kim alacak?' 
mk tııUrAk c:tcılt olan lduıw.tızıtıçlü Kronometreler duruyor, y&n§m re.s. 
raJAt, onwıcu k!lomctrcdCD iUbo.rcn mı neUccst lldn cdl!Jyor, hemen be. 
\' lt.ea1ıılı:ı 1t.1k eık arıza yapmaaı ııeU. ınen ba§b:l§a son ç~1Slndeı:ı geçen 
cest olarak ynr!§J terketm!'1tlr. Bıme lto§Ucular §U ıı:ıraya dlZ!Ilyor: 
mukabll lkl haftadır Muhafızlılara 1 _ Orhan Suda (luık&nı.gUclU 2 
yenUnıekte olan A.ııltaragUı;JUler lal.' saat ~ daktkş, 2 - Nurt Kut {A.n

bUyük bir enerji eartederek netıceyı karagücU) tekerlek farkUe, 3 _ Naz. 
lehlerine çevirmek için son ıüraUe mi tekerlek carkJle, i _ Mehmet 
ller1lyorlardı. i-0 ıncı kiloınetreyı ge. lGllnef) Tekerlek tarkijo, · 
ILDdlğl zaman bu mütemadi ataklar 
semeresini vermiş bulunuyordu. En 
tıa§ta tek bir kOQUCU gibi dört Anka. 
ragüçlU, Orhan Sııda. Nuri K~. Naz. 
ınJ ve Ha.san yer almııııar ve bcmc.n 
bunların yanı ~mda GUnC§ll Al1 ve 
Mehmet bUlunuyordu. Biraz sonra ar. 
k& tekerleğinden Ud tell kopan AU 
do ön gnıpt.tuı aynlxmıı bulunuyordu 

Bugtliı AllknragüçlWer clddcn çolı 

güzel kOfUyorlar. llk aıı.ftald derece. 
lerl aralarmda t.ııl-:slm etmeğ.e çalı§

t.ık1an a§ikAr. Şimdi araıarmda bir 
t..lı: rakip olarak ka1aa aan.ou Keı.. 

Bugünkü ko~u da bize göstermiştir 
ki, Ankaralı gençler, 7 NJ.aanda Milli 
rakım seçmesi lçin Ankarada yapıla. 
cak ınUsabakaya çok ctddl olarak ça. 
ıromakta.dırla.r, 

Haber aldtfnnıza g5re, ı•lecek bat. 
ta evvelce bllcllrdJgtmlıı 1' bölgede 
birden yapılacıals 100 kUo=eta·eUk &an 

yanııtan aonra, tedenuıyonun .eoeoe
ft ko§Ucular Ankaraya celbedllerelt 7 
Nisanda yııpılace.k seçme mQaabaka
•ı t.çln burada t.aplu b1f Jaalcı. ~ 

GUnUn en ıon oyunu Anado· 
lu ile Anrı.doluhtsnr arn:!!ındn 
ldl. .Anadolulular g~iınedlter. 
Ve Anadolubisar l.Ukmen kı· 
zıındı. 

Güre§ klübil Fatih 
ıubesi açıldı 

Dün saat 14 te İsta.nbul gU r 

reş klUbllnün Fatihteki ~ubesl 
vilayet ileri gelenlerinin ve böl.. 
ge başkanı Feridun Dirimteki· 
nin huzurile a.çılmıştir. Bundan 
sonra Saim idaresinde muhte. 
lif gösteria mil.sa.ba.kaları yaptl
mıfJtır. 

Bisiklet hazırlık 
müsabakalan 

Balkan yarışına hazırlık ol -
ma.k üzere bisiklet &p0runun i
lerlemif oldufu bölgelerde ya • 
pılan hazırlık mUsa.ba.kalarmm 
4 Uncüsil dün sabah Topk:ıpı -
Çekmece üzerinde yapıldı. 

75 kilometrelik mesa.f ede ya.. 
oılan yarışa, havanın bozuklu 
~ yüziiDden 6 ki~l girdi • 

Alman neticeler ·şun!a.rdır: 
1 - Jan Pol 3,20 saatte 
2 - Boret 8,80 58.atte 
Btrlnclliie namzet gösterilen 

Halit • dahli olduğu halde. br 
ve nuglra ta.hıı.m.ı?ıill ede:mlyetı 
4 mU3a.btk ya.r.qıı a.handooe et.. 
tile'. 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası , 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Tür.k Lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramive Verivor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı>ln. 
rmda en az 00 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşa~ıdakl plAna göre ikramiye d~ıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 

' .. 1500 .. 2.000 ,, 

" " 2:sG .. 1.000 .. 
40 ,, 100 

" 4.000 .. 
100 .. 50 .. 6.000 .. 
1%0 .. 40 • 4.800 " 180 .. %0 .. s.ıoo .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaslyle Ycrilccektlr. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylfıl, 
ı Rlrlncilct\nun, ı Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir -
Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell (600.000) altı yUz bin lira olan (200) 1kl yUz ton lo
komotif meWl 25 Nlaan 19'0 tarihlnde Perıembe günQ saat 15.30 da kapalı 
zarf usuıu ile Ankarada İdare Binumda atm almo.caktır. 

Bu işe girmek iıtlyenlerln (27.750) yirmi yedi bin yedi yUz elll liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalo.n ve tekUnerlnl aynı 
gUn saat (14.30) o. kadar Komisyon Rel.allğlne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpa. 
oada TcıellUm ve Sevk Şefltğlnden dağıtılacaktır. (1698) 

arıyer Kaymakam lığı ve Belediye Şubesi 
Müdürlüğünden: 

Sarıyer kazasma U.bl Kllyoa (Kum köyü) mevkllnde Değirmen, Kiraz_ 
lık .sokağında eski 30, yeni 3 No.lı ve HU.seypı, Muhsin, Fatmanın sahip ol
dukları ve tapu idareaince tanzim edilmlı olan ifraz bartt.uında göaterllen 
(3193) metre murabbaı kablo ku!Ubeslnln mevzuu bulunduğu nrsanm Poata, 
Telgraf ve Tele!on Umum MüdllrJQgil namma iatlmllklnde umumi menfaat 
görüldüğü 1stanbul vfllyetı idare heyetinin 22/11/939 tarih ve 669/227 No.ıı 
kararından anlıışılarak lstanbul umumi mecllaf daimi encümeninin 19/ 12/ 939 
tarih ve 1233( No.lı kararma tevfikan teıekkUl eden heyetin 1295 tarihli 1s
tlm1lk kanununa g6re yerinde yaptığı tetkikat neticesinde mezkQr arsaya 
(220) lira kıymet talcdlr edilmiştir. Tarihi lllndan itibaren sekiz gUn m!ld. 
deUe Sanyer Belediye §Ubeıl kapısma asılmış olan haritasını görmek ve lza. 
hat almak veya sahiplerinin bir gQna itlrazlan var ııe bu müddet zartmda 
tahrft'ffi bildirmek Uzere keyfiyet llln olunur. (1933) 

inhisarlar umum 
müdOrlüğOnden: 

Mohammen B. % '7,Ş te. Ekıılltem 

Cinsi Miktarı Lira Kr. JJra Kr. tekli 

Cam allt 2460 A. 2518 76 188 21 Pazarlık 

Ecza 107 kalem 494 85 37 31 " 
Al&tı fenniye 92 2623 65 196 73 

I -·Evsafını gösterir mUlrcdat U.teleri mucibince yukarda yazılı mal
zeme, tallbi zuhur etmediğinden pazarlıkla ihale edlleceklır. 

II - lıılUlredat ve evaafmr gösterir 11.stelerl her gUn aözQ geçen ıubede 
tetkik edilebilir. 

m - l&Uıklllerln pazarlık için 19/ 3/9'0 tarihine rasttıyan Salı günU 
saat n de % 7,5 g11verune paralarlle birlikte mezkQr komisyon& mUracaatıan 

(2007) 

V AKIT matbaası 
Kitap kısmın·ı 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete buar. 
Tabiler namına dizii iıleri alır. 

Yeni Neşriyat: 

Kur'anın Türkçe meAI 
ve tefsıri 

Diyanet İ§lerl Relsllğl on bq yıl 
kadar evvel (Kur'an) ın türloçe ve 
güzel bir tercümesini yaptırmak va-1 
zlfestnJ almıgtı. Zannettlğimlze göre, 
bu fol evvel! §air Mehmet Akife ver
dilerdi; Akl!in bir müddet sonra ver. 
miyeceği anlagılması üzerine de bu 
tercUme veya tefsir işi ·(Hamdi Ya_ 
zır) a tekli! edildJ. 

(Yazır) .ııoyadmdan ziyade doğdu

ğu yere izafetle (Elmalılı) diye tanı
nan ve bir müddet Evkaf Nazırlığın_ 
da bulunan mliellif, ke!Am ve felııe_ 

!ede, Kur'an ve hadiste derin vukufu 
haiz ve Alim sıfatına hakkile ııahip 

bir zattır. (lıılctallb ve llezahlb) adi
le Fransız fllozonarmdan tercüme ne 
vilcude getirip neşrcttlgt Tahlili Fel
sefe Tarihi, bllhasaa bunun mukad. 
dimeslle hl31yelerl, bUyUk bir kıy_ 

met arzetmektedlr. Diyanet itleri 
adma sureti mahsusada hazırlanacak 
yeni bir meal ile yeni bir tefalrln 
zamanımızı al!kadar eden llim ve 

1 
fen behlsierine Jlkayt olmaması icap 
ederdi. Bu itibarla Diyanet lılerlnln 
bu vazifeyi tevdide gösterdiği intihap, 
hem yapılacak i§ln bu ehemmiyet 
ve hususiyetine, hem Elmalılı'nm 

şahsiyetine uygun dUıtUğünde §tlphe 
yoktu. 

Elmalılı Hamdi Yazır, eserini ık.
mal etmlı ve eser dokuz cilt olarak 
butınlıp İstanbul MUttUIUğtlnce u_ 
mumun lst1!adesine konulmuıtur. 

(Kur'an Dili) adı verilen kitap, 
(tercüme) olmak ,-ıhı bir iddiadan 
uzak durduğunu göstermek için, 
kabma Kur•anm yalnız mealini veren 
bir türkçe tefsir olduğunu yazmıı ve 
dokuz cildin sonuncwıunu bir kere 
alfabetik ve tahlili, sonra cUUere ve 
mUndericata gllre geniş iki flhrl.ate 
tahslıı etmiştir. (Mealli türkçe te!alr) 
7.000 bUyUk say!alık muazzam bir e_ 
serdir. Tercüme hakkında - okuyu_ 
culanmıza naklini faydalı bulduğu_ 

muz _ bazı mütalAalardan .sonra ese
rin yazın, metodunu, Kur'an ve mU
teradlflerlle Ayet, muslıal, tefalr, te
vil, meal gibi kelimeleri izah, Kur'a.
om fazlletıerlnl kaydeden bir mu. 
kaddlme, sonra Kur'anın surelerin
den birer parçanın aynen kıllıesl ve_ 
riliyor; onu müteakip de her parça
nın meali, sonra da tefsiri yazılıyor. 
Bu te:sır sayfaları Ayetler arasmda_ 
ki mUnasebetıer göaterllmlt. lktız.ıı... 
~ s&" 1\.aiıl lzahluda bulunul_ 
p:ıuş, ecnebi mOelllf!erinin yanlı§ te. 
lAkki e t tikleri noktalarda durulmuş, 
hasılı tefsir aayfalan Hamdi Yazırm 
geni§ !hatasından n kuvvetli mantı
ğından azamı derecede mUııteflt ol
muştur. Ancak mealleri ifade eder_ 
ken, konUJma aruında vukuu tabit 
olan takdim ve tehirler, TUrk nahvi
nin duygularımızı yazı ile tebliğde 

bize mUsaade ettiği tasarruf derecesini 
bir çok yerde çok geçmişin, buna mu_ 
kabil de tUrkçenin kendi terkip yolu 
daha farlst ve arabl kaide ıtıyadma 
mağ!Qp olmuıtur. Bir de Ayetler ve 
hadislerle arapça tabirler metin ara
sında yalnız arabt harflerle di.Zllmiı 

olduğu için, arapçı. yazıyı bllmlyen_ 
lere kitabı zevkle takip fmklnı bıra
kılmaınl§tır. 

Bagka bir cihet de basılışı: üze_ 
rlndekl matbaa firması böyle bir e
sere daha itinalı bir balkı borçluydu 
ve bunda aayfalann çizgi içine nlın
mak ~akkıydı. Bununla beraber eııe_ 
rln matbu bir eekll alııını meınnunl. 
yctıe kar§ılıyor ve te!slrden bir par
çayı bugUnkU dUnyıı vukuatı ön~nde 
mUtala.aya arzediyonız: 

"LA lkrah<'I fldclln,. nazmı mübial 
emri clhadm gayealnl &t.eblt etmekt4'
dlr. 1·anı cihadın hikmeti lmıanlan 

ikrahtan konunak, ikrah kabul et. 
mlyen dlni bAklm kıl&rak ı•ı&yı keli. 
tnetullah ebnek, yuıl berkeel men
sup oldufu akideden cebren çıkannı
ya ÇalltJlll\J'UP hakkın blWbtlyar 
kabul ve lntlprııut. ııed ~knx-k lst<'. 
yen ,,, gtlcünlln yettlflne <'ebJr ve 
ikrah oden bak dDpnanlarinm rerl 
ve mlldaflln ref'I Ue kalbi .ellm vn 
aklı mDataldm için tıebeyytln etmıı 

bulwıan tariki rUtc!U, hAklmlyet bak. 
kı umuma arz ve D&n etmektir. Bu· 
nan için hl6mda pyel harp tntl. 
kam, katU, tebcllll dine icbar clfı111, 

balımı matıap etmek ve kuvvel eeb. 
rlyt91nl alup dlnlnıle ııerbest olarak 
blllmıll hakla t&bl tutmaktn-.,, 

Askeri 
l<.amus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 
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ıstanbul ~eled iyesi 
ııanıarı 

Tahmin bk 
bed~ll t.ernınat 

660,00 

570,00 

49,50 Zeynep Klmll Doğurnevl için almacak 3 adet Çamqır 
yıkama maklneııl. 

42,i5 Konservatuvar mUdUrlUğU tarafından neıredJlecek olan 
"Nazari ve Amell TUrk l'duslklı!., adlı eserin tab ve 
teclldi. 

Tahmin bedellerl ııe 11k teminat mlkdarları yukarda yazıtı lgler ayrı 
ayn a~ık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelA.t MUdür. 
lllğü kaleminde görUlecektır. İhale 22/3/940 Cuma g!lDU saat H de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 1 
940 yılına a!t Ticaret Odası ve yalnız e.ııer tab'ına teallfık eden lg tçln (Nota I 
ve kitap basmış olduklarma dair) vestkalarlle ihale gllnU muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (1773) 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - 22~9 sayılı kanunun tatbikine d&ir olan talimatnameye g~re Orta 1 

Ticaret Okullannm 3 UncU, 4 UncU ve Ticaret L~lerlnin 5 inci ve 6 mcı sı
nıftan için 4 ciltten mUtcşckkU bir (:Mal Bllglsl) kitabı yazılması !nll.s&ba.. 
kaya konulmuştur. 

2 - l:lllaabaka mUddetl 14/IV / 1940 tarihinden bqlamak ve 14.II.1941 
Cuma günU ak§amı bitmek U7.ere oiı. aydır. 

3 - MUsabakaya lııtlrAkc karar verenler 14/X.1/ 194-0 Perıembl9 gUnU 
aaat 17.30 a kadar bir dilekçe ile Maarif vekllllğine mUracaat ederek bu 
mUsabakaya girecekler defterine adl&nnı yazdırarak bir numara alacaklar
dır. MUsabakaya girenlerin yazdıkları kitapları 14/ Il/941 Cuma gUnQ akpmı 
saat 17.30 a kadar Maarif Vekilliği ne§rfyat mUdUrJüğüne teslim etmeleri 
şarttır. 

4 - Mllaabakada blrlnclllğl kazanan kitap seri.si 3 yıl sıra ile okullarda 
okutulacak ve mUelllflne her yıl için 2800 lira telif hakkı verilecektir. lldncl 
çıkan kitap ııeriıinl yazana bir defaya mahsus olmak Uzere bfrlnclnJn mQel
Uflne verilenin bir yıllığı müklfat olaralf verilecektir. 

5 - MUsabakaya gireceklerin eaerlerlnl Uçer nüsha olmak il.zere maklne 
Uo ve kAğıtlann yalnız blrer yUzUnc yazılmış olarak Maarif Vekilllğl De§

rlyat müdUrlUğllne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lL 
zımdrr. Kitaba konulacak realın, ıekil, grafikler veııaJ.renin asıllarının yal
nız bu nUahalardan birine ve yerlerine konulmU§ bulunması klfldlr. Mtlaa
bakaya basılrmt bir kitapla girenler de kit&bm üı; nll.sha.mu verecek, veya 
göndereceklerdir. 

6 - MU.sabakaya girenlerin eser mU11Veddelerlle birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirde eserlerini flıln edilen telif hakkı mukablllnde ve her tUrlU 
taarruf hakkından vazgeçerek :Maarif Vekilliğine Uç yıllık bir devre için 
terkettiklerlnl ve kitabm o devre içindeki her basiligmm .son tuhihlerlnln 
kendileri veya kendi mesullyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat t&
ra!mdan yapılacatım gösterir Noterlikten tıuıdikll bir teahlıUt ııenedl ver
meleri lAzmıdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lAzıın gelen pedagojik ve teknik vuıtıarı 
gösteren ıartname ne Noterliğe tasdik ettirilecek tıeahhUt ııenedinfD fonnmn 
Kııarlf Vekllllği neıriyat mQdQr1Utun4en almablllr. Mektupla latlyenlerln 
bir kuruşluk posta putunu da birlikte g!Sndermelerl lcalJeder. (1879) 
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Basıldılı J'er: VAKl1 MalbHl1 
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nır. 


