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Alman hUkOmetinin Bel
çikaya bildirdiği leesstir 

Beorlin, 4 (A.A.) - Alınan hükumeti, bir Al
man bombardıman tayyaresi tarafından Belçika 
Ü7.erinde bir Belçika avcı tayyaresinin düşürül. 
mesi hldiseiıi hakkında Belçika sefirine teessür. 
lerini bildirmi1tir. 
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Afrodit davasında bazı muhar. 
,rirlerin taraflardan biri vaziyeti. 
fli aldığı ilk mahkeme kararından 
Jonra artık sarahatle söylcnmoyc 
ve hatta bu da guya kendilerine: 

- Niçin bu kitabı müdafaa edi
yorsun? 

D:j•t: l:ırL ~t.... varr.uş ~im ı 
kahr.:ımar.lık suretinde gs.teril. 
meye baglandı. 

(Devamı ~ iinciUle) Birincı1il7i TCa,:,cnran gürcşrıicriml.! (Ynzm 4 Ünclide) 

Şekerin kilo
suna 10 kUruş 
za r11 ed i ı d i 

Dün sabah saat 11 de iktısat ve. 
kaietindcn Türk şeker fabrikaları 
şirketine gelen bir emirle şekerin 
kilosuna 10 kuruş zammcdildiği 
bildirilmiştir. Bu emir aynca rad
yo ile de ilan edilmiştir. Fiatlara 
zammedilmcsinin sebebi, alakadar
lar tarafmdan bildirildiğine göre 
pancar fiallarmm yüksc)tilmesinc 
lüzum görülmesi ve hariçten gelen 
maddelerin pahalılanmasıdır. 
Şeker şirketine gelen bu emir 

üzerine dün derhal faaliyete ge. 
çilerek bütün depo ve mağazalar
daki şeker stoklarmm tcsbitinc 
bqlanmıştır. Bunun için de elinde 
vekerl olan herkes beyanname 
vermeğe mecbur tutulmuştur. Es-

naf bu beyannameleri hemen ver
meğe başlamıştır. Aynca beyan
namedeki miktarlar kontrol edile
cek ve bundan sonra bu miktarlar 
üzerinden mal sahiblerindcn kilo 
başına on kuruş geri almacakltr. 

Şeker şirketi emir gelir gelmez 
bütün depolarındaki mal!arı satı
şa hazır bulundurmuştur. 

Tücar \'e esnafa mal \·erilmek 
surlile şehirde ~eker buhranı 
tamamen önlenmiştir. Şirket top· 
tan olan toz şekeri 35 ve ke&ne~·i 
38 kuruştan vermektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre, ha· 
len şirketin lstanbuldaki depola· 
nnda 1200 ton şeker vardır. 1000 

(Devamı 5 incide) 

Bahkesir Halkevinde: 

Gnr. Kazım .özalpın kont eransı 
Bahkesir mebusu 

· .bugünkü siyasi va 

General l(azım ôzalp 

as~ceri vazı yetı et
raf ,le ızah et1i 
Bnlıkeslr mebusu ve sabık 

Millt Mlidafaa Vekill General 
ıazım Özalp, intihap rnmta
kasını dolaşmak Uzere Balı· 
keslre gitmiştir. Sayın mebus 
halkevindc bir konfernns ver. 
miş, bugUnkU siyasal ve aske
ri vaziyeti etraflı bir şekilde 
izah etmiştir. 

Generalin ehemmiyetli ve 
'!"k !sttfadelt olan bu konfe 
ransıııı lklııl'i snyfıtmız la nc~
redlyoruz. 

Günlerin Pe§inden: 

Şeker buhranı ! 
Hiç yoktan ortaya bir fekcr 

buhranı ~ktı; bir memleket ki 
bu;ıün artık kendi ihtiyacına ıki
fayet edecek derecede §d<er müs. 
tahsili olmuştur; fazla olarak ha
riçten de diğer mallar gibi §eker 
getirme}< imkanlan vardır. Böyle 
bir memlekette şeker buhl'anının 
manası ne olabilirdi? 

Bu seae ,eker fabrikalarının is. 
tihialatı 94.000 ton olduğuna aö.. 
re hariçten bir kilo teker getiriL 
memiı olsa bile bugün değil, bun
dan üç, beı ay aonra dahi yine 
memJ.ekette bir !eker buhranmm 
ciddi surette meydana gelmeti 
varit olamazdı. O halde bakkal. 
ların toptancılardan şeker alama· 
malan, halkın da bakkallarda te.. 
ker bulamamaları hadisesi ne ile 
izah edilebilirdi? 

Nihayet buhranın mahiyetini 
anladık: Toptancılar ,eker fiya. 
tının on kuruş arttırılmasına ka. 
rar verileceğini öğrenmişler; elle
rindeki malları on kuruş fazla fi. 
yatla satmak için satışı kesmişler
dir. Buhran, &unun neticesidir. 

Fikrimizce hiikumet derhııl de. 
polardaki stoklan tesbit ederel' 
ellerinde şeker olduğu halde hü. 
kumetin kararı ilan edilmeksizin 
ı:ıtı~ı keımif olanlann kimler ol. 
duğunu mevdana çıkannalıdır; 
ondan sonra bu tarzda hareket et
miş olanlar h=tkkında kanunuıı 
hükmünü t11tbik etmelidir; milli 
korunma kanununun sözden iba. 
ret olmRdığı ancak bu suretle an
bıı!abilir. 

HASAN KUMÇı.·;ı 
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3alıkesır Harkevınde: 

Gnr. "z m za p n 
Savın arkadaşlar; 
Siz!ere böyle yakından hitap 

etmek fırsatına nnil oldUb'Ulll
dan dolayı bahtiyarım. Balıhe. 
eirlilcrin vakın Türk tarihine 
c~ref veren milli hizmet ve f e. 
d.ıkarlıklarmm hatırası bu an. 
da gözümün önüne geliyor ve 
s:zlerin şahsiyetleriniu:le canla
nıyor. Bütün Balı!rns:r vilayeti 
halkının yerlerine ve hallerine 
göre vatan hizmetine nasıl koş
tuklarını, milli eeref ve namusu 
uğrunda mal ve canlarını feda 
etmekten asla çekinmediklerini 
minnet ve şükran duygulnrile 
l'{Örrnil(i. arcnızda c-alışmış bir 
hemşeriniz bir mebusunuz ol. 
nıakla müftehirim. 
Şimdi size o günlerin vakala. 

nndan ıztırap ve hcyccanlarır
dan bnhsctmyieceğim. Çünkü o 
felaketlere do~udan doğruya 
göğüs germiş, şerefli hizmetleri 
bizzat yapmış insanlarsınız. 
Kendinizin, bab:ı.larınızın, anne
lerinizin kardc~1crinizin yaptsk
larmı ve bildiklerini size bura.. 
da tekrar etmek hatıralarınızı 
tazelemelı:ten başka bir şey ol. 
maz. Bu mUcndelelerde çekilen 
meşakkat ve fedakarlıklar boşa 
gitmemiştir. Neticede vatanı_ 
mız kurtulmuş m1llet feyizli 
cumhuriyet devrine kavuşmuş
tur. 

Arkadaşlar, 17 inci senesinde 
bulunduğumuz cumhuriyet ida
resinin ne kadar mUşkUl şartlar 
içinde başladığmı hepimiz bili. 
yoru.z. Uzun harp senelerinden 
sonra memleketin bUtün maddi 
membalan yıpranmış bir halde 
idi. Milletin manevi kıymet ve 
kudretinden ba.~ka güvenecek 
bir şeyimiz yoktu. lşte yalnız 
bu kudret bugünkü Türkiyeyi 
yaratmış, va.şatmış, kuvvetli bir 
mevcudiyet hnline getirmi5tir. 

17 senedenberi Tilrkiyede 
muhtelit sahalarda başarılan 
işler göz önUne getirilirse nsır. 
larca ihmal edilen Tilrk kabilL 
yetinin nelere kadir olduğu an
lıışılır. Millet yine odur. Fakat 
"Ski devirlerde hiç bir işte onun 
temayülleri nazan dikkate alm
maz. halk ile bir arada çalışıL 
mn.zdı. Milletin iradesinden do
<?an lhalk fırkası onun arzu ve 
ı·anatlcrine uygun bir program 
·apmış ve bu esaslar dairesin. 

de çalışarak savısrz muvaffakı
yetler temin etmi5tir. 

Halk fırkası programmm ana 
hatlarından ol::ı.n inkılap hare
ketlerile millet medeni sahada 
layık olduğu mertebeye yükseL 
miş, içtfmat hayatta mesut in
kişaflara mazhar olmu.~ur. Hal 
kevleri, klüpler milletin bilgi vo 
anlayış seviyesinin yilkselmesL 
ne fikir ve beden terbiyesinin 
artmasına., fertler arasmdaki 
samimiyet ve muhabbetin kuv
\retlenmcsine yarayan müesse
seler olmuşlardır. 

Türkiye cumhuriyet devrinde 
yalnız bu hususlarda değil, her 
sahada bütün cihanı hayrette 
bırakan terakkilere mazhar ol. 
muş, hilrmet edilir, her yerde 
hatın sayılır bir mevcudivet ve 
kuvvet haline gelmiştir, Bu te
rakkiyatı eski vaziyetle muka
yese ederek taf sllata girişmeği 
J'.ai~ .görüyorum. 

A'rkadaşlar; ıbiz ibövle sulh ve 
eükfuı içinde memleketimizi te
rakki etUrmeğe çalışırken Av
rupada sivasi münakaşalar şid.. 
detlendi. Alyıanya A vu.sturyayı 
ve Çekoslovakyayı, İtalya Ar • 
navutluğu işgal ederek muvazc.. 
neyi bozdular ve tehditkirane 
iddialarla havat sahasından 
ba.hsetme~e başladılar. Bu hal
ler tabii olarak bütün cihanın 
nazarı dikkatinıi celbetti. Ve her 
tarafta endi~ler uyandırdı. Av
rupa kıtasmdald küçUk hilkQ. 
metler telaş:ı dilştUler. 

Bi:: vaktile ihtiyatlı davran. 
. mıştı1c 

Bız vaktile ihtiyatlı davran.. 
mL~ olduğumuz için hadiseleri 
Uidal ve sUkCinetle karşıladık. 
Bir taraftan da askeri hnzırhk
Iarmıızı daha ziyade süratlen. 
dirdik. Geçen kış A vrupada si
yasi buhran arttı. Bütün sulh. 
pervernne gayretlere rağmen 

harbin önüne geçilemiyeceği 
görülüyordu. Artık Avrupa hü
kfunetlerl harbin zUhunına ve 
kendilerine sirayet ihtimalleri
ne göre askeri ve sivasi tedbir. 
leri daha ehemmiyetle almağa 
başladılar. Bizim ltoımıulnrımız 
la ve Bıı.Iknn devletlerile evvel. 
ce aramızda yapmış oldui'{umuz 
Jtnlaşmalarla her cihetteki kara 
hudutla.rmuz emniyet altına a
lınmış bulunuyordu. Fa.1<at çok 
kıymeW millıb hil ve li-
man! bulund:ugu Akde. 
ni" l"n bir teca.vilze uğramıya~ 
cağmı J7A em1a de.ği.1dik.. Balı u-

sus hnyU zamandanberi vakit 
va.kit bu emniyetsizliği tevlit e
decek sebepler de zuhur etmiş 
olduğunu hatırlarsınız.. Buna 
karşı askeri tedbirleri n.lmakla 
beraber siyasi teşebbüslerden 
de geri kalmadık. 

Akden!zde bizim kadar milli 
menfaatleri olan ve orada em. 
niyetin idamesinc çall{an lngil. 
tere ile yaptığ'ımız temas ve 
müzakereler neticesinde Akde
nizde müşterek menfaatlerimizi 
kor'.Jmak gayesi etrafında anlaş. 
tık. Ve kevfiyeti blr bevanna.me 
ile bütün cihana ilfın ettik. Bu 
surete! Akdenizde bir tecavüze 
karşı mütekabil yardım esasları 
taahhüt edilerek te~wüz ihti 
maileri berataraf edildi. Müda. 
f aa vasıta ve tertiplcrimiz kuv-
vcnlendi. · 

A vrupada ihtilaflar arttyOf" 
Biz bu işlerle meşgul olurken 

Avrupada ihtiHi.fat artıyor ve 
buhran büyüyordu. Almanya -
nm Polonyada.Jl yeni talep ve 
tehditleri vaziyetin vahametini 
günden güne arttırıyordu. O za. 
mana kadar Almanya aleyhinde 
olan ve ln.giliz ve Fransığlarla 
bir anlaşma mUzakerelerini ya.
pnn Rusya bu mllz.akereyi kate
derek serl bir hareketle Alman
ya taraf ma teveccüh etti. Ve o
nun la bir ademi tecavüz paktı 
yaptı. Bu hadise bütün cihanı 
hayrette bşrakan bir sürpriz ol
muştu. Çünkü Alıpanya da Rus.. 
yaya karşı ötedenberi husumet 
beslivordu. Bu anlaşmadan 80n
ra Almanların cesareti artarak 
Danzigi almak bahanesile Po. 
lonyaya hücum ettiler. Polonya. 
lıları seferberliklerini ikmal e
demeden ve sevkilceyş tccem -
millerini yapmağa vaklt kalma.. 
dan Alman orduları bastırdılar. 
Kısa bir zamanda Polonya or
dusunu dağıttılar. Diğer taraf- . 
tan Sovyet Rusya da bu an.. 
laşma. esaslarına göre hisses!ni 
almak için harekete geçti ve or. 
dularmı Polonyp.ya soktu. 

Harp nMıZ ~'!adı? 

tlc:i hüyllk devletin araların
daki kendilerine nisbeten zayıf 
komşularını böylece ezerek pay. 
laşt.ıkları esnada İngiltere ile 
Franşa Almn.nya aleyehlnc har. 
be girdiler. lşte bütün dünya. 
nm korktuğu f ela.ket böylece 
bir emrivaki olmuştur. Bundan 
sonra Sovyet Rusya Baltık 
memleketlerini tazyik ederek o
ralarda bazı sevkülceyş nokta -
lannı askeri işgal altına aldı. 

İki büyük devletin bu tarzı 
hareketleri Avrupada bulunan 
küçük hükumetlerin endişeleri. 
ni arttırdı. Bitaraf kalmanın 
kendilerini herhangi bir teca. 
vilzden masun bulunduramıya _ 
cağını düşUnerek çare aramağa 
koyuldular. B·z ötedenberi Rus
larlıı aramızda mevcut olan 
dostluk esaslarını muhafaza et
mişizdir. İngiliz ve Fransızlar 
ve diğer bütün devletlerle yap. 
mL' olduğumuz siyast anl3.§lna.. 
!arda Rusva aleyhine mütevec. 
elli hiç bir taahhüde girmedik. 
Hat.U dostluğumuzu daha. ileri 
götllrerek bunu bir mUtekabil 
yardım ~kline koymak için çok 
samim.t teşebbUslerde bulunduk. 
Sovyet Rusya. bidayette bunu 
arzu etmiş iken birden bire si
yasi emel ve hedeflerini değiş
tirdi. 

Avrupada tecavüz! vaziyet al
mış olan Almanyanm yolunu 
tuttu. Müzakere esrosmda bize 
yaptıkları bir takım teklifler 
millt menfaatlerimize mugayir 
görUldUğünden ve arzumuz hi-
18.fma bir harbe sürüklenmemize 
sebebiyet verebilecek mahiyette 
olduğundan bittabi kabul etme
d~. Maamafih buna rağmen a
ramızda dostluk bakidir. 

Sovyetlerle müııasebatımız 
Ruslar aleyhine tecavüz.i bir 

taahhüde girmiş değiliz ve bizi 
böyle bir hareltete hiç bir kim
se sevk ve icbar edemez. İhtilaf 
vesileleri çıkmamasına da dik. 
kat ediyoruz. Rusların d~ bize 
karşı tecavilz fikri besledikleri. 
ni zannetmiyoruz. Ve halen böy. 
le bir emare de görülmüyor. Şu
rada burada bu meseleler hak
kında işitilen sözler, dedikodu 
propaganda ve bir takım talı _ 
minlerdcn başka bir şey değil • 
dir. Şurasını ilave edeyim ki, al. 
dığımız sivasi ve askeri tedbir
lerle eski hale nazaran çok kuv
vetli b:r vaziyete girmiş olan 
Tilrkiycye tecavüz clıieünmek 
büyük mUşkülat ve tehlikeleri 
~öze almak demektir. Ne A'\TU. 
pa ve ne de Asva cihetinde böy
le bir ihtiyo.tmzlığın yapılaca
ğını limit etmivoruz. 

(Deoomı yarın) 
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Yardımcı öğretmenler hak
/,ında yeni bir karar veriidi 

Ders vaz yctlen mudürJer ve 
mürakabe 

as ı l öğretmenler 

eddecek tarafından 
İhtiyaca kafi öğr1.: .. 11en yetiştir 

llek üze;e ~Iaarif vekilliği tara 
ından alınan tedbirler sayesindt' 
ugün orta te·l:isat müeJ3eselerin 

ie tü.·kçe. tarih coğ.afya~ibi der 
mm:eleri ıçin yardımcı öğretme 
.tihdamına artık lüzum kalma 
m~tır. Yalnız diğer ders zümrele 
ındeki açık dersler asil öğretmen 
erle kapatılıncaya kadar bir müd 
let daha yardımcı öğretmenleı 
'en istifade edilecektir. Bu müd 
det zarfında da bu gibı öğretmen 
erden iyi bir şekilde istı(ade olu 
nabilmesi için inh:ı ederken baz 
·ayıtlar gözönünde tutulacaktır 
Yardımcı öğretmen intihabınd· 

evvel~ Y .okul m?zunlarınd:ın isti 
.ade edilecek, yü'~sek o~ullar mE' 

~unlanndan yardımcı öğ.etme 
alınmadığı takdirde nam~etler O 
nin~rsitenin öğretmen yeti~!.i:-eı 
1ubelerine en az iki söme~tr de 
vam etmiş lise mezunlarından se 
çFecektir. Bunların da şubelerile 
alakalı derslere inha edilmesi ıa 
zundır. 

Bu gibilerin inhası yapılmadan 
önce, mezun olduğu liseden, giz!ı 
olarak, umumi bilgisi ve karakten 
ha.~mda yardımcı öğretmenliğe 
elverişli o'.up olmadığı sorulacak. 
alman cevap inha evrakına rapte 
dilecektir. Lise idareleri bu sor
guya cevap verirken çok dikkati ı 
olacaklardır. 

Esasen öğretmenlik evsafını 
haiz olup da kadro zarureti dolayı 
sile yardımcı öğretmen olarnk ça 
lıştınlan öğretmenler mü~tesna 
diğer yardımcı öğretmenlerin çah~ 
tmlmalarında b:ızr noktalara dik· 
kat edilecektir. Yardımcı öğret 
men!er: bilgi, metod, otorite ve 
talebe ile rnünaseb?t bakımından 
sıkı bir ko.ntrol altında bu}undu· 
ru1acaktır. 

Okulda ayni ders zümresinden 
asıl öğretmen varsa bu öğretmen· 
ler, yardımcı öğ:-etmenlerin dere: 
planlarını talebeye yaptımıakta 
vazifeleri, metodlan kontrol etmel, 
hususunda okul müdürlerine yar 
dım edeceklerdir. 

Okul müdürleri ayni zümreden 
ders okutan yardımcı ve asıl öğ· 
retınenleri sık sık toplayarak bu 
unsurların vazifelerine istikamet 
verme huc;usunda tedbirler alacak· 
!ardır. Yardımcı ö3retmenlerte iş 
birliği yapmak huc;usunda aı:ıl 
öğretmenden biri memur edilecek 
tir. 

Bundan 90nra öğretmenler mü· 
rakabe altında tutulacak, aczi ve 
zaafı görülenlerin vazifelerine son 
verilmesi için vekilliğe yazılacak· 
tır. 

Baş öğretmenlerin 
dünkü toplantısı 

Mühim bazı meseleler 
gözden geçirileli 

Maarif Vekilliğinin karariyle 
ilk tedrisat başöğretmenleri ikin. 
ci aylık toplantılannı dün yap. 
mışlardır. Dünkü toplantıda; çar
şamba günleri öğleden sonra okul 
faaliyeti, okullardaki normal ve 
çift tedrisata göre ders zamanla
rı tetkik edilmi~. kuşluk itiyadı. 
nın takviyesi için alınacak ted. 
birler, serbest çalışma zamanı, sı. 
nıflar için talebe istiap haddi göz. 
den geçirilmiş; yeniden açılacak 
sınıflar için tatbik edilecek esas
lar görüşillmü§tür. Bu maddeler 
üzerinde kararlar önilmilzdeki ü
çüne~ toplantıda verilecektir. 

Avrupadan gelen 
talebelerin imtihanı 
A vrupadan gelen talebelerin 

üniversitede okuyabilmeleri için 
imtihana tS.bi tutulacaklarını ev. 
velce yazmı§tık. Bu talebenin im. 
tihamna dünden itibaren başlan. 
rnış ve ilki iktısat fakültesinde 
yapılmıştır. 

Talebenin imtiham iki bakım. 
dan icra edilmektedir. Bunlardan 
biri Avrupada gördükleri ders
lerden, diğeri de, üniversitede 
okumadıktan derslerdendir. 

Birinci kısım derslerin imtihanı 
bitmiştir. İkinci kısım imtihanla
n beş niaanda yaptlaca.km. 

Kız mekteplerindeki 
askerlik dersleri 

Kız öğretmen okullarında haf 
ada bir sa:ıt olarak gösterilen as. 

.. erlik dersleri vekfiletin karariyl 
kiye çıkarılmı~ ve haftalık den. 
saati miktarı bu suretle 31 e yük. 
selmiştir. 

Vakit cetveli mucibince hafta 
Ja 29 saat ders okutub.ı bu okul 
!arda geriye kalan iki saat öğle 
den sonraki müzakere saatlerind 
•-ıpılacaktır. 

Beden öğretmenleri 
hakkında bir tamim 
Okul spor yurtları tali~atna 

ıesi hükümlerine göre okullar a. 
ası mac:;larını tertip etmek üzerr 

beden ö~retmenlerfrı"'"""" ek4'erisi 
nin içtimalara iştirak etmedikleri 

görülmüştür. 

Okul sporunun hakiki ka 
ralı:terini kaybetmeden inkişafın 
emin edecek olan bu hevc' 
.es1isine iştirak etmek B. terbi. 
esi öğretmenlerinin asli vazif 
•rinrlerıdir. Bu itibarla toplantı 

tara biltiln beden öğretmenlerı 
tir.ık edeceklerdir. 

Okullarda Kızılay 
teıkilitı 

tık okullard1 yapılan Kızılav 
enclik te<;'cil~tr r'llıC:rt'alannın 

müsbet neticeler verdiği r.örül. 
:1Üs, hu t""'dl~hn c!:l'"'a genis biı 
t-kild~ ç"'lı<-ahilmesi ;,.ı., peni.,,,._ 

•itmesine k:'lrar veril..,iı1tir. tn 
~edrisat mlifettı .. teri o!··•lları tef. 
•iş etti1·1rri v '·it ..,. ...... 1:1< teş!:ila· 

tı:u da tefti~ edeceklerdir. 

Almanyada bulunan 
ticaret vapurlarımız 
Müşkülat 

mek 
kısmen döv zle öden

m ~selesi.ıden çıktı 
Almanyada inp edilen vapur. 

!arımızı teslim almak üzere Ham. 
burga giden ve nihayet iki güil 
evvel şehrimize dönen fen heyeti 

rlarm Almanyadaki vaziyet· 
akkında Denizyolları Umun: 

-.ıürlü{tüne bir rapor vermiştir. 
Bu rapor Münakale Vekaletine 
göndcrilmi9tir. 

Harp yüzünden Almanyada ka· 
lan gemilerimiz yalnız denizlerin 
tehlikeli oluşundan değil, Alman 
tarın bedellerini dövizle ödenme. 

sini istemeleri sebebiyle de tes. 
lim almamarruıtır. 

Almanya ile aramızdaki klering 
anlaşması harp ile beraber feshe. 
rlildiğinden bedelleri bu suretle 
ödemek imkanı kalmamıştır. Ma
"Tiafih alakadarlar vapurların bu
raya gelmesi temin edildiği tak. 
lirde bedellerini dövizle de öde. 
meğe hazırdır. Bu iş üzerinde bS. 
la müzakerelere devam edilmek. 
tedir. 

Hastahk raporu r Parıse gı :en heya-
afan öğre ınenler tımiz döndü 

Mezuniyet müddetlerini Fransızlar cazband 
diğer bir yerde zillerimizi çok 

geçiremiyecekler . beğendiler 
Bazı öğretmt-nlerin aldıkları 

hastalık raporları ile memuriyet 
mahallerini terkederek mezuni. 
yetlerini ba§ka taraflarda geçir. 
d J, (ri yapılan teftişler neticesin. 
de tr.la§tlmıştır. 

Öğretmenler hastalıklarını me. 
ınuriyet mahallerinden ba~ka bir 
vecJe geçiremiyecekler ve bu şe
;.Jlde tedavilerine xaruret bulun
P'adıkça vazifelerinin bulunduğu 
yerden aynlamıyacaklardır. Aksi 
şekilde hareket eden ö~retmcnler 
hakkında inzibat meclisleri tara
fıııdan ceza verilecektir. 

Ege, Karadeniz ve 
Akdenizde fırtına 

Ege, Karadeniz ve Akdenizde 
şimal fırtınası devam etmektedir. 
Karadenizde seferde bulunan ba
zı vapurlar Polathane ve Vona lL 
mantarına sığınmışlardır. Vapur. 
uğramaması yüzünden Gircsunda 
ihraç edilmek üzere hazırlanan 
8000 çuval fmdık iskelede kal. 
mrJtır. 

Esnaf şubesi birliği 
Son zama.'11.ara kadar Ticaret 

Odasında faaliyette bulunan es
naf şübesi müdürlilğü bundan 
s~nra mıntaka ticaret müdürlü. 
ğüne bağlanmıştır. Esnaf ıubesi 
muamelatı ticaret müdürlüğü ta. 
rafından murakabe edilecektir. 

Otobüs alınma işi 
Tramvay idaresi namına mü

bayaa olunacak 35 ote>büs için i. 
lan edilen münakasa müddeti dün 
bitmiştir. Münakasaya dört firma 
girmiştir. Bunlar tn~iliz ve Ame. 
rikan firmalarıdır. Halbuki yet. 
miı firma §Clrtname almıştı. 

Firmaların teklif mektupları 
dü.'1 açılmış, bunların tahmin cdi. 
l :::n fiyattan çok yüksek fiyat tek
lif ettikleri görülmültür. Teklif. 
ler tetkik oluoarak bir wa.r ve. 
rileccktir. 

Fra.naadaki fabrikalarla temas 
etmek Uzere Parisc giden bir tica
ret heyetimiz dün ~hrimiz.c dön
mü§tlir. Tüccarlarımız Fransız 
fabrikaları tarafından gavet iyi 
karşılanmıı ve hükumet işlerini 
yapmakta olan bu fabrikalar bu. 
na rağmen Türkiyeye istenllen 
malı göndermeği kabul etmişler. 
dir. Bu arada yfüılil mensucat, 
manifatura. ilaç, boya ve birçok 
'lladdelerin Fran~adan getirilmesi 
temin edilmi§tir. 

Diğer taraftan Fransızlar da 
memleketimizden bazı mallar al. 
mak istemel:tedir. Bu arada bil. 
hassa son zamanlarda nilinune i
çin Fransaya ~önderilen Türk 
malı cazband zilleri çok beğenil
miştir. 

Berberler Cemiyeti 
idare heyeti seçildi 
Berberler cemiyeti senelik top. 

lantısını yaparak yeni idare heye.. 
tini seçmit; birinci reisliğe M uı
tafa Turan, ikinci reisliğe Mesut 
Çaksu, veznedarlığa Adem Gök 
intihap edilmi§lerdir. 

izzet Muhiddin 
Apak için mev:ot 

Geçen ıon kanunun 27 nci cu
martesi günü aramızdan ebediyen 
aynla sevgili arkadaşımız rah. 
metli İzzet Muhittin Apak'ın, 
bugün ölümünUn kırkıncı günU
dür. 

Bu mün.aaebetle bugün ikindi 
namazını müteakip ~eyoğlunda 
Ağacamisinde mev!Ot okunacak. 
tır. 

Merhumu aevtn bUtUn arka. 
da~lannın ve arzu eden berkesin 
teşrifleri rica olunur. 

Güneşın 

doAıı~ıı 
Öğl• 

tktndl 



anket: 
kip Tun , f.k. l . -d c un ı ır erıne evam 

~ ediyoruz 

{,.hukuku nasıl 
.~ı~~~'!abilir? 

tldır. l} a. .. ~P~ıdai insan biribirine çok 
~Sİıi V egıfıklik ancak ıekildedir. 

)t ?t,.. ~l~ıı y:~si ~arafın. bu da mutlak kurtuluş değildir .. 
t -..ı•c}' 11llin Ukuku İzafi ve farklı bir kurtuluştur. 

~ tile d ternayül- Bu daha geni .. ler ve temelle ... irse .. ~.. crccc k :ı :ıo 
'~ 'l' '" ha1tk Ye a- bu zafer addolunabilir. 

tırıı" tnda pr : Uıı fk o. - Ferclin salahı için ne yapma. 
~ da lleş 1 

irlcrini lı, beııeriyeti nasıl refaha kavu~-
ıt' dt Ola rctrniştik tur malı? "' '•d~ il d"' . af &UJt· unyaya - İstediğimiz devamlı sulh, 
~ '~ hu1t~~ct avdet emniyet ve istikrar değil midir. 

-t~ıııı··tceği unun ne Bu da insiyaklarla, hırsla olmaz. 
t?~ ileler h~kkında İnsiyaklar veya hırs da muhak. 

I ~t k İstcd~Uşündü. kak bir fiile alet olabilir. Fakat 
<t ıçi11 hu1tllk rn, bunlar ancak zelzeleler, yanar-

t. ~ilk ııbc la:r;1~~un, ko. dağlar doğurabilirler.. Çünkü 
'rt ııg.. ır · bunlar infilak edici kuvvetlerdir. 

t,. 1 ~ç ltat·i~· Yapılma. Btşerin vasıfları infilakıdır. 
ktj ~cak L.· ır :taruret Sulh ise sanki bombanın infila·k 

"' . uır Şe ' Cb lıy~8• Y var- fiilini hazırlaması için bir tevak. 
' 1t td;~tlcr1• ~· dahili ve :ı-. "."tıı n ılrn· . kuf devresi oluyor. Söyliyebilir • 

. 't id •cti ih .ı :tıhni- ler mi beşerin kaderi budur diye? 
"' ~:ti ·r. tıracının Beşer bir bombadır .. Genç nesil. 

: ~ ~~~eğil, ilrni 'h ler ilimden çıkan fikirlerin kuv. 
~ı.· :.

1
: hÜ~~lidir, Bu 2~. - vetiyle besleniyorlar, ilmi haki

, ""llı ıı. ~n d.. gun kat burada ne ise Pariste de, 
t:ıı: ~ığıı .... U§Unüşle. Londrada da, Bedin veya Roma-

.,, • o ... ıı, en • 
"t 'ile ence 'k· çoı:: da da odur .. Fakat hakikat üni. 
'f tı tq de dij ı ı Yüzlü versel olması icabeden zihniyetle. 
~ .l> ltı• ~rtıan. Bu ··1 
(1 tıbl\i •l'tıleketl . - re gu üyor. 

11;1 Yeti k erın. Profesör Şekip Tunç beşeri bir 
c ldak ahul et- yaranın, fakat salah bulmaz bir 

~~fer~ Yaveliım ·yaranın tedavisine çağrılan bir 

1 tıi~ttl alc y . doktorun imkansızlıklar içinde 
•) c dllı .' teld·cnı alışı- kalmasından mütevellit bir asabi. 

•tdı: ltrıırıc ı, Fakat yet içindeydi. Değil Vclsin orta. 
llıııt· 1Jl'l\i ~en .bir ta. ya attığı bu fikrin, bu :ıusuı;ta söz 

it, ~fer· torıte ta ıyer m aöyliyenlcrin, fakat bugün ilim 
~·ıer, • 

1 
kazan. adamlarının, filozofların, hatta 

• t }'~hı atcrrı .. bütün mevcudiyetleriyle dünya
.il.~" 1

2 ta~llnıul di- nın bu çıkmazı a§amıyacaklarını 
~ trlite ate bakış biliyor, zavallı hastanın ölece.,;;in-) c ı._.· zihn· . 

ı:;_ttgi ""lltt1ğ1 ıyetı den emin görünüyordu. insanın 
-~~ te tih .rtıız za- karakteri üzerinde pek titiz görü. 
~ l!;ı t~tl" llıy~ti ara. nüyor ve asırlardanberi insanın N bıl'İbi · dıyorlar aynı karakteri, aynı iki yüzlU ka. 

''' ~tıı-~ldı~1fl'Iİzin ke~ liteyi muhafaza ettiğini ileri sil. 
'~<~·"'il, hit Yoruı. Bu rüyordu: 

~,. l'ırııı c y . 
b:.~'.;ı.'lt ta &İ anı zc. - İnsan ya barbardır, ya mc. 
:~<I ~ Yat>ıy et etmek deni.. ESki insanlara barbtr diyo
~ r~~llıii'akru:r;. Hal ruz, ıptidailiklcrini barbarlıkla i-

littı ·~r~. ede1 larımıza zah ediyoruz. Sanki insan deg~i .... 
h •• "'lll ere h. :. 
f..~·t i,ti Çık ızmet miş midir? Bugünkü insan iptidai 

ı ''<l llat il.tak ta· insana o kadar yakındır ki .. De. 
'ii;,~ltır'!idu1c,~trncııi la- f"' i§iklik ıekildcdir, ruhta değil... 
·"'r. it ~-

1
Y<>n \re de. ·d k' 1 b.'• ."'ili ptı ai insan öldürdüğü ·ımse e. 

< ~,t ~tc tık d · rin kafa taslarını şeref alameti c. 
&.~ tt c llıiPle aıresinde larak göfsünde taşırdı. Bugünkü 

~~lct lflll tL .re uygun ı 11; ır~b insanlar ise ruh itibariyle mühim 
~ı.. Cth, ~ edince \ a. titr~ ltlij~ e •1.trüJü • bir terakki göstermiş değillerdir. 

-ıı~ "t bi ıo:tese 1 Yor, - Demek ilmi zihniyet üzerin-
~lıoti jı tçok p er, ta. de ısrar ediyorsunuz! 

~ d ':_tli ı·ı ~rtlar - Evet, beşerin salaha kavu-
o~ruııı' 1niyeuer şabilmesi için evvela ısiya.i ve iç. 

lıtı durduru timai münasebetlerde Makyave. 
~ •:ı·a • 
~ lar llcter lizm yerine ilmi zihni durumun 
r da ~.halcıc.' tarihi p ensip olarak kabulü lazımdır. 

t '~i"o uircr ı rtıilkte. .r rı.ı re~ı· Bu en müessir hukuku beşer be-
l!ı,.llı.. lll .. ~ "ıtedir. · · k dd · 1 ' ıctı {'ak yannamesinın ıl ma esı o ur .. 

r, /\. trin ha .at hu- Bu temelin üzerine istenilen bina. 
~ il~ .ltai haı;ıın ol. yı çıkmak mümkündür. Bu tıpkı 

ı L1 dij ~~erile e cemi. mecelledeki ahkamı umumiye gi
~ ~bıaı'ı.ıfliıtl lllerni§ ol. bidir. 

ı l •;ı.. et?ııcı~r~ boyun . \>ıııi ıyı7.. Hukuku beşer beyannamesinin 
~ {O( i'ctıc · ahkamı umumiyesin de bu pren-

~.: \~rPıt 'a dai~n kabu. ıip olmalıdır. 
'1ltt tı t~taıt '-'c a insi- Makyavelizmi artık ciddi bir 

~ >c b Cceltr her §e- dü~ünce olarak telakki edemiyo
)~tlt cııtcr ır, l3u fa 
~·c •• ~tı be~· .. r·l\n'an•vı: ruT.., • . . 
• 11c h" ~._ ı "e . " Dünya ciddl değildır .. Beşcrın 
• Ç · ıç b" ııya. &alaha kavu•amamasına sebep de 

lltılt·· ır Y"'nTk .,. 
• Yl-ıc li hang; 1 ı budur. 

' ~ı~ aynı ı ta. 
.. ~ noktaya 

! ~ta h1.a1 e . 
~. lı b• dılnıj~ 1 

~ t ı.. ır tar f o an 
'tı "il ~t a ı var. 
~ ~~ a rıcr d 
"qtı , llltl~ı. ~ edir? 
~tı· 1ıc · " :tıh • 
l, l:ııi. 1ıah 01 

111 \razL 
ı~~ tabi unahilir 

~ .... ~lh.;'•tct '- ate ı._ • 
•. ''l ~ İçin"ilrşı ba krşı 

ı.. Jc~t· hCnı· J a ... 
"l t l{ ıgun· · 

~ •eı· 'll'ıi,, oıalı:n d' ııı 
~ t ~ , ... et h ıyo-

~ > ~}'Ot •taaett ayatırnıza 
'; ~il it t~t~ıı -~~bjektif 

~ ~ttllı. ı~ Cd prcn. 
-q"" ttıtij ~.Plcr b'e ~ıli yor 

. , l! rlir ızı ~ 
. 'llhıııederrıiyoru~-
~~ ~ başlarnak 
I~ lııı t ı~s" 

1l:~ı ·"'tır . anla t~ il h' ığı Yışına 

~,'Ç ~c İı.ır dc;1 .. attnak a. 
"tl:·1"tet '-teye k > ı.;ı ııc ca· a. 

~·r Otd bir .1Yordu .• 

MUZAFFER ACAR 

YARIN 
·Edebiyat Fakülteıi Dekanı 

B. HAMlD'IN FlKIRLERl 

Almanyada ölen 
talebelerimiz 

Almanyndakl talebelerimizden Fi _ 
ruzan Kunt tırodan vefat etml~tir. 
Triyeııte U7.erinden latıı.nbula n11 klo _ 
lunacağından bUyUk elçilik, konaolos
luk memurlanmızla Berllnde bulunan 
ta.le~ arkad~ları merhumu a<>n ha _ 
zin veda vazl!cıılnl ita etml..şlcrdlr. 

TUrk bayrağına ııarılı, bUyUk elçi. 
ilk, talebe mllfettlşli!:'I ve tıı.lebe ce. 
rnlyctı namına çelenklerle sUıılenmlş 
tabut 6nUnde bUytik elçi Gerede. talc. 
be rnU!eltişl Nihat Erkman, talebe 
cemiyeti namına Muzal!er Sağışman 
rnerhumun hatırasını tazlr.en birer 
hitabe irad etml§lerdir. 

-----'le-·•"" - ..... - - --
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~srı~:f!J!J:Jl:lrG·=~f~'=i ;]J lngiliz arla
mentosunda Göring'ın eski 

kayinpederi 
Nazi şeflerinin bütün 

resimlerini yakını~ 
Friln!IJZCa Lö Juı·nal rrazeteıin. 

de okunmuştur: 
lsvecli aristokratlardan Kont 

Von Ro~en, herkesin gözü önün. 
de nazi şeflerinin resimlerini yak. 
mıştır. 

Afrikada yaptığı tetkik scya
hatlariyle meşhur olan Kent ev
velce de komünistlik ile mücadele 
mecbur kalan Finlandiyalılara li.r 
tayyare hediye etmişti. 

Bu hadiseden birkaç hafta 
sonra, 1918 de Almanyadan kaç. 
mış olan genç Herman Göring 1s. 
veçe gelmiş bulunuyordu. Genç 
Göring bir müddet sonra Von 
RoJenin baldızı güzel 1:ontes 
Fuk'a aşık olmuş ve onun!c evlen. 
mi~ti. 

Gör;ng uzun bir müddet sonra 
karısiyle tekrar Almanyaya döne. 
bilır.ek imkanını kazanmıştı. 

Kontes Fuk öldükten sonra c?a 
Göring eski karısının hatırasına 
sadık kalmıs ve bu münasebetle 
yeni Finlandiya harbi başladığı 
zaman V on Rozen Almanyaya 
gelerek eski damadı Herman Gö
ringden şu ricada bulunmuştu: 

- Eğer karınızın hatırası halfı 
sizde bir mana ifade ediyorsa, 
sizden Finlandiyalıları kurtarma
nızı rica ediyorum. 

Öyle zannolunur ki, Göring bu 
teklife: 

- İmkansız ..• 
Diye bir tek kelime ile cevap 

vermisti .. 
Esa~en vakalar da bunun böy. 

le geçmi~ olduğunu isbat edecek 
vaziyettedir. Çünkü Von Ro:r.en 
lsveçe döner dönmez, Stokholm 
cenubu:ıdaki geniş arazisi dahi. 
lindc yaşayan halkı toplamış v~ 
bunların gözü önünde hususi aL 
bümünde yerleri bulunan tekmil 
nazi şeflerinin resimlerini teker, 
teker yakmıştır. 

Litvanyada oturan Al
manlar memleketlerine 

dönüyor 
Kaunaı<, 4 (A.A.) - Haber 

alındıfına göre Litvanyada otu • 
ran ve büyük bir kısmını müta
hassıslar te~kil eden birçok Al. 
manlar, memleketlerine dönmek 
için Berlin hükumetinden emir 
almışlardır. 

Amerikadan müttefikle· 
re yapılabilecek 

yardım 
,\'cııyork, 4 ( A.A.) - Gallup 

enstitüsü tarafından yapılan bir 
plebisite göre Amerikalıların yüz· 
de 53 i miittefiklere yapılacak ik
razlarm artl ırılmasına taraf tar Ye 
harpte nihai zaferin bu tedbire 
bağlı bulunduğu fikrindedir. 

Maarif V ckilinin 
Valimizi tebriki 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü. 
ccld"n İstanbul Vali ve Belediye 
Reisine dün şu tezkere gelmiştir: 

"Vilayetiniz dahilinde yakın a. 
lakanızla yeniden iki orta okul, 
iki ilk okul, 22 köy okul binası 
insa ettirilmiş olduğunu memnu· 
niyetle öğrendim. Memleket maa. 
rifinin inki!:afı yolunda!<i değerli 
mesaininizi takdirle karşılar, mu. 
vaffakıyetinizin devamını dile. 
rim.'' 

Gazi köprüsüniin 
muvakkat kabulü 
Gazi köprüsüniin muvakkat 

kabulü için teşekkül eden heyet 
işini yarın bitirecek ve Nafia Ve
kaleti köprüler müdürü Kemal 
bu hususta hazırlayacağı raporu 
Ankarava götürecektir . 

Köprüde bazı ufak tefek nok. 
sanlar görülmüştür. Bunlar ka. 
bulü kat'i zamanına kadar ta. 
mamlanacaktır. Kabulii kat'i biı 
sene sonradır. 

Diğer taraftan Karaköy köprü. 
sünün tamiri için 940 bütçesine 
100.000 lira tahsisat konmuştur. 

Finl§.ndiyaya 2000 
ski gönderildi 

Karların erime mevsımıne kadar 
bunlardan istıf ade edılebıiecek 

Fin!andiyanın, kendisinden kat 
kat üstün rakibi karşısında düş
müş olduğu vaziyet buttin dünya
yı alakadar etmekteuir. 

Birçok Fransızlar şahsan Fin
landiyaya yardımda bulunmuşlar. 
dır. Fin askerlerinin en mühim 
ihtiyaçlarından biri de ski idi. Bir 
çok Fransız klüpleri, diğer mües. 
seseler ve gazeteler ) ardımiyle 
Fransada halktan ski toplanmıs 
v.e bunlardan iki bin tanesi geçen 
giin Finlandiyaya gönderilmiştir. 
Finlandiyadaki Fransız elçisi va. 
sıtasiyle yollanmış olan bu ski. 
lerin hepsi yenidir. Skilerle bera
ber Fin askerlerine hitap eden bir 
çok mektup da Finlandiyaya gün
derilmiştir. Bu mektupların hep. 
sinde Fin askerlerinin kahraman-

lıkları takdirle alkışlanmaktaydı. 
Fransızların Pirene şampiyonu 

Vinyol şahsan dört ski vermiş, 
ayrıca arkadaşlarından top!amıs 
olduğu on beş çift yeni skiyi d; 
göndermiştir. 

Fransadan gönd~rilen skilerin 
hepsi yenidir. Bu:1dan maada bir 
çok yiinlü ve pamuklu elbiseler 
de skilerle beraber göndt.rilmiş. 
tir. 

Finler mukavemete devam et. 
tikleri takdirde ancak bir ay müd 
det le bu skilerden istif ad! edebi
leceklerdir. Çünkü bir ay so:ıra 
karların erim: ve donların çözül
me mevsimi başlamış olac::.k ve o 
zaman artık ski kullanmak imka. 
nı kalmıyacaktır. 

--------------------------
İzmir belediye reısi 

ile konuştuk 
( Brış tarrı fı 1 iıwi<le.) çelerinin ikmaline gayret edil-

sun, kendi varidatı ile kendini mektcdir. Sonra gli7.el bir tenis 
idare edemez bir aciz içine düş- kliibü yapılmaktadlr; eğlence 
müş bulunuyordu. !ştc Eehcet ve oyıın yerleri tekamül ettiril
Salih böyle bir vaziyette İzmır mektedir: Çiçekler, hazuvlar 
belediyesinin başına gecti ve ilave olunmaktadır. Cumhuri. 
geçti~i günden itibaren işlerin yet meydanınn A~atürkü~ he~
idaresi de derhal değişti. Bir kelinin arkasına bır beledıye bı. 
derecede ki buA"fin h.miri gidip nası k11rulacaktır; onıun arkası_ 
görenler artık orada on sene ev- na da bir çocuk hastanesi ya
velki bir harabe değil, hakiki pılacaktır. 
bir mamure buluyorlar. Izmirin inkişafı hakkında da. 

ha umumi bir fikir edinmek için 
Fakat Bay Behçet Salih bu- beş, on senelik nüfus istatistik

güne kadar yaptığı işlerle iktL lerini tetkik etmek kafi gelir: 
fa etmek istemiyor; istikbale Hakikaten ilk tahrir yanıldığı 
ait olarak hazırladığı yeni imar zaman lzmirin niifusu 150,000 
planlarının tatbiki üzerinde ha- olarak tesbit edilmişti; ikinci 
raretle çalışıyor: 43,000 metre tahrirde ise bu rakam 170,000 
murabbaı bir saha iizcrine ku- olmuştur. Bugün ise §<'hrin nü
rulan Fu~r'm bu ~ne onuncu fusu en ar:ağı 200,000 i bulduğu ' 
Y!iı oldugundan geçen scne~e:e tahmin cdilivor. Bu rakamlar 
nı~bet:.1 çok parlak ol;nası ıçın tahlisten sonra gü?.el !zmirin 
mt;tmkun olan her reyı yapmak mazhar oldui!u devamlı ilerle-' 
azım ve ~a:arı!1da bulunuyor. meye en kU\~·etli bir delildir. 

?unun ıçın bır atlı spor saha- ı r\ıulıterem İzmir belediye re. 
sı ıle nebatat Ye hayvanat bah. isinin İzmirlilere yaptığı en bü. 

yük blr iyilik t.ehri borçtan kur. 

Z 1 1 d tannış o1masıdır. e ze e en zarar Zira yedi, sekiz sene içinde 
belcdivc hesabına ödenen bor
C'Un miktarı (2) milvon lirayı gören 

Memur ve müstahdem
lere yapılacak yardım 

ı\ııkarıt, (Hıı~u..,i) - Erzin· 
can sarsıntısından mUtecssir 
olnıı uııntnkalnr teshlt edile -
rck buralarda umunıi muvaze. 

bulmuştur. Evvelce belediyenin 
varidatı $50,000 lira iken şimdi 
buraknm da 1,400,000 liraya 
çıkmıştır. Belediyenin belediy~. 
!er banka~ında 500,000 lira jhti • 
vat narası tonlnnmıshr. Avrı. ea büyük Hal Santral, Garaj 
Santı-al gibi programlr inşaata 
sarfedilmek üzere bankada em
rine amade olarak 700,000 lira 
bir tasarruf yapmH-ıtır . 

Filistin meselesi müza· 
kere edilecek 

Loı:dra, 4 ( A.A.J - Parlamen· 
lo bu hafta beş gün toplanacaktır. 

Çarşamba günü .Noel Baker iııçi 

partisi namına bir takrir Yererek 
hük\ımeti Fili<:tin siyasetini ten· 
kid c'lecek \'e yahudilere lüzumun 
dan fazla .\rap toprağı satılmak 
surctile haksızlık yapıldığını bil
direcektir. 

Bu takrire mU,,temle.~cler nazın 

:ı fakdonald C.::\ ap \'ere:ek haksız· 
lık mevcut olm:ı~l:ğmı Ye esasen 
Araplarla yahudilerin c1lerinde bu 
lunacak arazi me~!esinin acele 
halline lüzum o!duğunu beyan e
decektir. 

ingilterede 
Tekaüt edilmiş amiral

ler tekrar İş ba~ına 
geliyor 

Lonılra, 4 (A. A.) - Bahriye 
nezareti. bundan böyle fılo ami
rallcrinin kaydı hayat şar -

tile vazifede knlacaklnnnı ve 
evvelce tekntit edilmiş olanla
rın dıı tekrar fiili hizmete &lma
caklannı bildirmiştir. Bu karar ü
zerine, amiral Hanri Olivcr. Sir 
Osmond Debrok, Sir Rogcr Keys, 
Sir Prcdrik Fils \"C Sir Rcjinald 
tekrar i.~ baı,ıına geleceklerdir. 

Filistinde 
450 Arap siyasisi 
tahliye edildi 

Kıufü111 4 (A. A.) - Filistinde 
hilküm suren sükun ve emniyet 

dolayısile hükümct 450 ııiyasi A~ 

rab mevkufunu tahliye etmiştir. 
Diğer taraftan, manda arazM 

üzerinde hayat şartlarının ıslahı 

ve TC'fohm temini iı:In umumi bir 
plan :hazırlanmıştır. 

Japonya harp masraf
larını Çinden çıkarıyor 

Tokyo, 4 ( A.A.) - Diyet mec· 
lisinde maliye nazın, Sakuranşi 

muhtelif suallere cevap vererek 
işgal edilen Çindeki tabii menba
larm işletilmesi ile harp masrafla· 
rmın kolayca karşılanabilccezini 

&)ylemiştir. 

Nazır bu masrahn muazzam ol· 
duğunu teslim etmekle beraber 
Prens Koııoyenin plfinlarına göre 
Japonya, Mançuri ve Çin arasın
da yapılacak teşriki mesainin de 
muazzam olduğunu bildinniştir. 

Görüp düşündükçe 

neden mnnş ve Ucrct alan me. 
ıuur \"C müstahdcmlerdcıı yar
dıma ınllhlaç oldul•ları usuıu 
dairesinde salıit ol:wnklura 
maaş ve licret tutarının iki, 
mliteknit ve ~ etimlero iiç, hc
nliz tahsis ınuanıclesl raıııl -
ınanıış yetimlere ise yetim ıııa_ 
aşına Yeya iluamiycye mi\stc. 
nit olan ıııemurlyct maaşının 
iki nıisliıılıı :wans olarak YC -

rilmosinrı Vekiller IIcyctiıH'C 
Jcarnr Yerilmiştir. TI11 yerler 
ı.;rzincnn, Amnsyn, Ordu, C:i
l"C'SUn, Samsun, Gilmllı;h:tne, 
Trabzon, Yozgat, Tunceli Ye 
Tokat hnvalisldir. 

15 mart 1940 

Hava tehlikesi işa
reti verilınce 

Bir duba devrildi; 26 
Çinli öldü 

.)anglıay, · ( A.A.) - Bir hava
tehlikesi işareti verilmesi üzerine 
Nıng·Po limanına girmekte olan 
bir duba üzerinde husule gelen 
panik o kadar şiddetli olmuştur 
ki duba yatmış ve 300 Çinli suya 
dü~mü~tür. 2G Çinlinin boğulduğu 
zannedilmektedir. 

U,l7.lln hr~·rronlı htıhcrll'r okuyoru7~ Jlunlar, gazcU!lerin lllt Myfll. 
hırını (y,u,tantıR:ıa kl\llla~·an nuı.n,etıerle hallm sunulur. Jleyf!Can, nkı1 ve 
muhakımır. denilen Bii7g('Çlr.rlınl7l tıkaynn bir tortu olduj;'1l lı:ln, ilk daldlm. 
Juda Tihninıl7, hnfit hlr ursıntıyn uğrar. :Fnh:at bu g~lcl ı;-.:ı.rpmtıdnn son. 
re, fl'rahh~ ıp giiliını~rb;. 

J>ıin, bt•n de h<iylıı hlrknç Eanlycllk bir dlişünüş uyu,.ukluğtı gcçlrdlm. 
ünilmo yoydır.ım ı-:.ı.ot•~e kocaman puntulnrlıı. günUn en heyecanlı haberi 
H~rlllyortlıı. 

,\lnınıı~·a, on beş rn.'lrttn ~ ıldınm hıı.rblne baf}lı.)ııc.:ı.kmı~! 
tçlnıle ~ ıldırıın, hıırp, ~lamalt J;ibl korlrunı; &ö7.ler bulunduğu halde, 

ılmdl bu hılbf're l;'Ülliyıınım. 
E'ild çnğlllrda, kılıç, knllt~ dc\irlerinılr-, ol< atmılarının ccpho ölı;llsU 

il.'\.) ıldı~ı riinll'rde: 
_ (ldl~orıım hl\! 

I>lyen kahrnınnıılar \'ardı. Dıınlıır, kr.ndl ı.-un·etl"rlno inanmış kl~Uer. 
dl. J)iişnııınlnrrııa ili ali:\, l•eııwll'r lı;lndr.: 

"::>i!Ahınııı. kn:tanılnıış, ntımı7. Pr;crlc.ıımı,tır. Bnhnrda ür.erlnl:r..e va.n. 
rı7 !" in bltPn llll'l,t ııplar gönderirlerdi. 

.Arı~. onların 7.:unnnrnda ''k11çruı koğıılm.'lr. !", nmruı diyene krlıı; sat. 
lanmıl7." dı. 

~lımll ö~ le nıı .) 11 z .. Diin kaleler, kartlı! ymıü:ırı gibi ynlı:ın karalar 
ll'itUnc ktınılur, t.\ ııfııl,lnrdıın glirllnl'Ol'I< hlııarlar, kull'lerle donatılırdı. 

nııılin, ll.'lkt>rl df'hanm en .)·lik!l('k C-~rl ım~ılnn ''l'IIııjlno", ~er ftltmdA 
bir t'jıledıaılırn haşkft nedir';' 

Zlgfrld JııtlhkAmları da ı;-allb:ı, ndmı alılıfı <'satiri knJırıı.nı:ıııın meııhur 

ıııant-Olltınıı J:I~ mit ı;ibl 1:\i7,e ıörUnmiiyor. '~c: .r~~· l:lıı bıtaranık 
) ~1ldi t ~ · c bjektif 

~ trİtı r. li tıyete kL 
Dahiliye vekili bugün Siperi, kal~ı. lıtUhk~mı bu knWır ı;illl bir çakın, hlı: blkumu, gün \"e 

Otobüsçüler zam istedi Kerenski Portekizde fl!Ultiııe vn.rın<'.a)a kadar, 1>e111 otur nııı ~ 
tq,_ .. •c ... i1.lbu1t· 
t .. ~I'• ılttıin ı §iın. 
~~~itbc ~enıclid~Cstiği 

• ıt bıı tınde ır. l3e. 
-.:ı~llr l>rensi~ahdut 

• Şu k ın ka. 
adar ki 

geliyor Otobüsçüler dün belerliyeyc Şimdi, bir cırdıınuıı t>n bHJ Uk ıınM'ğl. hli<'tımunıı ıı:ıld~mnk uknında har. 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, ~elerek benzinin pahalılaı:ması J,izhmı, 4 (.\.A.) - Meşhur <'a.ııı~or. F.kl'r bölle olrnaMJdı, d~,·ıot teşktıı\tı llçnde "Enwllle<'tıs &niıı" 

b.u ~abahki trenle Ankaradan şeh. karşısında yeni zam isteğinde lıu. Rus ihtiH\lcilcrindcn l\:ercnııki ler, ••<JMtapo" lar, "Ge, Pf', O" tar doğar ve banlıır için tnnlnrlA altriı dö-
rımıze gelecektir. Vekil Pendik. lunmuşlardır. zevccsllc birlikte, Ollpper tny- kıı!Ur nıliydti ~ 
te trenden inerek Kartalda oturan Otol>üsciilcrin hu miiracaatı yaresile ,\merikaclan buraya Ha)ır, :yıldırım hıırbl, on bPş lllllrtta b:ışlanııync.-ı.k! J>linyn, bu hllcum:ı, 
validesini ziyaret edecek. sonrd bugün toplanacak olan otobiis ko. gelmiştir. Kercnski Pnrlse gl- ıw·lkl yarın, belki iki •Y aonra utrayablllr. Paknt bıı lamıyne:ı.ğt en emin gtln 
İstanbula inecek ·r. mis onunda tetkik olunacaktır. dcccktir. l~ mart lHO tır. HAKIH StlHA. GEZGlN 

=---~~~~==~~::==~~:.:.::::.:.:__~--~-.:...-=-==.::..:.~----~-----===.=..:~==-~--



4-YADT 1140 

SPOR 
Haberleri 

Altıncı Saika 
•• • 

gureş şampıyonası 

l?S!~~ i&mjl_azetecısWj 
-- ..... SEYAHATi. .. • 

-8-

tngilizler niçın çok 
merak1t insanlardır? 
Evveli bir kaçı bir yere biri- ~r. Gece midir, ıündüz müdür 

kip kavga 'ıkarmalda herkesi vaktimi kaybetme derecesine 
başlarma biriktirirler. Sonra a- :vardnn. 

1 Dün gece sona erdi 
Yedi gUre§l9n haşini kazandık 

ralarmda.n istedikleri gibi ~afo.r. Gör.enlerin m:ılümu olduğu ı 
Jar. Elhasıl bazı adam sergiye il.zere b.u tiyatrolara fliden se. 
aeyre gittiği hıı.lde eteklerini yirciler pazar ~ünleri gibı re•· 
kaybederek, setresini doğrata • mi günlerde giydikleri neiıs el
rak evine döner. biseler.lııi ~iymek, fakat beyaz 

Avrupada her hUner, gittikçC' ·boyun balı ve yelek. si. 
öyle ilerlemektedir, ki bu hırsız.. yah pantolon telebbüa .eylemek 
lar daha çok aletler tedarik e- idetindedirler. HilAfıD'.ia .hare -
derek belki tilccar kuvveti ile de ket ~nler olursa iceri aim. 
it ya.pacaklardU'. mazlar. BilhUIWI benim gittiğim K'üçük 11ii8eyln §Gmpiyon luğu almaya r.dl&!Jıyor 

Ahbap ve dosthrkJarmı yalnız gece kn.l.içe cenapları da gele
bir eelamla§malan ile gaeterir- ceğinden herkeg daha ziyade bu Altmcı Balkan gilref1erlnin 
ler. lngiliz!er biribirlerine yük adete uymw .. ~u. Elhasıl tuttuğu- f"ına.l mUaabakalan dlln aqam 
olmazlar. Bir İngiliz bir adamla nıuz yerlere oturup kraliçenin salonu dolduran binlerce me. 
ıart yıl dörtlşee, arada, çok can.. galmesini beklerken bir de mu. raklı önünde yapılmış ve milsa· 
dan bir arkadaşı: şarilnileyhaya mabaus ııe be- bakalar mhayetlenm4tir. 

- Bu at fllb kimsedir. Şöy_ rln4e 'kraliyet ıallmeti alan aÜL J4önbakalarm tıelaılk tıetice. 
le iyi kişidir .. diye .aDlatmuaa, lü bir arma bulunan locaam per- lerini aşağıya sırasne yazıyo. 
80kakt& bile uiurlar olaun de. desi cekilin dört beş yüz oyuncu ruz: 
mezlei'. Hele faydamz ve Ulzum- sırasile d.Wlerek mier iBe)lirei· '56 .KiLO: 
RB kelime kon11gUlma()ıbndaıı ler de ayaı?a .hlkarak ..... B~ (2'1ric) 
ersi dönllfll_:!ilnnandarımla • sadasız, kraliçeyi beldediler. Horoat (Romen) 
Wnie (iderMm -yukarıda anlat. Kralige iJe}diği gibi markalar Günün en mUhim müsabaka-
tıiım gibi yeni bmftığmı bir m,Jadı. Herkes bir ağmdaa aa. &1, müeabık1arm ikiai de hqe
dDetunıa rast geldik: ker mnılll .ile ™ ömür w ile. canlı, ilk dakikalar ,denemeyle 

-:- Ooo ... Maşa•lla.b .•. Nereden bal dilcnıen maırmmeye başla. pçiyor. likisi -de qek:lıwen ve 
geliJ"01'81111?. aerken mihmanaa- dılar. Kemali itaat ve ubudiyet ihtiyatlı ~l&r. YediDci 
nm. ellle: ibraz -efıtiler. dakikaya kadar ıvazi.vet &vm te-

- Sus. .. ne yap~mm... diye. Ba.ttA lKnıı.m &raı~rine &ilde devam ediyor • .Romenm a. 
ret beni c;imdlldedi. Adeta be- bu dereae rlaıet ~e ita&Uerin - rasına fawl ~bi'I görülüyor, 
nimle ka~ ~eeek derecede den -bir .rikkati kalp gelip ağla- nitekim :bu .aeDept8ll aekizinci 
hiddetlendi O .adam avuttuk- mak deftııaaaine vardım. Bunun Jkkikafla bir ihtar ceası .aldı. 
tan aonra döııtll>: hitammda m~ .Qa ılık .on dakika ailıayetimie itti.. 

- Sen deli mlsm. h.:ilizler &Na .blbrak .etrafma baka • fakla benıDeı' lnJchl .. , lkinai 
air klmselere benzemezler. Sa. rak iltifat etti • .8ahne birden ka.. devrenin ilk Uç dakikumda Hil
km böyle oeyler sorma... diye pıandı. Biltillı seyirciler yerleri. 11eyin 1lstte ça11fıYor. Bu vada 
tenblh etti. ne oturdular. Bar çevrek sonra "R&yıet gtbel Wr moleka qekt\. 

Bu usul bir taraftan ~lE: iyi da owna bqlu>dı. Bir de latan- Fakat Romen tevkallde bir klSp 
,,, yerindedir. Doetluk olduitı .balda g5rdilğüm meehur tey,tall ri1 ile bu mllfkiB vazlvettıen 'kar. 
vakit bile iıtenildip zama.ıı ev. Rolııllrin oyununa .rutlaymc.a "tU1arak ibir ha\tll alklflanlı. i
lerine Pli~ yemek, l~ kal. {lak._... ibo9mna trittt. 'MDli UC -4aldllada 1Dllef1Ja alt. 
m&k ~ can e11acJ olmamak bu- Londrada ha.rcettl~m bu lm- ta; vasmı o da nıt2şktıf · vazi. 
hmur ~ değil.. dar akçalen memnun olmayıp ıyetlere d~yor. Aya'kta geren 
Medeniyetlıı kemali İnRiltere.. bu ti~ya verdiiim para G '80D dört daldkaa& BDlıeyin &

de bulunurken ahalisinin gaae hatti.elli bin kurul masraf k h1&kim. Ylrniblcl dattka 'DL 
öyle meraklı olmasına taaccllp ya.ıaydmı memvmı olurdum. a'"-.h.de B"--in tttıtakla 
ediyor ve sebebini dilaUnü70- hm;;; trallp m:·eOlldi. 
nmı.. 'Fa.kat bir mflddet BOm'a m J'IRX1._ 61 xtu>: 
ben .de 6yle olmU§tum. 01Dkti tmıdra&ı ftametım -emwmı. 8vGt ._, ('Nffc) 
.tııgllterede hava dalma kapalı - da İngt1tere devletinin smeti Mogo1ydk (Yugoala1J) 
m. Gtın yilzU g&oülemediflnden it!at'e ve ub!tuma da.it' '6rüş. Bir gün evvel çetin bir gliret 
imana kasv.et ~e gele s ınL tUğiim bazı zevattan tahldkat :vapn Suadm lml• •katl•mh· 
Jaa.yet me.ıak baaıyor, ki ben de ~- Ekser memuriyet -yer.. im4a.n gtlrefemedi ve YU20lftav 
1ıer .giiıı kalp üzilntllallnden kur- 'lmne ~dip ~t gör- " 1yak bnkJN!!D ..... 1; illn 
tulanuyordum. 1ngillZlerln me _ dtlm, öireni!lm. l~erin en djfcti. 41 ,._.p e.. 
rsb ~de <Cide karuevdaya var. lbUyl\~ ve Millet Reisi bqmetfl 66 KiLO: 
dılJndan 'kendini amme. den1r.e haliçe cenaptan ohtp ancak .. { ti) 
atmı1, boğazlanmış, bir yilkaek başvekil lnı!mıan zattan başka • ~=-1:°~ 
binadan tepesi Uatüııe -atılmJş - sma, diğer aevıet ve h6k0met.. Milabaka bu mldetin aflll'ftpi. 
lann günde yU.men ziyadesi iei- ier 1!'fbi l'ft'kell. itibarı yoktur. -
1:llir. 'Tllrkiyede Wyle fena ha- Meseli umunı ecnebiye nemreti vonunu tayin ~ çok 
'YaCli8ler ~ <ÇOkluk alıt • (Harlciye Nemreti) mesnedln _ heyecanlı, ilk daktlWar dene
'ID&dıtmmdan tdojı usu ;Zfyade&L -de bulunanlttra "'idal"el hariciye meyle geÇiyor. 'CçDncB daJdb. 
Jıl inaanm eevdaama dokunu}'Pl'. serkltfbi,, rtla'k ve ftıöar olu • th.n ttlbaren Tqar hlktmiyeti 

Bu.lAa&i kelim, İlldlizler ilde- nur. Ticaret ve sair mevat ta ele aldı. 'Bu arada 'yere dftşerı 
badan oldukları halde sureti meclisleri relalerlnin jdueleriıı- Jwm.unı mtltmıadiyen eziyor. 
-haHerinm bu TeÇhi~ ohnast t.e. dedit'.r>cvletin altı ynz mı ltadar Yunanb -c:ok teblfkeH -vuivetler 
eastı !edilecek vaziyettir. az.adan kunllınwp uika4qAn ~r. Ya.~r altmeı &lld1ca· 

Mihmand:ırnn, Ta.ymis Jıelırı ntec1i!!i \Yan!H' ki ·bu miDet -mee- 'da tu~ yapt.rysa da minder bari. 
denen b"r yeri b:ın:ı aeyr:ett.y...dL mm f\fttfft ~ ~ "'ne de MI' cı. Bir dakih. 1'0!lrn Ytıf&T' hu.. 
Nehrin ild tarafında. dok dClli- ere de w rtfrihr. ·Büro denen vi- mım yine alta alClı. Nfhaıyet 8 

~'-?'llyDk lıımuGar olup güm. layet ve btivlik kasıı'Jalardan bi. ıfakih 11 118.DİJ'ede gilrJel bir 
.. n.uuer arada 1mlanar. Amerilaı. rer aza intihap \"ti bavio olunur. ~ takarak 'tuşla .galip ~l-
dan ve Hindlstaııdau emtea ve Asilzadeg!n mecli!!linin azası da 72 KİI.;(): 411& ylUtlU olarak gelen gemi!e!! 'hayat byclı nrtııe büylftç famiL Petnseaua (Y.,.,.) 
~ d°'1"a havuzun tçine yalaTClm 11eÇflmelt't:edlr. tncnte- Deluka (Y~) 
.&J?'8l: r, .e,.yalan -al'ilarak re e1'1ddertEi iki fırlrava lEY- ıG4lftıt ~k ltarehetH ..,;ıadı. 
~ k.~~aktan t10Dra t~c nlnnştıı. Birine Torl. ai~.e tlrisi de ~l CMllilar ta,tt,ik -e-
carm verdıği yuk mc~urları ö- Vig ta.bir ohmuyer. -di--1-. +ık en'__._. y---...v 
.tinde ea.trlır. akQelen ahlple. ,..n·- aı ~ ~ 
rJm ftl'ilir. Geri talan ytik pa.. _______ r_Da_h4 __ ncı_r_J __ dah __ a_h_D.k_im_. 11_ırin_eı_ı_o_kklk __ a 

ra1an da sonradan ödenir. 1 
'l!YATROLARA DAİR 1 

Loadrada cm belten slrtde ti- l' l ~ 
yatro vardır. En l.IAsı kraliçe ~· 
-.mm& maı... oıamm. Gayet ~-._ .. _._ ...... 
1!efts ve zarif bir tiyatrodur, ki 
fCJl beş bin kitiden ziyade seyir .. 
el alır. 

()yuncularm yeri de sekiz 1'iz 
nftfmtan fazla alır. 'l'jyatro ga
yet n:ıeşbur oyunlan oyndaığm. 
dan eberiya kraliçe cenapları 
da gelir. Bu sebepten seyircile. 
riD had ve h.eubı yoktur. Tiyat. 
roya ~dan iki bu
QJk saat kadar nöOet bekleye
rek asker sa.flan gibi bir smı 
yavaş yava., yllril_yerek tiyatro. 
va gireler. Tiyatronun duhuli. 
vesi eIU kuruştur. lçeıiıe ~i. 
:im '•akit tiyatronun zarafet v.e 
etafetlnJ. bU~ hayret
ıe seyrettim. Etrafta bulwıan 
e loca tabir ohman hususi mev-

ldlerm mıuett P!'k aşırıdır. 
3- .,... mrft bir !Jr&ıa cönne. 
~ 1Ü zl)'Dde heğendiJD. 

tUıa mcım .. p&l& ışık veri-

12,80 Program•• memleket aaat 
a""' 12,U Ajan• ve metıeoroloJl 
habeı'!erJ, ıuo TDrk mOsllf. çaıaıı.. 
lar: Rept Erer, Vecihe, Ce\'det Ko_ 
zam. OkQaD • Muzaffer tıkar, 13.SO -
1' Xaztk: N...U mGzlk (PL), 18 
Program 'e memleket saat ayarı. 
18.03 J4Qa1k: (PJ.), 1~40 ltODUfDUO 
< ÇUlç1nln aa.a.t11, 18,156 SerbeBt aat. 
19,:ro Memleket -.at ayan. ajaU ve 
meteoroloji baberlerl, 19.30 TQrk mtl· 
zJfl: Tuna edebiyatına aft t:tmapıa 
n mftzlk: 20,115 Konuınaa (tktm&t n 
hukuk uatı), 20,10 TOrk m~: "Fa
sıl heyet!, n.ıs ııcon..er takdlmt: :Ha. 
m Bedli Y& :le , Jıltlzlk: 'Ra4yo 
orkestrası. 22.1:5 Memleket uat aya. 
n, ajam haberterl, ziraat, e8bam 
tahvil&t, kamb!yo, na1cut bonıan 

<ftya,ı). 2ı,3S Mllzlk: cabana (Pl.l, 
23,25 .. 23,30 Ta~l prmnram v• 
kapanlf. 

5.3.940 Salı 

Tiyatro Ye sinemalar 
ŞEIDR 'lttıl'J'BOllU 

Tepoba§ı dram Jamnt: 
Üflllll ao.ao da 
O KA•IN 

~Opereti 
(BallmP) 

ALEMDAR Sineması 
1 - Cehelüttank 

Casusu 
2 - Zoda giirmellik 

olmaz. 

beraberlik.le bitti. İkinci devre.. 
nin ilk üç da.kikasında Yu~o&av 
iiStte _çalışıyor. 'Fakat netice 
vok. Yuruuım Ustte çalışmam ele 
blr netice vermedi. Ayak.ta. ge. 
~en son dlSrt aakikada Petme
sas daha hlkim ve atak bir gil
reş vapıvor, müsa.bı:.kanm neti.. 
cesinde Petmesas ittifaltla. h\tk. 
men e:~lin il8n edfidl. 

79 KtLo: 
Ahmet (Türk) 
Goqoş (Romen) 
Ahmet "°reşe gUzel bir elen. 

se ile başladı. Hasmı da -çok :P.if
kin ve teblikell bir ~- tık 
anlar bin'birleriıii vo'ltlamakla 
~. İkinci aakikada "Romen 
ıgti7,e1 bir kafa kaptı. Ahmet 'tut. 
taJI zorla kurtuluvor. 'Romell 
'J)UV11.n aldl ve ilk 10 aakiba& 
ittif&Jd& galip. 

M er81nli A.1unet nanı.na gere · 
'L"1trmaya uğrCJ.§1r1'eıı 

lkiııci eewe bqlar ba(llamaz 
Ahmedi hücumda .görib1>r.u&. 
Kati bir ıra.lehe almak için eok 
çalışıyor. Bu ataklardan :huna • 
h.n hasmı mütemadiven nihıder 
bnsnna 'kaçıyor. Bunc!an dala. 
YI bir ihtar da aldı. Ahmet 1'u 
arada bir .kar: salto tecrübesin.. 
de bulunau. Nihayet Jrllz.el bir 
sup!eks re'ten Ahmet 13 dakika 
50 saniyede hamnmm ıartmı ye. 
re getirerek tu~ galip .gt'lmeğe 
muvaff a.k oldu. 

.Saat ı>n l»'ri geyret ,pgıe lıiıt
me~f ttörOııao. 

- l!e'kleaillnb .mla'fh'ler 
'gtMf, Madam. 

_ Ba!_ ~ ılcerl. I 
U.Vli aeldJiJ vakit bu& lıaber _...-,,,_. 
verfn1z. 
• Miııafirler .u.J.ona ciJdfCI a.. 

man Valanthı bir JJ8l1j& 'Jtallgp. 
dı, Ye e11ennt 1Ulltarü. nuA 
bir eda ile.: 

'87 KlLO· 
s.:ı.n.ı (·~ ) - Sbe txama ııt , .. ah.. 
-~ "..omen metini verdiğimden affmızı •-

Od (Yugoaltw) Jerim. NarJ•m .Bm mıi1e111if 
Bu m~detin ikincis:ıri 1avi.n e- r.mdım Jralıh;m)caw. ~ 

~ca k olan bu ~üsaba.ka oldü- ı ki, doktor Butan, sizin güdl,. 
hevecaıtlı. tkısl de ~t:iD t1e. JaıVY«JJ ~ sö'•lemif. 

likeıılar •. Neticesiz. bir iti11119- ti ... Davetimi ftbul etti~en 
~~ilk !Oda.kik& berab!r.. çok teşekldlr e<leılm. Sizinle gö
tikle 'b:ttı. Yerde ilk ~ e•klb ~ün der.tlepıe,i bilaenis ne 
Yur,oeta v üst.be ça.bşıyrw.. 'fu.t kad edi ---- Bu. lıfç bir oyu tathik edemedi. ar arzu yo~ıwı. w yu.. 
Rom • •• tt d h hAk" X-. nJDU, .. ~· Jıôltqa (). enı us e a. a a un og--..- tW'Uoaz. 
yoruz. Mütemadiyen çift kule Marya •lrılpn'Jkl.t cevap 
tle _hasmmm .aut.mı :vere ~etir. verdi: 
meır;e ealuroror, fakat tuş yok. _ ~ HlltiB ben ili. 
Fakat ba ara JrilB OTUJllm' tat_ ..ze tetettf1r ederim· ift!1bnek 
bik eden Romen puva.n aldı ve beJiim için faı-Mlin .' ı:; han. 
20 dakika tıomıJJ<1a fttlfa.kla va hdar ,..,_ "'1dlm. Bmba o. 
lıllkMen J!'alm n~ eaildi. hniu tt 1fdam 'IBte;eeıdB a 
A~IR SIRLET: dıa ~ Bu lJtr' e. 
Me1ı.ntet f'Jdban (f'iiric) ıwıet; mu '2Bldir. 
~rRomett> 
Romen neblivaru banaan f!'f. MatyöaUn .mau &erirde hl.. 

'.Yetki milsabakasmda m.kafın- duğu b1r kitaba caz~ 
.d1m tla:kat!R.nıhm&m giir~. 'koyulduıbı 11rada iki ka.dm ara
m. Mehmet lh.fikmen galip Uln sında sıhhi a.hvalleriDe dair Jda-
edildi. 1i bir milkilame J:uladı. Bunlar 

Milsa.bakalann httammdo birı'"birlerini pek ender Ph'dllL 
Celil Atikle Vahtı ıo da'klkn- leri lc-.iıı. v..erek fikirleri ve p. 
hk b:r serheat güreş ~..eriş 1 rek ntlza~ları arumda "VB.laıılık 
mi•ıııaba.kas ya.oon~lırrdır. voktu. Fakat, vaziyetlerinin ay. 

Umumi ~ nercesinde e- nı olmuı • .pminJyetle .k<'nut • 
kia itlba.rile 18 nuvanla. (Bef bil. malsnm temin et.ml1fi. Bilhas
rincilık, bir ikincilik. ve bil' U- sa Valantinde. «&'Uşmek, öğ. 
ç;lncülükle) Tüı-k e1dpi birinci. r.eııınN \le mutmain~ ihti.. 
11 ı>uv~a Romenler ikinci, D yacı nek l>lytikt.n. 
ı>uva.nla Yu~oslavla.r UeftncU, Her bir bmnıs bıJrmaa taf-
4 puvanla Yunanlılar d<irdJbıcU sfllt anvor. Maryanın neler dL 
o1mnşJ:ırdır. IUndUfllnU. ileler h~, ,._~_. 

r~, fJ ~, ~amt11l 1'e .mekale o1cti:rfl. 



Matbuat, hukuku düvel kai • 
delerine bir tecavüz mahiyetin
de telakki edilen lngili.z tedbir. 
lerine karşı enerjik bir lisan kul 
!anmakta ve bu vahim te<iilirle
rin iki memleket arasındaki ik
tısadt ve siyasi mlinasebetlcrı 
sekteye uğratncak mahiyette ol. 
duğunu kaydeylcmektedir. 

Nota hakkında tefsirlerde bu
lunan yegline gazete olan Teve.. 
r_e, İngiliz - taly:ı.n mlinase . 
betlerinin şimdiki safhası ne 
şekilde inkişaf ederse etsin iyı· 
ce bilinen bir şey varsa o da 
besan defterinin açık bulundu. 
ğu ve 1talvamn da hesapları gü
nü gilnline tuttuğu keyfiyeti ol. 
duğunu yazmaktadır. 

Jtoterdaın, 4 (A.A.) - Dura 
dakl 14 ltalyan köınUr vapu -
runun hareketi tein Romadan 
verilen talimatı vo bu vapur -
lardan altısının bu sabah hare_ 
ket etmiş olcasını mevzubahs 
eden Roterdamda!ci 1talyan 
ajanları bu hususta ltnlyan 
ve lngillz hUkilmetıeri arasın
da bir anlaşma basıl olup ol • 
madığını bilmiyorlar. noter -
damın iyl main.mat alan maha· 
filfnde öyle zannediliyor ki. 
lnglliz kontrolü bu \•apurların 
gecmesine mUsaade edece.lctir 
1 talyan ajanları mezktir H Ya 
purda yüklenen kömUrlerin 
bundan blr mUddct e,·yel Al . 
manyndan satın alınmış oldu
ğunu ve buzlar dolayıslle Ro -
terdnma gelişinin gcçlkcceğinl 
ve binaenaleyh bu sebepler 
dolayısile teelıbUr eden kömUr 
lerl yUklcdilclerini beyan e · 
diyorlar. 14 İtalyan vapuru • 
nun tonllil.tosu 180 hindir. 

Loodra, 4 (A.A.) - tktısadi 
harp nezareti bildiriyor ki, 
Alman kömUrU götUren ,·apur 
larm ıreçmeslne İngiltere hU • 
kClmetinln mUsaade P-ttl~ine 
dn.ir Amsterdnmdan gelen ha
berler esassızdır. 

İtalyan hUkfimett de bu ge. 
mllerln serbcstı;:e ı;eçmesl hu -
susunda hiç bir talepte bulun· 
mamıştır. ı Mart tarlhfnde de 
blldirBmtş olduğu Uzcre 1 mart 
gece yarıı~ından sonra demir 
alncak olan vapurlş.:rda bulu .. 
nacak Alman kömürleri musa
dere edilecektir. 

Altıncı Balkan gü 
• 

reş şampıyonası 
(Ba.,.'tfa.ra/ı .+ 'Üncüde) 

Fert itibaı·ile: 
513 Kilo: Hüseyin (Türk} bi. 

rlnci. Harvat (Romen) ikinci. 
Hopek (Yugoslav) Uçüncü. . 

61 Kilo: Tojar (Romen) B~
rinci. Mo~olyak (Yugoslav} ı
kinci, Suıı.t (Türk) Uçtincü. · 

65 Kilo: Yaşar (Türk) birin. 
ci, Filipis (Yunan) ikinci, Hor· 
\'at (Romen) i:çüncU. 

72 Kilo: Deluka {Yugoslav) 
birinci, Celal Atik (Türk) ikin
ci, P~tme!as {Yunan) üçUncü. 

79 Kilo: Ahmet (Türk) birin. 
ci, Gogos (Romen) ikinci, l\a
pafilis (Yunan) Uçlincü. 

87 fülo: Mustı?fa (Türk) bi. 
rinci S"li !'i (R >men) ikincı, 
Çuh (Yugoslav) Uc:Uncü. 

Aftır sıklet: Mehmet Çot-an 
(Tilrk) hirin~i. Otn (Yu<jos!a·ı) 
ikinci, ~uşaba (Romen) üçi.in· 
cil. 

MERASİM 
Mü.cınbakaların hitamında Al

tıncı Balkan g'-ireşlerinin ka. 
oanma merasınıi vapılmıştır. 
Evvela şampiyonluk kazananla. 
nn milli ma.rşllrı avrı ayTı ça.. 
hnnuş, bundan sonra gii;eş fe
derasyonu murahha.!'I Burhan 
Felek hulasasını aşai!ıya dercet. 
tiğimiz güzel bir hitabede bu . 
lunmuştur: 
"- Şu kolkola girmiş gördü· 

Cfünil.z gcnt"ler, siı.e belki fazla 
bir heyecan veremediklerinden 
mUtees!irdirler. Fakat onlar. 
her şevden evvel. ytiksek ~cref. 
erini kurtarmııtlar, aslanlar gi-

bi güreşmişlerdir. Her biri bir 
Balkan milletini tcmııil eden bu 
~ençler. arl<alarmd.'\ kendileri . 
nin ~alebesi ic:in c:.arnan milyon
larca kalp bırakmı5lardır. 
Güreş minderinde biribirleri 

ni yenmek için yiı'{it<"e çekişti
ler, fa.kat şimdi karsınızda biri. 
birlerine sar!lm1ş yekpare bir 
kaya gibi dimdik duruyorlar. 
1~ Balkanlar sulh için böyle 
bir sembol teşkil ettiklerinden 
heyecanlı, sevinçli ve mağrur. 
durlar.,, 

Bu hitabeden eonra Balkan 
BU-liii m&ıll çalmarak mer--
•. 4 • 

Vıı~!;~n ~!!~~=~!in 1 
dekı mevzi!ere yerleşti ier 

Stokbolm, 4 (A. A.) - Hel. 
ııinki'de bulunan lsvcç gazete 
muhablrkri nusların Viborg'un 
dış mahallelerine kadar ilerledfüle
rlnl bildirmektedirler. 

Muhabirleı:, Viborg k5rfezinin 
iistilndeki buzlarda genlı, mikyas
ta taarruz imkanı bulunamaması 
ciolayısile Sovyctlerin ileri hareke
tinin muvakkaten durduğunu ilave 
l'ylemekt~irler. 

Fin tayyarecileri buzları mües
sir blr surette kırmış oldukları i
<:in Sovyet kıta\nrı geçı\mesi im. 
J;iruıız bir su mnniası kareısında 
kalmışlardır. 

Ecnebt müşahitlerin bildirdiğine 
göre ~fannerbaym hattının aon de
recede kuvvetli deha bazı kısım
lan bulunması Fin'lere Umid ver
mektedir. 

Stokbolm, 4 (A. A.) - Sovyet· 
lerin bcrz.nhm garbinde çabuk ı.. 

lerlemelerl burada hayret uyan
dırmıştrr. Bunun blr sebebi hiç 
şilphesiz Finlerin geride in.,a edi
len betonlarm l:urwnaıunı temin 
için Mannerlıaym hattmm bazı böl
gelerinde her ne pahuma olunsa 
olsun mildnfaaya karar vererek 
fazla zayiat vermiJJ olmalarıdır. 
Öyle vakalar kaydediliyor ki Fin
ler, yeni betonların çekmesini te. 
mln ma.ksadile, tahrib edilen mev
ziler Uzerinde açıkta muharebe 
otmi§lerdir. Fin zayi.atının bu su. 
retle ~imdlye kadar kaydedilmedik 
~ekilde ağır olduğu bildirilmekte
dir. Stokholmdn bu zayiat 17 bin 
olarak hesab edilmektedir. Çok ta· 
ze olan yenf betonlann ne dere
ce mukavim olacakları da merak 
edi\mekt~ılir. Vllpurl facia!ınm ikl 
başlıca sebebi §udur: 11.dnrn ekslk
Uği, top eksikliği. 

Afosko'\.-a, 4 (A. A.) - 3 Mart 
tarihli Sovyet resmt tebliğinde 
Sovyct kıt'alannın Viipuri'li mu
hııAaraya devam ederek Sa.arala 
çl!tllğini i§gal ve Tuppuraruıa.ari a
dasını zaptettiklerl bildirllmekte
cllr. 
Diğer bölgelerde mUhim hiçbir 

hldise kaydedilmemiştir. 
Sovyet tayyareleri dUşman kı

lalannı ve a.skerl hedeflerini bom
bardanan etmJtUr. On dfltman 
tayyattsl dUşUrlllmUetUr. 

Londra., 4 ( A.A.) - Kerm!t 
Ruzvclt, istifasının ka.bul edil
diğini ve Finlandiyaya yardım 
komitesi tarafından miralay rüt 
besile sefer! kuvvetlerin ba.şku. 
mandanlığma tayin eruldiğini 
resmen bey:ın etmil?tir. 
. . Ru.zv~lt, Finlandiyaya gitmek 
ıçın ıetıfasma müsaade edilen 
ye~ane tn~ili.z zabitidir. 

Mualiyehoı beyanatta buluna 
rak demi~r ki: 

- Finladyi seferini bir ehli· 
salip nn:harcbe.si telakl:l eeiyo. 
z:ım.,.Gebcn'e Gestapoya ve şim. 
dı dunyanm huzurunu ihlal e
den bUtUn kuvvetlere karşı cep. 
he alacağım.,, 

Am.sterdam, 4 ( A.A.} - 10 
cerrah ve S hastaba.kıcıdnn nıU
rekkep bir lsvir.re seyyar hasta 
heyetı Dr. Aicolc'un riyıısetin<le 
Ar.u.cerdama eclmiştir. Heyet, 
yarın hava yoluyla öelLın.:tiye 
Li<leceklir. 

Hcls~ııJu, 4 (A.r\.) - Birincı 
s ınıf bır cliz;Jtaın teı.ü,kı e,•ıl~n 
~;1 üncü Sovyet tan.,. Jıv<ısının t:.ılı 
rıoi. sade olan ıakat :-;tratejıre 
iyi ifr şekilde t<1LH;:· dol;. vısııe 
adetçe ıaik hir <.hişıılan üzerıwlt 
tesırı:ıt gösll!ren Fıp harp met'>du 
nun kJa:.ık mıc;alı aadedı nıektedıı 

Kareli ccp11e~ıııd ! ııarckct har· 
bi o kadar ge'.1İş bir mikyasta ya 
_;:!m.'lktadır kı cephe hattım tesbıt 
~tmenin ımkarıı artık kalmamı~ttı 
Yük:-~.< Fin kum:ıncta heyeti Sm·· 
,·ctl..r .. ı yeni fırkalar ~evketmiye rek lıale gele-:ekleri zamanın ya· 
kın olduğu kan::ıatindedir. Bun•Jn 
1rır.dir ki sevıml.:~yş hiçllir ehem 
,;.ıyeti olmı~~lll Viıpurinin müda· 
ı<n .. ıt'a dcv;ı.m e·li1m~1ttedir. 
Fın k:talan Viipu:ir.in şimale 

Jarbis:ndeki me .•.• ~re yerleşmek 
tcdirler. l\lannerhar-:1 hattmın biı 
mmmı te~kıl eden bu mevzileı 
, molayı Efüeııvarjya bağhyan 
demirvolunu himaye etmektedir. 

Viipurin:n sukut~ <;]ahilde:ı ~ıycı 
de Finlanda hanemde akısle1ıoı 
bm:ı.!cacaktır. 

Bu se~ble Viipminin sukutu· 
nun harbin deı;a:m fac:imh yapa 
cağı tesirlere dair so:ı zamanlarda 
">azı Alman organlan t:ıı.ı.hnd~ıı 
çıkarılan şayialar hükumet meı
ke::inin ivi hab~r ::ılan mahfillerin 
de hayret uyandınnal:ta1ı:-. Ayr:ı 
mahfillerde hu ş:ıyiaiarla Viipuri · 
nin sukutun1an sonra harc!tfttl'ı 
durması ihtimaline dair yapılan 
telkin~er arasında bir münase~t 
aQriilmıekt.edir. Fakat Fin efk.Artu· 
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Şekerin 
ku"ruş 

kilosuna 10 
zanı edildi 

( Bcı., tara tı 1 incıtlt ) 
ton Sam urıdan \'e 300 ton d:ı E~ 
kışc1ıi:dcn şehrimize gelmek üzere 
yola çıkarılnıı~tı.. Böylelikle şe!ı· 
rimizin pir aylık eker sto!:u te· 
ı::tm cdilmı~tır. 
MAJıLAIUNI SAIB.1Al"A~J ... AR 

Diğer taraftnn cumnrtesi 
gUnU şirket depolarından mal 
Ycrllmemcğe haşlanması Uze· 
rlne tırsnttnn istifade ederek 
ma.l saklayan haıı tl\ccarlar 
hakkında tahldkata başlan -
mıştır. 

Aynı gUn hemen en kUçUk 
bakkalların bile ellerindeki 
malları sakladıkları ve halka 
vermiyerek iki ,gUnlUk buhra_ 
na sebep oldukları anlnşıl • 
maktadır. 

DUn kendilerile görUştUğU. 
muz şeker tüccarları, şirketin 
vaziyeti fena idare "etti~inl ve 
herkesi tel~şa dUşürdUğUnU 
söyliyerek vaziyeti şöyle an -
latmışlarclır: 

TCCC.o\.RLAI~L~ F1KlRiiliRl 
"- Cumartesi sabahı şeker 

ptyw;ası her zamanki gibi nor· 
maldl. TU.ccarlar şirket depo • 
!arından jstedikleri kadar mal 
alablJlyorlardı. Öğleye doğru 
şeker şirketi mUdUrU o sa • 
bah depolardan mal alan bU • 
yUk tUccarlura telefon ederek, 
derhal aldıkları malları depo. 
lara geri iade etmelerini, aksi 
takdirde haklarında muamele 
yapılacağını bildirdi. Bu vazi· 
yet hepimizi şaşırttı. Emrin 
mahiyetini bllmiyorduk, para • 
sını vererek depolardan aldı -
ğımız malları neden iade et • 
mcmiz isteniyordu. Artık bu 
şeker bizim malımız olduğun 
dan şirketin bu sözleri tabla 
tile dinlenmedi. Şirket bir kaç 
tticcara henüz depodan ayrıt • 
mış olan şeker dolu kamyon -
lnrı bile derhal geri çevlrmo • 
Ierlnl söylemişti. tşte şirket 
mUdUrUnUn bu hareket\ tUc • 
carlar arasında. teH\ş doğurdu. 
Maalesef bir iki tUccarm da el· 
lerinde bulunan binlerce san • 
dık ma.lı saklamalarına sebep 
oldu. Bu haber bUtUn bal;:lrnl -
Iara kısa bir zamanda yayılın. 
<"a onlar da ellerindeki mnl • 
lnrı saklayarak halka verme • 
eliler!. 

EVVELCE PARASI 
\"ERlL.,ltŞ 1\IAlJh-'\lı 

Diğer taraftan şirket evvel • 
ce pnrası ,·crilip de henUz cle
pod an <;ılrnrılmamış malları 
ela teslim etmedi. Bundan bal}. 
;__a Anadoluya gönclcrmel' için 
mavualara yUt.lencn bir çok 
mallar ı;lrket tarafından mu -

·s.ııclere edilerek deııolara nnk· 
!edileli. ~imdi bunların da fiyat 
farkları alınmaktndır. 

TUC~)Al!J.AP.D.\:i lM"~A 
.. u.ı:nıı 

Bundan başka şeker şirke • 
tinin ~ehrlınlzdelı:i 1ıube rutidU
rü dlln öğle üzeri belli başlt 
toptancı tıiccarları dııvet ot -
miş. k0ııcllleriuden şekeri fa·t • 
Ja fiyatla f!atuııya aklarıua ,.e 
cllcrinr'\cl<t ~skl malları sat · 
tıkçn kiloda 10 kuruş farkı 
r.ot'rip ~lrkete teslim edecek • 
!erine <l~\ir im;:a atmıştır. Ay -
rıca kendllcırinu<.ııı ellerinde.il 
eski fiyatlı mal miktarlarını 
da bllcilrmeleriııi istemitşir. 

Tllccarl::ır. lıa şc}:tldekl şlr , 
;,et tnle:>lC'rlnl d e ,;arip bul 
nıal<tadır. Süyledilcterine gu · 
re, hı'rlrnshı e'inc\o1d stok mal. 
Jnrı tesbite ımkl\n yoktur. Bu
mın için ...,-~u:!yet tticcnrlnrrn 
t.ı\snUniyetine k~~lmıştır. 

\·tJ ... ~ l·l-a'Tl~Kt 'J'OPl.u\XTI 
Diğer tarnitr..n dUn sabah 

\ iltiyctto Vnll ve Delodlye He. 
iJl Dok.tor Lutri Kırdarın re · 
isliğlnde mıntnka ticaret ve 
lktısat mUdtirlerlle cm:ı!;-et 
mlilllirü, belediye il{tısat mU· 
dilrUnUn lştirakile bir toplan. 
tı yapılmış, şe!,.,l'!eriui sakla -
yanlar hak kında yap:l:ı.ca1;: ta. 
tılı:ıt ı:GrlışUlmli~tllr. 

Koordinasyon heyetinın 
verdıği karar 

Anknrn, 4 (A.A.) - Buglln. 
1;.U şeker fiyatları pancarın a-

mumiy~si böyle bir ihtimali kati
yen d~rp!ş eylcmemektedir. 

f yi haoer alan mahfillerde tah· 
min ejildiğine göre şehrin şim:ıii 
garbisinde yapılan ricat hareketi· 
ni mütea!\İ!l Vuski ve Sovanto 
mevzilerini de içine alacak olan 
yeni bir mukavemet hatU te3is 
edil~. 

znmi ::o para olması esasına 
mUstenlttl. Halbuki 1939 sene· 
si kampanynsındıı pancara n. 
znmi 40 ııara Yerilnılştfr. ÖnU
ınUzdeki k.ınıpanyada hu nılk. 
tarı yenidcnartırınak H\ıım • 
gelecektir. Diğer taraftan ec -
nebi nıemleketlerdon temin e. 
dilen işletme malzemelerinin 
fiyatları da yUksclnılş bulun
mnktadır. 

Binaenaleyh, bUtlin farkla. 
rı karşılamak tein şeker fiya
tını artırmak zarureti hasıl ol· 
muştur. Esasen hariçten geti _ 
rlleçck şekerler de lılzlm fi • 
yat seviyesinden fazlaya mal 
olmaktadır. Bu sebeplerle ee -

kere sıı.tış fiyatına 1() kuruş 
zam yapılmasma koordinaa -
yon heyetince karar verilmiş • 
tir. Martın 4 Uncu pazartesi 
gUnUnden itibaren bu yeni fi
yat üzerinden şeker satılması 
iı;ln şeker şirketine emir verfL 
miştir. 

Toptancı şeker tUccarlan ye.. 
ni fiyatla satı.5a başladık.lan an. 
da eski tiyattan ellerinde bulu
nan stoklan en çok 24 gaat için.. 
de bir beyanname ile §eker satın 
aldıkları fabrikalara veya te~kl· 
latma bildirecekler ve kendile.. 
rinıe ait olmıyan bu fiyat farkı. 
nın lıe.sabmı me.zkQ.r teşkilatla 
göreceklerdir. 

ner dava değıl, her 11nuhaker.ıe n1illidir 
( BCUJ tarafı 1 incide) 

Şüphe yok: Haksızlığa uğra. 
mış ibir kiıı:scyi, hatta işin içinde 
haksızlık olmasa da sadece hak
sızlığa uğramıı olmak kanaati ha. 
sıl olunca müdafaa etmek herke· 
sin hakkıdır; "memlekette haklın. 
ler var, onlar meseleyi bildikleri 
gibi muhakeme ederler, karar ve. 
rirler 1" deyip kimse dilini bağla
yamaz. Ancak bir hak müdafaa 
edilirken kanunun tayin ettiği u. 
sullere riayet etmek, bu csullere 
göre müdafaa zamanını iyi ae;. 
mek, hele herhangi bir ferde ait 
bir haksızlığı isbata çalışırken 
hak ve haysiyet itibariyle o fert
ten hiç bir farkı olmıyan diğer 
yurttaşların haklanna ve haytıi.. 
yetlerine, düşünce ve söyleme ci. 
betlerine ve mahkemelerin istik
lallerine hürmet eylemek de bir 
vazife değil midir? Bu hürmeti 
bilen memleketlerden bu türlü 
neşriyata alınacak misaller gös. 
terir ki hepsi en son derecenin 
hükmünü verdiği zaman beklen
miş ve herhangi derecede olurs:ı 
olsun matbuat kendisini mahke. 
meden ilstün ve mahkemeye hL 
kim tutmamıştır. 

Afrodit tercümesini mahkeme
lere karşı müdafaa edenlerin ha. 
re!cctlerinde bu noktadan bir ta
kım aykırılıklar olduğu ink~r edi. 
lcbilir mi? 

Bir kere matbuat kanununda 
bir maclde var ki muhakemeye ve. 
rilen bir ceza davasında hakimle. 
rin muamele ve kararları hakkın· 
da mütalea beyanını mene. 
diyor; fakat kanunun bu 
maddesi haktız yere takibata 
uğramış bir yurttaşın hakkını or • 
taya çıkarmak için şu veya bu 
kimsenin yardım etmesine, onun 
hesabına masumiyet delilleri bu. 
lup göstermesine engel olmak de. 
mek değildir. 

Bu yardım vazifesi mut
laka ne§riyat vasıtaşiylc yapılmak 
Hizımgelmez; keza bu yardımın 
müddeiumumi lehine olması da 
yine adalet vazifesi olmadı~ı gün
ler ve hadiseler olabilir. Bütün 
bunl:m hakimin karar ve muaT.e. 
lesini "mütalea'' mevzuu yapma
dan söyle:nek, yazmak, bildirmek 
de kauilJir. 

Bu ölçü ıreçildiği ve suc mahi. 
yet1nde baıı maddeler söylenil· 
mek istenildiği takdirde artık bu 
tarzı hareket kanunun gerek 
isbat, gerek ceza hükmü bilinerek 
ve isteyerek icra ec1ilmiş olacağı 
için kanuni neticelerini de ~ikfi. 
yetsiz kabul etmek lazımgelir. Ni. 
tekim Afrodit davasında bir ta· 
lomlarıntn taMb:ıtı bile göze ala. 
rak n::srivat yaptıklarını söyliyen 
bizzat müdafaa vekili olmuştur. 

Fakat Afrodit davasında bizim 
asıl garip gördüğümüz cihet su 
oHu: ''l3u kitap şaheserdir. ahlfı· 
kidir.'' diye mildafaada bulunan. 
!arın ''bu kitap gayri ahlfıkidir"' 
diyenleri adet::ı Tiirk inkılabına 
l~arşı hiyanet ile itham ve bu it. 
hamlarını adliye anasırına teşmil 
edecek kadar ileriye gitmiş olma. 
larıdır ... 

Afrodit vaktile muharriri ta. 
rafındcın yazıldığı zaman Fransız 
tabileri bun'.l basmaktan cekin. 
mişlcr: Frar.sız gazetelerinden 
hiç biri bunu neşretmem~§· Yalnız 
(Eko dö Pari} gazetesi bunu tef. 
rika etmiş. Kleman Votel kitabın 
bu tarihinden bahsettikten sonra 
"bugün bile bu kitabı Fransız ga· 
zetelerinden hiç biri neşretmez.'' 
diyor. Bir Fransız edibinin Tür. 
kiycdeki Afrodit davası münase. 
betiyle söylediği bu söz bu kita· 
bın ahtak noktasından muhakeme. 
si nihayet bir münakaıa mevzuu 
olabileceğini olsun isbat etmez ve 
aksi mutaleada bulunanlan o it. 
ham altında bulundurmak hakaız 
ol!T'.az mıydı? Bir haksızlık mü. 
dafu edilirken hakwlık edilme-

mek lazımgelmez miydi? 
Her dava değil, her mu.ha.keme 

millidir. Her hakim millet namına 
hükmeder. Hakim sözünü söyle. 
meden, kanun yoJian apaçık du
rur. Matbuata düşen ve millet 
vakur ve mutmain mürakabeıini 
temsil etmek ve muhakemenin bi. 
taraf bir nakili olarak hukuk bil· 
gisi ve kanun hükümleriyle vekiL 
Jerin takdirine dokunacak nokta.. 
lara aynı phsi bir ışık tutmaya 
çalışmaktır. 

Zelzele felaketzedeleri için 
Kızdaya yapılan 

tebrr ular 
Marq vilayeti: Merkez: 4.471 

88, Andırın 1.06~ 59, Elhi.tan 
3 576 74, Göksun 1.000, yel-.-\ln: 
10.114 21 lira. 

Mardin vilayeti: Merkez: 
8.532 26, Cizre 3.010 50, Derik 
1.620, Gerciif 418 44, Kızıltepe 
1.150, Midy::.t 1.459 54, Musay. 
bin 623 41, Savur 2.900, Mazıda· 
ğı 174 05, yekOn: 19.938 20 lira. 
Muğla vitayeti: Merke=: 9.295 

54, Bodrum 1.119 09, Datça 534 
23, Fethiye 4.470 98, Köyceğiz 
1.197 63, Marmaris 696 45, Milas 
6.520 43, yek\tn: 23.834 35 lira. 

Mut vilayeti: Merkez: 1.000, 
Bulanı l.700, Varto J.500, Ma
lazgirt 700, yckiln: 4.900 lira. 
Niğde vilayeti: Merkez.: 7.351 

65, Aksaray 4.500, Arapsun 562 
78, Bor 1.97 5, NeV§chir Emfyu 
64, Ulukı'§la 454, yekOn: 18.811 
07 lira. 

Ordu vilayeti: MerkC%: 4.422 
72, Fatsa 80 75, MC9udiye 1.000 
Unye 88 48, yekun: 6.390 05 lira. 

Rize vilayeti : Merkez: 7 .608 
78, Pazar 803 13, yekun: 8.411 
91 lira. 

Samsun viliyeti: Merkez. 
28.343 34; Bafra, 6.481 7 5; Çar. 
şamba 395 76; Havza 3.242 50: 
Ladik 800; Kavak 1.547 44; Ter
me 146 89; Vezirköprü 1.579; 
yekun: 42.536 70 lira. 

Seyhan vilayeti: Merkez 23000 
Bahçe 1.130; Ceyhan 4.907 50; 
Feke 311 15: Karaisalı 1.604 59; 
Kozan 3.135 3; Samibeyli 950; 
Osmaniye 500: yekun 35.628 27 
lira. 

Siird vilayeti: Merkez 12.389 
51: Eruh 1.700; Susun 19.702; 
yekun 14.300 53 lira. 

Sinop vilayeti: Merkez 2.900 
16; Ayancık 6.822 71: Boyabat 
4.346 45: Gerze 1.692 2; yekun 
15.761 34 lira. 

SivJs vilayeti: Merkez 14.957 
95; Hafik 173 4; Gürün 306: 
Kanr:al 1.772 32: Şarkışla 1:280; 
Yılc!ı'zeli 1.010 68; yekun 19.499 
99 lira. 

Tekirdağ villiyeti: Merkez 
10.305 21: Çorlu 4.855 36; Hay. 
rabolu 4.385 28: Malkara 7 .000 
36: Saray 2.050: Şarköy 1.849 
2; yekun 30.668 23 lira. 

Odemiş hapisanesinde 
kavga 

iz.mir, 4 (Hususi)-ödemig ha 
pisancsinde büyük bir kavga ol 
c!u. Katil Feti iki katille gardiya 
nı yaraladı. jandarmalar ıilih kul 
lanarak hadiseyi bastırdılar. 

lzmirde yakalana• 
kalpazan 

hmlr, f (Hueuaf) - E.tılpe 
zan htanbullu Tnfilr yakalandı. 
Bir ıme bapH .. J!O lira ,.en 
eca.aaına mabkQm f'ldu. 

1 ngi lizlerin teberreı 
1mür t (H\19\Ull> - ...... 

18.3~ le .,addetll bir ..-. ~ 
lngilizlertıa tet>erd .... ,.,. Mc 
ile 80 ton ...._ celdl. titr t!lk 
&öıııderiJdi,. 
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Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş k 
Beyoğlu tramvay durağı karşısında . ., ubeleri: Ankara, Kar; 
lJsküdar, lzmir - Kemeraltı, Eskişehir istiklal caddesi No. 3 

Hasan deposu Bahçekapı, 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

• • . terıtİP 
f O S F A R S O L, Kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvarla cıkları tazclıyerek çoğaltır. Tatlı ı~tnh 'd 

Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri can!andırarnk asabi b:.ıhranları, uykı.:suzluğu giderir. ft1uıııı~dıırıl' 
bazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrit;yt:, Sıtr.ıa ncl:nhatlcrinc, Bel j!evşckliği ve adcrni jkll 

kilo almakta şayani hayret faide lct" temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet §urublnnndan üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETTE 
lŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kull:ınanlarda bile tesirini d~rhal gÖ3lcnncsidir ... · 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Vekit'.etinin resmi mllsaadesını haizdir. HER °ECZANEDE BULUNUR 
) , s· . : . .... . . • . ,, . . . .. , - ' ..... ''""···''-·~·· .. r.~_.~._ ... ,.·:"""~ 

BAŞ, DtŞ, NEZLE. 

GRlP, ROMATiZMA. 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

~. 

K ıralık Odalar 
Ankara Caddesmde demze ve caddeye nazır 

fı~uayenehane yapılmağa elver:şlı kirahk 
Yazıhane, Atleye 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
1Iİıı •o:.'• ·ı •ı •, - ~ . ... · • · .-- .• .. : · , r, ,.. ~ . . . , • , , :· 

Ankarn 4-3-940-

-- ÇEKLER --

ı ıstcrll ı ( l n:ııız) 5.21 
100 Oulıu (Ar crllm) ıso.ıı:ı 
100 Frl\nııı:ı: ı··nınkı 2.9~51 
100 Llr<:t , lıat~·n) 6.6225 
100 l \ tı;~t· 1 ı •. ııııı :.:0.10:'.i 
ı 00 l'lorlo (l'<'lt•mcnk) 60.181 1 
ıoo lt."l,nuı;ırk (Aloı:ııı) 

100 Uclt;J f Brlçllmı 21.015 
100 Hıruhml ( \ unan) O.Dô5 
100 IA.'\0 'euıgıır) 15975 
ı 00 Çelrnı<lo' ıı v kıırııııt.ı 

100 l'f'Z('~ , lh;ı:ınyıı) 13.:0:75 
100 Zlloll (IRlıl,.wn) 

100 l'l'ngö (M'.War) 23.415 
100 l.r.) ( fromf'r) 0.6125 
100 l>ln r ı \'ıı.,, .. ı:n ı 3.065 
JOO l't'n ( hıp<ın) 31.1775 

:.. r , /._,, - ~~· ·.·· 4' • • ·"""", • •• ~ ... • -;, ... :-··~; •• .:lıı.-t '·.-;:~ ... • 
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VAK 1 T 
Yııtaıı ve l'ürkteye tt•\'lrenln artı 

Kader (\'ollr.rdenl A~ını Us 
Olırıııııyııd ornrılıırı \'ıldan A~ir 

Sn~·ı ra 

Kılnaıı!I l't>rnı;; esrarı «:aıoııın·ı1"n) G. V. 
'l'ıo;o,lnvyıı !'.l'.).alıal ııcılhrı Asım lls 
!)•ırk Eko;ııre,ıııdr cirıa\l'I !C:lırı slıe'den) V. G. 
mrıı~k \ 'nZU'ill ((lrıı-ıwr Meırıııı"drıı) llııyılrır Rifol 
ller n•<;:ınlı·ketıe bırkaı: gGrı ( \luhtl'lır ırıııcllıflerdcn) · 
~ lımet Ekrem 

Son kor'inn (l·on l.hkııerde'ılen) l-elhl K:ırıle' 
Kafkn'i hık6yt>lcrı ( hııılıck'teıı) Nıyaıi Alını et 
..:,m Elılı'ialııı mulınrebı·ll'ri (l\ollım'tcıı) Atııııeı Ekrern 
t-'ıııtıol kıııılrll"ri l':iızhct :\blı:ı'! 
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denberi meşhur 

ir Güzellik 

KlJSURSl ''l 
B1R TE. T• 

Malik oL 
mak ıçin 

SEMERESl · 
i\I VERMlŞ 
BlR GÜZELLiK REÇECESl. 

Sert ve esmer bir cildi yumu~atıp 
bcyazhtmak için tesiri ispat edil· 
miş bir tarzı tedavi: l\leşhur bir 
aktris siyah benlerinden \e açık 

mesamelerinden kurtulmak \'t 

gençlik halini idame etmek Jçın 

bu reçeteyi kullanırdı. Bu saye. 
de 70 yaşlarında bile genç kadın 
rollerini oynamaya mu\•affak olu· 

yordu. (Pancreatinc ile tnsfiyc 
edilmiş) saf biraz süt kremar;ını. 

gene tasfiye cdilm;ş biraz zeytin· 
yağı ile karı~tırınız. Sonra bunu 
iki kısım saf krema ile tekrar im· 
rı~tmmz. Eczacınız bu halitayı 
izhar edc~ilir. Fakat az miktard:ı 
olacağı için p:ıha:ıya mal olur 
I lalbuki yağsız beyaz renkteki 
To1rnlon kremmın terkibinde mu. 

100 lın?Ç <iuronı. 30 ... 275 
100 Hulıll' fi ı· J 

m•ıaw fi • • Osl,üdar ·uıh Birinci Hukuk 
klnıllğlndeıı: 

saffa ~ytinyağilc istihzar edil
miş bu kremadan vnrdır cildinizi 

H!l. ' besler, beyazlatır ve gençlc·•i:-ir . 

Esham ve Tahvıl.iit 
l:rg'lnl J0.9;; 
S.vıı.s _ Erz•ırum 1 19 25 
Sr\'as - r.rrJrum G 19.~2 

KAYIPLAR 

McnbaU!lr!nn ld .dl lnd~n m"'zun 1 
olduğumn dair aldı ım §1\M:icln'l· 1 
meml za 1 etti n, y ni.cinl almak U ı 

zere mUraC!llt cJ ı:c m 1 n esl:I ı. 

hadctn m :ıln hılkmU ~·oktur. 

672 num:ırnlı T:ı.:ı"llıı oğ!u \il ltlz.n 
(S2CG2) 

o • • 
CU>daıumı z~)I ettim. Yenisin! a

la ıııtrıadtla •lda nln lıUkıııU ~oktur. 
('116!19) Şcn·ct ı.;.'\v:1~l<l'n 

Askeri 
lllTlUS 

1-ferkese ıazım olan 
rnühım eser 

'/ erti çıktı 
···"'J • 

S '.il 1111 : A.'il\1 /},\ 
H:ı<11lrlıih vpr• \'4/\/7 \l'llltıın"t 

lJmum i"l'şriyatı lclılrl' rrtrn: 
Hefik Ahını•! Sr\·erıgıl · 

Dt0/231 

l'sküıtardu &·lenuın nğn mahal_ 
ll'lllnde :M:ıhkrınc arlmı;ı ıml,ıı. 

ğmı:.ı ıs No. Uıwı Mchımıt 

l Davacı Mahmut Ccvn.t \'asisi Iln 
tice vekil! l<lıml NAzım tnrafmda~ 

1 aleyhinize ikame ed!lcm gayrimcnku· 
le mC\"ZU haczin imi Jınlmn:ıı ve nln. 
cak iddl'.lsının lbtall dava:nnın cari 
muhakemeıslncle gönderllrn tebligat • 

1 
ta \'C zabıtaca yapılan tahklkntt~l ı. 

l:nmetr; hınız mal!ım olmndı~ı cihet 
le tarihi llt!.nd.ın lllbnrl'n on ~ş g~n 
mUddetıc ll'ınen tf'bllgnt lcrnsın-ı \'" 
muhaker.ı nln 23 3 040 cumnrt 
gU:ıU sa<ıt 10 n tnllk!ııc karar veril 
miş olmalda yevm \c vakti mczl:ör
dıı OskUdar Sulh Bir ne! 
ııınhl. n nl' f"t'lnwnlz ııı. rrı ı 

llgat rnnknmına ltn'm olmak 
i!Cuıcn tr?bllf: otunur. (31G65) 

Yukarda re m:nı göl1.J:.iğünüz 

genç k<!dm bize yazıyor: "Toka· 
!on kreminin iiç gü'llük i t malııı· 
den sonr::ı cildim açık, taZC' ve g'i. 
zcl oldu ... Tenin giizcl'i1i için 
yağ..,ız Tokalon kremini tec·ü1Jc 
ediniz. Bugiln milyonlarca kadın· 
!ar dlinyanın h~r tarafında her ca· 
l!ıh muntazam-ın Tol:alon 1 remi. 
ni kullanırlar. Mii mir n .. tic .. k· 
ri garantidir. 

..._~~~e~~~~JE:\'!l 

Or. Hafız C ema 
LOKMAN 

Uahilıye minehassrsı. 

l sHıı 'ıu ı Divan yolu. 
No. ıo.ı. 1cl: 2239sı 

E'.3m.i:G:C 

işletme Umum 
O

• 1 a _,, 
Muhammen bedeli iOOO llra ol:ı.n H adet Benzln .,ey 

0 
ııe: 1 

yar Santrifuj tulumba 8/3/1910 Cuma gUnU saat cıv> 'l~ı ı,rt 
şada Gıır binası dahilindeki koml:ıyon tar:ıfından kl'lP 
almncaktır. ....ııı•t. 

t tew 
Bu işe girmek lstıyenlcrln 525 liralık muvııkkll ..ıııı ,111 ı;-

yin ettı:ı \•eslkalarla teıc:ıncrlni ml'lıtcvi zarflarını ıı,.. 
dörde kndnr komisyrn reisliğine vermeleri ı~ırndır. 0,~ıtıl 

Da işe nlt şartnameler komisyondan p:ırasız oııı.ralt 

* * * cd!lllle!C 
Bedel! 'I'Urk • lngillz kredi anlaşmasından ted~·c -~ çil 

rııvyaası tek:ırrUr eden takriben 135.000 kUo bnkır nnt t {' 
ı vhn!ar ve takriben 45.000 kilo bakır lokomoUf oc:ı.ı... ,., ·tır· 

clP 
urcU!c ve münhasıran lng-illz flrmaınnnclan satın nlıtıtl d~ 

ııdfll 
Bu hususta tanzim edilmiş olıın vartnameter U> 11 .. •tıl 

Atcşellğinden ve Anknrn Devlet Demlryoı•nrı ~•'il 
d n tcdarU~ cdilcbUlr. Şartname almak lsteycnlcl"i:ı b 1 ıııl \·t 

eden bir 1ngiliz !abrll:asın_ı t msil cttlklcrlnl Cirrna ıs~crıcrt 
bildirerek, tahriren \•eyn şifahen yukarda sözU ı;rçrı:ı ) 

Hl.zımdır. e t:" 
Verilecek teklificıin en nihayet 20-4~10~0 tıırib1~ııı~ 

Devlet Dcmlryolları Mcrl:cz Dokuz•ıncu Artırma Ek511 

tcvdl edilmiş olması ll'Lzımgl'l'11ği 1111.n olunur. (l61Z) 

istanbul Levaz11n amirliğinden 
~ııJt 

Memleket dL,ından 1000 lll'l l:iOO ba§ top bcy{;'lrl S -oııuııd 
nU s:ıat 14 de Anlcarada M. M. V. Satın Alma J{ornls).4\'Ôııll 
satın alınacaktır. Al!'ıkaclar firmalar dah:ı evvel J'olll' e·deee 
şeralU öğrc:ıcb!llrlcr. Pazarlığa lştlrft.lt edecekler teldi! ıe ııırl 
llzerindcn katt teminatları ,.e diğer knnunı veslktıll\rlY 
güıı ı.e snattc komisyonda hnzır bulunmulan. 

C'ln~ı Milttarı :\Iııh. n. 
Lira ftr. 

100 kiloluk tuz 
100.000 8<l"'t -çm•alı 

Tı.kL>metrc 1 adet 760 

)(tllt1 ~ıı 
I - Şnrınamelcr mucibince yukard:ı. cins ve mi ,_ı.ır· 

l<alem eşyn hlznlarındn söstcrllen u:ıullerle satın aııııa~~u t:ıı'1 
ıı - Eksiltme \'C p~rlık 6/3/040 Çar;:ıuıbıı ~ı 811~ 

saatlerde Kabataşda levaz:m \ 'C mubaya."lt şubeslndı:h ,ı 
yapılacal•tır. ~ıı r 

III - Şartnarn"ler her glın aözU geçen şubed"ll P~c ~il~ 
lV - t-;tcklllerln e'\sıllme için tayin edilen ı;UP uıırı il 

\'cnmc parııl<ırlle blrllktc mezk!ır komisyona m:ırac:ıll 

Osmanlı Banhasmdan : 

J\IU~ S.'\1'.I>IGI Pl\'A:NG08t': ,. p!)~IC diJ 
Osm:ınlı B.'\nknsınca ihd:ıs cdlle:ı ''Aile SandıC1 tıı"ıl e 

25 Mart oto tarih!ıı:'le lı:rn cd tıp atideki lkramlycıc~ .... 
1 Adet T. L. l.0 O.- lrlc = T. 1.... ).OO 

0
'. ...... 

4 Adet T. L. ~50. - ı.k = T. L. ı.oc ')·_,..., 
5 Adet T. L. ıco. - l•k = T. ı... tiO • ........ 

ı.::50· :!5 Adet T. L. 50.- lık = T. L. .-
l .. 50. r;o Adet T. L. 25.- lık = T. L. :-.---

ol)() ........ 
85 Adet lkramfyc için: T. L. 5~ t 

• udJc etf 
·tıl< ıtı el 

1 b•ı kq:l<l~yc ilkte rı:ı o::~ - Mart OAO altı n) 1'- 50. -
Sıınclı ~" (Ta urur rUzcla•u) h<'s:ı.bın1n matı ıb•ı 'f. 
yıın her ınµJi , tlı ak" l"ccktlr. 

Kitap kısmznı 
tanzim edip 


