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Milticfik gemileri mu7ıaf a::a Cflc1!. 7ıir l ngiliz Destroyeri, ıı.ıapur1arcr rarpmaılmı cuı•c7 dcnfo 
ii::crindc bir mayıı gör01·cl~ ınfıla1c ctttrmi~, böylocc faciayı önlemiştir. ( Yazısı :> incid e) 

Avukat HulOsi Şişlide bir çama
şır sandığında bulundu (Y• .. ··~•ncldc) 

ingiliz tayyareleri Polonya 
üzerinoo uçtu 

Londra, 8 (A.A.) - Hava nezareti bu 
ı;ab;ıh bildiriyor ki 1ngiliı: tayyareleri dün ge. 
cc Alman toprakları üzerinde uzun keşif uçu~ 
ları yapmışlardır. Tayyareler, Şarki Polonyaya 
kadar uzanmışlar ve Poscn şehri üzerinde de 
uçmuşlardır. 

İ ngiliz tayyarelerinin Polonya Uurinde 
uçuş yaptıkları il!.< defa olarak bildirilmektedir. 

bu fikirlerin tahakkuku mümkftn 
müdür!. 

(Devamı ~ ilncaM) 

Kutupta yeni keşiflere çıkan 
Sedov gemisini kurtaran 

J. Stalin buzkıran 
gemısnun 

ınuvaffa~ ıyeUeri 
Balatta bir tütün deposu Kas!m- , ...................... _ ................ , 

. 1 HiTLER'LE i 
paşada iki ev yandı l İJ~ıtc:~n'!.~ I " 

: JJ~rlin S<'firi r ! 

ı Sir Nevi[ Hender· l 
i ~ son'un hatıraları ıi 

: Bugünden itibaren J 

!SON DAKiKA 
gazetesinde 
Bu hnrp sc ıı~inin ('n n

liihi}·ct ı-;a hihi :r.atııım 1-
) :t~i h:ı tı rn lnrını ~ izin de 
tald p ı•tlccc~iııi z i ıİıııu)O-

• ruz. ı ıu hntırn lnrı takip 
ı s izin i ı;i n hakik i hir knznııç 
ı olaı·n k re hn ·hin nn~ıl bir 
i şcrnit içinclo koptuğunu 
f trf<'rı·ııntllı- nnln)·ıu-nksmı:ı:. 

Scdov'u 7.1tlanw•ya g!dcıı J. ~ir liıı 1m~7mwı gcm{!li 
(Yazısı 3 üncürk' 

~ünlerin veŞinden: - awa 1-iE ,_.,._. Lttawı ......,. za 

Muhtekir kimdir? 
Muhtckic:in bir kanuni tarife, 

bir luğat manası var: Yüze aldı · 
iını meacl& iki yüze, b~t 7Ü&c 
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1 POLl.TiKA j 
iki politika prensibi 

Memleket vardır ki orada iç 
politika hakimdir. Harici siya
set onun bir tezahUrüdilr. Mem· 
leket vardır ki orada dış politL 
ka hakimdir. Dahili siya.set ha
ricl ooli tika.nm bir gölgesi. bir 
devamıdır. 

KuvveUi bir bUnyeye malik 
olan devletlerde harict siyaset 
daima milli bii vasıf kazanm13-
tır. Bilnyesi z.avıf olan, hayatı
nı komşularının yahut dilnyada... 
ki devletler araı5ındakt muvaze. 
nelerden, tezatlardan istifade e
derek idame etmek isteyen dev
letlerde dalmt, istikrarlı pren. 
siplere istinat eden bir dahill 
siyaset mevcut değildir. 

Hic; olmazsa on yedinci asır. 
danberi dünya devletlerini böy. 
le bir tasn.l.f çerçevesi içinde 
mütalea etmek mUmkUndUr. 
Osmanlı imparatorluğunun 19 

uncu Mn, harict siya.sete bel 
bağlamı~ bir dahili politikanın 
büt.Un perişanlı~nı. bUtün sefa. 
Jetini arıeder. Onun dahili ısla. 
batında kendini tedavi hususun. 
da cezri, esaslı, devamlı çareler 
temin edememesi hep bu ~ 
dendir. 

OçUncU Sultan Selime verilen 
n.oorlar, daha sonra Tanzimat 
ricalinin tasavvurları ya tabak. 
kuk lrnkAnma malik olamamış 
yahut ta tahakkuk ederken ya. 
n yolda devlet siya.seti istika_ 
metini değiştirmiştir. Sebep ne. 
di ., 

r-. 
Sebebi sadece devleti idare e. 

den şahısların kabahati olarak 
mUetlea etmek meseleyi 
halletmek değildir. Halledilme. 
yen meseleyi bir kaç adamın ka.. 
rakterine, sevlveslne bağlaya. 
n.k onlan m~ul etmek belki in. 
eanlann kendilerini hatadan be. 
rl saymaJarma sebep olur. Fa. 
kat dava bundan bir §CY kazan. 
mış olmaz. · 
Osmanlı imparatorlu~ 18 in. 

et uırdan itibaren A vrupanm 
bUyUk kuvvetleri ile karşı kar. 
§JYa ldJ : bu bUyUk kuvvetler 
Çarlık RU!yuı, A vuırturya 1m.. 
paratorluğu, İnJriltere ve Fran
sadır. 

lmoaratrluk bUtUn efyasf ta. 
alf yetini bu dört devletin tezat. 
lanndan istifade etmeye, gA.h 
birlısile, gAh bir kaçıyla birisi 
veya bir kaçı hakkında kombL 
nezonlar kurmava sarfetmlştlr. 

Bu dört kuvveUn de hedefle· 
ıi mahimdu. Çarlık Rwıyası eı. 
cak denizlere çıkmak lıstf vordu. 
Karadeniz sa.hfllerine indikten 
80nra Balkanlarda bir zaman • 
lar din namma, Fransız İhtiUL 
]inden sonra milliyet namma 
nilfuz tesis edivor. İmparator. 
luıhı parçalıyor, tamoon devlet. 
Jer teşkfllnl arzu ediyor ve her 
vasıta ile bunu tahakkuk ettir. 
meı?e çalışıyordu. 

A vusturva Balkanlarda Rus. 
yanın rakibi idi. Onun dn hede. 
fi Selanik limanından Akdenize 
çıkmaktı. Balkanlar da gii.h Rus. 
yanın müttefiki. gah rakibi ola. 
rak ıcörUnUyordu. Zaman zaman 
A vwsturya • Rusyaya karşı Os. 
manh !mparatorlu~ında bir 
dost r.ehresi görUvor. Bazan BL 
bıali Rusynyı A vusturvanın im
para torluiu parcalamakta orta. 
ğı olarak buluvordu. 

lnPiltere Hindistnna sahiptı. 
Hindistana giden kara yolları, 
ve Hfndistanı tutacak olan mcs. 
net noktalan Osmanlı lmpara. 
torlu~nun elinde idi. Irak, Fi
listin, Şandenizine hakim olan 
Arabi8tan Osmanlı İmparator. 
luğunun bir vilavetl idi. Süvevş 
kan~lı açıldıktan sonra Akde. 
nlzdekl adalardan Osmanlı hl. 
hfmivetl altında bulunanlar da 
SUveVIJ yolu bakımından ehem· 
mivetli idi. Aynı zamanda ln. 
giltcre kara Avrunasından önce 
80sval ve -ekonomik tekamUIUnU 
yaomı.ştı. Makineleşmişti. Tica. 
ret ve Mkit sermavesl lnkff}af 
halinde idi. Os?Y'anh Ulkesi bir 
pazar yeri ola.bilirdi. 

Bu pazar verini muhafaza eL 
mek. sıcak denizlere ~ıkmak ls
tcven Rusvayı tevklf etmekle 
mUmkUndü. O devirdeki boğnz. 
Jarm rc1imi hakkında İn!!iliz 
dilştlnceleri hep bu esasa daya. 
nırdı. 

Diğer tnrafta bir Fran!;a 
vardı, KantL"\i de\Tindenberl ti. 
caret sermayesi Osmanlı mem
leketinde iş görüyordu. A vm za. 
manda bu devlet Akd0 nize hfı. 
kim olmak emelinde idi. Bunun 
da sr.ak deniz a.'1'TI sahnlarda 
lk:arlivı ftt"d1. 1'9akat Suriye 
ft LIRlnu onun için Akdeniz 

sonra Akdenlzde hikimlyet ar. 
zusu daha kuvvetli bir hal aJ. 
nuştı. 

Çarlık Rusyasmm nUfuzunu 
artırması, Osmanlı imparator. 
luğunu pa.rça.lama.sı İngiltereyi 
olduğu gibi Fransayı da. hem si. 
ya.af, hem lktısadt menfaatler 
bakımından alikalandınyordu. 
Zavıf Osmanlı İmparatorluğu bu 
muhtelif temayülleri üade eden 
ve hepsi de dinamik bir rnalıi
yet arzeden emperyalist devlet. 
\erin ortasında yer alınıştI. 

Bu devletlerin harici politlka
lannı tahakuk ettirmek için Os
manlı Lnoaratorluğuna empou 
ettikleri birer dahill siyaret var 
dL Bu dahili siyasetin nasıl bir 
şey olduğunu anlatmak için bil. 
yük misaller ~etirmeğe lüzum 
yoktu. O zaman sadrazamlar 
mevkii iktidara memleket hak
kındaki projeleri ile gelmezler, . 
ona mukas;l filan sadra.zam ln
~iliz taraftarı, filan sadrazam 
Fransız taraftarı, filin sadra. 
zam Avusturya taraftan, fillı.n 
sadrazam Rus taraftan diye yA· 
dedilirdi. Kabine programı ye. 
rine bu etiketler kafi görülürdü. 

Kabineler harici siyasetin 
riizganna göre yerlerine gelir. 
İstikamet değiştiği 7.aman fiske 
ile dokunulmuş iskambil kağıL 
lan ~bi devrilirlerdi. Yalnız bu 
kadar değil, memleketin muta. 
sam! veya kaymakam ta vin et. 
mek fçfn sefirlerle pazarlık eL 
tiği seneleri arkada bırakalı yUz 
senevi geçmedi. 

1moaratorluk bu zaflan için
de harap oldu. imparatorluğu 
ne harpler, ne de fakirliği harap 
etmemiştir. Onu harap eden 
bUnyeglndeld bozukluktu. 

• •• • 
İmDaratorluğu tu!lye ederek 

onun enkazı Uz.erinde Cumhuri. 
yeti kurduğumuz zaman yaptı
gımız ilk iş Tilrkiyedeki bünye. 
vi değişmeyi temin etmek oldu. 
Bu değişme bugUn yUzdc yUz 
tamamdır. 

. TUtkJye kuvvetli bir dahili 
oolftikanm hattan üzerfndedJr. 
Bu hatlar mllet tarafından çi. 
zilmiştir. Millet. milll misak hu
dutıannda müstakil bir devlet 
ooUtika.smı 20 senedir tezatsız 
bir ~kilde idare etmektedir. 

DUnya oolitlkasmda geçen as. 
rın hd.d1selerini andıran baz.r 
müşabehetlere kamlarak bizi 
Osmanlı İmparatorluğunun bir 
devamı sananlar kim olursa ol. 
sun muhakkak ki yaman bir şe
kilde aldanmaya mahkfundur. 
lar. Bizi kendi şartlarımız için. 
de inki~ eden müstakil bir 
millet olarak düştınmelidirler. 

SADRt ERTEM 

Talebeler göz muayene
sinden geçirilecek 

Lise ve orta okullardaki talebe· 
lerin umumt surette gözlerinin mu 
ayenelrine karar gerilmiş ve bu 
hususta hazırlıklara başlanmı§tı.r. 
Talebenin gözlerini muayene et· 
mek Uzere bir İstanbul Eıkek Li. 
sesinden ve bir de Kız Lisesinden 
olmak üzere iki hey'et kurulacak
tır. Hey'etler pazartesi günün 
den itimrcn faaliyete geçerek 
muayenelere başlavacaklardır. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
-···. 11 l .................... .._.. ... _ •••• 

ı 11an ıno 

Bandırol rüaumuna 
zam 

SJgara lcAğıdı ve kibritten &lmmak. 
ta olaıı bandırol rUaumunwı b1r mJs. 
llne JblAğl tekarrUr etml§Ur. Bu mak. 
aaua Maliye NuareU blr kanun ırı.. 

ylhası huırtamı,tır. B&ndırol rtlau. 
munun artmaa1yle aenede iki milyon 
kadar bir vartdat almablleceğt UmJt 
edllmektedlr. 

Cumarte • Pazar ı 
9 Nlatt 10 Mart --------

:IJ Muharrc: mi .. ~o \1 uhaı rem; 

Ka~11Tı ı '~ Kıı~ım • 4 

\'ııkltıer Vııııatı Eznn1 \'nsııtt Er.ıml 

GUnC31n 
do,~u o 23 12 ıs 6 zo lJ 10 

Oğle 12 %1' 6 16 il H 8 ı,ı 

lklndl ıa 41 9 sı JG 41. 9 sı 
Alqam 18 09 12 00 18 10 12 00 
Y&taı 19 38 1 80 19 39 1 80 
imsak 4 44 10 13 ' 42 10 82 

Denizlerde fırtına 
devam ediyor 

Ali ÇetiP~atl 
bugUn gel!., 

Haliçte~~ ti 
aane~, 

kikler Y~1 ~ 
Münakale V~ 

yanın bu~~' f~ 
beklenme.KWU"r. bilb~ 
gün kalacak. ,"e tf oJJ':: 

1 1 , j inşa edilmesı k:I\~ 
arı ve zmır vapurıarı ~:i;~:~~r.~ ~ 

lacak olan bu rfol~ ftl 
du .. n Kar. ad eniz den geldi ~i:t~n bi~ra!n~iz (ıt!O 

caktır. hıfl1!! 

nuna ait depoyu sular ba.smış, tedir. Zonguldak hattı dıı. !nza- isJ}1::~ıece~ ~ 
veti§en itfaiye sulan boşaltmış. ya uğramıştır. 6-7 bin tonluk~~ 

Karadeniz, Ege ve Marmara 
denizlerinde fırtma devam et -
mektedir. Vapur seferleri intL 
znmmı kaybetmiştir. Salı günil 
limanımv.a gelmesi bekler.en Ta.. 
n vapuru ile evvelki gUn gelme. 
si icap eden lzmir vapuru an 
cak diln limanımıza gelebilmiş. 
!erdir. Bir çok Karadeniz iL 
manlarma. 10 ,;lndenbo..ri vapur 
uğra vamadığından ihracat eş. 
valan iskelelerde birikmiş. bun· 
lardan bir kısmı lzmir ve Tarı 
vapurlarına yUkletllmiştir. Bu 
iki vapurun güvertelerine bile 
eşya konmuştur. Karadenizde 
kar tipisi de vardır. Bu yüzden 
diln bır çok vanurlar Bo~azdan 
~ıkamamıştır. Evvelki gün li-
111anımızdan Karadenize hare . 
ket eden Denizvallarmm Dumlu 
oınar vapuru Karadenizde mUL 
hiş bir fırtınaya yakalanmış ve 
· Uçük olan vapur yoluna deva.ırı 
edemiyerek geri dönmu., ve BU· 
vUkdere anlerlne demirlemiştir. 
Vapur geceyi Boğazda geçirdik. 
ten sonra dün sabah Karadeni.. 
ze çıkarak yoluna devam edebil. 
miştir. 

Dün sabah denizlerin fazla 
dalgalı ve akıntılı olması yU.zlln
dcn Köprüler de açılamamıştır. 

Diier limanlardaki kazalar 
Fırtına hım.it ve 1zmir liman. 

armda da tahrtbat ya:pmışttr. 
f zmirde Cumhuriyet isimli 50 
tonluk bir motör batmış, kap • 
tanı ile Uç tayf ası ırllçlUkle kur. 
tanımıştır. lzmit limanında da 
bir sandal ha.tarak içiı:dekller 
lnhisa.r idaresinin 4 numaralı 
motörü tarafmdan denir.den aağ 
olarak c;ıkanlmı§tır. 

Evvelki akşam ltma.nım!Ma 
da bazı kazalar olmuştur. 

52 numaralı vapurun dümeni 
kınldı 

Ortaköyden kala.batık bir yol
cu ile hareket eden Şirketi 
HayriyenJn 52 numaralı vapu. 
nmun birdenbire dilmen makL 
nesi kınlmış ve vapur sularla 
sürüklenmcğe başlamıştır. Halk 
telU.şa düşerek feryada başla • 
mışlar, bereket kaptan yedek 
el dilmeni ile vapuru idaresine 
almıştır. Bu suretle 52 nıumara 
~çlilkle köprUve getirilmiş ve 
volcular çıkarıldıktan sonra 
Halice almmı3t.1r. 

Burgaz vapuru istimpo& 
ç&J'plflı 

Yine evelkl ~n Köprünün A. 
dalar iskel~lnden hareket eden 
Denizyollannın Bur~az vapuru 
q!rketi Hayriyenin İşgüzar is • 
timbotu ile müsademe etmiş, i. 
kisi de hasara uğramışlardır. 
Liman tahkikat yapmaktadır. 

tır. Bunlardan başka bir çok Geyve civarındaki telgraf hat :unabileccktlr· 't~· 
bahçe duva.rlan yıkılmıştır. ları da bozulmuşsa da tamir e. başlanması nıu" ~~- ~ 

Telefon ballan da bozuldu dilmlstir. Telefon hatlarınm tn. orojcler b~r!ıaıicfll 
Avrupa ve Trakya şehirleri mirine de Gahı:!ılmaktadrr. bundan baŞk!l .r~ıat' 

ile telefon muhaberatı kesilmiş. Bugünkü hava mesi ile DenızY dl " 
lir. Trakyadaki bütUn telefon DUn sabahtan akşama kadar vaziyeti halcklll ~ 
hatları bo~lmuştur. Ankara ile fru:ılah bir şekilde kar yağmış. vaoacaktır. ?dilll IJ11l..,,
valnız Geyve tarikile ve bir bat tır. Rasathane havanın bueiin - deniz nakliya.tı \"eJdlt 
ile konuşulabilmektedir. !zmirle terde bozuk gideceğini ve fırtı. Ayet ~~tuğ da. ./ , 
olan telefon hattı da bozuktur. nanm denizlerde devam edeceği. decek~ 1..dfll 
~kfsebirle de göriişülememek. ni bildirmektedir. hOı• 

l .1 . Talebelere -
ngı tereye ısmar- varakası ~ 
lanacak 11 vapur vel~ci~fe ~ 

Ankaradaki müzakerelere iştirak etmek 
üzere şehrimizden bir fen heyeti oittı 
Denizyolları için ıama.rlaııa . 

ca.k 11 vapurun 1lngiliz Swan 
Hunter firma.sına siparişleri 
katı olarak kararlaşmıştır. Bu 
firmanın bir mUmeealli Anka.ra
ya gelmiş ve Veklletle son mn. 
sa.kerelere baflamlfbr. Bu mu
za.kerelerde vapurlarm son ten. 
nt ve inşaat vasıfları tayin ed.i. 
lecektir. Bu mUzakerelerde bu
lunmak Uz.ere Vekllet eehrlmlz. 
den de bir fen heyeti davet et
miştir, 

Denlzyolla.n td&resi fen heye. 
U reisi Hıfzı, işletme mUdUrU 
Nuuhi ve Ka.smı'Oa1j& fabrika 
havuzlar mUdUrU Şemsi evvelki 

a1qam Anka.raya gitmişlerdir. 
Bu heyet İngiliz f a.brikıuu mn. 
messilile vapurlarm insant şart
larını tesbit edecek ve bundan 
sonra sipariş mukavelesi imza 
edllecelrtir. 11 vapurdan dört 
tanesi her hatta işleyebilecek 
~UyUklUkte olacak, df~rleri 
Mannara, İnebolu ve Avvalık 
hattan için küçük tipte lnp. e.. 
dilecektir. 

Teslim mUddetlerl honUz kati 
surettte kararlaşmıştır. Bu 
"nUddetln ı:nllmkUn olduP.u ka • 
dar kısa olması için fabrika 
mt\mcssilllc temaslar yapılmak. 
tadır. 

ıat ~~~ 
I.Jse ve o~ 

leri aylık top 1~ tan bul erkek~ 
yapmışlardır. ~ .'!'A 
evvelce tesbl! .~1ıo~ ~ 
üzerinde goril; ... ""'""' ~ 
maddeler okulltı~et 
lerile teması ve lı ..M 
sidir. ıJl8ler"'"1f 

Orta okul \"8 şıt:• 
nin okuldaki.~~~ I 
durumları e~ 

layıldle aıa.ıca -
vapılan tctkiklet~dJt:..J" 
taşılmış bulun!1lulof ~1~ 
ki çocuğun unı u]elı' 'iJY!I. 
lışması okulla tır• ~f 
smda müşterek rt1tl ~ 
ıama.n okulla te ,,... J 
buriyetindedir: -~ . ~ 
tin yerine getırı -~ "I 
tedir. _,~~A 

Bazı okul t!lo' • o!:'d 2 
okularından b~ ,,yı~l 
kasket givdildetı.;..ı~ 
devam etmıyen tJe~ 
de lise kaslretle~ ... 't/:f 
rülmüştUr. Tfl.le"" dl fll' il"" 
kasket ta.cııınal~~,- f 
kak menedimesı ,ot(;. 
rar ahnmı~tır· sı1'f ~~ 

Öih'etmenJer ısbl .... ı 1'~ 
cukları kontr0l~er oJ,.;~ı f!i. 
lardır. Ayrıc~.,.~ ~ 

Merkezi Giresunda olan fm • mıştır. Bugün tekrar toplamla. ine hUvivct t]e t.J~~ 
dık ihracatçıları birliğinin &eh- rak müzakerelere devam edile . ccktlr. Bu suret gt1t'~~ 
rimizdeki bilrosu dUn memleke- cektlr. ~ halde kasI<e ıC1sJ ~ 
timizden fmdık almak isteyen Kağıt ithalatçıları da ihraca. te.c;bit edflerel< ~eti c il" . 

ihracatı kontrol dairesfndeki toplantı 

Alnianlar fındıklarımızı 
ucuz almak istiy.orlar 

bir Alman firması mümesilleri. tı kontrol dairesi relsl Hakkı viı.bancı okul ~ 2 
nin iştlrakile ihracatı kontrol Nezihinin ba.5kanlığında dUn bir !ebeler de oku~~· 
dairesinde bir toplantı yanmı§ • tonlantı vapmışlar ve lta.ıya - !erine verilece 
tır. Toplantıya, ihracatı kontrol dan getirecekleri kağıtların ·ı·ııd~t.., 
dairesi reisi Hakkı Nezihi reis- cinslerl ve miktarları UT.erinde Bahar tatı 1 ~, .. 
llk etmiştir. Almanlar alacak - ~örUmnlişlerdir. kteplet ~if f. 
tan malları evvelce birlik tara. tplik ithalatçıları da Italya. _ me 1' P.-

1~~ 
fından tavı·n cdı'lmı" • olan fı'yat. r · edece ~ ..,.-., ., ., dan ve nmltereden ı:retirecekle.. ,. 
'ardan daha UC""" almak ı"ste • · · "kt l U1' ~ ~ l ~ ri ıpliklerın mı ar anm ve kim "e ,,.; 
mişlerdir. lere ne kadar getirilecelföıf tes. Lise, orta ·11.ıJ ~ ..... ~ .. 

Fakat birlik buna razı olma - bit isiyle uM-asmalttadırlar. naat notu. ~ıntı aP':..tıi~ 
Köprü ağzındaki kaza ,...,. • bahar tatiJı "! ..,,.-_ 

za ~~~:u~p~i~nrd~~~ eı·r hırs•z yankes·ıc·ııer·ın şeha ::~t!~;~~;;:1~~~~· bir romorkörü yedeğinde bir J f • ceği v~ı.ttit 
mavna olduğu halde Haliçten il~i.t' .1 
liman~ çıkmakta iken yine Köp d t • • k b 1 t d • Belediye 

111 ~~ 
rü gözünden çıkmakta olan in. e 1 n 1 a u e m e 1 nin koli ..uı,ıl J 
hisarın 6 numaralı mot6rU ile iifeC'P'dt.!"' 
çarpışmı~. Liman romorklS • Belediye .ıııcıe ftl f ~ 
rilnün yedeğinde bulunan mav. "K l •ı •h / d v bazı serntıerın fi.dl O 
na müsademe ile könrU dubası. Q l Ve C Q r l er 0 g f U mıtlardır. BU 

0
:. b"~tJlf f'J 

na çal"}:>mış ba.~ tarafından par. fınncı pansY e~~':dl ~ 
"atan.mıstır. İkt motör de ha. S Öz S Ö y le r ,,. dedi Pavlinin aattığ~ otJ r'ci-
sara uğramı§lardır. Tahkikat ı mıı. ı 68 elct11e ,rt"'1:~ 
yapılmaktadır. GeQeD yılbaşı gecesi tevkif • suçlu &ahitlerın sözlerine kar. yilz elli graın der~~ ~ 

Karadaki tahribat hanede bulunu Marmara Ha • şı: görlilerek mU
59 

J!i1-
Fırt.mı ve yağmur şehrimiz. san, Yiğit Ali ve Sa.dık admda ,._ Ben hırsız ve yaıııkesicl . Bundan ba~ııc;i~' ~~ 

de karada da tahribat yapmış. Uç mahkllm yeru seneyi tc3it !erin sözlerine inanmam, kabul rın teftlt edı ıııaDt 'tf'..I. 
tır. Evvelki a.kşam Kuruoeı;meyi maksadile sabundan bir zar yap etmiyorum. Ancak katil ve caddesinde 

0~ıc;• ~ 'l'J 
tepelerden inen seller basmış, mı~lar ve aaba.ha kadar kuma.r oorhten mahkum olo.nlnr doğru- maı, Hasan arçe~' ,...,,,_., 
tramvay seferleri durmu11tur. oynaml§lardır. vu söylemişlerdir .. demiştir. rınlarile Ak ·de ~~ 
Tramvaylarda olnn halk inerek Ancak kumar e~lence!lnln Muhakeme karar için roeka Bekirin, ıtaınııcsaı' e J 
evlerine yarım metre yüksekli. sonunda Marmara Ha.sanla Yi. bir güne bırakılmıttır. farında 385 rıo '" 
~inde su ve çamuru yürilycrck ~it Ali arasmda bir kavga çık. muştur. 130"1'.~~fltlJ 
~eçmek suretile gitmişlerdir. mış ve Yi~it Ali man~l ava<;nr K k üsküdarda rA~' ~ 
Ancak gc<; vakit tramvay ame. dan vaptığ:ı şi3!nt <:ekerek Mar. an ocaya kömür ba~ı fırırı1: ış, ş7 _Al'., 
lesinin yolü a~masile seyrüsefer mara ile Sadığı bir çok yerle. çarptı da teftiş edılmtı.ıt• ;'!;,j.' 
temin 0Junabilmi5tir. rinden ağır surette yaralamış. mek butunı:nU~ ()~~ P':.. 
Şehrin diğer çukur yerlerini tır. Kasımpaşada Eski Tersane Kaledibin1~~:tcıdP.': de sular bamnıştır. DUn Sultanahmct birinci sulh caddesinde Ta§hnnın bir odasın· dar olan ı:n otel. 
Yeı;ilkövde Dilckative mnhal • ceza mahkemesinde dunı~mayn da oturan Hilseyinle karısı Emi· kal lokanta, kJ 

lesinde 21 numaralı ~0vketin e deva..'11 edllml~ ve ~ahit olarnk n~ kl:SmUrden zchirl"nmi§lerdir. tah'anelerde 61 

i · i 19 numara. bir k mahldun dinlenilmiştir. İkisi de Beyopıa U&tab.l~c geçirilcıck bal' 
......................... lıılıllııl ..... -..;;;~~~--~ 



~fı ~ 3-VAKIT 9 MART 1940 

d,.~dit,,yü=;findenl ~111!:-r!1:ı:: :aı •11 t4i~·,r~ ;]J ,....... -..... -~-
ij%~1an davalar Kutupta yeni keşiflere çıkmış olan Pastırmatiryakiliüi 

r ,~'YAt h ısmına daha bakıldı Sed e . . . k t . d Kayseri vaJiıi bir meanuaya 

~: ~~llııı ıe~:indc Af- muhtelit lıroşUrlcr kastetllli- ov g m 1s1 n 1 u r ar m 1 ya g 1 en ~yann.~~da t pa~~~7cıhğı ihya 
rıııııı ilan "azı c•eJsesi yordu. Esasen muharrir gelin- ıçın mu_ ım e~~ .. us er yapmak-
~tı.. 1tad: 1 da, Se- ce bu kısımları anlata(•ıtktır J St ı e b ta olc.lug-unu soyluyordu. Erzu· 

"'ed ._g n .,, k ruml 1 t · • b" t •t ~ e ııtı e atfen SnhihıL Zekerlynnm a 't u ar or aya :> epyanı ır mc. 
~111aYdedı{lenmemfş .l\fuknJe"'e"'ı 1 n uz ı 1 an ı.ele attılar. Kendi ımal ettiklet'i 
~•it ıı lllUd~ek sure- Sabiha Zekeriv~ Tan gazete- e pastırmaların Kayseri pastırma· 
t~ hlld.a tını elunıumt- Rinde yazdığı ;,1 leri zihnİyet farından çok daha iyi ve nefis ol-

;ıııa aıkın ~gibi gös- geri zihniyet,, başlıklı yazıd~ • • e b •• • • k duğunu, Kayıeril~lerin ~~zıır·u~ 
~ .. :ut bıra azarı hu- mtlddciunıumt Hikmet Onat'a gem ısının uyu pastırmaıın~ kc:ndı ~ulatı.gib~ 

ttr rıı~1 lbra~~ldığı id- kasten lıakarette bulunduğu ı~ttı~larını ıddıa cttılcr. Nebceyı 
~.ltıud lltl)·et ıın tara- için Matbuat Kanununun 27 ?•!'nı.Y?rum. Fa~~ htt hnldc her 
oı.ı ~ ~ru l lk gazetesi ve 30 uncu maddelerine göre ikı vılayet man:ı~la_tını muko.ye~e 
~lt .ıtaıı tn ınet MU- yedinci cez11. mahkemesinde f f k • 1 ~ etmek ve hangısının daha ncfıs 
~~ltııe )'edl Uhakcnıe. muhakeme edilmiştir. mu va a ı et er oldu(;unu bil kimya meydana çı· aJı ııı:llr. ncı ccıada lJl~cr maznun neşriyat mll- y 1 kar~~k pek _güç şey®~~· .~nkn. 
t llııhhlteın!!Ycı dUrU Halil Lütfi ile birlikte e e ra .~uk~k zır~n.t cns~tiiıu pro• 

ltııı l 13a)k avuka- mahkemeye gelen Sabiha Ze- fesorlcrındenbırı hangı fnıulyc-
rı f· litk an ile be- kerlya sorgusunda şunları söy- Sovyet kutup kaşifleri "Sedov" istikamet tayinine mani oluyor _ nin daha mugnddi ve lezi:ı: oldu• 

t~ 'l-e rraıı ~ ltıet MUnit ledl: isimli buzkıran gemisilc şimcll du .. Buzlar bizi geriye sürükle. ğunu anlamak için bütiin faıul. 
t ~ t herab illin ve Su- " - Ben fıkramtln. Afrotllt- kutbunda bir seyahata çıkmışlar meğe çalışıyor, fakat biz her fır. yeleri tahlil etmiş. Lezzetlerini 
• llıetr aırrı,e[ nıaznun ten sadece misal olarak bah- ve ~imdiye kadar • hatta Nansen satta biraz daha ilerliyorduk.. mukayese için dl.) tam on bet 

~~~~•beUıı Yaz~ ı. Jik ola- settlm ve geri zihniyet ile ileri tarafından bile - keşfolunmamış SEDOV'UN ALEVLERi gün fasulye yemi~. Neticede Del• 
o~ra.11 lrtan Oku?nıuş, zihniyetinin bir nıukayesesinl mıntakalara varmağa şimal buz GöROLDO ~~-on fa~ulyesinin hepsinden 

t llerı11 lıııııı 1 F.::.ının söı. yaptım. Ne şahsı kas<lettlm, ne denizinin şimdiye kadar ölçülme· 6 kanunsa~~ günü saat beşte ustun oldugunu ortaya koymu~ 
~!~ ~~~le lebllğstıdnsının de mahkemenin ara kararına miş derinliklerini tesbit ctmeğe tarassut mevkıındeki arkadaş u· Tabii pastırma için de aynı şekil-
e~.ı ili llcrı edllnıesl muhalefette bulundum.,, ve daha birçok ilmi hakikatler fokta Sedovdan yükselen bir alev de hareket etmek mümkün. Zira 
jjd l ~· Ud sUrnıuş- Halil Lıittl de: ortaya koyma~a muvaffak olmu~- gördii. pastı'111anın fasulyıelerdcn çok 
~ ~ l lt ay, Ok " - Yazı irtica Ye yeni zih- lardı. "Sedov" gemisi ~imal kut. Sedovda takriben beş mil ka- tiryaki:ıi vardır. 

bQ ta tıınd:Ug i<'l llnıuş, an- niyetin ı,:arpışma~mclan bahse- bunda muhalefeti hava <lolayısile dar uzakta bulunuyorduk. Fakat Vaktile pastırmanın satııa çık• 

~ 
~ ) bı11 eıııni'un !Srar et- der. Bu bahse iııe Konyalı Af- müşkiJ bir vaziyete girmi~ oldu-

1 
bu mesafeyi ka~.etmek hepsinden ması i'.tin bile kanunda yer. 

1
, l 'b Pl:ıfş kaııun7' nıuavi- rodlt mUstehcendlr, dedikten ğundan yardım istemiş ve bunun müşkül oldu. Onümüzde fevka· vardı. 

~ Q red. 'e llıah _0lınadı- sonra temaı:1 edilmiştir. üzerine "J - Stalin" isimli buz-~ lade sert ve yekpare buzlardan Hicri on on birinci ımrlnra a.. 
~ ı ~dine k keme de Gazetenin vazı fesi um um t kıran gemisi de şimal kutbuna İ müteşekkil bir mıntaka bulunu _ Hicri on ve on birinci asırlnra a .. 

Jııı t~ru1li)'e C arar Yete- efkAra tercliman olmaktır. Biz- gönderilmişti. ycrclu. rafından tedvin cdilmi~ olan 
•t~ Ilı eıı d!~Za nıahke- de gazeteler sanat \'e edeblya- Sovyetlerin, Tas ajansı J. ~ 7 kcinunsanide cenup rüzgarı kanunnamede "kanun izni pas .. 'Jf' ~l:ı~I~ ~atak er dava ile ta karşı hUr llklrlidir. Jzmltte Stalin buzkıran gemisinin şimali esmeğe haşladı.. Buzlar biraz tırma" faslında uzun uzun anla· 

.d tp 
1 ı:ı~ liyc ~~tedip et- tabloların, lstanbulda Afrocli- kutbuna varıp Sedov'u buluncaya .' ayrılmı~tı .. Bundan derhal isti- tılrt". Pastınnanrn satılması iznini 

Y te~ •oruı ıncı Ce- tiıı m Ustehcenlikle !ttlhnm edil- kadar geçirmiş olduğu macelarla. fade ettik ve saatlerce süren bir zamanın belediye reisi demek o. 
t4ııuı:ıllıllha:1asına ka- mesl bir gerilik irade eder. rı ve karşılaşılmış olan tehlikele· ... Slalin bıı::l;ırrııı gcnıisinin mücadeleden sonra nihayet Se· lan ihtisab ağasmn Veziriazam 

#,. l!ı l~tıe bıra~llleyt ı>a- Afrodltin ıııllst~hcen oldu- re nasıl muvaffakıyetle karşı /;(ıptaııı Eclu.s0tı dov'a iki mile kadar yaklaştık.. verirdi. Fakat bu izni muazzam 
iJ9 Ilı l:ıa.tbdasıııd lnıştır. ğunu i~c Ko,nyalı lrldia ettiğin- koymuş olduğunu anlatan bir Bundan sonra yeniden rüzgarın merasim v.e mükellef bir ziyafet· 

'.1 • '-~d 11 Uat k a Hikmet den yazıda hiçbir ııuretle mlld- bülten neşretmiştir. karşıladı .. Dalgalar güverteyi a. deği§mesini bekledik. ten soora verirdi. lhtisab ağası 
il".. t Q~ıı 81 dc1~~nununun deiumumiye hakaret yoktur.,; Bu yazımızda J. Stalin buzkı- şıyordu .. Savletler benzin dolu 9 ve 10 kanunsani tarihlerinde Yedikule dışında Tokat denen 

tt t~ı~ •Sj) lnc~tlyte ce- dedi. ran gemisinin geçirmiş olduğu fıçılar mukavemet edemiyor, par- iki ke_şif grupu hazırladık bunla- mahalde büyük bir ziyafet ha-
t! llııı~ ~eglııı nıadde- Netice ele mahkeme, altıncı maceraları gemi kaptanı Belu· çalanıyorlardı. rın birini Pajanın, birini de ben zırlardı .• Veziriazam hazretlerilc 
ıı;ıı hu\bıı <le'·~ llıA.neyt ce7.ll mahkeme~inde Tan gaı.e- ıov'un ağzından dinliyeceksinir.: • 16 kanunevvelde rüzgar şidde· idare etmekteydim. Çavuşbaşt ,Ağaçavuşlaı:", Knpıket· 
~~J,-lltd Ulll aıt Ooo lira lesi aleyhine ı:örUlcn diğer iki DENiZE AÇILIYORUZ tini arttırdı. Büyük bir dalga, iki keşif grupu da önümüzde hüdalan, Şatırlar, Mataracı, 

~lı' U. ına alın- dn\'a. ile birleştirilmesine ka- 15 kanunevvel tarihinde J. bir kayığı denize sürükledi. Çe. y ld - b. Tüfelcçi, Ye.niçeriagyaaı, Kadı ~ -~ ı aşmaı,:a mecbur o ugumuz ır 
eı 1 ııı "- rar vererek muhnkcmc,·ı baş- Stalin buzkıran gemisi denize a· lik levhaları kırdı ve birçok fı· efümdi, Rciıülkitap bulunurdu. gr,.t .._,.,. " 1 büyük bankiz bulundugy unu ha • 

1 'U " ası k b" U b kt çıldı. Bekledigvı"mı'z gı'bı" Barentx çı an parraladı. Bu vaziyet da- lhtı'ıap a~ası 'r~zı'r"-.-ı Yedı". tıı &az ·a ır g ne ıra· ı. h'J' d :s her verdiler .. Yeniden cenup rüz- o "'" ........... 
~ '4111dlluıı~a ;;1~esinin denizi bizi müthiş bir fırtına ile 1 ın e seyretmek pek müşküldü. garı başlamış olduğu için ~imale kuledeki mescit önünde ka!"§ılar, 

"" a .ı\fro .n.apor,. YcniMhah - '.l'an Darn"ı Dalgalar güvertede ne bulursa d y . . .. k.. :r1 eteğini öperdi • 
• .,. ' " t"rbı dit klta- v 1 ı. • . parralayorlardı. ogru seyrımız mum un o uyor· 
"·~, " Te,·fik Fikret milnakaşası e s ın ısvıçreye "' d Ağa tnyfası üıkuflerile kale 
~ ~ 't .... ıııt!sı ,_Ye heyeti- sırasındA. yazdığı fıkrada ca- Ertesi günü rüzgar şiddetini u. kapısına kadar selama dizilirler, 
ı "IUd... ·l\ıtra .,. b' k 11 kanunsanide simalde 81 

' t 141!' l"ından hıslarına hakarette bulunduğu "" b ır at daha arttırmış, dalgalar ~ Vezirazam buradan g ..... er, ziya· 
t ,.ı. Ilı IUtnu l ugra masına se ep derece 7 dakikaya vardık.. Ta- -:r rı..' "'·h''.e 11,1•

1
., m hak- lcldlasl'·le Ycnlsabah sahibi Ce- daha.büy_ümüştü. YMola devam et- fet yerine giderdi. "Badehu Ye-

..,. "t,. ,, " _ rihte bir keşif gemisinin bu ka. 
•· ~'- l''"tt annı da- nıalcddln Sara"oıı.lu ile neşri- mek ımkansızdı. anevra yapa. d . 1 y zirazam hazretleri oturup v-dı \ ..._L "ll J" e " "' U w l ·ı· be ar şıma e varmış oldugu vaki n.n 
e)4'"bı t ~!:!cip !ikirler yat mUtlUrU .Macit tarafından şagının ngı ız te ası rak istikamet değiştirerek ve ma· değildir. efendiyi ve ağayı huzuruna dahi '>. ı~, lbeın 1 F l\?.ıl ile Sabiha Zekeriya ve Halil LCıtfi olması imiş kineleri başka bir rejinle çalış· BUZLAR KIRILIYOR oturtup pastırmaya müteallık 

' Cr...~ftaı~'la .. 1 ?.ıet Be- ale,·hlne R"tlan muhakemeye tırmağa başladık. İstikamet tayi· ı 2 k~ · b musahJoat edcdc.r'' di. Zi·-c..t· ''a ' " ı av " " Avrupada seyahatte bulunan · .. k d anul'l6anıde uz kırılmağa ,.cu.~ 
~ı Ilı ~eza. aya da de dUn Altıncı Ceza. mahkeme- nı muş ül Ü.. Tamamen karan· b ten sonrn lhtiıab agyaı;ına paahr. t ~, ~~il llıahk Amerikanın hariciye vekaleti 1 Ü aşlandı ve ertesi gün saat yedi-
'~~ dl eme- tıindc devam edildi ve Snblhn ıkta seyrediyorduk.. stdik sık manın satılmasma izin verir, lb· l 11.a aıı11 .. · ~lhenı 1 .. _ 1 müsteşarı Sumner Vels'in evvel- k k d k f . de kat'i bir darbe ile faaliyet 
h"'~. 1 .. il" • .. Zekeriya müdafaasını okııc u. sı te rar e en ar ırtınası ıs- tisab 8 m.srna bir de hılnt ihsan 
·~ ı • •I J nı n u h d ce hazırlanmış olan planı degy icı· 'k . . t! sona erdi. ., •. , 'it lllJt s a- Kadın muharrir, tam 40 a- :s tı amet tayınıne mdni oluyordu. ederdi. 
"h 'lleı. Yazıd d 25 tirerek Berline giderken İsvi<"re. Kar fırtınası Sedov'un ışıgwını 

~4b1~1·aı11 111.tc .. 
111

' a a kika suren mUdafa:ı.srncla :ı GRUENLAND DENtZtNDE Kısaca kaydcttigyimiz bütün bu • ıı. b •• aı 1 den geçmiş olması, Avrupamn sallavordu. Dört saat sonra bek· 
L "at Ulu nun- senedenherl de,·am cılcge en b G 1 d d · · b" · ··th' 1 d ... :. k """'rasim, pastırmaya v-..:ı-. c-'~"' " nu,.. k irç_ok devletlerinde şayanıdikkat ruen an enızı ızı mu ış e ıgımiz ateşi te rar gördük. .."" .......... 

t ı "t" JaPıı •· en- bir irtica Ye ileri !lkir mUna- b" w kl k 1 d ..._:rnmiyctı· go·"sterı"r s"nınm. Bu· • tııı .. le anıad ~ 1 görülerek, böyle bitaraf bir mem· ır sogu a arşı a 1• Sdov pek yakında idi. Kalbi· rv.:: "' ·t· etı l'a1... ı,,,ın- kaaasının Uı,:Uncll defa hort a- 1 s .. t . .. . d gu""n n-L··tı· İçı"n ... ~pıl"cak kü". ~Q • 1 .. ıı Eth ,. t' eketten geçilmiş olmasına bir ~ u guver enın uzerın e miz sevinçle doldu. Denizcilerin en..... .J.. .. 

\, 'o" d<ıt em dığını, SelibUrrc:;ad Ye Serve ı- 4 donuyordu. Yı'rmı· do"rt saat zar- k' d 'b" rük bir himmet hem P"atı-" 
l •Qh .. r,. anan mana arandı. es ı a etleri mucı ınce kahra. :s a ...... 

LI ~4· ... 8or ıe o- !Unun mecmualarında başla- f d · · ti0ryakı'lct"ini, hem de mu'"ıtahıı"linı" ' • guııu " h t Sumner Vels'in geceyi Zürih. ın a gcmının manzarası tama· rnan arkadaşlarımızı üç kere dü-
•ab .,·a- yan TeY!lk J.'ikrct ve Me me d y• .. G" . .. me.-nnun oder kanaatındayım. 

4t~•ı:ıı 1ltarn Akif mllnakaşasının geçirdiği te geçirdiği de haber alınınca men egışmıştı. uverteyı yuz - dük çalmak, projöktörle işaretler N A 
l~t .... ~ll.tır .. '

1
'aar·, fa.kat bUtUn uCahatı, Tc,·fik l<'lkret tahminler öyle ileri gitti ki bir lerce ton buz kaplamıştı. Tayya· vermek suretile selamladık. • · 

, ".. .. .. rok k' 1 b't fl k d' reler hikayelerde görülen büyük BORDA BORDAYA 'ıt 80J.r11. "anııyo- ,.e Mehmet Akifin bazı şiirleri :ı ımse er 1 ara arın en ı ...• 
,. ,, aralar d · 1. b" 1 knc:lara dönmüc:tii. Mürettebat S 'k' · d. . 
~ '' l' .. unları ile "Ses., mecmuasında Fikret m a gız ı ır an aşma yap· "' "' aat on ı ıyı ye ı dakıka geçe tebriklerini aldık. Gayretimizin 

ı ,, ~~ Oı... tıkları ·· l' k k d h k' birkaç gün çalı.,tıktan sonra ge · J S ı· b k t ..,L l'a~ "'llh 
1 

hakkında "ıkan bir c!irl oku- nı soy ıyece a ar a ı_ :ı • ta ın uz ıran gemisi Sedov· takdir olunması bütün milrette _ 
"' '-il " t bl "' ~· katten ld 1 miyi kaplamış olan buzları kır- · k · b fjı. llıaz tefri- '.·arak, kendisinin lrticala mU- açı ı ar. un ıs elesıne yanaştı.. Karşılaş· batı memnun etmişti. 
abı· 'ti · ıı ... r . Bu rn 1 .. • d b' y mağa muvaffak oldu. f l"d · ~ı, a r11c lbtı· .. " gUn catlele etll"'"inl, :Fikretin lnsa- ese e ur.erın e ır ugos· ma evka a e sevınçli oldu.. Bize gösterilmiş olan bu te-,.1.. r , a. ed t> lav gazeteci Mı' ster Vcls'ı'n bı"r Nihayet 23 kanunevvelde uzun B" 1 e · · . 1 . ı; t, "'I .,.b l\larda er. nlyet,..1• olnıas'ının mlJlivet"i ol- oy ece g mımı:un emsa sız veccühe cevaben bütün kuvvetle-

" r. Y,. "' " " :>k ı d ı · bı zamandanberi beklemekte oldu· ı °ltıl(4"'U"ı. Ilı tab llltld- masına. en ... el olamı,·acağını, ç eşya arını a svıçrede - seyahatı sona ermiş oluyordu. rimizi sarfederek Sedov'u sali· 
.. 111.11 ki " " rakmı" old y k f · B ;;umuz buzlar mmtakasına var · · S 1· ~ t 14 ı:ııu r edil- yazısında hakaret bulunmadı- :ı ugunu eş ettı. unun e. Telsızle ta ın ve Molotov'un men beraberimizde getireceğiz. 

\ ,,tittıaııllı '~de!unıu- ğını ileri sürerek sözlerini bl- üzerine gazetecilerin tahminleri dık. . ~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!~ 
~ •l k._ e t b"f'n h d 1 1 •· Bu buzlar arasında Sedov'a ;... ~\~ tııı '\:il erbtye tirdi. u .u u ut arı aştı ve Ve s ın 

\ ll.ı... Ronr b isvırrede Al .. t f'kl • varan en kısa yolu bulmak lazım- Görüp düşündükçe ~ • b .,.<aın a lr Mahkeme, kıırar vermek U- ~ man ve mut e ı erın hl aı.ı. ıştı v devlet ada 1 ·1 b' .. .. dı. Buzlar arasındaki arıklıklar -il ~ l\'l.ılJ.d • ı azı- 7.ere davayı başkn bir gUnc m arı ı e ır goruşme 'l 

~Ş a. tıkan bıraktı. han~lamış olduğunu söylediler. Buzkıran gemi Z 
Q er h Mıster. Vels'in planını değişti. dan istifade ederek ilk birkaç 

Uk k h k d k 
rerek İsvıçreden geçmeğe karar mili kolaylıkla kattettik.. Fakat 

~utl u u a kın a an et: vermiş olması sebeplerini bir ma· ~r::.r perdesi önümüzü kapatr· 
'1ey· - cera ve esrar romanında değil YEKPARE BUZLAR 

~,,f& lfl C . fakat bir mizah mcvzuunda ara-
""~·,~~ fl.)t'ltltQ.t,.11 ı. ahıt Yalçının fikirlerı mak lazımdır, Çünkü Deyli Te· ARASINDA it:" '4 1 f gazetes' · d'Y• b. h 24 kanunevvelde yekpare buz-'- .. lfi • tnN.ıe) egra ının ver ıgı ır a . 

.:ıı .. ,,._ ~-u tettebbüsün ifadesi idi.. Fakat b b'ızı' bu hus t d 1 k lar mıntakasına varmıc:tık .. önü-~ ..__.. ''lJ - .. diye le ~ er us a ay ın atma · ~ 
~ . clt!i~lltı topie'' 

1 
•. Hüseyin Cahit de sözle hakikat ta ve Vels'in İsviçreye uğraması müzde soğuk bir buz çölü uzanıp 

~.'til~ltt tı.ıaı.ıd cırin arasındaki büyük açıklığı, bu fi· sebebini şu eğlenceli sebeple i- gidiyordu. 
.. ~ ~ 'llii• u~. Her kirlerin tatbikatında da görüyor- zah etmektedir: Mister Vels'in Mecburen buzları kuvvetli 

~'-ı."'llı otı~errıl>~ti •rıı~rılık du. Layihayı takdirle karşılamak yanında dört beş senedenberi darbelerle zorlamağa başladık. 
~'ıı ı...~· .-...tı t Ye la.yık- laz dı Ancak · · · d b' Böyle adım adım ~imale dog-ru 

11 
'tıc:ı ,...,_ •h•kkuı-. ım ·· ·· Rıgs ısmın e ır uşak vardır.. .,. 

li~ı (\~ tt-·-.tı etmek . ~u İşte Hüseyin Cahit bu "ancak" Amerikan filmlerinde görüldü~ü ilerliyorduk. Şimalde 80 derece 
,"'tt)'lit ~:t... ıçın kelimesinin cevabının da verdi: şekilde bu mükemmel uşak da 32 dakikaya varmıştık.. Fakat 

tı,,. lıj~ı· ~~~llf' t~l~a'nk bu İnıa- - Layiha nor~l, mÜMvver diğer mükemmel uşaklar gibi İn· bu şekilde ilerlememiz yakıcı ih· 
ı<'ltı .. ""1 ı. bir inaan için pek tabii ihtiyaçla. ·1· t b 4 dandır tiyaçlarımızın tamamen tüken_ 
t~ ~~,.b'lc.irt.r· 11;ukunda gı ız e asın • 

t "' " 1 ra tekabül ediyor. ''Utopi ... ue" ol· R' · · l'ı bu uc: y t "t mesini mucip olabilirdi. Bu mü-ı 11 "" a b. n. tahak • • ıgs ısım ~agın ecrı 
~- 't t ··ıı ""C ma11 ıoıyaliıtliiiFini affettiriyor. k t lmagw ı göz 1 d nascbetle hey' et reisi Barenz· 
~ t, tıt:1 l'edı.> •. ~bruı, •ala"ha • ampına a ı e a ma an 
ı. r.:,ı,,:,11• Q Fakat yalnız alicenap bir temen· B l' hatinde ef d. · burg'a kadar giderek su ve ya-

~k·:l'll •tı· dı"""' da ayrı er ın seya en ısıne re. 
l" ~~ • 1 ,,..,, B niye tekabül eder .. Realite ile hiç fakat etmesine imkan yoktu. krcı ihtiyaçlarımızı tamamlama • 
"il ~ ttıı, t' blü~~"" u. hu· bir alilkası yoktur. İşte bunun içindir ki Mister mn:a karar verdi. 

~ llt~tı.ı:;ııJc ıca etti erımi- Şu halde be~er hukukunun ko· Vels fsviçreye uğramış ve uşa· Bu zaman 7.arfında Sedov'un 
\\dı.. tı,ı.ıtı111\ ko~·· runması için ne lazımdır. Dünya ğını e~yanın mühim bir kısmı ile vaziyeti gittikçe müşülleşiyordu. 

~ >.. •ıl k"ıE unrna. sonuna kadar böyle mi gidecek'. b k Gemide mevcut ihtiyatlar buz • ~~'<ı~ L 
1 'Yet ede. beraber lsviçrede ıra arak Ber· 

'' L ·~t t 11'dd· Cemiyette ne gibi bir tekamül line gitmiştir.. üzerine çıkarılmıştı.. Buzların 
\. d'~'''"-. 'la.tında. b.. lazımdır ki ferdin hakkı, in~anlık birdenbire kırılarak ayrılması ih· 
\.~ "l.t~tlıtı~"•i~ :d.ilerne:.Y. hakkı korunmu~ olsun? Yoksa vakkıftır. Bugünkü beıeriyetin tiyatlarımızın bir kısmının sulara 
flı.''h. ~. "" ... d ı bu tekamülü ferddc mi aramak ba•ına her ZAnuın 'sağlı ıollu dik- sürüklenmesine sebep oldu. • 
'\ "'\!., ı ı rrıi, az 7 
~~~tl be .. tı'!~dilrn"ıı gerektir?. tatörlük belalan muıı.llat olabi· Yeni senenin ilk gününde ye· 
'ıı'1 ''lltıl "•tırı • Burada yine kıymetli mütefek. lir. Daha uzun asırhır l,,u felaket· niden yola çıkmış olan J. Stalin 
'' t ~· 'tt it• •trıeleri kirimizin fikirlerini tesbit ede· lerden kurtulamayacağız, çünkü buzkıran gemisi 3 kanunsanide ı. it ,.. ....._ .ırı etmek · 

~t~r liıt7"l'~lc' • yım: kurtulınağa layık hale g.e}emedik. 80 derece 33 dakikaya varmış bu. 
11 

'••la. 
1 dıe. - Seter hukukunun konınma· Hüseyin Cahidin kıymetli mu. lunuyordu .. Bu mıntakadald yek. 11 h" lba.yor. h k k lci -:z:ır]anmı, sı, u u unu tanıtmağa, huku · talealarınr almıştım. Kendisine pare buzların kalınlıkları üç ~t-

ın~ni bir na hi'ı:met ettirmeğe azmetmi, te§ekkür ederek ayrıldım. reye kadar varıyordu. Bu ıerait 
bir beıeriyetin vücuduna müte. MUZAFFER ACAR için mü~külatla ilerliyorduk. Kar 

iki nokta 
J>iirı ~t·cc rutlyo, bugiin do hiitiin gnzotolcr, hir Bulgar 

tnyynrc inin '.J'iirk ııfuklnnndnn l ere indirllclij:,rini yn.zdıla.r. 
l\.oııışıılııkta her ı:iin birnz <lnha sl<.'Rk hlr ynkııılık bulruı ikl 
de' lct armmuln, mesele, dost~n. lınllodllıli. 

'l'nYl arc \ ' o içindeki iki Bulgar suhnp, ıncmlokctlcr.lnc 
gönd<'ril<'<',ck, l;inıdilik, hiç ~iiphe.-.iz bizim ordumuzun misnfi
riclirler. 

Son hnrtn. içinde, Trnk) tL ' 'O büt iin nalknnlnr, ka.r tlpilerl, 
keskin rii:r.gilrlnr u~ı·nj:."1 olmuc;:hı. 

J\.npah hn, n, ağır bulutlar, tıı;\yn-relcrc yol şnşırt~. lnruıı
yonız, ki şimdi kc:mdbii p•ı·do \'O ra.sulllc pilotu '.l'iirk orrlusunun 
miı;;afirl olan Uul~ar tayyaresi de, biiylc hir ı;.aşmn neticOslJ!dO 
bizim ufuklarıımza girnıl';'tir. Netcklm iki hnftn cn·cl do yine 
büyle bir ynnh':'lık n~ticcsi olarak iki Tiirk askeri, Bulgnr, lıu
<ludunun lc,:ino girmiş , .c <lo-.tç ı. knr:;alnnmı~tı. li:omşu hak'k:Ôıa 
ken'11 hakkı kl\.(lnr dikkat eden TiirkJer, nçıJnn a.tcşlo bu iki 
zabitin ynralnnnıamnlarmı r-;c\'inçlo karşıladı. 

HAdlsc, nrtrk kapanmıştır. Ynlmz lm nıi.innsebotlo iki 
nokta üsfiinclo biraz dunnnk Jnzım ~lir: 

ı - ~n !-'On vnkn, g<istcrdi, ki 'J'ürk: topçusu, Tiirk hav~ 
lnrınm knrlr, hu7.lu, bulutlu giinlcr<lo do \'O zoııC'i gecolerrle de 
yaman hlr hckçisldir. Xamlılarmı clikUğl ufuklnrdan J..-u-: 
uçnrtmnyor. 

2 - Şıı, hu <l<wlctin, Cılhın, fililıı diplomatın 'l'iirklo Bul. 
~ar nra ... mn ~okmak i tcdlği hıu,<lan clnvnr, iki milleUn şuurlu 
sevgisi kar~ı-.mcla ~rlml!;>fir . . Aı·tık Hnlkmılnı'(lrı her hnııgi biı 
de,·lnfc mnc;:nhk eclccek, hiç kimsi'! kalınnnırştır. 

Diin yırnhşlıkln. ımurlarına J?;İrcn 'l'iirk ncfcrlorlnl kara
kollarında misafir ~lcrok 8iltihlnrlylo hirlllctc llizhn hudmlıı· 
mn7.a kadar Bulgarlar teni etmişlerdi. nııı:;iin, bir tan·areniıı 
yol şa.şma. .. ı, bu güzel , .c <lcJ;erli i~i, 'J'iirkl<'ro gördiiriiyor 
J>osthıkların elle tutulur hale gc1chllm11st için bu türü hnt" 
hanlar seçlrmesl gerektir. HAKKI SVHA < 
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Fransanın 
mahallesi 

si ema 1 

yandı 
HB.dise Hitlere ait bir film çevrilirken oldu 

pc-mn ile birlikte çalıı;mağa baş. 
ıamıŞ. uzun mcrdi~enler stüdyo. 
lara cloğru çevrilmi~lcrcli. 

- 10 -

lngilterede ziyafete gidenler 
b yıklanm traş eder 

ı 
Fransada sinema !hayatının 

merkezi olMn j uan,-ilde Pac. 
Natan stüdyoları hemen baştan a
şağıya yanmışnr. Mösyö :Robe;· 
Atcksandr "D" ı.tiidyoocnda. l:aı. 
deşlyle birlikte "Hhler bana <le. 
di ki'' 1simti c erö n 8lman bir 
parçanın se tecrübelerini yapar. 
ken saat J 5#50 da l>ir işçi sahne
ye ~d~relt: 

- itfaiye yok mu, büti.i:ı stüd. 
l"r ıı.t~ı içinde!.. 
Dive bağırmı~trr. 

lndlitler ne He m g:ul i er 
zilıicleriru \'C fikirleri İ O W"'' Ü· 
zet'in~ sarfcıierlcr. <rı"n 'icl:ı. 
dir ki <!ezdikleri .. "erlerde 'l"U.i-

ruşa kadar alcltk.lıı.rını gördüm. 
FilhaL.-ika t.tiidyolar :ateşler i

çinde idiler. Yangın ir..areti veril
mişti. ltfaiy(: anı!1aları, poı:s yar
dun oton:ıob'illeri dcrlıal vaka ~
halline koşu~lardı. Her taraf-

' ~ . .,, 1"k.a felerin..:ı..,, ltari<' hır e}·ı!' .. -

dar olmazlar. Bu ilanlara da bu 
~"l'ızden lüzum hnsı1 o!uvar. 

ttn yardım geliyordu. Birkaç da. 
kika sonra yirmi, otuz motor· 

jandarma. asker ve pasif ko. 
runma teşkit5tlanndan miiteşck
:kil kuvvetler stüdyolar altında 
tmniyet tertibat al~lardır. 

Yedi stüdyonun al ısı alc\'lcr 
idndc idi .. 

Saat taın on v dide altı stüdyo 
umunii hir ~üri\ltü içinde hep be. 
n:br.r yı!;rldı . 

Zarar ve ziyanın Şİfi'ldiki halde 
te~mt ohınmanı m'ümKün ceP,ltse 
<le on be!l, yirn•i milyon fr-.n'lt a
rasında tahmin cdilmekteG.ir. 

Yangın nncak saat on sekizde 
s5nciürülmüstür. Tahkik~t yapıl. 
makta'3ır. Yangmm sebebi meç. 
'hu1dür. 

Ekseri .ahaliılln C\'lerindc fa.. 
re bııcal;ları v horo~ kümesle.. 
ri eksik değildir'.. Bunlardan 
başka ~·ola gitmek, at koştur -
mak, gemi işletmek yarı.slan da 
vardır. Gemiler henüz tezgiı.hm
dan inmenıişlccn: 

Garip ~ir cemiyet _ Senin geminden benim g"-
lngilteredc ~'Çirkin yü.ı1ülcr mim yUrükt.ür .. Yok beniınki yü. 

cemivcti,, adlr s:izli bir lcE-Ckkül rüktür .• Y~'l. g~rse rıe vc.rir!!ln? 
mevcut olduğunu duydum. Mcc- <'Jiye :F.a.'hir1eri babSA t.ut~lıı.r. 
lise en ~ikin yüzlü biri riynsct Bu lteyflyct dl'ıı.izdc balıl· ıpa _ 
eder ve reis herkesten fazla hür- Z1'1rh21 k:ıziyecıinc mutabJ1'tır. 
met ı::-örürm~. Elinde re:islik a-

Danimarkada s~cak su ynk 

1amett olmak üzere albn saplı lııgiUcrcdn mec:oııplar 
b!r bıçak bulumırmuş, bu blçn- lngilizlcrin a.kıllr. filim ndam-
gı kendinden çirkin bir :ıdam larm:ı arır. olan cintN:'l ,.e C\'

gördilğü \•akit ona tcoı:lim eder. ham cJ:ı bambaJjkadrr. M"' 15. 
Te. iffi de ona. btTalm·: lxıZU!ı -: 

- Benden dnlıa. cirkin '\0Ü%1Ü· - Ben l!;f.lit.un gibi b r pen. 
l r armış .. dive teselli bulur - cercli, ·yu-ı-ulak. herUırafı ka -
mw.. Bu cemiveti ıgörmedim, palı odanın içine kapan~ her 
fa:kit sö:Vlcyenlerl dinlediktrn y istlbraı; ederim .. .diye b.ı.şı. 
sonru fnandım. na. arşın boyımi:ı na.dide bir 

Cenaze mer<Urimleri 4~orlılk '"C Sirtma omurilan t.ır-
lnıtilterede cennm gölUrme nnğa kadar :aca.yi11 blr '\' gi

mua.yyen mernshne tabidir. FR- ·er. Elbisesi ıcskiy;p dbKülme. 
kir aile cenazelerinden bir hay. f;e başlaymcn. yama vura yama 
lisinl gördüm. Kibar cenaze a- vura. lonnırı. l"Cftil, san. cfli . 
laymı bir iki kere seyredebil - t.uni ertık her türlü renktell 
dlm. Şöyle ki ölil nlnfr.anc-.a. mc.. müre-li:ep bir :hindi Jur.kasl ha
zar Uış-ı klinde üstü siyah tiiY- line f?elir. Bu adamlar sakal b1-
lerle donaliılm19. hayvn.nlan y.ı- y.ık biribirine kanşıo '}"IlTl beli. 
,ğ'rz bir arabanın içine konur. lf- ne kadnr uzadıifr halde ar:ılıl: a. 
tilıar kurdelesi namile allı tanı- ralık gllYa halkın ahvalini an
fma uln·crilmiş kara kurdeleyi lamnk için rokağa cıkarlar. Bn· 
b3Ş1aı. ba§ka. altı nefer askeri za_ zıl rr oa hayvanbrfa oyn.amalr 
bit.an tutar. önde siv:ılı tüt·ler- meraklan olmakla bunlarm kimi 
1 murassa. \·e ibı4}I siyah şapka. si mıYi.rirİD burnuna '\"C sırtma. 
\'e sivah elbiseli bir teşrifatçı boya. ile türlü re~imlcr yantık.. 
kolunda. ve beliııde siyııb bUr:ün.. tan b(l. ıra ku.)Tttk Ye kulaklan 
elik olduğu hal.de )iiıiir. Bun - nı keser, burunlarına .çlngrrak 
dan başka. Uc te~a~ı daha bu. takar. 

Propagandacı Alman yıldız1ar1 
yıkanacak su bu~amıyorlar 

Fransızca Parisıtvar gazetc .. i. 
nin yazdığına göre Danimar'kanın 
merkezi Kopenhag'J 'Sık sik ziya
ret etmekte olan ıgiizcl kadmlar 
sıcak su bulamamaktan dolayı 
mütcessirdirler Jılhakika Da.nimar 
kada sıcalc su !kullanmak memnu 
olduğu gibi, bütün bina1ardaki sı
cak su tesisatr da faaliyctslz: hl. 
raKıimıştlr. 

M~b.-ülita maruz kalnn güz.el 
kadınlar arasında Göbda'in pro· 
pagandac:sı sinema yıldızı Gerda 
Felhcr de vardır. Kopenhıg•da 
inr,Titerc otelinde oturan bu gU. 
zel yıldız c;.abahlan sıcak banyo 
yapaınadığr için fcvblidc mütc· 
nsir 'törünme.ıctcair. 

Filhakika birçok kibar, ı kim 
ıclcrin böyle biçimtiz bir ~l:i!d~. 

Beniın de ısmun 
ve:s 

oguk su ile ban~·o yapmaga mcc. 
ibur kalmaları veyahut hiç banyo 
}"aparmmaları teessür duyulacak 
bir haldi?'.. Alruanyanın Danimar. 
kayı kömürden mahrum ederek 
böyle birçok gib:el kadının mfrct 
hislerini toplama.ama nızı olınası 
da hayret olunacak bir meseledir. 

Daniaı.arkanın sıcak t;udan 
mahrum olması yalnız Danimar -
kahları değil. fakat bu tc:öldc 
propagnnda seyahatine çıkan Al· 
man yıldır.lanru müteessir etmek. 
tedir. Çünkü böyle mühim bir va• 
züe<le bulunan vıldular ak sık 
~,kanmak, temiden~k ve giizet 
görünmek imkAnlannı bir de:re
ccvc bular kaybctm\ş o\a~tııltlu. 
dır. 

Bestekar Oskar 
Stravs 

lwıduğu cenazeyi götürürler. Be 1 ini gücünü terkederek ye -
Birçok memleketleTde 

davalar açb 
nim ~ôrdUğüm ccna.zc:nin biri mez. içmez. hemen on'llll yii&Ü· Fransız gazetelerinin yazdığı. 
mira1ay cenazesi olma.YJa önün~ ne ha rwı havran b:tka.r. Hele na göre Amcrlkan hıırlciyc .IılÜS· 
de bir tabur asker, tüfeklerinin merakWımn birisi l:enoi -OnSesi- te::an Mister 'Sumncr Vels ge
slln'?tllerl ~~ olarak omuzla • ne f:ÖZ aerısı foin nehlivan ya.. ~~1ttde AlJnıanyaya gitmek üze- Bir çok opera ~·e opcıct par. 
rnrla '\'e zabitler bir siyah bü.. kısı açtırma'itla bcs1ediği horoz· re Zürihtcn trene bir.erken garc1a Ç4llarilc tanınmış olan bestekar 
ıiimcük kolmıda. ve tramueteci- Jnröıı.n birinin tüvilnü ~·olup üc; ı garip bir vaka -01muştur. Oskar Stravs, biltü.n dünyacı. 
Jetin gene siy.ıh btirllrocmc tram dört yerinden yakı a('Uh'lnl gö- hiç değilse günde bir ker~ temsil 
petelcri üstür..de olduğu halde zilmlc gördüm. Uıkin bunlar. Vels vagona yaklajUken uzun edilen me§hur eserler hazırladık· 
hısanıı hazm ve ni?inma ve.rlr övle cdepsizlenir. Ul)tolunmaz boylu, esmer biT adam zabıta kor. tan sonra son olarak ta ''Aşka 
bir matem ba,"SSI ile cenn.reyi deliler C!e~erdir. nu halleri, cJonunu yarmağa muvaffak olarak tapalır:ı" isimli eserini bizzat 
T!lCZ"'rn götürürlerdi. Akraba ve mcrnklr.rı. hilk;ıt ve tabiatla _ Amerikan diplomatına ya:ınpm ; idare etmek üzere 13 ın.art 1937 
tan11Cıkat ve askeri zabitleri bi. rmdaki 'her şeyin hakikatini ve bu hareketten hayrette kalan tarihinde Salzburgdan ayrılarak 
rer siyah araba içinde m:ıtcın anl~ınm" olon meyı1!crind<>n i· dipJomnta elini uzatarak: Zliri11'c gitmi§ti. 
elb!selcrile a}·akta. dururlar. nr. fori ı kted' o tarihten sonra Oskar Stravs 
kadnn yavaş .''"\""Ş alay .-1ir- geme ır. - "Benim de ismim Vcl .. 'öir. -~" ... ,,.,~ fal· \•e ailem Avustu.-ya bududarı 
di. Cenazeyi hamll olan araba, Zadcg&ı:. tilcoor ı·c ;ı1· 1w7J; Sizinle ne der-eceye kadar :aıtra- dahili· deki bütün varhklorınd.a.n 
örlUIU ve meyyitin çizmeleri iki !nsnliz ah isi üç .,mıftan i- balığı.rr.ız bulımd\1~unu bi1cxc!11• vazgeı;etc~ gelip Pnrlu ycrlet-
ta.nı.fında."1 asılı idi. Arkadan b:ırettir. Biriı ci sınıf zcde;::ful !akıt ne de olsa bir noktada ;ır- mt51crdi.. Vaziy.et böyle clduğu 
ni~ruu ve kılıç ve f"I>kası geli - güruhudur. ld mitaG '~ m~rep_ leçiyoruz, ikimiz de sulh. ile ra- halde Almanya büyük bestekarın 
yorou. lcrinin 1etafot v.e ne~ketle."'i bayız ... İkimiz de sulhun çocuk- her memlekette oynına."1 eacrlc-

Bir 'P;tpı,r, dua. ederek cenaze 4. i! ~ B ,__ larıyu .. demiştir. ,.,, ,_ 
.. "'ldU Ü tlln (h 1 ~'lVS e sıgmaz. unuuın zen - u: .. ter V·ls tebcssu"'m ederek rinden alınan baklan a.,-nı.r va· 

gomu · 5 e :ıvava O.l:l- ~inlik1eri de dlllc anla.tıl.maz. 1- m... " sıtasıla Berline naklettirmekte· 
eak) mezltOr askerler tüfekleri- kinci smıf tiiccar ,.e bazir;fuı birdenbire ortaya çıkını~ ola.-ı bu a· 
ni boşalttılar. Hasretli hn\'alar takrmıüır, ki bunlar orta halli yeğeninin elini sı~ı~~ iki !1~~- ~unun için bestekar o.kar 
çala <'ala döndüler. olınnlarmdan dolayı asılr..adelc_ rah Vels'in son eozlennl 'lşıtnuş Stravs Fraıısanın iki meşhur a-

Bahis tutuşma merak& re bakıp aza.met, aşa.ğrlnra ba. olan halk hep bir ağ12dan: vukatına müracaat eUerc"k ec:.nebi 
1n°füz1erin acayip ve garip krn ~·nır ~atarlar. Kı'bı'rden •'Sulh rocuklarryız.. Sulh ç~- . 1 · · 

11 "nd b'rl d ··ı.. h ,, ,.... ı: -s __ -. tc- memle!:etlerde k,..ndı eser eruu usu en en ı e mu:..ıu asc cuklanyız. .. " diye bağ1r=.u· 
(bahse girme) keyfh'etidir. Me- yanlarm.a vanlmaz. 1ı ) zah\irat yapımılardır. oynayan tekmil tiyatrolara ka~ı 
f!C18 horoz ve köpek dövüştiirrr'c -------(~Da=..:.:a::__t_a_r_.__.,:__:_ __ ;:_::~..::...------ı dava a~mıı ve Berlin musilcişi· 
'\"e s:ıir havvnnl:ır ve sırnnlıır il- ı nnsüır birliğine hiç bir bak ter. 
zerine finoları salrvenne cibi. 1. 1 , ~Y{ ] ketmcmiı olduğunu rumen bil· 
ki taraf köpe~l,.rindcn hıınrui 1 J · t e 9.3.940 Cumartesi dirmi•tir. 
zfvııc!e ınçan öldürr~iU~e arala: ,4__ Budan m~di Oskar Stravs İ• 
rmdn. mukavele cttıklcrı akı_;.eyı na ... --- ---- viçrc için Zürih, Bcc;ika icin de 
alJTlar. ıa,so Program ,.e memleket 831\t (Ec.nebt dillerde • Yalnız 1'.ısa dalga Brüksel hukuk mahkemelerine 

Bir gtln sokakta ikt öküz bi- eynrı. u,ar; Aj&n8 \'El meteoroloji hl'\. poat.ulle) 22.30 MUzik: Cıu:band (I'l.) mürac:.nat ede~k. kendiaine gel· 
nöirile tepişip dö\"ÜŞilrkcn iki bcrkrl. 13 oo TUrk :Mllzlğl. çııııı.nııır. 23.25 _ ~.so Yar:nld progr. nı ve mcsi ic:ıbeden maddi hakların 
kasap çıra ~ı se~ederek biribirlc \'ccihe .R~~en Kam, Refik Fersan. kapanı§. iiyaa ubrramaımsmı temin için 
rllc "!;tı ökU.zlerln ha.ncisi ölUr, Hqat Erer. ı _ okuyan: Radl.Co bir mutemet tayinini istiyecck. 
h.anı?fsl kalır,, diye bir bahse gl. Erten, Mahmut K.ımııds,, H,80 MU· Tiyatro ve sinemalar tir. 
n~ler. Bu bahsc.tutu.'jJ'Ila key- ıik: ruyuetlcwnhur bandosu. ı:S,15 Bu iki davanın bestekarlar hu· 
fiyetıntn bu derece fazla olma- 15.ao Konu.,ma {l~a.dm ea.ati), ıs ~EB1R TlYATBOSU kulrunun korunması bak1mmdan 
smm sebebi, !nı::-Uterede açıktan Program ve memleket .ast ayan, ij Tepe~ı Dram KımU: çok enteresan olacakları tahmin 
açığn Met olan kumarbazlığın 18 :; Prognım ve memleket aaat aya_ Ak.pm 20.30 d& edilmektedir. 
memnuiyet! olduğundan ve in • n.' lS.6 Yl1zlk: Radyo caz orkestrası. o JL\DIS ------------ l 
san tıbfatı da kolavlıkla, re<In- 18,40 Konufma (Yurd bltgisl ve Sev· • 0 

• Bursa valisi belediye it-
vadan favdn.larımak ;:ırzusıın.a gı.1) 18 55 Serbest uat, 111,10 Komedi Kmnı: Gllndllz l4ı de Çocuk ul ld 
ma.f1 bulunduğundan daima balı ?..tem;eket' saat ayar, ajaM ve oyunu.. Akpm 20;30 dA: leriyle meşg O U 
se tutu.~lar. Biı: ~n . şöyle met.eoroUJt haberleri, 19,80 TUrk mU. llerkce Keadl Te.rlndo Bur8cı (Tlusıısi) - Vali Re-
görcl~, ki _susuz hır bUyUk ha. zlğl, 1 _ Okuyan: MUzeyyen Senar. fik Ko~tan belediyeye ~derek 
vuz ıçine bır çok fareler kona- lH:J TUrk mllzlgi: H.nlk uırkUlerl, HALK OPERETi bazı şehir işlerile mee~.olmWJ· 
rak arkn.larmdan bahse tutuşan ~tyah NecaU ve Sadl Yaver .Ata· Bu akp.m 9 da tur. Vııll belediye re.un N~~t 
lnrm finoların.~ iki tnra.ftan s~- mazı. 20 Türk mllzltı: Çalanlar: Ve_ Zozo DaltnMla Kiperle öğleye kadar muhtelif 
ir"ermcl:lc kopekler farelerın cibe, Rept F.rer, (:eTdet Koun. o. (Plp!t!l) şehir işleri etrafnıda konuşm.* 
Ustilne hücunı ederek nihayet kuyan· &:mabat özdense•, 20,10 Ko- T: •057' tur. -ı. . i 
ııe kadıır far: kalmış ss~:ıa.ral~ nU§m.a:. (GUnUn meseleleri), 20,25 Bu arada. bilhassa ~:m .. · 
hangi ltöpek ziyade tuttugu an.. TOrk mtızttt: Fasl1 heyeU: 21.l~ :Mu~ ALEM DAR Sineması ma.r nl!nı ve ~-eni su pro:ıesı ış. 
la.tPlarak muka,•elc oltman nk. %llt· KUçilk orkestra. 22.llS Meml• • leri üzerinde tetkikler yanan va-

~r~~I P~ S:e~~ ~~ ket. ııaat ayarı. ajans tıabertert, zıra. 1 - Tüccar Hom ~:~c!~:~ar! ~~e~t 
m . or. at, uh&m. tal1n18.t. kambiyo • nu. 



Amerika! 
Çıne 20 milyon 
dolar kredi açtı 
Va,ineton 8 (A.A.) - İthaliit 

ve ihracat bankası. Çine 20 mil
yon dolar. Danimarkaya 10 mil. 
yon Ye 1z1andaya 1 milyon dolar 
ikrazda bulunulmasını kabul et
ml§tir. Bu krediler Amcrikadan 
gayri askeri mübayaatın tesviye
sine tahsis edileı;ektir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Hariciye 
ncz:areti sö.ıcüsU Amerika tara· 
fından Çine açılan 20 milyon do
larlık kredi hakkında gazetecilc· 
re demi§tir ki : 

Bi.ıı bu krediyi Amerikanın 
Japonyaya ka111 gayri dostane 
bir hareketi suretinde telakki c· 
deriz, çünkü Çung • King hükQ· 
meti bundan milstefit olacaktır. 
Bumesclcyi etrafilc tetkik etmek· 
tcyi%. Hususile ki, mezkur ikraz 
kararı Çindc yeni bir nizanu kur. 
mak Uzcre olduğumuz bir zaman· 
da vuku buluyor. 

Hariciye nezareti sözcüsü Ja· 
ponyanın, keyfiyeti Amerika nez· 
dinde protesto edip ctmiyeceği 
sualine cevap vermemiştir. 

BaşvevJI Zelzele mın
takaaına. gidiyor 

Ankara, 8 (llususi) - Dnş. 
vokfl llcfik Saydnm Pnznr ıu
nU zelzele mıntnkasına. gide. 
rek ahnnn tedbirleri mahal
linde tetkik edecektir. 

Komedi Fransez artist
leri Paristen 
hareket etti 

Paria, 8 (A.A.) - Balkanlar
da ve Yakın Şarkta bir turneye 
çıkacağı haber verilen Komedi 
Fransez trupu diln akşam Paris· 
ten hareket etmi§tir. Mühim mık· 
tarda sahne malzemesi ile yola 
çıkan bu irup, cumartesi akşamı 
Zağrepte ilk temsilini verecektir. 
Fransız aanatkirlan sıra ile Bu· 
dapeıteyc, Bükre;le, Atinaya, 
Bclgrada, Sofyaya, 1stanbula, 
Ankaraya, Şama ve Beyruta uğ
rayacaklardır. 

Trup, beı hafta devam edec«k 
olan temsiller için lizım otan bil· 
tiln k~tUmleri ve dekorlan ya· 
nına almakta tereddUt etmemlt • 
tir. 

Yola çıkan yalruı resmi tut· 
neye giden bir trup değil aym 
ıamanca Komedi Franıe. bUtUn 
dehası ve tarihi ile Şarki Avrupa 
ya ve Yakın Şarka nakleden bir 
heyettir. 

--~---
Adliyenin bir tamimi 
Ankarn, 8 (Hususi) - Rea. 

mı tdarolerco açılan musaba~ 
ka imtlbanl:ı.rınm ııa.nıarındn 
"Eski harfleri bilenler tercih 
cdmr .. suretlncle kayıtlara te. 
sndllf edildiğini tebarüz etti· 
rem Adliye Vekft.leU badema 
llanlnrında bliyle bir kaydın 
bulunmamasını alft.kndnrlnra 
blr tamimle blldlrmlştlr. 

Topraklanmıı:a inen 
Bulgar tayyaresi 

hakkında 

Bulgar tebliği 
S<ı/ya, 8 ( A.A..) - Harbi~ 

nezareti tebliği: 
6 mart akşamı, bir servis u

çuşu yapmakta ola.n bir tayyare 
şiddetli yağmur ve sis yüzün • 
den, Kaibler civarında yolunu 
kaybet.mi§ ve hudut ııattınd.aiı 
takriben bin adım öteye, TUrk 
arazisine inmeye mecbur olmuş. 
tur. 

İyi kom.'2uluk münruıcbetleri -
nin tezahiirü için 'l'ürk resmi 
makamatı. tayyare i!e içinde 
bulunan tayyarecilerin ~rbest 
bJ?"akılmaları ve Bul~arıstana 
nvdctlerine mili>aade edilmesi i. 
çin emir vermi~tir. 

Eskişehirde 
Porauk auyu tattı· Sular 
anütemadiyen kabanyor 

EskitJChir, 8 ( A.A.) - Şiddet
li bir fırttnadan sonra Porsuk 
ve Sansu t.a.tmış ve b&lk ~eooyi 
bu yüzden uyanık g~irmiştir. 
Porsuk civnrındaki evler sularla 
mahsurdur. Bazı duvarlar yıkıl. 
mıştır. Sular knbann:ıktn de • 
vam ediyor. NUfusça zayiat yok 
tur. 

BERGAM.ADA 
/::mir, 8 ( Ht~8i) - Şiddetli 

yağmurlardan Berga.manın Ilı
ca, Sanca, De\1lilcr, Bakırköy 
suları ~tı. 6 köy sularla mah. 
surdur. 

StNOPTA 
Sinap, 8 ( A.A.) - Dün öğle

den sonra başlıvan Lodos bugün 
sabaha karşı durmuştur. Fırtı. 
na en ziyade Genede zararlı ol. 
muş, evlerin kiremitlerini uçur
mu.,, n~açları devirmiş ve bir 
ilk mektepte çatlaklık husule ge. 
tirnıiştlr. · 

'---..(')---
Anasını öldüren 18 se-

neye mahkum oldu 
lcmw, 8 (Htı~t) - Anıı!tnı 

parasına. tamah ederek öldUron 
Seyfi ismindeki genç 18 sene 
hapse m:ıhkfun oldu. 1(atilin le. 
hinde s.badette bulun.a.n iki kn. 
dın da birer sene hapis yata -
caktır. 

Define bulanlar 
lzmfr, 8 (Hı~) - Aydında 

toprnğy kazarken bir define bu. 
lan sekiz arkada,tan biri hisse
sine dUşen altmlan altp lznılre 
golmi§, burada satarken :yaka _ 
lanmı~tır. Diğerl~rinin yn.kaln.n.. 
rnası lcin de Aydma tetgrat ce-
kilmiştfr. ~ 

Okuma Kitapları 
müsabakası 

Ankara. 8 ( A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden: 

. ilk okulla: için açılmıg okuma 
kıtanla~ı m~sabakasına iştirak 
edenlerın kıtapları mütehassıs 
komisyonca tetkik olUDarak bu 
kitaolarm. matluba muvafık ol
madıi?J 5?Öriilroü.ş C\lduğunda.n 
mu~abakava Jriren okuma seri. 
terinden hiç biri kabul edilmP.. 
miş va iki S("lJP. müddetle veni 
bir müsabakanın açılması ka -
rarlastırılmıştır. 

1-VAKIT 9 MART 1940 

Bir Alman tayyaresi büyük bir 1 

ltalyan vapurunu batndı 
Loadra, 8 (A.A.) - 5355 ton- luk Consellor vapuru bugiln dilş· 

luk İtalyan ~ndıralı Amelia Au- man tarafından şimal garbi sahi
relo vapunı İngilterenin ~ark ıa. 1i açığında. batırılmııtır. 1'ayfa, 
hUi açıklarında yanmaktadır. Ahı sahili füna..,larıncan birine 
Yangın bir Atman tayyaresi ta· çıkarılmıştır. 
rafından :rapılan bombardıman • Aısmtcrde.m, 8 (A.A.) - Hol. 
üan çıkmııtır. Mürettebattan bir landanm "Dcflzijil" vapuru Rot
lcişi ölmii§. diğer bir İtalyan va· terdam limanına girerken meç· 
puru tarafından kurtarılarak ln. , bul bir tayyare tarafıdan bombıır
gillz hastahanelerinden birine dıman edilmiş ve mitralyöz: ate. 
nakledilmiştir. §İne tutulmu;tur. 

.. · Vapur kaptanı, vapurun nö · 
Murett~batn anla.ttığına gö:e bet nöbet bombalantlığmı ve 

vapura d?rt bomba ısabct etmış· mitralyöz ateşine uğradığım li· 
tir. ~emı kuvvetle aydınlatı~~§ mana muvasalatında beya etmig
oldugundan ~ima~. ta~yareı.ın;n tir. Gemide mühim ha~ar olmu _ 
İtalyan bayra~ını gormi!ş oldugu 

h , d tu~ mu akı>ak ad edilmektedir. 
Amderda.m, 8 (A.A.) - 1965 

tonluk Hollanda ''Echt" vapu
rundan hiç bir haber yoktur. Bu 
vapurun batmış olduğu sanılı. 
yor. 

Londra, 8 (A.A.) - 5068 ton· 

l~ir Alman Tayyare~ı 
Ualm Uiişürüldü 

t,orıılra, 8 (.A!A.) - RugUn 
lskoçyanıu şimal sahiliude bir 
Alman bombnrdımau tayynrc
sl dUşlirUlmllştUr. 

Sovyet -Fin sulh müzakereleri 
(il~ tarafı ı incide) 

ki, Finlancliyaya istiklali ile telif 
&ötilrme.z: t•utlan nasıl teklif 
edebilecekleri anlaşılamıyor. 

Her halue muhakkak olan bir 
§ey varsa o da eski ve ihtiyar 
Finlandiya reisicumhuru Soinhf· 
rod ile harpten evvel Sovyetlerle 
mlizakereleri yapmış olan Passa· 
iviki'in Stokholme muvasalat et. 
tikleri ve bir sulh akdedilmesi 
imkanları etrafında l>ir kaç gün· 
denberi müzakereler yapıldığıdır. 

Sovyetlere atfolunan şartlar 
§unludır: Pctumo ile nikel mn· 
dcnlcri Rusyaya terk edilecek, 
Sovyetler birliğine Finlandiya 
sahillerinde balık avı• hakkı veri
lecek. bütUn sahil bataryaları 
tahrip olunacak. Vipuri ve Lado. 
ga gölUnün bUtlin sahilleri Sor
tavala da dahil olmak ilıoerc keza 
Sovyetlere terk cdikccktir. BuM 
mukabil Rusya Hangö U:ı:erinde
ki taleplerinden vaz:goçmektedir. 

lsves'in veya Almanvanı!l, bu 
teklifltrl kabul etmesin\ tavsl)·e 
eylemek •uretile Finllndiya Uzo· 
rinde bir tuyık yapıldığı İsveç 
mahafilince rcddolunmu§tur. 

MU:::aJ.·crclcr detıam ediyor 
Sto.l;:Jwlm, 8 ( ...4..A.) - Röy. 

ter ajMsırun öğrendiğine göre, 
bugün Sovyet ve Fin delegcleri 
ar:ısmda Stobholmden hariç bir 
rerde doğrudan doğruya ınil1..ı
kercler cereyan etmektedir. 

AmstcrClmn1 8 ( A.A.) - lsYc
çfn Sovyet - Finlandiya anl{I.§. 
mazlı~nda. yaptığı uz.laştırnın 
teşebbüsünde Almanyanın met
haldar bulunduğu, İskandinav • 
yadan geJcı1 raporlardan katı 
surette anlaşılmaktadır. 

1skandinavyalı1an bfr uzlaş _ 
trrma lehinde daha enerjik bir 
surette harekete geçirmek için. 
Almanya, !sveç:in şimdiye kadar 
vaptrğı mikyasta Finlandiyaya 
vardımma bundan böyle müsaa
de cdomiyeceğini bildirmiştir. 
Bu suretle AlmanyaJ blr Rus -
Fin uzlp.şması için ciddi eurcL 
t:.o ufra~nıasını ,.e Jı'inlımdlyaya 
her tiirlü Yardımı kesmesini Js
veçlen talep etmiş, aksi bkdir. 
de Alrnnnvanın Sovy"tlerin le. 
hine askeri mtidaha.lcde bulun:ı
c.ı.ğmı söylemiştir. 

Bir hnherc göre Sopııct tek· 
lifleri rcrldcildf 

/,mırlm,· 8 ( A.A.) - İngiliz 
matbuatında c;tlcan haberlere •·ö 
re lı,inlnndiya, Moskova taraf~1. 
dan vamJan ~ulh tekliflerini red 
delmiştir. 

.Ruslar. za.nnedildiğine göre 
Vıborg da.dal1iJ olmak üzere bil
hassa Kareli benahmın. Lado . 
w:ı l?'ÖlünUn simalindc bir kısım 
arn.zinin Pc~a.mo da dahil ol _ 
mak ilzere !}imali I.Jiponyanm 
ve Hangae deniz fu!sUnün ken
,m~rin2 terkedilmesini istemek. 
tc<ıırler. 

Bu .sabah çıkan gazeteler sa
knt hır sulhun Sovvet zengin . 
ilklerinin İskandinw macera 
l:ırında erimesinden korkan Hit 
ler için diplomatik bir muza.ffe
riyet olacağını vazmaktadır 
lar. • 

• ~farCı:-al :\Iaıwerlıa;rm 
Stokhnlm'a gitmiş 

Londra, 8 (A.A.) - Nev
york'tan "Dally Eçpress., gaze
tesine bildiriliyor: 

Söylendiğine göre hasta o
lan Manncrheim, mUtarckc 
akdi için Sovyet murabhnslnri
le görUşmek Uzere Helslnkiden 
Stokholm'a hareket etmiştir. 

Hal"p De\·aın l~dlyor 
Helstnki, 8 (A.A.) - Fln

H\ndlya tebliği: 

dn dlişman tazyiki devam et
miştir. Körfez nğzmc1aki ya
rııu ndadıı. muharebede dU~
mn.tı ilerlctııeyo ınu\·atfak ola
madan, dUD akşam bltmlştlr. 
J.;~Jnlfindlya J:örfezi buzu Uze
rinde buluno.n mU.tenddlt tank 
\'El o.sgart se?ciz top tahrip edil· 
rnişth'. 

Vllpurl körfezi ile Vyoksl 
nehri uz~rlnılekt mevzi\ taar
rnzlnr akim kntınıştır. DUşman 
buz üzcrlııclen Vuokslyl aşma
ya beyhude yere uğraşmış vo 
Pnakkolu Jstikametfııde mu
Ynftnkiyctslz bUcumlar yapa. 
rnk 400 nefer zayiat vermiştir. 

Tnipale nehri Uzerlndekl 
1',inUındiya ileri battı mcınlle
rl bir korre daha düşmanın 
beyhude hUcuruuna ınaruz kal
uııştır. 

Ladoga göltlnUn 'flmaJ şarkt
s\nde, I<ollayokl'dc günlerden· 
heri süren muharebe dUn da 
~tddctle devanı etmiştir. DUş
ınnıı tıliskltrtulmllş ve muha
rebe nıeydnnın<la takriben 2000 
ölU bırnkUlıı;.tır. 

Bir avukat 
tevkif edildi 
Jldncl Ağırceza mahkoıucsl 

tlUn adllycnln şahsiyet! mt\.ne· 
vJycsiııl tahkir etmek Ye bnzı 
ltimsolerl dolandırmak suçun
dan Lir nYukatı tevklf etmiştir 

UUlüsi öusUl adında olau 
IJu avukat lıir müddet evvel 
adliye koridorlarında adliye
nin şaha yeti mft.ncvlyesinl tn.h
klr edecek şekilde mtitccavl· 
znno cUmleler sarfetmlş ve 
hakkında takibata glrişilerok 
rnzlyct Baroya bildlrilmlştlr. 

Bnro, ayukntm kaydını leY
hat.lnn silmiş ve tahkikatı tda
ro oclen lklncl sorgu hiiklmliği 
do suçlu vekil hakkında tevkif 
karal'l çıkn:-tmıştır. 

.Ancak tevkif kararını öğre
nen HUJôei OngUl lslanbulda
kl o\·iodcn kaçmış \'O her tn.
rnCta arunruıısınrl ı·ağmen, bir 
turlll bu lllnumıınııştır. Niha
yet kendiıılnin Anknrada oldu-

.nu öğrenen ınUddeluınurnt
lik tevkifi lı;:lu Atıkaraya yaz
mı~. fakat HııHısl OngUl bu se
for do ynlrnsını sıyırmak fırsn
tıııı hıılrnuı;tur. 

m5ylccc aradnn bir mllddot 
:;eçlnco, zabıta sutlu o.vukntın 
Sişll tnraflnrında Nezihe adın
da blr ?.ndıntn evinde gizli ol
duğunu tcsblt etmiş ve adliye
den nıınnn arama kararı ile 
evvelki gUn mczkür eve gidile
rek birdenbire teori gtrllmişUr. 
Evde bulunan avukat kıstırıldı 
ğını anlayınca kaçamamış ve 
çamaşır sandığına girmiş, Nezi
he de sandığı Uzerlno kllltlc
mtştlr. 

Her tnrafı inceden inceye 
arayan pol!sler arama sonunda 
HulQsi ôngUl'U sandıkta bul
muşlnr ve dün de adliyeye tes
lim etmişlerdir. 

f klncl ttğırcez:ı mahkemesin
de sorguya cekllon a,·uknt her 
şeyi inkO.r etmiş, neticede tev
kifine karar verilmiştir. 

Suçlunun kaçak bulunduğu 
sıralarda birçok kimseleri lş
lerlni göreceğim diye dolandır
dığı da tesblt edilmiştir. 
Diğer taraftan avukat Hu

lflslyl evinde saklnyarak ihbar 
etmemek suçundan Nezihe ad-

Peynirci 
Sef eroğlu' nun 

deposunda 
3200 kilo şeker 

bulundu 
Şekerlerini saklayanlar hak -

kındıı. yapılan tahkikata dün 
ehemiyetlc devam edilmiştir. 
Tahkikatı emniyet müdürlüğü 
kn.!}:lkçılık 3ubcsi yapmış, Ye. 
mişte lla.sıriskeleslndc Peynirci 
ve yağcı Seferoğu.llarmdan Ni. 
kolnkinin deposunda. 3200 kilo 
şeker bulwunuştur. Nikolaki bu 
şekerleri 2 mart cumartesi günü 
bir toptancıdan almıştır. Cumar 
tesi l?ÜDU oekeı::in paho.lıla"'cağı 
haberi duyulmuş ve o gün bir 
çok verlcrdo eeker bulunama. -
mı~tı. Seferoğlu Nikolaki dün 
emnivet mildlirlilğilne çn.ğırıla. 
rak ifadesi almmrş, sckerieri al. 
clığrnı itiraf etmiitir. 
Di~er taraftan yine Yemişte 

Has1riskelesinde Melba • Livon 
çikolata fabriknsmm depo!unda 
102 bin kilo şeker bulunmuştur. 
Fabtjkanm geçen avlardaki aL 
drğı şeker miktarı defterlerden 
c;ıkanlmış, bu seferki alman şe. 
kerler eskisine nar.aran çok faz
la bulunmuştur. Fabrika. sahip. 
leri toptancı bir tüccar gibi is. 
tediii miktarda şeker bulundu
ra.blteccğini sövlemişlerdir. Bun 
lar hakkındaki evrak vi18.yete 
verilecektir. Vilayet bu husus • 
ta tetkikat yaparak vaziyeti gör. 
den geçirecek, bunlar ha.kkmd& 
iaşe kararnamesinin mi yoksa 
mmr korunma kanununun mu 
tatbik edilece~i hakkında blr 
karar verilecektir. 

nıı;e rtarartan §eker §lrketin.. 
den şeker alnnlarm verdikle.rf 
beyannameler de gC>zde.n geçiril. 
mekt.edlr. 

Otobüsçülerin istekleri 
dün tetkik edildi 

Otobüs komiayonu dün beledi
yede toplnnmıştır. OtobüaçUlcr 
yeniden dinlenmi§, istekleri tes· 
bit olunarak keyfiyetin bir de be 
tediye m"1taaebc mtldUrliltil ta 
r~fmdan tetklldno karar verilmiş 
tır. 

İçtima yapılan odanın önüntk 
biriken otobüaçUlcr bir muharri 
rimiıe ıunlan söyleml§lerdiı ı 

- Benzin ve yedek al!tm pa 
bahlanmasma rağmen biz fiyat. 
Jara .zam istemiyoru.ı. Çilnkil bu
günkü fiyatlar bile pahalıdır. Be· 
lcdiyeden latediğlmiz ikidir: Bi· 
ri Dolmııbahçe yolunu takip ct4 
memiz hakkında kararm g~ri a
lınması, diğeri de belediyenin 
bizden almakta olduğu yfü:de on 
hisseden vazgeçilmesidir. tki ay· 
danberi mütemadiyen zarar et· 
mcktcyiz. 

Beyoğluna çıkmak istiy~ bir 
kimse yolu uzattığıuuz için oto. 
bUslere binmeyor. Şişhane yoku
~undan hiç olmazsa kesafet azal
dığı zaman geçmemize ınllsaade 
etseler ona da ra.ııyız .. 

Vela'in ziyaretleri 
l,aris, 8 (A.A.) - Öğleden 

sonra B. Velı b&fVekil IJ}uavl. 
nl B. Obautempsl ıiyaret et. 
mlştlr. MUlA.kat bir buçuk saat 
sUrmUştUr. 

Vels, bu ziyareti müteakip • 
Prnnsanın eski Amerika elçisi 
ndliye nazırı JJonnet'i ziyaret 
etmiştir. 

Pari,<ı, 8 ( A.A.) - B. Sumner 
welles'in meclis reisi B. Heniot 
ile m üla.ka tı bir saat sürmilştil.r. 
B. wellcs mütea.kiben B. Leon 
Blum'la. göriişnUştU.r. 

Günlerin Peşinden: 

~iuhtekir kimdir1 
( Bcış tarafı 1 incide) 

Bu tekilde muhtekir her a.
man bulunabilir; bu ıibilcri ce. 
zalandırmak için ceza kanununa 
muayyen hükümler konmuıtur. 
Fakat bundan baıka bir de Milli 
Korunma kanununda behaigeçen 
muhtekirler sınıfı var. Fikrimiz
ce bu nevi mubtekirleri ötekiler
den ayınnak lazımdır. Zira Milli 
Korunma kanununun istihdaf et· 
tiği muhtekirler daha ziyade 
harici tehlike zamanlarında ihti. 
kiira ' cür'et edenlerdir; yani 
bunlar memleketin müdafaası 
ile mükellef elan yurttaşlar hu
dutlarda bayatlanm feda eder
ken, yahut feda etmep hazırla· 
nırkcn cephe gerisinde tiearetle
rin®n fedakarlık etmek fÖyle 
dursun, hallan aıkmbaandan iıti· 
fade ederek ~ ..._, 
elde. 
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Sana birşey söyliyeceğim; 
darılmazsın ya ... 

Pariı ve Londrada olduğu 
gibi !ehrimizin BAKER ma_ 
ğaza!arında da kadın manto 
ve rob!arı için yünHi fantezi 
kumaşların ve koıtüm tny. 
yörler için Tweed kumaşları
nın en zengin çeşitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız
lı\r elbiselerini alakadıtr eden 
yünlüler t•şhir edilnY!kte ve 
her yerden müsait şnrtl~r ve 
ucuz fiyatlarla satılmRktadır. 

AN ... 
1 

H ÜH'l'O KEMAL, yata_ 
ğına girmt'den evvel 

pancereııin perdesini ara-
layarak lbrahim Hccebin 

mış, 01111 hararetle se,·iyor, ö
lJtiyordun. 

(lbralıim, içi sıkılmış gllıi 
sandalycyı 1;ekti. ::ıuu'i ol(luğu, 
çıkardığı ham sesten anlaşı
lan bir gliriiltiiyle JUzumsuz 
yere öksllrdli. Zllhtll 1\:cmal 
arkaduı;;ıııı darıltnıaktau fnz· 
lnsiyle ~ekindiğl lıalde:) l•'a_ 
kat dur •. . Artılt ol{ yaydan çık
tı. Sonun:ı kadar nıılatacağını. 
Evet. Karıııı Jrnllnrmln sarmıı; 
seviyordun. Nasılsa ışık arka
rııza isalıet etmiş olduğ'u içlıı 
Lıu haliııi:t., ııercleııiıı ii:t.nriııe 
aksetmiş, tamamen göriiııll

yordu. Uzun boylu hakama
dun. Komşuınuzuıı saf kızını, 
mektep çağındakı c:ocuklarını 
tlUşUnerek orılarrn da görmesi 
ihtimali karşısında içim fena 
halde srkılclr ... Biliyorsun Rf'_ 
cep. Ben biraz esld tarzda dil
ŞliD:en bir adamım. Bunun böy
le olnıasrnr istemedim, istiye
miyorum .•• Bvvelcc hiç gözU
me çarpmış değildi:· nasılsa 
gördUm. Sen rle pel.ı'tli\ hak 
yerirsln ki, bunun böylece gö_ 
rilnmesi cidden ayıptır. Bir 
insan ailevi h ususiyetleriııi, 
meziyet de, kabahat da olsa 
diına gizli tutmalıdır. Hen, iki 
komşunun birbirlerinin aile 
kaxgalarrnı bile işitmesini, 1-
şittirmelerini istemem. Bu <lU
şUncemde haklıyım galiba. Di
raz takayytid, biraz itina! •. 
Değil mi Recepclğlnı? Değil 
mi Hüseyin? 

rKirahk Dükkan .. Baş,Diş,Ne t 
Grip, RortJtl 

evine baktr. Odnda yaı>-
yalnrz olduğu hnlde ku-
1,ıklarma kadar kızardı : 
1 hrablnı H.eçcp, pencerenin 
tanı önünde, knnsını kolları 
arasına almış, lıararctle se,·1-
yordu. 

'lbrahim Recebin bu ihtiyat
sızlığı, Zlihtll Kemalin hiç ho
şuna gitmedi. Dir insan karı
sını sevobilfnli. F'akat böyle 
alenen sc,·işmenin, konu konL 
şu Uzerinflc hasıl edeceği tesi
ri dllşilnmllyor muydu ncnba!? 

Gerçi H.eccbin odasının be
yaz keten perdeleri kapalıydı. 
Fakat elektrik !Um basınını ö
nUne gelmiş olacaktı ld, hare_ 
kctlcriıHn en kUçUlt kıınıltısı
na Ynrmcaya kadar farkcdlli
yordu. 1 brnhim Hccep karısını 
kolları arasıııa almış, doymak 
bilmez bir arzuyla onu okşu
yor; öpüyor; arada bir sanki 
çoktandır yUzUnU görmemiş 

gibi omuzlarından lterelr geri 
ye doğru tuttuktan sonra tek. 
rar kendine çeldp, yanaklarını 
onun yanaklarına, boynuna sU
rUyordu. 

Ztihtli Kemal, bu manzara 
karşısında. bir utanç hissi duy
du. Ayni şeyl ynnı başındaki 
sar komşu kızının gene erkek 
~oculdarmm ~örmesi ihtimali. 
ni clUşUnerck dahn ziyade sı
kılıyordu. Bir aralık kllçUk bir 
dUğme, bir mısır tanesi atarak 
onları ikaz etmek temayUlUnü 
hissetti. Fakat bunun bir ted_ 
birsizlik olacağını clUşUnereK 
her şeye katlandı. Ertesi sa
bah ilk işi İbrahim Recebi gör
mek ve kcndlslİ1i nllcv1 husu
siyetleri etrafında biraz ihti
yata clarct etmek karariylc 
yatağ"rnn girdi. 

E 1lTES1 gUn İbrahim Re
ceple, lmh,·cdc karşılaş

tığı sırada lbrnhim Hccep, her 
ikisini n do eski ahbabı olan 
HUseyiıı llUsnU ile konuşuyor
du. Zllh!.U Kemal lbrahimln 
yanına oturdu. HU!cyin lIUs
nUyU işaretle: 

- Hilseyln yabancımız de. 
ğil, dedi. Sana bir şey anlnt
ma k istiyorum. Ama darılma
yacağına süz Yer! 

lbrnhim Recep biraz dıırak
ladıktnıı sonra gözlerini kıpış
tırnrak: 

-- Ne gibi bir şey, dedi. lla. 
yırolal "! 

- l"nknt darılmıyncaksın! 
- Canım niçin darılayım? 

Sen her halde benim iyiliğimi 
istJyen bir eski arlmdnşımsın .. 
Söyle>! Çekinme ..• 

ZilhtU Kemal yutkundu. El
lerini cıtıatı. Bir kahve ısmar
ladı. Beraberinde bir su! .. Su
yu önce içti. Kahveden bir yu
dum aldı. Signra için arandı. 
lbrahim Recep kendisine ırn
kcti uzattı. Zlilıtu I<:emal si
garasmdan lıir nefes çekerek: 

- lbrnhinı, dedi. Seni sevdi
ğime şüphen yoktur ya. 

- Aman lrnrdeşim. Neler 
söylllyorsıı n? 

- Hayır .. Yani sözlerimi fe
naya çel{memen için tekrar e
diyorum. Sc>ni severim. Onun 
iı;in arzc>dcccğim. 

- Pcki\Hı? 
- Dün aJ;şam yatağıma gir_ 

mt'dt'n evvel, odamın pencerc-
inden şöyle bnloyorclum ... 

(l'.Jrahlm Recep lwlal{ kesil
mişti. ZUhtll clt'rnm t'tti:) Se
nin C'YC dor~nı baktım. 

lbrahinıln r('ııgi hafifçe ele· 
ğiştl: 

- Hir hırsız mı? 
- Yok canım! ı{eşld hırsız 

görseydim: 
- Allah Allah! Acnba ne 

gördlin? 
- Daha fena, nğ-ıı· lılr şey! 
lhrnhiın Rcc~p t'llİ konu ıne_ 

raklnnmış rn hattil tclllş edi
yordu: 

- Söyle Allah aşlona ne 
gördün~ 

ZUhtıi artılt hnklayı n~zın
dan çıkarmak zamanı geldiği
ni anlayarak: 

- Rcc<'pci~im, eledi, sPniıı 
tamnmpn"" krndi ailevi hususi · 
) etin olarak kalması H\ı.ımgt'_ 

ZUhtU sözlerinin burada bit
mesi ldzım geldiğine kanaat 
getirerek hasıl etliği tesiri bir 
nn görmek Uzcre geriye yas. 
landı. Soğumuş olan kahvesi
nin mtitebakisiııl iki yudumda 
içti ve çırağı çağırarak bir si
gara aldıı·tt1. 

l brahlm Heccp, bu nnslhat
lcrdcn mUtcnclılıih olmuşa 

hcnziyordu. Sfö~lcr ılevam et
tikçe esasen kıızulaşmış, dur_ 
gunlaşınıştı. Şimdi bu durgun
lıık daha zlyaclo artmış: bir 
ıncrn.nlrnll halini alınıştı. Züh
tu Kemal daha ileri gitmek. 
clahn fazla yllz göz olmamak 
için mllsa.ndc istiyerck kalktı 
ve kahveden çıktı. 

H ÜSEYI~ HÜSNÜ llıra
hiın Receple yalnız kal· 

mıştı. Jbrahim Recebin durgun 
Ye rııeHı.nkollk hali clfin clcvnm 
ediyordu. llllscyln Hllsnil, lb_ 
rahim llecebi kolundan dürte
rek: 

- Canım, dedi, ne tlilşUrıU
yorsun? Oğlan lıirnz eski lrnfa
lr .. Sinirine dokunmuş; siiyle
di. Bunun Uzcriııdc o kachır 
durmanın mi\ııası ,·nr mı ya?! 

lbrahim Heceıı. gözlerine 
yaş golnılş glbl dolgun ve içli 
bir halle başını knldırarak diş. 
lerini cludaklarıncla. gezclirdi: 

- Onu dllşllnmüyorunı lIU
scyin, eledi, diln gece ben enle 
yoktum .. Başıma ne gelcllı;inl 
tahmin eclehilirsin... onu dll-

Beşiklaşta ,AkareUcrde lG.21 

numaralı dllkkı1nlar açık ıutır. 

ma :ıuretlle kiraya vcrllecl'ğin_ 

den Loıteklllerln 20.3.910 Çarşam. 

ba ı;-ünll saat on beşe kadar Bc
şlktaşta Akaretlerde :H numa. 
rada Mütevelli Kaymakamlığına 

müracaat etmeleri. 

.................... ~ 
ilan 

Usklldar A5llye Hukuk llflklmll. 
j;'lndl'n: 

940/23 
Fahire vekili avukat .Mlh:ılald Ka. 

ya oğlu tarafından üsküdarda Nuh. 
kuyusu caddesinde 103 No,lı hanede 
sıı.ldn Mehmet Günerlç aleyhine açı

lan ihtar da\'Mmda mUddelaleyhln 
ikametg(!Jıının mec;;hullyetl haseblle 
dava arzuhali auretlle davetiyenin 
llAnen t"bllğlne karar verilip tahkl. 
kat 1/4/94.0 Pazartesi günü saat 16 
ya bırakıldığından muayyen olan 
glln ve saatte Üsküdar hukuk mah
kemesine gelmesi ve tarihi 110.ndan 
itibaren davaya ltarııı 20 gUn zarfın. 
ela cevap veı·mc!lne dair yazılan lııbu 
ilAn varakası ve dava arzuhal! u. 
reli ve da\'etname mahkeme dh·anha. 
nl'ıılne asıldığı gibi keyfiyet ayrıca 
gazete ile de llAn olunur. (31G01) 

Beşikta§ icra mcnıw·l11ğım
dan: 

Bir alacağın temini istifası L 
çin tahtı hac7.e alınıp paraya 
çe\Tilmesine karar verilen ma
sa. maa ayna. koltuk. kanapc, 
büyük camlı dolap, ve sair hane 
ve dükkan eşyasının bilmüzayc. 
de arık artırma suretivle l4-3 
-940 tarihine müsadif ~r~cm
bc gilnil saat 11 den 12 ye ka
dar Beşik taşta Hasf ırm cadde • 
sin:le 20 numaralı diikkan öniin
de satılacaktır. Yii?.de yetmi!J 
beşini bulmaclığr takdirde 16-3 
-94.0 tarihine müsadif cumar_ 
tesi g-ünü aynı g"Ün ve aynı ma
halde satılacaktır. Satış peşin -
dir. Dcllaliye rüsumu alıcıya a
ittir. Taliolerin yevmi mezkur 
ve saatte mahallfndc hazır bu. 
lundurulacak memuruna müra • 
cnat eylemeleri ilan olunur. 

(25150) 

Askeri 
Kamus . 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Sa•ı, yeri: \"AKIT 1\ltatıe\'I 

şilnUyorum: HiKMET MÜNl il_. __________ _ 

Dev1et Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Bedeli Türk • İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek Ü7.Cre mübıı 
yansı tekarrUr eden takriben 135.000 kilo bakır antruvaz çubuğu Ne bakır 
levhalar ve takriben 45.000 kilo bakır l?komotıc ocalc ve teferruatı pazarlık 
.surctlle \•e münhasıran lnglllz Clrmaınrından satın alınacaktır. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan ~artnameler Londrada TUrk Ticaret 
Ateşellğlnclen ve Anltara Devlet Demlryolları malzeme dnlreııln . 

den tedarik edilebilir. Şartname almak isteyenlerin bu kabil malzeme lm"ll 
eden bir lnglllz Cabrlka!ını tem.sil ettiklerini firma ismini verm"k suretllr 
bildirerek, tahriren v~yı:ı şifahen yukarda sözU geçen yerlere mllracMlları 
IAzımdır. 

\·erilecek tekllClcrln en nihayet 20 - 4-1940 tarihin!! kaJ:ı.r A nkarada 
De\•let Demlryolları .Mcrl:rz Oolrnzııncıı Artırma Ek!iltme Komisyonuna 
te\"dl edilmiş olması lı'ızımgclıli;:-1 ll~ıı olılnur. Cl612J 

V J} KOir KliiA~E'Vn 

Dün ve yarın tercün1e külliyatı 
21 - 30 Kicaplık üçüncü serı 
Numara 
21 HüKiJmdar mıllet 

22 Yeni ilmi ıilmi) et 
23 Mevcudu kalmaJı 
24 Gilnün iktısadl i'llcrl 

2fi Cumbunyeı 

rol il 

75 

60 

29 
30 

Kapitalizm bu!:ıranı 

Slambo 
54.ı 

1 2~ 

61~ 

Bıl serinıo rıatı 6.l:i kuruştur 
Hepsini alanbra % 20 L'll:ontc 
\'3pılır '\.alnn 4.92 kuruı,;un uı~ 

ırnnıııu pcşın alınarak mütebaki 

~ı avda birrr lira Mcnmek U7.l'rf 

,, __ 
r 

ma Soğuk 
ğınhğı kırılı! 

~) 

lık 

ve bütün ağrılnrını 
Lüzumunda günde 3 

a 

derh•1 
kale 

-Ankara Caddesınde denıze ve caddeye nazır Yazıhane, 
M · h daıar uayene ana yapılmağa elverişli kiralık ucuz o I 

Gazetemiz idaresine müracaa ............................ 
BORSA 

- Ankara 7-3-940 -

ı--ÇEKLEK--
1 Steril ı ( lıı&"illz) 

100 Uolar (Arıerlka) 

100 f'r"l"AIZ FrankJ 

IOO Liret , h.aı~·a) 

100 b\lı.;~e Fı~nkı 

100 Florin ( Ft'lcıncnk) 
IOO ltay:ıwı,rk ( A lıııaıı) 
ıoo Uelg.ı ı Uı·ı~·lka) 

100 Uırahml ( 1' un an) 

1110 Le\I\ ı Hulı;ar) 

100 (,,'ekuıııo,·aı- kuronu 
100 l'ezet" ,Jı;;ınnya) 

100 :lllotı ( l..t•hlııtaıı) 

100 l't•nı,;o (Mıı.c•ur) 

100 1.Ry ( lfomcr) 

100 nın r ('i'ııı;ıııılav) 

100 ı·rn (.Japon) 
100 İIW('Ç :• U•OOIJ 

ıoo ICul>IE' ı ı : ı·ı J 

ü.2ı 

180.1!) 

2.urn.; 
11.so:ill 

G!l.8.}i;; 

22.0l 
o.o; 
1.622.3 

13.Gl 

:?:1.8U.i0 
0.(Jli.) 

S.12 
s ı.:ı.-,;; 
31.00.; 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 

l l 
'füzdP j lkrıınıl)'f'll 
Sn-atı - Erzunını G 

btanbul ıımıım tiyatro 

Yeni N e<;riycıt : 

Yeni Adam 

1 !l.U3 
10.73 
10.:;:; 

32.-

Yı!nl Adam'ın 2il inci s:ıyısı dol. 
ı;un blr ~ekil<.le çıktı. Bu sııyıt!a ls. 
ınall Hakkı B:ı.ltacıoğlu. HUıınıncttln 

Hozok, Hakkı Baha, :Mnbmu Cud:.ı, 

J:ren Eyüboğlıı, Cemal 'l'ollu, H!et 
Evin, Zahir Güvemll, Yunus KAzım, 
S. Nahlt Bllga, ve Zte:an zwclg lm
:-:nlı yazılar ve resimler vanlır. Ayrıca 
hattanın btıtün sanat \"e Clf.lr h!\dlse • 
teri cazetedc yer nlml§lır. 

U sküdar Halkcvinde 
konferans 

th.ldiıl:ı r llalknlıu:rıı: 
10.3.{HO l'ıız:ır gUnü saat 15,:;o d:ı 

T-~\ imiz salonunda Hayd:ı.rpa.,a dlrck
törU Day S:üfet Şıw tarafından "Kı-
1.ılay.. me\'ztılıı bir kon!crnns verile. 
Cl ktir. Herkes gelebilir. 

Zayi 
Islanbııl lthalı\t s;UmrUA"tlnclrn nl

dı~ımız 33i9 numaralı 11.2.U:l!1 "" 
26~1S numaralı 20.4 !130 \"C fi29047 
nıınıaralı 5.10.!:IJS tarihli glımrlllt 

irat makbuzları z:ıyl old•J~undnn Yl'
nisinl c;;ıltarncıı~ımızd."ln e~kll'inln 

hGkmtı yoktur. 
l\'ıır Knlrrıı J,lnıit rd 

(31C06) 

~\ll(ltl: ,\,\/11.l'.\ 

H ı~ılılı~ı \· .. r· \" 1/d I \l ı•h~·ı~ı 

t'rr,11111 l':rşriv·ılı ııl ırf' Pılı•ıı: 

T. iş Bankası 
1940 {( üçük Cari 

Hesaplar 

Ucramiye Planı 

ı aclet 2000 lirn. 2(100. ıı ra 
3 ıorıo ., :: . 3000.- .. 
G .. 500 .. ::;;;, 3000.- .. 

12 .. 
40 .. 
7il 

210 

''..ıO 

ıuı 

50 
!!5 

.. ::_ 3000.- .. 

.. = 4000- .. 
" = .. Jij:.>.- ... 
., :- U!:'50. - , 

Ke~idclcr: 1 Şı.•h"t. 1 !\fa_ 
yıs, 1 il ğ'us~os, 1 tkinc:tcşrin 
larihlcı·ind:: y4pılır. 

VA f{ iT 


