
topıa~ den 20 Yl' kadar bir sıra kupoı 
'l '-- le öğııktan .sonra. buntan 15 gün içinde 
il Oku <'den sonraları idaremize gctlrcr 
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ı,r<l il 25 ku . . L ~ ayr ruşa verıllr. Posta ile gonde 
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~?on Mı al~nmasz için munzam bir bu. 
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Aı11erikada irsa ~~finde .. 
113 gen11 bulunuyor 

Vaşington, 6 ( A.A.) - Aoıeriha Bahriye 
Nezareti her liri ZS milyon dolar kıymetinde 
11 hin tonluk iki kruvazör sipariş etmiştir. Şim.. 
diye kadar bu kruvazörlerin siparişi tehir edil· 
mi~ti. Amerikan bahriyelileri Avrupa harbinin 
tecriihelcrimlcn ıstlfade etmek istiyorlaı dı. 

lDAIU~ IC\'l: Ankııra Cad.1STANBUL • T,.lgrat: VAKiT• l'oııta kutusu: 46• Telefon: :.!141:1 (\u;ıı • 24~70 (iılarcl 

Dugi.in in~a halinde lrnlunan Amerikan harp 
ve muavin gemilerinin sayısı 113 <liır. 

cephesınd.e 
Vapurları yediyi buldu i::' Almanlar, lngiliz ileri mevzilerine 
1 . ~ora· n sa' da şiddetli bir baskın yaptılar 
n~ılız konsoloshanesi önünde nümayiş· 

~ Yapan üniversite talebesi dağıtıldı 
~le ~f Loııcirrı, G (A.A.> - Stefani: 

~ aarru 1 1 Alınan kömiirü taı::ıyan altı L Jlhr Z ar a lalyan şilepi. lngillerc'nin Dcal 
~ atth kontrol limanına götürülmiiştiir. 

t> ıııa sis temı F:ı.kat Londra"<lan bC'klcnen ta. 
ı iimat henüz ı:;clnıroi<!i ic;in kö-

llı \11' Q~Qıı: A.SJM US müriin tahliyesine başlanma -
tııı '<ı·() mı~lır. 

~,~ ~lr 'lı·ıı · ~I.ıııı:ı ckni:ı:rnin mctlı:ılinc ,..r-
•ıq11t1 ıı/11l'\·ı1111111tl ·hır İ>•- len diğ~r altı ltaly:rn şilcpinin 
\ 1~~ıl'ıt;ırı 1.:1ı~~i,1 ;aı·1ıı~_ı1 :ıı- de bu ~abah Dcal limaı'ı"n ~ev. 
t~ 1 •csı·e • "ııııı 11111 kc<lilcce'!i ;ı:·ınn<'dilmC'kt<'dir. 
I~ 1 1tı,n' l ııılst i I' '1 Jı' 

11 14. ~·sı J ı . '. · ·' · · l.ıondra . r; ( A .A .) - J·~nıcsto 
ı.,.111 lı 1 lı1 ıı1 1 c lar.ılnn '<' adındaki diocr bir hal.van va • 

fu .. 'lla~. 1 lııı~iiıık"' • ,... ~ "'fc1• •l !'ttı 11 rn puru da İngiliz kont rol iissiiı:c 
1 'lıı • ktcıı soıırn g-elmi~tir. 

Almanya 
H oınanyadan 

askerlerini kısn1en 
terhis etınesıni 

ıstlyor 
n11 rrsimrlr, c,,rp rqı1ır.<;iıırlr! 
sıııwz. l\ıtr::ırlal.i orııwıılık saıi 
niıımcl\lc ise ele burcıdrı Al>ııaıı 

Resim l>iı 

Almmı ilrri 11111lnr111n 1ınl;lrışmı ılDrl Fransız asl;crini gör'iiynr
tluki /;iiçiik lıiıııı ile ~o1dıı1.i iic lıiıw ıı::u/, tan lwıııl>u.'} gibi pö. 
lıır lttnıfıııdmı l.-ı.ınıl111ıış Mr çok tuza/dar olduğu muhaJ.:J:aktır. 
Fransız cıılıiti tıırafındmı çel.ti 11ıi.ştir. (\'azısı o iııdık) 

lııı 1il 1 1ı ınrt'riııl t·~ıııiıı 'ıt.ı ı.ı ~ Londri'I, 6 (ı\.A.) - Yedinci 
1~ı, knıt• 1 ~!'ıııl ı.i izah İtalyan kömür vapuru da Dcal 
~" ~4~1 tıııc • •"aııSJz <'fk:1· İngiliz kontrol üssüne gelerek 

lııı .. 1 .ııt\ C:ıtlıli lıir tas- d · 1 · · 
~ ••ıl;ı •ııı11 sı emır emıştır. 

~ 1 ıı ı, 11 "oı11 . · ~l'. lhı iti. Roml', 6 (A.A.) - Bugün F. 
~'tı ~ 1 11 istiı.:~kı lınrp s:ıf- Joransada. üniversite talebesinden 
l~ t.,~ l:ıhıııı ·•ınl'th• iııki- bir grup İtalyan kömür vapor. 
J~~l~ 'I.' l•':~ oluııatıilir. larınm :lngilizkr tarafından tev
\tllıı.'\ llııln 1 :ııısn si ındh c kilini protesto için İngiliz konso. 

Finlandiya, lngiltere ve Fransa
dan asker.1 yar~ım istiyecek 

"1-' il ·ı il ( ' . • -1~ı 111 •ııı 1• ' 11 1'11 <'<'Jl· loshanesi öni.inde nümayişlere te· 
ı.,\,, .. 1jeıcı 1 lJir tanı·ı·uz bb' · · 
1
,

111 
'4t ~I\ C'ıJJ. • şc us etmıştır. 

~ ~· •, !\ll<Jııı, ' ~laı t : t ) •· Polis bu nümayişe mani olmuş, 
tiıı tı.' 1tl11 ~nt lı ıla hckluııc. talebe faşist marşları söyliyerck 

4- ~1•ıı,. lııt~·tıka.ı·hı. bit irnll'k dağılmıştır. 
~ l~rı ~l!\'ıııC' hıı· tnnl'l'uz -------------

~ ~~ lleı·I.' zlC'ı• ise elle·· 
~1111 \llııı~t'ılr. ııct rol 'c 
"lir •·1ı l tt ıı " ı , il~ \tı . " ıııaııla-

!&,.,'1111 ).a "lllın CıC' 11
11 ııt n ıı f k ı ı-

Maarif Vekaleti 

Sovyetler ·Birliği, 
Isveçe tarziye. ·verdi 

·tı lb~ lı~''•ıı 11 d ııı ~<'llİ!o;>letc- B ' ' 1 Helsinki, 6 (A.A.) - Dün öğ-1 
~ 1114 ""lıl ·ı ''Ynıııııak için 1 r ter CÜ m e . . . . ! leden sonra Sovyetler Viipuri 

~tı..' 1 
4111{ 11~: iktır:ı l'tııı<·- lkıncı tertıp kupon· körfezinin garp sahiline ycrlc"mi· 

~ ~'>11\~111 'Ctlcııir. m e Cm U a S I }arı neşre devam 
1 

ye uğraşmışlardır. Bunun için 
l•ı .. Ilı- ı "'11:1 l ~ 1 1 k ~i: ~Jllj 111,...r ıı ~flizh•r , <' d · ...,ovyct er, topçu ve 1ava ·uvvet-

cikri Ji'inlandiyanın her nevi harp 
malzemesine ~iddetlc ihtiyacı ol· 
d11ğunu yeniden tebarüz ettirmek 
tt'dirler. 

Daily Heralcl gazetesinin Oslo 
( T>mm 1111 .~ i ıwirfr) 

21 Marttan 27 Marta 
kadar 

Okullarda bahar 
tatili yapı!acak 
Mnnrlf Vekilliği lise ve orta 

olrnllarla ilk olrnllarrn ikııırl 
s1.luıPstr luıtilınıılaruıdaıı ı;oıırıı 
lınluırııı )Ukl.u;HUUSI ı..lolfl)ll:!Jle 

talohclcrc bır lrnlınr tatıll \C· 

rılııı csliıl knrarlaştırınıştır. Bu 
1\arara göre lise 'e orta okul. 
lar talile 21 ?\~art ı;alıahı l..ıaş
layacaklnr tatil 27 Marta J;:n
clnr de\•11111 edecektir. İlk oltul
lar da 2 Nisandan 8 :-\ısana ka.· 
dar talil yapacak)artlır. 

Bu lrnrar blltUn okullara 
Ve kil lil< tarafı ıı ılan bl r k nç 
gliııc lrndar teblığ edilecektir. '~''\ ~ iıı,~ )111 Olılıı~ 1 ~ilıi k e ıyoruz !erinin de yardımiylc, Finlandi-

tel!eı.ııl <'lfl.' 1 nıtuıın ~ı-ı·i~i- çı arıyor 8 o o f yalıların elinde bulunan adalara 
'°'er il I~(!~ C'IH'l<•ı'l'C say a Ve müstahkem burunlara miİtead. 

1 Clı ı·'! 1-:;tP hıı ,\ııkaı·a, o (.\ .. \.) - 'fcreü- dit hücumlar yapmışlardır. 
cu mc işleri üzerinde çalışınal\ta 5 Husların Viipuri önünde uğra. 

4 
«rııı 5 incide) bu ı u nan ~laarif V eki ı llği, yeni dıkları zayiata rağmen vaziyet 

frodlt 
....,, "'\ teşkil edilen tcrl'llınc bürosu ciddi olarak kalmaktadır. 

tarafından idare edilmek Uzc· K Kareli berzahında muharebclcı 
~ rl re bir nı 0cmua çılrnrmağa ka· itap ;:ıiddctli surette devam etmiş ve 
!t().l· uavası raı· vermiştir. Finlandiyalılar nihayet, Viipuri 

Toptrncı şeker tüccarları 
stoklarını gizlediler mi ? 

ı:ıu ~ıt b Bir sencdPnhcri VckillikÇl' 25 Kuruşa körfezinden Vuoksi'ye kadar olan 
\ tut\ l avasının ııcşreclilmekte ohrn "( lk Üğl'C- • ınıntakada lıütün hücumları tar· 
l ~l ~ "'r afsı'l:atı tim., Ye "Okul - Spor,, gazete- y· detmişlerdir. "' ~ ırmi "'Ün devaın edecek K ı b'" · d R · 

"'-• ı\r.{••"t lcrinin 'lıcslok muhitinde \'C ı b u ımo olgesın e uslar, lııı 

~~ · •q , .., o an u ikinci tertipte oku- 1ı·· 

~ 'l·•ı l.'IJI.' .. roııınııı, Af· haricinde ..-0"rdil;ı;.li rağuct ve 1 ucum teşebbiisü esnasında 5{)0 
... ~ , .. , ,., b yucu •··ımıza Va. Nu ve 

la.~ı._:ıltı ... 
1 
rodıt ınıııınlm· hizmet hu yeni tCŞt'hlılls lı:lıı M · ç 1 ölü vermişlerdir. 

..,. "ll • ., h 1 • .ezıyet ürükııuJ,.'nun Sa. 1 n-· S 1 · · 

e 
~~ • ı\, ' 11 <ııl":ıı ıııu-: tcı:\'lk C'dic:i ,.0 ccsıtı·ct verici t b un ovyct tayyare erı lic has. 

• "'- ttııınd ., vaş an l\rrşa isimli kitaplıı. ı · lıhlı ··"'bt1 .. ,,.' a nklslr.r. lıir örnek ohııtı"ttır. · 1 Ş 1 ta ıancyı bombardıman etmiş, 14 
11~ 11 '"·••e ı ., rıy e er ok Holmes'in ma. [ • · 

~Ilı. ~ f\ k ıı ıı luırıırı Tercfiınc ıııccınu:ısırııla di.in· ceralrı.rı, 5ar'cll\ can "eki .. en I' kı~ın_in ölümüne sebebiyet ver-
~,e~~·I yl lı bu··ı·· ~·a ede!Jivatıııııı aııa kil:ıplurın· ... ~ , mı~tır. Sovyet tayyareleri aynı 

U · · 1 Avrupa, Yakıt 1940 Alma. ! erd 0 <lan dilimiz~ ııaldr.ılilıııiş par 1 zamanda Mikkeli, Kiyopio ve 

' e nağı ve seçme hik8vel~rdcn ı ht"' · ı b b d -b· ı: lok n arayın çalar - icahmıl:ı 111 etl nlf'ri hı- .a ı yı c e om ar ımana til ı ibaret gÜ7.el bil' kollcksiycın t t 
\1 ralıer olnıalc iizern terciinıc• 'ı h d u muştur. 
ruşt e İye ediyoruz. L d ) i ur. hakkıncln umumi ve tarihi lıll 1 on ra, 6 (A.A. - skandL 

l\tnrlın ılördllndeıı ililıareıı 
hUkfııııet şeker fiyatına 0 11 im 
rıış znın yaptı. 'I'uııtaı11·1 şPkcr 
tlic:cn rları ycııi fiyat ile sa Lışa 
bıışladıkları giiııdeıı itilıarcıı 
eski fiyat Uzcriıııl"ıı nlııııııış 
olup da ellt>riııde hııluııaıı stok. 
)arın ıııiktarıııı eıı ÇO)\ rırıni 
dürt sıınt zarrıncla bir heynıı
naıııe ile şck0r satııı nldıkları 
rahrİli:ılRl'a \'f'\';\ f ıılırika lıırın 
tcsl\il:itl:ırına lıildir0c•cl\lt'rıl ir. 
[)~vlPH' ait olaıı lııı rı,•ııt fartu 
ııı dn yine şeke r l'alıı:ikalarııı& 

( DP1·m•1? !i inrid<') 4 ( Dmımı r. iııci<lc) , _,... ___ _, ______ , navyacla b·ılıırıım İngiliz gazcte-

l tz~CZ Balkan güreş şampiyon_a_s_ın_d_a_d_e_r_e--c-e-.,.-

Q/anlare dfin madalyaları verildi 

lf..,,._. .. ,. ... ~ 
General Cemil Taner IWyiik Mustafcwa- birincili]; madalya.~l ilrı diplomasını veriyor - Çuban Mchmrf rnnr1a1ımsil<' di7ı7nmnsını 
aldı1.:tan sonra - General Cemil Taner [/ilre:; hocası 1>dli11cııc §ildi verirken... (Yazısı 4 üncü sahıfcde) 

Günlerin Peşinden: 

Sanata hürn1et 
ve tercüme 

Lt'lıııı ılc, akylıııı<lc lıirı;ok 

ısıi'-l<·r !'O(İ) lt•ııcu (.\fn)(liı) clıt

\ a " ' a l'a . ..;ı ıııln ha 1 li iı·:ılıc<h•n 
lnı· pn•ıı:-.fp ııu•ı;clc~i \ aı·<lı ki, 
ııııılıal.ı·ıııı·ııiıı ha.,-:1t1tla ıı ~oııııııa 

ı.adııı· l.iuı ... cııııı ılikl,111 iııc 
1,.ıqıınadı: i•,t"ııelıi hır dilılc 
ı;-alıı·:sı:r uılıh'clı IC'ıı hil" rntchi ki· 
uıluıı tcı ;·uıuc:-oı <lı· ıııut in ka 
lııl' ~alu- ı•r ""l ılıııak u·alm. 
eler 1111 '! "1111,lıu· :;-.ıl ıı..·M·r ı.;:uyri 

ıılıluh.ı olıuıı.tı.,. ı.uuh·:-. ı ~aırntn 

lıııı:ıuct ıııcı·lıııı·ı.) l"Iİ ile knhııl 
cıJıl,.,u lıılc <·,.,ı·ı·lı•ı·ııı a:-lı lııık· 

l,ııııt:ı ııldııı.:,ıı ı:ılıı lt'l't'lllllC'lcı·l 
lı akl.ııııla ılıı ho~ it• lıir uıcclJıı· 
ı ·ıyt•t lıııl·ıı1111' 11111'? 

llı·rh.Ps lıılir ki Cdl'hi c cr
lt•ı·ıhı -.ıı:.wllik ~·:ı l!ıır. c:-ons \ 'O 
ııı:ıııaılaıı ~l'lıııc:t.; l'sCl'İn üsliı
lııı, 1;.l'liıııı•ll'l' lll ııııısikisl \ 'C 

ı ı·ı·kilıi lı;11uıı l':-11-. \'I: nıfııı:ı<lnıı 
ıı.ı.lıa lııı) ııl. hir l'henımiyl't 
nlıı·. :jPl..li ıııfuıuılaıı il) ıı·ıııııl, 
ıııiııııkıiıı <h'i!ilılll'. r:ı·ııclıi dil. 
ıl • lıl'~ ıwlıııılı'I ı;;•ıh ı·ı·ti olan lıir 
' '"'l' I' lııı~ıık lıir cli[..knt \C itinn 
ilı· ,\ ıı•ıılm ı ı;; ol-.ıı ıla tcrciiınc 
ı·ıli lclıl.ı ı·ıı ... onra ':'ahc:-cr olnııtk 
sıfn.t 1111 lrn.' lırnlı·lıilir. Bu tnk
ılıl'ılt' ';'lllıı'M'rlı•ru ka rı;; ı n ıH·ak 
lılr "n ıını:ı lıiiı·ıııcı f<•dnkilı·lıi:::ı 
olıınıl. kal)lll t•dilcn "gft)'l'İ nh· 
l .:ikiliktl'ıı lıcı·a<'t., hiikıııiiniin 

tc• n •ii ııı C' 1 C'ı·e ~:ımll olnıa::ıı h\
~ • ııı gı•lir ıııi? 

JlASAX ınnıçA YI 
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J POLITiKA 1 

MağlOp galibini arıyor! 
Amerika hariciye müste§an ı Jeria kaldınlmaıını istemektedi,. 

henüz Avrupadan aynlmadı. Fa. Cebelüttank, Malta, Singapur bu 
kat bu teyahatin sulh ümidini bir meyandadır. 
hayli zaman için da.ha yere serdi. Yine programın bir maddesi, 
ii muhakkak gibi görünüyo.-. Alnıanyaya eıki müstemlekelerin 

Hitlerle Amerika hariciye müı- iadesini emretmektedir. 
tqannm konu§malnnndan çıkan Hitlerin sulh için iltti sürdüğü 
netice haklnnda henüz hiçbir teb- esaslardan biri de lngilterenin ls
liğ neıreditmiş değildir. Fakat kandinavyada siyasi nüfuz teeı. 
eaen hava, Almanyada ve mulm.. süsünden vazgeçmesidir. 
bil muhasım memleketlerde dev. 
let ricali tarafından ileri sürülen Bu tekliflerin bir ıulh yerine 
mütalealar gÖatcriyccr ki bahar ve naııl kanlı günleri çağırmakta ol. 

duğunu anlatmak için, lngiliz 
:raz sulh çelenkleri He değil, mu. Başvekilinin Hitlcrin teklifine 
harebe meydanlnnnda vücutlan doğrudan doğruya olmasa bile 
toprağa kan§8n insanların kaniy. ver.diği cevabı dinlemek kafidir. 
le açılım§ çiçek tarlalan arasm· lngiliz Ba§vekili tunlan ıöylü. 
dan geçip gidecektir. yor: 

Amerikan hariciye müıtqan. "- Alman tecavüzüne ve kuv. 
nnı Berlinc geldiği gün muhare.. vetin hükümferma olmasına ni· 
henin ilk altı ayının nilulyet bul. hayet vermek ve Avnıpada hür. 
duğu gündü. Bu münasebetle Al. rİyet ve emniyetin yeniden hakim 
manyada harbin bir bilançosu ya- olmaınıı temin etmek.'' 
pıldı ve neıredildi. Bu Sumner 
Velı'e Almanyanın verdiği ilk c:e.. Bu iki devlet adamınm dünya. 
Taptı. Harbin altı aylık bilançosu yı görüş tarzlan araımdalci teza.. 
fUnfan isbat etmeye çalıııyordu: dı ancak silah, ve en kuvvetli 
Almanya alh ay içinde kuvvetin. tahrip vasıtaları tesviye edebilir. 
den bir teY kaybebnemiıtir. Al. Harbin ilk altı aymdan elman 
manya deniz ablukaımdan müte. ve Almanya baknnından psfüolo. 
•sair obnamııtır. Almanya kendi· jik manalar ifade eden rand""T'.nn 
ıine yardımcılar bulmu!tur. muhariplerin bir masa baıma geç· 

meleri için kafi nebep de-midir. 
Böyle br harp bilançosu neıre.. Masa ba ına geçip sulh şartla. 

Clen heyetin har,bi birclenbire ke. rmı konuşmak için müıterek mik. 
Ml"ek yeni ıulh tezleri tuhnaıma yaıa sahip olmak lazımdır. Gale. 
imkan yoktu. benin, "harbi kaYbetmcnin" lü. 

Diter taraftan Hitler tarafın. zumu da bundan ileri ıeliyor. 
Ün Sumner Yelse verilen sulh Avrupa harbinin bugünkü dm-
programı bahar günlerinin istik. gun haline bakıp onun orojinnl 
bali hakkında hiç de hayırlı ala- fekillel' icat etmesini beklemeye 
metler değildir. lüzum yoktur. O klasik oyunun 

Bu programa gÖl"e HitJer, Orta için, için devam etmektedir. Gft.. 
~vrupadaki tahakkümüne devam libi ve mağlubu meydana çıkara. 
edecektir. istediği §CY bu tahak. cak olan günlere doğru hadiseler 
kümürı rne!ru sayılmaudır. Prog. dörbıala koşuyor. Mağlup galibi. 
ramm diğer bir maddesi lngilte. ni arayor! 
renin koloniler arasındaki ittisal SADRI ERTEM 
noktalannı teşkil eden askeri üı. 

!Bit:', iki nolda : 

Sarf yerine 
• • 

nıçın gramer? 
Ust.at Halit Ziya., ilri gUndUr, 

tnrkçemize dair bazı mUtaleala.r 
llerdediyor: 

Niçin "sarf" kelimesini kul
lanmıyoruz da "gramer'' keli
meslnl tercih edlyonız?. "Istı. 
lah., tabirinin yerine "terim" 
kullanmakta nasıl bir fayda 
var? ,'Nahiv" dururken "sen. 
taka" demekteki kazancımızm 

<ıerecesı nedir?.. Halit Ziyaya 
göre "sarf, nahiv, ıstılah" kelL 
melerl ecdattan ba.şlıyarak he
pimizin vakıf olduğu ve kulak
la.nmu.a munis gelen bir takım 
kelimelerdir. Bunların türkçesi. 
n1 bulup yerine koyrunadıh'tan 
ısonra ister araoça, ister fra.n.. 
erzca ve isterse çince olsun ara
larnıda hiç fark yoktur. HattA, 
sayın romancı, saklamaya lüzum 
~örmediği bUyük bir asabiyetle 
ayak diriyor; hayır, diyor; gra
mer ve sentaks değil: Sarf ve 
nahiv; terim değil : Istılah ... 

Bizden kısa bir not: Gramer, 
Bentaks ve terim kelimelerini 
diğer sarf, nahiv ve ıstılah ke
limelerinden avıran hususiyet 
ve tercih sebeplerimiz bunların 
arapça yahut herhangi bir ölü 
dilden oluştan değil, beynelmi. 
lel ilim lisanına girmiş kelime. 
:!er oluşudur. Tercihimizin sebebi 
budur. 

karmaıım rica edelim: 
Türkiyeden de bir kaç mün_ 

tehap eser!" havdi canım; sıkıl 
mayınız. Deyiniz ki "Yosma", 
"Beş hasta var", "Yakılacak ki. 
tap" ... 

Belediye kooperatifinin 
toplantısı 

Belediye lcooperatifi 22 martt.:ı 
senelik toplantısını yapacaktır. 
Bu toplantıda bir senelik faaliyet 
raporu ile kooperatifin eski mu. 
amelatı hakkında mlifettişler ta.. 
rafından verilen rapor okunacaf. 
tır. 

-
Tramvay ile otobüs 

arasında kaldı 

K!ğıthanede oturan Fethi Be. 
tiktaşla Dolmabahçe arasında 
tramvayın basamağında dururken 
yol kenarındaki bir otomobille 
tramvayın arasına sıkışmış, yara
lanmıştır. 

Fethi Beyoğlu hastahanesine 
kaldrnlmıştrr. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ................................................ 
'1 l\Iıırt 1920 

Omer Seyfeddin 
vefat etti 

1 

ün.iversile bayrağı 
Rektörlük talebe arasın

da bir anket açtı 
Universite için bir bayrak ya. 

pılması fikri dü§ünlilerek, rektör
lük tarafından talebe arasında bir 
anket açılmı§tır. 

Talcıbenin bayrak hakkında ve. 
receği cevaplar muntazam bir §e· 
kilde tetkik edilerek istenilen ıc. 
kilde bütün fakülteleri temsil et. 
mek üzere bir bayrak v.s arma vii. 
cuda getirilecektir. 
Bayrağa konacak arma aynı za. 

manda Universite arması olacak. 
tır. 

Vapurlara giren 
müvezziler 

K<Sprünün Kadıköy iskelesi 
~k1eme yerlerine ve vapurlara 
gazete müvezzilerinin girmeleri 
yasak edilmişti. Bu husus~ vil~. 
yete şikıiyette bulunulmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
LOtfi Kırdar bu meseleyi tetkik 
etmektedir. BuŞ?"ünlerde kat'i bir 
karar verilecektir. 

Vapurlann alt ve üst salonl:m. 
na bjrer müvezziin t?irmesi ve bu
r~arda ancak Türkiyede neşredi
len gazete ve mecmuaların satıla. 
bilmesi yolunda bir karara varıl. 
ması· muhtemeldir. 

Belediyede dün müfet
tişlik imtihanı yapıldı 

. Belediyede münhal dört mü
fettiş m11avinliği için bir müsaba. 
ka imtihanı açılmıştı. !mtfüana 
girmek için 35 yüksek mektep 
mezunu müracaat etmişti. Diin 
imtihan yapılmış 27 kişi girmiştir 
Bunların imti:.anları belediyede 
şehir meclisi salc,nunda yapılmış. 
trr. 

İmtihan evrakı belediye reis 
muavini Rıfat, başmUfettiş Samih 
memurin müdiirü Tanktan mü. 
rekkep bir komisyon tarafından 
tetkik olunacak, kazananlar mün
hal müfettiş muavinliklerine ta.. 
yiri cdilecekl .... 'rdir. ~ 

Sıhhat Vekilinin ·tetkiki 
Sıhhat Vekili HuHisi Alataş 

dün sabah yanında belediye sıh
hat müdürü Osman Sait olduğu 
halde B:ıkırköye giderek emrazı 
akliye hastahanesini v.er:miı1tir. 

Dükkanlardan sigara 
çalan yakalandı 

Zabıta memurları şehrin muh. 
telif yerlerinde dükkanlardan ci. 
gara ve buna benzer eşya salan 
bir hırsızı yakalamışlardır. Çal. 
dığı cigaralar hayli yekuna va. 
ran bu hırsız hakkında.ki tahki; 
kata devam olunmaktadır. 

Yoldan çıkan tramvay 
Sirkeci • Topkapı arasında işle. 

yen 20 numaralı tramvay arabası 
evvelki akşam Salkımsöğiltte yoL 
can çıkmış, bir müddet sonra yo
la konmuı1tur. Bu yüzden seyrlse. 
fer o kısımda kısa bir zaman dur
muştur. 

• Universite 
.Mısırdan 

rektörü 
döndü 

Kral Faruk tarafından kabul edilen 
rektör seyahat intrbalarını anlatıyor 

Sömestr tatili münasebetiyle ·ı buyurdular. 
Mısıra gezmeğe giden üniversite Yanlarında yarım saatten fazla 
rektörü Cemil Bilse] tekrar mcm- alıkoydular ve rok iltifat bulun. 
lcketimize dönmüştür. dular. Memleketimize gelmek ar. 

Rektör Mısırda on beş gün ka. zularrndan bahsettiler. "Oniversi. 
dar kalmış, bu müddet zarfında teyi ziyaret etmemi ve intibaları. 
Mısır Kralı tarafından da kabul mı ar:zctmemi bilhassa istediler. 
edilmiştir. Rektör seyahati hak. Mısıı; üniversitesi yepyenitlir; 
kındaki intibalarını bir muharrL ve Mısır iç_in övilr.iilecek bir cser
rimize şöyle anlatmıttıı: clir. Binaları ve biitün tesi::::tı, 

"- 'Buradan Pire • 1skendcri. hep yenidir. Bu mahiyet ile ken
ye seferini yapan r.omanyanrn disini ilmi sa~ada bü!'ük inkişaf. 
doğru vapuriyle hareket ettim, lara namzet !:.orn;.ek lazımdır. 
ayru yolla döndüm. 1skeı.deriy .;- <?n be~ ff~n ~ ·ren Mıs.ır ~:Y~; 
ye muvasalattan sonra Kahireye hatınclcn ıyı ıntıb:ılarJa döndum. 
gittim. Bu mevsimde Mısır, şUp. Univerr.itftye alınacak 
he yok ki dünyanın en gfüel mem ... 
lcketidir. Kahirede lıuluncluğum aletler 
günlerde, Kahire sivil ünivcrsit:. Almanya ile hükumetimiz ara. 
si ile meşhur Elezher iiniversite. srnda yeni yapılan ticaret anlaş. 
sini ziyaret ettim. ması dolayısiyle üniversitenin 

Kahireye vardığım zaman elçi. muhtelif fakültelerine yeniden ~
miz Mehmet Ali Elhanla saraya let getirilecektir. Fakültelere lü
giderck defteri imza etmiştim. Üç zumlu olan §Jetlerin tesbit edil. 
dört gün sonra Kral Faruk·un be- mcsine ba§lanmıştır. Hazırlanan 
ni h-abul edeceklerini elçimiz bil- Jiste Maarif Vekitliğinc gönderi. 
dirdi. Majeste o gün beni kabul lecektir. 

Şehrimizin lise ihtiyacı 
Maarif Vekilliği tetkik

lere başladı 
Şehrimizin lise ve orta okul ih- lerin yerleri Maçka, Balat, Fatih 

tiyacı etrafında tetkikler yapıldı.. semtleri· olmak tiz ere kararla§tı· 
ğını ve müstakbel §Chir planında rılmıştxr. 
yeni okullar işaret edildiğini ev- Bundan başka Maarif Vekilli. 
velce yazmıştık. Önümüzdeki yıl ğinc gönderilmek üzere bir de <>
da şehrimizin lise ihtiyacı olduk. kul haritası vücuda ı?etirilm'iştir. 
ça artacağından hu. Jiselc::rin pir , Bu haritada İstanbulun ilk .. or. 
kısmı yeni ders yılı ba~rndan iti. ta ve lise vaz~ye~i ve Şcmtleri gös'I' 
haren faaliy..:tc geçecektir'. J terilmiştir. Orta okul ihtiyacı °ela 

Yeniden faaliyete geçecek lise. ayrıca tetkik edilecektir. 

Mahkemelerde: 
' 

Afrodit davallırlna 
dün devam edildi 
"Afrodit meselesi" yüzünden "- Fıkramla ne "müddciumu. 

Cumhuriyet gazetesi aleyhine açı. mili~in, ne de 3dliyenin bir ala
ları davalardan bazılaıiyle .Kon. kası yoktur. Yazıda müddei:.ımu
yalı İbrahim Hakkı tarafından miye hakaret etmediğim gibi, 
kendisinin e\-velce yazdığı vesi- mahkeme kararına ait herhan~i 
kalan neşrederek h::ılkın nazaı ın · bir mütaJea da yiirütmedim. 
dan düşmesine sebep oJm<:k su. 
çundan açılan davaya diln asliye Yalnız arapça bilip de Fransız. 
altıncı ceza mahkemesinde başla. cadan anlamıyan bazı kimselerin 
mlmıştır. Fransız edebiya~ından bahsetme. 

Maznun Cumhuriyet gazetesi lcdni ve broşürler çıkarmalarını 
neşriyat müdürü Hikmet Münif, doğ ı.ı bulmadım Ye bunu yaz. 

· dım.'' Pcyamı Safa, Selahattin Güngör 
ile avuk2tları İrfan Emin ve Suat Röportaj muharriri Scliihattin 
Ziya mahkemede hazırdılar. Kon. Güngör de şöyle dedi: 

Dadaylı ihsanı öldüren >-ah gelmemişti. "- Afrodit davası günün me. 
6 seneye mahkUm oldu '.Evvela 25.2·1940 tarihli Cum- seksi idL Davada bulunarak inti· 

huriyet gazetesinde çıkan mah. bal:ırımı tesbit ettim. Yazı tetkil: 
İl:i sene kadar evvel Okmeyda. keme tafsilatı, Peyami Safanın edilirse hiç bir şekilde hakaret 

nında başına taşla vurularak öl- Server Bedi imzasiyle bir fıkra. mahiyetinde olmadrğı görülecek· 
dürülmüş ve kokmuş bir halde sı ve Sernbattin Güngörün "Afro. tir." 
bulunan ve yemenisi sayesinde dit mahkemede" mevzulu röpor- Nesriyat miidürü Hikmet Mü. 
hüviyeti anlaşılabilen Dadaylı lh. tajı hakkındaki iddianame okun- nif de, diğer maznunların müta • 
san adında birisini öldürmekten du. lcalarına iştirak etmekle beraber, 
suçlu Zenci Murat Korkm3z'ın . Müddeiumumilik iddianame. muhakeme tafsilatını bildiren ya. 
birinci ağır cezadaki muhakemesi sinde mahkeme tafsilatını bildi. zı hakkında: 
dün bitirilmiştir. ren yazıda. "Müddeiumumi Hik. "- Biz, evvelce Afroditin tc-p. Şu halde sarf değil, gramer, 

nahiv delil sentaks; ıstılah de
ğil terim. .. 

Ethem izzetin 
sakladığı bakla 

Muhakemenin b:ı~ından beri met Onatı tahkir ve istihza edici lattırıld•~ını d.oğru bulmadığımız 
Kısa bir hutalıktan sonra diln ir- suçsuz olduğunu iddia eden ve mah;yette kelimeler" bulunduğu. ve tenkit ettiğimiz icin, tafsilat 

Uha1 eden Ömer Seyfeddin Beyden polisteki ikrarının 8 gün 8 gece nu, Selahattin Güngörün röpor- lizerinde ehemmiyetle durmak, 
bir hafta evvel matbaaya §Öyle bir dayak yemesi sonuııda canını kur. tajında "Yalan yanlıcı malumat" muhakemede cereyan eden her 
tezkere gelınlştl: '•Hasta.yun, hekim. tarmak için bir bahane olduğunu olduğunu ve Server Bedi'nin fık- noktayı tesbit ettik. Yazı nihayet 
ba§ucumda. Bir hatta benden yazı ileri süren Zenzi katilin. muhake rasının da "Müddeiumumi hak. bir tenkit mahiyetindedir. Ehli. 
beklemeyin!., Merhumun y11%1 hnyıı. · İ d · ku( b 1 d"l• oo· ] l Geçen bir fıkrasmda kendı·aın· • me netıcesinde, Dadaylı hsan ile kın a suızannı davet edecek" ıııc. vu a ava e e ı ırse y e o • tmda imzaladığı hu son tezkeredir. k :ı ~ ı 1 " 

den btiylik bir tevıı.zula "meşhur O meydanına gittii'i ve sebebi bir kilde olduğunu iddia ederek, maz dugu an aşı ır. 
Türk edibi" diye bahseden A. 1 türlü anlaşılamıyan bir mesclerlen nunların matbuat kanununun 27 Miidddumumi bunu reddede-
Şekip. yani Et.em lzzct Benice ~ Perşembe Cuma. dolayı kavga ederek ihsanın küf· ve 31 inci maddelerinin delalctiy. rek davanın tevhidini ist~di ve 
dün de şöyle bir fıkra neşretti: > 7 Mart 8 Mart rüne kızdığı ve yerden aldığı bir le ceza kanununun hükümlerine mahkeme bundan sonra Konyalı 

':::t: taşla başına vurarak öldiirdültü. göre tecziyesini istiyordu. tarafmdan Hikmet Milnif aleyhi. 
"Ecnebi eserlerini lisammı.za <( a Muharremi ıs Muharrem ces~di Susuzdereye siirüklediği Avukat İrfan Emin, '480 inci ne asılan davayı görmeye b3.§la. 

(:e'tJirmek mükemmel bir i§tir. ....._ sabit görülmüştür. maddeye göre, bu davalara ancak dı. 
Fakat bir de Türk killtür eserle- ~amıı 1

?
1 l\a~ım 1 

' 2 Murat Korkmaz dlin karan o. müddeiumumı Hikmet Onatın Konyalının davaaı 
rinl A1mtpmıa ve Avrupalıya kunmadan evvel mahkemeye ya. ~hsi Şikayeti oldui:ru takdirde ba-· K'onyalı istidasında ''Cumhuri. 
tamim ctme7~ meselesi vardır. \ akıııı-ı \ " 111 '· 111111 \u~ .. ıı ,., .. ııı zıh müdafaasını vermiş ve bun. kılabileceğini ve ortada böyle bir yet gaı:etesinde neşredilen uydur. 
Bunu biz 'l/apmazsak 1."imse de Guncşın 

8 26 
1% 

19 
da yine masumivctinden, yok ye- şikayet olmayınca dava bulunma- 11".a vesikalarla §ahsıma hakarete-

1/a'P'TTVJyı düşflnmez. Acaba, Tiir. do!1u~ıı 6 2"' ıı 16 re günahma girileceğinden bah- dığını ileri sUrdU. dilmif, hallan rıUarmdan dil§U-
kiyedcn de bir 7xıç müntehap e. Öğle 12 %8 6 18 1% 2.5 8 1'7 setmi~tir. Müddeiumumi muavini, bu ci. rülmeme çalışılmrıtır" diyerek, 
seri lngUiz, Fransız, Alman dil.. Iklncıı u 39 9 32 ııs 40 9 s2 Mahkeme lrendisinin 448 inci . betin geçen ma:.kemede izah e. Hikmet MUnifin matbuat kanu. 
lmine tercllme ettirip bastırmak Akşam 18 07 1% 00 18 08 u oo madd<ye göre IS sene milddetle dildiğini ve liizum olmadığını nunun 27 ve 48 inci maddelerine 
tecrUbcsi 11apılamaz mı1,, Yatsı l9 Bj ı 30 10 87 ı so hapsine karar vermi§, ancak mak- söyledi; mahkeme duruşmanın göre tecziyesini istiyordu. 

trmalc ~ 47 10 40 4 45 10 S'7 tullin kilfretmesini tahrik sebebi gödilmesine karar vererek evvela . İstida sureti maznun. Hikmet 
Bu ne mahvivct azizim!. Ağ- addederek cezanın Uçte birini in. Peyami Safayı sorguya çekti. Münife tebliğ cdilmedif{i için, bu. 

1mırD9kt IU baklayı lfltfen çı- dirmi§tir. Muharrir, ıwüart söyledi: nun icrasına karar verildi ve U. -----.. ............ ________________________ ~~-

. ~ 

Edeb1 munak~1~ı neden kesı "~ 
H 'k"''' . .it Yazan: 1 e~f"·, 

G ünlerdir gaıet~ıaıi1°' ılt 
eksiklik far J.11111 t•ı:-...ı 

,,.zıJBf ~ ı-ı~ 
sunuz? Sütıın r ıtalbıl ııot 
ı:u kaçtı adeta··· dal' pe ~ 
hafta evveline k~ tiler 1...nt. 
çeşni peyda etını§ taıcılır ~ 
harrirler yenilere diyordl" .,ı 
ler onlata siterıt. e 1'erıd~e 

Yeni muharrır. -"atsil ..ı 
. lı>-v " ,.er. 

bir yer aray~r, 1 uııe ... ot 
ğü seleflerinı aı e şitıldı 
ti rmc k isti yord ~ ıı 1? • crJı, 
suspus.! ..•. Ne ~:ıesi11de~ JCel"".J 

Yenılerın h,aa" orııttı· s' 
luğu çok iyi anllY fı JıİÇe ~e 
güvenmek ve ctra ııer tf.I' 
devresi... Bu h~· bir ıcerz 
adamın hayatın a.ııe ııer c'K,;~ 
ni gösterir. Ve ~11da 1'11

11 ~ 
teki adamın h~Y~5rııa~e i' 
luğun garip bır e"iş11'lı~ f 
k~ndine geıme .d ~11tı•~ 
lür. Acaha yen~·t>edtıı ııı1, 
böyle bir te~rıı rııoı? »I 
Cesaretleri ını kı ? 1''" 
tan sıkılıyorlar ıııı .• 11c 
oldulaı ? urıs"'~f 'J 

öyle ya. O 11? iıd ta oıı':.~ 
nevi mübareze~d~· rrıilıet e ~~.ı' 
birine düşman 1~1 ·ıerl~ e"./ 
halde, bir milletırı ~e f•; "" 
sinde nesilden. rı~e ıeli fı'fi/ 
olan ayrı kUlt~r rıardJ· e 
!arını teşkil edıY0 ·ıci ce~ 
le de değil. Jler 

1 t71f1 b'~ 
aynı fikirnedir de~tıııif· 

1 
J'~ 

de istikrar peyda le. ııeııU ~.ıf 
la yer almış: öte da:-dl• .1ıt 
devresinde, baŞ' ıeda.ri!C1

0r> 
bir hayat sahası. fale•t t .J 
§iP durmaktadır' ıca'11 
mıttır... . 11csli tef 

Eski muharr~r ııcıit1l' . ıl 
yeniler, böyle bır ~ı 
radılar? . ııııcı b~Jıt!"".J 

Ze'\Tahire bakı ıfta "·· ~fJ 
nin yersiz oım.adığ ıııiit',.ııı·, 

z·ra Y" .. ... llizımgelir: 1 t<ifl'lıere tı'w· 
başladığı zam~rı ·oi f1!ıı ç• o 
sa, hal5 mevkıtc~r J<i~ ti'· 
mektedirler. J-1 çtı1eftllf ( 
yeni bir yere ~e,.? Jel· 
ne dersiniz bU 1~rı1 şıJ ~e 

Benim diyece~ruı:• -ı tc' 
muharrirler uarafı!1~~ti! ~ '/ 
zaman eskil7r tıı 0j!tı'1~~· J 
rine ~öyle hıtaP palı' ıc;fı P' 
leriniı: ncrde ? .•• ıcadı>fl ııııi' 
ler veriniz. J3~ it ıe ı' ~ 
Yahut cscrlerııı al 1 
pılar açıktır!'' cicldİf~e ''~ 

Yeniler bunu 118rcı:e Jıf• ~ 
lacaklar. Derhal 1".l~ıscl 0e.--ı1~ 
ve silahl:ınrnağa 0rıa' ;Jlİ "A 
techizatı arttırı}' ra ô t>l~ıt' 

- 5orı 1' 1ıı Harbi açtıktaJl ,tı1'e .j 
lanmakta de\'fltıl ·ıtere' 
dan biraz da fııgt • ı:ıif <' 
yorlar... t.· şiY'~ıeı11''·• /ı 

Eh madertı ,.ı el'I' (lf'ı 
yaptık. O ha~dc0{dııı<l~ ıı•1 
ferden de eınil1 ııgiuı!' 
lcmek isterit· ~ ıtı'ı. 
mağlubiyet sa>'1 8 

, • J 
·ıdi· (P'". 

çüncii d.avaY~. ı~·ıı•""' ~ 
Necip Ali Kuç~ el" ıcı~·-ı(J'· 

den çı ıı.ıfll rı'P' .4 

R d ~ ... ın ,ııçd, A _,, r A 
u av..... 11 ı. !C'"" Jıl"'r 

Mckki Sait !.,stUca ile ticJtld&~ 
Necip Ali J{uÇ "e f1I ğ" ı. ~ .. 
fikirlerini yazınl~ old.fıe ~ı ~ 
miyi tahkir etıı1 iJiifl1 7 "' el 
dilerek Hikt11et rıııtı ı ~,ıe 
matbuat ka~ıı~: cte~il rdı.J. a~ 
ci maddelertn\teıııi°d' ol ~-1 
landmlmala:' ~ıı1<3r' ~ tll:I 

Mekki Saı~uııif ·~~1ıı ~' 
dan Hikmet if </v-· -6!14 r. 
di. Hikmet l\'[il;aclı~ıf\l fi"'~ 
mahi ve tinde 01 Jd sılttc~~r 
mahkeme 1-f cl< ııı•J1 JI J 
kara as~iy~ c~: yctıı1 ~1-~ 
fından ıstına ıcarJS' -~ f!:/.. 
nin alnunasına ra ft~ ,~~ 

Bundan &?~, it!P' ~~f•.tl' 
"Davacı biziZ 01,vı ~~ Y lı°'l 
fıkrasından d ~~~..# 
devam oturı.o~·e ıı~';&l 
da!aanaınesı 1 pi 
duğu gaıeterl "'-"' ~ 
dl. -")re~~,.., 

Neticede. ale1~~~ 
yet guetesı 4ıO 
452, 440, 4~arııı ~.Jf ~ 
numaralı da fi dJ •• tJtr.(trJ/ 
rahlmpaıa ~ra tıJ1 ~ tJf' ( 
yapılan neşrıY'fil,ıı~;,et , 
ğu gaıeteteri~ıarıtı ı6-'0 
na ve dat11 _,,t 
13 şubat gUıı~ .. J,at~ 
rülmeıi.ni Jı;at-
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ııo, ~ı· u u hakkında anket: 
ı Fu 

~d, at ıı .. §gilin fikirleri 

ri koz hakları 
ııı~~ 0-runabilir? 

~i ~ !llur l u b. 
1 laJı~atıd ır. rnukavemetle kar,ı 

Göring' ın gizli 
yuvası 

Karinhal köy evi naııl 
bir yerdir? 

Fransızca gazetelerin yazdığı. 
na göre Amerikan hariciye müs. 
teşarı Mister Sumner Vels Ber
linde bulunclu;:u ~ıralarda Göring 
ile görüşmiiş ve Mareşal Görinh 
Amerikan Reisicumhurunun hu· 
su:ı1i elçisini Karinhal köy evinde 
kabul etmek için büyük bir ısrar 
göstermiştir. 

F ınlandiyanın en kıymeth sportn1eni 

Atlet Hokert 
cephede öldü 

tıaft!G 
Kıskanılan şöhret 
Ariıtidi, bütün Yunan milleti~ 

nin ltendisinc tapındığı ve itimat 
göıterdiği bir §ahsiyctti. O vnkte 
kadıu· hiç kimse, Ari.tıtidinm mnz. 
har olduğu sevgiye nail olama. 
mı~tı. Bu me§hur filezof bir gün 
garip bir vaziyet karşısında kaL 
dı. Adeti\ bir imtihan kar§ıam
da, harikulade cesareti ile tanın. 
mış Temistoklia'in Atina cumhu
riyeti hakkında çok mühim fikir• 
leri vu-dı. Fakat meclise aöyli· 
yemiyordu: 

._ \· ~kkukr kı Veh'in dü§Ünceleri 
tı, t edecektir 

'a 1 Ol ar,. ,. 
er,11'ıı >"e.. ye ktckmc ile tadil edilir. lıattA 
ltıeıııfa.ı:ne. 0 e~.llirse ne yapılabilir? 
ı,a tltetı. 

1 
5> Bir memleket için mll-

( tıla l'leı:ne. 
1
etten başka hak menbaı yok_ 

e~ 1 111ıarı ur.,, 
• l4_ il• 

l t llbuı bi - :ı.~akat, haris ve mUteaı:;sıb 
( f:'ak3aaı}·e r .':~mre devlet kun-etlni ele 
• tu Uıtesı t'etıı ır de millet haklarını çiğ
ıııu:t lıa~ :nerse ne yapılabilir? 

t , 8.leaıa' GörUIUyor ki, prensip koy
('l.t ~ tUııı. • :a~ ,.e kanun nızetmck kAtl 

~e bıUz bq eğıldlr. Prensipler no kadar 
'\tb d~ t eaıı. YUksek, kanunlar ne kadar 

ı ~ ~tarak· llltik~mmel olursa olsun, asıl 
,• ~~tııı~"llnu~ ~esele ve nıUşkillAt pren,:lbi 

~r ll Qldq. 
1 

c kanunu tatbik TC teyit için 
! ı "ıı !!tan fızım ''e zaruri olan kun·eti 

t, ~Uey. lcınfndedlr. 
~\1~1t et: 

1 
Vels'ln hUkfımctlcri hak Ye 

~I i lltın111 nsanfyet hududu içinde lut
~-~~.~b et.. ~ak için tekli! ettiği prensip-' 
~~ırı erinkıymctl, zamanımızın bir 

~ pt"ldea.nllıış ~o~ teşkllAt kanunlarında g()r_ 
t ~~ı ~t ıı &e· UgUmüz ayni mahiyetteki 

tı4~ b,,.lla~cıı l>renslplerin kıymeti gibi, na-
l etı u zart kalmağa mahkumdur. 

tı. ' 11 ıııar; ~enı.mızııı hUkumetleri eski-•!/,,,., er gıbl değildir; bütiln l.ıir 
·lı·u'I hu. ~eınleketin içtimaı ve lktısac.lt 

'°e · Veı8 UV\'etlcrlyle teknik rnı:ııtala-
4 ~ı,~ 1nsa.ni rını &\·ucunda tutmaktadır. Du 
ltbetıı terek ~uvveu hakka ve insaniyete 

tı ten her Urmet etmeğe mecbur edecek 
~ J 'te'~ıh diğer bir kun-et mevcut olma· 
~{h,11 ''ra. ~ıkca teklif edilen bUtlin sis. 
b ~il ı:ı bir enılerin akim kalacağından 
t '\4~lltınu §Upbe edilmemelidir. 
~b•ıa a. lto 1 Bu diğer ku\·vet ne olabllir? 
.-~ı. h ed11· ile meselenin can noktası 
~ Qıı - • .,, 

> tn11 lltı 11, \ els'in Uyihasını mantıki 
' t."e 1ıısa.n ~lr silsile iclnde tenkit eden 

"te )' 'trırıı. roresör All Fuat, bUtUn var-
~ > ~ ,1'ııı1d 1• lıkları ellnde tutan bir hUkıi-
~ ~ tla1a. llıet muvacehesinde ferdin 

·' C..t ıt kendi kendini mtidalaa edebil-
t~lt ~~~rııtı810 ~~si, haklarını koruyabilmesi 
~~ t :ı,,~, ln.,,

11 
ı:ın Ustun bir kuvvet, bir şu-

~. e,t4111 l'tık ur bulunması lA:ıım geldiğini 
~ (l, lllı:ı. te' lnUdatan. ediyordu. Proresörll_ 

\ ~ı~,t"eı8·ı~ lllUzun can noktası diye tarif 
c t,tıı ~elle etliği dönUm bu şuurun ferdde 

" tt I~> 8.8 et: ~evcudiyetl olmalıydı. :Muhte-
tı.e~ıt.11lllaı:ı.ın 

1 
em ı>roresörUmUz tarih . kulis

~ ot, ecıe11 eri arasından geçerek buglln-
~~'t. lıtııak: ku hayatımın kadar gelerek, 

'.tıı lllerUter~ ~Ctdin Ustun kudretini şöyle 
bltQ\

1 
lı:ı. de zah etti. Bu sözleriyle pro!e· 

·~ tııdı tllru, 66rumuz: 
~~~er b~ ha.,.1 k - Sizce Beşer Hukukunun 
~ 'tııı:ıı rı te· orunmuı ıcın ne li\zımdır? .,. 

ı~thll 11?\ et, •uaııne de cevap Yermiş olu_ 
,'~e tııa.ııe. Yordu. 

t~ ~I du!ılıı•ı11 b - Bunu bulmak için uzun-
A llıa ~Urıc. t 0Ylu dUşUnmeğe hacet yok-

~ tı aıeaet tur. Hatırladığıma göre, tarih,,.,\> he iki bUyUk inkılAp, hemen 
~~ a1 1ıı ta. .

1
ernen ayni bir idare ve ifade 

' ~ ı~'tı bu 1 e aradığımız cevabı bulmu~ 
~~t. 'ta, liya.t ı·e vermiştir. Bunlardan biri 
~~~e :ıYet: ı:lA.m, dlterl de Fransız lnkı· 

tt lt. <ı llca.ıc hıdır. 
, >~llt'tılctult. k İslA.mda zulUm yani hak ve 
"> ~Utıııe ~ bir anun haricinde hareket eL 
>~ bıı 

1 
ettı.ıll lllek Yasaktır. Böyle hareket 

ı. Q~eıı tı'anı ~.den hUkfımetler zalimdir. Za.· 
1 ~tı lır llıan. un hUkfımetıere karşı her 
" ~l'l~lreau. ~UslUmanın, muktedir ise ell-

~I lerı. ~· değil ise diliyle, buna. da 
t tıo~11 Y Uktedlr değil ise, gönllyle is-
) tıı)''lıtı\ b~n etmesi ve karşı durması 
, lı aııerı ır ,vaztredir. 
'\ lıa~1 v } ransız inkıllbınm bUyUk 

; ~t' ,
11 
ar 'le e ölnıez eseri olan "insan ve 

, ~0tııat' k,. ~~ırttaı, hakları beyannamesi., 
\it 1 eaa. 

81 
n 2 inci maddesinde: "Her 

~4~ıı11116dlle. t Ybast cemiyetin gayesi insanın 
'Q \a.

11
• bu ha il haklarını himayedir; bu 

1 ~e,.,.1d1ttııa: '":klar hUrrlyet, mllk, emniyet 
~~a.11 l!tie11 lllJ 7.?lme mukavemettir,. de
'~ ; 

1
11a'llle ]\ rnış ,.e bu ıuretle, zulme 

• '~ •1 bıhu"a h a~şı isyan, insan iı;:in ta bit bir 
Ilı 'urr Şe,. at kabul cdilmiitlr. 
u~)')'(etııe )' Şte, hakkın Te insaniyetin 

)) ~~ deye tı~~A.ne, fakat yeglne, temlna-
1e, ~te bİ ulmc kar~ı mukavemet ter-

\ ı ), llg1•0 Yesidlr ._ ~il • . • 
>,,~ ()Ja. lik'Aıliyorum; ı;:ok nuik Ye teh-
blet il. hıı, rıaıeıı bir fikir. Fakat, ne ya· 

~~~~tltııklar ırn, ki, tulmiln yegAne JlRn. 

Göring bu köy evi ile gururlan. 
masiyle de meşhurdur. 

İngilterenin sabık Berlin elçisi 
Nevi! IIenderson, hariciye nazırı 
Lord Halifaks'a ~öndermiş oldu. 
~u 28 Mayıs 1939 tarihli telgraf. 
ta Karinhal köy evini şöyle tarif 
etmektedir: 

Göring, Karinhal köy evindeki 
muaz7.am mimari tesisatı büyük 
bir gururla göstermek için bana 
ısrar etti. Bu muazzam tesisat a. 
rasında bilhassa, tahmin olunabi· 
le::ek kadar büyük bir kalabalığı 
istiab edecek §Ckilde mermerden 
ve halılarla kaplı bir yemek salo· 
nu vardı. Göring bizzat nc7.aret 
etmekte olduğu bu inşaatın ancak 
ikinci te~rinde sona erebileceğini 
söyledi. 

Bundan sonra birçok faziletleri 
temsil eden çıplak kadı.1 tabloları 
gösterdi. bunların arasında "i. 
yilik. alicenaplrk. safiyet" ve da. 
ha diğer temsili resimler vardı. 
Bunlar muhakkak ki sulhperver 
hava yaratan manzaralardı. Fakat 
ben bu tablolar arasında ''sabrı" 
bulamadım. - (Mavi kitıı.ptan) 

Giresun ortaokulu 
açıldı 

Ginısım. 6 ( A.A.) - Hareke
tiarz neticesinde binası ha!lara 
u~radı~ından dolavı epey müd
dettenberi tatil olunan orta o. 
kul bugünden itibaren Gazipaşa 
ilk okulunda açılmış ve tedrisa· 
ta başlamıştır. 

Erzincan felaketzede
leri müstahsil haline 

konuyor 
Eıır.<uı, (Jlıı.crwıi muhabirimiz. 

<len) - Devlet. Erzincan fel8-
ketzedelerini müstahsil hale koy 
ma.ğa karar vermiş bulunduğun. 
dan; kendilerine koşum hayva· 
nı aldırmağa başlamıştır. Bu 
makı;atla hüklımet merkezi vi _ 
l.lvetimiz emrine (15) bin lira 
gÖndermiştir. Bu para ile fela
ket1..edelere çift öküzü satın ah. 
nacaktır. 

Bunun için baytar ba.c;müdü _ 
ril Kemal Güneyinin de ·bulun -
duğu bir mübavaa komisyonu 
kurulmu~. derh~l faaliyete geç. 
miştir. Bu komısyon azaları vi
liyet merkez ve kazalarını dola.. 
şacaklardrr. 

yahşi bir hal almış olan Rus 
- Fın. harbi birçok Fin dünya 
şampıyc-nlarının ölümüne sebebi. 
yet vermektedir. 

Son gelen haberler yeniden çok 
kıymetli bir Fin atleti ve filozo
funun cephede ölmüs olduğunu 
bildirmektedir. • 

Kunar Hokert ismindeki bu 
genç 1936 olimpiyadında beş bin 
metre dünya mukavemet koşusu 
şampiyonluğunu kazanmış, spor
culuk hayatında memleketinin 
şerefini ıonur.a kadar muhafaza 
etmiş ve nihayet vatan müdafaa. 
s~nda da büyük bir gayret göste. 
rıp sonuna kadar cephede dü~. 

mania d.?vü~tükten sonra nihayet 
geçen gun vurulmus. kıymetli vü
cudu karlar altınca'" kalmıştır. 

Kunar Ilokert küçük bir me. • 
mu~ çocuğuydu. Doğduğu şehir
dekı - bütün Fin §ehirlerinde ol. 
duğu gibi - küçük stadda daha 
on dört yaşında iken atletizme 
çalışmaya başlamış ve o sene ter. 
tip edilen bir yarışa girerek üç 
bın metre üzerinden ikinciliği ka. 
zanmaya muvaffak olmuştu. 

Bu muvaffakıyet üzerine kü
çük Kunar derhal hususi bir itina 
görmeye başlamıştı. Çünkü Fin
landiyada bütün istikballi atletler 
büyük bir itina ile büyütülür. 
. Uç sene sonra on yedi yaşında 
ıken Kunar llokert üc binden on 
bin metreye kadar ~mukavemet 
koşularında üniversiteler ~ampi. 
yonu oldu. Fakat yalnız ko~ucu. 
luk onu tatmin etmiyordu. Yüz. 
mede de büyük bir muvaffakıyet 
gösterdi ve iki yüz metre yüzme 
şampiyonluğunu da ka.tandı. 

Avrupanın en mükemmel yü
zücüleri arasına karışmıştı. Fakat 
bu kadarla da kalmadı, hemen, 
hemen bütün şimal memleketle. 
rinin milli sporu sayılan skide de 
şampiyonluk kazandı. On yedi 
yaşına geldiği zaman be~ şampi. 
yonluk kazanmış oluyordu. 

Son olarak da onun Ladoga gö. 
1ü şimalinde bulunan kıtasındaki 
kesif hareketlerinden dolayı ismi 
takdirle yadolunmaktaydr. 

K unar hava tından fevkalade 
memnundu. Vat::mına yapmakta 
olduğu hizmetle iftihar dı:yuyor, 
bu şekilde ski antrenmanı yap. 
makta olduğunu da söylüyordu. 

İsveçte, dört senede bir 

Kızların koca iste
meğe hakları var 

MalGm olduğu üzere kısa ba
caklı şubat ayı her dört ~enede 

zehlri, zulme karşı mukavemet bir yirmi dokuz gün çeker .. ls_ 
ye isyandır. veçte, dört senede bir gelen bu 

Devlet hayatında lıundan yirmi dokuzuncu gün için bir a
da.ha bUyUk ye neticeleri iti- det vardır: 
bariyle tundan daha derin bir O gün yani 29 şubat gii· 
hakikat yoktur. ~lüşahedeler nü İsveçli her genç kız kendisi 
bize gösteriyor ki: bu terbiye- için intihap etmiş olduğu müs
yi Rlmış oınn memleketlerde takbel kocayı istemek hakkına 
hUkfımetıer, inı:ıan şahsının maliktir. Mahcup genç kızlar bu 
mAnevl ,.

0 
mukaddes değerini tekliflerini mektupla yaparlar. 

Eğer erkek genç kızın bu tekli. 
ve şerefini tanımağa mecbur ol fini reddedecekse, bir kat elbise 
muşlardır. Almamış olan nıem- g-öndererek af diler. işi böyle u
lekellerde ise, insan ferdi hU- cuz atlatır. kabul ederse resmen 
ktlmet edenlerin işine yaradık- nikah muamelesine başlar ve bu 
ca. ve yaradığı nisbette kıymet 1'1efer bir elbise yerine ciddi bir 
almaktadır. Btı tUrlU ~emle- çok masraf ve yükleri yüklenir. 
ketlerde, hakikat halde, insan Tabii senenin bu günü gelme-
ye halk yoktur, suru vardır. den herkes istediğini hazırla -

HUIAsa edeyim: lnsanlar ne mış, daha doğrusu iki taraftan 
zaman sUril halinden çıkarlar huırlanmış olur. Yirmi dokuz 
'\"e kendilerine tatbik edilen şubatta İsveçli g-ençler her yer
zulme, şuurlu bir mukavemet de büyük balolar tertip eder, 
ve isyan terbiyesiyle karşı ko· çiftler ekseriya burada anlaşır
yabillrlerse işte o uman Vels- lar. Çok zevkli geçen bu balo. 
in yUksek dllşllnceleri tahak. tarı uzun kızak gezmeleri takip 
kuk uhaı:ıı bulabilir.,. eder. 

Muhterem Eımı;lye Proresö- Belki g-arip bir teı1adüftür, 
rUmUzlln yanrndan ayrılırken fakat böyle bacaksız şubatın 29 
tam!'men tatmin edilmiş bulu- uncu günü evlenmiş · olanların 
nuyordum. müşterek hayatlarında fevkala-

MUZAFl•'El'l ACAR • de mesut olduklım ~öriilmü~tür. 
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Orta ·sınıf halk nerede eğlenecek! 
b h Vali cvclki gün gazete mümeaıillerile blr has. lecektir. Ya, İstanbul un yarı ahalisini teşkil eden : 
. ı aldc bulundu. Şehrin imar vaziyeti etrafında orta sınıf nerede eğlenecek? ... Bu ıınıf lüks ga. : 
•za__~a! verdi; neler yapıldıfını, neler yapılabile· zinoya gidemediği gibi, bir aile ıahibi olmak iti- J 

l 
cegınBı ıöyledi. bariyle herhangi bir kabareye de gidemez. Şu ! 
dair ~ ~.zahatın içinde halk c'lence yerlerine halde nereye gidecek?... • 
d k kuçuk bir itareti beyhude yere aradık dur. Yeni şehir planında bu kabil bir eğlence !.: 

u : Şu itibarla ki Taksim bahçesin<Uki lüks yeri göremiyoruz 1 
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Cephede dövüşerek ölen ıı.tlet 
Hokert 

1 

Kunar Finlandiyada alınması 
çok müşkül olan beden terbiyesi 
diplomasına malikti. Bütün Fin 
atletleri gibi tahsilli idi. Filozofi 
tahsil etmişti. 

Kunar, kızıl saçlı, sanşın, gü
zel mavi gözlü, uzun boylu bir 
delikanlı idi. 

Fevkalade nazik olan bu atlet, 
stada daima nişanlısının hediye 
etmiş olduğu ipekli atletizm clbL 
sesi ile: gelirdi. Bu elbisenin göğ
sünde Suomi kelimesi nazarı dik_ 
kate çarpardı. işte Kunar kendi
ni göğsünde taşıdığı bu isme, 
sevgili vatanı Finlandiyaya kur
ban etmiştir. 

Bütün Avrupa memleketlerin
de tanınmış olan Kunar birçok 
meziyetlere sahipti. Bilhassa çok 
okur, çok dinler ve pek az konu. 
şurdu, 

Bu kıymetli filozof atletin ölü. 
mii yalnız Finlandiya için değil, 
bütün dünya icin bir kayıptır. 

- Vukuundan evvol ifta et. 
mek tehlikeli olur. Onun için mec 
liste söyliyemiyeccğim.. <lemi!ti. 

Atinalılar da ~u çareyi bulmu§. 
lardı: 

- Bizim Aristidiye itimadımız. 
vardır. Fikirle"rini orıa söyle .• Ne 
derse biz yapmağa razıyız. 

İ§te Aristidi, şimdi Tcmiıtok. 
lisin söyliyeceği .özleri, tek ha
~ına ya kabul, ya raddedecckti. 
Dinledi ve reddetti. 

Sebebini de meclise anıı.th: 
- Temiıtoklis, <ledi, müttefik 

donanmayı yakmayı teklif ediyor. 
O vakit Ati.nanın deniz ku"'·ctlc· 
ri sağlam ve kuvvetli kalncakmı§. 
Fakat bu me~ru olmıyan bir tek. 
liftir. Kabul etmiyorum. 

Tabii meclis de bu gayri megl'U 
teklifi reddetti. O devirde cari o. 
ll\n bir kanunu Temistoklis hak. 
lnnd."\ tatbik etti. On bin kitinin 
reyi ile fikri kabul edilmiyen file. 
zof hudut haı-ici .edilecekti. 

Reylcc-, balmumu sürülmüt 
ııı.deflcr üzerine yazılıyordu. Bü~ 
tün halk "nefi'y'' tarafmı ilti:r;am 
ediyo'tdu. Bir gün, yazma bi)mj. 
yen Atina köylülerinden biri, bol· 
mumu sürülmüı ıadcfle kendisini 
tanımadığı Aristidiyc geldi: 

- Ben, okuma yazma bilmiyo... 
rum.. Şu sadef.e T emistokliain 
nefyi hııkkındl\ki reyimi yazınız. 
diye ı-ica etti. 

A"ristidi ıcırdu: 
- Peki .• Yalnız. bir sual sora. 

cağım. Bu Temistoklisin ne fena.. 
lığını gördün. Gayet adil bir •· 
dam olduğu dillerde cloJaıryor. 
Hükumet kendisinden ~ir fenaJ1k 
mı görmÜ§, yoksa sana bir hak. 
aızlık mı yaptı? 

Köylü ıu cevabı verdi: 
- Hayır .. Ne bana, nıc de hal· 

ka bir z.arannı biliyorum. Fakat 
şöhretini igitmekten usandım. O. 
nun için reyimi veriyorum.'' 

Fıkralanmı claimA, buı\iııkü 
hadiselerle bir münuehetini bu. 
lup yazdığım halde, bu tarihi va.. 
kaya bir miaal bulamadım. Ha
yı'r, bulamadım değil, herhangi 
bir misale tatbik etmek isteme. 
di.ın. Çünkü Atinftlı köylü gibi 
düşünenler pek çok. .. - N. 'A. 

Göriip düşündükçe 
--------------------------------------

8 i r derdimiz daha! 
Diiıı, bir n nıç kal'ın, 1 ta.nbul<lıı do~urduğu bozgunu an· 

lnt nıni;n. c:nhı;;ını-:-t ııu. İç derdi görmek, d.nhn doğru u iç dcrt.
lcl'inl n ı;Cizc girecek kadar bclirlşlno ~ahit olmnkt hiç hoşumn. 
gitmez ... "\o \nkit böylo bir nıü~nhcdcnln il.7.n.biylo )ttzı yazsam, 
hilirlnc:c, kendi }ö.emli nıc: 

- Uiı· c.lahıı in':n.lhtht bu mc,·zua dönmek nn.siı> olmaz. 
Jkl'im. 
E\·ct diin karcl:m, karın beş a"ırlık bir pnyit.a.Jıtta. ynıltığı 

pcı+;-nnlıj;ı nnlatıı·kcn de, eski duygum dcği';'ınomişt.ıi. Onun 
ıc:ın de, )·ine ayni temennide bulunmuştum. I•'nknt nksillğo ba
kın, ki diin bu kot'll ':'Chrin hayatını altüst 0tLcn hir hıLŞkn b&-
diso oldu. 

Uu leni bcliL, .. l;<><los,, tur. Yapurb.r, in~nnlnrın );izo yü.. 
zo ı;cc:tiklcı·ı dnrac.ık bir so.ha.dR i:;ılcycmiyorlnr, dc,·rillp bat
mnktnn korku) orlartlı. 

J\.aııtanlnı·m gfü.,tertliklerl ilıt iynlt.a, ·halkın caııınn bir 
hürmet mfmn'a gördüğiiınüz ic;in, onlara sitem odccok değillz, 
Ancnk · ü\·nrilerc bu korkuyu ,·eren şey ii tünde durmnk lA· 
zım geld.i[,rfne de ~ic.l.detlo inanıyoruz. 

Dün, akşnnı ii~tu köprünün bütiin iskeleleri hircr ma.h· 
-:-erui. \'nımı-lar gelmedikçe, ahnll birikiyor, boklcmo yerle
rinden tn-:-an hali.:, ki>prü a.ltmı baştan başa. kaplıyordu. 

Hu talihsi:r.ler n rıu..ında meı.:tep çocukları da 'aı·clı 'o on. 
laı-ın hail yürekler ncısı idi. Hemen hep inin göz bcbcklcrlndo 
korkunun bir burgu gibi derinleştiği seziliyor, kürpo )iizle· 
rinde endişe bulutlarının gölgeleri göriiliiyordu. , ·nklt geçik• 
tikçe, bu kalabahğn çoluj:,"llnut çocuğunu, karısını, knrdcşln1 
bckllyen t~li\~lı, meraklı insa.nla.r da karıştı vo knlabaık, da· 
yanınınz bir ta~knıhk, bir işkence halini nllh. 

BoAnz ,·aııurları, yolcularını ''Bebeku ''Arnavut.köy,. lskc. 
lelerine incUrınişlcrt bu ı;cfer do trnın\'ayları baskına. uğ. 
ratnu~lardı • 

lHitün bunlar, bir lodos yüzündendir. Pnknt suçu lodosa 
yüklemek birar. gülünç olmaz mı? 

\'apurlıtı•ınuz biiyükt ~ağla.m, clcni7.('i gemiler ol alanlı, 
yine bi)ylc knrı~ıkhkJara uğraya<'.ıı.ı.: mı itlik'~ J>cn, hiç do bu 
fikirde def:ilinı. 

.Mnrınnra gihl nihnyct avuç iti kndnr dar blr su partası 
il"t iincle, en biiyük fırtınnlal'm ku,·vc-tl no ol&bilir? Güzel ya.
pılı ~o ~inulildlcrin hir mi 11 biiyfık gemiler, hu tırtmalnm 
, ..... kur ı.nhkıı.halariylc giilcrck yollnrınn rle\·11nı ederler. 

Artık bu mc cl~yi k()kiindcn hallcclc-c'k halclcl lı; ısanı70-
nıın. Hiizgl\rn, kRra, korkulu gi)zlcrlo hakınnk ctoı:,ril, onlnrı 
kendimize u~nk yapmanın yolunu bnlıLlıın . 

llAKJ{[ StlJIA GBZGj~ 
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Haberleri . YODU000 Zİyaf eti 
l•;~eı bi,.T••• GazetecJsfnln 

llllt4\ SEY~HATI... 

lı §tUla taa.ccUp cdıyo. 
bir gün Beyoğl\Indaki 

kuabmd& bir manda bo
~ken seyredip görmüş -

Bir Arnavut kasap, koca 
manda,yı öteye beriye sarsala -
diktan sonra. yakJaşrıu~, yere 

tırıp boynuzlarından tuttuğu 
gibi bo.::,tlunıa bıçağt dayamıştı. 
Bu suretle bir çeyrek içinde ko. 
e& manda.vı. bir ba.,ma boğazla. 
mıatr. Eğer akşama kadar .. 
hzla.maJt lazım gelse belki yilz 
hayvan kesebilecelrti. 

Şövie tahmin ediyor.tını ki 
Londra. kısa.plan eğer kaoekler 
olmasa, bir öküzü boğazlamak 
için hayli güçlllk ç klerdir. 
Eğlenci:ler, 'lwkko.ba:s ue cıTımak 

aldatan dilrbibt!erl 
Londra.ya iki buçuk saat nıe

Mf ede Grenviç denen yerde ılı. 
aüar ve zarif hamamlar vardır. 
Aha.Uf belde oraya ekseriya gL 
dip bir hafta kadar süren pnna.. 
:nra fet.lraıt edivor. Bumda tür-

holrbhazirldar ve çeşit çeşit 
hfleter" olur. Reneini anlat:mak 
t>ek uzan süreceğinden, bir ka
=r lta:ydetm ··1 i1rti! ediyo. 
mm. 

Yeni tanıştığnn ahbaplarım • 
dan dört kişi ile JrllçUk va. 
pur.larda.n birine üç dört ktnıı.'2 
vererek buraya. gelmiştiin. Va
m.ırlar, bura.va. vn.mn saatte bir· 
kalkarlar. Kua.dmı d:ı: tren ol-
uğu için halk lifç beltl ez. 

Fazla olımtk bizim gittiw· · 
• ~ dakilca.da bil:~

layordu. Vapur hnddinden ftIZ. 
a. kaln.balık olduğu i~tn pek ıa.. 
falı idi. Bu yerin bir ta.rafında 
rnuı.nlık gibi vardır. 

Meydana takını çadırlar 
ktırulmııştur. Aralarında c:arşt 
ı;-e l!IOkaklar. yapılmıştır. Bizim 
mektep gezintilerinde ve hıristi
vanlarm :ıxıskalv:ı&, balıklı gUn 
lerinde olduğu gibi idi. Bizde 
ktpti tayf asmm nıa.ymun ve avı 
c ynatmalo.n gibi Ingı1iz!er de 
'-:ılış! hayvanlar ve dice müoo 
adamlar l"C sair acayip nesneler 
~ı.cliym-lnr. Tiyatro •c cam
bailamı hini b:r pa:ray:ı.Bir tın~ 
de: runya. fennino \."C bir mkim 
ecza~ sanayic dair şeyler yn... 
pa.n hokkabazlar g6rdük. !ştc 
bunların yaptığı ~ler, insanı 
hayretlere bo{,"rııyor. 1stanbutdıı 
olsalar herkes valruz bunlardan. 
gördüklerlni dUşünmekle ömilr 
geçirmelidir. EzcUmle bir Hint. 
li hokkab:ı.z, uzmı bir kılıcı ta
ma.men ve yavaş yavaş boiazın
<lan aşağı sokup Çiko.nvordu. 
Sade ka.bzast dışıırrda kaldığı ve 
Ia!ıçta. hileli bir sey olmayıp 
durm adamının irinin belin
'en çe'dp soktuğunu gördilğüm 
vakit yüreğime ba.~ geld" 
"Uç gün inhirafı mizaca. duçar 
Te nuıl ola.hfJir diye endişev 
~ oldmndu.n . 

Kumarbazlıklarmda. da; niha.. 
.Yet olma.yıp en tuhaflarmdan 
gördilğüm şunlardır: lki tiç nr. 

uzunluğunda bir çukur kıı • 
ıaralc orl.amna bir kazık Jmkbk-

ı~ 



ye, Bulgar istiklalinin muhafa
zası ve baya.ti menfa.ntlcıine ri· 
ayet ettirmek f çin u.ta.k va km, 
kücUk ve bUyUk bülll,, devletle. 
rin sempatisini karıırınıağa mn
tuf o'nn nolitilrn.sma. r"t'tH"fı tle 
mUz.a.herete da,·ct evlemiştir. 

Nazır demiştir ki: 
HUkOmet istikbalde de sami

mi barış i)'i ko~uluk ve bit.a
raflık siyaseti takip edecek ve 
bu surrtı(' devlet rcisin;n kon
,.mı ve Bulgar miJlet.inin arzu . 
sunu vanmış o1Rc:ıktır. 'rakip e
dilecek yol çi .. ilmİ8tir. Bn ki rlP 
uzun \'e çetin olacak o1nn bu vo. 
hı kat irin birlik. inskım ve 

0

in
zibat elzem ola.caktır. Zir:\ bun
lar bi1.e hariçte de en : .. ; istik. 

bir kafile buraya gelmiştir. Ya. 
kında başka kafileler de gele • 
cck ve Danimarkalı aileler tara
fından kabul edilecek olan 50 
bin çocukluk kontenjan bu su . 
retle tamamlarunış olacaktır. 

Harpte taarruzlarla 
yıpratma sistemi 

(Başta.rafı 1 incide) 
suaJo •hnJır:., diyo cevap Te· 
ren İngiliz mccun.n.sı maknlo· 
sinde bu hu ustnki miital<•nla
rmı yazıyor. 

Müttefikler :w.nnedHdiğt gi. 
hl öyle senelerce hareketsiz 
kalarak Alnıanyanm teslim ol
ın3Sını bekUyccck dcgillcr<lir. 
Alm14nyanın l!lonelerdeu hol'l 
vücuda getirdiği ilk wad<lc 
stokları \ıtrdır. A\rııııumn ,.e
nop ve şimal mcmlckotlcri ile 
iktısadi ıniinn ecbtlerini sıkı 
bJr .rejim Uo uzun bir müilııfua 
harbine dayruıu.cak suı·ettc or
ganize edebilir: Onun lçln 
uıUttcfikler Almanyayı Zi[;
lrld hattının gcrisiudo rahatça 
istikbalini hıızırln.mağıı müsn. 
ade odcmezler. 

Almanya Garp Ccpheslıulc 
bil)ilk bir taarruza girişmedi· 
ği halde İngilizler vo J.."'ransı~
Jar .knradaıı, denizden, lıavıı.. 
daıı AlmtLD,aya karşı fasıla.sız 
taarruzlar )'llJ>arak Alman oı~ 
dusunu harbi kabule mecbur 
ctnıclidlı·; hnrp iz olnrıık se
nelerce mc,·cnt stokları ile ya· 
şamağa JmkAn bulacak Htıl· 
ycttndo olan Almanya bu yol. 
dn. clcva.mlı bfr harbin sarflya· 
tını kendi iktısndi ,·n~ıt.nlnrı 

Ilo tcJAfl cdomcz. BilhRS~a 

benzin TC petrol ~t-0khırı gcniı: 
mikyasta tnkl~nf edecek blr 
ha,·a harbinin sarfiyatına u· 
zun 7.amım kAfl gelemez. lşte 
İngiliz mccmuastnın t.aoııvir ,-c 
hn·sfye ettiği harp ı;lstcml bun· 
dan Jbnrettlr. 

İki ay evvel tngilterodo Is. 
tlhlAk eşyası vesika usufüno 
bağlannn~tı. Ilu defa ayni usu
lün }"'ransacla tatbikine başlan· 
ınıştır. Vefodka usulünün bu şe
kilde İn~lltero vo J1"'ransa.da 
tatl.!.k olunması harbin uzun 
süreceğine blr delil olduğu 
kadrn• liittC'fik ordularının 

:Majlno hattl ıırknsmda sadece 
Almanların taarruzlarını bek· 
lcıncyccei!lnl do gösterir. 

llülAsa Al·rupa harbi hir 
abloka ,.e ;ppratma harbidir; 
fakat bn Rbloka ve yıpratmn 
ınnha..,ara altına alman bir 
kaleye hücuoı ''tmJ) eı·ck Ela.de. 
co harltton içeriye yiyecek, 
içecek, r;llah lt.h:,).lini menet
ınekle düşürmcğo çalışmak d(•. 
{',rfidlr. tn-;ilizler ve Fransız
lar garp cephesinden Almnn· 
ranın t.aarru etınJ)'eccğhıc 
kar.aat getfrd.lkleıi gün harı> 
tcşebb.i.sünii k~ncll ellerine 
alacaklar demektir. ASIM US 

Gümüşanede şiddetli 
zelzele 

Günıü§ane, 6 ( A.A.) - Dün 
ge<ıe saat 20,10 da iki sa.niye sü
ren, 22 de de dört saniye devam 
eden şiddetli iki mlzele olnnı.~
tur. Bu sabah ta 2,55 te ve 4,30 
da iki şl<ldctli ?.ebele daha ol -
muştur. Hasar yoktur. 14 saat. 
teJiberi devam eden ka.r ve fır
tına.dan Kop ve Zigaııa dağları 
kapanm'fbr, 

gızledıler mı ~ 
( H~ tarafı ı ım:ilte) 

,·eya fabrikaların teşkllltlıı.rı
na teslim edeceklerdir. 

HUkQmet bu kararı ile top. 
tancı eckcr tllccarlarull yalnız 
vlcdnnl değll, ayni zamanda 
nıodcnt ,.e kanunt bir \'O.zlfc 
karşısında bırakıyoı:-: Ş~ker 
tUccarlarıııın fiyatn zam llö.ıı 
edildiği ı;Undc kendi ellerlndcı 
buJunnn stoklnrın miktarını 
hatasız olarak. bir beynnnamrı 
ile bildirmek ve piyasada. on 
.kuruş. !azli\ fiyat ile satılacak 
olan hu şekerlerden alınacak 
farkı şokcr fabrlknları v~ya 
fabrikaların toşkilAtları va.sı

tasiylo devlot haıln'1sinc ödrı
mek ... 

Hiç kimE>enin nnınua ve hay
siyetinden şUphemlz olmıımak· 
la beraber naı.art olarak her. 
l:esin hatırına şöylo bir sual 
'\'arid olur: Acnba bu stokla
rın tC'sbltintle bir sulistlmnl o
lacak mı? B<>lki El\'Ct, belki ha
yır. 

Yahııı. ı;ekcr flyallnrına on 
kuruş .r.anımedll<llğl gUn kU
çük mahalle bakkııllarında 
görlllcıı bazı hlldiscler dikkate 
deP;cr bir mahiyet arı.ediyor. 
Şeker fubrlknları satışı keser 
keHll\P.7. bUylik toptancılar d:ı 
bakkallara mal vermedi. Top. 
tancıların mal ,-ermediğini işi
ten bakkallar eller!ndeld şe
kerleri derlınl sakladı. Sonra 
tlatJnra on kuruş zamnıedllmlş 
olduğunu ve bu farkın <l vlet 
tarafından vergi olarak alına
cağını işi tenler evvelce glzle· 
dlkloı·i şekcırlcrJ bu dota on 
kuruş değil ise .de beş, altı ku. 
ruş hlr fnıla fiyat ile ellerin· 
den çıknrdı. 

Halbuki hUkfımet peraken
ılecl esnafın ellerinde bulunan 
az miktardaki şekerin ııtokları 
lle alAkadar olmıyor. Sadece 
toptancı tUccnrların stoklarını 
fabrikalara. veya ikinci dere
cedeki tcşkilı1tlarına bildirme· 
lerinl istiyor. Bıı takdirde bıı. 
zı toptancı tUcca.rların ellerin· 
deki stokları ilk kargaşalık 
zamanında saklamış olmaları, 
bu stokları beyanname lle bll
dirmedl.kleri surette aradaki 
ttyn t farkını devlete ödemek 
yerine kendi heeaplarına ge
çirmeleri ihtimali hatıra gelir. 

Netekim tpptancı tüccarla.· 
rından bazılarının şeker şirke. 
Une vcrdiklerl beyannameler
do nncak yUzer kiloluk stokla
rı bulunduiunu, bazılarının 
da hl<; stokları olmadığı blldl
rlldiği söyleniyor. Eğer haki· 
katen Şeker Şirketinin tetkik· 
terine .göre f stanbulda toptan· 
cıların elindo ucuz zamanda 
alınmış 800 ton şekerin yarısı 
stok olarak bulunduğu halde 
verdikleri beyannamelerde yok 
denecek derecede az gösteril
miş fs bUkfımet Uzerinde dik
kat '\'O ehemmiyet fle durması 
fcabeden blr·va7.lyet ile karşı· 
Jaşmış olacaktır. • • • 

Terc~e mecmuası 
çıkarılıyor 
( Ba.ş tarafı 1 inci<le) 

.gi, yapılmış tcrcUmelerln ton· 
kidf, tercUmo tenkitleri hak· 
kında başka dillerde çıkmış e. 
tüdlcrin TUrk!:cleri bulunacak
tır. 

Lise ,.e yUksek tahsil gene· 
Jerinl ınütendclit Avrupa dille
rinde tercümeye çalıştırmak 
ve esasen tcrcUmesı gUç olan 
metinler UsUinde bu işle meş· 
gul mUteha.ssıRların aıt'1ka ve 
himmetini çekmek Uzere mil. 
sabakalar yapılacaktır. 
Mecmuanın her nüshasında 

tercilıncye ait esaelt bibliyo
grafik malüornt bulunacaktır. 
Mecmuanın bu mevzulardaki 
ciddi '\'e objektif yazılarla biz· 
de nmanfst kUltür hareketinin 
doğup beslenmesine ve TUrk 
ırra.nmm bu kaynaklardan gı
dalanıp kuvvetlenmesine hiz
met etmektir. TercUıtıe bUro. 
su önUmüzdekl ikt ay zarfında 
bu esaslar dahilinde çalışarak 
mecmuanın ilk nUafhasının 
neşrini temin edecektir. 

Antakya halkevinde 
seçim 

Antakya, 6 (A.A.) - An. 
takya halkevi idare heyeti lle 
komitelerinin seçlmt dUn ya· 
prlmrştır. Seçimden sonra genç 
ve mtlnevver elemanlarla fay
dalı blr musahabe yapan vall 
Sökmensuer vatanrn halkevle
rlnden neler beklediğini izah 
etmiş ve gençleri bllhassa köy
clllUk mevzuu Uzerlnde çalış. 
ma1a davet •tm.lfUr, 

Romen .. B ulqar 
Hudut hadis.esi güzel

likle kapandı 
Sofra, ti (A.A.) - Bulgar 

Ajanıı blldlrlyor: 
Homnnya hududunda cere

yan ederek hakkında tnhrlltiL 
miı haberler neşredilen lı~dlsC' 
şudur: 

füri kil~lik zabit olmak lizu· 
re lkl Bulgar hudut muhafızı 
hudut boyunda teftişte bulu
nurken bnvnnın muhalefctlıı
ılen ılolayı yollarını şaşırarak 

elli adım kadar Romen topra
ğına girmişlerdir. Homnııya 
hudut muhatızlnrr bunlnrııı U. 
terine ateş edPrek 'Bulgnr kli
ctik zabitini ağrr eurette yara
lamışlnr ve kUçUlt zahit sonra
dan iHmUştlir. Bulgar ve llo
men hudut nınkamatı derbul 
Yaka mahallinde hftdiseyl tnh. 
kik ederelt tamamen arızt ve 
ehemmiyetsiz mahiyette olnn 
işi gUıelllkle halletmişlerdir. 

Almanya 
Romanyadan aıkerlerİ· 

ni kısmen terhis 
etmesini istiyor 

Btt"ne, 6 (A.A.) - Cladiusun 
Romanyaya yapacağı yeni seya. 
hat, Basler Nachrlchten gazetesi. 
nin .Budapcşte muhabiri tarafın
dan dikkatle kaydedilmektedir. 

Bu tnuhabire nazaran, Alman 
mümessili, Almanyanın, Roman_ 
yada halen silah altında bulunan 
asken kuvvetlerin, hiç olmazsa 
kısmen terhis edildiğini görmek 
hususundaki arzusunu Romanya 
hükumetine tebliğ vazifesile mil· 
kel) el tir. 

Almanyanın bu talebi. sefer. 
berliğin, Almanyaya mal teslimi. 
nl azalttığı mülahazasına müıte· 
nittir. 

Garp cephesinde 
I>aris, ff (A.A.) - Mozel'in 

şarkında bir lıı.glliz Uerl mev. 
dine karşı Almanlar ta.rafın· 
dan yapılan baskın, dunun en 
mtıhlm hA.dlsesl olmul)tur. Du 
baskın ile birUkte geniş mik
yasta topçu latıhzara.tı yapıl

mıştır. Piyadenin havan topla
rı ateşlerini bizzat bu flerl 
mevzii hedef ittihaz -ederek 
teksif ettikleri sırada Alman 
bataryaları bu llerl irtibatı 

keemek Uzere ateş açmış bulu. 
nuyorlardı. Almanların bu tu· 
§ebbUslerl, Fransıı ve lnglllz 
bataryaları tarafından derhal 
muk~lıele gHrmUştUr. MUsadc
meler esnasında iki tnglllz as
keri ölmUş, ve birçok lnglllz 
askeri de yaralanmış veya esir 
dUşmUştUr. 

Hatlar Uzerinde tayyare fa.. 
allyetl, hemen hemen hlç mc· 
sabeslnde olmuştur. 

• - 6 Mart gecesi İngiliz tay. 
yareler!, Alman körfezi Uze
rlnde uçmuşlar ve 1',ransız 
tayyareleri de Alman tayyare
lerinin Alsas Uzerinde utmala.. 
rı esnasında Ren nehrinin sol 
sahili Uzeriııde coveHhılar 
yapmışlardır. 

Pnris, O (A.A.) - Büyilk 
umumi karar.gt\hm 6 Mart sa
bah tebllği: 

DUn al·şaına doğru nı~\'zii 
topcıı baliyeti olmuştur. Gece, 
keşif kollarının faaliyeti gö
rU im Uştur. 

Bertin, 7 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı askeri vaziyet hakkında ~u 
maJOmatı vermektedir: 

Alman devriyeleri garp cephe
sinde nihayet İngiliz askerleriyle 
temasa gelcbilmiılerdir. 

Bir topçu hazırlrğından sonra 
bir Alman deVTiycsi Mosclle'nin 
şarkında Fransız topraklannda 
salı sabahı Dük dö Cornwall'in 
piyade alayına mensup müfrezele. 
rin bulunduğu bir istihkam ile iki 
müstahkem sığınağa taarru!' et
miştir. Düıman k.rsmen imha, 
kısmen de esir cdilmiıtir. Esirle. 
rin adedi biri Ç&VU!J olmak üzere 
16 askerdir. 

Bu keşif hareketi göstermiştir 
ki, İngiliz askerleri ileri mevzile. 
rin yalnız bir mıntakasında var
dır. Bunların her iki cenahında da 
Fransız askerleri vardır. işte Al. 
ınan hareketine maruz kalan bu 
ilk hathn himayesine memur İn· 
giliz bölüğüdür. 

Kop ve Ziğana kapandı 
Trabzon, 6 (Hususi) - Kar 

ye fırtınadan Kop ve Zigana 
dağları yeniden kapanmıştır. 
-

Yağmur 
Hava dün akşama kadar ka

palı geçdl. Sa.at dokuzdan son
ra yağmur başladı ve gece sa
at Uça .k&da.r devam etU, 
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Balıkesır Halkevinde: 

Gnr. Kazım Ozalp'm konferansı 
( ı>Uu/..-u Baynm:dan dtıvam) 

Frnnsa hududunda vaziyet 
hvyl11 uoYurn eucı·ekıı Baltık 

hllkuınctlcriııi tazyik eden Sov 
~et H.usya t.alepleriııl istil•ldli
! ' Ctiııc ıniluafllı görerek ka - ' 
bul etm~yeu ko:.ıışusu kUı,;Uk 
FiııJandlynya hucum etti. üç 
aydauberl l•'iııltmdiyahlnr Rus 
lnrJn cok fulk kuvvetlerine 
karşı ,·nt.lnfarını li:ahramnncn 
muuatna ediyorlar . .UtitUn l•'itı 
ıruullyn ordusu hazar zaınnnın 
da Uç piyade !rrknsındnn tbn
rcttlr. sorerdo buna altı thtl
ynt fırkası \'e lıazı n\'CI, ,.o jaıı 
darnıa lutaları iIAve olunur. 
lşto bu dokuz ou tırkalık kU· 
.;.ık uı.lt· durt beş nılıili bUyUk 
vo imal menbaları hudutsuz 
olan kUVl'Ctler karşısında can
la lıuşla dövUşllyorlar. Birçok 
noktalarda Rusların munta -
zam fırkalarını daha az kuv
vetlerle iuhiznma uğratınnğd 
muvaffak oluyorlar. FlnlAn • 
diyaJJlnrın uğradıkları tnarru. 
zı:ı. karşı, kahramanca mUda • 
tan ve ınuvartnkııetlerl bU .. 
tün cllınnda hayret, slAka ve 
ecnıpati uynudırdı. ComlyetJ 
Akvamda her tarafta yardım • 
!ar yapılmasına ·karar verildi 
J<,akat bu yardımlar şlmdiye 
kadar bUyUk mikyasta yapıl -
maı •• ı:ıtır. Ruslar bidayette 
FlnlAndiyn ordusunun yanla • 
rından çevirerek kısa bir za. _ 
manda imha etmek ınaksndını 
takip ettiler. Fakat geri ile 
muvassala ınü~kUHl.tını berta. 
raf edemedlklorlnden ve Fin 
Jerin ınnbh·ane ve cesurane 
mukab2lelerinde11 dolayı bu 
pUnlarında muvaffak olama -
drlar. Taarruz usulUnU değiş -
tlrme~o mecbur kalarak Kare 
11 berzahına kUlliyotlt kuvvet. 
ler topladılar ve Mannerhaym 
hattının bir kısmını cepheden 
zorlamata karar verdiler adet 
fatklyetlne dayanarnk kUlll • 
yetli fnaan ve malzeme zana
tını göze alarak hUcuma baş -
ladtlar. :-.Ievziin çok tazyik& 
uğrayan kısımlarını FlnlA.ndl· 
yalılat terkederek gerideki 
hatlara cekildller. Terketttk_ 
Jerl nıovzllc!'.in hemen yakının. 
da yeni bir hatta yerleşmeleri 
FinlA.ndiya kuvvetlerinin pa • 
nlğe uğramadıklarına ve mun
tazam çekildiklerine delft.let e
diyor. Bu usuldeki taarruz 
karşısında inUdafllerin mUte -
akip ve müteaddit mUdafaa 
hatları tutmaları kabil oldu • 
ğuna ıgörc, FlnlAndlya muha -
robcsinin ne safhalara girece
ğini \'e ne kadar sUrcceğinl 
kestirmek mUmkUıı değildir. 
Rusların o havali lçln başka 
tasav'\'urları olup olmadığı 
meçhuldür. Şimdiki halde Sov 
yet Rusya ne mUtteflkJer ara· 
sındı\ hali haTp yoktur. Fakat 
Almanya He olan münasebet • 
lf'rl ml\ttefiklerin ıncn!ant!e. 
rlni doğrudan doğruya lhH\1 e
decek fanllyctlore BC\0 kedersc 

Ruzvelt 
Berline yeni bir sefir 

göndermiyecek 
Vaşigto11, 6 ( A.A.J - Ruzvelt 

matbuat mümessillerinin bir kon _ 
f eransında Berlinc yeni bir sefir 
tayin etmek tasav'11runda olma . 
drğınt ye Alman sefirinin Va~ing
tona gönderileceği hakkında bit 
glına ına!Cimat almamış olduğunu 

söylemiştir. 

Komedi F ransez 
Temsilleri 

Verilen malfunata göre, Ko. 
medi Fra.nsez artistleri 2, 3, 4 
ni:.:ın geceleri Ankara Halke
vinde temsiller vereceklerdir. 1-
ki nisanda bir manzum trajedi, 
3 nisanda A.~k ile alay olmaz 
piyesi ile Seyyah ve a..5k kome
disi 4 ni~anda mLza..ntrop ve 
manzum b:r komedi temsil edile 
cektir. 4 nisan gilnii bir de şe
hir matinesi verilecektir. 

Marib<>l. Jermen Ruva, Jan 
Suli gıöi meş.lı11r kadrn artist. 
ler ~clmektedir. Sanatkarlar 
mart sonlarına doğru sehrimiz. 
de t~msil vereceklerdir. 

Başvekilin ziyaretleri 
Aııkaı·a, 6 (llususi) - Baş

vekil Doktor Refik Saydam 
bugnn Ticaret, 1ktısat ve Zira· 
at Vek111erlni makamlarında 
ayrı ayrı ziyaret ederek ken
dileriyle cörtlfmUşlUr. 

tubH aramızcla harı> n<;ılacak • 
tır. Bu halde bizim nlacnğı -
nıız \ aziyot her ikı tarafla a. 
ramızda mevcut olan nnlaş • 
maların JıUltUmlcriııc tftbl ola
calctır. 

Arkadaşlar; 

Harpten evvel siyasi faali
yetlerimizde Almanya ile bir • 
llktc hareket eden 1talY.a mu. 
tnrebc başladıktan sonra harp 
harici rnziyotinde olduğunu 1-
lfm etmekle beraber, Alman -
yaya Jrnrşı temayül ve ıııllsaa· 
dekArlıklnrını her vesllo ilf'l 
izhar etmektedir. Slyast ricali 
bltaraflı!ın İtalyanın milli 
menfaa.tlerine uygun olnıııdığ'ı 
ııı beyan ediyorlar. Duna. ı;ö • 
re, !tnlyanların harbe girmek 
için menfaatlerine uygun ye 
kendi lehlerine müsait olacak 
fırsatın zuhuruna intizar el _ 
tikleri anlaşılıyor. Bu fırsat 
belki harp neticesine kadar da 
zuhur etmiyecektlr. BUyUk 
harbin ne safhalara gireceği
ni ve ne kadar dovnm edeceği
ni tahmin -edemeyiz. Bu husu· 
sat hakkında söylenilen mütn. 
lA.alar ihtimallere da.ya.nan fa. 
razlyelerdir. Bu çetln müphe
miyet içinde miJletlmlziıı yük
sek vasıflarına, ordumu~ın 
kıymet ve kuvvetine cuvene -
rek hAdlseleri sUkflnct ve ıu_ 
dalle takip ediyoruz. Ordu _ 
muza ötedenberl mtııetln ver_ 
dlği ehemmiyet ve yaptığı fe _ 
dakArlrğın Jyl tesJrJerJnl şimdi 
memnuniyetle görmekteyiz. 
TUrklye bugUn en modern es • 
lAha ve techlzata ııahlp olan 
bir orduya maliktir. Maddl 
kuvveti böyle mükemmel olan 
ordumuzun manevi kıymctlnt 
de milletimizin kahramanlık, 
vatanperverlik vasıfları tıı • 
mamlamaktadır. 

Arkadaşlar; 
Biz, şimdiki halde harp ha -

ricl vaziyetinde bulunuyoruz, 
Buraya kadar arzettiğJm mu • 
tala.attan anlaşıldığı veçhlle 
halen harbin bize sirayet et -
mesl muhtemel görUlmUyor. 
Böyle olmakla beraber askeri 
tedbirlerden başka bu fevka • 
ilde ahval için de hUkftmet vo 
mflletce yapılacak daha bir 
çok vazifeler vardır. llu vazi
felerin lAyiklle başarılmuı i· 
çfn hükmet mühim blr ' kanon 
la. aldığı salAhtyete dayana • 
rak faaliyete geçti. Fakat bun 
da yalnız hUkumetin tedbirle
ri kAfl değildir. Bütün mıııe -
tın tam bir vahdet içinde Te el 
birliği ne çalışması lA.zımdır. 
Bugünkü harplerde cephe ge
risi mefhumu kalmamıştır. 
Harbo giren bir memleketin 
her tarafı cephe gibi tehlike -
ye maruzdur. Muharebe ted • 
birlerine ve hazırlıklarına btı -
tün vatandaşların aynı Gayret 
ve imanla iştirak etmeleri za.. 
rurldlr. Ancak bu sayede har
bi muvaffakıyete eriştirmek 
kabll olur. Muharebenin uzun 
zaman devam etmesi ihtimali
ne karşı her lhtlyaçı asgari 
sarfiyatla yapmak bütün va .. 
tandaşların vazlfeıldlr. Husu
st hayatımızda da buna rla • 
yet ederek muharebe ihtiyatı 
lstoklarının vUcudo gelmesine 
yardım etmeliyiz. Bu suretle 
harbin sarfiyat ve ihracatını 
tela.fi etmek mUmkUn olabl -
Ur. 

vazifelerimizden biri de mu 
zır maksatlarla yapılan pro -
pagandalara kanmamak -.e 
kapılmamaktır. TUrklyenln 
siyaseti mllletln idaresine iı -
Unat eder. Ve onun arzu ve 
kararlarına göre idare olunur. 
Hileli tertiplere dUşeceğtmtze 
yanlış yollara sUrUklenecett -
mize katlyen ihtimal verilme • 
melidir. 

l3llttin millet efradınİn böy
le zamanlarda dikkat etmeleri 
10.zımgelen başka blr noktayı 
da burada hatırlatmak iıt.e • 
rim, memleketimize ait ukeı1 
işler hakkında vatandaşlan .. 
mızın bildikleri veya öğren .. 
dikleri hususatı şurada burada 
söylememeğe dikkat etmeleri 
çok mühimdir. Bunda ufak 
bir lhUyatsızhğın memlekete 
bUyUk zararlar ~etirecetinl 
hatırdan çıkarmamalıyız. 

Arkadaşlar; 
Relsicumhurumus aayııı ı. • 

met !nÖnünün yUksek idaresi 
ve isabetli ıgörUşlerl eayestnde 
TUrklyenln dUnyayı dehşete 
veren bu badirede milli men -
faatlerlmize en uygun ve u • 
llm bir yol ta.kip edeceğine ka. 
naatJmlz vardır. Mtlll ŞeQml -
ze sonsuz saygılarımı sunarak 
sözlerime nihayet ver17orum. 
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BAS 
DiŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kırıkhk 

Selanik Bankası 
Alelade Heyeti Umumiye içtimaına davet 

SelAnik Bankası Hissedarları, Ticaret Kanununun ~ G ı 
lncl marlcleslno ve Esas Mukavelesi hUkllmlcrinc ~öre l!l40 
senesi Martının' 30 uncu Cumartesi gUnU saat 11.30 da Galata
da Voy\'oda caddesinde AssikUrazioni Cenerali Hanındaki lda
ro Merkezinde sureti adfyede içtimaa davet olunurlar. 

MÜZAJIBRAT RUZYA.,IESt . 
1 -1darc Meclisi ve MUraklb Raporlarının kıraati 
2 - BllAnço ve kAr ve zarar hesabının tasdiki ile ~ı:ecllsi 

idarenin ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi ld:ıre Azalarının yer· 

lerlne yeniden AzA. intihabı, 
4 - Meclisi ldare a.zasına, şirketle icrayı muamele edc

bllmelerl için, Ticaret Kanununun 323 Uncu maddesi mucl
bJnco ıa.zım ıgelen mezuniyetin itası; 

6 - MUrakiblerin intihabı vo Ucretıerinln tayini; 
6 - Şirket ldarel Umumlyesine memur Meclisi ldare Aza

sına veya müdürlere verilecek tahsisatın tayin ve tesblti zım
nında Meclisi İdareye ita kılman salft.hlyetin teyidi. Meclisi 
ldaro Azasına. verllecek hakkı huzurun tcsbltl. 

LA.aka! 8,29 TUrk liralık (125) adet (A) tertibi hisse se
nedino malik olup da Heyeti Umumiyeye fştirA.k etmeğl veya 
temsil edilmeği istlyen hissedarlar, hisse senetlerini, Iteyell 
Umumlyenln içtimaından lA.akal blr hatta evvel, yanl 1!'.140 sc. 
nesi Martının 23 üncU gUnUne kadar: 

1STA~DUL'da: Şirket Merkezine, 
ve 15 sUn evvel, yani nihayet 1940 senesi Martının 16 mcı 
gUnUne kadar; 

SELAN1K'te: SeIAnlk Bankası Şubesine, 
PARlS'tc: Kambon sokağr, 43 Numarada"Crcdlt Fonclcr 

d'Algcrle et do Tunisie., ye 
PARlS'te: Boulevard Haussamann 29 Numarada, 

"SOClETE GE~ERALE,, 
tevdi etmelidirler. 

MECLlSl 10ı\flB 

istanbul Levazım amirliğinden : 
Memleket dışından 1000 11A. 1~00 ba§ top beygiri 'g Mart 940 Cuma gU. 

nU ıaat Hı de Ankarada M. M. V. Satm Alma Komisyonunda pazarlıkla 

ıatm almaca.ktır. AlAkadar firmalar daha evvel Komisyona milracaatıa 

ııeraltl öğreneblllrler. Pazarlığa l§tlrAk edecekler tekli! edecekleri ııon flat 

llzcrlnden kaU tc.mlnaUarı ve diğer kanunt veslkalarlyle birlikte pazarlık 

&1lzı \·e .saatte koinJıyonda haZil' bulunmaları. (1676) 

ve bütün 
.., 1 1 

agrı annız 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 ka-
şe alınabilir. 

Zayi 
1 Ma. t 940 Cuma günU UskUdar 

\•ııpur lııkeleııindl'n Yenlcami arıı.sınd:ı 
t:übik mUhUrUmU z11yl t>ttim. Yenis1-
nl çıkaracağımdan c.!lklsinln hUkmU 
yoktur. Kimseye borcum yoktur. 

,Mchf!'<'t IJ •lik~I) 
(31617) 

htanbul lkl11cl lcra Dalre111lndt>n: 
Bir borçtan dolayı 939/4761 No.h 

dosyamızla tahtı hacze alman muh_ 
telif cins elblıellk erkek kumaşı ve 
yt'nl biçilml!J paltoluk kuma§ 13/3/ 
9·rn tarihi.ne mUs11dl! Çar&ı&mb& günU 
1&at 13 buçuktan IUbarcn Sandal Be.' 
deııtenlndo satılacaktır. Ogün mu
hammen kryınetlnln yüzde 75 ini bul-' 
maz.sa. ikinci artırması 1~/3/940 tari
hine mUsadl.C Cuma gUnU aynı mahal 
ve , saatte icra olunarak en çok artı. 
rana ihale edilecektir. 

, Taliplerin yüzde 7 buçuk pey akçe_ 
sile aatı§ 7.amanlar:mda Sandal Bedes
teninde uıulU dairesinde müzayedeye 
i;ıtirAJderl UAn olunur. {31682) 

btanbul Aııllye 9 uncu Hukuk HA
klmllfln~n: 

Nimet Ka.rayel tarafından Eskl~e
hlr Odunpazarında EakJıehlr lise öğ. 
retmenl :Sayan P'e1zlyenln apartıma_ 
nrnda oturan kocası Cevdet Karayel 
aleyhine mş.hkemenin 39/307 numa
rulle açmt§ olduğu bo§anma davası
nın yapılan muhakemesinde mDddel
aleyh Cevdet Karayelin 4 /3/940 saat 
9.30 da mahkemede ha.zır bulunmaııı 
için HA.nen teb!lğat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmediğinden hakkında_ 
kl duruıJmanın J:'ıyaben lcraııına. ve 
müddelaleyhe ~ıı gUn zar.Cında bir 
gıyap kararı yazılma.sına ve mahke. 
me divanıhaneılne tallklne ''e gaze
telerle de llA.nat icrasına karar veril
miş olmakla mUddeialeyhin işbu J:'l

yap ka.rarınıı. beı:ı gUn zarfında itiraz 
etmesine ve muhakeme J:'ÜnU olan 
1/4/940 saat 9,30 da dıı. bizzat veya. 
bilveklle muhakemede hazır bulun
muı IOzumu, akııl takdirde muhake. 
menin gıyaben bakılacağı tebliğ mil· 
k&mına kaim olmak Uzere 11An olunur. 

(316'H) 

Tlrklye ComburJyet Merkez Hank••• 2 ı 3 / 1940 
AKif.tF 

, KCl-'a: 
Altın: Safi Klogra.m 71 72t aw 
Banknot • • • , • 
Ufaklık • • , • , • 

Dahilde7ci Muhabirler: 
:Altm: Safi Kilogram 
Türk Lirası , • • . 

Hariçteki Muhabirler: 
'.Altın: Safi Kilogram 10 012 341> 

'.Altına tahvili kabil serbest 
dovizlcr • . • • 
Di,ğcr dövizler ve oorçlu 
Iairin~ baki~·elerl , • 

Hazine tnht:-illeri: 
Deruhte edilen -vrakı ·-:ııık. 
diye karşıltğı . . . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafrndan 
vaki tecliyat . . . • 

. Scnedat cfü:dnnı: 
Tıc:ıri senetler . . , . 

T::shom ı·e fahı;iMt cii;:dtn" · 
( 11cruhtc edilen evrakı mık. 

A divcnin karS'llııb osham ve 

B 
l tah\•ilat itiharf ktyrnPtle 
Serbest esham ve tahvilat: 

A t'fın.~7ar: 
Hazineye krsa \'adeli avans 
R.ltm ve dövi?: ti7.crine . • • 
Tah\•iıat Uzcrine • • , 
Hissedarlar • • • • • 
Muhtelif • • , , , • 

100.881.857.86 
13.058. 7 46.50 
1.858.510. 18 

292.910.~1 

14.083.156.90 

19.444.48 

33.895.692.08 

158. 748.563.-

18.206.398.-

226.882.473.57 

50. 771 .564.36 
8.395.982.01 

2.928.000.-
12.158.84 

7.330.299.99 

Yekıi1 

Lira 

115.799.l 14.54 

292.910.53 ı 

47. 99S.293.4G 1 

140.542.165.- ~ 

P.AS1f. 
Sermaye • • , ı , 

fhtiyat akfe.!i: 
Adi ve fevkalade , • ı • 
Husust • , • • ı 

TedaviUdeki BanJ.:notl<ır: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tcv. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bıtki.vc~I . . • • • 
Knrşılı~ tamamen altın olarak 
ilıi. ve ten tedavüle vazedilen • 

· Reeskont mukabili ila vten te
da. vazcd. 

Türl~ IArrr.-tt Meudıaıtı: 

226.882.473.57 i ' 
1 

Altma ta.h\•ili kabil dövizler 
Diicr dövizler ve alacaklı Kli. 
rinf! bakiyeleri • • • 
Muhtelit • , 1 , 1 • • 

59.167.546.371 

1 
1 
1 

10.270.458.83 ~ 
4.500.000.- ' 

14.848.604.97 
'j 

620 ~01.567.1.7 \ 

llrr yemekten s0ııra gllnık 3 <lcfn 
dişlerinizi muntazaman n. A D Y O L 1 N 

cliş macunu ile fırçnlnyıııız. 

Askeri 
/(_amus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
:-ı.ll ış ,yeri: V,\I{ il' 1~11.abc\·I 

BORSA 
- Ankara 6-3-940-
ı---Ç EKLE .R --

1 l:iterU·ı (lna;Ub:) (1.2.J. 
l 00 Uolar (Ar ll" riku) 130.19 
100 Fmn1117. f'rankı 2.9i2G 
100 Liret ,!taı~·a) G.8:!7l 
100 lıı\.i\;re Fruıkı ::w.2;2;; 
100 Florin (Felemenk) 69.1611 
100 Rayemark (Alman) 
100 BcJg .. (Belçika) 22.01 . 
100 Dı.rahmJ (l'unan) o.ın 

lOO Leva (Bula;ar) 1.6075 

100 <'ekoıılo\.·alt kuronu 

100 l'ezctn ,lspanya) 13.35 
100 :lllotı (l.eblatan) 

100 l'l'llJ:Ö (!U:ıcar) 23.r>S 
100 U•y ( Uomcn) 0.617:> 

100 Din r ( \'UJ;O!!ll\V) S.082.') 

100 ı·m (J:ıpon) 31. IR7~ 

100 lıweç t< uroııu 31.00:> 

100 l(ulılr (l'ı•ı) 

- Esham ve Tahvilat -
'l'lirk bor<'u ı JK'3ln ıs.;:; 

t~rııuıl J 9.96 
Anadolu D~mlryohı 1 

ve U pr,ın 39.-

!'iAllllll: A."ı'/M U.\ 
B;ı~ılılt~ı \'ı•r· \',t/\/7 ~lnth:ı:ı'-ı 

Umıırn :'\cşriynlı ıd,ıre tdrn: 
Refik Ahınrt Srvrnı;ıil 

vaziyeti 

4.217.134.25 
6.000.000:-

158.748.563.-

18.206.398.-

140.542. 165.-

17.000.000.-

~.....:=:==== 
Lıra 

15.000.000.-

10.217.134.25 

148.500.000.- 1 306.042.165.-
112.446.757.45 

3.017.55 

4R539.6Ga.4o <18.542.679.95 
128.052.830.62 

. - -
l'ckw 620.301.567.27 

11 V2 

~ 
Güzel Sanatlar Akadeıtl~JJ 
Ankara Caddesinde Mf. 

GUN'de Satılır. 

inhisarlar 
müdürl~ğ 

Clııııl Miktarı Mııh • .Bed<'li 

Lira J\:r. 

Se.sslz yazı makinesi 6 Adet 1080 
fillP-me maklneı1l zmı. 300 ., :010 
para laşı ''50 talunı'' 
Kn:ı:aln kolası MOO Kilo 
Soda nooo 
ı.itapon "müteahhit" 

22n :ıo 
39:! 40 

.. -"hesabına" 88'1. ııtııll _,. 
Süpürge bliyUk boy 3000 Adet "Mlltrnhhlt bCllll 6 ıı....: • 

I - lılnreml:ı: için yukarda clmı ve miktarı yatılı 
alınacaktır. tllf,. 

H - Eksiltme 13-lll-940 çar.,amb:ı. s;Unll l{ıı.b& 
MUb:ıyaat §ubesl alım komisyonundıı. ynpılncaktlr. ıı.rtl-.ıj 

III - şartnameler her gUn sözU geçen r;ıubcdcrı I' , 
lir. e şJ 

IV - lsteklilcrln eksiltme için t:ıyln olunnrı &Un ~ 
misyona gelmeleri. "1001" 

* * • 111' .. •il tıı 
ı - l!l·2·9t0 tarihinde 1000 M3 tlım boy t11.h..,.) 

den y<"nldcn pazarlığa. konmuştur. ıst 

It - Pazarlı!< ll·III-lJiO pazartesi gUnU ıaat 1~ d~:ı ).ş 
ta levazım ve mUbnyaat şubesfndcld alım komıııyonun ıe'·r.JI 

III - Şartname ve cb'nt llstesl herı;Un sözU ı;et~11 

sinden 220 kuruş muknblllndc alınablllr. un ,., 
IV - Pazarlığa iştirak etmek lııtlyenler xnuayyerı g -c (>i;'I 

gtivenmc paralarlle ,·eya banka teminat mektupıarlle ' 
llılc adı geçen komisyona ı;-clmelcrl. 

V - Kereste sif olarak teslim edileblllr .. 

Devlet Demiryoltarı ve . 
işletme Umum idaresı ~ 

dııııt 
i •e t ;drJI# 

Betlelt TUrk _ !nı;lliz kredi ıı.nlaşmasıntl:ı.n ted > \'jl11 '-p 
yansı tekarrUr eden takriben 135.000 kilo bnlor ıırıtJ'\lve tef 
levhalar ve takriben 45.000 kllo bakır lokomotif ocnl< cl-litı~.,, 
sureUle ve mtinhasıran lnglllz t'irmaıarından satı11 şllfl:dr11d11, 

Bıı hususta tanzim edllmlş olan şartnnmcıcr µo ıı.ı111ı 
Atcşcll~lndC'n ve Ank11ra Devlet Demlryo11M1 u Jıllııil 
den tedarik cdilebillr. Şartname almak lstr.ycnlcrlr:ı ~,,ıııııl tf 
eden bir lnı;'lliz fabrikasını temsil ettiklerin! :eırrn" )'erle 
bllc1irerek, tahriren Yeyrı şifahen yukarda sözU geçen 'Y-tlf'!.. 
11\.zımclır. 111ıııe 

\'erilerek tekliflerin en nihayet 20-4-1!>~0 t~:9ntl118 
Devlet Demlryollnn Merkez Dokuzuncu Artırnıl\ .F• 
tenli edilmiş olması lı'lzımgcldl,ğl ilfln olunur. (16t:?> ı;I-

* * * rıGo0~ 
Muhammen bedeli 2352 llrıı. olan muhtelli cb3tt1' ·dllrt'$'l 

:ıS.3.19rn l'azartesl gUnll saat (10.301 on buçuttta B~~ .,tııı; 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ustıli rYlıı'·ll1' 

Hu işe girnırk isUyenlcrin li6 lira 40 kurıışJtl~ ,.~tıııe 
lrnnıınun tayin ettiği vesaikle birlikte cl<siltme ı;tırıl 
yona mUracantınrı 11\.zımdır. ..ıc: d 

olll' r 
nu işe alt §Rrtnamcler komisyondan parasız 

VAKİT ·matb~; 
K it~p kısmını gerı'1pt:, 
tanoziln edip aÇ~-~J. 

Kitap, mecmua, gazete · ııl• .... t-._,.,. 
Tabiler namına cliziH i~Jet• 

.r , •r.·· .. ., . -·---~~ 
Vakit Kitapevı 

Dün ve yarın tercü
me külliyatı 

N~. 31-40 4 cü sen 
H it asın külliyatı ıv 

:i2 Metafizik 
3:! tskencıer 

Kr. 

60 
40 
60 

ı ıırımuz. 19~8 tarihinden ıtibaren: bkonto haddi % 4 Altm Uzerine % 3 34 Kadın ve 30syaliun 100 J 
35 Demokrit , 25 


