
Tunanın suları 10 
metre yükseldi 
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Budapcıte, 20 (A.A.) - Budapeşte'nin c.e. 
nubunda Tunada husule gelen ve nehrin akması. 
na mani olarak suların civara yayılmasına sebep 
olan 10 metre yüksekliğindeki buz: seddine tay. 
yareler tarafından bombalar atılmıştır. Sed hala 
bombalara mukavemet etmektedir. Tuğyandan 
birkaç kişi ölmü~tür\ PERŞEMBE 21 MART 1940 YIL: 23 • SAYI: 7971 

IDARE Evt: AI!kara C&d.lSTANBUL •Telgraf: VAKIT• Posta kutuau: 43• Telefon' 2Hl3 (Yazıl • 2f370 Ctdarel 

Dün saat 
.yadan 

Vels 
beşle ltalon 

vapura bindi _.:_ ________________ _ 

Vels, hiçbir yerden · su ıh tekllti aımadığım söyledi 
Roma, 20 (A.A.) - Vels dün ı rika elçisi ile birlikte öile yeme. 

Musoliniyi tekrar ziyaret etme. ğini yedikten sonra iki saattan 
miJ, fakat Kont Ciano ve Ame. (Devamı 5 incide) 

Millet Meclisinin dünkü toplantısmda 

Çay kanunu layihası 
müzakere edildi 

Ziraat işletmeleri kurumu Rizede 
çay fabrikaları kuracak 

Yeni Iı..-urulacak <;aY /a'brikalan 3tı11erittds ikt13aden yakaelece1c 
olan güzel bir §ehrimü: Rize (Yazıtı 2 ncide) 

Bir tek lngi liz 
tayyaresi 
dönmedi 

Fin- isveç-Norveç arasında akdi mukarrer tedafüi itt~f ak 

Sovyetler Birliğince 
Finlerle imzalanan muahede ile 
tam tezat halinde telakki ediliyor 
,,,,, v;;~;~~~·;=-~~:ı::~···::~~:~=~::::!:ı!~:~u~~~·s~~:······ı 
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Moskova, 20 (A.A.) - YUk· 
sek Sovyet Ştırası Fin - Rus 
muahedesini tasdik etmiştir. 

Moskova, 20 (A.A.) - Fln
llndiya Reisicumhuru tarafın· 
~an SovyeUer BlrJlğl - FinlAn
dlya sulh muahedesinin musad
dak nttshalarını teatlye me
mur edilmiş olan Paslkivl ve 
VoJonmaa, dUn Moıkovaya 
gelmişler ve tayyare meyda
nında hariciye protokol şefi, 
hariciye Baltık dairesi ıerı ve 
İsveç .A.taoemlliterl ta-rafından 
karşılanmıştır. 

Helslnld, 20 (A.A.) - 1"in
JA.ııdl7anın, Ruısyaya terkedi· 
len tark mıntakalarında. clddl 
hiç bir hadise kaydedllmemtş
tlr. Maamafib, Viborg'da, Fin
lAndtya ve Sovyet askerleri a
rasında bazı dövüşmeler oı .. 
muştur. Sebebi, tahliye esna· 
sında FinlAndlyalılar tarafın
dan terkedilen eşyadır. 

Mosko,·a, 20 (A.A.) - Ya .. 
hancı gazeteler, hedefi FinlAn
diya hudutlarının askert mU
dafaası olmak Uzere "Tedafil 
ittifak,, ismi verilen ittifakın 
akdi icin FlnlAndlya, tsvec ve 

(De'\"&IDI a lndde), 

~ J Bir Not: 

Af~ muahcdenin musad
dak 11ü.s1ı<rlarım tcatiye giden 

Fin murahluısı rasildvi 

Yanlış bir sanat 
propagandası 

Komedi Franscz ıehrimize gel. 
mek üzere yolda bulunuyor. Bir 
hafta sonra da aramızda olacak. 

Haber aldığımıza göre localar 
virmi be§er, koltuklar be§er lira 
imiş .. Bütün biletlerin §İmdiden 
satıldığını nazarı dikkate alırsak 
bu sanat teşnelerinin kimler ol. 
duğunu kolayca anlıyabiliriz. Sa. 
dece, bizim bildiğimiz ıu ki, bir 
propaganda seyahatine çıkan Ko. 
medi Fransez tahsisatını zaten aL 
mıştır. Böyle bir turnede, gözö. 
nllnde bulunduracağı nokta, her 
uğl"adığı ıehrin geçim seviyesini 
diklete alarak hareket etmektir. 
Maka.t, Komedi Fransezi :zaten 
yerinde görmüJ olanlann değil, 
tstanbulda bulunup da seyahat c. 
demiyen ve senelerce böyle bir aa 
nat hadisesini bekleyen orta ıımf 
münevverlerin görmesidir. Yanlı§ 
bir sanat propagandası ... 
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Musolini'nin ansızın hudud.ı 
doğru yola çı!anaaı, Hitlerle gö 
rüfmeye karar vermesi, Amerikarı 
hariciye müsteşarının seyahııtini 
bir müddet tehir etmesi baberlCT 
yanyana ıe:irildiği talWirde insa 
nın karşısında hnberl:rden mü. 
rekkep bir mozaik çıkıyor. Bu 
moz:ıik'e isim koymak lizımsa, 
ona kısaca ~ir sulh tc§eb~üıü di. 
yebiliriz. Amerika Cumhurreiıi 
1940 yılının başındanberi sulh 
lehinde müteaddit mesajl,..r ne,. 
retti, hatta hariciye müsteşannı 

§ahıi murahhası olarak Romaya 
Ber!ine, Londraya ve Parise yol. 
Jııc!L Papa ile. ltalya ile, mütte 
fiklerle a;ağı yukan bir hkım 
prenıi::ılerGe ittifak11 vakın anla, 
malar meTcuttur. Bu eıasa iıti 
nat ederek Avrupadı veni sulhun 
yapıalığı vazifesini Amerika il~ 
ltalya anımda adeta ta1tsim edeı 
gibi oldu. Amerika hariciye müı 
teşarının tekrar Romaya ıeli,i 
Pape ile, Kralla, hariciye nazırı 

ile ıörünnesi ve bunu tıl<İp eden 
anlarda Musolini'nin Hitleri gör. 
mek için yola çıkma11 bu sulh 
yapıcılığ1 hizmetlerinde alman 
rolleri <"rtaya çıkarmaktadır. 

Muıolini Hitlerle bir ıulh eaa 
sı üzerinde mutabık kalabilmit 
mi:.lir? 

ilci tarafın anla,malan için: 
1 - Pobnya. Çekoslovakya iı. 

tik'alinin kabulil. 
2 - A iman yaya müttemlekele. 

rin iadeıi. 
3 - Yeni milletler c:emi1etinin 

kurulması. 
4 - Sulha rüvenllir praatiler 

gÖs!erilmeıi ,artbr. 
Bu maddelCt"den bazılan müt. 

tefikler için, bazdıın da Almany• 
tarafından kabul e·~i1memiı oldu. 
ğu iı;inc'ir ki harp lir emrivaki 
halini alm·şhr. 

Harbin• bir ·emrivaki halini al. 
mıı olmaaına ratmen iki tarafnl 
ne gibi '8rtlar dahilinde bir llt'I. 

laşmava varacakk.n nasd tahmin 
edil·hitir? 

Hitlerle Maaolini m61akatı bir 
yandan Almanvayı ıulh eaaılan. 
na y lda,tannıık rarretini gü. 
derl<en ~ri tı-raEtan da aralan 
henüz büvük uçurumlarla aç.le 
bulunan SOTYetlule 1 tal yayı bir 
anhımaya snketmel& dna11nı 

da tahakkuk ettirme)·e yardım e. 
de bilir. 

Bu iki nokta etrafında bu ıö 
rüşme esnaımda anlaşmaya van1. 
maaı mihver devlet adamlan içit. 
bir tezad değil, belki de ıulh da. 
vaamı daha kuvvetli ~ir ıekilde
ortaya atmalc için bir vasıta olur. 
Buna göre iki devlet adamının 
görüşmeleri yalnız Almanyayı 
müttefiklerin davaama yakta,hr 
mak değil, sulh masasına daha 
kunetli b:r ş~kitde oturmak im. 
kanını da ba~şedebilmek gayeti 
ni gütmektedir. 

iki devlet adann lconu,mala 
nnrlan hatti tahmin ettikleri şe. 
kilde kuvvetli olarak ayntıalat 
bile bu konuşmanm bir ıulhu 
yaklaıtıracaf,!na pek de inl.ftma~ 
mümkün delildir. ÇünkU henü1 
hadiıeleı- oldufu vel'de durmak. 
tad1r. Harbi icabetf C'Cft sebep or. 
tadan kalkmamektad1r. 

Harbi ururi lalan sehebl bu 
konutma ortadan kaldırtt>iliT mi? 
Yani harbe ltalya da müdahale 
eder mi? 

Hidiselerin inkiıaf harareti 1. 
talyanın böyle bir harbe ıGrük. 
lenmek istedipni ıöstennemek. 
tedir. 

Hatti lta1,.. harbe miidalla1or 
etıe. bu müdahale ıutb için sebep 
olur mu? 

Alb ay •neline gelincıe,we 1ra. 
dar müttefikltr mih..,.. ka11• 
müıtereS. hareket ıeklinde hazır. 
lık yapıyorlardı. Şu halde ~ 
nokta da meseleyi halletmez. 

ltalyayı henGz harp harld hııra. 
kan sebebi bile bunda aramalı 
iktiza eder. HarW lcabettfren 
sebep, fiili büyük harpler haline 
inkılip etmedili içindir ki bütün 
dünya küçüklü, büyüklü •• bü. 
tün devletlrr nziyeti dört ıözle 
beklemektedirler. itaba da bun. 
larm dışında değilcfo·. 

Bu rörütni ferle harbi leahet. 
tiren sebepler ortadan kalkamı1a. 
caiı gibi harbi de t!ciJ etmez. O 
halde ne harbi, ne de ıulbu ~dl 
etmiyen bu ıörügmeyi ne suretle 
tavsif etmek mümkün olur. 

Bu ıörütme emealine ltirçol& 
teaa!!ül edilen sulh taanvzl!tna. 
dan biridir; denirse hata eclilmit 
olmaz! 

SADRI ERTEM 

!Biı-', i4i no!ta : 

f in harbinden 
kaim ı bir balıis 

Sovyet - Fin harbinin son 
ıamanlarmda (Karem adınm 
~k reçU~ini hatırlaraıntz. O za. 
man ~uetemlzde çıkın bir Cık. 
ra.da Finlerin Türk soyundan ve 
oralarmm ka.rlarile meşhur ol. 
ııluğuna baktlaralc (Kareli olH 
olsa Rumeli. Kocaeli gibi. Kar
en olacakl denilmişti. 

Fin şehirlerinden Tamnere'de 
oturan okuvucumuı Bav S. t. 
Ahsan bu fıkravı Jt"örerek, onu 
etlmolojiden anlar bir dostuna 
yotb.mıs. Bize aldıit cevabı bir 
mektuola b'rlil<te eönderivor. 

Fin dilcisi divor ki: 
Bu etimo!cfi entere.sts"fdtr. Fa· 

k4t m.an1ue/ lv.?1:i1:.af denildir. 
Bu 'lmn asıl i3mi "T<areli" 

değil ı'Karyafo" dtr. Bu iloğru. 
dan doliruva bir 'fl'in i3midir ve 
bütün Pin mt!Tr>le1•et i.~imlrri gt 
bi n trn ma" t7e. 1r'rrıe!:tedir. 

Me:te7d 11rrtıın1la "d'"1:1erin 
oturdıt/1ıı ''er" 'ıahut "T<nmı!<t" 
çok ,,.m,k rn•lımmı "er t7ibi ilh 
'Ve ı1h ..• T?rm/f! •. sıriır dt!mt!l.tir: 
Kcır..,,ıla drı '";;ın bol o1an tıani 
11llul mer,.•an bulunan yer · ma. 
narM rtel'r. 

TamamHe Pfn ~,.7 .. zı olan Kar
va1rı ~mn .. 1a er-nchHıorin di1indr 
de"fctml.~ hir r.o'· ·'!C1~fn,.r n1m·.~ 
tır. 1ftırell.n ve Uh •.• nlhi. . Ta11:· 

biz mı Lmı;n l'!ff-111,.,;·~ .. i en u 
kl.!inf yanı T< cmm 'aııtt ele ıılıru. 
O dl& Kanıa.1a'<lar. ,'fonrn."nn 
peyda nlan Kareli ve ilh ~eT:illcr 
e.!03 ohrak alınıp •üzerine /iT:ir 
yGrtlhllıem~." 

Bir ltmf iddia olarak va.zılma 
mış otan bu meeele bBytece ka· 
panm" otur; takat Bay }{hsln'in 
mektubu bun\f bildirirken baoka 

bir mesele açıyor. O. Finleri bi· 
zim Türk soyundan göeterme
rnize muteriz. Diyor ki: 

°Fln doatlanmtz TürklerZ. o. 
lan kan karde§liğini tanımıyM: 
bunun 4'1kça mtfY<ÜıntJ çıkanı.. 
1't'f olmadı6ıtıt ıötıll1t1orlar. Yal
nıı bazı1arı neaaketen belki çok 
IJ3ki bir akrabalı!}ın mt!tVSUU 
bah8n7ahileccaini kabul editfM'• 
lar. Finlerirt kabul etmediqt b1ı 
ırkda..•1ıi1ı hi!im TUr1.·?mmüı ... 
hanni katrnaklara ve 1uın«rl ıe 
beplere d~tımvsrnk lddia eetık 
lerini mt!Ttık edit1orum.,, 

Blz'm bildl~mizl Bav Xh 
san'ln de hl!dh1Hn~e 11Unhf! etml· 
yonız: (Finoa) htann Tura ... , 
oldu&unu, <Turanfl nln de bb 
c:ok verde TUrk dememek içil" 
kutıa.ntMımnı o k ar muhllkka 
savıvnrduk kf Finoalrh!rdan o
,lan Finleri TUrk ıovı.ından RlSs. 
terme1tte vımtlmedıı'ftmtzt zan. 
nediw .... dnk. neme'< a11tmı lnklr 
Pden Fln1er de varmıo! 

Milano ıergiıine ittirak 
ediyoruz 

Be• Nlır.?tda a~ıtacak olar 
lllftno ıerglslnc reıımen tı,ttrA 

't.mlz kararıa,mıştır. Ser;rtr<' 
•ön!lnl'c<'el< eı;rıılnr hnzırlnn 
mıştır. n·ıgllnlcrde yola çıkn 
rrlA<'a ktır. 

E"'valar nruında :veni kurıı 
lan lhracııt birli clerlnln nltm . 
neleri de varctır. rııırıno sertil· 
sinrt('n sor.rn orll a el eşyaları · 
mı:r. diğer Avrupa rnnkeılPrln 
rte kurutacak ll rgllftr cönd~
rllecekUr. 

Jkul mas_ mareleri 
Mayıı ayma bırakılma· 

dan yapılmış olacak 
llk ve orta tedrisat mUesse 

Jelerlnde• her yıl gerek oku. 
namına, gerekse sınıf namınıs 

tertip edilen müsamereler hak· 
.unda Maarif Vekilllğl yeni ka 
rarlar almıştır. 

Bu kararlara göre talebenin 
'.lerslerlne daha muntazam ta 
lışmasını temin makııadlle mu 
~mereler okul ders saatlerin 
den hariç zamanlarda hazırla· 
nacaktır. 

Okul müsamereleri muhak 
'tak surette Nisan sonuna ka 
dar yapılmıt bulunacak ve im 
tlhan ayı olan Mayıs ayında 
talebe ancak denlerlle ve im 
Uban bazırlığlyle meşgul ola 
cağından müsamereler bu ay 
da verilmlyecektlr. 

Şimdiye kadar okullard .. 
tematı edilmek Uzere yazıları 
piyeslerden hangilerinin tem 
sil edileceğine yapılan listeden 
maada yeniden yazılan piyeı· 
ler de tetkik edilerek muvafıJ, 
görülenler bu listeye ithal edl 
leceklerdlr. 

Müsamerelerde talebeden 
para toplanmıyacak, yahut el· 
blse gibi ağır masrafları olan 
malzeme lstenmlyecektlr. 

----o----
Peynir ihracı piyasada 

iyi karşılandı 
HUkö.metin peynir lhracma 

müsaade etmesi piyasada çok 
müsait tesir yapmıştır. lbracat 
yapılamaması yUzUndeo buz. 
tıanelerde 60 bin teneke peynlı 
blrlkmlttl. 

Denizyollanndaki 
ıuiiıtimal 

• 

Talebelerin kaslet meselesi 
Maa1if Vekaleti bir tali

matname hazıılıyor 
tık, orta ve yüksek tedrisat de bulundukları ve bu yüzden 

mUesseselerinde talebenin kas- birçok yanlış fikirlerin doğdu 
ket giyme meselesi Maarif Ve- :;'\. tesblt edilmiştir. Lise VC' 

killlğl tarafından csaelı suret· orta okul direktörleri yaptık· 
te ele alınmış bulunmakta.dır ıa.rı aylık toplantıda bu işi e
Kasket giyen kimselere taleb+- :Jaııh surette tetkik ederek Ma 
oldukları için busust muamele- -ırlt Vekllloe bir rapor vermiş 
yapıldığrndan bazı şahıslaı terdir. Maarif Veklll bu duru 
kendilerine talebe sUsU vere· mu tetkik etmek ve bir tall
rek sfnema, tiyatro ve dlğeı matname hazırlamak . Uzere fa 
mUesııeselerde tenzllAttan isti aıtyete başlamıştır. Tallmatna
rade çarelerine tevessUI etmek- · mede tesbıt edilecek maddeler 
tedfr. Bundan başka talebenin dahilinde yanlrş kasket giyen 
ıturması ve bulunmasi yakışık !erle mücadeleye başlanacak 
almıya.cak yerlerde ve hallerdı· tır. 

MilletMecHs n:n dünkütopıantıs 
Ankara. ıo (A.A.) - BUyUk MU. 1 .eyt de devlet zira&t ıııetrııeleri kuru 

ıet ldecllal bug'Un Refet Ccuutezlı. mun& tahmlı ediyor. Arkadaıun Ha 
oqkaıılıguıda toplanarak çay kanwı IU Menteşe de lmalln bir elden yapu 
ı&yihulDl müzakere etınl§ ve bu mu. ınaslDl kabUI etmııur. Kend.Uerinlıı 

ııaaebeUe lleri IJllrUlen mUt&Jealara i.le buyurduklan gibi burada blr ıne. 

ıtarp Zl.raat VekW Muhlla Erkmeıı 401• vardır. lmallyealııt fabrikaya 
~ağıdaki lzah&tı venı.tıUr: vera!D, kendt namlarına imal edilmlı;. 

•• - Arkadaşlarım çok gtl&el lzab olsun. Kendi namıarma imal edilrnl;ı 

etUler. Mllaaade ederaenlz ben de bu. ı>lmascnı.a köylü için bir tayda gör
nwı zarureUeriDl ve lcapllLl'IDl bazı aıüyorum. Devlet ziraat tıletmeıerı 
rakaııılara laUnaden arzedecetım. Bu kı..rumunun elinden fabrika almdık. 
ı;a1 ıoıne bql&yab apcıyce blr &aman ta.ıı sonra kendlal.ne, çJttçlye ne ıtb. 

.ıldu. 192t aeııealnde Rlzede 70 dönüm blr tayda temlıı edebllecejinl tahmin 
Jekar vtaatmda bir fldan.lık kurUldu etmiyorum. Fabrikulyon lUbarUe bu. 
o zaman yapılan tecrUbeler göaterdı na da lmkln görül.ınUyor. ÇUnkU yap 
kJ, Rize mınt&kaaa. gayet nefla Ç&) raklar topland.ıfl gibi derbaı fabrika 
ıeU§Urmek tçlıı gerek iklim ve geıek. ya 1evkedllmeat lbım ge11r. Zama 
se t.opr&I& prUan bakımı.ndan çok el ııında kurutulması, ıı:amantnda bar. 
verltlldlr. NutUfiı.D çok k..U olmaaı man yap!lmaaı lbnn l'elir. Et:er tam 
topr&lm mahdut olmua ayna aman. zamanmda yeU§Urtlmlyecek oluru 
da çay ons tı:ln prek lktıaadl ebem. oefueUııdcu ve aandımanından kay. 

Denlzyolları ldarealnln 7Uk miyeU ve ıorek lçtlmal mahlyeU ıu. ~diyor. Onwı lçlndlr kl bir fabrlkı 
v yolcu biletten Uzerlnde me) bariyle bUyll.k bir kıymet verıyordu. iJe d ld&r9 etmek kabll olmıyacak 
dana çıkarılan aullatlmatln u Tecrübelerin çok iyi ııeUceıer ver. aıUtoaddlt yerlerde fabrika açınak 
klkatına devam edllmektedl eame raımen lialk bidayette tered. ıarureU baaıl olacaktır:. Sonra gelen 
Yalnıı aulisUmnl miktarı bat tlt göaterill. rağbet g~termedi. çun. parçalarm parça parça fabrika ima. 
ıazetelerln yazdığı gibi 50 .. 60 l bıı ıedakArlık ııuyen ve uzun biı llni praUk l'örmUyorum. Ve bunları 
bin 'lira gibi, ilk bir 1ekQn e muhtaç olan bir ma.bauldUr. oe atbl bir mUlklyet uaııına dayana 
tutmamakta.dır. • ıa t>eı eene ııonra eıımerelerLDı rak mal ıahlpl•rin• tadi'lidel:etla. Bu 

M11aıurıar b~At9"mlktar ~tmegf ~ayu:_ca. b&Jlc, .'ken.' ıpbarıa ne taallyet · nokt.uuıdan vı 
larını blldltinek nıcre fdarflyf' ıtbl bir ~Q temiıı ede. ııe de tofvlk balumıııda.n buyurdukla. 
verdikleri ma~d• raı_ <1ir edeınedlSl lçin endi§elı n mWAhuaya bendenla toUrt.k etml-
kamları ekit~.J6Ar.Pıek h· ı!Ja!ll'fılllvlıfAi~·:. &l&ta haklı idi. TecrUbelert- yorum. Yalnta hatıra ıelen tkJ mab 
retlle suUstlmal yapmışlardır vUa&t verlldl. Ve halk gözleri önUndt• zuru olablltr. Birili çayı ıoııyecek 

Suiistimal birkaç &ydanberl aeçeu bu tecrübelerden aonra 1.na.ndJ. ba§ka bir tabı-lka o!Üuyacağı lçln fi. 
yapıldığı ve miktarında ancak kJ çay keııdlsl ve Rize auntakaaı lçiı. yat hu.usunda mUatahsill tazyik ede. 
bir iki bin lira kadar olduğu büyük bir kazanç ve bUyük blr ge- cek bir tesir yapabWr. Bunu da ka. 
tıesaplanmaktadır. çlm menb&ı olac.üt.ır. Bilh&a3a tıruuı. ııun lklııcl aıaddeııuıde önlemiıtır. 

Konferans vermek için 
aeyahate çıkacak 

doçentler 
Halk ParUsl muhtelif YllA· 

yet balkevlerlnda tertip ettiği 
konferanslar tein htaqbul u. 
nlverslteetnden profesör ve do· 
çent lstemlttlr. 

RektörlUk Yazlyetl t.tklk 
ederek iki profesör grupu a
yırmıştır. tık grupta profesör 
Nihat Tarlan, Sabri Esat ve 
Doktor Zeki bulunmakt&dır. 

Bu profesörler; lzmlr, Bur 
sa, Adana, Diyarbakır. Gazlan· 
tep .,.. Enurum vllAyetlerlne 
gideceklerdir. Heyet yarın ha· 
reket edecektir. 

Ukta bir kurutma evi yapıp ta yap. Yaprak tlyaU&rlDJ teabit etmek tçın 

raklan aatm almata başladığımı.& za. OOI kl§lden mürekkep bir komiayoıı 
aıand.&D itibaren halk onun para etti. te§kil olunacak. bu Azalardan blmı 
ııtnt anlayınca ve ıörUnce rağbet arttı ıtraat odasından, birlai Ucaret oda. 
ve mUracaa.tlar blrblrinl voli etU.,. ımdan. lklal ziraat ve Ucaret vek&.. 

Ziraat VekJlJ eözlertne devam eyli. ıe~erlnden, blrlBl de devlet zJraat ıo. 

yerek VekılletlD bu ııeUcelerdeıı aon. ıetmeleri kurumundan. Fiyallan tea
ra faaUyeUnl arttırarak 30 bln dekar. bit noktaaındnn müstabsU lehine oJan 
lık çaylJta vücuda ıeUrmek lçln ted. tıi. ifade daha vardır. 
bll'lertn almdıfını l§aret eylemJı ve Ziraat Veklll ıöz;lerlne nihayet ve. 
bucüııe kadar ıcUrUlen tohum ınlk. rirken çay fa~rlkalarmm her bang. 
tartle )'iııe buıüne kadar yıUşUrllen otr suretle kurulacak teoekkUller yU 
tıdaıı miktarı h&kk.qıda tzabat vermi§ :Unden yükseleceği noktaaınm mev. 
ve deaıl§Ur ki: zuubalı.lolamıyacağılU l§aret eylemi( 

- 77 köyde 300 mU,terek ndan!Jk. ve demiştir ki: 
ta 13 lllllyoııu mUtecavıa fldan yetlı- Kanunun ruhu ve ıtıııdly. kadaı 
Urildi. Yalnıa balkın buna ratbel ;.ıpmıı oldujumus tqebl;Usler, ora.. 
g~termeaı kA!I deflldir. Çay, teaısln. 1akl çay zlraa~ni tamime matuftur ... 
den btr mUddet ıonra kazançlı ldi Ziraat VeltJt:nln bu lzahatmı ınUte. 
fakat bet MDe ıtbl bir umandan aon. ııklp maddeler okunmuı ve verilen 
ra onun aemerealnl beklemek lAzım . bir tadil takriri Uzerine encUmene ve. 

Barem kanununda az ıeıtyordu. o halde köylUye bu ka. rllml~ bulunan dördUncU madde mua. 
derece alan ıançll §eyi temio cdebllınek tçln ona tf.&na olmak Uzere kanun diğer mad 

maddi lmk1n ve takat da temin et. maddelerlnln mUulcerest ikmal olun. 
öğretmenler mek llzımdı. Bu kanunda derplf ed1. muıtur. 

Yeni barem kanunu tatblkl len eaa.a dalreatnde devlet ılrıı.at işlet. Meclis Cuma gUnü toplanacaktır. 
JoJay11iyle vUAyet bUtçealndt> melerl kurumu bu yardıma yaptı. Bu. 
tahl!>tsat olmadıtından bazı mu gUn beı bin dönumıu1c bahçe fidan Yirmi yıl evvelhi Vahıt 
allim lere maaşlar birer derece uklarlDl aynı zamanda yapmıı ve bl. ··••••• ............ , ........................... . 
atatıya \'erllmletl. Bu ara.da urmlt olup bet bln dönUm de tıazır. 11 Mart 19ZO 
ınaaetarı meaelA 22.6 lira olan ııklarmı blUrmek Uzereuı.r. Demek kt Nümune mahallesi Top· 
memurların maa,ıarı 25 liraya otsım derptı etUıtmıa ao.ooo dekarın k · d 1 1 
Çıkması lcabederken 20 ye in· l to blDI bahçe baUne gelmlt v tabak. &pl a yapı aca C 
llrllnıiştl. Bu vaziyetin dUzel· 1tuk etUrUmlf bir vaziyet. l'eUrıle. Yansınlar d:>layıalyle evalı kalan 
Ulmest •e mağdur olao öğret· çektir. Şu IUbarla Ziraat tıakımınd&11 1 lan kurtarmak lçlD Harlk EncUme. 
menlerin maaşlarının UstUıı mııvaff&k olmakla lf baJledilmlf, blt nlncı teıtırl kararlqtmlan NUmun., 
birer dereceye çıknrılmnsı hu· aııı oluyor. Çayın kurutuımuı ve o. Mahalleatnln ~r dahilinde olmam mu. 
suııunda al!kadnrlnr Mnllyt uun barınan ecUlıneal alraaU kadar vatık görUlmUo. Topkapıda Fukara. 
Bakanhiına müracaat etml:,· uattl ondan daha fUla ıuna tıUyor perver CemlyeU merkezi clvanııdo 
!erdir. Eter (ell§J (Ugel tıııalttl bırakacak mllnaalp yer bulunmuıtur. Hantala. 

-·-c>- oıunak hakikaten bugUn mubteıu ıı yap•lmaktadır. 
Oğretmenlere yardım klınyahanelertn tahlıt raporlarından ·-----;---------
cemiyetinin toplantısı anıqıtdıtıııa nauraıı terkıbl cok ne. :? P ııemb.1 

Cuma l 
tla olaD çaym netueUnl muhafuaya > ı 1 .1ar t 1 "2 Mart 

Öğretmenlere yardım cemi ıınk&n elvermeyecekUr. Hakikaten 
yeti idare heyeti dUo Maarl r bir çok kim.eler bunu tat§l'• te~eb. ~ 
cnUdürlUğünde toplanarak ce blla edebilecek, yekııeaaklıtı bozula. <( ı ı Seftr 1 
mlyetln muhtelif işlerini tet cak, belki de ıalıoı temln edllomlyı. ı-
'tlk etmiş ve bu yıl yap:lacn ' cekUr. Bu IUbarla büyUk btr hamle 

ıl\111 111\ 

l~retmenler çayı ne deniz g(' le ba~hı.mıı olan bu tı pörçilk, pör. 
zlsl etrafındaltl hazırlıltlaı· ı;Uk. perakende ımaltıt ne belki aka. 
>aş! · r verilmiştir net• uıtrayabtlecıkUr, 

Vali Florya<la nınaenaleyh kanun devlet slraaı 
Va 11 \ ..! uolc41iye reisi Doktoı .ıetmelerl kunımuna orada lcabedon 

L(ltfJ Kırdar dUn Floryaya ,,ft , fabrikalıı.rı kurmağı, blr vıızlte ola. 
ni,, yeni yapılan gazino ile o- ak verdi. Madde okunacak olurııa 
radakl kabineleri göı.ılPn ge- görülUr ki. bu inhisar nimetinden ıt. 

l 
• 4oıı,.,, • IMUL• t.a.unı \ '""°Lı &:.il.all• ı 

Ollnl'glıt 
dolhJ,•ı ı oı il •o ı oo 11 81 
Ol'le ti %1 1 t9 11 il 1 68 
İkindi 13 41 1 IB 16 '3 1 21 
Ak!)am 18 22 12 00 18 :?S 12 00 
Yataı 19 !Si l 81 19 M l il 

imsak ' :?s ıo oo '.ıo D ıs1 
çlrmiştlr. yada bir vazl!e zlbnlyetidlr, bu vazı..-------------
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... Rus sulh 

'>ı ,, . 
lızakereleri 

3-VAKIT 21 MART UMO 

tl cerayan etti 
~mu 

t"' _sarayında geçen 
arthi celseler 

yoktu. Bilhassa havyar enfesti. 
Aynı gece saat 22 de tekrar 

Kremlin sarayına gittik. Bu ilk 
iki görüımemiz aramızda uzun 
münakaıaların husulüne sebebi. 
yet verdi. Biz bu münaka~aları. 
mızda tamamen Fin!andiyanın 

noktai nazarını müdafaa ederek 
prenıip meıelelerini münaka,a 
ettik .. 

Mannerhayn1 
hattı 

neden yarı ldı? 

Evlilik mi, bekarlık mı?. 

Sultanl ı k 
hangisi 

95 lik bir ihtiyar 50 
yaşında bir kadınla 

evleniyor 

Bu ikinci !leanstan sonra artık 
nu!!ların sulh anlaşması projesi. 
ni yazacaklarını ve tetkik etmek 
üzere bize göndereceklerini anla. 
mış bulunuyorduk. 

Erteıi gün Molotofun ııenei 
devriyesi oldufundan yeniden 
müzakere yapılmadı, fakat biT.e 
anla;ma pro1esı gönderil-nişti. 
Bir. de bu proje üzerinde kendi 
aramızda görüştiik. 

Diier Konu,malu 

Ruslar tarafından tazyik e. 
dilmediniz mi? Muayyen bir müd 
det vermediler mi? 

- Hayır, bizi istedi;imiz ka. 
dar dil§Ünmekte serbeıt bıraktı. 
lar, 

- Hükumetinizle görü,mek 
imkanını elde ettiniz mi? 

- Evet. vaziyet hakkında ma. 
lumat verdik ve telgraf ile tali. 
mat aldık. 

- Rusların size verdikleri mad 
delerle kabul edilmiı olan madde. 
ler arasında büyük fark var mı. 
dır? 

- Hayır, büyük bir fark yok. 
Yalnız bir tek mühim nokta ve 
bazı tcferrüat de~iıtirilmiJtir. Bu 
da bizim menfaatimizedir. Bu se. 
beple bundan bahıetmek iste. 
mem. 

Stokholm tarafından neşredi. 
len projede Kantalja ile Karni. 
jarvi arasında Rusların bir de. 
miryolu inşa etmeleri hususu 
mevcut değildi. Halbuki ıonra. 

dan Ruslar buna büyük bir ehem. 
mi yet atfettiler: ve bu vasıta ile 
yalnız eıya taşıyacaklarını vaa. 
dettiler. 

Ku11inen Hükumeti 

Müzakerelerimiıin başında M. 
Molotof Rusyanın Finlandiya 
halk hükumeti ile tamamen an. 
laşmıı vaziyette bulunduğundan 
bahsetti. Fakat bu mevzu derhal 
kapandı ve bir daha görüıillme. 

di. 
1 O ve 11 mart tarihlerinde tek. 

rar Rus murahhasları ile müza. 
kerede bulu~duk. Mösyö Molo. 
tof tcferrüatın bilahare göriişüle. 
ceğini : evvela harbi durduracak 
bir anlaşma imTa etiilmesi lazım. 
geldiğini söyledi. Biz de aynı fi. 
kirde idik. Çi.inkü ya Sovyet şe. 
raitinc uymak, yahut müıakerc. 
leri bıral:mak la .. ım~eldiğini gö. 
rüyorduk. 12 mart tarihinde sa. 
bahın s;ı;ııt ikisinde ,. ... 1 .. ,manın 

rusça niishaıunı im1aladık. Bun. 
dan sonra villa va c'lörırliik: ve ka. 
tibimiz: Nikof ile tercümanlık va. 
zifesini ıören Matmazel Halcare. 
nen anlaımayı finceye çevirdiler. 

Muahedevi im:ı:alamak ic;in ye. 
niden Kre~line avdet ettiğimiz 
7.aman mükafat olarak bize çay 
ve paııta ikram ettiler. 

l 3 martta tekrar Kremline gi. 
derck protokol defterini im1ala. 
dık ve biıi Moskovaya getiren 
İsveç tayyaresine binerek aynı 
yolla avdet ettik. 

UÇ SEBEP: 
Finlandiya harbi artık tarihe rini velhasıl Karelideki en kıy. 

mal edilmi~ bulunuyor. Fakat as. metli as!"rlcrini yerleştirmişler. 

keri müşahitler asıl şimdi harbin di. Fakat Finler en büyük kayıp. 
kritiğini yapmaya başladı. lan da bu cephede verdil!r. Ar. 

İngifü:ce Taymis gazetesinin tık askerleri harbe tahammül e. 
askeri muharriri, Mannerhaym demiyecek bir vaziyete girdi 
hattının düşmesi sebeplerini ıöy. Çünkü günde ancak iki saat isti. 
le tahlil etmektedir: rahat edip uyuyabiliyorlar, sonn 

M<ınnerhaym hattının düşmesi. bütün gün yeniden harp et'iyor 
ne üç seb:p vardır. Bunlardan bi. lardı. Buna muhakkak ki taham. 
ri hattın Surnma mıntakasmdaki mül edilemezdi. Onun için bu 
bir kıs:nının zayıf olduğunun hattı gönüllü kıtalarla kall:ındır. 
Rı:slar tarafından keşfedilmiş ol. mak icabediyordu. 
masıdır. Bir hattı yeni kuvvetlerle tak. 

Malum olduğu üzere Manner. viye ederek kalkındırma~;: çok 
haym hattı Kareli mm takasında nazik bir meseledir. Nitekim: 
derinliğine yapılmış bir seri müs. Mannerhaym hattının düşmesin. 
tahkem mevkie verilen isimdir. cleki ikinci sebebi burada araya. 
Bu mÜ3tahkem mevkide müstah. cağız.. Finlandiyalıların böyle 
kem sığınaklar, tank tuzakları, bir kalkınma hareketi yapacakla. 
mayn tarlaları, topçu atışları i. rını Rusların nasıl öğrendikleri 

çin blokhavzlar bulunmakta idi. meçhuldür. 
Bunların hepsi de toprak altın. Fakat Ruslar bu haberi alır al. 

da yapılmış, beton tahkimata da. maz azami kuvvetle, muaTZam bir 
yanıyorlardı. Beton kısımlar iki taarruzda bulundular ve Summa 
metre kalınlığında idi. Her müs. cephesinde Mannerhaym hatları. 
tahkem kule on metre kadar u. na girmeye muvaffak oldular. 
zunlukta idi. Murabba şeklinde Finlandiyalılar ela derhal muka. 
olan bu müstahkem kuleler üç is. bil taarruıa gec;tilcr ve Tavast 
tikamete ateş eden toplar ve iki hafif süvari gönüllü kıtalarını i. 
mitralyöz ile mücehhez bulunu. leriye süı;düler. Fakat bu gönüllü 
yorlardı. Kulelerin altında ve a. kıtaları derhal mağllıp oldu. Za. 
rasındaki kı!'ım mühimmat depo. bitleri r,rtçe öldüler, Fin zayiatı 
ları ve garnizon vazifesi görüyor. çok M' "ktu. 
du. M'I'. nerliaym hattının yarılma. 

Bu miistahkem kuleler düş~a. smç'I .. \i üçüncü sebep ise harp sa. 
nın topçu ateşine tahammiil ede. h· r.da Rusların en kı:;metli fır. 

bilmekteydiler. Fakat ne de olsa ...., " ·mı tcş_kil eden 100 i.incü, 
sanılıyor Ve ate!J tanzimJerİ bo. (j" 3 iincÜ VC .. 9 UOCU fırkaların 

zulduğundan müdafaaları mües\ic;} cıunu~udur. Bu lir fırka hususi 
sir olamıyordu. fşte Summa ~tim rörerelc tank ,.~ münfe. 
müstahkem mevkileri de kanunu. rid harbe alıştırılmışlarclı. On be. 
sa:ıinin başında bu mµşküle ma. şinci Rus kolordu"u bu üç fırka. 
ruz kaldılar. ile birlikte çalı~ara k acılan gedi. 

Summa mıntakası taarruza en ği büyültmeye muvaffak oldu .. 
müsait ve Finlandiyalılar için en Büyük fedakarlıklara katlandık. 
tehlikeli olan bir kısım idi. Fin. tan sonra Mannerlıaym hattı ta. 
landiyalılar bu mıntakaya en mii. mamen yarıldı. 
kemmel skili kıtalarını, siivarile. 

f ransada muazzam 
bir muhakeme 

Dün Fransada, 9 u hakkında 
gıyaben olmak üzere 44 eski ko. 
müniıt mebus aleyhine askeri 
mahkemede açılmış olan davaya 
başlanılmıştır. 

Bu harbin başlangıcında mcş. 
ru olarak çalı§an komünist parti. 
si feshedilmi~ti. Fakat eski mc. 
buslardan "Fransız işçi ve köylü. 
leri grupu" diye bir etiketi ko. 
münist etiketi yerine kullanarak 
kanunlar tarafından menedilen 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. 

Mösyö Heriyoya yollanılan ve 
§İmdi dosyadaki suc; delilleri için. 
de bulunan mektubu hazırlamıs. 
}ar ve tasvip etmişlerdir. ' 

Bu 44 mebusun içinde dokuzu 
kacaktır. ihaneti vataniye suc;uy. 
la ;,,üttehem olarak muhakemele. 
ri gıyaben görülecektir. Di~er o. 
tuz bcıinden ikisi askerliğini yap. 
maktadır. üçü hasta oldukları L 
çin kefalete rapten serbest hıra. 
kılmıştır. Otuzu mevkuftur. 

Ru mebusların suçları şudur: 
Fransız hükumeti milli müda. 

faası bakımından tehlikeli buldu. 
ğu komünist propagandasına ve 
faaliyetine bir nihayet vermek 
üzere bir kanun çıkarmış, 1939 
sene<1inin 27 eylülünde resmi ga. 
zetedc bütün nazırlar tarafından 
imzalanmış olan bu kanun mevki 
meriyete geçmişti. 

O giin öğleden sonra parla. 
ınentoda komünist hizbinin içti. 
ma ettiği küçük salonda bu me. 
buslar rtur Rometin reisliği al. 
tında toplanmışlar ve mecliste 
bir ''FransıT. işçileri ve köylüleri 
grupu" teşkiline karar vermişler. 

dir. Bu t;ruoa reis yine Artur Ro. 
met olrn~· ve.Jı-numi katipliğini 
Florimoı ~:>~1te deruhte etmiş. 
tir. 

Birkac; zaman sonra gnıpun 

programının ne olduğu kendile. 
rinden sonılmuş: onlar da 1880 
seneııinde Jules Guede tarafından 
kurulan "Fransız i~ciler partisi. 
nin" programını tatbik edecekle. 
rini söylemişlerdir. Fakat 55 aza. 

(Dc1·am1 5 inr.i(Jc) 

ı----... Kısaca: ·---···-···-··--······-----·- ----.. -·, 
1 alebe kasketleri 

Bu&ün ikinci .ayfamızda okuyacağınız iİbi kı benimsemekte ve bu siper alhna gizlenerek 
Maarif Vekiletı talebelerin kasket meselesini türlü çirkin hareketlerle talebe sıfatını lekele. 
tekrar ele almı§. Bütün arzumuz, bu ıcfer me. mektedir. Di~er taraftan, talebe için kabul edi. 

kündcn halledilmeıidir. Her önüne &elen baıı- maarif memurlarının daha sıkı bir kontrolü altı • • 1 
1 

~lenin kat'i bir talimatnameye raptedilerek kö. lecek kasket. bunu i:iyen talebeleri de polisin ve ı 

Gandi fiiın çev1riyor 

Yakındi\ r~lm ,~e ~örcceKimiz 
C.ANDl 

Fransız gazetelerinin Londra. 
dan verdikleri bir habere göre aç. 

!ık grevleriyle meşhur Hintli mil. 
liyetpervcr Gandi yirmi bir lisa. 

na duble edilen bir film çevirmiş. 
tir. 

Mahatma Candi isminde olan 
bu film ı-iografik mahiyettedir. 
Başrolii Gandi bizT.at oynamak. 
tadır. 

Filmin çevrilmesine sebep Hint. 
1i milliyetperverin birkaç sene 
evvel Şarli Şaplin (Şarlo) ile bu. 
luşmuş olmalarıdır. 

İthaline müsaade 
edilen kumaşlar 

Ciiııırllkte kalmış olan suni 
ipekli A iman kumaşlarının it
ha linc m lisaade eden kara rııa
nıc dil n ~ii rn ril klcrc lılldiril
mlştir. 

EH eke 1pck 1i nddedilrn Ye 

hu su r{'tlf' yllksck gllnırllk res
mine tıHıi tutulan hu mallar 
dalıllllcki ihtiyaç güzi>nllnde 
tutıılarak pamuklu tarifesine 
tAhl t11t11la<'ııktır. 

Fransanın mütevazı bir kö~e
sinde bulunan küçük Frejiyon 
kasabasında oturan Küson Ogüst 
isminde doksan beş yaşında bir 
ihtiyar, aynı kasabada oturan 50 
yaşında bir ihtiyar kadınla evle. 
necektlr. 

Müstakbel damat Mösyö O • 
ı:üst bekardır. Yirmi yaşında i • 
ken Meksika harbine iştirak et • 
miş. senelerce dövüşmüş, adama.. 
kıllı pişmiş ve sonra Fransaya 
~clip yerleşerek kasabalarda bay. 
tarlık yapmaya başlamış; köy köy 
dc-laşarak inekleri doğurtmak, 

hasta hayvanları tedavi etmekle 
meşgul olmuştur. Bugün beyaz 
saçlara, beyaz sakala malik olan 
ve ancak başkasının yardımiyle 

yürüyebilen bu ihtiyar daha bir. 
kaç sene evveline gelinceye kadar 
bisikletle köyleri dolaşarak vazi. 
fesini fahri olarak ifa edermi§. 

İşte Fransanın küçük bir kasa. 
basında bu faal ihtiyarın izdivaç 
merasimi kutlulanacak. 

Fakat Mösyö Ogüstü eski bir 
bekar zannetmeyin .. Bu ilk irdi. 
vacı değildir. 95 yaşında olduğu 

halde evlenmeye kalkan ihtiyar 
birçok zevceyi tekaüde sevketmiı 
ve boyuna yenilerini almıştır. 

Yaşları mecmuu 145 eden bu 
iki ihtiyarın birleşmeleri haberi, 
küçük Fransız kasabasında bü • 
yük bir sevinçle kar}ılanmı§tır. 
Nikahı kıyacak belediye reisi 
böyle bir rekor kırmış olacağın. 

dan fevkalade memnundur. Esa. 
sen rekor sahibi bu belediye reis i 
bundan evvel de yaşları mecmu u 
kırkı tutmıyan bir çifti birle§tir. 
mİ!Jtİ. Bu nikah merasimi için ka. 
sabada hazırlık yapılmaktadır. 

Belediye dairesinde nikah salonu 
ikinci kattadır. Fakat müstakbel 
evliler pek ihtiyar olduklarından 
bunlara yukarıya kadar çıkmak 

zahmeti vcrilmiyecek, belediye 
reisi zemin katındaki bir odada 
nikahlarını kıyacaktır. 

Bekar erkekler bu ihtiyar da.. 
madı misal alsınlar .. Eğer evlilik. 
te saadet olmasaydı 95 yaşındaki 
ihtiyar başını yeniden belaya sok. 
maya kalkar mıydı? 

ı- Göıüp düşündükçe 

"lskapaflov,, un cevabı! 
Barı~ .... iizleriuln l>iit iin n.ğızlan doldurduğu bir zamanda, 

harhin t•n ':'ldcktll iki ~üriiniiıo;;lylc kıu<;oıl&<;otık. Alm&nlar, İskoç
~ n kıyılarııu\ hir nkm ynparak "l"'kapnflo~· .. u bomhAladılar. 
Htr zırhlırı nır<lıılar. \'efil e\' yıktılar, beş on klşl yaraladılar. 

" \ '<•1:-o,. in ~eli<;oi, orclııların dn !'inlrlcıinl jCC\"ŞCttl sanı,-or
ıluk. Bu h<•klcruııcdik nkın, içlerdeki ümitleri do yıkmış oldu. 
Dün J4"<'cc, luH nlnr kararırken, Jn~tll7.lcr Alınan loyılRrını, Al· 
ıııa.ıı ha,·a \ '<' clcnlz iislerlııi tam dört bu~uk :saat dönrek allak 
hullak ettiler. 

Hıulyolıır, l>n akın için: 
- Müthiş! 
Sıfatını kullnnıyorlnr. Patlayn 11 hoınbalarm l,llddetinden 

bütün o cloırda bir tek um kRlmamış. Sokaklar, billö.r yağ
ıııurunn n~raını-:- J,tihl pll'ıl ııırılnıı~. 

A lnınrılnr, ne <llre<·eklcr'! hilrıılyorıız! lakRt bitAraflnnn 
, erdlklerl haberler, gcrçt•kt~n korkuıu:tur. Yeni silAhlarla bo
~azla':'ınnnrn ne a<·ı hir <;oey oldıı~unu hu hAdlı.t', })Ck giizcl gös
teriyor. Yarın tabii bu nkınlnr, knr.':'ılıkh hiicuınlar halini ata
l'Rk , .c iillrnlcr, bornbıulan saı,anlarla ~iiı-illccck:. Olülcrln il"· 
tesl hii)·iiyN·ek, mc1.arlıklar geni~liyc<'ek, yurtlar ımkatlarla 
tlola<·nk. 

J>aha 1D14 çılgınlığımn kol!'>iuzlaı·ı, ba.<·aksı:r.lnrı, kürleri 
, c çol nl~ l nrı sokakları doldurup dunırkcn, hunlara daha hii
riik yığınlıtr <'kleııı t•k iizcreylz. nah:\ 101-l in yctlmlerl, öksiiz
ll'l'İ, hcılha:ıtlı;i.ın J)<'n<;e!!iirıdcn .kurtarılmadan, bunlara yenile· 
ıini kntıyonı:r.. Aklın, \'k<lanın sesi nynklnr altında. YRlnıı 
nzgın lh tlrn ... ların k<>ııiirrnii':' n~ızll\rr uluyor. 

1 ııgllizkı·in, Rltı nydanberi şekerli, beyannameli, kah
,·di , ~ horıhoıılu ıu.;ıı':'laı·ınl\ tılı';'nnlar, bu ı.on yıldırım dolu.su 
karsıı;ıında elbette derin derin dü!;ilinmüşlcrdlr • 

. nıı koı·kıınç hiicum, bir kt.~ılık olduğu için, 
-.Slc;ln? 
J)cnıci'ı;ı', kim-.cnin dili yarmaz. }:n mn.•mm haykın~t·

hite aklslcrl <lünüp g~lirken, bir Yatana hiicumı 1 -
hombftlnrın nı ıı ktıhf"k);l7. kalmaı;ıını hckl ... -

na ieçirdiği bir mektep kasketi ile bu-as_il hak_. _na k:,ı~:~ .... - ............... _ •• _ • ..... _ı 
. ...... -.... ................... ..._.-----·· 1 

Artık m uharebe !iiİzdt!.n, iş~ JtC. 
a,!l'ız lnr ı.usnr. Zaten hn/rırı;alar da k 
l'ilmodcn , (itckl kılı <·rnı kınma koym 
:-ürckll bir huzura, lnsnııhk ancak 1. 
ınlnden ~eçf"rek kR\'U';'M·ak. Alnmu:r.< 
ruz. Tiiitiin dökülen kanların Tehal 
nun<ladır • 

r .. 
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Karayaka köprüsü 
hasara uğradı 1 

-, 
Memleket ~ 

i Haberleıi i , _________ ,_: 

Erbaa-Ledik üzerine de bir köprü lazım 
OGlel).l evv~JJ>ir'ftDllK ~_az.etecisinin 
07Ebt21S!l!:IW"~ SEYAHATi..._ 

1 
Erbaa. (HflA'ltSi) - Nnfiıı ida. 

resince l 933 oonemnde yaptm
hm 30 metre uzunluğunda.ki Kn
rayaJca köprüsü son zelzele fc. 

Lidik vo Samsun gii.zcrgahındo 
bulunan Destek nahiyesinin al
tmda.ki büyük ve devamlı aknn 
c;ay her sene şiddetli yaihşlar. 
dan tuğyan etmektedir. Bu yüz
den gelip ~eçc.n kamvonlarm su· 
hır aıtmda kalınası günlerce mü 
ıu:ı.kalcnin du'rmasmı icap ettir. 
ıncktedir. 

-22-
Wceti dol&yısile bir ayağı esas
lı gekilde bozulm~ ve yerinden 
kayarak sul&rn karı~ştır. Bu 
yüzden münakalat durmuştur. 
'Merkezle, Karnyaka, Sonu....~. 
Hayati nahiyelerinin mllnalrnl • 
sini temin eden bu köprUnün bo
zulan ayaklannm bir an evvel 
tamirine §iddetle ihtiyaç vardır. 

Ziraat yerlerina bir çok de
fa.tar gidi'P gördüm. Bir çok n. 
letleri buharla kullanıyorlar. ö. 
kiiz yoktur- Bazı yerlerde ma
kinelere Kfıba aygırları koşu • 
yorlar. Öküz etini pek sevdikle
rinden nncak yerler. Çiftleri de 
çelikten ~Jc fil~ r.eylerdir. Tar. 
lnda. ~l~lar bir seyird gör. 
diller mi, imtihan oluyormu~ gi
bi gayet munbw.m ça.lıBII"la.r. 
Çiftçiler, boydan boya beyaz bir 
.Acıe.m gömleği giyerler. Panto. 
lonlan dir.lerine kadn.t gelir. 

Harm.nnlan yoktur. Biçtikleri 
otlan iki bıçaklı çarhfarJa pek 
Jrolavltkla biçerler. 1ngili%Ier bir 
kileden yedi kilo hMılat n.lmaz
ln.roa: 

- Bu sene hrunlat nlnıadık .. 
derler. 

Ineklere pek iyi ba.ktıkla.rm
.dan her inel~ gUndc beş okka • 
dan qağı süt vermiyor. Koyun 
aulır. lteçl hiç bulunmuyor. İn
gilizler kovun eti sevmezler. Ko. 
yurlar zayıftır. Bmı l-u~lu 
kr.arnuı.nlan tarif edince ta.ac -
dip ettiler. Bazıları da :inanma
dılar. 

Londrada boş gezen kabul o.. 
lunmadığı iı;in sokaklarda kim
se yatırılmaz. Görülüroo kaldı ~ 
rılıp, ne iktiza oderse yaparlar. 
Bir gün ü~ dört cin gözlü ilstle
ri başlan yırt.ık çocuğu polis 
götürürken gördllm. Net-eye gö. 
türdliklerlni sordum: 

- Mahkemeye .. dediler. Ar • 
blarma düşUp mahkemeye ka
dar gittim. Mahkemede bin n.. 
yak bir ayak üstUne ••• Fa.kat hll
kim, bu ka.labnlık va.smda beni 
gördü. Başımda fes olduğu için 
seyretmek içın geldiğimi Mla.. 
dı. ~uyuııın dive yer gösterdi. 
-nıraz sonra çocuk an getirili _ 
Jer. H!ltiin: 

- Siz kimin çocukl&n mız, 
eviniz yok mu, mektebe gitmez 
misiniz. dive sordu. İQlerlnde en 
bUytığU filft.n adamın oğluyuz; 
evimi% de var. Fakat babamı~ 
la. anamız pek hrundir. Bizi ne 
mekte veriyor, ne do bir sanata 
yerlştirlyor. Aç susuz işte böyle 
geziyoruz. Bizim çarenme siz 
ha.km .. Böyle giderse çok yaşo_ 
maz. ölürüz. Bize }ıwk değil 
lni ?. 1stidadımız var, ~lışabi _ 
liriz. dedi. 

Ben bu sözleri sonra başkası. 
na. tercUme ettirerek anladım. 
Çocukların bu sözleri yarım sa· 
:at sünnUştü. Biklm, Çocukla • 
rm hepsini 4)TI ayrı söyletti. 
Sonra: 

- Vah, vah .. ooylo çoCuklar 
ti<>ka.k ortal!ına atılır mı .. diye. 
rek zaptiye neferini cağırdı. Ço. 
euğun babasmı getirmek ilze -
re gönderdi. Babalan, nnalan 
itiz kardesleri .-idil I 

ı:.: """ er. 
Mesele babalarma. nnlatıldı. 

O: 
-:- Ben aşçıymı. Bu kifir piç. 

lerin ~imisi. et kaynayıp indiril 
rn~k üzere ıken tencerenin içine 
soguk su döker. kimi kebap çe. 
:virirkcn cebine bir parça ekmek 
atıp kebap pişinceye kadar ya
l"JSmdan r.iyadcsini yer, bitirir. 
Rimlsl tencereye taş doldurur. 
Ellıasu bunların gerek dllkka _ 
mmda. gerek evimde etmedikle
ri fJeytanlık ve çapkmlık kal _ 
2Jıadı. Analarmm tezgih, ~ef 
;ve~ kutularını ve sair .i3J.e. 
<1ffi f1' aletlerini her gUn her gc.. 
~ btnölrlne kan~orlar. 

Y&pbklan muziplik \'e zara
rın had ve hesa.bt yo1rtur. Mek. 
tebe göndermek ınerede kaldı, 
!Alla.b. canJannı atsa. da. kurttil-
aaın .. 

Hakim <;ocuklara. döndü: 
- Siz aokalrta. ya.tıyorsunur.. 

Nereden Wyip i~iyorsunuz. de-. 
(il. Çocukların biri: 

- Köpek yıkamakla. geçini-
yoruz.. dedi. 

bı_ Hakim, biraz dilşüıxlükt.cn 
&. nra dördünU birden yaramaz 
o a,. çıbetikla.ra malı.sus mektebe gön.. l 

da den11. 
11611 t ··-"·'· • :1....: ~ oh. -~ t§un 

yan~~ a.Vetlık hiç bir 1 Bır ltmf ~~ez. Anoak çift. 
nıış olan bu ':!Pler! onnaiılamıa. ~ ve 
pe.nm111 olur; ta .. ;r oelbedeftılt her ısene 
mektWnı bunu bL 

cylCiI iptidasmda ava. gitmek is. 
teycn ahbaplarına. tezkere ve
rir. ynlıut beraber giderler. El
hasıl bir adam istediği gibi tü. 
feğtnl omuzlayıp ava gidemez. 
Son.r.ı :ıvcılık ta onlaroa eğ . 
lence kabilinden bir §eydir. Bir 
adam, sahibinden tezkere alma. 
dan ava. ftidcrse kim olUl"S& ol
sun Avustrayla c.czircsinc ka -
dar nefyedilir. Eğer: 

11rbaa - Ladik ü::erl.ndc ycııi. 
1>iT köprü 

Erboo, (lfuau8i) - Erbaa. -

Her giln muntuam sen·islc -
rin calıştıiJ, iktısadetı WJ mU • 
naknle bakımından ~ok ehemmi. 
:ır'lltli bir mevldde bulunan (Dcs.. 
tek) köprüsünün Nnfiaca. bir aıı 
evvel yaptınlmn.smın temini la· 
zrmdır. 

- Giderim, boş yerlerde a.Y
ıanmm.. dmae, orada öyle 
kimsenin tasa.mıfuna geçmemiş 
bir kanş toprak yoktur. 

ızmitte tülün piyasası açlldı 
E;ylilllin ikinci günü göriiştii. l::nıit, (1Iu811.Si) - Şehrimiz· 

ğilm ahbaotan bir zat: de tütün piyasası p.çılmı§tır. llk 
- Kalk seni ava götüreyim.. mahrulü Nemliz;adc firması :ı.l. 

dedi. Bir kaç kişi da.ha. ,.ardı. mış ve 65 kurna fiyat vermiştir. 
Araba ile dcniiryolun başına Piyas:ı bundan sonra. hararet • 
vardık. Orada vapur arabasını lenmiş ve mahsUl 70 kuruşa ka.· 
hazır bulup binerek bu zatın ts.. dar Yiik!!elmi~tir. 
tanbuldan Edlrneye kadar me- :?.hntakamız.dan t'itilıi alan 
safede ahbabmdı:uı bir adamın firmalar şunlardır: lnhis:ıtlnr. 
çiftliğine varnn saat z.ı.rf'mda Tütün Limitet, Nemli r..adelcr, 
vasıl olduk. Evveli Kura gir- Austro-Türk, Hcrmnn, İbrahim 
dik. O adam da av takımlarnıı Erdil, ömer Lfttfi, Eksper Meh 
hazırladı. Benim elime de bir met. Hafız K!mil, Tahir 1sman, 
tüfek \'c edevatını verdiler. Or. Abdi Jtlıa.t, Recep Gökkan. 
mana. çıktık. Bir iki tüfek pat. Bu eene 1zınitte 1 milyon ki.. 
latmca öteden beriden çilkuşu, loya yakın tütün vardır. Piya.. 
diğer yenecek ve doldurulup sa. Karşıyaka tütünleritıi tutmak 
cam içinde seyroluna.cak kU§Ja.r tadır. l\lahsul r.ok neiıs bir §C • · 
çıktı. Onlardan bir ka.çmı avla. kilde denk ve de.met yapılmış • 
yarak yemek vaktine kadar Lon hr. İnhisarlar idarrei de zürraa 
drayn döndük. Orada gördüğüm kolaylık J!'ÜŞtcrdiğindcn mlistah 
cins ku§lan, hiç bir yerde ı;ör- sil, vaziyetten memnundur. 
medim. Oradan boş dönmek ih- 1 · R • S • · 
timali yoktur. Ava evvela bir zmıt esım ergııı 
tilld salıverdiler. Tilki öteye be- kapandı 
riye seğirtirken tazıları ardm. Halkevinde açılan TeSim ve 
dan koyverdiler. Tilki ta'V§8ll ve fotoğraf ııergiai kapannuştır. 
saire y.ataklarma koşınağa baş.. T~I edilen Jilri he~tl netL 
!ayınca tazılar ardmdan ata bin- ceyi ilan etmiştir. 
miş &.\'eıln.r da arkalarından do- Resimde Kemal Zeren ·;inci, 
Ju di~"'in saldtrdılar. Nihayet Melih Döl<>.ıı ikinci, Remzi _ 
zavallı tilkiyi parçalattılar. IA- lrun Uçllhcü, fotoğrafta. '.F hri 
kin hayvanlardaki dayanmaşa Seyrek birinci, .ı •:ıı.mı i 
da. ha.yret ettim. Bu tribi avlar~ ~All Kl~~ı .Uçilnc\i, 
da bı.r çok k:ıular olur. Çünkü . ta .okul trueooleri-aııasmd~ '1E 
yardan yuvarlanma, ağaca çarp re Tuna bir"nri Fikri ikin 
ma. ~bi tehlikelerden nsli. göz. Göntil Kaman Ü~u gclm· • 
!erini esirgemezler. Çünkil til- dk. 
kiyi evvela kim vurursa kuyru- Sergide CS(ll'leri ~hir edilen.. 
~u iftihar için o alır ve ter. ler arasında :Ke:na.1 Zeren ):e 
kiye us.ar. (Vahtı oor) : Fahri Seyrek'in amatör <>J.ara.k 

I :IJ ·ll·l 
12,30 Program ve memleket saat 

nyan. 12,35 A;Jan8 ve meteoroloji ha
berleri. 12,M MUzlk. Çalanlar: Fah. 
rl l{Dp•JZ, Cevdet Çağla, Uasan CUr, 
llnmıU Toluıy. 1 - Okuyan: Sadi 
H~es, Melek Tok~z. 13.30 _ H 
lrnztk. I~ tntl&lk {I'l.), 18 Prog 
ram ve memleket saat ayvı. lS,5 
M:Uzlk: Rndyo caz Orkestrası. 18.40 
Konuıma (Biblloçafya), 18~ Ser • 
belit saat. 10,10 Memleket ıaat aynn, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 19,30 
MUzlk: Faaı2 beyeU. 20,Ui Xon~ma 
(Sllıhat aaaU), 20.SO Wlzlk. 21 KU· 
zlk: l - Okuyan: &ıllye Tokay, ııwı 
ta!a Ço,tlar. 21 Kllzlk: Oyun haTa _ 
lan. ıt,15 Ktızik: ıRadyo orkeatraaı. 
22.51ılllzllı: Melodiler ı(PL) 22,30 MU
:ı:Uı:: ~ aeye.Jan (PJ.J. 22,l'i6 • ~. 
26 Yarmkl program ve kapaıuı. 

Emlnöell llalkevhulea: 
21/8~0 Peryeınbe ıunu Mat 

21-3-940 PeJ'!embe 

(17.80) da E~ Ca#alo#lundakl 
salonunda Reuaın Bay Nurullah Berk 
tarafından (Modern Ba.Jlnt) mevzulu 
blr konterallJI vcıUecektfJ'. 

Tiyatro ve sinemalar 
'ımtn TiYATROSU 

Tçebqt Dram Knrmı: 
Akaam 20.so da 

r!'nbo Sokak No.: 46 

••• 
~d1 Juamı: Gllııdllz U de: Çocuk 

OJUllU. Gece 20.30 da: 
Herkee Kendi rerlııdc 

R.\.LK Ort:RETI 
Bu akpm 9 ~a. 

Tun• Bey 
Dllymum 

reni operet 8 penie 
?'.ozo .o.tmula 

l'aıaıı.: rwıu.1 Sürurl 

gösterilmesi ba.ıı it.irazlar::ı. yol 
açmıştır. 

Sakarya taştı 
Adapa.zarmda Saknrya nehri 

ta~arak Turnadere ve Domuzw
pe, Belcciler köyleri su baskrnı 
tehlikesi geçirmi!}lcrdir. Sular 
yavaş yal-ıış çekilmiştir. 

Genç b · r kız atc§e dü§tÜ 
Adnpazarında !stiklal mahal. 

lesinde Esma isminde genç bir 
kız sanı.en tutarak ateşe diişmil.§ 
'-e yanarak feci bir relrllde öL 
m~ı;;tfu·. 

ı?r C. H. Partisi Koc.aeli mm. 
ta.wı müfettiği Samsun me -
busu ZühtU Durukn.n, vilayet u
mumi meclisi nza.Iarmı toplrya • 
n.k, parti dilekleri Uu-rindc bir 
hasbıhalde bulunmustur. Bu a. 
rada memw..Jcet rne.~leleri görll
§lilmüştür. 

tı- lzmitte evlenme vukuatı bu 
sene çoğalmıştır. Şehrimizin kıv 
metli evlenme memuru Sabri 
Aksov 130 çiftin nikahmı kıy _ 
mrştır. 

Sıvasta 

Kız mektepleri a.rnsmdaki vo
leybol - mUsabakalarma dUn de 
devam edildi. 

Kan.dilli - lnönü 
lık müsa.b&ksyı Kandilli lLqe

si ile tnönü liseleri yaptılar. Ta.-
Gençlik kayak sporuna kımlar: 

k h 
. . f!<ındiTli: IIadiua (7:apiatı), 

ço e emmıyet v rıyor Scıımo~ ırcıhrihıniscı. Ila.Jı.riyc 
.Sirtl8; (Hmu..<;i) - Sivastn. J!e{liha., Bedia~ , •. , , • ' 

ençlcrin kayak sponma karşı lnönU: Ulviye (k~ptan), Mil. 
gösterdiklecri nJfı.ka her yıl art. kerrem, llalidc, Jtilc, Nimet, Ve. 
maktadır. '.Ellhass::ı. bu yıl meı:. cidc. 
sim başmda.nberi yüzlerce genç Oyım OOşla.r b:ıcilamu Ke.n -
Sivasın karlarla örtülü tepe ve dilli lisesi hakimiyeti eline al· 
ya\llaçlarında zevk ve heyecanla clı. Bunlardan v.eri kalmak lstc
l:ayak sporlan ynpma.ktadır. nıiyen !nönülilter de açtldılar. 

Memleketin bir taraimda bu Müsabaka çok tetin cereyan e. 
sPOra karşı gösterilen alika bU- diyordu. Neticede ilk seti K:m. 
tün spor muhitlerhıdc bilyük dilli lisesi 18-16 kuandt. 
takdirle karşılanmı§tır. İkinci sette vine hakimiyeti 

ell~rinc alan Kandilli lüsesi, bu 
setı de 15-11 kazanarak saha -
dan ayrıldılar. 

Kursa giden ziraat 
memurları 

Bursa, ( Ht(SttSi) - Ziraat 
Vekaletince Ankaradıı. bir ay 
mUddetle açılan kurslara vila • 
yetınUzde11 de bazı ziraat me • 
murları ~öndeıilmişti. 

Ha.her a.ldı~ıza göre, Ve
k&let bu kurslara şimdi de mer. 
kez muallimi Şadi, merkez mü -
cadele teknisyeni Zekai, fzmitin 
rlraat muallimi Sabri Te İnegöl 
ziraat munllimi Süleymun iste. 
miştir. 

Felaketzedeler için 
2000 lira 

Bursa, (Husu.!i) - Şehri.mir. 
de bulunan Erzinean felikebe
delerlnin işlerl l~ln Anknradan 
evveli gün de viliyet emrine iki 
bin Ura ~öndcrilmi~r. 

Eren.köy - Cumhuriyet 
Günün ikinci karşılaımulllıl 

Ereriköy lisesi ile Cumhuri)'Ct 
lişelerl yııntıla:-. 
Takımlar: 
Brenköy: Mukadde! (kaptan) 

Süheıila, Mu::af/cr, Mübecct:l~ 
Fazilet, A1/fC. 

Cum1ı:uriyet: Jleuhtı (kapttJ.11) 
Nihal, Kadriye, BKl.ar. Sema -
hat, K&nive. 

Oyun be.şlaclı~ı zamaıı .Eren. 
köylıler çok ha.kim bir vaziyet. 
te idiler. Arka arkaıa ya.ptıkla. 
n Mvılarla ilk seti 15-6 kar.atı 
dılar. 

lk!nci sette ~ene rakit>lerine 
~öz a.çbrmıyan Erenköylüler bu 
seti de 15-5 bitirerek saJuıdan 
ayrıldılar. 

Kız Ôğretnıen - lstanbul 

SARAY 
Günün en mühim maçını t.e§

kil eden müsabaka Kız Öğret -
men okulu ile lst.a.nbul ~ :n.. 
rMmda idi. 

Ta:A.,mlur; 
Kız ôğretmen: Feı·::iye (kap. 

fıın). Dlelôhat, Hayriye, Meli. 
'M, Fatrrw., Jlt(Zllffer. 

Ts~~tE TARZAN 
(Maymun Adanı ın) 
En büyük ve harikulade maceralan filmini 

takdim ediyor: 
Baf Rollm•: 

JOHNNY W'EiSSMULLER 
ve MAUREEN 01 SULLIVAN 

lsttınbul: Selma (~tan], 
Vlker, 1 ~ 8ent4Jıııt. Oüin, 
Hatice. 

Oyuna Kız ö~ ıh.ilri· 
miyetile başlaıidı. Rakiplerindaı 
~ok daha f.a.zla ytlksck oynıyaıı 
oğretmen okulu takımı Beti l5 
--5 kazandılar. 
}lı:lncl sette ae üstUn oynıyan 

6jıetnıen okulu Jıa.sımlarmı W 
-2 ~ ~ bir farkla. YJmcrek 
sahadan a}nldılar. 

Kacllkö,.. halkevi siklet 
atma müsabakaları 

Balta &irmem.İ§ ormanın eararL •• Afrika vah- Erimiz ~ programı muci. 
şileri .• Dev mayınunlar~·· Fillerin mücadeleleri... =;4 :,art(= ~mJisö 
.Türkçe sözlü fevkalade bir fılm ~~.ı::;.:~~ 

ist.e}'ell}mn pa.zar Nl>abı wıt 

•••••••••••••tıA•••eteDıın•: .ı~•;E•~•rt•FO•Kı•s•ro•r..1::...1· AL.1a1nıı11ra·h-avadl•ısı1erl.. .... (9,30) da. Fenerb&bte etadJnda i lıazrr bulınnıwan. 
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Yamanlar dağında bü
yük bir heyelan oldu 

Oa[adye kabinesi istifa etti !Memurların yaban-/F 
. . cı cul ımtihanları ra~sada muazzam 

lzmir1 20 ( A.A.) - Yamanlar 
dağında Çarıkdere mevkiinde 
buyük bir heyelan vukubulmuş 
ve Yamanlarsuvu tesls:ı.tma ait 
bazı borularla büyük bir beton 
tünel harap olmuştur. Heyela -
nın çok yağan yağmurların te
siri ile vuku bulduğu a.nıaorı -
mı.ştır. 

(BQ.f ta-rafı 1 incide) 1 
rilen takriri kabul ettiğini ve iti. 
mat meselesini reye koyduğunu 
'iÖylemiştir. Reis, bund:ın s.:ınra, 
Şi~eri'run takriri ikiye ayrıl. 
masr istenildiğini bildinn!~tir. Bu 
ta::ririn, Finlandiyaya ait kısmı 
ittifakla, i!dr.ci kıl!mı c-:r muhali{ 
ve takriben 300 mü~tenkife karıı 
239 reyle kabul edilmiştir. Müs. 
tenkiflerin fazhlığına sebep, ka_ 
binede değişiklik yapılac<' ğı bil. 
dirilmiş olması dolayısiyle, sos. 

Yiilistler ve sol, merkez; ve sağ 

mebuslardan bir kısmının, bu ~e
ği§ikliğin mahiyetini ve yeni' na. 
zrrların kimler olacağmı öğren. 

meden hükumete itimat beyan et. 
mek istememeleridir. 

Reyno yarın sabah vaadı mucı. hır muhakeme 
bi nce Reisicumhura cevap vere- 25 ve 29 Mart günleri 
bilmek üzere istişareluine devam. yapılacak 

Oralarda mesken bulur.ınadığı 
için hayat tehlikesi yoba da 
Yama.nla.rsuyu tesisatı tehWteli. 
dir ve maddi zarar büyU.ktlir. 
Belediye tamirat için derhal fa
aliyete ,GeÇllliştir. o.----

Yugoıla vyadaki 
ıu baıkınlan 

&lgrAA~ 20 (A.A.) - Yu
gosla vyadakl su baskınları, 
gitgide daha tehdltkAr bir hal 
alıyor. Tunanm Macnrl&itandan 
gelen taşkın sularına , h&.la ye
rinde durnn buzlar bir set teş
kil etmekl<!dlr. Du yUıden neh
rin ayakları da taşmaktadır. 
100 btn dönümden Cazla top
rnk ıu altındadır. 

Cenubi Sırbistandnn habeı 
vMI ldlğlne göre, orada da teh
llkcll su baskınları olmuş ve 
heyelanlara sebebiyet vermiş
tir. 

ltalyanm a.akeri 
hazırlıkları 

Roma, 20 ( A.A.) - Mussolini 
mare§al Graılani'yl kabul et
mi~tir . .Neşr~len bir tebliğde 
bu mlilakat t-snasmda İtalyanın 
askPrl h:ızırlıklarma m~teallik 
bazı meselelerin görı.işilldUğU bil 
dirilm~ktcdir. 

Komedi Fransez 
Atinacia 

A.füıa, !O ( A.A.) -- Paris Ko. 
medi Fra.nsed Bükreaten buraya 
~e~k ilk ~msilini kral, baş • 
vcltiJ. nazırlar ve diğer \'Üksek 
~a.haiye:t.ler hazır olduğÜ halde 
diln akşam venniştır. 

lngiliz Harbiye 
Nazırulln nut~u 

( BQ,f tarafı 1 'ırr.ide) 
terememi§ olmakla muahan edi 
yor. Bu, ne için? Çünkü iyi kalp. 
Jiyiz. Bitarafların hakkına riayet 
ediyoruz. Bitaraflar için bize 
dcr!J vermeye lcalkışmak çok teh. 
tikeli olur. Öyle bir den ki onu 
öğrenmeyi uas.en çok arzu edi. 
yorduk. BugUn öğrenmi~ oluyo. 
ruz ki, bitarafların hukukunu hi. 
çe sayandır ki vaziyetten müste. 
fit oluyor. Buglin öğreniyoruz ki 
bu iıtifadedtn batkaca takdirleri 
de o topluyor. Bu, lngilterenit'! 
pek tll istifade etmesini bileceğ ı 
bir derstir. 

Sonra, bazı ecnebiler, harbir 
bucükil tarzı cereyanını tenkit 
ediyorlar. Bir boka maçının kar. 
m tok ıeyircileri de işte tıpkı 
böyle konuşurlar. Mlibarue sa. 
hasının dı~ında, her türlü tehli 
keden bade, bunların i~leri güç. 
feri mübarizleri daha kuvvetlı 
yumruk sallamaya tc;vikten fba. 
rettir. 

Müttefiklerin teşebbüsten mal 
rum olduktan hakkındaki tenkit 
lere dair de Stanley §Öyle demiş 
tir: 

En eski zamanlardanberi harr 
tarihi bize öğretiyor ki, muhare 
belerin yarısı teşebbüs yokluğun 
d:ın. diğer yansı da fazla ıabır 
ıızhk yüzünden kaybedilmiıtir. 

Ve s vo·a 

etmektedir, 7 "O (A A ) M "f An :arq, ~ . • - aarı 
Re!'no Kabul Etmiyor Vekil!i,'"inden : 

Paris, 20 (A.A.) - Yeni ka. De,·let m~murhn ile ban .in • 
bineyi teşkile tnemur Reyno ga. La.r Ye devlet nıüesse~leri me -
zetecilere d::":liştir ki: murl:ırmın 3656 \"e 3659 m.una

Reisicumhur beni ka!:ıineyi tcş ralı kanunlar dairesinde yapıla.. 
kile memur etmiştir. Bu vatifcyi C3.k \•aba.ncı dil imtlhan.lıı.rı hak

kındaki talimatnameye göre her 
kabul etmediğimi yarın aabıah sene msyıs \'e ikincit.C'şrin dev_ 
Reisicumhura bildireceğim. re&.ne mahsubc-.n mart 1940 ayı 

Pariı, 20 (A.A.) - Daladye , içinde yapılın.ası icra vekilleri 
radikal sosyalist partisinin parla. heyetinin 9 nıart 1940 U!rih ve 
mento grupunda izahat vererek. 2-13007 kararı icabıdır. Bu im
istifa verdikt en ~nra ReisL tiba.nm gUn ve saatleri, anılan 
cı.ımhurun yeni kabineyi teıkile talimatnamenin birinci madde • 
tekrar kendisini memur etmek is. sinin B frkrunı.a uyularak aşa-

' {?}da ilan olunur: tediğini ve fakat parlamento an· , Ankara dil, tarih • coğrafya 
Pariı, 20 (A.A.) - Başvekil 

Daladye ve kabine azasr bu sa_ 
bah ıaat 10.30 raddelerinde, ka. 
binenin istifasını takdim etmek 
t•;ı:erc, Elysce sara}•ına gitmitlcr. 
dir. 

ancsine tevfikan bunu kabul et. fakültesinde ; 
memiş olduğunu 6Öylemiıtir. 26 mart 1940 aalı aa.at 9 ya.. 

Fransızlar lstifayi Na.ıl zıh. 

Kartıladılar · 29 mart 1940 euına zaat 9 da 
Pariı, 20 (A.A.) - Daladvc sözlü. 

kabinesinin ansızın lstifa!lt halk lst:ı.nbuJ Univel'2itesinde: 
Paris, 20 (A.A.) - Da!a<lye 

ve diğer nazırlar istifalarını 

Cıtmhurrcisine v~rdikten sonri\ 
saat 11.05 de Elysce'den çıkını~. 
lardır. 

arasında bilyük bir hayret uyan- 2:S ınart 1940 pazartesi saat 
t4 te ya.ıtlı '1<onf era.ns satonundırmı~sa da meclisin gizli celse. 

sine İ§tiralc eden mebuslar arasın. da~9 rruırt 1940 cuma saat u te 
da hayreti mucip olmaınıgtır. Me. ~özlU. 

Cumhurreit1i Letırun yeni kabi. 
nenin teşkili içirt derhal istişare. 
lcre başlamıştır. 

buslar reylerin hükumeti m\i§kül ----------

Pol Reyno Kabineyi Te~kile 
Memur Edildi 

P~ri.s, 20 { A.A.) - Yeni kapt 
neyi tc§kile Daladye kabinesinde 
maliye naıın olan Reyno memur 
euilmiştir. 

Pariı, 20 (A.A.) - Reyno öğ. 
leden ıonrA ayan •• mebuun 
mecli&lerlne mutat ziyaretleri 
yıı.ptrktan sonra Daladye ile gö
~u~mü~tlir. 

vaziyete dütürdüğünü hesaba 
k3tmTş1ardır. Yalnu: soıyalistler 
değil. hliyük sa~ cenah ~rupu ile 
Louis Madn, 1ıük0metln kabul 
etti~i takrire kar§ı tiddetli bir i. 
fade ile yaııhnı1 olan kendi tak. 
ririni ileri silrmilf ve unatoda 
verilen takriri telu:ar etmi,ti. Ma. 
rin senotada olduğu ıibi, hUlr.U
metln harbi d:ıha enerjik bir ıu. 
rette idare ttmcafni istiyordu. 
Daladye radikal grupunun takrl. 
rlne muhale{et etmi~ ve itimat 
meselesini ileri şUrmUştUr. 

ingiliz tayyarelerinin baskmı 
r 8~ taraf1 ı ını.:ide) dofruda.n doğruya iabet va~i 

bu snlıah saat ~ de tnglllı ha- oldujfu.nu bildl.?'!nl61erdir. hı«i
va nezareti tnfF\!ın<lnn n!!şrcı- tiz ·t.yya.relerl H ımum, Llst li• 
dilen :resnıt bir teblJğdo bildi· m•'1 ~e adayı iç kuaya hafla.. 
rllmektedlr. y, u' Hlndenbm~ bendine bOm· 

Jlavo. neurctlntıı bu tebll· ı i atmışludıır. 
ğlnde bombardıman edilen Us- f ı30 Tayyare tşttrAk Et~f 
t)Un ehemmiyetli ırnrette hasa· Londra, S?O ( A.A.) - Sılt a
.·a uğradığı zikredUlyor. - da.sına yanılan baakma i§tltak 

liornum, Alman tayyareler'lıl eden ~g!llz bombardıman _tay: 
ııln lngillz filosuna Ye tU((eJ varelerlJ\ln en vıodern Velluıg 
w'apurıarıoa taarruz ıçııı baı~ ton ve VhiUey tlnlnden oldukl'
Ket noktası ittihu ettikleri Us· n bildlrilmelde<lir. 
tur. lngiliz tayyarelerinin yap- Tayyarelerin adedi ha.kkmda 
tıkları bu hucum, Alman tay. henüz r~mt bir malumnt olma
yarelerinin Orkney adala.nna malda beraber, baskına. ~n az SO 
··aki olaıı taarruzlarına muka tayyarenin iştirak ettıği haber 
belobtımlsll teşkll etmektedir. verilmektedir. 

J{opcnhag'dan bUdlrlldlğlne Foto~rat Aldılar 
•öre garl' ııa.hlllnden ve Ro- ~ndra. ~O ( A.A.) - Saat 9 a 
~oe. ııdasından bu bom bardı· do~ iki fqgifü: ta.V)-a.~i snt 
u.ıan hAdisesine şnhit olaniaı adası üzerinde uçarnk dun geof' 
bulunmuştur. Taarruz fasıla· tn~lliz Uı~'"'\·areleri tarafmdım bu 
larla tekrar edilmiş vo lnglllz adada ve bilhassa Hornum hava 
tayynrelcrl her yarım saatte UssUnde ':'lkua l!etlr!len hua.ra.. 
bir hUcumlnr yapmışlardır. tı tetkik ıçin foto~ a.lm!§lar

Tayyarelcr Hlndcnburg han- dır . 
.;arını <la bombardıman ot.mlş· Alnurnlara Göre 
lerdlr. Bombardımandan sonra Berfüt, ~O ( .A..A.) - RMmen 
nan gardan alevlerle karışık ':>itdirildi!?ine "öre, İngiliz tay~ 
dumnnlnr yUkeeldigl görUlmUıo vareJerl dtin ak~.3.m Silt ada.sma 

tarruz etmek istemlelenıe de an. tur. k 1r 
Toen<lerden gelen bir teı. "Ak bir ~vde vanırm ~r nrmaoa 

tıra!ta hancarlar kıamın4a bU· 'Tl11" ff'lk ol:ı~ilmielerdir. 
;Uk bir yangın çıktığı blldlrl B '.r di\sman tayyaresi d~ti 

,.ülmil~Uir. iyor. 
Yine İngiliz hava nezaretl- En l\IUl'tlm Tanrrn7. 

d Pcıri«t, 20 ( A.A.) - Fran~ı1 :.ıi n tebliğine göre, bomba r 1 iava ve ıieniz ?"'~ ha!ilindt> <'hem 
.nan bu 8abah saat 3 te devanı 
.!tmekte idi. 'fıı.arruza ı,Ur0.1• ·nivetle kavcledllh•ot' ki, Silt a . 

~:ısı. hrırhin b:ı.cımchnberl tica -eden ilk tayyarelor, üslerine t 
1 ,.et va::wrlıı,nı1a ve ~ko~ya sa -

iatlmen avdet etmişlerdir. P · 'ıilleri.,dt-,.d deniz füıterlnP. taar. 
!otlar muayyen hedeflere vası l ruz eden Atmuı tılvvııırelerinin 
uldultlarıın Ye bu hedefleri 1 .. .,..oltca Uslerirıticıı biridir. 
bombaladıklarını 11öylemekte. ~imdi•-e kadar lnıriliz ta\'va-
dlrlcr. Tayyareler projektöı eler:ni Silt a..d"sma taarruzdıırı 

Amerika donanmasının 
gizli manevralan 

T'41ington, ao ( A.A.) - Bah
riye na.ıın Charles E<liso:a ı ni
sanda Ha.Yay a.<:ığı.nda başlıya • 
cak olan Amerikan donaroıası
nrn srizlf manevralarında hazır 
bulunacaktır. 

iran Şehinşahı ile 
Millf Set arasında 

( B~ taraf' 1 incide) 
Ankara, ~o (A.A.) - Rıza 

Şah P(lhleyfnfn doğumlarrnın 
yıldönUmU mUnaaebetlle Hari
ciye Vekili Saraoollu lle lran 
Hariciye Na:nq Moaaffer Aa
latn aşağıdaki telgrafle.rı teati 
otınişlerdlr: 

Şehhışak llazretıerlnfn do
:umlarmıa mesut )J'ıldönUmU 
mUnasebetlle Eksellnsınıza en 
hararetli tebrlklerlml ve Şehin
şah Hazretlerinin ,ab&l ua
doUorl n astı dost tran mUlc
tt nın ret•hı hakkındaki dl}eJı
leriml t•kdJm etmekle bllbatsa 
bahtb·arrın. 

fjükrii Saraı;otıu 
Mufabhıı.m Metbu\lm Şehin

şah Hazretlerinin doğumları
ntn yıldönUmU münaıebetUe 
Ek1elAneınıza vlJd temenntıe
rlnden dolayı candan te,oltkUr 
ederim. 

Eksellnsınız tarafından iz
har buyrulan bu tenuınnller, 
aall Türk rullletinln dost mil
lete kar'ı bulctUAl muhabbet 
duygulnrını bir lwro daha fa. 
bat eder. 

Aalam 

F ınlerın yapacağı 
tedafüi ltttfak 

(Ba.z tarafı J (nc(d~) 
~on-ec arasında mUzakerelerdt: 
bulunulduğunu blld!rmek.tedlr. 
FlnlAndlya, İsveç Ye Norvec 
llraamda böy!e bir "tedafüi 
ittifak., a karşı Sovyetler Bir
liğinin hlc bir itirazda bulun
mıyacağı da ileri aUrUlmek
tedir. 

huznıelerl içinde kalmışlar ve ""leneden cihet belki de bu ada 
Alınan hava dafl bataryalar ı da ı-fvil halkm katmış olması 

(Baş tarnfı 1 ineidB) ·ıteşlcrile karşılanmışlardır mülahazası idi. Fakat A trnan fazla bir müddet Kont Ciano ile ı rd '"'~11 s t 
!loro >a ~ıu~~u-.ıvu na tavvareler!nin Orcada adalan -

Taa Ajanıı şunu boyana en· 
IA.biyettar ki, Sovyetler Birli
Alnln hattı harekctlno dair o
lan bu haberler, ha.ktkate to· 
vafuk etmemektedir. Zira. 
Norveç Jl&rlA.mentosu rclsi 
Kambro'nun 14 Martta Eöyledi· 
jl pıalum Sovyet aleyhtarı nut 
kundan da anlaşılacajı vec;bi· 
ı böyle bir ittifak Sovyetlcr 
Slrliğl aleyhine mUtcvecclh o
laµk ve So\·yetlor Birliği ile 
FlnlAodlya arasında 12 Martta 
tmzalanan m11ahede ile tam le· 
zat halinde bulunacaktır. 

görü~müıttir. 0 
'"• .,a taarruzu ve sivil halktan bir 

Cenova, 20 (A.A.) - Sumnu J;ondra, 20 (A.A.) - tngıtl 7 'rM kiı:inln vunılmMt bu milla-
V cıs saat ıı de Conte di Savoia .ıava nezareti. llornum Al~ 'lD 'ıa~avı bert.ant etmistir. 
vapuruna binmiştir. Vapur aut üssUne yapılan taarruza ışti· Silt ad::ı.<ıma va.nrıa"n bu hU 
13 de Nevyorka hareket etmiş r~k eden tayyarelerden ynlnız cum harbin bn§mda.nberi vı.pı • 
· bir tauesinin avdet etmediğini Ja.n bücum!arm en mühimi a.&!o. tırRom~ 20 (A.A.) - Sumner b'ldlrnıektedir. Taar.ruz, illstln- Tunmaktadrr. 

" l; surette yedi saat sUrm!.1,tllr. l.1Cmdrn 20 (A .A,) - Haber Vels. diln akşam matb-..ıata a~a~ı ı d.l b'l ı. ı . ., 
Kayıp telli.ilk e 1 

ij • ece. o an almd!~na göre iki !ngiHz tAv. 
da!d bevanııtta buluntl'n~ttır: tıu lılr tayyare mt\et ana , dlAer ,·ares: daha. bu sabah uat 9.50 

ı - Ne herhangi bir muhariı btitUn t.lyyaıeler a~uı t t:tnııR- de Silt ada.3mda.ki dÜŞDlUl Hs
taraftan, ne de herhangi diğeı lerdlr. Me\cut uınH11nat, taar· lerinin Uzeril'len uçmuştur. üs.. 
bir memleketten hiç bir sulh tek ruz neticesindeki hasaratm pek sün d@iz: tayvare Jıan~la.rı. 
lifi almadım. razla olduğunu ve Alman ban- barakaları ve dcmirvollan bth-

2 - Herhangi bir muharip ta !;arlarına, doğrudan doğruıa rip edilmiştir, Dh1er cihetten 
rafa ne de herhangi diğer bir hü bomba lsnbetleri vukubuldu· bildirildiğine S?Öre dlln akşam 
kumete, her ne mahivette olurs<ı : unu göstermektedir. Sitt adası Uzerine y;ımli).1'1 akma 
olsun herhangi bir teklifte bu. Tnf~IUlt son sic:tem Vetlington ve Vhitlev 

Londrtı, !{) ( A .. 4..) - Dün tinlerinde 30 tayyare f§tirak eL 

LoıHlra.. 20 (A .. l..) - İyi ha· 
ber alan mıı.hfillerde söylendl
llne gi}rc,. Av:,m Kamara~ı. 
çcın berlayu \n F ınla.cdlra. hati
krndakl beyanatından mem· 
nun, takat hUkQmelln, harp 
kablllretl hakkındaki muzake· 
ro dovam edecekse, buntrn, Yfi· 
rıl bir gizli celıede yaptlmnsı 
ıllzım celditl kanaatindedir. 

(na.., tarafı j üncildc 
sı olan bu sabıl: komünistler gru 
punun daha sonra umanın poli
ti :casına uy; un rel"i bir prcgr.ıın 
takip edecekleri anlaşılmıştır. 

Askeri mahkeme tarafından 
daha evvel istintaktan yapılan 
mebusların hepsi, faaliyetlerinin 
üçüncü entern~syonal ile hiç bir 
mfü1ascbeti olınadığ• nı söylemi~ 
lerdir. Doğrudan dofruya bir 
parlamento mesaisinden ba§k& 
bir ıcy olmadığını iddia etmişler
dir. 

Fakat ittihamnamede bu aö.ıle. 
rin suçluların faaliyetleriyle uy. 
gun olmadığı söylenmektedir. 

Bu grup 29 eylülden 4 teırinL 
evvele kadar her gUn toplantılar 
yapmrıtır. · 

Bu topfanblar c~sında Heri. 
yoya bir mektup yazmak mesele
si mcvzubahis olmuştur. 

Florfmon Bonte bu mektubu 
kendisi yazdığını, Artur Rome. 
tin tasvip ettiğini ve bir mayısta 
bUtUn grup namına bunu riyasete 
verdiğini söylemiştir. 

Gruptan yedi kişi bu mektuba 
taraftar olmamıtlar: ve aynlmı~ 
tardır. 

Bu rnektup "Sovyetlerin diplo. 
matik infayativlerinc uygun bir 
sulhun imzalanmasını lstcmekt~-
dir." 

İttihamnamc bu mektubun 
doğrudan doğruya üçilncü cnter. 
nasyonaldan i:Clen emirlerle ya.. 
zılmıı olduğunu söylemektedir. 

Bu "beyanname • mektup" un 
bir proınganda olarak yapılmı$ 
olduğunu en bilyük edil onlanl\ 
teksir edilmit olması, bUtiln ıa .. 
zctecilere ve bütün mebusları 
dağ1t1lmıJ bulu!lmas\ isbat et. 
mektedir. ' 

fttihamnamede 44 mebustln 
hiç birinin bunların dafıln'IA.ınnı 
ltiraz etmedikleri ileri ıUrUlmek. 
tedlr. 

Suçtu mebuslu yapılın bu fa. 
allyetin Frı\11&lZ kanunu csaırn:ı 
uygun olduğunu iddia etmekte 
dirlor. Fakat aakcrt .müddciumu. 
mt bunu kabul etmemit; onlaı 

yeni kanunun 1 inci ve 3 ünti.ı 
ınaddeleriyle mahkeııncye ıevkct . 
miştir. 

Bu maddeler: 1'KomUnist ü. 
çUncü enternasyonalinden dotru. 
dan doğruya yahut bilvasıta ge
len emirl~ri yaymayı ve bu üçUn
cU enternasyonale ballı te§eklçUl .. 
lerin faaliyetini" menetmektcdlr. 

Bu mcbuıılardan dokuıu ayrıca 
ihaneti vataniye ıuçuyla g!yabefı 
muhakemeye alınmıştır. 

Bu mahkemenin açrk veya halt 
celsede görillüp görUhmm•i me. 
selesi günlerce mevzubahls ol. 
mu;tur. Bu mahkemenin halkı
rasınd:ı bUyük bir heyeıcan uyı.n.. 
dıracağı ve askeri mahkemede bir 
takım nümayiılere phit olunaea. 
lı ihtimali görönUnde tutulmu.,. 
tur. 

Su ı,ıerine earfedilecek 
para 

Ank&ro., 20 (Rut11uı-i) - Muh· 
teJtt su işleri h;hı aartedilecek 
paranın sureti temini hakkın· 
daki 3•83 numaralı kanunun 
ikincl maddesi şu eekiido de· 
ğişU rllmiştlr: 

"Meakf'ır 31 milyon Uradnn 
şimdiye kr.dar aarfedlhnl:ven 
tekabül edeeelt miktarda ban
ka. parasından çıkarılacak bo· 
no ve tahvillerin ltfnııoo. "e fa
iz , .• kuponlarının tcdfılycııine 
kefalet etmeye Malfye Veknt 
mezundur. A.ncl\k bankanın 
bir sene içinlle c;ıkaracatı bono 
vo tahvil miktarı 'l mtıyon 11 .. 
rayı geı;mlyecektlr.,. 

Barbaros Türbesinin 
etrafı 

Beşiktaşta Barbaros TUrbe· 
'Jiuin etrafı acılınaktadır. Du
radald eski muvakkltba.oeoln 
başka bir yere kaldnılmuına 
karar verilmiştir. ---Ga·. 

lunmaya memur edil:ncdim vt Ho~ım Uzerine yapılan baskı· miı;tir. 
bövle bir teklif yapma ım. nm tevlit ettF~I ha.~.ar hakkında Ko"!lt:tıhtı~, 20 ( .A • .A..) - tng;. ılllr 

3 - Vazifem, ya1mz, Amerik· t.a.fsilat ~elmektedir. liz hava kuvvetlerinin Silt ada· olm 
Birleşik Devletleri Reisi B. Ruz TayYareler bu saba.h üslerine sı üzerindeki faaliveti ~ugiln toplan faaliyete ge<]mfştir. 

Umumiyet itibarile FlnJAn· 
diyanın ve elma! memleketleri · 
nin içinde bulundukları muş. 
klU&t anlaşılmıştır. 

h 
k~ 
la 

vctt ile hariciye nazrrı Korde' döndüktetrl zaman pilotlar 1n. saat 15 te de devam etmı§tir. Bu yeni hücum hakkında a.k- :~n•· 
Hut iı:in malOmat toptamaktar "'ilİZ sahillerine b!skm vapan tnııriliz tayyareleri ~örünü~ ~ Uzerfne kadar WaUlt alı - lUıur. 

-...~~~~~.......;._i~ba.r~ct~b~ul==ıın=mutur.~~~~~d=e=n=jz__..tayya.relcrinilı ~a.rma·ı~öruamez...;...;. .. ..;.._~~hemen~~-A-1_m_a,n~da!~-ı~J»Dl~-am~Jftır.~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bebeğe kavuşan Ayşe 
Yazan : Yekta Ragıp Onen 

Fakir hir i~çinin kır.ı idi, tü
tünde çalışan annesinin aldığı 
haftalık ba b:ısımn yevmi ve.sine 
katılınca bu be.~ l:i§ilik aile an
cak ıreçinebiliyorlardı. 
Ayşe bu ailenin en küçük kı

zı idi; daha henilz beş ya.qmda 
idi. Aile JrCÇİminin 1.orluğı.ından 
henüz bihaber bulunuyordu. Q_ 
nun vegane arzusu l?ilzel güzel 
oyuncaklarla sabahtan akşama 
kadar oynamaktı. 

Annesi işe, diğer kardeşieri 
de mektebe gittikten sonra bü
yük annesini kandırıyor, kapı. 
nm i)ntinde oturncağım ! diyerek 
sokn!'n f ırhyordu. 

Sokak ... Çocukların e7..eldcnbe
ri düşkün oldukları ver ... Ayşe
yi de kc1'1isine çekiyordu. Soka_ 
ğın adını hiç te kötiilemivelim ! 
Burası ~ocukların ilk ~ağların.. 
da hürriyeti tattıkları yer değil 
midir? Ana ,.e baba tazvikin_ 
den, kötü sözlerinden çocuk an
cak sokağa fırladı~ı zaman kur
tulur ve nefes alabilir. Avşe de 
kendisini kapı önüne atıoca mR.
hrulenin ~cuklannı karşısınd~ 
bulumu. Köşe başında kaydrra k 
oynavan r.ocuklar ı:esleniricrdi: 

- Aysc gelseM? 
- Hamiıınem döver! 
- Görmez ki seni... 
- Annem ı;!elir belki.. 
Bu şekildeki davetler teker

rür eder fnkat A vşc akşam üs
tü annesinin kafasına inecek 
yumruklarını hntırhyarak o kü 
çük vaşmdn. iradesine hakim o
lur, kapının önünden ayrılmaz. 
dı. 

Ne kaydırak, ne saklambaç ve 
ne köşckaomaca kendisin yerin_ 
den bile kıpırdatına7.dı. Uzak -
tan cocuklarm hareketlenen şe
killerini takip etınekle, cıvılda
van ve baştan başa. ince kahka
ha ve neşe aoıu seslerini dinle. 
meklc vakit e"eçirirdi. Günes 
mahıtll 'lin kiremitleri Ustürd'.! 
l '~rr ll'VC başlnyınca. annesi -
. 'n ;:c':n zama.rımm yaklaştı 1. 
ı ı anlnr, kapı eşij!ine oturmn.k_ 
tan buruşan basma entarisinin 
eteklerini dilzelterek içeri çeki. 
lirdi. 

Ana ve babasının daimi kon
trolwıdan uzak kalan ve ancak 
akşamları işittil;-i a.za:r \'e bazan 
yediği tokatlarla terbiye gören 
Ayşe hilkaten sakin bir kızdı ve 
bu fıtri sükfuı~t yil~ündcn ma_ 
hrulenin en terbiyeli kızı olarak 
tanınmıştı. 
Ay§eciğin yalnız bir zaafı var 

dı. Bebek ... 
Evde oturduğu zaman veya 

halasının km jreldiği zaman es.. 
ki pilskü bezlerden bebek yapıp 
oynardL Halnsınm kızı ne giizel 
de bebek yapmasını bilivordu. 
Fakat bu fakir evde öyle sUs_ 
lil bebek yapacak kumaş yok -
tu. Olnnlar annl'sinin ve kendi
sinin yıkana :ı.·ı'·ana rengi soL 
m~ entarisinden kalan narca • 
lardr. Bunlnrdın da ne güzel \'e 
ne de büyük bebek yapılamıyor
du. 

Bir gün annesi kendisini ka_ 
palı çarşıya götürmüştü. Kil . 
çille bir dükkanın önünden ge . 
çerlerken ı:fü:üne carneknnda çok 
süslü bcbe1der ilişti. Ainan bun
lar ne kadar cici bebeklerdi? 

doğrulduklart zaman ı;ok ak~i 
bir tesadüf oldu: Kendi yaşında 
bir kız annesile tramvay durak 
yerinde bekliyordu ve kucağın
da da neredeyse kendisi kadar 
bir bebek tutuvordu. Bu kız be
beğini sanki çalaçaklarmış gibi 
r;öğsüne davamış. sımsıkı va.pıŞ
tırmıştı. Evine yayan döıınıek. 
te olan A vşecik canlı ve cansız 
iki bebeğin müşterek dunıı:lan. 
na baktı. baktı. Sonra dtikkan 
vitrininde duran bebeklerden bi
rini olsun alamamanın verdiği 
hüznü gözlerind~n bir ka~ dam
la ya~ halinıie akıttı. 

• "' * 
Bir gece anesinin ı:ıcsi ile u. 

vandr. Biraz evvel minder ür.e. 
rine uzanmış, annesi konu kom
şularla la.fa daldığı bir sırada 
orada •ustü açık uyuyaka.lmıştı. 
Uyanıp ta kendisin toparlayın
ca konu komşunun büyük bir 
heyecan ve telaş icinde bulun -
duklarmı !!'Ördü. Biraz sonra an.. 
ncl'i de dahil olduthJ halde hep. 
si e\·den cıktılar. Baba.cıı kar _ 
de~leri daha evvel Jrltmjşti. So
kağa çılcmca komşuların baktı
~ı yere baktı. Sema orada kıp. 
kırmızJ idi. Gecenin karanlığın. 
da büyüklere vetişebilmek için 
koşar adımla yürüyordu. Neden 
sonra alevlerin çıktığ'ı yere gel
diler. Burası ne kadar çok ka
labalıktı. Polisler herkesi geriye 
doğru iteliyor, itfaiyeciler koşu
şuyordu. 

Kendisi sıralanan kalabalL 
J1ın önüne geçmişti. Annesi ve 
komşular vanmda idi. 

Orada kıpkırmızı alevler ça,_ 
tırdılar arasında hala yükseli -
yor. ~ittik<;e büyüyordu. 

Bir aralık bir ~Y patlar gibi 
oldu. Polisler herkesi bir defa 
daha geri ittiler. Bu sırada Ay
ı:;e annesini komşu kadınları kay 
betti. Ağlamaya. başJ:ı.dı. 

- Anne! A.Medğim ! .. 
Bu hav huy a.rumda k im ki

me bakabilirdi? Ayşe gayrimun.. 
tazam insan sıraları önünde do
Iaşıvor, annı..sini anyordu. Böy_ 
le dolaşırken alevlerin yüksel -
di~i binantıı van taraf ma. çok 
yaklaşmıs ı. Birden ~öztine e,a
:nekanda bir bebek ilişti. A ... bu 
bebek travmay bekliyen kızın 
kuca~daki bebeğin aynı idi. 
Alevlerin aşağl\'8. aksed<'n göz 
alıcı nuru altında ne kadar giL 
zel l?örün.üvorclu. 

Bu bebeğin oldlğu tarata gi
dip 2'elenlcrden oluyordu. Bun -
lar kuc:ıklarında e.~vnlar e-etiri
vorlardı. Fakat hiç biri şu bebe
ği kurtarmak istemiyordu. İşte 
camekan da kırılmı~tı. Ora.va da 
dumnnlar g-irmeye ba.slamıştı ... 
Bir anda olduğu yerden fırladı. 
bebe~e doWu atıldı... Çok sür
medi, bunu miithi~ bir inhidam 
takio etti.. 

üc gün sonra yarı yanmış bi. 
nanın c;i}ken enkazı kaldınlırken 
ameleler zavallı Ay~eciğin cesc. 
dini. bebeğe sımsıkı sarılmış 
bir halde çıkardılar. 

Yüzünde, bebeğe kavuşmanın 
\'eya onu kurt.armanm vcr<liği 
hazzın f7Jeri j?Ü7el bir tcbes.cıiim 
ı:;eklin<l<' besbelli e-ö.."'iinil••nrdu. 

Hepsinin arkasında allı. veşilli. ~,....,.u ı<u.'<fJ!;rt.ANSLARI 
morlu elbiseler. kulaklarında kü P.ae!yocln \'erilen kon!eranslarm ay_ 
}>eler vardı. Dükkanın önünde nı znmandıı. basılarak neşredilmeye 
dura.kadı, daldı. Annesi bunun ba~landıltJnı memnuniyetle öğrendik. 
!arkmn çoktan varmı!;tI. Fakat Burhan Bel;c~ln günUn me.selclırl 
böyle pahalı oyuncan ala- Uzerindc V<'rdlgi konferanslardan bir_ 
cak parası yoktu. Bunu bil- çogu dört kUçUk r!Mlede toplnnmı~. 
diği için kızının elini tutarak basılıp nqrolunmuştur. De\•amını te-. 
dükkfuııın önünden çn:buk geçir - menni ederiz. 
nıe 1e ralı., tı. • 0 

Ayı;cnin bn.ca kları bir tiirlü ARAMAK 
biribirinden avl'ılmıvor. ve bir lzmlrdc es-Uzel! ı. (iyi) y1, (~cr-
adıı_n atamıyordu. Bu sırs<la an. 1 çek) 1 aramak iı:In çıkan bu mecmu
n.csı .uzakta bir sepet üzcrire di- anın ıo uncu sayısı dn ne~rolunmu§-
7.tlmış oyuncaklar satan birisini tur. Cahil To.nyolu. bu ı;ayıda, genı;li
gördii. Kızının kolundan sarsak- g-ı tutmayan İstanbul mııh:ırr!rlcrlrıe 
hyarak: şiddetle hücum ediyor. Iıınlr gençle-

- Ayşe! Ba ~i scpett.eld oyun. rinln bu hareketi! mecmuasını tavsi. 
r.aklara ... Sann. şunlardw alaca- ye ed"rlT~ 
ğım! tesellisinde buluı u ve o- --------------
:vuncakçıya doğnı ) ırtidiiler. Zayi 
Bunlar tenekelerden ve taht.ı._ Adana.dan aldığım 4.7.928 tarihli 
)ardan yapıl:nış ovuncaklardı. §Oför cbliyetnamcmı \"\1 936 aencslnde 
Arnlannd:ı, şu i'l'ridc-ki C3.llle • A u,, ( B) kursu şnhlı.det.namemJ zayl 
k~r.ch d ran kız!arn benzer hiç ctUm. Y'cnlslnl çıkarııcağım~an e.ı:kl
bır hPbek oklu. AMesi eline ılnln hlllunU yoktur. 
~tteki oyuncaklardan birini 
tuttlŞtunırken söyle diyordu: 

- 'rAy"'"c ! Onlar kaka l•ız.nn ! 
B-ı det oyunca?{! .. 

Yıiı ii ltl r: r.arşıdo.n <?ktılu. 
Teneke fll\ dak A vşenin elin
de adetft vo'kmuş gibi i<ii. Tram 
vay caddesine çıkıp ta. evlerine 

Rc,U.tn,: Tr.am\-ay ~po5ıı 
ıosı Snnı1 Knırtuğ 

(31756) 

ltn~ılı1ı,ı ı ver· VA lıTI \t attııuı•ı 

tJrr.um ~e$rlyıılı ldıı re ~drn: 

llf'flk Ahmrı SPı-rn ırıı 

lnhl s arlar umum 
müdürlüğünden: 

1111\. 

t:.kslltme 
şekil OUnU Saati 

Elektrik matzemel!I 
Elektrik motörU 
Muhtelli hayvan koounı lf!vs. 
Muhtelif demir kürek 
Ağaç malzemesi 
rravera l!I. s: en 10 cm. 
ka.lmlıkta kuru yontuı_ 

mUf meıe 
El araba.aı 
ÇadlT 
Cam 
14adent ya' 
P:rtnc; ve bakır boru 
tnmir 'kurşun bakır boru 

Demir maıumcııl 
Dekovil malzemeaf 
Çelik halat S/4 pusluk 
Lo'komoUf malv.me.,.1 

12 kal .. m Pazarlık 27 /3/ 940 
2 adPt 

13 kalem 
5 • 

• 
1:1300 aı:!Pt 

3()1) 

!i 

10 aandık 
n kalem 

•o 
26 
1:1 

11 
400 metr~ 

ıt kalf'm 

.. .. 

.. 
.:l9 -

14 
H.30 
t:ı 

Hı.31 

lf\ 

16.3l 
14 
14.30 

111 
l!l.30 
Hl 
16.80 
14 
14.30 
l~ 

]~ 30 

Boya ıevazımı 19 16 
J - ıartnıı.mı ve mUfredat llıteıerl mucibince yukıır1a C'lnı ve mlkdan 

ynz:tlı muhtelif malzeme p&Jtarltk u.ullyle ekailtme-ye konmuştur. 
ıı - Pu.11rlrk biz:\larmd11. gösterilen güıı ve saatlerde l<a~~ta Lev&

~m ve MUbaya.at Şubesindeki Alım Komlııyonunda yııpııacııktır. 
lll - Şartname, mUfredıı.t listeleri ber gün sözü geçen Şubeden pıı.ruız 

ıı.Jmabillr. 

IV - tsteklllerln eksiltme ıı;tn tayin olunan gün \'e ıoc&11.tıerde teklif ede
cekleri flat Uurlnden t;ô 1,5 güvenme paralariyle birlikte mezkür kom!syo. 
oa mllracaaUan llAn olunur. ( 17311 

Sarıyer Kaymakam lığı ve Beled iye Şubesi 
Müdürlüğünden: 

Sa.nyer kauııına tflbl Kllyos (Kum klSyü) mıevkUnde Oeg"irmen, Kiraz.. 
hl< ııokağmda eski 30, yent S No.lı ve HUseytn, Muhsin, Fatmanın s:ı.bip ol
duktan ve taptı ldaresince tanzim edllmi§ olan ltraz barltumtla gösterilen 
t2193J metre murabbaı kablo ku!Ubcslnin me\.'ZUU bulunduğu &rMnın Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum MüdUr!Uğü namına lstlmll'.kinde umumJ menfaat 
görüldüğü latanbul vlllyetl idare heyetinin 22/11/939 tarih ve 669/227 No.tı 
kararından anlaşılarak btanbul umumJ meclisi daim1 encUmenlnln 19/12/ 939 
tarlb ve 12334 No.lı karanca tevfikan teşekkül eden heyetin 129~ tarihli iıı
timlAk kanununa göre yerinde yaptıgı tetkikat neticesinde mezkür arsaya 
ı 220 ı Ura kıymet takdlr edilmiştir. Tarlhl ilbdan 1tlbaren aeklz gün mUd
deUe Sanyer Belediye şuhu! kapama uılmı~ olan haritıLSını görmek ve lza.. 
hat a.lmak veya ısahlplerlnln bir ~na IUrazlan var ise bu mUddet zarfında 
tahriren bildirmek Uzere keyfiyet l!An olunur. (1933) 

Adalar SUih H ukuk Mahktımeal 5a- Kı·ralık Ou""kka"' n tı, Memurlutundan : P • 
940/32 
Ahmet Borvalı Ue Hazinenin ıaylan 

ve müştereken mutasarrıf bulunduk. ! 
lan Büyükada MqruUyet mahalle.si 
Şa.lr Celll sokağında 4 parı~ı. "n 
ada, ~ mük~r ukl ve 2 yeni 
maralı arsanm f.zalel ıuyu ıunıtlle Sf\ 

tılmasma karar rllml§Ur. F 

Bqlktaşta Akaretlerde 16,24 
numaralı dUkkAnlar açık artır. 

ma surellle kiraya verileceğin.. 

den Uıteklllerf..n 20.S.940 Ça?Jam. 
ba günU •~t on ~şe kallar Be. 
olktqta Akıı.retıerde 5• numa.. 
rat\a Milte• tlU K&ymak&mlığınn 

mUracıuı.t "Unelert. 

mdadır. Kı)"DleU ıııha.ınrnlneııl 7050 ·~~~~;::::!•'!·~·~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'._~ 
M entu• o.na !\~ ;;& melre murabba~ l 

llradır. .;;... · -r-
Mllzayedeye il' .•AA dPnler y(!zde. :.caktır. 

iki buçuk nlabetfnde l"!Y a'tçasını ver. hale tarihinden yedl giln zarfmda 
melert veya mlllt blr banl<anm temi- para verilmezse müzayede tcabcdil!r. 
nat mektubunu ibraz etmeleri ınukte. İki mllzayede arasmdakl fark mlliı
%ldir. Vergi, tenvlrlye ve tand!lye be- tenkit m~tertden tazmin ettirilir. 
deli ihaleden tenzil olunur. lbale pulu 
ve 20 senelik tavi% bedell mUoteriye Me.zkQr gayrimenkulde ipotek aaW. 
altUr. Birinci artırma 24 Nl.aan 940 bl alacaklılarla diğer all\kada.rlann 
tarihine mUsadlf Ç&rpmba gUnU saat ve b1111uslle masraf ve faize dair lddl. 
14 ten 16 ya kadar mahkeme korido
nın<la icra olunacaktır. Birinci artır. 
mada krymetl muhammenenln yU.:ı:de 

yelrnl§ be§inl bulduğu takdirde mUş

alannı 20 gUn zarfında bildirmeleri . 
lı\%tmdır. Aksi takdirde aatıı bedeli-
nin paylaşmaamdan haliç ka.lırlar. 

terlye ihale edilir. M'.Ubll.mmen kryme- Dahli. fazla malümat almak lstiyen
tlnin yUzr1c yetmlş tx-şini bulmaua !erin 11An tarihinden itibaren 20 gUn 
en çok artıranın taahhüdü baki kal- sonra 'herkesin görebilmesi lı;:ln açık 
mak Uzere ı~ gUn daha uzatılıp !kin- bulundurulacak artırma oartname.sile 
cı artırma 9 .Mayıs 940 tarihine mU- 940/32 numaralı dosyadaki vesaiki 
sadii' Per§embe günü aynı saatte icra g!lrebllcceklerl llA.n olunur. 
ve en çok artrrana lhale)1 kaUyea1 1 (31709! 

NEZLE. 

ve 

~: ., 
Gayrimenkul satı~ 1~ , 

l stanbul Emniyet Sandığı Direkto~ 1. 
ızd511 

Şcvltet Xaclnln 19713 ht!sap No.sUe Sandığıtıl ,.ces.11'~~ 
karşı birinci derecede ipotek ettikten sonra bUtUn ı:ı 113~ '
A kkana ııatılan ve vadesinde borcunu vermediğinde•atııf" 
kip Uzerine 3202 No.lı kanunun 46 ncı madde.slnill ııı !d ~ 
göre satılrnası lcabeden Pcndlkte lskele caddes!ııde eS bit 
60, 62, 70 numaralı bahçeli kAğlr bir evin tamıı.Iıl1 ,. grır' 

'l )Ul "dlll ~· arık arttırmaya konmu;;tnr. Salı;; tapu ıılcı • .... ce~1' 
• ~w 

Arttırmaya girmek lııtlyen (315) lira pey akçaııı J31 
rımızdan birinin teminat mektubu da kabul oıunu~~ '11 
!erle belediye resimleri ve vakıf lcaresl ve t.a\1Z ~ itldeıı 
borçluya aittir • .Arttırma şartnamesi 1/ 4/940 t8fl~k ııul 
me'k istiyenlere Sandık Hukuk ~teri aervlstnde aç de ~ 
pu sicil kaydı ve sair ıuzıımlu izahat ta §artnsrnc dere" ... ıt. 
,·ardır. Arttırmaya girml§ olanlar, bunlan tetkik et ol~ 
gayıimenkul hakkında her ~yi ıı~renml15 ad \'e lti~uJld• 
ma 24/ 5/940 tarihine mUsadi! Cum11. gUnU Cağalogle "!" 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ı:rilJl~ 
lif edilecek bedelin tercihan alınmaın lcabedcn g lj(Sl ~-"' 
Sandık alacıı.ğını tama.men gcçmı, olmuı §tlrttır. ıı;ıuP"':. 
nm tıı.ahhUdU baki kalmak §artlle 8/ 6/940 tariliuıe 1~~ 
nU aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması ysP~r JI' .ıııi 
gayrimenkul en çok arttıranın UstUnde bırakılaNl1' ipi~~ 
ri!e Bahit olmıyan all\ltadarlar vo irU!ak bakkı sal1 lJldeıı 
hususile taı:ı ve masarlfe dalr lddlalannı UAn tarlb rı11eııci 
lçlndc evrakı mlliıbltcleıile beraber dairemize ıındiıcu1etf1' 
retle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan ıapu ;ş ı.ıJt 
satış bc~cltnln payl~masından hariç kalıTlllf'· p k 1~1.ıi 
iıtlyenlerin 935/ 868 dosyı\ No.lllle Sandıgımız Jlllku 

caat etmeleri JUı;umu llAn olunıır. 

• • • 
n • K K A 't l<Uıo " 

Enınlyet Saodıfı, Sandıktan alınan gayrııııetı etltı 'fi 
Uyenlere mulınmm!nlcrlmlzln koymu§ olduğU kıyın ~tf!l,.. 
memek Uzere ihale bedelinin yansına kadar 1ı0rÇ . ~ ~Jlfi. 
göstermektedir. _ fll""'ff~ 
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2000 adet 
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AK T t F 
Ko.sa: 

Altın : Safl Kl<>j[Tam 71 ;21 2u 
Banknot • 
Ufaklık , . • 

Dahildekt Muhtıbirl~: 

Aftm~ Safi Kilo~ 
Türk Llra.sı • • 

Rari(-teki M uhabirler: 
Ait ın : Salt K ilogra.m 6 8 ıs !\S8 

Altnıa tahvili kabil ~rt>est 
dtivi7Jer , • 
Oiğ-er dövizler ve ~r~lu 
f\lirint? bakiveleri 

ncıztntı ta1.uilleri: 
Oenıhte edilen •vnkı ıak. 
dive kıı.r.:nlığı 
Kanunun 6 • ~ maddP-\erine 
tnfikan Hnzine tllra!rndan 
vakf tec!i~'a.t • • 

~encdat d1.::dant : 
N<'11.rf ecnetıer . . • 

Filfh.ttm ve fahvilfft cı1zda;,,: 
, Oeruhte edilen evrakı nak. 

• : divenin k:ın,ılığı ~ham \•e 
l tah\ il At 1tihar1 J('Jyrnt>tle 
Serbest esh:tm 1.·e tllh\•i.lat: 

A oan.11lar: 
Hnzineve kısa va.Jeli avane 
altın ve dövız U7Nine 
Tahvilat Ur.erine 
Hissedarlar 
Muhtelif • 

• • • • • 
• • • . , 

ı emmuz 1938 tarlhlnden 

100.AAl .62:>.~ 
12.42 7 .8.'l8.:>0 

1 .R01 .78 2 .00 

2 n :l. 'f !?- f'O 

D.376.471 .·10 

30 .0 1 :l.RO 

:J!l.21·t.6!U .00 

1;>8.748.=>63.-

l S.206.!lDR-

2.'-12.42:>. 'i'O:l.O 1 

:;o,:;tP..624.36 
R.30~.RR2.01 

2.1 :m.ooo.-
10.:u:t.58 

7.R:tR.77~.40 

J'ekfö, 

il 
l .. ira 

ıı 

.. 

J ı;;.201 .2.ıo.oo . 
!!93.127.38 

1 

4~.R:l 1 ,0tfl.O:; 

ıı 

l ıo.!'i-12. 1 6:>.-

2.12. ı2;;. 10:>.o ı 

öS.01 i .606.37 

10.0 18.088.08 
•1.500.000.-

10.460.SU .44 

621.186.76 7.R2 

PAS 1 F 
Sermaye • , • • 
Thtivat akç~ı: 

Adi ve fevkalade ı • • 

Hususf . • • • • 

Tedavüldekt Battknottar: 

\ 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fikan Ha:ı:ine tarafından vaki 
tediyat 
DE'nıhte edilen enakı na k. 
dwe b:ık;veı:ıi . 
Karsılığı tamamen 11ltın olarak 
:la\·eten tedavüle varedilen . 
Rees!rnnt mııkıtbill ilih1.en te
da. vazed. 

Tilrk T.Ar"",, Met·rlıuıtt : 
Altına tahvili kahil döt•17JN 
Diş!er dövizler ve aıacııkl> Klı . 
rin!? bakiveleti • • • 
Muhtelif • . • , • , , 

ıtibaren: b kooto h&dd.i % 4 A.ltm tıterine '1Cı S 

ye1ifJ'' 


