
Almanya, Belçika ve Holan
da hudutlarını kapa yor 

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

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

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

gece radl}oda harici 
açıklığı ile izah etti 

geçecek lerin·e 
delil .görünmeyor 

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

Kazanç, muamele, istihlak, alkollü 
içkiler vergilerine zam yapılıyor 

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

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

, ' 940 bütçemiz 
l>-1reler lAra 

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

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

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

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

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

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

TJa§Vckil Refik Saydam Büyiik Millet Mec7isinae 
bir nutuk söylerken 

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

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

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

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

ajansı bildiriyor: 
Yugoslavyada, Liublianada, 

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

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

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

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

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

Mükrimin Hali/in fikirleri 
Afrodlt 
Müelllfl: 

Piyer Luia 
insan ooıunun ıslahı mı ? 

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

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

Buna im~an yok! 
1 - Kıs kaçırma 

2 - Şahsi hürrirettf'n 
mahrum kılmak kasdlle 
hapis. 

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

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

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

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

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

Bu meraklı yazıyı hareketleriyle sözlerine kuv
vet -vererek: 

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

' 

Bir yt-ntllk yok ki!.. Fransıs 

l 
Hukuku Beter be1a.nname.tn-

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

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

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

Halil 
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l şaretler: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blr zamanlar budutlıınnın 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SADRI ERTB1'1 

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

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

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

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

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

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

• w anununun ve ".l 

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

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

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

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

1 

Hava Gedikli 
ıaz rlama vuvası 

Bu yıl da talebe 
kaydedilecek 

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

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

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

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

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

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

olacak 
Orta tedrisat m~sscsdcrinde 

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

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

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

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

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

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün saat on be~ 

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

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

Türk vapurlan 
Ankaradan gelen mnlUmat~ 

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

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

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

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

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

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

T epebaşında yapıla
cak tiyatro binası 

Taks~m kış~asının yıkılması 
işi müzayedeye kondu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaz mas,'lesi satış. 
larz artıyor 

Deniz vasıtalarına ~oruoma tedhir~erinı 
tamamlamaları btlttin:dı 

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

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

c.a.ktır. Denisyolları bilhuaa u. 

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

· os-' -ınracına "' ııat 
!~~~~-~~ 

satabileC~, 
Dahllt sanayii::~ 

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

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

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

1 
~ 

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

0 ıf. 
rilmektedir. rı ~yet_. 

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

Pİ idalll~ 
lk! sene e\''Vel ıııl~~ 

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

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

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

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

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

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

Muhakeme fı0ıt~ ~ 
ilr güne bı~ .sf" 

Türk J:la~• ~ ~ 
Pıy~~A 

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

1
,,..I 

dur. ~-;, 
T anziın•t ~t f'.'( 

ya:ıılşıı u"'o~ 
Tanzi~tın Y~s f~~ ~ 

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

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

> 
~ 
<( 

Alıııuo 

ı-at8ı 

lm!U 
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fikirleri 

- Demek insanların moral 
kusurları Yar? 

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

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

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

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

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

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

cnktır. 

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

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

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

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

nılnl topyekim silmek lflzıııı .. 
Sonra yakın hl\dlselerdeıı 

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

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

!nn kendi hııysu7Jnklnrı .. 
- Hep 1nsnn olduğumuz 

halde insanları pek kötUIUyo
ruz UsUıd, .eledim. 

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

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

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

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

- 1nsnnız hocıım! .. 
l>odi. 

be· 

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

yeni mevzilere çekiliyor 
Yüz ıc:nc evvel mcıhur Gene· 

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

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

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

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

ningrat askeri mıntaka.sı genel 
kurmayının tebliği: 

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

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

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

tayyareler sadece istikşaflnr ynp 
mrnlardır. 

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

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

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

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

lngiltcrcdcn ka'l!dcdilcn gönül. 
liilcr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vels Berline 
hareket etti 

Japon gazeteleri Yeis
in seyahatini mevsimsiz 

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

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

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

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

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

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

Mehmet Çelikel'in yeni 
bir teberruu 

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

Bayburtta şiddetli 
zelzele oldu 

Cenubi Amerika 
sahillerinde 

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

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

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

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

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

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

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

(l.,ıltfcn . .,a1ıifc11i çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 
-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jl.AIOH SOHA GEZGJX 
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1 Sinema 
Haberleri 

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

Gazeteci sinin 
SEY~HATI..._ 

-2-

izbon sokakları 
bir a emdir 

Bir taraftan 
bir taraftan 

çapkın kadıntar, 
da dilenciler ... 

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

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

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

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

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

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

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

c www ;wott WWWJ! • 

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

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

NlY AZt AHil\ıJET 

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

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

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

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

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

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

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

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

ve S..;mailcr, Çntanıar: Ner, Buı1 

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

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

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

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

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

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

- Sinema ... 
Cevabını alınca: 

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

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

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

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

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

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

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

1 .. 3 - 940 Cuma 

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

Tiyatro ve 8İnemalar 
ŞEU1R rlYATROSU 

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

o JtAJ)J~ 
* "' ~ 

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

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

Son Ternslll 
Cumartest ak{3mı 

DUyUk ~k opcr ti 
(R:ıllrOO) 

ALEMDAR Sineması 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

• es 

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

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

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

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

- Bu sevahatinizin en güzel 
hatrrası nedir? 

Sualine: 
- Sandrcvil'deki iki yüz yav. 

rum_ cevabını vermiştir. 

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

maçlan 
lstanbul mektepleri tJoüybol t•ı 

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

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

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

16.10 da hakem T. Ozerengin. 
Şerq stadı: 

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

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

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

maçları: 

Bej•oğlu Halkcvi salonunda 
Pertevniyal lisesi - Darüşşafaka 

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

saat 14.30 hakem T. Kenbcr. 

Türkiye Kros birincilik
lerine İştirak edecek ta· 

kunlar dün geldiler 
Önümüzdeki 'Dazar gUnll Hey. 

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

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

Güre~çiler abideye çe· 
lenk koyacaklar 

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

Altıncı Balkon güreş 
kongresi 

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

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

Maryan teessürle bir kaç lte. 
lime kekeledi 

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

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

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

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

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

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

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

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

AJ>fık 
a aylık 



Başvekilin hitabesi 
Sayın Baıvekilim.U Doktor Refik Saydam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milli Korunma Kanununun 
tatbiki ıebebleri 

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

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

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

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

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

S~vyeılerle münasebatımız 
değişmedi 

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

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

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

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

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

Aziz vatandaşlanm, 
Esaıen sizin de bildiğiniz bu hakikatleri 

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

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

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

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

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

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

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

Aziz ntanda1lıınm. 
SözlerJııi bitirirken, mesut n büyiiık Türki. 

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

• • • 
Sarıyer Halkevinde 

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

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

bin 400 lira. 
Bitli• vUAyetl: MerkPz: 3 

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

Romanyada ham petrol 
ihracı menedıtdi 

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

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

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

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

15 dakika ev~ele 
saatleri 

alındı 
Şimdiye kadar sabahlan .ut 

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

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

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

Taşova mıntaka
sında deranbar 

ha zırh~ ları 
Erbaa, (Huıuıi) - Taıova 

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

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

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

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

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

Basri Ahmet OnaJ 

Hıtf erin yeni 
sulh p:anı 

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

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

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

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

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

1tr kö1lüyU taban· 
ca ile vurdular 

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

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

le cereyan etmlgtir: 
Aslıhantepeciğinden Mehmet 

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

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

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

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

çalanlar yakalandı 
Mardin (Huau&I) - Şehrimi• 

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

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

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

· Erbaa kaymakamı 
mezuniyet aldı 

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

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

Limanlar umum müdü
rü Ankaraya gitti 

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

Terimlerin tedrisi için 
etüdler 

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



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

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

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

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

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

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

Ve tuhaftır 'ki bu baJkalığı, 

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

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

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

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

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

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

meli. 
"6 - Ata binmeli, yüzmeli ve 

tenis oynamasını bilmeli. 
"7 - Çocuklardan ho~lanmalı 

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

malı ve fakat ötesine de geçme-
li 

,, 
me. 

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

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

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

malı!" 
Lcyli.Ian bu ev1enme tartları 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HiKMET MONIR 

Yolcu salonunda me
murlar için de lokanta 

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

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

Hastabakıcı ve hem§ire 
aranıyor 

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

jBORSA 
- Ankara 29·'l-940 -

ÇEKLER 
1 :S~rU ı ( lnıclllr) 

100 Oolar (Arı<"rtkıt) 

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

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

100 ısc.ı,.. 181'lçlı..a) 

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

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

ıou l't>nı;ö (llt~rı 

100 Lf'y { Homt·n) 

100 Din r (\UkOAlllY) 

100 \"f'n (Japun) 

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

15.:ı. 

130.19 
2.9651 . 

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

2?.0fı 

0.97 
l.511'!5 

%ll.M 

0.6til 
J.08:?5 
sı.ı::ı 

s 1.005 

. 

- Esham ve Tahvil!t _

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

Uan 
Üıklidıır m:thlı:emel A•llye llukult 

filklmlltlndcn: 

ııı9;21ııı 

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

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

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

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

(31584) 

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

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

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

o(3l~iU) 

-

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

LUZUMUNDA 

/' DA W&l 

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

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

bulabilirsiniz. 
ı A"!'A 

htanbul DürdUııcll lcr.ı :Mt'nıurlu. 

fundan: 
939/ 211il 

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

<"~il arkaaında. J'l"OI yaphrdığ't 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hdık Ahıııt-l ScHııııil 

GUNDE 3 KAŞE ALIN:::::ı.1.. ~ 

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

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

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

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

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

K. bll1p 

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

mllif3m.•m.-~ 

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

21 - 30 Kitaplık 
Nnm:ı.ra 

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

25 Cım.hurlyet 

26 Terclimeni• reli 
27 Değişişler 

28 J -aokon 

60 
50 

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



3 KURUS 
\ 

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 

P.i t 

..... ' il 
• g i,$44 \ 1 

ı 

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 
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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. 
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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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ı · 360 altın ~adalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik oıuıı• 
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:::: .. 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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~·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 
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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 



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. 

r--hazırlanıgor-1 
f Ankara, 2 (Hususi Muhabirimizden Tele- f 

• · fonla) - 1940 Devlet bütçesinin denkle.1tiril- i 

. ' mıştı. Mevsuk olarak ogrendıgıme gore kazanç ı · • ı vergiıi niıhetinde yapılacak bu zamdan Devlet 

"'.,.yetler 2 şehı· r °'ldılar ~;de~·k::ik~lt~=::;ı~~~;ı':ri;fe':İe~~::: V J Ul mustahde1!'1 ucretlerı ıstıına olunacak veya 

"' 

bunlara aıt zam nisbeti gayet cüzi miktarda i 
ti a olacaktır. : 

. 
' 

... 
J(cır aıtıtıda lswnbtıl ... - ra.Z?.'t 2 incide -

HöTLER 
Vels' le görüştü 

·"' 

Uzun süren mülakatta Alman 
ricali de hazn bulundu 

.. 
............................ flllltllllllllllll 1111111111 

~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 

~ F\.' 

Ruzvelt 
Telgrafla Vels'e 
yeni tahn1at verdi 

................................ ""' . r ......... . 
i Beşer Hukuku hak- i 

Amerika devlet adam
larına göre, Almanların 

mücadeleye devam 
azimleri gittikçe 

azalıyor 
.(Yaz111 3 ündide) 

kında anket : · 
YARIN t 

Ayine si iştirj 
kişinin lafa f 
bakılmaz ~ 

Profesör Şckip Tunç'uıı ı 1 

1 i.. ................. ~i.~~~!.~~! ............... J --'"~~ -
(Yazısı 5 ;nc:11119: ı 



1 - V AKIT 1 MART 1940 

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 
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SA FA 

IDARE gvt: Ankara Cad.tS'rAf\"BUL •Telgraf: VAI<IT• Posta kutusu: 46* Telefon: 21413 (Yazıl· 21370 !Idare) 

• are ı e za n 
yıldırım 
geçecek uzuna 

taları geri çe di 
-

Çooan Mehmet tuş yapar7.~n 

kiln olduğu kadar az kelime ile 1 yacağmı ve Almanya için harbin 
blldlrmck istiycn matbuat, pek ancak 11ilah kun·rıti ile> hnlledlle -
ya'kmda bir Alman tnarn.ızu hnsh. (Devamı 6 mcıda) 

~~ 
Tankların 1ıimavcsfodc ta'lrrııza geçen S0111ıct as1ccr1cri1c ll'(tt ,,,u. 

hariplcri arasmda bir çarııışnı~ 

Roma büyük elçimiz ltalya- ~E!!_er _lı.uk!ku_~!k~n~ ~n~et 
dan gelip Ankaraya gitti Pr. Şekip Tunç'un fikirleri 

ltcılyanlarla yapılan ye :'li anlaşma piyasamızın 
sanayi mamul atına olan ihtiyacını kar§ılayacak 

'(Yazısı 7 nci sahi!~) 

Roma büyük elçimiz Bay HU
scyin Racrıp Baydur izinli ola.. 
rak dün sabahki ekspresle şeh
rlmizc gelmiş ve yine akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Malum olduğu iizere Tiirkiye 
- İtalya arasında veni bir ti
caı·et anlaşması için Romada 
biiyük elçimizin reisliği altında 

j 
~crcyan eden müzakereler müs. 
lbet neticeye varmış ve geçen 
cumarte>si günü anlaşma imza 
edilmişti. 

!lngiltere 
j Holanda ve 

.! Belçikaya 
Amerikadan madeni 
yağ göndcriln1esine 
müsaade ctmiyccc

ğini bildirdi 
Loııdra. S (A.A.) - İn~iltc. 

re~~ ''aşington bü.rük elGiliffe'i, 
lngılız harp kaGaS'ı kontrolu ser 
vislcrinin gavri muayven bir 
zaman için Holandwa, BcJqika
ya. ve Danimarlmya m?.dC'ni ya{t 
gönderilmcsirc müsnade ctmi. 
vcceğinclcn Amerikan maden' 
vağ §irketlcrini haberdar etmiş.. 
tir, 

(Dcvam1 G rnC'laa) 

Ayinesi iştir kişinin 
ıafa bakllmaz 

. 
Profc:i:r Şcl:ip Tunc 

(Yazısı 3 üncüde) 

1 
Erbaada şiddetli zelzele 

Ankara, 3 (Hususi) - Bugiin 
Erbaada 8 saniye süren şiddetli 
bir zelzele olm"uştur. Fakat hasar 
yoktur. Evvelki gün Tireboluda 
lir zelzele olmuştur. 

Günlerin PeşiRden: 

Yarah hir askerin 
son arzusu 

Fran5ada harp münuc.betile 
kabul edilen bir kanunda oe;> • 
heye giden nskerlerin aon arzula• 
rını yerine getinnck için şöyle 
bir hüküm vardır: Bir yaralı as· 

r ._ ..................................... ...._ kcr sc\'diği genç bir kız, yahut 
' kadın!-. e,·lcnmck nrzusunu izhar v a r n i ıOdcr de ölürS<: ve bu arzuya o kız 
ı veya l;ndının muvafakati de muı:ı· • k • ! zaın oiursa bu izdivaç l<anuncn 

1 1 n C 1. s e r ,· i ınc~'i olacaktır; kızın ,.eya kı • 
i 1 dının babası veya anası, yahut 

ı i diğer akrab:ır.ı ta:-nfından bu iz • 
: Kitap kuponlarının İ 1 divncn knr~ı hiç bir şekilde mu
İ ne~rine baslıyoruz . hıtlcfct cdilcnıh•ecektir. İzdivaç • : .. ! lan mii~cvcll"t kımuni hak!nr ta. 
i "\'akıt'' kitap kııponb·ı 1 nınacahtır. 
1 ııın bugün on bcşi:ıcİ!Iİni ve. Memleket müdafaası için hu· 
• riyoruz. İ du-'a tddc.ı b:r nlu:rin izl•o.r etti j İkinci seri olarak vercee. i;i böyle bir izdivaç nrzusunuıı 
1 ğiıniz kitapları:;ı kuronlarmı • ölümünden sonra hic olmazso 
İ da yarr!ldan itibr\r"n n:: .. re i naznri \'C lrnrmni şekilde tnha'ı: 
i b3~lıyacağız. Y C"ni kitnphlr i ku~runn hizm::t etmekle Franstz 
i hl\kkındnki tafsila:ı bir il<i f milleti hakikaten v:ıta:n müd:ıfHc. 

L giin icindt' o!nıva .. ~lu:ınız. • rine ~l'.'§t vi.:dani bir vazifc yap· 
......................................... " .... ı nu~tır. I~:.S.\'N KUt.1ÇA Yl 
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l_P_O_L_l_T_i K_A_I 
Berlin - Mos~<ova karşısında 

Roma - Bükı·eş, 
Roma - Peşte 

Romanya Kralmın yakmda Ro daha köklü b~r tekilde inkitafı 
tn.ayı ı.İyııret edeceği bildirılınek.. ınanasını ifade edecektir. 
tedir. Aynı haberle birlikte Ma· Romanya Kralının Roma aeya. 
car Hariciye Nazın Kont Çakinin hat.ine celince, vaziyeti yine Ber
dc iatifa edeceği ıayiası dolat· lin • Moskovanm işbirlici zaviye. 
maktadır. aindcn mütalea tmek iktiza eder. 

Bir ıcyahat ve br iatiEa anıın. Romanya bir taraEtan Alman-
a ıörünüıte hiç bir alaka yok. yanın. bir taraftan da . Sovyet 
tur. ihtimal Çakini:ı utifa11 me. Ruıyanrn hareket .. ıuw üzerin. 
ıelcsi teehhür de eder. Fakat bu do telakki edilebilir. Almaayanm 
iıtifa taYiaaı Macaristarun harj- abluka hattına karmak için R.o
ci ıiyaactinde olduğu gibi Ro. manya petrollerinden timdiye ka. 
manya Kralının ıeyahati de bari· du- iki milyon ton kadar ut.ifade 
ei politika bakımından manalı ol· ettiği aöylenmektedir. Romanya
maktan uzak değildir. nın iıtihaalita 1enedo yedi milyon 

Macaristnnrn hariciye Mzmnı tondur. Manzara bu fekildedir. 
değiştirmekte amil olan mesele Fakat Almanyanın Ronumyadarı 
ne İse, daha do&ru•u Macı:r bari. alacağı petrol milıtamu bet mil. 
ci ıiyaseti~ Berlindcn ziyade Ro. yon tona çılıarmak İstediği de 
nıaya daha 11ln ıuretle beğlayan söylenmektedir. Böyle Lir bal 
amil Rcımanyanm da Romayıt karşaamda Romanyanın n.ziyeti 
cloı:ru temayülünü aynı sebepler dikkate layik bir mahiyet szec1e.. 
iJare etmektedir. bilir. Sırf ba yüzden bir inal ba-

Macariıtanm harici ıi,.aseti rekeli de Y\lkaa p&ebiJir.. Banan 
l>illınaa.a Sovyetlerin Macnristau içindir ki bir ,.andan Beaarabya. 
hududuna kadar inkitaflanndaa yı. bir yandan Rcı:nanya petrol 
aonra Bertin.den ziyade Ronıa ia- mmt.blaruu ifpldea konumk 
tikametiııi tercih eder bir mahi. buıuaamda Rormft)'llnın ittihaz e-
7et alda. Halbuki daha önceleri deceii hatb lılırebt. Balkaalann 
)"ine hariciye nezaretini işgal e- aulhta blma11111 " ~ a.uduUtl"'lD 
~en Kont Çak.i daha ziyade Ber· emniyet llİb• alqwneaı111 temin 
linin nüfuz tesirine tabi buluadu. etmek olabilirdi. Bana BaJbn 
iu hiuini vertQekteydi. konaeyi tmıin etti. 
• Berlin • Roma 11'.ibveri yanın· haJya iM B..Mc.nlera •• Tuu 
4'!a Bertin • Moakova ifbirliii in- boyuna T8.Pl?.calc hareketleri ken. 
kişııf ettikçe t".ı!acariıtan l tal yan di aüfua nuntakatııaa ppılmı1 
aiyaaetiyle beclanrr..ayı daha mu· hareket saymakta ıaru ediyor. 
Yalık buldu. Çünkü Tuna havza. Macariıtana alruaa gCS.tenneaine 
•ma doinJ genişleyen BerJin ıebep olan hidiıe Romanya için 
• Mos!tova hattı Macariıtanı ol de aynı tarzda nrittir. Bunun 
duiu kad• J talyaya da aliıkacbr için Romanya ile de bir nevi it
ecilyordu. mrliği yapmak ZttUretİ haııl ol-

ltalya kunetll lnnn1ularla muftur. Aynı umanda halya Ro. 
IMı;bata kalmaktan. üzerJerinde manyadao petrol aabn almakta. 
nüfuz tai. edebiJecesi daha dır. 
küçük, aynı zıımanda tampon Diler taraftan halya Re Ro. 
vazüeaini görecek hacımda dev· manya araıandaki münasebetlerin 
Jetlerin yarubeıında bu1unmaıuu daha samimi bir hat. konmuı i· 
tercih eder. çin Romen cençlik teşkilatı reisi 

Dunun için Mac:ariıtanla it.uya Ramada büyiik do.t tezabürleriy. 
arasındaki samimi müna .. betle. le luırtd•ımııbr. Romanyablar 
rin hakiki ıebcbi budur. Kont Ça· kenc!iformi eski Roma lejyonlL«."ı. 
ki de bu ıiyaaetin unıUTlanndan nın bakayaıı saymak suretiyle de 
biri <lcğil midir? Şüphesiz o da bu tarihi bir karabet iddiHmdadır
aiyaıete taraftardır. Fakat daha lar. 
demokrat bir bünyeye malik olan Bugünlerde ltalya ile Romanya 
küçüle çiftçilerin harici politikaı. •e Macnriıtnn ile ltalya münaae
ltalyanın revizyonculuğu hiç ol. be~inin böylece daha samimi biı 
Jftllaa tehir etmeyi faydalı bulan bal a!rnaaı Ye •"lla2ristanl11 Ro. 
telakl:iıine daha ziyacle uygun manya araaında sulh ve ıükiinun 
selebilir. Bunun için M~cnristan. muh:ı!aza edilmesi • Berfin. Mos.. 
da hariciye nezaretine bu tema- kovada iıFrliğinia bir nevi akaü
yülü ifade eden bir ıahaiyetin ce- 1 lameli sayılabilir. 
tirilmiş olması ltnlya siynsetinin SADRI ERTEM 

Almanyadaki heyetimiz dün 
şehrimize döndü 

Vapurlarımızın harp bitmeden ev

vel gelrr esi mümkün görC.lmüyor 
Atmanrada inşa edilen vapur -

larımıza nezaret etmeli üzere bun 
dan 9 ay evvel Hamburga gitmi" 
olan heyetimiz dün snb3.h şehri · 
mize dönmüştilr Birkaç aza bir 
müddet evvel gclıniş oldı.ğund3 
diln gelenler heyetin refai eski 
tahlisiye umum müdliril Ne:met 
tin Erol. mühendis Kem31 ve di. 

ğer bir azadır. 
Uükümctimizle Alman ve ln· 

r. iliz hükumetleri arasında vapur· 
1arın getirilebilmesi için terraa 
lara devam edilmekle beraber. 
harp bitmeden ı.vvel bu huıust:l 
~üsbet bir nc~ie:: alınmuına pel. 
u Umit vardır. 

Roma büyül< e.çimiz ltalya
dan ge:ip Ankaraya gitti 

( B~ tarafı 1 incide) 
Muharririmizin kendilerin -

i'Jen aldığı malumata göre gc:;en 
yıl imzalanan ticaret anlaşma. 
au11n kliring yolu ile vald olan 
mübadclelerde, bir tarafın faz. 
la ithalatta bulunması yüzünden 
ınuvazcnesizlik hasıl olmmıtu. 
Bir tarnftan bu vaziyet. dir{er 
taraflan ey!Cıl buhranı esnasın
da her iki memleketin ihracat 
eşyası hakkında aldığı ihtiyati 
teaoırıer eylulaen eV\'elkı ~eı a. 
ite göre yamlrnrş olan muahcde
ııin venJ vaziyete lntib:ı k•nı te. 
min IUzumunu tevlit etmiştir. 

Bu maksatla iki heyet arasın. 
aa 10 kanunusanide baıshyan 
müzakereler tn.bii bir cere ·aTJ 
fçfnde nihayet bulnrak 23 ~
batta iki tantm itbal.Gtrnn ta. 
tılftft eden :ven! kontenfan Jıste
Jerf.nfn mterbut bulunduğu pro. 
t.okoll&I' hna edilmiştir. 

4n'aema Türk pl)'UIUIDlJll »-

tiyeccği bir takım sanayi ma. 
mulatını ve ltalya niyasnsının 
istiveceği iptidai maddeleri mü. 
tekabilen temin etmektedir. 

iki tarafın da ticari iht!yaC'· 
!arı biribirine mUteanz olmad•. 
ı'!ından yeni kararlaştırılan ted. 
birlerle önümüzdeki tene mliba
de!esinin tab'i bir surette cere. 
yanı ümit edileb11ir. 

Esasen her iki taraf ta bu ar. 
zu ile hare1:et etmiş ve müzake
reler sonuna kadar dostane bir 
havn İf'fn"e gr"mi"tlr. 

Klirin~de ltalvanhır lehine 
vUcııt bulun mlib:ıdeıe,,I mU~ldiJ. 
leştiren teraküme (!ePnre: Bu. 
n•ın eritilmesi l<:in k1a"ir der· 
"'iş edllmfq ve son hartalnrcla 
b1okai rnl\him :rniltval!t"l azal. 
rn•ctrr. Alrrıan tedbirler de pek 
vakmda trımamen tesviyesini 
te~l\1 1 edecektir. 
Anla.şma mUddet.1 J..94-0 )'Ilı 

wmuna k.adarcltr. 

1 

Şeker buhranı 
Vali buhrana sebep olanların şiddetle cezaya 

çarptmlacaQım söyledi 
Oün bir Çek heyeti 

geldi 
Memleketimizden mü
hiın miktarda tütün 

alacak 
~k rejw umum mUdilrU 

Yunkverin reisliğinde dört kişi· 
den mürekkep bir Çek tütün he. 
yeti dün aaıbah şehrimize gelmiı· 
.ir. Eski Çekoslovakya ile aramız· 
daki ticaret anla~ması meriyette 
sayıldığından heyd memleketi 
mizden mühim miktarda tiltUn 
mübayaa edecektir. Bu tütünlerin 
miktarı eskit:::n Çekoslovakyayı 
yapılan ihracat yek\inunu geçe • 
ceği anlaşılmaktadır. Çünkil mal· 
lann mühim bir kJsmt Almanya· 
daki diğer mlleascseler hesabına 
olacaktır. Heyet Ankaraya da gl· 
derek alikac!arlarla temaslarda 
bulunacaktır. 

Limanlar umum müdü
rü Ankaradan geldi 
Bir milddettenberi Ankarada 

bulunan Devlet Liır.anları tşJet · 
mesi Umum MüdUrU Raufi Man 
yas tehrimize dönmllır.tUr. Umum 
müdür Milnaknle Vek&letile ida
renin yeni aene bOtecteri Uzerin· 
de gl5rüfmil1 ve lngiltereden ıe· 
tirilecek bazı liman tesisatının 
İngiliz kredisinden istifade etti · 
rilmesini ileri aUrmtişttlr. 

idareye yenJ bağlanan laken • 
derun limanı için de yeni bir bUt· 
~e ha:zırl~nr.ıaktadır. Umum mü· 
dür aahil1erimizde in~ edilecek 
veni iskeleler hakkında da VekA 
Jetle temaı:lar yapmıştır. 

Vapur tarifeleri henüz 
tesbit edilmedi 

Dün bazı gazeteler, Uman tari. 
fe komisyonunun Şirketi Hayri
ye ve Haliç idarelerinin bilet lic· 
retleri tarifesini aynen ibka etti· 
gini yazmışlardır. 

Fakat dün kendisine mnraca 
at "ttiğimiz liman reisi Refik A
yantur ise, komisyonun henilı ta 
rifeler üzerinde bir karar verme 
dif ini, binaenaleyh bu haberlerir. 
yanhş olduğunu ıöylemi~tir, 

Komisyon azalan henUz mez • 
kQr idarelerin hesapları tzerin -
deki tetkiklerini bitlrmemi~Jer · 
dir. Bu hafta içinde vapılacak top 
lantıda karar verilmcai muhte 
meldir. 

Hava açtı 
Evvelki giln aabahtan aqama 

kadar yağan kardan sonra diln 
sabah hava tekrar açmııtır. Yal. 
nız hava çok soğuk olduğundan 
her taraf donmuş bu yüzden bazı 
ufak tefek kazallr olmuştur. 

Trakyadan gelen yolculann 
:ıöyleciiğbe göre, o taraflarda da 
çok fazla kar yağmış, yoıt:ır ka -
panm:ştır. Silivriden fehrimiz~ 
yoğurt getiren kamyon Hadımkö 
yUnde kara saı>lanauı, mak.inelcrı 
donmuıtur. 

Fırtına 
Karadeniz, Ere ve Akdcnh:dt 

başlayan şimal fırtınası devan: 
etmckt::dir. Maamafih, fırtına 
c;ok şiddetli değildir. Vapurlar 
muntazam surette sefer edebil 
mcktedirler. 

)eker fo.brikalnrı htan· 
bul ınümesı;illiği 

Türkiye şeker fabri!<a!arı a 
nonim şirl:etintn İstanbul şub:si 
mildilrU Baki ba~ka b!r vazifeye 
tayb cdil:niş~ir. Ycri'lc kimin 
ietirileceği henUz belli de"itdir. 

Alman tefirinin orrlu 
B~rlinclcn geleli 

Ah:anvam:ı Ankara bliyilk el 
ı:isi Fon Papenin Eerl:ncle bulu ' 
'\~ oğhı dlin şehrir..:~:ı:e r,el:niş ve 
Sirkeci garında kız kardeşleri ta
r1fmda · '·arsılZ'- mırtrr. 

B:ıc:ı tu~u;:tu 
Tarab··ada Stelvonı-n 132 nn 

man:lı fırınında baca tutuş.ara!: 
yangın çıkmı~. itfaiye 1ctifcrek 
aöndün»ilftUır.. 

EVTClkf akpmdanberi ıehri - Bugün bu vaziyetin ~nDne ıe 
mizde bir teker buhranı batla çllceck ve derhal piyasaya fazla 
mı~ttr. Cumartesi günU öğleden ~ker çıkanlacaktır. 
sonra mahalle aralarındaki en Diln kendisine müracaat etti 
küçük bakkallara müracaat eden İ ğimiı ıeker fabrikalan Türk A · 
halk ıeker bulamamıştır. Bazı 1 nonim Şirketinin lıtanbul ıubeaı 
büyük bakkaliye dükkinlan da müdilrU Baki, Ankaradan yeni 
her nmaııki müşterilerine ancak geldiğini vaziyet etra(ında fazla 
bir kilo şeker vermişlerdir. malUmatı olmadığını aöylemiı ve 

Tahkikatımu:a göre i;in mahJ- bugün için lbımgelen tedbirle 
yeti tudur: rin alınacağını ilhe etmiştir. 

Cumartesi ıabahı 'eker fabrt • Diğer taraftan yaptığımı& tah 
kalarınro ochrimizdeki depolan • kikata göre, memleket iclnc!ekı 
na baş yuran bazı kimselere şe - fabrikalarunız bu yıl timdiye ka 
ker venlmemiş ve bunun sebebi dar görülmemis ~~recede fazla iı 
de kendilerine bildirilmemiştir. tihulat yapmrşlar ve 95 bin ton 
Bunun üzerine şeker alamıyan şeker imal etr.lişlerdir. Memle • 
esnaf da, ••şeker fivatlanna zam kctimizin en fazla ihtiyacı 100 
edilecek. onun için bize seker ve· bin ton olduauna göre bir ~keı 
rilmcdi." diyerek ellerindeki şe • buhranına ı;b:p ve mahal yok· 
kerlcri bakkallara vermeml1lcr ve tur. Yakmda harictcn mnhl-n 
derhal saklamuıtardır. miktarda şeker eı.tirtilecek we 

Bu rivayet ağızdan ağın der • memlektein gelecek mevsime ka 
hal bütün ~ehrc yayılmı~ ve ma· dar bütün ihtiyacı lstok hale ge 
halle bakallan bite dükkfi.nların • tirilecektir. 
dcıki ıekerleri ortadan kaldırmış.. VaU Llıtfi Krrdar. diln kendisi· 
tardır. Bundan baska bu fırsattan ne müracaat edı.n bir muharriri 
1stifade eden buı mUesıeıeler de mize: 
4 • 5 kuruı raıta fiyatla hall:a .. _ Şeker buhranı mevrubahf 
şeker satmışlardır. Dolaşan ri · olamaz. Halkı telatJa dii~UrUp fır 
Yayctlere lnanan bazı kimseler tattan istifade etmek lstevenle• 
bu tekilde farkı fiyatla olmasına hakkında yarın (bueün) derh~J 
rağmen fazla şeker almı!;lardır. tahkikat yaoaca~m." demiştir 

Tercüme ettirilecek 
beynelmilel eserler 

Bir haf ladanheri çalışan 
heyet işiııi bitirdi 

Ankara, 3 ( A.A.) - Bir haıı.a· 
danbcri Maarit vekillitinde lercii 
ınc işlerini pr~t:ı< '>ir programa 
bağlamak için çalışan he. 
yet evvelki gUn eon top-
lantısını yapmıştır. Heyete 
Maarıl vekiUığı başmüfettışlt!. ıu 

den Avni Başman , profesör Ab· 
:.lillkadir inan, profesör Ragıp Hu 
lQsi YQntem. profesör Halide E· 
.:tip Adnan, Talim ve terbiye heye· 
tinden Sabahattin Eyüpoğlu, do 
.;enel Enver Ziya Karal, Bedrı 

rum:el, Sa(!et Pala, G::ızi terbi)'l 
~nstıl.üsü muallimlerinden Nuru! · 
lah Ataç, Cemal Köprülü ve Bed· 
ri Tahir Şaman, Sabahattin Ali 
Nurettin Artam i~tirak etmi,Ier· 
dir. 

Ç.a!ı,malar Ör. Adnanın reisli 
~inde idare edilml1o heyetin ilk Vt

.;on içtimalarında Maarif vekilı 

miı Hasan • Ali Yücel ~ bulun 
ınuş ve tabedilmesi taydalı olacaı.. 
ascrler için bir liste hazırtanmı§tıı 

Bu listede: Homeros destanları 
.)ofoklesin, Kral Oidipos, Oıdipo. 

. :;ere ayrıca serbest bir liste tettip 
~'<iilmi~tir. Ta.bi ve taaşirler bu lis· 

ıeden seçecekleri kitapları arzu el 

Likleri ıatlara tercüme ettirdikte11 
;onra tabıdan evvd vekillik tara· 
undan bil!hare il~n edilecek tari
he kadar tercüme heyetine göndl' 

ecekler ve kontrol neticesinde mu 
:atık gö:ülen kitaplar v::killikçı

ıusust bir himayeye tabi tutula 
..:aktır. -

Mevcut usuller dahilinde nqri
yata yardım için vekillikçe mutad 
..tlmma miktarı bu kitaplarda ikı 
/ÜZ elli ta.ılası ile olacaktır. Ayrı · 

ı:a bütün okullara tavsiye edilecel. 
tir. Kitabın iyi bir tercüme eseı 

>lduğu maarif vekil.iğinin manevi 
mesuliyeti altına alınarak kitabın 
0

'8bına yazıl.ıcaktır. Bundan ba~ 
.a tercümesi beğenilen zata veya 
!atlara da nakdi milka.fat verile 
ı:ektir. Bu listedeki eserler ve mü· 
:lliOeri ~unlardır: 

Jane Austenin Gurur ve Peşıı . 
üki.&m adh eseri. 

.~olonosda, Ajax, Filoktetes, An Emi!y Brontinin Vatcring ~pe 
tikone, Etcktra, Trakyalı kadın· :rı. 
ar adlı trajedileri. 

Erasmu.:sun, deliliğin methiyesi 
Boc"Cacionun, Dccameronu. 
Cervantesın, Don Kişotu. 
Shakespearenin Kral Lır, Ham 

':!t, Antuvan ve K.Jeopatra, Kuru 
!ilrü!tü. 1'"ırtına adlı eserleri. 

Mo'.yerin Mizantrop. Tartüı 

3ılgiç kadınlar. Kadınlar mekteh 
dlı komedileri. 

Rousseau'nun Emile adlı eseri 
Gocthe"nin Vilhelm Mcisteri. 
Stendhalin kırmızı ve siyah. 
Balzacm Va:lideki zanbak isim 

ı romanı vardır. 

Bu kitap!ar vekillik taratındaı 
!1eyetin tayin. ettiği mütercimlen 
verf ecek. kontro! • .. ,, geçtikt:m 
onra önümllzd::?'d sene ba;tınla 
:a'•tır. 12 •1btan mürekkep ol 
mak üzere ikinci bir liste daha 
ınzim edilmiştir ki birincisinin i· 

·i bittikten sonra bunun tatbikine 
'm~!anaca!<tır. 

Bun:fan baaşka Türk tlbileri . 
nin vekilliğin bu mesaisine ciddi 
surette~ t.mİD enek 

Fieldingin Tom Jane:>u. 
l\lark Tvainin Mahucl<. Fin ad 

ı ı romanı. 

Kleistın Michaet Kohlhaaıs Vl' 

liğeı hikayeleri. 
Kellerin, hik~yelerl. 
Zolanın Germiııali. 

Baizacın, tiagren d:!risi adlı ro 
nanı. 

Stcndhalin. İtalya hika.}•e'eri. 
Dostoyevskinin Budal:ın. 
Lermon:ofun, Z:ımanımızın biı 

•ahramam adlı romanı. 
Tercüme ışlerini devamh bir su· 

ette takip e tertip etm~k Qu.m 
laimi encümen halinde bir ••te:cO 
ne ~rosu.. kurulm:.ıştur. Bu bil 
roda reis olarak Nurullah Ata·· 

' 
ıe aza olarak Saffet Pala. Sabahat 
:n Eyüpoğlu. Sabahattin Ali 
3edri Tuncel. Enver Ziya Kara 
·lUıunacaklardır. 

Yakında çocuk ve gençlik neşri 
•·atını p1a.nlamak ve p:-o:ramla· 
mak Qzere başka bir heyet ve.~i:':!, 
çe davet aılwıarak vuildeDdirile
t;ektlr.. 

Sah kalı b.r 
. J 

yankes:c "' 
T ahtakalede :'/J # ~ 

lardan daY .. ~ı ~~ 
Dün Tahtakal.cdt ejllllı ~~,Jı t ~ 

yankesici caraılilll c ~~ 
yakalanmıştır. A~ ıçi"dC r?. ' 
lan bu sabıkalı ~=yirıİ' ~ !Ut 
şan ameleden au bJlıkrli' ~ 
yaklaşmış \'C tala pati ~ ._ 
de ederek cebinde~ ett'

1 % ~' 
nı çalmıştır. Faka ııııu~ ~ıdt ~ l 
vaziyeti görenler 0 bİf ~;:-:I 
cılı\rdan mürekkep ~~ • 
keaicınin nzerinc ıtş .. ~~: ~ 
ğe baslamışJardJf· dJ yeti~ 
raftan memurlar tl,ue _ıi- ~ h ~ 
Ahmedi para çan e teY '"' 
r2~alıyuak adliye>',,.~ e'f' f ~ 
rr.l~Jcrdir. Derhal ~ tı~ 
sabık:ıh Ahrnet. t~ ) 
c!erilm~aJt' & 

Şekerci d~a._J. ~b 
giren otoııı.;rn t 

Şoför Milrdinin : ~· tto 
2161 numaralı '~1',cl "1!, ~ 
Ortakövdc ıtuaJlitı1şe~~ "ı ~ 
ılnie 41 numaralı p1~a
kanının vitrinine. ça~ ~,41~ " 
n kırmıştır. Şoföfirf ~·,s9_J b 
reksiyonu birden~(• J.ı ,ff~. 
den otomobil bu . ~jrıe ~~~ 
maralı traınva;· dıre P''" 
ön kıs..,..ı taıra-n!:n 111tıf· 
tır.Şo~.,-f 

Otomobille tt_..,~ tJ . 
. çnrP•.~ ıd ~ 

Şoför M u:aff erı;ob~; 1 
1927 numaralı ct0 ti ı;ıı p. f. 
şınca Perapalas ot~rab' ~~ 
numaralı tramYaY bil •e.,. .§· 
pı§:r.ııtır. Otom<> tJIP" r.. 
ehemmiyetli surette,,/ 
"Dtş!ardır. Şoförle :.~il~ 
tanmıı t3hkikata t'PIJ ı'..J 

OtobüsÇ•ı ~ 
Şoför Mustafan;:bil' ~ 

177 6 numaralı o ııeıt re .".J 
yokuşundan çıl<areÇııt'· _.,,r'.# 
kar,ıdan karşıya g cı r V'f 
ve Galatada yaıt0tılr"' ~ 
Kamanto hanında ııt· , 
çarp1rak yaraJa;11lf ~ 

Yaralı hastaneye ~ 1 

şoför yakalanmıştı~ .a 
____ _,y 1'J ı•'" 

K.. .. .. r: ... de J~ !::J 
opru uze w eti"" ~ · 
ŞofOr Alinin ic!•~obiıi 11~ 

numaralı taksi ot
0
11 1'i)1 P~ 

Uzerindcn geçerk~d• 'I ti 
d1 Kodarr.an so~., oğlıl 1111"'/ 
rada oturan gaııtı' y•~;.,. 
çarpmıt. ba~1n~arı a IJsY 
Yaratı tedavi a~~:ır. / 
kikata ba~tanrn~ •. ~ 

• ~b ~ 
Bir çoch'!·'ıeııcli ~'' 

ze ır P ,o'I' ,,,sıı ııi' 
Cialatada Metctesuı~ ı~';J 

:ıuMarada otu'?~ a,1Jı~e(ttl" S 
lu Durhan ve~ı~ irı • ' 
tenmiı. tedavı içrıl~f~ JI 
hastanesine kal~ JJ,.r' 

Lise ve ortıı ·"ı1"' tiJ' ~ 
tD-tl ttJ'ıe "~ ek ır 

Lise ve orta rl1 rir11et f ~ 
15 den itibaren. t ıı•'" 11ııfl/1 
baı:lıy2eaktır. 13~ıcırıd' ,.ıP'' 
olan bu tatil ha ıi"'d• 
de VekEJetterı ' ııedi'· ~~ 
~el:neai beklenJ1\~, v~ 

,,elit' 
Yirmi yıl eıJ 1 ___ .. _ ..... ~ 

lfl il ,ıı ~ 
I!~~yo., ;eıct~~ 
muza"'e rJI ~"-· 

P 
_._ ~,.0deril..,11u~ I 

-~.. - ...., .,, pı'O " 
meye oazar&Jl :;o"~11eo ~~ fi' 
tından demııya:e~ııer ~'~ f 
na Lehlstanıa d!Yllo .ıf"'-
nck üzere Flnı~rı ti ı./ 
manya muraııtıasl" JI 
ınlşlerdlr. I ,, l 

s•~-' ~ Paısı tet j ~ , -"' 
> 4~ ~··.,,..,·,. 
~ - '''"I ··"' .. ,\ıutıı•' rıı 
<( •'" ~ 

1 

......... . 
liıınıo~ın 

r1ı.ılıı" 
()~le 

ikindi 
Akşam 

Yaı.t 

lımall 

..... ,ı 
• ~ tJ ,..... .. ,, . ••' •" ',,. ,ı 

" '' e '° ı.I ff tf ~ ' 1 
ıt 16 • 9' •' - ,, ~ 
15 ,, , ,, •' ,, 1 ,, 

18 Of l.I .... ,, •' 
J9 st 

1 
.. ' 
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hakıunda an~eı: ' p~::---~~.;..:::_.:::.:.:.~~ A • r. Şekip Twıç'un fikirleri 

Yınesi iştir kişinin I nşaat 
1 

Mecıdiyeköy Usta Okulunda btr saat. 

usla okulları 
~~ ~ !u«u~~ ~u~.?. d~~L~~.:. Sı yıla rı g-i tt-ik ç-e-a r-ta-n -bu_m_U e-s s-es-a-ıer-m emtek ete 
~~~. ~~:b::ü:::::.::~::: b'.nlerce yenç sar.atkar yetişliriyor 

~t_lıi b ~u da •UfL'l"ken te .. ~ülen tipi. batlanut· y,...p,..n.• HASAN BEDREDDiN U LCEN 
~ LL.~ llk\lk\l be b. Dıtarzsını ıtaret ettim: _... 
C ~. l' tıet~ etJ' be - Bakın, dedim. Kar yağıyor. 
ı.'~ ~ Clıete t olan Halbukj iki eanre dütmüt, arbk 
~~ o~ nılzin bu yazın gelmesini bekliyoruz. Ha 

'-' ~ "ılr, lbe talcdi~lc vaya inanılmıyor. 
~tla, OQ °'1 "- fÖY· - Tabii, diye cevao verdi. Ya 

'ı i ~, itıaddelik bi ırn gelebilmesi lcin üçüncü cem. S s,CL-.: ı l?i r \lyt. renin şart olduğunu söylememi'· 
St~ rtı, te zce, .:r mivdh1? İki cemreye itirr.at olun· 
~~ Sonra ~YWi J maz. Bu bUvlik be!'•ri dcslinli" 

~~~eler~ı buku- lerin tahakkuk edebilmesi idn 
~ U. ~it e 1 e arala. n~üncü cemre şarttır. Ancak fiil 
~ ltıiıı hllkuıcuC beektir. bunu temin ede~ktir. Bu neyt 
~ t~ ~ •• 'Piritu t~r be • bo!nzer bilir misiniz? Deniz ke 
!'ıı: ·"itil ~ vır c ro · nannda oturan \r adamın. ıuda 
'~ "il' loa dı. Fakat balıkları O'Örün ta'-aO-r:ır h'lztrla 
~ Yal bakım ırasına. Sonra ~a de~izddd ha 

~~· ~ hıtiyı ı.ı___ • lı~lara bakara~ kendini l alık ye 
t~l\)-""'1111 b. ç uqscdil- mıs farzetmesıne •.. 

mit: 

tli~~le buhr . . Bu b"h'·hr yü'<se~ he!erf fikir. 
~ ~~ ~ri ~b knt~k terdir. Fakat yem-b:~..,.,eleri için 
~ et~~~ b· Üıtiy:,. h. fizık tabağa gelmesi, hakikat olması 
~.~bit~ ır irnn :ı ve ıaru. şarttır. 
.~ Jı.~~1-rı \tcı arator\u~un Filhakika halkın fikirlere te • 

Talcbele-r tuıtmi derate w duuar 6nM temrlnlnb 

- Sen ne diyorsun, demi1o 
Venl.(:im çor'~ horoz hayaı;ua. 
Jan yap.lır, konserve olarak Av
rupadan gelir, ıişeai on frankur. 
Sadı: onclıın on b~ı tife gitti. 

~ ~ı·~ beş~ tarafından veccühil vardır. Fakat bu tevec· Tilrk ~cu~'llnu bll~lye kavuş-
~t di~ Olriıar bbranna· cilh romantiktir, Realiteye uy • turuo onun muhtelif ilimlerle 

-~ ~~ • " ılhaısa ruz. Rrm:ıntik mecazlı bir kimse kültürünü yükseltirken, eanat 
t I~ .. "~11 ....._ bu tekli!e mest olur. Halbuki bu ı ve meslek bakımından da ic;in· 

,~~~ llr-;ı'er kanunla ~ün artık romantik. mistik deifi. de sakladığı kabiliyetleri inkf. 
'\."llO:ı~. ıı.._ "'~ arını bir ha • liz. Veni bir romant:ı~ varsa. bu şa! ettirmek hususunda, Maarif 
.. ~ ~ bİ~ be tderaek, yeni da ona benzemivor. Ben bundst Vekilliği esaslı tedbirler almış 

~tı~l'llıı h .Y~namesinin bizi coşturacak hakikate uygun / bıılunuvor. Bunların. en ba~m. 
~~ ~ iıt nılıtirı e.ki ha. bir romantizm göremi\'orum. d'I.. vurdun her vanında, l'Ocuk

' ~~ltı .~:en fizik gCS . Esasen Vel~in met1lekt hayatı tarın teknik bakımından ller'e
~Ctt:b.ı ~JI d ftıty•aı oldu· romınlan, tariht yazıları hep mu ~eleri iı:in sanat müesseseleri. 
t""4\-.,., ~t~ b~. hayyile ve düşünce ile istikbali nın .. kt!!l bfr zamandıt arttırılma. 

~~dar ır ttıebbU.Un yaratma tecrübeleri1e doludur. sı on plana almmıştır. 
ı,l"tı ~~ ~\lrta olıun • Muzaffer ACAR Memteketimi~ln muhtelif raf 
~lttı ~ Ynatma do- lardnkl meslekf tedrl!ıat vazive-

\~.1\ilt te Yok. Y A.RIN. ti tetkik edildiei vakit; cumhu· 
4-~~lfldt" d trut>eıer tarf • Hukuku Beşerın korun- riyetten lSnce teknik tedrisatın 
"ıı\ t,ı.~tıı ~fır. Cerçi bU· maaı için neler lazımdır 1 hemen hemf'n hiç mesabe2'fnr'e 
~~~ bu Ptaındı bulu • _ , bu oldu"u görUlllr. O zaman mesleki 

~ ~· t Piytı ka r Prof':9°" . Şeki~ T.~ç un tedrisatı memleket lc;lnde tesia 
~""" llııtı~~ bün • ç P' • Mhiateln file1rle1"1nt yana etmel<ten zlvade Vtt bıtncı mf'm. tij ,:, -ıeltJc u bılmıyo· edecet• ' · 

~Gt '*-~ ~ •it olan bir ne~ ıa. teketf erf n ~nat mUesst>selerin-
'ıtt &~ · '~ ~u Cibi i lerln de vücude J:?etlrilen sanat eser· 

·~İbi hl. U..c1e clövu\du uıtler • Vals teri ve eqvalımnrn l!'ltTcıı lc;!n 
~ l'o.ı-'?G• lı...... - il mPmlehtlndzf hfr J'&ar ~rfne 

"'L.~.::.~ert t revirmek ve V11banf't !ftNtklr • 
01-; L~~ ifıdeı~~~U!- •• •• • d lara mPmlekette ver vermekten 

l~~IJ~ '~ln.adıJctrıru bir gor uş :nesın e ba~1Ca bfr !!f"V V;tJ)llr"'""''"' llTMl°k. 
~'l.~~ ~tudiyetl ~· ke tıklan ~serTerle aşfklr olarak 
"1~~ '-fer 0~ yal · Cöring ve Ribbentrop mevdana ~ıkmtştır. 

tr ~ ~ ~"'-ı. ~İd~~i· da hazır bulunacak Halbuki: teicnlk tf'drf•at bir 
~ ... _r •e bir kea: memfeketln en mUhfm davam • 
taıı· ..... Yalnı • Fransızca Parlıuvar gazetesi. dır. Bunu pek tyt takdir eden 

'I~ İlı; •t &o.ya~ ::~ nln ZürihteJd buauat muhabiri cum~urivct hOklımetl bu işi kı· 
. ~ )teırı, caıt . bildiriyor: sa bır zamanda hallederek vur· 

~ lb..L hukuku ~ Bertin, Reisicumhur Ruıvdtin dun bu lhtlvacmı h!""t•lamıık 11.. 
"~~~etini ~er (evkallde murahhaaa Mister Suın. ~ere hnvilk bir hlkTnmR nlll.,,. 

tlSıtertQ len . • ner Velı'i kabul etmek için ha. nı tatbik mt"vklfne kn"""· Bu 
~' b.... 'aiti beyı e tedır. zırlanmaktadır. Öğrenildiğine gö. katkr"""a nf!nTTltn tnthi'd rıf'H· 
~ ~ ~-~ Oldutuname • re Mister Sumner Vels Atman· re~lnde e!'it" edilen 11Pm"""'"ri. 

'~;1\ 'il~! "'uq., hak.· ya:ıın merkezinde Hitler, Mare. sanat mlles!'l~elerinln vncfü!t 
l~ 'ılıı "•r. etnettn .-ı Göring ve Von Ribbentrop randTman ve her gUn bu mUts-
'' ~. toı'tıa tarafından kabul olunacaktır. seselerfn Rrasrnı kqfılan yeni 
>~1aat ~ Cibi "::· an· Bertin mahafilleri bu ziyaretin mf'n~opoplr?P Pnrllvnnız. 
lıı ""'ı ~Zdı. lir fCY: neticeleri hakkında fÜpheli glS. Mesleki tPdrfsat mUP'l'IP'IPlf'rl. , tS 1Clbt lı:o albuki rUnmektedir. Nuvel Gaıet dö Zil· nln muhtelif nevileri nldumı rt. 
~ lliıı.~ it nulmuı rih gazetesinin Bertin muhabirine bl son Z&mRnlarda ilk olarRk 

ttft~İtj" • ~t t.u bir cör~ Almanlar bu fınettan lıtifa. Ankarada ktınıhln fn•ut usta 
~~ ti ~"fınun bir de ederek bir ıulh taarruzuna okullan teknik tf"rlrl•Rt mflf"t"!le-
~~"" : da ~dan ha· ba• vurmayacaklardır. se'"rlnfn en mfihlmlprlnriPndlr. 

1 ~ ~· yi ınl· Fakıt vaılvet böyle iken Al· t~~a!t ustıı okullnn. Mıt"r'f 
~s~Cbtn mantar Amerikanın hosuna git. Vekılliı!inln karnrile bu dera 
,,~ ~, i... mivecek bir harekette bulunma. vıtr ba~ırvlan ltlharP" ro~ltTl· 
~ -~ t..:: lheaele rr.ata ,ayret edecek ve Alman • mn~ı. b""1

""m'"•hr. tik " 1"Mlk 
tL~ -~t""İ11 tı.İ· etme • Amerikan müna .. ebetlerhri takvi. eı~lit! hııcıındıt fstanh!llcfa MPrl. 

ırı.. ~ fi ~· aaa ka- ~,.,,. rXvilnctt' "'"ıi bir o'rnl fR 
l ~, • ı~·~•)'•t L-•· .ı_ ye"e bakacaklardır. ll t · • 
" "':. • • -a1ra111119 a VE' e . f!'ermı .. t;r. f.,h"hoh•n f'ft 

l \ .. '-.~'~? fiil olına. Şuna da işaret edrlim ki Ame· !?'i}l'el bir verfncte. bUvHk bir A. 

"'ı ~~h"' et~ rika ı 938 senesinctt>nbrri Berline razı tl7:erinrip tt-•f1' ,.~iır,,ı .. ntıın 
~~ ~ d~~~ı..._~~· ıefir ,;önc!ermemektedir. bu l'AT'tıt mn,.9~~"'!thıl ya'<m-iıın 
l ,~ · t>u l ' laaan., t"nmıPk. evnr ~~mA"d" vımtı~ 
,.~~ ~ t Hruıur ; Yapılan 1zmir yangınındaki ct,.-Terll hlm"'Ptler hllkkmctıı bir 
:ıı ~ ~ı,~~ı~iııtj •lkotojik zarar tlkfr wrmf'k o,.ere tf'tklklf'r 
~~,,u ... P'a~ lci: di:le vantık. Şimdi okulu. nkııvucu -
~I~ ~ ~ "'-kta t •1. fiil lmıfr, ! ( A.A.) _ DUn sa- tanmı.zla blrllktP ~zeceğlL 

~,~rı--. "'urı ~~ Eı ile bahkl yan~nın aebep olduğu • • • 
'~ 'il d bir f ınesl. zuar yUz on bin lira tahmin e. Etraft bUyUk ve muntazam 
'~iltre •;~ ••r • dilmlı:attr. Yan<Ptn ltta!venln bU· bir duvarhı <"eVTilmi~. ~n!ş bfr 

~ 1'b.!. it~' ır ""k· vUk h'" oı-•'T'f"t ~--~ .. t ... P!!iJP •1\n. arazi Urerinde bulunan olcuhın 
1.. tı.L. -·'lllllda "'•ur .. Fı· düri11ebllmf«1tfr. ltfıılve mlidUrU bah~•lnMn IN'rl glrivonız. Va-
Sı \~tı_ l'I lıfırdJr• İle Ü" İt(afve neferi Var&lnnmf!I• kft l)~}e~Pn f!Onnl, Okllhtn df'rta 

t ttıltıG11 ~ br. Yanan fabrika ve deno 80 zam11nt Tıılt>henin bir ktMnt ""· 
~ 'lıı ltıe.1'-'btt lraıında bin JfraVtl ~•onrtah bnlumıvor • ııtrf di.;pr bir kısnır da am~ll 
-t\ ile d~~~lrı n,ıaruram. du. Rf"a Eml~'k B!!n1ut•tnı alt der! tA.th;katilf' lltPlve VP der. 

~lıı ıı.~r'1' l>~kt ~al lci Uc; Mi Miihfm mlktttrdıı lnt'lr ve O· Mne1er1nr1~ ~eh._ıvor. f'?mhın 
~, t' ""'i' '•tın tnırse. be- Eflm vanm!!I. tütUn denosunda. rfll'f'lttörn Rıtv F.nvprle blrllktt" 
\~ , ~t}4 "t~ V•ıı Çtlc • ki tntn.11 ... r dP T•1ııınnı,ot11". iki""' .,,..rf tııı 1PN>•'"'°'""' """""'' 
~ 1 ~)tt ti lrır,,,_ rtıı.ıhtaçtar. 

~ı ' ~.d~ • IOnra di· 
ıliı de d' ır C:olt • Kısaca: 

Daire müdürü büsbütün ha~Tet 
ctmiı. Y etw.:ğin bir~ yüz eld 
frank giderse hepsine otuz bet 
.>İn kuruıu az bile bulmut, beaap 
kabarır korkuau il: alt yanını sor. 
lnamıf. 

Sonn.dan Mustafa Fazıl paf& 
!düp müdürüne ziyafetin pusula. 
sına aıçıdan almasım emredince, 
mü:lür ezile büzüle: 

- Aldım efendi.'11, demiı. O. 
tuz bet bi_, kurut, c!iyor. 

,",lustafa Fazıl pafa gülümsiye. 
rek: 

- Şu bizim Dimerro çok ida
n:li 'ir. demit-

ln.,,~t için 1ıtırç 1ıa.. .. r~ayan bir tale~ gru'Pu ı., bt1.1tnda 

Müverrih bu fıkraya kaydet. 
tikten aonra ili ve ediyor: .. A.ŞÇl
nın eöaterdiği beaap hırsrz:ığınıa 
derecesine. pafantn verdiği eevap 
~rvetinin miklaruıa beliğ bir de. 
lild:r.'' 

den tatbikatı vapmakta olduğu 
atelyedeyiz. Talebe ustalarının 
nezareti altında bir duvar örme 
temrin\ yanmakla mc~~l. VU. 
cude getJrilen aviyeli duvar 
muntazam bir halde göz önün· 
de duruyor. Atelyede sürekli ve 
aeı-•lz Mılı!!ma var .. 

Bir b:ışka atelye .. Burası da, 
maran~ozluk lşteri atetyesi.. Ta
lebe ~pla" vücude getirmek 
llzere çahştıklan tahtı l~dn ba. 
şında m~~I oluyorlar- Tale • 
benin hensl muntaum lf elblae. 
lerlle t'alı!'ltvorlar .• 

Okul di~ektörUyle birlikte ya· 
takhane. mUta1Pll. ders salonla· 
nnı l!ezivoruz. Bir yandan da o. 
kulun talebe dunıniu. mUfrerlat 

~ diploması alır. 

Olculuıı bugünkü talebe mev. 
cudu 42 dir. Bunun 20 si ikııv..:i , 
,ınıftır. Haftalık ders saati mik· 
tan da 44 tUr. Bl'nun 28 ı atel· 
ye. 16 aı da nazari derstir. Clln. 
lük programa ~ore talebe sekız 
saat ders eörUr. Okutun tedrisa 
tının gelecek vıllarda beş yıla 
<;ıkanlması ve bu eayede daha 
lyi randıman imkanları alınma. 
eı hususunda tetkikler yapıl • 
maktadır.,. 

• • • 
Okulda yaptığımız kısa bir 

tetkikle. ir(''8at usta okullarının 
memleketteki değerli mevkiini 
bir kere daha hatırlatmış bulu· 

Bir pzete, bir gazinoda kila. 
su en çok on l>et k .. ı·uşa verilen 
elmanın iki taneainden t8m kırk 
kurut alındığını, hesap puaula11-
nın resmini netrederek isba.t edi. 
yor. Aıçıbatı çorbayı horoz ha• 
yasından yaptığını ıöylemekle 
klüp müdi.!r"nü mcbhut bırakmı'
on bet türlü yemeğine de 150 li. 
ra ( ! ) cibi bir para isteyerek 
.,,en.,.İn maliye nazınnm iltifııhna 
mazhM olmuştu. llti elmaya k rk 
kurut afan bir gazino garsonu a
caba naıal bir kılıf hazrrbmıstar? 

NlY AZI AHMET 

ııuyoruz. cJt!t-ek ve ona intibak edebile • 
pro[?M\mt etrafında verd!ği iıa. inşaat işleri. bu okullann te. rek kab:livette veti~miş olmala· 
hatt dinll'vorum: ·· ki k · rı elzemdı' r. işte bu ı'htı'y"cl .. Ok ı h 11 Udd ti sisinden once c;ıra ı tan yetı~ u 

- u un lld~ "T t~ e miş, kUc;Uk sanat sahipleri ta· memleketimizde bu .... ün sayısı 
dört vtl ve lev ır. a ımatna. rafından vCcude e-et1rilmekte ikiyi bulan ve varın şüphesiz o. 
me ht\lcUrnlerlne göre, burava idi. Halbuki. bu gibi işleri de . tarak stiralle artacak olan in~l. 
~rebllmck irin. ilk okulu bitir· ruhte eden mUteha.'!sıelıtrın mo at usta okullarile, diğer ıanat 
mlıı. olmak ve vapılarak mUsa • dern aanavlin her gün daha mn. müesseselerinin karşılavae&ğl 
bakA imtihanını kazanmak ll.. 1 · ı · k . •. . h '·k '· 

d 
kemmel ef'en ı en te nım takın mu 8!\ al\tJT. 

zım ır. 

Burada talebe sanat ~ndf· ı 
tı l"lbl. orta te-drl!'l<ıt müessese. G •• •• d •• •• J •• k 
1Prlnde okııtula'l killtUr dcr.51eri I 0 f U JJ USU n U Ç e 
h" l<'"T'ldıt umumi bil~ de öj;'e· ----------------- -
nlr. Bu l'llrf'tlt bura!'lr hPm nrtıı B . . 1 • 
~:~~~~\i~~~.r v~~,~~ d~e~~~~ a 1 k a n g u re ş e r 1 
mllfredatı orta okuttarm mU!tt· 
dat ııro"Tammm avmdrr. 

~ teslekt tedrls:ıt nro~ınR 
~elin<'f': bn tedrisııt resim, tek. 
noloil. atelve tatbikatıdır. Ha. 
ıtrlanmış bir nro~m tahtın • 
da vanıltl". Pro~ramm tatbikat 
lşf uıtalıınn idaresi altrnda va· 
mhr ve haftalara takl'lm edil · 
mi" bir nrol?'r'amla iterler. 

Okut dille-er ve duvarcı olmak 
ftr.e~ iki ımıt mUtt'hassts veti!'. 
tinnektedlr. Dlil'"l"rllk krsmmdR 
(ahıı1an talebe bir hlnenın blltUn 
ahqan kts1mlarında kullanılan 
ah .. an 1t"Vl\Ztmı tl\m manıuı11e 
eP.Tenlr. Ouv:ırcıhk kısmında 1. 
ie. srvRrrhk. ta-.rrhk ve duvar. 
cı1rk olmak f'?"T'e Ur lhtf~ıt• ••· 
nrft var<iır. Talebe nrntlk nlıırnlı 
'5nnf' f11inf ne-k r11hu1c l\~P.,ir. 
tf"mrfn tathl'•"tt ite R1.l'mf lhtl· 
•!!'l "°""~T'ltl", ,,,.ı .. ,.ı ,. • .,.ft" lhtl . 

Ocnl1;4 IJir yürek ruhııtı, zcu:,;lıı bir kalı• tmvglıJ lc;lu:le lınl
kanlı pchlh unları kıu-~ıhaılıl4. '• Hıt.lknn,. lurı. uskltkn ıı.1) wd 
yauıart~lnr. cntl'iku \'ol kunlnı·ı lınllıul" gi>ı·mck modu lıU. 

llü)·lc gürmClolclcr hile, gtistcrnıukten c;cklıuaılycmler, "lh
tlla\l., le hCHlencn lllıılomııtlarch. Sl3 ıL'icll, mutlaka ••Ehıiwc .... 
Uk aıayarlnr, ateşle oynaamuktun hu-:-huau·lurdı. 

\'c~ll ili~ "ihlrhu;daı·ı, zl'lılrll a.;:larııu Halkan snurlıın
na kurarlar, kcndllcrtııc 11yA<·11k tn-r.oıc·rllcr hulurlıır \'e ~>~ıuu• 
•H•• uınrlfct l;f*terlrlcrdl. 1'1aııllhcrll tctclcrl, 111"-"'Ulll kityliilere 
muı6all•l cdcı·lcr, ev yıknr, tarla yakar ve IJu h:ır~IJclcr üstüue 
h•)a&n tohunıluranı HUc;nrhudı. 

Uuı:iin hıamha';'k• hlr Balkan ha\'&..'41 l~lnıleylz. Aruk orta
cta olı,tun 1nsnnlıırın karar kahill)'ctlyle. kcıııll tarihinin )1&1"'9 

~1111 kendi elleriyle ftc;nnlnr ur. il it; klın~cnln k ılın·u~uğuua 
lhtJyac·ınuz )'ok. Halknnı, Hnlknnh1RrlH mnh )'&ptık. 

aıac.•crnlnr c1h·nrı Bnlknn, kul, kii1c. mıısa Bnlkım huacüa 
karanlık hlr g~n;l~ln kı\hmmnılırn ha':'kn hlr ·şey ıle!:llıllr. 

\'lnnl "<"ile e,·,·cl hi't)·lc hlr lrnr-:oılıl':'"'"· p!!hlln\ıılnrıııt17.te 
rtonıa slrkl<-rlndo -:nrpışnn. GlnıllynWı·lc-rc diinctiirc.•hlllrtll. 
iki c;ıpfak n.!laııa, hlrhlrlnln i&l'tiine t•nn<'\' lnl nrnynn dü-:ım:snlnl' 
atlhf ntalac·akta. Fnknt hm:tin )'nlııaz zengin atlclcU \'Ücutlarıa 
dOtlt knrakln~ma1nrını ı;:iiri\yoruz. 

Gi;A°ill'I C:ft(Jra."ltlarına dlkknt ocUnlz, htt Mld hAml~ll""'1e 
hile hir kut·akln!':'nUl yumn~nl<lı!:ını !U'Z.Cl'Ckslnlx. ~4!' )'<'11<"11 ıto
\'lnlyor, ne yenilenin yerfnmeıocfnc \'Akit \'C lınkı\n knla)·or. 

'r~t d~ ~Mct~r. 
~ "'ıı dtltt O.. fakat 

t..."1 r, ~•ra":-ıe çok 
'ıı..."" 11;tt... llt t)e edeeeıt Q. Yap - boz tahtası 

J>ün akşnrn hn':'l:syftn Hnlknıı ı:iircı;ılcrt. tı1•k• ı~taııbul k .. 
Ulıtlerl ara. ... ında )'&palan mil"ahaka1ar gihlctfr. 

1 
Zaten apora, milletler ara.ttınılakl ~nül IJatlanru doka-

yan mekik Mh cta verllehlllr. iki memleket Cf'n(lt~nl, hiUüa 
Rafkanlılan, bir tek kani~ hav&•u l(lnde hlrle-,tlnn('k lc:f n. 
"if&.'4i, tarihi, lı:tlmal !l('heplerle beraber, epor da keadlae &6-
~ bir rol ve vazife almıştır. 

fi l de dtıflnetnil 
~f\h:llt~ bit '"" ~"Ilı\ 'f '°'1'-.ı"~dur. Du 

"""' hı..:"ttlrtbiUr. 
~•et~ ..... 

lehri her ne sahada oluna oleun yap • bos 
tahtaaa olmaktan artık çıkarmahyıı . Bir iki rtın 
evvel telefon, havagazı. elektrik ve kanalizasyon 
d5temesl için yollann faaı1aaız bozulduğuna lıa
ret etmittlk. Şimdi, EminönO meydaru tand.m 
edilirken yayılan aynlan blr tarafta. nihayet 

bir lki ay eonn tramny yolu defişirken yılfıla. 
cağı tUpheslı olan demir direklerin bırakıldığı· 
nı görUyoruı. Bu demir direkler, acabe timdi
den dışan alınmak 1Uretiyle ikinci bir MDCllyc 
bertaraf edilmlı ol.mu mıydı1-

Yann ba aev~ ıtaha dePlnleteee11 n tlmdt nurt mt11t ta. 
kanlar l(ln kolftplcarden oyuncu ıteÇenek. belld yarın B&lkaa. 
hlar arumdan eeci•m•t ••k•wlerla .Avrupalı h .. naıanmı• 
._.. 11h-... •••x• IGJI• erm• 

• 
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aplar öküzü 
na ıl keserler? 

Yabancı olduğumu anlayan dükkan sahibi bugün 
üç, dört öküz boğazlıyacağız, gelip 

seyredersin, dedi 
İçlerinden biri yalnız de- lan dikkat ve gayret ediyorlar. 

mir ve camdan, gayet zarif bir Faknt gene türlü hokkabazlıkla 
eekilde yapmayı teklif etti. Bu hırsızlar dönüvorlar ki tarife 
fikir kabul cdildiktm sonra eks- g-elmcz. Ezclimle terzilere para 
pozisyon temeli atıldı. kazandırmağa mahsus hırsızlık 

* • * vardır. Bir adamın setresini ucu 
Bizde "Asfahan nısıf cihan" sini ccngclle keserler, z:ı.vallı a

denıldiği g-ibi T..ondrada da nısıf dam terzinin birine diktirmeğe 
İngiltere halini aldı. Muhtelif mecbur olur ki işte bunların hır
milletlcrin şehirdeki kalabalığı- sızlığı gasp w~ dnrpla olmayıp 
nı anlataınıyaeağnn. Yalnız şu- hemen bir capkmlıktnn ibaret _ 
nu söyliycbilirim, ki sokaklar. tir. Hele görmediğim ve işitme
da, lokantalar ve evlerde, dük- diğim hırsızlığı bunlarda görüp 
kanlarda herkesin ağzında eks- işittiğimden tafsilii.tını anlatma_ 
pozisyon lafzı vardır. yı istiyorum. Bu işi bir güruh, 
Şu gelen araba kimin? Eks _ adeta sanat ve fen haline koy

pozisyonun! Şu dükkanlar, eks- muş, mektep gibi çocukları bir 
pozisyonun, şu lokanta ekspozis- yere biriktirerek ders verirler. 
yonun! Ba.<Jka lii.kırdı olmadığm· Çıngıraklı bir kuklayı birine ve
dan hasılı bazı adamların bile riyorlar. O, bu kuklayı diğerlerL 
adı unutulup ekspozisyon kal - nin koynuna koyup çıkarıncaya 
nuş. Gelen ahbabtan birile ko. kadar çıngırağın sesi dtlyulma
nuşurken daha hatırını sorma • mak derecesindeki rusuhunu gös 
dan ağzından ekspozisyon keli- terir. 
mesi dökülüyor. Bunlar neuzubillah Jstanbula 

Cumartesi, pazartesi ve ,_,_ dağılmış olsalar ellerinden kur-
k"'- tuma.k imkansızdır. Çünkü bu 

şembc günleri ekspozisyona zen hırsızlar, bizim bildi~miz kabi
.ı;inlcr otuzar, diğer günlerde l" d ı 
orta halli ve fakirler on dörder m en o mayıp indlerindc papuç 

kundura çalmak ve insanın ha.
kuruş duhuliye ile girerler. Biz şmdan fesini kapmak bir şey de. 
de 67 senesi recebin on ikinci 
salı ~ünü bizim mihmandnrla e- mek değildir. Biz ise kahve ve 

camide hiç dikkat etmiyerelC n. 
vimizden teh tabir olW'l:ur dört deta evimizde oturur gibi rahat 
tekerlekli vo kutu gibi iki gözlii ederiz. Bundan ba.~ka bir gtiruh 
ve arabacısı yolcunun tepesin ~ ta zaptiyeye vanp: 
de oturur acibü.cışekil arabanın _ Aman, bizi seyir ve tema
içine girip sergi yerinin civarı şa Jçin sergiye koyun .. Vallahi 
olan Serpantin (!'Ölü tarafına re- bir ~ey çalmayız.. diye yalvarır_ 
van olduk. Oralar, tam Ka~ - lar. Bu da meşhur çilingir fık. 
hane. çayırına benzcmekt~ır. rasma benzer. Bu türlü hırsı.rJa
Scrgı de uzaktan haç suretındc rın biri çilingire varıp: 
ve tepede sıra sıra bayraklarla • 
dikili süslü görünür. : - Aman, kaç kuruş alırsan 

Nihayet yakla.~p - dış~;;;; al, bana. c.epte? ı;ıendil ve saire 
• güzelce gördük. Dördünden .. _ çalmak ı9ın bır alet yap ta ça-

li d""rd'" d kma.k .. guı. layım .. dıve yalvarmış ve yap-
p, 0 un en ç! ure.rc ya- tırdığı aletle çilingirin cebinden 

b:ıı;nış olan sekız ~e. ~apmın para kesesini çalmış. zavallı çL 
ınn~en (1) d~ulı:fe:rnızı ve~. lingir de baka kalmış. 

rek_ ibı!et .ve ta~ıfemızı alarak ı- Bu hikayenin doğruluğunu be. 
çerı gı:ı:_dık. ~ırden. Ee tara.fa. nim de cebimden eldivenlerimi 
bn.kn.c~gnnı .. bılemedıgım?.en ba- çalmaları ile tasdik ettim. Bu 
ş~ donmege başladı. MutehaY: hırsızların en riayet ettikleri a. 
yır kaldnn. ~ı.cıkmJığmı~ı;~ nilli detleri şudur: 
mandnrmu bile knybettigım~ 
hele o günkU seyrim bir işe~
ramadı. Her ne ise bir hayli gez.. 
dim. Muhtelü hükfunetlerin eş
yaları ba.']ka ba.<Jka yerlerde oL 
makla devleti aliye emtiası or
tada ve ikinci knta çıkacak ye
rin ynnmdadır. C'stü tuğra ile 
ve tepede sıra sıra bayraklar 
dikili göri.i'nür. 

Sergide en çok nazarı 
dikkatimi celbeden şey, kimse. 
n.in eşyaya o kadar ıbalnnadığı 
oldu. Hindistan tarafından evvel 
oe kraliçeye hediye edilmiş olan 
Gfthunur namındaki yumurta 
gibi cevheri gör:meğe herkes bi
ribirini iterek koşuyor. Bir de 
Prusyadan gelme içi nuş kokulu 
su ile dolu nef'ıs bir fıskiye ve 
Hindistanm fil dişinden oyma 
sandalyası ve bas}lla evrakın yu
karıdan ~~ğıya :konulup basıl
mak Ü?.erc konan tczgfilı, su 
kuvvetile doksan bin kantar yük 
kaldıran çarkın işlemesi hepsin.. 
den ziyade seyrediliyor. Filvaki 
hepsi nadide şeyler olup ezcllıri.
le bir ldtaphane ve sandalya ve 
kanapelerdcn birinin oyması ta
rif kabul etmez derecede oldu
iundan 7.annederim, ki hiç mis.. 
li yapılmamıştır. 

Bir de Meksikalılann ufak u
f ak balmumundan yaptıkları a
dam ~uretlerine tebaalarına 
mahsus giydirmiş oldukları elbi

(Daha var) 

(1) Yecmunl Filnunda. serginin UçU 
aeylrctlerln girmesi, on sekizi de çık.. 
mA.!I için olmak Uzcre 21 kapısı ol
duğu yazılmaktadır. 

12.300: Program ve memleltet :ıaıı.t 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha.. 
bcrlerl, 12.l:iO~ 'l'Urk Mil.zlğl '(Pi.) 
13.30/H.OO: MUzik: l\:arıfık müzik 
{Pl.) 18.00: Program ve memleket 
saat ııyıın, 18.05: MUzlk: Radyo caz 
orkestrası, 18.40: Konu~ıı. (Umu
mi Terbiye ve Beden Terbiyesi) l8.!5~ 
Serbest ııaat, 19.10: Memleket saat 
nyan, Ajans ve :meteoroloji haberleri 
19.30: Tllrk mUzlğt: Çalanlar: RU§eD 

Kam, Fahri I\:opuz, IzzetUn ökte. 
ı - Okuynn: Mustafa Çağlnr, :Melek 
Tokgöz:, .20.00: Türk müziği: Halk 
türküleri, Sadi Yaver Ataman ve 
Aziz Şemıes, 20.15: Konuşma: (Fen 
ve tabiat bilgileri ı, 20.30: TOrk mU· 
zlğl: ÇAJ.anlnr: Reş:ı.t Erer, Vecihe, 
Cevdet Kozan. l - Okuyan: .Muzaf
!cr llkar, :Müzeyyen Scnar, 21.15: 

seleri öyle güzel yakıştırmışlar, 
ki gayetle zevkime gitti. lşte 
ekspozisyona her gidi.~te görü - pan:ı~. 
len manzaraların bahsi uzatma. 
dan kısaca. bir kalemde çıkanl

Mllzllt: l{Uçtik orkestra {Şc!: Necip 
Aşkm), 22.15: Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri; Ziraat, F..sha.m -
Tnhvlltı.t, Kambiyo - Nukut Bonıaaı 
(Fiyat). 22.::0: :MUzlk: Cazband (Pl.) 
23.25/"..3.30: Yarınki pro;;-ram ve kn_ 

ıms tarifleri .. 
Asıl !5ergin,n içinde hrrsızlık 

ft'hl buhnadığt batde cfış3rıda 
knlaba1;f,m çol'Juğundan yanke
siciler ,.i!erlne ~eçe nfırsatt ka. 
çırnuyorlar. Gergi polis memur. 

t 

Cemal Nadirin 
konferansı 

Şehremini Jlıılke' lııı.11.'ıı: 

Kıymetli knı Hcatllrl.st Cemal Nadir 
GUler 6 Mart 940 Çaronmbtı akş:ımı 
sa.at 21 do Evimiz Sıılonunda (Kari-

Uzunköprü ~ Havsa . 
şosesı 

tamamlanıyor 
Edirne, ( lltt.susi) -=-Geçen se· 

ne elektriği bitiren ve. bütün da
irelerini içine alan mükemmel 
bir hükumet konağı ve inhisar -
lara ait büyük bir tütün deposu 
inşa ettiren Uzunköprü bu sene 
de yeni bir Halkevi ile orta mek 
tep inı~nsını üzerine almış ve ha
zırlık hareketine geçmiştir. 

Bu işte Uzunköprüliiler de 
tıpkı Lüleburgazlıların yaptığı 
gibi orta.okulu kurma ve koruma 
cemiyetini k:lnun uyarınca top
lamış, şimdiden gerekli yardım· 
lar yapılmağa başlanmış ve pa _ 
raları dahi bankaya yn tırılmış
tır. Zengin bir t.aşocağı yakı -
nında bulunan Uzunköprü Hal -
kevi ile ortno::ul için a vırdığı 
arsalar tam verindedir. Bunla -
rm her ikisine de umumi mcc _ 
lis, belediveler ve Halkevleri 

bütçelerinden yardım e<lilecek -
tir. 

Bunlardan başka bu ny içinde 
~afıa Vekiıletincc eksiltmeye 
konacak olan Uzunköpri.i - Hav
sa şosesinin UzunköprU kas:ı -
bası icir.rden lınstnneve kadar o
lan k.ismı ela vekalet bütçesin
den yaptırılacaı!ı için kasabanın 
baymdırlrk talihi geni!jliveceği 
g-ibi ist'1.Syondnn ba~lıyacak o -
lan bu güzel yol kasabanın için
de bir çok yapıların istimliı.kine 
sebep olacağı cihetle kaşaba.nın 
manzarası bir sene esaslı suret
tedeği.~miş olacaktır. 

Uzunki>orü. böylelikle Havsa
ya şose ile bağlanmış olacaktır . 

Bursa valisi iyileşti 

Bursa, (Ilusu.si) - Bir ay. 
danbcri rahatsız bulunan vali -
miz Refik Kurnltan makamına 
gelerek vazif esinc b~lamı§tır. 

Seylaba uğrayan köylü
lere yardım 

Bursa, (Hususi) - Vilayeti -
miz tarafından Ziraat Vekaleti
ne yapılan müracaatlar netice -
sinde, M. Kemnlpaşada seylap • 
tan hasara. u,ğ'ramış bulunan 
mezruatm yerine ektirilmek ü -
zere 37 ton mısır, 42 ton fasul· 
ye. 23 ton yazlık arp::ı.. 50 ton 
nohut. 5 ton susam ''e 50 ton 
burc:ağın hemen miibayaasile 
seylan1~delcre dağıtılması içiıı 
Ziraat Bankası umıım miidlirlü
ğüne yazılmış, buraya da buna 
ait emirle~ gelmiştir. 

Hapishaneye afyon sok
mak istiyenler 

Bllrsa, (HıtStısi) - Bilecik 
vilayetinin Hasandcre köyünde 

4.3.940 Pazartesi 

katur gUzcl san'atıarcıan mıdIT 7) 

mevzulu bir lcontcran.s verecekUr. 
Davetiye yolctur. lierlteıı gelebilir. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞElttR TlYATTWSU 

Komedt Kısmı 

Ak§am 20.SO da 
Herkl!t' Kt:nıll l'erJnde 

HALK OPERETi 
Bu ak§ıım 9 da 

7..ozo Dalrua.,,la 
Şnrlc Opereti 

(llııllmc) 

NU\'ART ,JtlnlLF..St 
5 Mart Salı 11l«;amı 9 ılıı Çembrrlltaı 

Slnemaıımd:ı Rt)Ytll< SAN'AT .:rcest 
1 - Şehir TJyatrosu Tara.!md.:ı.n 

mııılistnn Cc\·lzl: Tekmil kadro 
2 - Halle Opereti Snn'ntkClrlan 

tarn!ından l.eblrblcl Hor Hor 
Ağa _ Nuvnrtm lşUr!kllc 
( l{npoçC"lil Orlceıııtr:ısı) 

3 - Varyete Numaralnrı. 
TEL: 22513 

ALEMDAR Sineması 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Ka~akçılar 

oturan Ahmet oğlu Mehmet Ka· 
çar adında. birisi dün elinde dört 
kiloluk bir yoğurt tenekesile 
Bursa. cezaevine gelerek orada 
tanıdı~ı mahbuslara bunu ver • 
mek istemistir. Fakat halinden 
!iÜphe eden - hapishane karakol 
kumandanı Hilmi çavuş bu şüp
heli tenekeyi iyice muayene et. 
miş, yoğurdu boşaltarak bu te
nekenin içinde levimlenmiş di -
ğer bir teneke dalın görmüş. 
bunu da açtığı zaman içersinde 
bir kilo yedi yüz gram afyon ol. 
duifu görülmüştür. 

Mehmet !{açar derhal afyonu 
ile Yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Balta ile adam öldür
mek suçundan görülen 

dava 

Eursa. (Tlıısıı.c;i) - Ynlovanm 
Cın~rcık nahivesindr 1 ehmet 
Ay adında birinin Ha~nn Oruç a 
dmdaki bir adamı balta ile öl -
dürmek sucile a~ır cezada mu -
hakcmesine' ba~ln ndı VC' bir çok 
şahitler dinlondi. Şahitlerin İ
fader.inc ç:-f re. Har.an Oruc• ı l\leh 
met Aym balta vurar:.ık öldür -
düğü anlaşılmıştır. 

Muhakeme diğer şahitlerin 
celbi için başka bir :;üne bırn _ 
kıl<lı. 

3 yaşında bir çocuk ya
narak öldü 

Bıır.c;a, (Hususi muhabirimiz
den) - Orhaneli ka1.asına bağ· 
lr Orhanıkebir köyünden Ahmet 
oğlu 3 yaşlarındaki Ali Osman 
evlerindeki ocağın başında ısı _ 
nırken ocaktan nteş sıçramıa, 
elbiseleri tutuşmuştur. Bu tu -
tuşma neticesinde Ali Osman 
ehemmiyetli surette yanmL5tır. 
Çocuk tedavi edilmek Uı..crc has. 
taneye getirilirken yolda ölmtiş. 
h tane<le o opsi yapılmı tır. Bu 
otopside müddeiumumi muavini 
:Bayan Semahat Berkerle aclliye 
doktoru 1z1,et hazır bulunmuş
lardır. 

Karacabey•harası 
kursu bitti 

Eıırsa, (Husıuti) - Karaca
bey harasında 15 gündenbcri de
vam eden sun'i tohumlama kur
su bitmiştir. Bu kursa devam e
den veterinelrler mensup olduk. 
larr vilayetlere dönmcğe başla
mışlardır. 

Esat A!JlCAN 
----oı----

Kısa Memle
ket Haberleri: 

• Konyada Kenan1.adc Haci 
İbrahim isimli hamiyetli bir va
ta~aş, iki dükkanını füzılaya 
b:ıgışlamıştır. Bu dükkanların 
bedeli dört bin liradır. 

_ * Mektupçu Funt Ercloğ'anm 
~nyasetinde olmak Ü7~re Antal
yada ihtikar komitesi faaliyete 
geçmiştir. 

* ·Lüleburgazm Tiirbcy köyiin 
den 60 y~ıncla Hüseyin Murat· 
lıdan clP.miryolıınu takiben kö. 
yüne gider'ken Cin.anlı civarında 
çiğnenmiştir. 

* İ7.nıi rcle Seydikliyd-0 Pınar 
m~vkllnde müteahhit Mehmet 
Aliye ait Taşocağmcla çalışan 
SaduIJah fnfilt\lc ctmiycn dina
mik fitilini muayene cılerlrnn 
infiltı.k olmuş, Sadullah ııarcn
lanarak ölmtiştUr. 

* Morsln liman inhişar şir-
. ketinin umumt heyeti toplan
mış, mUddeti biten mtirnklpll· 
ğe tekrar Fuat MörC'l, iılare 
fizalıklarma S:ıit Arif ,4kıııcı 
ile Veysel Arıkul scçllmişlcr
cl ir. · 

4'· Mersin hallrnvl eli! ve ta
rih şubesi :\Icrsln ch'nrındakl 
esld eserler haklnncln bir al
büm yapacaktır. 

* Adana.da. şekerkaşımı sat
mak yllzUııden Ali oğlu Aliyi 
bıçakla yaralayıp Ulc1Urcn Ha
cı Ali oğlu Karacabey 12 sone 
hapse mahkum olmuştur. 

* Adanada Kadlr1i lrnzası
nın Bozka köylln<1c oturnrı ls
mail senliği flllrııUş lı:uuiudeld 

kadmı tnbntıl'n flo yarulnmış, 
yakalm1mıştıı-. 

FEKQNDI'~ 
• • . efrf/Ltı 1;,ıı~ 

~~:-Pim=:~ Yazan. ~~EN5r;.. 
Çevıren: 05MAt::J.Vı 

-. 18 .:.. uzs1t ~ 
Bu bahis tc bir parça tehlike. saplardan çok .0rııJJl··· ı,,ı::' • 

li idi; çünkü Boşen ava gidcce- raber, size acıftoş t-ıt~ El 
ğim dediği zamanlar kim bilir len cocukları. aile) tıd 1 

nerelerde yatıyordu. Ava git- ztm.~ Onlar bı.r Jet· J3tl 
mek bir bahane idi ve bu baha. bereket gctirır (;' 
neden o kadar "Ok istifade edi- ha basit ne oh~~;ıcri te~ 

'> - • go" t· 
yordu ki, Konstansm bir şeyler Valcrının tıif • 
sezmiş olmaması imkansızdı. finrdı. .. 1 ri ııclc.o.dsr 
Fakat tam bir ahenk ve ittifak - Bu soı e lt o ~ ı! 
içinde vaı:;.:ımakta olan Matvö. işitse! Za vaıııcı ıııtıfl 

J J d r .rııa r>r , 
ler önünde renk vermek isteme_ cup, o ka a gnn pıı Jıf' 
di. ki! .. İşte but ruP cıı d 

- Onu Gikmağa ben teşvik c- halde evde 0 tı bll~\t!\ • 
diyorum. Çok kanlı olduğundan dn, maaşınd111 ııııb:IV' • 
açık havam ihtiyacı vardır. Av kaç oara kat.3 c,ağırfl1 ııı 

I Ak• ben y2.P~ ,·e onun için mükemmeldir. ...a ın . · d .;ıı 
O anda kapının çalmmasile O birare ıra e- j ·ı 

bir misafir geldiği anlaşıldı. tabiatliclir .. d sıı1'}'·ı: 
Bir kaç sa.niye sonra Valeri ile Sanki. i~ll' e ı-eııd15 re 
kızı Ren içeri ~irdi. Valeri, U- suzişli fikı~~c~irdcrıbcl~d' 
znktan taklide ç:ılıştığı, ve ki. yormuş g-i 1 pı b:ı; jl 
barlığın tam bir nümuncsi na- hıçkıra ağlanlf oıııZ· ~ııı1 
zarile baktığı Konstansı ı;örlin.. - Hayır. 00foııyııcll ti 
cc bir parça kızardı. J{onstans rum ... Gebe cC \ 
bu misafirin gelmesini fırsnt bil değil! . 

0 
dcı: ,.( 

bilerek gitnıeğe hazırlandı. Ev- Tecllümlerı f"'l!tl rtCr 
ele bir arkada17mı ,bekliyeceltti. Yordu ki. :l'\{a kll'rır ttııJ t 

Salondan çıkarken Valeriyc bulunan çocıı ı-orj; · 
sadece bir el uzattı . i\loris, az ta- vacaklarındall k bl!i'1 

••• 

nıdığı Rene ~ülünıFcdi. Uugi.in onlar. ~ii~ü~C:~~ ~·ctl'lı: 
Ren, mavi elbisesi, ve siyah saç- ve Ratır, ıl:ıı • t 

}arının çerçeveledh;i sevimli yü- gl.11 olu:·or]ardJ. rfl".,, 
zü i!e tıpkı annesine benziyor • _----::; rı 
du. "'' r 

Marvan itene elini uzatarak: ı t:; I N t. 1
' Jrı 

- Bonjur 1\ 1:ı tmo.7.e 1?.. O! ne • 
<:;"i'7C'I ne büyiik nlmuşsunuz! s rer 

Vnleriyc hi taben: ~~ornıa e 1011,~~ - Kaç yaşındadır ? n! il J 

re.- On üçünü doldurmak Ü7.C- F: a tt r 1 e e~ ı.~tir ' 
Valeri Konstansın bırakmış v""' 

olduğu sandalyeye oturdu, Mar. Holivutt:ın ~~~rfl:l~ ',' 
yanın hatırını scrdu. 1''akat mu- )leıı~a yılclıZI r]ellecC 

1 hatabmın teı;ckkür makamında JorJ Raftın C' J 
söylediği sözleri dinlerken yüzün dinnektedir. 

1 
btl J>'cc 

do bir hüzün vardı. !\fatyö. ka - Fakat rnese.e \'Jcllıt'I~ 
rısmı misafirile yal11ı1z bırakma- mıyor. Yal~JZ ~.1~ ~ nın münasip olacaıPnı dii~üne- vermek degıl e tJ11clt • 
rek çocuklara ikindi yemeği ha- m da tern}n ft.ı11 ~of 
zırlamak bahanesile dışarı çık - Çiinkü JorJ R~dıı.JI d~ 
tı. Maryanla yalnız kalınca, Va· tazminat a.lill't" J> ~ 
le.ri icini çekerek: ayrılmamak~;!·s.rı~~ 

- A.h kardeşim! Siz ne me • Raft evlidir. ~ d0tıı·ll'?. , 
sutsunuz!. .. Gül gibi çocuklar yanın milyon ·rdC ·~ ~ 
yapmak sizin için ehemmiyet - verildiği ts!,d.1 tıild "'.ıi 
siz bir iş. kabul edeccgın1.p.tı .&c~ 

Maryan taaccüple misafirinin rıca bütün ha} J;~- ,ııı--
yilzilııe ha;ktı. eski kocnsın~n. tııler .ı 

- Anlamıyorum. Bu hususta yü?.de yirmisı~ ll~~' 
sizle biz arasında ne fark var? ted' .Ji tıtl ~ 
S. d ır. ...,,v> .r 
ız e bizim kadar hürsünüz Jorj Raft, şı·~: ı;ıı.ı>,,,1;.1 

zannederim. ,J·· Un·-· or lfe.Il~,0~· E"."~ı 
"1 ı ef . l ~ -uuş uy . ~· J:ııv -;;.}' 

- •~ an.es öy e degil. Ara- rar Yereme<lig1 t>ııl ~~ 
ınızda çok büyük fark var. Siz re şu bcyana~rer .~fıtı ~ 
kanaatkarsınız, mutavassıt bir _ Norma ~itdJ~'.:.ıl' 
hayat gecirmcğe razısınız. Hal- mm ilan c<Ie ııcıı) ç1 
~ki bizim yaşayışımız başka mesut gün~tll ~ ~-e , 
bır tar;...da kurulmu.~tur. Ah! ne yazık kı }ca r0r ·di1'~..ı 
Ben gebe olursam teessürümden pesent davraıı1; tıcJ 111)~ çıldıracağım! hiç bir anla.Ş~rcre e'ıf!Al 

Metanetini :muhafa.7.a için bü· F..ğer .Nornıa .,. bı.11 er" 
yük bir gavret sarfettiği halde lifleri derhal l<Spo)ıı.JJl .. ı 
g-özlcri yaşlarla doldu. Bu vazL zım. Fakat be11 • fC..}; 
yetten büsbütün şaşalayan Mar- temiyorum. d ~ı.ı il~ ~·'o 
yan ar.kaclaşmın ellerinden tu _ M v· ol ılır.~ --tııv· 4 
tarak onu tatlı so""zlerle tcskı'ne a um _ 1, • 'd():' .. ·~e.t~~ 

dız arasındLJft1 \~cr1 
\c çalışıyordu. Nihayet, Valcri, üç n~ Franı:1adıı.n ~_ğf11ı.ı; 

aydanberi kendinde gebelik arn- ken vapurda d..-tur· 
metleri hissetti~ini, evvcliı. muh cevi doğt:rtJ1t!" 
temel gecil:meleri düşünerek 1 
sa.bra karar verdiğini, fakat ar- -" J 
tık bu ay hiç Riinhcsi kalmayın.. r" /( .J 
en sıkıntıdan ~ıldıracak derece- V A ~J 
ye geldiğini anlattr. Karı koca. ııOt~ 
tedbirlerinden o kaflar emindi _ ıcıJ!! ıııı ff> 
ler ki. bu halin nasıl olup da Gazetede çıııııı.-ıı -ı;~ .J 

1 rcntmıerlll ~r.Jt ,.ıt"°.I başJarma geldiğine bir tiirlü a- ·r:: fı ,. ~ 
kıl erdiremiyorlardı. Onlar ka- MJOJli 'ıeıcet $ , 
dar SC\'if:en. onlar kadar evi an- M~:ı~d' !v 
la.~an bir ailede böyle bir şey A~lık n~·~ 6~ ; r 
havsalaya sığar mıydı? s ııJıı 1 , ~ 7J 16..ııP. 

Maryan: e 11y1ı1' 1100 131,ıı~ı'.,ıı 
- O kadar sıkılmaymız ma- ı yıuııı .ııc&P ıır· ~6, ı cl.~m.ı. ~asıl olsa onu da büyü _ •rnrıredcn 6 dıışUl re•>~ 

tursunuz. Hem de evini~ kıs _ da otuz: 1<urUş ,.erıeduır~ ~ I 
met getirir, dedi. ğlne girmırc~11rıırı'l~1ıd '~ ş 

VaJeri asabiyetle b:lşını sal - beşer ku~ş ,.dıJl1 ,iıoll,oıı~~· 
!adı. A lo0ne ıt11 retıııl ııo ) ' 

w Ve telgra! U~~JtS i!ıeriJ'~ 
- Kabil degil ! Kabil değil posta veyıı ı.cııdl 

111 
JJ)"~·,:ıt 

dostum! Biz bütün ömriimüzü retıoı ıdare tıcr J'°'~e f' s~ 
böyle adiyane, böyle scfilanc ge- l'ürklyenl?rr•ş o.tıO ııcr'tl 1 ' 
çi.!emeyiz. .. Nasılsa Mösyö Mat- \'~h tırrıı0 v:_lf'.~,, 
yo, ~ocamın kcndisino açtığr srr. Adres değ'!: ı;c~;rıtl,Jf,i 
n sıze anlatmıştır. .Moranj f&b- ı"LJ\?'i a.rııtı1' ıi.Y'6o J~.I r~kada terakki cdcmiyecegi için Ttcnret ll~t)Şrt:,d~clJr 
bır arkadaşının iltimasilc milli tırı aondntl s:t)-tıı.1 }: 1 tı'f~ 
kredi .ba~ka~ı~.a girmek istiyor· ~:r~tn4c~ ~~ır::Jııo 4: 

11
, FA, 

du. Şımdı butun gebelik, lohu _ 2 " ~ ~·~ 
salık ve cocuk büyu'"tmck ..• Ah çUncUtle j ıırsd'r;ıeJ f.1~~ 

kesmece · 0ıc ,~ 6 1 
ne felaket! ... Ne felakotı... Buyuk: ~erc"ıeııc'~ıır·~ 

Maryan hafif bir tebessümle: renkli il~11.p.pıırr· ıctıfllf1~ 1. 
- Oh! Oh! Ne kadar muha- dlrmcıer Y rı 40 1t c; oCJ 

keme!... eantfm ıı~t~rıııtI>'"ıtı~~~ ~ l''.I 
- Fakat bu muhakemelerim Tfcar f{tlçuı• dew-ec1'ı f, 

dogru~ d 1 li b" so· ııc1 1~ 'ı ~"" ur... nsanm e ne ır de. Bir de!ıı cİcfe.sı 1,ıı ,. V':'.ı 
fa fırsat düş<>r, o da kaçırılırsa t .. 5 dört •!ı; s) ~d E4J 
b. d ası u , r u ıJ!I' f' 
ır aha bulunmaz. Eğer kocam. 100 kuruşt~~ı ıJC ıı !~11 t· 

fabrikadan çıkıp istikbal g-ördü- terin bir dcıııu1ııır1 p t d 
ğü yere gitme7-'K!. Reni çeyizle - tırı geçen ıı ııe~ t"'",.ııııı ~" 
mek ve mesut bir hayat kurmak beş kuruşt!' d0 cıt ııtjıı9 ~ 
hususundaki bütün emel ve ümit Vnkıt 11~·rri'1ıırt ~~~111 keneli ldtırC 0rııat'.r: ( 
!erimiz boşa gider. Si;ı: zeki bir raddeıı!ndjr: tfıl"~J r 
kadınsınız. Bunları pekfdıi. an - MAr.t~PP ııııırııl 
lamnlısıruz. *'ııyıe ll~'\wııs5>· 
-- Alılıvorum, anlı~·orum, a. • teIPf

000
• 

ma., elden ne gelir? Ben bu he -



~ 

.... w ···-·· ................................................ - ....... - w 

Birinci sınıf köşesi: ---------

1 

ve Fuarı: 
müsabakamız gelecek 

Sona er ıyor hazırlanınız 

-" 

~1 ~-·--~~~~ 
~ <lltt 
~O\·~S~~!~dc İzmirin ı :Km eder. Gi.i7.cl ,.~ tarihsel lı~r 
"il ~t O eyırıı n itibaren ~ehir olan İzmir ve Fuarını sı1 
l'lı~~ l}ıek ue kadar bır de muhakkak görünüz. . 
'\Ilı~ al'atuıu Zere terlip (Albüm mtisabakamızrn bı 

Köpeğim 
SEVtMLI, GUZEL KOPEK 

TUYLERl lPEK iPEK 

YABANCIYA BAGIRIR, 

KiMSEYi Y ANAŞTIRMAZ 

AMA BENDEN AYRILMAZ. 

ONA tYI BAKARIM, 

AÇ MIDIR, SUSUZ MUDUR? 

BAKIŞINDAN ANLARIM. 

BIZE ÇOK HtZMETi VAR, 

EVE GECE O BAKAR. 

. . 
t 

i 
i . 
i . : 

~ . . 
s. u. ! ·----.. ------···--···-----.-··· 

Bilmece 

~~illa{ h.t:tıirfal l"uarını rinci kısmı gelecek hafta sona 
''tıal'ı 1tken b 8 inci aL erecektir. İlk on resmi adresl~-

O:ı l-'ap
11 

U,:nda her rinizle b'rlikte bi1.c gönderinı1~ - -----·-- "" · 
~ ı-. b·r ku~cuıdıgını söy. Albümleri dosvalarrn:ı. yanıştır- Yukardııki resimcfo bir kcrn::ı.n Iıyarak kursun kalemile btltiin 

• 1~ ~orun~rnnıza o rnıs olanlar dosyalarını getirir uzmanı var. K"ndini göstermek numara!nrı sıra ile şaşırmadan 
' ~iti uş resmi göstPrerek birer numara al.ma. islemivor. Pek r;ıkılgan, utanı. dolnsmız en son numaraya gel. 
~~ l' ~ erı .. lıdırlar. Miisahakada he,dive vor. Fakat bizim ilk okullular diğiniz vakıt da kemancıyı mey· 'b· ltl"ad~Zel bir hu. kazanan okuyucularımızın adla. onu bulmakta hi<; müşkülat <:ek. dana <;ıkar!'lcaksınız. Sonr:ı. re>s. 
b a ıı- 1 ll'ılieS3 }i..izlerce. rını ileride ya7..acai?ız. Albüm miyorlar. Tabii siz de onu kolav· mi keserek boyavmız ve bive gön 

'Ut;c nutun escıerin h:;- müsab?ka!':ma muhakkak işti. 1 ca mevrlana çıkarabileceksiniz. dermeyi unutmayım1 .. 

~ 
halk ~ernlcket- rak ediniz.) Evvela bir numaradan baş -

• 7.tnlrc a. 
1 t) Anne Masallarrndan: 

\ı ~ı..,,, e rn 
w(ı-1 b cicı nln 
'.11~1 .. ir an cm, 

h~~ıu u. nC'ın. 
·~ııe • 
1 tıı, ?la 

· ~~~i hırtı~ ninem, 
~ ~ecl'l nnem 

tı;ı... erde . ·•tıd 

tr{~ı- ıhıı_ llck atavtlerde 
~"ı:r· ır ı 
" ~ u. lllasah. 
~ ?ı oııu 
~~elti . 
IJı~İ b• C)(>i n· 

ır ıneıı:n 
._!l;nnç.m. 
'V rrJ • 

ııt '/\'afi:: 

~ ~1ıô~ar 
~ ~ 1·ul" 
bh.d-Ok~ı:~ıor, 
"l"' "'lf1r ~ t/r-
~i , ilk. Qibi"'' 

~,., • "'oı kar 
il 'il~ ı_, Ca1rkz 

~~ ııı ı ''lr l;az r rı1c; 
Q~ı Çql>ıln Pak 

' ~o,. &!'?- r. 
t ,,.,. : C'ilc Çc?il: 
• ,,..,_'"k cır ~ k cik 

I{ ~1''0r .. 
• tt 1· t1;:la~ 

1 I! "<11' • q,, . 
'l/rr, 

N 7 "ıid Nafi~ 

(Geçen haf ta.ilan devam) 
Armağan tekrar düşünceye 

daldı. Bu küc;ük suyu ıslanma -
dan nasıl g-ec;ecekti? O arnhk 
akıllı rüzgar kulağına fısılda.. 
dı: 

"Irmağı Mmak irin her za
man bir vol bulursun. Üzülme 
kü,.ük dost, benim arkamdan 
gel. .. 

Küı:ük seyyah rüz:;arı takip 
etme~e başladı Rüz~ar kuvvet. 
le e~me~e başlamıı:;tı. Çamlor • 
dan birini kökünden s:ıllıvordu. 
Biraz sonra Gam ırma~m üsttine 
~"vrildi. Adeta bir kli<;Uk köp -
rü olmuştu. Arma~a n çam kütü. 
;;ünün üstiinde sı<'ravarak kar -
"'ıva geçti. Ve akıllı rüzgara te-
ckkür etli. Armağan: 

Riizgar karc1cş havalarda gc. 
zcrl•cn, 

Anneciğime rast gelirsen 11nlı111-
da, 

Selam sövle, iyi haber ver ben. 
den, 

Beni arar hep sağ11Jda, solım-
cla. 

Diye sesleniyor. rüzgar bu ha.. 
h~ri nnn<>siııe güliirmek için ge
r1ye ılönuvor, esiyor, esiyordu. 

G E z 

Biraz sonra kfü;lik scy ·ah vi. 
ne .viirümcğe ba!3l:ıclı. Ovalar 
yeşillenmiş, beyaz koyunlar yav 
nılarilc otluyor. Giincşte oynu
vorlnı dı. Annn~mı lıunl ıra ha. 
karak ilerledi. Yine epeyce yU. 

G • 
1 N 

riimÜf;tiİ. Bu dPfa karşısına gü
neşten gümüş ~ibi pnrlayarak 
akan bir nehir çıkmıştı. Arma. 
ğan nehrin kenarında dolaştı. 
clolaşlı. Yoluııılu İl• rh:11w·i l:'l
zımdı. Fakat, bu nehd nasıl geç 

Hayat Bilg.isi: 

Şehir ve kasabalarımız-
~ 

daki iyilik kurumları 

Görünüse aldanmamah 
Aradn.slarx a. 

nsında adı pin. 
• i Kemal diye 
~ıkmıştı. Kimse 
ondan bir şey is
temez, kimse de 
bir fJCY vermez
di. Zavallı Ke
mal, si.it dökmüş 
kedi gibi daima 
çekingen bir du • 
rumda sınıfta 
bir kö~ye çeki
lir. Sessiz sada
sız dersini din_ 
Jer, teneffüsler_ 
de de bahçenin 
bir kenarına çe
kilerek durur. 
Kendisile O:\-'I>a
mak tcnezzülün. 
de bulunan ço. 
cuk bulabilin:c 
onlarla oynardı. 

Kemal kendi
sine verilen bu 
pinti isminden 
dolayı o kadar 
üzülüyor o kadar 
müteessir olu-

yordu ki sanki bir kabalıat iş. 
lemi!) gibi arkadaşlarının alay
larına alet olmak onu gün geç
tikçe daha çok düşündürüyor. 
du .. 

Halbuki bu ad kendisine hak. 
cıız verilmiı,ıti. Evvelce onun ka
Iem~erini ve lfıstiklerini alıp 
kullannn arkadaşları bir kaç de
fa geri vermesini unutmuşlar. 
O da bu arkadaşlarına bir daha 
hic bir şey vermiyeceğini söy
lemişti .. 

Hele bir gün babasının yeni 
nldığı ga)·ct gilzcl bir 110kkanm 
bir arkadaşı tarafından kırıl • 
'1lası onun büsbütün canını sık. 
lı. Ve o günden sonra her iste. 
vene mektep eşyasıru vermiyor
du .. Cocuklar bir kaç defa böy
le boş döniince ona pinti namı. 
nı verdiler. 

Zavallı Kemal, bu haksızlık. 
tun dolayı çok müteessir olu • 
,·or. KendiRinin hasis değil fa
kat aptal da olmadığını anlat -
mak için mühim bir fırsat bek. 
liyordu. 

• • • 
Bir gün smrfta Meta bir kı· 

yamct kopuyordu. 
Koşuşn_~m. bağrışanın !'ll\ -

v!s~ R?. degıldı. Dir gürültüdür 
gıdıyordu. O sırada öğretmen 
göründü. Çocnklnra gürültü et
tiklerinden dolavı bağırmadı, 
çok mUteer:sir olduğ-u halinden 
belli oluvordu. Çocuklara selam 
verdi. aı?rr ni?tr sınıfın orta.sına 
k~<lar rür!id~. Durdu ... Bir sey 
soylemck ıstıvflr bir tü,.Jü söv
leycmiyor, . :vutkunuvordu .. Bü. 
tün smrf dıkkat kcsilmiRti. A. 
<',ab:ı öErctmcni bu kadar' müte. 

essir eden ne o1alıiHNTı .. 
O sırada öğretmen cebinden 

bir ı:az.ete çıkardı, hazin ve tit
rek bir sesle: 

- Çocuklar bugUn size çok 
acıklı bir haber vereceğimden 
miltecssirim. Bugünkü gazete • 
ler yazıyor.. Memleketimizin 
şark vilayetlerinin bazılarında 
dün akşam çok miithiş bir ye •. 
sarsıntısı olmuş .. Gelen telgrnf. 
la.ı"dan binlerce evin yıkıldığı 
binlerce yurtta§ımızm öldügj 
bir çoklarının da y:mılandı(,ı 
anlaşılıyor .. 

Bugün bütlin memleketimiz 
için bir yas günüdür. Sizden r •. 
ca ederim bugün yaramazlıkla. 
rmızı biraz bırakınız ve siz de 
büyükleriniz gibi yurdun bu fe. 
laketine i5tirak ediniz.. Yarın -
dan itibaren okulumuzda fela _ 
ketzedeler için kızıla.ya pa.ııı. ve 
eşya toplanmaya başlanacak • 
tır .. Bu işe canla başla çalışı • 
nız yardım ediniz. dedi.. 

• • • 
Ertesi giln okulda. mllthiş bir 

çalışma göze çarpıyordu. Bir 
kısım çocuklar getirdikleri pa -
raları öğremenlerine teslim edi.. 
yorlar, bir kısmı da felfı.ketzc • 
delerin işine yarayabilecek don, 
gömlek, ceket, pantolon, yün ka. 
zak, çorap, palto ve sair çeşit 
çeşit eşyayı ba,ıöğretmen odası
na götürüp birer birer teslim e. 
diyordu .. 

Birinci ~ epey para ve eş. 
ya toplanmıştı. Ertesi gün bu 
çalışma daha çok kız?ştı. Ço _ 
cuklar kızılaya yardım için a
deta biribirile yarıı,ı ediyorlar. 
dı .. 

Cumartesi günU bayrak me _ 
rasiminden sonra başöğretmen 
okulda felfı.ketzedelere yapılan 
yardım hakkında. izahat verdi 
ve nihayetinde: 

meliydi? O aralrk bir marango. - Çocuklar hepinizden mem.. 
za r~~t ~eldi. M!-rango.z nehre nunum. Tam bir Türk çocuğu
bir kopz:il .vapmaga gelmişti. M~ na yakışacak fedakarlıkla, bü _ 
ran~oz ıkı 9ırağile çalxşıyor, ke- yiikJeriniz gibi çalıştınız.. Şim. 
narda bckhyen Armağana ses. diye kadar kızılaya okulumuz 
ıeniyordu. namına tam kırk sekiz lira alt. 

"Kücük seyyah, diinyada her ~ış ?~M: kuruş para ile üç yüz 
ııeye çnrc bulunur. tlzülme, be. ymnı ıkı parça eşya yatırıldı. 
nim arkamdan gel; nehiri ge- lçinizd ebilhassa üçüncü sı-
~cceksın ... 

Armağan sevindi. Demirle nıf tale~sinden 189 Kemalin 
p d 1 göstermiş oldu~ fedakarlığı 

t~ rt an vnpı mış könriivü ge • takdir eder, ve kendisine b~~ek. 
<'erken m:ırant!'oz tesekkür etti. " 
T• ~ .. • kür ederim ... Çünkü Kemal bir 
ı'-oguya, ruzgara verdiği selfı.· sene<lenberi kumbarasında birik 
mı marang-o7.a da verdi: tirdiı?i be"i lira para.sile baba -
Şcıı marango::, ormanlardn [16 Pmm bu b:ı.yram icin yaptırdı _ 
. . •. . zerken i;ı veni pnltosıınu g'Ptirip kızıl -
Amıccıyımc rast gcl:rscn volwı- aya vatırmıştı. 13övle fedakar 

• .. 
1 

. . da, ve mert cocukları Ôlan bir ulus 
Selam soıı c, ı111 haber ı•cr ben. ·en bt"ıyu··k· fel"k tl · ı l · d a e crı mrşı ıya • 

, • CJI, bilir .. 
Ecnı arar 7ıcp saqmda solun· Bu" t" ki h ll · • ' d un <'OCU • nr ayre e pın-

a t' K l\fara.n oz b h be .. · .· 1· ı cmale hakıvorlardı. Bu pa. 
. g .: .. ~. a • ı se\ ı~ç e rayı ve paltovu veren bu inti 

a~ncsı.ne a-otu:urken WArmagan Kemal mi idi? Me~erse J>nlar 
:vıne.,.' olu.nd_a ılerı.:meg~ bnRla.. Kemale ne kndar haksrzlık et. 
dı. ı ol J!Itlıkçe yukselıyor. yo - mişl<>rdi 
kmılara tırma~ıyordu. . Artık~· ctindenberi Keınal bil-
. Bu defa daFl~ra rast gelmış. tün <'ocukl"rm en sevdiği ço 

tı. Ayakları ıyı<'<' yorulmu'}hı. <'ut~ o!du. Aıtfü ı:m'" ona pinti 
(Devumı haftaya) demiyordu. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATIZ 
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 
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Kimi eğlendiriyor? 
MükeITmll, erkeklerin en h& -

liın.i, en kibarıydı. Yüzü biraz 
çiçekbozuğu, başı sivri ve biçim
sizdi. Fakat mavi gözlerj pek 
saftı. 

O, \'aktilc kozmatik yapar ve 
satardı. Şimdi, romatizmasından 
dolayı C\'den çıh"Dlayan kansile 
hizmetçi kadın arasında yaşar
dı. Evinde tavşanlar bilyiltilr, 
arada sırada. Hüseyin Rahminin 
romanlarım okurdu. Yegane eğ
len E'Sİ bunlardı. Sal>a.htan ak -
şama kadnr karısına refakat e
derdi. 
Kansı Bayan Sabiha., 90kağa. 

çıkamadıfrmdan dolayı şlktyet 
etmezdi. Yalnız, canını sıkan bir 
şey vardı: Koca.sının şapkası! 

Sabiha, misafirlere derdl ki: 
''Kocamın garip bir tabiati 

var; şapkn.smı başında hiç tu
tamaz. Daima çıkarır, giyer ve 
ek&~riya elinde tutar. Bu halile, 
bir cena7.e arknsl!lda.n yürüyen 
adama benziyor. Şimdi yalnız 
pazartesileri biraz gemıeğe gi
diyor. Bcrı çrkamıyoruın. Fakat 
artık f:apknsmı givivormuş. Bil 
mem ki doğru mu?". 

.. Bir .gün Sabi~ yine böyle 
soyle.nırken, bu aılenin pek eski 
ahbr .. br olan Bay Vamık dedi ki: 

- .Merak etmeyiniz hanıme _ 
fendi... Zevcinizin büyük bir 
muhteri olduğu artık anlaşıldr. 
Şimdi başaçık gezmek bizim 
memlcketimfadc A vrupadan id -
hal edilen yeni bir moda oldtL 
Binaenaleyh, Mükerrem Bey 
başaçık gezse bile kim.cıenin na.. 
zarı dikkatini cclbetmiyecek! 

Bayan Sabiha kocasına dön -
dü: 

- İşittin mi ?.fü.kerrem? Şim- • 
d! de Avrupalılara benzeyecek _ 
sın. Bunu da hiç istemem ! 

Bay Mükerrem, karısmm SÖ7r 
lcrini daima ibir aksi s.ı.da gibi 
sadıkane tekrar ederdi: 

- Evet. dedi. Avrupalılara 
benziyeceğim. Bu da f yi değil... 

Bay Vamık alayla sordu: 
- Pv..a.rtesileri nereye gidi • 

yorsun bakayım? Galiba çap -
kmlrk ... 

Mükerrem yerinden sı~adı. 
Fakat kansı imdadına yetişti: 

- Nereye gidecek? Müzeleri 
Z!Ya..r:~t e?i\·or. Topkapıyı, Aske
rı ınuzey1 falan ... 

:'.lükerrem tekrar etti: 
.~ ~vet. Tookaprvı, Askeri 

11'\U?evı ... Ba.z2ll da kahve<le otu
rup gazoz içivorum. 

B c.van Sabiha izah etti: 
- H;ı.va sıcak olduğu zaman 

tabii ... 
- Evet, çok sıcak olduğu za

man ... Şapkamı bir iskemleye 
k?r, srelcl'\1eri geçenleri sevrede. 
rım. Sonra. eve gelirim ve öbür 
P!l.7."rtesiyc kadar hiç çıkmam. 
Vamık c:-ülcrek sordu: 
- Acaba doğru mu? Bu ka

dar mı? 
Mük!'rrem kızdı: 
- Ah azizim, dedi, bir gün 

cğleden sonra halka karışmak 
b3na yetişir. Yirmi beı:ı kurtı!l 
sarfoderim; biraz hava alırım. 
Sonra. sabırsızlıkla. beni rekle -
yen karıcığımın varunn koşar 
J?"Clirim, daha garİlıi şu ki. on se. 
kiz yq4.1aykm de böyle uslu 
idim. Y .. lftız arada sırada birkaç 
bardak şarap içer, ve bir cigara 

tellendirlrd.im. Fa.kat · h\~ de 
memnun olmazdrm. Faz.la eğlen
ce beni daim& bozuyor. 

Bu kon~adan bir müddet 
sonra Vamık, Milkerrcmi, Top_ 
kapı mü.zesindcn çok, pek çok 
uzakta görünce bittabi şaşırdı 
kaldr. Saat Uç raddeleriydi. Ka
rısmm dediği gibi, Mükerrem 
sanki cenaze takip ediyordu. 
Çünkü şapkası elindeydi. Fakat 
çok neşeli görünüyordu. Şapka
smr sallıyarak, ceketinin etek _ 
lerini uçurarak bir müddet yaya 
kaldırımlarında koşuyor, sonra 
gelen geçen otomobillere chem
miy~t vermeden yolun bir tara... 
fmdan öbür tarafına geçiyor. 
şo!örlerl kızdırıvordu. Bay MH
kerrem sanki yürümüyor, koş -
muyor, uçuYQrdu. 

Vamık, arkadaşını takibe 
ba.c;ladr. 

E.~ki ko7.matik tilccarı hafifçe 
blr şarkı da söylüyordu. Bir 
müddet sonra tabiatile arkası _ 
na bir sürü çocuk katıldı. Bun
lar Bay !\lükerreml ötedenberi 
tanıyormuş gibi muamele edi _ 
yorlardı: 

- O, ihtiyar sersem ... 
- Bonjur moruk ... 
- Şapkam b~ma! .. 
Bay Mükerrem hu çocuk sil -

TU:rlinU eğ'lcndinnek için bir 
mUddet dansetti. Sonra vük~k 
sesle teganniye başladı. Nihavet 
yorulunca sokaktaki kanaoeİcr
den hirine oturdu. Seyirciler he 
men etraf mı sardılar, biri: 

- A, dedi, nvakkabıları par_ 
lak ... Galiba yeni ~!%"İnlerden ... 

Bay Mükerrem kahkahayla 
gillllyordu: 

- Ben yenl ?.englı:ı değilim: 
f:ı.kat sen büyüvünce eski bir 
abdal olacaksın ! 

Bu cevap seyircilerin pek ho
şmıa gitti. Bu mu\'affakıvetin_ 
den cesaret alan Bay Mükerrem 
uzun bir nutuk irad etti. Sonra. 
seyircilerin istci!'i iiz1>rinc w•ni 
bir .ıı::ırkı söy!P.di: dansetti. ':r.rn
tem.1.diyen kahkahaln.rln. gülü -
yordu. 

Bav Vamık, havretten havrc. 
te dilşilyordu. Nih1v('t, arkada
şnun karı:ıısrna dikildi 

- Ne o!uvor, dedi, bu ne h:ıl? 
. Bav Miikerrem birdF>n en ta_ 

b~i t~"-rmı takındı. Şapkasını 
s;1ydı. Seyircilerini bir isaretll" 
savdı ve arkadn~ını takibe ko
yuldu. 
Vamık sordu: 
7 A~a?a yaJnız gazoz içtiğin<' 

emın mısın? 

MükerrP.m, mlitevazıane şu 
cevabı verdi: 

- Gazoz bile i<:medim a?.izim 
Vamı'c .. BüUln 7.cvahir a'ıevhim
?e··: Fakat, altı g-ünllik bir malı 
l)Us~vet bavatından sonra bağir. 
maga, atlamağu, srçramağn 
1!1,Uhtacım. Sanki bütiil'l J?ı>nrli
gım srn.leyan edivor. E,·et. ne 
deliyim, ne de ~a~ho.c;.. . Fakat 
çocuk kaldım. 1hüyarlayıp ço _ 
cnklfı..cmıadım; esikden olduğu 
g-ibi cocuk kaldım. Altı gün mü
temadiyen makinemi sıkıyorum . 
Fakat pazartesi gelince. ah pa-
7.artcsi gelince bir ta • giüi fır. 
hyorum, canlanrYormn. Hem 
kenıl!m eE!'lerılvonım. hem b:ış
knlarnu cV.lendlrlyorum. Evet, 
ben bu mahallenin eğlencesi -

• 

ve bütün ağrılarınızı 
derhal keser. 
Lüzumunda günde 
3 Kaşe alınabilir. 

~. 

•' 

SAHTRf : A.Sl.'J US 

Buıldıilı Yl'r: V.H\11 Mııthu~ı 

Urnuro Ne~rfyntı idare fden: 
Rdlk A hml't Sevl'nıııt 

T~ iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 ıtra. -= 2000.- llra 
3 

" 
1000 

" ""' .sooo.- .. 
6 " 

500 
" ... 8000.- .. 

12 .. 250 " - 3000.-" 
40 

" 
100 

" 
... 4000.- .. 

75 50 " - 8i50.- .. 
210 

" 
25 " = 52fi0.- .. 

Keşideler: 1 .Şuh."lt, 1 M;t_ 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşl'İn 
tarihlerinde yapılır. 

1 Okuyucu Me1ituplar~ı 

imkansız ile muhal 
bahsi 

( Vlblıt .K& 'VUk) imr.aafy1e dUıı p.. 
1.etemize gelen bir mektuptur: 

"Fazlı Necib Beyln hlr ınal<Ntı9ln.. 
den bir aabnh ga:t.etM!ne na.J;:Jt'(lllmlf 
bir pa.rı;a okudum: 

.1"el9elede b1r (lınkAıua), bir • 
(muhal) t.AbJrl oldııfunu yu.arak 
Itopdatınm blrer kUN'k toprakla 
atılm.uı lmkAnıın:drr; fakat muhal!) 
buyu.rmuşlılr. 

Fa.zıh muh~ fel9efeye atıet
tlklerl mantık'm "aelb.I Yllcftb., ba.h

ı.ldlr. "llem olabilmek, hem olnnın.. 

ınaıc., demek olnr ki 1.1ddı mUınt.enJ

dlr. O hAJde Kopdnğ'ınm kUrclc l<llrek 
toprakla atılmuı (mümteni) değil 

{nılimlıtUn), fıık:ıı.t (muhal olmnk lA

r.ım ıeJmcıı: mi f H 

lıılektubu yazan zatın da 1k1 lııml 

birbirine karıştırdığı anl&§ılıyor. 

Fazlı Necib Bey öleli hayli :r.nman ol. 
muştur. Bahsctlllen !ıkra Fa:r.ıl Ne. 

clb Kıaak.Urek'ln bir yazısı idi; 
tUvakJ (JmkA.ruıız değil) fle (muhal) 
kellmelerlnJn de o yazıda. yer değtş
Urdlğlne hUkmetmek mUmkUndllr. 
Vehbi Ka\-uk'un merakını ·gidermek 
§&irin in.so.!ınıı. knlmı;ıtır. 

• .-.... • ~ • ' .. , '. 4 ..... . ~ .. • .. . .. ' ·.,. '-• • ıı· , ...... ~ 

VAK 1 T 
~c.. 

1 
2 
3 
c 
5 
fi 
7 

Yazan ve l'ürkçeye ı:evirrnln ac!ı 
Knder 1Voltrrclrn1 ı\ "il" L'~ 
Olımplynd <J\Unl:ın \'tlıluıı <\şrr 

Sayı fa 
4!08 
ı:!U 

3uı 

114! 
3/i l) 

Kr., 
u 
10 
20 
10 
:?O 
i!O 

Kıleran~ l'ernı• e<;MlN C<ialopın·ıırn) G V. 
rugo!ola\')a ~l')ıılıot notl .ırı ~ sım lh 
~ark 1-:k~prc<.tııdt• clna\ut ıt:lırısııe'den) V. G. 
Etrü<;k \'ıı10 .. u ı l'ro~rırr ltt!Pırrııı·'ılt'll) 11 ıyıl:ır Hifnt 
ller ıı•· mlrkı·tte trırkn~· ı:ıııı ( ~lıılılt•lıl rııiit'llı rıı·rclı·n) 

li l 

-.tınıl'I f:krı•m 354! i!U 
8 :sun korsnıı {I ou ı . ukııt·nle' ı1rn l 1-Pttıl Kıırdl·ş :nn :w 
9 Kafk:~-1 hıkfıyı•lrrı !1-\uzlırk'tcn) Nı~ıı11 '.lıırwt t:!U IU 

10 'ion Elılı-.:ıl l p nıuh:ırc!İt'ler ı (Kollııı.,· ı"ıı 1 -\lııııı·t Ekrrırı 4!itl 'lU 
it Fııtlıol l.::nıılrlcrı l\i11hel Ahlı:ı• 4(1 ıu 

' '°'··" .. .... ,,,...~.,,"\· .. ......... u'•, .- . ~" ._.,.~'' '"'·'" ı.. .t ... ~ ·ı,.., ·i"' , . . .... ·,..~·. ---- •• ,_ )4 '. c . .. ...,. ....... 

yim. Burasını intihap ettim. 
Çünkü bizim evden çok uzak ... 
Hiç kimşc\•c r.aslgelmek tchli -
kesi de yok ... Rica ederim, ka
rıma imaen dahi olsa bir ~ey 
söyleme ... Bu hali anlarlm ya! .. 
Tıpkı, sınıfta uslu olduğu hn.ldc 
teneffüs çanı calclığı zaman balı. 
'l·~Ye clefü·e atıl a n ınektep ço -
cuklan gibi ... 

.. ~ ::::: :::::: :: ::: ~: :: : :H:~ ::: : : :::: ::::::::: .. .. .. .. 
~i G" 1~1 k. . r: g oz .- e ımı li 
?. Dr. Murat R. Aydın~~ 
~= ~ 
gBcyoğlu • Parınakkapı, imam!! 
::soknk No: 2. Tel: 41553 i: 
fü'.1mıyene ve her türlü göz~ 
:=:ımeliyotı fıknr:ı icin pnrnsı:t ...... .. . .. .. .. 
~ ~ 
11n:::r .. -.aı::::::::::::::::r.:::::::: :::: :::aı 

..., ber 
SABAH, ·OCLE ve AKŞ.AıTı 

3 def• 
yemekten sonra günde 

istanbul aeıed 
ııanıar• 

~ı~ff 
ZJ.nclrllkuyu mezarJıtmm ara ve ana yollarının 86 JCıl 

usullle eksiltmeye konulmuotur. Ke~I! bcdeU 14410 ııre. ~ ı:,ııı1' 
mtnatı 10"1 liradır. Şartname ve evrakı keşflye 73 k\l~;rşetı1ı;,. 
zarlıklllr lfUdUr!Uğ'llnden alınacaktır. lhale 7/3/ 940 tll111,t r' 
l:S de Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk te u:ıe ıııU ı 
mektupları ile ihaleden 8 gUn evvel Fen t11lerl mUdUrlU~.;ıı.1,rııe U 1 
cakları !ennl ehliyet ve 940 yılına alt '1'.icaret oJası ,.e~g.Je &ili' 
ralı kanuna göre ho.zırlayncaklnrı tf'J;ll! mektuplarını 
kn.do.r Datmt E:ıcUmenc vermeler!. 

* * * .aL ~~ 
e J{•rv-~ıı 1 

İstanbul Beledlyeııi hududu dahlltndekl 11 kaz& 11 ltr ııır9 ıl. zıılarmda yaptırılacak Siper Sığanak ııe Siper Hendel< ıatl ı1~ 
61ltmeye konulmuotur. Ke~lt bedeli 3729 Ura, llk tem:~ ı:ıı1 
ru~tur. Keşi! ve ııartna.me Zabıt ve Muamcl!t MUdUr\ııııt -P'~I, 
leccktır. İhale 11/3/940 Pazartesi günU Baat H de p rı ,._ ııı~ 
pılacaktır. Tallplerln ilk teminat makbuz veya mektUP1;eıııı1 t ~ 
evvel Fen İşl'rl lfüdür!Uğllnc mllmcıı.o.tıa alacakları 

98
,ttt ıı 

yilma alt Tice.ret Odası veslkalarlle ihale gtınU mun:,"Yetı 
mende bulunmaları. 

. .. 1 itle 
İstanbul Elektrık, Tramvay ve Tune 

Umum Müdürlüğünden ;fi 
tl'rııır1 7 

ı - Muhammen bedf'll ve muvakkat temtn&t mll< $1-rl 
• ıı.te muhteviyatı muhtell! kırt&sly•malzemesl kll~tı .,/./. 

meye konmuıtur. tıfll ~ f" 
2 - Eksiltme 12/3/940 Salt gUnU, ııaat ı:ı de :Met.rO :.ıııd".~ , 

katında toplanacak olan arttırml\ ve eksiltme koınis~~rıUJiP.- ,1.. 
8 - Bu işe alt ~artnameler ldarenln !Avazım :M pi'/ 

tedarik edllebllir. ıresilld' , 
4 - Tekli! mektupltırmm şnrtnamedekl tarlfat (la ı# 

sn.at H de kadar • Uncu kattaki komisyon kO.tıpllğtne .. r~ 
vcrllm1~ bulunması lAzımdır. ,.:f! 

MuhARl~ıı ",J' 
I.Jste Kalem Malzemf"nln br.dell 

No. el nal 

--- -----
1 :S3 

2 63 
3 8 

• 'l 

Tel raptiye, ma.. 
kıvı, mUrekk'P 
vesaire 
l!uhtellf kAğtt 

,, Kurgun kalem 
,, karbon kt'ığtdı 

oıo.39 

2497.68 
40S.!'ı3 
643.9~ 

islanbul Levazım amirliğind~ ;c. 
. ...ırf s )! ııa• 

" Memleket dışından 1000 ııa. l~ baş top beYı;,· IS)'0ı:ııJ ~ 

nU saat H de Anka.rad& M. M. V. &ı.tın Alma I{O~ırıt!)°"ıı'ı:ıtrl 
.satın o.Iınacalttır. Altıkadar firmalar daha ev,•el ~ ıı! ccl~ıı.'eı 

· şeraiti öğrenebilirler. Pa7.arlığa lşt1rG.k edecekler tc1~rf)'l" tı ı 
Uzcrlndcn katı temin:ıUnrı ve diğer kanuni ,•csıka 
gtın ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

Cinsi !\ilk tarı Muh. n. 
ıJll' tJ .,t-~ 

.. il tl!fl Jf·' 
%•• ,.~ 

ı.Jrl' 
Lira Kr. t 

100 kiloluk hız ...- ; >'' 
çuvalı 100.000 adet 

66 A 
Taldometre ı adet 7ô0 - -ıııc"· 

ıı.tıır1 ) ,J 
I - Şartnameler mucibince yukarda r.tnıı ve J1l A~1tt1';~~1~) 

atıtl" ııv kalem e!lya hlznlarında göstcrllen usullerle s:ıtın gııııU 

II - Eksiltme ve po.zat'lık 6 / 3/ !HO çarşnnb~eltl ştıffl 
santlcrde l{abataşrla Je\•nzım ve mubnyatıt gubcsin 1pıı' 
ynpılacakllr. ' parf-1'11 tl'~ 

III - Şartnameler her g!ln ı.ı>zU geçen ıııbede~ıı ._,e ,ı.~ 
iV - lsleklllerln eksntme için tayin edilen g 14uarı 

vcnme pnralarlle birlikte mezk<lr komisyona ~ 


