
Almanya, Belçika ve Holan
da hudutlarını kapa yor 

Brübel, 29 (A.A.) - Almanya • Belçika 
ve Almanya • Holaııda hudutları bir marttan 
itibaren kapanacaktır. 

Aehen poliıine birkaç ıün evvel hususi yol 
vesikası için müraeut eden Eupen mmtakuı 
halkına bu vesika verilmemiıtir. 

Diğer taraftan her ıün için Almanyayı git. 
mekte olan Şark Kantonları amelesi de bu ted. 
birden haberdar edilmiştir. 

gece radl}oda harici 
açıklığı ile izah etti 

geçecek lerin·e 
delil .görünmeyor 

Maliye vekilinin beyanatı 
~-----------------------------------·----._. ..... ___________________________ ~ .,_, pCQq _...._. 

Kazanç, muamele, istihlak, alkollü 
içkiler vergilerine zam yapılıyor 

Milli müdafaaya 150 milyon lira tahsis edildi 
AtLloara, !9 ( A • .A.) - 1940 

b~nin l4illet Mecliaine tev
dii mUnuebet.ile Maliye Vekili 
Fuat Ağralı Anadolu Ajan.sın• 
ap.ğıdaki beyanatta bulunmuı
tur: 

, ' 940 bütçemiz 
l>-1reler lAra 

BUyUk Millet Meclial 4.435.484 
Hlyasetlcumhur ' 429.360 
Divanı Muhasebat Relıll4"1 750.448 
Baıvekllet ,... ı.ı 72.120 
Devlet şrıraaı RelalJfl 322.212 
istatistik Umum MUdtlrlUfU 454.920 
Devlet Meteoroloji lşlerl Umum MUdUrlUğU 605.490 
Diyanet işleri Riyaseti 655.511 
Maliye VekA.Ieti 20.069.340 
Duyunu Umumiye 67.239.599 
GUmrUk ve inhisarlar Veklletl 5.3.U.425 
Dahiliye VekAleti 4.84 9.824 
Matbuat Umum MUdUrlUlU 169.200 
Emniyet lşlerl Umum MUdUrlUğU 7.437.310 
Jandarma Genel Komutanlı~ı 12.179.000 
Hariciye Vckfılcti 3.604.900 
Sıhhat ve lctımat Mua,·enet Veklletl 8.135.424 
Adliye Veklletl 9.218.112 

1940 RneSi bütçesi, tqkilltı 
eeaaive kanununun tayin ettiği 
günde Büv\ik Millet Meclisine 
takdim olunmu~tur. Avrupada 
cereyan etmekte olan ha.rplerin 
ve 'Homlan iktJU.dt nlmamm bU
yilk teairlui aıtmda hemen her 
memleketin ihtiyanna mecbur 
kaldığı malt kiilfetler ve nor. 
mal varidattaki tena.kuslann 
varattığı bütçe acıklarmm bi. 
zim bütcemizde de eserlerini 
'"!Örmek Pek tabii idi. Bir taraf
t.:ın srumrilk resimlerinde ve it. 
h:ılat maddelerinden alınmakta 
olan muamele \'e iıııtihlak vergi
lerinde görUJen 40 milyon lira. 
ya yakın tenakus, diğer cihet. 
ten Türk vatanının müdafaası 
noktasmdıı.n almmaıııı 1..11n.ırt ih
tivat.f tedblrlerin tahmil ettiği 

\ kÜlfetler nRzan mütaleaya ah-
Tapu n Kadastro Umum MUdtirlUğU 1.659.463 
Maarif VekAletl 17.333.329 

• nrrsa adi bükenin t~va.zününde 
\'e fevkalade · masrafların kar. 
Rılanmasmdaki müşkülatm e. 
bemmiyeti tezahür e<lcr. 

ldare, vaT.ife ve mE'sulivct al
mış olantn.rın hu gibi na1.ik an. 
!arda hi\kumctin sarfettiı!i mc. 
w neticesinde adi bütcemi:r:i 

Nafia Veklleti 7.-424.998 
Jktısat VekAletl 1.092.606 
MUnakalAt Veklleti l.397.058 
Ticaret VekA.letl 1.606.320 

TJa§Vckil Refik Saydam Büyiik Millet Mec7isinae 
bir nutuk söylerken 

- Başvekilin nutkundan ........ : ..... __ ! 
1 

* Eğer hükUmet harbe karar verırae bu 
: gizli değil, Büyük Millet Me~li.ıinin tasvibi ile ı 
ı alınacak bir kararla ancak mıllı olarak ya~ıl.ır. I 
1 

* Her sınıf Türk vatandaşının en mühım 
v~zifeıi, bugünkü milli birlik duru'!1~ herhan

I gi bir taraftan behemehal sarsmak ıçm or~aya 
İ atılan propağandalara kıymet v.ermem~ktır. 
1 * Mesut ve büyük Türkiyenın şerefı ve ıe. I 
l 1ameti için her vatandaıın hissesine d~şen va-
1 zifeyi ve fedakarlığı yapacağına emın bulu-
! nuyoruz. (Yazısı 5 incide) ! _________ _.. ________ ~~==~ 
·-------
Yugoslavyada Alman 
casusları yakalandı 
Belırat, 29 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Yugoslavyada, Liublianada, 

harpten sonra Almanlar tarafın. 
dan vücuda getirilen büyük bir 
casus §ebekcsi meydana çıkanı. 
rnııtır. Şimdiye kadar 28 kiııi tev. 
kif edilmi:ıtir. Bwılar. Yuaoalav· 

yadaki Almanların nazi teıkilitı 
olan Rulturbund'a mensupturlar. 
zabıtanın, bugün doğrudan doğ 
ruya Almanyadan gelen bir Al. 
manı tevkif ettiği ve mevkufun, 
caıus şebekesinin en büyük tefi 
olduğu söylenmektedir. 

Ziraat VekA.leU 6.822.681 
Milll MUda!aa VekA.leU 78.000.000 

( n,-,•nmt !) in~de) YekQn: 282.812.140 , .................................... ..... 
Misli görülmemiş 
bir hukuki mesele 

Beşer hukuku hakkında anket: ..... ~ ,_, ,_,, ~ ~ - - ~ -
YAZAN: 

Mükrimin Hali/in fikirleri 
Afrodlt 
Müelllfl: 

Piyer Luia 
insan ooıunun ıslahı mı ? 

iki kı,ı gönül rızaslle e•· 
lenlror. Bunu yaparken ıu 
cürümleri i~lemı, oluyor
lar: 

tnglllz tarlhtiıl H. G. Vela'in 
yeni Beşer Hukuku beyanna
mesi hakkındaki dUşUnu,ıerl
nln bizim tarihçiler üzerinde 
ne teılr yaptığını ötrenmelr. is
tedim. 

Buna im~an yok! 
1 - Kıs kaçırma 

2 - Şahsi hürrirettf'n 
mahrum kılmak kasdlle 
hapis. 

s - Fuh,ırata tetdk 
4 - Edebe muhalif ha· 

re ket 
~ - ~lükerrer lzalel bikir 
6 - Zina 
7 - Taaddüdü sevcat 

MUkrlmln Halile tesadUtUm 
bu arzumun tahakkukuna gU· 
zel bir vesile teşkfl ettt. Tarihi 
maldmatı &lbl, zengin kUtUp
haneai ve derin tetkikleri ile 
de meşhur olan Ustadın ente
resan ve ' kıymetli mUtaleaları 
olacalından emindim. 

- Velı'ln Beşer Hukuku be-
Böyle §ey olur mu? vannamesl hakkında benim 

Olabilir. fikrimi mi öğrenmek istiyor· · 
ıun? dedi; gözlerinin ve elfnl4 

Bu meraklı yazıyı hareketleriyle sözlerine kuv
vet -vererek: 

Y \ R 1 N -Hlc canım, <liye il&ve etti. 

' 

Bir yt-ntllk yok ki!.. Fransıs 

l 
Hukuku Beter be1a.nname.tn-

Gazetemizde de Te daha enelkl dlnt hukuk· 
okuyunuz larda da bu prensipler meTcut-

_,,...................................... tur. Mesel& ltkence,.t hiç b)tr 
(Devamı ~ am;u.le 

Anket 1uıkkında fikirleritıi ıliy. 
leyen wtat tarih.fi Mfikrimin 

Halil 
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l şaretler: 

Şark ve garp 
Şark \·o garp şüphc,aol~ co.; 

raf.) amn tJlbll'lcrldir. G üııcı: 
şarktaıı do;,raı·. Oaı·ı)ta batılı 
Atlanu · denizi A vruı.aıun gru 
hım kııplıır. 

l•'tıkat ~ı·kh kafa, gn.rı>lı ka. 
fa de) ince lı;; taııuıwcu dcglı;;u· . 

Gaı·ıılı kul"u Ue gıırp .snhillc 
rlııdc l a~ıl nn balıldıır aı·usın 
da bir raı·k gozetnıc c lüzunJu· 
Oo{;raf.t anın tlıblrleıinJ bh 
mıntakauuı ttırtına ıunnto gfb, 
geçirerek onu bir ilstUnlük 
alliuıctl ısııyıııak ne tuhaf hiı· 
:dlınJycttir. 

llu tıı ııU gillünç bile dc
Wllel'inde l n~yan bir balıkla 
şarkta kunıhn..ış bir lılbol'atu· 
'ar arasında şöyle bir farl. 
\•IU'dır: 

•• - Halık garplidlr, 115tiln 
<lUr, münevvcı·dlr. Uıboı·atu
T&r ~rkta kurulmuştur, şark· 
hdır, wutcn ıptır. 

llu ta nlt sulünç yollyle do
ğilclir. Ona lılle b"tihkak ltnzau 
mamıştır. 

Şnrfdı ile garplı arasındaki 
farkı artık nUfus kağıtları Ul' 
değil, zihniyet ve tcfekkül' 
şau'tları ile ııyıı-ııbiliriz. 

A\·rupa nereden başlar, ne
rede nlhılyet bulur. 

Blr zamanlar budutlıınnın 

emniyeti kanunu esasisinin blı' 
maddesi ile Allaha emanet 
eden Anı tul'ya cumhuı·lyetlnl 
idare eden zihniyet A' rupanın 
göbeğinde otul'dnğu hnlde kim 
ona A\·ruı>alı dlycblllr'l ? 

KJm ray döşeyen, fabrika 
.kuran, liborntun1r açan, tabi· 
aU emrine muti bir hayvan ha. 
JJno sokmaya çalışan taknt nü 
fusu Asyalı diye kııyıth olıın 
adama tarklı <llye hitap ctle
blllr? 

A \'rupanın, şarkın, garbın 
hududunu fikrin lnklşaflariylc 
ölçmek lAzmıdır. A ,·rupa, t'e 
amumi)·etle garp deyince müs· 
bet Ume kıymet vorcn, tabJate 
ve insana <l~ru giden, ltönc
dll5 dünyasının yarattığı ha 
vayı teneffüs eden, onun kıy· 
met ölçülerine gfire hayatının 

whaıııa·ıslııJ kuı·au hı~anJaı·ı ha 
~u·luı·ız. Alıı;duclelicn, ıuuı;bcl 

ılwln Witiın luyıu..:t ulllı~ı d~rn 
" && ancak 10 mcı asırdan ltlbft 
ren <.fo,.,uıu.) a hıışıuuıı~uı·. 

10 mcı aı;u·.lııııbcrl tlu"mıı) a 
ouı;;ln) un bu dünya git~ıidc co~. 
4'nfyıı llo h-tıbatmı kesmekte, 
tefekkür ve hayat tarzı ctra· 
fmdn tewerkiU ctuı..:ktedlr. 

Au·upıının hududu lçJndı 
bu nıi\nııda ~ıırııU olııu,ran ne 
kachır çok c.anh \e 'cansız l'IŞ)ll 
\'ardır. 

Bir defa bütün kllselcr, hü· 
Lün tcşkililtları, bütün Ol'gan 
ııırı, ncı;ir 'asruıları Jle haltl bu 
~nrııll tefekkür tılr'7JyJo ba[;M 
.ıoğaza mikadcle hallndodh·. 
Bunu anlam~k için mesolA Ka 
toUk ccphOIJinln A vrupada na 
sıl faaliyette bulunduf:."ttnu 
gömıek klifidtr. 

HlUA, para ile asalet alıp sa 
tıııılnr, kal bolnıu11 ta.çlaı·ın mi 
.ashğım blr şeref 8ayanlar, ru. 
hıınnn bütiin pcnccrelcrlnl )'C· 

nJ dürı)·anın, müııbct medeni· 
yetin ışıklıuınn karşı aırnsık 
.mpamış olnn nrlstokrasl baka
) a ı, lime, aklıı f,,'Clmq t.akarak 
mli bet diin) ıının modeniyetlnı 
,yıkrııııya çnhşnn mistik Avrıı· 
pah itin nasıl o) nr ela garplı dl 
ycblJlrlz. \'e nasıl olur da Pn· 
rlB kaldırmıları ü8tüntle bAIA 
alşJnıJ tecrübesi yapan Pal'lı
doğumlu ft.(lamın karşısımla 

KahJredekl klm1a lAboratm·a 
rını t.aassuhnn, vo geriliğin 
tJmsall veyahut tA ken<lh;I diye 
kabul edeblllrld 

&lilsbet medeniyete suikaat 
yapan, hAIA 8osynl tekAmlilihı 
önftne ge(mek, dflnyayı t 8 ıncı 
asırdan evvelki hallno sokmak 
lstlyen Avrupa ,ıoıttımlu adam· 
ların karşısında mUsbcte, te· 
rakklye lnanmıt' herkes Avru· 
pahdrr. A vnıpanın kaldınnı 
kayalan kac1ar milştehaso ol· 
maş bcyinlerdo hAIA 16 m<·ı 
asırdan evTclk.l dl\npnın rü· 
yası ya,<ıarsa buna da ~ıı~
mamalıdır. 

SADRI ERTB1'1 

"Afrodit" davaları 
Etem izzet ve Haf il Lütfi 25 hra 

para cezasına MahkQm oldu 
.. A:frodit,. yUzilr.den gazeteler ı saz alan mazının vekillerinden 

&teybine açılan davalardan Uç lrfa.n Emin, ceza kanununun 
tanesine daha dün asliye altın. 488 ın.cı maddesinin sarahatine 
cı, yedinci ve sekizinci ceza göre davada kendisine hakaret 
mahkemelerinde bakıldı. edilen şahımı şikayetnamesi oL 

Sekizinci cezadaki dava Etem mayınca dava a.çılamıyacağmı 
İzzet Benlcenin Ahmt Cevat ve davanın matbuat kanunun.:m 
müstear adiyle vazdığı ve Airo- 30 uncu maddesine hasran gö • 
dit işinde rapor veren profesör. rUlmeslni lleri sUrdü. ' 
leri tenkit eden yazısı yüzünden MUddeiumumt muavini buna 
açılan muhakeme idi. karşı şu cevabı verdi: 
Mahkeme, geçen celsede Ahmet "- 273 Uncil maddenin mev 
Cevadm hakikaten Etem lu.et zuu bahsolduğu yerlerde şlka -
olup olm~dığmm tahkikine ka- vetname aranmayaca!ı temyiz 
rar vermışti. Bu hususta mUcL mahkemesinin scnelerdenberi 
deiumumilikten gelen tezkere, yerleşmf3 içtihadı cümlesinden 
Ah,!llet Cevadın Etem İzzet oL bulunmasına ~öre, maznun ve -
idugunu yazıyord~. kiHnf n hidisevi ceza kanununun 

Etem tu.et mUd~aasmı yap- 480 inci maddes!.nc ma.ksur §e.. 
!1ktan Y~. asliye yedı~cl cezanın kilde mütaleasma cevaz yoktur. 
Afrodıt hakkmdakı kararını Duru§ıtlanm icra.sile sorgunun 

tenkit etmediğini ileri sUrd~k - yanılmasını Jstcrlm.:. 
ten sonra milzakereye çekılen irfan Emin iddumda J8T&l' et. 
mahkeme, ~uçu ~bit gönnüg ve ti; bunun üzerine hikim şu ka· 
Etem 1z7.etı 25 lıra para cezası- rarı verdi. 
D& mahkiun etmiştir. ueeza k. 273 "88 

• w anununun ve ".l 

Dıger davalar inci maddelerile vazedilen hU -
İkinci dava Peyami Safanm kUmler sarih olmakla beraber, 

"Davacı biziz" adiyle yazdığı memur aleyhine ielenen ·ve ceza 
fıkradan dolayı n~oriyat mUdU. kanununun 480 \•eva 488 inci 
ri1 Hikmet MUnif ile kendi aley. maddelerinde muharrer cezavı 
hine açılan dava idi. 'stflzs.m eden fl!Ue.re mUteaUik 

Bu da asliye altıncı ceza mah- davava dunJf\Jlmak bahsinde 
kemeıinde görüldil. MUddclu - qiklvebıame verilip verilmeme -
mumllik iddianamesinde kısaca sinde !erdedilen muhtelif ve mtl. 
eö~le diyordu: tezat noktat nazarlara f!Öre yu 

Peyami fıkra.sile Istanbul ve kanda mevzuu bahsedilen .mnd· 
bmlt mUddelumumtleri ile bil - delerle ve bu mAddc-lerin hUküm 
tiln müddeiumumi muavinleri • 'erini tefsir ve izah etmiR olan 
nfn ric't tekilde hareket ettik • temvfz IM:ihadmı tetkik ve onn 
lerinf, madde ve isinı tasrih et· ~öre karar verilm"k üzere mu
miyerek mUtecaviz yazılarla ad. hakemenln 1--..~40 cuma J:ii· 
liyenfn ~~alet ve taassupla ha· nll saat 16 va brra!nlmasma ka. 
reket ettudnl RÖylemiş, İstanbul rar \'l'rilmistir ... 
mUddeidmumtsi Hikmet Onata 'Orüncli dava Tan mesut mU. 
da cehalet. taassup, ric'I hare • düril Halil JJQtfi alevhlr.e Ron
ket isnat edilmiş ve bir fiille ka. 'tnlı fbrtı.hfm Hald~ı ve 'novr<' 
nunun mUteaddft ~un.eri ihlal e· Orvruıt Bank t"refından yolla.. 
dilmiştir. Yunus Nadı mebus ol. .,tlan tekzinl~rl kovmanınk mnd 
dufundan hakkında dava açılL dee!.IT1den ac:ıla.n dava idi 
bllınesl için !Azım ge'cn mua - Muh:ıkı>mede ofl•rab dn bu . 
melelere t!irlşılmfş v_e n"'rlvat 1l•nu ·ordu. Afrodf ~nvasl"!'ll gö. 
mlldllrll Hikmet Milnı! fle Pe . ren ,. dinci ceıa hfi'tirni lBmail 
ya.mi Safanm Tilrk ceza knnu. H,.kl•ı hu clwevı biUrerck knrn. 
nmıun 79 uncu maddesi dem.le - rmt bndlrdi: 
tDe m.ııtbuat kmıtmunun 27, 30 Her iki tekzfbi de 'len-etme ı 
- w ceza :kaıtwıtmun 460 in- lcan11nen ica~ eden f?r.1!1 Uıtfi 
fi maddelerine ,ar. eemlaııdı· 11in lnnıt..._n b:u!ma...,~ı.k suru 1'1!.
nlmalanm,.. bit ıroroımııı ve Do:yı-e l::ank 
'Miuıme okmwS•attu m lQD 25, Kııayall için ·c1e 25 Un 

1 

Hava Gedikli 
ıaz rlama vuvası 

Bu yıl da talebe 
kaydedilecek 

Geçen yıl a~rlmış olan "Hava 
G:dil:li Hazırlama Yuvası" nın 
~ışmz.sında.-ı rr.Usbct neticeler 
:ılındJğı için bu yıl da Türkk::tu· 
na talebe kaydına baılanacaktır. 
Bu yıl orta okulu ikmal edip de 
liseye devam eden talebelerle. 
orta okulların 1939 ders yılı me 
zunlan Yuvaya kaydedilecekler. 
dir. Bu tarihten evvelki yıllarda 
mezun talebeler kabul edilecek. 
lerdir; vaziyetleri bu şekle uyan 
talebeler talimatname hüküml:ri 
ne göre Türkkutuna kaydedile. 
cekl~rdir. 

1940 ders yılı orta okulum. 
bitirecek talebel:rden istekli o
anlar da yazılabileceklcrdir. 

Namzetlerin yaş h3dleri en az 
1 16) ve en çok (18) dir. 

Geçen yıllıra nazaran tal:bc 
niktarı iki misli arttırılacaktır. 
Teşkilat buna göre gcnişletile· 
ccktir. 

Kaydedilen talebelere hareket 
P,ünUnd~n itibaren günde birer 
lira seyahat yevmiyesi verilecek· 
tir. 

Zam görec~k orla· 
okul ötretmenlerı 
r eftişler ders yılı sonu 
na kadar tamamlanmış 

olacak 
Orta tedrisat m~sscsdcrinde 

çahp.n öğretmenlerden bu yıl 
zam gönniye hal: kazanmıı olan. 
lann teftişleri için hazırlıklara 
başlınrnııt1r. Zam görecek 6ğret. 
menlerin adlan tcsbit edilerek 
kendilerine tebligat yapılmıştır. 
Liste umum mUfettiılere tevzi e· 
dilmiştir. Zam göreeck ötrctmcn
lerin sayısı 250 kadardır. 

Teftitler derı yılı sonuna ka· 
dar tamamlanarak raporlar Maa 
rif Vekilliğine gönderilecektir. ----o---
Vali ve Maarif Müdü· 
rünün dünkü tetkikleri 
RumelikavaCında yapJlacak ye. 

ni ille okulla Sanyer orta okulu. 
nun bina vaziyetini tetkik etmek 
üzere Vali Lutfi Kırdar ve Maa. 
rif Mildürü Tevfik Kut dUn Bo
ğaziçine giderek tetkiklerde bu · 
tunmuşlardır. 

Sarıyer orta okulu bu yıl açı· 
larak tedri~ata b'-~lıyacaktır. 

Rumelikavağı ilk okulu da ders 
yılı batında faaliyete geçecek. 
tir. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün saat on be~ 

tc Necip Serdengcçti'nin bı§kan. 
lığında toplanmıştır. 

Halk hamamları talimatnamesi 
htkkındakl mWkiye encümen: 
mazbatası, .bütçenin şenlik ve 
mUsamerc faslına 1500 liranın 
milnakalesinin uygun r.örWdUğf · 
ne dair bUtçe encfür.eni mazbata. 
sı, Beyazıt kuleni bat nöb::tçisinc 
40 lira aylık tahsisi lızkkındılki 
mazbata kabul olunmuştur. Di. 
ğcr bazı mazıbatalu da kabw o. 
lunduktan sonra içtlma:ı bu~ün 
toplanmak üzere nih:ıret veril· 
mi~tir. 

Türk vapurlan 
Ankaradan gelen mnlUmat~ 

!!Öre. TUrlr vapurlınnın cene~ 
sulara gltmı:lerinln m:nedlldiği 
hakkın1aki haberin doğru olma. 
dığı anlaşılmıştır. Me.amaHh Mü. 
na kale Vekil etinin birçok vapur· 
lanmmn harice kiralanmağa baş· 
la"'Il3St işi Ozerirıc1c tahkikat yap· 
tığı söylcnrr.ektedir. 

a~r para cezası ödemeye mah. 
kfun edilmiı:tlr. Ancak ceza te
cil olunmuştur. 

A{f"odit oovasına bug'i11' 
devam ccWil/or 

Bir çok gQruttülcr ve dediko. 
dular kopmasına sebcu olan "Af. 
rodlt" muhn.ltcD"'esinc bumln öğ
leden 80nra n~1iye yedincl ce. 
rı ma.hlteme"inde devam olunn· 
ca'•llr. 
Bm:;ın1tü cclsed" mn"?Dun \'f'. 

k'll F~"l Mahmut l\n1J.kt1rt mi\. 
dcıfıt!hc:rnı oku,•ıtl'ak. n·ah t<'n'C 
da b--!kf k ran:-ı 'PrN't'l.tir. 

r.rd fo"'11'"1l b;r h~\li uZlZn 
Bllreceği ve d't!nlırtnll.'l'n ~ok en. 
teesan ol&cağı muhakkaktır. 

T epebaşında yapıla
cak tiyatro binası 

Taks~m kış~asının yıkılması 
işi müzayedeye kondu 

Tiyatro binasının Şişhane yo. 
kuşunda eski Lü:ıaparkta yapıl 
masına kat'i ıurette karar veril 
miştir. MaJUm olduğu üzere ti. 
vatro binasının evvelce T~peba 
~ında yapılır.ası düşünUlrrüş. key. 
fiyet tehir mütehassısı Prosta 
bildirilmiıti. Prost Asri sinema 
binasının olduğu yerde modern 
bir tiyatro binasının ln~ısma 
muvafa~:at etmiş. ancak burası 
için yliksek bir bina yapılmaması 
tavsiycalnde bulunmuştu. Bunun 
Uzerir.e Mimar Cötye tarafından 
Prostun verdiği irtifaa uygun o 
tarak bir proje yaprlmı!. 
tıri. Bu proje tiyatro mün. 
tesiplcrine gösterilmiş. fa · 
kat pek kUçük ve irtifaı çok al 
çak görülmüştür. Bunun üzerin~ 
mimar Hikmet tırafından bir 
proje hazırlanmış, bu da çok bü. 
yük ve yUksck bulunmuş, netice. 
de Tepebaşrnda tiyatro b!nası 
yapılmaktan vazgeçilmiştir. Du· 
nun ilzerine münasip bir yer a. 
ranmış. nihayet Şişhane yoku. 
şunC:a Evkafla Belediyeye ait o
l?n arsada yapılmasına karar ve. 
ril on iştir. 

Burada Evkafa ait bir gazino 
vardır. Burası belediye tarafından 
Evkaftan ahnacaktır. Diğer sa. 
balar tamamiyle belediyenin ma 
hdır. 

Bahçenin 8nllndckl duvar yık 
tmlarak yol, Beyoğlu kayma. 
kamlık binasının cepheıl kadar 
ge.nigletilccektir. Bahçenin ni· 
hayetinde Pıaltı mağazası ile bir 

apartımanrn istimliki lizımgel. 
mekt:d!r. Fakat bu iıtimlike •inı 
Jilik lüzumu kat'i yoktur. 

Şişhane yokuşundan Kuledibi 
ııe gide:ı ve bir müddet evvel as 
(alt olarak yapılmış olan yol ge. 
nigletilecek, otomobillerle araba 
lar ş:şhane yokuşundan çıktıktan 
sonra sağdaki bu yola aaı:araK 
({uledibinden Tilnelba§ına çıka. 
o:aklardır. 

Şişhanedeki garajlar da yıkıla 
:ak, b-.ırası bir meydan haline ge 
tirilecektir. Buraya göre yapıla. 
cak tiyatro binasının projesi kn2 
bir za:nanda hazırlanarak Mayı~ 
nihnyetler:ne doğru inşa.ata baş 
lana bilecektir. 

Diğer taraftan Taksim kııla. 
ıının yıkılması da müzayedey' 
kormu§tur. On sekiz giln ıonra 
ihalesi yapılacaktır. ihale yapıl 
dıktan sonra kıdanın arka tara· 
hndan yıkrlma itine ba~lanacak 
tır. Futbol m:ıçl:ırının scl·!e,,e uğ 
ra:naması için kışlanın iç duvar 
lanndan iki metre irtifaında biı 
kısım bırakılacak. futbol sezonu 
~cçtiktcn sonra bu duvarl:ır dr 
yıkılarak aaha dümdUz meydan• 
çık~caktır. 

Aldığımız malUınata göre Tak 
simde kir getir~ek binalıır ya 
pılması için Emlllc Bankaaivlt 
Belediye arasında cerevan eclen 
mil::akerel:r milsb~t bir netice 
vermemiştir. ÇUnkU banka yQzdr 
yedi bu~uk faiz itt:mektedir. Be 
tediye de bu faizi fazlı bulmak· 
tadır. 

Deniz ücretleri tarıf e 
komisyonu toplclnıyor 
üs~Udar halkı sabırs zhk içinde 

Şirketi Hayriye, Haliç vapur. 
lannın ve limanda iıleyen küçUk 
vesaitin fiyat tarifelerini tcsbit 
edecek komisyon buglln öğleden 
sonra uat 15 de mıntaka liman 
reisliğinde toplanacaktır. 

Mmtaka liman reisinin Anka. 
rada bulunması yUzUnden bir 
mUddetten~ri toplananuyan ko 
misyon bugUnkU içtimaiyle tari. 
fcler hakkındaki kararlarını ver· 
meğe baıtıyacakttr. 

Bugün ilk olarak Şirlceti Hay 
riye tarifelerinin müzakerelcrı 
yapılacaktır. Bu mUzakcrderin 
çek mUna.kaşalı geçeceği anlatıl 
m3..ktadrr. ÇUnkU Şirketi Hayri. 
yenin tarifelerde değişiklik ya. 
pılmaması haklnndaki temenni 
sine Hımın reisliği de mu::aharet 
etmektedir. Halbuki l:omiıvon a. 
ıalı:nndıın çoğu şirkc~in blJbass::ı 
'Osküclıırla Köprü ve Beşiktaş a 
rası Ucretlerini indirmek fikrin· 
dedir. Dclıa evvelden halkla tc· 
:r.as eden İstanbul ncbusl:n <in 
bu yolda temen".lil-'rde bulun. 
muşlar: mtin'lka1e v:-ltfiletine mU 
rae"at etmişlerdi. İ~tc bu~Hnkl: 
toplantıda meb·ısların mtira"'..aat 
l::rı g8zden r.eçirile:ektir. 

Diğer taraftan Us1,ild!r hnlkı 
nın, kcmisvonu., ver~ceği karan I 
meralda b:klcdiği görUlUyor. Us-

kUdarda iskele civarında tuhafi 
ye mağazası sahibi Cafer Keç 
dün bir muharriri::nize ıunları 
aöyle:r.ittlr: 

.. _ UskUdar ile Beıilctat ara 
sındald tarifeleri biru olsun u. 
cuzlatabil:nek için ıen:lerdenbe. 
ri şirkete, ve liman reisliğine mU 
r:ıcaat edip dururuz. Her defa. 
ıında bu mUracaatlanmıı redde· 
dilir. Dünyanın hiç bir tarafında 
b~ kadlr lnu bir mesafe icin bu 
kadır fazla para alınır.az. DiltD· 
nUn ki UskUdar - Beşikta, araaı 
lkin:i mevki bi~t Uereti 10 ku. 
ru;tan !adadır. Harbiyeden Pati. 
he tra""nvayla S.5 kurutı ıtidil 
diği bu zarra,da •irketin yaptığı 
a .. e'lk bir ihtikAr savılabilir. All. 
··adıırl"r senclerdenberi şlklyct· 
!erimize kulak asmadılar. Fakat 
-nuhterem Ali Çetinhya'nın bu 
:t}: kat'i bir sen vermes!ni bcl:li· 
ycruz. S=nra, §irketln köprU ile 
B:bck arasınc,aki ucuz tarifesini 
ileri ıür:iüğU.,ü duyuyonız. 
Tramvayla rc-!:abct için yapdan 
bu ucuzluğun fal:ir UskCdar hal· 
kına )'ilkletilmesine nasıl nzıı 
'!ÖSter:liyor şa~~mz !'' 

Komisyonun ba hususta vere. 
ee~I k:ı:rzr MU:takole Vekıllcti 
t~rafından tasdik edildikten eon. 
ra tatbil: edilecektir. 

Gaz mas,'lesi satış. 
larz artıyor 

Deniz vasıtalarına ~oruoma tedhir~erinı 
tamamlamaları btlttin:dı 

Mmt2ka liman refoliğine c!Un 
gelen blr t:ıT.imle bUti!n vııımr. 
l .. rın ve <lel'fz vnsıtaJnrının havıı 
tchlil:.cnbıe karşı J" zımr.c::lcn ko· 
ru m1 tedbirlerini t.an:nırıhnıA· 1 
lan bildirll·nlıştir. 

Va'lurlarda hap~an ve mnrctte 
b'lt için gzı?. l?"ıtskc!•rl buluna 

c.a.ktır. Denisyolları bilhuaa u. 

mum tr.lldlirlilğü ve liman reisli 
ği memurlarına da maskeler <in. 
{ıt:lac:ık, paraları kenwlerinde.,, 
tnksitle alınacaktır. Yine aynı 
d21 rel~rde pasif kontrma tcıkl· 
latlan da )•apıl:r..aP,a haşlanr.ır5· 
•ır. Son gii':lJ•r.de Kızılay merkez.. 
terinde mu.ke Mbilan da çok 
vtmlftu. 

· os-' -ınracına "' ııat 
!~~~~-~~ 

satabileC~, 
Dahllt sanayii::~ 

mıyan hurda ot?bi -~ 
yuncak ve bu 11 ~ • 
nn barice gand~_.cle 
b!r karar ile 112 ~_. 
dün bu hususta ıı at 

··d·· IU"'"ne teb gı. -nu ur .,u çtı"' ~ 
tır. Bu arada ~:bil~~ 
ri de ihraç edi • rtı'ff.t . 
!arın mukabilind,rlle~~ 
rr.ul kaucuk getı u~ı .. 
Diğer taraftan b ri"' 

si müuıdeıi UJ~ 
Romanyaya ~111 flCI 
b~şlanmııtır. Ilı flllS 
olan pamuklart ırı 
vapıkn ticaret 

1 
~ 

konulan kayıtlar 1 ,.uıa~ 
ketlere ıerbestçe d' _!:f • 
Vakında ftaly•Y' 1,..-
racını müsaade 

0 ıf. 
rilmektedir. rı ~yet_. 

Pamuk fiyatl• "ıaıtd ~ 
1raziyettedir. GJ~.JO 
pamuk~~n 60 • / • 
sındadı~ ••IS 1 

Pİ idalll~ 
lk! sene e\''Vel ıııl~~ 

·ri kömlircU dil!~k ilJ.İ• ~ ~ 
~an adında bi~ere• tt 
·aldı"!nn unn ete f",o 
·::>~~ın-'::>n kestrı ıılt ol 
1üren. vakaya ;s ı11t• M4 J 
ie suc;larmı i!fı ~9 t"'ı 
'e k~"lle1Ye te~b ,dtd ti 
'iurr:!.hman ile k.~11cip-rıuhal<emeleri bi~!T'I" d 
•ırafmden bitir rttıf A 
1e;wnumt mua~ 
·i..,f nl·nMuştur· 1-tıd1t1 

Mli'!delumurrıf e,., 2!cı~ ... 
·un "51 nci m!ldt9ı!t 
'a. Em;nin de ıs11 ~' 
"'la:Mes:nden ceıB~!~" 
nı istemi'}. ancnk 1 IJP. u.: · 
xrc:inde tutuınıa!ııı / ra~ u •.. tıı 
m '}.ur. t1I ,._ ,J ıı t 
Du~M&. ka~ 02''r "'.-! ~ 

lkıncı ~....-'~ ı'tı 
Bir gece varıf,., tJI"~' 

na tabi Plrln<:'"a•""' ~,__ 
km vaparak •'-' ~~ 
'cendl•lnf kurtarır' ,.d_,~ 
'unu da varalı,,_, ıfı 2iJ. 
•ıl l'e a.rkpdn ... lıt~~~ 

ci a~r ttza ırı~~cl',_., 
rülen muhakeıt!t P;usı ~ 
umumi fddi .... a;tJt. _.fi U 
"eza uten ettnf. ff'"' ~ 

Ml\dde!nmUll'l~ll' ~ ~ 
ren ve oXJunu , ,d~~ ,;. ~ 
'iln idamını. ar~f!lr ,.. . 
'{ustafa, Kaya.~ /. 
zfnin de '·alnıı , 
'erini ıstemietJr. s!'-r 1 

Muhakeme fı0ıt~ ~ 
ilr güne bı~ .sf" 

Türk J:la~• ~ ~ 
Pıy~~A 

Tilrk Hava 1'"ıc'!~ / 
merkezi bir I-I•~1~.;,Jf 
piya-ıgoau hat•!rı r 
yango çok sengs · ,,~-

1
,,..I 

dur. ~-;, 
T anziın•t ~t f'.'( 

ya:ıılşıı u"'o~ 
Tanzi~tın Y~s f~~ ~ 

mil ır.ü-ascbetiY 1,;vı'..t1_~ 
versltesinin h31~_,,~) 
blivük eser uııı~er' J 
k:k ec111mek. tJI'°' 
g3nd::rilecektıf· lft; ~ 
,,. . ' e~e ,. -'~' r ,.,..,..,, .,., ~. ---- . ·P;?~ 
KırtaaiY~..ııil 1, 
OalıWye N_,. ~ıf"I 

ıcımata söre ~usa j,d ~ ~ 
\•e Sfl•riD ınUtJI 1çıo ~ 6'.:ııl 
lilraUe gısrUlJXleai _,,-,,. _,-
rllmtıtır. YalC~ .;;.;' 
kmda bir kaf&l' dl ~-
lecPJcUr. rJrj 

> 
~ 
<( 

Alıııuo 

ı-at8ı 

lm!U 



= 

fikirleri 

- Demek insanların moral 
kusurları Yar? 

- Muhteri in~an yalnız kcn· 
t1i nnularını hnklı ı.;ibtcrl'lıll
mek hususumln zcki\sını i~lc· 
tir .• l\lesclii. miicıiınlcrln hepsi 
kendini hu.kh bulur, kntll ynıı· 
tıj:."1 lıir clnny<'t ile hnJntııın 

hukmctmi~, hnrckctlerinc lstl
knmct Yermiş olnn hırsını tnt
mlıı etmiş olur. Jicıullııl J.:nhıı· 
hatıl ~ören mikriim yoktur, en 
ziyndc cc,..nrcti mcd< ~~·c snhi
lıl olnn: "Hntn ettim., cleı·. 

öonra tnı·ihe bnkın, ikticlnr 
DlC\ kiinc gcknkr dnlıııa ictcal 
ileriye ·iiı·mii-:lcrtlir, Jt'nknl 
bunlar Iıcıı ınnslrndlr . . Altında 
dnhııa ilıtiı-a:.lnrımız gizlidir. 

.Artık hnyattnn hl\; hir ~ey 
beklemeyen her arzusu tntrıılıı 
ooilınıı;; IJll' atlt\1111 i~tidnr lllC\'• 

Jdinc getirin; bir mihltll'l on· 
rn dn: ''Hııydi artıl\: \;Cldl, JC• 

lini dnha genç biri ine tcrket.,, 
deyin; giu·üı~Uniiz ki, c\ \'ch·o 
lıi\; gözü olını) nn o mc\ kic ıın
sıl biiriik bir ihtlra~lıL nrıln.· 

cnktır. 

üstat Mlikrlmin Halil coş
muş, talebesini tenkit eder gi
bi b ütlin \Jcşcriycti n k usu rl:ı.ı·ı
nı ortaya döktiyor; insanlıkta 

''hırs,, mevcut oldul{ça beşeri
yetin saU\ha knvuşmnsıııa iın
kA.n olmadığım söylUyordu. 

- Ustad, dedim, lıu hırsın 
da tatmini mümkün olamadı
ğına göre bir ıslah teşebbUsU 
için bUtUn insanları topyekun 
ortadan kaldırmak IA.zıın olu
yor. 

GUldU: 
- :EH~t, dedi .. Jnsnnlık fıle· 

nılnl topyekim silmek lflzıııı .. 
Sonra yakın hl\dlselerdeıı 

derin mt\ıınlar çıkaran bir fi. 
lozof gibi gözleri dnldı, harir 
bir sesle ilA.ve etti: 

- Paknt bnııa ne hn(·ct .. l ıı
snrılar a. ... ırlnrdıınbcl'i hirbirlc
rinl ortndıuı ki\~ lırmnğn -.;nlı· 
.,ıyor YC knlchrıyorlnr dn .. in· 
nnların yn~ıunnlnrına mani o· 

!nn kendi hııysu7Jnklnrı .. 
- Hep 1nsnn olduğumuz 

halde insanları pek kötUIUyo
ruz UsUıd, .eledim. 

- Tabii, insanılnn her şey 
beli:leııir de oncll\n.. Bir misal 
sana: 

"HirLini tnnn•ıın.. J~, ,·clı•c 
inlcbcm idi. Sonrn <lt\ hııynUn. 
hlrı,:ok münnsehetlerle beraber 
bulunduk. Hlr gün kendiı.:lno 
rastladım. 

- nıı ı.:ıulnr sene ~eni okut· 
tıını. Birçok ıniinnsebctlcrlo 
hu kadar dn hukukumuz 'nr, 
fnknt sen bir l•ere hile emtl-
mc uğrrunıyor un •. 

])edim .• Sc cc,·np 'erse 
ğcnlrısirı? 

- 1nsnnız hocıım! .. 
l>odi. 

be· 

Mükrimin Halil söylUyor, 
söyledlkce coşuyor yo coştuk
ça söylUyordu .. üstadın fikir
lerini not ederken, ı:;azetP-cl
lerlc konuşmnğı reddeden ka
palı kutuyu açmnğa muva{fnk 
olduğumdan dolayı se,·inç du
yuyordum. 
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ın a!'1 ıya ı ar~ 
Muhtelıf noktalardan Yeni bir İstanbul 

yeni mevzilere çekiliyor 
Yüz ıc:nc evvel mcıhur Gene· 

ral Moltke lstanbulun haritaunı 
yapmak için elinde mett-e, tehri 
karıı karı§ dolaııyordu. Sonradan 
ne§rettiği hatıratında yazar. Ken. 
diıini görenler: 

llclsin1:i, f9 ( A.A.) - Fin. 
landiya tebliği, Kareli berzahın· 
daki dü.sman tazyikinin, dün 
Vıborg gölü ile Vuoki şehrı ara. 
sında devam ettiğini bildirmek. 
tcdir. 

Finlndiyalılar, muhtelif nok
talardan, yeni mevzilere <'ekil • 
mektcdir. Düşman çok ağır za· 
yint vermektedir. Taipalc nch _ 
rinde üç Sovyet hücumu tarde. 
dilmiştir. Lado!!'a gölü şimalin
de. düşman taarruzları pliskür. · 
tülmiistür. Kuhmo mmtakasın -
da, Finlandiyalılar, So,-yet cü • 
ziitamlarınm kuşatılması hare. 
ketiM devam ederken. miitcad • 
dit müstahkem me\•ki ?K-ıptet • 
mişlerdir. Pctsamo cenubunda, 
Nantski nehri üzerinde müsa -
demeler devam etmiştir. 

Sovyct Tebliği 
1lfos1mt·a, 29 ( A.A.) - Le 

ningrat askeri mıntaka.sı genel 
kurmayının tebliği: 

2 şubatta Kareli berzahında 
Sovyet kıtaatınm taarruzu in _ 
kişaftn devam etmiştir. Düşma
nın taarruzumuzu durdurmak i. 
çin yaptığı teşebbüsler akim knl 
mıştır. Düşman, bUyUk zayiatla 
geri cckilmeğc devam etmiştir. 

Salmenkojda nehrinin şimal 
sahili ü1.erindcki müstalıkcm 
bölgeleri işgal eden kıtaatımız, 
Vuoksijervi gölünün garp sa • 
bili iizerindcki ritnsari ve mü • 
teakiben de markela, Hammar. 
miycvi ve Juronarjervi gölünün 
şimalinde Heşkurila, Bejnijoki 
istasyonunun 4 kilometre cenu
bu ~arkisindc Kamaro ve Viipu
ri'nin 6 kilometre cenubunda 
Alassomme mevkilerini zaptct· 
mişlerdir. Veril<'n muvakkat ra_ 
kanılara göre kıtnatımız 42 mUs. 
tnhkcm nokt,;ı. zaptetmiştir. 

Ccnhenin dijfor bölgelerinde 
mühim bir hadise kaydedilme -
rniştir. 
Havanın muhalefeti dolayısile 

tayyareler sadece istikşaflnr ynp 
mrnlardır. 

lJOndra. 1?9 ( A.A.) - B. Çcm 
bcrlayn, meclisin hali hazır dev. 
resi mesaisinin muhafazakar 
mebus Lampson tarafından ve
rilen takriri müzakere etmeye 
imkan vermedi~ini söylemiştir. 
Bu takrirde La.mpson hükume • 
tin ordu mevcudundan bazı kı. 
talara derhal Finlandiva ordu
suna hizmet kabul etmeleri mü. 
saadesi vermesi istenmektedir. 

Finlandiya Milli Bayramı 
Os7o, 29 ( A.A.) - Finlandi

ya milli ba)Tamı, bütün şimal 
memleketlerinde, Finlandiyaya 
bir yardım günü olarak kutlan. 
rnıı:;tır. 

_He~ taraf!a mitingler tertip 
cdılmış ve Fınlandiya askerleri 
için nakdi ve ayni yardımlar 
toplanmıştır. 

lngiltcrcdcn ka'l!dcdilcn gönül. 
liilcr 

Londra, 29 ( A.A.) - ~i'inlan
diya elçiliğ'i Röyter ajansıoo 
İngiliz gönüllülerinin Finlandi. 
yaya hareketleri hakkında taf. 
silat vermiştir. 

Bir İngiliz gönüllü grupu yol
dadır. l\eza Londradan haret c. 
den 300 1facardan mürekkep di
ğer bir gnıp ta yolda bulunu _ 

yor, bir kaç yüz gönüllüyü ihti. rı ln~iltercde gönüllü kaydedi • _ Bu türkçe bilmez böyle ne 
va eden esas İngiliz grupu da 1 liyorlar. Binaenaleyh Finlandi. dola~ıyor .. lstanbulu bu mu bize 
pek yakında hareket edecektir. vada harp edecek lngiliz alay- cak d' 

Bu gönüllüler, Vestmnistcr'- ları vnlnız lngilizlerden mürck. tanıta .. ıyorlannı§. 
d k' F' ı · d "') f k Moltltc'den sonra geçen yüz 

e ·ı ın andıya ~önüllü bürosu. kep egı a ·at Avusturyalı en- sene irinde Istnnbul hakkında 
na müracaat eden binlerce kişi ternasyonal Lctonyalılan v~ di. % 

arasında s!hhi muayeneleri ya - ğer memleketlerden gelenleri do yüz bin laf edildi. Falrot §ehirli 
pıldıktnn sonra ayrılmışlardır. ihtİ\'a edecektir. bildiğini okudu. Evini bir lmnş 
Bir çok kadın ve ihtiyar da mü. Hesap edilmiştir ki her gö _ d?hn sokağa ilerletmeyi kazanç 
racant eylemişti. Fakat onların nüllii. Finlandiya bür~sun:ı 200 bılerek aokakları, caddeleri bo. 
Finlandiya dava.sına olan mu _ İngiliz lirasına mal ola<'aktır. ğnzladı. Ve işte bugün hize gör. 
habbetleri Finlandiya harbi gi· I<'inlandiya hiikfimctinin bizzat düğümüz köhne bir ıehir miras 
bi çetin bir mücadeleye miisait Finlandiynda g-nüllülerin iaşesi kaldı. Şehir mütehassısı Banka· 
olmıvan bünyelerinin zayıflığı için vapacağı masraflar bunun Jar caddesinin acıklı halinden 
telafi cdeme1.di. haricindedir. bah11cderken: "Maalesef buraya 
Seçilen gönlillüler Finlandiya el. Bir gönüllü ayn.ı Finlandiya hiç bir ıey yııpamayız'' diyor. h. 
çisile ve rnrdım komitesile bir askerinin maaşını alacaktır. tnnbulun her ı.~ti öyledir. Bir 
m.ukave~e imzalıyorlar. Bunlar Haryte~ sonra kendisine veya ıey yapıJamnz. Maalesef, maale. 
F!nlandıya davasına sadakatle varıslerıne aynca bir ikramiye ıef... 
hızmct ve Finlar:diya subayları- verilecektir. Demek oluyor ki Fakat i§lc belediye iıe giri1-
nm emirlerine itaat edecekleri. her ı:-önüllü günde 2 şilin ala ~ miıtir. Milyonlarla iıtimlikler 
ne d:ıir vemin ediyorlar. Fin • caktır. Bundan b~ka sakatla _ milyonlarla tesisatlar yapıyo?': 
landivndaki enternasyonal gö - nan ı?önüllüye ayrıca bir para Hiç §Üphc yok, ki bu, lstarloulu 
nüllü kuvvetleri saflarında bir- ,•crileceği ~ibi harp sahasında acıklı vaziyetten kurtnracnk ye. 
met edeceklerdir. ölürse ailesine de tazminat ve· ganc yoldur. Y cganc çare. .• 

Bütün mcmlckellerin tebaala· rilecektir. Gümrük komisyoncularından 
H~lil Güden imzaımı taşıyan 16 

L oy d C o r c' u n n utku s:::~~ı~.~~~~!~~ i~~~~§ ~~~~ 
ketleri" baılrğmı ta§ıynn bu ki. 

Lon.~ra, 29 (A.A.J -. Loy.d İngilizler, haki~ ~ir dava için 1 tap .müellifi lstanbula 60 ;me~li~ 
Corç, dun Dorçcster Hotel de hır çarpışıyorlar. 1ngılızlerin arzusu, ıenı, nnn ve 30 mctrclık ikıncı 
nutuk söylemiş ve ezcümle de. alınan tcahhütlerc ihanet etme. del'ece caddeler açılması lüzu· 
miştir ki: mesi şartiyle bir sulhtur, munda.n ıiddctle bahsetmektedir. 

Kuvvetli bir havacılığımız bu Loycl Corç, istihsali fazlalaş. Tekli.f ettiği planlar yapılırsa, 
lunması, bizim için bir mecburi. tırmak lüzumuna da işaret eyle. Taksım meydanından baktığımız 
yettir. Yalnız şurasını ~öyleyim miş ve bilahare Rusya ile muhte· zaman Karnköy meydanını, Köp. 
ki İngiliz halkı eğer hava bom. mel bir anlaşmazlıktan bahseder. rüyü, Denizi, Eminönü meydanı. 
bardımanlarına maruz kalırsa bu_ kcn fazla tehlikelere maruz kal. nı, Yenicamii, Vilayet ve Beledi. 
mın al:sülameli derhal kendisini mamak için ihtiyatlı har~ket o. ye, Kumandanlık, Adliye saray
göstcrecek ve buna cevapta ı;e· Junması lüzumunu tebarüz• ettir· Jannı mülccmmclen görecegız. 
cikmiyecektir. miştir. Taksim.Karaköy caddesi için bir 

Vels Berline 
hareket etti 

Japon gazeteleri Yeis
in seyahatini mevsimsiz 

buluyor 
Bcrnc, 29 (A.A.) - Alman 

matbuatı, Sumner Vcls'in ziyare. 
tinden ancak bugün bahsetmekte· 
dir. Vels öğleden sonra Zürihten 
Bcrline hareket etmi:ıtir. 

Zürih, 29 (A.A.) - Almanya. 
ya hareket eden B. Vels, B. Mu. 
soJini ile yaptığı törüşmeler hak. 
kında herhangi bir mutalca der· 
meyanından imtina eylemiş ve 
Almanyadan avdet ederken !svic;. 
reden geçeceğini söylemiştir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Japon 
gazeteleri, Sumner Vcls'in seya. 
hatini, mevsimsiz bir sulh misyo. 
nu telakki etmektedirler. 

He>şi Şimburn gazetesi, Ame· 
rikanın sulh için çalışmalarına 
Avrupa harbi uzadıkça bu mem. 
Jeketin de harbe sürüklenmesi 
tehlikesinin artmasına atfetmek. 
tedir. 

Kokumin Şimburn gazetesi de, 
sulh için yapılacak gayretle.re e. 
ğer Japonya ve Sovyetler birliği 
gibi büyük bitarafların da him
meti inzimam etmezse bu emekle. 
rin boşa gideceğini yazmaktadır. 

Mehmet Çelikel'in yeni 
bir teberruu 

Zongııldak, ~9 ( A.A.) - ?A>n
guldak çocuk esirgeme kurumu 
himayesinde bulunan 352 yav -
runull iaşe masrafına yardım oL 
mak üzere lücmardan Mehmet 
Çelikel 200 lira teberruda bu -
Jqnmuştur. Bu vatand~ bun -
dan iki av önce vine kurumu -
muz vavrÜları içiiı 40 takım kış 
lık elbi&e \:ermişti. 

Bayburtta şiddetli 
zelzele oldu 

Cenubi Amerika 
sahillerinde 

Ncuyork, f9 ( A.A.) - Nev -
york - Tavms gazetesinin Mon
tevideo muhabiri yazıyor: 

Cenubi Amerika sahilleri ci. 
varında yeni bir deniz çall>IŞ -
mnsı vukua geldiği hakkında: 
kuvvetli şayialar dolaşm:ı.kta -
dır. lngilterenin cenubi Atlan -
tik filosunun Rio Plata civarın
da toplandığı öğrenilmiştir. ln. 
giliz Havkins kruvazörü, zikzak 
yollar takip ederek dün Monte. 
videoya ~elmiş ve acele surette 
petrol aldıktan sonra derhal de· 
ni1.e açılmıştır. Havkins kruva -
zörü müreltebatmdnn hiç kim. 
se bıı esnada karaya çıkmamış. 
trr. Diğer taraftan bir Ameri _ 
kan C"cmisi dün ~ece Montevideo 
nun 50 mil a~rklarında birlikte 
seyreden beş İngiliz harp gemi
si görmUstUr. 

lcaç milyon metı!-e mikabı toprak 
tesviye edilmek lazımmış. Emin. 
önü mey.danı iki buçuk mdrc ka. 
dar yükıcltilirsc, Karaköy mey. 
dnnı göriilcbilccekrniı ... 

Eserin "Netice'' aind.e §U satır· 
lar \'ar: 

"Yükselmek için; ev\'cla ta
mahkarlığı bırakmalıyız: Milli 
kalkınma için sarf edilecek mil. 
yonll'lra acımamalıyız. Vnkit im. 
zanrna.k için 365 gün, günde 24 
ınat çalııacnk bir mctod kabul 
'etmeliyiz." 

B. Halil Güden, geceyi de gün· 
düze kntıp 24 uıat çnlrımalıyı.z 
demek istiyor. 

İstanbul şehrinin U>rihini ala. 
kadar eden projeler, fikirler ve 
miitalcaları muhtelif vesilelerle 
çok tetkik ctmi, olduğum için bu 
mutnlcaları doğru hulm..'lnrn im. 
kansızlığma i~rct etmek istiyo. 
rum. E ... vcla "mümloün" ü iyice 
tarif etmeli, anlamalı, sonra "yı· 
kıp yapmanın" ne demek olduğu. 

(l.,ıltfcn . .,a1ıifc11i çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 
-

Böyle vergi kalkandır 
rnr diiğiin, hir ccnnzc e\ lcrimizln bütçelerini nltüst eder. 

HnttA t;c~k kcı:~·e .. h~sit hlı· t;iirckli mi nfirHğln mn.srnflarmuzı 
knhnl'ltı~ırıı ~oı·uruz. Her aile do bunıı pek tabii bulur. Kimso 
yadırf;aınaz. 

1"aknt ny111 hadisenin millet hiit.çesindo yer alışı, bir :foY• 
knlflclcllk olur. 1\fescH\: Uiinkii gazeteler, lıiikfunctln . ,-ergi
lere :rn~n yRıın<·nğrnı, yahut yeni bir müdafıu\ yergi i ihdas 
odcccğıni ) azıntn, her tarRftnki konu~mn mc\'zuları hu mc e
leye inhisar et ti. 

J>~i".?'"• di':'lerin0 kn<lar lltıhlnndığı halı.le hfıln durmn.r 
ılım gunun yirmi dfirt santlndo ccllk çağlaynıılnrı akıt.arak 
top diikiiyor, tank yapıyor, .kannt tnkıyor, ı>cr' nno uğııltlnuror. 

· 'J.'crsırnclcr~, yeni havu:r.larn, bn';'kA <loldar, nyrı t.czgülılar kn.
tıpır, rnhnknlarıııı çoğnltıyor, nındcıılcrdc bir .knrırıca kay· 
nnı;oııınsı Hlr. Hepsinin (ltınıarı olncnğını hildil'.,rf hnMc bunları 
iiı.:tiist<' J ığ'ıJor, Yarın giiziinii lurpııınclan harcnyacnk. 

".o\k nkı:e kara giin jt:indir,. diyen ntnlnrımı7.l şimdi dnha. 
iJl anh)or, onların biiyiik çnıılı dlmnğlnnnı donatan zekAyı 
tlahn J ukmclan kı\\ ı·ıyoruz. 

Dün g~ll'n Yunanlı giire~il<'r Galata rıhtımmıfa 

naıılnırt, 29 ( A.A.) - Dün 
sabah 5.10 ve 7,30 da burada i. 
ki şiddetli zelzele olmuştur. 
Bunun neticesi olarak Bavburt. 
ta üc; du\·ar yıkılmış ve Kısank 
ve Tah~ini köylerinde bir ev, üç 
ahır çokmüştür. Diğer köyler
den haber alınamamıştır. İn
sanca zayiat yoktur. 

J>iiıı) n içinde Türkiye <.le lıir \'ntnı11lır. Onun <ln. budu~ 
hın, hem gcııl';', m: uz bucak ı:.ı: hll(lnt.lıırı \tıl'. Hunları konı· 
rıınkln nıiik<'lll•f olanlar, elbette çağdaş tlıhi) c~l kullan&A:ak, 
zıuıınnrrı sllılhını, n. ... rın ihtiyatını ele nlı\cak. 'J'iirkiyo bugün 
re, kall\dc hnlli dünyanın, emrettiği <:nrclcro baş\"urma.kta.dır. 
SilAh, <'l'Jıharıt\ tank, tan·'1rO ,.o dahil hin tiirlii harp Aleti ile 
ordulıuını <lorıntmRk için ıınra lıarcnyor. Jlonu kn.rşılayacnk, 
clhcttı;; nılllctlıı kcnclisldlr. Ortada dolaşan onun hayntı, onun 
·':'erdi, onun tıuihi oltluktnn ... onra :r..aten bıtşkn ııo yapnblllrdl? 

)larp, frlı\kettir, atco;;lo OJ rınyanlnr hunu lllllrler. l'cr
yiiziimle belki hiç bir mlllet Tiirklcr knı:lnr harbin ağırlığım 
tn":"ımanırşla.rdır. ı~,·et biz, candan barışçıyız. Şnnln sıyrılmış, 
en katı yürekli diişnıanlnrıınızn hile knhznsmı öptürmiiı; kılıc,:
ları biz ta.~ıchk. HAia da ·IIAhm t.nrırı ı olduı;."tırnuz.:l nndlçebi· 
liriz. Pakat h()yle oldu~ı halele candan barışçıyız. tiilllhlannın
nıız, 'ergl af;ırlıklarma katlnnrnarnız dn işte hep bu uğurdndır. 

Gazetelerden biri şöyle bir mesele ortaya ra buraı:la seyyar satıcılık ile satıcı kıyafetinde 
atıyor: Köprüdeki vapur iskelelerinde yoJcular dilencilik biribirine karışıyor ve biribiri.Jıe kan-
ını daha fazladır? Yoksa seyyar satıcılar mı? şan bu iki sınıf küçük sanat ve ticaret ehlini 

·-·--Mes~en}n halli hakikaten kolay değil. Zi- ayırt etmeğe imkan bırakmıyor. 
......,W•••• ... •••w• me•_ .. _.._ .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...,. .. •••••••••·---

Vergiler &rt ıyor, çiinkü arttırılmnz tln. sınırlnrı kalesiz, 
erleri silAh ız, ha\ ahırı uçakı.ı:.r; bırakırsak bu \'crgllcr ciz)"C 

olur. Hiitiin mcmloket ynğnın)B ui;rnr. J~linılcn sllflhı hırnlmn· 
larm haline hnkın. Orada şercfsbr.llk, zuHim, haknrctlo hcra.
hcr a<:lıkhırın dn. en korkuncu hiikiiın siirmckt.cdir. 

Jl.AIOH SOHA GEZGJX 
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1 Sinema 
Haberleri 

• Madlen Karol 200 
1 c--·-·-----........... w çocuk an 

Gazeteci sinin 
SEY~HATI..._ 

-2-

izbon sokakları 
bir a emdir 

Bir taraftan 
bir taraftan 

çapkın kadıntar, 
da dilenciler ... 

Oradan dahi hareketle Gatre
fahe (Gata. veya Ba.da.joz ls.. 
panya.nm bir şehridir. Meşhur 
Gata dağının eteğindedir). Bur
DUDıUil önUne vardık ki orası 
meşhur Napolyon Boruı.partm 
donanmasını İngilizlerin yak.. 
mış olduğu mahaldir. Ertesi gün 
de kömür tükenmekle almak i
çin 8ğle vakti Portekiz devleti
nin merkezi olıı.n Lizbon şehrine 
dahil olduk. Vapurun kalkma 
vııkti ge~cıse de kaptan bize 
beş altI s:ı.at mUsaade edip bir 
ka.ç arkada.' arabalara binerek 
etrafı dolaştık. Lakin Lizbonun 
eoka.klan geniş ve düz olmayıp 
yokuşla.n nek uzun ve tepe üze.. 
rindedir. Bir m:ı.hn.Uenin eokak
la.n ~tran~ resminif pc'r ı·tif 
yapılın.tş. Ogiist tabir olunnn 
ça.TŞrda. kuyumcu ve tuhafiyeci 
ve sair temiz esnafın dükkanla. 
n vardır. Pazar kurulan yer de 
fena olmayıp gayet biÇiminde 
resmolmımtJ3t.'ur. Seyrangahlan 
da pek fena değil. o vakit gözü
me pek gilzel görlinmüşse de 
eonradan mtişahede eylcd'ğim 
bağ ve bostana. benr.er olmadı· 
ğmda.n §imdi gözlimde cok aşa. 
ğı kalmıştır. Şehrin etrafında 
dutluk ve sair bostanlar içinde 
güzel köşkler yapmı.slnr. Ben 
o gil7.ellikte evler hiç bir yerde 
görmedim. Lakin şehrin ca.pkm 
ve dilencisi çok olup ça.ı>kmlar 

bir tarıı,ttan, dilenciler bir yan. 
dan musallat oluyorlar. Dilenci 
yarasını açıp insanın yüzüne 
karşı tutar ve üstüne sürer; zor
la para. alır. Diğerleri tllrlü eza 
lle para gaspcder. Şehirde çeş
me ve ç6pçU bulunmadı~ için 
her yerin süprüntüsü. sokağa a
tılır. 

Halk, Hak tarafından çok 
~ur yağıp selle sUpUrfilme
inı beklerler. Su kıtlığından 

dolayı saka çokluğu vnrdır. Ba. 
ğırrşlan insanı rahatsız ediyor. 

Ertesi gece Blski (1) körfezi
ne vardık ki orası pek dalgalı 
olduğundan gemiler girip çık
mada. hayli gUçlUk çekiyor. l<"'ır. 
tma.ır havada pek çok gemi te
lef olmaktadır. Elhasıl lstanbul
dan hareketimizin on altıncı gU
nU umh."tan pus (sis) içinde ln
giltere sahilleri ve ınaklarda 
dolaşan balıkçı kayıkları gö. 
ründil. Nihayet ertesi giln Sav
ta.mto limanına (Southampton) 
muvasalat eyledik. Maltanm 
aksi olarak orada karaya çıkar
ken 'Pasaport veya kümrük tez. 
keresi soran, yahut: 

- Benim kayığıma gel!. diye 
musallat olan hiç görUlmevip 
herkes işi gücüyle meş~dU. 
Fa.kat boş gezen ecnebi olduğu_ 
muzdan hayran hayrruı kryafe
timlz.e ha.kıyorlardı. Gümrükten 
ewa.mızm içinde tütün ve onun 
gibi memnu bir ısey bulunmama
sı icin pek ziyade aradılar. 

Kaptanm tarifile gittiğimiz 
lokantaya beraber g~diğimiz 
Lehliler ve eskiden oturmuş 
ınfiltecller, Amerika ve Avruna
lı muhtelif clns yolculılr sığın
dıkları için yer kalmamı~tı. Güç 
bclA biz de bir ta.rafa sıkıştık. 
l~e kalabalık cins insanı orada 
gördUtn. Sutamnton'a Hindistan 
ve diğer ha.validen tUrlU esya i. 
le pek çolt gemiler r.Pldiği icın 
muazzrun bir ticaretgah olduğu 
malimıdlll'. La.kin kimf'e kimse. 
ye bu kal:ı:balıkta bile lakırdı 
söylemiyor. Ynlnız b:ı.şımızda 
fes olduğun<Lı.n "bu krrmm ~ev 
nedir" df ye öteki beriki ha:yTet-

c www ;wott WWWJ! • 

nu h .. saplavabilmcli.. 
"Yeni bir htanbul'' kunnalt, 

tabi.:- caizse "ham fikir'' yahut 
"ham bnyal'' d.ir. Çünkü, B. Ha. 
lil Güden'in lstanbulunn bugii..,_ 
kü binalann hemen hiç biri ya· 
lttfft!ft. Mfl,mıkam milyon met. 
ı-.- mile~ bı topraktan önce bunlan 
'ü~ünmcllyb. 

NlY AZt AHil\ıJET 

te kalıyordu. Nihayet Londra.ya 
gitmek üzere hareket ederken 
çnntamı çaldırdmı. Elim ayağını 
tutuşup lokantacı bir iyi adam 
olduğundan~ 

- Aman Sinyor benim çan
tam zayi oldu. Ne yapayım?. de. 
diğimde. o adam zabıtaya ha
ber verdi. Az zamanda hırsız. e
le gec:irile.rek çantamı alıp bana 
verdiler. Hırsızı dn mahk<tm e
derek hapse attılar. Böyle ça. 
buk faslı dava lıoşuma gitmek. 
le diğer biı· kaçmı daha bekle
dim. Gördüm ki onlar da muha
kemeden sonra eğer bir daha 
elin.hası olursa biner kuruşla te. 
keffül etmek c kefil bulnmndı.. 
~'"I tn ltdirde üç ny mti<idetle lıap
sohınmak tizcre karar 'erilmesi 
daha ziynde zevkime gittı. 

Sutnmpton'dan güneş battık
ttın sonra <lemiryolu vasıtasile 
hareket ve Londraya muvasalat 
etti isek tc geoe olduğundan o 
aralılt: bir yer e-örem<!dik. Sahi
le <:ıkıp beş on kadar araba bi
ribiri.ne bağlanmı ve önünde 
vnpur arabası yanar olduiu (lo. 
komotif) halde bizi kıçtaki ara. 
baya koydular. Herkes tamam 
bindikten sonra koyverdikleri 
~bf rüzgfı.r gibi vızıldayarak 
devnn ve revan (se~rtip koştu) 
oldu ki tarifi mümkiln değildir. 
Görünen yerlr.r gQya su ı?ibl a. 
kıp f?icliyor da blz olduğumuz 

verde dunıyoruz gibi uçuyoruz. 
Telgrafyn dedikleri ince teli 
bile f;ÖrmilşiizdUr. Araba altı· 
na hayvan ve saire girmemesi 
için bekleyen ı?özcUlerin kılığı 
pek tuhaf olup öyle hızlı gidiş. 
te. kollarını dışarı uzatıp dik -
katli bulunuyorlar. Elhasıl Lon
drnva ''Mll \'C dahil oldu. 

Mösyö RcY'J'!f' adında bir Fran 
sız türkc:e bflmezle taruştmı. 
Be:ı de biraz Fransa lisam bil. 
diğim için benimle azıcık Ulf e
ti olmakla refakat cvledik. Lon. 
drayı iyi blldifi için bir lokan. 
ta gösterdi. E~'lllnnmı yerleş
tirdikten sonra istirahat ettim. 
Doğrusu ı>ek güzel ikram ve i. 
zaz ettiler. Gördüm ki, bizim 
ramazan 1?eOesi gibi her taraf 
kandillerle aydınlanmış ye gaz_ 
tarla gündüz Jribi zarif şekilli 
bir ı.;.tif veldedir. Hemen dnya
na.ma.yıp lokantadan hareket ve 
merkum (Mösyö Reyno) ile çar. 
şıyı hayraıı havran ~ezip tema. 
şaya başladım. Hepsinden ziya
de eeı.acılann vuva.rlak bir k8.. 
se içine renkli su doldurup ar
kasına. mum yakarak tUrlil ali.. 
yi11ler gösrermclcri pek hoşuma 
gitti. ( Daluı uar) 

(1) Bisca.yc, ispanyolca Vi:. 
caya. 

12.30: Program ve memleket nat 
ayan, 12.35: Ajıuuı ve meteoroloji ha.. 
berten, 12.50: Ttlrk MUzı:t: {Pl.) 
13.SO/H.OO Mllılk: Ne:cll mU.ı:tk: 
(Pl.) 18.00: Program Ye memleket 
saat yıın. 18.0:S! TUrk l!llzJği: Ça. 
tanlar: Vecihe, I!' hire Forsan, Cev. 
det Ça~la, Refik Fersan, ı - Oku.. 
yan Sadi Ho~ses, Semahııt özderıııes, 

18.45: Ttlrk MUılğl: llıılk TUrkWerl. 
Adnnalı A.%lz ve Sadi Yaver Atııman. 
19.00: Serbest saat ıo.ıo: Memleket 
saııl nyarı, Ajan' ~c :meteoroloji ha· 
berlerl, 19.25: TUı-lt Mll%1ğl: Pe:rev 

ve S..;mailcr, Çntanıar: Ner, Buı1 

UOer; Tambur, Refik Fcrsıın: Tam
bur, lzzctUn Öktc, Kllddllm, Nuri Ha
m Poyraz, 19.40: TUrk MUUğt. 20.00 
Konu,m:ı. (MiW Kahnımıınlık menkt. 
bcleri), ~.15: Teman: ~k ve teaa.. 
dUf cilVC!ll, (Le Jeu de l'Amour et du 
Hıısard), Yru:nn: Mıı.rivnux, Nakle
den: Saada &\yit, Ekrem ~t tem
silden ev\·el eseri ve mllel'lfinl tak. 
dim cdeeol.tlr. 21.45: R&dyo Orkes
tnısı, 2%.15: Memleket saat ayan, 
ajans ha~rlcrl: zlro.at, F'.ııbam -

Bugün büyük 
bir şöhret sahi
bi olan sinema 
yıldızı Madlcn 
Karol bir tesa. 
dil! olarak ikinci 
defa hayata doğ
muş ve bu tesa. 
düfün kendisine 
temin ettiği sa.a .. 
deti başkalılnna 
da tattırmıştır. 

Aşağıya nak. 
ledcceğiıni% va
kalan okur ise
niz bu cümlenin 
manaamı daha 
ıüzeJ anlamı§ o. 
lursunuz: 

Takriben on 
~ sene kadar 
evvel ihtiyar bir 
kadın Paris met
rosunda sıc:cık 
göz ya§lan dö
küyordu artık o. 
nun i.Çin yaşamak imkanı kalmtı. 
mııtı. Hattti nerey~ gideceğini, 
ne yiyeceğini, nerede yatacağını 
bile bilmiyordu. Bu kadın bin bir 
tehlike atlatarak Rusy dan kaç. 
nuş, karda, tipide yürüyerek 
Fransaya kadar gclebilmeğe mu. 
vaffak ol.nıU§tU. Fakat §imdi gi
decek hiç bir yeri kalmamıı, bii· 
tün kuvve ve cesareti kmlmıştı. 

Hıçkırarak ağlıyan bu 'kadının 
üzerine bir rahibenin eğildiği ve 
kulağına bir §eyler söylediği gö. 
rlildü. Metro durunca rahibe ka· 
dının koluna girerek Senvensan 
manastmna götürdü. Milltcci bu. 
rada çok iyi munmelc gördü; ye. 
niden cesaret ve kuvvet buldu. 

İhtiyar kadın hayatını kazan. 
mık imkinıru bulmuş idi. Kendi
sini kurtannı§ olan hcnt§ireleri 
sık sık ziyaret eder, kadirşinaslık 
gösterirdi. Bir gün ihtiyar kadın 
yanında çok güzel bir küçük kız 
bulunduğu bnlde manastıra gitti; 
bu yeğeni idi. Bqbemşire bu gü
.r:eJ kızın ne iş yapmak fikrinde 
olduğunu sordu. 

- Sinema ... 
Cevabını alınca: 

- itiraf ederim ki hayatımda 
sinemaya gitmi§ değilim, dedi; 
insan her sahada iyi bir karakter 
gösterebilir. 

San§m güzel kı.z hayalini ha.. 
kikat yapmafa muvaffak olmuş
tu.. Bu genç kızın ismi bugiın 
Madlen Karol'dür. 

:Madlen Ka.rol yalnız kendi ha. 
yalinde muvaffak olmuş değil, 
başhem§irenin sözlerini de yerine 
gctlrm~tir. 

ScYinç Şatosu 
G~en pa.zar günü Madlen Ka.. 

rol yanında annesi bulunduğu 
halde bizzat kullandığı otomobil 
ile Sandrevil şatosuna gitmektey. 
di. Şatonun büyük bahçesi bir civ 
civ yuvası gibi idi. tki yüze ya
kın civciv yeşil çimenler Uzerinde 
oynaşıyorlardı. 

Madlen Karol halasının ne şe· 
kilde kurtarılmıı olduğunu düşU.. 
ncrck yersiz yurtsw: kalmış iki 
yüz yavruya şatosunu tahsis ct
miıti. Madlcn Karol bu §ekildc 
başhemşirenin temennisini de ha
kikat yapmııtır. 

Halen Amerikada oturan Mad. 
len Karol A vnıpada geçirdiği son 
birkaç gün içinde yavrularını :ri. 
yaret etmeği de ihmal etmemiş. 
onlarla birlikte yerr.ek remiştir. 

1 .. 3 - 940 Cuma 

TahvUAt.. Kambiyo - Nukut llorsam 
(Fiyat), 22.25/28.80: Yarınki pro
gnun, ve kapama. 

Tiyatro ve 8İnemalar 
ŞEU1R rlYATROSU 

ı.rnı•. Tcpcb!l§I Dram kımnı: 
.Ak§am 20.30 dl\ 

o JtAJ)J~ 
* "' ~ 

Komedi kısınmda ak,am 20.80 dıı.: 
llEIUU:s KENDi n::RtNDc 

-----o--
ll.ı\LK OPEltETİ 
Du al<şnm 9 da 
(l 9 Hnyumctı) 

Son Ternslll 
Cumartest ak{3mı 

DUyUk ~k opcr ti 
(R:ıllrOO) 

ALEMDAR Sineması 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

• es 

Madlerı Karol bugün için: 
- En güzel, en heyceanlı gü· 

nümü bu iki yüz yavru arasında 
geçirdim ... demiştir. 
Akşam olunca küçükler Mad· 

lene geceyi de yanlannda geçir~ 
melcri için rica etmişlerse de 
Madlen Amerikaya döneceğin
den buna imkan bulanuunıq ve 
yavnılara veda dcrek aynlmı .. 
tır. 

Madlcn Karol Napoliden B~ltı 
isimli gemi ile Amcrikaya dön. 
müştür. ltalvan gazetecilerini 
kabul eden artist: 

- Bu sevahatinizin en güzel 
hatrrası nedir? 

Sualine: 
- Sandrcvil'deki iki yüz yav. 

rum_ cevabını vermiştir. 

s p o r - -Y arm mektepler ara.tun· 
da yapılacak futbol 

maçlan 
lstanbul mektepleri tJoüybol t•ı 

futbol ük l:eyetiıldtn: 
2·3·940 cumartesi günü yapıl:ı· 

cak futbol maçları. 
Saha komiseri: 1. H. Turgay 
Taksim stadı: 
Şişli Terakki • Ticaret lisesi sa· 

-:ıt 14 hakem T. Ozerengin, 
Galatasaray - lstiklfil lisesi saat 

16.10 da hakem T. Ozerengin. 
Şerq stadı: 

Saha komiseri: H. Saver. 
Taksim - Ylk.e ÜlkQ lisesi saat 

l4 hakem Ahmet Adem, 
I~ık lisesi - Kabataş lisesi saat 

\5,10 hakem Alunet Adem. 
2-3-940 ta yapılacak voleybol 

maçları: 

Bej•oğlu Halkcvi salonunda 
Pertevniyal lisesi - Darüşşafaka 

lic:esi saat 14 hakem T. Kenbcr. 
Vefa lisesi • Haydarpaşa lisesi 

saat 14.30 hakem T. Kenbcr. 

Türkiye Kros birincilik
lerine İştirak edecek ta· 

kunlar dün geldiler 
Önümüzdeki 'Dazar gUnll Hey. 

beliadada yaı:nlaca.k Türkiye 
kros birincilikleriiıc işitrak cde
ook takımlardan hmi r ve An. 
kara ekipleri diln gelmişlerdir. 
Kocaeli ekipinin de bugUn gel. 
mesi beklenmektedir. 

İzmir takımı: Sırrı. Emin, 
Hüseyin, Ömer, Hilmi, Ahmet. 
Ankara ekipi de Ali, Mustafa. 
Şevki, Suat, Salfı.hattinden mU· 
teşekkildir. • 

Güre~çiler abideye çe· 
lenk koyacaklar 

Altıncı Balkan gUreşlerine iş
tirak edecek takımlar bugün 
saat 11 de Taksim Cumhuriyet 
abidesine mera.simle çelenk ko. 
yacaklardır. 

Altıncı Balkon güreş 
kongresi 

Bugün sa.at 15 te altmcı gü.. 
reş kongresi açılacaktır. Kon. 
greyi müteakip lsta.nbul bölge
sinin vereceği çaydan sonra sa.
at 19 da. müsabaka hakemleri 
ilk içtiınalannı yapacaklar<'Jır. 

Sen her zaman benim tapmdı. 
ğım sevgilim, canım olacaksın. 
Ta.nıdıklarmımn hepsi böyle 
yapıvor. 

Maryan teessürle bir kaç lte. 
lime kekeledi 

- Evet! Tabü ! Biliyorum. .• 
Sen nasıl istersen. Ailenin yükU 
senin iiz.erindedir. 

Hıçklrıklarmı tutabilmek için 
başım yastıklar arasına gömdil 
Onun bu vaziyette uyuyakalaca· 
ğmı llmlt eden Matyö, gözlerim 
yıldızlara dikmiş dilşilnllyordu. 

Ufukta. bir yangm alevinJ an. 
diran Parla ışıklan, ODA geçir. 
miş olduğu hararetli akşamı ha· 
tırl.a.ttı. Nasılsa, bu dakikalar. 
da, Boşen Norinden aynlm evi· 
ne gitmek üzere idi. Acaba mı 
meseleyi Maryana anlatmaktan 
niçin sıkılmıştı?- Boşenin bu 
mUnasebetsiz hareketini mua. 
ham cdereken kendisinin de iş. 
lemesine ramak kalnu'j olan fo· 
nalık ak1ma geldi. O da bu na.. 
at Sera!'min kollan arasında bu· 
lunacaktt. Şimdi kovnunda. ya. 
tan nezih kadm:ı. ba.ktıkçn ken. 
dinden utanıyordu. Bir milddet 
evvel Marva.na. söyledJği sözler 
birer birer aklına gelerek hay
retini mucip oluyordu. 1.engir. 
olmak kavgusu artık zihnbıdmı 
silinmişti. Boşenlerte, Moranjla. 
nn fikirlerini yeniden dimağuı· 
da toplıyamıyordu. Onlar dağı.. 
lxp ~itm!şti. Fakat Segenlerin 
evinde işittiği nuariyelcr biı 
türlü aklından çıkmıyordu. Ha
kikate nasıJ göz yumabilirdi T 
En çok zürriyet yeti§tiren hep 
fakir ailelt'.r değil miydi?.. Öy. 
le olmakla. beraber h:ılkm bir 
ku;mmm sefil olmasına. sebep 
insanların yanlış yoldan ırltme
sl idi. Sdalet doğrudan doğruyıı 
lnsanlann h ksız hareketlerin
den ileri şreliyordu. Ça.hşma me. 
selesi layıkile halledildiği gttn, 
an.. mevcut sekencslnin on mis
lini refah içinde yaşatabilirdi. 
DUnvada b!r milyon sef'ıl verine 
yüz bin ba.htiyar bulunması her 
ne kadar müreccah idlsc de, bir 
kere gelmiş bulunan şu blr mil. 
yon kişi, çatrşmak sayesinde, o 
yüz bin tallhll kadar mesut o
lamaz mı? Tarihin muhtelif saf. 
halamın bir gö.z ger.dirilse, ntı. 
f usu c;ıoğalan milletlerin hak ve 
adnlet aramak Uz.ere yaptıklnn 
inlolfı.plarm medenivetc bUyUk 
ve esaslı ya.rdımla.n dokundu· 
itı g5rllnür. Bu fikirler zihnin
de doğdukça, Matyö kalbinden 
ağır bir yUkUn kaldmldığmı 
hissediyordu. 

Şimdi, pencerenin dışamm
dan S?elen hafif ve mUtema.di hı. 
şı::rtılar. eu ılık bahar gecesinde 
tabiatın neşvünema bulmasın • 
dan başka bir ~Y değildi. San· 
ki ma.hlQkların yaşamalannı 
sürdllrcn umumr cazibe cihanı 
kaplamıştı. Karanlık içerisinde 
uyur gibi görünen arzın ı.eıni. 
n'nden ancak hassas bir kulağın 
duyabilece~ kadar hafif binler
ce ses yük!eliyordu. Milyonlar
la yumurtacıklar taşıyan sular 
ça~l çağıl akıyor, nebatlar filiz. 
!eniyor, tomurcuklar açıhvor ve 
arasrra, ormanm derinliklerin
den eşini arıyan kı~n bir hay. 
\'anın dillıiraş sayhaları a.Uedi
yordu. 

Tabii, bu hendmda bozulan, 
kuruvan ve çUrUyen yumurta. 
lar, tohumlar ve fideler de va.r. 
dı; ve kim bilir bunlann adedi 
kaça balii? oluvordu. Fakat bir 
taraftan nebatlar \l'e hayvanlar 
ölilme karşı yılmak bilmez blr 
mukavemet j?'ÖSterirken diı!er ci· 
hett:en insanlar, bilerek, istiye. 
rek, nesillerinin aza.1masma <;a· 
hşıyorla.rdı. Nitekim tabi.atm 1 
yeşermekte olduğu bu anda, şu 
vasi salın Ur.erinde, ciııslerinJn 
temadisini istemiyen ancak iki 
sevda.zede vardı. Bunlar, iltica 
ettikleri eöğUtıer eltmda. biı> 
tilrlil işveler ve nUvaziglerle, fa.. 
kat saldın tedbirlerine riayet e. 
derek sevişiyorlardı. 
~nç adam bu derin mtuAha

zalara dalmıaken, · birdenbil'E' 
Ma.Tvanm hafif solubnun ense. 
sini okşadığını hissetti. Derhn.J 
bUtün dUşUnceleri dn~larak ye
rine, dünvalan varatnn ve idn. 
me ettiren arzu kaim oldu. Mnr. 
yan vatağm bir kenarına büzül, 
müş. gözleri yumuk, fa.kat uya.. 
n~k. hareketsiz duruyordu. O 
b.ılhir kolla.nnm yumuşak deri· 
sınden, yan açık bevaz gö~ün. 
den, ''Üzilniln nembe renE?inden, 
kadmlııfuı e?.eli cazibesi inti§&J' 

Bölgenin Çayı :cliyorou. Analık onu yrpratnca_ 
İstanbul Beden Terbiyesi böl- gma bilakis gillell~tirmişti. 

~e başkanı vali LQtfi Kırdar, Mntyö iştiyakla tekrar M.ar-
bugUn Balkan ~Ur~iJcri şerc. yanı kollan arasına nldı: 
fine saat 17 de Parkotclde bir j - Ah meleğim! Ben kendf-
cay ziyafeti verecektir. mlzden şiiphe ettim... Sen beni 

AJ>fık 
a aylık 



Başvekilin hitabesi 
Sayın Baıvekilim.U Doktor Refik Saydam 

dün ecce aaat yirmide Ankara radyosunda da
hili ve harici meseleler etrafında bir hitaıbede 
bulunmı~tur. 

Baıvekilimizin dil.'l akşamki hitabesi, hU. 
kitmetin daima takip cttili basirctkarane &iya. 
setten dolayı umumi itimat ve memnuniyeti ta. 
zelcmigtir. Hitabeyi aynen neırcdiyoruz: 

Aziz vatanda:jlanm, 
Bu aktam sizinle konutznak istediğim me-.. 

leler ıunlardır: M'.lli korunma kanununun tat. 
bile mevkiine konulrnaıı, bllm!n tıevlit ettiti ba.. 
zı yanlıı akisler, son haftalarda bizi alakadar 
o:!on harici he.hsrler, 1940 Mneai bütçe hazır. 
lığı. 

AyJrc:danb~ dünya vaziyetinin gösterdiği 
derin tdıavvül~ do:ayısiyle, rr.ıı:rnJeketimizi 
ikt11adi ccphesinC!en olduğu kadar, müdafaa ba
kmımdan da koruyacak tedbirlerin alınmasını 
mecburi gördük, n her ihtirr.ale kartı raci.kal 
teu~rler almak lüzumu hasıl olacağırıı evvelüen 
düıündük. Haftalarca çahın:ak büyük meclisi. 
mi.ıce kabul edilen milli korunma kmıunu mey. 
dana geldi. Bittabi hu kanunun kanun. 
lar mecmuasında durmak için değil, zamanı ge
lince, tatbik edilmek için yapıldığını hepiniz üi.. 
liyonunuz. 

Kanunun müzakereıi eanaıındaki ve ıonra 
Büyük Meeliı huzurunc4ki sözlerim çok açık 
ve kat'i i:li: Zaruri ihtiyaç belirmedikçe vatan.. 
daılarımın normal haya~b'lna kantmak, hükU. 
met için hiç ana edilmiyen bir hareket olacatr
m IÖ)•lemiıtim. Fakat, gittikçe maddi n mane.. 
vi ıalırabı ulan, biz.im r,ibi harp chımdaki mil. 
Jetlerin U= ik~ıaaôi baya~lanna tcairclc:ın hali kaL 
mıyan bucünkii harbin, ~ml~etimizc!eki akis• 
lerine kar~ı koymak. al:lh deweıinin icaplanna 
uygun yapılmıı normal nsıftaki kanunlarla 
mümlıün oJamayacağmı gö:-ünce, milli korunma 
kanununu, nrdiii salahiyete istinaden, tatbike 
batladık. 

Dahilde ve hariçteki tefsirler 
Bu, içerd~ ve drıarda ~zı tefsirlere sebe.. 

biyet ,·er<.li. Hari;t~ Tür'.dye se:cı·1>31'Jik yapa.. 
cak, onun için kanunu h ·ı·:mete getirdi. cl~ildi. 
Dahilde, hükiimet bıır~ kal"ar \•erdi; diy.en ba. 
zı fena görüılü ve dü§ün!eJi insanlar hükume• 
tin hatırmdan geçmiyen bir takım fikirleri, na. 
zu.·iyeleri yaymağa ba~ladılar. 

Aziz ntanclaı'.anm, 
Eğer hükumet har~ karar •erira.e bu. ıb. 

li deiiJ, Türk mill:tinin kew.fine mal ettiği ıi. 
,asi istikametin icar: lanna uygun olarak, Büyük 
Millet Mecl;sinin tasvibi ile a!ınacak '..>ir karar· 
la, yani açık olarak yapılır. Binaenaleyh. 1e. 

ferb~·lik .eya harp, ancak milli menfaatimize 
ve Tülk vatanının selametine uygun olmak ıar. 
tiyle, Uzerinde durulacak bir kanrdrr. Bunu 
b5ylece tesbit ettikten ıonra, hükumetçe, milli 
korunma kanununa uyarak alınan ve 11rasivle 
olınacak kararlar, dünya bul ranrnın rr.ı!mleke.. 
tim.ize yapb!J akisleri inlemek, aizlerin halde 
•e istikbalde buıünlel"in tabii olmayan tartlan 
içinde aılanb çekmemeniz içiDdir. Bugün, aizin• 
le hüklımetrniz nraam~a hiç Lir görüı ve düşü. 
nüı farla ol~:lıi'!'•. yakından b~k ~ıni!' 
ve ku-r."Ctinin •crdığı kanaatle ıoylıyeb:lanm ki, 
milli korunma kanununun tatbikına ıeçilmed 
kn:vım hükumet, en aoo dakikaya lmakmıt. 
yani norm~l vasıtalarla çahpnaya uğrafl!Utbr. 
Buna lmki.n olma:lıtı görülünce, fevkalade tecl. 
birler almakta da tereddüt etmemiıtir. Bütün 
ltu aö~lerimd~ çıkaraeaiun netice tudur: 

Milli Korunma Kanununun 
tatbiki ıebebleri 

Milli korunma kanununun tatbikı bir .._ 
fer.>erlik mukaddimeıi, •eya bir harp hazırlığı 
olmaktan uzaktır. Bugünün dünya prtlanna 
uymak ye yarının emniyetini kaza~nmak _içindir. 
Mantıkaız sözlere fena izahlara, güler yuzle tel• 
kin edilmek iaten!len ve altında huıusi menfaat. 
ler kaynatan ve iyi yc«."&m alındı!ı ıöylen~lditi 
halde membaı ıösterilemiyen hal;-~le~ ınan~ 
mayınız. Hükumet, yapacağı her ıtı ıız! ~endı 
litaniyle her vakit arzıediyor. Yalnı2 bu ıza •ları 
hııtırda tutarsanız. fena haberlere tethiı koy. 
makta asla yanılmazsınız. .. • 

Her ıınrf Türle vatandaıının en mubım n: 
zifeai, buıünkü milli birlik •e dı·nı'!'~ herhangı 
bir tarafından behemehal aaramak açın ortava 
atılan propagandalara kıymet •enrAmektedir. 
Bütün bu propagandalarm ne kadar esasa!% ve 
ıü.lüııç olduğunu, avlarcfanberi kul~lannızıı 
fulanan, fakat bir tfdü tahakkuk etmı,.·en ha. 
berJeri hatn'hyarak bizzat hüküm verebilirsiniz, 
kanaatindeyim. 

Harici Vaziyet 
H1trid vaziyete gelince: 
Son umanbrc!a bazı ajanı t:aberleri ve Av. 

rupadaki h11rplerin muhtemel inlıişafları üzerin. 
de yapdan Jndi tahmirl ~r; bugünün siditini, 
yarının sinirleri bozacı:k esassız haberlerine bağ
lıyan dedfüodular, memleketin içinde ve dışında 
söylendi ve yazıldL Bu arac'a kr:mıumuz Sovvet. 
lerle olan münatebetimizi birçok hadiselere 
bağlryan faraziyeler ve muhakemeler ileri aürüL 
dü. Yukarda iza!-ı ettiğim ıt:bepf;·,·'e milli korun. 
ma kanununun tatbik mevkiimı konması da, •)u 

yalan zincirinin bir balkaaı olarak bütün bu 
pro;:aı;::ındalar;ı el;fondi. 

S~vyeılerle münasebatımız 
değişmedi 

Sovyetlerle münaıcbetlerimizde altı aydan
Deri deği~miı bir ıey yoldur. Kcr'-'~•in niyetlerı 
içi.-ıcle lftk%ı bL:lunduğu b'.r devirde yaııyoruz. 
insan hu esnada kendiıinden bafkası için fazla 
te.-nimt V' •"emcz. Fakat L::a cesaretle söyliye. 
ceğim. Bizim Sovyetlcr aleyhine herhangi bir 
hıırekete asla temayülümüz yoktur. Esa1en !cim. 
M 4e bizc!to.:ı böyle bir hareket iltemiyor. Sov. 
Jetlerin d:ğrudan doğruya bizim aleyhimize bir 
hareketleri cfocak mı? Böyi.<! bir ihtimali farzet
f •:ecek §İmdilik biç b:r delil götjinır.ıüyor. Cö. 
riiyoraunuz ki Sovye!lerle aramızda bir hadise 
çıl;acağına dair ıon zamanlarda hanret peyda 
eden fDYİalar esassız ve hususi makaat!ara müı. 
tenit mahiy.ettedirler. 

Bizim kanalltimiz ıu.clur: Hu ne suretle o. 
lı:csa olıun, yayılan ve fikirl~ üzerinde teıir bı· 
rakması iıterulcıı bu haberler, Türkiye po!itika. 
aıııa dokundukları vakit çok güç revaç ve mi.. 
kıea b:.ılurlar. 

Siyasetimizin gizli tarafı yok! 
Çünkü bizim siyasetimizin ne ivicaçlı, ne de 

ıizli ve müphem tarafı vardır. Teahhütlerimiz 
tarihtir. Maksat ve ıayelcrimiz muayyendir. 
Emniyet aabarnm açık ittifak muahedekdmizle 
çizmişiz, emniyetsizlik havumın bizde ne vakit 
doğacağını açıkça ıöylemiı Ye göstenniı bulu. 
nuyol"uz. Harp harici vaziyetimiz, milli masu· 
niyete dayllnrn11kta, herhangi ıekilde kombine. 
aonlara filet olacak istidat gÖatennemektir ve 
.röıtnmiye~ktir. Dünyayı ıstırap içiıv.le kıY. 
raadırnn muharebeleri esefle takip ediyoruz. 
Bu muh:-ı·eb:lerin ıu yolda veya bu yolda inki. 
p!'-ındAn Tür:.iyemiz için bir iıti-rak hissesi çı· 
karmak, ciddi ve va1:im hadiıeleri, çek hafif te. 
lakki etmek demektir. 

Siyaaetimizin bu açıldıfı, dürüstlüğü, •e. 
fakarlığı; kendimizi korumak için bize düıecek 
vazifeleri Yerİnt geti~ğe n lüzum gÖl"Cceği. 
miz tN:lbirleri almaya mani değildir. Bunda kim· 
ıenin ıüp!ıHi olmamahd ""· Bilakis, biz bu vazi. 
fclen yaparken, biru evvel izah ettiğim ıiyL 
aetimizi teyit ettiC-imi2 kanaatindeyiz. 

Aziz vatandaşlanm, 
Esaıen sizin de bildiğiniz bu hakikatleri 

hükumeti reisi 1rfatiyle bir daha tekrar etmek. 
ten maksadım, bu~ünlerin en revaçta olan ha· 
herleriyle mukayese ve muhakemenizi kola}lat
brmak içi:ıdir. 

940 bütçesini Mecliae verdik 
Aziz vatandatlartm, 
Hükumetin, bir ayda: b:ri devam eden 1940 

senesi bütçe hazırlığı bugiln bitmiı bulunuyor. 
Teıkilatı eaa5İye kanunumuzun emriM uyarak 
bütçeyi bugü:ı Büyük M'llıet Mecliline takdim 
ettik. Maliye Vekili arkadaıım bunu teferrüatile 
anatbuata bildirecektir. Ben. 1940 bütçesinin 
Jalıuz bir iki noktasından hahsedeeeiim. 

Dünyanın içinde bulunduğu büyük buhran, 
bizim de kapımıza gelmiıtir. Yani rümriikler 
nridab ve bu varidatla ilı:ili diğ.... ve-rgiJerde 
40 milyon Türk lirasına yakın bir azlrk nrdı. 
Buna muk:!>il, vatanımızın müdafaası için, bir 
seneden fazla zarnanc!anbtı·i alınan ve devam o. 
lunan fevkalade tedbirler c'..a ıona enniı değil 
clir. 

Bu hal, bütçeyi denk yapmak için bizi çok 
müıkülatla kartılaştrrdL Acı, tatlı çok tecrübe· 
ler gi"•·n:üt bir nesle mensubuz. Gür.ün geçici 
kolaylıklanndan zh·ade, istikbalin aağiam olına. 
il İçin fo:lak'.ırlık iıtemek rr~iindeyiz. Bunu 
da, Türk milleti asırlarca ıüren cidal hayahnda 
18yılmıyacak•kac?ar parlak misallerle göstermiş. 
tir. Devlet dairelerinde mümkün olaa tasarrufu 
yapmak, buı mu\-a~rkat v·qiler koymak, en la. 
aımmdan baılca masraf b:t>:•l etrr.ıemek auretile 
bütçeyi denkl::ttirdik. Milli müdafaa tahıisatı
nı 150 milyon liraya ç1!:1trdık. Bunun bir kıs. 
nuru bütçe Cahilin:le, diğ'cr bir kısmtnı da Fev. 
kalide tahsisat programında tesbit ettik. Hepsı 
ayn ayn ilCt'leme yclundaki i~leriırizi., dunna. 
masma dikkat ehr .. e'·le beraber, büyüle inıa ve 
nafia programlannı b:rıız kııhk, zelzele mm· 
takasının İn§asın1 da gözönüne aldık. 

Türk vatandaşına düten vazife 
Türk vatandl\şının refahına engel olabile. 

cek her}\angi bir kayıt Ye şartı knbul etmek istf . 
medik. Yalnız istild.jlimizin tamlığı •e •atam. 
mızın .e!amc!İ için elimizdeki her vasıt&::an iı· 
tifade elmck iatedik. 

Aziz ntanda1lıınm. 
SözlerJııi bitirirken, mesut n büyiiık Türki. 

Y~in .1erefi ve ıcl:lmeti için, h~r vatandaıın 
~ııaeaıne di_!~.-:ın vazüeyi ve fcdaka:lığı yapaca. 
gına emin olduğumu bir kere daha tekrar etmelı 
isterim. Hepinizi hünnetle aetamlanm. 

• • • 
Sarıyer Halkevinde 

Yeni açılan Sarıyer Halkevinde toplanan 
Sanyerliler dün akş:am Başvekilin hitabesini 
rıdy~dan takip edert>k pek mUtehasstı olmu~lar 
ve hukumete olan bıağhlıklannı bildirmMerdir. 

tUt: 2.300, YekOn: 12.076 lira 
Bingöl vllhetl: Merkez: 3 

bin 400 lira. 
Bitli• vUAyetl: MerkPz: 3 

bin • 63, Ahlat: 1.000, Kat um· 
164, Matkl: 44, YekOn: •.66: 
lira. 

Romanyada ham petrol 
ihracı menedıtdi 

Bolu vUAyetl : Merkez: 7000 
Alcçakoca l.428, DUzce: 3.900 
Gerede 3.840, GöynUk 1.313 
Mudurnu 1.281, yek On: 18. 76::ı 
lira. 

Burdur vllAyetl: Merkez· 
3.6n, Bucak 750, Yeşflovıı 
1.146, Tefenni 1.620, yekün 
7.051 Ura. 

Bükrett 29 (A.A.) - Bup.ün ır.Unuebctte bulunan bütUn mem. 
n:şredilen bir emirname ile Ok. leketler için istisnai bir ehemmi 
ta.nik benzinin, ve içinde yüzde yeti vardır. 
60 Oktanik benzin bulunan ham t-------------
petroJün ihracı menedi1miıtir. l(ayseride Zelzele 
Ayı zaıra.."lda bir kısım ecnebi dö. 
vizlerin:n serbestçe alım ve satı- Kamıeri, !9 ( A.A.) _ Deve 
mı menediJerek bUtün ecnebi dö. lide dün l'ece biri 21,10 da sıkı 
viz mübadcleJcr i~in sabit fiyat diğeri bu sabah 5,35 te oluduk. 
usulüne rucu edihıiştir. ça şiddetli olmak Uı.ere iki zeJ. 

Bu tedhirin v2ln1z dahöli piya. zc'e <''muş ve bu zelzele Kayse· 
IA içiA deiil. fakat Romanya ile 1 riden de bjnec)!Jmj~tiJo. 
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Galata köprüsü 
Aç.ima ve kap Jnma 

15 dakika ev~ele 
saatleri 

alındı 
Şimdiye kadar sabahlan .ut 

5.30 da açılıp 6.30 da kapanan 
Galata köprüsü bugünden sonra 
saat 5.15 de açılacak 6.ıs· de ka. 
pa:lacaktır. Böylelikle açılma ka. 
panma saatl::ri o:ı beşer dakika 
erkene alınmış olmaktadır. 

Bu suretle bir müddettenberi 
köprünün açılma ve kapanma ıa. 
atlerinden yapılan şikliyetlerin ö. 
nUne geçil:ncsi muhtemeldir. 

Köprü 6.30 da kapandığından 
bilhası:a 6.45 de hareket eden ilk 
vapurlara yetişmek gUç oluyor
du. Çünkü köprünün kapanı§r ba· 

Taşova mıntaka
sında deranbar 

ha zırh~ ları 
Erbaa, (Huıuıi) - Taıova 

(Erbaa, Niksar, Tokat) mıntı· 
kasında dcranbar haıırlıkJarı çok 
ilerlemiştir. İki üç aydır devam e
den dcm:t ve denk i§i çok hızlı 
git:r.ektedir. 

939 rekoltesi Erbaa (İki mil· 
yen iki yüı bin), Nikııar (Altı 
yüz bin). Tokat (Dört yüz b:n) 
kilodur. Büyük zelzele felaketi 
dolayısiyle Erbaa, Niksar, Tokat 
mıntakalarındaki enkaz altında 
kalan zııyiat miktan ( Oç yüz bin 
kilo) tahmin cdilmiıtir. 
· Umumiyetle Ta§ova tütilnlerl 

çok iyi olarak idrak edilmiştir. 
Dilnya tütün harmanlannda mü. 
him A:nil olan güzel Ta~vanın 
bu eşsiz mahsulUniin nefaseti bu 
sene de yerli ve yabancı birçok 
firmaları sinesine çekecektir. Zel. 
zele mıntakalannda enkaz altın-
da kalmıı tUtUnlerin yapılan ka
nun mucibince dizi halinde müba
yaası esası kabul edilmiş olmak. 
la beraber tütünlcrimlzden bu ka. 
bil zarar gören müstahsil pek az
dır. Dışardan aldığımız bazı hu
susi mektuplara nazaran bu sene 
Taşova mıntakasındaki mUbayaa· 
tın bir kısmının dizi halinde satış 
yapılacağını duyuyoruz. Bu ka. 
bil ıayialar tamamlyle asrlsrzdrr. 
Zira dizi halinde aatıt yapacak 
bir tütiln zürraı yoktur. Memle. 
ketimizdeki tUtüncülUk tamam~ 
denk halinde satışı teamül iktiza· 
sında:ı bulundurduğundan mınta
ka:r.ız zUrraının dizi satışı hatı· 
rmdan bile geçmeır.cktedir. MUs
t:ıhsil geçen senelerde olduğu gi. 
bi normal şartlar altında bu sene 
de demet i§ini bitirmiş ve denkle. 
me ameliyesine başlamıı ve kıs. 
m~n de hazırlamıştır. 

Öğrendiğimize göre inhisarlar 
idaresi bu sene kuvvetli bir mü
bayaıı kadrosiyle hareket edecek
tir. Yerli ve yaban:ı firmaların d3 
piyasamıza pek yakında iştirak 
ede<:eklerini memnuniyetle öğ. 
rendik. 

Zelzele felaketinden gerek ma. 
nen ve gerek maddeten zarar gö· 
ren Taşova müstahsili bu suretle 
zararlarını telafi etmiş olacaktır. 

Basri Ahmet OnaJ 

Hıtf erin yeni 
sulh p:anı 

( B~ taTaft I incide) 
toplanmııhr: Kanun yapan Hit. 
lcr, harp ilan eden Hitler, ıulh 
yapaca'< olan Hitler_. Her teY 
Hitlcrd"1.·. Hitln yarın ölebilir; 
o nkit yerit-..e aynı salahiyet ile 
b-ış!ra bi-r ~ührer geçecektir; bu. 
günkü vazı~·et ayniyle dcvnm e· 
dip gidt-cektir. Hitler nasıl Mü. 
nih konf eransmda imzaladıcı mu. 
kaveJebri aadec:-e lı:endi arzuıu ile 
bozarak Çckoelovakya garantisi. 
rü yoketmiş, bu memleketi bat· 
tanbap ifgr•I eylemiıse yann o. 
nun yerine geçecek olan Füb"'·· 
de aynı tekilde ıulh muahedele. 
ri:ıi bozarak yeniden fütühal ha. 
rekc!I : rine gıeç ( ilir. Bu ta"rtlar 
dairesin'.f e beynelmilel emniyetin 
ia!ikranna naaıl imkan bulunabi· 
lir? 

O halde Avrupada ıulh olııb!I 
mek i~in ya Almanyada bur.ünkü 
Hitlerizm biz~t Hitler trrafm. 
dan bozulacak, onun yerine in. 
~ilt.~ ve Fransa ile beraber di 
ier meır.lef<eller için sö:-ü;,e ina. 
nıhr yeni bir rejim kurulocaktır: 
','ahut harpte lngiliz ve Fransız: 
•r,lulann!n kat'i zaferi ile bu 
mllksada •:'lnlncaktrr. Bu iki haJ 
den b:ı~ka sulha ıidecck yol bu. 
luaamq1eütar. 

zı sebeplerle bazan 5·10 dakika 
gecikiyor ve tabiatiyle ille vapur. 
llr yolcu alamadan hareket edl. 
yordu. 

İs tanbuldan Beyoğluna v~ Be. 
yt-ğlundan tstınbula geçecek bir 
çok kimseler de işlerine geç ka. 
lıycrlardı. tştc bütün bu mü~kil· 
lat bugünden itibaren ortadan 
kalltm· ~ olacaktır. 

Yaz mevsiminde ise köprllnlla 
açılıp kapanma saatleri daha er
k:ne a1ınac1k ve dört QG bete ka.· 
dar indirilecektir. 

1tr kö1lüyU taban· 
ca ile vurdular 

Yaralayan kaçb 
Esl.:işchir, ( HUSU8i) - Çafıl 

nahivcsine bağlı A.shhantepedği 
köyünde f ect blr yaralama v&• 
kası olmuştur. 
Tahkikatıma göre vaka ~1· 

le cereyan etmlgtir: 
Aslıhantepeciğinden Mehmet 

Tezc:ınla Mu.staf a Uysal adm. 
dakl oahıslann çoktanberi ua• 
lan açık bulunuyormuş. Musta. 
fa, Mehmetten nasıl intikam a. 
laca~ı dilşünmliş ve kararım 
pazar akşamı tatbik etmietir. 

Mustafa tabancasını alaraJr. 
bir sokak ağzına gizlenmiş Meh• 
medin oradan ~eçmesini bekle. 
miştir. Hiç bir şeyden haberi ol. 
mıyan Mehmet evinden köy o.. 
dasına gitmek Uzere çıkmtt ve 
tam köşeyi dönerken, birdenbi· 
re üzerine tabanca ile atq edil
miştir. Mehmet atılan kurşun. 
lardan yarala.D.arak olduğu yere 
dUşmüştür. 

Sila.b seslerine etraftan ko. 
şup gelenler, yerde birisinin 
vattı~ı görmilşler, yaralı go.. 
tenlere kendisini Mustafa Uy· 
salın vurarak kaçtığını aöyle-
mlş, bunun üzerine jandarma. 
lar derhal takibata bqlamıe
lardır. 

Mehmedin yarası ağtT oldu~ 
iç!n Memleket hastanesine getl. 
rilmiştir. Mustafarun da şehri· 
mlzde bulunan kardeşi yanma, 
kaçtığı zannedilmektedir. -.a--· 
Olü ağzından altın dit 

çalanlar yakalandı 
Mardin (Huau&I) - Şehrimi• 

zln Teker mahallesinden P.ecep 
ve Savur kapısı mahallesinden 
lbrahim adında hırsızlı.ktan ıa. 
bıkah iki kişi, Şirindede mezar. 
lığında geceleyin bir kabri eşe. 
rek ölünün altm dişlerini aök· 
mü.şler ve kuyumcu Eframa 48 
lirava satmışlardır. 
Yaotığım tahkikata g<Sre ft• 

ka şöyle olmuştur: 
Burada bir adet v&rdw. Her. 

!<es pazar günleri ölUlerinhı 
kabrini zivarete g!der. Bu ölU.. 
nUn akrabası da geçen pazar 
kabri zivarete 9.'itmişler ve me. 
zarm eşilmiş olduğunu görün~ 
ölillcrlnin altm dişlerinin çık&
rılmasmdan şUohe ederek der
hal za.bıtava haber vermişlerdir. 
Zabıta geceli cnmdilzlll f alllerl 
arama~a b3.şlamış ve kısa blr 
zamanda vakahyarak adliyeye 
teslim etmiştir. . 

· Erbaa kaymakamı 
mezuniyet aldı 

Erbu (Hususi) - ErbH ka1"' 
a:akamı Mahmut Ned:m Aker orı 
b:ş gün mezuniyet alıruf, Anka. 
rava gitmiştir. 

Tokat maiyet memurhnndaa 
Raif Aybar yerine vcklleten va. 
ı:ifeye başlamı .. ttr. 

Limanlar umum müdü
rü Ankaraya gitti 

Devlet limanları i§let.mesi u. 
mum mlidürü Raufi Manyas Mil. 
nakale Vekaletinin daveti Uzeri· 
ne Ankıraya gitmiştir. Umum 
mildür yeni sene bütçeleri hak· 
kında VeUletle temas edecek. 
İskenderun limanı i~in huırla· 
r.acak yeni proje itiyle de meıgul 
olacaktır. 

Terimlerin tedrisi için 
etüdler 

Liselerde okutulan terimlerin 
üniversitede deva~ ettirilmesi L 
çin Maarif Vekilliği tetkiklere 
başla:nıştır. üniversitede göste. 
rilecek terimleri tnnzim için bir 
k=-misyon kurulmuştur. Komis. 
yon Universitenin tedrisatını 40 
bra:ışl ayırmı~tır. Fa~liyet bu 
bir Htn.!Ddl ikmal edil.ecektlr. 



KENOlliZDE veya OCUKLARI Z G O 
~~~'k, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, K~rın .. ~mel~.r!ı._Bur!1n.! M~k~ 
Kaşınmaları, Oburluk, Ba~ dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer sınir hall~ 

Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller : 

HiÇ KOR 
Bunlar yiyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından 'dolayı barsaklarda 
yetişip üreyen ve barsaklarımızı emen solucanların tesiridir. Bunlardan kurtulmak 
için eczaneden bir kutu Alınız. Ve içindeki tari· 
fe mucibince kullanınız. -~an derhal k u rtu 1 ursun uz. 
Her eczanede kutusu 20 U_ kuruştu. SANT A ismine dikkat 

Dünyada ne güzeller var! ... 
M ektebin o SıCfldU mc%WÜar1 

arasında Leyla kadar gii. 
mi yoktu. Esmer güzeli!.. Fa.kat 
sa~ınlarda görülmemiş bir cazL 
beı6i olan bir esmer... K5tatıe 
rengi gözlerinde pml pırıl yanan 
hayat me§ılllesi ve giildüğü zaman 
içeriııim kar doldunllmuş bir gül 
manzar28I alan büyücek kmnızı 
ağziyle Leyla. çok güz.eldi. 

Güzelliği ile arkadaşlarından 
ayrılan Leylarun huyu da farklıy
dı. Yatış kalla§ saatleri, h~la.n. 
dığı şeyler, nefret ettiği mevzu. 
lar tamamen kendine mahsustu. 
Giyimi baş.ka, konuşuşu başka, 
dilşünü§Ü baıkaydı. 

Ve tuhaftır 'ki bu baJkalığı, 

hakikatten - gizliden gizliy~ -
başkalarını taklit etmek suretiyle 
gösterirdi. Sinema artistlerinin, 
mc~hur kadmlann hayatlarını 
gözden geçirir, her birinden bir 
hisse kaparak kendine göre bir 
terkip çıkarırdı. 

Hayatta erkek idealini de böy
lece tanzim etmi~ti: "Ben, diyor. 
du. Evleneceğim erkeğin şöyle 
olmasını isterim: 

"l - Uzun boylu, siyah ve kı
vırcık saçlı olmalı. 

"2 - Gözleri kahve rengi, ba
kı ları yumWjak, tatlı olmalı ve 
di§leri sağlam, .bembeyaz. 

''3 - Elleri biç.imli ve itinali 
olmalı. 

"4 - Bir ~po içmeli. 
"S - İyi elbiseleri. (Üzel giy. 

meli. 
"6 - Ata binmeli, yüzmeli ve 

tenis oynamasını bilmeli. 
"7 - Çocuklardan ho~lanmalı 

ve kedileri sevmeli. 
"8 - Otuz y<ljını bu1ımu~ ol. 

malı ve fakat ötesine de geçme-
li 

,, 
me. 

J..eyl!, evlen~ceği erkekte bu.. 
lunmasmı istemediği vasrflan da 
ıöyle hülba ediyordu: 

"l - Sigara içmemeli. 
"2 - btahı yerinde olmalı. 
"3 - D~ük, şapşal elbiı.eler 

g~inmemeli. 
"4 - Köpeklerden h~lanma. 

malı!" 
Lcyli.Ian bu ev1enme tartları 

arkadql.a.rmı o kadar meşgul et
miıti ki, her biri alaka ile takip 
ediyorlardı. Hayatta böyle tıpkı 
tıpkısına hir erkeğin bulunabile. 
ceğine ihtimal verilebilir mi 1? 

Fakat Leyla, iddiasında samimi 
görUnüyor; sebat edeceğini söy. 
lUyordu. 

Fakat düşünün: Uzun boylu; 
esmer olacak ve saçları kıvırcık l 
Gö.zlcri kahve rengi, elleri güzel. 
Pipo içecek, iyi giyinme ze,vkine 
E.ahip olacak, ata binecek, mü
kemmel yüzecek ve tenis oynıya. 
calc. Çocıiklnrı sevecep; kedileri 
de beraber ... Köpeklerden nefret 
ederek. Otuz ya~ını bulmuı ola. 
c.ak; geçmiyecek 1 .. 

Nihayet Leyli evlendi. Fakat 
ko~ı kısa boyluydu. Sarışındı. 
Başında saç yo.ıı.:tu. Gözleri çini 
mavi idi. Elleri çilli olduktan 
rr.~~a. sağ elini kaldırdığı zaman 
~det parmağı - adeta biri.sini 
çağırıyormuş gibi - Juvnktı; 
daima l>yle duruyordu... Nargile 
içiyon.'1. Arada bir siyah, ,reye 
paltalonl:ı vişne çürüğii ceket 
giydiği görülüyordu. O kadar 

zevksiz, sallapati idi. Ata değil, 
eıeğe binmekten korkuyor, denL 
ze girmesine doktor müsaade et. 
miyordu. Çocuklan seviyor, fakat 
köpekleri daha çok seviyordu. 
Her sene yedi tane doğurduğu 
söylenen bir di~i finosu vardı, ve 
en· büyük zevki bu köpekleri, ke
dilerle kar§ılaştırıp onların orası. 
ru burasını pençeletmek, ısırtmak 
tı. Güzel bir kurt iştahı yerine 
sabahları bir dilim kızarmış ek. 
mek, öğle vakti patate11 ezmesi ve 
ak~ama, portakal ile birlikte bir 
küçük §İie ~arap içiyordu. Elli iki 
ya§ındaydı. 

Leyla, onun yanında, kuru bir 
ağaca sarılarak çıkan §İrin bir 
sarmaşık gibiydi. 

Leylamn hayatında görülen bu 
tezad, bu anlaşılmıyan muamma, 
arkadaşlanm görülmemiş bir me
raka dü~ürmüştü. Günün birinde 
izdivacın ' bütün ince safhaları 
geçmiş, tabiilik ba§lamışken, ar. 
kadaşlarmdan birkaç kız bir ara_ 
ya toplanarak Leylll. ik samimi 
bir hasbihal etmcğe geldiler. Hoş 
be~ten &0nra: 

- Nasıl oluyor Leyla, dediler. 
Sen ki bütün gayen otuz yaşında 
bir genç esmerle evlenmekti. Bu. 
nun için şartlarını hazırlamıı ve 
ondan dışarı çıkmayacağını, mut
lika onu bulacağını kendin·e ve 
bize vaadetmiştin. O şartlar ner
de, bu adam nerdel? .. 

Leyla, içine kar doldurulmuş 
bir kırmızı gül gibi sık sık beyaz 
ditlerini göstererek gülümseyen 
kırmızı ağzını tekrar aralıyarak 
ve tatlı gözlerini muzib bir eda 
ile devirerek : 

- Denim güzel dOl\tlarım, de. 
di. Ben, evlenme şartlarımı ha
nrlarken, o zamana kadar hesap 
etmediğim en büyük şartı unut. 
muıum. Müstakbel kocamın şu 
veya bu şekilde olmasını tasar -
larken, zengin olmasını istemeği 
unutmuşum. Kocamın çilli elinin 
bir parmağı, herkesi çağırır gibi 
kıvrık duruyor; saçları yok; nar. 
gileye düşkünlüğü çok; ooyu kı
sa; yüzmesine doktor müsaade 
etmiyor: köpeklere muhabbeti 
pek fazla ama, binlerce lira nakdi 
serveti, üç apart1mam ve bandır
mada bir çiftliği var. 

Leyla, mühim bir sır tevdi cdi. 
yormuş gibi boynunu uzatıp se1ii
ni yavaşlatarak: 

- Sonra, dedi. Bundan evvel 
evlendiği kansiylc - ölünceye 
kadar - tam yirmi iki sene, hiç 
ihanet etmeden beraber yaşamış. 
Hiç bir gece eve gelmemezlik et
memiş ... O derece sadık bir a. 
dam. 

Leyllnın bu izahları kar~ıGın
da arkadaşları hayretten dona
kaldılar. 

Fakat bu hayretleri çok sür
medi. Bir sene geçmeden, Lcyla
nm kısa boylu, &açsız kocası, -
yukarı kaldırdığı zaman daima 
birisini çağırıyormu~ his.sini ve
ren - tchadet parmağm e<:eli da. 
vet ediyormuş gibi toprağa doğru 
çevirmiş bir vaziyette birdenbire 
öldü. Ve Leyla, ondan kalan iki 
yüz elli li:ı lira servete konmuş 
olarak, istediği gibi bir delikanlı 
ile evlendi. 

HiKMET MONIR 

Yolcu salonunda me
murlar için de lokanta 

Limanlar i~letmesi umum mü. 
dUrlüğü, Galata rıhtımında inşa 
edilen yeni y.-Jcu salonunun ikin. 
ci katını büyük bir lo~anta ha. 
!ine koymağa karar vermiştir. 

Salonun hazırlanmasına bat • 
lanmıştır. Lokanta iki kısım o -
lacaktır. Bir tarafı Münakale 
Vekaletine bağlı dairelerin, yani 
Denizyolları, Liman Reisliğinin 
ve Liman İşletmesinin memurları 
için .. Burada memurlara çok u
cuz fivatla tabldot verilecektir. 
Diğer ·kısımda da halk ve vapur
larla gelecek ecnebiler yemek yi. 
yeceklerdir. Lokanta bina ile be. 
raber açılacaktır. 

Hastabakıcı ve hem§ire 
aranıyor 

Haydarpaşa Askert hastahane. 
si için hastabakıcı, hem~ire alına. 
caktır. İsteklilerin Sclimiye kışla. , 
sındaki hastahane ba§tabipliğine ' 
müracaattan. 

jBORSA 
- Ankara 29·'l-940 -

ÇEKLER 
1 :S~rU ı ( lnıclllr) 

100 Oolar (Arı<"rtkıt) 

100 Fr""••7 1 nınkı 
l UQ Liret , hat~·a) 
100 h\1C!"e l'rhııkı 

100 l lorln ( Fclrmf'nk) 
100 Kayınııı.rk (,\lnı.n) 

100 ısc.ı,.. 181'lçlı..a) 

100 Uırahnıl (\"unan) 
100 Lc·v• ı Bul~ıu) 

100 ÇekıN>lıl\·aı- kuronu 
100 f>P.Z.dl'I , bpMlJ"&) 
100 Zilntl ( JA'hltotAn) 

ıou l't>nı;ö (llt~rı 

100 Lf'y { Homt·n) 

100 Din r (\UkOAlllY) 

100 \"f'n (Japun) 

100 lll\"l'Ç tııırnnu 
100 Rııt:I,. O.rı) 

15.:ı. 

130.19 
2.9651 . 

&.a 
:U.0317 
60.%J'!l 

2?.0fı 

0.97 
l.511'!5 

%ll.M 

0.6til 
J.08:?5 
sı.ı::ı 

s 1.005 

. 

- Esham ve Tahvil!t _

1 
Sı,·a. - )';"-urum 5 19.39 
Sın.ı - Erzurum O 19.50 

Uan 
Üıklidıır m:thlı:emel A•llye llukult 

filklmlltlndcn: 

ııı9;21ııı 

UıkUd&t'dıı. Çavu~dere cadde~inde 
26 numa.rada ıakln Yusu! kızı Pervin 
taratındıı.n kocaıı aynı ha.nede nkln 
İsmail Hıı.kkı aleyhi.ne a.çtığr bo,nn. 
ma dııvaaınJan dolayı lkametglhı 

meçhul olduğlından kocaısı tsmaile 
tcbllğat ita e<.lllemedltfnden da.va la. 
Uwun auretl ve da.vetlyenln mahkeme 
divanhaneJ1lne taliki suretlle l!nr;en 
tebllğat lcraaınl\ karar verilerek bu 
baptaki dava. l11tldaııı suretlle ~4/.t,' 

940 Çar§amba ı;tınU au.t H de dantl 
m1ltazammtn davetiye varakuı mah. 
kl'me dlva.nhanenlne talik edll•nlı ol. 
duğundan 20 giln zarfında. dava. iıtf . 

duına. cevap vermek ve ye\•mU meT.
kôrda. mUd<leaaleyh ma.hkemeye ıeı. 
mek Uı:,.re keyfiyet llln olunur. 

(31584) 

Zayi 
ı.ıma.n Dairesinden a.ldığım 18{14 

numaralı relı 1,111.ha.detnamesinl ayl 
ettim. Yenlalnl ı;:ı'karacağlmdan eııkl. 

.eloln hllkmU yoktur. 
Ci. · lllı ılulu .\il llA<flnı Rclw 

o(3l~iU) 

-

BAŞ NEVRALJi KIRJl'~l..11' 
DtŞ, NEZLE 
GRtP, ROMA TiZMA 

LUZUMUNDA 

/' DA W&l 

IMantralı mu~mbalar, istor- ı 
!ar, perde için tüller, duvar 
:ağıtları, yatak çarşafları, 
ıünlü ve pike yatak örtüleri, 
:1 ve yüz havluları, velhasıl 
~efri~ta ait bilcümle malze. 
neyi BAKER MACAZALA

.. 11NDA her yerden müsait 
~artlar ve ucuz fiyatlarla 

bulabilirsiniz. 
ı A"!'A 

htanbul DürdUııcll lcr.ı :Mt'nıurlu. 

fundan: 
939/ 211il 

Devlet J)("nJ:ıı;yolllln Topbnne an. 
bo.r memuru Erenköy Stıl!l<.llye 

<"~il arkaaında. J'l"OI yaphrdığ't 

Jıamııeınmı mukim ll<en hak•zı llm
met~ı nıtooÇhul .Malik Cnııay'a 

lı;tanbulda Galntada Haraççı Ali 
.okak 31 No.da Karnlk tara!ındıtn 

lkl kıt'a. ırnede mUatenlden 145 llra 
alacak id<.liaaile a!eyhlnlzde Beyoğlu 

3 neli sulh hukuk ma.hkemeslnden ta. 
tlhıa.1 edilen 6 / i / 939 tarihli ve 
1139/ 198 No.lı ihtlya.tt haciz kararı 
da.lremlzln 9311/ 29il No.lı dosyulle 
infaz kılınmııı ve alacaklının mata!z 
ve ma.ııa.rl! ~bu alacağının tahslll 
hakkmda. yaptığı takip talebi Uurlne 
tan%im kılınan ödeme emri ihtiyatı 
haciz kararlle birlikte namını7.J\ gön. 
derllmlş ll'le de lkametg-ı\hrnızın meç. 
hul bulunma.,. haıcblle tebllğat icra 
tdilememtıı olması Uzerlne lcra hA
klmllgince llı\nen ve bir ay müddetle 
tebllğat lfnsına. ka.rar vcrllm~Ur. 

tıtn tarihinden ltlba.ren yazllı bir ny 
içinde istenPn borcun ödenmesi ve 
borcun tamamın!\ veya bir kısmına 
veyahut alacaklının takibat lcrıısı 

hakkına bir itirazınız varsa yine bu 
mUddet içinde blldlt'llmul ve bildiri!. 
mcdlğl takdirde bu müddet içinde 74 
ncU ma<.lde mucibince ma.l beyanında 
bulwıutman, bulunulmadığında hapla
le ta:t.}ik olunacıı.ğınız ve hakll-::ıte 

muhali! beyanatta bıılunulurııa haplı. 
le ce:r;ala.ndırılacağınız gibi borç ö
denmez veya itiraz olunma.7..ıı& cebri 
icraya devam edilece~ malO.m olmak 
Uzcre lllnen tebliğ olunur. (31069) 

SAllllll: ASIV U~ 
Hu~ıMııtı ,-,.r: \' -tl\11 \falh:ıııııı 

llrr.ıırıı -.:r,rlvııtı lıiart tdı>ıı; 

Hdık Ahıııt-l ScHııııil 

GUNDE 3 KAŞE ALIN:::::ı.1.. ~ 

ıs'' ) ~ 
Devlet Demiryoltarı ve Li.n:'3fsrı 
işl~tme Umum idaresi ıla~" .:;.ı 

Muhammen bedeli 26~00 lira. ola.n Uç a.d't röntgen c!b~dııre 
9 4·!l!t0 salı günU ssat 15 de kapalı zar! uırutlle Ankaracı• .,.,1 
satın alınacaktır. !Jl,.t ll'ıcotılll 

llu i-l'e girmek iıtıycnlerln 1987,15 lfra!ık muvakkat te;,dıır ; 
byln ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün ıaıtt l 4 d9 ti 
reisliğine vermeleri taıımdır. ıııeltrfll 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a •• 
maktadır. (1434 ı 

V AKIT matb~~;! 
Kitap kısmını genı ııt 
tanzim edip açmış . . '(• 

K. bll1p 

ıtap, mecmua, gazele . Jıt• 
Tabiler namına dizği işlerı ıl 

mllif3m.•m.-~ 

Diin 
VAKOT KITAS15:~1 · 3fl 
ve yarın tercüme kullıY 

21 - 30 Kitaplık 
Nnm:ı.ra 

21 Hilkilmdnr millet 
22 Yeni ilini zihni;> et 
23 Mevcudu kalma::h 
2i Gttaün lktıııadl L~IE:rl 

25 Cım.hurlyet 

26 Terclimeni• reli 
27 Değişişler 

28 J -aokon 

60 
50 

P . e~~ 
Ankara Caddesinin en işlek Yıl~ 
Kiralık dük~11cıı'1 
Vakıt Matbaası ıdaresine rııu 


