
ilin ·ı· · gı ız bugun askerlik 
ıne n-.·· 
~ •11Uracaat edecek 
~16 (A.A 

HERYE DE 3 URUS 
«Vakıf» kuponlarını 
birkaç güne kadar 
neşre başlayoruz 

Sk Uzere .) - 17 Şubatta orduda 
at ede ~s_o.ooo l...;şi askerlik şu. 

ı93'Ctıe ic~~dtir'. .tng!liz ordusunun 
9 'da 

600 
e ıkı mısline çıkmıştır. 

~ SC>nk~ .ooo kişiden ibaret olan 
hıılnıu anUn 1940 da bir milyon 

~tur. CUMARTESi 17 ŞUBAT 1940 lJ. YIL:23 "' SAYl:7938 
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eni Bulgar. kabi-'Ankara Harp okulundan 
esini Filof kurdiı Bu . sene 1000 den fazla 
)~ genç mezun oldu 

. ~aşve0<nu ©ınvoır ~ı : 
'~an_of_ h~kOme!i tarafından _takip edilmiş olan 
arıcı sıyasetın aynını takıp· edeceğiz,, 

Mektepte heyecanh bir tören yapıldı 
Ankara. Hi (Hususi) - Harp 

Okulunun 1940 senesi mezun
larının subaylığa nasb töreni 
bugpn yapılmıştır. Genç su
baylarımız öğleden ünce önle
rinde mlizika olduğu halde 
Ulus Meydanına gelerek Zafer 
Anıtına. hir çelenk koymuşlar
dır. IIavnnııı müsaadesizliğine 
ve yağ-murlıı olmasına rağmen 
kalabalık hir halk kütlesi Ulus 
Meydanının etrafını çevrele
miş bulunuyordu. Subaylarm, 
mUzikaııın iştir!\kilc söylenen 
lstikH\l Marşın1 müteakip genç 

beu de Harbiye Okulu J'lnrşı 
söylenmiştir. 

grup AtatUrk'Un Btnografya. 
müzesindeki muvakkat kabri
ni 1.lyaret ederek bir çelenk 
koymuşlar ve Ebedi Şefin mtl
neYt huzurunda eğilmişlerdir. 

~ . Ulus )lcydanmdaki bu me
rasimi müteakip subaylarımız 
okula dönmlişler ve saat 13 te 
ele genç subaylarımızdan bir &08eivano f, üç gürz sonra 

~lgaristandan agrıllgor 
arıst d Sofya, 16 (A.A.) - Yeni kabi- ~-

(Devamı 5 incide) 

lsveç, f inlô.ndiqa
nın askeri yardim 
isleğ~ni reddetti 

an ak i ne bugün teşkil edilmiş ve Kral /. , ... an, tarafından kabul olunmuştur. , . . \ n thanası . Yeni kabine şu zevattan mü. ! 
ı" 111 rekkeptir: 

ta.. ~an: Asım Us Başvekil ve maarif nazırı: Bog. 
~~ ll dan Filof, Hariciye nazırı: 1van 
~'lıc alkan antantı Popof (Sabık Belgrat elçisi). Da. l 
Sd karıı bitaraf. hiliye nazın: Gabrovski (Sabık \ 

l 
bir subay mezun olan talebe
ler adına heyecanlı bir hitabe
de bulunmuş ve hunu ml\tcal>l-

ti hiike~ anl~§~ış o. demir yolları Na.) Maliye nazırı: 
>\:_ ~I;~ . Urnetının ne- Bojilof (Eski maliye nazırı), Ad. 
~;·'ile .... 12: b. 
~ b. lli~ ır darbe ile liye nazırı: Mitakof (Eski adliye 

Harp umumi
leşecek mi ? 

Mühim iki noktada Sovyet kıtaları 
Fin ileri mevzilerine girdi 

48 saatta 34 Sovyet tayyaresi düşürüldü ~l'tıı na cscl'lerinde nazırı), Harbiye nazırı: Dasko
'~ı ~·olan, antant lof (Eski harbiye nazırı), Ticcı. 
'-' ıç bir geçmiş ret nazırı: Zagorof (Eski ticaret 
'-L.~tiıı/'an Profesör nazırı), Ekonomi nazırı: Bag. y . b<ı 
~~! iil e .. Yeni bir ka. rianof (Eski ekonomi nazırı) N:ı_ mıı ~vekil profcsi>r Fil-Of 

Fon P apen gazete~i
lere şöyle dedi: 

Helainki, 16 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Kareli berzhında düşmanın hü
cumları devam etmiştir. Muola 
gölü ile Vuoksi nehri arasında iki 

n·oktada düşman Fin ileri mevzi. 
!erine girmiye muvaffak olmuş. 
tur. Başka yerlerdeki hücumlar 
püskürtülmüştür. ~~ııciı td~un ıcn mühim fia nazın: Mühendis Vasilev (Es- matbuata aşadaki beyanatta bu-

~~"~ Yor. ki inşaat nazırı). Demiryollan lunmuştu: ,, Bunu ingihz dost
larınıza sorunuz,, 

(Devamı 5 incide) 
·~"et!~da Bulgaris. nazırı: Goranof (Eski noter). 
1 1 ıle alakalı ol. Majeste Kral eski Başvekil Kö. 

~. '-'ttrrı-.ıı·gwı·mız" bu Yeni Başvekilin Beyanatı . f hh" be l d d ~ -.-u seıvano un sı ı se p er en o. -Bir müessese ile işçiler 
arasında cıkan ihtilaf 

' •. t~~ ~b~pleri. Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar a. layı vazifesinden affı hakkındaki 
• lı.. ıı.de sızın ~dece jansı bildiriyor: tnlcbini kabul ettikten sonra ye. 

Almıı.nyanın Ankara bUyOk elçisi 
Fon Papen dUn sa~h Ankaradan 
nehrlmize gelml§Ur. 

~ ~bniştik. Bu- Yeni Başvekil Profesör Filof rn--··-.r.ıı _r; ~ •• ...: .1,.. l 

t~ .. lllt~ enberi Bul. 
~~, t riyasetini iş. 
~ 1tao.., t·~n çekilerek 

~~ofun gctiriL 
h 1 .~oris'in et". 

~de r:.~nkü fcvlca
lıi elteli ~stekar bir si. 

liı- r deı·udareye karar 
~~olduğu'' yo. 

~~d•:r gazete mü. 
... ~t" ettik. 

tıedc 'L • 
~ olan h .'? ~oarettır? 

~ 'tıetıtı ukuınet de. 
~Lir iat~1:ctin harici 
~ l:ıUak.1<war alameti 

ti~ 'i ıs Bulgariatan
~İit\iı Yet ~e sükun a. 

\!~ ~ ~r vaziyetin 
l~? •ıyilsi nnıcn ,,meç. 
)~ safhanın açıl. 
~:~ ~i I(" 
~' ~ L.oscivanof hü 

~
t~1• • ıuazan b .. A • 

~ \'ıQ;" u ruzga· 
i.: ~tllrj:Yetlcr alıyor. 

~ :'fltı lanın tncnfaa 

S 
lb..ı· &ı..ılhunda "rd .. -
~~~J>l go u. 
~ıeaitıi b~~ bir iti. 

llatk 1Y<lR'du. Av-
l- t~t her D;ııtalara sirayeti 
"'t \l~tt-ildi ~. rafta en. 
~hl gı. bir sırada 

~İtcfen~Yaset ettiği 
~- ı he ırc ortadan 
~ ~il ka~alde Balkan. 

lıtj~at- ~ulgaristan 
l." hiı· alameti sayı. 
~~'tar ki K" . 
~1~d·:-UYruk b" oseı.vanof 
~ . ı, g ır sıyaset 

/~~;t~c\ dahili, gc. 
~t~ıtc er şeyden 
~ l!l Cd'n aldığı direk
~llıı l:ı ı~ordu. İ§te bu 
li>/1dı.-\~ıfıaai karakte. 
S>tttindeı h"ulg~""istanm 
~~;ı~k i~" ı~ hı.- dcği. 
~~· tiirıı ~ alkanların 
~-~iç 01cre Y~klaçtığı 

tı ı: 11'..azsa ılkbaha 
lılh_•ıavaıa • 
ı· ·~t b r açılıncaya 

1ıı..·~11tı ~Şında dunnası 

~.~tıı. adıtdi H~ d' l 
ıoil a k a ısc c. 

t~ J oı! ıtı bir şekilde 
tll\ -· .. 1sı P d , l:'i ~ ~di~ i . er c nrn:a-

"l' ~~al ınız ve fakat 
L~ltlln ın::l•al hissetti_ 
Q • r. ~ıj 4 ·ıı . 

. c!.·tiıu· runı. cnn 
. \ıth.ı· ır. . 
ttı· "•ve k ~ı llaııı: ndur milli 

1<\ f!,5•nln ın sulhu. 
e'I\ 1 .ordüi'i_inc dair 

tı:vvctıi t~minat. 

Fon Papen saat Qll iklye doğru 

Sirlteci go.rma giderek Scmplon eks. 
ı presilc Berlindcn gelen refikasını ve kı 
zını lmrşılamı~tır. 

Alman clı;lsl, bu sırıı.da kendlsile 
görU~cn gazetecilere kısaca demiş. 

tir ki: 

.1 

Dün vilayette toplanan 
komıtesi tarafından 

hakem 
halledildi 

Yeni bir hukuku beşer hakkınaa an'lfet: 
- Bir kaç gUn burada kaldıktan 

l!IOnra Ankarnya döneceğ-tm. Başka 

Dailq Herald'ın 
(Vakıt )a müracaatı 

söyleyecek bir sözUm yoktur.,, 
Fon Papen, A vrupadakl harbin na. 

sıl bir şekil alacağı \'C umuınlle~mck 

tehlikesi mevcut olup olmadığı hak. 
kmdakl suallere gUIUmseyerek şöylıı 

mukabele etmiştir: 
- Bunları bana değil, lngillz do:::t 

larınıza. sorunuz!., 

Yeni bir hukuku beıcr beyan. 
namesi hazırlamak ve bu yoldan 
harpt.cn sonraki sulh konferann· 
nın kararları üzerinde müessir o. 
labilmek için Daily Herald gaze. 
tesinin te§ebbüsü ile lngilterede 
başlıyan ilmi ankete (Yakıt) ın 
iıtirake karar verdiğini yazmıı
tık. Bu husustaki ankete Daily 
Herald muhcwrirlerinden ve in. 
giltercde yeni hukuku beıer be
yannamesini hazırlamak için · te. 
tekkül eden komite azasındn 
Mr. Francis Villiamı'ın mektu. 
bunu neşrebnekle başlıyoruz: 
"V AKIT" GAZETESİ MU HAR. 

RlRi ASIM US'A 
Sayın Bay, 
Bir gazeteci olarak girişmekte 

olduğumuz bir teşebbüse bir mes
lekdaş olarak alakadar olmanın 
istemek maksadiyle size müra. 
caat ediyorum: Bu öyle bir teşeb. 
büstür ki harbin karanlık günle. 
rinden· sonra gelecek devirde bü. 
tün cihan için daha iyi bir içtimai 
ve siynsi nizamın kurulmasına 
hizmet edeceğini ümit ediyoruz. 
Bir sulhta ki her memleketin hal
kı bu yeni nizam ile hürriyet, em. 
niyet ve rahat içinde yaşıyabilsin. 
Maksndımız tn~ilterede başlı. 

yacak bir milli münakaşaya diğer 
memleketler efkarı umumivcsini 

(Dct'<ımı 5 incide) 

hır veren Köscivanof hükumeti
nin istifası bu siyasetin de artık 
sona enncsi mi demektir? Böyle 
aeğilsc onun ycrin.e gelen Filof 
hükumetinin aynı yolda yürüye. 
eeğine ıne ile itimat olunabilecek. 
tir?,., 

, .......................................................................................... , 
1 Almanlar Slovakyaya on 1 

i 

fırka asker getirdiler ı 
• 

~~--
Dii1t viMuct tc foplanaıı 7ı akcrn 7.-omiic,~i (Yazısı 5 incide) 

Prağda elli bin yataklı 1 (jü"kcin peşınden: 
hastaneler hazırlanıyor 1 -H- ~ ~ - - - - ---
. Son i'°'~ ilo gelen Frao>ız gnzetolcrh.c ,\ ""'' uryn hu·! a z 1 n e m e n fa a ti 
d~.du~ıdan şoyle bir telgraf göndcrilmi-;;tir. Bulı;znristanda J 
Koscn·anof kabineslnJn istifıwı ile nyni znmann. tcsacliif et- i J\lcğ<.'l' ıncınlcl .. cttc ne kndnı· lln 1'iıa m iipt cl f. ı \armış. 
tiği ic,:ln dikknt ile okunın~a )Ayık olnu bu haberi m•nj-·ı~·a ı I\:ı:;-ın hu ·oğuk p;iinlcl'iıı<lc Beyoğlu l.ı:ıkkallarınua soğuk bira 
derccdiyoruz: • "'· i bııl:ııııaılıkları kin lnhis:ıı•la: id~rcsiııo g nzctc siitunlnrında 

"Alman gazeteleri Almauyanm Balkanlarda Ye Tunn i ı;;inıılidcn hCrzcniı;;t<' hulıınanlur l arm ynzııı sıcnk glinlcri gc-
Hayzasmda sulhU muhafaza etmek arzusunda olduğunu f lince so.~uk hirn ile hararetlerini te"kiıı cdl'mcaiklcıindcn clo-
tekrar edip durdukları bugünlerde Dohemya ilo Slovakyad:ı J layı IdnılıBir nasıl fcryıul cdcc«'lil<'r! 
öyle lıirtakım hazırlıklar yapılmaktaclır, ki ıldcta geçen ı Jnsnf ile dfö;-iinüliir:-ıc hem do hu scr.~eııistc hakları <ln 
Ağustos ayı~ın sön gUnlerinde Lehistan ın istilasına tekad-İ ~ol.: dcği h Oylc ys., lnlıisnr iılnre .. i bir t k:ıret ıı;iic~scscsi ~ibi 

1 
dUm eden gtinleri hatırlatmaktadır. Pragda dönen şayiala- ı h:ıı·cket <·t.sc ele ne k:ıdnı• fazla sntı"' nıiimkiın ise o ı .. :d.:ı.r fnzln 
ra göre haYalar mUsait gittiği surette Almanlar Şubatın on i bira istlhsnl l'tse cihette dc\'lct hazinesi ic,:hı o lloı·eı•c fuzl:ı Yn-

k · taka· 1 b ı dılnt t<'miıı <•tmis olur. 
altısında •. a ·sı .· ırc e Mar~ın aşında harekete geçecek- i l•'akat :ıı•nha· lnlıi :ıT ltlıtı•"sinc hu fazln kiır ".·oltın11 gi"ı tc-
lerdlr. Pıagdnk~ ınahallt hUkQmet memurlarına Martın ip· f "'" " 
tidasında elli hın yataklı hastahaneler hazırlanması içini ı·<'ıılcr Aıı:.arıı~la hlr:ı fahrik:ı!mım hniz oldu~u ftzanıi knblli-
e?1ir verilmiştir. Bu emrin icrası için yeni açılan mekteplc-i let ııishctinılc bira btihsnl etmekte oltluğunu, hattfı. hükfnnc-
rın kapatılarak hastahane haline konması Hl.zım gelmckte-f tin lıu fahı·ll,a;rı g"ııi';'lctrnck J;nraı·ını ,·ormi~ hulıın<luğnnıı 
dir. Daha şimdiden Bolıemya. ile 1\foravyaya. birçok askeri ii hilmiyorlnr mı'.' Ol le ise tn!ıisar i<lnrc"'i fnzln him çıknı· ·m lli-
kıtalnr gelmiş bulunmaktadır. : ~ ·e inhisar iclaı·esiııi sıkı.,tıı·nnlarm ınaks:ıtları neclir'? 

Son haftalar zarfında. sıovakyada mUhim topçn hare-ı Bu maksnt gi1.1i lılı: lı:ıkiknt değil, hilftkis pek açık: Hii-
ketleri olmuştur. Hemen her gün ayni istikamete birçok kiıııll't illlti)· azı hitHğ,i i'.,'in Şb;ıliıl~ munttııl clumn Alınan Bo-
askeri trenler gitml'ktedir. Yolcu trenleri için muayyen hn· • moııti fahri~nsıııı satııı nlıuı~·or.vc hu fnb'rikn:ıa dünyanın bn-
rekct saatleri yoktur. Ne .vakit; yolcu treninin hareketi Hl.- i ;~iinkii şartları içiııd" milyonlar ,· cı·er<'l, nrıı<lnld ınuta\'n"'sıt
zım gcli,rsc hunu ancak garlarda üf;renmek kabil olahll· i l:ıı·ın cin ı.esclcl'irıi (foltl111•ncal· ycı·<lc ı;;iımlllik memleket llıli-
mckteclir. ı:;:imdiye kadar Slovakyada toplanan Alınan kıta-ı: l acmı tatmin cdC<'<'l•. hl'm ele lrnziııcyi ""ldnıi:;;, fl•ıınonti fahri-
ları on fırkş.yı bulmuştur. J,nsııım snhlplcrin~ \ ' f• konıisyonculıırmn mil) onlar , c rmcj;c 
. . • ıncchıır hırnkmıyae:ık hir tedbir olmnk iizerc .Aııknrndaki hlra 

.................................................................................................. f 1 ·ı . a u·ı ,:ısııı ı p,l·t11~l l't mC';':!,t• knmı· 'Pri~ or. IL'\S \:S ın l\IÇA YI 
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Jifdc ue ctıi_a_t_: _____ l 

Fikir ve sanat panayır 
Bizim tanz.iınattanberi surup 

giden bir hatamız vE:r."..!ır: Politi. 
kayı hakiki kültüre, fikre hnkim 
kılmak! Bu hatayı yapan ne dev. 
Iet politiknsı, ne de büyük siyesi 
:zaruretlerdir. Politikayı her şey• 
den Ü!ltün tutan ilmin, felsefenin, 
sanatın kendi&inclcn evvel politi. 
kasını yap n blzlcs:deı sözde mü. 
ncvverlerdedir. 

Tanzimattnnbcri eğer "crçek. 
ten bir münevver zümreye whip 
olmadı isek bunun sıt?bebi her ha.. 
discye uygun, gelip geçici hü
kümler, tıudan mütalealnr yiit-üt. 
nıemizdir. Eskiden ''Journalis. 
me" diye herkesin istihfafl:ı kar. 
§ıladığı bir hüküm vardı. Bu 
kelimenin karnında günü gününe 
Jılldise hakkında mütalonlar ser. 
deden ndamlnr uyuklardı. Bu n· 
tlamlar kah bir ansiklopedi müeL 
lifi hüviyeti ile görünürler, lta..tı 
bir ünlük bir mütchessıs guru. 
nıyla &:Özo çnrparlardı. 

Hu ıeyde ycdituliı sahibi gi!Ji 
görünm onlann meziyeti sayı. 
lırda. 

"Joumnlisme" bir zamanlar İ· 
çin ga tclcrin hakiki ilim ve 
kültür achiplcri tarafından hü
cum dilen zayıf cephesi olmuş. 
tu. 

nan,. g etcciliği bugün yan 
ilıne, yan cehle çalan bilgilerden 
kendisini kurtarmıştır. Muasır 
gazete) r arbtc ıütunbırtnda gü. 
nün tarihini nksettirirken bu vn. 
2ifcyi dosya ile çalışır, kulağı de. 
lik hadi clcri terkip edebilir ve 
ıülny t iıinin ehli• ihtisas aahibi 
adamlara terketmiştir. 

Büyük ilim ve (,ültür kaynak
lanna nazaran ikinci planda ka. 
lnn gnzclecilik İ!i bile ilim ve 
ihtiısnstnn kuvvet ahrken b;zde 
ilim ve kültür dn~ lan bile "gün. 
delik" e "moda" mütalcalcr:dan 
dah tlcri g çcmemcktedir. 

Yüz nelik rikir haynbmmn 
en korlnthç, en utanılacak tarafı 
budur. 

MosclcIC!'e temas edilmemiş 
dci:rildir. nilakis her mesele h:ıt:. 
IO'ntfa,.şövl9 böyle mGtn1cnlara tc. 
udüf edilir. F kat esaslı, kat'i 

Yazan: Sadri Ertem 
bir şekilde ltendiıini bir meseleye 
lerkcden. b:r mesele için yaşama· 
yı gaye edinen adam cöstcrmcı, 
müm!cün değildir. 

HaThuki bir memleketin Eikir 
ve ilim haysiyeti mcıclelere k • 
narından dokunrr.alt, o tncaelcnin 
politikftltru y pmalc. moc!ım ıüı-. 
düğü luıdar meşgul olmak, sonru 
onu a.ktünlitcsi ncçtiktcn sonra 
rnfn ko~'Tnllk değildir. 

Muhakkak ki bir mc tenin üa. 
tüne düşmek, onun nrkasından 
Lcylasını nrayon bir Mecnun gi. 
bi dola~mak ltolny değildir. Sabır. 
ccsnrct, ve a,ı, ister. 

Sabn olnuyM, lıwndindc cesa
ret bulmıyan, oıl~ı c!uymıy a. 
dam kendi"i bir mc-ı,.1eye, zincire 
vurulmuş Promcte w"bi vaftf,.dc. 
mez. Bunutı için ~t\t:ı.fattnn. ı:ıtkış. 
hın, hattiı dünya nimetlerinden 
ıntfınnz"'ır etmek, kültür ve ilim 
ic"nde ''fcnafüllnh" mertebesine 
sıkmnk liizund~. 

Halbuki yü2 cnedir bizlere 
kültürün ve ilmin ciddi mesclcle. 
ri birer f antozi halinde akıet· 
mi~ ve politik olmaktan daha ileri 
geçmemiıtir. 

Kültürün derisinden g'(!Çİp hıa. 
kiki hüviyetine teması anca1c bir 
fikrin ıstı brnı duyan, hallede. 
mcdiği bir meselenin derdi Ue RL 
celmni bir cip"'a dumanı gibi 
ıawrmnsını bilen insan için müm 
kündüt, 

Biz. yüz enede itiraf edctirn ki 
bir fikrin acısını duymadık, onun 
etrafında bir pcrvan-e cibi dolaı. 
madık. 

Değil onjinal bir le!-e kür, sis
temli ve biribirine bağlı bir gÖ
riit tD.r2I bulmak pek kol y de. 
ğildir. 

Hadiseleri yalnl% Mthtndan 
gördüğümüz için politı°k tolun•. 
vüllcı- bizim mütnlealarımm da 
dl"l:"h:ıl altüst ediyor. Halbuki 
Türk münevveri büyÜk fikir kny. 
nnlı:larma dud .klannı yıt!c!a8 tr.t· 

bilseydi hitaplnnmı:z, {!1.\7.'!ln kol. 
lelutyonlan, mecmua . aayf'~hn 
nvnt muhnrririn birib~rin;n zırhlı 
fildrlt!rle dolu bir panl\yıt' halini 
n!mazdr. 

!Bit:', ifli ııoJta : 

' a 
Şehir tiyatrosund:ı on beş gün. 

denbcri temsil edilen ve tek bir 
koltufun bile boı kalmadığı "O 
Kadınl', piyesinin bcfüi de bir on 
bet gün dnh ynı tehalükle oy. 
naynca§ından haberiniz var mı? .. 

Biz, ''O Kndın'' 1 , htc" sene n· 
sık Ttrdiği ıöylcncn tiyatro büt. 
sesinin bu • m ynln1% bir mas. 
tan lrurtulmuı olaca na değil, 
l>izzat ıehir ti troıu rejisörünün 
fikir ifliıına d hn 'Tet edeceğiz. 

.Sı nd n sonra nhneye kona. 
eak rlye1lerin lıte b ılıca çift 
tnıımu: Silah v mahl<eme ... Bari 
l>ircr ele m dil dat{ttılsn ... 

YALANCI AFRODITLER 
• Piyer Loyı'in nte§hUl' Afroditi 
~plak bulunduğu için bir tl!t'tlf. 
lnn rnuhekcmc ediledursun, bir 
tanıftan da piyasada yeni Afrndit
Jer aablı~ çıkıınldı. Gazetelerde 
ilanlar ve hntta içerJerbden biri. 
lıİn duvarlarda afİ§İ.. Hcrltes bi. 
ribırine soruyor: 

- A!rodit ~cm k ki btrttet et. 
ro!t-

Hnya. Bu Afrodit lpıfkıı Afro. 
dit .• Daha doğrusu, Mkiki Afro. 
diti mııhk mey götürüp ynnın 
iki jandnrma dilnlil:ten '"nrR, pİf
man olnn ve Piyer Loyı'in ruhu. 
nu bir masa ba ına ça~tar11k: -
Afrcdit öyle 1ntlmaz, böyle >·a. 
:ntı .. f" diyen lhmhlm Konygft .. 
Tnbii blr mGddet sonra da, bu se. 
fer kitap mütercimi ile tabuna 
"öyle sablmaz, böyle atslırl'' di
ye~!t. 

Bir kitap muhakeme dhirken 
böyle bir h kc!in ne lntdar do . 
ııı olup e>lınadıltmı bUmi~z. 
Kanı•n bu hııreJ<ete kıırşr nasıl ve 
ne mütnlend buTurıu'r? Bu f,okulc 
işinin hn11ini ehline bnı>kahm. 
Yflnız, l<İhıp halckındR actldık ıe . 
ÇJMık rarıoru veren muharrir, bu 
ı.rl<>r hnreketine pİş"13n oldu da, 
11cnba Afı-oditi tdnle mi etmek 
istiyor? 
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"fC!l1 ba'klundakl ıo.,vuuı Milli Mccll.St' 
~deril:ıılştll'. 

-> 
~ 
<( .._ 

.;umnte ·1· Pazar ı 
17 Şubat 18 )1•bat 
- -i 

i Ma!urrc mi U l\lub;ırrcn~ 
Kuını 102 ICı(ııtı r a ı 

Vakıııı ı \ !IUU ~ rnııl \ut.HU l:.z..ui 

GOneşın G M ı ıo 6 58 1 07 
do)lu~ıı 
Oiı. 11 u 6 "' u 2S 4'? 
ikindi H " 9 ~ ll5 %.J 9 SS 
A.k$nm 1' tl5 iZ 00 17 46 12 00 
Yatsı 19 u ı n ıo 16 ı S! 
tmsnk 3 H 11 80 6 IS 11 27 

bUtUn denizlerde çok şiddetli 
bir lodoa fırtınası çıkmıştır. 
f'ırtma bir snnt kndnr eUrdl1-
ğUnden kaıa olmamıştır. Yal· 
nız köprUlor ııçılıımamış. Ho.li 
ce ,·nııurlnr girip cıltnmnmıştır . 

1 

I<nrada da bazı evlerin kire· 
mitleri uçmuştur. 

Sus vapuru Gertıllğe nt;rayıı 
wo.mıştır. lzınlrdo bulunan '' 
llmanımızdnn Antnkyn)'a git 
nıekte olnn Anatarta. vııııur11 
da hnrckctlnl ger! hıral< ınıştır. 
Fırunn sırnsındo deniz kll 

c;Ul· nnk llynt cenıl)'eli ne nlt 
ı52G UUDJ"rnlı su kayı ~I He· 
ilçtc iplerini lmrtararnk denı 

ize n~ ı lmtş, ı;Um rUk memurla· 
r· tararınrlnn bulunup s hlplt>· 
rlne teslim edilmiştir. 

. Rnsnthane. imal rüz~l\rlnr 
Dan 13"hlllerlı:I11Zrle rtPvnm edE' 
t'"ğlnl hlldtrınoktedlr. 

Doğum 
Ca:ctemlz Anadolu muhab1ı1 n.ny 

HulQal CUnaytn bir kız çocuğu dl!n· 
• yc·ra gelmltıUr. Arkndıı.§'"Ml,Zı tebrik ,_ ___________ eder, yavruY• uzun ömllr.dlleriz. 

Gümrüklerdeki 
Aın1an ınallan 

Geri kalanların da çıka· 
nlması ist ndi 

MaH\m olduğu Uzere gUnı· 
tilklE!rde buJunan sunt !t>ekll 
Almıın ırnmaşlarınm bir ınUd
det e\·veı ithaline nıusaat1e e
dilmişti. Bu mUsaadcnin müd
dE>t! gecen nyını22 sinde sona 
ermiş. foknt gllmrUklerdo da
b bir mlktar mal kalmıştır. 

TUccnrlat bu mnllnrı dn çı
k arabllmek lcln yeniden mü
saade istemişlerdir. Ticaret 
Y kAlcU bu busustn yeni bir 
karA.rnnme hnzrrlnmaktadır. 

Fındık ihracat Birliği 
komitesi toplandı 

Morkozl Olrosundn olan fın 
dik lbrnca.tı hlrltflnlo şehrı. 
mtzdeltl işlerini idare odoceh O· 
lan komite dUo bir toplan\ı 
ynpnııştır. Toplantı.do. 11 Şu. 
batto. tesbit edilen fiyatlardan 
doğran ihtilaf görUeUlmUştür. 

Komite bu tarihten flVVel 
harice tnahhUtlorde bulanan 
tüccarların bu t.aahhUU rlni 
eski flyo.tıo. )'apmaınrına 01U
saado edilmesi k rarınemıştır. 

Liman reisi Ankaraya 
gitti 

lıtanbul m10takn Jlman reı .. 
si Refik Ayentur Münakale 
VekAletJnin a.nt bir daveti ile 
Ah karaya. glttntştır. 

Davetin sebebi ma10m ol· 
mamnkla beraber deniz fşlcrl
le alAltndar olduğu t hmln e
dllmelttodlr. 

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümtllk ve lnhtsarlar Vek!· 
il '.Rauf Knradonlı dün B bab 
öğleye kadar gUmrUklerde 
meı:1gul olmuş ve gUnırUk mU
dUrlerlnln lştlrMtllo tehıllillti.· 
de bir toplantı yapılmıştır. 

Vekil, ö~tedcn sonra tnhl
sıırlarda meşgul olmuş v ak
şam Uzerl Clbnliyo giderek tU· 
tun fnbrikc.sın<la tetkikler yap
mıştır. Volıil Salı gUnUne ka
d r şchrh:ıizdckl totkiltlcrlne 
devam edecektir. 

Gazi Jcöprüsü Pazarte· 
aiye motörlü vasıtalara 

açılıyor 
Gnzl KöprUsll Pazartesi gU

'lU nakil vnsıtnlıırına nçılacnk
ı.ır. lloygirlcr ,.e ntıı arnbnlnr 
kö:ıırurıun ortnsındau gidip ge· 
ıoceltlert!ir. Motörlll nnkll va
sıtaları tse boya llo ıenretlene· 
cek olan bu kısmın sn~ındıın 
ve solundan seyrlscfer edecek
lerdir.Meydan \"e Unkapanı yo
ltuşlarrnın da tA.mtrt bltmlşUr. 

Mecidiyeköy 
, hastahanesi 

MecldlyeköyUnde yapıln<'n'k 
hnstnhnn~ etrnfıodo. tetklltler 
llerlemoktcdlr. Mitıınr Vnltc· 
rfn buradaki muavini dUn \'a
liyi ziyaret ederek g~rUşmUş
tU r. MectdlyekUy hastahanesi: 
nln evvelce tesblt edilmiş olan 
irtifaı fazla görUlmUştur. Bir 
miktar indirilecektir. 

Hastahanenin inşası nncak 
Mayısa doğru mUnnltaso.ya cı· 
karılnbllccelıtl r. 

Dün mühim miktarda 
ecza geldi 

Dun lt:ılyan IJnndn·nh Kam
pltlogll 'lO vnpnlyle şehrimize 
m ilblm mlJttaı ıo. ktınyevt ec
za, boyn, ltt\f; . t, bıınyo lezavı
mı, canı, ııam \k lı iği, kaııta· 
ma tııhta9ı, mııkin€ ve alteamı. 
zımpara h"'ZI, ltlstl! 13şya, elek
trik ıe .. ·nıımı voenir c~ya gel
miştir. 

Su:Jam fiyatı y:ik!eliyor 
Hububat ihrcına mUsa.ade e. 

dildil;:tcn so· ·a ibu ihracatı 
k r ntrol etmek üzere lc:ickkUl 
eden komHeyc msa-:ıcılnr dn a. 
hnm·şt·r. c<.ı0n ?.amanlarda su. 
sam Çt"tk kıyır. :Ienm iş \'C bar.ç 
ten fazla siparişler alınmnğa 
bl\şl:uımıPtır. 

Geçen haft"' 17 kuruş ol:ın 
fiyntlo.r bu hafta 17 kuruş o. 
lan fiyatını bu hafi.a. 17,3:> pa 
rava cı.k.ımsur. 

Hava Kurumunun 16 ncı 
ytldönümü münasebetile . ....... ~~....-- · a~ 

Dün Eminönü halke· istanbuldaPu 
. . luna kaç saa ,, ~ 

vınde bır tören yapıldı Yaz:n;r~~ 
- A ile BeY0~.~ôJ 

Em1tiömi ha1Treufnde dünT~ı torends bıtlıoıanıar 

Ttİrk Hava Kurumunuıı kuru. 
luşunun dün on altıncı yıldönil. 
miydi. Bu mU11asebetle yurdun 
her yanmda tören yapılınıabr. 

Şehrlmtme EmintinU ha.lke. 
vinde saııt 18 de blr toplantı 
vapılmışbr. Gece eln mnlarda 
da halk hnUplcri ta.ra.fınde.n 
hava kurumunun çalıemaln.rı et.. 
rafmda blror kw. hitabe veril. 
miştir. 

&'\ilNöNO HALREVlNDE 

EminönU halkevlndeki dUn.. 
kil toplantıd ilk olarak ktirsU. 
ye İstanbul Hava Kurumu baş.. 
kanı Yusuf Ziya Oral çıkmış. 
cemiyetin çalışmaları etrafında 
§Unları eövlcmiştir: 

Türk milleti, Hava Kunıtnu • 
nun 1?'3.ycletiııl çok kısa bir za.. 
man içinde kurınağa başladı. 
Şehirler ve kasabalar birbirleri 
pc~indcn orduya tt\..'VVD.rder hC'. 
dly eöl rl r, h r taraf co .. 
kun ntkonma tl5renterı yapılr .. 
yor, halk tayynrcyl yakmdan 
görüyor, motör sesini yakından 
duyuyordu. Bugiln diy biliriz 
ki, birçok k5ylerlınf z ilk moUSr 
sesini Türk Hava Kurumunun 
tayyarelerlndcn ~ltmlelcrdir. 

Bazı klSylertm!zde blr mo. 
tör sesi duyulunc halk hemen 
gözlerini havaya k ldınr. 

Bu çalıgmalar. Tilrk Ha\·a 
Kurumunun kuruluflmdan an. 
cak on ytl sonnı cıeyvaamı ve. 
rcbildi. 3 mn.yı8 03~ tarihinde, 
lnkılnbnnırm iki bilvUk baı;ı, 
Atatllrk ve ln5ııil. taı lhi nutuk. 
lar11e (Turkk~u) nu aC'hlar. 
TUrk Rı"'ıı K •trumu Milli MU • 
dafaa Vek5.letl hava büt<;eslne· 
(53) milyon liralık ya.rdımda 
bulunmuş ve orduya ( 331) tny. 
yare hedive etmiştir. 

Türk Hava Kurumunun bu. 
~n Ur.erinde u~tJğJ f filertn 
bir hülasasını vapmak faydalı 
olur: 

1 - Türk H va Kurumu, 
(İn önün> deki olanörcülilk knm 
pmda liseli gençleri. her Uç ay 
nlrtn~rler (mot6rsUz tayyare. 
ter) Uzerinde cah~rtır. Bir 
genç benzin, vağ ve makine 
masrafı yapmadan, planörler 
Uzortnde havaları ve bava vtun. 
tahrmı kullantı'ıaYI öfırenir. 

1niinil kamnmda 935 senesi11-
den 938 ktıda.r pJft.nl5r ı>llotu 
brövesi alanların sayısı (222) 
iken. 939 da bu rakam birden. 
bire (489l a. yUk lmlstir. 

2 - Ankaradaki (Etimesul) 
ka.mpmda, planör pilotu bröve. 
si almış olanlar môtörlU tayva.. 
relere yeti~tirilir. 937 vıltnen 
it;e başlavan bu kamp, 939 o. 
nuna ka.du rt52) tayyare pi 
rotu yetl~tlrrnlştir. 

3 - Bu ik' kampta, ync 
hava orduMuı f~ln de uçucıı ye 
thıtirilm~ktedir. 939 da kuru. 
lan (gedikli yuva1ıı) millf mil. 
dafaam'7tn m!ihlm bir lhtiy rı. 
nı karşr1ımalrtadrr . Orta m('lt. 
tep tahsilini bitim-iş gen~Jcr a. 
r3Smdan her tene aerıilon ıoo. 
200 ved:~H. İnönü pli\nör ka-n. 
umcia yetiet"rildikten sonra 
bir kırmn ma'·inifı+Hq.o nvrtmak 
ta. bir kısmı da E'. ime.out kam. 
pında motör':i tayyarc'r..r Uzc . 
rinde c:;alıı;hr•tmaktadır. Bu ge. 
dikliler. ivi~ ycti.,tlkten sonra 
n"keri hava okuluna toslim e. 
di'mektC'lir. 

4 - TUrk hava kurumu, plfı. 
nörterıı-ı k('tıdf atetye~c .. dc ynn
ma1rta ve bı•ryareleriri de bu 
atelyedc ta.mir edip yenilemek. 

tedfr. Bu2'iln kurumun elinde 
(265) planör ve (27> tayyare 
vardır. Etim<'suttıı. her tUrHl 
aıodern tesfs:ıll taşıyan ycnl, 
bilyük bir atelye yatıhnlmakt~ 
drr. Bu atelye için iki yUz bın 
liradan fazla para harcaıımn.k. 
tadır. 

5 - KUçUklere havacılık 
sev~al aşılamağa büyUk yardı 
mı dokunan (tayyare) model. 
ciliği ile mekteplerimizde (393) 
elişi ô~etmeni uğraşmaktadır, 
Türk Hava Kurumunun açmıs 
oldujfu modelcilik kurslanndn.n 
~eı:en bu öğretmenlerin sayısı 
her yıl biraz dahn artmaktadır. 
Modelciler a.rn.smda her sene 
müsnbakaltır yapılmakta ve iyi 
derece atanlara. mUkM'ntJar ve • 
rilmektedit. 

6 - TUrk hava kUnımunun 
üıcrlnde calu~tıih işlerden bir! 
de para.şUtçülUktilr. Ankara ve 
!zınirdekf parnsüt kulelerimiz .. 
den atlıyan küGllklerin sayısı 
(2«95) e vilkeelmiştir. 

Ha\•a Kurumuna nza yazılır. 
ken bilyük bir gönUJ ho5luğu 
duy. 

Artık YRtnmllk hııkkt ncıık 
e8k1e.rdc kuvvetli olıı.nlnnndn". 
't'Urk miJ1etl, dUnvn durdl'kça 
~"'\Ş'Wa<'a.k bUyf'k bir varltkttr • ., 

Deri tüccarlan birlik 
kuracl'Jclar 

Ticaret ve'dlinin §ehr?mizd,. 
ı•aphğı tetki1<lerdcn sonra ev. 
,·etce lisans.ı tabi olan dari lh. 
racn.tı serbf><ıt bırnkılmışt ır. 

Deri ihrac:ı.tcılnrı aralarında 
ıir ib Mcat birliği kurma~a ka 

r vermlşlf'r ve dtln bunun i. 
in bir toolantı yapmışlaı dır. 

Mü~terisinin yUziinii 
ke8en berber 

UnkUdarda çok garip bir htı 
dlse olmuştur: 

Kısıklıda Bulgurlu cadde 
sinde 12 num11.rnda oturan 
hcrber Osnınnın oğlu Mohmrt 
Tekin. dUk\ct\nml\ ı;clon ve ny 
nı mahallede Clball soknğındıı 
24 numnrada oturan Nnzlf la· 
minde blriolnt tırıış ederl<en 
usturnyla boynundan kcsınlt· 
ur. Ynrnsı hafif olan Ncııır te· 
dn-vf attmıa alınmış vo hlldlse 
hakltınOa tnhklkata. başlan
mıştır. 

Arkndaşını yaraladı 
Kasımpaşadn KUCUlt Plynle

tle 10 nnmnr~da oturan Kur
ban enrlıoş bir halclo Bnhrlyr 
cn,,deslnılen geçerken eeklı1eı• 
nrnlnrınıla bl:r ko\•gn gecmt~ 
olon f>lel<lrlk~t thMn lsmlndP 
ki ar 1ta'lnşın4 rasl•rn•ş ve bı
,.a~mı çakere'k ths"nı kaba e. 
ttnden yarnlamı~•ır. then ıı 
O<'vo!tn hnst"han,.ıdno knldı 
rllnnş. sarho" '\rlh hıca.~ıy1n 
benıber yaknlnnmıştır. 

Tramvayla kı-.myon 
çarpı§tı 

Vatman RPmzln•n tdarCRln· 
doltl 4 numnrnh tramvay Kıı· 
dı!~öyUndon tlskUdnr doğrn 
~tderkcn arJtn1nn ge1et şoft-r 
lhBAn ldnrcslndekl 8 numarrı•ı 
kamyon trcı mvnyın ön Uııo do; 
ru llcrlcmlş ve bıı eını1n bir 
birleriyle çnrpıçmıRlnrdır. 
Tramvayın sol ve otomobf P• 

sağ tarafı hasara u~r:ımış, eo 
för yaka.lanmıştır. 

mesafenin orı d~ 1 

lebilecek bir hale ,.\1 
menni ediyor. b~yYı(.1 
Şimdiki batde ki 

Uç saatten önce 111':".b 
imkan olmrvan ~ıı w ... 
nltılma.st muttııl: ~ 

Hayalen Uç -t ıJr' 
t.odllemez divoruı:· ~ 
ten kalkıp ŞişliY oıı f 
şUnllıı ! Arabaya ~J, 
n!z? tki aa.atten ~~ 
ıntmvaytt mı ~.ı r ... 
saate ynkm stl~ ııJll 
veva otobUse rcı eti~ 

~ııt:!d':ruh:Ü~n~~ ~ 
trttmclf nt"Zllla.rı1"S.51ı ff1

• 

va umyıp - ı d~ 
brikife - vnktif ~ 
bilr dünyavı bOY 
si vardır. 

tyisi mI yatlyaJl ışı(ıif• 
nu da, n~ saa il 

. . . , 
Radvnda gaıet~ 
mevzuları 

~ 
R ndyomuz prôtıl 

glnteştfrrıte· 1,r. 
ravın durur. Mevı:;~!J 
terle n.IA.kadar oltr f.";I. 
Radvo idaresi, b ~ıı ~ 
re teri gibi, her s; ıııı • 
mevzular uzerlıı tbCtt' 
tlv t yaparsa. e 
kitten kurtultıt· 

6
t' 

.. -~ıı{\11 ·' Me~pta a~k vı.ı uıerı~ 
ler !.. Bu me\l'ZU eJıfl 
bir cinaylt rnU~t~ 
kirlerini radyo ~ 
di,nlivemiyoruz? ~o 

Keza yann (lbtl 0 
teci hevctl MaJlll t~ 
dönocek... 0nıarııt, 61 
Ankara radyosuP dl 
f!öt'dUktertnt k~~ 
•nln.t,.,alnnnı lS 
itiyor mu? 
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~ltlanlJa t~irruz 
e~ez/ Çünkü ... 
l>ttroıu~~larını tet. buki Almanyanın istihaalatı yal. 
'lıııi1tı1ı: a~lıca ro. nızca üç milyon tonclur. Bu vazi. 

h..~ l\!ırı~n·~ılhakika yete göre Almany::ının geniş mik. 
·.""'i44rttıd ıanııı en vasta taarruza kalkması, havada 

an b' · · 1'a1t ırıni teş- binlerce tayyaresini uçurması, 
~•llız bat Almanya. karada motörlii kıtalarını tahrik 
t .... _ u mudur> ~ h · · d •· M 
0,~vct, hak,., · etmesi imkan arıcın euır. em-

ll '4ra1ı: son· .. pren. lcket içinde de istihsal.Hını arttır. 
\ ettiği rn uç sene ması kabil de~ildir, çiinkü ıentej 
~tı:isıea· ernleketler,. usulünün de nihayet bir haddı 
~~at· Cdi;· nu istila vardır. 
ıd';1!tıa sa ece~ olursa Sonra Alman hava kuvvetleri 

p ıı len ~ayı ve ma. İngiliz şehirleri ve sanayi mınta. 
ttıııiş 0~~n _?ııntaka. kalarını bombalamak için çok u. 

~ Ugu görü- zun bir uçuıt yapmağa ve dolayı. 
~tersi Al ' siyle fazla miktarda benzin ı;arfı

ttı, llilf rnanyanm na mecburdurlar. Halbuki Fran. 
tt!1~tdı ~sunu dok. sız hava üsleri Alman sanayi ve 
·"ilesine' bırçok fabri. maden merkezlerine çok yakın 

tıı nıuhraraaı; fakat bulunmaktadır. işte burada Al -
~ddc 'lleırn ihtiyacı o. manyanın diğer bir zaaiı mevzı: -
~rı tarıııa gıda mndde. bahis oluyor. 
ij >'a2:ark~arnadı. Alman sanayi mıntak11.lı\rı 

de faki n Alman. Almanyanın başlıca maden ve 
'd ten ~ her türlü sanayi merkezlerinin Ren nehri. 
~ 1%ıııu .ahrum bir nin şark sahilinde ve Fransız üs-

1\ncakısbat etmek !erine pek yakın bulunuşu Alman 
~anı Almanya- }'anın iktısadi potansielini tehdit 
t ı:cni:tının bugün eden en çok tehlikelerden biri. 
~ ~'1\-eır hudutfarını dir. 
: ~kıa~ ra~ipleriyle Demir \'e çelik cihetinden fakir 
lııııu b ıtıılyona ha. olan Almanya bu ihtiyacınm bir 

ltı~dıkla :sJiyecek ka. kısmını İskandinav memleketle
~lıllda tını tebarüz rinden karşılamakta ve ~eri ka. 

ı ~ trc lt Yıın, lan kısmını da kendi ist'ihsalatı 
~ llfi Pr~rşı harbe gi. il:: idare etmektedir. Ancak Al. 
~ Qrı kc~~gan-dası ile manyanın istihsal ettiği çeliğin 

~htıc; ındcn uzak- mühi:n bir kısmı müttefiklerin 
t Çc'lilip rıya bugün ka. ateş tehdidi altındadır. Nisan 939 
'ıt 01a.ıı mevcut stoku ayı zarfında Almanyanın Avus -

\;.tb~ııı i~C~leketlerden turya ve Südet mıntakası dahil 
\.~tdur. ıı arbi idare olmak üzere çelik istihısali 1 mil. 

...... le' uvaffak ol- yon 900 bin ton idi. Bohemya 
da d ı, bu mesafe • Moravya protektürasınm ise 

~ld· l§ınaa kalmak 130 bin tondan ibaretti. Ceman 
t it -~İ'lı tdccek • Yaşayack, 2.030.000 ton tutan çelik iıtihsa. 

tt ltılc b· tır. linin 1.282.000 tonunu ı::enani ve 
t~~~taar~ hava ~çinde Vestfoli mıntakası, 221.000 tonu. 

p -~~an iz. vazıyette nu da Sar mıntakası vermekte
~~i>hes'i1~d bıle şimdiye dir. 
.:'lası n en taarruza Şu hesaba göre müttefik dev. 

ı Orta ve lise mektep mGdürlari 
dün toplandılar 

Talebelerin kasketsiz gezmemesi, 
fastiknarr,e verme 

işinın düze!tilrr,çsi ic:fPni.!,'.cr 

Orta T:c lise mi1llitrlcri rliinl;ii tophmft1arııı<la 

:Maarif Vekaletinin karariylc 
okul direktörleri her ay Maarif 
Müdürünün başkanlığı altında 
toplanarak V ekalettcn yapılması
nı istedikleri hususları tesbit ede. 
cekler<lir. 

Gecen haf ta ilk okul hasmual. 
limle;i tcplanmı~larclı. Dün. de İs. 
tan bul kız IİS-!Sinde lise ve orta 
okul dire ktörlcri toplanmışlardır. 

Dünkü tonlantıda tesbit edilen 
uilekler şunlardır: 

1 - Okul idarelerinin talebe 
velileriyle temas etmeleri husu. 

sunda yeni kayıtlar konulması. 
2 - Tasdikname verme keyfi

yetinin düzeltilmesi, talimatna. 
meye bu hususta yeni maddeler 
eklenmesi. 

3 - Okul kasketleri davası. 
Talebenin kasketsiz gezmesi ve 
başka okulların kasketlerini kul. 
lanmasr. 

Bu maddelerden başka diğer 
görüşülecek meseleler etrafında 
bir ruzname hazırlanmı~tır. İkin. 
ci ictima Martın sekizinci günü 
yapılacaktır. 

Yeni Erzincanın ku
rulmasına başlandı 

Şimdiye kadar 30 dükkan 
• ile 20 ev yapıldı 

t, n·ı azarı dikkati ]etlerin ateş tehdidi altında bu. 
\i~ hassa tayyare lunan Ren havzası Alman çelik 

~tıtıi!~ d.e~izi~de ~o. istihsalatının yüzde yetmiş dör. 
1 •• ~ ı._"trı.u2enne ın. dünü veriyor demektir. ) y · E · k ı E k' r.o • 
'( 
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'4iJ ı:rzinca.n, 16 (A.A. - cru rzıncan uru uyor. s ı ı-:.rzın. ~ lııı etı uyandır _ 1939 senesi eylülünden sonra 

~: ~"tbi~et~.ebi iki nok _ Almanya Polonyayı işgal etmiş cım şchrin1n şimalinde askeri orta okuldan itibaren ıimalo doğru olan 
l~h"<l.ıtı olduğundan istihsali de bir mik. 'l'ralızoıı §OSCSİ üzerinde yeni Erz;ıncan &ehrinin kurulmasına başlan-
tc ~ l\~n tetkik olun. tar artmıştır. Fakat Polonyanın mıştır. 
~l %~,sa nyanın petrol, 1939 nisan ayı zarfındaki çelik Hava.nın muhalefeti ve yerde 20 santim kadar kar bulunma111 iş-
~ •to1c1.ı tayyare ben- istihsali 17 S bin tondan fazla de- çilerin ,.0 iş başında bulunanların azmi inşaatın devamına mani ol:ı.-
1 ij~htp~un çok az ol. ğildir. 

1~ 'i e devamlr bir Kömür mea-eeıine gelince mıyor. 
~~tc ak~ıı1"'ransız şehir. Çekoslovakya ve Polonyanın 1stanbulda Nuıi Demira~ fabrikasında hazırlanan portatif cvlcr-
~dığ 1 ~~pmalarına ilhal:ı Almanyaya her ay beş mil. den ylnni adedi gelmiş, C\'\'elcı:! hazırlannn muntazam \'e sağlam te. 
~ ~~ f 1 

gorülür. 1k. yon ton kömür kazandırmıştır. meller üzerine kurulmasına hn!ilanmıştır. Diğer yirmi ev de yolda bu-
~ 1111tfikı'llkalade kuv. Fakat Almanyanın ~arp rruntaka. lunmnktadır. Gelir gelmez bunlar da kurulacaktır. Bundan başka J{ı-

llıı.ı""' er harbi uzun sı ise her ay on iki buçuk milyon 
~~ c~~fak olacakları ton kömür çıkilo-m<ıktadrr. zılay hesabına on beş gün zarfında vilayetçe 30 dlikkfın ve 10 "'' yn-
'tı{1tıı az" P.ek mahdut Harp sanayiinde mühim bir pılını§ \'c bu sureUe şehrimizde ufak ta olsa bir piyasa tesis e<li.lmi~-
~ ıı. t.i·arnı dikkatle unsur olan kok istihsli, aylık he. tir. Vilayetçe alınan terlıbatln. 100 baraka ev daha yapılmak iizere 
Ilı 'il v ıtekim Alman sabiyle Polonya ve Çekoslovak. bulunuyor. Bu hafta içinde Erzincann en yakın köy olan ve hıı.re. 
~ lt"'aff ok Meç bir ma. yada beş milyon ton, garbi Al- kctiarzda tamamen yıkılan Yalnızbağ kciyünün de temelleri aı;ıla. 
qrı. ~tlıkal olabilmek i- manyada ise otuz ür milyon ton- -

't a ı: cak ve köylüye ev yapılmasına başlanacaktır. Dlgcr yıkılan köyle-~ 1htler rın ancak ü. dur. 
~ ~tfoıun getirecek te. Yalnız bu mukayeseli rakamlar rin ihyacı için vilayetçe ayrıca tertibat alınmaktadır. Yapılan evler ve 
ıu"1 Ç~Jt' ~ası ve her bile ilhak olunan memleketlerin dlikkiı.nlar muntazam bir pilin dairesinde yapılmakta, gelişi güzP.I in-

Amerikanın 
Moskova elçisi 
Baltık devlctlerile 

temasa geçti 
Stokh.,lm, lG (A.A.) - Ame

rikanın Moskova büyük elçisi 
Steinhard'ın Baltık clevletleri 
merkezlerine yaptığı ziyaret 
Stokholmda büyük bir alaka ..ı· 
yandırmı~tır. 

Steinhartl tecrübeli bir diplo 
mat ve Reisicu:nhur Ruzvelt'in 
samimi bir dostudur. 

Steinhard'ın bu ziyuctinin ha 

ber alma mahiyetinde olduğu 
?annediliyor. 

Almanlar 
Polonya gençlerini mec

buri hizmete tabi 
tutmuşlar 

l'aris. 16 ( 11.A-) - Polonya hü
k\ımcti istihbarat merkezi, Alman. 
!arın huhukudü,·eı ahkamına mu
halif ola:ak 18 ila 25 ya~ındaki 
Polonya clclıkanlı'armın ı\lmanya
ya ilhak edilmı~ olan Polonya eya
letlerinde meclıuri hizmete tabi tu. 
tulma ·ma karar \'ermiş oldu;-;.unu 
ha~r \'ermektedir. <;eçenlerde Al· 
manlar, kendileri taraf mdan i~gal 
cdidmiş olan a~azinin her nokta -
sında Polonya devletine ait bütün 
sen·ctin müwaderesini karar altına 
almış!ardı. 

Fi'istine seyahat 
serbest 

Bükre§, 16 (A.A.) - Filistin· 
deki karışık'ıklar l'Snasında ev· 
velce k.muş·.ıl.nuş olan talırlidat 
tedr:c~:ı kal~ırılmaktaclı:'. Bu 
cümle .:er. olar;.\..:, htı lut civarıarr 
müstes ı~ o:•n::ılc üz re Filistinde 
seyahat bugünden itibaren tama
mile serbesttir. 

Türk-in~iliz ticaret 
anlaşn1ası zeyli 
Londra, 16 (A.A.) - 3 şubatta 

imzalanan esas Türk • İngiliz ti· 

carct anlaşmasına zeyl olarak 

aynı tarihte imzalanmış oln Türk 

• İngiliz munzam garanti an:-~r 
masının metni neşredilmiştir. 

Bu zeyl anlaşma bilhassa eşya
nın ve mevcut borçların tediye· 
sinde takip olunacak usule ait· 
tir. 

lstanbul ıçin 
düşünülen tüneller, 

köprüler 
Bir vaki ler, Büyükada ile 

Hcybelİ::\da arası için bir Aıma 
köprü projcJİ hazırlanmııtı. Ge. 
Jip geçenlerden birer kuruı ala· 
ca'.:~ardı. Ga!iba ha}c-et ettiniz! •• 
O halc'.e daha mükemmel bir pro. 
jeden bahıed~yim: Topkapı sara. 
yı ile Şemıipa§a nraıına bir tü. 
ne! ya::ılacaktı. Eğer buna da i. 
nanmak istemiyorsanız ıüpheni· 
J:i izale için projeden , bahseden 
birkaç satır takdim ecLeyim: ''Ta. 
rihi mezkürun tüneli clcmirden 
olup bir taraftan diğer tarafa mu. 
rur edecek arabl.,ı: için yapılacak 
ofon demir yolu dahi gayet metin 
olacaktır.'' 

l~tc yine 65 sene evvel düıü
nülmü~ ve o valttin Hulaıatiil Ef. 
kar gazeteıinde tesadüf ettiğim 
bir proje: 

''Bundan dört yüz sene evvel 
model ve emı:ali Çin ve Japon su
larında ı;:örülmiış olduğu gibi 
Derseadet'de dahi deniz üzerine 
bir lokanta inşa etmek üzere bir 
şirketin buraya geleceğini i~ittik. 
.Mezkür lokanta dört kıta duba 
üzerine inşa olunacak ve içinde 
yekdiğeri üzerine gayet büyük 
iki adet salonu olduğu halde yüz 
yirmi kadar irili ufaklı odaları da 
bulunacak. Bu lokntanın şekli 
müdevver ve yüksekliği elli beş 
züra olup yıldırım isabetiyle ka. 
zaya uğramamak üzere paratoner 
demir telleri ile muhafaza edile. 
cektir. 

Bu lokantaya bir de vapur m.ı. 
kin-esi konacağı cihetle istedigi 
sularda lengerendazı ika~t ed~
ceğind<ın başka kendisine lüzumu 
olan ekmek ve yemekler bu ma
kine vasıtasiyle imal edilecek ve 
bando muzikası gibi çalgılar te. 
rennüm faz olacaklardır. Bina. 
nın içi, tekmil yaldızlı olarak şim. 
diden Amerika fabrikalarına si. 
pariş olunmuş, gayet nefis kana
pe vesair eşya ile fevkalade tez. 
yin idileceği gibi içinde süslü 
bahçesi ile sıcak ve soğuk hamam 
daireleri de bulunacaktır. Bu 
mükellef ve müzeyyen binada her 
müıteriden her türlü lcvazımatiy. 
le günde yirmi altı kuruştan zi. 
yacle alrnmıyacağı anlaşılmııtır." 
Aynı gazetede lstR.nbul sokak. 

!arından bahseden bir yazı vru:. 
tee birkaç satır: 

''Kaldırımların muntatam ol· 
madığından dolayı tozla toprağın 
yerden çıktığını teslim edelim! 
Ya o koskocaman bir nehir kadar 
akmakta olan kerizlere ne diye. 
biliriz! Bunu da çaresi bulunm.u 
derece bir müşkül&ttan mı adde. 

(Lldfeu .~rıhifcyi çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 
-

'l'ürk musikisi 
t~f 111ılrnesi la Almanyaya fevkalade menfaatler şa.:ıtA mUsaade edilm<'mC'klcdir. 

ı.~ ı.. Ctnıi .. r zım. Al J'rofcsiir ".:Unsinoıı., ıı C\ ,·r.Iki ı:;iiıı, 'fürk mııslkh.inden ı: • "Qtii :r ır. temin etmemiş olduğunu ve • Yali vckıli B. Hilmi Balcı, fcl!ıkctıede halka yapılan yardımlar· 
ı~tlcti ;: n .İngiliz• ve mantarın hava taarruzundan re - pnrt;al:ır dlnlctilml~. J>cl;crll ilim nılanıınm hükmü do şu 
~t ... ze l: in bi?.zat meşgul olmakla ve her giln inşaatı takip ve tetkik cderı>k ı ııs· 
i(

1
1 Yap .... r~ne hafif ha. kinme sebeplerini izaha kafidir. 0 m • · 
'ta .. ,aga ba l d w Almn·lar bir hava taarruzuna kalk kı.sa bir zamanda yeni §ehri meydana getirmek için azami mesai sar. - Tiirl.-: mııslkhti tnşulJkı ha .... saliiyct hakmıından garp mu-

~ dl b ş a ıgı kted' sikisinc iistiindiir. c !~iil akımdan bir tıklan takdirde, mukabil taarruz feyleme ır. 
llıcCıtin Vaıiyet d" ile en mühim sanayi ve maden Halk büylik Türk milletinin ve c'umhuriyet hükumetinin Acil ye Hn hiikınii okmlujl·ıım znmnn, i<;hn, ~ırur(Jnn ziya.do ze'f'k• 
.,}'llu~,"Volki:er u~~~ merkezlerinin tahrip edile<:egwini d 1 d l • le kabnrdı. Halını<'tli Hnuf l"cktn, hr.ı· lıl'snt, dii~tiik~e, rnnsiki-

~-..lı\ " .. ında ;,Al k cma\· ı yar ım anndan ı:ok mütehassıs ve minnettardır. mizc salchrnnlnra CCH\fl ' erir ve hnk kn.7.anmnk için frenk Alc-
("ar· • man hesaplamaktadırlar. Buna mu a. t 

ıs" Lo - ınlnıkn <'h-alar •röstc-rirdi. tııı}~cle .e .. ndrayı bit İngiliz ve Fransızların sanayı ... 
•ı b tı ıçı 1 ve maden merkezleri Alman üs- Bundan maada ya?t. kaucuk ve 1 vıf olduğu gibi, uzun sürecek bir nüyl<1 yuımınktn hnkh idi. Çiiııkii 1'iirk musikisine clJl nza.-

t."tfiıl CkJ n yanız dd 1 · ''kl b" k h b' 'd · k~ d tanlnrı, Tiirk lııııslkislnlıı kendi \·nrlıi!l"I<' su tıırmal"rn imk•ıı .~ı._~ cr·1 enrnektedir" lerın' den rok uzak mesaklerde. gıda ma e en yu ü ırço ge. ar ı ı are edecek ım anlar an ~ ,, ... a 
"11 tehd' · :ıı .. t f'k ı h ."">ktu. Ham hir w'."-' l>llml,•:<>rlar, fı('nı alc"-. ·hlııc kalkr~ .• tıklnrr, ı'iıı 'atırı- ıt etmekte· dir miler de mut e ı devletler kont- .a ma rumdur. "• . , _. ,, .• 

~ı. t~a '<ita da · ' Ablukanın neticeleri rol gemileri tarafından durdurul. Diinya piyasaların-da ve cephe kııyııı-;unu kazdıkları t;l\nat hnkkınclt\ en kii~iik tetkiki bile ~ b· tik nazı re. f:t)·dn~ız bulıı)·orlar<lı. 
it kı J>ropaganda. Almanya 1939 senesinin ilk al. muştur. ;crisinde vaziyetini takviye ede. 

~ ..... ı,. Yrnct atfoluna. I da V .. lladan 850 İktısadi ablukanın tesirlerinin 'l1emic:. olan bir memleketin mo. Yanlış yollardn yiiriincrc.lc zn,·allı musikimiz, hırpalandı li~~, 1 t1 ayı zarın enezut ~ .., ılıırthı. 
. ~Q ~d bin ton, Mcksikadan 600 bin ton, müsbet olduguna şüphe edilemez. <lern harpte muvaffak olabilmesi 
tıı lar11ld crn harbin en Birleşik Amerika devletlerinden Motörleştirilmiş bir orduya ma. PZ 0 k bir ihtimaldir. Hic;- kimse çıkıp da hu ,-llrhğrn hiinye.. ... lni, u<:nllcrinl, nağ • 

<~~dfl.r}an biri olan tay 593 bin ton, Romanyadan 443 bin lik olan Almanyanın iktısadi hı iptidai maddeden mahrum bu. mc tnksirııntmı, sc>slcrclekl hiiliinii~lcrinl, makamların cinslo-
~ıı, lllened k 1 d 62 b' H 1 d kımdan buhran içinde bulunus·ı "ınan, ticaretini sa~lam esaslara l'ini nrırnır)·oı·. Sn.d<': 

t ~ l.ı de~· en an ton, ran an ın ton, 0 an a - J~ski ctc•ııdim, nıznııs nnıslkh;i cfcn<llm ! ~ı. t •• ,_. ı;ıl, fakat rra H'ındı'stanından 55 bin ton, Pe. ve bilhassa yakıcı maddeden m~ı-. .,~ln·amayan ve bilhassa ticaret ~tdı "'ıı:ıld ... • , 1 l>l•Jlı> ıluru.'·orlardı. 
-''-.. t ll e Yapılmış o rudan 19 bin ton ve Rusyadan da rum oluşu askeri bakımdan el? ""rının cmnivetini temin ede. ·• 

1t ~~Ya u he.saplar ne: 4192 ton petrol satın almış idi.. mü,külata maruz kalması netice. ıiyen memleketin iktısadi bakım Hele nıznııs musikisi iftirasına, n.~lnmamnk .kahil <1<"ğilclir 
'\~truıugenış mikyas. Bugün ise deniz yolları miitte. cini rloi!ııracaktır. '<m harbe davanmasına imkan "Hiiscrin Ha;rkım., <:n~mclı\ <ln. mı Bizans mu ikiııi çah-

l) lir. Ç> }'apamıyaca 'ikler tarafından kesilmiş oldu - NETiCE: c:>':tur. 1ktıs-rli kudr-t ""!--:cart o. ıııpmln '? O znııııuıa. nit. ('scrlc•r kıu·ı<;ot ırıhrsn, hngiinkü Tiirk 
~,. l.ınkü... • i'i-undan Almanya yalnız Roman. Almanyanın iktısadi zaaflrın• ·n~a da askeri kuvveti.ı felce uğ. ıııusifdsl ırınknınatının hcıtsinln ° dlynrdn cin nyn<'n ya.şndığc 
a ""~il\ torı_ k ya ve Rusyadan petrol alabilmek. kısaca gö.zden geçirdik. Alma-ı- ayacağı muhakkaktır. - M. A. ~iirüliir. 
Jıı"cı l'oıı-t~ ar§ı · f )fusikiınizi ''Tib.ans,. a maletmck kn~lar hüyük giinah ol-

)•1ıı~rı on tedir. ya rakiplerine gore evkalade za. ınnz. B<'lkl Bb:ans üst iinclc• '.l'iirk mnslkio;inhı hiiyük tc~lrlcri 
\".l~t 12c/a hava harbine otınu';'t ur. 
~-~~il ~iy;:ıaızeme ve pi. - ... ._...... K 1 saca : .................................... ·-····-·· .. · .. -·---········.............. Zıttf'n <;onurlu hir ıııilliyet ha\USl csıncğc b~lıuıındnn e'f'• 

\~~İi~fauft:;,~c~~ Bu şı·ı ple ı· b·z nasıl kullanıyoruz" \Cl, ı;ı~cT~~:kt:::~:iilk~::~nsı var<lı: 
, <tc Ul?iin na mecbur e r 1 f !? - Tiirk mntlmhr. 

~~n c~t;t~ğı.ı !!~~r:r:~ 1 torı .:~,~~;;u~~·';:ı~:·!iıı'.~ i::~\~;~:~:~~i·~·:~;:ı'!!~~~~ :n:·~!l"h:~:ı:;:ı;~ 
~ tc1t/anıcı madde. Birkaç intiliz ve Fransız deniz nakliye Şilcpcilerimiz verdikleri cevapta ancak oıı nyrr kiinwlPrcll. Bun la r n rasımln m İİ';-1 fil'f'k ~ nlım~ mu~iki ile 
~ bı.ıı etmemek. §irketi bizim §ilePSİlerimizc müracaat ederek bir şilebin~ kiralanabileceğini söylemişler. Diğer. ınnt hnhı ~foıtc>rchillrb:. Yalnı7. hu Jki 'al'lrk, toplıılııklan le· 

'> n llo1 Akdeniz limanları arasında kullanılmak üzere leri bize evleviyetle lazım oldukları için değil, himliye<'rk bir kuıl.rf't. gii<1tcrınl';o. yalnı7. hu iki lnl'hk Türk 
~tt"~ ,:ı;ya harbinde. şilep kiralamak istemiıler. Akdenize sefer yapabilecek kabiliyetleri olma. topraklnrına htr rntırn \·:ıh•l"tinln ııı:u11nrnsrm "rmılşti. Ne 
n llıtarı. h ıvatı mikvas Bu vesile ile sahjllerimizde iıtleyen şilep dığı için kiralanamıyormuş. Demek ki elli ıilebin rnzık, ki onun .luywctini bilmemiz Hb:ımkcn, lnkAr edoalel'I· 

'.lıı 'tııe'll• esanıara göre miktarının ancak elliyi biraz tecavüz ettiğini kırk tanesi sakat ve çürük ... Bir ecnebi şirkete 11117. c;rktf. 
t~ltoı 1 On·beş onyedi anlıyoruz. Fakat daha mühim olarak da §unu kiralanamıyan bu şilepleri acaba biz nasıl kul. Jl<'r(•kct nrıula sırndn hazı tıl'snclnr <lii;-iiror ,.o 'lC'ğe>rJI 

.. -------ı..ı.ı'·u.;·::.ı· v,_e_::bc:.::!.ln~z!..!.inue:......ı.ıih.ı.:-J.il-...iillnnılli!a.ruıı , _::;_ ___ ~---------~~-~J~a~n:_a~ bi~l~iy~o~r~u:_z~?------· '!" rp ıHl ıun 1 n ı•ı 01111 iiğii y orlıu·. K ı ymc t h 'i kii m lcrJ nde kula kfa ıı 
----.._. ...... ...___...__.!.1,1,1.LL!n.alnı·ııı kulaldnrı çmlıısm! IIAKlil SÜHA GEZ<:~ 
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Boyu 1,52 olan bir 
ingiliz genci 

Az daha sevdiği kızı 
alnmıyacaktı 

!ngiltcrede otwıuı Daniel Ho
ves isminrle yirmi yaşlarında. 
bir genç mecburi askerlik dola
yı.sile eubeye celbolunmuş ve 
boyunun aya.kkabı ile 1,52 ol
ma.sına. rağmen askerliğe elvc -
rişli görlilcrck kıta.sına. sevke -
dilmiş .. 

"Sağlam'' <;ıktığma memnun 
Ölan Danicl Hovcs üniforma giy 
mek şerefini de tatmış ve vazi
)"et böyle devam ederken bir 
giln alay lrnmandam krtasmı 
teftiş etmiş ve uzun boylu a:rkıı
da.şlnrı arasında pek kUçük ka. 
lan Danicl Hovcs'i görUnce: 

- Ben kıtamda böyle erkek 
mlııya tUrü istemem.. • 
• Diye bağırmış ve o ı;-Unden 
sonra zavallı Daniel Hoves as.. 
kcrlilrten çıkanlmı§. 

' Boyunun lcısalığına kurban o. 
fan delikanlı kırk be~ gün nske. 
ıi hizmette bulunduktan sonra 
telaa.r evine dönünce büyiik bir 
Umitsizliğe ve yeise kapılmış .. 
Çünkü deltkanlmm b1Şka bir 
derdi vardır: Da.niel Hoves genr. 
bir kızla nişanlıdır ve nişaulLcıı 
da mtıstnkbel koca.sının askerli. 
ğe elveriali olmnsınt şart km; -
:mıı.ktadır. 

Ümitsizliğe düşen delikanlı -
va bir müddet sonra fevkaHi.dc 
bir fikir geliyor.. Kendisi ev -
velce bir kaç sene gem.ilirdc ça. 
lıvmı~ır. Bir de bonservisi var. 
dır .• Bu kere de bahriyede hiz
met gönne!?e talip oluyor. Ta -
lehini memnunivetle kabul edi. 
yorlar .• Boyu 1,52 olan hir <leli. 
kanlı belki orduya faydalı ola
maz; fakat bnhriyede vazüe gö. 
robilir. 

Daniel Hoves bir kııç gün i. 
c;indc bir nınyn t.ara.nıa. gemisine 
gönderiliyor ve böylece sevdiği 
km almak imkanını kauını:ruş 
oluyor. 

Eseri 2238 kere temsil 
olunan bestegar 

Harbin garip cllvelerlnden bL 
ri de Ingiltcrenin en meşhur 
bcstckar,alnndan birini yeniden 

nna.t snhncslnc çıkarmak oldu. 
ÖğrenHdiğinc göre Londranm 
en me~hur musiki şöhretlerin -
den biri olan Frederik Norton 
takra.r sahne için çalışmağa baş. 
lıya.caktır. 

• Frederik Uorton"un en mühim 
eeeri geçen Umumi Harp içinde 
"Chu Chin Chow" için yapmış 
olduğu bestedir .. Norton tara. _ 
!mdan bestelenmiş olan ıbu eser 
ge;en Umumi Harpten sonra 
1021 senesine kadar tam 2238 
ltc:re aynı tiyatroda. fasılasız 
temsil edilmiş ve bütün asker -
lcrlo beraber milyonlarca halk 
b·ı cse~i seyretmiş vo dinlem.i3-
.tir. 

Bu eserle emsalsiz bir şö'hret 
kı~ı.runış olan Frederik Norton 
o. tarihtcnberi bİl" köşeye çe.lril
m:ş bulunuyordu. Bir daha Lem .. 
dra snhnelerindc görünmeyen 
bu büyiik bc$t.ckfırm ölmüş oldu. 
ğunu za.nneden!er bile vardı. 
Halbuki Norton ölmemiş hatta 
b.ast.ekll.rlıktan bile uzaklaşma -
nuştı.. Ancak Norto.."l büyük 
şöhretinden sonra yalnız kendi. 
si, kendi .zevki için besteler ya. 
pıycrdu. 

!Kolisewıı direktörü Sir Os • 
valt Stol bu harp all'aSmda. da 
seyircilerine gcçc.n. Umumi 
Harpte şöhret bulmuş bir eser 
kuvvetinde yeni bir temsil ver
mek arzusunu duymuş oldu _ 
ğundan meşhur bestekar Frede. 
:rll: Norton'a müracaat etmiş ve 
yinni scnedenheri bir köşede 
sessizce yaşıyan bestekardan ye_ 
ni operetin bestesini yapmasınt 
rica etmi~r. 

Norton bu teklifi kabul et -
miştir. Harpten harbe meyda.ne. 
çıkn.n bu beste!d.rm vereceği ye. 
ni eser büyük bir merakla bek. 
lenmcktcdir. 

Nortonun bu eseri de acaba 
2238 kere temsil olunacak mı? 

delim? B:z lstanbulun tozla top. 
rağına ço!ttan razı olduk. Yalnız 
a.'ıaliyi yoldan gcçirmiyccck bir 
hale gelen şu gibi fenalıkların 
Şehremaneti tarafından serian 
çaresine bakılmasnu ihtar ede. 
tiz ... 

••• 

ı rı 
Kocaeli vilayeti su işleri 

2----19!9--.--s.--------
Mudurnu çayı, pamukova 

gölü havzaları · ıslah 
ve Sapanca 

ediliyor 

BiRtNCt BAB 
1 

bl~ 
nrır ,.ı\ ~ A: ·~çarptıran 'fırııttl-
ı.;ir ·mayıs saba7ı ııı<ltı u bir na.zıır n1l 

illatyö ](or •• ıa.ı l:arumıı i."7.t. rin arlllt ?n~iı 
C.ı.ldıyaral; O"WJ. vrcla cdi1JOT. ""ÖStcre~ ~ır t,:ıJCU
JJatyö oğlc ucmrğhıi Mo- enin yuzUnC eJe 
ranjlarcl(ı 'Yiycccl<; al.şama ''e pntro~3 ;eıı 
da IJo.şcn'iiı bir 111ü~tcriy<' !ar. So:Jrn 11~...llf 
1ıcrdiqi ziya/ ette lmluwı. ıaT"Ça kızartı bİl"" 
rrı1d.ı. JUt im kızlat1l 

Bugünkü spor hareketleri 

lzmit, (llusıı.'Ji nıttluıbirimiz. 
den) - Kocaeli su işleri mınta. 
kasından yaptığımız tahkikata 
göre Sapanca t:ölUnden Adnpa.. 
zarına. akan Çark suvunun mec
ram g-ölden itibaren Söğütlü ya.. 
nmdııki Sakarya nehrine kn.
tı!dığr yere kadar bUtUn su bo. 
yunun ağaç ve kUtUklerc!en te
mizlenmesi için su il)leri müdür. 
lilğ\inün vilayete verdiği rapor 
vilayetçe Adapazar kaymakam. 
'ı~ma gönderilmiştir. 

F--0şe-tı. bir fabril:rı salıi. _ .Mub:ıs.<;ır~ 
[t;ydi. Fa'!Jril•a~ınıla 1ıcr g'Un niince beınctı 
btrl.a.ç y~lz c1·1a~;;ze eni l:a. ııyor ve kıı"~~ 
dar 1~arlm çalı§ırd1. Matyô 'tat ediniz. yo 

Bugün l'aksim YC Ş.:!ref stad. 
lnnnda mektepler nmsında. lik 
maçlarına devam edilecektir. 

. 1\~1mca, Bevo~lu halkevi salo. 
nunda. dn liseler nrasındn voley 
bol maçları, her haftaki gibi ya_ 
pılacaktır. 

Şeref stad~da. mekteDler R
rnsmdn yapılnrnk mlisabakalar 
Pertevniyal. Jilrkck Muallim. 
Vcfn _ İstanbul l iseleri a.rasm. 
cındır. 

Talcs:m stadmc!:ı '·i kar mlnc; -
m:ılnr Yüce 'Cl':U _ ~ · 1i 'I'Prak. 
lci; G~lntn":'I'"' y - H:ıyriye ar:ı... 
srndn. olnc::ıkt r . 

Günün en wühim r.ıacı hic 
şüp.'"ıc yok ki G ıı.lr.tn.s ray~- Hay 
rfyc mn.rıd!l'. ruvv"tli kadro. 
lara sahip buhmnn bu takımla
rın karş1'n ~mnsı ayni r.runandn, 
beyaz Jdimenin şampiyonunu 
meydana çıkaracaktır. 

- -o----
Türkiyc • Rom~nya mil-

li teması &uya düştü 
Evvelce 2 marttn yapılacaı1ı

nt bilclirdii{imiz Tilr!dyc • Ro-

RADYO 
lS,30 Program ve memleket ııMt 

ııyan. 13,M Ajans ve mcteol"(ılojl ha. 

berleri, lt,60 Tllrk mil%1ği: ÇaJıınlAr: 
Fahire Fcrsruı. Vecibe, Refik Fersan. 

Okuyan: MUzcyyen Senar. H,30 :UU. 
zJk: RlyaaeUcumhur orkestrası 15 -
ı:>,30: Konuşm!\ • ( Kndın snl\U), 

18 Program ·u memleket ennt nyaı,. 

l ,5 :MUzık : Radyo caz orkestrası 

18,40 Konu§mll (yurt bilgbıl ye sevgi 

ıi), 18,fil'i ı:.terbest saat, lD,10 :Memle· 
ket sant nyan, nj:ıns ve :meteoroloji 
haberleri, 10,30 Türk muzıı-t: Çalan_ 

lıır: Hakkı Derman, Şeri! teli, Hıısruı 
CUr Hamdi Tokııy. 1 - OktıyM: S1-
fiyc Tokay, Must&!n. Çağlıır, !!0,10 
K.onuıımıı (GUnlln meseleleri), 20,2~ 

TUrk ralzlği: Fa.aıl heyeti, :ı,ı~ ırn. 
zlk: mıcuk orkestra (Şet: Neci:;> A~

kın), 2!!,15 Memleltet saat nyan. n_ 
jans habc-ıc-rt, ziraat, esham, tah -
vllr.t, knm\Jlyo, nukut borsaSI !fiyat) 
2Z,30 Kon~ma. (Ecnebi dillerde • 
Yalnız kıaa dnlgıı poııtnslle. 22,30 
MUzlk: Cru:band ı Pi.) (Saat 23 e 
kado.r ynlnız. uzun dalga postruılle ı 

u ·rn, ; ' • :t ,~ ' '" 1:: / ı mır.· i 1 , q :fı, !ıt •; 1 ,1 / ıı , , ı.u • 

nıanya milli temn.smda.n sar!ı 
nar.ar cdilmi§tir. Bununla bera. 
her 3 \'C 10 martta, biri Anka. 
ta.da ve diğeri lstanbulda Ro • 
men temsili takımilc iki temsi. 
li maç yapılacaktır. 

Bu rapora göre kUçUk nr.ıhir. 
'erin temizlenmesi hakkındaki 
kanun mucibince nehir bnvun -
daki şehir, kasaba ve köyler 
halkı dört J;Un calrnmakla nıU
kclleftir. Bu ameliyenin acilen 
yapılmasına da. !Uzum gösteril. 

mı do1:u:; 1ıa.şında. ressam 1 olara1c girdiği f cıbrilcadP. na 0 ur. • et'!. 
1>cıtroııun arnoa:;adcsi Mc.r. Muano, s:ıtl;~~ 
wııılrı ov7eıımi.~ti. l:ı. patronun~olldİ 

ı1Io.työ, fabrikaya odu.il\_ lrn.n amele ıJ 
fcıı sonra Bo.<:ena rtı'lflad1. filmiş gibi ttr. ~ 
Bo.~en ::cl.-i l>:r patroJı ol- kanla. se~ Jc{lı
mak1.a 1tera.hcr, 1ıa'f'r.tmın derin bir sil ;t? Dünkü sokak koşusu 

DUn Kabataş ve Boğazi~i li. 
"'lcri nr.ısmda (4-000) metrelik 

b.r soka,c koşusu tertip edilmiş_ 
tir. 

mişti~ ı 
milJıim bir 1mmımı ciflcncn den çıkıp yolL _ -~ 
ııC1·lerindc gcçirnıi§ti; ııc ter. ~~ 

Her iki melrt.epten bu koşu -
lnra (50) atlet jştirnk ctmiı;tir 

MUsabb.kalnr Ortaköy Ak:ıre4 

ler yolu Ur..erinde ccrcynn et. 
miş \'e bütün ntleUer muvaffa. 
kıyctle milsab:ı.kayı hitinnialer. 
dir, 

Sakarya nehri vilavetim;z hu- ı 
dudu dahilinden itibaren }{ara. 
deniz mnnsnbmo. kadar bUtün 
suyun mcc.rası temizlenecek. i. 
cap eden yer erile suyun mecra. 
sr da de"'iqtirileccktir. Bu su • 
retle nehirde hem slıla.ma anıe. 
liycsi yarıılabileook; hem de neh 
rin bir daha feyeuınına imkan 
k:ı lmıyac:ıktır. 

'bu i~?crd~n yorgun göriinii. A.5ağıda. ~ut'~ 
1ıordıt. J! afyöyc: iı hak km.da ,-erd 

- Si:; ma§allalı iyisini::, len talimatı .. ~e ~ 
dedi. IJöıılo 'her :anımı ding Boşe:ı, MntY~ ~:-... 
cıöriinmck fçin acaba .,..., di apartımaJl 111: 
vapıyors'Unu::? liz, fabrlk~,,tefi' 

iskeledeki ıııw-rdlJ. 
Masnsı b~mda ayakta duran na. bitiştiriYO d'f!.. 

Matyö, geniş aJnı, keskin bakış- sarı sat.enlerle ~.a 
1ı siyalt gözleri ve hep gülen lon.da. bulduı~r· e"~ 
9üzU ile, düşii.nceli cat1şkan, seıı vaşında biricı~ ç<r, 

Yağlı Güre§ler 
önümii:r.tleki nazar günil sant 

12 dc>.n ilibnren C?nbcrlitaşlaki 
Şen babqede ya<{Iı ctiroşler ya. 
nılacaktır. Müsabakalara tanm. 
mış oohlivanlanm11.dan birçok. 
1arı i~tirnk edeceklerdir. 

;w -••uza 

1 7 - 2 · 940 Cumartesi 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve Jm. 
pan:ş. 

Sinemi\ ~e tiyatrolar 

ŞF.JlfR TlT'ATRO~U 
Tepc~ı Dram Kıamr 

A k,am 20.80 dn 
O Kı!JJJ!'f 

• • • 
Komedi kısmı: GUndUz• H te. Ço· 

cuk oyunu. Ak§am 20.30 da 
or.LUMUZ 

H.\LK ()Pt:mrrt 
Bu akp.m 9 dn 

l~blr.blcl Hor llor 
Zozo Dalma.s1ıı 
DUyülc Operet 

ALEMDARsinemasında 
l - Şarlok Holmes 
2 - Sonsuz Aşk 

iürkçe 
~özlü 

f ürkçe 
~ arkıu 

Mudurnu çayı: Akyazı civn. 
rmdıı ovayı ba.sn.rak, Adanazar, 
Hendek ve Bolu eo.~qini 18 Y<'
rinden kateden Mudurnu çayı 
ve kolları muntazam bir mecra 
dahiline alarak Nafia. Vekil.Jeti. 
nin Sakarva. üzerinde yaptırdı
j?ı yeni köprü civarına akıtıla -
caktır. Bu suretle 100 bin de .. 
karlık bir saha su istiliisında.n 
kurtanlmış olacaktır. Aynı za. -
manda halkı srt.madan korumuş 
ve sıhhatini kurtarmış olacak -
tır. 

ramuko\•a: Sakarva. bovunca 
arazi feyezan sahasının bari -
tası alınmaktadır. Bu mesaha 
neticesi Pamukovanm sulantna
st Sakarva fevezanlanmasmm 
men'i için proic hazırlanarak 
Nafia Velcliletiro tn.sdik edjlmek 
üzere sunulacaktır. 

Vekaletin münasio ~ördür?ü 
takdirde bu i~Ierin ihalesi eksilt. 
meye konarak inşaata. ba,elana -
~ öğrenilmiştir. 

Sa.nanca gölü: Göle otomatik 
eşel konmuktur. Bununla ~öl sc 
viyesinin ne kadar yükselip al. 
çaldıfeı tcsbit cdilmcıfo bas;lnn -
mıştır. Bu vazivetin vilayetimiz 
dahilinde ileride yanılacak o -
lan büyiik su ielerile alakalı ol. 
duifu z. .. !lllolunmaktndır. 

Gökçcören bataklı<!? kurutma 
amelivesi ha-in:.::ıdn. bitecektir. 
Bu gBIUn lmruMası bitmezden 
ı:>vvel ~irnclid"'n dönümU 25 ilti :ır. 
liraya l~iiylülerin sntrn aldıkları 
duyulmuştur. 

Cevdet Yakup 

<füriilmf!miş büyük mu'°aflıtki,,·Nlcn-lo <le' nm ediyor. m 
Mcml<>ketlmlzln en tanınmı~ mu ... i!d ii tadlnrı \ ' C en ~ 

iyi oknyıu·ulanmn tertip ctUklerl mu iki kısmı ı= 
seyircileri ga';')'Clllyor. ~ 

TAKSIM SiNEMASl~'DA~ 
iifllllb."ırlllilll!lffiE · Tilllurma1ruIBıiıdll~liı11fi B 

-~~D;.;ıJ!iflfıDl!'Si!IJ1fil!~irın::m.ınırı:ın~.1l"J.~1~M 1 ımr~ill!!.~miBI'• 
Büyük ve Dehiikar artist CHARLES BOYERJ 

ve Parlak, Güzel Yıldız /RENE DUN NE E1 
Ynrattıklnrı ~n ~li7.C'İ , -c en hissi ,\şl Uonmnı ~ 

SABAHSIZ BiR AŞK GECE li , 
Şayanı hayret şaheserinde emEalsiz hir ~ Pi 

muvnffakiyet kazanıyorlar ve 

S O M E R Sinemasına 
DUttin gUzol filim meraklılarilc sevcnle>r 

ve sevişenleri celbcCliyorlar. 
11lhet.l'n: Yeni };KJ,1Elt .JURX.\J; son diinJ.n TC ı :ı.rp hıı

' herlcrf. Bugün l'aat t , .c !?.30 da tenzU:lth mat.in ... •cr. 

ve iyi k:ılnli bir ndanıı nnqın. t1yordu. M.ntY0 l 
yordu. GülerC'lc: & 

- Ben usluyum, dedi. - Rahatsız 
- Siz mi uslusunuz? Yirmi du. . Ii tıiı'~ 

yedi yaı:ımda di)rt çocuğu olan .A."lnesi kibır ·c ~ 
bir :ı.ıbma nasıl us:ıu dcr.~bilir? - Havır, • 11~~ 
ıBa.yır, hayır, nsıl uslu benim. vo!ctur. Yalnıza°' 
Ben ki bir çocukla kalmasını bi- dan zoru '"·ar d '°~ 
lirim. mu; bulundurtl~0t 

Hiddetle karışık olan bu gibi male karşı d~ 11e 
§3.kalarmda, Boşcn daima am _ ettim. Ba.kal 11' 
razadcsi Maryanın doğurganlıği. Boşeıı knD~ l>: 
le alay cd"'r ve küçük ailenin ser • _ Kadmlsl',diştl 
vet ve istikbal hususunda gös.. 1 1 hn 
terdi~i tevckkiilü §iddUc ayıp - 0 uyor ar ~tJı. 
lardı. Matyö, bu gibi hUcumlar kuvvetli bir c; s$l _., ..... 
karşısmda itidalini muhafa?.a)·n. saplam olın~a Tam o sıra .-:cıi 
alışıktı. Cevap vcrmiycrck gü.. içeri girdi. }\for....- 1 lü~i. O a.nda içoriye, Mua- · 1.J 1r..o ismir\dc, orta. yaşlı bir amele tikten sonr:ı.· ).,i 
girdi. Bir makinenin montajın- cuk ~=/ ~ 
da tesadüf ettiği zorluğu patro- ıunduğu kin ~r 
nuna a.."llatma.ğa gelmişti. kıştan müteeSS1 

Fakat Boşen onu dinlemeden tebdiline c:ık~J!'. 
evvel: da büsbütün 1'1'"1~ 

- Ya sizjn, ~luano, kaç çocu.. ~ 
'.;unuz var? dive sorou. Konstans. Jll .. sl~ 

- Yedi, Mösyö. üç tane de tekrar ya~P .. goU) ~ 
kaybettim. oğlunun Jcüruc ti! 

- O halde on olacaktı! Çok 1i içine alar~ 
mükemmel! ... Sonra da geçine _ tor oturdu. ı: 
mivorum diye sızlanırsınız. rinin evlerinde ~ 

Bir parça ictikten sonra kan. ten hoşlanrrdiictsP. 
sma sanlrnaktıın başka bir zevk k.adm hasta1V1rç0~ bilmiven Muano gillmege- ,...."'la- olduifundan ~-.:ıi 

ucı.g ,,;; .,·un· il billJVd' ~ .. dı. Cocu'tları fnrkma varılma .. .Y ...... 

dan büvt.ivôrlardr. Ve onları se- ~faryaıı..ı h~P ~ııJA 
\•erdi. Hem de, çalı~ıp azıcık . Matyö, bıf:,g.0e C" 
kazan malan da Yaı dı. Bahsi §a.. silkuttnn isw -' 
kaya boğarak: tansa: {Tl'J 

- Onları yapan ben değilim, 
ikarnndır, dedi. 

Hepsi birden güldüler. Mua -
no, makinede tesadüf ettiği " 
müşkülü anlatınca, Boşcn j}e 
Matyö iEi görüp karar \'ermek 
için ameleyi takip ettiler. Dar 
bir dehlize girmek üzere jken, 
patron kadınlar a.tclyesinin ka.. 
pısını açık ı;örerek orasını bir 
kere ziya.ret etmek istedi. Om_ 
da, siyah önlüklü cilicı kızlar, Aylık 
tezgahları başına oturmuş, ma.. 3 aylık 
kine yedek par~alanm bileği ta
şmdn n gcçiriyorlardr. Hemen 
hepsi genç. bazısı ıiirin,. birço -
ğu da çirkin ve bayağı idi. Ça _ 
lışma saa_!.lerin.de konuşmak ya. 
sak oldugu halde gevezelik et
miyen bir tek kişi yoktu. Boı:cn 
görününce büti.in sesler kesildi. 
!Yalnız bir kız, aksi tarafa dün.. 
tn~· bir ııe~ gonnUyor. bir b:l~ 
kasılc çckı~mckt.e dc\'am edi
yordu. Bunlar Muano!1un kız:a.
rı, iki kardeşti, Ba7ıran kil<'Uk 
öfraz!, on yedi yaşında. cılız, 
renksız, hırçm bir kıt.dı. Ablası 
Norin., on dokuzunda idi : sart 
kJvırcık saçları, dolgun beyaz 
bir viicudu. güzel bir yilzü var. 
dL Norin, kendisilc her z:ıman 
'.kavga eden Üfraziyi suçlu vazi. 
yette yakalatmak için patronun 
g~ldii{ini hiç belli ct.'niyor, bi!il. 
kis onun cürmü me<>hut halinde 
tutu!acnğmdan gizli bir revk 
duyuvordtL Bo~cn ka:ı~ı:ı.Ja 
mecbur oldu: 

- E! E! Matm..-ızcl Öfrazi, 
6USacakmısırız? Bu ne mlinasc
bet.sizlik. Hafta. sonunda bir 
frank ceza vereceksiniz ve bu " - . rtı~ıgmızı bir daha görürsem 
yooı gUn için sizi İ§len ~ıka.rı.. 
rnn . 

1at&n1Jıulun niçin scnekr geç
tikçe d~a İyi yerine daha kötü 
"·cfb~ h lftlsalkrle pek ata 
"nlıyWlliri-z. Bu ka~ftr aeni~ ha. 
.,aı '"l;rJ clcrec:o tahamm:il ol. 
dukt'\., sonra bi?.~\i k~yjf kimde 
ol.ur?.. NlY AZt AHMET '8JlillliilllllB~lrıllllBı1m,;~~lH.ıt~-a.ooı~11~~=m~:~~ı~m mh'llıını1:r1 ~nr k•z bu nuın !şit5nce do~ 

nakaldı. J"endisini biler<"k ecza.-



s-VAklT t1 ŞUDAT 1Mt 

(VDeyli Heratd'ın Dün iki Alm~n Yug~sı:vva ile cuı-ı isveç Finland:11anm askirf 
h , b İ . garıslan arastnaa ' J 

~ ... ~ıt) ~ müracaatı taute. ah n Tam bir yardım '.s~eQini redCelti 
daha ~a!mldı 1 itilfıf var· , tttirctckft r iMCrMJ , tC§Ckküller tertip edecel:.tir. Bu 

·~Ş iı;fk Magna Carta, suretle vücuda gelecek olan be. 
~~lar 1 Ilı beyanna. yanname hakl.-ında Büyük Bri. 

~aı der ın b~cr huk~'ku ·tanyanın eski büyült Şansölyesi 
it • esası cccsı.ıde blr kıy. di:.ünccruıi şu söz ile ifade et. 
\~~ c~ bazı hukuki fi- mi~tir: "Ben şu kıınaattayım ki, 
l.~t h\J.: ve bu tıuretle bu beyanname hakikaten tarihi bir 
~ tcti uku bcyanna. vcs1ka olab~lir." 

aıcrn~ttıc~tlr. Bugün 1ngiliz millell fiflcn b1r 
~\ n ıhtiyaçlarına harp içinde bulunmakla b:rabcr 
~ Ptc ~rette insanlI'k iıwanlık hukukunun saslanna 

HU yük hır Jtal yan sotyıı, 16 <A.A.) - utro ga 
zetestnfn Bl·lgrac. 'd:ıki mu ha 

Vapuru maune birine beyacatta bulunan Yu-
) goslnv bnş, ekil muuviui Tc 

Hırvntıarm ıidOri B. Maçck Yu· 

Çarparak battı goslavya. ile Ilulı;aristan nra 
sındn tam b~t iUH\f tne\·~ut ol 

,~lıl nsı~lerini teyit e. taallük eden böyle blr fikir mü-
~p hi 0h1cktif esaslar. naka~ma son derece alakadar 

blıyı r ~enıeı t~kil c.. bulWl"'.ıyor; bu noktayı b:Ihassa 
'O!ıta \ ir beyanname okuyucularını1ru1 dikkatine nrze. 

tcb U~lacak sulh debilirsini:ı. 

J.ı0ndı-a, 16 (A.A.) - :Onhrl- duğu ve Hırvatların Bulgarls 
ye n zıırotlnin tebll~: l tnnn ltnr~l tam bir 6Dstluk hls 

Bir tngiliz torpido mulıtibl sl besl~mekte bulundukHırın. 
bu~un iki Alman denizaltısı söylemiştir. 

't bu bcrhk hü:metini Eğer bu izah ettiğimiz noktai 

tahrip ctmişUr. ?ıtaçek, şimdiki beynelm\lel 
vaziyetin AJrly:ıli!ttefi. Kı..rn 
denize }radar bUtUn Slıu·ların 
blrllslnl Ye teşriki mesal,!linl 
zarurt lnlmakta olduğunu lll· 

tfli er haık arada muharip nazara siz de iştirak ediyorsanız, 
bif &IJ.J~na da 1ıdillne bu bahis ile alakadar neşriyatı ih. 

~. un teminatı 0 • tiva eden nüshalannr1an bize gön. 
'ıt ~ha lıl dermeni:d ve arzu ettiğimiz şc· 
)~·· ~\Ü <>lan not da kilde bir beşer hukuku bcy&l't',a. 
~ tö aynca ne~e. r.ncsinin ne;ri teşeb~üsünUn ooş.. 
lııel11d" ril.JdüfU veçhilc ka metnleketlerde nasıl telakki c.. 

ti;-aac .da "'Mr. H. G. dildiğini İngiliz cfkArı umumiye· 
~ 0

11 
ti.altında cereyan ı.ine göstercb:Jmek için okuyur.u. 

Normal tcamUl, denizaıtlln
rı batırıldığı zaman derhnl tcb 
Jiğ cdllmclDesidir. Fnkat bir 
lcafll~ya hllcum ederlerken ba
tırılan bu 1kl denizaltı için fs
tlıma btr şcltilllo hare'kot edil-

vo etmiştir. 

Yeni Bulgar 
kabinesi 

~ din lnilli tılUnakapya Zardan aldığını% hissiyat ve inti. 
~t, ili' s\yaset, edebi. baatl aynca bildirmenizi rica c. 
tibi r §~flcri fstirak <}erim. 

'\ ltr~ ~gi!iz mill~titıce Arzu edildiği takdirde ''Dailv 
~ ~ t~ ~ takım büyük Her21d" da cereyan edecek olan 

ltrt}'~c kül eden bir ko- münakaşln muhtevi niishaları si• 
~ ~re Cd~ek münakaşa ze memnuniyetle (?Öndereceğiz. 
~·~Clur.cnı beşer huku.. 1nsanhk hayaun•la bir terakki 

~ h 
1 kaı~me alacak. ot:ııakla ~raber d•varnl1 ve adi. 

~\.. 'ltraı<i•• !ine bir sulhn da himıc• olac"' ı. 
•~aıa. sütunlarında na kani '1ulur luğu lUZ b·ı işte ta. 
~ ~ her dan haşl:a olarak rafınt?d-n gl'~teril ~cc'ı< ynrc'ıma 
~ ~flıl~ k tarafından aynı şindiden tC§t'kkür ve bu vesile ile 

t ı~<>nferan~ınr veri.

1 

biirmetkrimin kabulilnli rica ede-
~~tıılar:ı r ~aµılacaktır. dm." 
~. dit/e içtimaları si• Dnilv Hera) ~ Jv.uharriri 

1 tııahiyette olan Fnncis Vi!!:smı 

aro okulundan me
~~~n olan gençler 

lt ~ tftaft l incide) blrlnclUkle çıkan topcu Aeteğ-
~ltıitı larp okulunda meni Durmuşay lle mektep 1-

"'L 'll~t ıı.nıcraslmtnde ise kincisi piyade asteğmeni Ma.h
v~J ~e1111 lecUst Relgt Ab- mut l\lltbs.t ,.e ınek'llp ucuncu-
7'1\~~~ 1\, Başvekil Dr su Abdüssamed do B. M. Mec

e ~~ Mllll MUdataa lilıl n~lsl AbdUlhalflt Rcnda ta• 
)9 ~eıuraı Naci Tmn:t, rafından birer oltın enat. vetll
~lt ~tıul F'ntk Oztrnk, mlşUr. 
~b~ \rekll ~UkrU Sarat- Mektebin blrlnc\sl olan As
~ı 'to)' 1 General AH te men Durmuşar mektebin 
b/ ~ll~eı Maarıt Vekili yaş kUtUğllne 106 ıncı çlviyl 
h )e \" ile BUyUk Er- takmıştır 
~4lıtnet: Mmt Mlldatna Mcrosl~ln bu safhasından 

~:ıı811Dla.r~ ve mUtekalt eonra Harp Okulu sancağı me-

~-qU~~ ltaia~:ı~~u:~ ~u~ raaımıe salona ;etirllnıfş ve 
hazır r tı Olrnl alny kumandanı Kurmay 

' lt. bulunmuş- Albay Behıat Köker gonç su· 
O'-ftra bo.yları yemin ctm<ığo <:ağırmış 

le b bu t nı aalnnun- \"e bu davet uzerlne curup gu
~Q)'aşıau!2:<me tetlklt\l rup tahlif merasimi ynpıluuı,

~ 'Q 'Cel ş ve ilk ola· tır. 
~tQ datı en Ua.rp Oku· 
~~ ~~, 1 l'uğcanoral O- lhından sonra merasime nt-
~~>',( tene subnylarn hayet. vcrl1ml$ ve hıu:ırlannn 
\~d, 'kle'lllennt eden ~'-" bUfodo dııvctlllcr izaz oıun
lt '~ite en~uerlne düşoı. ınuşlardır. 
~ı~ ,1:erı izah cd n blı l\102.Un subaylar bugUnden 

,oeo <la 'tnlşUr. Dr. Dln ttlbl\ten 15 J.!;Un izinli olarak 
t~ı, 'Vker de bir rıutnJ; mamleketıcrıne gltmol~tcdlr
~ttll e gene subaylar ler. Ay sonundo. letnnbuldakf 

t 11lr hQ Orba.n aa bo.

1 

sınıf moktoplcrlndo birleşe-
\ 1tabede bulun· ceklcrdlr. 
llltı~ak Du sene H:ırp ôkuluntlnn 

ip, mok~t)tcn blndeo fazltı gene mezun oldu. 

~üessese ile işçHeİ aı as~nda 
~ıı çıkan lhtnaı 

il tliMtt . 
~ıı... bit lcıcncıUk Şirketi hklı ameleye bas a ot-'•1'r'"~ ıa. 
~~tı bi ~m~ ile §irket man kanunen ancak on gUnlüğiln 
~~'l ~tıl{ıf dün vi• nısfmı ödcmiye mecbur oldukları 
.~ ~.~~llll§tır cm komite. ha~~~ milessesenin on günlük üc.. 

tı 1;1fl?ıctıt. • ·etın·n t::ı-ar::ırnın 8detıdiğini bil· 
~'lı\~tad ndt ıkl nevi a. lirm!çlerdir. Amelenin tam ta. 
,~ı~ 4, diğeır. ~unlann bir ı le bine J..-ar~r da ~n a.ı ücreth 30 
ı'll, il~~ sa~ bır kısmı da lıra olduğunu, ayda 60 - 70 lira a-
~ ~~)lıldı ı;;an yevmiyeli lan amele buhmd •.ığunu, (liğeı 
~'c'Scucd ve ,,Yevmiyeli '1lU~ase .. el:re naznrcn vüksek pa. 
f~~ 'lllr, :n ~cr .. ~lerint' -" v~rd:t·1etini söylemiılo:rdir. 
'.tl ~~er/h;"ıyelılc~ d.e ~omite neticede ıam talebinin 

1 t~lilı: sta o~an ışçı. ıcnnde olmadığına kar;ır wrmiş
~t ~ı.~teınt 1!cvn11vcsinirı .ir. Müessese milTıcss'llerl on 

l.,.~iı~ Udurı~g:.rdir. Mınta ;iin'Uk ücretin yevr·+•ell f'"llele. 

~
'~tltıCtt-is. J.~e bu iht! ·•e de teşrnHir-i k"bııl etmicılerdir. 
,~il letkik·nn;~ ll"•ıla "'l'etit"'<le i1<i ta~f trü.-nes:ıilkri a. 

\. ıı'ltıinc bi:d~ 1!ay~ttek· .-:ıstnoda ihtilM Jt;ııln-:adığını s6yli-
.~, ~t . nlrnıştlr. •erek anlaşmı-ılardır. 

tı... esı d.. "' 
~""llaı,.in· un saat on 

Bulgaristanın Borçları 

mlŞtlr. ' 

:Lôndm, 16 (A.A.) - FTnn
etı ,.e 1nı;lllz bUkum(!tlorlnln 
Ji'ransız - tnciltz Ucarctlne yo. 
ııl bir inkişaf hamlesi vermek 
lc;:ln gcccnıerde aktedllen a.n
la~ma tatbıkatındnn olarak bu 
tlcarotto ha rbln bldayctindcn
berl mevcut tahdlôutın mUhhıı 
bir kısmının kaldırılmasıno 
k:ırar vcrdiklerl reanıcn bildi· 
rilmoktcdlr. 

İki Daniınıı.rkn \1apurtı 

'l'orp\llendl 

IJondra, u; (A.A.} - Ahonc 
ve Sliepner isminde iki Danl· 
marka vapuru bu saba!\ eriten 
lngllteronln şark sahili açıkla
rında. torpilfonmiştlr. Ahono
den 6 kiş\ ve Sleiımerdcn de G 
eı yolcu olmak Uzero 12 klşl 
kurtarılmıştır. 

Mll)'nb Çarpım ltalyan Vaputu 

Qônov. 16 • (A.A.) - DUn 6 
bin G49 tonluk "Glorı;ie Obl
Ben,, 1smlndekl lta\yan vapuru 
lnglltcrenln şark snhlllerindc 
bir mayna çarparak batmıştır. 
Vapurun 32 kişiden lbnrct oınu 
murettebntının Alubctl mcc· 
huldUr. 

< BG§ taraf& ı ındd~) 
ni kabineyi tcşkilc beni memuı 
buyurmuşlardır. 

Birkaç küçük istisna ile evvel 
ki kabin:nin şeklini ınuhataza e\ 
mekte olan bu kabinenin istik !:al 
de de Köseivanof kabineleri tata 
hndan takip edilen dahili ve h~ 
rid siyasette.o ayrılı:nıyaca~nı 
kaydederim. Majeste Kral tara 
fından kiyasetli bir surette ilham 
edilmiş olan bu ıtiyasctin 'tatbi· 
l:inde kendi~lne uzun zama:l en 
sa:nimi doatl··k bağlarlyle merbut 
bulunduğum K.ös~ivanofla dah:ı 
ev"el b:r müddet tcırikimciai el 
miş bulunma!tla şerefyap oldu. 
ğüm gibi Köz..ıinmfrın m,.tnlcke 
tin idaresind.kl telü~dlerlne dai 
ma iştirak ctıni§ bulunuyorurn. 

Yeni hariciye nazın tvıın Po. 
p)tun da. evvelki başvekil ft ha. 
riciye naıırı K6seiva-ıofun ,abıi 
dostu bulunması ve Kl5selvanof 
tarafından takip edilen harici si. 
yasette kendisinin kıymetli bir 
mes3i arktlşı otrr.a·.n, bu siyasetin 
istikbal için de değişmez kalaca. 
ğına işarettir. 

"leni kabinenin siyaşetlnl aa. 
İtalyan vapuru lng\llı kara· dece birka~ kelime ite hü1ba et. 

auıarı bnrlclnde -'ımaı yollyle ı nek icabeedrse şunu st>yllyebiH. 
Ne-vcaBtle'e gitmekte idi ve f. riın ki, bu siyaset lstlkbalde de 
talyan demiryollara lçln kö- bir banş ve bitaraflık siyaseti., 
mUr alacaktı. bir dahili huzur ve millt birlik si. 

Olorglo Ohlsen, tnayna tat- ya~eti, bir iktısadl katkınmfl vt 
pnrak batan ncuncU ltalyan kültilrcl terakki siyaseti olacalt. 
vapurudur. tır. 

Bu siyaset, Bulgar tnilletinln 
Blr Norveç Vapuru 

Ortada Yok 

Osl<>. 16 (A..A..) - 1000 ton 
hacmindeki blsp vaı;ıurµnun 
Norveçe alt kömüı-U )'liklU ol
dugu halde bir lnglllz limanın 
dan ayrıldığı tarihtenberl orta
dan kaybolmuş oldnr.u hnber 
verllmel:tedtr. 16 kişiden lba
rcıt olan tnUrettebatm tcıet ol
mılsından korkulmaktndır. 

SUMT AN STAR NASIL 
BATIRILDI? 

Londta, 16 ( A·A.) - 14 §Ubat· 
ta Atlantikte bir Alman tahtelba
hiri tarafından batırılmış olan 12 
bin tonluk "Suıntan Star,. lem!n 
deki muhtelit yük gemisinin kap 
tanlle mürettebatı 15 şubat ak. 
.şamı Londraya gelml!jtir. 

Kaptan, verdiği imdat isaretleri
nJn cevabını almadan vazifesi ba· 
şmdan arrılmıyan ve vapur dal. 
gaların ara~mda kaybolurken ken· 
~ini denize atan telsb memurunun 
kahramanlığıhl tebarüz ettirmiş-
tir. 
"Sum•an Star", 8,t"OO t<'n Souket 
ile 1000 ton tereyağı naklctmektt> 

hissiyatına ve arzusuna tamamen 
uyr,undut ve de-vlct reisinin lti. 
ınadına ve Iülfuna mazhar olarak 
rivasetiyle şerd duyduğum hU
kumetin bUtün gayretlcrinl bu 
istikamette , .. ,.r,.rı~ceğinl bilh.assa 
kaydeylemek i~terim. 

Hli'citmetin bütiln ihtlmamtarı 
şinıdiye kadar olduğu gibiı yUk. 
sek ~eli majest~ kralın şahsi el 
rafında sıkı blr aurette hirle~f'!'lit 
ohm nulgaric:tat"tn a!!ude tehhr 
için çat·şmal~ta flevam edecek olan 
milletin selameti uğruna ınasruf 
olacaktlr. 

S~fya, 16 (A.A.) - Reuter 
bilclirtyor: 

Bulgaristnnm da'ıiU ve harlci 
siyasetinde hic h:r dep:ııi\clik ol 
mtvne:ığı söylenilmektedir. 

Bu siys:t komşu memleketltrlc 
anlayı, duygusuna da,,anmakt· 
devam edecek ve B•ıtn-aristan bU. 
tün bt\vük de•ı"'t'crlıo tyi mUna
seb::tt ldame evli11eccktir. 

Bııle;aristamn keza kat'i bir bi. 
taraftık t!lkip etmcğt ve Balkan. 
tarda !ulhun mnhn.fa•asma fi3h' 
tnağa d~vatn eyliyeceği ilave o. 
1unm.,.ktadır. 

Köseinnof Bulf{briatandan 
ayrılıyor 

idi. 

So(ya, 16 (I·!asuıi) - Sabı1' 
Bııl~ar Basv .. 1-11: TCrtıei'lanof fü 
gün sonra ~Bul!>'ari .... "n'°a"' ,.vnlıı· 

A rak 1talyaya l"i~t>ct-ktir. Sıhhi va. 
Vapuru hatıran iman tahtel· ıiyeti buna sebep olarak gösteriL 

bahiri, biraz sonra bir İrgi'iz ha:-p , t d" me.; ~ ır. 

,., .. misi tarafından tahrip edilmiş. Du ayın 24 Uhde toplanacal· 
tir. 5obranya içtim:ıı için kralın i":' 

"Sumt(ln Star., m zabtttcrfn.. 1 dest çtkmıgtır. Yt> .. f k\\bh'!en ~ 
den biri Alman tal'\lplb:ıhirinin muvakka~ 0Mu~1 So~ra11va ~rt1 
"Ret>lnsse.. veya (Exe+-er) in "?ınt müterkı~ _bu .~ela kabınt· 
yolunu beklemekle olduğunu nın, Kral B~:ıs~n ıtımadu~ı ~a 
boyan ctmi~ir. ıanmı!} ve Kôseıvattof kabınesın 

de olduğu )!'bi b:ı~Unltü B•·l~ı· 
__________ ....._....._ ......... .___._ kabinesinde de :t; .. e.,t nl'-""1ı!hn 

Bir Tramvay da buhtnmaHıt olan BaP.rivano' 

Y
oldan çıktı tarafından kurulacağı ıannedit 

mektedir. ta"] 1 liUdabin bae 
Ilı!" ,. ll.n x· 
~,. llt{ı r;r:tır. Korni~t' 

Ilı Iİ?ii, ', "ılAvet hı•hılf 
~~~tlc:c~ ~ebiyat faktıltesl 

Uru:-ıd .. lnkası tstanbu' 
ıtıurııt ~n rnlirekkcptlr 

~ tti \ti1:aiıtctlyle ame1,. 

Loııdl"A, 16 (A.A,) - lyl ha- DUo geco saat dokuzn doğ-
ber alan mahfillerde söylendi- ı·u Maçka - Boy:ızıt ttnttındn 
!lne göre Dulgnrlatnnın harici lşllycn 199 oumara.lı tramvııv 
borclarrnın fnlz1crl hnltkınl'ln arabası D:ıhÇeklı;ıtda köşeyi 
son baftntnr l()lndo Iiondrada dôn~rken hattan ~ıkmtş, bir 
cereyan eden ln~lllt - Fran- nıotre kadar yUrUdUkten ıoıı
sız - Bulgar ınnznkeralerl !t.l- Ira durmuştur. Tramvııy yarım 

Vels bugün Romaya 
hare'~~!: e'"l~yor 

~,, ot"c.. ~ ·e· tı~u <C c~11 ... ,1....,, .. 
qlctt ~ .. uıadı,,a dink 

'Ao:ıcasilleri, ay. ltı.fla ııatlcelcumi.şUrA sa.at sonra yola konmuştur. 

Va.şingtcm. 16 ( A.A.) - Ve'' 
Nevvorka h:ıreJrnHt-ılı>n f'VV~l B 
Hull ile göriismiltıtiir. B. Velr 
yarın Rex \'apuru Ue Nevycr'k 
tan Roma.ya. ha.re.ket ed.eoektir. • 

(Ba., tarafı 1 focidc) 
L:ıcoga göı..iniln dc~u • 1ima. 

ünde ndalar v..: sahil üzerinde SQv 
yet hücumları !·1yde"ilmi~tir 
;:inla diyahlar bir m.:vzi zaT.>tet 
nıişledir. DU~manm zayiatı •çal. 
aıühimdir. 

Kuhmo bölgesinde, Sovye• 
müfrezeleri etrafmd~ki scmbeı 
gittikçe kapanınr.lctaôır. 

Sovyctlcı- sadece ilk hattm 
ııazı nolıtaıarın .. ıın nlablldlkl• 
.ı tein, geniş bir gedik a\,mak 
imidıııucıı 'nzı;ecerck şlmdl 
.\Ianncrlrnym hattının istinat 
nolrtalarını birer birer zorla· 
.na.ya çalışmakla lktira etmek.
.edirlcr. 

Fin avcı tayyareleri muhtelif 
muhartbcJ:r yapmı,, diğtr tayya. 
reler de du'tnan kıtaatiyleı cephe 
gerisi. rdel:i garhn bombardıman 
cderdt yangın çıkarr.uşlardır. 

3500 öL'O BIRAKTILAR 
Londta, 16 ( A.A.) - Reuter 

aja"lSı.wn muhabiri bildiriyor: 
Ta!pele bölgesi ile Ladoga g6 

llir..ln batı kıyılarında ınuhare. 
beler çok şiddetli olma.sına rağ. 
men Fin kuvvetlerinin Kareli 
betta.hında vnzivetleri iyidir. Sovyct tayvarcteri bUvük bit 

faaliyet sarfetmiştir. Sovyetler, 
hücumlara müzaharct ve Fin ih. 
tiyatlarmı bombareıman etme~t 
fcin Kareli berzahı üzerine 500 
tayyaro göndermiılerdir. Sekiz 
So\lyet tayyarc!i muhakak olarak 
Ye Ud tayyare de muhtemel ola
rak düşürillmüıtilr. 

48 aaatte 34 tayyare Cüıl!rüldü 
HeJsinki, 16 (A.A.) ....... Havas: 

Sovyetlerin son ;rünler zadm 1a 
7aptıltları büyUk hücumlarda 70 
to luk hücum arabaları ortaya 
';ıl:tnı~ttr. öyle anh~ıhyor ki Sov. 
Vtt baı'rumanda!'\lığı bu muıı.zzam 
tankların maddi v~ matıevi tesiri. 

1ne tul~ bel b:ı.~ln'Tlıştır. Fakat 
bu tanl.lardald ıırhLutn Finletlıi 
~ k uhrip toplanna kü~ük tank. 

·larclan daha Ç6k n-ıuka't'emet ede• 
i1 "dikleri sabit olmu\tur. 

Fınt:-ndlya avtı taVfarclerl, 
,S .ryet bombatdnnan tayyarehri 
i ' ttlt"'kçe ~aha korkunç bit ha.. 
1e geJmnktedirl~r. 13 şubatta 17. 
17 ~ubctt'a da yine 17, yani '48 sa. 

·at zarfında 34 düsman tavvaresi 
dü .. urmmü~tUr. Bu parlalt neti.. 
ce ile F:ntan~iyl semaltı'"!tda ya
bancı t.ıcttiltl.etlerden rek t? tay. 
uıUnast.btt tesis ~1.tedlr. 

J>alkcslno YapıWı 
Hücumlar 

SU>khôlliı, 16 (A.A.) .- Bu. 
ı;Un Kareli berzo.lunın uc eaas
ıı merkezinde yani Summa, 
Talpalo "e ooınol:ıda hUcumlar 
dtı,•nm tmektcdlr. 

l"inlcrıo Summ& bölıtesıncıe 
c t>l1o hattında bazı mevz.Ucrı 
terke mecbur kaldıklat'ı, fBkat 
Olııa&oaa evveıee terltettlklerJ 
mUhlm bit- mevzii letltdııta mu 
\l'f\Uatt 01auırnu•ı blldtrıuııeıt· 
tedir. 
Summıı tnarruııu eıntunnda 

hazır bulunan bir muşahlt, 
Rusların geniş bir madonl kllt• 
le halinde FlbllntUya hallan 
istikametine atıldıklarını bll. 
diriyor. TankUır beheri 10 
tanktan mutcvekkU 7 ııra uze. 
l'lne ıoşekkUl otınlt aa.ğlam bir 
bıok halinde ilerliyordu. lnsa• 
nıA ıtendUerıno dô:tru llerllyeo 
bu dalgaya mu ltavcımet ,nyle 
dttrsuıı, görmeye dahi t.aharn
ınUl etıtHııH h;in r;ellkten sinir. 
ıetl oıtna.k icabc dur. 1'"inler bu 
Jalgnya üa kabrafhab.On. mu· 
kavemet etmt~lerdlr. 

Od Dl\genanylhter ca:ıetcsı
otn Helstnkl<\ltl muhab1rl, Rtıa 
topçusunun oaba tlyatl tııkvl
ye eulltll~inl blldirl1or ~o dl. 
;or k: 

n.uslar, sağlam bloklar b&
ıını\e buz tU:etlndo tlerllyorlnr 
vo Jo~hı mltralyUzlcrinin fasıa
ı.'lıı ateşi altınJa mUtemaôiyfn 
yere ecrlliyorınrdı. 

Bir mUşahlt, bu çeşit hücum 
ıarı tam bit delilik olarak tnv
sı t etrıtcktedlr. 

ırınıarın, askerlerlno muna. 
vobc ııe ıııtttaha.t imk!nı vere. 

ek adedtıe ııdam tarı olduğu 
takdlrd~ So,•yetıetln bUtUn bU 
cumlarıtı& tnukav~met edeblle
ceklctl kanaati 1ııveuttur. 

:Pınmndiya makamııırı 44 
)"nşın!lukl erkekleri de sllAh 
ıımno. ca~ırmıştnrdıt. 

43 yaşındakiler ~arşıımba 
<;UDU tnğırılmışlardı. 

istinat Noktaları Zorlanı)'or 
1ııv<'t - 1"1nıtı.mllya hmln

lıu 16 (A.A.) - Kı:&ılordunun 
turruzu bUt.Un Kareli berzahı 
cepbelıilnde lnidş:ıt etmclttedlr. 

Dundan bn,ka Sovytttler T .ıı. 
loga gölUnUn Dolu - Şimalin· 
le. Pltknrenta bölgesinde mU
hlrn gt.yretler snrfetmektedlr• 
ıer. Sov)'tlertn buı-adakt hedef. 
:eri Mannrhalwl. berzahı tnk· 
7tye tcın kıtaat göndermek ım-
1rAnmdan mahrum e1lemek• 
ur. 

Altı gUndenb~rl mUthiş bir 
şiddet ke!Jbedeb ve ilci hofta 
tılUhaJ'ebeden Sc ~TA. h:u;ıl n1an 
intiba şud11r: Ruılar btıtl\n 
gayrtlf!rtne tR~men t\ertnll~. 
ne ttrttp n ln'8 edllnıl' olan 
tıannethaym br ttuu delmeyi 
muvaffak vlam&mışla.rdır. 

Sovyetler mükerrer hücumla. 
tına rnğmcn gedik açma{{a mu. 
vn.ftak olama.tnışltırdtt. Sovyet .. 
lerfn Manncrheim hattını yar .. 
mak hususundaki nevmidane ar. 
::>.ttları muharebe sahasında 3500 
ölU bırakmış olmala.rmdan d& 
anlaeılmaktadır. . 

Kızıl ordunun Ladoga gölil.. 
nUn ôoğu şiınaHndeki hücWnla.. 
n da pfüıkUrtUJmUştflr. 

Suıruncde YC bermhm diğer 
bazı nokt:A!atrnda da hUcumlal' 
vakı ol:nuB ve buralarda Finler 
ço?t mühim bazı mevziler! ter~ce 
me~ bur kaldıklo.rmı teslim et
me '•tedl rler. 

Bununla beraber, Finl~r bir. 
ka~ aydanbcrl hazırlantnakt:A 
olan veni ınUdafna mevzPerint 
ve,.1e~ebile,.eklerdir. Sovvet kuv 
vet1erinin Summa~·a hlkim ot. 
du!rlan kabul edileblJirse de ta. 
mnrnen iş,....at ic:fn Jrnrbin moda.. 
rr~r \c;lıı mUsait te'lkld edt!melt 
ta olan \kinci a~Oıasmı da kat .. 
eıı..,mak mecburiyetfndedirJer. 

nelsiı'lci, 16 ( A.A.) - Ha\'a.st 
Rus taarnıru dün ve evvelkl 

~n en şidde'ti şekllnl almıştır. 
hı an ve mn ,.,..eme lsrııtı htobir 
~nıtm bu kadar korkunç olma.ı 
nw·tır. 

Jm iyi krZflıudu ukerletinden 
ml'~e-ekkil Kafkas suvari!trln!n 
bu% Uzerindeki hUcwnu kolay .. 
Jıkla ,.,uskUrtillmUştllr. 

Şf mdl sUvartler ve atlar u.. 
zaktan g6rU1Ur bir hedef halin.. 
de buz üzerinde yatmaktadır. 

Siberya kıtaatmtı gelince, bu 
kttnat bUvuı: bir hayal lııkis8l"l 
tcv'lt etm'~fr. 

11c'l3!n1;f. 16 ( A.A.) ..... 40 Sav. 
yet tıwyaresf bugün tnu göıtı 
üzerindeki Kaiaani ~ehrini bom. 
bardmıan etmtştlr. Atılan bom.. 
b~tar l~lndo yarım totıluk bom. 
balarla yanımı bombalan vatlii 
dır. 4 kişi ölınUştnr. 

lsveç askeri yardunı reddetti 

Stolıholm, JG (A.A.) - Ften. 
bladct gazetesi yazıyor: 

Finlandiya hükGmetl artık ,.ı. 
nız başın3 mukavemet edemiye. 
ceği.ni ve iki laveç fırkasına ihti· 
yacı olduğunu b!lôirm1ştit. 

Gazete ilave ediyor: Aksi taıt.. 
dlrde. f'inla.tıdiya ker.dl menfaat. 
Jetini olduf,u kadar tsveçln men. 
lutlcrint de mUtccssir edebilecek 
şartlarla banşı lstemelt ı:tıecburl
yetinde kaJacaktır. 

StoWıolm, JG (A.A.) - Bugiln 
S!ol:bol:nde ne~redllen bir resmi 
te-bli~de fsv~ç hOkCimetinin dof. 
ru8an doğruya askeri yardımda 
bulunması için Fin hükittncti ta. 
rafından ya;:ılan talebi reddettiil 
bildirilmektedir. 

Bu tebliğde b!ldirlldiğine göte, 
FinJandiyava yardım meaelesi 11 
~ubatta Finlandiya banciyt nan. 
rı B. Tamıer ite l•veç tıaşvtkill 
ve Hariciye ile Harbiye na:ıırlan 
arasında vukubulan görilımeter 
esnnsında ileri aürWmüştilr. 

300 tayyare yolda 
J>nrfs, 16 (A.A.) - Parts gL 

zeteterl, 26 lklneiklnundan 
bugüne kadar FtntAndtyaya 
30.000 ecnebi gOnUllll geımı, 
oldu~unu ve her glln ttıkrlberı 
600 görıUllll gelmelcte bulun .. 
duj!'nnu ya1rnaktadırlar. 

Harp nıalzemesl meselesine 
gelince gnzetelr, bu ana kadar 
Flnlflndlynyn 70 avcı tayynrsl, 
40 hombnrdrman tan•are!>I ve 
30 keşif tnyynrcsl getml~ ol· 
cluğunıı ve yola cıkarılmış 300 
tayyare bulunduiunu llAve et.- -
rnclttôdlrler. 

Ameril~ada soğuktan 50 
kisi öldü 

Neu11rıtk, 16 r A.A. > - t!S ~ 
batta Nevvork ve Atlantik sahi. 
lln6e hUkUm süren kar fıttmuı 
neticesinde 50 kişi kadar ölm~. 
b'rkac; ytiı kişf yaralanmıştır. 
1-l?!vat lriı-lnu• mHvoa dClllııır • • 
lafıllf tl!.h'tıln ei!llmet-tel!l.r. 

Nevyorkta 30.000 kişi sokat • 
lardan karları aüpilrmelt.le .._, 
cul oJmuatur • 
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AVRUPANIN ON LiRALIK PARFUMU YERiNE 1 
LI~ 

Fruiver, Sipr, Skandal, .Yasemin, Leylak, 5 bahar çiçeği, Krep döşin· Suar dö Pari, Revdor, Menekşe kokulu. 

ı Kısa Memle
ket flaberleri: 

:t- Karakol mıntalmsından ?ıteneme_ 
ncgetirilen içme suyunun kU§at rcs_ 
mi yapılmış, gece Menemen belediye 
gazinosunda davetlilere bir de zıya!ct 
verilmiştir. 

BAŞ, D i Ş 
NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA 

Yine dönecek 
~ Ceyhan çiftçilerine verllmelt 

Uzcte 3GO ton buğday mübaya.n euil
mlştır . 

Tercüme Eden: SUAT DERViŞ 
. y. Tosyanın Kargın ki>yUnde kısmı 

bir hcyclft.n oldu~ villlyeto haber ve
rilmiştir. Bu mııılnknda tahtelnrz su_ 
l:ırın !az!alı~ı hcyel{lna sebep olınu§
tur. 

Hf•mcn durdum. Boyu o ka. 
dar uzundu ki viizünli görmek 
için basımı geriye attım. Başın. 
delki kepiyi çıkardı. Saçlarını 
rüzgar dağıttı. B~mm arka
sında denizle birleşen ufku ve 
ufukta koşuşan bulutları görü -
yordum. • 

- Port Evene gidiyorum. A
caba bana yolu gösterebilir mi-
.• ? 

sın1ı. 

- Zannederim! 
- Bir bisikletim var. Fakat 

istasvonda bıraktım. Yaya git -
mcği tercih ediyorum. 

Benimle konuşurken bana 
dikkatli, dikkatli baktığını zan_ 
ncdiyordum. Birdenbire diz ka -
pağımın üstündeki kısacık ete -
ğime ve ökçesiz ayakkabılarıma 
ve ensemdeki buklelere bakarak 
beni çocuk zannedecek diye 
pek korktum. Şimdi dudağımda 
ruj, yüzümde ufak bir çizgi, el
leı imde eldivenler ve ayaklarım 
da yüksek ökçeli şık iskarpinler 
olsun diye canımı bile verirdim. 

- Evvela şu istikamete gidi
niz. Sonra Pluz.bozlanek'e giden 
büyük caddeye gelirsiniz. O ead 
deyi takip ediniz; sağdaki ilk 
l·ücük so!rnğa sapımz .. 1\'.umluğa 
kadnr gidersiniz, sonra solda ... 
hayır sağda .... solda .... 

Sustl,lm. 
- Ait edersiniz şaşırdım. T\\.

l"if cdcmiyeccğim, dedim. 
Gülmeğe b~lndı. Ben de gül. 

düm. Ve sonra bilmiyorum na -
sıl: 

- Evet, evet şimdi söyliye
yim dedim. Solda bir yol var. 
dır. O yol sizi Port Evene ka -
dar J:Ötüreccktir. Ben de orada 
oturuvorum. 

- TC>şekkür ederim. 
Kep1sini daima eldivenli e. 

lintle tutuvordu. Hafifçe eğildi; 
yeniden gülümsedi; ve birkaç a
dım vürüdü. 

Ben olduğum yerde mıhlan
mış g-ibi duruyor; onun gidişini 
seyrediyordum. Birdenbire o da 
durdu. Ba.5ını bana çevireli. Ba.. 
k113ları bakışlarımı aradı. Sanki 
gözlerile bana. birşev soruyor
du. K!:nbilir nasıl bir mucize 
bekliyordu. Bu belki de ben.im 
onun yanına gitmem; elimi ko. 
caman eline terketmem ve onun. 
ln birlikte büyük caddeye doğ
ru giden yolda evvela hiç ko
nuşmadan ilerlememdi. Eğer ben 
bunu yapsaydım, belki de daha 
Heride kumluğa sapan daracık 
yolda birbirimize daha sokula_ 
caktık. Kimbilir sular belki de 
yi.ıkselmiş olacak ve o ayaklarım 
ıslanmasın diye belki de beni 
kolları üstüne alacaktı. 

Evet, Port E\'en'e giden o u. 
zuıı volda hi~ birşcy konuşmr. 
yacaktık. Ben ona fenalik yap. 
mamak için geldiğimden unut
sun diye hiçbir sual sormıyacak
tım. Eğer o: 

- Evet harp... dive bir söze 
başla mağa kal karsa :-

- Susunuz, diye sözünü ke. 
sccektim. Bakınız balıkcı kayık_ 
ları naşıl denizin üstün.de kayL 
yor, ~ok giizel değil mi? 

::- Yarın yin .... cPpheye gide_ 
C<'glm ... 

- Yarın o kadar uzak, öyle 
uzak ki, siz demek varına ina. 
nıyorsunuz ... O halde ivi biliniz 
ki bu yarınların birinde oraya 
dönmiveceksiniz ... Her13ey bite. 
cck. Bir dııha hic dönmivecek _ 
sirı.iz oraya. • 

Bana: 
- 1'~\·et hakkınız var, diye

cek ve tekrar g-Ulümsiyecckti. 
O hala orada duruyordu. &

ni bekliyordu. Kalbim o kadar 
hızlı vuruvordu ki, benden o ka
dar uzak olmasına rağmen o. 
r. ın bunu duymamasına imkan 
, , >1,;:tu. Şehirde işlerim bitmisti. 
0nunla ayni yoldan gidebilir_ 
'· ~. Fakat yerimden. kınııld:rn -
ı .... dıın. 

O zaman başınt önüne cğ·crck 
geri döndU ve yürümeğe başla_ 
dı. Biraz sonra bir köşede kay_ 
bolmuştu. 

O gece hava bulutlu değildi. 
Henüz ay doğmamıştı. l<'akat 
yıldızlar pırıl, pırıl 15ıldıyorlar. 
dı. Akisleri denize dolmuştu. 
Deniz dalgalı idi; bahçemizi 
hudutlayan kavalara çarpıyor -
du. Pencereden baktığım zaman 
ileride balıkçı sandallarında ya
nan. ateşleri görüyordum. 
Yemeği her zamandan evvel 

bitirmiştik. 1 \'an sofrayı topla
yınca ortaya dantel örtüyü ve 
üstüne içinde sabah aldığım or
ta11calarm bulunduğu vazoyu 
koymuştu. 

Annem, babama her akşam 
yazdığı mektubu, yazmağa ha_ 
zırlanıyordu. Beyaz saçlı başı 
masaya eğilmişti. Sanki ona yaz 
dığı kağıda böyle eğilerek ona 
biraz yaklaşmak, ona: O, orada 
mektubunu okurken kendisini 
ne kadar dUşündüğünü, onu ne 
kadar sevdiğini, orada yağmur 
yağdığı, soğuk olduğu günler 
burada kendi küçük ve zayıf 
vi.icudunun ne kadar üşüdüğünü 
ve dövüşülen gecelerde onun 
yorgunluğunu nasıl bütün aza -
lnrındu. bissetlii'.:ini ihıms etmek 
istiyordu: 

- Anne. dedim müsaade e
der misin biraz dola~mağa çr. 
kayım. Bu akş:ım hava o kadar 
güzel ki. .. 

:;. Tilrk Tütün Limited Şlrltetl mU_ 

dürU Sındırgıda kalan bUtUn tlitünle
ri fyf fiyatla mubayaa etmiştir. 

:t- Yozgnt vlltı.yetlndc Sorgun kaza_ 
sında yapılan mektep binası bltlril
mlş, vnll Feyzi CUrell tarafından açıL 
mıştır. 

:t- Rcııadlye kaymakamı Ferit To
pııçlı Viranşehir kaymnkamııgına, 

onun yerine de Aşlmle kaymakamı 

Necati Cökmoz tayin edilmiştir. Kay
makamın gelmesine de~'!n vlltı.yetımlz 
mulyet\ memuru Ral! .Ayear vcltlıle

ten Regadlycye gitm1şlir. 

Niksar kaymaknıııı Şeltlp Yurdalrnl 
L{lulk kaymakamlığına, onun yerina 
de Sivn.s maiyet memurlarından Ce. 
mal Okan vek{llctcn tayin cdllml§Ur. 

=t- Sömestr tatilinden lstl!ade ede
relt Ulud:ı.ğa giden 10 kız ve 10 er
kekten ibaret ka!flc kayak sporlarına 
b:ışlamışlardır. Knfileyc dlş fakültesi 
doçenti Orhan riyaset etmektedir. 
Mlsıulrler on .;ın kalacaklardır. 

Fransız Edebiyatı hak
kında konferans 

l•'atlh Uull.c\'lndrn: Mutat hafta 
kon!eranelarının 21 incisi 17/2/\940• 
cumo.rteııl gUn:U 11unt. 20,30 da ''Bü

Jenı:I Necdet Kıstellf ,. tarafından veri. 
JecekUr. .Mevzu "Fransız edebiyatın
da 17 inci :ısır,. dır. Davetiyeler Ev 
direktörlUt,Undcn alınablllr. 

Ince işlenmiş deriden şosonla. sırtımı eve dayadım. gözlerimi 

Lüzumunda 

BORSA 
- Ankara 16-2-940 -

--<ı:t:KLER--
1 :Slcrli ı ( lngilil) 5.'?l 

100 Uolar (Ar• ır rllrn) l .:u.rn 
lôO Fransız Frıınl•ı 2.9053 
100 Liret ,Hal~n l G.G8 
100 l!!' iç~e l"rhnli! 29.10:'; 
100 Florin ( l"t'lı•ııı cııl;) GV.2877 
JOO t:ayşnıark (Alııuın) 

100 Bel;;.ı cnı •~·llm> 21.SUSS 
100 Uıruhmi ( \' 1111;111) 0.91)5 
100 l.C\ll ıHıılgtırJ l.~82.'i 

100 Çl'lrn~lovnl> kuronu 
100 l'cz.••t,,. , lııpan311) IS.86 
ı 00 '/.llotl ( 1-ehhıhın ) 

100 l'cııı;ö (M:ırar) 23.ıı~ 

100 (.Ry ( lfoın!'n) O.!H7.> 
100 ilin r (\"ıı~ı .11la\') 8.06.) 

100 \"cıı ( ,, :ı pıın) 31.015 

100 ineç l'uronu 30.1127.') 
100 ltııl)I<' (1 ı•ı) 

nmın üstüne çarıklarımı giy. kapadım. 
dim. O:nuz'r?..rımın üstüne ki.irk O, burada bu dm•nrın öteki 1 - Esham ve Tahvilat -
paltomu aldım ve t.a.ı:ı merdiven.. tarafında benim bu kadar yakı- . f~rganı mııo 
!erden indim. nımda idi. Her halde bu sabah 1938 % 5 lkramlJt'll 

Bahçe sessizdi. Bahçede çiçek içeri girdiği 1.aman kaputunu sıva, _ Emırunı 111 
ıu.o.; 

açmış mimozaların bir dalı saç- portmantoya asmıştı. sırns _ ı;rwnım ıv 
larım~ .takıldı. Saçlarır ı kurtar Sonra deri eldivenlerini ma _ ı 
mak lç.ın ba.51mı sall., oım. O za_ sanm üstüne bırakmıştı. Daha. ı 
man ~ır~nç su nanı lası. bomu: sonra acaba ne yapmıştı? Ço. 
ma du~tu. Boynumdan ıçerı_dog 1 cukluğundn yaptığı gibi balık 

ı~.23 

l!>.2'! 
Sa-as - ı:rzunım \' 19.:;o 
Mrrke7. Bıuılmııı 1 I0.50 
:;>ark lılcrl•ez. F.•·1ıı Şirketi ;;,30 

ru kay~ı. ~~,~.lar 0 ~adar sogu~- tutmağn mı c:ıkmıştı. I\üçük er- 1-------------
tula_r kı, b.u~u.~ vucudumu tıt. kek çocukları da acaba balina ı ı•ıa•••••••••••l!l 
rettıler. Bugun .? vabancın.ın avına gidel'ler mi? .. Hayır, her 
k_~r~ısı!ldn <!a. . vucudum yınc. halde tehlikeli birşcy olduğu i- A skerz" 
boyle. t~tre~1ştı. Ba~a yol sor - çin bunu yapmazlar. Her halde 1 
mak ıçın hı~ap ctmış olan. ya- kumda böcek kahukl::m, şeytan 
hancının •. sesı ve. bakış! ~cnı .. ne minnrclcri top~a.rlar. ~ 
kad_ar muteheyvıç etm1~tı. f?up- Ö<{Je üslü deniz yükselmişti. a m us 
hes1z buna sebep. oı:un oradan, Her halde g-Uzel kabuklar bula -
~epheden gelen bır m.san oluşu mamıştır. Acaba <:ocukluğunu 
ıdı. . tekrar nasıl yasavabildi .• Tasıl 

0.nu. unutmasın~ o kada~: ~~- bir büyülü care ile. harbin ne ol. 
te?1ışbm. B~a .. rapnen bu tun duğunu bilmedi~i o güzel za-
akşam on~ du_şundum. . manlar:ı dönebildi? 

Eahc:enın .~gaçla~ arasmdakı Eğer iyi bir kız olsaydım, bu 

Herkese tazım oıan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
...,a•ııı ~ı·rl: \ ,\1\11 Kltnl><'\'I 

v~}u çam !~cle~ıle <;l0l!ıyelu. sabah onunla beraber burava 
J?u~!!l~!l!ek ıçın d1k~ath. d1kkat. g<'lecektim. Yolda belki hiç ko_ 
Iı. ) .uru) erek sokal~ ~-~pısma_ nuşmıvacak; belki ele elele tu. 
gıttı~ ... l{aJ~ıyıbal'1tıelm. h.oye dog taraktık. ; .. d•••mll&Bllll&&m•m•m•I 
ru ;.urumege. a!I _a ım. J_::ğcr ona on yedi ya§ında oL 
Nıhayet .. b~~ c~llc sok~kt~ dugumu söyleseydim, muhak

a~rılmtf:i kuçuk hır bahc~ıı~n <!- lta~ cınlak diz kapaklarıma ve 
nunde durdum. Bahçe mm1 mı. da~ınık buklelerime bakarak 
~i~·di. Arkn~ın.da tek katlı ve güliimsi.vecekti. Bugün on yedi 
ıkı pencereli bır ev vardı. !?11 v~ş artık mühim birşcy •.. San. 
~~.cer~lcr, tahta kapaklarla o~- k~. bana ihtiyacı varmış gibi 
t~l~ydu. \ e bu knpak!ardnn bı- go;.lcrime bakmıştı. Her halde 
rının altından hafıf hır ışık sı- ccnhedcn dönen!er, kendilerini 
;zıyordu. pek valnız hissederler. B:ına ÖY-

İşte. bugi.in bana hitap eden le geliyor ki onlar kendi ailelc. 
Y~?ancının burnda oturduğunu rindE'n olan kimf:elerdir, evet, 
bılıyordum. · kendilerine binbir sual soran ve 

Ben lvon'a gayet kurnazlıkla hcrı;evi cif!renme~e hakkı olan 
sualler sormu~tum ve ondan öğ_ ve hakkı oldu~u i<;in onlara her 
renmiştim ki bıı ev harbin bn- se:vi anlatmağa mecbur bulun. 
şındanberi bir zabit tarafında!\ duğu kimselniz. Kncmnsını bile 
kiralanmıştır. hinli oldu<?'u ıa. istN!Plcr ... Yalmz o zaman bi.is. 
man vaktini bumda '!ecirirmiş.. blitiin yalnız kalmak ihtiyacını 
Şimcli de izinli olduihı için yir- duyarlar. Ben ona hiç birşcy 
mi dört san tini :vine burada sormıvaeaktım; o bnna anlat
gcçirmeğc gelmiştir. Şünhesiz mak i~tediği, kurtulmak istediği 
ki zabitin iznini burada geçirişi h~tıralarmı sövliyccektl Hatır_ 
cocukluğunu ya!ladıı?ı htı yerle- lamıık istemediklerini ben ona 
ri tekrar görmek istediği için. suallerimle hntırlatmıyacaktım. 
di. Unutıılma~ı Uizım olanları .. O. 

Çiti gcrtim. Ufak bahçeye nun gözleri bulanık bir bakışla. 
girdim. Yakalanmaktan cok kor dolunca o 1.nmnn ben ona bura. 
kuvordum. Orada evin · duvnrı dan. denizimizden, denizimizin 
dibinde bir p:ır<'a saman vardı. sabahından. i3iflcsinden, akşamın 
8amamıı iistüıın oturdum: uzun dan bahsedecektim. 
ayaklarımı altımda toplndım, - Yamı l>ilcccl; -

Konferans 
Üskiidar IInU.e\ lıııicıı: 
18/2/910 Pazar g-UnU s:ıat 15,30 da 

E\•lmlz salonund:ı Erkek Muallim 
melttebi ö~retmrnlerlndcn Fevzi Se
len tarafından (Çocult ruhu ve torbl
yesl) mevzulu bir konferans \'crlle
ccktlr. Herlte.s ge!eb.llr. 

939/ 29 (Daşklitlp ihbarnamesi 
}~~ Üp Sıılh lliıkiınllğindf'ıı: 

1slnnhul l'osta ve Telgraf ltlRrcsi 
vekili t.arafındah Eyüp: J{ızılmc.sclt 

mahnllesl Balcıyolm~ıın..ıa 3 .No.lı ev
de oturmakta iken lkametgft.hı meç
hul olan posta müvezzlllğlndcn tas!l
yeye tll.bl tutulan Sa!Ahnttln aleyhine 
ikame olunan alacak davasının 18/12/ 
otuz dokuz taıihlndc gıyabında yapı
lan muhakemesi ııonunda: (15) lira 
(75) kuru~un 5/5/38 tarllıindc., itiba
ren yüzde beş fniz \"e yUzde 10 UcreU 
vekftletle ve maa m:ı.sarlfi tahslllnc 
karar verilmiş olduğundan la gUn 
zarfında tem:,izl da\•a etmediğiniz 

takdirde hUkmUn kesbi kaUyct edece
ğini bllcllrlr u:ı.şkl\tlp ihbarnamesi 
ınakrıının:ı kaim ulnıak llZl re 111\ııen 

keyfiyet letıliğ ohıntır. (31'1~7) 

Jl 
NEVRAL~ 
KIRIKL 1 

b ··ı .. ,. ~rıltJf1 
l'C il U11 "" 

dcrlıal krsff 

günde 3 kaşe 

a 
şıtil 

Gazi köprüsü 10/2/040 Pazartesi gününden ltlbarcn n .A 

açılmıştır. Ynlnız: ııP" 

Beyı;lrlc çclcllen ve el ile sürülen arabalara, köprUnUn °~ııt· 
metre eninde ve Ut! tarafı şerldvarl boyalı bir kısım ayrtltıl ~ 

Beygirle çekilen veya el lle aUrUlcn arabalar bu kısıınd 
Yaya kaldmmlanna bitişik olan sağ ve sol kısımlar dS. • 

arabalara ayrılmı§tır. 

işletme Umum 
' • ı rJ 

vııc 
~fuhammcn beıleli 7000 lira olan l4 adet Benzin veya este 

yar Santrifuj tuluınbn 8/3/1910 Cuma günn saat (15) on b rC 
şatla Gar binası dahilindeki ltomlsyoıı tarafından kupall ı:B 
alınacaktır. t I' 

13u işe girmek iııtlyenlerln 525 liralık muvakkat tcııtln~· ~ 
yin ettıgı veslkalnrla trkllfl~rinl muhtevi zarflarını aynı ı; 
dördP kadar komlsycn reisliğine vermeleri lılzımdır. '"tıl 

Bu işe nit şartnameler komlııyondan parasız olaralt dııeo- 1 

·~ 

1 
. . 

ar palas- zrt1i ~ı 
3A-9 

TELEFON: ( ~ıııf 
ıznıırııı eıı modern, en temiı ve eu aıuot il ,.t' 

yuvasıdır. Konfor, tcm1zlik, ucuzluk aoktasıııdll f 
ra l'alasırı fcvkıııde otel yoktur. .~.: "" 

ıd!.'I' ,.. 
Banyolu. kaloriferli, müteaddit firı,;t..rll 0 

,
1 

.;t 
e'\ , 

oi nefis yemekler \·eren lokantayı, pasttıhllfl · 
:-aatt:aneyı ha\01dır. 

' . . . 
• 1 • , 

1 •• • ' • 

--------- 1 

VAK 1 T matbaB5~ 
Kitap 
tanzim 

·J8 
gerıı 

111 
açmış 

şt• 
Kitap, mecmua, gazele ~asi t· 
Tabiler namına dizği işlerı a 1 ________ _. ...... ~ 

kısmını 
edip 

S\IJIUI: A.'i/U IJ.\ 
13ıı~ılılığı yt·r: \'"1\IT M:ıılııı:m 


