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Çingenelerin krah göçebelikten 
vaz geçtiklerini. ilan etti 

Ri.ga, 1 (A.A.) - Çingenelerin tarihinde 
ilk defa olarak Çingeneler kendiliklerinden gö. 
çebelik hayatından vazgeçmişlerdir. 8.000 Çin
genenin reisi olan "Kral Janis Lcimamis'' mai
yetindekileri Lctonya makamlarının emrind-e 
olarak bundan ıonra ziraatle meşgul olmaya ilc
na etmi§tir. 

1 "Afrodit,, davas ı 
beraetle neticelendi 

Tokyo, ı (A.A.) - Japon 
Hariciye Nazırı B. Arlta mec
liste bir suale cevap vererek 
czcUmle demiştir ki: 
Amerikanın Çindeki hedef

lerimizin başarılmasına muha· 
lif olmasından korkmıyoruz. 
Bununla beraber, bugUnkU A
nicriknnın Yakın Doğuda yeni 

•bir nizanı tesisine hakkımız ol
duğunu tamamen rettlği mA
nasını tazammun etmemekte
dir. Amerika hUkmeti 9 deYlet 
muahedesini ihlalle bizl itham 

• ediyor. l<~akat Japonya bu nok
tai nazarı aslA. kabul etmemiş
tir. Amerilrn bizl bu noktai na
zarı kabule kuv\·et istimali su
retilo mecbur etmek istediği 
takdirde, iki millet arasında 
harp zuhur edebilecektir. 

Amerika harp gemilerinden 
bir dcstroucr 

\'a:;-ington, 1 (A.A.) - Ja
ponynnm 9 devlet muahedesi· 
ni ihUll etmediğine dair Arita 
tarafından yapılan beyanat a
H\kadar mnhflllerdc Tokyo 
hUktımetinin Japonyanın Çin 
siyasetinin aldığı istikamet 
hakkında ecncbt hUkıimetıcre 

(Dcııamı 3 ünciUlc) 

VIBORG 
muharebesi 

işitilmemiş bir şiddetle 
devam ediyor 

Vipul"i, 1 (A.A.) - Viborg 
muharebesi işitilmemiş bir şiddet 
kesbctmiştir. Finlandiyalılar ri· 
cat etmektedir. Kaemaeröe'in şi· 
mali şarkisinde dcmiryoluna ka· 
dar ilerliyen Sovyet kıtaları şim· 
di Vipuriye 7 kilometreden az 
bir mesafeye kadar yaklaşmışla:
dır. Ruslar hücuma mütemadiyen 
değiştirilen taze kuvvetler sev • 
kctmckte ve hazırlanan progra -
mın tatbiki i!rin insan ve malzc · 
me zayiatına ehemmiyet vermek· 
tcdirler. 

Fin kıtaları Vipuri civarındaki 

yüksekliklere çekilseler bile u -
mumi vaziyette bir deği§iklik 

husule gelmiş olmıyacaktır. 

Taipale mıntakasmda zorlan • 
masına imkan olrruyan göller §e· 
bekcsi sayesinde Finler yapılan 
bütün şiddetli hücumları g.eri 
püskürtmektedirler. 

Nautsi mıntakasında muharc· 
beler durmadan devam etmekte 
ve Ruslar muhasara edilmek kor· 
kusile Betaetle ilerlemekt edirler. 

(Deva.mı 3 üncüde) 

Balkan güreş kon
dün yapıldı gresi 

~---------------Misafır güreşçiler abideye 
çelenk koydular 
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lbrahim Hakkı Konyalının raporuna dayam
larak toplanan " Af rodit ,, 

nüshalarının sahibine iadesine karar verildi 
Müddeiumumi Hikmet Onat 

kararı tenzgiz e</.iqor 
Bütün memleket efkarıumumi. 

yesinde, matbuatında, sanat ve 
edebiyat aleminde aylardanberi 
büyük gürültüler ve dedikodu.. 
lar koparan, Fransız ediblerinden 
Piyer Luizin, Mebus Nesuhi Bay
dar tarafından tercüme edilen 
"Afrodit" isimli kitabının müs. 
tehcen olup olmadığı davası ni. 
hayet dün bitirilmiştir. 

Hemen adliye tarihimizde' hiç 
tesadüf cdilmiyen bir alaka top· 
lıyan davanın meraklıları yine 
her celsedeki gibi adliye kori. 
dorlarını doldurmuş, taşırmıştı. 

Herkes Afrodit müdafii avu. 
kat romancı Esat Mahmut Kara
kurdun okuyacağı müdafaaname. 
yi ve mahkemenin vereceği ka. 
rarı öğrenmek üzere sabırsızlık 

(Devamı 5 incide) 

izettin Çahşlar 
Muğla mebusluğuna 
namzet gösterildi 
Ankara, 1 (A.A.) - Doktor 

Hüseyin Avni Ercanın ölümü ha.. 
ıebiyle boşalan Muğla mebuslu
ğuna emekli O rgeneral İzzettin 
Çalışların genel başkanlık diva. 
nınca parti namzedi olarak ilanı 
ka rar la§tırılmıştır. 

Sayın ikinci müntehiplere bil-
diririm. 

C. H. P. Genel Baflıwı Vekili 
Baıvekil Dr. Refik Saydam 

Vels 

Vün tiilll~t7c a7rnnn fcrlihnt 

Benzin, gaz, motorin 
fiyatları artırıldı 

Benzindeki faz/alık şf şe 
sekiz kuruştur başına 

(Yazısı 3 üncüde) 

Beri inde 
Dün Berlinde bU münasebetle 

" yarı re~mı bir tebliğ neşredildi 
,, Almanyanın hürriyet sahası ve denizlerin emniyeti 

temin edilinceye kadar harp devam edecektir .. 

1 

Berlin, 1 (A.A.) - Amerika man mahafili bu altı aylık barp-

r """''"""""'"""""'"'"'"'"'' hariciye müsteşarı Sumner Vels, ten çok memnundur. İngilizlt:r 
bu sabah saat 10 da Bcrline gel. müteaddit defalar itiraf temişler. 

M., s ı· ı g a·· r u .. I m e miştir. dir ki, harp Londra ve Parisin Ü-
- Be~lin, .~ (A.A.) - Berlinde mitleri hilafına bir inkişaf göster-

kısa hır muddet kalmak üzere miştir. 
Almanyaya gelen Amerika hari. Alman matbuatı, birçok defa. 

miş bir hukuki 
mesele 

Afrodıt müellifi 
Pıyer Luiz'in me- · 
raklı yazısı bugün! l 

ciy.~ m?ste~~ı Şumner Velsi öğ- lar şu suali irat etmişlerdir: Eğer 
le uzerı harıcıyc nezaretinde Al. Fransa ve İngiltere, harp ba~lıya
man hariciye na7.ırı Von Ribbent. lıdanberi yaptıkları tecrübeleri 
rop kabul etmiştir. geçirmiş olsaydı, bundan 6 ay ev. 

Amerika maslahataüzarı B. vel harbe sebebiyet verirler miy
Kırk bu mülakatta ha~ır bulun- di? Fakat. bu gibi sualler lüzum. 
muştur. suzdur. Çünkü son ayların inki. 

Berlin, 1 (A.A.) - Bugün ncs- şafı. her şeyi değiştirmiştir. Yani 
redilcn yan resmi bir tebliğde lngıltcre ve Fransa Almanyaya 
şöyle denilmektedir: 'harp ilan etmişler, Avrupayı harp 

başladı 

\ l _:::::::.;~~~.~~ .... ...! 
Giirrşçilc1· ı'i1>i<le1JC çelenh! J«njlııktan sonra (Yazm ~ Umfüd~) 

Amerika hariciye müsteşarı ten esirgeyecek geniş ve adaletli 
Sumner Vels büyük Almanyanın bir sulh planını müzakere için 
kendi hürriyeti için yapmak mcc. milletlerin müteaddit tekliflerini 
buriyetinde kaldığı harp başlıya. şiddetle reddeylcmişlerdir. Bina· 
lıdan tam 6 ay sonra Berline gel- cnaleyh harp makul netic~sine va. 
miştir. Binaenaleyh ilk harp sene. rmcaya kadar yani Alman hayat 
sinin ilk yarısına ait bilançoyu sahası ve denizlerin hürriyeti mü
yapmak münasip olur. emmen oluncaya kadar devanı e. 
Şunu kaydetmeye hemen he- deccl:tir. Fakat bu harpten ıonra-

men lüzum yoktur ki, siyasi Al. • ( Vct•amı 3 iinciidc) 
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1 Misli g5rülmemiş , 

1 h U k ~aza~:~!~!!~ ~i~rJL~.ı 
~ ÇEViREN : Fa. 

Hal:im Barbvil'in en hoşlandı. 
ğı yer, kütüphanesi idi. ''Burası 
benim bekar odam" derdi. 

Her sabah, oraya, teklifsiz bir 
kıyafetle, oda elbisesi ile çıkar
dı. 

Tekaütlük yaşı kendisini mah
kemeJen uzaklaşmağa mecbur et. 
tiğindenbcri artık yapacak hiç bir 
işi kalmamış olan dairesini bir 
tarafa bırakan hakim Barbvil, en 
üst kata dolana dolana yükselen 
taş merdivenden henüz dinç a. 
dımlarla çıkar ve kapıyı, hiç bir 
valdt, dudaklanr.da memnun bir 1 

tebessüm olmadan açmazdı. 
Kitaplarının hazinesi bir yeşil

liğin geniş akisleriyle aydınlanır. 
dı. 16 ncı Lui tarzında bütün bir 
pencerenin küçük küçük camları 
arasından, dışarda yeni açan yap. 
rakların serinliği dalgalanırdı. iki 
kestane ağacının tepesi eski kır
m~_zı konağın damından aşardı. 
<?ue~ sık yapraklar arasınd:ın içe
n gıremezdı, fakat halının üzeri. 
n: ağaç~lnn kımıl ıanan ve açık 
~olgelen vun~r ve bu inziva ye. 
rıne, bir kır, bır köy havası verir
tii. 

İyi kalpli Mösyö Barbvil, mo. 
ôeli hususi bir şekilde kendisine 
verilmiş, önünde tale~ srralan 
gibi gözlü bir masaya yapıljık ge. 
ni§ koltuğuna oturur, tükürük 
h?kkasını sola, ağızlığını sağa, 
kitabını da önüne koyardı. 
• Kitaplara karşı bliyilk bir ih

tirası vardı. Esasen bu, daha bir. 
çok ihtiraslar duyacak vaziyette 
olmasına ve arada sırada bir deli. 
kanb gibi tecrübeler de yapması. 
na rağmen, tıbbın kendisine mU
ıaade ettiği yegane ihtirastı. 

Fakat bunlar, yavaı yavaş, pek 
zor olm~ dahi, hiç olmazsa ted. 
blrsizlik oluyordu, ve doktorunu 
bu hususta· temin için, Mösyö 
Barbvil, genç bir göğUsten ziyade 
eski bir kitap açmağı tercih edi. 
yordu. 

• • • 
Bir sabah, yeni almıı oldufu 

küçük bir kitabı bitirirken, dok
toru, onu dostça bir ziyarete gel· 
di. 

ihtiyar, memnun bir tavırla: 
- Azizim, dedi, iyi ki geldi. 

niz. Size bir §ey soracağım. Eğer 
buna cevap verebilirseniz aşkol. 
sun. Zira, bu öyle bir fıkıh me
selesi ki, eğer okumamış olsay. 
dım bilmeme imkan yoktu. 

- O ..• Bilemem! 
- Durunuz 1 Mesele bir izdi. 

vaç meselesi. Hem hukuka ait ol· 
duğu kadar, sonradan göreceksi
niz ki daha ziyade tıbba taalluk 
eder. Azizim, bu kadar harikuli. 
de bir §ey ne gördüm, ne de o. 
kudum. Elli iki senedenbcri, 
''Mahkemeler gazetesi" ne abo
neyim, bizzat ben, binlerce dava 
gördüm, zamanımızın en garip 
hukuk meselelerini anlattılar, fa. 
kat hiç biri buna benzemiyor. Be.. 
ni adeta pşırttı. 

Hakim Mösyö Barbvit koltu
ğuna gömüldü, ve şu suali, keli· 
meleri sarahat ve katiyetle telaf. 
fuz ederek, ağır ağır sordu: 

- İki tarafın arzusuyla akte. 
<Ulmiş bir izdivaç, nasıl olur da, 
içtinabı gayri mümkün ve müc
bir sebeplerden dolayı, bir tara. 
fı, diğer tarafın suç ortaklığiyle, 
kız kaçırma, şahsi hürriyetten 
mahrum kılmak kastiyle hapis, 
fuhşiyata teşvik, edebe muhalif 
hareket, mükerrer izaleibikir, kı
zıibaşlık, zina ve taaddüdü zevcat 
•uçlarını işlcmeğc sevkeder? 

Suçların aırıılanmasmdan önce 
pşıran doktor, nihayet kahkaha· 
yı bastı. Mösyö Barbvil: 

- Şuraya dikkat ediniz ki, di· 
ye devam etti, şuraya dikkat e. 
diniz ki içtinabı gayri mümkün 
ve mücbir sebeplerden dolayı de. 
dim. Filhakika, bunlar muahhar 
ve mUteakıp, ne de evlenenlerden 
birinin teşviktna bağlı hadiseler 
değildir. İzdivaç meşru bir şe
kilde aktedildiği anda, bütün bu 
suçlar aym zamanda icra edilmiş 
oluyor ve tarafeynden hiç biri 
bunun böyle otmnsına, evlenmek. 
ten vazgeçmedikçe, mani olıımaz. 
lar. 

Hakimin dostu biraz düşünür 
gibi oldu, sonra sordu: 

- Bu lir peri mnsalı mı? 
- Katiyen. Tamamen doğru. 

Hikayem makul, hakikate uygun 
ve sahihtir. Hatta d:ıha ileri gi
deceğim: Hildi .. e, benim bildiğim 1 

tek vaka olmakta beraber, mazi
de her halde buna benzer ve be. 
nim bil:nedib<im mümasillcri ol. 
ınuıtur. hiç şüphe ctmeviniz ki 

istikbalde de emsaline tesadüf e· 
dile~ektir. Filhakika genç kızın 
vazıyeti kendine has ve macera 
n!şanlısı yüzünden olmuş değil. 
dır: Onun yerinde her hangi er. 
kek olsa aynı şeylere maruz ka. 
lırdı. 

- O halde anlatınız. Bilmeme 
imk:in yok! 

Mösyö Barbvil şöyle başladı: 

- Daha ilk kelimeden anlıya· 
caksımz. Parisli bir İtaly<ın ka. 
dını, bir gün çift blr çocuk doğur. 
du. Bu doğum g:zli oluyordu ve 
ebe, hadiseyi tıb fakültesine bil· 
dirmemişti. Çocuğun (yukardan 
veya aşağıdan bakıldığına göre 
bir veya iki kız) iki başı, dör; 
kolu, iki göğsü, bir müşterek kar. 
nı ve yalnız iki bacağı v~rdı. Be. 
line kadar çift, b:linden ayakları
nın ucuna ka~r tekti. Vaka e-
v ' ger yanılmıyorsam, pek nadir de. 
ğildir. 

- Hayır. Bilhassa ölü doğan. 
larda. Devam ediniz. Artık sizi 
takip ediyorum. 

- Fakat yaşryanlan var mı? 
-Çok. 
- Bunlar, eğer tabir caizse, 

iyi teşekkül etmiş birer hilkat ga. 
ribesi olacak. Bana bir misal 
söyliyebilir misiniz? 

- Sardunyada, 1830 senelerin. 
de doğmuş olan Kristürer ve Rit
ta isimli iki kız. Sizin tarifinize 
pek benziyorlar. Göğils~eri çift, 
kannlan müşterek. Ailesi, onla· 
n Parise, teşnir etmeğe getir. 
mişlerdi. Fakat hUkQmet hunu 
mugayir ar ve haya bularak me. 
netti. Fakir aile de, çocuklan, ıo. 
basız bir odada yatırmak mecbu. 
riy~tinde kaldı. Bir bronşite ya· 
kalarup öldüler. 

- Fethimeyit yapıldı mı? 
- Evet. 

• - Asabi cilmJeleri ayn mıydı? 
- Tamamen ayn. Yalnız gö

b:kten aşağı kı11mlardaki ihsas. 
lan iki beyin de aynı zamanda a. 
byordu. 

- Milkemmelt Bu misal, göre. 
ceksiniz: ki hikayemi ne kadar 
kuvvetlenditecek. 

İhtiyar hakim, uzun, lüle ta§ı 
ağızlığına bir sigara taktı, yaktı 
ve hikayesine hararetle devam 
etti: 

- Bizim İtalyan kadının kız. 
lan, Maddelena • Mariya isimleri 
altında kaydedildiler. Yaşadılar .. 
Anneleri onları teşhir etmiyor. 
Kimseye göstermeyor, fakat mu. 
habbetle büyütüyor. Tabii bir şe
kilde geliştiler. Hisleri tabii bir 
şekilde nüma buldu. Hülasa, oıı 
altı yaşında, kızlar, güzellikleri. 
nin garip bir şekilde birleşmesine 
rağmen, oldukça güzel iki genç 
kızdılar. Deniz kızlarının kuyru. 
ğu nasıl insanı teshir etmesine 
mani olmadı ise, Maria • Madde. 
Jena'nın da bir itık kalbini hare
«ete getinnit olmaaına pıma
mamız lazımdır. Hakikatte, kız· 
lann ikisi de tutulmuşlardı. Fa. 
kat sevilen yalnız Maddelcna ol. 
du. 

Bir delikanlı ona fitık oldu. Fa. 
kat delikanlı öteki kıza da nazik 
hareket ettiğinden, kızkardeşler, 
kendilerini müşterek bir aşka or. 
tak zannettiler ve buna, gençlik· 
lerinin biltün ateşiyle mukabele 
ettiler. 

Maalesef, hayal uzun sürmedi. 
Delikanlı bunu uıatmağt muva
fık görmedi. Bir gün "Matmazel 
Maddelena" ya yazdığı bir mek
tup, ko~u kalbde, kıskançlığın 
maIUm olan li.n bir yılanını uyan. 
dırdı ve resmen izdivaç talebi va. 
ki olunca, Maddelena "evet~ Ma. 
riya "hayır" diye cevap verdi. İs. 
rar, rica her şey boşuna idi. Ana. 
inatçı km yatıştırmak için aşıkla
ra iltihak etti ve o da muvaffak 
olamadı. 

Doktor, kahkahalarla gillerck: 
- Tasavvur edilemiyecek J:a· 

dar komikf . • 
Diye haykırdı. 
- Hayırı feci 1 Bunun kadar 

feci bir başka vaziyet tanıma yo
rum. Düşman ve aşkta rakip iki 
kardeş olmak, nefret ettiği kimse 
He yarı belinden a!5afı bir olmak 
ötekinin ckşanm:ılarını görmeğe, 
ne diyorum, görmeğe diye, o ok
şann:alara maruz olmağa, ve bi. 
lfilıare, kendisinden iki defa ne!. 
ret edilen 1 ir fı~rğın n'\eyvasını 
taşımağa tabiat tarafrnd n mah. 
ku'TI edilmek!... Dante hile bunu 
düşünemedi ve bu Cin c·hcnnem
lerinin mUthi§ işken~elerini bile 
geçer ... 

(Sonu Yann) 

istanbulun 
ilkmekteplerinde 

Okul müzeleri kurulma
sına karar verildi 

İstanbul ilk okullarına mahsus 
:>lrr.a!-c ilı:ere muhtelif kazalarda 
ilk okul mlizelcrinin kurulmasına 
karar verilmiş ve bu hususta ha. 
zırlıklara başlanmıştır. 

Şimdilik müzeler Uç kazada 
teşkil edilecektir. Bunlar Beyoğ. 
lu 13 üncü, İstanbul 40 ıncı ve 
Usküdar 13 üncü ilk okullarda· 
dır. 

Müzeler yıl sonuna kadar açıl · 
mr!J olacaktır. Burada talebenin 
vtl içinde yapmış olduğu e11erlcr 
teşhir edileeektir. Müzelere ko. 
nacak eserler ilk tedrisat müfet. 
tlş ve öğretmenlerinden müteşek· 
kil bir heyet tarafından seçilecek. 
tir. 

---o~--

lstanbulda açılacak ye. 
ni mektepler 

Maarif müdürü Tevfik Kut ls 
tanbulun okul ihtiyacını tetkik 
etmek üzere gezilerine devam et· 
mektedir. 

Tetkikat ikmal edildikten son
ra açılacak şehir ve köy okulları. 
nın kati planı tanzim edilmiş ola. 
cakttr. 

Şi:ndiye kadar yeniden okul a 
çılmasına ihtiyaç görülen yerler 
arasında Rumelikavağl ve Pan. 
galtı, Küçükyalı, Zekeriya köyü 
vardır. 

Universite talebesine 
Yurd 

Maarif Vekaleti, üniversite ta. 
lebesi için büyük ve modem bir 
yurt binası yapmağa karar ver
miş, bu hususta tetkiklere başla· 
mıştır. 

Navlun fiyatlan kendi
liğinden dütüyor 

Zonguldak limanından diğer 
bütün limanlara taşınacak kö • 
milrlerin tayin edilen navlun 
ücretlerine dair tarife henüz ata
kadarlara resmen tebliğ edilme. 
miştir. 

Ankarada toplanan komisyo • 
nun kararlaştırdığı tarifeyi bir 
kere de vekalet gözden geçirmek
tedir. Tarife vekaletçe tasdikten 
sonra bütün limanlara tebliğ edi
lecektir. 

Şimdili~ vapurcular yine eski 
şekilde pazarlıkla naldiyat yap. 
maktadırlar. Yalnız vekaletin ye. 
ni tarifelerini haber alan alaka
darlar vapurculann fazla navlun 
istemelerini kabul etmemektedir. 
ler. Bu sebeple vapurcular kendi 
kendilerine navlun fiyatlarını in. 
cirmi§lerdir. Bir mUddet evvel 
ton başına dört liraya kadar çık
nuş olan navlunlar üç liradan da· 
ha apğtya düşmüştür. Fakat bu. 
:ıa rağmen kömür depoları vek!. 
Jetin daha ucuz tarifesini bekliye
relc mal getirtmemektedir. nu 
yüzden navlunların daha da dü. 
şeceği tahmin olunmaktadrr. Kö. 
mlir fiyatlarında da bu sebepten 
ucuzlama vardır. 

Silivride Mendirek 
yapılacak 

Mıntaka liman reisliği Silivride 
menderek inıasına yakında ba§lı· 
yacaktır. Burası Marmarada se
fer eden deniz vasttalanna bir sı. 
ğınak haline getirilecektir. 

Yapılan keşiflere göre mende. 
reğin ı O bin liraya sıkacağı anla· 
ştlmışhr. 

Silivri mendereğinden sonra 
Maltepcde bir menderek inp o. 
lunacaktır. Her iki iı gelecek kıs 
mevsimine kadar tamamlanmış 
olacaktır. 

Şehir meclisi içtimalan 
sona erdi 

Şehir Meclisi dlln saat on 
beşte Şubat devresi tctlmaları· 
nın sonuncu celsesini nkdct
mlştlr. Dazı ma.zbatalnr kabul 
olunmuş, f ktısat Vekl\.letındcn 
müstacel olnrnk gelen bir tel · 
graf olrnnmuştur. 

Bundn e\'vclco limited ~lr
ket olnralt kurulmnsınn knraı
vcrllcn petrol şll'ketlıılıı bu 
defa anoıılıne çevrllclif';i ve bir 
mılyon llrn serınnye~I ola"ak 
bu şlrkcü~ belecliyPnln hisse
dar olabllmnsl için 50 hin llrn
lık bir hisse aynldığı blJdlrlll· 
yordu. 

Çatal ağzında 
Modern bir liman i_nşa· 

sına karar verildı 
Ereğli~e sığınak liman yanılacak 

Nafia Vekaletinin Karadenizdt' 
limanlar inşası isin yapmakta ot. 
duğu tetkikler tamamlanmıştır 
Neticede Çatalağzında modern 
bir lima:ı inşası kat'i surette ka 
rarlaşmı:ıtır. 

Miinakale Vekfiled de bu hu 
sustaki kararlan tasvip etmi~tir. 
Çatalağzı limanını İngilizler inşa 
edecektir. 13. 15 milyo:1 lira ara· 
sında para sarfolunacakttr. Bu 
liman Karabük sanayi şehrinin 
bütün ithalat ve ihracatına mer 
kez olacaktır. Ayrıca bu civ2rda 
bulunan yeni ve zengin kömüı 
da!'narlıırı işletilerek bu liman va· 
s tasiyle ihraç edilecektir. Diğer 
taraftan Karadenizde inşa edile 
cek olan sığınak Hır.an için Zon. 
guldak ve Ereğli liıranJarında ya
pıl!nakta olan tetkikler de ti.tiri· 
terek bu işe Ereğli limanı tercih 

Tar lfe komisyonu 
aün de toplandı 

Murahhaslar Boğaziçi 
halkı ile görü§ecek 
Şirketi Hayriye, Haliç ve li. 

mıında işleyen küçük vesaitin Uc-
ret tarifelerini tesbit eden ko
misyon dün mmtaka liman reis. 
l!j;inde, liman reisi Refik Ayan. 
lur"un başkanlığında toplanmış • 
tır. Komisyonun dünkü müzake -
releri sok münakaşalı olmuş ve 
bı.. yüzden tarif eler hakkında kati 
bir karar vcrilememi§tir. 

Münakaşalar bilhassa Şirketi 
Hayriye tarifeleri ilzerinde ol -
mı ştur. Bunun üzerine komisyon 
azalarının bazı tetkikler yapabil· 
mesi için milzakerelerin devamı 
önt:mUzdeki haftaya bırakılmış· 
ttr. O zamana kadar azalar kendi. 
terine verilen hesaplar üzerinck 
tekikler yapacaklar ve halkla da 
temas ederek kati fikir edinecek. 
!erdir. 

Gelecek toplantıda tarifeler 
hakkında kararlar verilmesi muh· 
temeldir. 

Umumi Neşriyat Mü
dürümüzün kızı 

Fatuş bir kaza 
geçiraı 

Umumi Neşriyat mtidUrU
mUz H.efik Ahmet Sevengll'in 
kızı dUn bir kaza geçirmiştir. 

Şlşlicle Hnlll.skArgaıt cadde
sinde İstanbul apartımnnındn 
oturan l'ıetik Ahmet Sc\·cngl
lln kizı 11 yaşında 'Patuş elim 3 
buçultta mektepten çıkmış. 
çantasını bıralttıl•tan sonıa 
lrnrşı taraftald bir apartımnn· 
dıı oturan bir arkadaşına git· 
mek tizerc apartımandan çılc· 
uııştır. • 

Jı"atuş caddenin tam ortasın· 
da iken l'angaltı cihotlııdcıı 
gelmekte olan tramvayı gör· 
muş. adımlarını sıklaştırmış, 
takat hu esnada aynl istika
metten gelen \'e şoför Şakir 
oglu Nlyazinin idaresinde bu
lunan 2294 numaralı taksinin 
Un çamurluğunun sademcsine 
maruz kalmıştır. Du şiddetli 
cıırıımn neticesinde Jt"atuş yere 
dUşmUş, sağ ayağı bllozl~lnden 
kırılmıştır. Sol ayağından da 
bir yara alan Fatuş hAdlseyl 
gören bir zabıta memuru tara
fından Şişli Çocuk hastahane· 
sine kaldırılmıştır. Şoför ynkn
lanmıştır. 

Fatuşa hastahanede Opera
tör Ömer Vasfi tarafından 
cnıellyat yapılmıştır. 

• Arkadnşımız Refik Ahmet 
Sevcngll'e bllyllk geçmiş olsuu 
der, kUçUk Patuı;ıa çabuk ~ti· 
yetıer temenni ederiz. 

ed:Jmistir. 
Ereğlinin u masrafla 60 • 70 

~emiyi istiap edecek bir liman 
olabileceği anla~ılmıştrr. Bunun 
;çin bir menderek inşa etmek ka. 
fi gelecektir. Bundan başka fır· 
tırah havalarda tamamen duran 
kö"nür tahmilatının da muntazam 
o;urette, her mevsimde vtpılabil. 
mesi için bir proje ha?ırlanmı .. tır. 
Ereğli limar.ı haricinde bulunan 
kömür ocaklanndan istihsal edi. 
lect'k kömUrler modern tesisatlı! 
karadan liman icine nak1edil•cek 
ve yine oradan 'vapurlara yilkle
necektir. 

Bu iş için limancı yeni elek· 
.trikli tesis;ıt vü::uda ~etirilecetc. 
tir. Bu suretle limanda esasen 
d~nizden müteessir oltnıyan va. 
PU"ll'r kolayca ve seri surette kö· 
mür alabil::ceklerdir. 

italvava qiden 
trcaret hevetimız 
Murahhaslardan ikisi 
dün gelip Ankaraya 

gitti 
İtalya ile yaptı~rmız yeni tica. 

ret anlaşmasının Romada mUza. 
kerelerini yapan heyetimiz aza
sından merkez bankası İzmir şu· 
besi mUdürü Nazir tnan ve mali. 
ye vekaleti kambiyo müdürü Os. 
man Bülend dün trenk şehrimlu 
dönmü!jlerdir. İki murahhasım11 
imzalan2n mukaveleyi de i>Cra· 
berlerinde getirmişler ve dün ak. 
şam 4!ı~<ıJ:i<\Y~gfİ\iirmü3)tNiir 4 '", 

Heyetimizin diğer azalan olan 
Cemal, Ziya ve Zeki Zeybekoğlu 
bazı tetkikler için bir milddet da. 
ha Romada kalacaklardır. 

Yeni anla~ma, ltalva ile olan 
ticaretimizi çok arttıracaktır. Şim 
did~n iki taraf tüccar ve fabrika
törleri biribirlerivle temaslara 
başla-ıuşlardır. Yakında İtalya· 
dan buraya ve buradan İtalyaya 
ticaret grupları hareket edecek. 
!erdir. 

Beyoğlu !.falkevi mec
mua çıkarıyor 

Beyoğlu halkevlnde blr top· 
lantı yapılmış, Ev tarafından 
çıkarılacak mecmua etrafında 
kararlar verllmiştir. 

Beyoğl ı hnlkevl mecmuası. 
resim, mlmart, heykeltraşl. 
mUzlk, tiyatro gibi gUzel san· 
atlar mevzularına bUyUk bir 
ehemmiyet. verecektir. 

Sinemacılann 
müracaatı 

Siıicınacılar son gUnlerde 
belediye tarafından yapılan 
tenzilllt yUzUnden znrarn uğ 
rayacaklnrını söyllycrek Dahi· 
llye Vekfiletlne m Uracaat Pt· 
mlşlerdi. VekA.let slnemaeıla· 
rın mUrncaatlnden belediyeyi 
haberdar etmiş, keyfiyetin bir 
kere daha tetkikini bildirmiş
tir. Dalmt EncUmen bugUnler
dp yeniden tetkikler yapacak· 
tır. 

Gürültü ile mücadele 
Belediye gUrUttu ne mnca

deleyi şiddetlendirmiştir. Her 
sabah altıdan itibaren zabıtn 
memurları sokakları dolaşa· 
rak sekizden evvel ba~uan sıı· 
tıcıları yakalayıp karakola gö
türmekte, bunlardan ceza ahn 
maktadır. Bu mUcadeleye e
hemmiyetle devam edilecek 
bu mUcadeleyf fasılası.z takip 
eden memurlar mtiklfatlandı· 
rılacaktır. 

VA'KITa 
abone 
oUuırııuz 

-> 
~ 
<( ..._ 



3-VAKIT 2 MART 1940 ·-· "'· -·-enıi . f' n, gaz, motorın 
~·~~~a.rı artırıldı 

1 Son Haberler Ankara 1-1 aberleriı 

Dilimize çevrilecek 
ecnebi eserle.'!' 

. ... ... . ... . .... ı .- - ' . 

~ Tıcaret l fatanbul 18.25 17.90 
\:_)ijı.llctroı .. İzmir 18.30 18.05 
~ "'lnıck~uş~akları 3 - Ankara, Jıtanbul, İzmir, 
, 1~ ~c &on d f ~vam Mersin, Samsun ve iskenderunda 

r.:_~=~ ıac Yaln ' ab ıthal tenekeli benzin ve gazyağı azami 
~~Cd"J iZ: U p' f" n bcııt· l nüı but ı- ıatıı ıyatları: 
'~'ııı, gazyağ unma_ Çift büyük tenekede 

~~ ,,olıııu arttırıırn:· mo- Benzin Gu:yaf ı 
, "lt 'lb 1 Ye ~ sı za. K K 

ı~i ıltQ aşagıda r. r. 

f ransada geni neşredilen 
ekonomik kararnameler 

Fransaja üç gün ispirtolu 
pastahaneler üç gün 

içkiler satılmıyacak, 
kapanacakhr 

Ankara, 1 (Ilususi) - Maa
rif Vekaleti, neşriyat kongresi 
kararları cümlesınden olarak 
telif \'C tercüme işlerini bir esasa 
bağ-lnma.k iizere faaliyete başla
mıştır. Vekil Hnsruı Ali Yücelin 
riyasetinde yapılan ilk toplantı. 
da komisyonun faaliyeti ve ve
receği kararlar tesbit edilecek. 
tir. 

~ltt ~ ltr~i~cdscbit edilc;:k Ankara 7 50 700 
~""llllılıtıu n itibar İstanbul 670 590 b,, ltıır. en İzmir 6i0 600 

l'ar.!s, 1 ( A.A) - ~ol Rey- \ 13:~ak. olan h~r}ci .fedi~a.t için, \ Rcrno, sözlerine ~u suretle dc-
no, dun sabah ımza edılen ka_ dıgcrı de dahılı tedıyat ıçın. , anı etmitşir: 

Dilimize çevrilecek olan dün .. 
ya şaheserlerinin nelerden iba
ret bulunduğu ve bu eserlerin 
tercümesi iı;in alınması 18.znn 
gelen tedbirler ayrı, ayrı tet
kik edilmektedir. da.." 1 hıya· M ~~ • lııtıir gı, Ve motQ- ersin 690 640 

r~rnameler .. hak~ın.da radyoda Bu suretle frangın kıymeti dün "Bu rnahrumivetl d h b" · 
bır nutuk soylemı§tır . · er en er ın 

ı~~do~• fiy Ye İıkende. Samıun 680 615 
';;~"ille lc'ıatıarı: İskenderun 650 590 

· · ne ı~ yarın da o o!acaktır. Fran- dü,manımıza indirilen bir darbe_ Komisyon iki gündcnberi Dr. 
Adnanm reisliğinde toplanarak 
çalışmasına devam etmektedir; 

Komisyon azası a rasmda' GU 
zevat vardır: 

t L"l dok ... ' Otu 21 87 k 
.Nazır demiştir ki: sa bankasının de\'lete frank olarak dir. Ziraat makinelerine ait yedek 
"Almanyanın bize karşı yap- verdiği avansların ... ·ekunu da a-..·nı ı. ı ·· ··k 

!~ı .... ,, }' · u- 4 - Diğer yerlerde gazyağı ve 
ot lıı 1\ Çift b·· 

1~~esi 15.97 benzinin azami ıatı~r fiyatları yu. 
'~ 6 lı ~; C~~~~ teneke. karda bir numara altında göste
~ lıtdt ru,. c gı dökme rilen depo esas fiyatlarına nakli
~!~ ~L Ss7 8azyağı çift ye ve teslim masraflarının, mA-

tığı ekonomik harp münhası - J ...:ısım ar gumru ·ten muaf olarak 
olarak kalmaktadır. · kt" "'"'ab · · ı · ran müttefiklerin iaşesine mü - gırecc · ır. 1 ancı zıraat ışçi en· 

teveccihtir. Altı ay 7.arfında C- Diğer bütün kararnameler eko- nin gelme~ine nakden yardım edi-
konomi cihetinden tutunduk, fa. nomik mahiyettedir ve istih ali lecck bazı ihracat için mali ris _ 
kat tehlike fiyatların yüksel - artırarak istihlaki azaltma~a ma - turnlar bahşedilecetkir." 

Talim Terbiye reisi Kadri Yü· 
rükoğlu, Halide Edip. Ma..&ijf 
Vekaleti ba.şmüfetti~ Avni Bilş .. 
ma.n, Sabahattin Ali. 

ij • ıı; ı_,, • i k 
'lı I, ?ıt ıı:uçük uruş; halli resimlerin. şirketlerin bayi-

2 ~tıı 0torin .!cnckedc lerine verilen karın ve listeıi ve
~ ~~ ~i t.lotor~okı;ııe ki- kalete tevdi edilen yerlerde ise 
~.., l.ig ku n çıft bü. perakende satıcı komisyonunun 

mesinde olduıfo kin ekonomi 
bakımından fena bfr istikamet- turtur. Ltihlaki tahdit için çare Xazır, bundan sonra lngiltere 
te bulunuyoruz. İki vakıa ha - \'e~ika usulüdür. Buna ait mua - ile imza edilen anlaşmayı, iki pa
kimdir: Fransa daha az istihsal mele \'e merasim bir kaç gün zar- ra arasındaki tesanüdü ve karşılık 
ediyor, zira beş milyon kişi sL fında başhyacaktır." Iı takviyeyi hatırlatmış ve sözle _ 
lah altındadır, fakat o kadar is_ 

Maarif Vekaieti, komisyonun 
Yermiş olduğu kararlan v~bu 
mevzu Ü?..erinde alman tedbirle. 
ri komisyon faaliyetine·. ıiill.a.
yet Yerdikten sonra gazeteıei-e 
bildirecektir. 

q.~bııı.., t taıya ~~· ilavesi suretiyle tayin ve tesbit 
~~ ~/ lzrrıir~~ ı~. An. olunur. 

tııı Ut 11t fiyatı dokmc 5 - Her yerde halen cari mo- tihlak edivor. Bir tek mali ka. Na.zır, pasta salonlarının hafta rini şu suretle bitirmiştir: 
rarname kabul ettik ki. 0 da da üç gün kapatılaca~ım, üç gün "Zaferimiz heba olnuyacaktır, 
Fransa bankası ile yapılan mu. i~pirtolu içkiler satılmıyaca~ını \'e zira herkes mc,·zubahs olan şeyin 
kaveleyi tasdik eden kararna - lokantalarda lüks yiyecekl.crin ve çok bürük olduğunu anlamakta _ 
medir. Bu mukavele iki ihtiyat hususi sarfiyat için benzin veril- dır. Harp bir ku\'\'et tecrübesidir 
paravı seferber etmek,tedir: Bi-

~ ~il te Caz arı~: . l torin azami satış fiyatlarına: 

, Utuş çift büyük tenekede 22.28 kuruş 
irana doğru yapılacak 

tren hattı V 
~o~' l{Yagı kılo Dökme kilo ba~ına 0,55 kuruş, 

J b ilave edilmiştir. 

\;,~ .0tg muharebesi 
rincisi bundan böyle mahrem mesinin tahdit edileceğini bildir - \'e dü~man Fran-ızlar hakkındaki 
olduğu için düşmana gizli ka. miştir. 1 hükmünde daima yanılmıştır." 

Anl:ara, 1 (Hususi) - Nafia 
Vekaleti Diyarbakır - İran hat 
tını başka bir yoldan inşa et
tirmek için etütler yaptırmak -
ta.drı. Bu yeni hat, Eliı.zığdan 
başlıyacak, Palo, Muş, Şehviran 
yoluyla Tatvana geçecek, ora. .. 
dan feribotlarla Vana ve daha 
sonra da Irana vasıl olacaktır. 
Bu yeni hattın Tafra.na kadar 
olan uzunluğu takdben 300 ki. 
lometre kadardır. Diyarbakır 
üzerinden transit olarak geçen 
yola na7.aran 100 kilometre da· 
ha. kısadır. Etüt ve apligasyon 
işleri önümüzdeki eylüle kadar 
ikmal edilecek ve müsbet bir ne
tice elde edildikten sonra faali
yete başlanacaktır. 

t;~lde h 
~- ~'ltr• ~etıa 
~tlıt 111 bUy"ı_ rrıo ci· şarkında. Ayrapaa, Heinjoki ve 
it"' t t u~ bir ih • Pero istasyonlarını ve muhte-

"lt, ,.. iıtıtıe . . . bij )~.. ttnı ıcap lif mevkileri işgal etmişlerdir. 
~~~tılı'r i'u' ,~ ~uılar bu 28 ve 29 şubatta Sovyet kıta-
~' le ıı:ıı\tv ları 270 müstahkem nokta iş. 
' ~· etlerle i· gal etmişlerdir. Bunlardan 70 
\~' "c tıı.q,,nda . tanesi betonlu topçu yuvaları_ 
~~~ '11itl'tı Fınler dır. 28 şubat tarihli tebliğde 
._'llt(ılt t~ •ndan mü- zikredilen mtistahkem noktalar 
:\.~" 1 dirtcr ıtı alrnağa de· bu hesaba dahil değildir. 
C: ~ ı ( · Cephenin diğer bölgelerinde 
~ <1. • .t) mühim bir bir değişiklik yok· 
~ lt · - Sovyet tur. 
'ttı.~~'::8 tıta Sovyet tayyareleri diişma'! 
lti.~r. ~i taa atının Ka. kıtatını ve askeri bedeflerı 
\ ~~~et l'rutu de. bombardıman etmiştir. Tayya-

., ı d~?VVetleri re meydanlarında ve hava mu-
lliıı 9 k:Yolunu ha.rebelerinde 86 düşman tayya. 

ıloınetre resi tahrip edilmiştir. 

aıırı~':."'-i--A-m~er-ik_a_--Ja_p_o-ny-a 
r,. ntebe ı d h ~i~,~~·,.~u= }. rru ar arasın a arp 
' ıt, .. •oo ıerkez: 3c çıkab.ılecek 1 rı ~1 r, · lne ··1 Jr~ Sı ~llb go 4 

,ı,~aatıeıi ~. ~Y: 4.512, 
~ ! 'l 2.123 eınaıpaşu 

, t "lllşehİ Orhan
ı ~\fırı 6 r., 2.llG, 
~t )lıa 4•0 60 lira 
( (l!ş ~etı · 
~ ~. lt: a.ia Merkez: 
~ ~ .932 

1 
8, llgaz· 

)a '"lla lra. · 
1\, )'etı. A 

~ lııg~ 2.4 sö lerkcz 
~ ~ıı • i.1c. BaYra
ı 3, 1 ile: 3 8, Bozca. 

?~~·\·~toz: ·~~G. Geıı
) ~ lırtılee: 1 ~7, LA p-

i t tı'ıal a. ·Mıs, Ye-

( Ba., tarafı 1 incide) 
teminat vernıeğe matuf yeni 
bir teşcbbUsU mahiyetinde te
IAkki edilmektedir. Bu mahfil
lerde şöyle denilmektedir: 

"Muahedt• eğer Aritanın söy 
ledlğl gibi ihlAl edilmemiş ise 
Japonya ile bu muahede esa
sına mU!lteniden yeni siyaset 
hakkında nıUzakereye giriş
mek ihtimalleri mevcut de
mektir. Fakat Japonyanın bu 
tarzı hareketi samimi adclolu
namaz. ÇUnkU Japonya Çln'de 
as kert !aa ıırettne devam etli-' ' ııb,:tı: 11 

1 ... ~~lı.' a,322 Crkcz: 4 yor.,, 
ti1't1ı' 373 ' l3orçka. Amerikanın dlıılomatik mah 

~·aat~' .\~ vııa/elcün: 8 !illerinde Arita'nın beyanatı
! t • 'ı •ca 1 e.tı: Mer- na karşı ihtlyatkAr davranıl-

a ~<'it ·8a4 lsıcı makta ve bu beyanatın lıilhas-
~h".·0as tlzu: ·2.5??- d t k... k' 11., _ sa ahll Jaııoıı er · .. rını teıı ın 

~il '2a.i 1 :ııngurı;: etmek mak11;adlle yaıulclığı tah 

Balkan güreşleri 
Altıncı Balkan gUreşlerino 

iştlrAk edecek Yunan Romen, 
Yugoslav glireşçileri dUn saat 
on altıda Takı;im Cumhuriyet 
Abidesine lıir çelenk koymuş
lardır. 

Grupların kafile reisleri sa
at on yedide yiH\yete gelerek 
Vali Ye belediye reisi Doktor 
Liıtri Kırdan ziyaret etmişler
dir. Saat on yedi buçukta da 
Vnll misafir güreşçiler şerefi
ne bir çay ziyafeti \'ermiştir. 

Diğer tarartan Altınr.ı Bal
kan gUreş kongresi de dlln sa
at on dokuzda Tokatllyanda 
toplanmıştır. 

Beden Terbiyesi Umum mti
dUrlliğU yUksek istişare heyeti 
Azasından Burhan }<'eleğin 
başkanlığında. toplanan kon
greye, Tllrkiyedcn Ahmet Fet
,gcrinln başkanlığı altında Veh
bi, Tayyar \'e SeyCiden mUrek
keıı Ttirk heyeti, Romanyadan 
Dr. Kamcı .Manoil, Yugoslav
yadan llcndcs, Yunanistandan 
Papadopulos ve mlişavlrleri iş
tlrA.k ediyorlardı. 

Konı::re, Burhan Feleğin bir 
nutku ile açılmış ve eski zalııt 
okunmuştur. 

Bunu ıniiteaklıı Türkiye He
isicumhuruna, Romen ve Yu· 
nan Kralları ile Yu~oslav hU
kf.ımeti naibine, RUyUk Millet 
Meclisi Heisi Alıdlllhallk Ren
daya, Ila~vekl! llefik Sayda
ma. Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Feni Çakmağa tazim 
tel~rafları Çf'kilmeslne ittifak
la. karar \'erilnıiştlr. 

J 9H Balkan gUreş şampiyo
nasının nerede yapılacağı hak
kında. mUzaknreleı· neticelen
memiş \'e lıu hususta bir karar 
itihazı gelecek içtlmaa bırakıl
mıştır. 

ıb )ita lira · mfn edilmektedir. 
~~ 'ta. l'etı: · DU gecedeu ·ı b 
> ~.~~: Gc

7 
Merkez: O 1 i aren 

t~ı :·so~· c1"riı~U 1dan Başveg· iıimizin Alman yadan tı ,~O~ lİ 'l'a\'a ·. 1.C61, 

' ~~~~r:~~;~t•· g~ 2·
919 nutku italyaya 

r: 2 · 124 · erkez 
,,~ııv 29, i Cerıntk: (Ba~ tarafı 1 incitle) Kömür nakliyatı 

I JI l\tı. Ulp; 246 
~I \'il lra . 1.Gao . ' ekıilmeıi, milli korunma kanunu- m enedtl ıyor 

( l(t ~ıı!1tet'ı: ·ı. ' ) e- nun tatbilcatsndan olrak Zonrul-
l a •· "lerıc dak havza11nda kömür iıtihıalitı- l..oncJı·a, 1 (,\.A.) - Bugiin, 

t il:~· l.c:;. eı: lG gece ,_·arısından itibaren, Al-
t a. ' ) 11 il .. , ?.t . nı arttırmak için if mükellefiyeti \ \, ~!(,: a l• eru.:: nıaııvadc"ll vaııurla 1t·~1vava 
i, ıı.'lia ljtı; a' vZuııköp. ilan olunması bu cümledendir. J ' " J " 

~~tta~etı: !;273 lira Türkiyenin durumunda olan, bu yapılacak könıUr sevkiyatmı 
L •a .. ı t... •l.lerk · de"iıikliain umumi hayat üzerin- 1 ngiliz lıahri:resl m Usnde re e-

t '\~tı' ~, " 1ade eı: 8 • • de<"ektir. Birçok İtalyan kö-
I ~~ : lt lo: 

67
nt: 2.29 7 de yapacaiı teıir bilha11a bütçe 

it) 9ç 9 s· nıüvazeneaini temin için milletçe mllr vaııurları Hollanda li-
~· lla. "tıl· C lir' l\"rice ıııanlarında Alnıan kömUril ..._l b --.ı" l'etı a mali fedakirlıklan ıöze almak o-'\ ~a "ler : ~; 1 yUk-lemekle meş~uldUr. ~L • " • a •Yletk acaktır. H~ .. han ... i bir taarruz ha-

' 'il 'll1·' ·50o cı: • Ilabnı· alındı~ma göre, li-t. • ı.. r 'fırı T linde memleketin milli varlıflnı '-
' "il. "IJa_ 23 82' Or- nıanlarI gece yarısından cıvvel t \"\it,. teu. · 9 lira. ve istiklalini muhafaza için hiç lt 1 l, )'·Ooö~ilt: . Jderkeı : hir fedalcirlıktan çekinmiyecek terkede<·ek olan a yan va-

~h • s· 2.soo s olan Türk milletinin buıünkü ııurlarındaki kömürlere doku-
·~ ~ita ljtı· 1\'tiht ' e- '- ııulmı,,·acaktır. 't · 22 Bar· 3 narp harici vaziyetin~ zaruri o-
~u11lr\etı: ·05o lir . lan bu mali fed~irlıia da seve, J..onclrn, 1 (.;\.A.) - Rcuter 

~ lıı il· 3 ~erı. a. AJ'anl'ının ö"'rendiğine göre, 
l 8.r ' 118 "-ez· 30 •eve katlanacairından kimin fÜP- r.. 1. ?., : 8 · l A · • Jngiliz - ltalyan ticaret anlaş 

:'b ''75 25, ": naınur heıi olabilir? •'"t • l'~lc 4llUt 1.•oo ASIM us masııım akdi için Londrada 
'tı:~.~~ilh fln: 5s.203 mUr.akereler faaliyetle devam 
~ •• ~.trıd~fıli·. "t K d• h . etmektedir. • .• • oor ınaayon eyetı 1 t ı · l' 
l 

" a6ır: 2.
0 

.. erkez: 6 ngiltere ta yanın şımı ıye 
a ı{'lıı 6, l.Jı 0 0, Şarkt toplandı kadar Almanvadan tedarik et-

•? ı·"'~· Uburlu· 1 tljti lılitUn könıUrll 1tal~·aya 
(1,~a. · 2.&ss, ~e- Ankara, 1 (A.A.) - Bu~ün vermek ve buna mukahil İt.!\1-

~oordinasyon heyeti Batvekil R~- yadan ağır sanayi ve ziraat 
' ~"") fık Saydamın riyasetinde ba,ve- nıahımlleri almak tç:klifindc 

------~--=:.....a.A!l::ıu:...ulDJ.lu:u:nı.a.tıı:-----~.nb.!!U.!!1 un mu tur. 

Vels Berlinde 
( Bwı tarafı 1 incide) l mez. Fakat herkes emin olabilir 

ki vaziyet~, . ingil.terenin .. k~_nd i ki, bu 'imdiye kadar bi.linen as
mcnfaatlerını tehlıkeye duşure. keri yürüyüş kudretlerınin hep
cek ba~ka millteleri tehdit edemi- sinden üstün olacaktır. 
yeceği bir zamanda alakadardır." 

Alman mahafili ilk altı aylık 
harbin aşağı yukarı şu bilançosu
nu yapmaktadır: 

1 - İngiltere, Fransa, ne iktı. 
sadi ne de askeri tedbirlerle Al
manyayı yenemiyeceklerini ıimdi 
biliyorlar mı? 

2 - İngiliz filosunun artan za
yiatı gösteriyor ki, gayri meşru 
İngiliz ablukasına karşı Alman
yanın yaptığı mukabele bilmiıil 
neticesinde 1ngiltercnin Alman. 
yada ihdasına boş yere u~raştığı 
vaziyet İngilterece de tahaddila 
etmiye başlamıştır. 

3 - Alman müsallah kuvvetle
:ri hazırdır ve kat'i darbeyi indir
meyi bekliyor. Bu darbenin ne 
zaman indiriliceğini kimse biL 

Ziraat Banka11 ikrami
yesini kazananlar 

.Ankara, l (A.A.) - TUrki
yo Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının 50 lira ve daha ziyade 
mevduatı bulunan tasarrul 
mudileri arasında her Uç ayda 
bir tevzi etmekte oldul;u ikra
miye kur'ası 1.3.9•0 tarihinde 
banka merkezinde İkinci No
ter Veli Olusu ile diğer alı\ka
lılar huzuru ile çcıkilmiştir. 
Kendilerine ikramiye isabet 
eden mudilerden Konyacln 
Fahriye Ararat 1000, Fethiye-

4 - Beklenilen olmuştur. İn
giltere mÜ§kül vaziyetine çıkar 
eörmüyor ve ümitsizce, iki cep. 
hede harp çıkarmaya imkanlarını 
araıtırmaktadır. Bu imkan Po. 
lonya en ıeri bir şekilde imha e
dildiği zaman akim kalmıştı . Va. 
ziyet İngiltere için müşkülat kes .. 
bettiği nisbette bitaraflara karşı 
tehditler de artıyor. Fakat Al. 
man mahafili şunu tebarüz ettir
mektedir ki, İngiltere yeniden al. 
danıyor. İngiltere, Polonya ör. 
peğine rağmen, bitaraflar aruın
da yardımcılar bulmaya muvaf. 
fak olsa da böyle ehemmiyetsiz 
bir hadise, Almanyanın Sovyetlcr 
birliği ile olan dostluğu sayesin;> 
de kazandığını katiyen telafi ede. 
mez. Bu dostluk Almanyaya yal
nız şark hudutlarının masuniye. 
tini temin etmekle kalmıyor, ay_ 
nı zamanda İngilterenin Alman
yayı aç bırakmak teşebbüsünün 
akim kalmasına da vasi niıbctte 
hizmet de ediyor. 
Askeri faikiyetini iktısadi ye. 
nilmezliğini müdrik olan Alman
ya şimdi, altıncı harp ayı sonun_ 
da, yalnız kendisinin değil, fa.kat 
Avrupanın bütün genç milletleri
nin de bilhassa faşist İtalyanın 
sevinçle beklediği kafi neticeye 
doğru yürüyor. 

Diyarbakır - İrak hattının 
da Kartalana kadar olan kıs. 
mında ray fer§iyatma d~\'alll o. 
lunmakta.dır. 

Diğ'er taraftan Adapazarı ü
zerinden inşa.~ı mukarrer olan 
şimal hattının da etütlerine baş 
lanmı§trr. Bu hat, Arifiyeden 
bqhyacak, Gerede, Bolu üze _ 
rinden !znik - Filyos hattını 
lmnetpaşa istasyonunda kate -
~decektir. 

Kayıeride yeni zelze
leler oldu 

Unyseri, 1 (A.ı\.) - DUn ge· 
ce Kayseriye bağlı Pazarbİ:Şı-

, nın Pu:an·lran nahiyesinde 
23,30 da \'e dört bucukta. 3 H
nlye suren iki sarsıntı olmuş 
,.e bu sarsmtılnr Kayserld'en 
de hissedilmiştir. 

Develi merkezinde de 23.30 
da aynı saniye suren ve bu sa
bah 3.15 de de iki saniye ali· 
ren şiddetli ı;arı::ıntı olmtıftur. 
Hasar yoktur. 

de necat Çuhadar oğlu 500, 1 G •• •• 
Konyada Mehmet Şapka :!50, OrU p düşündükçe 
Antalyada Mehmet Akbaş, Bn-
lıkesirde MUzeyyen, Ell\zığda 

Arife Aydın, Ell\zıitda Nigl\r 
Kule, J<~rmenakda Sen·id GUn
gör, lstanbulda CelAI, Isparta· 
da Hüseyin Top, Klltahyadn 
Somar Onat, Samsunda Hasan, 
Seferi hisarda Sey!l Uran 100 
er lira kazanmışlardır. Bunlar
dan başka muhtelit mahaller
deki 95 mudile de 20.50 lira 
arasında ikramiyeler isabet 
etmiştir. 

lnönünün Macaristan 
Naibini•tebriki 

Ankara, 1 (A.A.) - Macaris
tan Naibi Amiral Hortinin niya. 
bete intihabının 20 nci yıldönümü 
dolayısiyle Reisicumhur İsmet 
İnönü Budapeşte elçimizi sureti 
mahsusada saraya giderek arzı 
tebrikat etmeye memur buyur
muşlardır. 

lıtanbuldaki zelzele 
lstrınbııl, 1 ( A.A.) - Rasat. 

haneden bildirilmiştir: 
Dlin saat 18 i 9 dakika 28 sa

niye geçe oldukı;a şiddetli bir 
zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üstünün lstan.buldan mesafesi 
850 kilometre tahmin edilmek. 
tedir. 

Askerlik ilanı 
Fatih askerlik şubesinden: 
1 Mart 9~0 tarihli ga::ete ilt.i

ııma ektir: 
Staj için çağınlan yedek mu.: 

habere ve topçu asteğmenler 
(ya.rsubaylar) 313 (dahil) den 
326 (dahil) e kadardır. 

MUhite uymalıyız 
Gec;eıılerdc hir lırtrna olınm;o, ortalığı kasıp 1"&\'urmuştu. 

Bt•nizi çalkantılar, küııükler i<;lnde bırakan .fırtınaları, b&, 
yalnız kendimiz ic;in tehlikeli buluruz. Barometreler, ra.Sat 
merkezlerinin l'R}Mlrları, radyolar, telsizler her claklka sefer
her<Ur. JJmanlar, kulaklan ldri!'tc, haber beklerler. Gemiler, 
koylara sı,Kmır, dalgakıranların 'arka.sına sinerler. 

ı-;vet, biz, fırtınaları yalnız kendi <'anımız \ 'C kendi malı
mız ic;in hlr tehlike biliriz. Meğer, fırtına, denizde yaşayanlar 
i<;ln bir JlC\'i zelzele imi~. za,·allı balıkları karalara fırlattı. Bü
tün Boğazh;i kıyıları, kayalıklar arasın<la çırııına çırpına can 
\eren balıklarla doldu. Sokaklarda elleri hAIA titreyen h•lık
lara dolu insanlar krn;ou~tu. 1şportnlara sı~ıwyanlar dükk.An 
küşclerlnc yıi:,"lldı. l•'i)'at ynrmı saatte hir değiı;;lyor, şlmdJ on 
he~e satılan to1o1un gihl bir "sh·ri,, nln, biraz sonra bee; kuruşa 
\'erlhliğl görülüyordu. 

Fakat deniz hAlA küı>iik içinde idi. }'ırtma. dinnıeyor, ka.
J"aya , ·uran hala~ııı ağırlığc yüzlerce. l>inlerce tona \"arryoİ-du. 
lkl gün sonra, hu balıklar koktu, denize düküldü. Bel~e 
memurları yer yer dolaştılar, diikkanları yıkattılar • .Bal4la· 
rm ta~ınınnsı için araba paraları verildi ve belki bu ta.rmma, 
onların günliik 'leğerinden de çoğa ıııaloldu. 

Hep biliyoruz, ki Illt'\'sinı me,·siııı, balık <'Oruınlarının ak
t ı~ı ~ünlerde İstanbul limanına Yunan \ 'C İtalyan anbarlılan 
dolar. Torik, sivri, pala.mut toplarlar. Çiftini en geniş reka
betler ic;lnde nihayet yirmi otuz kuruşa aldıklan bu balık.lan, 
c•n aşağı hlr lkl llraya satacak hale .koyarlar. Hlr teneke kutu, 
biraz zeytlnyn.l1;ı, azıc·ık lehim... Aradaki miithlş fiyat farkı, 
işte hundan, lın kadar ba.<.ılt hlr hazırlıktan doğmaktadır. 

H<"Dl Ak, hem Karadenlzlcrl blrhirlnc hft.ğlayan llof=azlar 
hizde, balık gci<;lerinln büyük yolları hlzdc \ 'C memleketimiz, 
z«-ytln diyarı oldııfcu halde kons«-n·c fabrikalarının hAIA ku
l'Ulmamasr, korkunç hlr lktısadi hata sayılmaz mı'! 

Muhite yabancı maddeler, hlzdc güç yetişc·n ı:;cylerln bile 
fa.hrikalarr yapılırken, balık konsen·eıdnl unut.ınak gerçek
ten feci bir Şf'y değil nıl? İşi-O son fırtınanın verdiği ders mey· 
<landa dnrnrken, ba.,ka ıııe;ze ne lüzum ' 'ar: .. 

HAKKI StiHA GEZGIX 
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r 19 ncu asrın 
l D l 

en 
L _____ Nc::~ .. -.i rezalet kahram 

On dokuzuncu asrın en büyük 

-3- l 
rcz.a.rothijn alınımanı olan l.ııc.. 
di Bolingbrok'un uzun bir ha.s. 
talıktan sonra. seksen ya.5ında 
olilıiğu Jlalde öldüğü haber veri· 
liyor. 

Ledi Bolingbrok'wı bir kır 
:bekçisinin kızı iken • ~inci i
kont Bolingbrok ile evlenmesi 
~ asrın son1ar.ında bü3iik 
bir rezalet l et:ı:ni§. o lıtgi. 
liz so.şy~&.eSini uzun mUddet 
meşgul et.mi1}ti. 

on sokakları L • z 
a lemdir Bu Çfft 1S93 senesinde Ba.l'da 

:gizli olarak evlcmniHleri!i. Kn. -
dmm ~ ı 32, 'Vikont'mı yetmi.!j 
üçtü. Bunlar sahte bir isim altm 
da. 6 sene birlikte yaşamışlar 'Ve 
bu arada iki oğullan nünyn.ya 
gelmişti. BüyUk socti.k 1899 sc. 

·Bir 

bir 
tara1tan 
taraftan 

çapkın .kad ıfil l ar, 

da dilencile r ... 
Fn.knl. ('Jl çok lı uma :ğL 

den binalar l.ondranm mcybn
Mleri olmuştur. Jngilizlerin soh 
l~~f(hlan mel~edeler olduğun. 
d.,n ka:n YP. .-rkck girip çıkan· 
ln.rm b:ıd ,. lıosabı olmayıp :hu. 
nısil<.- te-r.aahlnrında kn:rtlar i.rj. 
' mcktcdir. Fakat Rumların 
m yba.nelcıi gibi öyle fıçıdan 
<'lkarmn. ôlmayıp rakı ve diğer 
•nüskiratın tezg.a:hkır civarında 
n:ı_u.slJıldarı vardır. Müşteriler 
lwı-gisinilen isterlc~, musluk
lardan dold\ll'71P verirrer. lngi. 
l i7.lcrin hiç bil' 1ı ydc karar v~ 

nhalisine ni.sbctlc U>ndra :ıhali. nesinde ölmüş ve gömüldükten 
~i o .kadar şişnan olmuşlardrr ıı;onra 'r.divaç Jındisesi meydana 
ki bizim Galatada Karaköyde, vurularak, ddi_çük ÇOCl.Jf,°Ytm ''o.ris 
çeşme knT§tSmda §İl}rnan bak - olduğu ilan edilmişti. 
kı:ıl ya.nlıırıntla. ~k gibi knlır. 'Bu "haber büyük bir gürültü 
·v·e.m .. !c "'eı:kcıı ıwınama.dıld0- k h ..ı. ...... J oparmı~tı. Çünkü crkes üçün-
rından karınları sığacak kndnr cii ViXont.'un ·tnr.ımwnm bu is -

h~~'l oyar
1 

lar. ~attfıkpyı.:- ~a- me tevarüs .-edeceği kanaatinde 
~ şı.şman ar. varuır, ı yuru - idi. · 

meye muktedir ()la.madilt1a:rın - v lWyet 'dört RC.ne uzwı uz..-ı 
dan ~ ile ;halka gösterirler4 ı dıya lordmr k~ımısı tnrarın: 

lııgılizlcr ış haya.tında cok dan tetkik .efülfilktcn BOlU'a genç 
.ı;ıuntn~dırla~-. Hcr~es yata - • adama hak -verilmff] c :\~ont 
~ gıder .glbı ~cruw. koşar namını taşıma.sına restnf!n :mü· 
gıder ve kımsc kımseyı i.anı - saade olunmuı:ıtu 
mak ihtimali olmayıp pazar gün T · - · • 
lcri emri ticaret olmadtgından ~· - nıs amnıvonu 
~skm v~ dlltJlfüri ina3.ıilnr gibi fHJ 
otururlar. O gtin ticaret.siz knl- F red P e ri karısından 
dLklarmdan o kadar üzülürler 
ki kimse kimsenin ö.yleiliğini ayrılıyor 

('l>ahn vnr 1 • Mqbut"''tenis şam.piyonfarL'J. 
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~batı.arı olmadığı gibi yemek 
v lçmel\tC de .iti<fol derc~ini 
tecavüz j:Xlerlcr. O geee Mösyö 
Reynp ile birlikte bir ~t kn· 
dar ı,-etdik. Her ne ltadar Lem. 
dranm 'bazı -şol·~ 1dtITT fahi§Cle -
rin ""a.r'lcmtL'imd:ı.n gciilmcz hal
dedir; nncalt icrayı nefıran!ycyc 
'nah..•nıs yerleri olmadığından bi. 
zim ı;ibi misafirler lokantalar
da gooclcfüklerinden biz Cie mtı
maU yhle beraber bir Fransız 
lokruıtasmı. gidip o gece kal .. 
dr . Londranın fazla pa.haJılığı- l330: J>rvgram, 
na ~skiden kulak :tokluğum ol - ayarı. 13.35: .AjnnA ,...c UU!lcoroloJ• 
duğundall her ba18e idnrcye dik- haberleri, 13.!jO: Türk :ıuw~. "'- . 
kn.t ve itina olunıırak kemali re. Ol<uyıın: Me!lın.ttt Sı.ığnak. 'Mclck 
f ah ile dönmeyi (lüŞfuunekte ol- Tokgöz, l':S.15/115:30: Konu,nıa: (Kn. 
du~mdn.n. sabahleyin uy.kudnn tlm muı.U) 1s.oo: ı~run ve :rncm
ka.lkar kalkmaz kaç kuru_ş .kira. ıcket Batı.tayan, l&O:i:fJdllzU.: ıtadyo 
vmleceğinl nrkn,d~ımda.n ya- Caz orkeııtnuır, 16.40: mmıwna (Yurt 
rrm lisı:ı.nl:ı :otordum. O da. fr.ı.n. BUgiııi -ve Se\gtııi), 18.D:'i: ctlxu\t aa. 

bill~ .,Al' g;ooesl 

nca Ioka.n cıya oı:du. ki yUy, at, .1 : ('JillP. c JtYan, a :s 
elli kllrt.ı haftalık i tcdiğini ,.e mrtcorolujı :lmbcrlrrl, 19.~0: TOtk 
söyleyi.Jıcc o gece kaldığını ar- '.Mll%Jğl, Çal3Dl:n-: \ t.'R~en'lrıun, 
ka.danmıqı 1 atrrma riayet c.tnüş ce .. d~t n1Taın, ne. t ı-:rer, ı - ıuı.-u. 
olmak i~in bir iki glin dnha kal- Jmt: uu!!m tnm ... ; tuz::ıffcr ı;,c 

lı' ?lyatroım "l'e.r«fmtıan 

<lmin: 'TekrtıD kadro 
'l - Halk Opereti n.n'RtkAtlttn 

tıunfınöım l.ebldllct :Hor Hor 
.\ fa - Nuvarlm fşttnlltlle 
(«opoçdll •Otl t l 

:ı - Varycl: Numanıl.ıtTt. 

TR'lL: 2~18 

!ft. k~ 20.:eo dil: 
'O ADIN' 

1'omedl lmmn: Gilndflr: H tc: <)ocuk 
Tiyat.ı:ocu, A~m :Z0,30 dtı: 

flPTkr-8 "!!ildi '!'t'dindt! 

~ 

bii.lJii.k i 
nıöldii 

ann 'Frcd hri'nin luıı l 1 siııcmn 
yıldm Helen \7inson iıönci defa 
olarak bo.şamnak üzere mahke. 
meye müracaat etmiştir. 

Dundan evvel de 19S8.k5.muıu
.;evvelinde Peri ile llelen Vinson 
bopnmaja karar vererek biribi
crindm ayrılmqlar, fakat resmi 
boşanma muamelelerini yaptır· 
madıklan isin 1939 maTtında 
Ncvyorkta tesadiif en buluşunca 
yeniden ban_şarak 'birlikte yasa. 
mağa başlamışlaı;aı. 

Bugün iı;e .anla,!&llatlk'lzlı~ın 
daha -,ciddi olô\,\ğu görülüyor. 
Çünkü ıUclcn llin'Son do.ğrudmı 
dqtruy:a mahkemeye 'müracaata 
k-anır -vermiştir:. Genç kadm ko. 
casmrn urtdisine :tahammül edil
mesi imkansız '.bir Uıay:ıt ya§at
·makta olduğunu ileriye :sür-erek 
bopnmak talebinde bulunmuş
tur. Helen Vinsomın yeg5ne it. 
hamı 'bu<iur. 

Helen Vinson evv.elce Mi ~ter 
Hari &i cr:man'dan l93"S cnnin. 
de ay;nldıktan ;S0t1ra Nevyoalı: ı.ci. 
varında <O.turmaktay'.kcn Jngiliz 
Frcd Peri ile 'tanışmış. seV:~ 
ve ~vlenmi ti. 

F.ı:ea Pet:i cvlen~ği .zaman a. 
matör hir tc.nüı.çi idi . .Rakat .biW. 

.bar.e J.9.36 cncsinde pro!~yoncl 
olmuş ve ~ünya tenis ~pijr:on· 
luğuuu kazanmıJtır. 

Helen Vinson az film çcvirmiı 
olduğu hcılae tanmmı bir yıH:lız
dır. ÇevirBiği film1erin -en <mil. 
hi.mlcri Pol lMuni ile :birlikte ha. 
rıtladığt IBen bir pranga kasa. 
ğ:ryun" ..ve !Roôcr Mon.go iile ~
virdiği "Hayat, sanat ve k" ile 
,.nroavay• dır. 

"\MAlikemc Clavayı tetkik etınck
tedir. Herfüz !bir karar ven1mi 
acğitdir. 

· ng~iz ;t<ralt 
kraliçesi 

~ve 

Kanadalı gönüllüleri 
z · aret i l r 

FEKfiJM~Ji~ 
Çtıtwren · 0.S t_;dAN~ 

- 16 - ~ıl-
ç1kn uı~ 

M.a.rNen kocasının elinden t.u. mnnl~d:ı. }JeJI~ 
tarak yaWm ıkenaı:ma oturttu. masa 'ketl }tD!llı. )1»;?: 

- Yirmi da.kik.adanbcd hen mckte ~ . ı;iiiii~ ~ 
de uyamkt.nn. Sabah uy.kunu Butan gerl 11,1ıtl ~ 
'lurmamak için ~es cıkn:rmıyor- h ba.kış~1; SC~i}ıı;)1. 
dum. lkimi.ı cfo ne i~·i ndamla. c.uklar ıı::lir ~llil' 1~ 

~ ··ı ., aka.va. ~"":'"" .,..-1'J l'lZ u~gt mı . ~ ··~·1C :tıV:, 
d::ı.ş 2'0ZU.P 110) ~ 

- V.Wla.ni ben senin uyudu· bir.den ~~1c1eti:l~\1' 
ğunu 7'3JUledcrek seviniy.or.dun1. Uz.ere i.S~ ~· 
A ! A.z '.kalsın öpü~ıeyi mıutn- har.ır1anır~011 dutÖı.ı 
ca.ktık. ~ÖT.Ü fi1,erJtlC bşt 

Dememez Mar)•anr kolJar.I e.. t.ofU ~ 
ra.sına alarak 6Cfkatlc bağrma - Do;, 10;~. , 
bastı. 6lnIZ ÜC6 .. gfi.f ~~· 

- Ah! Ne cici. ne şc~crsin SonrA ~ur P..,t~ 
1mncığım. ;sn~n ;seni ne lrafüır - J3oll si1tl ~t?" ~ 
6e'.Verim t lm:vada.n :-...,b~ j~ 

. Çünkil ~1"" • cıv.ııı ~ • 

.Bir Jahza .bhibir erinin kolin~ t::i ııiz sı~ ~ ~ ~ 
r,ı arasmfüı 1mldrlar. Sonra. &mra 'biJ1l. ..A "'..f 
Ma~·ö. ayağa kalktı: ya\'aş :n- ":<.'m'Sunuı· c\1'~~1 ?'.A 
\'AH ~a.stJk.Jn.rl düzelttj, parl.:ıtif ~ - ıli3\'ct; J};D>'._':~ w ~ 
karyolasını. ilte ve ~:o~r"rBJila llıı~: :fl!l.~.R· ~!~ ~ 
beraber o::ln.nm hir l<en:mna is· dıınunu%11 ~~~~ t 
tif ederek üzcrl!ıi bir örtü ile M!d)'D ::P .... bil~"• ~ 
kapadı. clini ~.-alt ~ıtl~ ~~ 

Fakat yı:kamu .giyinmesj bit. tc kadSl' ~! .. ~ ff>"•~ 
mck üz.cr:e iken. kapı. çocukla- _ Qok .. fv~A 
tın ~'UDU'ltklaı r altında sarsıL hn.t ~1ı, aıı. ~ 
ttia~ra başladı. d?.~. k~~11!1;.ıl~ 

- Ueyı?idi yavrucuklar! .• 1&. gorra,'l... "\ 
te uvanör1ar ... J"'"nve -ala"biliriT- Tinde ! ~ı~· . 

'!('-< " 'Marvnn ~~ 
del!il mi'? Bugün pazar. "MI lbnfi.fge :v- ~ ~ 
Bir~ ilakika.danl:>e.ci yan o· ~~~ı:.4: ~ 

da.dan 'ka:h1mlıalaT1a karışık bir _ Beni o ıt;, o>;.ıl"d ((: 
cn•ıltı aksedivordu. Yastıkların tcrihh·~ı;s~~ ıı.~~~~ 
1mvttda. uçup 'auvarlara .Qal'ptiih SJ ~CiV oau:ıv:. 
duyulu.Yor ve aynı zamanda, iki bu.ki söyle~ 1l 
kiiçük yuınn•k boyuna ~apıyt Jat::ım .oldU~~~...ı 
dövü~·o.rilu. -.. t:trvtm cnfü~U bir meobur ola.CIJ~g1-
C'illlhn.~mcy1c: w t,eua sı.s.ilC~~ı. , 

- Evet. e1~et, 6<'~ !llıkat heı sanc.rlar.J~ ... ~~~ 
~~y"i ktrne'ak1aT. ·dedi. :M:af.\-•öllU" ·" jY"' ~ 

Ma.työ yumrubı ile lmpıv:n w. - $a.hi Jl:l~ ;ıt~ 
t"arak ~1!.p .veıinoo .duvarın ö- \-urken S(>J1

1 ~ 
teki ıt.a.rafmda 23.fer aıidnlnrı, le mi? ın~ ~j 
tcpiınnı.Uer,, _mrnı.§?nalar ~tiL - Ne o ~ 
met;e ba.5ladr. '.Baba kapıyı açar mi~'.Bti var. tJl· s-e 
w;maz. ~ocuklar itiıe kttkışa.is:e- tal1la )1sort;cıan-t"' 1'_ 
r1ye :liücum :ettiler. Dördil rle a- Dokto1" c ~A 
ynklamıa ıkndar ıtZlDl ~celikler lıyn.r_ aJ..;: ,;.,jıd~ ~ 
.gi~-mi{;. .çıı:>hk a)·aıtlnm. iyn h ,:pa>P' er...-.. ?; ~ 
ısaçlar.ı:, pembe vüzlerile'ttnloıbL ınelisiniz:1J~~ 
t·er minicik ::mele-fi :andttmır1nl'-' ~1 gebelut :}3:t !:P~~· , 
dt . 'J\mbruıt1! mh:ük kardPŞ O). lJC'!ı. ~. ~~ '"' 
ıluihı b.'l.1-de hepsinden ziyııdc cil- <'ck:n~'Jt'..UJ.?i:l 'bÖ.Yıc ıı~' 
ıretli götünüyorôu. Blez ilo ~ lrm dünY:J._.-t d'~..rJ 

l.ondrtdan y zrlıyor: niz. ciddi, daha sa.kin bir ta\"IT- tırapsız; b~.:";-ıılı ~~ 
İngiltere 'Kr-al e Kraliçesi g~ la Matma:zel Rrızu cllminclım tut ııaryllll ~r.t· ~ 

;en gün çay içmek üzere Kana- rnnŞla.r. "bir ~ \bir ısola ~kc· _ :sen ~ıb~ 
dalilara tahm 'Ctlilmi~ o1ı.n Bn.. rek yj.irütilyo:rlar.dı. Ambruez ~ikü.vetinı ~tı ~ 
ver Klübic gitnü~croir. bir src;ra~ıı ;J.Utnğn fırlndr. ııi.,tc buJ~ ~Al' 

Kral ile Kralis;e bu ziyar.etl:er.i. - Anne bana'J·nnm.dn bir yer insarilnrn1;ı ~ f' ni hahenıiz ~ı\_t~şlar ve kli!J>tc U& ÜŞÜj'\Jrum. 6U .);t.\TU (jetc 

dıktruı ~r.""aJrtdc_c:j!ğimi,.hıı..lro.. mr, !0.10: 'Kon~· {GUDUn tllt' • 

dar vara 'crml'.'ğc iktidarım ol.. Uelefü, ... "''i: TOrlt '!.IU::lğt: "Pı:Jmı hC'
madıt"!llt :ınlattun. O gün sair yeti, 2lll5 IM!.itlıt: Kllı;lll;: ctkcrtra, 
loknntala.rı 6a tahkik edip ser - .22.r.>: emlekt!t 1'13tlt nyıı.n, Ajau:s 
gı mlinasebetıle muhtelif mem - h:ıbcrleri; draat, ~ TahvUat 
l~ tlM'dr- lıll8li nilfusım gel - tKınnbiyo - NUkut lm's:ıın (Yfyat ı 
"Ulfi olm er Yilzü.ıtd :n fiyatların 22:so: ·onıomıı. <Eenetıı 'l Ulı:rd~ 
::ı.rt:rn ohlujımu, ~oksa. alelade YtılntY. kıs "drtlgn Jl03tııtııc.:>. :z:z.:o 
1'2..mtınlardn 1oka.ntıı. pdalarr ;ay_ .l!UT.ik: Caz;band {Pi.) <S:ı.ırt 2s •c kn. 
elet bese:r, altı~ yüz kutıı§a doğ dar yalnız uzun Ulll"'n PoRtaalk > 
rıı i,.tioar ohnuıbildiğini anladnn. '.28.25/!!3 M: Y~nnki yırogmnı v ı.:a 

iki saat kalmışlaı:drr. Kn.lige ıo.. Hemen ve>zınan eltma ~ir.erek saydmı bU ,v.~ 
k · · ıı .. ..,.. .. m· ·ıu ·11.•anma kuldu. _,.,u. dim" 1.' i1 TJ nntaya giTil ği zaman, l'.oı:onto. .u..u<io .;,J -..u • -·'·1 ı:Jl1 .,,..ıı 
• mın ilzccinc Blez il Döniz .bir.er Ça<!UA ı:ı. Jl'w ~ u akı}ıun tda ua ~lık eden ıKanaön ılotası ~ıt.Usil btl :ütUı(t1 

l.lıl LK ODfll 

7.0l:O ıı:>aımuıa onbaşılarından Hod~sk maden muharip .n.ziycl.i ta.kınam ya.. k Ol')jv 
· -'-" · · 1. tnm --u°!""....., .. a ,...... ......... ,.,.:tiler. Bir ara.lı • ı.if ı:ı .. .,.k OperııU suyu .tMftc.a;l.C Jdl, ıK:rn lt"C doirru. '"ll-" ,. .. ,;ı...._.. . · ~-~ .._..,........ cJı nu'"Jl,,,. ~ 

('llnllınr) ea «>nlıo.ş.rya ~itmi§, 'f:lini ıknu , • 9.... t _..,, · "' ...,._ '7- ~ b" Yeme •::a\nız RozJıralmt..=f' O da !ar ,_µ - ~ 
·---O- ismini, mmk.ğini, ve JLondratla kilçüciik cllcrile kan·Qln.ya. tır- en ~;:~ı,e ,:~e 

ı.....~- - ınamna~n. çri.'lım • .F..akat muıraf. - 2-....-~ eğı..ır AZ'EMDAR Sineması at.ıuu.ı.ı~lan o1up olmadı,ıını so-r· f 1 k' b' ik' .:ı f de Jif;ro VcI%.1 f r} 
Bu hesap hiç bir suretle İ!\inle' ~11 • 
(•Jveı:nıiyeceğindan ehven bir ya-
a.ma yer.i arnma.ğn ıbaşladım. 

Cilnkli yıııı.hhu:m malumudur. 
'ki hrr ,şohıin ka.ide.i mahsusası 
ı_.udur · Bir adam va.rd~ ~erin 
ruı_,·.alini bilenlerden n:rıla.ma.sı 
'e ona göre 'hareket eylemeai 
t5eyalıatin n büyük şartından • 
dn. I..ondranm bu gibi -bazı 6İm
• !erile ar'mdaş olup ~ehir tih. 
valini öğrenmeseydim be!) knt 
:r.ıyade mnsra:f a tluç.Jr olurdum. 

Tiy,at ro Ye sin em alar 
.muş.tur a c olamn~ra. ır ı ue a ye- _ - ~b.ııbt~A,jt 

~ - CebelüttaNk On~sı : re Qturdı.ı. ÖCk<!Si ayulm çikı • ~nu~ .~.- _.lJ 
Cnıusu - lhyır.. '·~·ordu.. . 1 "'Y .,,. __ , ie~uc pıçtrJ;P-- fır/ 

2 _ v _ _ r t:a .kr-'lar !D.iycıcevap :verince !Kciir.t: -: \11 DCn annP. . • 3:,lA;.U ... 
.Q..ft:r- ll'.u ı Nıhay.et kardos1ermın yardı • 1 

--: Yakında olur. mile auncsinin kolları arasına l 
eı!~-~~~m;~~~~=~lfr'i!HW!ıl'B I Dıye mııkabclcHe bulunmu tur Zl'...OC..'°'Ok en iyi :J.•cr:i huld•ı. Evve- ., f( J 

. Bu. csnaöa !Kral oa ntler1crBen a. llııty.ö ruıa~.e .cl.ti. Bu lı~a.. f' A 
"" jorJ Robenson ve ıafkır:la§ı 'Loy6 11 ;\'2.vrulıı.r annelerini rodeliyc V ,f'(i. ~ 

- Huloıılrı rıııd,,n crnuyanın en gUv•l ftıiml~rtn1 ~~rdUğOııfız. 
~etingcl ile görül}mckte_ i-di. 1A~ hilir..:.cri.lL Falm.t J iiru;ıı.n 0 ka- ~iP.<& 
t.:t bttan Caruıeden1erm ını 1 dar §en ·ve mü:rte.rih ~fu:ünü}·OT. 1 uaxetef!B t.:1~~ 

Bır Londrnlı 'bu Jokantn.da 
kaldığım takdird<-" pek fuJa 
ma:s:rıtf a 'bo~'ıtlncngnm n.nlata
ralc -zi:hnimı büsbütUn lrurca1a • 
yrnca. en f'hven yolu tercih et-
tim.: Dört yür. kuru.~ bir tc.. _ 
mi~ 'familya it;inac bir 'Oda tut. i . 
hım. FıvYC'lki '<'ri-m ecn bDer i· ili <f 

kam tin mahsus o1duğu için 
imse yUZüme -b:ilmuyordu. l...U.. 

kin 1>u tuttuğum hanede bütün 
vermer oldui:'lllldnn herkes yü
ıli~ obed beö bakarak e: 

..- lrürk .. TUlik.. diy biribir. 
ne gö..cıterme.. başladflar .• 

rtık •TUrk" laf&ım kulağnnı 
agır cdrcPk derecey<' getirdi • 
r. 

A 

LALE 
Hn•· hu hııf.t ç,ün..l~nin tc;:-li H\k'a l nr.r1ıda.n ncw7.uunı ı 

ftl ;n aldld lir ~!\be Qp f)a~ıt+lftdı . 

fi'rnu-:mnrn ı:-M·k oröulnr:ınrn iı:ıtlr~Jdlc -ynprl:uı 

UÇ HARBiYELi 
ımetleti ıı 1 ·a:k ıı~ğtndR ıı 11-:.k u u ldT c.u.,ıliJ· ' olknnı. 
• -:-1, 11 sommY. ufttk1.arrn ı ~au bi.J' göniil ıçoll JIA~A.t.la 

•Üliimün ... • ,.kin. :J~ ır.ahın mücad~l~idlr • 

!J..aveten .Renkli M IK/ ve Paramunt Jumaıl 
"c :!.~lO ıla 

<iuyunca °KT'ill: çocıikla.nn yavttlfüın:ruı öyle ~ 1"" 
, . - Bu ayakknplarla dan etmek ı •an ve )iire1rt.cn ,t.Ulijyardu ki. 1 \UO~ ~,t 

tıızc müJ"kül gelm1yor acglt mi.. r.cnr 11..dsm °h1J ~vimli mn.nz.3.l'tl 1 :.t··~~ "A \ 
D . • ııı ~ lÇ• .ı-ı: 

l!' C or.rnuştur. lcarşrsır.1.ı. mesut '\'C nıUt.elın.y • ıı~ 
Dundan sonra Kral ile .Kraliçe vir ıkalr.uii.L Döniz. .iqr..rjde ni. Allı" :ı61' 

karargfiltm ıcr"tnrfını gezmişler. dn . 'rültü ynnttk1aııını a.nlat- :ı )111' , 1~ .fli'.; 
dir. Kanadaclan tanıdrkları birçok fı: fi aJh" tı!-ıJ.11 çtır,/ . 
kimselclcrl~ gürü; müıler, bcr. - Blc-ı cluva:rida bir tlrümc.ck 1 y.ıtı~c1cıı 8'6~ıilf',,f' 
b~r salonuncL-ı ~lektrikli traş ma. ~i>nniiştii. l'orlmyor'.du.. 

1 

~ettuıu; ·~~ 
1-ındcrj üıcrinıic münal:ata ya. BlezJıemcntitira.::.etti. ~ne~~~~~ 
pılmıştu. - Ha.yır! J{orkını:ı.dmı. du\•aı·- JJcpır ~~ ,'1"',/, , 

Ayrılrrke:ı K-raliçe ı:l'anadah da bir örihncelt s:-öroürn ıve ö?dür· ı Atıonıl ~~~il. t 

• bir gönüllüye şu suali sormuştur: mek iQin .'llstrı:tmr attım. .. -e ta~~~ Q i 
- i~in ~ünü yazflma~ ka· Bu ~~ıs ~ :da 1>0 h? - = 1~1' et~~~ • 

rar vertliniz? şunn. gıttl. Ka.bkanıilar.J:ı. ıgüle.. ::rtidiJY~" ,~""~ '"t. 
- Ge.çcn baharda Kana&da rck: ~·~f1"~ ?'~')_ 

gördüı:üm nv.ik 1cbc$sümünüz -:Ben cU:,I..Bcn de! Böyle.iınp1 Atm:ll <'c.tlJ ,,;'f!. 
heni gönüllli yazılma.ğ~ '!evkctt'i. hop! l:~gmıı tnttmı. ~~ ~~~ 

Heıxn bi.tdc.n gülmeden Jmt.ılı· eı ~~A~ 
'Orlt.rclı. Jialdkat hrilde ':nstık ncar-d!ll i .P', i""J 
muhı:ırdbesi )'BmltID}ardL örüm. !::'!o. ,.~::~~ .ı: J 

rlor t\('l! bal ise b11 ver ga)tet r················· ................... - ... ·-·-~~·..._... .................................... , 
temiz o1duğundıın ·Londrncla /? , f 2 N C ,· ve S O N H A F T A· i.· .m11.ııımi:,~,n; Hal~Yım müddetçe QTadn ikamet r-, . . ~;l>Jli-'-~q_,,! ..... _ ._._ 
<-Umı. nlmT. yemek u;in JOlmn· ! I i : 

t:ek ~eleai nydurma bir ma.ze. dör.dllnCo,,,ıı;(~, ..,;... ~ 
1 ettt. çu:ıeut1c ~ ıırıııı:~~ 

la\PQ. ı:::idcrdirn. : ........ ................ .,.. aa-..... _. ........ , •• : .................... ~ •• ~ .. ,, ............... ht.-... 911. .... .... . 

A.."lTUp:ı YWnlılarının maliı • ~orwın~rnı~ bfr ınoıntffllklrct : Fransız eıncın._acdık ~ıenıı.nln "" hii~·ilk ?.arf'ri 
mu dldıUhı .. ere J:ngiliderJn 
flWn. yeyip "çmcl<!ni meşhur.dur. 
H tta. )em• k R8Ila&nda ltimsc -
n ın baktıı:-ını ıstemedilder-i gib1 
ken~. rj Q"' brrlbirl rinin \'ı'ÜZÜ. 
il~ bakmnz \'C trülmez. .litkm;!J 

f'!'J<'r. 'Y°{'mek ~ ]y'it> jmıedcıı 
b'1"' ~:ı ıbi.r y düşünmezler. ~ 
k rıt:ı :herkesin otU1" raklarıJ 
-. "r'erin etrn(ına p<>....nnnklık oo
lWnıı · • Yemekleri patates ile 
n . tlzerlnden gi:t.. l 
mr. U r olup Uzerioe Tin.tl 

-,uyu (bira) ve ara.p .l~rler. Ôy· 
t1 karşlc )' mllk ycmrdiklerı · -

t m 'il .. .,:ırını ynrn),p ı\ ''nl''1 

1 ON KAZAKL ARI 
t .. \lrı.·ıi '.\'t\J'J\.'ıtrt th'S<m l ıiı· ın!W.7.n - \'.n':'n.nıı-: bü· ı1sk ,. l lıtlr:ts ı:.r __ mınnı 

Uütiin kıılpl <'ri tll r<!t,.ıı bir Juııynt f..ndn..c;;ı 
llıı .. ,-.,,-.,: n()r{ilcn ütfüt 'üper ,11'lllmlnrin Ul\"W.taklyct ' "' 

nı u7n.lfm1p·t ırı!kvr.unn. kırıyor 

P ··SiF KORU The 
WARN1NG 

IJondmnnı H:u~·mlan, Dc11i~den \e J{arndan au~ma.1 Tan•a.relerlnc lcar51 m{lda.fnıı.sı 
Z hirJJ .. a:ıln.r.a. nhrip '\'.<! y. n"'m boml.ıalarma karşı koMln:m:a. fPr1birJ.-.ı i 

s o M ER sin·emasında 
l .:'tO - l - •fJ.~ '(' • ıhı 

fatyQ. ~1 il~ w dıaliı- 'hcmt'~~~· ~;::17. 
\nt.lencıı il :pembe y.Ui.lcri dalla ltJ Pıı 11" ~ 
ziyade seyre Chnıma:nuyurnk ~::ı.. :::ıcr ~~ı ıo :rt!~ 
~~ ~tu '\'C ıherbir.inl ibiccr k • santt112 sıt~ı,.ııtt":.dr~/, 

· re.Qptil Bu öpüşıçocukla.rm çığ. TJc:Q.~,;<~~~~~ 
l~ı bir Jmt «la.ha. ı:a.rttıroı. sa:~-.... ., 
'.ıülmclcr, bağmnalırr.. Ban h3il· BtT e~ t;-~~' 
di !bllldu. .Maryan çekilmeğc ı;:n.. !UJ ~~r· ~dl'·p.-.;!' 
~ak; ~ 1t!r ~~~ ~ 

- Ben a..""tık kalkmnlı~·un. tırı r,ct'cn ~~ &~ 
Bu kadar terobcl1ik ıyi <lei;ılair. ııcı J<Urll~ ~ ~~ 
Hem de L'OCt:kları t~mfaleyjp ıtnldt U:. '.)~~ ~ 
giydirmek 18.zı..'Il. 'kendt ~ d! ot;-~-

1i'emck odasmn. ndiklerl 1.a. eadd ~pr.: tı'llı 
~ sn.a.t. '°11 t:>1!1ln~ı~. Ddnmn ~~c 11AD.,::S,ı;ı· 
lnr .k~a.r.ınds., hır çını robn ~ ı teJl'fıuıu: " 

• 
rnldavor. O?'<ıdn. masa ii.lj!:e.rinde, 

' _ haym~ bir tns sıcak sütUn du -
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v e e 
sırf bu kadar §İddet ve ısrarla ha.. 
reket etmesi hızını memleketi ah· 
lakiyatı Uzerindc duyduğu derin 
ve masum aluka ve heyecandan 
aldığını bildiğim iyi kalbli mild. 
dciumumim, dedi; Fransız ede· 
biyat tarihi milverrihl olan ve sa. 
lahiyeti bütün dünyaca tasdik e
dilen Lansonun iyi tetkik ettir. 
mcmi~siniz, bu işe memur cttif_ti. 
niz ad:ım ya Jakaydın yahut aL1i· 
Un birisi imiş. Lansonun iki cilt4 
lik son resimli tab'ına bir göz: 
gezdirecek olursanız hakikaten 
söylediğiniz gibi .:ıtahiyeti bütün 
dünyaca tasdik edilen bu edebi
yat müverihinin Piyer Luizi Fran 
sanın iftihar edeceği en kıymctii 
e::liplercen Nrisi olarak göstereli· 
ğini görecektiniz. 

Afrcdit Fransanın ancak en 
kıymetli ve Fransanın ancak er. 
edebi eserlerine sayfa veren Mer. 
cure de Fran:e'da çıkmış'tır. 

Ve nihayet ıayın milddeiumu 
mi bu Fransız edebiyatını tetkik 
etmek bahsine bir son vermeden 
.. unu da söylemekten kendimi a · 
lamıyacağım ki en büyük hatayı 
en sonunda Gringoire gazetesini 
hakime vermek suretiyle yaptı. 
nrz. Davanızın Fransada nasıl al
kışlandığını ve Fransızların d:ı 
sizi nasıl haktı gördüklerini isbat 
etmek için bu gazeteyi elinizde 
bayrak gibi tuttunuz, değil mi, ne 
tuhaf, ben de aynı gazeteyi bu 
dava yüzünden Fransada ne ince 
alaylara, ne müstekreh istihzala. 
ra maruı kalmakta olduğumuzu 
göstermek Uzere sayın hakime 
vermek için getirmiştim, siz ben· 
den evvel davrandınız. GörUyor. 
sunuz ya ne garip tezadlara düşü 
yorsunuz. K;.abahat ne sizde, ne 
bende; bil tün gUnoh Fransızc:ı 
bildiğini söyliyerek sizi aldatan 
ve Fransız lisanmın en küçük es· 
pirilerini bile anlıyamıyacak ka. 
dar bu sahada cahil olan o meç· 
bul miltercimin omuzlarına yük. 
leni yor. 

Hayır, benim iyi ahlfiklı mUd· 
deiumumum; Granguvar dediği. 
niz gibi söylemiyor, bilakis bi. 
zimle acı acı alay ediyor. 

Davayı ilk günündenberl bü· 
yUk bir soğukkanlılık ve o nis. 
bette de bUxUk bir dirayetle ta· 
ki_p ve'·idare eden degerli ve tem. 
kinli Jı,QJ!jimi'P'lin şi°"di dudakla· 
nnda ince ve manalı bir tebessü. 
miln yandığını görür gibi oluyo. 
rum. Yüzümüze bakarak ve gü· 
lümsiyerek her ikimize de §Unu 
söylemek istediğini bakışlarınız. 
dan anlıyorum: 

(Niçin bu kadar zahmet çeki· 
yorsu:ıuz, niçin bu kadar çırpını. 
yorsunuz, niçin muhalle uğraşı· 
yorsunuz, unuttunuz mu ki da?~ 
mahkemenin ikinci celsesinde ış: 
ehli hibreye havale etmek sureti. 
le bütün bu söyledikleriniz şeyle. 
re lüzum kalmadığına karar ver· 
dim. Unuttunuz mu ki memleke. 
tin en yüksek ve en s'llahiyetli i· 
lim müessesesine mensup mümes. 
silleri huzuruma çağırarak, vic· 
dan ve namustan üzerine yemin 
ettirdim. 

Eserin bir eseri sanat 
olup olmadıihna karar ve· 
r!n bana bildirin. thtisasınızı 
salahiyettar addedivor ve bu 
ihtisasmızı bana yardımcı ola· 
rak kabul ediyorum. 
Doğru, kıvmetli hakimim 

hakkınız var beyhude yere za. 
manmızı işgal ediyoruz, ne .ya· 
r.>avmı, İstanbul müddeiumumi 
si 'konu~tu cevap vermeğe mec· 
burdum. 

Müstehcen neşriyata 
karşı mücadele 

Savın müddeiumuminin mUs 
tehcen ve muır.ay!ri aru baya 
ncşrivata karşı memleket ahla. 
kını korumak örf ve adetlerimi 
zi muhafaza etmek irin şiddetle 
hareket etmek mecburiyetinde 
oldu§lımuz bahsindeki bevan 
'arma bUtün kalbimiz ve heye· 
ranımızla iştirak ediyoruz. Ha 
1dkten çok doP.rudur, mükem. 
mel dUşUnUyorlar. İddia maka· 
mı kanunun kendisine verdi~· 
salahivet ve şiddeti kullanaraJ.: 
memleket ahlakivntmı müsteh. 
cen neşriyattan korumalıdır. bı• 
docrrudur. lstedlfri kadar bu sn· 
hada siddet göstersinler, istedi 
'!i kadar bu sahada tleri !!itsin 
ter .. bütün memleket münevver 
terini, hukultçulannı gnzctecilc 
nı tabllerini arkasmdn bulacak 
Janna sünhe yoktur. Fakat sa 
dece müstehcen n~rivntta Yok. 
sa her ırördilmimüz snkalhvı pe· 
derimiz zanneder J?ibi her önii 
mUze gelen kıvmeUi eseri d<' 
vay bunun içinde b!r meme par· 
rn.sı, VRV bun.un foinde bir öpfü: 
me safhası var dive huzurunu. 
':l;ıt r-etirirsek va-rffemizi biz<' 
eıwipct ettikleri eeklldo yap • 

Esat Mahmut Kara7:ıırf mrulaf a&ınt ok"Uyor 

mamrş oluruz. 
Ehlihibrenin raporl:ırmt tet. 

kike geçmeden evvel sayın müd 
deiumuminin Piyer Luizin ese. 
rinden müstehcendir diye geçen 
celsede getirip okuduğu narça. 
lar üzerinde biraz durmak isti
yorum. 

Çok kıymetli. c;ok sabırlı hfı 
kimim, müddeiumuminin bu 
noktada yanlış düşündüğünıi 
arzetmeme müsaade ediniz. Bi. 
lirsiniz ki bir eser bir ömre, bit 
hayata, bir varlığa benzer, bir 
küldür, bir bütUndür. onu parça 
parça ayırarak tetkik ctmeğe 
imkan yoktur. 

Nasıl bir insana insan diye • 
bilmek için yalnız kulağının bir 
oarçasmı, yalnız ayağının bir 
ucunu ve yalnız bir dudaüınm 
kıvrımı e:östererek inrnn diye -
mez ve bir mana veı emez.!!ek 
tıpkı onun gibi bir esere de yal. 
ntz b:r pasajını alarak, valnız 
bir sahifesini okuyarak müsteh. 
cendir diyemez ve mana çıkara. 
mavız. 

Edebi bir eser nasıl 
tetkik edilir? 

Bir edebi eser bu şekilde tet· 
kik edilemez. Eğer bu şekilde 
tetkik edilmeğe kalkılırsa Is. 
tanbul kütUphanelcrinde müd • 
deiumuminin elinden kurtulacak 
tek edebi b!r eser kalma1..dı. 

İsterler ıni Nedimin Hama • 
mislnl açarak şimdi dejenere ol. 
muş bir bedbaht oğlanın, hamn. 
mm ~ölgeli bir k~esine uzan • 
mış vatan .Nedimin yanma ge· 
terek ona sarılın nasıl öpmek 
istediğini ve Nedimin de bu ah· 
laksız oğlanın göğsünde çıkan 
tüyleri görerek giineş bulutlan. 
maya başlamış diyen parçasını 
okııvayım mı? 

İsterler mi Tevratı ararak 
Hazreti L\itun bizzat kendi sut. 
bünden hasıl olnn iki kızının a. 
rasma girip onları nasıl inlete 
inlete istifraş ettiğini tasvir e
den faslı okuvavım. 

Ve yine aziz müddeiumumi 
;stcrler mi lnciPn kacaıi'mı kal· 
dırarak daha dünvnvı tanımı • 
''acak kadar kUc:Uk bir kır.ı ney. 
"'amber SUlevrrıanm nasıl l:a • 
'{ırta bai'fu'ta bir hurma ai7acı· 
nm altım sürnı.ıevio P'ÖtiirdU -
-ninU anlatnn fıkravı okuvavım . 

Ve yine isterler mi surei Yu. 
:mftan bir sahife arın Mı~ır ka. 
d-n1 armın onun P"Ü1el1F'i knrı;ı. 
s.,,da nasıl kendilerini kavbede· 
r ol( te11!1Sli) i\letlerin~PTI kan bJ. 
r~'·hklarrnı tekl-ar ede,rim. 
Havır havır. bir edebi e~er 

P"'tr.a narra o1nmamn~. Parcı:ı 
;:-.,r,.a tf'+Hk ediJe'r!ez. Bir enebi 
e~"" kil'.lü.r bir hntii11dür. Ha • 
yıtt~ ahl~b; ta vardrr ah'iıksı1 eh. Bu kub~nin oltrn1n fp .. llet 
te vncııvor fıı?.i'Pt~fıı:lik te. ~a • 
n"ttr~r kitı:ıh1nr1~ te<'lr vıı rıab'I · 
rne't için her iki realitevl de te 
b~ rllz ettlrme"c ve hlltlln nr•k 
ıı=-;Te nnJPt,..,~va mPrburdıır. Bıı 
r'sıt•ı:ı:ı dc."Fil ernv <!ine bakarak 
t 'Htlim verere"iz P 11 lkitC'n n h • 
ı:.ı.ı:ırıı:""ı vnve nhıralt almrş iEe 
r-llst""renrli,., F~1·nt ıı hm ksız • 
lı.l;yn ;r;y.pT'"lİ.ı:-f,.,ı bir !'a>ıat arTk· 
lt"ı irinde bUtt\n tefC'rrüetilr 
2'östorni'·ten sonra ııh1~1<n dof;· 
ru ~itmeic: i~e ona müstehrendir 
a .. ,.,., ... aqmy vanrotıramnvız. 

Tek baqrn.a bir tenoeoüJ a!~tl 
n;n rı>smfr•i "a11ıp sokp.YR van•ı:: 
t·rmak e'bette mfü:tehrendir 
mıı"'ııvirf f!TU ha,,adrr. Faka• 
b=r kudretli erke"'in ne dcme1

• 

C'1 ffııt'rıınn -tPbarllz rttlrmPk biı 
f'l'i'lptln kııhra!""ıınlrk karııktPrf 
ni bir l<a""'"'" il1,.ri'1P ovun hı 
rııkmak fr-ln vanrlan hevkclir 
b;r kmnır.'l avın tenasül fıletin 1 

f'~ve etmek ist:hcan teşkil et · 
rro~ 

f cte ntııın irindir ki aziz ve> 
Jr·vmetli h~klmim temvfz mnn 
J· .. ...,e.,i ,.,.....,.,~.,m lıew•ti umumi 
)""'3ini ehlivıılmfa okuhırlnr ve> 
L- - :ın 'nil:;ter~n -:cflr'yal 1;as. 
,tile mi yazılıp yazılmadığı.ıu 

tcsbit ettirmek lazrmdı dive ka
rarı b--zmuştu. 4 üncil ceza dai· 
resi 857) 

Istanbul mUddelumum!sf bu 
davava bizzat cıkınasmın Eebe. 
b ini son zamanlarda müzmin b:r 
hal alan müstehcen ncşrlvat i. 
inin bir nihavete ermesini ve 

bunun hakkında bir karnr \-er. 
mesi için vaptt"mı söyledi. Her· 
kes bil1r ki o karan 'mllddeiu· 
muMi de.Yit siz vereceksiniz. 

(Müdafaa vekili burada eser 
lehinde yanılan son ne~iyatı 
ve muharrirleri bir müdafaa şa. 
hidi gibi nakletti.) 

Ehlihibre raporlarını 
tetkik edelim 

Şimdi ehlihibre roparlnrmm 
tetkike ve kanuni vaziyetimizi 
tesbite çalışalım: Yalnız rapor. 
lnr üzerinde durmadan evvel 
derhal söyliyebilirim ki bizi ılzam 
edebilecek sadece iki rapor ta. 
myoruz. Birisi Üniversite pro
fesörlerinin ranorudur ki esas
tır. Diğeri de ihtisası ha!z rcs. 
mi bir daire olan talim ve tcrbL 
venin Tevlerinf muhtevi olnn ra. 
oordur ki bu da bir tamamlayı· 
cıdır. 
Kitnbmmızm esas olan ilk ra· 

por ise indimizde hukukan, man 
tıkan ve kanunen mevcut değil. 
dir. Onun hükmü kitaplarımızın 
toplanması ve sayın hakimin 
yeni bir ehlihibre tayine ka. 
rar v~rmcsile bit.mfştir. Bu baş. 
ka tilrlii olamaz. olnmaz ~UnkU 
ismini bile şimdi telaffuz ett!j?im 
zn.man haşyetle tüylerimin Ur
Tlerdi<?ini duvduğ\1m böyle: eh· 
llhibre tavim cd!ldiği davayı 
kendisine bir istismar vasıtası 
vnoarak duvarlara ilanlar, so • 
kak baf:]larına afif51er yapıstırırı 
hevecanla alaka ile beklediğiniz 
Afrod:t Gıktı dive halkı birlbiri. 
ne katan ve 'kaş göz arasında 
kesesini doldurmaya ~alışan bi. 
tarnflıktan mahrum ve en basıt 
cemivet kailerini çiğııemekte tc· 
reddüt etmez bir adamın nasıl 
imanma. fikrine Hm!ne ve bita· 
raflıfuna itimat eder de onu ken. 
dimize hüküm verecek bir ma • 
kam olarak kabul edebiliriz. 

BinaE>natevh, bu ehllh!brevI: 
1 - Bitaraf ve sözllne ironılır 
bir adam olmadi(h irin, 2 - Bir 
mntbuat dwasma ehlivukuf Ee. 
"ilecek salahivct ve ehliyeti ha· 
;z bulunm11dı~ i<:in (Meclis za· 
lııtn<tmeleri mntbııat ehlivuku. 
funun en a~a{h vliksck mekten 
mezunu olması l~zrmdır dıyor) 

3 - Sayın mahl:emenin, usu. 
lün 76 neı maddesine istinat et 
tirişini zannettiğimiz davanın i· 
kinci celsesinde, yeni bir ehli hib 
re tavinine karar vermesi suretiy
le itirazımızı kab:.ıl ve bu raporu 
~ayri kafi gördüğü icin, onu red. 
dodiyor ve raooru ile kanunen, 
hukuke., ve bilhaıısa vicdanen il· 
zam edilemiyeccğimiz:i iddia cdi. 
ycruz. 

Vaziyeti hukukiyeyi 
şöyle tesbit edelim? 
n:nıenaleyh. vaziyeti hukuki. 

vemizi şu ~ekilde tesbit etmek ka 
bildir: 

Takdir salflhiyeti ve her şeye 
rağmen neticede yin: hüküm ver. 
me hal:kı }dilesek mahkemenizi. 
olT akla beraber, davamızı ehi 
vukufa göndermek suretivle icrr 
bcyurduğunuz h:ıreket dovt:mı 
zın tamamiyle ihtisasa taalluk e. 
der bir iş olduğunu J:abut ve rr.ü· 
te!ıassı:ıl:ırm vercccl:lcri raporun 
hükümde es:ıs rolü ifa edeceğin 
.östermiş bulunuyor. 

Buna binaen, mahke:nei aliye. 
nin kararında b: l l:cmiği vazifesi 
ni raporlar göreccl:tir. 

(L"austere Pro:urcur) İstan 
bukn ha~in, sert müddeiumumisi 
raporların itirazında başlıca iki 
noh~aya ist:n::t ediyor: 

1 - Ehli hib:e saıtihiyetsizdir 
~ü .kil bunlar hukukçıJ def.iller. 
dir; 

2 - Eser müstehcen dahi ol· ri kill halinde mütalendan ziya. 
ma::;a, çocuklarımızı bunu oku. de münhasıran sahifeler ara.· 
maktan n:ısıl menedeceğiz? sındnn çıkardığı b:?.ZI ibare ,. 

ilk defa duymakta olduğumuz eümle!ı?re istinat eden r.:porun. 
ve ze~ammn bir türlü ke~fede· da bildirdiği ~ckilde e!:erin müs. 
mediği bu birinci mühim hukuk tchcen oldUh'U hakkında.ki kana.
aaz:ariyemni huzurunuzda hallet. atinin ka.bulune kanunen imlı:ün 
ınek:c., izharı aczediyoruz. ı::oriıleıncmesine ve tarihi tet • 

Çocuklarımızın bu gibi eserle. k!kler mahsulü olduğu kaydile 
ri, rr.üstehcen d3.hi olması, da:ıa Afrodit tercümesi ile alakası ol. 
ınütekamll bir ya;a gelmeden 0 • mıyan hayali ve açık saçık re
kumaları doğru mudur meselesi. simler kovarak ve yine Afrodit 
ne ,gelince, derhal ve kemali hu· adıyla bir kitap neşri suretile 
lus ve saffetle itiraf ederim ki, lıij.kl~ _Afrodit cser.n.in ısmin. 
ahlak, vicdan ve karakterini her den ıs~adeye kal.kışmış olm~ 
saman hürmetle anacağım muh. f sı ehlıvukuı-un haız ~lz?ası la· 
t::rem İstanbul müddciumumisı zım §ıırUardan bırı olan 
ile bu noktada tamamiyle hemfi· bilnraf11bıudc11 şUpheye dUş.ır
kir bulunuyorum D - d . muş bulunmusını işaret ettik• 

d go"ke '-d · hogkrkıu ur' yder. ten sonra Unh·crslte profcsör-
en ~ ar a var ır. . 

Muayyen bir tekamül ya ını id. lerlnden ~Uteşekkıl snlfihly~t-
~'- et:nemı·~ 1 klş 11 ehlihlbı enin ve Maarif \ e-

rUA • lJ 0 an ÇOCU arımıza k-'l u }" bf 
sanatkarane de olsa, talim ve ter- u. e . ta ı~ ve ter ye 
b. enı'n hakl 1 k d d·-· .,~ hcyetınhı veıdfklerl rapordan 
ıy ı o :ıra e ıgı gıvı, b ·l d b" k ı lı i 

b n ·vl eserle · k 1 u cscı n c c ı ıymct a z u v n o utmam:ı ıyız. bl 1 ld rr • t.-O halde okutmı alım. B' • k' r sanat eser o ubu 1 e mn 
di or b Y, . ızı run buat kanununun :n inci ma.d-

menc Y ~. 1 ı yapmaktan? dcshıin birinci ve ikinci frlcr.a.• 
Me~e~m~~ degıl~ iddia makamı Iarmda derpiş edilen halkın Cı.r 
p::lınla ~!~:r ~ı. kanun bu hu. ,.e bay~ duygularını incitecek 
ııa~ta b a~ bız.c vecibe tahmil mahiyette müstehcen eserler 
~dıyor: !şt~ 1111 n~marah kanu· meynnında teUl.kki edile mi yo-
nun bır_ı.nc: maddcsı.. • ceğl neticesine varıldığından 

Hülasa ve Netıce kltnpçı Semih LQtfi Elrclynş .,.e 
Şi~di bülasa ediyor ve netice. mntbnncı Kenan Dinçman'nı 

ye geliyorum: Biz: suçlu değiliz, boı·act.lcrine ve dava !ı.ınwe ııa
tab ve neşrettiğimiz eser beyne]- mına takip edilmiş olduğu cl
ınilel bir şöhreti haiz bir sanatkar betle mnhlteme hnrcı nlınma• 
tar::fından alakadarlarının istifa. smn mo.hal buluıımadığına va 
desini temin maksadiyle yazı1mış Sultnna.hmct blrincl sulb ceza 
bir eseri sanattır. Ne milletimin mahkemesinin seçtiği eblivu• 
aruhaya duygularını inciltecek kuf Konyalı lbrnhlm Hakkının 
bir kitap basılmış, ve ne de ncş. raporuna dnyanılnrak toplnt- • 
retmisizdir. tırılnn tcrcUme Afrodlt nUshn· 

Kafasında sank, sırtında cüb- lnrmın sahibine iadesine tem• 
be bir minderin lizerinc bağda§ ylzl knbll olmak Uzcre kanı.r 
kurup oturmuş cahil ve zalim bir verilmiştir. 
istibdat b!lkiminin bile resme bak. Hasılatı felaketzedelere 
manın günah,_ h~ykel . kırma~ teberru edildi 
sevap saytldıgı b.r devırdc mils-
tchcen görerek el uzatmadığı 
beynelmilel bir sanat eserim, di. 
mağı ilmü irfan ı~ığı ile yanan 
ileri cumhuriyet hakiminin mah· 
kum etmesine imkan tasavvur et. 
miyorum. Sizden istediğimi% tim
di, &adece bir hükme beraet kara. 
rıdır. 

Ht\kimln kararı salonda ha· 
zır bulunnnlnr tarafından nl
kışlnrla karşılandı ve Semih 
Lutfl, birdenbire ay;ığa kalka· 
rak: 

" - 82 senelik tabilik haya· 
tımdn bu knrar benim en bU
yl!lt nıUktıfatımdır. Ben de 
"Afrodlt,. kitabının bUtUn h~ 
sılatını El'Zincan zelzele fclA.· 
ketzedelc:ine vereceğim.,. di-
ye bnğırdı. . 

MUddlumuml Hikmet Onat 
bir muhardriınize knrnl'l he
men temyiz etUrcceğ'lnl söyle
mıştlr. 

• • • 

Müddeiumumi maznun· 
ların tecziyesini istedi 
Esat Mnhmudun müdnfnnsm

dan sonra mUddeiumumi Hik -
met Onat söz alarak yine eski 
iddiasını tekrar etti ve eserin 
müstehceniyetinin bariz oldu • 
~u. Avrupa matbuatının bile 
bunu yazdığını ileri sürerek (Afrodit) in yeni 
maznunların tecziyesini istedi. tabılan 

Maznun Semih LQtfi de yap. (Afrodlt)ln mahkemeye verl· 
tığı müdafaasında. memleketin len ve blrlncl derecede mUsteh· 
münevverinin, salahiyetli edip- ccn olmadığı kararını alan tel"" 
lerlnin mUstehcen olmadığını 1 dl ı N 
iddia ettikleri bu .,eseri kendisi· cUmes , bllln (; Uzere; asu• 
nin elbette, ki. isabetli bir ka. hl Bnydnr'ın tercümesi idi. Ha-

ber nldığımıza göro muhake
rarla müstehcen olduğunu gö • menin seyrine bakan mUte· 
rerck ne§retm!yeceğinin düşü-
nUlemiyeceğini, binaenalevh bir şcbbls tabilerden birı;oltlnn 
kastı cürmisi olmadığından be. daha Afrodlt'in birer tcrcUme• 
raetine karar verilmesinı iste. sini bastırıp neşre hazır btr 

hale geUrı:nlşlerdlr. Bunların 

di.Diı?cr maznun matbaacı Ke • busun yarın piyasaya döktile
nan Dinçman da mUdafa.:ısını ccğl söylenmektedir; muhnke
vazılt olarak verdikten sonra me eonunn kndar muhnfazıı 
hakim tsmnil · Hakkı Gözeten altına almmnsma karar veri· 
muhakemenin bittli{inl söyleye- '~n kitab, Semlb LQtfl Ki· 
rck 

8
u kararı bildirdi: \bcvlnln tnb' ı olduğu ve vazl-

Mahkemenin karan )ete söre yeni tnbilcr aleyhine 
yonlden dava. açılması da tn-

"Frn.nsız edibi Piyer Lulztn savvur edllmedl{;'i için kitabın 
mebus Nasuhi Baydar tarafın- muhakeme UzUntUsUnU Semih 
dan ttirkçeye çevrilen Afrodit i.. 1 Lütfi çekmiş, fakat ötekiler 
simli cscr!nin heyeti mecmuası de hazıra konmuş olncak de· 
mUstehcen ve halkın fl.r ve haya melctir. narı onlar da Semih 
duyj?:.ılarına mugayir olduğun • LQtrl gibi hnsıla.tını Erzincan 
dan bahisle kitabın tabii l\enan fcUUtetzcdelcrlne terltetscler ..• 
Dlnçman ite naşiri kltapcı Se-
mih Lfıtfi aleyhlerine matbuat 
~anununun 30 uncu maddesı ve 1· n 11· 11· z do na., ma Si 
Tiirk ceza kanun.unun 426 ve • 

11 

427 ncf maddelerine tevfikan Murmansk Rus limanını 
a"ılo.n hukuku ~me dnvıısı u-
zerine yanılan açık duruı;ma so. ne İçin abluka etti 
nunda amme davası açılmadan tn,,iliz donanmasının Sovyetle-
Suttanahnıet birinci sulh ceza rin Munna:ısk limanını abluka 
mahkemesi tarafından ehhvu • ettikl:rini ajans ha~ri olarak 
!tuf olarak ~ecilen F'onyalı lbra- b'l •· · t'k 
h' Hakkın . a·-· T ı :ıırrr:ış ı . 

:m . m \:e: 1~1 ":e nn Fran::;ızca Parisuvar gazetesi 
... a.zet0sı muharrırı dıve ımza et- · · 
ti~i ?5-11-939 tarihli raPOrda J h.:.ı. abluka _ht:kı~dakı h_aberı ~~-
eserden b:ızı ciimle ve ibare1cr rır .:en a§!l~1 a 0 ~y~<:agınıı: ır 
alınarak müstehcen olduğu ka. notu d~ ılave etmıştır: 
nnnti izl'ıar ed:tmiş ise de kendi. . Damm?rka:!a çı~a? Ber. 
sinin. hususi sebepler mevcut hng~l:e Tı:l7~ gaz~.tesının_ . Oslo
olma.Oıkça ceza muhakemeleri dakı muhabırınc gore _tngılız: do. 
usum l•anununun 66 ncr maddel 1 na:ın:ası Murmansk hma:ıını ab
rnuaddclesine '?Öre bu hususta luk3 ol~ın:ı almı§ bulun~yor ... 
tavzifi lfı.z·m gelen ehlihibrcden Danımarkalı gazctecı~·e go:c; 
olamtvaca~ı mahkemeve verilen bu ablukanın r,ayesl Fınlantiıya 
"''1.lfı.hivetli resmi ehlihibre liste. hesabına bir müdahalede bulun. 
c;inl~ tctkik!nıfon anla.şıhnnsı~a, ma~ d:ğll, .ra:tat Murmans!t li~
bu ıt'ibnrla Konyalı tbrahım 1 nın ~a demırh Alman gemılerımn 
H~klnnın ihtisasına taallfik et.. h3rcketlerini kontrol ;de.rek Al. 
mıyen edebi bir ~er hakkında 1 ma-ıyanın Alman gcmılerıle Rua
rev ve mütalea beyan edemiye- yaya Atman mühimmatı sevkct
cc"''ir.~. ve Sultanahmet bir:nci mc::ine veyahut Rusvaya Alrr.an. 
sulh ceza mahkemesınce sebep yada in~a edilmiş olan dcnizzıltı 
-;östcrilnıeden ehlihibre seçilen gem:ıerini göndcmıecinc ca.'li ol
Kooyal.ı lbralıim Hakkının ese. ' maktır. 
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~Şe er hastalıklarına ve diyabeti ere v~:.ı zayıflamak ıstıve~ 
ı · 360 altın ~adalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik oıuıı• 

1 n 
. "'" 

:::: .. Tazeliği ':e. ne~a~~ti ~e ~~nat sahasındaki mevki ini bilhassa Glü~~n miktarın .. ın fa~la~ığı sebebile bütün piyasada ne kadar __ ecnebi Glüte:.:,•~ 

l
:Iatı varsa sılıp supurmuştur. Meşhur Fransız ve Yunan marka Gluten mamulatı Turkıyeye gelemez" olmuşlardır. Hasan Gluten Makarna t elitle' 
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ANiTESiR P.-r.is ve Londrada olduğu 
gibi şehrimizin BAKER ma. 
ğazalarında da kadın ma11to 
ve robları icin yünlü fantezi 
kumaşların ·ve kostüm tay. 
yörler için Tweed kuma~ları
nın en zengin çeşitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız
lar elbiselerini alakadar eden 
yünlüler te,hir odilm~lde ve 
her yerden müsait şartkr. ve 
ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

lstanbııl asliııc 4 iiııcü 1m1:u1ı 
hakimliğinden:· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Romatizma, Soğuk 
Algınhğı, Kırıkhk 

Yani Raka vekili a\rukat Fuat 
Şükrü tarafından 1stanbulda 
Balıkpazarında Taşçılar cadde
sinde 12 ?\o. da makarna tüc
carı Avram Hornsnnidis van·ın_ 
dn bulunan Nikola Fürköti aley. 
hine 38-1215 ?\o. ile açılan be
deli icar davasırun yapılan mu
hakemesinde: bcrmucibi talep 
müddeialeyhin yemin hususunun 
müvecceh olduğuna ve hitamı 
müddet olan 31-S-9:13 ta.ri · 
hinden dava arzuhalinclc münde. 
riG 1-10-936 tarihine kadnr 
müddcabih mahalli işgal etme. 
diğine dair müddeialeyhin mah
kemeye gelip yemin etmesine ve 
gelip yemini ifa etmediği tak -
dirC!c bu baptaki ycmirden im
tina etmiş addile iddiaya ı-abit 
nazarile b:ıkılacağmın kendisi -
ne ihtarına ve kentlisine bir ay 
mühlet verilmı-.stnc ve muhake.. 
menin 3-4-940 saat 14 c taliki 
ne karar verildiğinden yukarı _ 
dn adı ve adresi yazılı müddei
aleyh ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde mahkemeye gele
rek işbu yemin davctnamesini 
tebellüğ etmedi~i ve yazılı giin 
ve saatte mahkemeye g-clerek 
yemini ifa etmediği takdirde id. 
dialara sabit nazarile bakılaca. 
ğı ve bu baptaki yemin daveti. 
yesi dahi mahkeme duvarına a
~ılmış olduğu ilfm olunur. 24945 

1 
ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

inhisarlar umum 
müdürlü.ğünden: ı 

Olnsl :l\llktan lUub.. B. % 7,IS temhuıt. Ek51ltnıo 

Lira. Kr. ı.ım Kr. Şekli Saati 
100 kiloluk tuz 
çu-.·alı 100.000 adet -Pazarlık 14.30 
Taklometre l adet 750 :i6 25 Açık ek. 15.30 

I - .Şartnameler muclblnce yukarda cins ve m!ktan yukarda yazılı 2 
kalem qyn. hlznlarmda gösterilen usullerle satm almacaktır. 

Il - Eksiltme ve pazarlık G/3/940 Ça?"§anb:ı. gtınU hlzalarmda yazıtı 
.ııaaUcrdc Kabataııda levnzım ve mubayaat §Ubeslndcltl alım komlayonundu 
yapılacaktır. 

m - Şartnameler her gUn sllzU geçen gubedcn parasız alınablllr. 
IV - İsteklilerin eksiltme 1çln tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gU

venme paral:ı.rlle birlikte mezkQr komisyona mUrıı.caatıan ilAn olunur. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürl~ğünden: 
Gümrüklerdeki sahipsiz eşyalar satılıyor 

6608 Kilo Ca.m lamb:ı. ııl.§csl, cam ııl§c, krem kavanozu, abajur 3458 kilo 
demir mo.multı.tı muhtelif eşya. 251 kilo 500 gram yUn mensucat 1108 kilo 
tıbbı mUstah?.ar, ccsamı kimyevlye ve kimyevi mUstahznr 138 kilo boya 46 
kilo porselen eşya 81 kilo ipek mensucat 1150 kilo adi mayi asit sUllirlk 60 
kilo 200 gramcsaııs 925 kilo ipekli pamuklu mensucat 4 bin kilo eski molör 
liman gemisi 151 kilo l!\stlk eşya 1242 kilo şekerll şıklet 149 kilo pamuk 
§erit ve lcordon 318 kllo ipek lpllğ't 27 kllo 500 gram radyo ahizesi 2456 kilo 
pamuk mensucat 78 kilo 300 gram rnubtell! deri ayakkabı 1000 kilo talk 
683 kilo muks}wa mamulAtı 26S6 kJlo ıavha halinde nspcstos 9880 kırık dök
me demir boru yukarıda !.simleri yazılı eşyanın satışları 5,8,12,15, 18/3/940 
tarihlerinde EmlnönU Halı antreposu dablllndekJ GUmrUk satış MtıdUrlU

ğünde yapılacaktır. TafsllAt adı geçen MUdUrlUkten verilir. TL 23219 
(1559) 
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VAK 1 T 
~·nz:ı ıı ve J'urkçeye çevirenin adı 

K:ıdcr (Vollenlcn) Asım Us 

Olimpiy:ıd oyunlnn Vildan Aşir 

!';nyıto Kr~ 

Kılcrnns Tcrra. esr:ırı (Galoııin"drn) G. V. 
'ı'ugosıa,·ya scynh:ıı notları A~ım Us 

~:ırk Eksprec;inde cln:ıycl ( Christ ie'den) V. G. 
Etrüsk VazO<>lJ ( Pro~rırr Meirme'dcn) llo~ clıı r il Hııı 

ller nı~mlckelle birk:ıı: gün (~lııhlrlıf rnürllirlrrılrn) 

Ahnıcı Ekreııı 

Son kornın (Fon ı.ukncrde'denl h•lhi Knrdı·~ 

...._ h""lıf•'-i (~kek'ten) Niyazi Alımeı 

Son Ehli'solip muh:ırehelcrl (Kollin<>'len) Alımcı ~krem 

Fıat)al bl•wrl Nüzhet Ahbat 

208 
1 :!il 

30-1 
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31i0 
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1:10 
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BO SA 
- Ankara 1 -3- 940 -
ı-- Ç t: K L t: }{ 

l :Sterlh (lnı;lllı.) 

100 Dolar (Ar.crlka) 
100 Frf\naız Frankı 
100 Liret , ttaı~·aı 
lOO lın lçro l•'r •. nkı 
J 00 t' lorln ( 1-"eh:nıeıık) 
ıoo ıtanoıark (Alnun) 
100 lklg.ı (Udçlka) 
100 Oırahnıl (\'urııuı) 

ı 00 LA:u IHulaar) 
100 c;ekoıılovaı- kuronı. 

J 00 l'uetJ\ , lııpan~·a) 
100 lllotı (l..ehl"tım) 

ı 00 l'engö (!\1M'.ar) 

1 00 v_y ( tfomcıı) 
100 Din r ( \'u1;0,.ıav) 
100 \"en (.lllJ)On) 

100 lncç t<uronıı • 
IOO Ruble cı :ı•r) 

5.21 
130.l!J 

2.9.UI 
G.762~ 

29.0317 
69.2.;521 

2!?.0-t 
0.117 

1.39-ZS 

1S.13:S 

2S.5S 
0.617j 

S.0825 
31.2Zl 
sı.oo:s 

- Esham ve Tahvilat 
Ergani 
ı:ııvaıt - En.unun Jll 
~ıvaıı - F.rzıırunı \' 
Sıva" - En.ıınım VI 

19.91 
19.39 
19 .. '8 
19.32) 

Askere Davet 
Bct)lktnı> ,\"'kerllk Ştılx.-!!iııdt•n: 

1 - Bu sene Aslcerllk çağına girip 
mc yoklamaları yapılmakta olan 336 
doğumlularla Askerlik kanununun 
tarltatı veçhlle 311 doğumundan 331 
dahil doğumlu ihUyot cratm da yok
lamaları ı;ubc merkezinde ynpıln

etı.ktır. 

2 - Yoklamaya • Mart 940 Pa. 
zartesl gUnU başlanacaktır. 

3 - Yoklllm,a Pazartesi, Çarşam
ba, Cuma, gl!nlcri sabah ııaat dokuz
dan on iki öğleye ve öğleden sonrn 
snnt birden akşam s:ıat on yediye im. 
dar yapılacaktır. 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı ndct 2000 lira. - 2000.-Jlra. 
3 ti 1000 

" == 3000.-" 
6 " 

:iOO 
" 3000.-" 

12 
" :.?50 

" 3000.-- .. 
40 .. 100 .. = 4000.- " 
75 .. r;o - 3750.- .. 

!!1.0 " 25 .. 5250.-" 

Keşi<lcler: 1 Şı:b:ıt, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteştin 
tarihlerinde yapılır. 

KAYIPLAR 

.\ - liangl doğumluların hangi 
\ gllnlerde yoklamaya gelceclclerl bir 

liste ile Beşllttaş kaza lcaymnknmlığı 
....... -.,,~ \~', · ·~' .ı ........ .. 

Istanbul mmtaka liman dni
resinden almış olduğum (53) 
numaralı makinist 5ahadetna
memi zayi ettiğimden yenisini 
çıkaracağım. Eskisinin hiikmii 
yoktur. (31577) 

J makamınn arzedllmlıtir. Şubede fo?
Ja lz<.lthnm olmamak Uzcrc yoklama.. 
ya gcleceklcrln hangi gUnlcrdc, hangi 
doğ1.ımluların gt'lmolcri lflzım geldi
ğinin nU!usta kayıtlı oldukları ma
)lallc mUmessllledndcn öğrenilerek 

nüfus hliviyct cllzdanı ve nskcrl '\'C

slknlnrile gösterilen gUnlcrde şubeye 
gelmeleri. Ahmet Akyıldız 

* ıjı * 
1882 No. lu bisiklet ehliyet

namemi 7.ayi ettiğimden eskisi. 
nin hükmU kalmadığını ilan e. 
derim. Galata, Yazıcı sokak, :El
maslı apartımnnı. No. 31 

Morih Hortı 

:::::::::::::::: ::::::: :::::::::::r.::::.:::: ::ı: 
:i :: 
:s G :c :ı öz Hekimi :: 
~ Dr. Murat R. Aydın~ 
q ~ 
i: Beyoğlu • Parrnakkapı, lmar:ı :c 
~isokak No: 2. Tel: 41553fi 
~~ Mua~ene ve he~ türlü göz 1 
::amclıyatı fıkara ıçin paras17,. H .. .. 
:: :: 
ı::::::::::1e::::::::::---::::r.:::::::::::::::11 

S\lllBI: .4.\111 ll~ 
nrı~ıltfılh \'f'r" 'I,' 41\ 11 \l :ılhnn~ı 

l'rr.ıını ~ı·~ri\'ol lı •ılırr f'ı!Pn: 

Heflk Alımcı Se\"engil 

5 - Bu yoklnmalora şimdiye kıt. 
dar askcrllk muayenesini yaptırma

mış ve askerlik ödevini yapmamış 

yokl:ımn kaçnklo.r!le emsalleri a.sltcrc 
sevkcdildlği halde §Ubeyc gclmlycrek 
bakayada kalmış ve askerlik öde\·lnl 
yapmamış bakaya eratla nU!us sici. 
ıınc k:ıydedilm<>mlş saklı rratm ctn Müddei: Hacer. mliddc:nleyh: 
ınıınmcl:!lcrlni teshlt c~tirmck ye as- .Azmi: Ycdikulc İmrahor 1\1. Kı
kerlik ödevlerini yapmak Uz.ere şube- vak IIasnn cıkma.z ı. • 'o. 8 ec 
·ye gelmeleri ve gerek bunların ve gc- kız1nr.1cc;i r..~zdinde ika.-nclgahı 
ı·c•cse ihtlyat <>rattnn şulx'yc gelrnl- meçhul. 
yenler h:lkkınclıı. kanunt c<:'zıı tatbil< Müddei Hacer tarafınd:ın 
cdllccc'ı'i mı.n olunur. miiddcinlcyh Azmi aleyhine a. 
- çılan boşanma davasına ait ar. 

I
• iK DA ' zt•hal sureti müd<leia!evhc tcb. 

Or. iRFAN KAYRA ~ liğ edilme!{ i.~zcre yazılİ adresi-
.~öNTCEN \10TEHASSISI . , r.e g?mlcri.lmişse d~ mumail~y~in 

Türbe, Bozl:urcl Kıraatha 1 mezi{.fır lkamctg~~~~ . tcN ıle 
. semtı mc"hule gıttıgının beya-

ncsı karşısında eskı Klo:l Fa· nilc iade kılmm&sı üzerine hu. 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden kuk usulii muhakemeleri kanu. 
sonra 3 ten 7 ye k:ıdar. ııun.un 1 n, 142. J 4 ·~ v~ 18:~ ün. 

eti nıa.ddclerinc tevfikan inde 


