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ceınh·ete teşekkür etmiş ve 
memleketin imarı için bu yar
dıına devam edilmesini rica et
miştir. 

FinlAndiyanın bu tal<'bi 
~dlletler Cemiyeti Genel Se k 

. reterliğinin servislerine havale 
edllecelülr. 

HeJsinki, 22 (A.,\.) - Fin 
lfodiyadan altın ve gUmUı;Uı 
ih, acmr yasak eden emlrnanH'
den sonra bug-Un neşrcdilcıı 
bir ~mirname ile Finla.ndiya
dan bususf bir müsaade olmak
sızın her ne olursa olsun çıka
rılması yasak edilmiştir. . 

IIUkQmct bu baptaki kanu·n 
!Ayihasını en kısa bir zamanda 
Meclise tevdi edecektir. 

Nafia Vekili izmirde 
lzmir, 22 (Hususi) - Nafia Vekili Ali Fuad 

Cebeaoy bugün Ankaradan şehrimize geldi. Va. 
liyi ziyaret ederek görüştü. Vekile sular umum 
müdürü refakat etmektedir. Ali Fuad Cebcsoy 
Men emen ve Bergamaya giderek sulama te. 
sislerini ziyaret edecek, sonra Aydına gidecektir. 

YlL: 23 • SAYl: 7973 

1ıimaycsindc giden vaptırlar 

Bir İngiliz tahtelbahiri büyük bir 
Alman vapurunu batırdı 

Alman tayyarelerittın 9 g~mıyi batırdıkları tekıip otunu 
famdra, 22 (.\.A.) - Bahri

ye nezaretinden tebliğ edilmiş

t 1 : 
Alman başkumandanlığınm 

tebliğinde tskoçya sahlli açık-

larmda bir lnglltcre kafilesine 
Alman tayyareleri tarafından 

~·apılan taarruz neticesinde 
yekunu 42.000 tona baliğ olan 
y harp ve ticaret gemisinin bat-

tığı ve 11 bin tonluk ticaret g 
m1s.in1n de ağır hasara uğradı 
ğ Ye Taymis nehrinde bulunan 
silUlı bir lngiliz ~emisine de 

( Dcvamt 5 incide) 

Alman kömürleri taşıyan ltalgan 
vapıi.rlarının tevkifi münasebetile 

lngilterenin lt~~y8y~ 
verdiği ·cevabıö; metni 
Lmıd1'!l, 22 (A.A.) - Alman

yaya giden Alman kömürlerinin 
mfü:aderesi meselesine d:ıir o. 
lan İtalyan protestosuna İngiliz 
hükumeti tarafından verilen ce. 
vahın birinci maddesinde. bev
nelmilel hukuk preMiplerin.in 
ta t'Qikincic miittefiklerin muhte. 
lif vesilelerle bu pren~iı'ılere ve 
hatta en iptidai insanlık pren
siplerir.e muhalif hareket etmiı:: 
olan bir dü~manla ha"rp etmek~ 
te olduklarının ~Ö7. önünde tu. 
tulması icap edece?ii ve böyle 
bir düşman karıoısmda !n(Tiliz -
!erin mezkur p~nsinlere .. bari! 
harfine riavet etme"inin kendi. 
sine z,oırar · vereceği kaydedil· 
mektedir. 

!nı?iİiz cevabının diğer rnad _ 
deleri hülasatan aşağıdad1r: Günlerin Peşinden: 
· Madde 2 -:- İngiltere hüku -
rneti, hasmının bitaraf gemiler G [ 
arasında İtal:van vapurlarını da en e f Q 
müteessir eden barbarca usulle- •• 
rini taklit niyetinde değildir. Besim Om er 

Muhterem Doktor General Be. 
Madde 3 - fngil tere kontrol 1 

ha,kkmda ltalyanm ve diı?er ·bL 
taraflorın U7.Ularm1 tat.min,e Ga
lısmıştır. Batı A.Kdenizinde iti
taflar yapılmış ve bunlar saye. 

· sim Ömer'in ölümü, bana, bir de. 
fa Ank<L"a yolculuğu esnasında 

ı dereden tepeden konuturken, çok 
yaşamanın p.rtlan hakkında aöy. 
)ediği bir sözü hatırlattı. Dedi ki: 

· sinde bitaraf vapurlar bu mın
takad:ı fevkalade haller müstes. 
na olmak ü1.ere artık tevkif c
ıiilmemektedir. Doğu Akdenizin 
deki kontrolrla bir <'ok kolayhl<
lar tatbik e<'lilmiştir. 

(Devamı 5 incide) 

- Çok zaman yaıamanın ıartr 
demek aynı zamanda hayatta ra. 
hat etmek demektir. lnsan öyle 
etten kemikten yapılmıt bir maki. 
nedir ki şoförü de kendisidir. Bir 
şoffr, bir makinistin ilk vawesi 
idare ettiği makineyi iyi kullan. 
masını bilmektir. işte insan ma. 
kinesini iyi idare etmeyi bilenler. 
dir ki h."\yatta rahat ve uzun ya.. 
şarlar. Benim ilmi ve ameli tecrü. 
belerimin neticesi şudur: Uzun 
yaşamak için insanın iki ıeye dik. 
kat etmesi lazımdll': 

1 - Serbestii ema. 
2 - Hareket. 

lznıJr, (llu!'n-.i) - .~ehrimlzde, Perşembe gUnU ikinci 
defa olarak hava tehlikesine karşı Pasif Korunma denemesi 
yapılmıştır. Dc,ncıne, gUnli ve saati ilt\n edilmeden ve birden
bire yapılmış, halkın mefruz sığınaklara ilticaeında muvaffa-

Bu ,~C'tlardan birincisi herke. 
ain hususi hayat çerçevesine cla.. 
hil bir iştir. Fakat ikincisi umu. 
mi hayat ile alakadar bir hadise. 
dir. Muhterem Doktor Besim ö. 
merin vücuda getirdiği sayısız e. 
serleri hayati hareket olal"alc: te. 
likki ettiiinin bir delili sayıla. 
biF". HASAN KUMÇA YI 

kiyet görUlmUştUr. . 
Gönderdiğim resimler denemeden iki intibaı tesbit ediyor. 
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i POLiTiKA 

Avıupa seyahatinin Amer ikaya 
göre manası Liman Umum Müdürlüğü bütçes·ne yeni 

inşaat icin mühim tahsisat kondu 
Amerl ka HarlcJye .M Usteşarı 

Eski lJUuyadau Yeni UUuyayı. 
bir aylık bir Avrupa seyaha 
tindeu dönerken gördUğU lşleı 
l>akkıuda ounları söyledi: 

"\ Adfcm fAlnU$ Amerika 
DMe~lk Vo\letlcrl JlelsJ lluı· 
velt ile Hal'lclye ~azırı J{ordeı 
Hul için uı:ıluwııt toplamaktan 
u~.u-etdr . ., 

Amerika hariciye mUsteearı 
filhakika bir aulb tavassutu 
yapmadı; biç bir tarattao btı 
sulh teklifi almadı. 1''akat top· 
l&dığı malfıwat Avrupada blı 
sulh esasının kurulması da da
hil otdutu halde Amerikanın 
iç ve dıı pollllkKll bakuuındaıı 
ehemmiyetli wluaıar ifade et 
mektedlr. 

Huıveltln Romada, Berlln 
de, l'ariate, Loudrv. yaptırdı& • 
anket her eeydeo evvel, Ame 
rlkanın bir dUnyı harbine g~ 
rip glrıoemeal ıueeel11lnden ıl· 
yade Amerikanın bir devlet O· 
larak dUnyada olup biten mı· 
ıelelere IAkayt kalanuyacajını 
göstermektedir. 

Amer&kttıuu kendi dUnya11 ° 
nın loılva11 lçladt kalabllece 
tini aannedenler daha eaıu de 
vlrterla hatıralarını 1ata1an· 
tardır. 

Am•rlkanın lkt11&dl laktoa
tı. ticaret mUnaı~bellerl, aıa
Jlye ıtıtemlerı bakıuıından Av· 
rupada olup blt•a meulelortı 
lAkıt)'t kalmaeınıı lmklo yok · 
tu. Harap olmu,, yahut elln· 
den altın ıtokları u.mauıtn 
çıkıuıt bir Avruvanın vazlytt• 
Anı eri kayı 11kı blr ıurette all· 
katlar eder. 

Bıı nokta.dan Amerikanın 
Avrupanrn halici ve lstlkballnı 
olnıdltlen bir plh hallnde ;ör· 
mek ihtiyacı vardır. Bllhaasa 
Anıerlkada yakında cumhurre. 
isi intihabı yapılacağıpı ve bu· 
na &öre son Avrupa ıeyabatl 
lntllJalaı·ının ne kadar mUhlnı 
olduğunu hatırlamak lktlaa 
eder. , , 

Ruzveltln U~UncU defa ola
rak nauızetllğinl koyacağı kuv
vetle tahmin edlleblllr. 

Bu takdirde Ruıvelt Avru
pam0 dört nıerkezlnden aldığı 
fntilJalara göre memleketin Bil · 

nayi, ticaret. ılraat tşlerlndt> 
ebeııınılyelli tedbirler alablllı 

ve tedbirlere mesned ola<'ak 
mulünıat ltuzveltlo elinde bu· 
luıımaktadır. 

Ruıvelt elde ettiği bu malfı· 
mat ile memlel<et lktıeadlyatı· 
nın Avrupa harbine göre nasıl 
tanzim edilmesi IAzım geldiği· 
nl daha reel bir •ekllde plAn 
laıst ıra hl lir. 

intihap mUcadelesl l~ln bu
nun kuvvetli bir kuvvet halin
de kullanılmaması lçlo biç blr 
aehep yoktur. 

Avrupa ıeyahatl intibaları 

Emniyet müdür mu-1 
avıni ışa başladı 

Yent ,.-.. ·'·•ef mf'trl'fr ""'a1•lnl 
Sa'tfhııttin 

lstanb.ıl emniyet mUdür mua. 
vinl!~ine tayin rdllen tımir em. 
niyet mü clürü ScUhutin hmir. 
den gcl:riş. dün sabahtan itibaren 
yeni vazifesine blşlamıştır. Em. 
niyet mlidilr muavi ine yeni vı•i. 
fcs=n ic de muvaffakıyetler di. 
lcriz. 

- - - J\ 

Tarihi Seb:ller 

t>lr dabııt politika elemanı ola· 
ullecei"I albl ı&lıuacak maU bir 
•.edblrin mukaddemesi de ola
blllr; 4nıerJka bUyUk harpten. 
ı.ıert dUnyaaın bUtUo altın 
stoklarıoı çekıue&e batlamıştır. 
Amerllcadan ıonra Fraoaa ve 
ngilterede kalan altınlar da 

bu son harp vesllealle Amerlkıı 
yolunu tutmaktadır. DUnyaoıu 
llğer mıntakalarında altın be
rneq biç kalmamış ıtbt blr şey. 
dtr. Bu lıalln devamı Amerika
nın mallye sistemleri Uzerlnde 
->Uyuk tesirler yapacak mahl
yettedl r. 
Amırlkanrn Franıa Yt fnstl. 

t.ıtreden çektlll ber altın bu iki 
ın•mleketln mallyealnl dılS.· 
tlrm•I• aebıp olacak kadaı 
kuvvetli bir AmUdlr, Hılbukı 
t<apltallıt nluruın altın HHI· 
oa görı lfhıyea memleketlerloı 
Amerikanın bil& devam tdeıı 
altın toplamı pollttka11 ıUç· 
ıU klert aevkıdebllecı&l glbı 
ındlıl de olhayıt altını blr ta. 

rafit mUbadelı va11ta11 balla• 
l<oyarı.k altın ılıtemlnln biraz 
Jaba ıayıtlama11na yarı:tım e· 
Jeblllr. Bu nokta Amertka ıctıı 
ehemmiyetle rözöaUndı tutu· 
ıacak bir bldltedlr. Mtetleyı 
bu ıeklldı mUtalea edince AY· 
rupa harbinin ıoıyal blr cep· 
neal kındlllllndeo meydanat 
çıkar. Amerika domokratlarl• 
birlikte kapltallıt nlıamın mu· 
nafaza11nı da ıaye edinmek 
tedlr. 

iju baldı Avrupayı parı ba· 
kımıııdaa fakı t.ddeme uırat. 
mamak tela yeni krediler ac· 
mak mecburiyetlol hissede· 
cektlr. 

Hariciye mUeteşarının lntl 
halarını Ruıveltlq Amerikan 
mallyecllerlnl ikna lçlo kullan. 
maması için lılç bir sebep yok· 
tur. Amerikan sanayllnl Avru
paaın nıanıaraeına göre ayar 
etmek lktıeadl mll•HHe eahip· 
ıeri 14=ln H klrlı blr it deilldlr 
Amerika Cumburrelslnln Av
rupadan aldığı lnUbalar bar
hin Avrupayı harap edeceği 
kanaatini vermlese onun bazı 
tedbirler ittihaz ederek Amt· 
rlkaya mUttori olacak mtml•· 
ketlerin aı zararla kuı tuıma 
ıarı kendiıl için bir emel ola· 
bilir. 

Bunun için de lcabederse lk· 
tıacı.dl tazyik yapmak, lcabeder
se birtakım meselelerin bey 
ııelmllel maU ve lktıeadl kon 
feranelarla balllnl istemek gi 
bi tedbirler ittihaz etmek, Av
rupada eulbU bUyUk tahrlı.ıler
Jea evvel teıtse çahşaıak &dı· 
ta bir vazlte olur. 

Amerika bakımından Harlc.
MUıııteşarıoıo yaptığı seyahatin 
mAnaları bunlardan başka ne 
olablllr? SAJ)IU Jı:.tıT~M 

Şoförler Cemiyeti 
mektep açacak 

Şoförler cemiyeti, maknlat ve 
yeni ıoför yıtittirmek Uacrt bir 
mektep açmayı kırar vermittir. 
Bunun iı;ln beledi~en do yar -
dım iıtemittlr. 

Belediye şehir meclisine bu 
huıuatı bir proje verecek ve nak. 
di yardını karın almaya çalışa. 
caktır. 

Mektep açıldıktan ıonra biltür 
şoförlerin mektep dlplomaaın· 

haiz olnularr lbımgeleccktir. 
Mektepte okumayan ldmıelert 
şoför ehliyetnamesi verilmlye. 
cektir. Mektebin gayesi her ci. 
betçe mükemmel şoför ve maki. 
nist yctlıtirmek olacaktır. 

Lokantacılann 
bir İtirafı 

Lokantılann ıınıOara ayrılma. 
tarı meaeleai yakında hılloluna. 
caktır. t.olcantıcılar cemiyetinin 

1 opahanede 300 bin liraya 1 Yazan: it I 

büqük bir dntrepo qapıiacak c~:1:~,;t~ 
na ~neş w ~un teS gnııd 

Devlet liman işletmeleri U. [çİn de bir sabih vfne inşa edile· deyız. So~art bir re C 

Al 1 
.11uın oıildllrlUıfünUn 1940 sene- cektfr. 200 bfn lira 11arflle vanı dedursu~&.üıniiz · ye • dl man ara si b~tçesin~ yeni ~at ve tesi. l~ca.1< olan bu vinç b!r r11'h'l Us - !\~ö;/!;ııuyoruı. 1 ıııı~ ~at tein mUhim tahsısat kon • tılnde olacak ve Pemllerde~; ..,ı ~ ~~ in de~er ce. ~ 
muştur. mallı:ırT Mk rabuk bir zamand-1 er"' Y ya.ı ee~ eJI 

susam 
Ruslara yapaK 
Satılmam ası ihr a 
catçılara bıldır ldı 

Ticaret Vckilctinden ihraca 
blrUkJerlnc ıelen bir emirde. Al. 
ınt.nlara ıuaam ve Ruılırı dı ya. 
pak 11.tdma.maıı bildlrUmlıtlr. Bı. 
omlr bUtUn lhrıçtt tUccarlannı 
yayılmııtır. 

MaJOm oJdulu Uıert btr mUd 
det tTVel Ruelar bUlctlmethniıt 
mUraeaat ederek yapak almak la. 
temlıter vo bu teldtnert tetkike 
ba9lanm19tJ. ·Tetkiklerin bu nctl. 
ccyi verdlfl anlat Jmaktadır. 

Ru•ların tvvelct piyıumızt1 
verdikleri 300 bln kiloluk yıpa1' 
alparlıinln dı teıtlm edUmeaıeıi 
gelen emir iktizasındandır. 

Yaz tatili 
Ecnebi ve ekalliyet mek
teplerinde de yapılacal< 

Ortaokul ve llaelere verllec 
bahar tatlllndeıı ecnebi vt> 
ekaJJfyet okuJlarınıo da tay. 
d&lıınmaları fçln aJA.kadartaı 
tarafından Vekilliğe mUraca· 
atier yapılmıştır. Mnarlt ve. 
klllltl durumu tetkik ederek 
ecnebi ve ekalllyet okullarının 
<ta, lklncl yazılı yoklamalarını 
müteakip dlledl~I znınan rea 
mt okullara verilen gUn mlkta 
rında tatil yapablleceklerlnı 
Maarif ınUdUrlUğUne bildirmiş 
tir. Okul idareleri tatil istedik · 
lerl ıunıerl Maarif aıUdUrlU· 
! Une bildireceklerdir. 

Ballk azhğı var 
Toriğin çifti 80 kuru§a 

çıkb 
Son gllnlerde çok az balık 

tutulmağa başlanmıştır. Bil · 
bassa torik çıkmamaktadır. 

Bu yUzden bir cırt torlğtıı 
tlyatı 76 - 80 kuruoa kadaı 
yUkselmlşUr. . 

Llmaıuaıııda bulunan ttaı 
.vaıı ve Yunan balıkçı gımllerı 
çok mal almak laten1ekte, Ca· 
kat balık bulamamaktadırlar 
Maamaflb daha bir ay torll< 
mevsimi olduğundan bu mUd· 
llet içinde balık tutulabllecell 
umulmaktadır. 

Gecen bir ıeııe içinde barice 
l,5 milyon liralık balık ıatıldı· 
ğı halde bu ıenenln yalnız do· 
kuz ayında yapılan ihracat iki 
buçuk mllyon liraya yaklao 
cnıotır. 

Bu yıl uılktar itibariyle ge. 
çeo seneden fazla olan lbracaı 
iiyat itibariyle de yüksektir. 

Geçen sene çifti 15 - 20 ku· 
rueu gec;mlyen torikler bu se· 
ne •O ku&uştan aşağı dUşme
mltUr. 

Bir kıza aatatan hapse 
mahkUm oldu 

Bu arada memleket sahillerin })oq~ltabilerektir. Vinç mavna . lunuv_<;>r .. İıars.retiıı~~l~ 
· deki biltiln mevcut iskelelerin larrtan ae'n'li'Pre de ~Vl'l' tıfl .. atlı> raf e'Uil ıtıııda• a 'ıfrl'O~ıt 

tamiri ve veniden iskeleler in Mal •rit1{lPveril_e,rtir. E'•nlıır tenteler k:t ,eri.Jllllt di tJ~ 
şası frfn 900 bln lfra avrılmış • clıın bııoka 11rı+reno buhraNTI' I 0~· .alt tarak ~ıııı, 1ı !1nıı 
tır. Marmara ve Karadeniz ti- önlf>"'"'t ,,,. vol"u Fa'onu ka~' ~ızı d<lf~~?JlİZ şı.ı cıustıllt 
"'"'nl'lrmda iskele olmryan yer. !nnriRki VT1,T1~,..,1. "1.,,, .,,.. .... P""O 1 sevd w ba.zıl b rıl' 
lf're veni ve modern iskeleler in· hr~ft., açılacak boşluğu doldur duvur ugu 

1 
ts11'~ 

sıı ediJe<'ektir. ""lak Üı.ere 1'ooha.nede 290 bin turuz. güneŞl ~rıJ 
Lomanlardakt tıaklivab ı:cilrat lira sarfil• yenı bir ıuıtrenn va- .. Ha.yatıt~raPıa.rıtı• ~~ 

1ec;tirmek !~in de. 6 ta"; hll,.j~)( l pılaca.k_!.ır. Bu ımtreno ikt_ kAtlı o~e.~ ~evirlerOe' 11 11''° (!i: 
rrı....,nrkXr incı~ P'"1• 1t>rP1·tır. Bu •s ı ve mOdern bir sekllde oıacaJ<. 1 a tı.:1.. bir ırıık~1 ~~. 
irin bilt"P.ve 300 h:n lir .. kon _ ~emllerden ıı.ntf'f!nnvtl ve antre. l tn kuçuk ınırrasrr· ~ t f 
m11<>t11r.'T'arr .. :rtee 5'> bi'l lira cıar nnhırrlım ka.mvonlara maı n~1'1f .. uşr çtrP • jstifadec;I~~~ 
fe-iile<"ek nlAı romorkör'erden otnm11.tik elektrPdi ,,..,,,",.,I!,. . ~:~ u'illtm~ır p\111 ısıtt!'k 
bir ~rsmı. fsk,.~1enın lfmanma le yqpıla~alıhr. Y'.!nl Mne bl\t. "'"'u\~rrıfklerifl1iıl :ılıg.I' t' 
t.,ı. .. ,q Pdıle<'ektır. 1 cesf VekAlPt tarafından ~sdik ı..ıı+n ·ık ve seıtb r.;ıı•· ~ 

tsbınbuJ limanında1<f tahmil 1 P.Oilniktı:m sonra derhsı' bu in:a· 1 :ı 
1 

J1 <;ab11l9~y1ect 
tahlh1e lfllerinl ma'<l.,eleştirmek ! 11tıara ba,olanacaktır. PrC\1elt>• ;n" atl n::;,dan dl · d~ 
ve d~ h11 ~rf bir 'f''{'Me ''l'l~•\'ııı.lc l.11'7,'Jrlıtnmllktadtr. . lr.!~ a &- ac:ırtı. l<J c'. 

..,.,~,...a u r ."' UP 'bİ· • 

P • • • • ""• Fakat vır.e ;f\J '
1 llıı • 

artının tertıp ettıgı ~alıkçı 'ar heyeti • ~ne•inde old~~ ~ ~., 
konferanslar kr-maıtnl buldt doğtll ı/,. 

ikinci urup bu nün Arıka ra an l önaü l~~~d~ö~;~ı~~a.Hni !<•;·~ 
• • ~ Omıt ve ı atın ~ deıı 

r 1 1 Yor Balıkçılığın inkişafı içir. ınsantar. 11av uzerııı r<!fl 
· bir kanun hazırlanıyor da. avnı va~a ,,iderıl~dıı: ~ 

Üniversite bilgilerini yurduıı Ankaraya giderek Münakale srzca viiriiv~Pjrıde J<tlr.'~ l:ır. zaruret ı<: bir t:ll e~ 
tıer yanına Y•Ymak Uzero C. U. Vekili tarafından kabul ediler man. ışıktarııt _.ıret IC-e~ 
t'artisl muhtelif vllayet hail bahk~ılar cemiyeti idare heye. döküleceifl be~0ıcıt' ,.,~ 
itevleriode konferanslar tertl· tinden üç aza, balıkçılıltn biı ni d i1c:ıtınere~1 a.rın" daıııl bine karar vermiş, bu hu•usttı meslek haline konması i,.in hazır. kırmarlan vo t J<efl i .J 
Onı versite He tewaslarda bu "' terel<e t '~ lunmuştu. lanan kanun projesini alarak !eh l~r. Ve }'lar•rt 1111 

rimize ıetirmi•lerdir. Cemiyet f. rınre . on••n bOI c9~8r ..: 
Yapılan programa göre pro- ıır ,mda eeziten ·1<"1sı edi" 

teeör ve doceutier iki grup ha dare heyeti azaları toplınaral· ,8 ••rıMJJrnaı. ~~•et· is\,,,tll 
ılnde A.n&dolunun muhtellf vl proje Uzerinde tetkikler yapmı. Fakat ek!"er~,ıı.rrıs.rı,~1 ~,ı~ 
ıAyeUer1rıthlJiderek • konferana va başlamııtır. Projede görUlecelt ta kıwt•"tu~ bil' Ur",.
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•ıtr vercıceklcrdJr, Du ıruııuıı noksanlar bir temenni halinde ve. IA.rt ıı.ndıran ctıs..- =' r·ı 
ı!kl 16 Martta· oareket etoıifti '<iletc bildirilecek ve bazı dilek. k'" karııntar l<~avıı.\'f~/; 
tkinci grup ta bugün gidecek !er dt bunlara ilhe edilecektir h':!.1lne bir b~·terıı8d1 ~ 
Ur o rY1 tı dl· .il-. Kanun projeıinin yakındı mecliı. 1'rt 1ene dö!!dil ·tf11"_H 

BugUn gldecek olao dôçent· t k ~ 1 1 k d B ırev~ıuımt 'deıt bl 1~ ler ve vereceği konteranslaı en çı acası an aşı ma ta ır. un ı;ir'ekler vcnı ,.UIC~.J { 
~unlardır: dan ıonra balıkçılar arasında yeni mure'er teJ<raJ' bif ~ 

Do~ent Feyzullah Doğrueı tcılcilit yapılacaktır. 1ıtdılft sırada a.rU· ~!f 
Adanada. (Vlş ıUrme arızala· e> 1a"" kovnıın~ bil f"'.!,, 
rı), Sıvasta (Takma di•lo ha. Eğitmen kursları Nisan GUneıııtl ta 0'ttırı ~IJt" - ıl~ yattaki rolU). lJocent Sadi lr- batında açılıyor set ~olunun. dol•~ ,oı· 
mak Konyada (Mllletlerın te. ~nde zev•de 0ıa1" , 
ı·eddlsl ve ıstıCası)', Profesöı Efftmep kursları ve ltöy m1n tıir """11

c:
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.:iuat lsmall GUrkan Maoisac.hı •nıstltUlerl taallyetlerloe bit k"" )>e% e~ 
(Di~ etlerinin kıymeti) mevzuu .'.'lisan Pazartesi gUnUnden iti· Bakır o>: l tile' ud 
etrnfıoda konferanslar vera· haren haşlayacaklardır. aeJllŞ e ... tfı ~ 
ceklerdlr. Kurs mUdUrlUklerlne ilk 6 ""'"'"" fl1 

Fransız profesörünün tedrisat mutetttşlerl arasından Süm~rb•~, f•brl~~.,ıı-
•ki • k f aeçlm yapılarak tayin edile· Bakırki:Sy . .,, ttf• f 
1 ncı on eranıı cektlr. latanbuldan beı lıpek· karar verın1• ırı•""f•" 

Şebrhxılıdı bulunan Parh· ter kurtlarda vazife alacaklar- bir proj• 11''edll''e İ 
dıyaaal lillgller Okulu profe· dır. pavyonlar in§' Jctır. 4ir._ 
.dörU ZlğCrld dUn Onl\'ersltt: Bunlar mUtettıı 8Uleyman mali arttrrıl•'' 1 ,ırılfl ç~ 
({Onferanı aalonuoda lklori l!ldlp, Nurettla Blrtı. Şevki klS)' t>e• e 4•11 

konCeranaını verml•tlr. Profe Folat. Muharrem, tt::naal •ı Cı· Bakır tr'ııt!tıfl .,fi ~/ 
'\' 'tf1 taacscler rna .• t• tıf• 

;;örUn konteranı mevıuu "lkı ınaı Özeldir. b" lr'Jd• 0Jııt" ,1"11 d'~ ı 
iuta araaındakl tezat, Avrupu Go- 1r !e 1 

" J o'I"' ıı' ;) 
ve Amerika .. dır. Eni§tesini öldüren vermekt• roi p•">'°",ı!d' ~ 

ProfeeörUn kon feran11 nı ya. zam,nda yen ts•"' "' 1 d• , r 
baocı ve yerli proteaörler ve mahkemede ra fabrik•"'" rt•"~ ts'1 

talebeler dinleml•tlr. cının ne kad•' • y•' it' 
Oeçenlerdt Kumkaprda rece tanmakudır. lJU 

H·· • - T"°' • d ki yaptıkıan bir lçkı aıemı sonunda vı 
, urrıyet epe:;ın e en:ıteıl Haçik'i bıçaklıyarık 61. tanıeaktır. J/tİ 

vaka maznunları dUren Mırdlroı dUn ıdUyeye ıe. I ~""' . ··" l 
beraet etti tlrilerelc ıorgu hlklmllğine •eril. Yirmi ~· fi Y 

mi!} ve tevkif edilmiştir. • ..... -.- .; b' 
Yuın Hilrriyet tepesin<le geıi. 

nen Hüseyin ve Odet adında iki 
gencin ürerlerine hücum ederek 
fotoğraf makineleri ile para çan. 
talarıru gasbettikleri iddiaslyle l. 
kinci ağır ceza mahkemesinde mu 
hakeme edilen İsmail, Mahmut. 
Mehmet, tıyaı. Süleyman oğlu 
lsmall'in muhakemeleri dün biti. 
rilmiştir. 

Katil 448 inci maddeye göre SııJ1dığJ 
18 sene cczalandmlrr.ası istcğiylt Emniyet 

1
_,.,0 t .,~ 

ikinci ağır cczac!ı muhakeme e. o "'' ,or 
dileccktir. d,g-ıııııı 11'1~ı;' 

Gazete davalan 
Emniyet ~ ~!<' ff'' 'ti 

1fenlşletllrne5' ~ur· ıl~~ı r' 
kararıaştırıı:ı'r prOJt ~ fJI'~ l 
taratnıdall ~ ıı11ıt' ~ 111 
Ur. Bu proJe> t 03ıııı ıı•}" ıl 
ıı•ının ıı..-• el'I' ,uıv 

a 1 ur. ~· 
taıı keıurrı ' ııııcl" '' 
ıubeler ıcr11•k ı f ,1 ı 

~·•/ı 

verdiği proje brlediyt ikt111t mU. Geçen pazar gUnU Kadıköy lı. 

Muhakeme sonunda maınunla . 
rrn gasb suçlan sabit olmadığın. 
dan beraetlerine, ytlr.ız Süley. 
man oğlu İsmailin fotoğraf maki. 
nesini çaldı~ı anla~ıldığından 
kcndis:nin 15 gUn hapsie karar 

Sabiha Zekeriya aleyhine Af. 
rodit hakkında yazdığı "Gençli. 
ğin hassasiyeti'', ''Geri zihniyet, 
ileri zihniyet" isimli fıkraların. 
dan dolıyı aç •lan d\Valarla, Ye 
ni Sabah - Tan gazetesi arasında 
Tevfik Fikret münaka~srndan 
doğan davabra dün asliye altıncı 
ecza mahkemesinde devam ecm. 
miş, fakat mahk: me dosyahrı tct 
kik cde:r.e;liğinden başka bir gU. 1 

-ı ~ rf'lsrtt• ;/:,:'' c:: ..;il 1 
~ "ıt'' ,ı - ~··· dlirlUIUnce tetkik olunmuıtur l<eleslnde UmmUglilsUm a~ırda 

BUtU:ı htanbul lcaymıkımlırının bir cenc; kıza tak•lan ve kendisin 
i9tlrıklyle yapıla:ık blr toplantı Jen cevap olarak baıını ıemsiyc ----c'l---
da proje a6zden geçlrUerek dai. yiyen Muzafferin UçUncU aclh Bu sene 300 ö2retmen 
mi encU:nene verilecektir. ceza mahkemesinde yapıları mu. ..,. 

Haber ıl"'ı~ımıza g6re lokan \ıake:nesl dün bitmig. 3 ay mUd. zam görecslc 
tacılar, mahallebicilerin mü~tc. Jetle hapis cezasına mahkQm e. tik tedrisat öğretmenlerin 

> ·•'' 1 , •. ~ ~ ııı :ı~ • 

<( ... ıı" • ll ıı / - ...... ~ 
~,,.. ti 

,11,.:ı" (1 ., 
• ,&,,ıLı~I ,, f J C 

t 
oUnf'Şln 6 ıs9 ıı ıt ~~ ' ' 
dll.;tıı,•J .11 6 ~ ,, ,1 ıf ,, 

verilmiştir. 

ne bırakılmıştır. 
- -·-0-

B~lediye Büt;e!>İ 
rilcre yemek vermelerine itiraı ı ilmiştir. den bu yıl zam görmlye hak B 1 d" b.. . 

'cazanmış olan '"~rctmenlerln e e ıye utçesı 11.355.000 li. 
etmektedirler. M!halleblcilerin Diğer taraftan Muzafferin ba. u t- ı Jc • ·1 · · 

t 
tettlş raporları tetkik edllmf!!I· ra 0 ara tevzı11 eJı -nıttir. Ge. 

stı.,buldaki tarihi sebiller Uç ya yemek vermemelerlr.ln temin l,ını •emsiye ile vuran ve kendi 1r b :ı tir. Yakınrta listesi tanzim edl çen seneye n"lzaran açı azı u. 

0"'1e ız 9 t ıf 1 
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Ak aıll ti .1t J fl ' 11 

kısma l"rılarak bunlar Y• l:aşka veyahut bunlann da loku:t::lıınr 'jf:ıe hakaret eden OmmüglilsUm terek tasdik edflme?t llzcre An · tlrru~larla 668 bin lira indiril. 
yere nıklolunıcal:hr veya etraf. tlbi oldukları taföratn1meye uy. Je 3 r,ün hapse mahkQm ol:nu,, !taraya gönderilecektir. mi§tir. Son on aylık vari •attn ıo 
lan açılarak meydAD.l '1-kanlae&k. gun bir hale getirilmelerini late. fakat Muzaffer tahrik ettllindcn Zam görecek ö~rctmenlerin dlyon liıayı ıe~tlli anlaJ!lmıf-
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filinden M oskova siyasetinin ta. 
mamını değil de, yalm.7. bir veç. 
hesini kavrayabilmiş Krivitski. 
nin gösterdiği gibi - sırf bir 
tavcılık, bir dolandırma değildir. 

Hitler, uzatılan eli reddettiği 
sırada, Stalin, di~er çareye baş. 

vurmaya hazırlanmaya mecbur 
kalmıştı: yani e .nperyalis~ de. 
mokrasilerle ittifak etmek care. 
sine ... (Komünist partinin bütün 
memleketlerdeki beynelmilel teş. 
kilatı olan) komintern bittabi, i. 
şin hakikatini bilmiyor: sadece 
verilen talimatı yerine getirerek 
"demokratik" sesler çıkarıyordu. 
Diğer taraftan Hitler tngilterc. 
nin dostane bitaraflığına muhtaç 
iken, Moskovaya sırtını dönc!l}L 
yordu. · 

Almanyanın yeniden silahlan. 
masına İngiliz muhafazak5rları. 

nın ~üpheli bir gözle bakmasına 
mani olmak için bolşevizm haya. 
Jeti muhakkak la=ımdı. 

Baldvin ve Çemberlayn. bu 
bahiste daha ileri gittiler. Orta 
Avrupada dünya manasında bir 
taarruz hareketine geçmcl. için 
kuvvetli bir üs olmaya yarayacak 
"daha büyük Almanya" vücuda 
getirmesinde Hitlere doğrudan 
doğruya yardım ettiler. 

Hitler, İngiltereden eı...e edil. 
mesi mümkiin olan her şeyi elde 
etti. Çembcrlayn Bitlere, Çekos
lovakyayı verdikten sonra, Mısır 
ve Hindistam da verecek değildi 
ya ... Alman emperyalizminin bun. 
dan daha fazla genişlemesi, doğ. 
rudan doğruya yalnız İngiltere a. 
leyhine olurdu. Lehistan mesele. 
si, bir dönüm noktası teşkil etti. 

(Devamı yal'.'m) 

26 senederıberi 
Men adası Almanya ile 

ha rp halinde imiş 
I rlanda denizinde sakin Men 

adasının satıh ölçüsü 5i00 kilo. 
metre murabbaı olup nüfusu 30 
bin kişiden mürekkeptir. Bu ada 
bir parlamento ile idare edilmek. 
te ve ada kumandanı General 
Kont dö Granvi! İngiliz kraliçe. 
sinin kayınbiraderi bulunmakta. 
dır. 

Men adasının bir hususiyeti si. 
yasi ve idari bakımdan büyük 
Britanyaya bağlı olmasına rağ. 
rnen herhangi bir hükumete kar. 
§ı serbestçe harp iUln etmek hak. 
k:na malik bulunmasıdır. 

Men adası 1914 senesinde Al. 
manyaya harp ilan etmiş ve bila. 
hare sulh anlaşması yapılırken 
Men adası mümessillerinin sulh 
paktını imzaya davet olunmalan 
unutulduğu için ada Almanya ile 
haliharpte kalmıştır. Tabii bu 
harp tamamen platoniktir. 

Men adası a.akinlerinin 8.800 ü 
askerlik çağındadır. Fakat bu a. 
da şimdilik cepheye yalnız 2.500 
kişi göndermiştir. 
Şu vaziyete 2'Örc Men adası 26 

senedenberi Almanya ile harp 
etmekte bulunuyor demektir. 

Graf Şpe 
mürettebatı 

Dansinglerde gürültü 
çıkardıkları için 
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Serbest dolaşm~k- Bir lokantacının cesedi mezardan 
tan menedıldı . · 

Boynes Ayres'ten bildiriliyor: 

Geçen kanunuevvel ayı zarfın. 
.la Monvideo'da mürettebatı bu. 
lundukları Graf Spc zırhlısını 

çıkarılıp yenıden asılmış .. 
Zigfrid hattına götürülen tfcliYj. terkeden Alman bahriyelileri Ar. 

jantine iltica etmişlerdi. Arjantin 
hüklımeti bu askerlerin serbest 

Polonyall kadınlar 
bırakılmalarına karar vermiş iken 
bu tedbirin tehirini münasip gör. 
müştü. 

O zamandanberi üniformalı AL 
man bahriyelileri yanlarında ka. 
dınlar olduğu halde dansing gibi 
umumi yerlere devam etmektey. 
diler. Bu mülteci bahriyeliler ile 
İngiliz bahriyelileri arasında son 
zamanlarda bazı hadiseler ecre. 
yan etmiştir. Boynes Ayres'teki 
İngiliz sefiri bu vakalar üzerinde 

nazarı dikkati celbetmiş ve Ar. 
jantin dahiliye nazırı da serbest 
gezen Alman mültecilerinin, za. 
bıtanın vazifesini güçleştirmekte 
olduğunu görerek evvelce ittihaz 
edilmiş bulunan kararın tatbikine 
karar vermiştir. 

Jlk olarak yiiz kadar Alman 
bahriyelileri sivil elbiseler ile ve 
iki polis memurunun nezareti al. 
tında Mendoza'ya gönderilmişler. 

dir. Graf Spe'nin mülteci müret. 
tebatı muayyen bir iş buluncaya 
kadar aynı rejime tabi tutula. 
caktır. 

Hamdullah Suphi 
Tanrıöver 

Bükreş büyük elçimiz Bay 
Hamdullah Subhi Tanriöver izin. 
li olarak Ankaraya gidip gelmiş. 
tir. Bugün Bükrese döneceği ha. 

• 1 
her alınmıştır. 

Polonyanm tanınmış milliyet. 
perverlerinden Korfanti'nin kızı 

Rupova annesiyle birlikte Polon. 
yadan kaçarak Parise gelmeye 
muvaffak olmuş ve fransızca Pa. 
risuvar gazetesi muharririne baş. 
]arından gcç~iş olan vakaları, 

Polonyanın işgalini mütcakıp ~a

hit oldukları müth:ş hadiseleri hi. 
kayc etmiştir. 

Babası bir milliyetperver olan 
bu genç kız, sabık mebus ve Po. 
lonya kadınlar cemiyeti reisi o. 
lan annesi ile beraber tam altı 

hafta Almanlar tarafından arana. 
rak, takip edilerek yaşamış. her 
giin saklanmaya, hayatını devam 
ettirecek olan azabı a:ıııemcye 
mecbur kalmıştır. 

Matmazel Rupova birçok kim. 
scleri sorguya çekmiş, resimler 
almış, vesikalar toplamıstır. Bü. 
yük bir cesaret ve fedakarlıkla 

Fransaya kaçmış olan bu genç 
kız Polonyatlaki hayatı ve gör. 
dükleri hakkında şunları anlat. 
maktadır: 

- Daha harp başlar başlamaz 
derhal Varşovaclan kaçtık. Dübno 
istikametinde üç gün üç gece yü. 
rüdük. Bir müddet sonra · yeni. 
den Varşovaya avdet ettiğimiz 
zaman şehrin yarısını yakılmış, 
yıkılmış bulduk ... 

Gestapo bizi arayordu. Alman. 
tarın eski düşmanları olan Kor. 
fanti ailesinin Almanların elinden 
kaçmalarına imkan yoktu. Bütün 

S-i-y-as_e_t_a_ı e-m- i n de veni 1 

sürprizler mi? 
Hitler ve arkadaşları 

Avrupa için nasıl bir sulh 
hazırlamaya çalışıyor 

Fransızca Lö Jurnal gazetesi. 
nin Zürih'teki muhabiri bildiri. 
yor: 

Albcr Müller burada çıkan 
''Novel gazet dö Zürih" de şöyle 
yazıyor: 

Almanya Sovyet Rusyanın ik. 
tısadi imkanlarım organize ede. 
cek ve bu imkanları kendi silah. 
)anması ve harp iktısadi menfaat. 
lerine uyduracak zamanı ka. 
zanmış oldu. Kimbilir belki Al
manya Fin harbi meselesi tama. 
men kapandıktan sonra Moskova. 
yı Balkanlarda İngiliz menfaat. 
]erine karşı harekete geçirecek ve 
bu şekilde Almanyanın gıdalan. 
ması temin olunacağı gibi İtalya 
ile mevcut münasebetler de kuv. 
vctlcndirileccktir. 

Balkanlarda sulhun muhafazası 
için Rusyanın bilhassa Romanya 
ile muvakkat bir anlaşma yapma. 
sı meselesi Bcrlinde nikbinlikle 
kabul ediliyor. Salahiyettar as. 
keri mahafilde, Alman yüksek 
kumanda mevkiinin henüz bu hu. 
susta kat'i bir karar ittihaz et. 
memiş olduğu söylenmektedir. 

Balkanlara Doğru 
Alman diplomasisinin önümüz. 

deki haftalar zarfında kulJanaca. 
ğı taktik, diplomasi sahasında 
müttefiklere hoş görünmiyecek 
birçok emrivakiler hazırlamak ve 
uzun zamandanbcri Führer ve 
arkadaslarının hayallerinde yaşa. 
ya~ "Beyaz sulh" ile gayelerini 

tahakkuk ettirmek gayreti ola. 
caktır .. 

"Nuvel gazct dö Zürih" AI. 
man hariciye nazın Von Ribben. 
tropun Roma seyahatinde İtalya 
ile iktısadi anlaşmalar yapmış oL 
duğ:ınu ileri sürüyor. 

Bunun tesiri ne olacaktır? 
Kabul edelim ki Almanya !tal. 

yanın tekmil kömür ihtiyacını her 
ne şekilde olursa olsun temine 
karar vermiştir! Bunun için Al. 
manyanın her gün İtalyaya behe. 
ri 50 vagondan müteşekkil 68 ka. 
tar göndermesi lazımdır. Yani Al. 
manyanın her ay İtalyaya 70.000 
vagon tahsis etmesi lazımdır. 

Halbuki Almanyanın bugünkü 
demiryolları ve nakliyat vasıtala. 
rı bu kömürü İtalyaya nakledebi. 
lecek vaziyette değildir. Hatta 1-
talya bütün demiryolu malzemesi 
olan 131.000 vagon ve 6.500 lo. 
komotifle Almanyaya yardımda 
bulunmak istese bile bu kömürün 
nakli yine de mümkün olamaz. 

İşte bu sebeple İtalyan _ Rus 
görüşmelerine çok büyük bir e. 
hemmiyet atfetmek lcizımdır. 

Moskovada görüşülen mesele. 
nin İtalyaya Dotez madenleri kö. 
miirünün Rus va~on ve lokomo. 
tifleri ile nakJi olduğuna artık 

hiç kimsenin şüphesi kalmamış. 

tır. Çünkü Alman ve Rusların bü. 
tiin gayeleri müttefiklerin etra. 
fında bo~luk husule getirmektir. 

evler aranıyor, resimlerimiz dağı. 
tılıyor, fotoğraflarımız afiş halin. 
de asılıyordu. 

Geçen ayın son günlerinde Var 
şova civarındaki Varterin küçük 
bir lokantasında yemek yiyor. 
dum. Almanlar grup halinde lo. 
kantaya girdiler ve bir Polonyalı 
kıza saldırmaya başladılar. Etraf. 
tan müdahale ettiler, fakat der. 
lı;ıl müthiş bir kavga çıktı.. Bir 
Alman yaralandı .. Ben korkarak 
kaçtım, fakat yine o civarda ka. 
]arak neler geçeceğini seyrettim. 

Gördüğiim manı:aralar çok 
miithişti. Derhal vaka yerine AL 
man polisi ça~ırılmış idi. Lokan. 

, ta derhal ateş ve kana bulandı; 
lokanta sahibi kapının önline a. 
sıldı. Gece olunca lokantacının 

zavallı karısı kocasının cesedini 
indirerek toprağa gömdü. Fakat 
ertesi sabah ceset yeniden eski 
yerine asılmış id;, Almanlar bu 
adamı nümune olarak astıkların. 
dan, topraktan çıkarıp yeniden 
asmak suretiyle halka teşhir et. 
meyi faydalı bulmuşlardı. 

Buna rağmen intikamlan bu 
müthiş ''misal" ile de tatmin olu. 
namadı. Hemen o gece zarfında 
yüz yirmi sekiz kişi tevkif olun. 
muş ve bunlardan yUz yirmi beı 
tanesi kurşuna dizilmişti. 

Matmazel Rupova boğazı hıç. 
kırıklarla dolu olduğu halde ilave 
ediyordu: 

- Polonyada adam öldürmek 
Gcst;ıponun arzusuna bağlı idi. 
her hangi bir apartımana giren 
Gestapolar kapıda evin kadınına, 
dudaklarında bir tecessüm ile şu 
suali soruyorlard: 

- Evinizdeki erkekler kimler. 
dir? 

- Kocam. kardeşim, babam .. 
Yahut da: 
- İki oğlum!.. 
Cevabı alan Gestapolar dudak. 

larındaki tebessümü silerek: 
- Bunların hangisini öldürme. 

miz 15.zım. Onu da siz intihap e. 
din .. 

(Devamı 6 mcıda) 

Eski ve venı iki 
vaka 

Koçhiıuda dört ıene evnl bi. 
rini öldürerek kaçmayn muvaffak 
olan bir genç, izini kaybetmi§, sa.. 
kal bırakarak hüviyetini de gizle. 
meye muvaffak olmu,. Fakat za.. 
bıtanın aldığı tedbirlerle dört ıe. 
ne sonra ele geçmiş. 

Sakal, genç katili kurtarama. 
mış ... 

Zaman zaman buna bcn7.er va. 
kalııl"a tahit oluyoruz. Türk ubı. 
taıı suçluyu, eski tabirle, öküzÜn 
boynuzuna da girse ele geçiriyor. 
Tanzimattan sonra vukua gelen 
bir vaka vardır: 

Bir gece zaptiye knpısındaki 

hapishaneden tne§hur bir hırarz 
kaçmıştı. Hadiseyi Tomnık mü. 
dürü Hacı Hasan beye haber \'Ct'. 

dikleri zaman, müdür: 

- Hemen fehrin yirmi dört 
kapısma birer memur gönderiniz, 
suçlu sabahleyin şehirden çık. 
mak İsteyecek, çıkarken yakala. 
nır ... 

Bu emir, o vaktin 7.abıtası te.. 
rafından alınan tedbirin mahiye. 
tini ne güzel anlatıyor. Katil, hır-
11z, şehir kapılan kapatılarak ya. 
kalftnıyordu. 

Bu vakayı tarihler, baıka bi't' 
cephesi de olduğu için kaydeder. 
lcr. Yenikapıya gelen memur. 
Tomruk müdürünün emrini kapı. 
cıya yanlış anlatmı~, CJ,i:r pn 
Y cnikapı, hırsız gelecek diye ak. 
~ama kadar kapalı kalmı§. Ne şe. 
hirden çıkılmış, ne de ıehre giril. 
miş. Koca Jehirde bir kapının ka. 
palı kalması derhal htanb\ıla ya. 
yılnuş "Kale kapıları kapanmıı" 
diye müthiı bir heyecan uyanmış. 
Bı\bıaliye aksetmiş. Hemen uap. 
tiye mÜ§İri Haftz pa~a çağnlmıı, 
sebebi sorulmuş. Tahkikat neti.. 
cesinde meselenin mahiyeti anla
~ılmış, fakat ''Ezhanı umumiyeyi 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

@ örüp düşündükçe 1 

Çemberlaynin nutku 
jki giiu <!\ ' \ 'el "Çcmb<•ı·layıı,, bir nutuk siiyledi. Bunun bir 

hc..,.np Hrl~ oldu~u dn. nc.;ıkc.;a görülüyordu. 
Omuzlarınclıı hiç biı- JIH'Suliyetin ağırlıi'.,'"IRt ta:;;1may8Jtlar, 

cesur \ "O co~kuıı olıırlnl'. btcdl.k.lcıi gibi Ye dilodlklcrl kadar 
atıp tntm·lar. lı':lknt hc•r süziiniin hassn.s tcrazllcrdo t.a.rtıla.cn
~ını bilenler, Mı·t lıu·ıım yüklenen cıc,· lct siyasetini anlatırlar
ken, c;ok dikkatli tlıl\ nuımak zoruıul..-ıdırlul'. 

"Çenıberlayn" in !';'imdiye kadar söylediklerini alt alta ya
zıı> ı-;ıralıulıktnn sonra, okursak hu :ı.dnınm hiç ynnılmndığım, 
ilcr:i)·l sezmekte gc.•çlkıııodi~lni güı·iirfrt. 

Her hangi bir sinir şa.hlanışlylc, mantık ölçüsünü kay
hetrnt'di. Güziinii, kan büriimc<ll. 

Jki gün cn·clki nutku iistiinılc duı·ıı~um, h:ı.şka bir me
sele ) üı.iiıulcııılir. Çcmberlnyn, bu defa nğ-.ımul.:m keneli inden 
dlnlemc~o nlı!';'nındığımız birtakım Jo;()zler kaçırdı, Jlelkl kaçır
ınnclı, ~Jtİ.) h•nıek zımıaııı geldiği için süylccll. Fakat 7..llınanı gcl
ıııi!;' oba da, hu siizlcriıı arkn.sm<lnkl n.Cı diinyn telakkisini lıo~ 
gürnıck kahil değil. 

nnşn~kil: 

"Milletlel'in hukkına hiirmct cclcnleıi, Jlukııkıı <liil'cli c.;iğ· 
nt•ınlp~nleı·i, lwrkcs :t.:ı.afhı ı-ııçlu hııluyor. 1ns:uıhktan ayrılan· 
ları birer kahraman p,ihi alkışlıyorlar. Biz, hunlardan muhtaç 
olılıığu mu:r. dersi aJclık !,, 

.l\litnusııula se:rlcr stiylodl. Jlu sözlerin lı;inclc, zamanın ri· 
ynkAr zihniyetlnl kıunc.;ıl~)-an bir sertlik ,·e tehdit ,ar. Şu hal
ı lo \'ah~i ormn.nlnr knnunn, gittikçe biitiin cliinyanın mcccllc.sl 
haline gchwek elemek. 

Hen, ~imcJiye kadıtr ıo(iylenr.n si.>zlcrin en a<·ısı işte budur. 
İ ngiltere, h arh in ba.ı.;;mclanhf'ri, bir şih·alyc ruhiyle, nktl '\'O TIC· 

elan knnunlnrınn ıondık kalmıştı. Yılgın, korkak vo dalkıı,,ık 
hir dünya, do~rnlıık clıırıırkt•n onun hiç bir hak tanımmt. <liiş· 
ına.nlannı (;\'(lii. Tnhmln c<liyonırn, ki inkl~an hiiyiik:tiir. \'e hta 
lnklsarm akisleri de kcJUUsi kadar hii:riik n sarsıntılı 
olacaktır. HAKKI SUHA GEZG1"N 
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Londrada bir uda.mm altı tür

lü çalgıyı birden ~aldığını ı;' r _ 
dilin. Başıyla mızıka, ağzıyl:l. 
miskal, eliyle 18.vt:ı, dirse~ile • 
kada asılı koca davul, iki dizi
nin arasında z!l çalıp aya.ldarile 
sandığı çevirir. 

Bir de uapazlar, köşe b~la ~ 
rmda para.sız vaaz cdcrl"r. Şöy
le ki. her tarafa h1irrliler konur. 
Buraya çıkanlar kimi protcsta.n.. 
lığı metheder, kimi §arau içip 
sair fuhşiyat irtikfıp ve kavga 
etmekten menetmek için sözler 
söyler. 

Elhasıl bu türlü nice nice gö.. 
rüp eğlenecek şeyler vardır, ki 
bir ndn.mm t?Örccck hiç b!r işi 
olmasa bu tuhaflıkların eiinde 
:bin türlüsünü, bund&n USail!ın 
bUyük binalıı.rı, o da tilkense an
tikalan, rrJmuneha.nelerl. hay -
vana.t M.hçesini, kuvumcuları, 
camlar içindeki zar.f masnuatı 

yir ve temaşa eder. Bir adam, 
:iki sene hi~ cam sıkılmadan ken
dini eğlendirir. 

Bfr gUn Londrnnm Sen Pol 
ilediklerl kilisesine gittik, ~ezdik. 
İçinde Londrarun en meşhur bil. 
yil'c adnmla.rm kabirleri ve meş
hurlarm t~n heyl:ellcrl var
dL Ziynetleri tarif edilecek şey 
değil. ~ Pol 'ün kubbesi. yan
gın kulesınin b!r buçuk boyun. 
dadır. Ondan vilksck bina olma.. 
dığındaıı Londrayı tamamen gör 
mek isteyen onun üstUne çıkar: 
Biz de ~ıkıp balttık. Ama gitti: 
ğimiz öğle vakti idi. Dumandan 
etraf görülmüvordu. Sonra bir 

bahleyf n erkenden bir dahe. 
gittim. Tamamen gördüm. Hak 
şu ki, r.arafet ve bina dehşetini 
tarif edemem. Kilisenin vanm
da ince ve İstanbul van~ ku. 
lesinin iki boyunda bir kule var 
dır, ki bir vakit Londrnda büyilk 
yanwıı olmuş ve orada sönmUş 
olduğu için kul yi yapmışlar. 

Bunu hatrrJa.tmak için de tepe.. 
sinden hala alev çıkar. Ma.a.zal
lııh kn.rasevda cekenler kendile.. 
rini oradan atm helak ederler. 

Londrada kuyu pek az ve sar
nıç hiç yo':dur. ÇünkU su yolla
n pek sanatlı yapılarak fahri. 

alar vasıta.sile nehirlerden ge-
tirilir. Herk parası ile veri 
lir. -

Alemde çok zorbalıklar ~örUl
müş ve işitilmiş. ise de bu Lon. 
dra ca.mbazlannm ettikleri gibi 
ne ~örülmüş, ne de işitilmiştir. 

Serginin civnrmda tiyatro ve 
cambazlar vnrdır, ki tarifi mlim. 
kUn değildir. Ben de meraklı ol
duğumdan hepsini avn ayn g. • 
zip gördüm. Bir çok· fenler. mr
ibalıklar öğrendim. Ama onlar 
gibi yapmak pek tehlikelidir. 

Cambazhanede kUc;ük çocuk • 
la.rı siyaha boyayıp deve kuşla. 
rmm üzerine bindirin koşturur
lar. O acayip develn'IŞlll'lun üze_ 
rindekine ~P şekiJli siyahlar 
giymiş cin gözlü çocukların ha
~i bile düşünmek ln:ınm ~idil. 
Tür. Fakat at cambazlarrmn zor 
balıklan v delililderi hiç tarife 
gelmez. 

Fil oyununda biri btlyilk b:ri 
~ç~k i~i rm. ortaya getlrir!~r. 
Kilçilk f~le bıraz rnln if'irirler. 
rak~ttfnrler. Sonra kUçllk filin 
hortumu ne büyük file de lçlrlı-. 
ler, önüne bir mızıka sandı~ 
koyun ~Jdırrrlar. Kü<'ilk fil m.1<
eetmeğe b:ı.şlar. Elhasıl iki filin 
ibiribirine na.zlnn. J?österdikleri 
iltifat, ba?.,'lJl hiddetlenerek küs. 
kUnlUk göstermeleri adamı hay
rette bmı.ktr. FAı evvel ı:;ittiğim 
va~it büyük fil hasta idi. KUeilk 
füı ortaya yetirdi!er. Rnlt~tti • 
rip cnldrrdıktan sonra maran 
gozhı.Ya başlattılar. -
. Hortum ve nvnkla.rı ile Metn 
ınsanm yantıth p.ibi bir tnkrm 
kesti. rende'edi. Bövlo koca fil· 
lerl kuzu eibl oynatmak doğru.. 
su ~. marifet deıv;1a·r. 
Bınnln de yumru"'."U ile ~r-

mer taşını klrdığmı görünce 
halT timi sa.klayamndım: 

- Bunu nasıl yrıpıyorsunuz? 
diye sordum. 

- Yhmi lnuıış verirsen söy. 
terim.. dedi. 

Pek memnmı oldum. Hemen 
verdim. Tenha bit· vere ~ttik. 
Baktım, ki bUyük bir örs Um • 
rinde bevaz bir taş duruyor. 
Cambas oraya i?:dip ta.sa hafif
~ vurduğu gibi iki parça etti. 
Di~er bir taş getirip örsün Ü."..e. 
rine kovdu. Beni camrara.k vur· 
manm şeklini tarif etti. Vurdu
ğum ~b! elim acımadan taş lkL 
ye nvnldı, sebebini sordum. 

Cambaza göre bir bilyUk nes
nenin üzarine küçük bir şeyle 
vurulsa büyilğü acıtır. Cilnk-U 
küc:U'?ün ne kadar kU\"\'eti var. 
~ büyüğe ~ilııknlip olarak büyü 
ği.ln ~vvett tamamen alttakine. 
alttakın'Tl de Usttekine tesir e. 
dermiş. Ta.~ nltmda demir ol· 
du~ndan Uzerinden bir kuvvet 
dan~ tesir ettiei foin kmlmı5. 
Bır gün bir cambaz arkası il& 

tüne yatmlıp kamına koca bir 
değirmen taşı kondu. Taş.-ı. bin
l~rce çekic vurdular. üstündeki. 
nın kuvvetli, alttakinin hem cUs 
sode küc:ük, hem de :''i'Umuşak ol. 
m:ısflc taşa hiş bir §CY olmadı. 

·Al crözilm seyreyle 
Ramazan gceelcri Sultan Be

yazıt civarmdn frenklerin sey • 
rottirdiği naııoramanm Londrn
da nek büvlikleri vardır. 

Öyle bir panorama seyrettim 
ki tasvirine kadir demlim. Tivat 
rohaoo j?ibi bir verde oturup du. 
nırken birdenbire perde açıldı. 
İnsan kendini başka bir memle
kette bulur gibi oluvor. O halde 
~r vağmağa başladı. ln.san so. 
ğuktan _titrerken gllneş acılro 
terlcmettc başltvor. Öyle iken 
gece Qluyor, derken nilndll~ olu
yor. Hasılı adam bUtUn blltUn 
şaşırm mecnuna dönilvor. Biz o. 
tunırken kendimizi bir kilise i. 
çinde buluverdik. Sonra zelzele 
olarak kilise yıkıldı. Bir bahçe
!1in ortasmda bulunduk. Sonnı 
ı~I uzun adam boyunda bir re • 
sım levha.qı çıktı. Gözlerimizin 
önfinden ynrnn saat kadar sü. 
rerek g~i. İşte orada memle. 
ketler \'e diyarlar öyle teccssilm 
etti ki ... oortaveızla sevrohma.n 
panorama yanında uek aşa~ 
kaldı. Orada. gördüifüm memle 
k~ ve araziyi sevahat etmiş m: 
bı mU~l.hede evledim. Gündüz 
a~mltkt.a. A~~rika memleket ~ 
le~nde. Misisıpı nehrini gayet 
begendım. 

(Daha mr) 

Kozanda fidan 
buhranı var 

Kozan, (Hususi) - Bağcı 
b~cıeci ve çiftçi hallrnmz mcv~ 
imden istifade ederek u mik. 

tarda ~uradan b radan temin c. 
debildiklcrl fide.n1an hummalı 
bir faaliyetle cl.-meğe çnhşmak
t.a<lrrlar. 

Yalnız fidan ihtiyacı cok art
mıştır. Bu fidanlar villvetimiz 
~vtıan ztnıa.t mektebi fidanlı . 
~ian temin edilmiş olsa hal • 
krmızm sevineceğine hiç şUphrı 
voktur. 

VAKOT 
a ene 

00Ulnl Z 

13.SO: Pr~nm ve m<ımleket saat 
ııyo.n, lS.3.,: Ajans ve mctooroloji hıı.. 
berlert, 13.50: :ın1zik: ~la.nlar: Re. 
ç.:ıt Erer, Vcctho, l~e.ınal N. Solhuıı, 
!zzetUıı öktc. ı - Okuyan: Rndlfe 

tahdiş ve tedhiş edecek ~eye se- erten. Mustafa Ça#Iıır, H.30: Mllzik: 
bebiyct verdiCi'' için T~ruk Rlyııscticumhur Bıındosu, 15.lfi/15.SO: 
müclü.-iinün ccznJandmlm<ısı ıa. MUzik: ~ık ?4Uzlk (l"l.) 1s.oo: 
21mgeldi@ zaptiye nr~ irine bil. Program, ve ıncınlekot 81Mlt ayan, 
dirilmiç. Hafız pa§a maku; bir a. 18.05: MUzik: Radyo caz orkutrası, 
dam idi. Tomruk müdürünün bu 18.40: I{Onıışma (Yurt Bllglsl ve sev. 
itte lmbnhnti olmadıffını ileri ııü. gtsı). 18.65: Scrbe3t aaat. 19.10: 
rcrek onn ceza vermem~. kcıdiı>i Memleket aaat ayan, Ajana ve mete
U.tüa etnüı;tl oroloji hnbcrleri. 19.30: .Mllı:lk: Faml 

Bu JurcU hırw: sellim tn ka.. he3eU. 20.10: KCl:luıma (GUr.tln ı::ı.e.. 
• • • • • 'rleri), 20~: !d:W:il:: Çatıuı?ar: Ru.. 

VUf?DUL n~ ı:ı~, t • llmırlen tıa:ı KMı. Veelht, Rcııı,t Erer, Cevdet 
du• ut "iedı. Ka:an. 1 - Okuyan: MUmyyeıı: sa.. 

' YAZl A :! ET nar, M thart't S~k, :u.ııs: llzlk· 

1 

Vagon restoran (trenlerin ye. 
mek salonu) tam elli yn.<}ma 
b&Zllllil bulunuyor. 
~890 ı:cn :3inde dünyaya gel. 

mış olan vagon restoran bun-
dın elli sene evvel beynelmılcl 
yataklı vagonlar kump:uıvnsı 
ta.rafından tr n1 ıin U ünctl mrv 
ki vngonlarmn b:r ta..1ı.tı: ma :ı 
konma.k suretile tec.riıbc edil
mişti. 

Bu ilk tecrüb.."de muvaffak o
lunduğu için yataklı vagonlar 
~nan.yası, lokantalı vaf!onlar 
ınşa ettirdi. Bu vaJ?onlarda ka. 
nanan m~lar, mutfak, buzha. 
neler ve her türlil konfor mev
cuttu. 

1925 senesinde madeni vagon. 
lar meydanıı gelince işler dahn 
kolavlaştı. Trenler süratlendik
<:e yemek salonlarmm ko~foru 
mUC;tkülleşivordu. Çünkü sarsıl. 
madan yemek vemek şarttı .. 

Bilahara trenler tekamül e-

din Parisi. Brü.lmel~ üç sant zar· 
f rnda b.ı.1'Iryan "'A tm ok" ka. 

f rları faaliyete geçince vagon 
r tor ~ da en büvü1c telt" mülU· 
nü "'OOterJi ve mü.-teri \em 't 
" onunn d W•1, yemct alon:.ı 

mü terinin (volcunrın) önüne 
"'l"lrn w"' "'tadı. 

Buntlan elli Fıene evvel tren • 
lcr ımat on ikide \•e aksama doi! 
ru 19 da ırarlarda dururlar; vol. 
cularn vcmek yiyecek za.maıi bı
rn.kırlardı. 

1lıtiv.,,.1~rdnn bir C'oklıırı ev. 
velce: "Yarım saat dun1lacak. 
vemf''t için yarım saat durula
cak!,, 

Divo kondüktörlerin feryat 
"tti'tlerini hatırlarlar. 

Bu<Yiin ise bıınlar nı:ızi olmuJ. 
tur. Elli sencli'l.c bir hauatı olan 
lokanta vaaonJarı sevnhat eden 
hal'·ıı hityük bir kolaylık temin 
C'tmi~ir. 

Akhisarda va1 nin riyasetinde 
Jaj:>ılan toplantılar 

"""'G:.~-·· 

Banka unwmt 1ıeyet 

Akhisar, (Hususi) - Akhi • 
sar tütilnciller bankasının sene
lik toplantısı bu~ halkevi kon 
ferans salonunda savın valimiz 
Bav Faik Tilrelin huzurile ya • 
pıldı. Q>.lse meclisi idat'e reisi a
vuka.\....lsmail Hn.kkı Ça.lh ta.ra
f m1an açıldı ve bilanço tn.sdik 
edilerek idare meclisi ibra edil
di. 

Bundan son."'8 müddetini biti
ren Meclisi idare azalan ile mu. 
rakiolerin intihabına gcc;ildi. 
Tasnif neticesinde meclisi ida _ 
reve Necati Börek~oiau, lsma
il Hakkı Çallı, Kndir Ekin ve cc. 
ıacı Esat Arel ve murakinlikle
re tmıir Osmanlı Bankası ikin
ci direktörU Enver Bn.Jdoı?lu ve 
Akhisar Ziraat Bar~rnsı miidürü 
Galin 'Onalın sedldikleıi anla.. 
şıldr. Büvüklerimize saygı ve 

sevgi telgrafları Qekilmesine it
tifakla karar verilerek toplantı. 
ya son verilirken kUrsUye ~elen 
'nli Bay Faik Türel bı.u;lnkü 
toplantı hakkında kısa ,.c veciz 
bir hitabede bulunarak Akhisar
lıların ve banka hhınedarlnrmın 
~österdi~i şuurlu hareketi mem 
nunivetle knvdetti<rini ve her 
hususta olduifu gibi ikt•sa.di 
cephede de önavak olan Akhi • 
sarlılnrı takdir ile v~dc.tti ve iç
tima alkışlarla nihavet buldtL 

Valimiz akşama doğru Mani
saya dönmüş ve ista.svonda ha.. 
reretli surette teş~ edilmiştir. 

Bankanm yılltk tonlantısı d<>
layv;ile Ahki:;ara ~elen zatlar 
şerefine hr.lkevi salonunda bir 
ö~le vemeiH verildi ve yemek sa. 
mimi bir hava içinde gedi. 

Saikan kros şampiyonasın iştirak 
edecek takı~nlar dün geldi 

Yuqoslav "ıJC 1"11ttan aflct1eri 
antrennum?annı yaparlarlcen 

23-3-940 Cumariesi 

Yarın Heybeliadada yapıln -
cak Balkan kros şampiyona.sına 
iştirak edecek Yugoslav ve Yu. 
nan kaf ileteri dlin sabah geJn4. 
lerdir. Kafileler bir idareci ve 
be§er a.Uetten mUrckkeptir. 

Misafir kafileler, hududumu
za girdikleri andan itibaren sa.. 
mimi tezahürlerle kaıyılanmış -
lardır. Edirne soorcularmdan ve 
halktan mürekkep b~r kalabalık 
kütle kendilerini şiddetle alkı!}o 
la:rnı~larörr. Kafileler hudutta 
at1etizm f edern~onu na.roma Dr. 
Adnan Hün ta:rafından istikbal 
edilmiş ve kendilerine tstanbula 
kadar refe.kat etmistir. SirkccL 
de de bilvü.k bir kalabalık kilt· 
lesi kafileleri karsıta.mıştır. 

. Yunan kafile reisi Türkiye • 
de gördüğ-ü s:ımim1 knbulden 
çok müteba..55is olduğtmu, takı-
mından ümitvar bulunduğu.'lu 
~~ylemiştir. Yu~oslav knfile re. 
ısı wdo neticede.?\ çok nmıtvnr ol
dugımu ifa.do ctmictir. KUçUk Orkestra, 22.15: Memleket ım

&t ayan, Ajanıı haberi rt; Ziraat. Es. 
hanı - Tn!l\il!t. Ke.mblyo - Nukut Müsabakalara iştirak edecek 
Borsası (Fiyat). 22.so: Koııu,ma <Ec.. 1 n~eUeır diln sa.at 16 da Cumhu· 
neb1 dlllonto - Yalnız kısa dalga ı rıyet abidesine merasimle çc • 
PoJta.sllQ), 22.so: Ml.Wk: cuband 1 lenk koymuşlar ve merasimden 
CPl.) CSa.D.t 23.00 c kadıır yalnız uzun sonra Yunanlı atletler Taksim 
dnlr;a postastlc), 23.Ui/28.30: Yarınki stııdmda hafif bir antrenman 
Pl'Oo"'Taln, ve knyıınıa. ynpnıışla.rd.ır. 

Tiyatrolar 
ŞElltR TIYATP.OSU 
Tepeb:ışı Dram I<.ı.:ımı: 

Ak."'8.m 20 tO da: 
1"°ıto &~ No. O 
o " • 

Ko?Cedl lumru: G!lnltlls H te, ~lt 
oyunu, ak§lll'.l 20.M el&: 
ır r1' J{end.l 1" r nde 

Misafir kafile reisleri bu.gün 
~leden evvel vali doktor Lut
fi Kırdan ziya.ret edecekler ve 
ö,;.leden sonra da atletler Hey. 
belladaya giderek koşu sahnsr • 
m gczeccldcrdir. 

Ak a."ll sa.'lt 10 da BUvU.Jmda
da Akn..~ otc'fnde bfrinci Bal. 

:ı.n kros .. mpivooo.sı ko:ı.grl".Si 
top}~. 

-3 

Bu hafta yapı~acak 
li!< maçları 

TAKSIM STADI: 
Beyoğlu ıpor - Anadolu saat 

12 hakem Bahattin Uluöz yan ha· 
kem Fabrett!n Somer • Rahaı.i 
Atasaya.r, Topkapı - Hilal gaat 
14 hakem Ahmet Adem yan ha· 
kem Talip Gürkan • Rahmi Ata· 
sayar, Süleymaniyc. Beykoz saat 
16 hakem Halit Galip yan hakem 
Ziya Kuyumlu • Selimi Al:al, 
ŞEREF STADI: 
Y. Davutpap - A. Hisar saat 

1 O hakem Samih Duransoy yan 
hakem Sadık Ceylan - Halit Uzer, 
Eyüp - Beylerbeyi ıaıı.t 12 hakem 
LGtfi Akıoy yan hakem Halit u. 
zer • Sadık Ceylin, Galatasaray • 
lst. spor saat 14 hakem Necdet 
Gezen yan hakem Saırıi Asal _ 
Sabahattin Yaraman. ~§ikta§ · 
Fener bahçe aaat 16 hnkem Sami 
Açıköncy yan hllkem Bahattin 
Uluöz • Samih Duransoy. 

FENER STADI: 
Kurtuluş - Kale spor saat 14 

hakem E~d Mutlu yan hakem 
Müeyyet Güredln. Tarık Buby, 
Altmtuğ - Vefa saat 16 hakem 
Tank öıerengin yan hakem Neı· 
et Şa.rman - Muhtar Güred:n ı 

Not: Evvelce tavzi olunan ta. 
rlhti davetiyeler bitmhı. olduğun· 
dan allk. darlann Bölge Spor 
servisine müracaatla hu maçlar 
için hazırlanan davetiyelerini al
malan tebliğ olunur. 

Bu haftaki Vo yhol 
müsa aka arı 

B_eden Terbiyesi lstan'bul böl
qcsı OOle'Jıbol • basketbol cıjcın • 
lığ1ndan: 

24--8-940 l>a.ıttr unnn yapı· 
taca.k mtısaba.knle.r. 

San lrllme Toplta.pı - Eyüp 
saat 12, D. Puııı - Sl\lovmani. 
ye saat 13. B. İçi - B. Halkevi 
saat 14. 

Bevaz küme F. Balı~ - D<>
ğuspor saat 15. Alemdar - AL 
tmtu~ saat 16, B. Spor - B. 
Bevl saat 17. 
Kırmm kUıne Knrtuluş - G. 

Sarav saat 18. Almı~pqr - t. 
Snor saat 19, Vefa - l8tikli.J 
saat 20. 

Not: Müsa.b ·alara sad tn.ın 
on ikide başla.nacaktır. Geçen 
hafta reşim ve tfate ~l)tiremh~n 
tclamle.nn bu h !ftak! ros~l&l"S 
fstenf en !otc/frc! ve oyuncu }is. 
t terini getL"'IXl.el"' i lilnun~ tel>
liğ ohmur. 



den blr anlaşma yapılmadan vu 
kua ..,cldii?ini tasrih etmle ve bU 
tün Fraıuııı kuvvetlerinin blr a 
raya toplanma.sıru temenni et 
niştir. 

Daha ba..,ka mUdahalelerdeı 
sonra mecllı, itimat mUzakere · 
3ine başla.mıotır. 

Celse kapanmadan evvel, lç 
tlma 2 nisana talik edilmiş, v• 
ruızırlar, itimat ttytnden mUte 
velllt vaıJvet ha.kkmdı s::-Hrilt 
nek Ur.ere toolannm11lard1r. 

)füatenkif ur 
Porl.3. 22 ( A.A.) - Mecli 

lM reye karşı 218 reyle hUk6 
"nete itimat bevan etrnlotir. 11< 
nUstenkif vardır. 

YcnJ ICııblne<lon tstlfa 
Edenler Yok 

Parl.ı, 18 ( .A.A.) - Nazırlar 
ve mU.ıeı.arlar bu a.kı,a.m saat 
20 den 21,30 a kadar Pol Re:ı,· 
ı:ıonun rtya.eetlnde toplanm!flar· 
dır. 

Bu toplantmm eonuııda nuır 
!ar Başvekil tan.tmda.n bir teb 
liğ verileceğini ve kabinenin 
vazifeye devam ettıttııi söyle • 
mi sterdir. 

Kabine azası meııai arkadat 
larmdan bµılannm istif&!ına 
dair deveran eden gavialann I· 
sılıız otducfunu gat.ctecltere be. 
'TllTl etm'!'llterdir. 

Biraz eonra iıtıhbarat num 
Frosar lfafıda.ki tebllft oku 
'nUıııtur: 
Na~rlar heveti. ma1lve neza· 

"etinde Revı:ıonuıı rtyuetlndt 
•onlanmıış meclfı tar.,fmdan ve. 
rllen revden mUtf"1•e!Ht vufvetl 
t.etkllc etmf~lr. BUtUn naztrlar 
'qaıqvekile halisane teşriki me· 
~ili ,.,,,.,.,4111nda ternfnıtt VPrml!f • 
'

0 rdlr. Bn ~~it dalıili,..ıif" hükO 
.,,et re'<rl hali hınrda.kf vahilT' 
"az:vet kıırsısmda. mecfüün mut 
.,,~ ,.•·-r'•rp•;,..,ıpn t'f'V alan ka 
~1nf"nln vporift•f T\'\,..vkf'nl m11ha-
9'Wl et-ek olduğu kanaatint 
... '"""', Fltrr. 
'F~rn komitesi yarm ton1ıuıa 

~11.1<ttr. 

Başvekil 
İran Elçisini ve Amiral 

Mureni kabul etti 
Ankara, 22 (A.A.) - Baeve· 

ttll Doktor Refik Saydam bu· 
gUn öğleden evvel Başvek!let 
Jalresfnde lran bUyUk eıcısı 
KAıımi'yl kabul buyurmuşlar· 
rlır. 

Anka-ra, 22 (A.A.) - Başve· 
ki. Uoktor. Hefik Saydam bu· 
ı;Un BaşvekAlct dalreslnde Pa· 
nlf mUdafaa teşkUAtını tetki!
etmek Uzcre şehrimize gelml~ 
buJuna.n Amiral Muren'I ka 
l>ul ederek kendlstıe bir aaaı 
kadar gö1·UşmüşlUr. Amlraı 
Muren bu akşam lımlre ;lde 
c:ak ve orada bir harta kadaı 
knıarnk tetklkatta bulunacak 
tn. 

Aıuiral lzmlrden ıonra ls 
tanbula seçecek ve bu tebrhı 
d' Paelf mUdafaa tnkllltmı 
t~tklk ettikten sonra tekra1 
Ankaraya dönecektir. 
---~~~~----_,, ____ __ 

Stoyadinoviç tekaüt 
oluyor 

Belznt. 22 (A.A.) - Başveki 
lin tavsiyesi Uzertne niyabet mec. 
liıi bir kararname neşrederek a. 
çıktı bulunan ea'kf ba,vekU Mllan 
Stoyadinoviç ile bazı nld nazır. 
lıra tekaütlliklcrlni iıtemek hak 
kı verUmi•tir. 

Numan Menemencioğlu 
tzmirde 

lzmir, !! (Ruttt~) - NumaT 
\fenamencioğlu A:nkaradan a-el· 
df. Burada blr hatta kadar ka
lu&JL i6üat ldeoelrtJr. 

5- VAKiT %3 MART 1940 

lngilterenin ltalyaya 1 Millet Mecrs· · 
verdiği cevap nin dünkü 

(B<ı§ tarafı t inricleJ n1 tahkike tama.men haldı oldu-
Madde ' - İngiliz htikUnıe. ğunu beyan eder. 

tinin !talya.nlarm ve diğer bita- Bugünkü şartlar altmda te· 
rafla.rm menfaatine riayet hu. vakkufu katiyen llzımdır. lngi. 
susunda.Jd azmi, harbin devamı !iz hükilm-Oti bu hususta bita • 
için katiyen lazım ola.n meşru rafların arzusunu tatmin için 
kontrol tcdbirlerile tama.ınen büyük gayreUer sarf etmekte • 
.cahili teliftir. dir. 

Madde 5 - ttaıyaya sevke • Madde 7 - İngiltere hilkQme.. 
. .lilen ,Alman kömUrlerinln kon. tile ttaıya.n Line kumpanyası ~ 
trolü ha.kkmda ild memleket a. ra.smda dostane bir anlaşma ak. 
ra.sında mesut bir anla~ma ha - tediloı!~tir. Bu ıı.nlıu:;mıı. ınucl -
:sıl olmuştur. Buna binaen bu hince bu kumpa.nyanm va.pur 
ceva.n bilhassa İltllva.nm n')ta. lan kontrol için ('.ebelütta.rıkta 
,ında zikredilen diğer nıewelcle- ancak bir kaç a&nt kalmakta · 
re taalluk etme~tedir. dTr, 

lnriltere hukfuneti 1939 ~ K:.ı.eek ma.l!r;.ra ~~liııoo, bey • 
rinisani3fnde lwntrol tedblrleıi. nelmıle? hukuk bi.itiln muharip. 
nin ni~in alındı~mı sar!h sW'ct- lere "ka<;ak" kelimesir.den ne 
te iralı e~ti. Bu t.A?dbirler Al. anladı~nt tayin ba.kkmı vcr
man"anm dcn!?..altı ve ınayıı mektedir. Tarih ve teerilbc, bu 
harbi usulleri~e verdiği ~ayri. mananın harn ı.tSullerine ve ve· 
medsnt ve gayri lmmnt ~ekil ve ni lcaplara ~öre değ'iştii?ini ·ve 
fııofüere il~ t!carete her va.sı. ~e<!i'!ereı?'ini g&termektedir. 
t.n'tıe mani olmak karan Uzeri. Madde 8 - İtalya hilklımetf 
.e lttihaz edilmi~tlr. tnr(iltere .,rot.esto notasında. lngiliz ted· 

'>unu11 iizerinc en aşi!<ar muka- b'r!erin!n lkl memleket ar:u;m • 
e!e hakkını kullanrnrl} \'e Al • I dak! 16 nL~n 1938 anltı~rr..aln 
ııan h\ikumetlnln mesut olduğu ri!e tarif ve tavın edilınis olaı 
·a.nunsuzlu\clara nihayet ver · ı lktısadi ve si~·asi mün:uoe~tlcr" 

11ek için en u:ıırun S?crdilıfü ted boıaca.k mahiyette olduğun1· 
1rl('ri alm:ı'!a ka!'ar vermiştir. bi'dirmf~. 

Madde 6 - ttalya h\lkumeti İnı?iltere bUk\ımeU bu anlar 
tngllterenin bu hareketinin Pa· "l'lalara bilvük bir ehemmi··et at_ 
"iı dekl!ruvonunu ihlal ettiğin. fetmekte berdevamdrr. Bu an· 
'"n ~ik!vet etmi!!Ur. 1 a.şmalar Akdeniz böl~esin.in si. 

fntriliz hiikOmeti Alman mal vast bllnyesi için bir istikrar 
'an mevzuu b'lhso'dıw irin bu nrumnı te!'l!dJ etmekte olduğu.na 
~ekı~rasvonuıı 2 nci maddesinf 'cani olan lngilh: hUkfımetl, mu. 
verilecek mana hakltındn ihtira harin hukukunun tatbiki dola -
!of knVIt dermevan etmekle be· \'L!İle alın.ağa mecbur olduğu 
"aber. Almanv:ınm mezkOr dek. tedbirler vüzilnden bu mtinase-
~rn !'!,,onunun 2 ve 3 İlrl"'ll mad. '~tler boıuldutu takdirde çok 

·ielerını a.ııılkA.r bir surete lhl!l milt:eessif olacaktır. tn~iltcre 
--ttlMni kavdeder, hüktlmeti, harbin ilanınd:mberf 

De!!lzde !?'8.vrimuharip memle ttatva hUktlıneU arzulan hak-
'·etlerin tkııret!ne k&J11ı vapılar 1<mda bir a.nla.şmava vasıl ol. 
'<ontrol hak'nndakf itiraza ge · rnak iç!n ea1Ahlvetll İtalyan ma. 
'lnC'f!. tnqillz hi\k\ırıetl vanur 'cıunla.rile istişarede bulunmuış -
'udııkf mallarm ncreve P"ittfği. tur. 

·ng llere ve Fran
sada yeni harp 

·kabıneleri 
(BQ.f tarafı 1 incide) 

ettirilen i~'.::t-lili ıiateml daha ai. 
yadı ııklaıtmlmalc llzımdır; bir 
halde ki harp aahaaınm herbansi 
blr noktastnda birdenbire auhut 
eden yeni bir vaziyetin icabettiti 
asktrl tedbirler yine lcabeden ıü. 
rat ve enerji ile alınabilsin. 

Bu. naııl olabilir? Fran11%ca Le 
T .mpı gazetesinin mütaleattn,. 
göre bu makıadı temin için yapı • 
lacak ıey fl.ldur: "Fransa ile in. 
giltere ıraırnda vakit ıeçirmek. 
ıizin yükıek bir karar ve idal'f' 
mekanizması .Ucuda ıetlnnelc. 
H~c- iki memleketin tekmil lcU'I. 
vet kaynaklan Gzerinde hlkim bir 
idart salahiyetini haiz olacak o. 
(an bu yeni teıekkiil vaııtaıiy)e 
bir daha Finlandiyada nılru. ı•· 
len hldlıele"in tekerritrilne maru 
olmak; yani harp hareklh aahL 
ıınm" herhangi bir tarafında bir 
Jenb'ro meydana gelebilecek yeni 
vuiyetlerde zaferi temin için 18. 
;nmgelon tedbirleri aüratle al. 
mak." 

Franaadald bu fikir cereyan 
gözönilne ıetiriline . lnrilterede 
lahi yeni bir harp lcabin .. ini te9. 

kil edilmesi ihtimalinden hahse. 
den haberlerin mana11 daha iyi 

anlaı:l:r: Zira Çemberlayn'irı 
parlamento tatilinden iıtifad• e. 
clerek crıahdut azadan mürekkep 
bir harp kabineai teıkil edee~ji 
ve bu harp bbineıine dahil ola. 
eak nazırla"" aY"!Cll idari biç bir 
it gönniyerek münhat11'11Q harp 
planh-ı Ye ihtiyaçları il• meıruı 
olacatı bildirilmektedir. 

Hüli. .. Finlandiya hldiıeleri. 
nin neticeal. lngi1terede Ye Fran. 
.ada ''her 1•1 harp •e Dfct için•· 
lilırinin meydana gelmeıine ıe. 
bep olmuttur. 

. 
ır Alman gemis 

batırı!dı 
(Bo.§ tarafı l incitü) 

muvattakiyetle hUcup;ı ed\ldiğı 
bUdirlhnektedir. 

Hakikat şudur ki bemen he
weu bitarat vapurlardan mUte
~ekkU olan kafileden hiç blr 
,ı..ml ne batmış, ne de baeara 
uğramıştır. Kafile muntaza
man yoluna devam etınekte
ıllr. 

Babrl)'e nezaretinin dUnkU 
tc.bliı:;lnde de blldlrildlğl glbı 
du,man tayyarelerlnden bir ta· 
uesl İngiliz gemi ve tayyarele· 
ri tarafından tahrip " edilmiş. 
Jlğer bazıları haaara uğratıla 
rak bepsl tardedHmlştir. 

Oç bitaraf ticaret vapuru ha 
tl hasara utramıetır. 

Taymis nehrındekl vapuı 
60!1 tonluk. !JarutılU'dir. Nt 
tölllhlldır ne de kafileye dahil· 
JJr. Bu vapura bil' bomba dUş· 
LUU~ ve yangın çıkmışsa da bi~ 
oir hasar vukubulmadan sön· 
JUrUlmUttUr ve vapur emniyet 
altındadır. 

GörUltiyor kl. dUn O blıı 
tonluk lngilla ve bitaraf vapu· 
runuo battığı hakkıu<laki id· 
olta yUzdo yUz yanlıştır. Dıı 
oUyük hata hiç şüphesiz Syli 
oava Ussu Uzerine ıngUlz tay-
1arelerl tarafından yapılaıı 
o .. skınlar Uzerine Alman aske· 
rl watırıuerlode tıueule seıeu 
" nlıttir. 

ı l bin tonluk ticaret vapu 
ru batırıldığı hakkındaki iddh· 
lia tamamen asılısızdır. Zira ta· 
arruza uı;rayan vapurların tO· 
nllAtosu yekunu 11.618 l geç· 
wemektedlr. 

Bir AlmGn Vııpuru Batınldı 

Londı·a, 22 (ı\.A.) - Bir ln 
,ıuı denlzaJtı gemlel, U Marı 
f~reembe gUnU Danimarka sa 
nlllerlne 8 mil mesafede ıey. 
retmekte olan •960 tonilltoluk 
Heddernhelm Alman gemtalnı 
batırmı,tır. Geminin mürette
batı kurtarılmıştır. 

rorplllent'n DruıJmarka vııpuru 

Londra, 22 (A.A.) - Algleı 
isoılndeki motörlU Danimarka 
vapuru, Atlantikte Lir Alman 
tabtelbablri tarafından torpil· 
lenmiş ve birkaç dakika lc;lnde 

top:ar.t sı 
vergi layıhalar 1 

ala1<a1a encü-. 
menle re ve rıldl 

An'·nra, :!~ {A.A.) - D. ?ı1 
~ecllal bugün Doktor l\1aıhnı 
Germen'Jn ı·lyasoUndo toplan· 
a:uştır. 

Celııcnfn nçıhna.ı:;ını mut e 
klıı Malıye \'ekili lcUrsUye ge 
!erek gelen evrak arasında bu 
lunaıı ve fe\'kalft.de vaziyetten 
dolayı b3z1 vergi v<; resimlere 
7.&m icra.sına vo bazı maddele
rin mUkelleflyet rnevzmınn 
ahnmaeıne. dair olan kanun l~
yibalarının bir an evvel tctkJ 
ktnt temin fçln muhtelit bir en· 
cUmende tetkikini istemiştir. 

Ali Rnna Tarhan <lstnnbnl) 
söz alarak, bu l!ibl vergi kn· 
nı:nlnrıoın muhtcllt blr eneli· 
mende tetkikinin muvafık ola
mıyacağını ileri sUrmuş ve 
mevzuu babls lA.ylhaların alA· 
kadar encUmenlorce ayrı ayrı 
tetkik edUmelcrinl istemiştir. 

Meclis muhtellt cncUmen 
te9kllinl kabul etmemiştir. 
Aynı surotle Mecllee te\"dl 

edilmiş olan köy enstltUleri 
teşklllne alt knnun l~ylhasının 
da muhtelit lbr encUmcnce tet· 
kiki hakkında Maarif Vekill 
Ha.san Alt YUccl tarafından yıı.. 
pılan teklif do kıı.bul olunma· 
ocıştır. 

Mecus bundan sonra ruzna
meslndekl maddelerin m Uıakc
resine geçerek bunlardan Or
a.an kanununun U7 lncl mad
desinin bir fıkrasının tefsirine 
alt nınzbata Uzerlnde geçen mu. 
zakereyl tnklben Orman kanu
nu muvakkat encUmene ı;erı 
vrırtlrolş ve Çay kanunuuun en· 
cUmenden gelen dördUncU 
maddesi kabul edilerek kanu
nun birinci mUzakeresl tamam· 
lanmıştır. 

Meclis Pazartesi gUnü topla· 
nacaktır. 

Ankara tele/onu: -----
Cumhuriyet gazetesinin 

Ankara muhabiri 
sorguya çekildi 

Cumhuriyet Ankara muhabiri Mek. 
kl Sa.idin A!rodit meselesinden dolayı 
lstanbul mUddelumumJslnl tahkir e . 
dlcl mahiyette neırlyAt yaptığından 

bahlale tatanbulda aleyblne dava a • 
'rılml§b. Suçlu Mekkl Salt burada bu 
lundugu lçln sorguya çekllmesi busu. 
sunda yazılan talimnt UzcriJıe bugtın 
Ankara UçUncil ull;e ceza mahkeme. 
ılnde sorgusu yapıldı. 

Mekkl Sait, mildatnaamda daha ev. 
veı 1atanbulda da ıorguya çeklldlğlnl 
orada blldlrdl!tf ctbl kendisine lzatr 
edJien neıı-tyatm A!rodit mUtcrcımı 
Nuuhl Baydarın beyanatından lba • 
ret bulundu.tunu vo Afrodit davaaın. 
da flldrlerlD lkl kıaına &)Tllmıı oldu 
fwıu, mahkemenin Atrodlt hakkında 
beraet k&ran vermekle Atrodlttn 
müstehcen olmadığını kabul ettlg1nl 
iddia makamının lao mllltebcen bul 
:iuğunu, kendtstnln eseri mllltehcen 
tellkkl ıtmlyınler arıı.aında bulundu. 
;tunu, fU bale göre hareketlnln su<: 
teıkll etmediğini söyledi. 

HAklm Sedat Sumralı, bu mueleyt 
dalt ıııtl l&be evrakının btanbul altın 
cı ully• ceza mabkemeıshıe ~deatıır 
:~arar verclt. 

Ankara Dil, Tarih ve 
Coğrafya fakültesi 

Ankara 011, Tarih ve Cofr&tya ta. 
killtesl ilk mezuntanru vermiştir 

MUkrtm• Yalkı, Saadet Onurman 
Muh.sln Demir, Eınln Çak.U'oğlu, ırer · 

rub Saner, Cevat GUreoy, Ruhi Tur. 
han, Tank Aaal mezun otmu~lardır .. 

• J.,ıı!tara dc!teı-darmm Zongulda. 
'ta. defterdar muavtnJ Fehminltı Kü 
tahya dcfterdarlığma tayin e<mecck. 
'eri ve bu ıırada 20 kııdar detterdaruı 
defi1Urilece3'1 aöylenllmektedlr. 

* Emniyet tııert umum mUdUrlUğU 
birinci §Ut• lmlrlerinden Şevki Eski . 
,ehar eııınJyet voldlllgine tf.ytn edil 
mi§ tir. 

Italyada altın tnadeni 
bulundu 

Demokraa.I memleketlerinde bu 
tekilde fevkalade harp kablnele 
ri kurul· r!<en tabii olarak müua 
kere ile ıuth imkan ve ihtlmRlleri 
artık bahi. mevzuu olamaz. Şün. 
eli me..-.kla beklenecek ,ey, lngi. 
lizlerin ve Fnnıızlann harbe ne 
tarzda tiddet vetteeklerini ve 
"•nr.i cephelerde faaliyete ııçe. 
cıelduia.& öinuWıtir. 

Roma, 2"J (A.A.) - Plcmon· 
Jalgalar araıında kaybolmuş te'da Novara eyaletinin bir 0 • 

tu~apurun mUrettebatından Uı "asında geniş bir altın madeni 
mıntakası bulunmuştur. Ma 

ASIM US 

kişi ile bir kadın ölmu,tur. den derhal ioletilmde baeıan· 
BrüklCl, 22 (A.A.) - H 6ı:t mıştır. Çıkan altının bir kUl 

numaralı balıkçı gemlaindeD c;eel madeni işleten firmanın 
ıs gUndenberl hlc bir haber ı arklnı tarafından, Venedlk ıa
yoktur. Bu ıemlntn b&ttıtı rayında Mu11olln1Yt takdim 
auhaktü a4dtdUmtktedJr. tdJlmltUı. 

Oer izvolları me
murlarından ixisi 
daha tev uf edıldi 
Denlzyollarınd:ı bilet Ucrct

lerinde yapılan suiistimal tah
kikatı de\•nıu etmektedir. DUn 
denizyolları kontrol servhıin
den İzmir surat postasında. ca
lıı,nı:ı Ahmet GUney llc acente 
memurlarından lsmall Hakkı 
adliyeye setirllml~lcr "e dör· 
dUncU sôrgu h:l.ktml tnra.fın
jan yapılan ıııorsuıarı netice
sinde ikisi de te\·kJf olunmuş
tur. 

Dcnlzyollr.rında. kontrol mu. 
dUrll A\'ni, murott!ş Sadi, ve 
.ı.\f Pznffer taratmıtnn tahklknta 
Jevum edilmekte \'e eskl he· 
~apJar gözden geçirilmoktcdfr. 

Kırkçeşme suyu 
meaelcıi 

İstanbul mebustan Kırkçc~me 
suyu etrafında tetkikler yapmı~ 
lardı. Mebuslar bu hueusta bir 
rapor hazırlayıp alakadar maka. 
ma \•crcceidcrdir. 

Memurların yabancı dil 
imtihanları 

AnkAra, ~ (A.A.) - Devlet 
memurları ile bankalar ve 
ıJevJct mUessescleri memurla
rının yabancı dU imtlhanları
na dnir Mnarlf Vekilliğinden 
alıp 20 .Mart tarihile dördUncU 
bUltenlmfzdo neşrottlğimlz teb 
Uğin blr fıkrası eksik çıktığın
dan mozkOr tebllğl abajıda 
astına uygun olarak tekrar 
ueşrediyoruz: 

l\laaıif \.'ekllltğinden: 
Devlet memurları lle banka

lar ve devlet mUeaseaelerl me
murlarının 306 ve 3669 numa
ralı kno unlar dairesinde yapı· 
lacak yabancı dil im tlhanlıırı 
ııakkındaki laıhnntnameye gö
re her eene Mayıs ve lkinclteş. 
rln aylarında ncılması !Azım 
;ıeıen imtihandan llklnh:ı, 1939 
tklnclteşrin devresine mabsu· 
ben Mart 1940 ayı Jçlnd• ya· 
pılması tere. Vektllerl Heyeti· 
nin 9 Mart 194:0 tarih '~ 
2/13007 kararıdır. 

Bu imtihanın gUn ve aaatıe 
rl. tallmc.tnnmentn birinci maıi 
d~slnln (B) tıkrıısına U)'UlA· 
rak aşağıda. lldn olunur: 

Ankara Dil Tarih - Coğrnfy11 
FakUlteslnde: 

26 Mart 1940 Salı eaat 9 da 
yazılı, 

29 Mart 1940 Cuma ıaıı.t 9 
ela eözlU. 

İstanbul Unlverslteıinde: 
21> Mart 1940 Pazartesi eaat 

U de yazılı (Konferans sala· 
nunda), 

29 Mart 1940 Cuma snat H 
de ııözlU. 

lzmirde ilk tahsil çocuk· 
lannın ıayımı 

lzmir, 22 (A.A.) - ilk tahlil 
çağında bulunan 7 ve 16 ya1r a. 
raııındakl çocuklann ıayımı ıeh. 
rlmh:de nisanın 15 ncı cumartcal 
gUnU yapılacaktır. Bu uyım aynı 
günde bUtlin villyıt dahilinde de 
icra olur.acaktır, 
-~~~-~~~~~~--·· 

Heyelan modası 1 
lnegölde de bir lepe 
kaydı, evleri aürükl~di 

Bursa, 22 (A.A.) - tneg51iln 
Sırnaz köyli civarında bir tepe 
&ubnn tesiriyle dereye doğru 
kaymış ve bu civarda bulunan ba.. 
ı:ı evleri de silrüklemi~tir. Ayn
ca Bedri köyUr.de de bir heyelln 
olmuş, kayan toprak tnegötc ge. 
ten içme suyunun künklerlnl kıs.. 
men tahrip etmeye sebep olmug. 
tur. 

HUkt1met icabeden tedblrletj 
almıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Polonyalılar Almanyo.• 
ya sevkediliyor 

Alman hududu, 22 (A..A.) -
Havas: 

"~'arschaner Zeitung" gazete. 
ıi Podhııle mıntakaımda bulunan 
20 bin Polonyalının ağır l~terdc 
kullanılmak üzere Almanyaya 
gönderildiğini yarmaktadır. 

Alnuın maiamlan şimdi 120 
hın kişiyi Almanya dahilinden 
Krnkova mıntakasına göndermek 
üzeredirler. 

Her gUn her biri 500 ki;i nak. 
leden 50 tren Polonyadan Al. 
manyaya ıitm&ktedir. 
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e·zi öldürün memur bey! 
Yazan : Yekta Ragıp Onen 

Bugün bir hikaye değil, haki. 
ki bir vaka yn.zacağım: Okuyu
cu bundan belki bir zevk almaz, 
fakat emniyetle söyliyebilirim 
ki yüreği sızlıı.r ... 

\. I·a 1.stanbulda geçmiştir. 
Hadisenin kahramanları bir ana 
ile oğludur. Bir tesadüf bana hi<: 
ka.r;;-ılaşmak istemediğim bu 
'\'nl::ı ile yüzyüze getirdi. Şimdi 
r...~1'.:.t:ıyım: 

Dolı.ı.pdere taraflarında küçük 
bir e\'İn üst katında bir ana ile 
oğul oturmakta idi. Kadın ol -
aukça. yaşlı olmasına rağmen 
dinç ve gösteri.sli bir kadındı. 
Oğlu "M,, ise virmi yaşını biti. 
reli bir ka(( sene vardt. 'M. sey. 
yar satıcılrl< yapıyor, kazandı
ğı para ile hem anasını hem de 
Jı:e~dic;ini l!eçindiriyordu. 

Yaşlıca kadın senelerce evvel 
ölen kocasında.n sonra bir tek 
oğlu ile başbaşa kalınca ona 
görülmemi~ bir ~fkaUe sanl -
mıştr. , işte.'l. dönünce anası • 
nm h:ızırladı€1 yemeği yer, son. 
ra. semtin l·ahvesine çıkardı. 
R'.ıftad:ı. bir de arkadaşlarının 
tertin ettikleri eğlence olursa 
orava gider, sabaha karşı dö
nerdi. 
Anası oğlunun dışarıda gecik

tiği zamanlar gecevi uykusuz 
geçirlr, fa.lcat haftada bir defa 
neşelenmesini tabii l?Ördilğün • 
den uykusuzlu~an o~luna 
bahsetmezdi. M'in hayatı böyle 
d~vam edip giderken, bir gece 
geç va.kit evine dönen M, anne. 
sine hastn.landığmı söyledi. Ya
tağına uzanmak üzere iken de 
şiddetli bir öifürmeden sonra 
her tar~ı pisletti; anasının: 

- Ne oldun. yavrum ... M, 
mideni mi fü;Uttün? hitabına 
şöylece cevap verdi: 

- Evet nna! .• Üşüttüm gali. 
ha! .. 

M. o geceyi ook rahat.sız bir 
halde geçirdi, midesi da.ima bu. 
Ian1vor, istifra ediyordu. 

Anasının içine limon atarak 
kaynıttığı kuru nane hiç bir 
fayda vc.nnedi. Onları da. <;ıkar
dı. Ertesi ~U öğleye dof;ru a. 
ı;-ıldr. O gün sokağa çıkamadL 
Erl'*li akşam işten dönen M'in 
üzerinde ırarip bir hal vardı. ~ 
nasma başının hfıla dönmekte 
olduöunu söyleyerek yemek ye. 
medi. Yatağına uzruıdı, yalnız 
sigarası tütüyordu. 
Anası ertesi ve daha. ertesi 

nkşa.mlarda M'in halinde eski • 
sine nazaran bir değişiklik gör. 
dü. Oğlunun itdihası kesilmiş, 
artık nnn.sınm hazırlayıp man
g:ıl .• c!l!l.rina dizdiği yemeklere 
ba.km:ız olmuştu. Sabahlan da 
~cç knllrıyordu. işe j!e<; gidiyor. 
du. U:r hafta. sonra M. eve ak
şamları nescli gelmeye başlama.. 
sına mukl'..bil sabahlan çok geç 
kalkmaya bnşlamıştı. 
Anası ile karşı karşıya otu • 

run ta yeleğinin cebinden çıkar
dığı uf ak bir paketten başpar • 
mağmm mUntehasındaki çuklll'a 
beyaz bir toz koyup ta burnuna 
çekt;ktcn zonra gözlerine bir 
parlaklık ~clivor, aıia.')ı ile çok 
neşeli bir şekilde konuşuyordu. 

muş ha! ... 
Oğlu ile anasını karakolun bir 

odasında karşılaştırdılar, ifade
lerini imza ettirdiler. Sonra M'in 
ellerine kelepc:e vurup götürdü.. 
ler, anasına da: 

- Haydi Hanım! evine git. 
Oğlunu hapisanede görürsün ar. 
tık dediler. 

M. hapisaneye değil, emrazı 
akliye hastanesine götürüldü 
Üç ay tedaviye mahkfun edil -
mişti. Bu üç ay geçti ve bir gün 
M'i serbest bıraktılar. 

Ana oğul evde ka.rşıla."?mca sa 
nlrp öpüştüler. Ana üzüntüden 
zayıflamış, fakat oğlu toplamış. 
tı. O beyaz toroan çekmediği za. 
manlarki hali üzerine gelmişti 
M. yine eskisi jribi işine başladı 
Anasına yine eskisi gibi bol pa. 
ra veriyordu. Bu hal böylece se
kiz av kadar sUrdü. Bir gece M 
Kadıköyde bir eğlenceye davet 
edilmişti. Arkadaşlarından biri
nin tertip etti~ bu eğlencede M. 
rakı içti. Artık be-vaz zehire "e
roine" yemin ettiğini sövlüyor. 
du. Rakryı çok xaçırdı. arkadaş. 
!arından bir kaçı kendisin bah -
çcye çağırdılar. Eline bir paket 
tutuşturdular: 

- Hadi ulan al... lçeride ye. 
min ettim diye kime maval atı
yorsun? 

- Vallahi, billahi yemin et. 
tim diyorum size.. Bırakın al _ 
mıyaynn! 

- Numaranın sırası değil! 
M .... çekeceksen çeki Sonra bu
lamazsın! 

Velhasıl yan sarhoşluk sai -
kas ile yan ısrarla bizim M ... 
paketi tamamladı ve ertesi sa
bah evine döndü .. 

Yine alışmıştı. Hem bu sefer 
öyle bir ahşı.ş ki sormayın. Kıt. 
lıktan çıkmış bir in.san gibi pa. 
ket paket üstüne çekiyordu. 
Hem artık işe' de gitmiyor, ev
den eşya e:ötürüp satıyordu. 

Anasmm ağiamalan, yalvar. 
maları para etmedi. Yatak, yor
g-ana varıncaya kadar ne varsa 
sattı. bir kilim içino ikisi de gL 
rip bUzülüyorlardı. 

Satacak şey kalmadığı giin. 
dü. M. kilimin altında zrngır zm 
gır titriyordu. Anası öğrenmiş~ 
ti. Beyazdan almadığı zaman oğ_ 
lu bu halde titriyor, ah, of için
de inliyordu. Yaşlı kadın kendi. 
sini sokağa attı, kapı kapı dola
şarak iş aradı ve buldu. Artık 
her sabah erkenden evden çıkı
yor, <;ama{lıra, tahtaya gidiyor, 
kazandığı paravı "bevaz" a ve. 
riyordu. Hatta oğlu titremekten 
çıkamadı~ gün köşe başında 
duran adamı takip ediyor, yan
gın yerinde eline lirayı tutuştu. 
ruyor, sonra onun bir taş altına 
sakladığt paketleri ahp oğluna 
getiriyordu. 

• * * 
Onları ben zabrta amirinin 

karşısında gördüm: Kapı açıl
dı, yaşlı bir kadın kendisinden 
uzun boylu saç ve sakallan uza. 
mış bir gencin elinden tutmuş i
çeri girdiler. Kadın ileri atıldı, 
amirin ava.klan dibine çöktü, 
hıç.krra. hıçkıra: 

Anası yemek ye! dedikçe dı
şarıda karnını doyurduğunu söy - Bizi biribirimiı.e bağlayıp 
lev~rek i tinkii..f ~österivordu. Saravburnundan denize atın me. 
Günl t"l mur bey! Bende sürünmeye ta. 

er ge:; 1 ı:çc M'in eve getir. kat kalmadı, cu ocrlumda da ne 
diği ıı:ıralarm miktarı da aza.. li ,., 

Iıyordıı. Anasının sorgusuna: kan, ne can? .. Bizi öldürmek si-
- Bugün alış veri §Olmadı. zin için ne büyük sevap olacak 

Cevabını veriyor, yemek yemi- memur bey biliyor musunuz? 
yerel~ bol bol burnuna. beyaz toz Geri döndü, kapının dibinde 
çekivordn. Zavallı kadm bunu . duvara yaslanmış iskeletin ya -
sig-ara, kahve gibi bir şev zan. nma yaklaştı: 

ecr ~l d · l'k ··k . -.Bu benim oğlumdu. Ama n ıvor, og una a neşes1z 1 ço şımdi onu ne ren tanıyabiliyo -
tükçe: 

- Oğlum çeksene o tozdan nım, ne de siz tanıyamazsınız! 
burnuna biraz dnhn! Yüzüne Sonra oğ-lunun yakası kalkık 
kan, neşe gelsin diyordu. ve uclan iğne ile tutturulmuş 

Haftalar geçti, M, eve hemen ceketini bir hamle ile açtı: 
h_iç liara vermez olmuştu. Uzc. - Bakın §Unun haline! Şu 
rme bir de sinir gelmişti. Ana. tahta göğsü örtecek bir ~örnle. 
s1 para istedikçe asabileşiyor, ği yok! 
kadmm yüzüne garip garip ba- Eğildi; bacakla.rnun arasın • 
kıyordu. daki dikiş yerini söktü: 

Bir gece oilu dönmedi· belki - Bakın şunun haline, ayıp 
kı:nd.isind7n izinsiı eı7lenc~ye git Yerlerin örtecek bir donu bile 
mıştır, dıve geceyi dar etti. Er- kalmadı! 
tesi ~ünü de ö~leye kadar gö- Kendi göğsüne el attı ... Ben 
rünmeyince sokağa. çıkıp ara _ ı:r?z!eriıni ba."?ka tarafa çevir -
ma kll!'armı vermişti. Tam kL. dım. Bu Ya{lh kadının perişan 
pıd:ın çıkarken içeriye bir res- kıyafeti altından çıkacak kadit 
mi poli3 memuru ite bir kaç si. olmuş göğsünün manzarasını 
vil memıır girdi. Üst katta ara- çoktan tahmin etmiştim ... 
ma yantılar. Abdesthanenin pen İhtiyar kadın ağlıyor, hıçkr. 
cefü kem,nnda bir knç paket rıkları imkan verdikçe söylil -
buldulnr. Kadını alıp karakola yordu : 

Polonyada 
müthiş hayat 

(Ba~ tarata ,, iinciide) 
Diye en müthiş teklifte buJu. 

nuyorlar; sonra bu sözlerini fiil 
haline sokuyorlardı. 

Matmazel Rupova Polonyada 
beyaz esir ticaretinin başka bir 
şekli cari olduğunu da anlatıyor. 
du: 

- Almanlar nihayet genç kız 
lar üzerinde karar kılmışlardı. 
Bütün Polonyalı kızlar işsiz hıra. 
kılmışlardı. Yaşamak için hayat. 
larını kazanmaya mecbur olan bu 
kızlar bir gün kendilerine iş ve. 
recek, kendilerini sefaletten kur. 
taracak birisini bekleyorlardı. İş. 
te bu vaziyette olan bir kızın k'ar. 
şısına bir gün "kurtarıcısı I" çı. 
kıyor: 

- işsizsiniz, açsınız, defil mi? 
Çalışmak ister misiniz? 

Diye soruyor. Ekseriyeti 18.25 
yaş arasında olan bu genç kızlar 
gözlerinde bir ümit güneşi parlı. 
yarak: 

- Evet .. diye cevap veriyorlar. 
- İşte size bir konturat .. Bu. 

nu imza ediniz. Size Almanyada 
iş verilecek .. 

Aylardanberi süren keşmekeş, 
açlık, sefalet vatandan ayrılmak 
acısmı biraz olsun örtüyor. 

Ve bundan sonra kurşunlu va. 
gonJarda yola çıkılıyor. 

Bu zavallılardan bir tanesi kaç. 
maya muvaffak olmuştur. Başın. 
dan" geçenleri şöyle hikaye et. 
mektedir: 

- Geçtiğimiz yerlerin hiç biri. 
ni görmeden üç gün üç gece seya. 
hat ettikten sonra bizi ufak bir 
istasyonda trenden indirdiler. 
Yürüyerek birçok kasabalar aş. 
tık .. Uzaktan top sesleri geliyor. 
du. Neden sonra önümüzde Zig. 
frid hattı ve daha ileride de Fran. 
sa bulunduğunu öğrendim. Bizi 
küçük tahta barakalara yerleştir. 
diler. Günlerce zabitler bize aşı 
yaptılar. Arkadaşlarım bunların 

hastalıklara yakalanmamak için 
tedbir olduğunu söylediler. 

Sonra bir gece Alman askerleri 
barakalanmıza geldiler ..• . . . .. .. . . . . 

Matmazel Rupovanın müthiş 
hikayesi burada sona eriyordu 

Bu milliyetperver ana kız ne 
şekilde Fransaya kaçmaya mu. 
vaffak oldukları hakkında bir §ey 
söylememiş, yalnız: 

- Sefir ne şekilde kaçtığımızı 
biliyor. Fakat ben bunu size söy. 
liyemem. Çünkü bu usul, daha 
başka zavallıların da kurtulması. 
na yanyacaktır. 

Peris ve Londrada olduğu 
gibi tehrimi:z:in BAKER ma. 
ğazalarında da kadın manto 
ve roblan için yünlü fante:z:i 
kumaşların ve koıtüm tay. 
yörler için Tweed kumaşları
nın en :z:engin çetitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız
lar clbiıelerini alakadar eden 
yünlüler tathir edilmekte ve 
her yerden müıait tartlar ve 
ucu:z: fiyatlarla ıatılmaktadll'. 

BORSA 
- Ankara 22-3 • 940 -

•--ÇEKLER--
1 ı:st.erU·ı (ln&11lı:) 6.21 

100 Dolar (Arıerlka) 1120.19 
100 Fransız Franlo 2.9525 
100 &bet ,!taıya) '7.1S75 
100 bvlçre f'n.nk.J 29.1785 
100 Florin (Felemea.11) 69.1611 
100 BaYtmAl'k (Alman) -
100 Bel&'.& (lkltlka) 2%.1828 
100 DaahmJ (Ywıao) 0.965 

100 Leva ( Bııl&ar) 1.6925 
100 Çekoalovalr kuronu -
100 Pezetft ,bpa.nya) 13.4625 

100 Zllott (Lebbtao) -
100 Penıö (Macar} 21.6675 

ı 00 Ley ( Romeo) 0.62 

100 Otn~ r (YoıoalaY) 8.2575 

100 Yen (.Japon) 32.675 

100 İllV1!1;ı ıtııronu 80.92 

100 Ruble o:...••) -
- Esham ve Tahvilat -
Erıanl 20.-

mur bey! Bizi öldürün memur 
bey ... 

götilrdüler. Sorulan suallerden - Çamaşır yıkadnn, tahta 
zavallı kadM bir şeyler anlamı. sildim bu yaşta... Fakat art.ık 
yordu. V~di~ cevan şu idi: takatım kalmadı. Ona ''anpes" 

-: Evet, burruna bir şeyler votiştireyim diye vemek veme. O gün oğul hastaneye gitti, 
çekıyordu. Siniri ~in, :vüzüne dlm, su içmedim. Tek o titreme- a.nasr ise nereye bilmem? ... 
neşe gelsin diye bt>Jl de, "iyi c. s!n. tek o ah, of çekmesin di:ve.. Aradan aylar geçti. iki bUk
diyorsun oğlum .. diyordum ... de- Üç gündür ben açon, o da be. lüm avucunu açan kadmın göz. 
mek o toilar oğlu.mu fena ediyor yaz.sız. •• Bize merhamet edin me lerinden tanıdım .•• O ıkadındı .... 

Her 
yemekten 
sonra günde 3 

DEFA 

Dişlerinizi munta
zaman f ırçalayınız 

htanbul ,\•dl.Hı .\ltmt>ı 

Hukuk l\lııhkenıeslnılen: 
38/ 13i4 
Müddei: ümmU. 
Müıldeialcyh: Abdülbari; 

Fatih Haydar Bıçakçı Ali\. 

eddin sokak No.: 10 da. 
Müddei ümmO tarafın. 

dan müddeialeyh Abdülba. 
ri aleyhlrıe açılan boı,ıanma 
da\·aııı için müddeialeyhin 
21/3/1940 Perşembe gtloü 
ııaat l 10) da mahkememiz 
de hazır bulunmnsr ıuzu. 
m ıı llı\nen te bllğ edilmesi 
üzerine mumalleyhln o gUn 
gelmemesi veya bir vekil 
göndermemesine mebni 
hakkında gıyap kararı itti. 
haz olunmuş ve imlA. kılı. 

nan bu karara alt ihbarna. 
menin bir nüshası da mnh. 
keme divanhanesine asıl. 
mı§ ve keyfiyetin on be§ 
gUn mUddetle i!Anı için 
tahklkatm 18/4/1940 Per. 
şembe gUnU saat (On) a 
bırakılrnııt olduğu tebliğ 

yerine geçmek Uzere lltın 

olunur. (3li82) 

Satılık bakalit . 
presı 

40 ton tazyik kablllye. 
tinde 1400 kilo bakalit ma. 
mulAtı imalinde kullanı. 

lan yeni bir el pres! ve kn. 
lrplan teterrtlaUle beraber 
satılıktır. 

l\lllrat>aat yeri: Fatih, 
Manbalı Fırm l!Okak 
blr numaralı hane. 

Aleni Teşekkür 
Hastalığı meçhul kalan yavrum 

GUnere hakikl teı,ıhis ve teda\1y1 vnz 
ve tatbik eden, ve §l!ayap olmasına 
AmQ olan çocuk hastalıkları mUtc.. 
hassın Dr. Ahmet .Akkoyunluya min. 
net ve §Ukranlanmın lto.BIDıı muhtc.. 
rem gazetenizi tavassut eylerim. 

· Elektrik Memurlarından 

NURETTiN ÖZGOÇ 

SAlllBJ : ASJıl U~ 
Rn~ılctıılı vt-r· ı1AK/1 Mathnn~> 

Umum Neşriyatı ldnre f!drn: 
Refllı Ahmet Sevengll 

SABAH, 


