
~asya ve ZileCle şTıfıliffi 
, !-.. zelzeleler 
~le ı'" 13 (A • lrgu 21 • .A.) - Dun :A.ınasyanın 11ddeu1 b~hıyolcrindc saat 15 de ol· 

, ır z l ~ aıL e zcıo olmuştur. Hasar 
~~ lt> 

HERYERDE londra'da müteaddit 
intilak(ar oldu 

Londrn, 15 (A.A.) - I)Un gece Birming
ham'da failleri İrlanda Cumhuriyet ordusu 
mensupları olduğu zannedilen mlitcaddit in
filflklar olmuştur. 

fk "! htfit (4.A ) - Ş 
~ 'U • Çarşa' ehrimlzde Salı akş:ı..-

rell Old :ba gUnü de saat 15 de uc 
. . . ı. ·.•.. . . . . • ' . . . : • 

Bunlardan biri bu kunduracı dtikkAnın· 
da Yukubulmuş ve bir kişi yaralanmıştır. Ya
pılan tahkikatta mağazanın kaıHsında vitri
nin yanınn saatli bir bomba konulmuş oldu
ğu anlaşılmıştır. • 

· llasar.., ukça şiddetli bir zelzele ol
.. o tur. CU~A 16 ŞUBAT 1940 

Gazi köprüsü 
I şin içgüzünü meydana 

çıkaı mak için 
Resmi bir tahkikat açılmasını istiyoruz 

< 

Gazi köprüsii.nc tahta 'ıJü~eıuiiği sıralarda Ycızısı 5 inc.Me). 

. . 

YIL: 23 * SAYI: 7937 

/arı mukabil taarruzda 
'Kaybettikleri mevzileri geri aldılar 

Helsinki, 15 (A.A.) - Ilol· 
si'n'kinin Salomat gazetesinin 
cephedeki muhabiri bildiriyor: 

Sovyet zayiatı 250.000 
Salla cephesinde vaziyet sa· 

kindir. 4 5 kilometre geriye 
atılan Sovyet kıtaları, Fin mu
kabil taarruzu Uzerine çe'kil
meğe mecbur kaldıkları mev
zileri tahkime çalışıyorlar. 

tahmin ediliyor 

Finler, yiyecek ve mühim
mat kollarını tahrip için Rus 
hatlarının gerisine kuvvetli 
ımUfrezcler göndermektedirler. 

(Devamı 5 incide) 

·Barem kanunu tatbika
tından olarak 

Valinin belediye 
reisliğinden aldığı 
300 lira kesildi 
lstaubul valisi aynı zaman· 

da beledi;te reisidir. Ayni za
manda kaymakamlar da bclc
cliyo şube m UdilrlUlt vazifesini 
ifa etmektedirler. 

Vali belediye reisliği vazife
sinden dolayı 300 lira, belediye 
reis muavinleri 100 er lira, 
kaymakamlar ise uO şer lira. 
maaş almakta idiler. Yeni ba~ 
rem kanununa göre iki yerden 

l auı Te tlcret alnıamıyacalına 
göre :Valinin 30 O lirnsr, m ua· 
vinlerin 100 er lirası, kayma
kamların da -ellişer lirası ke-
silmiştir. 

Yali Lfıtfi Kırdar lstanbula 
geldiği za.ınan sular idaresi 
meclisi idare reisliğinden aldı
ğı 200 lirayı idareye terket· 
mlşti. Li:ltfi Kırdar şimdi 150 
lira asli ma.aş alacaktır. 

~-

Muavinlerle kaymakamlar 
da kıdemleri nisbetindcki ına· 
nşlarla kalmışlardır. 

Finlandiya.da bü.yiik Sovyct taam.ızumtn i,!ti'kıımctktini 
gösterir "lii:iiita 

1 et 

Tünelbaşı cinayeti 
esrarı aydınlandı 

l .. [~~~iii:~::~:!~'dE:i .... ~:!:::~:E!~;:~~~~~!:~~:~~~f' 
1 

mektup! - Bu adam benim kocam1 
- İ§te abla! - Bu kadını öldü

receğim; - Haydi bankaya gidelim Fatma! - Gözleri dönük adam; 

.. :.~~~.~.~~.~~:~ .. ~~~·!·=·~~~i~.~~~~:.~~~.~~.~~~ ... ~.:~~~.~::: .... ~.:~.~~~~ .. ~ .. ~.~~~~~!.. 
Yüntetüı peşinden : - S:WWWS2-d-' .. 

Af rodit kimdir? 
Dostumuz Fazıl Ahmet bir Bo. , kaddes fahife irnis. Bu mukad. 

iaziçi vapurunda Afroclit clavaıı dcı fa~i'°e ~Ütün ğençlcrin rüya. 
üzerinde geçen bir münaka~nın sına. gı~c~ınış. Afrodit kitabı me. 
hikayesini yaparken hatiplerden ncdıkr~ılır. Fakat gençlerin rüya. 
'birinin "Şu Afrodit kitabı çıksa sın:t ~ı~~esi için bir çare b:.ı. 
da bukadar açık saçık denilen yer. lunabıh.r ~ı? O hato::le (Afrodit) 
leri bir görsek!" de.diğini kayde. ile (Elıfrıt) nrasında fark kalır 
diycr. da şahsi bir mütalea olarak mı'! Bence bu Afrodit hakil:i El. 1 
da: ifrit'lcn başka bir şey dcğilc!ir." 

- Afroditi ilk okuyuıum, otuz Neyzen Tevfik bu sözlerin fo 
seneyi geçti. ikinci, üçüncü oku. fahişe kelimesine kudsiyct sıfatı. 
yuşum her halde on b~ş, yirmi ııc. nan i!ivcsinc belki itiraz edenler 
neye vanyor." diyor. bulumıbilir; fnknt bu yolda b"" 

Geçen gÜ;ı bir tesadüf ümiizde ıtiı-az doğru olmasa gerektir. Ha. 
Neyzen Tevfik'in de bu Akodit kikaten ,·aktilc Afrot!it dcnihn 

·bahsi ile meşgul olduğunu gör. <lünya [:Ü7.''lir.in suçu znmanındn. 
dük; bu rindmeşrep adam "Alro. ki ı;cnçlerin rüynsrna srirJI"dctcn 
dit kimdir?" sualini bize sorduk. ibaret ise bu:'la mukıdd-::s fah=şc 
tan sonra cevabmı yine kendisi demek en doğru b'r ifade !;ekli 
verdi: değil midir? 

- Afrodit milattan iki bin ıe. HASAN KUMÇAYI 
kiz yüz altnut sene evvel bir mu. 

Katil Cahit 
ağır cezada 

tıs 
;; T , sn 

Jlafi1 (1 7t 'f 11ll!h1-.·r11P<1C 

(\'azısı 5 inekle-): 
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j POLiTiKA 1 

Ateş hattının dışında 
Yazan: Sadri Ertem 

General \'cygnnd'ın Muur J nıck nrzn .unun haska türlii 
.seyAlıatf, E<lcnln :?\Iısırdn. Anıs- lznlu nıiimkiin müclUr? 
t l'nlyadan gelen ııskcrleıi tef- As.)·nda Juızıı hklar yapılı.,ı-
tiş etme i, yeni lngillz kuvıı'Ct- nı tn.lıii gömıcll<lh'. ' 

!\11~ar~ ! ekilini!:! __ t~~i~l~~~~~n ~o~~ !!_a!."!.'~ oerj!) 

Kütüphanelerimizin çalışma- iş bulmak 
5 

Hayatı idare .e<i~ i~ 
lerlnln Akdeniz kıyılıırındıı. J rakın, Ilasrn köl'fczhıiıı 
bulunmnlnrı, l<.,ransız oı'tlusu- mildnfansr için nlrnnn tcrlbfr· 
nun Asyodaki miktarının nrt- ler Mr tcca\"üzi mahiyette ol
ması muhnn·elesl kuvvetli O• rnnktan zlyndc her hnugt hl ı · • 
}anlara birçok ihtJmaJJcr n. tecaviiz lhtJmnllni ünlemek gn- t 

sına qeni bir veche veri/ı·yor gnr~::~~b·c~~tt' 
vaffak olınanın 
budur. .....~ bit 

ham etmektedir. yesinl takip cunektedir. j 
Buna bir de ı>roııngandıuıın llunun böyle olnııısmı akıl . J 

barJJrulAde lruvvetlnJ 11Avc mantık bir zaruret olnrak ileı ı 
edecek olursanız, niçin dfinya- siirer. Ayrupada bir cephe nr· 
run her tnrafındn kanlı harp· kon vo bn cephe henüz ncti<'l' 
ler bıı.şlamıyor, dl)'ebillııdniz. verecek bir hale gtrmoden y<> 

Halkın dilekleri ve kütüphanelerden 
şikayetleri dikkate ahnacal< 

Filhak~k~ ınuhteınel miltc- nidcn cePJıelcr lh<lns etmek. 
cavizler onuııdo l:rnn petrolla- harbi en müşkill ~artların. Pnı-- 1 
rı, Irak petrolları ve nihayet Jm nakletmek fmkfuJ.Bız dt·ll'·iJ.,, 
Ön Asynnm mühim bir kısmı de lmkl\.nsızn yakın bir hnMiı'. 
tehlikeye mnroz kalablllr. Çünkü böyle blr harı> muhn- ı 

Piyasa 
Dün yarım milyon lira

lık ihracat yapıldı · Garp cephesinde sllLllı patla- J'fpJcırJn arzu ottflderl netfcol<'· 
madıi;"lllB göre harbi bıışka e:>&· rl vermez. Bilhn~sa Almanya 
ha.tarda. bckllyeblllrlz. Fakat için beklenen gayenin tnı~n
Iıarbin do kendine göre btr men zıddını meyclnnn gcUl'ir. 
mantıla, bir seyri ,·ardır. Bu Almanya lçlıı zafer de, mağ
sey:ri, bu mantıki anlamıyor- liıbiyct clo nncnk Garp Cc)'he· 
t;8k, kabahat bizim idrAk tar- sinde tahakkuk c<lcbllh·. 
.zmuzda v.o hAdJseleıi tannnıv Almanya fçln başkalnrrnııı 
ıııakt.nld lnadımızdadır. zaferi llo ınnvnffaktyct elde et-

11.arbln Avrupadan harice mek mfimkün <lej:ril<lir. Mfım
nakllnf lstJyenler vardır. Fa- idin 0L<1a hflo bu Almnnya için 
kat btınlann arzulan Ue haki· ma{;lQblyott.cn dahn farklı nc
kat arunıda bfiyllk mesafeler tlcelor temin etmez. 
meTcnttur. li.'n akılhcn hnrcl.:et harp .-n-

. Harbi, Alman>"' hudutları lıLc;ı hıuidnde knlnnlann hnr
harlclnde yapmak fstf7or. Fa- bt mevzii hırakmnyn ~nhı;mn· 
kat onun bu arzuımna manJ o- Jandlt'. , • 
Jan cld.di sebepler vu.rdır. Bu Mevzii mablvcttc kalım hnrı, 
dddi sebepleri bir dünya ha- de başlndığl y~ritc, Avnıılll<1a 
ritasma bakan her adam mı: nJhayetlencblUr. Hfü11sclcrl 
J>akrşt.a anlAr. muhantJe lrnvvotl ne değil 

Almanra istiyor kt başkala. icaplarla mfit.aloa ctmeUdh-: 
" kendi.si hesabına harbetsln- nunn. göre şa.rkm ııteş hattuı
Jer. Sol')"etlcrl barbo silrilkle- dan dı~arda kalmnsı tablf<llr. 

.. 'Bi~, illi HOlda,: 

Mektepleri boşaltacak bir cümle 
Maarif VekAletl mektep ka

çaklannı kahveden geri c;evlr
melt tctn henUz blr 1lflç ke~fe· 
dememiş olacak ki, fstanbulun 
bir başından bir başına kadar, 
Irn.hvcler. bu ha.yIAz böceklerle 
dolu •• 

Orada ne 7aparlar, ne konu
şurlar; bunu pek bilmiyoruz 
ama; her halde 7edlklerlni has 
tırm çıkarıyor,, 

.Yalııız, birkaç hafto. evvel 
gazetelere yazılanlarla, bu gi
bi haylAzların kahvelere bn.s
lnn yapılarak toplandıklarını 
zannediyorduk. Halbuki bu· 
gün işin tamamiylo değiştiği

nin farkına: vardık. Bakınız 
nasıl: •· 

"Buraya talebe ser· 
bestçe girebilir? .. ·,, 

I rem en şimdi okuyuverdiği-
11 i · bu cUmlo btr lokal, yahut 

S.anat okullan için 
mecmua 

~ 1nat ve inşaat usta okulları 
mıın'!ipı ve talebceine sanat ve 
tclmik aleminde yapılan yenilik. 
l~ u.nitmak ve derslerde yar .. 
dımcı olmıı.k tizere Maarif Ve .. 
killiği bir sanat okulları mecmu.. 
ası çıkarmağa. karar vermiş, bu 
hususta hazırlıklara başla.mı§ • 
tır. 

bir kUtUphane, blr halke\i sa
lonu Uzcrin.de değ11dlr. D->ğru· 
dan do~ruya. bir kahve tabelO.
sr ..• Acaba bu le\•hn, haylAzlı
ğn. Ye bllhnssa polise karşı bir 
muafiyet mt teşkil ediyor? O· 
nu gören zabıta, her halde 
bu okunup üflenmiş dört keli· 
me karşısında bUyutenıniş ol· 
malıdır ki, tccrt slrnıiı; olma
sın ..• Tuhafı şurası ki kUcUk 
be,Yinslzler kanunun elinden 
yakalarını kurtarmak için bir 
şer'l hileye başvuruyorlar da, 
biz, hnreketlerlmize lrnrşı çı
lcnrdıkları bu dtl ve nanik fşa· 
retl karşısında ellmlz kolumuz 
bağlı duruyoruz. 

"Duraya Uılcbc serbestçe gl
robUJr!,, 

lşte mektebi, bnttA ttniver
siteyi boşaltacak \'eciz ve vazıh 
bir cUmle .•• 

Ege ve Marmarada 
Fırtına 

Ege ve Marmara denizlerinde 
cenuptan fırtına be.5lamıştır. 
Fırtına çok şiddetli değildir. 
Yalnız t.-Uçük Yesait limanlara 
sığınmıştır. Büyük ırnpurlar se. 
ferlerini yapa.bilmektedirler. 

Valinin tetkikleri 

Dün yarım milyon liradan 
fr..zla ihracat olmuştur. Mikta
rın fazlalaşması müttefiklerin 
memleketimizden mUbayaaları -
nı artık tamamen arttırmış ol
maları yU.zU.ndendir. Bilhassa, 
İtalyaya 150 ton fasulye, Belçl. 
kaya 500 ton arpa, ltaıynyıı 
6000 çift torik balığı, klllliyoUi 
yumurta, küçük baş hnyva.n de
rileri, nohut, ham hayvan deri. 
si, 100 bin kilo kepek, Alman. 
yaya tütün ve Perine yağı, 
Fransa.ya koza. Filistine elma, 
kestane, taze torik, Mı.sıra el
ma. kuşyemi gönderilmiştir. 

Yme dUn Japon bandıralı 
Hakdate vapurile aehrimioo mil· 
hiın miktarda pamuklu mensu. 
oot, porselen, bisiklet aksamı ,.e 
kara biber gelmi§tir. 

Ki4çük bag hayv.1n derileri 
Dün alikadarlanı. tebliğ edi • 

len bir kararname ile evvelce 
lisanBa tabi tutulan kilçllk ba§ 
hayvan derilerinin ve bunlar • 
dan imal edilen eşyaların Ti .,.. 
carct anla.şmasile bağlı olduğu.. 
muz memleketlere serbestçe ih.. 
raç edilebilmesi kararlaşmı§ • 
trr. 

Zahire borsası topumdı 
Zahire komitesi diln toprak 

mahsulleri ofisinde bir toplan
tı yanmı~, arpa thracatçıla.r:ınııı 
ellerinde bulundurmaları icap 
eden stokları tetkik etmiştir. 
Malftnı olduğu Uz.ere a.rpa ibra. 
catıın her mmtal<anm ihtiyacı 
stok edildikten sonra mUsaa.dc 
edilml6tir. Harice arpa ihracatı 
yenidein hızlanmı{itır. 

Fındı7; Batı.J f i1f0.tllın 
Yeni kurulan f mdık lhra.cat 

b!rliğinin harice gönderilecek 
fındıklar ic;in tesbit ettiği satış 
fiyatları tüccarı memnun et • 
miştir. Tiiccarlar bu fiyatları 
ancal< bur.rhn sonra.\ci sipariş • 
ler için tatbik etmf'ğe miisaade 
;stemeltted'rler. Tilccarlarm ev· 
velce yaptıkları taa.bhUtlerin 
eski fiyatlarla verine l!etirilme. 
si için alakadarlar tetkiklere 
haşlamıştır. Yalnız bu karann 
;-ecilanemesl lfLzımdır. Çünkü ih. 
ra.cat mevsimi olduğundan ha.. 
rice sevkiyatm bir mUddet dur
ması muhtemeldir. 

Sinema duhuliye 
ücretleri 

Yeni baştan tesbit edildi 

•Yirmi yıl evvelki Vakıt 
-•••wumw ............. " .............. ....,.. 

IG Şub:ıt 1920 

Din vaızları baklanda 
Di.ııl ~eler1 mevzuubaha )'l!.PL 

ıslt afyuet telkfnlndc bulunanlar hak. 
landa hllldkmet.çe tahkikata karar 
Tenımı,ur. 

Sinema duhuliye Ucretlcri bele. 
diye daimi encümeni tara!ından 
yeniden tcsbit edilmiştir. BugUn. 
lerde alakadarlara tebliğ edile. 
cektir. Buna göre sinemalar ilç 

Vali ve Belediye Reisi Doktor sınıfa ayrılmı§tır. Birinci sınıfta 
LQtfi Kırdar dün sabah Taksime Localar 100 • 200, lüks mevki ve
giderek oradaki inşaatı tetkik et.. ya koltuk 40, hususi veya birinci 
miştir. Taksimden Ayaspaşaya mevki 30, ikinci mevki 20 kurus 
giden yol parke olarak yapılmak. olacaktır. • 
tadır. Hazirandan sonra bu yol İkinci sınıf ımemalarda localar 
asfalta çc,·rileccktir. Belediyenin 120 - 150, koltuk 35, birinci mev. 
hazırladığı projeye göre SUrpa- ki 25, ikinci mevki ıs kuruı ola. 
gopta yapılacak evlerin· arasında caktır. 
bahçe için yerler bırakılıyordu. Uçilncil aınıf sinemalarda loca. 
Nafıa Vekaleti, bu kısım Uzerinde lar 80 • 100, koltuk 25, birinci 
tadilat yapmış, burada bahçeye -nevki 20, ikinci mevki 10 kurut 
lüzum olmadığı, apartımanlann olacaktır. l 

~ -> 
~ 

Cuma ıCumaıte. 
t6Şubat 17 Şu~at 

biri birine bitişik olnıasmı uygun Belediye sıhhat mUf ettişleri ta. 
görmüştür. Nitekim kargı ırrada. . lfından sinemalarda yapılan tet. 
ki apartımanlar da ibiribirine biti. k:ktcnle bazı sinemalarda ikinci 
}iktir. Proje buna göre tadil edil mevki ile s~ma perdesi arasın. 

l 
Maarif Vekfiletinin kütUpha _ edilmiştir. Sene1P.rco temizlen -

nelerimiz hakkmdıı.ki tamimini miyen kitaplar, silinmiyen cam
. bir kaç gün evvel Ankara tel - lar, ufak tefek t.amirlel'i yapıl • 
gta!ı olara.k yazmıştık. Ehem - m3.dığından şuraya buray,a atı -
miyetine binaen bugün tamimi lan sandalya ve masalar, silpU -
aynen neşrediyoruz. • rülii.o .-'.:.;. ... mediei için asıl ren -

Kütüphanelerimizin çah~a- ~ini 1f· "•?ı·tien duvarlar ve ta • 
sına yeni bir veche vennek mak. banl ... r gt . ü.l.Müştür. 
sadile Maarif Vekilliği bazı ka- B32.l kütUphane roemurla.ruı.ın 
rarlar alnu§tır. Bu kararlann a... okuyucular tart'.fmdan istenilen 
lınmasınıa sebep Maarif Vekili kltanlım, klitüphanede bulundu. 
Basan Ali Yücelin lsta.nbulda ve ğu halde zahmetine katlanma -
muhtelif viliyctlerde yaptığı malan dola~"ISl!e muhtelif ba • 
teftişler vesile olmuştur. haneler ilen sürerek vermedik.. 

Kütüphanelere 18.yıklle mesai ler Ye bu huc;1trta mt;a:1r1erc 
vcrilırediği, bu yüzden bir ~k nıku bulan şikayetlerin de ek. 
aksakltldar vilcudc geldiği gö- E:eriya tesirsiz kaldıkları anla. 
ıiilmUştür. §llmL"jUr. 

Kütüphane memurları, de • Baz:ı kütüphane mUdürleri -
vamsızlığr. geç gelip erken ay _ nin. sa!ahivetleri haricinde izin 
rılmalan itiyat cdinm1şler ve bu verdikleri, memurların devam • 
kötU itiyat tabii bir hal imiş gi. larnu kontrol etmedikleri volsuz 
bi telakki edilerek müdürler bu hareketleri, devamsızlıktan, ih. 
yolsuzluğa kayıtsız kalmışlar- maileri görillen memurlar hgk
dır. Bundan başka dovam kon. kmda muhtelif sebepler dolayı 
trol cetvellerinin. müdürlerin sile kanunt muameleye teves -
malümatı tahtında haftada veya sül etmedikleri, müstahdemlerin 
15 ~ünde bir toptan imza.Janma.. vazifelerilJ.i muayyen zaman • 
SJ adeta usul ittihaz edilmiştir. }arda layık.ile yapmnmalarmJ 
Bir taraftan kütüphane müdiir müsamaha ile karşıladıkları ve 

!erile memur ve mU.stahdemler tertip, intizam ve temizlik işle. 
arasında, öte taraftan memur - rini tamim etmedikleri görill • 
!arla mllatahdemler arasmd& ba- mllştfir. 
?.an resmi icaplarm ve di&plln KiltUpbanelerimizin manevi 
kaidelerinin hududunu aşan bir ve ihnt cephesi maddi vaziyet • 
laubaliliğin, ba.ıan her tUtIU çir. Jerinden daha ivl de1füdir. An • 
kin dedikodulara yol açan hu .. ca.k umumt şekilde hnlli lizmı 
susivetlerin, resmi veya husu ~ gelen bu meselelenin a:o,Tica ele 
st n1Unasebetlerin suiletimalln - alınacağı tabiidir. 
den doğan münaferet ve zıddi - Yukarıda tesbit edilen mad • 
yetlerln bulunduğu görUlmUt • deler. kütüphaneler Sef ve mU -
tUr. dilrlerintn takip etmeleri lazım 

Klltilpbane memurlarınca kU. Jrelen yolu açıkça göstennekte. 
tüphanelerln elbirllğile yapıla .. dir. Sayıla.o bu yolsuzluklarda 
cak umumi iilerlne karşı allka.. alakadar kUtünbane müdürleri 
sız davranıldığı ve bu işlerin aa. birinci derecede mesul mcvkiin. 
1i vazife olduğundan tegafül e. dedirler. 
dilmekte olduğu görülmüştür. Badema. cetveller deniza§II'I 

Bazı kütüphanelerde binlerce yerTerden gelen mP.murlar da 
kitap kayıtsız hıra.kılarak depo- dahil olduğu halde sabah ve öğ. 
la.rda, dolaplarda mahvolma~ leyin. mesaisinin tam başladığ
terkedilmiştir. KUtUphaneterde saatte, akP.Blnlnn da tatil saa· 
ya~ılması lllzumunu a.l!kada.rla. tindt>n beş d1kika önce imzala. 
r!l ıhtar eden bir çok işler, tah. naca ıctır. Cetvetıer sabah ve öğ. 
sısatsı~, elemanSizlık ve ki. 'e mcsa'sinin başh.n1?1c1 saatin. 
fayetsız!ık bahanelerile ihmal den beş dakika sonra mUdlir ta
ve teseyyUple vUzUatU bırakıl - rafnırlan P'Cri alınnmı bulunacak 
mıs b~lnn~ıaktad1!· tJr. Müdürlerin cetvelleri gUnli 

Bu ışl~rın milhım bir ktsmt - ~tine tetkik ederek geç gelen 
nm t~sısa.ta ve hattA mUkte .. veya erken çıkan veva bic; gel. 
sep bır. vukufa bile ihtiyaç his. miven memıırlarihn bwıun se 
~ttlrnııy~ı. sizce de bilindiği bcpterini zam::ı.nmda soraralf 
!_Çin .~tmlan bırer birer sayma· hakbrı""da icap eden muamele. 
ga luzum yoktur. Buna rağmen vi derhal yapmaları l&zmıdır. 
memurların bir coğu hiç bir a.. Devanı cetvel eri kUtüphane mU
zap ve sıkmh himetmeden haf. dürforinin miitaleasmı ve tas _ 
talarca ve aylarca boe oturmak. dikini havi olarak mliteakip a. 
tadırlar. vm birinci J?iinü kilttinlıa.nc ~ef. 
K~tüph~~jzin temizlik, Ukleri vasıta.sile ki'tüpbı.neler 

tertip ve ıntizam işleri de ihmal mildürlüğGnc gön"crilccektir. 

Liman reisliüindeki komisvon cahsıyor 

Kazazede vapuılarm süvari ve 
tayf alan sorguya çekildi 

Dcnizyollarmm bütün vapur. lam baştnkara eden. Tırban va. 
tarı hakkında. tahkikat vapma. nunı hakkında tahkikat yap • 
,ğ:ı ba.slıyan liman reisliğindeki maktadır. DUn Trak vapurunun 
komisyon di\n bir çok val)tırla- mivarileri ile ~arkçıbru;m. Dum 
rm süva;i ye zabita.nmı oo~- tunmar vapunınun mürettebatı 
'.Ya. çekmı§f.ır. Komisvon Mu • dinlenmiştir. Yukanda isimle _ 
'.danyada. karnva otÜran Trak. rlnl vazdıITTmtz gemilerin sUva.. 
!mralı adası 8ahillcrinde kara. risir.:len en ufak tavfasına ka
ya dilfPn Dumhmmıı.r, Gelibo - iar hepsi sorguya çekHecektir 
·luda kı:lraya ~den TnYVar ve '{omisyonun b!r ltaç ay burada 
nihayet 80n Alanyada kayalık.. !ta.lacağı anla.şilma.ktadır. 
'----------~------·__.: ____ _ 

Eminönünde yılalan 
dükkanlar 

Et nakl · yesi kasnplar 
şirketine verildi 

< 
t-

7 Muharremi b Muharrem niştir. da pek kısa bir mesafe bulundu-
•iu, s eyircilerin ba: lanru dimdik EminönUndcki mescidin yıkıl. fstanbulun et nakliyesi ha.zira. 

Kasım 101 Kasım 1 >2 
1tutarak sinema seyrettikleri gö. F.asına başlanmıştır. Bumın aıra. ıa kadilr kataplar girketine ihnle 

ı---..;...--=·-------•ı 66 kolcuya ikramiye rülmüş, bunun göze çok zaran oL sındaki diğer dokuz dilkıkinın da :dilmİ§tir. Şirket, et nakliye işi. 
VakıUer Vasnı' t-:7..ıııi \ s utı l:.11111 1 verilecek duğu tesbit olunmt1"jtur. Bu hu. bugünl .. rde yıkılmasına baglana- nln bizzat belediyeler tarafından 
OOneşln .susta belediye riya•etine bir de caktır. yapılm?sı hakkı ... da çıkan kanuna 
doJuşıı 1 66 1 ıı 6 M 1 lO Gi!mrilk ve İnhisarlar Vekile. "rapor verilmiştir. Bu rapor tctkil: E:ni..,önilnden Unkapanına doğ uygun olmak üzere gcç:n ecnc 
ötıc ıı !8 6 ~ 1!"28 6 44 ti Intanbul gilmrUkler ba§mtl - 'dildiı':eten sonra perde ile ikinci ru açıl ., ~ak sah-ı için bir progra:n temmu.z·ından itibaren belediye. 
lldndl u ıs o 19 ı:s ıs o 89 dürllğünde çal·şan az Ucretli, 'levkiler arasında mUnasip bir hazırlanmaktadır. Buraları kısım ye 53.000 lira vereeektir. 
~· n u 12 oo n tıs 12 oo 66 kolcuyu birer mnac:ı nisbetin..ı lO~luk bırakılacaktır. kısım yıkılacaktır. Hazinndan sonra na'<liye işini 
Yatsı 19 u ı 5% ı:> ı:s ı 82 de ikra.'llive ile t:a.Wfe karar, Bundı.n ba1ka sinema salonla. Çarsı tamir olunup peynirci, belediye üzerine al:ıcakt ·r. Bu na. 
tımak 5 u u ss ı; H ıı :ıo vermi§tir. Ydnız bu ikra.:-:ye. rında h"lvalan.,tnn" tertibatı ot. pastırr-.l.Cı, yağcı ve buna benPr kil igirde kullanılaıca.k olan ka. 

,,,_ ___________ 
1 

Ierin teyzi.ine dair henüz emir' l ı:rvan sine"llalarcla da .bu tertibat esnaf çar~ıya alına'"ak, bundan ra ve d-:nlz vasıtalarının projeleri 
a I~ / )'&.Ptınlacaktırm ~ likma ~ ~Kaktır. . hıarJanmaktadJr. · 

------------------------------'-----------.....:...--------------------------------------------;.....;------------------_:::_----------

Bununla. bera:~~ı uJJ 
'Junun ehemmiyetu» bil' 
dur. Gerçi hep~11d~ 
yet" sahibi ol~ il' 
tc, psikoloji iiınl E .. ıt 
ki, bu şahsiyet t~ · 
tecrübenin tesırll6 . ~ 
tedir. _.ı;,~ı. 

Her şeyde oldl.lb-

sah.i bi olma.kta da " lil vardır. Fa.ks.t bit 
ler. korku ~~el 
lerini, istifade eu\A •r;"'.iı 
le getirirler. :M~ ;>' 
den ie isteyecek! .,,. 
umacı gibi göril~010~ 

Bu, kötü bir l"'7' 11"""• 
rn o adam da. sisiJl~ı~;., 
blr in.sandır. :MeJX1 • ,, " 
istihdam etmek ve 1~~ 
lan işten çıka~sk bit ~4 
ziyeU olsa. da, yuıe el-~ 
maktan ileri gideD1 t:ıJ1J!J 
vctmek, yalayıp yu cıeJ;;. 
zırlanmış bir ejdel' ~ '. 

Bir q arama~ ~ 
man, bu hakikati~~ 
nünde bulundurun t!Jl 
himdir. Muvaffa.}{t ~ 
sırrıdır. !ş verec sı 
patron nu.a.rile deo ~ 
~özüvle baknın:. ()11 ~ 
ğma hitap ed1ııiZ- ()ti 
hklı iki insan gib~e~ 
Kendisine memur ~ 
yan adam, iıısaJ1ll1 eP' J 
maktan utanan sun ~
lA horşlanmaz. ~S 

O sebeple, serın" al-;J, 
termck yolunu bu!~~; 
yeniz de kendi ~ 
mektir. Teknik biltc 'Jf> 
rn. gelen en bUyil b!JSJ" 
yet vasrta.nızdır ve ~ 
nisbetinde satnısl 6f' 
muva.ff ak olma.le içlJ1 
mamak 18.zımdJI". 

Muvaffak b~ııl"~ 
satmak Uzere /r. o. ~I 
bUtUn meziyetleriJll ~~ 
niyetle sayıp döker· lJY ı 
suretle hareket etııl~ı 
zln malmız da. keJl 
fazile.tlerini.z ve :..tA r;4 
talip olduj?unuı ~=-- y 
nlan hususiyetle~ 
dam etmek dUşi1Ilv;:1f!J) 
nan kimse. sizill ~ 
cak siz~n söylediS' biJJ!' 
mnhlmat sahibi ola ·ı>~ 

Omm için, ~ sşlıl ~;ıı: 
teknik bilginizde:ır ~ 
zamanda ne gibl ~. I 
niz olduğundan da. ~ 
zımdır. ..~ 

Bu belki güç g;~~ 
kat biltün gilç go dtf· A 
-;lbi, bu dahi kola~ fl!:4 

Kendinizi sa.tın 
nuşına.kt.a oldu~~'~' 
Ur~emektedir. 'f{;Jt l9='ı. 
emnıyet ve raııs: JJ'" ı 
nu~bllmektedir· ~U:, 
manasile ta.bit ol~~ Oıd 
dır ki, şahsiyetilll 
gi>sterebilirsiniZ. __ .. tt. 

Fakat kork~ ts d 
dütjerSCr:iz. Asabl)'t~fl 
nUz 7.ama.n da, le~~ 
medemez, şa..hsfYe,,lt:.11' 
etti rem ez, huli.S3 teJ':':.J 
duğunuz gibi,, g66 sJrP'' 

Kendisinden ~dl 
bulunduğunuz a te ~ 
daim& bunu diklt3 ~ 
Zira o adam da sl~ir 
sandır. Ondan kol' A 
yok. a·ıı!P ... il 

Fakat bu. keD 1 _,,.o,r:..t "' 
ilstiln gösterip yııJcll-'~rt'' .. ~ r. 
demek değildir. !~ ~~ 
sanlardan bir ~01?" • ~ııl'i 
bili yelleri fcvkali~~ ~ 
raber. bu fena. bU ;dl 
!e muvaffak 01 aııı9 di ~tf. 

lş sahibini. ~ene ll~ ı 
rin~ ikna için. ~~111d~~ 
oarlar ki, ka~~'lJJ ~ ,
rıc!eta ora.va nıu 8,ıiY". 
verlnde çİkDllŞ "/ ~ 
rtirler. ti c1 1'/ı 1~ bulmak s,'ln.B ~~· 
bir 11annttır. }... "IJl1 ~,, ıJ~ 
tisas igteyen bir d. JcJ 
bir insan, ken ~ı:tJlC~f 
kativen emin oltıl de 
köpİ-ü y:ıpabi1 ı:, ve~~" 
ni bestr'evebilıt: IJ\~. ~ 
~bi. iş r ra.ya:,, bır ,iıl ~,ıı_!I, 
vefiak ols.cab-f!S.:: 1(,.-V"J 
dıkça o iti al:ııt1 İ:S~-rJ.t 
siyetini-e in"rıııı3 öJIV:.H'.. 
van~ bazr bUyilk Trı~u 
1i 4'yıldız" l~~ibe Y 

bU mevkilerini ~tıı 
~~·.'/tlJfr 



3 - VAKiT 16 ŞUBAT 1940 

~r kalpazanJık Türk Hava Kurumu buf ffcld'-
lanıarda Sürülmeğe çalışı- gÜD 16 DCı yılına bastı Ruh ve hırS 11arbi 

~ lan sahte par::lar ~~ hemmiyetli bir bölgesinde barışı m!~rıü:n!~~:n~~~i~:~~I~~~~~~ 
u ... 1 kerumak, medeniyeti koruyup Fakat muhtelif müelliflerin ayn 

1 
· ı yürütmek vazifesini üzerine al. ::ıyrı escr.leri, hep l skcnderin zn. 

d 
' mıştır. Eu ağır vazife, çok kuv. fcr!erinden, hahramanlıklarından 

Ilı a n y a a n ;-etli silahlara. bu arada cok kuv- bnhsederlcr. Yalnız dikkat edile. 
vetli bir Türk hava ordü'suna ih- cck bir noktn , ·ar: hkcndcri yıı.I. 

' tiyaç gösteriyor. nız cesaretiyle de~il, daha faz.la SJ'e ı · Türk Hava Kurumu makaniz. bilcisiylc de överler. 
~ 1 y o r m u ş ması, kendine verilen işi başara. Hntu bu bilgi sayesin. 

~ pb. cak bir olgunluktadır. Bu çalış. odcc·~zcarflccrr.o. Duleav~rtıı"nğınenı ıbsru.~yru~;ak kı·ıaı.Ym· 
• -ııuvar r.ı'.llarda gösterilmesi gereken hı- ~ 

&azeteıi hassa Soya fasulyesiyle mübadc. zı, mUletin Türk Hava Kurumu adamları, dnima lskenderin akıl 
· Raıctesin' le edilmesine imkan olmadığını, ile olan alakamm arttırması ile hocnb::.dır ve lskcnder onlan 
t ' töre :S" ın lklgrat Balkan köylüleı inin toprak reah. kab!I. olacaktır. Bu alaka canlı dinler. Dura'ya kar§ı harbi tasar. 
~i._ ~l'lıerika Ukreşte sahte sullerini kömür veya makine ile ve sıkı tutulmalıdır. !adığı cünlcrde rüyasında gök a. 
~;ıt!tır. ~uparaları pi: değil, pua ile mübadele etmek N. H. SlNANOCLU çıl.mı ş, yere inen bir melek bir kı. 
~ geldik! . paraların istediklerini bildirmişti. lıç g.ctirmiş ve şöyle demiıti: 

t, erı tahmin o. İşte bu sebeple ecnebi dövizi Bu sene 1 70 pilot _ Bu Allahın kılıcıdır, bunu 
barı.as temin etmek ihtiyacı hissolun • yetiştirildi sana dü,manını ezmek için veri-. ~ttik allak bullak o]. du. Türkku§n gcnçleı·i b:r p~:'.\nörün ba§ında. . • yor. Kalk, bütün krallarla harbo 
lttlcik an konsolosluğu ilk olarak dolar imali tercih c. Bugün on beşinci yıldönümü başla. Zira şark ile garp sana ve. 

~tın~ olunmadan kim. dildi ve bunların Balkanlara &Ü- 1919 ihtilali 1923 de askeri za. rat olmıyan ve tam bir modern kutlanacak olan Türk Hava Ku- ı:ilmiştir. 
\oyada ınaınaktadır. rülmesine karar verildi. ferini tamamlayıp da cumhuriyeti organizasyon halinde işleyen Ku. rumu on beş sene içinde hava Alim Aristo rüyayı tabil' edt?. 

do1cltna~a &ahte elli di. İntihap mükemmeldi. Çünkü kurarken eski olan her şeyi yık. rumun bu ilk vazifesindeki verim kuvvetlerimize 53 milyon lira ve rck: 
~~dq tadır. Bunların harp ihtimallerinin ba§göstermi~ maya ve yerlerine yenilerini ge. karşısında ona gerçekten iftihar 339 tayyare hediye etmiştir. - Rüyan yalancı değil, doğru. S ~~~lctc~~lıniş oldukları olduğu o devirlerde bütün borsa. tirmeğe koyulmuştu. ilk iş, cum. cluyuracak daha büyük vazifeler Tiirk milletinin havacılığa karşı dur. 

"~~ııı di .. a ır. Ayrıca yüz !arda servetlerin, muayyen, mü. huriveti ve zaferi koruyacak olan verdi: Türk Hava Kurumu, Tür. gösterdiği aHika ve hassasiyetin Dedikten sonra hazırlrk1armı 
-"<lflrk L:ı v ı· ·ı b' t 1 . 1 ı. . h d 1 "f ha l DA • f Ya ,~ .. 11;cıgıt para. vazene ı. sag am ır paraya a 1- silahlarımızı, düşman taarruz arı. ayenın ava or usunun ma ze. eser halinde ı adesi olan bu ye. yapmağa ş amışh. nra nın or. S llrulıneğe baş. vili düşünülüyordu. Bunun için m kıracak bir kudrete çıkarmak- mesini temin ediyordu. kunlardan ba~ka İnönünde tesis dusunun çokluğunu göstermek i. 

~\)tada . de dolardan daha münasip para tı... Metodik, temiz. böyle olunca edilen moderin havacılık şehri, çin gönderdiği suıam tmıelerini 
!lıı }lqala Pıyasaya sürül. bulunamazdı. Kara ve de-niz silahlrımn yanı. da geniş mikyasta verimli çalış. Balkanlarda eşine rastlanamıyan bir horoza yedirerek bir ndamm 
~ ~r t:f: ~ekunu yir. Bunun üzerin~ yüz ve bin do. başında, medeniyet yeni bir silah malar devam etti. 3 Mayıs 1935 bir şekilde cihazlanmıştır. Bura. bile bütün orduyu mahvedwile. 
~t, lllın olunmak. !arlık sahte paralar imal olundu, kuvveti kullanıyordu: Hava kuv. de, Kurum ·yeni bir iş maketinin da, yalnız son bir senelik faali. ecğini ilan etmİ§tİ. 

t Pataları Yugos. ancak bunların piyasalara sürül. veti. .. Biz istiklal harbini, bu temellerini kuruyordu: Türkku- yet devresinin rakamları, memlc. Fnkat hkendccr için Aristo "a. 
Parf · · ~ il)'· ısı ile Alman meleri de 15zım 1ı. Bunun için de kuvvetten aşat:ı yunkarı tamamı şu... kete 489 motörsüz, 152 motörlü lul" idi. Kendisi de "ruh". Cı • 

. tladı~rerek hareket e- meşhur kalpaz;:nlardan Kirşcy. ile mahrum olarak kazanmıştık. Türk Hava Kurumu, bununla tayyare pilotu kazandırmıştır. handa misli görülmemiş Daryüı 
talıttı· arı ve piyasaya mere müracaat olundu. Bütün hava kuvvetimiz, delikleri güzel tarihinde üçüncü faslı aç. Türk Hava Kurumu, yine son se- ordusunu lıl<enderin nasıl mağ. 

bir1tq ın olunmaktadır. Kirşeymer sahte Tervonez imal patates ezmesi ile sıvanıp kapa- mıştı. Türkkuşu, Türk gençli. ne icindeki faaliyetinin es~rlerin- lup edebildiği "lskcndcrnamc'1 de 
)~lan: iÜn evvel Ka. etmiş olduğundan Rus hükı'.'ımeti. tılmr~ hurda bir iki tayyareden i. ğinden, hava ordusunun muhtaç den ·birisi olarak, milli müdafaa. şu cümlelerle anlatılmaktadır: 

5~2 kalpazanların nin talebiyle Alman cımıhuriyeti baretti. Bu bir iki tayyarenin bi. olduğu elemanları hazırlayacaktı. mızm ihtiyaç hissettiği hava ge. ' 'Dara hırsdır. lskcndcr ise 
)ı_ l't ~~ 00 sahte dolar tarafından evvelce mahkum olun. ricik harp kabiliyeti, onları kuL Yer yer hava meydanları, planör. dikli kadrosunu tamamlamak ü. ruhtur. Bu zafer, ruhun kuvvet-

--~liııd ~nada zabıtası muş idi. !anan delikanhlarm derin iman. cülük, motörlü tayyarecilik, mo. zere Ankaradaki Türkkuşu oku- leri sayesinde hırsa galebe ettiği. 
~~ar e. ~ulunan ve bil. 1933 senesinde Bitler tarafın. ların-dan ve ölcüsüz yararhkların. delcilik kursları, okulları acıldı. }unda hava gedikli yuvası kurul. ni gösterir." 
~a~Ç~n çalışan bir dan affa uğrayınca eski kalpazan dan doğuyordu. Bütün yapılar, bütün tesisat, muştur. Bu yaz tnönünde staj Bugünkü büyük harple: •le de 
~ .... tlırıu b~le. karşı karşı. tekrar faaliyete geçmişti. Fakat inam ve yararlığı imkan. Türk Hava Kurumu çalışmaları. gören 170 hava gedikli sinden 70 i "nıh" ile ''hırs'' karşı .-.arşıya 
~tt ~t ıldırmiş idi. Kirşeymerin sahte dolarları eızlıklarla israf edemezdik. Cum. na esas olan modern konsepsi. hava makinisti, 100 ü de hava gelmiş bulunuyor. Tarih, elbette. 
•;;" da,,..§ıs.ında Alman. sürmek için- bulduğu usul hem huriyeti ve zaferi korumak için yonla vücuda getirildikleri gibi, ge-diklisi olarak yetiştirilmiştir. ki tekerrür edecektir. Zira bu, 

bıı t/~t' _!ıazırlamakta basit, hem de dahiyane idi. yeni Türkiyenin yeni, ileri hava şimdi o kafa ile de çalıştırılmak. Bütün bu çalışmaların lüzum biraz da tabiat kanunudur. De. 
biJ ılatın Kirşey. Sahte dolarlar nasıl &atılıyor kuvvetleri olmak gerekti. tadır. gösterdiği vasıtaları ve malzeme. ğişmez tabiat kanunu. 
~ıl tarafından ida- Cumhuriyet, buna karar ver. Aynı konsepsiyon, şimdi bir leri temin etmek üzere bir plfinör Alimlerin büyiik Jsken.dere 

b lllaktadır. Nazi rejiminin şiddetine ta. di; ve önce "Türk Tayyare Ce. yandan da ileriye doğru yeni ih. fabrikası kurulmuştur. Ayrıca yaptıklan nasihatlerin devamı 

~QCrlind hammül edemiyen birçok Yahudi tiyac;larr proJ
0

elemekte, bunların me leket• muhtel'f e ı · de "'Ulur-· e R d · miyeti" adı altında buo-ünkü - m m ı Y r erın " c • 
...ı·l ayş ru. hicret etmek istiyordu. Kırşey. h realize edilmesi ic;in hazırlıkları. d ı k 1 ı M '"'aL-nı· domuz.unun ne oldu. 

S).ı~ ~~ı rnio::. bi 1 "Türk Hava Kurumu" nu mey. - mo e urs arı açı mıştır. aa. ı uc.ı 

t... "'l &aht b' dana getirdi. Kurumun vazifesi, rı ve a etı ı e ış ır ıgı yapı ara ., • ..... ~"<İf .. • :.- r ate ye. mer borsa simsarlarını elde etti nı tamamlamaktadır. ·r k·1 · ·1 · b" ı··· l k «unu sorarsan, bı'l kı" bu da <1::-. 
h .-·ıı:ıe'- • e ecne ı ve sahte dolarlarını muhaceret et. *** k 1 h l k d t • . vada ol"'n hır• ve tama'dır. Egver oe~ b ıcttr B' k 1 ilkten, havacılıgvın ehemmiyetini me tep ere avacı ı crs crının ., " .. 

ti. - ll • ırço genç mek istiyenlere sattırmağa ba~ a. k ı . a·ı . . bunu kanaat ile malgv up etmez. 
ı t~:-t h .•tclyede ralıc:. h d·ı . k A anlatmaktı·, uçma tadını yarat. Türk Hava Kurumu, bugün 16 onu masr temın e ı mıştır. ~L. '11ı 't :ı dı. Ya u ı erın ısmı .az.amı me k d • ~ ~t al- ııı..iler hak~ında maktı. mcı yac:ına basmıştır. 15 yıl. Ankara civarında Etimesufda sen ma sa ına ercmezsın. -.ı a o 

Os;n ~ ... rikaya geçmek istediklerinden bu- ... k 1 ·· ı- ·ı kt b. k • · · k ı ed"r? O ..ı.;.. ga tnakt bilh Kurum, modern bir konsepsi. Jık tarihi çok temizdir; '.g'Üven ve uru an motoru pı ot mc e ın. an ıçıçı ap an n 1 
•• un • 

· a .. a ve as. paralan kapış kapış aldılar. Kir. A de turizm pilotları yetiştirilmek. zaptır ki bütün tac:kmlıklann se. 

S 
rı uzen'nde ısrar b h d 1 1 ı yonla işe başladı; metodlu çalıştı. övün,. verecek bir tarihtir. r. " ' l · şeymer u sa te o ar an norma :s tedir. Türk Hava Kurumunun bebidir. Ateş ... ibi, önüne ne ge. ) \.._ §Çılerin he · il>'r v k Bu çalışmalarından alınan neti. kasmda bu kadar güzel bir iz hı. .. 

trıı: ~ıı...._ psı 1 fiyattan biraz aşagıya satara - d rakmış olan bir varbi!m ileriye, hazırlamış ilduğu üç senelik pla. lirse mahveder; ve bir §CY bula. f') "•o.akta ve çalış man-evrasın'da muvaffal: olmuş celer büyüktür: Bugün, yur un .. k .r 
·~~~eklerini yemek: uzak bir köyünde dünyaya gözle. başı yukarda, muvaffak olcağın. mn tatbiklerinden olarak önümüz madığı halde, kendi enoısini 
~ ~'tlY' .. e'nniye alan bu idi. rini kaparken varını yoğunu dan emin olarak bakması tabii. deki seneler yeni Türkkuşu şube. yer." 

~ııt •ıı ll ihti 1 İlk muvaffakıyctten sonra Kir. Türk Hava Kurumuna vasiyet e. dir. ]eri açılacak, Türkiyenin her ta. Dedik ya, 1MQ harbi ''-ruh'' ile 
~:~ lı~ yaç arr te. şeymer müessesesi te .. l:ilatını ge- r d lA •• kl" 1 o 

0 d' "hırs" hnrb" ~oğnr gidiyor. 
~~ 'Q. n ?naaşları doğ. nişletti. Amerika do1arı. Kanada den köylü kadınlar görüyoruz. Yalnız, bugün, Türk Hava Ku- ~=c~~t~. P anor up erı tcsıs e ı. NlY AZI AHMET 

, ~ ay§oba.ll'ka yatı. doları, dinar, ley \'C d iğer parala. Havacılığın ehemmiyeti, bu en u. rumunun büyük vazifesi daha 
Odern rı sahte olarak im.,lc başladı. zak ihtiyar kadının bile kafasına güçleşip genişlemiş bir haldedir. ----

~~~Olan ~k.ine ve alat Torontoda ya "'ılıın tevkifler, ve yüre~ine sokulmuştur. Türkiye. büyük devlet, Avrupalı G o·· ru·· p du·· şu·· n du·· k ç e 
~t ., gı~Iı atelycde Belgrattan gcl:-n haberler, Ame. Cumhuriyet hükumeti, borok- bir devlet olarak, dünyanın en e. 

~ lııı~ı' 1 dınarlar ilmi rika malive vckflcti tarafından 
t l..·11.

0 unaraılc: bu"'tu··n d 111 .. ıa yapıl?n l"':zı: t:ıhkU:at, büyük mik. 
lııL ... ir • asa Balkanlara yasta bir blp::ızanlık har~kcti.nin 
-~de '-lı t.ıütün d'inya.da h.issedilmekte ol. 
~e para imal iuğunu ;::österm~ktedir. 

Şehir Meclisi 
içlimaları 

0.p beş gün daha 
uzatıldı 

Şehir meclisi dün saat on~
te birinı-:i reis vekili Necip Ser
dengeçtinin başkanlığında top. 
lanmıştır. . . 

Meydan, sahil ve rıhtım gıbı 
umuma mahsus yerlerin işgal 
edilmesine mani olunmak üzere 
belediye zabıtası talimatname
sine bir madde eklenmesi hak -
kmdaki teklif mülkiye encüme
nine, halk hamamları hakkın • 
daki talimatnamenin tetkiki mül 
kiye encümenine, Karagilmrükte 
belediye malı arsanın spor sa. 
hası ihdas edilmek ürere Be
den Terbiyesi genel direktörlü. 
ğ'üne terk ve devri hakkındaki 
teklif bütce encümenine hava -
le edilmiştir. Vefat eden en eski 
öğretmen İhsan Şerifin ailesine 
bir ev a1 ·nma-ıı hakkında1'i tek
lif biitr,e encümenince kabul o -
lunmadığından umumi hevet tr 
,.ncümenin kararını tasvip et 
'Ti iştir. 

Be!ediye koopcratifirıin be1e 
liveve ola..'1 b::ır,.ımun avrla ik; 
·Üz ellişer liralık ta ksitlel'le i.i -

icra memurluğu imtıha
nında kazananlar 

Anlrn.rn, ı:; (Husu~i) - lcra 
memurluğu imtihanında kaza
nanları VekAlet tesblt etmiş, 
kendilerine tebligat yapmıya 
oaşlanuştır. lsinılerinl bildiri
yorum: 

Kozandan Tahsin Aydar. 
z0 nguldaktan Mehmet Gtln
glir, Rizeden Anıl Aksoy, Ur
fndan Sabri Glinaydın, Kozan
dan Hilmi YörUker, Denizli
den Osman Ellcz, Znradan Ö
mer Ergin, Yozg::ı.ddan Ralih 
Akbaykal, Zonguldaktan Sabri 
Ranoğlu, Ankaradan Naci Ak
soy, Bursadan Cemal Aksoy, . 

' 

Çamlıcaya otel 
yapılacak 

Belediye tarafından Çamlıca 
tepesinde bir otel yaptırılacaktır. 
Bu otelin projesi belediye imar 
müdürlüğünce hazırlanmakta~ 

denmesi uvgun görülmemiştir. 
Şehir dahilindeki _fabrikalar ta
rafından ~alman ıhbar dUdiilc _ 
!erine mani olunmacıı hakkında.. 
ki teklif muvafık F,örülmcmiş • 
tir. Bundan sonra bazı mazbata
lar kabul olur.muş, meclisin on 
~ş ctin daha uzatıldığına dair 
riy:ısct tezkeresi okunmuştur. 
Merli~ pazırtesi günü tekrar 
toplanacaktır. 

Ahlattan Aziz ôccyclin, Bitlis
ten Salih Eryörcn, Pilturgcdcn 
Zeki Yetiş, Maraştan Muhar· 
rem Erkan, Amasyadnn Ha
san Cantaş, Denizliden Meh
met Artan, !stanbulclan MUın
taz Arman, Eylipten l\!azllım 
Berker, Kandıradan AkiC Er
caglayan, Doğazlıyanclan JIUs
nU l•'azln, Şileden 1 brahlnı Par
maksızoğlu, Rizcdcn Cemil 
Turaltan; Elil.zıli:tan Kemal Ti
m Ur, Kayscriclen Hasan GU
ncr, Akhlsardan Sadi Sunar, 
Akdağ Madeninden Mustafa 
Özalp, Göreleden Haydar .Ak
orala, Silifkeden Kemal Uğur, 
Glresundan İhsan Dulgau, Ak
şehirden Reşat, Yozgatlım 

~cemi Yılmaz ve Cemal İpek
çi, Kırşehlrden Hıza Göntil, 
Mahmut Seyfi, lloznddan Ne· 
elp J<J~·telen, .\ııkaradan Bahri 
Karan, Kırşchirden Mehmet 
GUltekin, Dulacıktan Kavim 
Gllrsoy, Zaradan Baha Snrıu
nnl, Anamurdan Kemal Celi, 
Kırşehirden Sabiha Saraçoğlu, 
lstanhuldan Burhanettin Glll
gen, Eli\zıktan Fethi özta~. Rl
livriden Pertev GUlcn, Manisa
dnn Ahmet Donatlı, Çorumdan 
Fahri Yılmaz, Erganiden l•'et
hl Cen~nn, Paluclan Ycyı:;! To
sun S<'rikten ~uri .Ak!myek. 

·····--· Kısaca: ························ .......... ...-.··-······------··-····· ...... -.. 
Hususi idareden maaş alan fel3ketzeUeler 

Zelzele m:ntakasında bulunup da f'.:laket lelerine henüz böyle bir yardımın yapılamadığı. 
eı:nasında ölen ve umumi müvazeneden maa§ m öğrendik. Bu yardım evvdce tasavvur edildi. 
alan rner.mrların ailt'lerine yardım edildi. Hal. ği için gecikmesinde bazı sebepler olduğunu 
buki hususi idare ve belediyede çalışanların aL Umit ederiz. ......................................................................................................................................................... 

Kork ulu günler 
};ski diplomntlar, bnhnra kan lllC\ imi derler, bütün he· 

lilları o giiıılcnlc beklerlerdi. l\:ı~ nğzııuJn, iki mlllct..in nrası, 
ne kadıU' gt•rilirsc ~cllrsiıı,. yiircklt'ı' titremez, u!nkt.ıı. yalnn 
tchlila·lcr lwlirmcztli. Fnkat ayni f:?:Cl"~iııliğiıı, hnhnr yaklaşır
ken mfııııtsı, biisbiit iiıı ha.':'lrn olurdu. Jlılc hahnr giiıılcıi, tabl
attc renk n• koku, p,i~..ıclliğ'İl Jo ha.,,larkcn, silithlnı· tcmizlcııir, 
JohçhH' :ı.ağlnnır, ha!;'laı·<ln. ka,·nı .. )elleri c er. JJaınarlar {ıle
miııdo mutlaka ha':'ka hiı· ntcş l>cy<ln oluyor, ki rulılnr claho. 
titiz, sinirler dnha uuygnlu g(iı·iiniiyor. J\:arlı, buzlu bir lınva· 
clıı nhlırılınıync>nk biı· ':'ey, baharda. knfnlıu•ı kızdırır. Beyni.. 
mlztlo hiddet <liııaıııitlcri patlatır. 

Son mnharchelcr, lm t•:;ki kanunu dcğiı;tiı·di. J)iJılomntla.
rın nlı':'tıklnl'I ıısıılii hozdu \ '(' tnm kış kıynmctto devletler, 
hil'hirl<'l'iııo sililh .,;cktilcı·. Ev<•t ~cldilcr ama, lşt.c hali\. kan 
gi;,·dı•yl gütiirıııeyoı·. JUrçok ııoktnlardıı tnbiat yine hllldm. 
tstlhkfunları kurlara. gfürnlii. l'ollnrı tıktıı.h. Hüyük h:ırckct
lt'ri dıırdurıha. 

Ynlnız ''Finlimıliva., da iklime nsi, in--nnlığn asi, hnkkn., 
hakikat<', vicdana asi ·bir .s:l\'a':' hiikiiın siiı·iiyor. Uu kııdar Yic
cl11n lrnnıııılnı·mı çiğney(•n hir hıu·l.Jin, l'Oğrnf~ :~ ' 'O mevsinıo 
hiirnıl•tl iso zntcn hckkneınczui. 

Hiinkii telgı·aflnra (Jikknt cdcrscııiz, Amcıiknda lıa.rlıln, 
hiit iiu cliiuynya Jıuln':'nıa mtl:m korknl<luğı.rnu görii.rsüniiz. 
Hn cin hahnr koJ. ıısuclur. Bt.:giin cf~er t icnrcU ıı, paranın bir ele
ğeri \'nr:m, .\mcrikanın hnrp ... nyc:;inılc biiyiik bir nltın ııınh· 
zeni huliııi nla('tıJ::.ınn hiı; ';-İİphe yok. İlk hnkı. tn bu korkunun 
mnııa!-.ı Jıt'k de ıuııa ... ılmaz. 

li'ılkn t <'t ı·a fh <iiişüıı <irscub:, hiit iin dii ıı;p1yı tutuşturacak 
bir hıu·ph•n t•n çok AınN ikanın çekinmesini tabii bulursunuz. 
Çiinkii bugünkü silfıh, lıııgiinkii <föğiiş 'mntnlnı·ının birhirle· 
rlm• kıya.'iıyıı saldırı-;;ı, y<•ryüziinii hut'ahCyt} çC\ irccek, millct
Je-r ıu·ıtsıııcla. kıymet mefhumu dlyo do hir şey hırakııuyacnk· 
tır. Bi.>ylc hir felftkctin do,ğdujlıınu bil- clakikn knhul odcrscııiz, 
nı·tık Xc\"york boı·~aiannııı, Aın"rilrn piynısalarıııın, hnUA biz· 
zat alt ıruıı ne cl<-i}.cri, ne tesiri knlacu•,·: •• 

1'nş \'C mağılrn den ine cföıııniiş bir hı anlı~m, Amerika. 
moclcnlyctiııc ,·e~ce~i de~cr 'c dııyu n.;~ı ihti )':t( ne olnhilir? •• 
)lliylc hh· fc·lı\kct kin.de yn.şnyıuılnr111 tck1·:ır hn ~linkli scdyc
Jerine, bıı~iinkü medeni ihtlynçlnrııın crclıilmek için, o.sırların 
gcc;mcl'ii lil~un ~clccck. 

nu nsırlın i ... c. ~·ıkılnıı~ }\\ ı·ıı1ıa ]rn ]ar ..1\lll"l'İkn.u piyasa· 
Jarı l!,;ln <le bir fclftkct dcnıcl..tir. lıır;anlı;':ı, bu 1 nnh uçunıma. 
diişmckt~n kurtnrmnk u!!;rmı in, hiit liıı ku\\'Ctlcrin harcana.
c·ıığına inanıyorum. Bııı,::in tl j:,rll r;c, bclkJ ynrın cliinya.yı kun
daklamaj:.ra knlkışnnlnr:ı karşı 1ı;itnn mllh~t lcrin kıı.1Janncağını 
da ~iirecci.!,lz. Bir m·i tııt u~tıırm:ı~:ı ~nhşanın, düşııuını, bütün 
hlr mnhn.llc olduğu gihi düııynlı ntC'Şü \"<'J'cnlcrlıı ele lıa~nıı 
bütün milletler olU<:a.ktıı·. UAJBU SL'll.A GEZGİN 



1940 Tü ne~lb_a_ ... _ş_ı_c-in_a_v_e_t_i l 
esrara aydanlandı 

Tihıclbaşında Lutfullah aparlı. ı tedir. Nitc!cim dayanamıyor. Bu Emine abla! Bu kadm bana görüyor. Halil kapıyı bu sırada 
manmın çamaşırlığında iflenen avın on yedisinde evden izin ala.. biiyü yaptı açmaktadır. Nitekim açmış, bir. 
ci?3yetinde hütun safahatı tama. r~k Angelikiy~ gidiyor ve diyor _ Emine abla ... Bu kadın be. kaç adım attıktan sonra dil§müş. 
mıyle aydınlanmış bulunuyor. kı: lim dcdigimi yapmıror. Bana bü.. ölmüştür. 
Zabıtanın geceli gündüzlü. yaptı. , _ Aksaraya b~im. adresime yü mü ne yaptı. içimde bir ateş Bun<lan sonTa işe zabıta vazi. 
ITT ~ahh~a~ 60 da~ fa.zla dı?len~.n mektup yaz ve de ki: ''Fatma ben ıar, onu da, kendimi de oldürece. yet ediyor. };::apıcı Rüştü d:nleni-
ı;ahıtlenn ıfadclerı cmayeu bu. e-.;den cıkacagım. Gel eşyalarını 1 ~im. Onu çok seviyorum. yor. Rüştü evvela bunlann gelip 
tı.in acrklığiyle meydana koymuş. al!.. · Bu sırada Fatma atılıyor: gecelediklerini gizleyorsa da hem 
tur. Şimdi ha~ise} e takaddüm e. Angeliki yaşlı bir kadındır. O. - Haydi Halil, buradan git!.. §cbrisi ve aynı zamanda uzaktan 
den se~e ve ç;unlcrde _geçen .va.~~- kuma yazma bilmelllf!ktedir. 14 Şimdi doktorla hanımı gelecek_ akrabası olan Halil ile Fatmanın 
lada cınayctın nasıl ıka edıldıgı. yaşındaki kızı Viktoryaya böyle .leni gönnesinlu. burada gecelediklerini itiraf edi. 
ni yaz~m: bir rnektup yazdrrıp po-staya ver. Halil çok asabidir. önüne geti. yor. 

~alıl 26 yaşındad~. Bundan diriyor. Viktoryanın imzasmı ta. rilen yemekten birkaç lokma al. Ciruıyet giinü gelişi hakkında 
sekız sen~ e_vvclr·~l~fikte~ _1stan. şıyan bu mektup ayın sekizinde mıştır. <la diyor ki: 
bu.ı._ı ge~'ştır. Koyu."tde ıın çocu. 1 postaya veriliyor ve ertesi gunü - Gelsinler, diyor. onları da - O sabah yedide Halil bana 
gu ile hlr karısı vardır. Al.sarava doktorun evine geliyor. görelim bir kere... geldi. Fatma ile aram açık. Cok 

1stanbula ne %aman geldiler 

1 
Fatma ·mektuptan hiç haberdar Ne ise, bir müddet sonra Halil da seviyorum. Bugün geleceğiz. 

Fatına ise 20 sene evvel İspar. değil~iş gihi doktora gösteriyor. kalkıp ı;idiyor. . . . . Belki anlaşırız. belki de hel~llaşı. 
t4dan tstcuıbu.Ia gelmiş, şurada Kendısine: Ertesı ~abah yanı cınayetın ış. rız. Bu kadın hamı büyü yaptı. 
burada kaeıcılık yaparak hayatı. - Yarın snbah git, akşama gel, lendiği gün (13 Şubat sah) saat Ya onu ya kendimi öldürccet,>im." 
m kazanmaya başlamıştır. Fatma diyorlar. . .. .. sel~iz buçuğ;a doğru.. Halil yine Düpnanlan yok! 
geçen sene Taksimde La Martin Ayın onuncu cumattesı gunu Ak~rayd~ı eve _geliyor:,. Fat.~: Rüştüdcn .ba§ka birçok kimse. 
caddesinde Murat apartımamnda sa.?ahı saat o:ıda Fatma doktorun yı gor~ccgım. diyor. . Kendi~ı Ier dinleniyor. Ne Halilin ve ne 
kapıcılık ederken o sırada Gümüş evmcen nynlıyor. mutfaga alıyorlar. Ça}_F ııt:am cdı- de Fatmanın düşmanları ollT'ad:ğı 
suyunda askerliğini yapan HaUl Fatma bir geceyi Jışarda yorlar: Bu sırada ~alıl cuzdanın. tesbit olunuyor. Halilin tebinden 
ile tanışmıştır. Halil terhis olun. dan hu: deste beşlık ve onluklar ÇI.kanp gösterdiği paralan bir ay 
ca Murat apartımanında Fatma. geçiriyor çıkanyoı:. evvel hemşehrilerinden aldığt ve 
nın. odasına yerleşırüştir. Bunlar Cumartesi günü a ·şamı oluyor, Hnydi banka)·a ~icelim? bu paralarla kendi~nde mevcut 
bi.r 111üddet güzel geçinmişlerdir. Fatma donmuyor. Anlaşıldığına - Fatma ... İzin al da. §U para. ademi iktidarı tedavi ettirmekte. 
Hatta bu at'aQa evlenmek tc:şeb. göre Fatma 0 gün Halili buluyor lan senin bankaya yatıralım! di.. dir. Halilin ceketi cinayetin iş. 
biisi.b;ıdc bulumnt\.§lar, bu sırada ve 0 geceyi beraberce Tünelba. yor. lendiği yerin kapı arkasındaki çi. 
Atatürk vefat edince teessürle. şındaki apartımanın bodrum ka. Bu hal karşısında Emine Fat. vide asılı bulıınmuş, altı saat son
rinden evlenme muamelesini geri tınd:ı geciriyorlar. Ertesi pazar maya: "'Bak kocan para getirmi;. ra birisi tarafından zabıtaya ge. 
b~rakm.ışlardtr. Halil ve aynı .ı.a. e<ıbahı saat ona doğnı Fatroa dok. Haydi hemen bir otomobile binip tirilip verilmiştir. Yalnız cebinde 
manda Fatma da cv1i oldukların. torun evine geliyor. Kapıyı çalı. banl:ay1 gidin. On i&idcn evvel de cüzdanla paradan eser yoktur. 
dan mij::ımeleleri yarım kalmış, yor. Hitmetçi kız Mahmure ka. dön!'' diyor. İkisi birlikte çıkı- Cilzdan ne olmuştur? Ya ı;celiıi 
hatta Fatma niıfus cüzdanında pıvı açeyor. Fatmanın arkasında yorlar. Bunların evden çıktıktan esnasında z.iyaa uğramıştır, yahut 
•·evli" kelimesinin üzerinde tah. bir erkek durmaktadır. Bu erkek s.onra Mab.mutpaşaya uğray:rp o. da Fatma ile Bcyo~luna ~eçerlı:en 
rifat yapmt§tır. Halildir. Fatma Mahmureye Ha. radan bir hamam tası aldıkları tes parayı: bir arkadlısı~ vcr::ni,tir. 

Bunlar kısa bir zaman sonra lili göstererek b:r tanıdığım dl.. bit edilmiş bulunuyor. Bu ta.sı Cinayet nasıl :ışlendi? 
kavgaya ba$larruşlardır. Bu kav. yor. Bu sırada H:ılil evi hariçten Fatma, Emi.ru:ye evveke yapılmı:ş Halil cinayeti neden i1lecU? 
galar giındengüne sıklaşmış. Fat. siı.zmcktc, numarasını almakta. bir v.aadioi yerine getirmek ic;in Tahkikatın seyrinden anlaşrl. 
ma muteaddit defalar apartıma. dır. Kapıda ayrılıyorlar. Bu sıra. almıştır. 1'as vakanm işlıendiği dığına göre Halil Fatmayı çok 
nm sahibi Andona ve kansına şi. da Fatma, yanma gelen aş~ı E. yerde bulunmuştur. F:ltnıanm sevmekte, kıskanmaktadır. Kcn. 
kayetlerde buhınmuş: mineye: 532 lira parası 1 Bank.asımn Be. disi Fatmanın pral.lnnı alıp bir 

- Bu adam beni bizar ediyor. Bu adam, f)enim kocam! yoğlu ıubesindediı;. Fakat buraya npartım.ında müştereken kapıcı.. 
Kıskaıuyor. Seni öldüreceğim di. - Kocam. diyor. haftaya cu. uğcamıyor.la..r. lık yapmak istemektedir. Bu su. 
yor<. Ne ynpayım, demiştir. martesiye tekrar gelecek! Lütfull:ıh apartımanına retle kadı_"la kavuşmuş obcaktır. 

Bir a'·şam Anc!on Haline Fat- Ertesi gün ... Ayın 12 nci pa. geliyQclar: Fatma ise eski hallerine dÜi!JlC. 
mamn kavgasına şahit olmuştur. zartesi günü... Akşam saat yedi Saat on busui& doğru Lütful... mek için Halildc.ı:ıı uzak bulunma. 
Halil Fatmanın banka cüzdanını sular;t ... Kapl çalınıyor, hizmetçi lah apa..tnnanına geliyorlar. Ha- istemekte, parasını da teslim e. 
istemektedir. Elinde eğri bir Bur. kız Mahmure açıyor. Karşı.suıcla lil. apaı;tman kapıc.ısına: "Biz bt.. d memtktedir. Halil aklına ka. 
Ea bıçagı vardır. Andonun araya dikilen adam Halildir.: raz konuşacaiu, yalnız kalalun" dını öldürmeyi. koymuş_ olduğun. 
girmesiyle kavga yatış_mış. ertesi - Bana Fatmayı çafır, diyor, diyor. Aşağıya iniyorlar. Reşit, dan cin.ayet ıüoü alt kata inirM:c 
gün Fatma bank:ı cüZ<ianını An. Fatma kapıya ~ıkıJtor. kendileriqe birer san1ial)Ça ikram yi.n-e aralarında RW.nakap l>aıla-
donun karısına verdikten sonra J;;Iali:li alt kattaki yemek o<lası. ettikten sonra dördllncil kata çı. mı , Halil hatta intihar nü.mayi 
eline geçirdiği ıçai:ı da Andona na alıyorlar. Aşçt Emine de oda. kıyor. Orada halr silk"fleı::cektedir. lcri yapmıştır. 
teslim ediyor. ya. geliyor, hizmetçi kız çıkıxor. Cinayet on biri beş geç_e oluyor. Karnındaki 00 dört kadar ha. 

Likör dolabına saklanan bıçak Halil ile Fatma odanın bir köşe. bir~ .. sonra . elekt~k id~resinin fü bxçak yaraş.ı, bunu isbat et. 
Andon bıçağı likör dolabının sine cekilmişlerclir. Konuşmuyor. ş~~oru İbrahım daıreye gıde.:ken mektedir. Çii.o.kü bu darbeler pek. 

içindeki şişelerin arkasına auycır. lar. Aşçı Emine kazak ören Fat. Lutfultah. apartımanının cumle hafif vurulduğundan i:leri de 
Bu bıçak bir müddet sonra tekrar maya hitap ediyor: kapıs~. ı~. ta~flrmda ~r~ sol ufaktır. Bu nü~yi~lc kadım kan~ 
Halilln eline geçiyor. Bu sder - Ne için kocanla koouŞ_mu. tarafa hukuk bır adam goruyor. dıram.ayınca tliDclcki bıçağı Fat. 
bıçağın üzqip.de bir takım paslar yorsun? Fatma ses çıkarmayınca, Boynunclan ~an _fışkırmaktadır. ma.nın karuına iki kere hafi!çe 
vardır. Bu paslar dökülen likör. Halile dönilyor: - Ne aldı.:? diy.e. soruyor. sokmıı§tur. 
lerden hasıl olmuştur. - Sen neden konıışmuyorsun. Gö:deri dönük adam kinı? fab'Daaln auhna iodirilen darbe 

Halilin tacizleri, kavgaları şid. Neden biribirinize küstünüz? .. Fak~t. cevap alamıyo~: ~~~ Fatma btt darıbe-kri yeyi~ce 
det peyda edince Fatma keneli. Halil cenp veriyor: gozlerınırdddı.r tıldır donduauı:ıu Halilin elindeki bıçağı almaya sa. 
sinden kaçıp kurtulmaya karar va!Jl?ll~. aralarında mücadele ol-
verlyor. Kireçhane sokağında o. RA Oy Q mu\. F&tmiuun ıt<>l bas. parmağı 
turan ve kendisini yirmi seneden. 16 • 2 • 940 Cuma kesilmiştir. Halil! huna raf~n 
beti tanıyan Angelikiye gidiyor: bıcağı kadına kaptırmamış, Fat. 

- Ben, diyor, Halilden izimi lz.,30 Proı;nuıı ve m mlc.ket aaat 'l'il ac ro. ,.~ Si.M.uM&lıılı• ma arkasıru döndüğü bir sırada 
kaybetmek istiyorum. Bana bir o. 1 ayarı,_ 1

2·35 Ajan_s ye meteoroloji hıı.- ~Ellla TIYATRDSV bıçağı arka taraftan kalbine sap. 
da Vet'! E§yalanmJ koyayım. A. bcrlm, l2,50 TUrk mUaigl: (Pi.) g Tep l:ıa§ı D.ra.ın Kısmı: lamıştu:. Bu Fddctli darbe üzeri.. 
pa.rtıman. kapıcıltğını bırakaca. 13,30 ~ H. lllllzik.: Kan§lk hafit lıl.U. Ako,aın 20.so ela: oe Fatına arkası üatü yere düş. 
bıın!.. zıı .... ('li'J.), 18 Pr.ograın ve memleket <' .6Al>L~ müş, Haililı üzt:riııe çö!ı.erek. kadı-

Angeliki istediği odayr vc:dyor .saat eyarr, 18,6 Türle. nıUzlği: Çalan- *•it omı gırtlağını ketiaaiştir. Ken<liai 
v.c bir gün Halil ap.artunanda ıar.: FalıirQ FQ.T8311, Rcrut Flr5:ln, ı.; n dl ı.ısınr 20 ao da.~ Oğlunmı de gırt.ıaıından yaralıdır. Bu ya. 
yokken Fat:ı:na ClYalannl ahp An. Falıri Kopuz. ı - Oku) ır. Mefharet ----o.---- ranın da ya kaçarken veyahut da 
gclikiain evine getiriYıQr. Jl'atma Sağnak, Mahmut Kannd • 18,45 ~"~!Iij HALii OPIJJtETli mücadele esnasında bıçaiuı üze. 
bu vaziyette işsiz kah:nı§tır.. İki Türk mUz!g1: Mızraplı ıııızlv.rdan ıraz Yalnız bu a?ı!Ja.ın ti.ne dütuıeıiyle vukubalduğu ih-
buçllk scn.e kadar Aksarayda Yu. eserleri Kanun: Vecibe: ut: Şerif, Şehzsd"b~ 1 'Iı'Ul"ıın timali kuvvetli görülmektedir. 
ııfpqada oturan röntgen müte. tı:u: Tambur: tzzettin ökte, 1D S r- Tl;rtltl'Qstında Haliliiı gırtlagı 1111srl lresil.di? 

hassrsı Mahirin yanında çalıştı,ğt b st saat. 111,10 Memleltct s:ıat a~ • ZozQ PnlıntML'l Gırtlağı sol taraftan. ke • 
ic;itı. tekT.ar doktorun evine dadı n, n""ns "o m ·tcoror jl h bcrlerl. K dl)~ Peynir .kt. F b ~ ·1 olarak girmeyi aklma! koyuyor. ,j}" sı ır. atmanm unu -::ıptıgı 1 1-

D kioca doğnıtlan doğruya :rr.ü. 19,2~ Türk mUzJgi.: Ç lıwlar: Fahire timali ~kisi kadar kuVYetli ek-. 
racaat ederse :ı:~dileceğini dii- :Fcmn, Refik Fennn. Fahri Kopuz. ALEMDAR~ınemasınd"l ğitdir. Bıçak Fatmanm ba~ı ucun. 
sünerek doktorun en-:....: ar.. Okııy:.ı.n: l!ıı.dif Erten. 19,15 TUı:lt l Ş l-'-· H-l da birkaç kanı ilerde bulunmuş;. 

__.... - ar uın..: Uı1mes t ·H • d-"-· k 1-1- ı · adaşlarından doktor Hasana te. müziği: Halle tUrkUlorl, 20 ı~onu,şma: ur. uzerın ~t an ı;::ıı;e en t~. 
lefon ediyor: (M.illl kahraamnlık menkıbeleri), 20, 2 - Sonsuz Aşk mizlenincc bu bıçağın Andoaun 

- Ben yine doktorun ~ 15 Temllil: Se~inln dUdUğ{j. Yazan: evvelce- likör ~işcleri arasına sak-
T K f ladığr bıçak olduğu anlaşılmı~tır. girmf"k istiyorum. avassutunu~ &ıha <:::Okoğlu. Musiki kısmmdn: Sn. on eraDS · kim 

· di kt H Nıte Audon bı.ça.ğı gornnce 
zu ri~a~~derım.M_,]deor. D~ .. o:. a. dt Yaver Ataman. 21,Hi Konu§ma: ~·Jır,!llılııi Halkı-,indeu: tanınuştır. Likörden haıııl olma 
san, ~--tor mu g I'U§uyor. (Srhhat saati), 21,ııo MUzlk: Radyo li/2/1940 CumnrlHi gUnil nk2an11 i:tler de hala ÜJ:Crindc durm:ıkta. 
d~run md uvaf~tini.alı~. Er. Orlccstrası, 22,15 Memleket saat n- snıı.t 20.ZO daı Evimizde Halkalı Ziraat dır. Morg henüz raporunu ver. 
tesı gün e Mahır evındc~ a çı yan, ajan. hnbcrleri, Ziraat, eshnın mektebi muaJUnılednden i. HAkkJ memiş bulunmakla bet:a~r hadi~ 
kadın Emineyi Beyoğluna yolla. 
Y<.'t" tah\'.lltıt, kambiyo, nukut borsası Ancı tarafından (KUctık ehll baş. sed.e üç_ünc:ii bir şahıs aı;amay~ JU.. 

(fiyat). 22.35 ıuuzıı.: Cıızpand (PLl v.n.nlnr) ıucvzuııı bir konferaM nri. 7.unt kalmamıgtu:. Bu sı.n:etlc de 
Fabna, doktorun yanına dadı 23 2:s • 23,30 Yarınki proı;nım vc- kn. lec:t>k ve bunu müteakip temsil kolu bu haditt. kapanmış bulunuyor. 

giriyor ııanış blı: piyes oynayıı.cnktır. Y. R. ö. 
Fatma ile Emine görüşüyorla... ---------------------------------·---------

~~a ~~~~bd~~ML ,~----------------------------------~· hirin ~nma dadt olarak tekrar M l L- • • • h 7 
giriyor. Aradan hirkaç gün geçi. em e1RJtit111zın en E rt u g-r u f Mu s ,· n ı· n 
yor. Fatma iizüntüdcn çok zay:f. büyük tiyatro a~tiati 
lam11trr. Doktor Mahire kendisi-
nin verem olmasından süphelen. u R B 
diginisöylüyor, doktor bunun ;i. Yarattığı ilk ŞEHVET K ANI 
zerine kendisini Cerrahpaşaya Sözli! Film 
gönderiyor, röntgenle bakılıyor 

ve hiç lbir hastahgt olmadığı an. M e I k 1- p e k laşılıyor. Fatma bundan çok mem e ve SinemalarınJa görülmemiş 
nun ohn~r. d 

Fatma Ha1ilden ayrılalı bir ibu. Muvaff akiyetler Kazanmakta ır · 
cuk ay kadar geçni§tir. Halilin 
kendisini hırpalaması, öldürme 
tehdidinde bulunması, paraemı 
istemeSin~ ..ı·ağmen kendisinden 
on 

DiKKAT: Filmin uzunluğu dolayısi,) lo :::>canslar her .gün saat 2-4..15- G..ao 'e 9 dadır. 
arın ı:a ,.e 2 de. Pazar gllnU sabah saat 10 Ye 12 de tenzilAtlı :matineler \:ardır. 

Geceleri i~n I.oca ,.e uumaralı k.olt11ldaıtı e-rk.,.n<leu n.ltln-u,11. 

FB11GtJDl1 
Yazan: ı1'lı 

. 
BIRINCt BAB 

1 . ~ 
O S3bah, Matyö 'F~man, bir \ h~ on ~·~ ~d 

ayJan~ri aöçett crı orman do L<lvıks ı~. vıı 
ba]ı~aki paviyom .. .ı acele acele la evden k~•iJl ~ 
hazırlanıyordu. Saat altı ~UÇU~- ~S etmc1c. i}erel'u 
tu; yedide J anvilden Parıse gı. b:n frank "c ·Jdi ,., 
den trene yetişecekti. Paviyoo.. dl!li1e evl~~ 
d:m .Janvilo iki kilometr~lik bir b.ala.r~n ~i .:» 
yol vardı. Sonra, trenle bır saaL fuı mıras __ .,,

1 
i,P"""J 

te Parise vanhrdı. nın. satıhn~~d't 
Uyuyan çocuklarını usulcacık vazıyet k~ 

öptü. !atak odasma. girdi.ği \~a- Bo§en, lm:\8yı. ~:1' 
kit e ı Maryaııt karyola üzenn- YCf7k fab':n

1 
inil~ 

de ;).'art uz:anmu:ı buldu. Pencere. sadile ~una ı;~ 
den gelen mayıa sabahmm ?er~ ması ~gr irkin })it_~ 
rak güneşi genç kadmın yırmı kur~ı "le ç ]<aIJP-, 
d&t senelik: taze vücuduna. ışık. megc muztar • ~ 
lar saçıyordu. Matyö, kendinden • • • : 1\oıot':; 
üç yaş küçük olan karrstnr ta- Ba.,.c;,mubasıP~ 
pmırcuma severdi. ni.in resim __ ~.ııi 

- Bak canını, ben trene yet.iş. duyunca ~ 
mek için alece gidiyorum. Sen.. uzn.tarak: }jJ.. 
de daha bir bu~k frank var. -.Bonjuı: 
dır. Akşama kadar idaı:e eder- yemeğine b-;:u j.l 
s•n olmaz mı? outmadmız 

Çıplaık kolları ve dalgalı saç. - Eo.·et, e,·et~ 
lrc.rile bir kat daha ~zel görü.. zeri si.z.in)e k~ 
n.:n Maryan gülmeğe başladı. Bu konuşıtı ~ 
F.vlcnmiş olduğu on yedi vaşm~ yö kendi icaclı1~ d:ın~ri dünyaya getirdiği dört makinesinin P 
çocuğuıı n1':şa.kkatlanna. inzi~ yuldu. ~ 
mam eden para darlığı onun Birdenbire 3C 
şen ve g~.yyur mizacını hiç boz. kapısından ~tıl 
ma.ını.f.tı. zun boylu, ~ı 

- Bugün aym sonu d~il mi? çrplak tepeli plbı&:J.: 
~ faa.,cpnı akşam alacaksw... O - Ha! O e1' 
hllde ufak tcfok B-jJ\;lart ya.. mi? Onu ~~ ti" 
rıu Qderi"'l. Y:umz. ~u dı ii.ı:~n- Fayron Badintr 
ci Löpa~İör bir.ız canımı sıkı- aa i.ic;te ge.ıeoclr· 
yor. San!d parasını . batırac~. Sizi d~ on~..,j 
nııı.ız ... Haydi. h.aydl. d&ba. bır ta.ya götüre~ 
buçuk frar.gım.ız var. Düğün sunuz ... Bu k~!ı,. 
b vrnm l'arabiliriz. şnrapla sul~...ı 

H,.r S."'bal•ki gil:ıi vedala.r;ma.k alma.!r mUml.ün ı 
:.iüere gülümsixcr ... k kollarını u. yana haber "~ 
zattı: - Evet, on .. 

- Haydi cabuk ol. vaktin. az.. dönc ... eğimi bi~~·~ 
drı: .. Bu ak§&ln kü~k- köpr\ide Boşen kendillı 
s.eni. beklemeğe çıkacağım. abrak:- Jet~ 

- Hayır. hayır, se.n yat. Bili- - Ah! J'Cft ~~ 
yoı"Sı.m ki bu gece <>n. )ıırk 00., de:rI ~ yıne ,:,. 
tre;ıin.i k.acuınar.sam. J.a.nvile sa.. lizmı o~u. AJıc~'ı 
at on bir buçukta. va~.. ta.bilelim. Bu ~ıi» 
Ah t J'\C> yorgunluklu günt öğle i.1±ın var ki! 1 ~t 
yell).ei;i.tı.e. Mor-an.jla..rd:J, lW•ay:ı demirden bir ' dt 
vaadettiın. .A.ltşam, .l3ıo6en bir ::;imdiye-kad8' 
mü~teriye ziyafe.t yeriyor Ben ve 

0

mukayemet ~ 
de beraber olmalıymı. Sen yat. bir iş adamı old 1, beni bekleme. mişti. Bilha.ss& c 

Maryan. hiç_ bir karar verme. sezip bitirmekte ~~ 
diğini gülümsiycrek anlaştırdı.. li idi. FabrikaY". ~' 

- Fa.kat, e.v sahiblle görüşüp \"'.el gmr, her şcY1~ 
çocu 'Jarın yattıkfarr odanın ak. }i duy.ar ,"O .kir~ 
tığını bildirmeyi wmtma. bir parça a.rttırı ' 
:- Evet, cyet, de<liğioi yapa- Fakat bir D1 IO""',,ıl 

cagmı, \"adedıyonım. cqdunda bir gc'~...ıl 
Matyö, Maı:yaru koUa.rı arası. yordu .Havatıntrı ~ 

na al::lı. Vcd:Jaş:na uzu.yordu. mmı lıova.rdalı..'tf~~ 
Ars.larmda. fikir ve rulı birliği. oldu_;;u için §İ!ll~t 
nin b~ttiği sa~delle derin ve lctde!l yor~un d~ ..J. 
samimi bir aşk hükUm sUrmek. yöyü dildeatle ~.=.-. 
te idi. - Siz ın.a.r:ıa.llslı 

- Haydi git, haydi git carum! le her ~m.an diJıÇ 
Konı-tansa. soylemeği unutma, çin acaba ne ya.P Aı 
hav:ı tebdiline- gitmeden evvel (Ver". 
bir -pazar Mori&'e bcnabtr bu. 
raya geleceklerdi. 

- Evet. evet. söyliyeceğim, 
Alla ha lStU arla.dı.k. 

M:atyö, Maryart te?crar kucak. 
ladı ve umın bir öpimt:en sonra 
gitr 

. . . . . 
A.leksaudr Boşenin. fabrikası, 

Ot'scr lslrelosinirı bir ucunda. 
:b"oo ... rasyon sokağile Grenel cad
desi arasında. idi. Ziraat makine 
ve ~ leUeri yap!.la.n bu m.üc~. 
de hel! giin bir kaç y,üz erkek a
meleden ba.fk,a, elli ka<.lar ka.dm 
çalı .. ı~·oırdu.. Ma.työ on dokuz. ya.. 
şıtı,da; huşusi tahsilini bWrdik _ 
ten sonra ressam mua'\.."İru ola • 
rak fabrikaya. kabul f'Ctilm.iş. ve 
orada patronun fakir amcazadc
!İ M&JJ.ıuı.la taıuşıp cvJemnişti. 
Bıt vesile il<'~ Bo'7en oııun maa.. 
şııu c;ene.de dUrt bi.n iki yüz. fran. 
e:a. çlka.rm.akla beraber uu.k biı: 
istikbalde ortak olabil.meei ihti. 
m..al""'li de ileri sürmüştü. 

M!.ryan on iki y~ından.beri 
tallll':mile amcasının eline kal ~ 
rruştr. Babuı karM"Sı.ı bir adam. 
dı. :Muva.ffakıyet'5iz bit" c:ok i3 -
!erden 80D.l'!. talihini den"1:lek i. 
r,in ltarısile krzım alıp Cezayire 
git:Irişti. Ora.ila icıletmekte ol~ 
duıhı çiftlik ten.J·ki etm.eie baş.. 
lar~n 'bir gün h:wdutlar fara ~ 
fındruı buılmış. binalar yıkıl _ 
tnı§. ve ınuc.!ze k'\bilindcn kur -
tulan Mıırv.a.ndru1 maa.diı. herkes 
kR.tliam edihıı;~i. o e-üııder~ri, 
?twvao. a.rucasmın evine sıı?:ın. 
maia mecbur olrıu.M"tu. Arae&Br, 
bu h.\di!eden sonra ~iı iki 
sene müddetçe onu öz evıa.t gibi 
bakb. Fa'k1lt bu evde, bir pa.r. 
c;a aı!ır ııakalı J '~k"911dt' ile O

nun c:etin kı?.Jnıı:J şi Serafin vaı.--



Rualıırm ile.'"i sürdllklcrl 70 ton· 
luk taılklnr bidayette Finler üze
rinde psikolojik tesirler yapmışsa 
dn, bilabara hemen l:ıu tesir kay. 
bobnu5tur. Zira bu nıunzzam tank 
larm ;ırhlannm da Finl ndiya tank 
toplarının ote~lnc dnyımmadığı 

görUlmU~tUr. 

Torcntt>, 15 (A.A.) - Finlfuıdi

yn konısoloshanesinln blld.lrdlğlne 

söre. ı~anadalı 20 ı>llot gönUllii o· 
\arak Ffnliındiya ordusuna ynzıl • 
mt§tır. Bu pilotlar pok yr.ltmdn 
Z."in l~dlyaya gideceklerdir. 

ı 

Pariı, 15 (A.A.) ._. Pat nja.,. 
sına göre Polonya cumhuriyet bil.. 
kfuncti, Sovyet Rusya istilbına 
karşı Finlandiyanrn çirl miş ol. 
duğu mlicadelede ona yardım et
mek için müsellab kuvvetlerinden 
bir kısmını bu memlekete g5nder. 
meğe karar vermiştir. 

SOVYET TEBLiGİ 
Moak~ ıs (A.A.) - Lcnin

grat büyük umumt karargahının 
şubnt tarihli tebliği: 

Kc~şaflarm faaliyet! ve muhte. 
lif mıntakalarda piyac.e ve topçu 
cUzütamlannın harekatı görül. 
milştUr. 

Kareli berzahında Sovyct kı. 
taatının faaliyeti. muvaffakıyetle 
inki§af etmektedir. Sovyet ı.,uı. 
atı, düşmanın ı 6 i~tibkammı 
i§galc muvaffak olmuşlardır. 
Bunlardan scldz:i betonarme top. 
çu tabyalandır. 

Sovyet tayyareleri, dü;man l:ı. 
taatını \'C nı:keri hedeflerini mu 
vaffakıyetle bombardı:nan ctmh; 
ve keııif uçuşbrı yapm1stır. 

GÖNÜLI.ÜLER MESF.LI!:SI 
HAKKINDA DİR SUAL 

Londra, 15 (Radyo) - Avaa: 
kamürasında bir mebus İngiliz 
vata..,daşlannın yab:uıcı bir ordu 
ya kaydedilmeleri hakkında.:.:! 
1870 kanun ilzcrlne hükumetin 
nazan dikkatini çekmiş, buna da
hiliye nezareti parlamento müste. 
şan cevap vererek demiştir ld: 

- Hüktlmet milletler cemiye. 
tinin kararına uygun olarak bu 
meseleyi ciddi bir surette tetkik 
ettL Bu karar 1870 kanununa 
menafi değildir. 1ngiliz tebeam. 
nın Fin ordusuna gönllllü yazıl 
masına müsaade verilmiştir. 

Bu cevap verilirken dl~lo:r.at 
lar locaıunda Sovyet sefiri Mais. 
ki hazır bulunuyordu. 

t{öseıvanof ıa 
Saraçoğlu arasında 

Anl.:ı;ra, 15 ( A.A.) - Harici. 
ye Vekıli B. Şükrü Saraçoğlu • 
nun Antantı d:ıimi konseyi ba.6-
kanlığıru deruht.e etmesi mtina· 
scbctile kendilcrile Bulgar Baş. 
vekili ve h:ıricive nazırı B. KO. 
seivanof arasında ıı.şağıda.ki tel. 
gratl:ır teati edilmi~tir: 

E1'-Scl4ns B. Köscıvano/ 
Başvel;il 1·0 Harici.ya Nazın 

So/ya 
Balkan Antantı daimt konse

yi başkanlığım deruhte ettiğim 
şu anda ekselfı.nslarına hUrınet 
''e dostluk selamlarımı an.et 
mekle hassaten bahtiyarım. 

Te.~iki mesai vekarşılıklı ka' 
rnyış ruhlle harekat eden Bal. 
kan ailesinin bfl.TIŞ emellerini 
bUtün azım a.rasmdn kuvvetle -
şecek olan itimatavcr mUnnse · 
betlerle daha zivadll tecyyilt et 
mlş ~öreceğini büyUk bir kuv. 
vetle Umit etmekteyim. 

Bu Bnlkan ailesinin o.za.sın -
dan birlnin mümtaz hUk\mıet re· 
isine mesut ve milreffch bir is 
tikbale olan itimadımızı ar.zet 
mekle bahtiyar bulunuyor.ım. 

SARAÇOÖLU 
E~eUiM B. Saraşoçlu 

H arlcfue V el~ilf 
· Ankara 

Cemileklı.ranc telqraflarm . 
den dolayı ekselnnsla.nna dos
tane teşekkUrlerimizl arzcder ve 
samimi bir surette mlltekabil 
his:ıivatımdan kend!lerinl temi. 
ne mtisnrnat evlerim. 

KôSEIVANOF 
Yeni Bulgar sefiri 

bugiin geliyor 
Sofya. 15 ( A.A.) - Bulgnr 

ajnnsı bildiriyor: 
BulC?a.rl!tanın yeni Ankarn 

elc!.si B. Sava Kirof, bu~kll 
Oryent eksoresile tstanbula ha· 
rcket etmiştir. 

Katil Cahit ağırcezada 
Şehremininde iki gece evvel 

Ca.b.it isminde bir (?encln hapi 
saneden yeni cıkmts arkada· 
Sedadı brra!dn11arak öldUrdUği' 
nU yazmr~tık. Cahit adliyeve ve 
rilmis. diin ağır ccz:.ı mahkeme 
stne rıkarılmurt.ır. C" ıit cUrmli· 
ntl itiraf etl"'lfR, be"".'I' ., .. hltt,,.ri .. 
dinlenmesi için muhakeme ta.. 
liked~. 
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Adliye Vekili 
Oenızhde 

• e• •• 
azı ' s 1 i ııg_il~z . Ame I~ par-ı 

ısn11n yen ı hır , 
Gazi köprüsü işinin başından ların bile geçmesine müsait iity. 

sonuna kadar sıkı bir tetkik ve s~ niçin bir hafta evvel bu sö:.I 
tahkikten geçirilmesi hakkında :Jöyliyenler köprüden demir te. 
bir müddet evvel ileriye sürdüğü. kerl:kli arabafar geçmesin.'" diye 
mUz bir fikrin isabetini gösteren I:nrnr verdi ve bu kararı gazeteci. 
yeni bir deli.l karşısınday?z. Bele. tere bildirdi. 

Denizli. 15 (A.A.) - Şehri
mizde bulunmakta olan AdHye 
Vekili Fethi Okyar dün öğleden 
evvel belediyeyi, partiyi ve ku· 
mandanlıt'l ziyaret çtmiş ve bunu 
milteakip adliye dairesine gid~· 
rek tc!tişc ba§!am:.ştır. A~liye ve 
ağır cezada görülmekte olan mu 
hakemelcri takip eden ve bir a· 
rahk baroya da uğrayarak avu
katlarla görilşen Adliye Vekili 
mlitcakibcn ceza e•·ini gezerek 
mevkuf ve mahkumların vaziyet· 
lerini tetkik eylemiştir. Fethi 
Okyar, Denizlide yeni bir ecza 
evi yaptırmağa teşebbüs edeceği 
vadinde bulwuuuştur. 

Adliye Vekili öğleden sonra 
otomcbille Dcnlzliye 25 kilomet
re mesafede bulunan Pu:nakkale 
ye giderek Hiyerapolis barabesı 
ni gezml~ ve dönü§te şerefine ad
liye ve baro hey'eli tarafından 
şehir gazinosunda verilen çay zi· 
yafetinde, a~am da parti tarafın
dan verilen .ziyafette bulunmuş 
tur. -----<o---
FiJyontan Ereğliye kn· 

dar olan naha 
Anka.;·a. 1ö (Hususi) - Kö 

u1 Ur havzasının hıı.lz olduğu 
hususiyetler g"zönUndo tutu. 
!arak Fllyos cayı mausabındnn 
Dret;liyo karlar s:ı.ha geniş blr 
limnn addedilerek bu sahn dn
blllndeld iskeleler arasında 
kömUr \"O amele naltllyntın
dnn b:ışka sa.ir ticari işlere tş· 
teyen tekmil motörlU. yelkenli 
ve kürekli nakil vasıtaları Pn· 
tente ve sıhh! muamelelerden 
istisna edileceklerdir. 

---o-
Ebe Naciyenin mahkU· 

miyeti haldonda 
.Ankara, ı:> (Hususi) - lz. 

uılr otcıtnde Doktor Mehmet 
Alll-i öldüren ebe Naciye 6 se· 
neye qınhkfınl olmuştu. Bu ka
rar mUddelumumt tnrafuıdaı. 
nz görUlcrclt temyiz edildi[, 
glbl Naclycnln avukatı da lı;
te taammüt bulunmadığı ldrlı. 
nsllo mUvekkilleslntn bcraotl 
nl lst.ıyorelt kararı temyiz o• 
mişlerdlr. 

Bu aradıı doktorun bu.bası 
AbdUrrabman da Ankarayo 
gelmiş, dahil dava taleblnd 
uulunnıuştur. 

Etibank Meclisi idare 
reisliği 

Ank:ıra, 15 ( llusust) - • 
bnnk idare niecllsl O.znlı~mı. 
şel~er falıriko.ları şirketi lll .ı: : 
meclis reisi Reşit GUnerny t:ı 
yin edllmiştir. 

Izmir Fuarı 
hazırlıklan 

b.nı.ir, 15 (A.A.) - 10 uncu 
Enternasyonal lımlr Fuarı 
hazırlıklarına devam olun 
maktadır. Bu soneki Fuara. alı 
TUrkce ''o Fransızca afişler 
baıırlnnmıştır. Pltını Naflıı 
VckAletlnce tasdik cdllrulş o 
lan şehir otelinin bu seneki l<"u
ar zamanına kadar yetlştlrll
mesine imka.n bulunamıyaca{;ı 
anlaşılmaktadır. inşaata. Hl.zın ı 
bir çok malzemenin noksan ol· 
ınası, otelin bu sene itmamına 
mı\nl olmakta.dır. 

TESEKKUR 
Refikam Keveeıin GUUını:ıe haBt.ıı 

ıum.eslndo amellyatı cerrahlyestnl ha. 
z.ık elleriyle yapan Ba§doktor muaı. 
Um Ali Esatla uistruı Necati, Doktor 
Mansur ve Ktizım•o. ve hcmgl. 
relerle tın."ltabalucılann gösterdikleri 
,ctkat blsıertne ıı.lcnen teııckkUrlcrl

mtzl arzedertz. 
E~: btanbul Tc!zrıı.f kalemlndr 
Sabri Soner. 
Kard~lı acyantta Diş ~ktonı 

Osmm Barh&Uettln. 
• it tt 

Sevgili ~im ve babıı.nuzuı vefatı 
dolayıalyl" mektup, telgraf ve tele· 
ıoıııa beyanı taz!yettc bulunan dost. 
ıarımız ve akra~ımıza ayn a)Tı 
te§ekkllre t,eessUrümU.Z mtuıl oldu. 
ğU.ndan ve ccnuc aıeraslmlnde billal 
~1lkaek b.lzmeUerl dokunan Ycşllkö) 
Hava Komutanı Kaymakam llny Sn 
mJ ve Yll.zba~ı BılY Halla \"C AtatUrl< 
Yaveri emekli uubaylardan Samlyt 
ve K.anı.gilmrt.l\c Komlserl Bay LQtfi· 
ye teşekkUrlertmlzin ib1Ağıııa gazete. 
ıılzlr tavusutunu dllcrb:.. 

Eşlı Fohmlstıın, Oğullo.nı Zeld 
0oı:ıın. Sabri. LQtft, Kızlan: şenka 
Atiye. No..aıet, Nimet. Damadı Blfat 
Ddcman. 'l'Mu:ml: Oflınt 'P.,..,,_ •• _ 

teşebbüsü 
(Ba~ tarafı l inc'.dc) 

Şimdi lngiliz amele p.utiai ha 
~·~lıildc hülasa ettiğimiz euılnt 
üzerinde Fransız soııyaliııt!eri ile 
nu!aşmnk ve ondml sonrn harp 
ve ıulb gayclori hak!:ınc!ıı müştc. 
rok bir beyanruune DCfretrnek için 
hnzırlnnrr.ıilitnc?ır. 

Harp içinde olan 1ngilttt-e ile 
F rnm:n niçin lıarp ettiklerini biJ. 
miyorlar mı ki lngiliz amele par. 
tiıi böyle bir tc§ebba:ı ile İngiliz. 
lcrin ve Franıızlıırm harp ve sulh 
gnyelcrin.de birle§melerini isti. 
yor? 

Bugünkü Avrupa harbinin Al. 
man tecavüzüne br§ı muknve. 
met için ba~!ııdığmı )•alnız lnı;i. 
tizler ve Fraıuızlcı: değil, bütün 
cihan cfkanumumiyesi çolc açık 
biliyor. Tecavüze kar§t mukave. 
met demek kuvvete kıı1'!ı hakkın 
galebe5inİ iıtemek demektir; Al. 
ma.nyade!ti nazi rejiminin ıilahla, 
kuvvetle önüne g.elcn her milleti 
l:cndisino boyun eğdirip esir gibi 
mllannuı" arzusuna kartı insan. 
lık hu~~ukunun müdafaası demek. 
tir; !erdi esareti ilga eden bugün 
kü medeniyet aleminin milyonlar. 
ca insanlardan mürekkep olan 
:niilzUeıi topyekun cair ebneg' 
!mikan b:C' zihniyete kari• hare. 
kete geçmesi demektir. Bu itibar. 
?a bugünkü Avrupa harbir..de tn. 
giltcre \"C Fransanm umu. 
mi tclıildc aulh gayesi bellidir. 
Bunda ltimacni,-, e:ı küçük bir 
şüpheai yoktur. 

Fakat umutni surette belli n. 
lnn a-ayclerin ynnn hnrpten aon. 
ra yerablacak yeni sulh rucminc!e 
olacağı §clôller ne olacak? "Bu. 
gün inaanlık hııklannın mahfuzi. 
yeti" tabiri içerisine giren yük.. 
selı gaye-;i ytı:ın beynelmilel bir 
ıulh konferansı kurulduğu zam3n 
milletler namına burada söz söy. 
lzyen ve imza veren diplomot!at 
naııl anlıyacak ve bu pycyi ha.. 
kikat sahasında ne suretle tlltbik 
cdecelc? 

Bu tekiller henüz malüm dL 
ğildir. İtte ln~iliz amele partiıi 
bir taraf tnn karalarda, denizlerde. 
havalarda aakerler harp e<kr.ken, 
diğer taraftan ya\"lnki ıulh alemi. 
nin planını kendi anlayıılanna ve 
prcnııiplcrinc göre çi:r.meğe çalı. 
;ıyorlar. 

Fikrimizce bu plArun teabitio. 
de en büyük mü9külat bu nokta.. 
drın geliyor; Fert ile cemiyetin 
haklannı beynelmilel sulhu te
min edecek surette telif edd'.lil. 
mck... 

Meaelit her milletin kendi id:t. 
l"eıini kendine bırakır.ak beynel. 
nı.ileJ knbul edilnı.it bir esaıtır; 
bu esasa uöre Almanyada Hitle. 
dn bi'i' nn.zi partisi te§trll edere!' 
3ütün Alman milleti Üzerjne h&.. 
kim bir vaziyete geçmesi - kuv. 
vctin hakka galebesi teklini alım• 
olsa drıhi Almanyanın milli hu. 
dutlımnı ••mndığr için - hariç. 
ten hiç bir itiraza uğ"ram!lmak lô.. 
·ımgeliyor. 

Halbuki Hitlerin ikticbr mcv. 
kiine J:eçtikten ıonra yapbğı §CY 
··alnız Alman milleti üzerine ha. 
kim olmağa münbaarr kalmıyor, 
\lm:.1n milleti vasıtasiyle etrafın. 
1a bulunan küçük ve büyük mil. 
!etleri esir etmeğe kalkıycC'; bu 
3aretle kuvvetin hakka galebesi 
\lmanvanrn milli hudutlarmı a. 
ıınca küçük ve büyük bütün mil. 
!etlerin mukavemeti ile kal',ılat'· 
yor. 

Onun için lnıiliz amele partiııi 
sulh gayeleri araımda harpten 
ıonra yeni bir devletler, yahut 
miUetler cemiyeti teşk:lini düşün. 
müttür ve bu cemivetin mevcut 
devletler üzerinde hakim bir rol 
s:ıhibi olmannı istemiştir. 19H 
'ırr-bin:Jen ıonra kurulan millet. 
ler eemiycti böyle bir vazifeyi ya 
?amıvncağını cöstel'di. Balmlnn 
bugünkü Avrupa harbinden ıon. 
ro buna imkan bulunnbilecck mi? 

ASIM U~ 

Filiatine gelen Avuatral· 
yalı latalar 

Kndll8, 15 (A.A.) - Avus· 
turalyada. mecburi askcrllk 
bizmetı bulunmasına rağmen 
Fillatlne gelmekte olan A vus
turnlya kıtaatmm dtkl<ate ea
yan bir surette talim ve terbi· 
ye g6rmUş oldukları mUşahe· 
do edilmektedir. Du kıtaatın 
ekserisi Milis teşklla.tına men· 
sup olup adet itibarile yekOnu 
halen yakın şarkta. tahaşşüt 
etmiş olan altıncı fırkn ile be 
raber, takriben yUzbln klştyı 
bnliğ bulunmaktadır. Bu mfk· 
tarda son harpte sllAh altın• 
alınmış olan Avusturyalıların 
,,nktl!lntıdan l)H cok fa.tadır. 

-diyenin yollar mUdürü köprünün Ve ancak gazetelerde tenkit 
ılk inşa muk<ıvclesi beton olarilk başlayınca bu meni kararından 
yapılması esasına göre hazırlan.. va'.?geçildi. · 
<lığı halcle sonrada., bunda.'1 vaz. Bu kadar açık hakikatleri in
'.!eçilrİıi§ olduğu yoluncl:ıki n~ri. kar edebilenlerin hangi s<Szlerine 
yatımıza tekzip maksadiylc gaze. ·nan3biliriz? Onun için bu işin 
temizin bir muharririne beyanat j 1çyilziinlin resmi bir tahkikatla 
vermiş ve bu beyanatında: ''Gcızi aydınlanmasını istemekte haklı 
köprUsünUn beton olar.ak intası değil miyiz? 
'ıiç bir zaman mevzubahis olma. _:.;;___,.:.__ ________ _ 

mı~tır." demiştir: bundan sonra 
yine gazetelerdeki köpriinUn de. 
mir tekerlekli ve ağır nakliye va.. 
3ıtalarına tnhammül edemiyeceği 
volundal:i nesriyata karşı da: "Bu 
köprü en ağır vasıtalann geçme-
1ine mUsaittir." &özünü ilave et
-niştir. 

Biz belediye yollar müdürünün 
'>u tarzdaki beyımatıncla garip ve 
~etkike dcğe,r bir hassasiyetin te. 
tahilratını g5rüyoruz. 

DünkU sayımızda işaret ettiği. 
miz gibi Güzi köprüsü iptida· be. 
ton yapılacak iken sonradan mu
kavelenin değiştirilerek tahta 
oarkeye çevrildiğini iddia eden 
biz değiliz: bunu bizzat Vali ve 
Belediye Reisimiz Doktor Lfıtfi 
Kırdar e5yk:miştir ve bu ifade 
bizim neşriyatımızdan evvel ga. 
ıetelerde çıkrnışbr. Demek olu. 
vor ki be!ediye yollar müdürü 
(Vnkıt) ı değil, doğrudan doğru. 
ya kendi funiri olan Vali ve Bele. 
dive Reisini tekzip ediyor. 

Acaba yollar müdürünün bu 
şekilde bir t:lc~ip gayretine d~~
mesine, JtöprU ışınde kendi lmın. 
nin sövlemekte hiç bir mahzur 
ı::örmedi~i bir hakikati olmamış 
~ibl göstermek istemesine scjep 
nedir? Acaba bu lüzumsuz gibi 
l'Örilnen fazla gayretin 11ebcbi aa. 
lfthiyettar makamlara bu işin için. 
de bir bit yeniği bulunması şlip. 
besi gelir de hakikatin ., ortaya 
çıkması için resmen tetkiıtat ve 
tahkikata başlanır diye endişeye 
dü~Ulmilş olması mıdrr? 
Eğer lU>prlinUn iptida beton 

yapılması düşünülmüı iken aon
radan tahta yapılmasında tfU veya 
bu gibi faydalu olabileceği şek. 
lindc şu veya bu taraf tan gelen 
t~lkinler ile hareket edilmiş bu. 
lunduğu açıkça itiraf edilmiş olsa 
oruıda mevcut olan fenalığın sa
dece bir beceriksizlik eseri oldu. 
ğuna bllkmolunabilirdl. Fakat 
görüyoruz ki vaziyet böyle değil
dir. Belediyede belediye reisinin 
açıkça gazetecilere ifade ettiği bu 
hakikati gizlemeğe matuf bir ta. 
kım gayretler ve faaliyetler var. 
dır ve bu ~ayret ve faaliyetleri 
gösterenler köprünün inıası za. 
manında belediye nnmına kontrol 
vazife ve salahiyetini haiz olan
lardır. Onun ic;in ôu köprü işi. 
nin ve başından sonuna kadar 
her safhasının ciddi bir tahkikat 
ile aydınlanmsr icabetmektedir. 

Gazi köprilsünün tahta parke. 
teri dolayısiyle otomobillerin ve 
lastik tekerlekli diğer ara.baların 
geçmesine müsait ise de demir te. 
kerlckli arabalann menedileceği. 
ni de bir hafta mütemadiyen !s. 
tanbul gazeteleri yaZlp durdu. 
Bunlara karşı: 

- Hayır, böyle bir ~ey yok-
tur." 

Dlyc belediyeden ses çıkaran 
olmadı. ÇünkU bu maHlmatı ga.. 
zctcciler doğrudan doğruya bele. 
diyeden alıyorlardı. Fakat vakta 
ki gazetelerde bu karar tenkide 
uğradı: · 

- üzerinden demir tekerlekli 
anıbalar geçirilmiyecek ise bu 
köprüniln manası nedir? Böyle 
bir sUs muhafaza etmekten şehir 
ne kazanacaktır? Köprüden demir 
tekerlekli olsun, lbtik tekerlekli 
olsun, her türlü nakliye vasrtala. 
rmın geçmesi lazımdır. Eğer tah. 
ta parkeler çabuk bozulur ve ye
niden tnmlre ihtiyaç basıl olur di. 
ve dUşünUlüyonn bu zaten mu. 
kadder olan bir neticedir. Bir gün 
•vvel eskimesi ve yeniden yapılır. 
ken betona çevrilmesi daha doğ. 
rudur." 

Denilmeğe başladı; o zaman 
derhal yine belediyenin köprüler 
mUdürü gayrete Reldt Gazeteleri 
vln-e tekzip etti: 

- Köprü en ağır vasıtalann bi. 
le ~e<;mesine müsaittir." dedi. 

O halde tekrar soruyoruz: 
- Ei!er könrU en ağır vasıta.. 

Göz d oktoru Salih Sait 
tekaüt oldu 

Gl5z doktoru Salih Salt tekaiit 
edilmiştir. Otuz seneden fazla 
hizmeti olan doktor için dün sa.. 
bah Guraba hastahanesinde bir 
toplantı vapilmış. bu toplantıda 
Vali ve Belediye Reisi Dr. LCı.tfi 
KıTdar da bulumnu!lt11r 

s por ... 
'-' '-2 -- -

ektepli!er 
arasında 

Voleybol ve Futbol 
maçları 

lstanbul mektepleri futbol ve 
voleybol lik heyetinden: 

17-2--940 cumartesi günü 
yrıpılaoak nıaçlar: 
TAKSİM STADI: 
Saha komiseri H. Saver, 
YUca Ülkü ı ... - Şişli Ter.ık. 

ki L. saat 14 hakem A. Adem. 
Galatasaraj' L. - Hayriye li~ 

sesi saat 15,10 hakem Ş. Tes ... 
can. 
ŞEREF STADI: 
Saha komiseri C. Tiniç. 
Pertcvniya.l L. - Erkek Mu. 

allim M. sn.at U hakem B. G. 
EzgU. 

Vefa lisesi - tstaııbul lliıesi 
saat 15,10 R. Top. 
11-2--9~0 cumartesi günfi 

yapılacak voleybol maçlarıı 
BEYOQLU HALK.Evl 

SALONU 
Saha Komi.seri H. R. Yalım
l§Ik lisesi - Darilşşaf aka L. 

saat 14 hakem Kadri. 
lstikliil L. - Kabataş lbeei 

s:ıat 14,30 hakem Ka.dri, 
Sanat M. - Taksim O. M. n

al 15 hakem Kadri. 

Pazar günü yapılacak 
maçlar 

lstanmtl futbol ajmıZ0mdan: 
TAKSİM STADI: 
Bevlerbeyl - Kale saat 11,30 

hakem Necöet Gezen, yan ha. 
kemleri Hakkı Erte, Rahmi A. 
ta.sayar. 

Beşiktaş - Beykoz saat 13,30 
ha.kem Adnan Akm. yan hakem
leri Necdet Gezen, Neşet ,Şar. 
man. 

Galatasaray - Süleymaniye 
saat 15,30 hakem Refik 'l'op. 
yan ha.kemleri: Muhtar, MUey. 
yet GUredin. 
ŞEREF STADI: 
Feneryılmaz - Galata.saray 

sa.at 10 hakem Basri BUtUn, 
yan hakemleri Halit Uzer, Sami 
Asal. 

Galatasoor - KaravUınrtUt 
saa.t 11,45 hakem Tank öze .. 
r~in, yan hakemleri Fikri CZ.. 
mı. FahT'ettin Somer. 
Altmtuğ - Topkapı saat 1& 

30 hakem Şazi Teuan, yan ha.. 
kemleri Ziya Kuyumlu, Fikret 
Kayral. . • 

tst. Spor - Vefa saat 15.30 
ha.kem Ahmet Adem, yan ha • 
kemlerı Şazi Tezcan, Sellm.i A
kal. 

FENER STADI: 
EyUp - Kurtulug saa.t 13.30 

hakem Bahn.ttin Uluöz. yan ha• 
kemleri Sadık Ceylan, Sabahat. 
tin Yaraman. 

Fcnerbahçe - Hilal saat 15, 
30 hakem Nuri Bosut. yan ha • 
kemleri Bahattin Uluöz, lhsan 
Bayrı,, 

Cezalandınlan 
sporcular 

Beden Tcrbftıesi Ttttcmbul Mı
gesi ba{kanlığından: 

A~ajhda. adlan, eoyadlan, 
klilpleri ve bölt?e sicil sayılan 
yazılı bulunan idmancılara işti
ra.le ettikleri müsabakalardaki 
suıhllrcketlerinden dolayı hiza. 
lanndo yazılı müddetler lc;ln 30-
1-1940 tarihlrd~n itibaren ge. 
net direktör'~tcfünıliz tarafından 
muhtelif r.ezal:ır verilmi~tir. Bu 
tarihten itibaren klUnlerinin ve 
hakemlerin bu futbolculan ce
za mllddeU kinde mUsa.bakalara 
iştirak ettirmemeleri ınzumu 
tebH"?' olunur. 

Ortaköv klilbUnden 1087 Feh 
mi Huyluoğlu, mUebbeden fut • 
bol mUsaha.kalarmdan men. 

brtaköv klUbUnden 1085 ?ııll
vazi TUmUr~cr 4 ay. 

Ortaköv klüblinden 1088 mt. 
met Ebcim 2 av. 

Ortaköy klübünden 1097 Ü • 
met Hını: 2 ay. . 

Anadoluhlsar klUbU™'an lJU 
Behltll Dlla1& & &7· 



G VAKlT 16 ŞUBAT 1940 

Bir poker partisi ... 
Bay Veli esniyerek: 
- Henüz ı:aat on ..• 
Dedi. Bay Talat: 
- Daha yedi da~ika bile var! 
Cevabım verdi. Bay Gıyasettin 

ckr:n b:r ah çı::l:ti. 
- Burada geceler geçmiyor. 
Bay Hadi, gazcte .. ini atarak 

diğerlerinin fikrine i~tirak etti: 
- Şüphesiz burada su gayet 

iyi. Fakat eglence yok Daha üç 
hafta oturmn~a mecbur olduğu. 
mu düşUndükçe ... 

Hadi buraya iki gün evvel gel. 
mişti. Sabılı duşmıu yap:ırken 
şimdi görüştiiğü adamlarla tanış
mış ve buPlar biribirlerine has. 
tahkl:ırını anlatmak vesilesiyle 
hemen ahbap olmuşlardr. 

Veli, 1st:ınbulda büyük bir 
fabrikl sahibiydi. Talat, :lzmirin 
en büyük mağazalarından birine 
malikti. Gıyasettin, her tarafta 
arazi alım satım muameleleriyle 
iştizal ederdi. Hadi iradiyle geçi. 
niyordu. İlk üçü pek eski zaman. 
danberi tanışrrlardı. Her sene 
banyo tedavisi i~in bu ''xx" şeh. 
rine gelirierdi. 

İçlerin-den biri, bir aralık: 
- Bir parti poker yapalım mı? 
D:::di. Hadi: 
- Pekala, dedi, fakat çok yük

sek olmamak şartiylc ... 
- Şüphesiz; eğlenmek isin ... 
Tesadüfen oyun kağıtları da, 

fiçler de ora~ydı. Veli kağıtları 
yaparken, Gıyasettin fişleri ayr. 
rr}Or, TaHit bir masa hazırlayor. 
du. 

Hı-dinin karısr, kocasının ku. 
lağma eğilerek: 

- Hadi, dikkat et 1 
DccJi. Ha.di ]:arısının yanağını 

okşadı: 
- Ne dediklerini duymadın 

mı? Eflence için ... 
Talfit. yerleşerek sordu: 
- Elli liralık bir kasla oyna. 

yacağız; fakat yirmi beş lira sa. 
yılmak §artiylc ... İyi mi? 

Veli itiraz etti: 
- Hayır, iki buçuk lira sayıl-

sın. 

Hadi: 
- Nas:] arzu ederseniz 1 
Dedi. 
Salonun diğer tarafında bezL1<: 

oynayan: iki zat oyunlarını bitirip 
kalktılar. H::ıstalıklı, ihtiyar bir 
kadın bastonunl dnyanarak to _ 
pal top;U cıkıp gitti. Bir saatten. 
beri re imli gazetelerle mesgul o. 
la::ı delikarılı çekildi ve oyuncu. 
lar yalnız kaldılar. Artık bahçe
nin Hhıbaları da ııönmiiştü. Po. 
kcr sükunet için-de devam edi. 
yordu. 

Hadi. talıiaten ihtiyatkiirdr; 
yahut da kansından korkuyordu. 
Çün"'kü çok itidalle oynayordu. 

Tal.it valanstan çekinmiyordu. 
Gıy\lsettin gayet temkinli idi. 
Veli daima blof yapıyordu. 

Oynarıan miktardan dehşete 
düşen Hil.dinin kansr, ara srra ko. 
casınıı: 

...,. Kazanıyor musun, kayıp mı 
edi\tôrsun? 

Diye s::ıruyor, kaybetrnc!•te o. 
lan l!adi: 

- Hiç, şöyle böyle ... 
Cevabrnı veriyordu. 
Oyun gittikçe ateşleniyordu. 

Hadi, biribiri ardınca üç kav kay. 
betmişti. Başlangıçtaki korkakh. 
ğı zail olmuş, şimdi cesaretle 0y. 
ııavor<lu. 

:Fakat, TaHltın çok şansı vardr. 
B.ı tehlikeyi gören Hadinin ka. 
Tl!ı, kocnsrnrn imdadına yetiş. 
mcic istedi: 

- Hadi. yrl:anmak için yarın 
saat altıı;a l:a1kmağ:ı mec:bursun; 
ur.tıtrna. 

Dedi. Hadi soğuk bir tavırla 
"evet, evet" diye mırıldandı. 

Oteli~ ~::ırsonıı, müphem baha. 
nel ::rle ıl.ı defa sa!on:ı girerek 
dolaştı. Mnl·~aar, pokercilere v::ık. 
tin gecii:tigini ve ken:iisinin de 
y:-t-nak istrdiğ;ni tı"1l:ıtmaktı. Bu 
sak't it:ir:'lza ?YUncubr gece yarı. 
sır.:ı knd"lr J ,ıkayt kaldılar. Ya. 
rımda onlar da kllkmak lüzumu. 
nu hiscıettilcr. Bereket ven:in 
Ha-tir.in karısı biraz evvel yat~ 
Jllüga gitmisti. Bu rebcple hescı. 
hı rahatça görebilciilcr. 

Veli otuz ı:ra, Gıyasettin yet. 
miş lirn, T~Hlt yüz kırk lira kaza_ 
nıyorlarclı. Eu sonuncu: 

- Pek iyi bU ıece &ccirdik. 
Qc :ı dt ~ 

fJed'i. Repst !Ptı s~zl! tasdik et-1 
tiler. Yalnız Hadi acı acı tebes. 

1 

kayt bulunmak endişesiyle Veli 
Hadiye sordu: 

- Ne kadar kayh::ttiniz? 
Hadi titrek bir sesle: 
- 210 liral 
Cevabını verdi ve kcltu~una 

düşerek solumağa başladı. La -
kayt ve s:ıkin görünmcğc çalış. 
makla b:raber çenesi elinde ol:nı. 
dan titriyor ve bir eliyle de ma. 
saya asabiyetle vuruyordu. 

Sonra mendilini çıkardı. Yüzü. 
nü sildi ve birden aynğa kalktı. 
Fakat tel:rar otur:r.ağa mecbur 
oldu; çünkü bac2kları tııtmayor 
du. Bunun üzerine Talat dedi 
ki: 

- Galiba rahatsızsınız? 
Hadi, başiylc bir tasdik işare. 

ti yaptı. Veli, nezaketle tekrar 
sordu: 

- Para kaybettiğinizden dola. 
yı böyle rahatsız olmıyasınız? 

Hadi bu sefer de ba~iyle bir 
tasdik yaptı ve yüzünü elleriyle 
kapayarak itiraf etti: 

- Ah, ben bir sefil, bir vicdan
sızım. Bu parn, bu kaybettiğim 
para yok mu? Benim değildi. Ba. 
na, saklamak icin emanet olarak 
vermişlerdi. B~n hırsızım. Beni 
tevkif ettiriniz. Bırakınız öleyim! 

Ortalıkta derin Lir sükut hasıl 
oldu. 

Talat, Veli, Gıyasettin bir ke. 
nara çekilerek yavaşça konuştu. 
!ar. Nihayet Talat, en çok kaza. 
nan olmak itibariyle söze başla
dı: 

- Bayım, sizi tevkif ettirmek 
bize ait bir şey değil. Bu, kendi. 
nizle vicdanınız arasında bir me. 
sele. Fakat, sizin şeriki cürmü. 
nüz olmamak i!;iıı bu paradan on 
para bile istemeyiz. İşte 240 lira. 
n1Z ... 

!Iadi, hıykırıklarla ağlayordu: 
- Hayır, hayır ... İstemem. Be

ni tevkif etsinler. 
Veli, kafi bir cümleyle bu mü. 

nakaşaya 11ihayct verdi: 
- Israr etmeyiniz. Kabulünü 

rica ederiz. 
Bunun üzerine parayı iade e • 

den üc arkadaş. Hadiyi sıkıntısı 
ve utancı içinde bırakarak çrktı
lar. Garson üçüncü defa olmak 
üzere içeri giriyord~ı. Hadi: 

- Lambaları söndürcbilirsi -
nizl 

Dedi ve odasına çıktı. Kendisi. 
ni ycıtakta bekleyen karısını al. 
nından öpti.i, cüzdanını cebinden 
çıkardı, masa üstüne koydu. So. 
yunuri:en düşünüyordu: 

- Bu çare ile .her zaman mu. 
vaffakıyet muhakkaktır. Kaybet
memenin en kısa yolu budur! 

REŞAT ENiS 

tiftik Türkiye 
yapagı 

ve 

tHUAC.\TÇIJ~.\m ntnıJG1:SDF.N: 

9 Şubnt l!l40 d:ı tehir edilen umu
n heyet içtimaı eski ruznnmcyc 7 ne! 
ve 8nci ve 9 ncu maddeler nıı.vcslle, 
22/ 2/ 1940 Pcrııcmbe gUnU saat H te 
Ticaret Qjası Toplanma Salonum.la 
aktedilecekllr. 

Ruznamede gösterilen hususntı gö
r'Jşmci;: Uzcrtl llz&.lnnn gelmeleri rica 
olunur. 

ltUZ~Al\IE: 

1 - ldnre Meclisi ve Muraklp Ra-
porlnn, 

2 - Ti!tlk ve ynp:ı~ me\•zuları 
3 - Bilt.nço 
'4 - Eksperlere verilecek Ueret 
5 - Memur Kadrosu 
G - llasra! bUtçcst 
1 - Aı-:alıırm Birliğe verect'kleri 

aldat 
8 - ldarc heyetinin yeniden intihabı 
9 - :Murıtkıplann yeniden intihabı. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 

f iim Cttf. n!r nez:: ket Cae:-i gös-1 ···----.. ·----· termek ve kaybe'1enlere k:ırşı la-

BORSA 
- Ankara 15-2-940 -

ÇEKLER--
:Stcrli ı ( lııglllZ) 

100 Uolar (Arıerlkn) 
100 1"r;lnııu. ı•rıınkı 

100 Liret ,!tııı~·n) 

100 h\iı:~ıı l ı .. ıııu 

100 Florin ( Fdcnıı.-ıık ı 
100 Ha~ ~mark (.\lnı.ıııı ) 

ı oo ~dı;.• ( lSll~·il,a ı 
1 UO Uırahıııl ( \ ' uıııuı ı 
ı 00 Le\ a r Uulı;ur) 
100 (,'ekoslO\ av kuron o 
100 l'CLClJ\ ,h;ınn.ru) 

100 Zlloll ( l..t•hl8lan) 

100 l'cnı;ii (Mncar) 
ı IJO l..ı•y ( Hoııırıı) 

100 Uiıı r ( \'uı;osı::n ı 

100 Ycıı (.Japon) 

~.21 

180.ID 
2.U-5 
6.(i.ii:S 

2!.1.10:> 
(j:J.'!3i1 

21.!16i5 
o.:>Jj 
ı.:rnn~ 

ıs.ı;;;:; 

2s.s:>2.; 
O.Oli.'i 
s.oo.; 

30.91~ 

100 ı .. wç :• uronı. 30.8Zi;') 

100 Hubln 11.ı·ı) 1 
- Esham ve Tahvilat -

r. rı;-a il 1 rn.ııo 

ı 
Sı\:1111 _ Y.rzurum il IU.20 
ıo;na!'I - Enunım 111 19.20 
~n'llırı - .t:rzunım I\' 19.20 
Fon as - }~rzunım \ ' l!l.20 

Gnyri :Menkul Satı~ lliiıu 

1stmıbul İkinci lcra :m.•mıırluğuıı

dıın: 

Saadetin malı olup Ve.slleye olan 
(31!1) llrn (29) kuruı; borcundan do
layı birinci derecede ipotek gösterilen 
\'e borcun ödenmemesinden dolayı pn
raya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına Uç ehlivukuf tarafından 

(HlO) llrn kıymet talcdlr edtıen 

EyUpte Otnkçıba~ı mahallesi Mezar
lıklar caddesinde eski 4-18 yeni 
lil-53 No.lı b!r tarafı arabalık ve 
bazan Mehmet F.fcndl ve Oıman ağa 
menzil ve b:ıhçesl ve bazan Otakçı 
HUscyln ağn Mec.slt Türbesi ve bir 
t.nra!ı itrazen Sabri Efendiye ferag 
edilen hane ve bir tarafı :>:amazgA.h 
caddesi ''e bir tarafı Mecslt co.ddeslle 
Mahdut e\·ln tamnmı nçılc nrttırmaya 
çıko.nlmı.,tır. 

Ii:\"lafı: 53 No.lı kapıdan içeri gl. 
rildikte mermer bir tqlık, mermer 
musluk halen ahır odası kullanılan 

Uç adet yer odası, kuyu iki gömUlU 
kUpll olan bir mutbak. 

Bahçede Uı: kuyu, sokağa kapuıı, 

tıl No.lı muhtctır meyya a1;0.cı var. 

dır. Bahçenin iki tarafı duvardır. 
U!rlnd l{Rt: Merdiven başı Uzerin· 

de camckdıılı bir oda ayrı bir bö!Uk 
h:ıllnde kullanılan biri yUklU, iki oda, 
bir hela. \'ardır. 

İkinci Kat: Bir sofa Uzerinde biri 
yUl>lU dolnplı Uç odıı, bir gusUlhane, 
bir heH\. vardır. Cayrl menkulUn 
umumi ııa.lıası 810 'M2. dlr. Bundan 
i6 metre murabbaı binadır. Diğeri 

bahçedir. 

Ulrlııcl Açık .Arttırma~ 18/3/940 da 
l'azaı tc.sl gUnU saat 10 dan 12 ye ka.. 
dar 1staııbul ikinci icra dairesinde 
yapılacaktır. Verilen bedeli muham. 
ınenenin kıymetinin yUzde 715 şlni 

bulduğu takdirde en çok aıttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Al(sl takdirde 
son arttıranın teahhUdU baki kalmak 
Uzere arttmna ı:; gUn dahıı. temdit 
edilerek 3/4/9•0 tarihine mUsadl! 
Çarşamba. s-UnU aynı mahalde ve sa. 
atte ikinci artırması yapılarak en 
son arttıranm UstUııde bıro.kılacnktır. 

.Arttırma peşin para iledir. Artırmaya 
girmek lstlyenlerln lııbu gayri men. 
imle takdir edilen kıymetin yUzde 7,5 
çuğu nlsbetlnd~ pey akçesi veya Ulu. 
sal bir bankanın teminat mektubunu 
vermeğe mccburılurlar. Gayri menku. 
!Un nefslmlen doğan mUteraklm ver
gi ve tam:ifiye ve tenvlrlye ve rUsu
mu dellA.liye borçluya alt olup bedeli 
mUzayedeılcıı leCrilc edilecektir. 20 
senelik Vııkı! Taviz bedelile tapu 

harç!nn alıCJya aittir. 200t No.lı icra 
Te ına.s knnununun 126 ncı madı.leslne 
tevfikan hakları tapu slclllerilc .11abit 
olmıyan ipoteltll alacaklarla diğer 

alAkadnrlnrın \'C lrU!alt hakkı sahip. 
lcrlnln bu haklarını ve hususile fal.z 
ve masra!a dair olnn iddialarını IIA.n 
tarihinden itibaren 20 gUn içlnde ev
rakı mUsbltelcrlle birlikte dairemize 
bildirmeleri llızımôır. Aksi takdirde 
hnkları tapu slclllerlle sabit olmıyan
lar sntış bedelinin paylaşmasından 

hariç ltnlırlar. .Artırma ııartnamesl 

herkes tarafından ı;örUlcbilmck U7.e
rc 8/3 9l0 tarihinde is:ra dl\'anhMC
slnc!c a.ıııtı bulunacaktır. Fazla maJQ_ 
mat almak lstlyenlcr dairemizin 
939/4031 dosyıuımn. mUracaalla lıte
dlklerl mal!lmatı almaları Ye takdiri 
kıymet raporunu görmeleri 111.zımdır. 

ı.ıuzayedeye lştlr(ık edeceklerin iıbu 

gnyrl menkule alt bUtlln mal!lmatı 
ö~renml, nduolunacağ'ı lltm olunur. 

(3H:l7) 

SAllfllf: ASIM il~ 
Umum Nr5riyıılı lılıue tıltn: 

lleritı Alırııl'I ~l'\'l'n•ll 

Basıldığı yer: Vt!KIT Mııtbaıısı 

BAŞ, DIŞ 
ROMATJZMA, 

-

NEVRALJİ, 

NEZLE, GJ{Jfı 
KIRIKL11' 

ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 ka~c alınabilir. 

Jüitah.ra :Sulh HuJ,ul< H!ıklnılltln. j 
tleu: 
ŞchcrekUstU :mahallesinden lbrahim 

kızı Emetullah Kızılçal ile Salih oğlu 
Mehmet kızı Hatice Çam ve İsmail 
Yıldızın şayinn mutnsarrı! oldııklan 

ınahnllei mczkürede kQln hudut ve 
ev.safı sniresi şartnamesinde yazılı 

ltaydcn bir halen ikiye mUnkaslm 
1000 lira muhammen kıymetU maa 
bahçe hane kabili taltslm olma.dı~n
dan satılarak ~uyuun 17.lllC'slne dair 
verilen karara binaen 8/ 3/ 940 Cuma 
günU saat 14 de mahkeme l:alcmlnde 
açık arttırma ile satılacnktır. 
Arttırmn ~artnamcsl 8/ 2/ 940 tarl. 

hinden itibaren açıktır. 
Almak istiycnlcr yUzde yedi buçuk 

nlsbetlnde teminat vermcğe mecbur. 
dur. 

Muayyen gUndc usulen nidadan 
sonra en çok arttıranın Uzcrinde \Jı. 

rakıhr. 

MUşterl 

vermezse 
mUdtlctle 
rılır. 

bir hafta içinde pnr:.ı.yı 

ihale bozularak Hi gUn 
yenle.len arttırmaya !:ika-

Bu ikinci arttırmada en ziyade 
arttJranın ıızcrlnc ihale olunur. l !ti 
ihale nra.smdakl tark ve fnl:ı: önce 
alandan tahsil edilir. 
tşbu gayri menkulUn ihalesine ka. 

dar -flrlkmlş vergi, belediye, evkaf 
borçları sahiplerine, dell~llyesl ala~a 
alttır. . .. 
MUşterl şartnamesinde yazılr bUtUn 

şeraiti kabul ve itiraz hakkını lsltal 
etmiş sayılır. 

Fazla maltlmat edinmek latıyenler 
mahkeme kaleminde 940-3 dosayada 
mevcut §artnameyl okuyabilirler. 

(3H28) 

Beyoğlu lllrinc-1 Sulh Hukuk Hi\. 

l\lmllğinden: 

940/376 
Tramvay işleri umum mUdUrlUğU· 

nUn Beyoğlu BilyUkparmnltknpı 25 
numarada Mehmet Ülkez aleyhine 
açtığı alacak dn\•asının cari du~ma.. 
SI sırn.smda mUddel vekili fatura ve
rerek istlktap istediğini ve gclmcdl{;'i 
takdirde istlktaptnn kaçınarak imza
sını kabul etmiş sayılacağına dair gı
yap kararı tcbllt'lni ıstemlı:ı ve bun. 
dan lıahıılle mUddelalC'yhin iltametgl\
hmın meçhullyctine mebni gıyap lta
rarmın 15 gUn mUcldelle lllncn tebll. 
ğlne karar verllnılş olduğunuan mu· 
hakeme gUnU olan 4/3/940 sa:ı.t 9,30 
da ruahkemrye bizzat veya bllvekl\.lc 
:;:eımenlz muameleli gıyap kararı 

mak3.mına kaim olmak Uzcre iltı.n 

olunur.. (3H40) 

Bt'yoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
J,Umllğindcn: 

940/ 377 
Tram\•:.ı.y işleri umum mUdUrlUğU. 

nUn Bebekte Cevatpaşn caddeslndo 
348 numaralı evde oturup halen 1z. 
mirde Aydın Çamlılt lstnııyonıında 

makinist Saim alC'yhlnc açtığ'ı alacak 
da.vasının cll.ri duruşması sırasında 

rnUddei vekili !atura vercrelc lstıl<lap 
ıstediğinl ve gelmediği tRkdlrc.Je istik· 
taptan kaçmaralt lmza!!ını lcabul et
nıiş sayılaca~ınıı. da~r gıyap ltararı 

tebliğini istemiş ve bundan bal1sile 
IJlllddelaleyhln lkametgAhının mcçhu
ııyetine mebni gıyap kararının 15 
gün mUddctıe iltınen tC'bliğlne knrar 
verilmiş olduğundan muhakeme gUnU 
olll!l •13/0lO ı::ıat 9,30 da mabkcmcye 
ınzzııt veya bllvcktı.le gelmeniz mua
meleli gıyap kararı ınaltamına knlm 
oımak Uzere ilA.n olunur. (31137) 

»eyoj;lıı Birlıırl Sıılh Uııl.uk Ht\ 
kim11ğlııdcn: 

940/3iU 
J~lektrik l~lerl MlldUrlUjillnUn Bt'Y

oğlu Tar\abo.şı Yağh:ınc Gc\1Z sol:nlt 
20 numnrndn Huıiyc Genç aleyhine 
açtığ'I (18) lira 36 kunı:) alacalt da
va.sının c:ırl c!uruşması sırasında 

mUddel vekili fatura vercrelt lstlktap 
ısteıllğlni \'e gelmediği takdirde la· 
tıptaptan kaçınarak im:r.ııınnı lcnbul 
etmiş sayılacağına dair gıyap l\aran 
tebliğini istemi§ ve b"Jnd:uı babşlle 

mUddea:ıltyhln ikc.met;;-Mıının meç. 
huliyetlne mebni gıyap kaı-arının 15 
gUn m!lddctıc ıınııen tebliğine karar 
verilml~ olduğundan muhakeme gUn!l 
olan 4/3/940 saat 9,30 d:ı mahkemeye 
bizzat Vl'yn lıilvektı.lc gdınenlz ımıa. 

ıueldl b"IYllJl ı.11.ı·ıuı 11111.lmmıııa kalııl 
1 

olmalc Uzere il:tn olunur. ·(~H3S). 

' 

Tabletleri her eczanede bulurHır 
Pn•tı. kutuıu 1255) Galata, lıtanbul 

,-- n 
ıJl1 

Bihiik Yo küçiikl"l'in har~a!dnı•m:la knnt:ır (• 
ycH~cn ~·o hlt- çok lf'hlikdi h:ı..;;lnJıklnrn ,·ol :ı«:ll1~t· j 
lnrm) en hiı·ind dc•\'nsı<lır. Her J:czaııc<lc J>ıılt1 11 

:?O knrtı';'tur. ·ıdlf· 
<Rı'1h"t \'<"h'IJntjqiıı rPrmi mlls:>.,ılesfni 11111 

'MM'& At ı:z-
. . . .• . , . . . . . ..... ~ .... : -

V AKIT matb~8~ 
Kitap kısmını genıd 

1 
tanzim edip açmıştı 

Kitap, mecmua, gazete basa.t• 
Tabiler namına dizği işleri aht· -

K~lf Hedrli 
J.lra Kr. 

% 7,li Teminatı 
I.lra Kr. 

Paşa.bahçe MUsklrnt 
Fabrikası Kanal ya. 
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Teftiş Şubc11I bina
sında yapılo.cak ta. 
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I - Keşif ve ş:ırlnaınelcrl mucibince yukarda mnhO'ct ~ 
yazılı işler açık eksiltme uııullle ihale edilecektir. ,.,.~' 

ll - !{eşit bedeller!, muvakkat teminatları, ek.slllıtl0 

nnda yazılıdır. IJ1 ~t 
III - Eksiltme 23/11/940 Cuma gtınU Kab:ıta,ta LC~ıııı 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IJ111ı:• 
IV - Şartnameler l:c~t bedellerine göre 6, 5, 7 kurU~ 

gUn Lc\'aztm \'e MUbayaat Şubesi veznesinden alınabillr. tlt~ıd' 
V - l!teklllcrln ckıılltmo için tayin olunan gtın ve sıııı ,es"'-r. 

venmc parnlarlle ve şartnamelerinin F fıkrasında ynzılı ' 
mezkO.r komisyona gelmeleri llAn olunur. d•' 

Devlet Demır Yollan Umum Müdür!U_ö!~" 
Sıvas Cer aletyesl 1'1llor!Cer tesisatuıda çaııştırılJJlal• .;D 

bu işlerde çalışmış lhtl.sas sahibi lgçl alınacaktır. tt!'V 
İmtihanda muva!fak olanlarc.J:ın Sanat Okulu mer.unıııı1 

ve liyakatlerine güre !JO - JOO lira Ucrct verilecektir. Ctf 11 
1stel<lilcıin \'csllmlarllo beraber dllckçelerini Anlcarl.lc11' 

1 

göndermeleri Yeya bizzat mUracaat etmeleri. (6"8) 

Ankara Caddesinin en işlek ye~~ 
Kiralık dükkil,, 

··raC8 
Vakit Matbaası idaresine nıu 

.. V~KDT KDTAS~~d. 9U 
Dun ve yarın tercüme kullı1 

2 l - 30 Kii:aplık üçüncü serı 
~uma:-a 

21 HüKilmdar mıllct 

22 Ye:ı.i ilmi zihni) et 
23 Mevcudu kalmaJı 
24 C'rilolin iktısadi i~lcrf 
25 Curthuriyet 
26 Tercilmenia relil 
!1'f Değişiş lor 
28 Laokon 
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29 f\apltali~D1 
bıl~ 

30 Slambo 

• tJ ı;.S~ 
Bu serinin fiS r.: "11 .,J 

!) ,# (IT,,J 
Hepsini alanlar ,, •ıı 

4 9 ... 
yapılrr. Kalan · r'~ 

. ıınıı. 
kıınışu pcşın a ıed 

·rıs 1.1 
si ayda birer il , 
uı: taksite ba&1~ 


