
HERYERDE 3 KURUS 
lzmirde yangm 

lzmjr, 2 (A.A.) - Bu sabah saa.t be~ doğ
ru Cumhuriyet caddesinde bir tütün de~ 
yangm çıkmıştır. Saat 8.30 da itfaiyenin ~yik 
gayreti ile şiddeti azalan yangm deva:n etm& 
teydi. Zarar ve ziyan miktarı he:ıüz anl~ 
mıştır. 
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Uzun süren mülakatta Alman 
ricali de hazn bulundu 
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~alknka: 

italyan ordusunaa izinler kaldırıidı 
Roma, 2 (A.A.) - Kıtm orduya ..nimi~ o

lan bütün mezuniyetler harbiye nezaretinin bir 
emrile tamamen kaldınlmııtır. 

* * • 
Sovyct ordıısıt taraf ındaıı i.wal 

edilen Fin ara.."isi bu haritcıila 
§ak'rıli çizgilerle gösterilmiştir. 

ııomn., 2 (A.A.) - Hava nesa.reti mUeccel 31, 32, 3::: n 
34 kuraları efradının 30 "'e ~O kur'alarla birlikte siHıh altm 
alrnmaeına karar vcrmı,ur. 

Veni bir deniz 
nıuharebesi 

Nevyork, 2 (A.A.) - N evyork Taymis ga. 
zetesinin muhabiri yazıyor: 

Montevideo'da çıkan Dia gazetesine naza
ran diin gece Uruguay'daki Polonio burnunun 
200 mil şarkında bir deniz muharebesi vukubul-
muştur. . . 

Birkaç gün evvel büyük bir Alman gcmısı 
ile iki denizaltısının Rio Grande'de Sul açıkla
rında görüldüğü ve bu harp gemisinin cenuba 
doğru ilerlediği bildirilrmkteydi. Denizaltıları 
harp gemisini 4 mil uzaktan takip ediyorlardı. 

Montevideo'daki. İngiltere sefareti ttöylc 
bir mubabcreden haberdar olmadığını lılklir. 
miştir. 

N evyork Taymis gazetesinin muhabiri tun
ları ilave ediyor: 

"l\fontevi<!eo deniz mahfillerinde, üç lnci
liz ve iki Fransız harp gemisinin Montevideo 
ile Rio del Plato'nun §;rkında en uzak nokta 
olan Punta del Este ~rasında sahilde yeralnu~ 
oldukları bildirilmektedir." 

Balkan güreş
ieri dün başladı 
Takomımız ftlk Ç9JlYllfiHdle '71 galllb>lyet kaızancilı;
mlYısalt)akaiaıra bu~lQın <dlevam edllecak 
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Ruzvelt 
Telgrafla Vels'e 
yeni tahn1at verdi 
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Amerika devlet adam
larına göre, Almanların 

mücadeleye devam 
azimleri gittikçe 

azalıyor 
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Misli görülmemiş 1 

hukuki bir mesele 
Yazan: AlroJit müellili Piyer Luis • 

ÇEViREN : Fa. 

(Dankü aavınnzdan devam) 
Binaenaleyh - hikAyeme de

vam ediyorum - kızlarından 
blrinl, ötekinin ltlrnzına rnğ
men evJendlrmeğe karar ver
miş olan kadın, gidip beledl-
1• relslnl buldıı ve bu ,artlar 
içinde lzdlTacı akd~dlp etmlye
ceğinl sordu. Kararsız bir hal
de kalan belediye reisi, bu ka
dar muğlAk bir meseleye tesa
dut etmediğini, bu işle meşgul 
olmala talA.hlyeU olamıyaca
tını, bu derece nazik bir hu
kuki fşl tetkike gUndellk lşl
ııln mani olduğunu bildirerek. 
kendlalne, istişare mahl)-etlude 
olmak Uzere, iki avukat cön
derilmeslnl rica etti. 

- Dava oldu mu? 
- Evet. Fakat gayet tablt, 

hususi bir dava. Belediye rei
alnlo odasında, şahitsiz ı.'e kA
tıvslL 

Evvel& Maddalena'oıo avu
katı söz. aldı. iddia mUstA!hıt, 
Takanın tasviri pek gUIUnç ol
du. MUnakata aynt tarıda baş
ladı, 1645 inci maddeyi zikret
ti. (Bir şeye malik olan kimse 
o •e1tn zarar Ye ılyanıadaa o
lan şeye dahi malik olurt ye 
ıondan daha hakaretlmla olan 
669 uncu madde ile tatblkau
nı zikretti. Sonra, lltUeyt bı
rakarak, ıu içinden çıkılmaz 
meseleyi vazetti: Ya Marla -
Kaddelena iki ayrı ve başku 
kadıadır. 1abut birdir. Birinci 
tıkta, kız kardeşinin rızasına 
l~zum olmı1acatı sarihtir. l· 
kinci şıkta, ortada muarız yok 
demektir ve mesele sarih ola
rak meydana çıkar. Avukat bu 
ıonuncu nokt.al nazarı milda
taa ıtU. 

.. - Htc bir zaman, dedi, ne 
fffDnl7ette, •• de talrlerin 
hayallerinde, uzuvların taad
dUdU, şahsiyetlerin de taaddU
dU şekllode alınmamıştır. Al· 
tı bacaklı bir buzağı, bir buza
ğıdan gayri bir şey değlJdlr. 
••Arguı., Un yUz sözü, elli klft
ye ait değllcUr. lld 7tızltı ll~b 
olan ••Janus,. bir tek U4h Jdl. 
Cehennemi Uç başı olmasına 
rağweo ''Cerbere., kelimesi 
müfret olarak kullanılır. Ne
den, bedenen ga1rt kablll tak· 
alm olan Marla - Maddelena 
ferdin de sıfatı, vasfı vahdet 
olduğuna ıöre, iki şahıs ola
rak tellkkt edlll7or?" 

Doktor ıuıerek: 
- Bu mantık, dedJ, pek bo

tuma gitti. 
Avukat şOyle dnam etti: 
.. - Esasen, ıekAJarın lnfl· 

radını dahi kabul etsek, bi? 
burada ruhi mesele ile meşgul 
4egmz, sadece, izdivaç mev
suu Uzerlndeylz. izdivacın, he
plmlalu bildiği Te kimsenin 
münakaşa etmediği sarih bir 
maksadı vardır. Marta • Mad· 
delena dUnyada iki kafa ile 
geldi ise, t&dlvaç bakımın , 

dan tamamen mUfrettlr. Kar
şınızda bellerine kadar gördü· 
ğUoUz bu iki kadını, uzuv vııh· 
deti bir t~k zevce yn,pmakla· 
drr. 

- Gayet tabll1 
- Otek.1 kıs kardet'n aTaka-

tı, muarııınrn yaptığı gibi hu
rarata alt münakaşalara dal 
mıyacal;mt, taknt mUdnfaası
nı aklı selime istinat ettlrecc. 
ğlnt söyledi. Sadece Marlya ti"' 
llladdelena'nın dava ballnd~ 
bulunuşları, dedi, birbirlerin· 
den ayrı şahsiyetler oldukları
nı lsbata klfldtr. Marta evlen
mek lstemlror. Eğer bu 4eıt
kanlı, kız kardeşi ile evlenirse, 
mUvekktlem mecburen kaçırıl· 
mış olacaktır: Kıa kaçırma hl· 
dlsesl olacak ki. yaşının kU 
çUklUğU Ue bllsbUtUn karışu· 
calc. Bu, b!rlncl suçtur. - Ka
çırıldıktan sonra, istemedi~! 
halde, evlilerin lknmet.!DJun
da ahkonııcaktır: Şahat bUrrl
yeUndcn mahrum kılmak kas 
tile haptı, ikinci sm;. - Orada 
mahbu• bulunan ve rUşdUnU 
lıbat etmemiş bulunan kız 
zevc Ue zevce nraeındakt bil 
tUn nuvazlşlere ,ahit olacak
tır: Fuhşa teşvik, edebe mu
halif hareket, UçUncU euc. -
MUvekkllem, h"m~lreslntn suç 
lttlrt.ktle ve onun menfaati 
namına zorla yatağa yatırıla 
caktır: MlyancclUk, beyaz ka
dın ticareti, dördUncU syç. -
Mezbuhane mukavemete rağ. 
men, bedeni teşekkUlU icabı 
kıı kardeşi lle ayni samanda 
blkrlnf ga1b edecektir, tzaıet 
bikir, beşinci suç. - Suçlu. 
kendisinin kayın blradarl ola. 
cağından, luıılbaşhk .. r.ılyetl 
olacaktır, vakıa bu kanunda 
tasrih edilmemi~ ise do esbabı 
mOşeddede olarak ılkredlyo
rum - nihayet, bu adam. cvlı 
olacağından, zina ı.,1emlş ola. 
caktır, yedinci suç. - Hepsi bu 
kadar mJ? Muhterem muarızı
mın fevkallde parlak bir nıan · 
tıkla labat ettiği glbl, madem 
ki ikiz kardeşler birdir \'e Jtl· 
yetccezzl'dlr, birinin lzdlYacı 
ötekinin de lzdlvncını mecbu· 
rl kılmaktadır. Bu itibarla, siz. 
ayni zamanda, iki 'cadın hUvl· 
yet cUzdanına, &CTÇ olarak ay
ni erkeğin ismini yazma~a 
mecbur olacaksınız, '"e onu 
bGrtece zinadan kurtaracnksı
nıa amma, bu Befer, onu, bile
rek taaddUdU zevcat suçuna 
tahrik ve kendisini suç ortRl;ı 
olarak, bili.hara ağır hapiste 
takip edeceksiniz! 

- Mahkeme, karar lçtn ta· 
ilk mı edildi? 

• - Hayır. Belediye reisi. der 
bal, böyle bir izdivaç akdet· 
melli dUşUnmecllğlnl söyledi, 
ve lzdln.ç olmadı. 

Doktor, ne.,e ile: 
- Hay A1lah razı olsunt 

300 yeni vagon ve 58 
lokomotif alıyoruz 
ingi:terede tetkıklerde bulunan 

heyet dün dönrıu 
ln.ıiltereden satın alacafımız tetkikatın ıOratle n.eticelmmeaiıw 

lokomotif vı vaıonlar hakkında imkan venniflerdir. 
tetkikat •• temaalarda bulunmak 
üsere bir buçuk ay kadar evvel 
Londraya &iden Devlet Demir. 
yollan cer dairesi reisi Sedat Et. 
Jrer vı ticaret itleri mUdUrU Rllc· 
han Alan dllnkU Semplon ebpre. 
'Siyle ıeıznı.ıerdlr. 

Bu heyetimizin Londradakl gö· 
rüımelerl tam bir anlatma ile ne· 
ticelenmiıtir. 

M urahhaslınmıı, huırladıklı· 
n nporları bUkGmete tevdi et. 
mek Uzere Ankarayı hareket et. 
mitlerdir, 

Harpten eneJ Almanyadan te. 
ınln edil:n pmendif er mabemni 
ihtiyacımızın milhim bir kıaaıı 
blSylece daha müsait tartlarla n 
tamamiyle iıteklerimiıe uygun o. 
tarak lngiltert tarafından karıı. 
lanmıı oldufundan mUnakal!t it· 
lerlmlzin daha iyi bir •ekilde ce
reyam kolayla,mı, olacaktır. 

Prost plnnma göre yapı
lacak yeni okullar 

Şehir pllrıında ilk. orta, Pan.ıt 
n ticaret okullannın yerleri •e 
yen;den inşa edflecek okullar 
hakkında •ehfr rriltehass.ııı Proıt 
tarafından tetkikler yapddılını 
yamıqtılc. 

Öfrendiiimlıe g8re, delegeleri. 
nü, lngilialere, ıipari' edilen lo. 
komotlf ve vagonlan tetkik et· 
miıler n bunlann mübayaası hu
auıunda mutabtlc kalmışlardır. Bu 
sene ıonuna kadar lngiltercden 
300 vav:on ve 58 lokomotif geti· 
r:~nı. ii"nlann iJeoen ôoınu. , t!~~ı.a\ provrama 1-.e •e-
mil yon lira kadar tutmaktadır. birde yr.ılden 7 5 ilk n 39 orta 

lnıtHzler, demiryclları mUmes.. t•drlsat mlle!sea•sl ktırıılacaktrr. 
ailleriml&le temulannda çok dott Prost tetki'clerini bir iki ıw k&· 
bık " ...... d ~er: " dar bitlreMkdr 

ihracat birliği 
dışında kalan 

tuccar.lar 
Kendi aralannda bir 

birlik kuruyor 
'Ilcaret Vek!Jetinln karaıiyle 

ihGa! edilen ihracat birlikleri ha· 
ricinde kalan tikcarlu kendi ar;ı
larrnda birer satrs birliği lturma
ğa karar "crmiılerdir. Bu tiiccar. 
lar ihracatÇl oJmryan. fakat bilt<l:ı 
maddelerimizi milstahsil elinden 
alarak piyasaya arzedcn kimse 
lerdir. 

Satı' birlikleri mUstahsil ile ih
racat birlikleri arasında •aaıtahk 
edeceklerdir. Bunlann en mühim 
vazif cıi müstahıilin elindeki ma. 
lrn hakiki kıymetlvle satılmasını 
temin etmek olacaktır. Şimdi~ 
kadar bazı tüccarların elinde ka
larak mahslılünü yok pahasına 
satmağa mecbur kalan köylü bun
da;, sonra mahsutnnO doğrudan 
doğruya satı' birliklerine sata· 
'"""kttr. Satıs birlikleri Tic~r<'t Ve. 
kilerinin daimi kontrolü altmda 
bulunacağından mGst3hsU tarr.a. 
rruyle korunmuş olacaktır. 

Netice itibarlyh ihracat birlik 
leri dış ft Atıf birlikleri de lç 
ticaretimizi tegkitatlandıracaktır. 

tık satış blrti~i tzmirde üzüm 
ihracatçıları arasında kurulacak. 
tır. Bunun için ~ör~melere bat· 
lan:nııtır. Yakındı şehrimizde ve 
difer vilayetlerdeki tüccarlar da 
ıralannda toplanarak birlikler 
kurmafa bapayaeaklardır. 

Zeytinyağı fiyatları 
tesbıt edıhyor 

Muvakkat bir müddet 
için zeytinyağı ihraç 

edilmiyecek 
Ticaret Vckiletl zeytin }"alı 

fiyatlardu testilte karar •ernilı: 
al~kadarlara muvakkat bir zaman 
için harice mal gönderilmemesini 
bildirmiştir. 

lzmlrdcld zeytin yaft lhracat
çılan birliği Veklletten gelen bu 
emir üzerine tUccarlara vaıiyeti 
bildlrmiı. ayna zamanda ellerin· 
deki ıtok malları teıbitc başla: 
mıştır. 

Vckllet bugilnlerde yent fiyat. 
lan karartaıtıracak, bundan son. 
ra seytin yağı ihracatına derhal 
...,ihaade olunataktır . 

İhracatın muvakkat da oba bu 
şeklide durması Uzerine zc•,.tln 
yağı fiyatları CSO para kadar dUg
müştür. 

izınir beJe~iye 
reisi şehr imızde 

Salı gÜnÜ sanayicilerle 
görüıecek 

tzmir ruan hazırlıktan etrafın. 
da alikadarlarla temas etmek il· 
ıere Ankaraya giden tzmir b:le
diye reisi dün ,ehrimin gelmiş
tir. Belediye reisi şehrimizde de 
biltUn sanayi erbabiyle görü§etek 
latanbulun bu yıl fuara geniş 
mikyasta iştirakini temin edecek. 
tir. Bu mUnaıebetle, aab gUnü 
Şthtimlıtn bUtiln sanayi erbabı. 
nın lıtlraldyle ticaret odaaında 
bir toplantı yapılacaktır. au top. 
lanttda ••il •e beledlye retal LGt. 
il Kırdar da bulunacaktır. 

Eylulden itibaren beşin
ci ıınıflar da açılmıı 

olacak 
K8y okuttannda yeni tattıik 

mevkiine konan be1 yıllık ·tedri 
sat programı etrafında Maarif 
Vekilliği tetkikler yaptırmakta. 
dır. Bu yıJ yaJnıı dördUncU ıınıf
lın açılan k8y okullannın •erdi· 
ti nndıman memnun!vetle lcarıı
la!Unııtır. Bqinel ıınıflar da ey. 
IUlden itibaren tçı?acakttr. 

Bu ıuretJe ikf vıJ ıonra ilk tah. 
sil mezuniyet hakkını kazanmıı 
ıoo b!n k8vın vatandaş yetlı~
cek demektir. VekAletin t"
b:t ettifi tekle g&re, >'81· 
Jan uygun glSrUlen Uç ıınıflı 
k~v okulu rnezunlan da bu okut. 
lara devııım ederek. ilk okul me
sunu olablJıeceklacllr. 

Dış ticaret umum müdü
rünün tetkikleı i 

lngiltere, Fransa ve ltalyaya 
tiftik ihracına müsaade edildi 
Ticaret Vekaleti dış ticaret u

mum wUdUrü Servet Bcrkla An· 
karada."l §Chrlınize gelmiş, dll.'1 
den itibaren ihracat blrlikleriylt 
temas etrneğe ve tetkikler yapma. 
va başlamıştır. 

Servet Berkin ömerablt hanL 
na giderek tiftik ve yapağı ihra. 
ca~ı1armı toptamıt. kendUerivl<.' 
ihracat vutrett ll%erinde ıGrüş. 
mastur. 

Flyab tublt et1r.ck Uzere ihra 
Cl\tt muvakkaten durdun1lan tif · 
tik maddesinin şimdilik yalnız İn· 

giltere, Frans.a ve ltalyaya ilıra. 
cına m!iaaade cdilmlı:tlr. Diğer 
memleketlere de fiyat tesbitlnder 
sonra mUsaade o1unac~ktu. 

Diğer taraftan Ankarıdan tif 
tik ve yapağı ihracatçıları b!rliii 
"e gelen bir haberd!. 7.iıc:-t P.en 
kasının J>apat; ıa~ın alacar<ı J-ılldi 
r:tm'ştlr. TU~cat1ar tarafından 
ihracına ftiU~de fıtcnflcn yapa· 
P,ılann bıı suretle flvatlannın lro 
run:nasr terr.ln e<lilmi!J ohc~!ctır 
?1raat D"nb~ı y:uu:.ğılırı ııtan1! 
6S kuru .. tan abcaktır. 

Şehirde kaı· 

'Vrart lstanbu1 ha kına galiba 
kazma kürek yaktıracak 

Birkaç gUndenbcri ılık bir ilk. 
bahar gününü andıra~k ki\dar 
gilzet giden hava dün sabah bir. 
denbirc bozmuı. saat !eltizden 
sonra kar y2ğmağa haıılamı~tır. 
Kar, dün gec.e geç vakitlere kıı 
du gittikçe şiddet!enerek yağmrş 
ve her tarafı örtmüıtür. 

Cemrelerin düttUğiinU g~rerek 
artık yu geldi diyenler bu vad. 
yete şaıablmışlardır. 

Maamafib rasathaneye ıöre 
havanm bu vaziyeti geçicidir 
Kar yalnu: şehrlmiı ve civarında 
yağmaktadır. Diğer mıntttkalarda 
havalar bozuk olmakla t:erab::r 

kar yoktur, dün en di.işük h1ra 
ret sıfırın altında bir derece kay· 
ucdil.niştir. Rüzgar saniyede S-7 
mctrt süratle csmi,tir. 

Denizlerde de dün ... bahtaı 
itibaren fırtına başlamıştır. Fır. 
tına şiddetli olmadığından vapur. 
1ar muntazam seferlerine devam 
etmektedir!cr. Yalnız Ank.aradak• 
devlet meteor-0loU lstasvonu "Un 
bütUn lim.,nlara Mar!'!"ara ve Ka 
radenizde fırtranın 1iddetlenme. 
si muhte:net olduğunu blldirmiş 
tir. Bunun Uzerine tedbirler alm 
mtş. hava va '!i-Jcti bUtUn gemile 
re telside bfü!irilrr.iştir. 

Piyasa vazi.Ye.~i .. 
İngiltere ve F r ansanın aldı~ı 

üzüm 30 bin tonu buldu 
tngilizler tarafından mUbaya1 

ediJen 10 bin tonulk ilk parti U. 
züm hmirdcn yola çıkarıbu .. tır. 
fngiliz ve Fransızların ıimdiyc 
kadar rnemleketimlz:den aldıktan 
üzüm rrahıulü 30 bin tonu b ıl • 
muştur. İn1!niı ve Fran111 tile. 
carlın yeniden ı O bi., ton UzUm 
almak Uıere alikadarlara mUra. 
caat etmi,ıerdir. 

Bu huıuıtnkl trlhakerel•rln 
bu~U:ılerde bltirilecefti. malhnn 
derhal yola cıttanlacal!'ı ümit e
dilrrektedir. Di~er tarıt<•~n tn~;. 
tiz iaşe nezareti de mUhim mtk· 

tarda UzU-n, inclr ve tütün aL 
mak Uzere hükOmetimiıle temas. 
tara baııJamrştır. 

MUttdi'der!n ihracat malları 
m·zabu ş~!:ilde fa=la ra~bet gös. 
t:trne -si fiyatları çok iyi bir du. 
ru,,d1 tutmaktadır. Kayıu t'e 
tU:eır vaıiyctt.:n memnundur. 

Bu:ıdan başka Al'.ntnyı ile ya. 
ptlan 5,5 rr.Uyon lirahk ıon anla! 
madan ıonra Almanlar bll'•asa:; 
fnclr rnl\bayaaııı için tUccır1"M 
mııa rr.Uracaat etm:,ıcrdir. Ya . 
kında Al'l'lanyaya sevklnta ba• • 
lanacaf!ı Umlt edUmek•edfr. 
------~~--------~~--

Yabancı dil kursları 
------~------B------------

Frans!zca va Al:nanca te· ris·nde 
de te~ usul kabul eoııecek 

Yabancı dilJer tedrisatı için bü- ı 
ten okullarda mUşterck bir mctod 
tatbik edilmeli ve aynr kitabın o. 

firr'"'; v ' evvelf<i Valuı ... .............. -........................ ... 
kutulır.ası hususunda Maarif Ve. rd • 
kfiletini:ı tetkiklerde b:.:lu:ıduğu.. I Düğünle e ışret men'i 
nu yazmııtık. Haber aldığımıza 

1 
E8JlJ,eblr ııuta1Mnthi1 tanhndaa 

b b• lıuuJm -·•11-luÜJ': göre u müşterek metodlar tea :t ..,......_ 
cdihni§tir. önümüzdeki ders yılı Yapılacak düğünlerde, dUğUD ahi. 
başından itibaren ingitlıcede oL b1 Uç gUn •vveı mahalli polla "19 
:luğu gibi f ranıııca, at manca Jl• jandarma k&rallollanııa mlltacaat e. 
san derslerinde de aynı metod decek, dUğWıde kaUyeıı ll:kl lnıllaıul 
tatbik edilecektir. 1 mıyacağına dalr bir menet verecek· 

Buna ait bUroşUrlcr btltUn okul Ur. Bunuıı hJIA.tma banket edenler 
idarelerine tevzi edllmittlr. ı bakktnda kanuni taktut yapılacak 

Harp vaıiyeti dolayısiyle Av· ve icabında dUğtln menedi'ecekUr. 

rupadan lisan kitabı getirmek 
mUşkill görüldüğünden önümüz
deki dera yılı için lisM kitapları. 
nın memlekefrnizde basılmaıu hu. 
susunda hazırlıklara geçilmiştir. 

Pazar ı Paz11te11 

3 'Vlart 4 Ma~!_J 
ll Mııhane mli -• .wıutıanuı! 
"•""1117 l(ıcım •ı l41 

islanbul nıe~:~ 
rında yava ~,,~ 1

1 
Yazan: HiJdrl 11~., ~ 
Bizim halkııtıl; ~ ~ ~il 

deni nizaıll ~ J 
dır. SU ona yaıısı'~ ı""J 
rin 1 En küçOk 0ıeıd~~JI 
vaya kalclırınıd_a11 ·~li IP'ıi';t 
için icat edilin1f ~ L~ 
!erini ileri ıurt rdl'. ~ 
mutlaka bu ye~~ 
çift ceaal: nıec dı ter 
halde, elln o tura ~ 
ğillı. ·ııd ~,. 

Bir yaka<!an :t~:· b!t iJI~ 
çln bthemeba1 >:ııı11, .,, 
rayoruz; emniye~rıd' .A 
mı2 namına bu t aııılıı1"'-1 raydalı ve medeni~-"~ 

Yine bu sebeP~)sl ~ 
seyrise!cr işaret~ ... ~ ""'-1 
dı~ı yerlerde ~; fııll-'jı~ 
Hatta içimizde .bit tıl'' ~ 
~·or: "Niçin. dıy~ g~ı 
racrğa yaya halkU' ~~ ~ 
terecek b:r ışaret ~ .~ 

Bu tııkınhk ~·ıc P"f;.,-. 
dcta yctmi2 sertC 

1 d!Jllo ,ı"'ııi, 
fi.ı. Halbuki dah~ P'rt~ 
9'•ka1:1arı silik bırrl• i~I 'I 
yordu değilnıi ?... •1""İd1" 
nt p,idlt gell•l ı:tı~-~ 
tüçük tcşebbil~. b ~ ~ 
~· etti ve şimdı ar•~ 

Bu cilml:den ~ıa :~i 
en mutena mey ',o~.J 
haline glr:nekte 01~ f,;f. 
tasına gelince, 'iılç tıl' .;rl'! 
lıyor. lstanbuJun td"r.J'~ 
.,·aya halk, orada 0 dfJ!1'ul'~ 
midi.it ve tehJikcY'91oa~ 
\(\1 ağzındl baftzl ""~ f 
ır'tanJara dönUy0~; ;"".l.J' 
dan otomobil gtJl ,.r~'I. 
tnmvay geçiyor. uıı~,.,t 
tobUs akııu ve ıssı 11it1~ ~ f 
m'toılldd, battı )>i~ı 
nönil mcydanıntıl ııeP _ _...J ,';/ 
dır. Bunlar bazaJl a. ~ ~I 
zan biri biri arcfırt: bJÇ ""I f' 
yollarcan - fa1'•~e& ~ 
ye emniyetlt bar' ~~ f 
mekaiz'n - o rne'/ ':J' 
vqrup harman sa ~7 ~, 

Yol:u n:rden e• I~"~· 
çer~ Yolcu g~rrı e r::.11t 
kil •asıtalarınc.•sı"JJ~I ' 
havvill görUltııC J,ıP~. ~.ıl 
!ar, EminönU roe71,~ ,.~ 
•a!de karanlık ••,ıy~ ~ 
tan bulun medeni tJc•• ~ 1. 
llrın1 alışmı' h•11,~ ... f.':~ den g5kc kadar bir r ıı'f. 
zilnU buruşturup .,,~ #';/. 
ti, saati geJincefl! retf,J ,,,,..1 
Yahut NitCn cesl bl tJif • .,. 
ra:<, at:ıe atılır~ ,ı~' _) 
ötekine deliceslJı " 
tur. ll~ '-~ 

lki tarafı yckd,kt"~~~ 
sokaklarımızda111,ss ı~ ~ bik edilmckU 0 dl c,,..... • 
nı, meydanlara ı.ııt"'°~'f/.f 
nedense unutı.ıl!SI~ '~ 
gibi, Takıiııı ıııaYrct'.' ıc 
Orada da bir t3"rıııd" - . .J. 
le saatin ön ta~ dit• ~'f. 
bir "bel!yi Asidi tf1 ~ 1. 

Muhterem V•~·~ tQ 
Relalmla Dr. 1'I rUI"~~~ 
çük talepte bul\I sat- v..' XI 
ruhte etmit 01::,19 -~ 
olduğu ~ibl g ısıt"" &f9i; 
da yaya hukU~1,tstl''~-' ~, 
na yarıyacak n 0,ıı~tİ,.;., 
Muhterem J>Oktcıd1'1 
nun edetck bet"'" 
mağt kendine.• ,. ~. ,J 
mckle müftehiri f' - ~ 
Okul üzeteri ~; ~ 

,:.ı.., ti~ M 
lıtanbuJda 1~ .t1l'4 7f 

mUnl~ri ı~ Vtt~·~ 
bulunan Maarif J{tf ,;._ 
direktörü B•Y 'I' ~Y.~J:I' 
tit dün Aıılrara yj ~fi 

Şehrl~sde ~ ~ I 
ıeler Uç tanej,kud'1 ~f' 
Beyoğlu •• .. J'~·.i. 

Sömestr tatili bitti 
samestr tatill mlinaaebetiyle 

kapalı bulıınan üniversite tedrisa
ta bıılamııtu. 

Tatil dolayısiyle A vrup.aya R'f· 
den profe::örlcr ve meml~ket da· 
bilinde gezilere çıkan talebeler 

dirler. yııl ~~ele'~~~ 
ı:ıııırışttı MUzelerin !aıoııll ., 
,1 ,,1t11 ~., t sı 1J SO ı IO u rı sevyar ıergi ~ ~ 

''''·''' •ııt. tı \u .... ıı ı r .. ı .. ıı 

diln dönmUılerdir. 
Pek yak1rıda Universlte Rcktö. 

ril, yeni tlniveraite bUt.çcal 1çiD 
A.nbn.ya cidecektir. 

O~le u M ı Si u 18 e n ulonda her rtyıt 1 ~;; ~ 
tıklan eli-le " -·~~ r ll•lndl iti 18 • il u 11 • il 1 rl ~·.. ~_il1 

Ak,am ıı o:t ıı oo ıı M 11 11 l kAn sergile rif rıfO .f?' 
Vntu 11 sı ı ıı 11 n ı ao J Bu işle ftta~f~ttl~ 

~tmu.aı ___ ,_u_ıo_ao __ ,_u_ıo_"..-.i ~~~....,_- ~ 
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" Ukuku hakkında anket: 
'~Is'· ın fikirleri etrafında 

SUAT DERViŞ 
nıUcadelede tarihi rolUnU mUs
bet Ye Yerimli bir şekilde oy
namıştır. Derebeyliı;e ve dini 
nıUessesata karşı açılan mü
cadelede ııı Usa \'at fikri ,·e ~iarı 
ilerisi için hiç bir garaııye da
yanmasa bile çok ileri ve iıı

kılApı;ı bir ınaniyet \'C mAua 
taşır. 

H Urriyct \'C m Usa vatı insan
lığın en tabii bir hakkı gıl.ıi 
llAn e<len rJkir ve hareketler 
cemiyetin inkişafıuı hızlandı
rnlıilıııişlerdir. Böyle bir ihfr 
yacm mahsulUdlirler; insan
lık kUltlirUnUu ilerlenıeı<ine 

yardım etml~ler ve 1tcriliğe 

karşı nıticaüeıede ınUslıet iş
ler ı;örelıilmişlerdir. llu iti
barla onlar inkılı\ııı:ı \ e insan· 
lığın tekil nı U lU H,;ı u Iayd alı ve 
zaruri idiler. 

H. G. W cJs'in sonuncu Hu
kuku Beşer Be) a nnaınesine 
gelince her şeyden C\'\'el bu 
byaıınamo maddelerinin kAfl 
der~cedo vazih \"e sarih olma
dığını söylemeliyiz. • tincii 
maddede yazılı mUşterek: mi
ras hakkmdan ııc kastlettiği 
açıkı:a anlaşılmıyor. Hu mad
de doğrudan do~ruya milkiyet 
aleyhine degildir. <.:UnkU scki
ziııcl maddede milkiyct hakkı 
,.e bunun masuniyetini illı.n e
dıyor. Milkiyctin l~tlmaileşti
rllınesi esaı;ı kabul \ 'e tatbik 
C'dilmeden biz.elen enel g-cleu 
insanların yarattıkları servete 
\"esalrcye müşterek miras hak
kının ilflnı milkiyettPn uıah· 
ruıu kütleleri bu beyanname 
ile gUdUleu gRye hesabrna ka
zanmak maksadını taşıran iıı
kılftpçı bir fraıolojidcn lıaşka 
bir şey olamar.. Hiç bir mana 
ifade etmez. Bu lıeyannamcde 
şahsi milkiyct esasıııa daya· 
nan istihsal sistenıiniıı kabul 
edildiği ticaret hürriyetine ait 
olan maddesiyle <le anlaşıl
maktadır. ~u hı.ide istihsal 
şartları bugliııkU esas dahilin
de bırakılıyor demektir . .Milki
yet bakımıııdan farklar kabul 
edlllnce ve metropol ıneııılc· 
ketlerle mllstemlekelrin ,·ucu
dU meşru sayılınca içtinıal ve 
siyası tam bir ınUsa,·at .ba~~~ 
mevzuu olamıyaca~ını bıldıgı 
yahut belki de bugUnkU vazi
yette, insanlar ve milletler a
rasında bir nıUsavat bulundu
ğu fikrini iddia etmek istediği 
içindir ki, beyannamenin ıııli
ellUi insanların ve milletlerin 
mllsa,·iliğl ıır~nısiblııc lıiC te
mas etmemiştir. 

Beyanname ıırojesiııdc her 
insnnın her istediği işi serbest
~e görebilmesi hakkından da 
bahsediyor. BugUnkU istihsn~ 
şnrtlarınm doi;urduğu anarşı 
yUzUnden muhtelif şekillerde 
ortay& çıkan buhranlnr netice
sinde binlerce, yUz lı!nlcrce 
insanın işlerinden atılmaları 
nerede olursa olsun hiç bir iş 
bulamamaları bugllnkti cemi
rctin şekli içinde sık, sık rast
lanır. ~ornıal bir tezahUr ol
duğu şUphc goturmeı bir Yaka 
iken bugUnkll istihsal şartla
rının devamı halinde çalışma 
hllrriyetindcn bahsetmek ta
hakkuku lmkAnı olmı)·an boş 
bir vaid ve iddiada bulunmak 
demektir. Çalışma hUrriyetinin 
garantileri nelerdir? Projenin 
diğer ınaddclerlnde yazılı tah
sil ye tedavi hl\rrlycti için de 
ayni şeyler söylenebilir. 

Wels bu beyannamesiyle, 
şimdiye kadar ya:r.dığx bUttln 
eserlerinde insanlığın kurtu
luşu için ileri sUrdUğU fantas
tik fikirlerini muayyen bir 
maksatla ve esasında. ur.un
boylu bir değişikliğe tl'lbl tut
madan başka şekilde ileri sU
rUyor. Bundan maksadı kendi 
makaleleriyle tasrih ettilti 
gibi bugUnkU harbin gayeleri
ni iznh etmek yeya diğer bir 
sözle gizlemektir: lnsanlara 
kurtuluş vaadederek insanları 
harbe teşvik etmek, ölllme sU
rUklemek bu emperyalist har
bini meşru göstermektir. Öyle 
ise iddialarında insanlık cemi
yeti için esasta hiç bir ilerilik 
hiç bir yenilik mevzuu bahso
lamnz. llerl sllrUlen bu fikir· 
ler cemiyete bir yenilik getlr
miyecek!'ie, bu~llnkU cemlyr
tln hastalıklarının kökUnll 
knzımıyn.caksa. haksızlıkların 
asıl sebeıllerlni ortadan kal· 
clırmıyacakırn, buı;Unkll şeklin 
devam ve bekasını glldtıyor 
demektir. Öyle ise feodalizme 
mutıaklyetP., rlint mlle!'ise~ata 
kıtrşı ınUcadell'd!' lnkılApçı bir 
101 oynayan bil'inci hukuku 
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Af rodit da a arı 

General Gamlen 
Italya hududunda 

Bazılarının birleştiril
mesine karar verildi 
"Afrodit" davası bitirilmiş ol. 

masına rağmen, bunun yüzünden 
bazı muharrir ve neşriyat mües. 
seselcri aleyhine açılan davalara 
henüz başlanılmış bulunmaktadır. 

"Afrc:-dit meselesi'' isimli fıkra. 
dan dolayı Sabiha Zekeriya ile 
Tan neşriyat müdiırü Halil Lütfi. 
nin asliye altıncı ceza mahkeme
sindeki muhakemelerine dün de
vam edilecekti. Fakat Sabiha Ze
keriya ~elmediğinden hem onun 
çağırılmasına, hem de yine bu 
meseleden dolayı Tan aleyhine 
açılan diğer davanın tevhidine ka. 
rar verilmiş, muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Müttefıkler başkumand~nı, Alplar
daki Fransız kıtaatını teftiş etti 

Briik.<rr.1. 2 ( A.A.) - Lük~em. 
burg biiyük dükalığının harici -
ye nazırı Bech &imdi Brül:seldc 
bulunmaktadır. lyi haber alan 
mahfellerde gayri resmi bir ~en 
hadan gelen maJiımata gore, 
Bech ani bir tnarruz esnasında 
büviik dükalık halkının tahlive. 
si ·imkanlı:ırını arastırmaktacİır. 

Alm~11 DeniT.altılarma 
Şiddetli Taarruzlar 

Pati~, 3 (A.A.) - Dün Alman 

tahlelbahirlcrine karşı birç..ık taar. 
rur.lar yapılmıştır. Salahiyettar 
mı.hfcllcrdc harekat sahası hakkın 
da \'e bu taarruzların Fransır.lar 

. tarafından mı, yoksa lngilizler ta. 
rafından mı yapıldı;ına dair birşey 
söylmmcmcktcdir. 

ncrlin, 2 (A.A.) - Gnrplc kay. 
dn değer bir hadise olmamıştır. 

Ha \'il ordusu şimal denizi üze • 

Hitler Vels'le görüştü 
Berlin, 2 (/\./\.) - Tebliğ: 1 
Hitler, bu sabah Sumner Vels'i 

kabul etmiş ve mumaileyh ile u. 
zun müddet göri.işmüştür. Ame
rika maslahatgüzarı Kirk, Von 
Ribbentrop ve bazı Alman ricali 
bu mülakatta hazır bulunmuşlar. 
dır. 

B. Ruzvclt, barış dikte edilen 
bir barış mı olacak. yoksa anlaş
ma suretiyle bir barış akdine im. 
kan olacak mıdır? Bunu bilmek 
arzusundadır. Bu ikinci takdirde. 
dir ki Reisicumhur yalnız veya 
Vatikanla birlikte dostça tavassu. 
ta amade olacaktır. 

Protokol şefi Doiberg, Sumner 
Velsi almak üzere mumaileyhin 
indi~i "Ahlon" oteline gitmiştir. 
Hücum müfrezelerinden bir kıta 
ıclam resmini ifa etmiştir. 

Ruzvelt'in Vels'e Telgrafı 
V:ı\,ington, 2 (A.A.) Baltimore 

Sun gazetesine göre Reisicumhur 
Ruzvelt Avrupada bulunan Sum. 
ner Velse bir telgraf çekerek ~u 
suale cevap istihsal etmesini is. 
temi~tir: 

"Yakında veya uzakta. iki mu
harip tarafından biri harbi kazan
madan bir anlaşma ümit edilebilir . , .. 
mı. 

Garete devam ediyor: 

Finler 

Va~ington devlet adamları bi· 
liyorlar ki Londra ve Paris ken· 
dilcrine, nazilcr ezilmedikçe mü
cadeleye nihayet verilmiycceğini 
bildireceklerdir. Fakat bu devlet 
adamları nazilerin mücadeleye 
devam için olan azimlerinin git. 
tikçe azalmakta olduğu ümidin. 
dedirler. Birkaç haftadanberi Va. 
~ingtcna gelen haberler, Alman
ların harbin düşmanla kanlı bir 
karşılaşma vn··ubulmadan bitme
sini gittikçe daha ziyade hararet
le istemekte olduklarını gösteri. 
yor. Almanların henüz beklenen 
taarruza karar vermemiş olmala. 

l rının sebebi de budur. 

sıkıştı 
( Ba., tarafı 1 incide) 1 ile Ayapanayrivi gölü arasında. 

~ Sovyct ordusu ağır zayiata !<.,in hattını yaz:mağa. muvaffak 
u~ramış ve bir çok tank kaybet· olarak Helsmkı dcmıryoluna ka 
mi~tir. dar ilerlcmeğe muvaffak olmuş-

T · led S lardır. Rus kıtaları aynı zaman. 
.aı~a . e ovyct taarruzu tar· da Ayananayrivi ile Vuoski ara-

dedılrnı~tır. sındaki müdafaa hattını da ya. 
Ladoganın şimali şarkisin<lc ,.e rarnk Avrapalive kadar ilerle -

diğer mmtakalarda topçu. keşif mişlcrdir. Finler her tarafta 
kolu faalh·eti olm . Finlerin muntazaman başka mevzilere 

1 
• • • uş 'e çckılerek mukn vcmete devam et 

lc.undc nctıcelcncn baskınlar ya· mektcdirler. 
pılmıştır. Viborga doğru Sovyet ileri 

Fin hava kU\'\'cllcri bir So\'yct hareketi daha yavaş olmuştur. 
ı·wa ü ünü. bir mU\·asalc mcrke· So\'yctlcr Saimo ve Pero~a yak-
. · . b. So . . . . !aşmışlardır. Sovyctler bılhassa 

zını 'e ır . ') ~t trenını bo:nbar· yiizlcrcc tayyarenin ve silahlı 
dıman ctmışlcrdır. hiictım arabasının yardımı snye-

l\1cmleket dahilinde, harekat sinde ilerlemektedirler. Fakat 
sahasında \'C bilhassa Jmatra ve iı~a.!1c3:. uğradıkları zayiat pek 
Ro,·anicmi civarında pek şiddetli buRyuktukr. d 

1 
v T • 

1 ı..-ı . ,. us uman an ıgı aıpaleyc 
hava mu 1arel}\.'. e~ı olmu~lur. l .. ıı karşı da pek şiddetli bir taar -
çok Sovyet para~utçfaü ölmüştür. ruz tertip etmişse de yapılan 

Dün 14 Sovyct tayyare i dü~ü· hücumlar '"'eri püskürtülmüştür. 
rülmU<;tür. Finler dört tayvare Son 24 saat ic;inde Finler 20 

k be~ ·~ıcrdir • Sovyct tayyaresi düşürmü!11er 
ay m1 ~· • • ve 1 tayyare kaybetmişlerdir. 
M~ko'•• 2 (,\,.\.) - .- ~skerı Fin. h.ava kuvvetleri Sovyet cep-

mmta.ka erkanı harbıy('Sınln 1 hcs:nın gerisini uzun müddet 
mart tarihli tebliği: \'e müeı-sir bir surette bom bar _ 

Sovyet kıtaları Kareli bcrı.ahın. dım:ın etmiştir. 
da taarruzlarına muvaffakıyetle Yi!pu~i Düşmek Üzere 

derek Luokl nehri üzerin Helsınkı, 2 (A.A.) - Sovyet 
devam e . · . - kuvvetleri Viipuriye 3 kilometre 
de kain Paakolnnsoskı mıntakasıle mesafededir ve belki de ilk müf-
Jij\)ki, ~fannikkala şehirlerin!, ViL rezeler şu saatte civar mahallele. 
puri _ Serdobol hattı lizerinde ka. re g~r~iş bulunuyorlar. Ruslar 
in Tali istasyonunu ve Viipurinin şehrı uç taraftan muhasaraya ça. 
cenubundaki mahalleyi İ§gal etmiş Jışmaktadırlar. 

. Berzahta esas cephe boyunca 
lerdır. . . . s~vyetler ileri hareketlerini tacil 
Düşman, Viipurıyı ateşe vcnnış. ctmi~lerdir. Müdafiler adım adım 

tir. 11 ~ubatla 1 mart arasında çekilmekte ve Ruslara korkunç 
Sovyet kıtaları 922 F'in istihkamını zayiat verdirmektedirler. Fakat 
zaptetmi§lerdir. Bunlardan 235 i her şeye rağmen Viipurinin daha 
Betonlu topçu istihkamıdır. fazl~ m~ı~avemet edemiyeceği 

So . t h kuvvetleri Fin kı - teslı~ edılıyor. 
v~ e ava • . . Dun Sovyetlerin Taipale'deki 

talannı ve askerı hedeflen faalı. yeni hücumla d .. k'' t"l .. . . .. rı a pus ur u muş. 
yetle bombardıman etmıştır. tur. 

Hel.<rinld, f ( A.A.) - Stefani Diğer cephelerde sükunet var. 
ajansı muharririnin ~ildi:diğ!.n~ · dır. ti~. Sovy.c_.t. fırkası?ın hücuma 
göre, Ruslar Muolau)arvı golu teşebbus ettıgı Nautsıden de ha. 

ber yoktur. 
beşer beyannamesi yanında hu 
seferki beyannamenin hiç bir 
mUsbet tarafı yoktur. Ve {'nJ

peryalizmln menfaatlerini ltP· 
rnmak gayesini ı:;Uttl\~11 iı:ln 
ele mutlak geri lıir mahiyet tn· 
şımaktadır. 

Şubat ayı zarfında 2 51 Sovyct 
tay •aresinin düşürüldüğü resmen 
bildirilmekte ve diğer 53 tayya. 
renin de tahrip edildiği zannedil. 
mektedir. Sovyetler üç ay zar. 
fı.nda 538 tayyare kaybetmi~l:r
dır. 

1 

rinde Orcadelere kndar 
çuşları yapmıştır. 

Bu harekat esnasında 

keşif u. 

Alman 
tayyareleri muhtelif noktalarda 
kafi!<]('!"<' <'fakat eden lngiliz 
harp \'e ticaret f;'Cmill'rine mU\·aL 
fakıyctlc t:ı:ırruz etmişlerdir. Bir 
\'apur dC"rh:ıl batır.ıştır. Diğer bir 
\'apurdan .r:ıngın çıkmıştır. 4 \'a _ 
pur bombalarla o kadar hasara 
uğramıı;tır ki bunlara mah\•olmuş 

na?.arile bakıl:ıbilir. 
Almanyanın şimali garbisi üze. 

rin.Jc yapılan gcC'c uçuşlan esna_ 
!ltnila hir düşman tayyaresi dün 
sabah Niınegue Cİ\'armdn Holanda 
arazisine girmiştir. 

Müttefikler Ba~kumandanı 
ltalyan Hududunda 

Paris, Z ( A.A.) - General 
Game1inin dün Bclleyde Fran.!'tYZ 
Alp kıtal:ırmı teftiş ettiği bildi -
rilmektedir. 

Yol ve ambar derdi 
( Ea~ tarafı 1 iııcitle) 

sermaye fllmabilir; fakat bütün bu 
bir ka7.a halkmın is' ilısal ettiği 
ilk mRdde mahsullerini muhafaza 
edecek fekilde ambarl<r. olmazsa 
kurulan kooperatif şirketleri nasıl 
fay.dalı bir İş ırörebilir? Nası) olur 
da mahsulleri değer pahasını bu
lacağı zamana kadar muhafaza e
debilir? Kazalar ve köyler ile de. 
miryolu istasyonlrı:-ı arasında yol • 
lar hulunmayınca ambarlarda 
muhafaza edilen bu mahıuller na. 
sıl olur da satı, ve istihlak pazar
ların:ı\ sevkolunabilir? 

Kooperatif tc~kilatı yapılama
yan yerlerde yalnız ambar bulun
sa yine bir hizmet rörebilir; çün. 
kü müstahsil değer.- fiyatını bula. 
m."\.dıklan zamanlarda mal muka. 
bilinde bankadan bir miktar para 
alarAk bir müddet bekliycbilir. 

Milli para, milll servet değil, 
sadece o servetin sen!.>olüdür. 
Milli servetin sembolü için mem
leketimizin her tarafında hesap
sız banka kasaları V<?""; fakat Mıl 
milli serveti te~kil eden mahsul
lerimizin icabında uzunca bir 
müddet muhafazası için kazalar. 
da ve köylerde birer ambar, birer 
depo yRpmak hatırnnıza bile gel. 
miyor. Eğer memleketi iktısaden 
kaldırma!< istiyorsak iptida ka7.i\ 
ve köy 11mbrr·ları yapmakli\ işe 
b.-ışlıynlım. ASIM US 

Peyami Safanın "İmtihan" is. 
miyle yazdığı ve Afrodit davası 
kararma müessir olacak şekilde 
mütalea beyan ettiği iddiasiyle a. 
Jcyhinde açılan muhakemeye de 
dün devam edilmiş, "Davacı bi. 
ziz" isimli diğer dava ile birleşti
rilmesine karar verilmi!itir. 

Bahkesir vi~a yet 
u muıni meclisi 
Balıkesir, 2 (Hususi) - Vila

yet umumi meclisi top}antısınr 
bitirdi. 386.864 lira olarak kabul 
ettiği varidat bütçesinin üçte bi
rini maarif ve diğer ikisini de 
sıhhat, nafıa, ziraat ve muhtelif 
hizmetlere tahsis etti. Mektep in
şaatına 60 bin lira, hastahane ya. 
pılmasına 40 bin lira kondu. Ay. 
rıca, tavukçuluk, arıcılık ve boğa 
yetiştirme istasyonları tesisi ka. 
bul edildi. 

Daimi encümen azalıklarına 
Pertev Atçıoğlu, Hamdi Araba
cıoğlu, İbrahim Çaylak ve Mus
tafa seçildiler. 

Kazanç verqisini 
artt1rn1a 1isUeti 

(Baş tarafı 1 incide) 

A 11 laı ra, 2 ( II ıunısi mu 1ıabiri
m izd cn 1c1efon1a) - 'M.nli>"e Ve. 
kaleti 194.0 bütçesinde muvaze
neyi temin maksa.dilc kazanç. 
muamele. istihlak, alkollü içki -
!er ve diğer bazı vergilerin yüz.. 
de nisbetlerinin artırılması yo
lundaki çalışmalarına başlamış. 
tır. 

Bu artırılacak vergi nisootle
rinin miktarı, hangi meslek ve 
sanat erbabından ne suretle ke
sileceği \'C bu teşebbüslerin han. 
~ istihlak maddeleri üzerinde 
kendini g-östercccği hakkında 
bir kanun projesi hazırlanmak
tadır. Bu kanun Hiyihasr bu ay 
iGinde ikmal edilerek Büyük 
Millet Meclisine tevdi oluna.. 
caktır. 
Aldığım mütemmim malfuna

ta nazaran bu vergi tarhiyatı 
daha zivade muamele ve istih -
lak verğilcri üzerinde kendini 
g-österecek ticaret ve sanayi cr
babırdan alman verg-ilcrlc bir 
miktar daha ilfı,·e edilmek su -
retile t<'min olunac.ıktır. 

Görüp düşündükçe 
-

Topunu öpen nefer 
J~r:tıı"ızı:a ~l'nıı gazele inin 'l'iirk ordusu hnkkımlnki 1:nsl

cll'.) C lH'llZ<'r rn1.ıs111 l okuyup hit irmİ';'tİlll. Jçlmdo gurur hın n~t 
n1rdı. 'l'iirl ... ııskt•rinin lıic,: muhtaç olmn.clığı hu mctllhJcr, c~•cr 
onun yanında tekrarlansa eminim ki koltukları ı ... ııhnrncn.k 
yerde, gfrr.lcl'iııi lııılirir ye öliiın kar.,ıc;ındıı. terlemeyen nim 
utan<;ln nemlenir. 

Jlcn, h<'lki <le a_ ... ıl işte 1111111111 lı_-iıı gurur dııyınuştıun. nır 
aralık, dı7ard.a ağır nmbnlnnn geçt.iğini anlatan giil;iltiill'r 
oldu. Oturdu~uın odnnın camlnrı titredi. Jlcnccreyo düniip 
baktım. 

,\ lnc:ılı t ıııkti>ı·lcdn ıırknsııu)a, nlncnlı nnmlılnrı bul utla.· 
ra <liklll hir hnnı hatnr~·nsı, kiınbilir niçin, durmuştu. Tra.k
foriin nltınclnıı kaynıı zincir pınl pırıl, knınnlnr ptnl pırıl, 
mnhınuzlnr Ye ni7:ınl'ılar pıl'll pırıl<lı. 

~·op, tr:ıkt.{ir, :hkcr hepsi biı-hirinucn temiz, birbirinden 
giİ7.C l<li. . 

J1cklcyı':' tı7.aym<·n, ncCcrlcrtlcn hıızılnrı inclllcr. Hep i, 
bir ı·c..,snmın tnhlosnnu gUnnck için çeldiği gibi, nzıcılt gcrl
lcycrck, scyrcxU~·orlnı·dı. 

Jc:lcrindC'n hiri jlcrlcdi. Ç-0c•ıığ'unıı ) iiriiycn bir bnlııı, sov· 
Ailisinc atılan hir fıı;;ık, bihn<'m hu kadar mirnnh nııclır? 'Yny 
gihi ~t·r~in gih d<'si biı't\1. öne doğru cyik, yiiriidii. Nnmlmın 
ı ... Jnk tnpa ... ınclnn sır•nn hlr <lıunlnyı, ) nğınurluj::,'1.ıntın 
yeniyle silıll. Sonra, ııtmm cJnl{~;ıılu bo.rnunu okşnyn.n bir 
sipahi ~ihi, k<><·nmnn eliyle, nlıt<'nlı namh~·ı sc,·di. Eliyle, a\'11· 
('ırnıın cloknnu':'lylc Jrnıının<lı. J\ncııklfülı. Orıcc ~ aıın~ıııı soğuk 
1,'Clll::'c <lnyamıştı. Sonra yn\·nş yn\'nş tl\incrck Ciptii. 

nu top, hclki ynnn, iı:lndcn cehennemler fışkırtncnk. 
Gı llcler, hn\'nyı misket <tolulıll'l~·lc <lih·ccck. Her n.tıınla, onun 
:.lncalı, çelik ~iinlcsi hirnz clnha kızacnk; fnknt, bnnlnrın hlç
hirindc, <;:imdi ı;;n nslnn neferin cltıdnklnrmd:ın c.1<:'mlrc nknn 
ntcş yoktur. 'l'opııııu ii}lcn hem hiiylc nşkln 4ip<:'n, nııc'liçcr gibi 
Cipcn nf'fcrl gnlih3 lnlııız bu toprnk, im kahrnmn.nlnr iilkc i 
)Ctlştlrl3or. 11.AKIH Stt-nA GEZG1X 
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_ Evet. o kadar ısrar etti ki 1 k~dis~1 

ı 
Beylennıilel fı~i~ teatileri h.~- lııha ~emanet etmek" ümidinde reddeylemek kabil olma<1L Sa. dort ç 

la devam edip gıdıyor. Bu mu- oldugıınu vazmıştır. . bit bir fikre tutul.mu§ ~!aea;1t: du. .. SO:n:ia.ra 
naknşalar, Sumner Velein bir Paoa RW:Ve'!~e bu cihetten n:u behema.b.al benimle goril§ilp ı.c.nn:' 'kile!· 
sulh fikrile gelmesi, Miron Tay. tııbık kaldıgı ıçın, manc:rf k~ - gebeliğimi nasıl böyle ayakta kat ot'kısrıı:ıdal' 

- 4 -
lorun papa. On lldnci Pi tarafın· velini kullanmak suretıl clm eçirdiğimi öğrenmek istiyor. olmadı ·orlal'• '° 
d:ın knbul edilmesi, Moskova '\'c den gelen yard,~ı '·an,~cal\trr. g Butan bir iki dakika <lü Un • konuşu~ macılt 
Hclsinki arasında tavassutta bu Papanın ~azetesı olan ~sser - dükten sonra: nun ,~p rdl· 

ondrayı beş Pin pOl"s ıunmak hususundaki §nyinlnr 1 \'a.torc Komano." .gazctc~n. iskan _ Biliyor musunuz. ikiniz da bulu\-orla bit 
bu arn.dndır. Cörcilin Avam ı;:n- dinav devlctlerının l~onfcrar1lrru martın illtlerinde doğutacak~ı- Kon~~erill 
marasmda siiyledif7J nutku da i. ten!dd etm.ekte. ".e.Fınlcre .. yar - ruz. Sa.km aynı gUnü . aeQA}'"lln tunu dıırer ııa).....-
lave edebiliriz. tngiliz lordu, bu dnn ~tn:ıedıklen ıçın tnaccup et- demeyin, r.irn. ikinize bırden ye. _ M~ ile~ 

ıdare eder nutkunda s:ı.rih bir surette. sert meıtt.cdır. A • .. • tişemem, dedi. mUş. Döııi!1s.r. ,. 
bir lisan kullanmıştır. V:W •et !1~la :r_ı~lkt~r. Cörctıl 1 Mntvö §3.ko. olsun dh ": . unm olill.tııı • .,tıi! fi. 

Aynı neticeyi gfitmektedir - Altmark hadisc~ı uzennc sö:vlc - _ Yn. madam Konstallsta bir Bıtt.s.bı, ~ab~ıııl 

Yang 
ları 

an söndüren tunlar; sarhoş
vıerıne götüren yıne bunlardff 

!er: Sulh, sulh ve yine sulh.. . clFi nutukta bıtarafln~a d~~n eey vok mu? O da. mUşt.ariniz .• neticesinde ıcst ~ 
Sumner Velsin Romadakı ılk faLla m~sa,!ll~a . ed mıyecc ınl dir. Ba;)-Tamm trunam .olması ı- ~&Unen. fo ı.r~ 

temasta ne o'ibi bir netice :ıldıgı acıkca bıldırm~r. cin 0 bu kafllcvc girmıyor mu 1 nu nııdrr:ıJt ~ 
~ . d u~ malüm değil. . . dedı. r can bir ... -

Beva?. Saray (Amtrik!1_.Re::3ı- But.an; . . :t.stc':siı :ı ıi~ 
cwnhurunun ikamet cttıgı hu - - Hic: o bu bayrama. ıştira.k _:sene,_ anlamam:ık derecesinde hııyvn -

nat birikintisi ı:~bi tüccar tay -
fası t>unçcu dükkiı.nlarınn top -
lanıp sade yer 'e i~rler. lşte 
ahalinin bu derece alım satıma 
haris olma.lan cihetile Londra.. 
ya varan kimse, bir kaç liıkır
dı edecek adam bulamaz. Fakat 
sanayi fabrikalarını. muazzam 
bınaları pek çok olduğundan 
her ~ aralan gezmek insana 
iyi b!r vakit geçirtcceği gibi me. 
deniyetin iru:ıınlığa şeref vere. 
eek eserler-ini de zevkle mi.im -
lea. etmesine vesile olur. 
Oturduğum ev, bir sarrafın 

kon.ığı idi. Familyası da pek 
hoş oohbct olmakla hakkımda 
son derece hürmet ~österiyor • 
la.rdı. Londraya gelen ahbaplar 
oraya inseler tam manasile is. 
tlrahat ederek vakit geçirecek. 
leri muhakkaktır. 

Londranm omnlblis dedildcri 
ara.baları da oovris~fer icin fev. 
kala.de kolnylık temin etmekte
dir. Bu arabalar ökliz arnbası 
gibi üstü örtülü olduğu halde 
içine hayli edam alarak önde 
bir arabaCl ve arkada bir mer. 
diven ve bir adnm ve öndeki ile 
nrkada.klnin nrr-smda bir ip 
merbuttur. Evvela binecek a -
dam uzaktan elini kaldırdığı 
hııide nrlmdaki ipi çeker ~ek -
mez arabacı hayvanları durdu
nı.rnk bir sa.nUiği Uç kuruş ol -

mak fuerc bindirirler.Sokakla:rm 
genişliği cihetile bir taraftan 
giden ve bir taraftan p.:elcn ara. 
balar asliı. biribirine dokunma
yıp gayet hızlı \:C rüz.;fı.r gibi 
koştururlar. 

Bwlla.n se)Tedere1t tiyatroya 
gittim. Ooora faslının biri ta • 
mam oldukta. clbi i zarif b'r 

• familya ı;özyme ili f. • "riiB -
mck istediğimde onlar benden 
evvel iltifat gösterdı1er. Pek 
memnun oldum. Teşekkür eJc -
rek: r.czmcğc başladık. Bir lo. 
kantaya ~dilmesini ziya.dece 
wylcştiklerinden hep birlikte 
Loknntaya. gittik. Bunlara pek 
çok vcmek ısmnrlndıktan baş -
ka hep te gayet paha!ıla.rmı is_ 
tcdiler. 

Bir aralık sual eylediğimde 
:ınasa.rifimiz bin k~ tecavüz 
edeeeğini ve ]tanlar erbabı ha\'a 
ve iltifattan olduklarını anla.dı. 
ğmıda dışarı çıkma bahanesile 
fesimi yanln.rma. bnıı..ktığını gi
bi firar eyledim. 

!ettirilmesi hususwıda bir cok 
fikirler ileri sürdü. Fııkat uzun 
münakaşa ,.e dedikodulardan 
son.ra mecli de sergi işinden 
vaz1!eçti. Fnkat 1'.enginlerden beş 
?~'\t bu i~in karlı olaca~ına ina -
narak ortaya cıklıhr. Yalnız 
Müsvö Tilo ndında bir z:ıt, elli 
bin lira \erccei!ini tn.ahhlid c . 
dince cliğerlcri de ı .. tirnk ettiler. 
Bunun ÜT..t'rlnc ahn1ide da bir 
heves uvandı. Mali vazivetine 
göre. herkes iıır~ akçesi vcrme
"e başladı. Hüner ve metamı 
sergide te'7hir cclenlerin imlivaz 
nlacai!ı bütiin milletlere bildi -
rildi. Faknt birdenbire pek ln:ı· 
nılamndı. Bahusus Amerikalılnr 
icat davnsmdn ileride oldukla -
rından 1 n!!ilizlPr bu desise ile 
bir.den kolnylrklıı hüner kapa -
caklar diye· cckilmej?e kalkıştı -
lar. Bunun iiu-rinc binaya baş. 
lanamadr. Fakat Fransızların 
sttr~ve katılması ve bir <;ok bü 
vük sehsiyetlerin if~in muvaffak 
olacaITTtıa da;r sözleri. J.,üi Na· 
nolyon ccnnplnn \"e sair zevntın 
himmetleri, sewiye ba01anma • 
smı kolavl~tıroı. Londra mu -
hendislerindf'n h-"Zlbrı caı?'m -
larak ucuz bir fivatla sc~inin 
vilcude ge1me!\i i~n fikirleri a. 
lmdı. rnnhn ıınr > 

(1) 11k bUytlk aurı;i 1699 yılmda 
Manaar•m \,e4ebbtısn ıı.. li'raruıada 

açılml§, bundan sonra A Yrupanın 

muhte!lt §Chlrlcrlndc muhtelif sergi. 
lcr gö!'{\lmll§t.U. l7D de J;"enc Parlate 
1820 do Bclçlluı.da, ıss.ı to Bcrlindc. 
1875 tc Vlyn.nad:ı, :1851 de de bu Wri. 
ka.lanmIZda okuyac ğm!'Z J.oııdrad3 

ı:crg!si aı;ılın tı. 

kitmet binası), Sumner \reisi· 3.3.940 Pazar eder mi? H~tırlanuyoı: mus.u· Rozu kısk .ıJ 
Avrup:ı.nm ne vaziyette olduğu- 12.30: Progrnm Ye monı!Altet onat t\UZ, a.ı;tık d~gu.rme.yacag~~ da- kızcn~ıı:. J.t~: Ylll 
nu anlamak İ"in, . ~öndcrdiğini ir ycmın et.mışti. Hem do a am "ntvö f"I» ~ ... .ıy:ırı, 12.35 Ajnns ,. mcteorolojl ha. • _ ı.. 'b'dır' Fak:ı.t m. -ı.-ı açıkça söyledi. Boşen az!lll Su.ııl ı -· Bu ki~ 

Sumner Ycls. Berlin. J..ondra bC'rlcrl, l2.:>0: Türk .uuug-s: Faıııı he- dilerim ki bu azmi ona \)llhabya :- dile'Jilil'• 
ve Paristeki temaslr.rırdan son. yeti (K&rxşık Pro!"Tımı), 13'30114'80 mal olınasm. F~ ~ Q!lrf5I~~ 
ra Rom.-ıyn a\'dct edecektir. Du- MU~;:: Kll~Wı: Orlııes•ra l'3.00: Pro. Bu sırada çocuklar deminden ;1' ':.hah deır11·-~-..J 

· . 1 gram ,.c ın mlck t ~:. ııyıırı. ıs.as: ber' 'h'nı~..ı d "'""CD ru;yi ae P- 1 ~ çe ile yanacağı g}>r~<p'lle er an7 1 Zl l <:aıD en ~--. °""" UalJlllJ.· 
cak o vakıt siyMı bır kıymetı Mllzlk radyo caz ork strası, ıs.sn: yapmayı knrarla.ştırmıı;lnrdı. - c::ın~p 

Çocuk S::ıaU, ı .fi5; l'lcrbeıt t, 0 kto • k-"'-p gitme;r;e Siz övlc ~ . 
1 

o~ ... ı haiz olur. o r a:va.ga u..u:..ı "' • f"l·:rın: · 
Devli Tel graf muhabiı;, 1tal· rn.ıo: M mlekct saat nyarı, Ajans '-e hıwrlarurken hemen iskmnlele. ben~m ! .. vr. f 

vamn An1erika ile, muhariplerin meteoroloji haberleri, ı9.3o: TUrk rindcn inerek Uzerine saldırdı· snncet 'fl.i _,.f'. 
anla..<ırnalan için de~l. harp kı - mUz!.ği. Çal:ınlnr: Kcınnl N. &ıyhun, lnr. Blez ile Dön.iz onıuzlzrma. p:ı.r... j~ 
vanıına girdikten sonra ne şc - Vecibe, Cevdet Koznn, nc.:at Erer, asılmağa Ambruaz beline s:ı.rıl. lstibı..-ı ': ~~ 
kilde hnreket edeceklerini tayin ı - Okuyan: Necml Rızn Abtska.n, mnğa '\'C • Roz da bacabna tır - lcrl aözi.ill becl~ 
etmek için görü§tilklerini yazı· 2 Okuyıı.n: Semahat ôı;denscs manma~a koyuldu. MarYanla MarvnnıP .!1,~ 
vor. Ya.ni ruıcnk o va.kıt sulh tC- :: -- Okuyan: 'Mahmut I~uıdaj, Matvö ku:arak, darıln.rak, But::- ke.ldıf-ını 0 ~el :i! 
şcbbUsüne ı:ir:işecekle~r. Fa: !!0.16: Konuşma (Tnrlhtcn Saytnlar). nm imdadına koştular. Fakat o. madıf!ını 3 .. "rcc!. ·-~ 
kat şwtu unutmamak ıı:zn:ı ~;! 20.30 TUrk MUı:lği~ Fn.sıl bcyeu, 2ı.oo be~u~ ve ml.itebessim, nnne ile insan bu uıı bit 61" 
Amerika ve ttalya. sulh ışbırlıgı TOrk MUzlğt: Halk TUrkillcıi, lncbo. baba~rn karıµıamcısmı t'ic:ı et. ruiv<.li? ~rxıdJO 
vapmak istiyorlarsa do. her biri· lulu Sıın Recep ve ıUlzo T6zcm, 21.lG ti. yapama.?1~ oe1ıdJ
n!n kendilerine göre ayn ayrı MUzik: Ferdi Ştatzcr tarafından p\. - :Mü.sa.ade ediniz. şu bUcUr· istemcdu!Ul~ 
noktai nazarları vardır. yano resitali, 2:.ı.00: MUzfü: Mclodi· ter ban..<ı. bonjur diyoccklcr. Doe. Ma.rYlill~ ~J 

Musolini ve RuzYclt ayn a)Tı lcr (Pl.) 22.15: Memleket s:ıat ayan. tumuz Bo~nin fikrJnce bunla • cin. naşcni.!J 
nrensiplerdcn ilham rılmaltta • Ajo.ns haberleri; ziraat, Eııham - rm dUnyava ı;elme.sine bir~ dıı du. • .. ndt ~ 
drrlar. Tııhvilrıt, Kambiyo - Nukut borsaın, ben seben olmuşum. O halde _ AlekS--~ 
Sumner Velsin Bitlerin son nut (Fiyat), 22.80: Ajans Spor servisi. zah;net!erinc de kn~lnn:nıllr:.vnn. d.o burıı.','n. ;uıı 

kundan sonra, fıWa bir E:~Y öğ- 22.40: :tfüz.!'k: Cnz'bMd {Pl.) 23.2G/ Ya.vruct1klarmızm şımdiki hal - oluyor ıa 0 
rcr..cmiyeeeği muhakkaktır. Bit. 23.80: Yarmkl pro~rıım ,.c kııpanı,. de en bUvük mezlyetle.r:f _nedir ~ilm yok. .f'f"" 
ıcr sivasetini de~stirmeğf nklr- bilir misiniz? Ana.lan gıbı sıh.. Me.työ ~ il! 
na bile ıre•irmediğinJ söyledi. s· t"yatrolar 1 ha.tli olmaları. screk: ·~ 
Eski iddialannda ısrar edivor. mama VB l Hafif. tatlı bir hareketle ço· - Ava. ~1iştil".;.f 

Miron Tavlonm. ·vatiltıını zi • ~ınıJR TtrATr.osr cuklan ye.re indirdi. Sonrn Mnr. tısııa söyle~d• ~ 
vareti, ba.mbaşkn bir mahiyet 'l'cpebıı.,-ı Dram mşmı yanın elini tuttu ve onu colc iyi Gcee JIUl''1~ ttr 
tLcırmaktadır. Vatikana, Amerl- GU:ıdllz 15.30 da Alcyım 

1 

bulduı;unu ve her z!lnıan böyle Şilplıcsiz " .~~ 
kacle.n b;r mesai s:etirdi. Ruz - "' 20.80 da: O ICADL"' git!" rsini dilediğini ooyle~•erek tir. t, -~ 
velt,in Pana He işbirllğl ynpa - · _. • • odadan çıktı. _ A! 't~6 tft"' 
rak t:ulhil \·e ızt1rapları bir an Komedi ktsnıı: Gllnclllz lG.30 da. Al~- Ö~le \'eme~inden sonrn, Mn.r- rum. Av it;ıll .J 
dindirmek için tc.50bbüse giriş· ııam :?0.30 da: lll'rltcs ltendl yortndo yn.nın gUne.oıli hnvad~ istmı.~c vıı? l"~ 
tiği söyleniyor. Ruzvelt "dünya _--o etmesi içfn blr ~ezhrtı yanmaga 
üzerindeki insanların anla~a. • JIALK Ol'EnETJ karar verildi. Sıuıt bir olmak 
lan" anusunda oldu~nu ve uugtın lG da. Ak- tb·.ere iken biltun :ıllc iskele n. 
"insanlık ve dini duv~ idealle. aam 9 da: zerinde bulunuyordu. lld eaat 
rimizi, ilelebet bir sulh fo·n, Al- zru:o DaimJı.oıl.-ı. kada.r süren bu gez!ntiden Mar. 

~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 

Er uğrul i 'in yarathü 
<Hallmc) yan blr parça varulmu~tu. Eve 

Tel.: 40:57' ~elir gelmez hlz;metçl Zoenln 
-o---- hazırladıih eıeak salonda kendi· 

ro\·AnT Jt"BtLESt ni bir şezlonga attı. YO?'~nluk 
G l\lnrt. Salı Bkş:ımı o da Çembe!'U~ eseri olarak uslanan çocuklar 
SinODlMUlb nuı·OK SAN'AT gccclil da, masa etrafına sıralanml§la.r, 

ı _ Şehlr Tiyatrosu Tanı.!mdllJJ Dönfzin anlattıi!ı bir mM.alı din. 
Jlindlstan Cevizi: Tekmil kadro liyorlardı. Bu nrulık, Kon&tnns., 

2 _ Hnlk op~rou sıuı•ııtkArlan oi{kt Morisle beraber i~eri gir • 
tarafından Leblebici Uor Hor df. Marvanr uuuunış görtincc: 

ı\ğa _ Nuv:ırtm lı;Urlldlo - Nastlsmır: dostum; ıztıra.. 
bmız mı var? 

(Kapoçclll Orkes~'lll - Havır! Bilakis iki saat ka. a _ Varyete Numaraları. 
TEL: 22:113 dar r?ezdim de omm için biraz 

1 
dinlenivorum. 

,. • KonStace MatyöyUn ur.at.tığı 
ALEı'f1DAR Sınemas1 iskemle\•i ~lu bir oda ile a· 

l - Ccbeliittarık ln> otufdukta.n sonra evdeki iş. 
Ca lerinin çokluru yilztlnden 'dahıı 

usu sık S?elemedeğini anlatt.r. Mo • Hasılı böyle bir on beş gün 
gezdikten eonrn aıa ingilizce bi-

lir Arap nilcsinden bir zarif :ıda. J ·-.•a••aaa:rmmnm• .. •K••EKlill ~m::z~ ma tesadüf ederek, kendim de • '~ & • ac:usvs'MH • :e1 

arapça bildi~im cihetle konus - ı 

2 - K"' "'.akçılar 1 ris, anneıııinin yanına ookulmwı, 

tuk. o benden, ben ondan mem. ıl ı 
run oluduk. Londr-anm bir ye -
rınde birleşiyor, gece gUndiiz 
heraberce taraf taraf geziyor -
duk. Az dahn Avrupa.da dertli 
bir adam olacakken sükürlcr ol. 
sun onmı hiınmetile kurtuldtl1!1. 

Şimdi gelelim, 1ngilterede 1.a
man mman nçıln.n sergi bahsi -
ne: Sergiler pek çoktur. Hayva
nat, hububat, cic:ck, envaı kuş 
vesair eşya. götill"üp ziyadesile 
ticaret ynoılıyor. Bunlann be • 
yenIIenlerlrıe b~ka başka imti. 
:VUlar verilerek tiraretin inkb:ın
fma c:al~ılmakta.drr. Fransada 
da beş senede bir acılan ve yal. 
nız .F'raru;:rz emtia r t""'11·r o'u -
nan St-rıt!lcr vardır. r,,. Sl'ne ev· 
vel acılan "n:;vc 1..ondradan ba. 
zt mümessiller gönderilmi«J ve 
sergi 1 akkın,;ı. hazırlanan ra -
oor Prens Allx>re ta• dim ooil . 
tniı ti. Bunun üzerine !n'!iltere· 
de de ha.csaten bir umumi eks
P<>Zisvon tertibi tensip edilerek 
lll.C{'Feoe havale edilmiı:;ti. 

6 UllJ lik aşk ve lilk!I drD.WI _ 

~~ ~ u Hatta R Av ~ioem'Stn~H ~ ~ 
-=~~ôriihlleınI. blr mul'aflıt,klydle &vnm ~301'. llqroldıe O)'llU&tl 

s 

V!GE FEUILLERE 

GOzr>l bir Fransız Filmi 

HRA YILDIZI lstanbulda 

llk De!a 
ıR'rnlil"t" cenan!armm revci ve 

Jngilte!'C'ttn en nufuzkfır bir !"L 
mt'l'lI o!n11 Prens: ''Bu ke,'fivet 
miUeU-e P"'rn toplaym y:ı"l!lırs_"!. 
diyecek \•o!r, hUJ:.."ftmete dok11nur- ı Aynca: CILGIN BAKiRE 
~ mnkbul tut.:ıl"..Mıvaca<bnı" lnE~"E DUNNE ,.e l\lELWC· DOUGLAS 

soylemfRU. Bu f'~z!er havret .u: tnrnfındnn Fransızca :::özlü ı;ayet gUzcl bir komedi. 
VIUldrrdr. (1 l T.C'.aret . me~ı·~ı HA. t . :FOJ\.S JURNAJJ dUnva ve harp haberleri 
t nhkiktnı.e ,.-~re tJcarct rnlcnnır. "c on· ' • • m™S·** W 
-'\ptllrabt altma alınarak gen is· EM 6' ı;as• 9 HH · 

GERMı\L~E l~O ER • JEA.N' ERVAİS \"O l\IAXUDlAN 
tnrdrndan oyn:ınmış kuvvetli ibtirash vo bttyük Aşk fllmJ 

~ 1i«l!rll<ç ~@:J.g lQı ve $arkıUı 
it_~ Yıldızlar: Güstarı Frölıh -Jarmila Novotna 

Bestekar: Ferruh Arsunar 
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f Bıtsın Birliğinde 
h.onferans 

Hüseyin Cahit gazeteci arkadqlanna A't'l'Up& 
aeyahatinc ait intibalarını anlatb 

Harp vu, munarebe 'YDk 

Bamn nirliği bina.M 

Gazeteci arkadaf)ariyle birlik· 
te Fransanm Majino hatunı ge· 
ıen HU.eyin Cahit Yalçın, Türk 
Ba11n Birliği İltanbul İdare He· 
yeti Baıkanlığının daveti üzerine, 
diln Merkezin Beyo&lundaki bi. 
naaı konferanı salonunda seyaha. 
tinin intibaları etrafında bir kon. 
Ecranı vermiştir. 

Konferansa lstanbulda intipr 
eden ıiyaai gazete ve mecmuala. 
rın muharrirleri olup Türk Basın 
Sidiğinin asli azası olan bütün 
mcslekdaşlar davet edilmiş bulu· 
nuyordu. 

HUaeyiıı Cahlt Y~çın, Balkan 
yoluyla yaptığı seyahatinin ilk 
intibalanndan başlıyarak buglin· 
kü harp etrafında Balkan mt:m· 
lekctleri halkının dilşündUklerini 
anlatmış, sonra Frans1nın mcrkc. 
zinde bugUnkü hayatı tasvir et. 
mittir. 

HUMyln Cahlde &1re, Paria, 
her aamanki &ibi nqeli, mqgul 
ve kalabalıktır. Normal zunanla. 
ra nlıbctlc gayet cüzl bir yapyış 
(arkı vardır. Büyük bir pahalılık 
g3ze çarpma yor. Halkın, fütür. 
ıUzlUğü bilhaua dikkati celbet· 
mektedir. Franaıı milmvverleri
nln dt ittifak ettiği bir nokta ola· 
rak Franau halkının "harbin bu. 
•unetinl sezmemit olduğu" &~ 
terilmektedir. 

Diler bir tabirle, harp lçinde 
ya .. manın kendine mahıuı p.le. 

Belediye makine şubeai 
tefinin muhakemesi 
Ban evrakın kaybolmasına se· 

beblyet vererek ihmal ve vazifesi· 
nl ıuliıtimal ıuçundan &aliye bi. 
rincl ceaa mahkemesine verilen 
belediye eski makine şubesi tefi 
Nusret beraet etmişti. 

Fakat temyb mahkemeal Nua. 
retin aleyhine bozduğundan mu. 
hakemeye dü ı yeniden bakılmış· 
mahkeme temyiz karannı ltba 
:tmlıtir. MUddciumumi muavini 
de mUtakallnı ı8vliyerek Nusre. 
tin ihmalden tecziyesini tıtemlş. 
duru'1118 mUdafaa yapılmak vt 
tcarar verilmek üzere başka bir 
l(llne bırakılmıştır. 

ntyede Çoban rakibinin sırtını 
vere ~tirerek tuşla mağlQp etti. 

Me~tep maçları 
Havanın bozukluğu yü. 

zünden tehir edildi 
Beyo~lu halkevi salonunda dürı 

yapıl.ad mektepler arası voley. 
bol mil.tabakalarında §U neticeler 
ıtmmll}tll': 

l)arl1şşafaka - Pertevniyal: 
') - 15, 15 - 9J 15 - 12 Darilı. 
şafaka p.llp. 

Haydarı>atB - Vefa: 15 .- 5,' 
13 - 4 Haydarpaşa galip. 

fstanbul - Sanat : 16 - 14. 
~ - ıs, ı2 - 15 tstanbul galip. 

Dün yapılan 

Vo~eybol maçları 

yanı eörülmüyor. Sebebi de .. 
ki, bugünkü harpte şimdiye ka. 
dar büyllk mikyasta kan dökül· 
müı ve fedakirlık yapılmıı gibi 
değildir; 1914 dekine benzer bir 
şekilde Fransa üzerine ini yüril• 
yilıler, büyük muharebeler olma• 
yor. 

Majino hattının temin ettiği ı.. 
tikrzr. harbi hissettirmiyecek dt. 
recede halka emniyet vermiştir. 
H üıcyin . Cahit Yalçın bu vaziye. 
ti, ortada parlamağa müstaid her 
nevi iştial ve infilak mevaddının 
bulünmasına rağmen bunları par. 
latan c-lmadı~ı ıek.lindc taaviı ct-
miı&ü- -

HUıeytn Cahit Yalçın, TUrkf11 
hükümetinin bugünkü harp f8re. 
tarı ic;inde tuttuğu siyasi istika
meti, ahtlarına gösterdiği vefa. 
kirlığın Fransız milletince fev. 
ka15de takdir bulduğunu da ıöy. 
!emiştir. Ve bu takdirin yalnıı 
reimi Fransa mahafiline has ol. 
mayıp billiistisna bütün Fransıı 
halkı tarafından bcdendiiial ı..
ret etmiştir. 

Hilseyln Cahlt bundan sonra 
Majino hattı mıntakasına vaki o-

· liın ziyaretini anlatmağa bşlıya• 
rak. milyonlarca askerin o mınta. 
kada nasıl mevzilere yerleştirildi.. 
ğinden, bizzat Majino hattının 
hususiyetlerinden, dahildeki kon. 
tor vesaiti, askerler arasındaki 
taksimi i:r.al ve umumiyetle 
Fransa müdafaasının gayri kabil: 
nUfuz mukavemetinden bahset 
mi~. müteakıbcn Brcst liıranındıı 
Fransız deniz kuvvetine ait inti· 
balarını nakletmiştir. 

Bu arada, dinleviciterfn merak 
ettikleri bazı nokt:!lara ait sualle• 
rine de cevap verdikten eonra, 
söztınü Fransız müdafaa tesisatı 
nın bugünkü harbin cercyanrnd' 
o,rnıdığı mühim rolü tevft edk: 
bir mUtaleavlı bitirmiş ve •'hü. 
lası olarak harp var, muharebl' 
yok" demiştir. 

Muhterem hatip FranSTı halkı. 
nın harp içinde olT.asına ra~men 
emniyet ve huzur içinde butun. 
ma11nın se~bfni de böylece tat. 
rih etmiş oluvordu. Hüseyin Ca· 
hft Yalçının konf eranST, mOhlm 
bir kısmı, başmuharrir •e sfvasi 
muh;trrirlerimizden m0teşek1d1 o
lan dinleyiener tarafından bt1JGk 
lıir ~-.-



HUSnU hattan: 10 numara aldım 

- sen d• benim gibi rap. Su nevi vazllelerl 

ıwı ıapmalc ıcın 1UNGSRAM KRİPJON 
ampullarının benibeJtaZ ve parlak ısıtın• 

llltlracın var. 

BDUffL-A 

ıaoRSA 
- Ankara 2-3-940 -
•--ÇEKLER--• 

1 Stull., (lnrillıt) 
. ~ 

6.U 
100 Dolu (Aıııerlka) lS0.19 
ıeo Fnnsız Franln %.887;:> 
100 LlrM ,ttaıya) 6.7625 
100 b,; içte Fruıkı 29.SM 
100 Fıorln (Felemenk) 69.1611 
100 Ra.nmark (Alman) 

100 Bdg.ı (Belçika) 22.11 
100 Dırahml (l'unıın) 0.97 
100 Leva f Bulgar) 1.6075 
100 Çe.koıılo\'lllr kuronu 
100 Peutı\ (bpaııya) 13.435 

100 Zllott (LehlAtan) 
100 ı•engö (Macar) 23.ri:J 

LOO Ley (Romen) 0.6175 
100 Dln:ır (l'uı;oıılav) S.08%G 
100 Ten (Japon) Sl.3~5 

100 !Av~ l\UTonu Sl.0975 
100 Ruble (l:tv.J 

- Esham ve Tahvilat 

Erzan,1 J 9.9-l 

Srvaa - Erıtunım il 19.40 

!Moe~ 
lM 66' cı~dc~k . 

iSTANBUL 
ANKARA - İZM 

VAKiT kitaqevi 
Dün ve yarın tercüme T ı iş Bankası 

külliyatı 

No. 11·20 ikino sen 

11 Gorio b.ba 

12 Dellllğin pslkoloj!.sJ 

13 tlkbahar selleri 
14 Engerek dUğilmü 
1~ RMin kUlliyntı m 
16 Samimi Saadet · 

17 lstaliltik 

18 Çoeu.k dll§Urtenler 

19 ll!m ve !elscre 

20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 

100 

:iO 

75 

60 
75 

50 

30 

60 
30 

• . 

1940 Küçük Cari 

75 " 
210 .. 

50 " = 3i50.- " 
25 .. = 5250.- •. 

Ke§idcler: 1 Şubat. 1 M::ı. 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkinıttcşı-in 
tarihlerinde yapılır. 

R 

530 

r-----~..w.-1a11 ... _.._. 
Bu .serinin fiatl :5.30 k:ımştur 

Hepııinl alanlara yUzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,2• kuruııu peşin alınarak mUte
bak.lli ayda blrer llrn ödenmek 
tlzere Qç tatllu "-slanır. 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkôn 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

t 

BAŞ, D t Ş 

NEZLE, GR1P 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda.ql.llllll•Iİ•~~~ 
. ı .'. . ,· . . . ' '~ . . ! tı. \ . \." 

"f11 
inhisarlar ul11 11 : . --~ 

BAK ER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed pac. 
deıülerini, Trench • Cotları, 
en birinci İngiliz ve Frannz 
kuma,lal"ından spor ve fantazi 

l
koatümleri her yerden müsaiti 
,artlar ve ucuz fil'ltlarla tak. 
dim etmektedir. -------· 
Kütahya Sulh Hıt1.."!ltk Hakim· 

liğitıdetı: 
Paşam Sultan mahallesinde~ 

Topal Süleyman oğulları Nurı 
Topal ve Değirnıencioğlu v:ı.ri~. 
lerinden Hatice ve Hafız Ha.. 
san varisleri .A7lme ve saircnin 
müştereken mutasarrıf oldukla· 
rx mahallei mezküredc kain hu
dut ve cvsaf ı sairesi şartname -
sinde yazılı 300 lira muhammen 
kıymetli maa bahçe bir bap ha.. 
r.e kabili taksim olmadığından 
satılarak şuyuun izalesine dair 
verilen karara binaen 22-3-940 
cuma günü saat 14 de mahkeme 
kaleminde açık artırma ile satı· 
laca.ktır. Artırma. şartnamesi 
1-3-940 dan itibaren açıktır. 
Almak isteyenler yü7,dc on nis -
betinde teminat vcrmeğe mec • 
burdur. Muayyen g-ünde ıısulen 
nidadan sonra en zivadc artıra
nın üzerinde bıraktlır. Müşteri 
bir hafta zarfında parayı ver • 
mez.c;e ihale bozularak 15 gün 
müddetle yeniden artırmaya çı· 
karılır. Bu iki artırmada en çok 
pey koyarım üzerine ihale olu· 
nur. Iki ihale arru1ındaki fark 
ve faizile önce alandan tahsil e
dilir. Bu g-ayrimenkulün ihale -
sine kadar birikmiş vergi ve 
belediye ve evkaf borçlnrilc del
laliyesi alara. aittir. ~füşteri 
şartnamede yazılı biitün şe
raiti kabul ve itiraz hak
kını iskat etmiş ı:1ayılır. 
Fazla malfımat edinmek isteyen
ler mahkeme kaleminde 910 • 6 
dosyada mevcut ~artrıameyi o-
kuyabilirl<'r. (31599) 

tlan 
Apartmanlara kapıcı arıyan

lara ehli namustan ve hüsnühal 
varaka.c;mı hamil bir aile efradı 
kapıcılığa taliptir. isteklilerin 
aı:etenıiz idnresine müracaatları. 

Dahili konforu alakadar eden 
en ıüzel ve ıık ~lyalac:- ve 
bilhassa yatak, yemek, çalıı
ma odaları ve salon takımlan, 
Briç oyunu için Amehkan 
mobilyaları, her yerckn mü. 
ıaicl '8rtlar ve ucuz fiatlarla 
BAK ER (Eıki Hayd~) 

Mağuaların.da bulacakıınız. 

,:::::a:::s:::::m::ar.r.:::=n:.-:::111 

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

1 Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
sokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü göz 
ameliyatı fıkara İçin parasız .. 

müdürlüğün~1 
CiMi Miktarı :Muh. B. 

Lir& Kr. 
100 kiloluk tuz 
çuvalı ıoci.ooo adet 
Taklometre 1 ,, 7W, -

% 7,5 tem1.11ntı 
Lira Kr. 

,ıı~ 

' 1 .., .. rııı 
r e• 
,_çılC 

,1 
,.,..vı 

ı - Şartnameler mucibince yukarda clnı ve mı~tat1 • d• 
hizalarında göstcrlle:t usullerle ııatm alınacaktır. 1~ıırıı' ~ 

II - Eksiltme ve pazarlık 6-3.940 çarııamba gunU il ~0ııı1') 
!erde Kabat~ta levazım ve mUbayaat ~ubeslndckl alr.ıl .;!, 
lacaktır. ıS ıl~ 1 

m - Şartnameler herglln sözU .reçen şubeden psra'tı:rd' .;/ 
IV - lsteklllerln eksiltme için tnyin e~ilen gün ve 5~;!11 olııı' 

mc paralarlle blrllltte mezkQr komisyona mUracaatıarı t 
ıı" :(.. • :(.. ur ııı 

1 - 19·2-940 tarlhlnrle 1000 M3 tam boy tahtaya t• ~ 
den yeniden pazarlığa konmu,tur. ıstJll,,.ıı:,, 

n - Pazarlık ll·IlT.940 pazartesi gtlnU saat ı:S d~ı yıP?' 
ta levazım ve mUbayaat oubeıı!ndekl alım 1'omlıyonuil t"~ 1.. 

Ut - şartname ve eb'at 11.stcal hergUn sözü geçen 1 it.I;_; 
sinden 220 kuruş mukabll!nde almabillr. ,.e ; JJ'' 

IV - Pazarlığa iştirak etmek lstlyenter muayyen ı!lJt dil'' 
11 

,.c 
güvenme paralarlle veya banka teminat mektuplar e 
lkle adı geçen komisyona gelmeleri. 

V - Kereste ııl! olarak teslim edllıblllr • 
• 

istanbul Levazım amirliğinde~~"' 
s )laf ~ 

:Memleket dı3rndan 1000 na. 1500 ~ top beygiri l yar.oJJJ tJ ;' 
nU ııaat H de Ankarada M. M. V. Satın Alma. l{o~~l'ıtıi 1, 
ııatın alınacaktır. Ala.kadar firmal.\r daha eV'·el 1:\. ! ,cıce'111't' 1-f ~eralti öğrenebilirler. Pazarlığa lştb A.k edecekler teldiıyıe ııll' ı 1 
U.Zerlndcn katı teminatları ve diğer kanunl veııU.cııısr 
ı;Un ve .saatle komisyonda hazır bulunmalarr. fi~ 

Devlet D~miryoıtarı ve .ı..~~~ 
işletme Umum idaresı 1 Jd·ı-~ ~ 

~6()(1 ,cı-~(j"~ ~ 
Muhammen bedeli 2352 lira olan muhtelif ebaltll 6,ı?f ,ı~,,cY,/ 

18.3.1940 Pazartesi gUnU snııt (10.30)' on buçukta IJ!!.Y ,.ıııs ,, t 
dahilindeki lrnmlsyon tarafından açık eksiltme usııJUC,ııU~1' Y.'6'1 ·~ 

Bu işe girmclc lsUyenlerin 175 Ura •O kuruştul< ,,tu'' ~ 
kanunun tayin ctUği vcaalklo birlikte ekalltıne gtıııU 9 ~I ~ 
yona mUracaattarı lA:z:tmdır. 1' dJt ıı 1 

Bn işe ait ııartnameler koml.!lyondan p&rasız oıar• 

gl 
V AK.iT matb~~e~ 
Kitap kısmını gerı şl'' 
tanzim edip açnı~,. 

Kitap, mecmua, gazete ~~Jıf• 
Tabiler namına dizği işler• ~ 

---- Vakii ~;ıa~ 
A k ,,. ,,, t ti 

S erz o·· ve Y3~· I'"' un J<UI ı, .J 
1/ me '° ,,. nam us No. 31-:ıı~«' j\1 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
S:ıtr, yeri: \'AKIT Kitabevi 

31 Rııslıl k 
32 !JeW~ .J1 
33 tskendet ,otf' 

3_. gadrn ~~ 
35 oenıok ~ c 
36 Dinter t ~ _,-

37 Fi1°~C1 !' 
3s Etik• ıJ'':f 

--------- -------- ır•ıı sı" 
SAIHnT: ASl.H il~ urnıırTl N~~ıııtl 

Basıldılı yer: l'Ali/7 Mıılh1tn nerık 


