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~ij' ızEınUstemlekAt naz1rı 
den Maltada 
~7 (A.A.) -Müstemlekit Nmr< 
~ tt 1ttaı rn tayyare ile Kahireden buraya 
"1ıı~ : halkına hita.ben neırettiği bir 

~.doJaYı t::ti~~~e gösterilen hararetli ka. 
• '"fııııltıt "ahc ~r:ctmiş ve Britanya impa· 

de tını tebarilz cttirmi§tir. 

Anliar da Harp Okalon.-.. 1111eww1t •e..,.,.ıft"n ~ ellrt jfllh 
Ulus l\feydnmnda bir toplırntı J apıu-ak Abhleye çrlcnk koy
ıluklaı·mı ynrıı uı~ık. Rcımı,ıııiz meı•a...ıııimdcıı bir intibaı gös-

teriyor. Diğer rc~imlcr beı;;lnrl snyfnıııızdnrlır. 

~, 

(Vakıt)okuyucularına 
·yeni. bir hizmetimiz: 

( 
< 

Londra, li ( A.A.) - Amiral. 
lik tnrafından neşredilen bir teb 
Iiğde Graf Von Şpcnin noclden 
evvel cenubi Atlantikte yedi İn
giliz vapurunu batırdığı hatır -
.atılmaktadır. Bunların zabitleri 
Graf Von :-;ı)()1e hapsedılmiş ve 
tahammül ı:<iilc:biiır bır muame
le görmiif,!erdir. Dığer bahriye • 
lilcr lEC muavin bir f .. ıni olan 
Altmıtrka bindirilınışıerdir. Graf 
Von Şpedc me\·~ul bıJnnanlarm 
ıfaJesine göre, A.tnarkda. gizli 
toplar bulunmaktaydı. Esir edi· 
len bahriyelilerden bir kısmı bir 
müddet sonra Graf Von Şpeye 
nakledilmiş ve bunlar Altmark 
daki arkadaşlarının cektiklerini 
eziyetleri anlatmışlar.dır. 

(Ya::ısı 5 incide) 

Fin -Sovget 
harbi 

Kareli' de Yüzde 85 tenzilat ile 10 
güzel kitap · 25 kuruş 

Bu büyük tenzilAllan istifade için yalnız gazete- ~ Sovyetlerın taarr U-
mızın 15 kuponunu ~e~ırm~k kafıdır zu devam ediyor 

Miktarı pek az kalan bir sen güzel kıtalıı yalnız kendi
lerine tahsis etmek surctile (VAKIT) okuyucularına yeni 
bir hizmette bulunmak istiyor ve bunun için de yarından iti
baren gazetemizin başlığı yanına lıircr kupon ko~ ma) a 
başlıyoruz. 

Bu kuponlar lG gUn müddetle devam edecek ve bunları 
toplayıp (VAKiT) kütüphanesine getirı:n~ asıl_ kıymeti 160 
kuruş tutan 10 kitap yalnız 21> kuruş gıbı kllı,;Uk bir para 
mukabilinde \'Crilccektir. 

Kuponlara sıra numarası koymuyoruz; bununla oku· 
yucularımız kuponları sıraya koymak külfetinden do kur
tarılmış oluyor. 

160 kuruşluk bir seri güzel kitabın 25 kuruşa veril
mesi görülmemiş bir fiyat tenzili olduğu ve bu tenzil mu· 
nkkat bir zamana münhasır ve esasen kitapların adedi de 
pek mahdut l ·ulunduğu için bunları edinmekte acele otnıc
lerinl sayın okuyucularımızdan rica ederiz. 
_ Vereceğimiz kitapların adlerlyle sayfalarına \'e asıl fi
~atlarma aşağıdaki listede göz gezdirmek yapılan fedakA.r 
l.Jğm derecesini göstermeye klfldir. 

Kıymeti l smi 

15 Kader 
20 Kleranı T erraı Eıran 
10 Yugoılavyada Seyahat notlan 
20 Şark Ekspresinde Cinayet 
20 Her Memlekette Birkaç gün 
20 Son Korian 
1 O Kafkas Hikayeleri 
20 Son Ehlisalip Muharebeleri 
12,5 Adana Ziraat Ameleıi 
12,5 Londra Seyahat Notları 

Sayfası 

203 
299 
107 
360 
351 
374 
117 
274 

37 
190 

lşte bu kadar }{itap yalnız 25 kuruş! 
Kuponlarımızı taşra ·karllerlmizdcn toplayanlar buı. 

la,n posta ne gön(lereblllrler; fakat kitaplarının da kendi 
lerine yine posta ile gönderilmellni isterlerse posta v t nah· 
hltt ltcroti olarak ayrrr:ı !?4 kuruş giinrll'rmPlirllrlc·r. 

Helsinki, 17 (A.A.) - Mare. 
şal Mımerhnym bugün neşrettiği 
bir beyannamede diyor ki: 

Milletimiz yalnız başına harp 
ediyor. Yabancı yardım hatırı sa. 
yıhr miktarda gelmiş bulunuyor. 
Her gün de bayrağımız altına ye. 
ni yeni kuvvetler gelmektedir. 

Hclsinki, 17 (A.A.) - Finlan. 
diya tebliği: 

Kareli berzahınsa Sovyct taar
ruzu devam ediyor. Bazı yerlerde 
Finlandiyalılar ikinci hathn yeni 
mevzilerine c::kilmişlerdir. 

(Dcuarııı 5 incirle) 

Tayyare kaçakçıhğı davası 

Ruhi Boıcah 2 sene
ye mal1Aüm oldu 

Rııhi Bo::calı ma1ı1•emede 
( l a:.mn 6 lııclde). 

Garp cephesinde Ahnn
ların taarruzu 

Pariı 17 (A.A.) - 17 Şubat akşam tebliği: 
Dün gece bir bölük kuvvetinde düşman un. 

surları ileri postalarımızdan ikisine hücum et. 
mİ§Se de muvaffak olamamı§tır. 

Gündüzün bilhassa Vosgcs mıntakasında 
bazı topsu atc~i olmu§tur. 

Beynelmilel bir 
yeni be!er huku. 
ku beyanname11i 
vücuda geliı"'tnek 
için lngilterede 
de baılıyan fi. 
kir münakaıala. 
rma Türk efkarı
umumiyesini de 
alakadar etmek i. 
çin Daily Herald 
iımindeki İngiliz 
ıazetesi narrunll 
(Yakıt) a ıön. t-"" • ...,. .. " • .,,....., 

derilen mektubu 
dünkü sayımızda 
dercetmi,tik. Bu 
mektuptan ayrı 

olarak gazetemi. 
1:e bir de mevzu
bahiı fikİ•.· müna. 
ka1411nın lngilte. 
l'&de naııl cere. 
yan ettiğini ıöı
termekle beraber, . 

mefhur lngiliz a. 
limi ve tarihçi 
H. G. Wellı'in 

yeni bir beter 

hukuku beyanna. 

Yeni httT."'tlkub~cr bcwrnnamcsinin mıa 'hatUı
nnı ha.::ırkıyan tarilıfi Vcls' 

me9ine eaaa olmak üzere kaleme 
11ldıiı liyihanm maddelerini bil. 
diren bir not ıönderilmittir. Bu
nu cfa neırediyoruz: 

Dünyanın her tarafında, lnaan. 

lık; bugünkü harp bittikte:ı sc-n. 
ra sulh ve hürriyet içerisir.de ~ a. 
şamayı tcrr.in edecek yeni J->ir bey. 
r.elmilel :ıiza,n kurulmasr mese
lesi ile çok yakından alakadar. 
dır. (Dı!l'mrml ~ incide) 

Bulgaristandaki 
kabine değişikliği 

Bulıartatanda Roııeivanot:un yerine gelen yeni Dl.§Vekil Filb! efklİ'.1 
umumlyeyl tatmin edici beyanatta butunau; yeni icablnC'nln alyucti Eall-.'an. 
!arda ııulhlln muhafazaaı bakımından tele!inden ayn bir .llyuet olmıy.ac~. 
tına dair teminat verdi. ı 

Bu teminatı memnuniyetle kaydederiz; ancak bu teminata ve ·blr kabı: 
ne defiıUrildllfnde dahlll sebeplerin ba§lıca mUeHlr olablleceİ\1 fhtftnallne 
rağmen biz yine Köseivanot hUkQmeUnln çekilmesinden mtltevelllt vazlytı"tın 
aydınlanmadığını da söylemek isteriz. · ' ' • 

Zira Ktiselvanorun ansızın mcvkllnl yeni bir kabineye tcrketmesl bu ka'... 
binenin eeletlnden ayrı bir aiyaaet tutma111 ihtimalinden JUpheyc dU_şürtn~2:
H de bu alyaaetln mahiyeti Uzcrlne bir hurdcbln tutmak JUzumunu ıırttfr 
eder; yani ı!lpphcmiz Köselvano!un tlı•dlyc kadar g6sterdlğt sulh-..•verl~n 
hem kendisi, hem ba§kalan hesabına· nlmmı§ bir ''fırsata intizar., teriıbl 
olmaaı ihUmallndendir. 

Netekim son hatta :içinde duyulan beynelmllel haberler hep bl.zim ·bu 
ıı!lphelerlmlzl kuvvetlendirecek ma1ılyette §Cylcrdlr: · ' 

1 - Almanların Slo\'akyada OD fır'ka uker topladıkları ve mUtc.ıİıadl: 
yen bu askeri hazırlığı arttırmakta oldukları, · ' · 

2 - Sovyetıcr Birliği lre Almanya arasında Almanların Balkanlar (İie~ 
rine bir hareket pltın tatbik etmek Lstcdlklerlnl g8stcren' bir tdlaCill 1ttlf~k 
(tekzip edilmeınl§ bir havadis oldu}ıma göre), 

3 - ltaıyanın bir taraftan komıu memleketler ile A.dcta c11edl ıulh' l<;ln
de yll§ayacak lmı, gibi lktıııadl anll.§ınalu konuştuğu halde diğer tarattan 
hemen yarın harp olacakmı§ ~lbi hazırlıklarda bulunması, : ı :ı ' 

' - Bu hA.diaeler Balkanların etrafında cereyan edip dururken Keael
vano!un istila educk yerine geçen Ylltı! hUk(Uuctınde narlciyc nezriretiıilli 
Belgrad aeflrl Popo!'a verllmeııl .. BUtUn bu haberler araımdakl bir ı.ttibi.l 
aramak !azla vesvese eaerl olmaz. • ' 

Nihayet KöııelvanoCun iııWasmtlan sonra .!!ıhhl aebeplcr lcadne Bülğa. 
rlstanı terketmesı rivayetlerine bile yine ltalyaya gllmrsl ha\•adisinl.n ka. 
rı~muında 'aynı tel!kkllere kuvvet verecek t,ılr mtı.na sezmek mfimkUndUı. 

şöyle diyebiliriz: Bulgarlatan sulhçu mudur? E\'et, Kendisinden Bal
kanlılara kargı bir harckl't sadır olmaz mı? Olmaz; fakat Balkanlılar · bir 
tecavUze uğrarsa? 1,te o Ya.kit aynca dU§Uncecktir. O halde Bulgar blta. 
raflı~ daimi aayılamaz. O halde ne yapmak 11\zımdır? 

1''ikrlmlzce Garp Cephesinde muhtemel bir Alman tnarrm:u k:\~smda 
Hollanda ve Belçika nasıl hazırlanmı~ lae bugiln &ılmo.ldt'n ve ı;arpten Bal~ 
kantara gelebilecek bir taarruz kar,,tııında da Balkanlı memleketlerin vnzl. 
ıyetl odur; Almanyanın ha.zırlıksıı: gördUğU gUn yalnız Rori'lnnyayı t!cSil, 
\l\denlze !tadar blltUn Balkanları ısuıa hareketine geçcbllccc~I t;o?.dcn ıı.ı;!fı 

"'3-k tutulmamalıdır. 
Balkanlı milletleri tehlikeden koruyacak olan dalma her lhUmıtlc karıı 

.. Lndilerinl mUdaCaaya hazır bulunmalarıdır. \'AKIT 

ulgaristana nakledılen Rus peiralleri. 
Sofya, 11 ( A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Bulgaristana Rus petrolü 

nakle:lcn üç İtalyan petrol ge. 
misin.den birincisi dün Varnaya 
varmıştır. Diğerleri yoldadır. 

Sovyet petrol gemileri de Ka
radenizden Bul~aristana gele -
ceklerdir. Ji,akat bunlar limanla· 
ra girecek kadar küçük olmadı -

ğı için Bulgar sahili açıklarında 
dem irliyeceklerdir. 

llk gelen petrol miktarı 7000 
tondur. 

Bulgaristana gönderilecek 
Rus petrollerinin Bulgaristaa
dan tekrar ihraç edilip edilmi~ 
ceği malftm değildir.~ -
tanm yıllık istUıH.kt lİO lııtn 
tondur, 
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Y eni bir hukuku bqer hakkında anket: 1 

lngilterede bu ilmi 
münakaşa 

nasıl hazırlandı? 
(Baş tarafı 1 incide) 1 yardımlannr csirgemiyen milli 

Bört; ~ir içtimat nizamı ku!'. teşekkUllcrin himaye~ altında : 
mak ıçın ıcabcdcn esasları tayın gnıp toplantıları ve ıçtimalarda 
maksadiylc heı memlekette bir. da bu csaslann münakaşasını ha. 
ı:ok münakaşalar oluyor. ''Daily zırlamak için icabedcn tedbirler 
Herald'' (Dcylı Herald): bu6~"- almacaktır. 
kil ilemin değ'sil: prtlannı göz- Bu münakaşaların neticeleri, 
önll.-ıde tutarak insanlık hıbiye.. "Daily Herald" (Deyli Hcrald) a 
tinin üzerine ku:-utacak yc:ni esas. gönderilmiş olan mektuplarla be. 
ları tarif etmenin, hatta ıu esas. raber tetktk komitesine verilecek. 
lun yeni bir h~ık:.ıku be§cr beyan- tir. 
namesi şckl\r.ue ilan etm •nirı de- Ecnebi memleketlerde müna
vamh bir sulh temeli arayan küt. kaşa: Bu mtlnaakşaların diğer 
leleri • birteıt~rmck h•ıs•Jsumla serbest memleketlerde yapılacağı 
kat'f bır rol oynryabileceği file. ve biltiln miıtetlerin iştiyakla 
rindedir. bekledikleri bu beyannamenin 

••naily Heratd" (Deyli He. sulhu yapacak insanlara bir rch. 
rald): yeni hukuku beşer beyan. ber hizmetini görebileceğini, ye
namesinin fimdidc.n neşrinin ye- ni bir milletler cemiyetine veya. 
ni bir içtimai nizam kurulmak ba. but bir federasyonun iktıaat ve 
ktmmdan ''Magna Carta" (Mag. diğer cephelerinde kaidelerine or. 
na Karta" nm, "Bili of Righta" tak olmak isteyen blitün milletler 
(Bil o! Rayts) in, Amerikahlann tarafından kabul edilebilecek 
istikW beyannam~lerinin ve prensiplerin komnasma yardım 
P'ransulann hukuku beşer lJe. edeceğini de Umft ediyoruz. 
yannamcsinin husule getirdiği ~ Bu çeşit milnakaşalarm Alman. 
ticeleri meydana getirebileceğine yanın taarruz kuvvetleıinin inki
lıımıi bulunuyor. pfına karıı ehemmiyetli bir ted. 

Fakat böyle bir beyanna.mentn bir teıJcil edeceği ve bu suretle 
kıymeti olabilmesi için kökürril harbin devamını kısaltmağa yar. 
milli ve cihanşümul fikir tcatile.. dun edeceği de ilmit olunabilir. 
:dndcn TC milnakaplardan a.Jmıı Milll milnaakşalara çerçeve va. 
bulunması lhımgelir. zifcst görmek Uzcrc Mr. H. G. 

lıte "Daily Herald" (Deyli Wellı qağıc$aki projede yeni bir 
Berald) bu gayeyi takip ederek hukuku bqcr beyannamesinin 
yeni hukuku beşer beyannamesi maddelerini kaleme almıştır. Bu 
iberine milU bir münakaşa aç. kayıtlann milnakaşasından atına
mak niyetindedir. Bu müna.kap cak neticelere göre gerek sıra, 
S Şubatta yapılacaktır. (Bu mil.. gerekse mühtcva bakımından c. 
nakaıa ba~lamıştır.) hcmmiyetli tadillere uğrayabik. 

.. .Mr. H. G. Wells" Reis. Mil. ceğinl dahi aöylemeğe hacet yc-k. 
nakaıa bu beyanname için birka~ tur. 
nıuvakkat esas kaleme almış olan NOT: Yarın meşhur lngiliz ta. 
"Mr. H. G. Wells" in riyaseti al- rihçui M. C. Wells'°m yeni huku. 
tında devam edecektir. Muvak. ku befCI' layihası olarak hazırla. 
kat bir csaa olarak alınan bu dığı maddelerin aıhru ne~rodec:e. 
maddelerin her birisi üzerinde iiz. 
''Daily Herald'' (Dcyli Herald) ------------

::~annda mUnaka§alar açıla- Petrol 1iyatları 
Proje halinde otan bu esaslar L 

sadece prensiplerin münakaşasını İtre başına 5 kurut 
ceaaret'l~nBlfrnc'lt' arzusu ite ha. zam yapılacak 
zırlanmıştır. Bunlar yalnız ' 'Dai· 'Petrol kumpanyaları, petrol 
ly Herald" (De}'1i Herald) a gön. fiyatlarına yilzde 15 r.am vaptl • 
derilen mektuplarla değil, yurdun ması için hUkiımete mllraca.ata 
bir ucundan öbilr ucuna kadar karar vennişler, Arikaraya bi • 
muhtelif gruplar tarafından tet. rer mllmessil göndermişlerdir. 
kik ve münakaşası ile tenkit edi. Zam istenmesinin sebebi, Ro -
1ebilir. manva hükOm&tinln petrol fi -

Bu münakaşalardan doğacak yatlarına mint mUdn.faaya sar • 
veni fikirler aşağıda isimleri ya- fedilmek Uzere vüzdc 10 nisbe • 
zıh zevatı ihtiva eden salahiyte. tinde bir resim koymasıdır. Bu 
tar bir komite tarafından tetkik hususta bugünlerde karar veri -
edilecektir. lecektir. Bwıa e:örc petrol fi -

Reis M. H. G. WELLS, LORD yatlan litre başında beş kuruş 
SANKEY (Sankiy) (Eski Şan.. kadar arta.caktır. Yalnız eski -
$()liye), S!R jOHN OR (Con den e:elmJş mnllnrm eski fiyatın 
Or), F. R. S. (içtimai meseleler satrlmalan için tedbirler alma -
üzerinde tnnınmıı mütahassuı), cakttr. 

--oı----

Tedris Tarihi Müzesi 
kuruluyor 

Terbiye ve tedris tarihimizin 
harf inkılabından önceki vazf -
yetile harf inkılabmdan sonra.ki 
vaziyeti tesblte karar verilmiş 
ve tsta.nbu1 Maarif mfidürlUğü -
ne yazılmıştır. 

Lise ve .ortaokul direktörleri toplantısı 

Yardımcı öğretmenlerin küçük 
sınıflara verilmesi isteniyor 

Hususi mektepler yardımcı öğretmen çalıştır abılecek mi? 
Birkaç Yıldanberi orta tedri • Maarif Vekilliği bu dileği ka· 

E neb .. , v ekaıı·ı et sat müesseselerindeki öğretmen bul ettiği takdirde 1940 - 194l C e y ihtiyacını karşılnmak Uzcre tat- ders yılı kadrolarında yardımcı 

1 
bik edilen yardmıcı öğretmen öğretmenlerin dersleri kU~k SL okul annda kıden1 usl!Iü etraŞında. _ok~! direktör. nıfl~~a alınacaktır. 
len maarıf vekılli~nden bazı Dıger taraftan huşusi llsc ve 

Zatnm' 1 

dileklerde bulunmuşlardır. ·orta okullardaki resmi okullu -
Yardımcı öğretmenler doğru - da kendilerinin vardrmcı öı?ret· 

... • dan d~n Maarif Vekilliği men alabilmelerine Vek?Jetten 
Ogretmenlerın zam Va· tarnfmdan tayin edilmektedir. 'lllisaade istemişlerdir. Hususi 
ziyetleri tetkik ediliyor . B~ gibi öı{rct:menlcr tavfn .c - okullann dilekleri vekillik Uıra • 

Ecnebi ve ekalliyet okullan 
öğretmenJerinin kıdem zammı 
durumu etrafında İstanbul Ma -
arif Müdürlüğüniln tetkiklor 
yaptığım vazmıştık. Bazı okul 
idareleri bütçelerinin darlığın -
dan bahsederek zam vermekten 
istinkB.f etmişlerdir. Bu vaziyet 
il.zerine maarif müdürlüğü okul
ların bütçelerini tetkike başla -
mıştır. 

Resmi okul öğretmenleri gibi 
ecnebi ekalliyet okullarında va. 
zife ~ören öğretmenlerin de kı
dem zammı görmek tabii hakla· 
ndır. 

Maarif Müdürlüğü bu vazi • 
yeti Vekilliğe bildirmiştir. Ne • 
tice kısa bir zaman sonra anla -
§Ilacaktır. 

Tırhan vapuru 
Anbar tahtaları ve dea
tek demirleri tamamen 

parçalanmış 

Tırha.n vapurunun Knsımpaşa 
havuzlarında ta.mirine başlan -
mıştır. Vapurun saçları Trak ve· 
Marmara tipi va.purlarm saçta
n kadar bUyUk olmadıinndan J 
De.nizyollarınm elinde bulunan 
yedek bazı saç levhalar Tırha • 
nm teknesine uymuştur. 

Maamafih şimdllik vapurun 
anbarları tamir edilmektedir. 
Anha.r tnhtalan ve destek do -
mlrieri tamamen parça parçadır. 
Anbarlnr vapıldıktan sonra ya· 
ralann ka.padılınasma başlan -
~tır. Vapurun kayalara hızla 
çarpmasından teknesindeki bir 
çok sa~arın ezfldi/;>i ve teknenin 
yamvassı bir vaziyete cirdiği 
görülmüştür. Bu sebeple tekne 
saçlarının sökUlmesi ve dilrelti -
lerek tekrar yerlerine konması 
icap etmektedir. 

---oı---

. Karabük Fabrikası 
Karabük demir ve çelik fabri

kalarının hadde ve boru imal e -
de.n kısımları va.kında işlcmeğc 
başhva.caktir. Böylelikle mcm • 
leket iht!va.cmm mühim lm:nıı 
~min edilecektir. Fa.brikn ida • 
resJ şimdiden siparişler kabul 
etmektedir. 

dıldıklerl vaktt da kendflerıne fmdan tetkik e<lllmcktedir. Bu _ 
orta tedrisatın kUçUk smıflatın- gün, mul1telif vilayetlerdeki or
da ders verilme::ıi ve yüksek sı.. ta tedrisat mtics.~self"rlnde va -
ruflardaki derslerin de a·su ve züe ~ören yardımcı öğretmenle
tecrübeli ö~etmenlere verilme. rin sayısı 2000 den fazladır. 
si istenmiştir. 

Diplomasız 73 ya
şındaki doktor 

Bi, ag hapse mahkum. oldu 
SUivrikap1da çıkıkçılık yaptı. 

ğI haber alman 73 yaşında Is • 
ma.Jl Ağa yakala.nmış, diploma
sız doktorluk yapmak suçile 
Sultanahmet llçtlnctl su.Jlı ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Fakat İ§iD e-aribi şu ki, ;ıs,. 
mail Ağa. iki eli birden kınlan 
Kocamust.afapqa 25 inci okul 
talebesinden Mehmetle Beşiktaş. 
lı btr arabacmm a~ hasta
nede yapılan alc;ılan kırarak ye
niden bal!lamış ve hastalann ız. 
tirabı dindiği Jribi kırıkları da 

iyi olmuştur. 
Suçlu l.smail Ağa mahkemede 

demiştir ki : 
.._ Ben eskiden hakikaten 

çıkık ya.oarchm, geı:lmim bu 
yüzdendi. Fakat artık bu işleri 
bıraktrm. Bunlan para ile te • 
davi etmedim, t!'Clip valvardılar. 
vakardılar ben de dava.nama • 
dnn lvile..crtfrdim." demiştir. 
Neti~ İsmail ~nm bir ay 

hapis yatmasına ve 25 lira da 
cara cezası adem.esine karar ve
rilmİ§tir. 

Afrodil davası 
Talim Terbiyeden cevap gelme

diği için kar ar verilemedi 
Efkar.umum.ive tarafından me 

rakla ta.kip edilen "Afrodit" 
muhakemesine dün sabah da ye
dinci asliye ce1.a mahkemesinde 
devam ecİilmi§tir. 

Adliye koridorları: yine bir 
~oğu münevver halk ve Univer • 
sltelilerden mtite.5ekkil yüzlerce 
meraklı lle dolnıtL~. bu yUzdcn 
muhakemeye yedinci aslive cc • 
za mahkemesi salonu kafi gel -
medi~nden birinci ağır oczn 
mahkemesi salonunda bakılmış· 
tir. 

Geçen sefer, 11Afrodit" hak • 
lr.mda "mUstehren dcitildir" sek
linde mpor veren Sadrettln Ce -
ıa.ı, Ali Nihat ve Sekip Tunç -
tan müteı,.~kkil ehli vukufa kar. 

~ı mliddeiu.mumi Hikmet Onat; 
"- Birinci ehlivukuf İbrahim 

Hakkı Konyalı müstehcendir, 
bunlnr müstehcen değildir, di • 
yorla.r. İki rapor arasında mil -
b:ıyenet vardır." demifj ve mah
keme bir defa dn Maarif Vekl • 
leti talim ve terbiye heyeti ta • 
rafından tetkikini lüzumlu gör
m HştU.. 

Fa.l(at talim ve terbiye heye • 
tinden cevap ge!me<ll~inden 
Hikmet Onatın yerine mahke _ 
meye ~.ıkan müddeiumumi mua
vini müı.ekkerenin telrldlni iste
miş, hiı.kim lsmail Hakkı d:ı 
:ııuvaiık r-örerek mahkernevi 24 
$Uba.t gilnU saat 10 n bıra.kıruş
tır. 

Zonguldak limanı temizlendi 

Harp doJar~ıe 
pek az ecnebi v.-.~~ :.1 
den Devlet Llınaı" 111' ~ 
Umum MlldürlU~.1 f 
ar.aJmıııtır. tstan~~., 
varidatı Uçte bir ııl~ 
miştir. Bu aebe"le ~ tl:'j 
pila.c.ak bam ın,pa.t 
!erini ~ri bn-a~ "" 
ti hasü olmuştur ... ıcJi. '-"' 

LORD MORDER (Tanınmıı ta. 
bib), MME. BARBARA VOOl
TON (Vulton) (Tanmmıı iktı. 
aatçı), SİR NORMAN ANCEL 
(Anacl) (No~ müWıfatını b. 
zanmış), MR. FRANC!S vır.. 
LİAMS (Francis Vilyc:.ıns) (Dai. 
11 Hıerald muharriri), SİR Rt. 
CHARD GREGORY (Rişard 
Gregori) (Asosyaıyon Biritani 
reisi), F. R. S. MR. RİTCH1E 
CALDER (Ri~ Kaldcr) (Ka
tip). 

Mllnakaşa - "Daily Hcrald" 
(Deyli Herald) slitunlannda as. 
rm en büyük mütefekkirleri, din, 
ilim, tababet, edebiyat, siyaset, 
felsefe, tarih, sanat ve hareketle. 
ri ve umumi hnyaun diğer her 
safhasında mühim mevkiler işgal 
eden erkekler ve kadınlar tara. 

Maarif mUdUr muavini Hamdi 
Hıza.lan başkanlığında flk ted • 
risat milfettfşlerin.den Ma.n..vur. 
Tekin, Muslihiddin Okvaydan 
müteşekkil bir komisyon ·kurul • 
mu'}tıır, 

Komisyon terbiye ve tedris 
taribimlr.e ait ne kadar eser var 
sa hepsini tesblt edecektir. Bu 
e:ıeı-1erlc vekalette bir tedris ta
z: hi mil7.esi vilcude getirilecek -

Teberru miktan dört 
milyona yakla§b 

Şubatın on beşinci gUnil ak~a.. 
mına kadar yatırılan teberru 
mikdarı 3.953. 788 lirayı bulmuş
tur. 

Rıhtmııarm teaıo> ~ 
ler alınması, töaıflf ;;!/ 
ınşası bu ara,dadlt· t' 
cak harpten sonra /. 
cektir. ~ ~~ 1 

Şilep kira· işi tah- Dün,,!;c;X::..~ 
d . t~ d · ı · OOn akşam il~ 1ol 

Balık azaldı 
1 e 1 1 '-1 o r !~ş~.e bir traJJlvs;_,, 

.J. 1163 numaralı va ı:t1 -

fından yapılacaktır. Bu şahsiyet- Son gUnlerde balık al{mJ azal- ~cenlerde fırtına yUzllnden ğe kifi gelmemektedir. Bunun • 
le ında ba 1 1 1 d Y 

mıştır, Buna bavalann de!!işme. denızlerln "Ctirdi~ kumlarla ln beraber, limanın .. .ırzı vapur • 
r aras ş ıca an şun ar ır: innı· V11 evvelk1· V•ktf si ba .. o• """S Mr. Brcnard Shaw (Ber:ıard , • "" ve hk mevsiminin e-ec.rıi-ı kapanan 7.onguldalc limanının larm rahatça &ebileceklcri bir 

Şov), York Piskoposu, Lytton -----.. - ... --·-... l)}ması sebeptir. Bu vUzdcn fi - temizlenmesine başlanmıştır. hale gelmiştir. Bu sebeple kö • 
Kontu, Romancı ve piyes muhar. 18 Şuba& lDZO vatlar da <:ok vükSPlmi~ir. Fa- Ylanıı temin edilen bir tek I milr nakliyatı tekrar b3ş1amıR • 
riri J. B. Briestley, (Pristli), par. Anadoluda Kar kat hariçten talep fa?.1adır. tarak dubası limanı temiz.leme. tır. Yalnız ~imdi de kömUr ta;ı. 
Iamento azasından muhalefet ha. On gilndenbt>rl yağan kar?ardıın ------------------...:.:.:__..:.::.:._::.:..:_:.:..:_ yan vapurlar azalmıştır. 
ttöi c. R. Atlee (Atli), HaJas or. Dıyartı:ıkırda kar bir metre ynıaıcı İngiltereye u~mar !tınacak vapurlar ÇUnkü müttefikler vapurlan. 
dusu §efi General Carpenter. mışttr. Vfran§ehlr, Rcsütayn, Nuscy-

1 
o , 1 .

1 
mızı kiralamakta devam etmek-

!•:!:~~~~;,':~~;;:~~::.~;;: bln kaml&n ..... ,"" .. kaim""'· ffi 1 Y 0 n 1 İ r & 1 0 10 r Sa fl 0 iı"~ ~Arlı:' ,,';;~~~i;n~d.~~.:ı! : 
mat Herold Nicolson (Nikolson), ~ Pazar Pazartesi tarını vermektedirler. Şimdiye 
Prof .. La t H - _. I k u •• kadar müttefiklere verilen va • 
sclote~~gıe:)~e~~ R.0~~e;0~~~~ ~ 18Subat 19Sub~ uru iması duşunu"lu''yor nurlarmadodl onu bulmuştur. 
Madmazel Rose Ma Caulay (Roz -

1 

ı Ticaret filolanmrzm dörtte biri 
M K 

.A' " Muharrem iv Muharr~m kı"ral" ......... ~ı! olmak~Ad ... 
a Koley), embriç tıp fakülte. """ • f ...,_.q w .... 

si profesörlerinden J. A. Ryle f- l\a!ım 11\li l\rnnı ı 4 Aldığımız malitmnta. göre, ğundnn ve bu yo1da projeler ha- öih-enditnmizc göre, müttefik-
(Ril), muhalefet hat;bi Arthur memleketimiroe bir müddetten - zırlandığında.n i~e ba.ş!anması ler Yunnnistanda bir çok vapur 

G W d (G 
. v d) • beri kuruJması düşilnülcn tc.rsa. için valnız kati kararın ··erilmA- kinılaYn•cılardır. reen oo rın u , siyasi \ ık•ııı·ı 'a .. urı f<.111111 '.ı'llıı ... ı d n ,_1 • • .. - .• ,,_. 

·limı • ne ll'.\ nın bir karara bağla.~ası si ka.1m1..+ll'. n· w taraf ı er profcsdril Ernest Barkcr, nrıncşln hakk da 11
.. ıger tan Münakalat Ve-

Londra şehir meclisi reisi, parla. ıfoı'!ıı~• 6 63 ı 07 6 62 ı M m ~tklkler yapılmakta • Esa...~ harp vi.lzUnden ısrnar- k,A.leti fazla vanur kiratanmnsı 
mento azasından Herbert Morn·- dır. Bu sebeple tn~ıtereve ıs • lar:acak f!emilerin lnşıılan ge - vilzlinden dab!lf nakU'"'tm d ..... 

t 
ôğle l! %8 6 42 12 %8 t 41 ma.rla.nacak olan vanurlarm be- ·ı: kt' J~ ~ 

soa. parli.mcnto azasından Gec-r. lklndl ı:s z.ı 9 88 16 u 9 88 delleri olan 10 mı"1von lı"rn ile cı "P"C ır. maması kin tetkikler yanmak· 
T ~ _, Ters:ıne İ<>I hakkında bilvu .. k tadır M 1 k tin 'hti · 

ge ~UTT (Lamt>öri), si}'2:..ı Akşam 17 46 ıı oo n 47 ız oo te k -..ı d 1n ... · em e e ı yacı nıs -
ilimler profesörU Herold Lash-i. ı ı·atın 19 

18 
ı 

32 19 11 1 
sı rsanf' ·uı wması UşUnutmek • afüz müesseseleri fle ele tc • betınde bir şileo filosu hazJT 

Aynı sam.anda Büyilk Britan. 1 tedlr. Evvelce vamlan hcQırnla • macılnr yaı:nlmat:tndır. tnsant bulundunılaC'aktTl'. Onun irin ki-
wının ıı- tarafında bu ~UM ~lmsak---6-ıs_ıı_z,_ıs_ı.ı_ıı_ıs_" -'' rm tersanenin 10 mllvon liraya lnr:dllz kt"('dislndcn istifa.de ile rrıla.ıwa iain..U;ı tahdidi mııhbunel· 

- kurula.bileceği a.nlaşılmıs oldu - yapıla.r..a.ktır. dir. 

tir. ldaresinöeki O~V.1 
nrabası 7,30 da ~~ 
EminönUne sapaJl ,Dl' ~J 
kan voldan çık1!1_:f'a1) ~'1 
yilrUmUştUr. Va~,~ 
renlcrf sıktı~de.Jl öıJ ~o'~ 
mlştlr. Tram~ll f1' ~ 
teri taRlann ar1'"''0ıı:~c 
du~ndan vola kO iJdd' 
kadar sUrmilş bll ~lıtı~ 
da tramvav mnn ~ 
uğramıştır. J)lln ,
bir eece evveltrf )t tJf· 
yerde vukubutınıışt~ 

Buradaki ra~ 
ve bu yilıden k 
söylenmektedir· 
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lffih,~f-ili ki""""rea 1 iz m 
kuvvet alan, fakat onu modern 
vasıtalarla işleyen bir sanata" ta. 
raftardırlar. 

Şıddetıi yağmurları 

Bursada. 
Avrupada soğuk dalgası· Aş :< ve cınayetler 

Netice bakımından; bu genç. 
lerde, sanat telakkilerinin bu şe
kilde ifadesinde beraberlerse ken. 
dilerini şekilçilik:ten kurtaramı. 
yorlar. Sosyal hadiselerin objek. 
tif ve sobjektif sebepler altında 
sık, sık değişen dış görünüşleri. 
nin derinine nüfuz edemiyoralr 
demektir. Halkın yarattığı Ialet
tayin bir şeyi muayyen bir süz. 
geçten geçirmeden, onu cemiye. 
tin inkişafı bakımından esaslı bir 
incelemeye tabi tutmadan almak 
her zaman ileri ve inkılapçı ola. 
maz. Halkın inkılapçı sevki tabii. 
sini kamçılayamaz. Halbuki bu
gün bizim istediğimiz halkçılık, 
inkılapçı ve ileri bir halkçılıktır. 
Onun için bugünkü ediblerimiz 
halkın tekamülü akışında bera. 
ber yürümeli, halkın hakikf bir 
çocuğu olmalıdır. Bunun için de 
ediblerimiz halk hayatının acıla. 
rının ve sevinçlerinin, inkılapları. 
mızın ve onların an'anclerinin ya. 
şayan ve yaradıcı kuvvetlerjni al
malı, onları daha ilerletmeli, on. 
!arın üzerinde işlemelidir. Yani 
halkımızın ve cemiyetimizin il er_ 
leyiş seyrinin terakki ve inkılapçı 
mirasına candan bağlanmalıdır. 
Hakiki sanatkarlar ölmez eserle. 
rini daima mensup oldukları mil. 
!etlerin hayatlarından ve onların 
tarihlerinden almışlardır. Öyle ki 
bu eserler için halkın ve cemiye
tin tekamülünün uzvi bir mahıu. 
lüdür demek hiç de yanlış ol. 

Beş evi ıu baıtı 
Bursa, ( Huıuıi muhabirimiz

den) - Dün gece yağan şiddetli 
yağmurlardan dolayı şehrimizin 
Davlıtkadı mahallesinde Dut so. 
kağında 5 evi su basmııtır. 

l sveçli seyqahlar Dan imar· 
kaya patinaj la geçtiler 

Şu Tünel cinayeti ile Ürpermi. 
)'en kimse kalmadı. Meşhur bir 
tabiri gerçekle~tirdiler: Biribirle. 
rini boğazladılar. Katil maktul ol. 
<lu, maktul de katil. 

maz ... 

Bu mahalle zemin itibariyle al. 
çaktır. Yağmur suları buraya hü. 
cum etmiştir. 
Yakayı haber alan zabıta me. 

murlarımız gece yarısı itfaiye e
kipleriyle gelerek tıkanmış su yol. 
!arının ~nfezlerini açmış ve su. 
}arın evlere girmesine mani olun. 
muştur. 

Belediye Meclisi top
lantısında konuşulanlar 

Buraa, (Huıuıi) - Belediye 
meclisimiz dün belediye reisi Ne. 
set Kiperin riyasetinde son top
lantısını yapmıştır. Çok münaka. 
~alı geçen bu toplantıda yeni . e. 
lektrik talimatnam::si, caddelerın 
bazılarının isimlerinin değiştiril. 
meıi, lstanbula kesilmiş et nakli 
işi, itfaiyenin takviyesi, imdadı 
sıhhi otomobili, Profesör Pros· 
tun yaptığı plan meseleleri üze
rinde görüşülmüştür. 

Bir nisanda toplanılmak üzere 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

---o---
Uludağda kaybolan 

çocuk davası 

Deyly Telegraf gazetesi mu
habirinin Kopcnhag'dan bildirdi. 
ğine göre şimali ve merkezi Av. 
rupadaki soğuk son günler zar. 
fında azami haddine varmıştır. 
Esasen buz ftutmuş olan Katezat 
boğazında müthiş bir kar fırtınası 
olmuştur. Danimarka ile Norveç 
arasında bulunan bu boğazda on 
üç gemi hareketsiz kalmışlardır. 
Buzlar tarafından muhasara edil. 
miş olan bu gemilerd~n ikisi buz
kıran gemidir. Diğer on bir ge. 
mi Danimarkada sabırsızlıkla 
beklenmekte olan kömür ile yük. 
lüdür. 

Danimarkada kömür sıkıntısı 
<'lduğundan binalardaki sıcak a. 
kar sular tamamen kesilmiş. hat. 
ta o kadar ki bizzat Kral Kristian 
bile ocak üzerinde ısıtılmış su ile 
banyo yapmağa mecbur olmuştur. 

Deniz Ozerinde Patinaj 
f svec ile Danimarka arasında 

buluna~ Dir Sund boğazı birkaç 
metre kalınlığında buz ile kaplı
dır. 

Birkaç g-ün evvel Danimarka _ 
nın Elsenör mıntakasmdaki güm. 
rük muhafızları lsveçin Helsing. 
burg şehrinden gelen yirmi beş 
İsveçli seyyahın eşyalariyle bir. 
likte denizi patinaj yaparak geç-

tiklerini görmüş ve hayrette kal. 
mışlardır. 

Asıralrdanberi Dirsund boğazı 
yürünerek . veya patinaj yapıla. 
rak geçilmış değildi... Danimar. 
kalı gümrük memurları evvela İs. 
veçli seyyahların böylece Dani
marka topraklarına girmeğe hak. 
ları olmadığını ileriye sürmüşler 
ise de bilahare seyyahların böyle 
beklenilmiyen bir şekilde memle. 
kete girmelerine müsaade etmiş. 
!erdir. 

Almanlar Varnemud limanları 
ile Danimarkanın Jedmund lima. 
nı arasında münakalatı muhafaza 
ve temin için büyük gayretler 
sarfetmişler ise de bunda muvaf· 
fak olamamışlar: feribotları buz. 
lar arasında hareketsiz kalmıştır. 

lıviç~ - 33 
1sviçrede muazzam bir soğuk 

dalgası hüküm sürmektedir. Jü. 
roda sühunet - 33 dür. En yük. 
sek hararet derecesi Zürihde -12 
olarak kaydolunmuştur. 

Ho1andada ise sühunet - 24 
clerecedir. Şimdiye kadar Holan. 
dada bu kadar soğuk görülmüş 
değildir. Yalnız 1923 senesinde 
siihuset - 22,2 ye kadar düşmüş 
ve bu soğukluk bir rekor olarak 
kaydedilmi' idi. 

1 nHnlık, belki bir ar\in hamin 
önünü alacak, ebedi sulh hakikat 
ol:tcaktır. işte o vakit ezeli bir 
c:avanın, Habil ile Kabil kördü
ğümünün nasrl çözüleceğini dü. 
şünecekler. Medeniyet, timdiye 
kadar her halde İnsan içinin vah. 
~i tarafiyle fazla meşgul olamadı, 
ki kadın şeklinde tecelli eden 
h ···ı, kin, mağara devrini yatalı
vor. Altın kanatlı aşk için meşhur 
Fransız hıııtibinin hürriyet hak. 
kında söylediği ıÖ7leri tekrar e
debili yoru:r.: 

- Ey aşk .. Senin uğrunda ne 
cinayetler işleniyor. 

• • • 
Eflatun kadını J<iyle tarif edi. 

yor: 
"Kadmlarla katiyen konutma, 

onlara hiç bir sırrını açma. Onls. 
ra ~nrşırsan •Ö~lrrini dinle, fa. 
kat onların 2kıinc hllreket eyle. 
Erk.~l< yanında kadının da bat ve 
hükümdar olduğu yerde,. hiç tür. 
hesiz o kaclın erkeği mezanna gö
türmüttür. Kadın ıö:r.ünü dinle. 
yen adam erkek değildir. Kadmın 
idare ettiği kimse, hiç bir zaman 

1 
umir olamRZ, Adem'in saadetini 
mıııhv ve harap eden kadın; Sü. 
~ymanın tahtını ziyaa uğratan 

Halk hayatına canlı bir şekilde 
bağlı olmak, kütlelerin hayat tec. 
rübelerini daha tekamül ettirmek, 
onun müterakki sevki tabiatleri. 
ni daha olgunlaştırmak işte ede· 
biyatın sosyal vazifeleri. 

Buna, (Huıusi) - On yıl ev. 
vel Uludağda kaybolan cocuğa 
ait dava tekrar tazelenmiştir. 

İzmirde baytar Aziz ile fahri. 
katör Mehmedin ailelerinin han. 
gilerine mensup olduğu anlaşıl. 
mıyan bu çocuk için her iki aile
nin kanları alınarak tabibiadli da. 
iresince tahlil ettirilmiştir. 

Berlill ve Moskovanın 
tekziplerine rağmen 

kadın, Yuıufu zindana attıran kil. 
dın, Davut hükümdara bunca &'ÖZ 
yaıı döktüı-en kadındır. Kivuı 
kadın ıözünc inandığı için oilu 
Siyavüt'ü yanar atete attırdı.'' 

Halk, yazılan eserlerde kendi. 
sini, kendi öz hayatını görebil. 
meli, onlara nüfuz edebilmek i. 
çin kendine hiç de yabancı olmı. 
yan kapılar bulmalı. İnsan haya
tının tipik tezahür ıtekillerini doğ. 
ru olarak ve derinden kavrıyabil. 
melidir. 

Bu tahlile ait rapor müddeiu. 
mumiliğe gelmiş, raporu cumhu. 
riyet müddeiumumi muavini Re. 
şat Türel tetkik etmiş, dosya bi
rinci sorgu hakimliiin"C verilmit
tir. 

Galiçyada 
Eflatundan ıonra gelen her fi. 

lezof, ıair, Alim dilinin döndüiü 
kadar söyledi. Fakat bütün bun· 
lar, malumu ilamdan batka l,ir 
tey değildi. Selim gibi ceüur, 
kahraman bir hükümdar bile: 

Alman askeri fa ' ışidat. varmış! Şirler pençei kahrımda olurken 

Halkın hoıuna gitsin diye de 
eseri basit materiyaldan itlemeye 
hacet yoktur; ve bu doğru da ol. 
maz. 

Şekilde de sanat ve eatetiiin 
müşkülpesent isteklerini tatmine 
çalışmalıdır. Uzun ömürlü bir sa. 
nat eseri ancak hem muhtevada, 
hem de şekilde değeri birleştiri
lebilen bir eser olabilir. 

Edebiyatımıza inkıl ;pçı bir ye. 
nilik 2'etirmek isteyen ve halkçı. 
lık iddia eden 2'ençlerimiz bizce 
buna ancak hakiki realizmle ula. 
şabilirler. 

SUAT DERViŞ 

Büyük sanayi sahibi 

T ysen Alman tabi
iyetınden çıkarıldı 

Amsterdam'dan bildirildiiine 
göre Alinan sanayi erbabından 
Friz Tyıen ile karısının 4 ıuhat 
1940 tarihinden itibaren retHnen 
Alman tabiiyetinden çıkarılmı' 
oldukları dahiliye nazırı doktor 
Frik tarafından bildirilmiıti'r. 

Halen lsviçrcde bulunan Tysen 
l 933 senesinde Hitlerin iktidar 
mevkiine ıelmeıi için azami ıay. 
reti göıtermiı ve 1939 ilkbaharı. 
na kadar nazi rejimini bütün kuv
vetiyle müdafaa etmiı idi, 
Tyıen teşrinisani 1939 da Al. 

manyadan ayrılmıt ve nasyonal • 
sosyalist hükumetinin kendisini 
muhtelif ıekillerde tazyik etme. 
sine rağmen memlekete avdet et. 
memiştir. 

Rayş hükumeti bu sırrı uzun 
müddet sakhyamıyacağından ni
hayet Tysenin Alman tabiiyetin. 
den çıkarılmış c-lduğunu resmen 
ilana mecbur kalınmıttır. 

VAKBTa 
abone 
olunuz 

Seylap esnasında ölen 
mühendisler 

B,·rıa, (Huauai) - M. ~maL 
paşa ve Karacabey seylibı esna. 
sında, Uluabat deresine indirilen 
motörün köprüye çarparak parça. 
lanmasiyle neticelenen kazada 
nafia su işleri sürveyyanlarından 
Hüseyin ile diğer bir arkadaşı bo
ğulmuşlardı. Evvelki gün Hü. 
seyinin cesedi Apolyond gölünde 
bulunmuştur. Cenazesi Karaca. 
beye getirilmiş, bugün de şehri. 
mizden birçok mühendisler cena. 
ze merasiminde hazır bulunmak 
üzere Karacabeye gitmişlerdir. 

Ziraat turnesine çağırı
lan teknisiyenler 

Bursa, - Kendilerine ziraat 
sahasından meydana gelen ye. 
ni bilgiler öğretilmek; bilhassa 
zirai mücadele şekilleri, ziraat a. 
lat ve makineleriyle geniş mik. 
yasta ziraat yapmak usulleri etra. 
fında ilmi malumatları artırılmak 
üzere, vilayetimizin Karacabey, 
Yenişrhir ziraat muallimleriyle 
merkez ve M. Kemalpaşa müca
dele teknisyenleri Ankarada zi. 
raat vekaletince açılmış olan zirai 
kurslara çağırılmıştır, 

Bir manto hırsızı 
yakalandı 

Bursa, (Huıuıi) - Vilayeti. 
miz merkezinde muhtelif tarihler. 
de hamamlara yıkanmak üzere 
gelen kadınların ~to}an çalın. 
dığı zabıtaya vakı şıkayetlerden 
anlaşılmıştır. . 

Bunun üzerine faahyete geçen 
ıabıta Aksaray Selçuk camii so
kağında damadı Ali Rıfatın evin. 
de oturan bir kadının- manto sat. 
tıfmı ı.-;örerek kendisini göz hap. 
sine almış· ve neticede bu manto. 
nun çalın~ış olduğu meydana çı
!carılmıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda da, 
iuçlunun Hasan kızı 70 ya~ların. 
da Fatm olduğu ve muhtelif ta. 
rihlerde Bursva gelerek Umur. 
bev hamamından, Yeşil hama. 

Fransızca Pariıuvar gazetesi. 
nin Londra hususi muhabiri bil. 
diriyor: 
Berlin ve Moskovanın tekzipleri. 
ne rağmen Galiçya mıntakasında
ki Lov tehrinden Lit•anya'ya ge. 
len Polonyalı mülteciferin ifade. 
Jerine göre garbi Ukrayna'ya ve. 
ya Polonyalıların tabirine göre 
ıarki Galiçya'ya Alman kıtaları 
tahşit olunmaktadır. 

İngilizce Deyli Telegraf gaze. 
tesinin Sovyet Rusya - Litvanya 
hududundaki hususi muhabiri şu 
haberi vermektedir: 

Yeşil huduttan Litvanyaya gir. 
miş olan Polonyalı bir şimendifer 
memuru şarki Galiçyada Horo. 
dettka mıntakasında Alman kıta. 
lan ve askeri malzeme ile yüklü 
olan on katar görmüş olduğunu 
bildirmiştir. Bu katarlar Kolomi. 
jaya gitmekte imiş. 
Aynı zamanda alınan haberlere 

göre Alman mühendislerinin ida
resi altında Rus • Romen budu. 
du boyunca istihkamlar yapılmak. 
tadır. 

Lovdan öğrenildiğine göre şeh. 
rin bütün cenup kısmı, Romen 
hududuna kadar Alman kıtaları 
tarafından işgal olunmuştur. 

Bu haber teeyyüt ettiği takdir
de Almanlar Galiçyadaki tekmil 

Barem hakkında mali
yenin bir tamimi 

Ankara, 17 (Huıuıi) - Yeni 
baremin neşrin-den evvel ilga e- ı 
dilen derecelerden en yakın üst 
dereceye geçmiş olan memurların 
lağvedilen derecelerde geçirdikle. 
ri hizmet müddetleri terfi etmi:ı 
bulundukları maaş derccesind~ 
gecmiş sayılacaktır. 

Maliye bu hususta hazırladığı 
tamimi alakadarlara bildirmiştir. 

mından, Nu.uhpaşa hamamından, 
Eskikaplıcadan, Çakır hamamın
dan mantoları çaldığı anlaşılmış. 
tır. 

Fatmanın sattığı (3) manto el. 
de edilmiş, diğerlerinin de kim. 
lere satıldığı hakkında tahkikat 
açılm>Ştır. 

K ısa ca : ··--·-·-·-· ... -·-· ........ · .... · ·ı 

Dar sokakların hali 
latanbulun birçok sokakları dar. Malum! ların birer tamirhane haline ıeldiğini ıörüyo-

Şu halde itlerimizi bu dar .okaklara ıöre yapıp, ruz. Herhangi bir nakil vasıtası geçmekten sar. 
gelip ıeçenleri rahatsız etmiyeceğiz, değil mi?.. fınazaT, insan adım bile atamıyor. 

Ne münasebet? .• B:tıün birçok dar sokak. Belediyenin dikkatini çekeriz. 
~----···· .... ··-----·-·--... --. ................................... ---.. -···--····-····--·-------

petrol mımakalarına ve Alman 
- Rus taksim hattı ile Romen 
• Sovyet hududu arasındaki demir 
yollarına malik olacaklardır. 

AıkcC"i luıal 
Galiçya mıntakaaının askeri it

gale maruz kalması daha mühim 
l>ir hadisedir. Bu tertibat icabet. 
tiği takdirde Balkan devletlerinin 
herhangi biri üzerine stratejik bir 
hareket yapılmasını mümkün kı
lacaktır. Bu hareket için de an. 
cak vollardaki karların tamamen 
kalk~asını yani nisan ayını bek. 
!emek icabedecektir. 

Galiçya petrolleri ise Almanla. 
rın bilhassa yağlama işlerine fev. 
kalade yarıyacaktır. Hususivle 
Borislav petrolleri yağlama işi. 
ne fevkalade elverişlidir. 

Romen petrolleri fevkalade ol. 
masına rağmen yağlama işine el. 
verişli değildir. 

lerzan, 
Beni bir gözleri ahuya zebun etti 

felek . 
Dememit miydi? ... 

Evet, İnsanlık belki bir &Ün 1tu 
d..-tten kurtulacaktır. Falcat o 
vaktin inıanbiı 20 nci aıır insan. 
!arma "va.iııi' demiyecek mi? 

NtY AZt AHMET 

Tayyare biletleri tren
lerde de IT'Uteber 

olacak 
Ankara, 17 (Husuıi) - Tay. 

yare bileti alıp da hava müsait 
olmadığı için tayyare ile gelemi • 
yenlerin tayyare biletlerinin tren. 
!erde de muteber olması için ~v 
let Demiryolları idaresi alakadar
lara bir tamim göndermiştir. 

Görüp düşündükçe 

Nasıl kuı·uluyor? 
Uiinkü 1:azetelcrin hcnıcıı heı.simlc, .ayni müjdeyi oku-

duk : · 
- Erziıu·an yenle.len kuruluyor. 
Oı·ııdıı kıyamet kopalı, henüz iki ay hile olmadı. Bu kadar 

kısa bir zıunana otuz iki bin l"Cnazcııin \'t\.zlreleri bile giiç ı;ı
ğ·ıu-ken, y<.'ni hiı· şehrin kul'ulnuıımııt başlamak, gcr•,;ekteıı 
(;ğiiııiilc<"ek bh· ı;;cydir. Jföylc bir baı:-ıırıı;;ı, milli lmdretlmizin 
yükıwk bir C'Seıi g;ihi de dii~iiııebiliriz. 

.\Jl(·ak ı;ııı ntr, ki .ErzinC'an, 'l'okat, Anıas) a gibi büyükçe 
lllC'l'k<•zleı-le oıı l:u·ın C'tratmılakl kasahtı \"e küylcrdcki geni~ 
hıuabelerdc yeni ı.;r-.ıincanlar, ,\nıasyaiar kurulurken, çok de· 
rin tıetkiklcrin ~ apıhnasını <la emrediyor. J<'elAket etrafında 
konm;mlııfl, )a:tılıı·ken hiitün aftızlar, biitiin kalemler, bu mm
takanrn tıaıih ic,;indeki geçmi':' zelzeh·lcı·inl snyıp dükmiişlerdi. 

İlk ht')"<'<"an \"c c,;ıl~mlık günlcı·i ~eçiıt de, tnda, ı:;uur ay· 
ılınlıi:tmn c,;ıknrılııwa, bir dnha tl'kerı·iir etmcm<'"l c,;ıırcleri de 
aı·nst 11·ılıııağa baslnnclı. 

• \"<.'ryiiziiniin' bu tabiat \'Urtı~huııuı en çok u!;rnnıış ülke
h•rindt'ki yapı tnr-.ıları üstiindı• konıısuldu. 

JRIH>lllarıu tecı·iibcleı·iııden sü; ac,;ılclı. Onların zelzele 
ııııntııkalaı·ı lf:ht yeni bir in~a sistemi hulduklan 11öylendt. 
HnttA bu arncta nıukR\"\"a l'\"ler<l.cn hnhscdenler hile oldu. 

Sert. riiz~ih·lar u~ı·ajtı, kahıı kar tnhakalarl) }(il örtiilü bir 
"iklim,, de muka,·,·a c,·, haylı garip olmakla heraht'r, bunları 
ela giiliimsiy<'rek cliniC'dik. Zelzele, ef:er hlr toprak yaradı1ı
şının neticesi ise, hu yııı·adılışta yerler, arada sırada ır.arsılft("ak· 
tır. \"atan clc-ı-ti!;itlrmek kabil olma.dıtına gürf', hu sarsıntıları 
karşılaya<·ak c,;areyl, binanın sisteminde araya<·a~ız. 

Beton, a:aliha da)·anmıyor. Çelik le\ halarla potrel direk· 
lcrln Jşhnlzc daha çok yarayat·aj'tmı umuyorum. Jluna karar 
,·ermek hakkı, fen heyetlerinindir. Onlar, ctrftfh tetkikler· 
d{'n ııımıra, nt<'ınlekctimiz için bir inşa tanını benlmsl)'ebllirler. 
''Karabiik,. fahı·i: .. atarınm işlC'me(cn ha.";'laması, belki demir 
harcanışını, giiç katlanılacak iktisadi hlr yük olmaktan çıkaı·
mıştır. 

A<·aba, şimdi kundnıai:a başlamlıitı s()yl~nen yeni Erzin
can, hangi si~tcnı J·apıyı benhnsemiştir? Ru noktayı bllı«'y· 
dik, müjde karşısında gerçekten se\'inecektlk. 

HAKKI SVHA GEZGiN 
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= Program \'C Memleket aa.nt Şeref ve Taksim stadlarında dün yapıl an 

RADYO 

'-Y&.n. 12.35: Ajans ve Meteoroloji Yazaıı: 

3 se~:~~~~r~~·ec~ği~!:: Mekte .. sah kala 
Kam, Cevdet Çnğl:ı., lzcttın ôkte. p mu Q • rı 
13.10: Türk mtlz!gl: Çalanlar: Vecihe, iJ1 BtRlNCtBAB 
R~en Knm, Cevdet Çağla, 1.zetUn . . 

ôkte, Okuyan: .Uelel< Tokgöz, 13.tO/ Taksim Stadında: 
l•t30: .MUzlk: KU!:Uk orkestrn: (Şef; • 
'.f~Jp A=km>. ıs.ooo Program ve S1ŞJ..t TERAKK! · YCCE ÜLhO 
'tle.mlcket saat ayan, ıs.o~· ltllzik: 1 2 - 1 . ..., 
Radyo caz orkestrası. 18 ao: Çocuk . Hak~m Ahmet Adem. ıdare · 
wı.U. 18 i5: serbe3t Saa~ 19.ıO: sındekı. t~k~mlar ~u şekıldc sa • ... 
Mrmleket e:ıat nynrr, Ajana ve ıtete- haya dızıldıler: 
ırolojl baberterl, 19.30: Tilrk Mllzigi: ŞIŞL:l Tl1RAKK1 : . 
Pcgrev ,. 8 ııcmallcr. Çala.nlar: Kcmcn. Tahtr • 1'uuı~, ômcr - Feth!, 

Ru""n ı am· Kc....... n .... 0 • ...,. • Muammer, Rasim, Ahmet · Tur.r çe, ,,._ ' ..._..., ·~ ..-.rer, l V l T t Ş b 
Kn .. un Vecnıe· Ud, 0e"det Ko•:uı· ru ' eyse, urqtt , a an. 
~·~ ' • ' .... ' l:'UCE ULKlJ: 

l{llddOm, :Nuri Halil Poyraz. Okuynn. M .. ı A'.e-''d' v '· ....... __ ,r İlk • a.wuır - KK'U, ın, ,1• arııı. • 
far: .... .....u er ar, Necmi Rıza. A- r :1 n ,__ S z· 111 t nema , uUTnu.n. e nn. " ura • 
hıskan, Sadi Hoşscs, 20.00: 'l1lrk mtt. ~· . t.>"ü Hil.8 K 
ğt: ıtıı.lk TUrkWcri, İnebolulu San ecmı, ~1 eyman, am, c· 

naıı. 
Recep, 20.15: Konuşma: (Tarihten Oyuna. YüceülkiUüler başla _ 
:ıtthrlcrJ, ;o 30; Türk müziği: Fasıl dı. Hemen hUcumu kesen Şişli 
eyeU, (Kl\l'Işı • program), 2ı.15 'l'ernkklliler, mul:abil hücumn 

l\füzlk: EdJp Sezen tnratmdıuı Vlyo. geçtiler. 

-

Galat~nravmuhacimi topa knfıt lr 1•1 ı:.,,.,>ıe!/•ıce Jr.ımııtk atıuor. 
Ve tabii halrem de saym1yo.·. .l\t•,t· ı 1>ir fır.'lal drljil mi? ... 

- Hn.vn. tebdiline gitmeden 
t!''Ycl bir pazar Ja.n\•ile t.e.5rifi. 
nizi bekleriz. ).lnry:ın sizi ~ok 
özledi. Bu fırsatla evintlzt do 
görmüş olursunuz, dedi. 

Sonra, pavyonlarının sadeli,'1.. 
ni tarif etti. Fakat. Boşcn, es. 
kiden n\'cılann buhı..~ yeri o. 
lan o p:ı\·yonu tanıyordu. ~tat. 
VÖV": 
· :._ BiliYor musunuz, mal sa. 
hibiniz ?.iösyö Scgen benim dos.. 
tumdur, dedi. Hatta bir kış gü.. 
nii öme ye.."lleğini hep beraoor 
sitl.'1 pavyonda vcm.iştik. Orası 
ndeta bir viranedir. 

Bu d~rccc !akirliği, duvn.rnk 
ulnvlı tavırlar takman KonS
tnns. o kulübenin hnraplıı?ı hak. 
kında arkncla.c;ı Madam Scgen. 

1 den işittiklerini anlattı. Doktor 
Butan. hemen söze atılarak: 

l(lıuıeı Solo'lnrı, 2L35: MUzlk: Opera- Oyun 15 inci dakikaya kadar 
ı r: (Pi.) 22.15 Memleket saat ayan, mütevazin bir şekilde devnm et-

Jans h:ıberlerf; zira.at, Eshıım - ti. 
TahviIAt, Kambiyo - Nukut Bonmsı 16 ıncı dakikada. Yüceülkülü- Yüoeülkülüler oywm ka;r.an • na üzerinde rol oynıyan 
(Fiyat). 22.30: Ajnruı Sl'Ol" 8et"vis1: terin kasti bir hnreketini hakem mak azmile oynuyorlar. Hayriye ile Gnlatas:ıray 
22.40: Mllzlk: Cazband CPl.) 23.!!5/ penaltı ilE" cezalandırdı. Murun- 5 inci dakikada bir frikik ka- smda cereyan etti. 

- ~Iada.m Segen müştcrile
ma.ç.ı rimdendir. İkinci çocuğunu do. 
ara - ~duğu zaman, kendisine bir 

23.:;o Yarınki program ve knpruıııı. mer bu penaltıyı gole tahvil et- znnddar. Fir.ikiki Süleyman çek Takımlar: 
ti. ti. Top ağlarda... GAL.1TAS.ARAY : 19.2.1940 Pazartesi 

U.30: Prognı.rn ve memleket san.t 
a.yarr. ~:Ajans 'lie meteoroloji hn
berlcı1, 12.:iO: Türk MUz1ğl: (Pl.) 
13.30/14.00: lruzik; &n!onik Mili:!!:: 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 

t ayan, 1 .os MUztk: Radyo Cnz 
Orkestnuıı, lS.40: Kon~m:ı.: (Umu. 
mı Terbiye ve Iledcn Terbfyeal), 18.55 
Serbest saat. 19.10: lılemle'ket eant 
ıı.yan, Ajans \"e meteoroloji hnbenarl, 
19.SO: Ttlrk MUı:lğl: Ceç!t konseri 
(On okuyucu sıra De). Çalanlar; Vc
clhe, Ruşen Kam, Kcmnl N. S Ybun, 
Cevdet Kozan, Cc\'dct Çağla, hzetttn 
ôkte. 20.15: l{onuşma (Fen ve Ta.biat 
bUgUert). 20.30: Türk Jı(Uzlğl Çnl::ı.n. 
lar: RA:şat Erer, Falılrc Fenan. na.. 

Ferısan. Fahri Kopuz, ı - . Oltu. 
vnn: llustnra Çağlar, :ltllzeyyen Sc. 
nar, 21.15: Mllzlk: Küı:ük orkestra. 
22.lri: Memleket sant aynn, A~ 
haberleri; ziraat, Eshnv - Tahvll!ı.t, 

Kambiyo -- Nulrut BorSaat (Fiyat) 
22.10: MUzlk: Cn.zband (Pl.) 23.25 
23.30: Yannkl proı;ram va kapsıı • 

20.2.1940 Salı 
ı2ı.30: Program ve memicket saat 

23 üncü dakikada uzaktan ce- Devrenin btından sonrası Yii • Necmi - Talat. Ali • Jlalnnut. 
kilen bir şütu Mazhar tutamadı: ceülküIUlerin hakimiyeti altında Ali, llamit - Billcııt. '/\'ıffi, .5a... 
Gol! .• Şi~li Terakkinin ikinci ve devam ettiyse de netice yok... hap. Aydın, Bedri. 
son golU. Oyun d:ı. 2-1 Şi3li Tarnkkiruo Tl AYRl1'E: 

Birinci devre bu şekilde de- galibiyctile sona erdi. Mualıit - Altmct, Mustafa -
\'Mı ederken 2-0 Şişli Terakki- GALATASARAY - HAYPJYE Necmi, Faru1:, Arif • lımıct, 
nin lehine bitti: 2 _ 2 Kadri, Orhan. Saim, Tevhit. 
JK!NCİ DEVRJ;; Günün en mühim ve ~mpiyo- Oyuna Galatasaray başladı. 

,------------------------- 1 1\a.leyc kn.dar inen Galata.sa. -

trııım;ml lı nını, !,\l! il ..._ B U G Ü N ~·lı1Jll!Brıııı~nıımın,ı'ı raylılar, Ha)Tiye kalesini epey-
" ,·Ha:!!J illli . ıı .ı ,....- 1 U mllilltildlmı ce sıkıştırıyorlardı. 

.. ' M E L E K •. p E K 9 uncu dakikada. Bülcnd.in or -~ ve tasını Şahap güzel bir vuruşla 
ilk Galatasaray golü11ü nttı. 

en büyük Artisti ~ 

10 uncu dakikada İsmetle K:ı 
dirin anlaşması topu Galatasa • 
ray kalesine indireli ve lsmetin 
eıkı şütunu nğlarcla ırörüyoruz. 

ırtı,Tiyenin beraberlik j!Olü. 
12 inci dakikada Gala.tasarav 

sıkışıyor. Hayriye bir frikik ka
z:uuyor ''e Orhantı. çektiriyor. 
Çekilen şut avut. 

Oyun bu şekilde de\·am eder · 
ken ani bir hücumla GaJatasa • 
raylılar Hayriy~ kale.~ini sardı. 
lar. Şahabın çektiği şütu kale • 
ci kornere altJ • .Korneri Billent 
gekiyQf, • • 

n, 12.:~: Ajanııı ve Meteoroloji hL :. 
lıerlerl, 12.liO: TOrk lı!Uzl:L Ça.lıı.nl:ır: 
l"ahlro Fersıuı, Kamal N. Seyhun, 
fo~ahrl Kopuz, Refik Fcra:ın. l - Oku
'<nn: Mustnfıı Çağlar, .Azlze Tözcm. 

ERTUÖRUL MUHSiN!~ 
ıo;eaıı S:ıatlcrinc Dikkat: .,; 

BUOt'N: 1PEK'te Saat 10 - 12 - 2 - 4.15 - G.30 \'e 9 da ., 

Hiç bir yere değmeden kale 
üzerine :gelen top, yine hig kim 
~ye değmeden ağlnrr btildu. 

Vaziyet 2-1 oldukhın sonrn 
karşılıklı devam eden hUcuuılar· 
da. iki Utraf sayı kaydedemedi· 13 80/1,.00: :Mllz1k: Kar?§lk luı!U' 

mtıztk (Pl ) 18.00: Pro~ ve mem
leket aıı.ıı.ı ayurı, 18.05: ~Uzik: 0pc. 
ret Scleksyonlan (PL) 18.40: Konuş
mn (Ç!ltçlnJn ııaat1). 18.55: Serbeııt 

t. 10.10: llem!ekct snat ~. 
AJana vo meteoroloji Jıabel'lert, 19.30 
Türk ~iği: Gerdaclye köçek takımı 
Ankara .radyosu kllme 8eB TO saz M
yeU. !dara eden: Meaut OeftlU. 20.lti: 

ELEK•tc: Snat 11- 2 -- 4.15 - 6.30 ve 9 do. :; 

rnndnldRt'ln siiyllycnıcdiğl ... Güt.l •rin gijrcmediğl... 1 
Jlnyatm çözcm0<liğl ... Muammalarla clolu.: 

DUVARLAR ARKASINDA 

lcr. . 
lıtlNCt DEVRE 
İkinci devre mfite,,.·azin bir Re. 

kilde cc:revan etti. Hayriyelncr 
bir beraberlik içln bütün devre 
çatıştılar. Nihavet bu çalışma -
om ııemeresini oyunun bibnesinc 
2 dakika. kata gördüler. Ve bu 
mühim nıac da 2-21:>crabcre ne
ticelendi. -

müddet o pavyond'.l oturmasını 
ta.vsh-e etmiştim. O nefis ha\·a.. 
lr rerde çocuklar mnıtlar gibi 
serpilirler. 

Boc;en o ahenkli gillüşt.1 ila 
mutat şakalarma başladı: 

- Oh! Ne a.ııi! Azizim Mat -
yö, beşinciniz yakmdn gelir in. 
şallah! 

Konstans itirailt bir bakışln.: 
- A ! Bu defa artık hakikııt('n 

c:ıl~ınhk olur! Ümit ederim ki. 
Maryan knrd~imiz bu kadarla 
kalacaktır. Zira bundan sonra 
hicbir mazeret kabul edilemez. 

Mat)·ö, bu s(57Jerin şümulünü 
anlıyordu. Bir insanın gözgöre 
kendini mw::ıyakaya sokmasma 
akıl erdiremi}-en bu adamlar, 
kUçük ailevc merhameUe karı • 
§tk bir hiddet 2'ÖStCJ"fyorlardt. 

Konsta.ns sözüne devamla: 
- Sonra. cidden fena bir ,.a. 

uyete düşeceksiniz. Hele ben, 
öyle sarhoşlar gibi arkalann.. 
dan sürü ile çocuk sUrUkliyen 
i nsa.nlaroan tiksinirim. 

Bofell, sürekli bir kahkaha 
kopardı. Matyö ise hi~ ses r.L 
karmıyordu. Maryanın. Kons
ta.n:s hiçbir zaman a'~i fikirde 
ohımarnışlardr. Bi?Wk nolrtala.r 
onlan ayırıyordu. Rina.enaleyh, 
lii2umsuz yere ilci aile arumda 
soğukluk çıkmasm diye tarizle. 
ri hoa kar§ılrvor, kımıakt.a.n sa. 
kınıyordu. Niha)~t oeva.:p Ter. 
di: 

- Hakkmır. var, delilik olı.ır. 
F'akat bir 00.,5.inci cv'Jadmuz ge • 
le<X!k olursn. onu ~eriı::ingeriye 
~öndennek kabil mi? 
Boşen yüksek sesk: 
- Çare.si var, dedi. 
Doktor Bntnn ~ 
- O <:areler arasında tehlike

"'İs bir tane bulunur nuı acaba? 
Boşen şevke g,.J<ii. Doğam 

Ş mc.selelerini hususi bir 7.cvk ve 
eref Stadında: alika ile takip eder, ve her fir.. DUYUK FRA ... ~STZ 'FlL'Ml 

Fransanm kudret kaynağı olnn 20 bUyUk yıldızı }·arattı: 
GABY • IORLAY - }~RlO 'l'OR STUOlIFIN - ı~uoIEN 
131\.UOUX - IARGUJ.:RlTE IOUE.\'O-.MlCRElı St.MON 

Şeref atadıuda dibı de m.c1,t.cplcr ı:;atta fikrini ortaya kovu o beliğ 
arasın.da.ki futbol ırıii.,abaktıları- ! bir li3anla :muba.haeeyi ne.tice • 

İJl şıyabilme.si jç 
ll dört çocu~ d 
Sizin bir evi~ 
siz hamiyetJt 

Bosen 'lıidde 
- Ben I!li ?ı 

ki kendiı:ni bCJJ 
lrşıyorum: 
lekeUcre bile 
nım ' no... biİ. .•• "" 1 
cocuk sahibi 0 ileler- vardır. 
tiştinn~ktcn . 
Fa.kat ben sıt 
tim itibarile 

Kantl§Illa (lktıaat ve Hukuk Saati). 
20.80: Türk MUzJgi: Fasıl heyetL 
21.U: Komu takdimi: Halil Bedll 
Yönetken, MUzlk: Radyo Orkestram. 
<Şef: Ferit .Alnar). 22.l:l: Memleket 
saat ayan, Aj:ıns haberleri; ziraat, 
Esham - TahvllAt, Knm'lıiyo - Nu. 
kut borsası (Fiyat). 22.35: MUz1k: 
(C&zband (Pl.) 23.25/23.SO: Yarınki 
pmgram '\"e kapaını. 

F.J,YJRE POrESCO - nETTx STOOKFF..JA> UMı ...... 
na. dcua.m. <:dildi lendirirdi. Ev"'·eli Butana llÖZ 

PERTEVNtYAl .. - MUALLİM söyletmemek için. bir ebe dok-· ·~-------
MEK1EB.t 1 - -O torunun bu husustaki fikri bi -Bunün Günün ilk milsahaka&Dı Per- taraf olamn-.a~nı latife tar. 

!'.I t.evniyal ile Erl<elc .Mnallim ta. - mıda ileri .sürdü. Sonrn, Maltüs 
Programa ilA.\"etcn: Uenkli M 1K1 WALT D1SN.EY. knnları hakem Halid Ga.libm j _ nazari~·esi hakkında bütün bil_ 

21.2.1940 Çar§amba. 1 Uünyanın güzii 1°'8 kulağı PARAMUXT JUR.ı..VAL. daresinde oldu~ kalbahk bir <lik1erini anlatın. iki .as:r .sonra 
12.30: Progrorn ve memleket Mat lluı;Un saat 11 ve 1 de tenzflllth halk matineleri seyirci kütlesi önilnac yantılar_ herkesin ar.lıktan öle.ocı!ini 8ÖY· 

ayan, 12.8~: Ajaruı ve meteorotojl !m•m!l!B••••••••••••••••••••• Pcrtevniyal: Sedat - Ailil. Rul !Nli. 'Fakirlerin ırcc.inmektcn :M. -
habertcrt, ıuo: Türk Mllztği (Pl.) --------------------------- tıan - Mehmet, 'SaUihaiUin, Hay· ciz olmaları kendi kabahat.le.rin -
ıa.so/lt.OO: MUz.tk: xncc:ı: Orkeat.ra: rcltiıı • Ômcr, Fethi. Orlıa

0

11, den değil mivdi? Halbuki zen _ 
Şiikrü, Taci. <?inler. ummni !!efaletten rnes'ııl 

1 (Şel: Ncclp A§km). u.oo l'togı'IUJl ugu··n SAKARYA s"ınemasmda MMllim mektebi: Mr.hmct. olmnları şövfo dursun. bilaki!. 
ve memleket muıt nyarı, lS.O!I: Ttlrk Nihad, Fethi • ômcr. llalil, :ıile1erini 1küçilltcrek, asıl iyi ile 
mllztğt: Fasıl heyeti, 18.55: Serbest S b" ' -
ııaat.. ıo.ıo: .Memleket sn.at ayan, iki bii)-ftk \C ~~irfüm~mlş mm hln:lcı.ı a ıt • ıllü.&cyi.n. Demir, Arif, 1 ltötüvü aımd eQ{\obilcHklerinl ~cıs 

Suı.JJıi, Racı. I termhıırlar mıvdı ! Boı:;en. dai-
A;fans ve meteoroloji h:ıbertcri, ıuo A o .. , ,. •• 1 p 1 · H ı Oyuna llertevniyal lisasl sol • ma btlyümekte olan servetinin 
Tllr'k M..lzigl: Pl}'llm pdularf. Çn. şkın umu o IS azır o dansıkıbirhtictmrlabaşlark Ve vicdıtnmda zerre kadar anp bt· 
lan!ar: Hakkı Dcmııı.n. Şc.rl! ır;u, :na.. . ~ha ilk '18.kika!arda hiikimiye- rnkmadı~mı, ve keııdi ha.falan -
11an GUr. Hımıtlt Tokny. ()'kUyallhr; tı ellerine alarnk ;\fuallim Mü- nm -oezn.smı ~ken fakirlere .hiç 
S! ~ HCJZSC3. Safiye Tokny. 20.l!i: l"nri"' OpCl'ıt;o,rnd:ı bfıtfın lH i, miıf"ssir bfiriik bir tebini sıkıştırdıkları ı:öriildü. ~ ıaeıyamad~1 açıkça söy1e _ 
~omı.'mlıı (.D~ 1>0lltllcn :?Ja,dl!;elt!11). bfl.tctleıini n i~1 iı-fa'k"ilc ınncel'l\. '1 c Znbrtn 

1 

Dakikalar ilerledikQe ıiki ta _ di. 
20.00: Tam&lı: Bir ~ hlk!ty~ııL Ya.. rC'\Tilmiı;; hlr :mm rilmf ra:f:ın da ~-&~'retli oynadığ'ı gö _ Doktor, Malt üs nv.arivesinin 
uuı: Vııbt Oz. 21.00: 8 rbest ıraat. •••• zc cnrpıvoı-Qu. vanhş oldug-unu, kap'italir.m or _ 
21.ıo onu:mr.ı (Ha.t:ııık pos+.a. taı. l iı•••• ı ~ıhayct de'\·rcniıı sonlarına taıjan 'kalkar ve iş;1er malrnl bir 
tusu). 21.30: MUzfü: r.f)':.UdUcumhlır --------------------------il dogru Pcrtcvııiva.l .t:a.kımı soldan ı;ekilde ta.kaim edilirse arzm..,lm 
naıı <Şet: 1hs1.n KUrıçer). !!:?..ı 5 ı cııkı bir hilcıuııla Muallim }.fok· diki .sckencsinin <>n mislini re -
Mc:ın 'et at ınyıın, Ajans tı:ıuerıe.. ~--- tC'bikalesinc kadar indL S.ığde.n fah içinde be8iiycbil~eeğini an· 
rl: zlrıınt, c:ıhıım - tnbvlltLt. ımmtıL ortava gecen top Orbn.nz buldu lntmrva ca.lı§ı1l1.1ssa. oda, Boşen, 
yo - rıulrut bort:ısı. ffiynt,. :%.85/ ~ ve (\ dıt cok gil21el bir kn.!a dn.r· hoddmhıhna sı~marak, bir şey 
23 90: Yann1'.t ~rom ve knpıuuş. <'1~\l!Tlt:nıı: coı.mmT \ir. IU:RftEl:T l\J.\llCllAU. ~ hcsne takımının ilk ,.c son sa _ 

1 
b!lme!< istıemiynr, :zen~nlikten 

22.2.1940 Per~embe l ::\J111 ıffı•rnne IJ!r nıııvaltııkll'"t l•:ıııutılıklıın , .c bUti\n ı:ıl7.ı•ı mmırr 1g..:j vısını Mua11iıu :\felüebi -n;;.lar.nın bır şıkiıyeti olma.dığ-ıw söylü ~ 
".ı: n~ruJ;Jllannı ko:;tul'dnlılnrı ~~ talJctı. yor 'Ve meaut 'Y&Şamak istiyen -

12.BO: P.Pı>cr:ım Ye mcmlelret S&.'.lt ~ Devre de bfü;lecc hir .sıfır ı>cr lerin .onun gibi yapmalarını tav-
yan, 

12
·
35

: Ajans ve rnetcorolo!J m.. _: z Az A FRANSIZCA ~1 tevnival J?alebcsile bitti. siye ediyordu. 
ber'lerL l2 50: Türk MUzJğf: Çalıılllnr j :....~ ikinci devrede dnha ziyn&e DOktor Bııtan: 
Kemal N. Sc.)'b1ın, Ccvdct-Qaf;b, li"ah.. ... ~ SOZLU -- her iki tarafın kr.ırştlıklı hü · - O halde, Fransayı 'kendi 
n Tapın:, lzetun ôktc. ıl - Gkuynn: f C1;1nllan içinde cereyan etti. v~ iste~imizle mahveiliyoruz. Jngil-
Mcfharet Sa~k. Semah:ıt Ö%dcn9'!s. Yme netice ~işmcde.n bir sıfır tere. Almanya ve İtalyrıdsı. do -
1s.soın.co: Mllzik: Operet ı:ırkıları: Şahuerini görünüz. Pertc1'1liyaUn lehine nihayet *1ıntlar her eenc artmakta iken 
<Pl, 18.00: P.rQgTam ve mı:mııekct l:n m~lh' aşk romıuilannın mııh~enı bir ~rru;ı.... buldu. bizde korkunç sureUc azalmak-
ııa.at ayan. 18.05 .MOzlk: Rndyo c.u mr kadın htıJ-atı._ mr nrtlst hByııtL •• Bir ~k :manzume~ ..• · lSTA.'l\TBUL • VEFA 2-1 :t.adır. Nüfus :fübarlle hu ... n ... Av 
oı ' P -=e ın..ce: ~- JB.5.1: ~ -Şeref ~md:ı günUn son '!llÜ· nıpada1d mev1dimh 'ltü~Uktür. 
Scrbeııt rınat. u.ıo: Merrileket ea t ll!'wcten: ı~oKS JUn!\AL sou dliayıı. ve hnrp hnbeı'lrr1 .TE~ sa'bakastin Vefa ırc İstanbli.I li • 'Meğerse nil!us her tjeyden evvel 
ayl\ft, 4jau va metcoroıoJl h."l'bcrlcrl. --= 1Selcrf :hakem Refik Osmanm 1 • k~ demektlr. Ya,pıla.n .ista. -

(l)l'f·tımı 6 1ncıda) 1 lll!!mlffiMl~lnnlftt (Dc.vnmı G 1ncıdn) tlstiklerc ~öre, bir milletin ya· 

L a 1 e Sinemasında 
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939 yılında harici ticaretim:z 

ihracat 127 mil\İon, 
idhalat 118 milyo"n 

jSovve -Pn arbi _A_iye-ve_k ____ iıi· 

Ankıırn., 17 (.i\.A.) - Uarl 
el ticaretimiz bakkındn neero 
dUen resmi rak.aml~ra naza 
rao 1939 yılı tçloda 111 mil 
yon 2 4 8.934 Ura değerinde 60fı 
milyon 655. 778 kilo eşya ithnl 
ccUlmlş ve buna mukabil df' 
127 milyon 388.997 liro. değe 
rinde 9!7 milyon 966.999 kilo 
eşya lhrnı; olunmuştur. 

Bu Buretle geçen yılın dıı; 
ticareti kıymet itibariyle lhra. 
"atımız lehinde 9 milyon H<• 
bln 68 llrnlık lehto bir farlı 
,i;Batermoktedir. 

1938 yılında fse memleketi 
mi~ yapılan 149 mtlyon 836 
hln ~89 Urnlrk lthalAtn muka 
bll ıu milyon 946.511 liralık 
lhrncatt1.1, bulunulmuş ldl. 

Kı)·met ve miktar lUbnrlyle 
bnşlıcn lhrar,,at maddelerlmf 
ztn vnzlyetlcrino gelince: 

1989 :rıhnda 38 mllyon 948 
bin 30 Ura değerinde 46 mfl. 
yon 4 89. 7 83 kilo tUtUn, 4 mtı 
yon 189.725 Ura doğcrtnd" 
9 mllyon 216 bin 639 kilo PB· 

muk, 4 mHyon 310 hin 602 ı.
ra dei;ortnde () mtlyon 168.243 
klJo deri, 21 mUyor.. 919.70. 
llra değerinde 103 milyon 57 
bin 484 kilo yUn, Uftlk, yapa 
Ve iplikleri, 10 milyon 728.39 
lira değerinde 224 milyon 10 , 
bin 6 kilo z.nbire ve hububat 
5 mUyon 864.340 lira değerin 
do 46 milyon 864.690 kilo 
mUstahsllM nebaUyo. 

1930 da memleketimize it 
hnl olunan başlıca maddcJeriı 
kıymet vo miktarı da şudur: 

19 milyon 967.885 Ura değe 
rinde makine, 12 milyon 57 ı 
bin öCl llra değerinde 8 mil 
yon 122.20. kilo pamuklu ku
maş, !0.146.966 lira değerinde 
knra nnkl!ye vesaiti, 4 mllyon 
96.004 lira değerinde 8 milyon 
68.877 kilo bakır ve halit:ısr 
8.650.020 lira değerinde ~ mil
yon 249.943 kllo pamuk lpllğl 
'3.464.644 Ura değerinde 2 mil 
yon 826.699 kllo run, kıl ve 
bunların lpltklerl. 

~1~!t ·k·~~~-- ,~~~~;; çeb1 naaıse 
~ ~Clrafı 1 fncid-0) tında Norveç sularında gldlyor-

eı: Nh~~calt 15 §ubat· du. 
• 'il 

01'\t~ • O ta..'ibte Saat 16,30 da iki lng!Uz dcs • 
'ııı~hillerlni takl· troyeri ihtar olarak ateş etmiş 
~~"a d.~ına çıkma- ve Altmarkı tevklf e teşebbils ey. 
~~ ~clU~ haber lomişt!r. Norveç torpido.~unun 

Ve tıu aramnkta 1 kumandam protesto etmiş, Alt • 
~~yY:ucıer onu mark vapuru biraz l!Onra Josing 

bQ. ~ildeki Norveç koyuno.. girmeye muvııffak ol • 

Tayyare kaçakçıhğı d~vası 

Ruhi Bozcalı iki sene 
hapse mahkOm oldu 

ı ~rdtı- cc aı'U.lllaktay. muş ve bit kruvazör ve beş des
~-iz d · İntrcpid is • troye.rdcn mürekkep İııgiliz fi • 

~ ~~t ~troyeri ami • losu da Norveç karasuları d:şm· 
~eç ~i§, ami • dn ile mfl me...c;afeye sekilmi§tir. 
~llrk sulıı.nna Fakat blr mUddet sonrn. lngl· 

: da bulunan Uz destroyerlerinden birisi tek • 
( · kurtanıma.sını rar Norveç sularma drcrek AJL 
J~ mark vapuruna pek yakın bir 

~ Na; Fiordu mn.n- noktadan projökt&lerlni yak • 
~ t~. ~ eç tc-"' çekeri mışt.ır. 
A~~~e ~lt l.s.mindekl Ssat 23 de İngiliz kruvazörll 

t~ ~~ ~nın kumandanı de .koya girml3 ve kontrol için 
ı.~ı:~ he; lnP-llizlerden mürettebatını Altmark vanunı • 
·~~~l'k~tin çıkarılma· na Röndermi§llr. Bunlar vupur

, v~~ Bergc.n,e ka· da ba.z.ı İngiliz tebaası bularak 
1tl ~atı1~:_ıı.da kinde n. d troyerlere nn.klctmişlerdir ve 

ı.... taJdr.<ltl~z ve hu· bundan sonra aJTJlmı§lardır. 
~ "l.lıatı ı.:lerine tevfihan Norveç muhaf nr.a kuvveti i . 
~~t ~nu tekl!f et ki kUçUh torpidodan Jbaret ol • 

! \:a ~I~ nıa~"'Ull bu duiu için lngilb kuvvetlerin~ 
~ ~ eıntetır. mukabele edemer.di ve şiddctlı 
Q-ı..~.(ı~~ınnn vanu- protestolarla iktifa mecburiye • 
~ b ~ı. içinde t!nde kaluıı§lır. 
~atılunduV\ından Norveç bUkfunetJ Londrada.ki 

'i~ı:tııi ~~llhıu ve Alt· etc;Ul~ne ~önderditi er_1lrde 1n • 
)ı.e~lt Aleı Bc~nde 1 ~iliz hllkfunetinl derhal keyfi • 

1 ~!._tıtıtı~tnanvaya av vetten h~rdar etmesini. Nor • 
~~k ur.ere Nor vec; kara sularının ihUilfnl şld • 
~~o hrtifade et. detlo protesto eylemesini ve 

~!~~ d ~ldlfini söy· hlldisenin koyda vukubulmuş ol· 
· t~ ~oyeri bu • masına binaen lmra sulan budu. 
t.,~at Ulı:uı haricine du huswıuııda hlc; bir ynnhelt~ 
~ lt'ı:ıat ~-l~lıktan mümkün olamıvncabPdnn hA.dl· 

~.~jor ~ne Ko • senin Non·cçte derin bir lnfio.J 
~. :ttı: girmiştir. uyandırdr~mı eöylcmeslnl bil • 
~:~tttleını ~a • dJrmigUr. 
· lte d ~er. fa.kat 1 
\ ı,._ _ e bulunma • Eldllk l"ZlJ ~and~ tnglllz 
~· donanma.cıma Ue.rıde Norveçln 

~l~t destroverlnJ bllkUmranlslne rlavet etmesi st bll btr nuınevra emrinin verllmestni de istemek 
~. lnanevra esna talimntını nlmıetır. 

~!'l'al'a oturmu - Nihayet elçilik Norveç htlkQ· 
,_, lııe !!<>sak J.1 : metinin İngiltere hUkUmetin • 

ı~lsıı~~ıştrr den alman esirlerin iadesini, 
~li~ tıın bir uı~jr. Wnıinat ve tarziye ~kled1ğini 
~~ tııu~ destroyerinin bildirmek emrini de atm~. 
ı: ~ita akip iki taraf H:ırlciye nnzm Kot, muvak • 
J ~telen tnulınrebe katen Osloda buluıwadr~d"11 
~l ~an d6rtklşi hariciye nezaretini vekft.leten l • 

"' surette ya.. dare eden başvekil tn~lltrrP"';-
~ 1\.) ,Pslodakl elç!sile bucıiln e-örilcı • 
~1l' ~1 ltnark tnUret mfüı ve Norvee bftPt""lfı,ılrrnrr bt• 

Ankara 11 (Ttlefonlo) - Res 
mı e\'rak sahtekhhğından doları 
m znun \'e mevkut bulunan bari· 
O)'e vek!!eti eski memurlarından 
Ruhi Boıcalr hakkındaki davaya 
bu&ün ~ır ecza mahkemesindt 
devam edildi. Mahkeme heyeti re
is vekili Necip Altıok: an Omun 
SelçUk w Sabiha Erülge.nden mü 
~ikli· iddia makamında Zlh· 
ni bulunuyordu. 

Söz alan iddia makanır.. hadise· 
yt ba~tan a~ Uah ~ttikten son· 
rn, Ruhi Bozc:almın ilk ifadelerin 
de hMiseyi killliyen inkAr \"e şon· 
rakl ifadelerinde de derec.c derea 
ikrarda bulundıJlunu. ve ikrarı 
tazammun eden ifadelerinde mü· 
bayenet ve te.nakuılar mevcut ol· 
duğunu, bu \"adide soru!an sualle
re makul \'e mantıki cıcvaplar \'er" 

mediğini anlatarak dedi ki: 
- .. lnkil.r ve lkrarlan, ifade

.~indeki mübayenet ve tenakuzlar 
itibarile tahsil ve terbiyesi bak1· 
mından Ruhi Bozcalının bu mile· 
rimane gaye~i farkedemefesine on;ı 
\f!kıf olamamasına aklen ve man· 
tıkan imkAn Yoktur_ Telgrat Ru· 
hi Bozcalı •arafmdan Ekrem Kfr 
ni~e onun mücrimane gayesi bilı 
nerek ve bu gayeye iştirake niyet 
ve zihniyetle verilmiştır. Hültısa 
itibarile Ruhi Boıcalınm Ekratı 
Köniğ tarafından yapılan .'\!ı;mi 
evrak sahtekfu"lrğrna. suçun ı,ıen· 
rnesine yarayacalc vasıta tedarn 
etmek suretile iştirak eyltt11~1 aklı 
ve mantıki delillerle sabit b•1tmı 
mu~ olduğu kanaati hasıl ulmu~· 
tur. Türk ceza kanununun hareke 
tine uymayan 65 inci madde~idr• 
:l üncü ve sonuncu fıkraları delft'e 
tile 342 inci maddesirıe tcYfikm 
tcczi)·esine karar verilmesini d:lr 
. ' nm ... • ~ 'c\~llıttı ?-:orveç sa: suretle ihlalin memlekette uvan. 

• ~1.llğa başıanu§ dırdıı?ı nefret ve infiali siddctlr 
ı. lı.~;ll ~~b olınuatur'. bir lf ade ile bevnn etmiştir. · . 
'~I ..... "' veç hariciye nezaretıne aşağıdaki 

:cq ı~1 .annda bu. Londra, 17 (A.A.) - Graf vor. "Jrotesto notasını venıılştir: 
t ı~I d~ ~Osaka a.. Spee'nin kendini battrdıf; gUn. Alman Altmark vapuruna tn. 

1 ' lngu~ğer dcs· dcnberi gece gfindUz fnP;ilh: filo. .,.iliz c06s:ık destroyeri tarafın. 
~~L reye ha· su tanfmdan takip edilmekte o. hl Fiord Jocsing'de yııni Norve~ 
~',,~~~ lan ve a.mbarlannda 400 harp esi- kara sularında yapılan taarruzu 
~~Çl}i lLERt BU rl. bulunan Altmark vapuru şim ·lddetle protesto ederim. 
~~J ~~ACA dıye kadar yakalanmamağa mu. Keza. Norveç kara s1;1Jarında 
~ ~~ıwı ıa.ffak olmuştu. · enternasyonal hukuka yapılan e. 

\ 1~~d~ el Norveç kn lngiU..1 esrileri, vapurun amlxı şitilmedik ihlali .ve Altmark va-
~~ ~!n 11 

.. ,,.rrıektc 0 • rında en kötü sıhhi ~artlar altın. >urumuza Norveç bUkumetinin 
,:ı~~l\>a deıtı sarnıçlı :la ve bilhassa ıusuz bırakı1roıştr kAfi derecede himaye gösterme. 

~:1 ta, no '.ılınıı fıi • Her tUrlU isyan hreketine tnanı ncaini siddetle protesto ederim. 
4 ~il'ıı.fından dur- olmak için f!Üverteyc mitralyöz. Almanyanm Tekzibi 
,t~~ıre de vaP.ur ter yerleştirilmişti. Berlin. 17 (A.A.) - Norveç 

~~~~. e kQndi ken· Altmıırk'ın kaptanınm merha. sularından Altınark vapurunun 
r"}..1~ ~ metsiz bir nazi olduğu söylen. tngilbler tarafından yakalanması 
<l.'l.) '~LtQt mektedir. Kaptan bu seyyar kam. hldiacsinl protesto eden Alman 
~!~it ?-:orveç ha- P1!1 sevkinde bllyUk bir şiddet notası, mezkQr geminin Norveç 
,1 ' ltı.nrk vapuru ~östermckte idi. Altmark altı pus. tarafından iyi himaye edUmemiş 
~. el! tebliği neş l~k Uç topta mUcehhezdl. 25 mll olmasından dolayı tazminat iste-
~'Q\Q :ı ıUratle acyretmekteydi. mekte ve •"yle nihayet bulmak. 
~ V~led ,... 
~1~an~ enb sonra Alman Elçisinin Protestos-q tadır: 

"'Q ~ ir Nor. &erlin, 17 (A.A.) _ Oelodald "Alrııanya. Norv.:ç:ln ııuarı 
Ye.si al • Alman ona clçi&.l bu aabab Nor. dikkatini c:dboder ki_ •uiyet çok 

Bundan sonra maznunun avu· 
katı Rauf söz almış, mückkilinin 
bu hususta muhakemesi yapıla· 
mı)1acağım. bir hanrlık tahkikatı· • nm hiçbir ıaman suçun sübııt'Jl:ı. 

medar olamıyaca~nı. csa~n bu iş 
tc Ruhi Bozealırun kati surette 
'"1rmil kasU bulunmadığım. bu 
IMksadın lsbat dahi edllememi~ 

olduğunu söylemi' '" Ruhi tara· 
fından işlenen suçun n-.emt\riy~t 

va..ıif~ni suiistimal vazıyefüıde 
bulunduğunu, sahtekarlığa iştirak 

mahiyeti arzetml'diğinl söyle tiş 

mnekkllinin beraatini istemiştir. 
Bunun Qzerine hAkim. Ruhi 

Boıcalıya bir diyeceği olup olma 
dığını sormuştur. 

Suçlu. 45 dakika sfircn mndafa 
a ı nihayetinde masum oldu~unu 
iddia etmirs \'e bcra:ıtini istemi~ 

Hrucimleı heyet1 bir saat kndaı 
süren müZ2kereden sonra ~· kara· 
n vermiştir: 

.. _ Ruhi Bo.ıcahnm un-arı 

mübayaası münasebcti\c Ekrem 
Konig tarafından i~lenilen sah~ 

karlık efa:ine son safhasında vası· 
ta olarak telgraf tediye etriıe.k su 
retilc iştirak ettil:'1 sabit bulundu· 
ğundan maınun ile müdafaa vcki 
Unin tnleplerinln reddine ve iddiıı 
makamının mütaleasmın kabuli 
suretile hareketine uyan Türk ceui 

kanununun 3"211 ve 6512 ve so· 
nuncu fıkralanna tevfikan kabil 
tem)riı olmak fizere iki sene mü:l 
:!etle ağtr hapse mahkiimiyeti \'ı 

mevkuf ka!dığı müddetin ta}in e
lilcm ~!ındnn mahsubunun ir 
-asma ittifakla karar verildi. .. 

Ruhi Bozcalı. bu hnk.mün yarı 
,ı kadar milddeti mzvkut olara! 
~eçirdiği için, daha bir sene hapis 
te kalacaktır. 

~idd!dir ve en vahim neticeleri 
'ot?urabllir:• 
Bitnrnflığ'ı lbtaı Ec!en Norveç 

Londra, 17 (A.A.) - Den"; 
-nütehassı•1an Co:sack desroyeri. 
nln Ncrveç sıılıırındakl hareketi. 
ni ta.,,amlyle muhik f!6rUvor. Bt· 
-nüdahalenin istisnai mahiye 
tini Norvec maka:natınm kontrc1 

işini vapmam~ oJmatannda ara· 
mak lazımdır. Norvecln bu th. 
tlmali bizzat kendi bitaraflığını 
ihlal etmiş ve ııU~hlı bir Alrr.an 
gemisinin tnc:?fllz harp esirtenn= 
hamil olarak kara sularından geç 
m·~lne mllsaade ı-tmi~tir. 

Baı:t Londra mahafillnin zan 
netti~ sröre, fnuitteı:e hilkOm~
tt Oslova bir protesto l"Ctası vön 
derer~k muhasamatTTI basıf'ldan 
~eri Norveç kara ıulannr Almıtn 
·'eni .,..at~tl!rınrn tieart-t cıoe!T'i1•rinr 
turruı icin mlite'ldr'it defalar 
kullanmı, olduklanıu ehemmiyet. 
le kaydedecektir.. 

( Ba§ tarafı 1 inride) lzmjrde 
Gadoganın tJmali ~rkisinde 

Sovyct tııarnızu biiyUk zayiatla !mlir, 17 (Hususi) - Adliye 
akim kalmiş ve müteaddit iaşe Vekili bugün öğleden sonra İz. 
:-.onan im.lıa edilmiştir. mire geldi. İzmir Palru:a indi. Ya-

Kuhmo mıntakasıw.Ja. dllşma- nn beledivc tanfrndan şerefine 
am il!r tabu. ı v.c b'.r kayak müf. bir ziyafet verilecek, pazartesi 
rezesiyle üç gündenbeii devam günü Bergarr.aya gidecektir. Ve. 
e,-ıen muharebe bitmiştir, Dliş- kil sah günU tzmirde tet~iklerd.e 
nıan imha olunmu§tOr. Ru. lar bu bulum:ı::ık, p:rşembc günli Mam. 
ınuh:ı.rebelerde: biri all:av olmak !aya gıdecck, orac!nn Bahkes1r, 
fizere 1800 ölU vermişlerdir. Ka. I F:~şehir Uzerlnden Ankaraya 
yak müfrezesinin ancak bazı dö- donecektlr. 
kUntüleri hududun ötesine kaç. __ A_m_e_r_i._k_n_n_f_n_L_o_n_d_r_a_ 
cı:ıya muvaffak olmuştur. .... ,.. . .. 

16 Şubat gecesi Finlandiya ha. &enrıne gore 
ta kuvvetleri Sovyct karargahı.. 
nı müteaddit dehlar bombardı. 
nan etmiş ve bu hıııreketJerin • 

dUn de deva meylemiştir. 
Sovyet hava kuvvetleri geçen 

gilnlerden daha az faaliyet g&.>· 
termiştir. Bir düşman tayyaresi 
ı\i11UrtihnUştilr. 

Sovyet JVtabriyle Çarpı§ma)ar 

Stokbolm 17 (A.A.) - Havas: 
'-Iel!linkideki İsveç gazeteleri mu. 
'ı.ablrleri bildlrivorlar ki, şimdi 
~usların elinde bulunan Poationa 
t~arruz esnasında birkaç defa el. 
den ele ecçmiştir. Binaenaleyh, 
Finlandiyalıların burasııu tekrar 
•le geçirmesi imkansı~ değildir. 
Helsinkidc buna rağmen hiç kim. 
-;e vaziyetin ciddi olduğunu gizle. 
lcmlyor. 

Dagens Nybitcr diyor ki: 

Fin !andiyalılann mukavemeti 
1er an daha kılhramanca bir !ekil 
llıyor. ÇUn.kil, §imdi taarruz et· 
mekte olan Rus kıtalan çok yilk • 
sek vasıftadır ve büyük bir cesa. 
ret gösteriyor. Hücuın dalgaları 
'!eri s:rilcn lin hattan tam man:ı. 
-ıivle ciğneyerek biribiri ardından 
Uerlcmektedir. 

Sovyct Tebliği 

Moıkovn, 17 (A.A.J - Lenin· 
~rat erk!nıharbiye dairesinin 16 
şubat tarihli ıesml tebliği: 

Sovyet kıtalan Kareli cephe • 
sinde harek~ta muvaffala~tle 
devam etmektedirler. Düşmnn 
mukabU tanrruıa s::eçmeğe teşeb· 
bils etmlı fae de n~ır zayiatla ıw 
ti püskUrtUlmU~tür. 16 şubatta 
Sovyet kttaları d~manın 22 mü· 
dafaa l::ıt!hldmım znptetmi§ler • 
1ir. IlunJann nrasmda topla mil· 
:chhu Un çelik kale vardır. 

Yedi gilndcnbcrl devam eden 
taarruz esnasında dnşman Sov • 
vet kıtaları tarafından i~gal e· 
dil!n istihMmlarda 420 mitral • 
y8z tcrketmi~tlr. 

l>i~cr mıntakalarda ke~ır mil!. 
· czclcri faaliyet! otmuş ve piya· 
e kıta1ars arasında ates teati e • 

;ilmiştir. Sovyet hava kuvvetleri 
·lilşman lntalannı ve askeri he • 
·1efleri muvııffııl.;ıyctle bombar • 
Jımcın etmişlerdir. Hava muhare· 
heleri esnasında beş düşman tay • 
yaresi dilşUrillmüştUr. 

lıveçin Verdili Rec: Cevabı 
Hanss1>n, 17 (A.A.) - İsveç 

ajansı bildiriyor 2 

Hansson bugün Stokhotm si. 
yast mnhfillerlnde, tsvcç hllkQ. 
ı:n:t!nin Finlandivaya yardım hu. 
suşundaki hattı hrcl:etlnde hiç. 
bir değltlkllk tJn:ıdığmı bildir. 
mis tir. 

İsveç bUkQmeti slmdiye kadar 
Finlnndiyaya yardımının vasfı o. 
lan "içten ı:elmc'' ·prnslpinden 
:ıyrılmryacaktır, Ztra fsveç hat· 
tı hareketinde bh· deği!!llkUk kcn. 
C:isi l<(in olduğu r'ihl Finhmdiya 
ldn de vahim ihtilatlara sebep o. 
fabilir. !svcçfn Finlandiyayı ba. 
nşa davet ettilti hakkında bazı 
gazeteler tarafın-dan yapılan neı
riyat tamamen asılsızdır. 

Umumi kanaate göre, pek ya· 
kında g5nlillii hareketinin artma. 
1ına intizar edilmesi icabcylt. 
r..ektedir. 

AJnwı El ~isi ~nlmıcliyaya 
Döndü 

Hel.$fnkf. 11 ( A.A.) - Alman 
;efiri Von Bu~er dlin FinlAndi· 
, va dönmilfıtUr. 
Dl~er cihetten Lordlar R'ama· 

'1!Jll az.a.smdan Da.vls ile Avam 
·amn.rası azastndan l\fol'itt Me • 
ııellan v11zfvet1 tetkflt etmel( U
'"el"P. Fin'Andivava trı>lmi~Jerdir. 

tielsfnkide blioiln 'havrt +40)ı1i· 
' • ecıl fı:ıareti Verilmfccııc> dP r<ı••<ı 
iafil bıı.taryalannm ate~fvle kar 
~ıt~a.n Rn! ln'1Varelerı" bomb1 
ıtamamı~'ardrr. 

Yağmur 

ilkbaharda müthiş 
hır f1arp palhyacak 
-Vaşington, 17 ( A.A.) - VazL 

fesi başına dö~cek olan Amcrl· 
kanın Londra sefiri Kennedy bC'" 
yamıtta bulunarak gelecek iJkba
harda Avrupada büyilk bir fela.. 
ket vuku bulacağını söylemiştir. 
Sefire g5re patlayacak olan milt~ 
bif harp csnastnda Fransa ve lır 
giltercnin Amerikada bulunan 3,. 
milyar raddesindeki mevduatlan 
süratle eriyecek ve Amerika da 
Paris ve Londra hesabına vere. 
ceği harp malzemesine mukabil 
hazine bonolan kabul etmek ve. 
ya veresiye satı§ yapmak mecbu· 
riyeti.nde kalacaktır. 

Amerika 
Bir deniz nümayiıi 

yapacak 
J.ı0nc1rn, ı 7 (ı\.A.) - O~re

nlldtgıne göre Amerika pasftlk 
denizinde bUyUk bir d~nlz nU· 
mnylşl yapncnktır. Bu nüma
yişe ı 3 O gemi ''O 3 &O tayyare 
lştlrtık edcccktr • 

NUma.ylşte hiç bir yabancı 
diplomat. veya gazeteci hnzır 
buJunmıyncnl{tJr. B. Ruzvolt
ln seyahati esnasında. yatlylr' 
ntımnylş snhncslne gitmesi 
muhtemel görUlmcktedir. 

Oeni2cıhkte kaptaıı 
yetiştirmek işi 

(Baş tarafı t incide) 
tutuyor. Devle.tin )'nptı(:rı masraf· 
lal" dn havaya gidiyor. Beher a:. 
nıfındn bet, on ki~iden fazla tale.. 
b::si bulunrruıdığı hnlda <!evlctt> 
her sene elli, nltmt§ b!n lira mu. 
rafa ma!olan bu mc!tt~;> yerİQo 
bir talim ccmisi yıı:Jılsa, bu gemi 
aynı zamanda askeri bahriye ta!o. 
b:sini de aezdirse daha do~ ol
mru: mı? 

Sonm şimdiye kadar konuıtu.. 
twn Türk lmpmnları içinde aL 
dıkları ptr~nın ve tekaüdiye.inin 
kifoyctsizlifinden, haliıu:!en ft 

istikb.ı!indcn tika.yct t:tmiye~ 
rnstlıun.adEn; acaba b:ı ıikiyetla
icin~ :;emicilik mes! \ · :nin mem. 
lı:ketimizde d~ yGkadmesini te. 
min b:ılumından dildcate almaç.ak 
ohn bazı cihetler yek mu? 
Tırhnn vnpurunun tamiri için 

ilci yüz elli bin liraya ihtiya~ bu• 
lundufru söyleniyor; yalm2 bir 
tele rreminin bir dc!ııdaki tamU 
masrafı bu kadar para olursa bü. 
!ü.1 bir rıcnccle ve bütün gemileri. 
"llİzde ehliyetsiz elterin yapacap 
zarr.-lar kolayca hesap edil : bilir 
ve bu ııınnrlann <fereccsi göıönü. 
nıı getirilirse iyi kaptan yetiıtir. 
mek ve ycti~en iyi lcaptan!an elde 
tutmıık i7in sarfcdilecek fazla pa· 
ranın mcmbket için iırnf değil, 
bi!iikis yüz binlerce, beliti milyon.. 
lnrca lirayı b:.ılnn Ulra":"lana vu.. 
kuuna mani olacağı için en ana. 
kul bir tktısat olacağı arı1ıuı?ır. 

ASIM US 

Otomatil< telefon yapb· 
racak şehirler 

Anl<nra, 17 (Huıuıi) - Ada. 
na. Zon-guldak, Bursa, Mersin, 
Kozlar, Ç~kirge, Afyon, Adapa. 
zarı, Kııyaeri, tzınlt ve Balikealr 
~ehirlerinde otomatik telefon yıp. 
tm1ması için hazırlıklara batlaıı· 
mıştır. 

Amerıkada top:anan ıane 
Atiruı, 17 (A.A.) - A~ a• 

jansr bildiriyor: 
N evyorktan telgrafla a.lıMn 

haberlere göre, Amerikadaki bil· 
tün Elenler arasında, Nevyorkta 

Hava dUn bulutlu geclyor- elence intişar eden Atlandı ga. 
du. Akşnm Uzer! birdenbire zeteshyn teşebbüsüyle, TUrlciy• 
yağmur başlamış, bir saat ka-ı deki zelzele feliketzedeleri lçlıı 
dar devam etmı,or. Yağmur • .. 
gece OD ikide tekrar Olddetlt J bır kaç gunden·berl umumi iau 
bir aurett.e başlaınıJ.Ur. toplanmap batl•nm..-. 

• 
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Yine dönecek 
(Dünkü sayımızdan devam) ı Kucağ!rı:da.~i .. hazineyi onun 

U .. d Çı lak ellerim a. P:Cy~ceresının onune, kapısının e-
şuyor um. P . . şıgıne koydum. 

d~ta kaska~ı ke~~lfn.işlı. Eve Belki yarın sabah evinden çı. 
donmek ~a:ıt.ı geldıgını v~ m~ karken bunları görür; kimin bu 
tubunu bltinnce annemın benı ·ro· Y• • __ , • • 

y • • raya getı ıgını u.ı.ı.ıar ve ıçın.. 
anyacagmı bılıyordum. Fakat d b" . . b. k arak gı'der · d en ırını ce ıne oy -
yerıınden kalkamıyor um. di. Daha erken dönmek için .. 

Belki bu dakikada o da beni 
düşünüyordu? 1'~ğer ben iyi bir 
kız olsaydım, şimdi onun kapı
sını çalardım. O yerinden ya. 
vaşça kalkardı. Piposunu kitap 
larııı arasına bırakıp antreye 
doğru gelir; bana kapıyı açar -
dı. Açılan kapıdan dışarı çıka. 
cak ışıkla gözlerim kamaşırdı. 
Gözlerim bu ışığa alışınca onun 
bana gülümsedi~ni görürdüm. 
Bana: 

- Giriniz, derdi; geleceğini
zi biliyor ve sizi bekliyordum. 
Fakat niçin bu kadar geç kal -
dmız? Biliyorsunuz ki, şafakla 
beraber çıkıp 2ideceğim. Sonra 
da birka~ dakika içinde sizin 
"de eve dönmeniz lazrm! .. 

Ben ona: .. 
- Yine döneceksiniz değil 

mi, diye yavaş sesle sorardım.. 
Bana cevap vermeden geri 

çekilir: 
- Haydi jçeri giriniz, derdi. 

Şu koltuğa oturunuz. Şöminenin 
yanma.. Hnh, böyle mü.sa.ide e. 
diniz; ben de dizlerinizin dibine 
oturayım... Ve çok ü§Ümüşe 
benziyorsunuz. Veriniz ellerinizi 

· ısıtayım... Oh. ne küçük elleri • 
niz var. Hoş siz de daha mini 
mini bir kızsınız değil mi? 
Eğer o bana böyle söyleyip, 

ben de ona: 
- Hayır, ben h'iiçü.k bir kız 

değilim. On yedi yaşındayım, 
diye cevap verirdim. 

Ve harp ismini ağzıma alma
rrıa k için. evet, bu sonbahardan 
""ri artık küçük bir kız deği. 
lim!. 

Dive sözümü bitirirdim. O 
wmnn o biraz eğilirdi. Gözleri 
şöminenin alevlerinde yavaş bir 
sesle böyle konuşurdu. 

-:Su memlekette çocukluğum 
geçti~i için buraya tekrar geL 
dim. Burada. çok mesut günler 
geçirdim. Siz buraya gelerek 
bana. çok büyük iyilik ettiniz.; .. 
Sizi valnız bugün birinci defa 
olarak gördüm. Fakat sizi uzun 
zamandanberi tanıyormuşum gL 
bi geliyor bn.na. Söyleyiniz ni. 
çin geldiniz? 

O zaman hiç tereddüt etme_ 
den ona şu cevabı verirdim: 

- Sizi seviyorum da ondan!. 
Bu sözümü duyunca. o muhak. 

kak başmr dizime koyardı; ve 
bana: 

- Fakat beni tanınuyorsu. 
nuz!. 

Diye hayretle sorardı. Bana 
öyle geliyordu ki eğer bana öy. 
le bir sual sorsaydı ben kulağı_ 
na bu sözleri fısıldardım: 

- Bu sabahtanberi siz benim 
bütün hayatım o!dunuz!. 

O da hana bu şekilde muka.. 
bele ederdi: 

- Ben de sabahtanberi yal. 
ruz sizi düşündüm. 

- O halde yine döneceksiniz 
değil mi? 

- Evet. döneceğim! 
- Sizi bckliveceğim .. İcap e-

derse bütUn kış bckliyeceğim. 
Döndü.ğünüz zaman size bütün 
buraları, denizi, rüzgarları ta _ 
ruta.cağnn. Bütün bunların ne 
gilzel olduğunu öğreteceğim. Son 
ra bir gün her zaman için dö • 
neceksiniz. Her zaman benim ya. 
nnnda ka.la.caksmız! 

Biz böyle kon\L~rken, o beni 
kollan arasına nlacak; gözleri -
mhı içine bakarak beni hafif, 
hafif sallayacak ve bana: 

- Size vaadcdiyorum. Fakat 
§İmdi evinize dönünüz diyecekti. 

Birdenbire yerimden fırladım. 
Ay çıkmış, denizin üzerinde ka
yıyordu. Çitten dı!FU"I çrktrın. 
Yokuştan~ koşarak indim. 
Bir taş duvardan atladım. De -
niz kenarına kumların üstüne 
gittim. Kumların arasında bö. 
cek kabukları irili ufaklı taşlar 
ha.kiki pırlantalar gibi pınl pı
rıl yanryorlardr. 
!Kumların üzerine eğildim ve 

eteklerime o kabuklarla ta.cılaıı 
doldurdum. Bana güzel ve kıy _ 
metli görünen ne varsa hepsini 
aldnn. Eteğimde bu deniz ko. 
kan eervetimle yine oraya, yi • 
ne onun evine döndüm. Artık 
oencereainden ışık sızmıyordu. 
Yörulmu• Yfttmıs olacaktı. 

Eve geldiğim zaman annem.in 
beyaz saçlı başını, yazdığı mek. 
tubun üstüne dayanmış gördüm. 
~1ektubu yazdıktan sonra her 
halde ağlamiş, ağlarken küçük 
bir çocuk gibi uyumuştu. 

Annemin niçin bu kadar kısa 
zamanda bu birkaç ay içinde saç 
ları böyle bembeyaz olmuş ve 
neden alnında böyle çizgiler pey 
da olmuştu? 
Babamın yine döneceğinden 

emin değil miydi? 
Güldüm onn: "Anne cesareti. 

ni kavbetme; o da dönecek!,, di. 
ye biğırmak istiyordum. 

Fakat bağıramadım. Dışarda 
bir araba sesi vardı. Bir köpek 
havlıyordu. 

Birdenbire kanapenin üstüne 
atıldım; ağlamnğa başladım, 
Evet ümit ve saadetle ağlıyor. 
dum. Döneceklerdi. Hepsi .. Hep. 
si d,önecekti. · 

Bu azap ve ız.tırabın bu a;TI.
lıkların, bu korkuların ebedi ol. 
masına imkan vn.r mıydı? 

Mektep 
müsabakaları 

( Btı§taraf ı 4 üncüde) 

daresinde yaptılar. 
lstanbul: Tarık - Nuri, SilTC1j 

ya - Mıitıir; Muharrem, Zühtü • 
Semih, Cezmi, .Mükerrem, Ya -
vuz, Yunus. 

Vefa: Kadir - Ahmet, Murat. 
Ilalil, Nazım, Şaıulma;ı - Nec
mi, Zclci, Sal>ah<uldin, Şahap, 
Necdet. 

Oyuna. rüzgln arkaya alaralf; 
Vefalılar başladılar. 

Hemen ilk dakikalarda. 
! s t a n b u l kalesini sı:kış
tınyorlnrclı. Oyun bu şekilde de
vam ederken 12 inci dakikada 
Şahap çok güzel bir kafa ile Ve:
fruım ilk ve son sayısını !stan -
bul ai?larına taktı. 

Ve ~biraz sonra da devre bir 
sıfır Vefanın lehine nihayet bul. 
du. 

1K1NC! DEVRE 
İkinci devreye !stanbul lisesi 

daha canlı olarak başladı. 
Hemen ilk dakikalarda ha.ki -

rniyeti ellerine alarak Vefa ka -
lesini tehdit et.mcğe koyuldular. 
Ve nitekim çalışmalarının mü -
kruatmı da Yunusun yaptığı 
bir golle gördüler. · 

28 inci dakikada bunu Mü
kerrem vasıtasile yaptıkları i -
kinci gol takip etti. 

Bir sıfır galip vaziyetten on, 
on beş dakika içinde 2-1 mağ
llıp vaziyete düşen Vefalılar, 
bundan sonra bocalamnğa baş
ladılar. 

Sert oynıyan İstanbul müda -
faasmm önünde bir netice ala -
madılar. Oyun da 2-1 !stanbu
lun galebesile nihayet buldu. 

Voleybol 
müsabakaları 

Beyoğlu halkcvlnde liseler ara
sı voleybol milsabakalanna bugün 
de acvnm edilmiştir. 

Birinci maç: Darü§ııafaka • Işık 
liseleri. Netice: 15-10, 15-8, 15-7 
DarUırnafaka gnHb. 
Darüşşafaka takımı: Nuri, Mu -

rad, Lfıtfi, Hayri, Saib, Turhan. 
İkinci maç: Kabataş • lstiklil 

liseleri. Netice: 15-2, 15-2 Kaba
taş galib. 

Üçüncü maç: Bölge sanat -
Taksim lisc)eri. Z\'etice: 15.9, 15-10 
Bölge sanat galib. ' 

Yarınki pazar gUnil saat 13,30 
da yüksek mckteblcr voleybol fi
nali Orman fakilltesi - Yilksek 
mühendis takımı arasında oyna -
nacak ve bu suretle şampiyon 

meydana çıkacaktır. 
Ayrıca da saat 15,30 da halkevi 

finnl m3çlnrındnn Galntnsnry -
Çclikkol knı1jıl;;u~mnsı ynpılaraktır. 

ı Radyo 
( Ba..,'fta.ra/ı 4 'ii.ncüde) 

19.30: Türk mU%1ği: Su eserleri •(k6-
mençe, ney, kUddüm). Çalanlar: Ru
§eJl Kam, BMrl 'O.tıer, Nuri Halll 
Poyraz. 19.{5: Türk Müzlğl: Çalanlar 
Kemal N. Seyhun, Cevdet Çağla, 

Fahri Kopuz, lz.ettln ökte. ı - Oku. 
yan: Radife Erten; Mahmut Karmd~ 
20.15: Konu§ma (Bibliyografya) 20. 
30: Türk mUZlğl: ıı•asıı heyeti. 21.15: 
Müzik; Sedad Ediz tarafından Keman 
Soloları. 21.35: MUzlk: KUçUk Orkea. 
tra. 22.1:>: Memleket •aat aayn, .A.. 
janıı haberleri; ziraat, EBham -Tah
\ilAt, Kambiyo - Nukut bor.s&.11, 
(Fiyat). 22.30: Müzik: Cazband (Pl.) 

23.25/23.30: Yannki program ve ka.. 
panış. 

23.2.1940 Cuma 
12.30 Pro~ ve memleket saat 

ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: TUrk MUziği: (Pl) 
13.30/H.OO: MUzlk: K.anuık program 
(Pl.) 18.00 Program ve memleket 88-

at ayarı, 18.05: Türk MUzlği: Çalan_ 
lar: Fahire Feraan, Cevdet Çağla, Re. 
llk Fersan, Fahri Kopuz. 1 - Okuyan 
Necmi Rıza AhIBkJln. 2 - Okuyan: 

.. 

BAŞ 

OiŞ 

·NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kınkhk 

tlan 
939/2221 
t)9küdar Hulmk HAl•lmliilndm: 
üskUdarda Tabaklar malınlleıılnde 

Devran sokağında r; No.da oturan 
Süleyman ktzı Hatlzcnln kocam aynı 

• • 

-....... ==nzs 

~-~ 
~ 

ve bUtOn 

ağrıları~~ 
derhal 
keser 

l üzuıJl ııııd" 
1c·· ·· de 3 gun •tit 

bı . 
şe alına 

., ' ,.~. 

llübı·cklcrdcıı idrnr toı·basrna kn.dnr yolln.rdllo~ci# 
mlkroplnrını kök)inden t.cmizlcuıck 

JU~lı,IOUJ,ö 'kullanınız 

Semahat Ozdenses. 18.50: TUrk MU
zigi: Oyun havaları, Sadi Yaver Ata.. 
man. 19.00: Serbest saat. 10.10: Mem 
leket saat ayarı, Ajaruı ve meteoro. 
ioji haberleri, 19.25: Türk Myzlğt; 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fer. 
san, Refik Fersan, Fahri Kopuz. 1 -
Okuyan: Sadi HO§ses, .Mefharet Sağ
nak, 20.00: Konuıma: (Mllll kahra.. 
manlık mcnkibcleri). 20.15: Temsil: 

hanede sakin Celll aleyhine açtığı •• lllı~~ 
bo~a.nma davasmdan dolayı mum&-

1 Ueyh Celile gl)nderilen tebliğ varş.ka
SI ikametgA.lll billncmeditlnden bllA
tebllğ iade edilmiş ve dava 1aUdası ı 

suretlle davetiye varakasının illnen 
tebliği.ne karar verilerek bu baptaki 
dava istidası ile 8/4/940 tarihine mU
sadll Pazartesi gUnU saat 10 na d&
vetl mUtezammin davetiye varakut 
mahl<eme clivanhanesine talilt edilm~ 
olduğundan 20 gUn zarfında iBtldaaı
na cevap vermek ve yevmU mezkftr
da mumaleyh Celll mahkemeye geL 

Ne!'i Yazan Mithat TAllBUk. 2Ll:i: 
Konuşma: ı(Sıhhat saati}. 21.30: MU.. 
zlk: Radyo orkestrası (Şe! Dr. E. 
Praetorius). 2~.15: .Memleket saat 
ayarı, Aja.n.s haberleri; ziraat, Es
ham - Tahvl.lıı.t, Kambiyo - Nukut 
borsuı, (Fiyat). 22.35: MUdk: Caz.. 

nd (Pl.) 23.25/23.30: Yannkl pro_ 
gram ve kapa.nııı. 

24.2.1940 Cumartesi 
13.30: Program ve memleket aaat 

ayarı, 13.3:1: Ajana ve :Meteoroloji h&
berlerl, 13.:SO: TUrk müziği: Çalanlar: 

mek üzere keyfiyet gazete ile de llln 
olunur. (31453) 

Vecihe, Fahire Fer.san, Refik Fersan, 
Reşat F..rer. 1 - Okuyan :Muzaffer 
tıkar, 2 - Okuyan: Melek Tokgöz, 
14.30: YUzJk: Rlyaseticumhur Bando. 
su. 15.15/15.30: KonU§ma: (KAdm. aa... 
aU). 18.00: Program ve memleket sa. 
at ayan, 18.05: Radyo caz orkeatrasr. 
18.40: Kon~ (Yurt bllglsi ve ııev
giııi). 18.55: Serbest saat. 19.10: Kem. 
cket s:ıat aayrı, Ajans ve meteorolo. 
jl haberleri. 19.30: TUrk müziği: Fuıl 
heyeti. 20.10: Konuema: •(GUnUn :me
seleleri) . 20.25: Türk :MUzlfi: Çalan.. 
Iar :Vecihe, Reıat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. ı - Okuyan Nuri Ha.. 
lll Poyraz, Müzeyyen Senar, 21.15: 

jeORSA 
- Ankara 17-2-940 

ÇEKLER--• 

Küzlk: KUçUk orkestra. 22.~5: :Mem
leket saat ayan, Ajana haberleri; zi
raat, Esham - TahvllAt, Kambiyo -
Nukut borsasI (Fiyat). 22.30: Kon111-
ma: (Ecnebi dillerde - YalnıZ k.u& 
dalga postaslle). 22.30: KUzlk: CU
band (Pi.) (Saat 23 e kadar yalııl% 
uzun dalga postaslle). 23.25/23.30: 
Yannki program ve kapanı§. 

1 Şterlb (ln(lll:ı) 

100 Dolar (A.ınerika) 
100 Fn.naı.z Franlu 
100 l.Jreı ,ttaı;ra) 

100 bvitıro Frı..nla 

100 Florin (Felemenk) 
100 Raypıark (Alman) 
100 Bel~a (Belçika) 
100 Dırahml (Yunan) 
100 Le~·a (.8ulıar) 
100 ~koalovaır kuronu 
100 l'e:ıetı\ {Üpanya) 
100 ZUoU (Lehistan) 
100 Pengö (Alacar) 
ıoo Ley (Romen) 

100 Dlnır (Yuıoslav) 

100 Yen (Japon) 
100 bveç Kuronu 

--••••••••••••• '11 100 Ruble (1:.t•ı.J 

6.21 
130.19 

2.9351 
G.88 

:ZD.1876 
G9.2S77 

21.9S76 
0.9618 
·ı.~25 

13.86 

:ıs.us 

0.9'75 
3.065 

Sl.().15 
S0.92 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadar; akşam,.. 

lan ı 7 den sonra LA.lell Tayyare 
0

Ap. Daire 2; No. 17 de hastalannı 
kabul •der. (Ttlef on: 23953) 

- Esham ve Tahvilat -ı 
Esham ,.o TahvllA.t Uz«-rlno mu. 

amele olnıamı9tır. 

ıstan.t>uı-seried iyesi_ 
- - -· - ' .. ~ .,- . ·-· ı - ·ıarı ı ,a.r,. --- ., . - . 

3702 sayılı kanuna tevfikan lltanln!I §ehri hududu dahilindeki b!JOmum 
tiyatro ve sinemalara alt budullye ücretleri Uç sını! olmak Uzere &§ağıda 
gösterildiği §ekllde yenlden tanzim ve tesbiU Dalmt EncUmenln 10/2/940 
tarihli toplantısuıda kararl&.§tmlm~tır. 

Sayın halkımuını 27/2/940 Salı CUnUnden itibaren bu !!atlar Uzorlnden 
sinema Ucretı vermeleri ve lüzumu haliıı.de Belediyemizce tasdik edilmiş olan 
Ucret tarllelerinl tetkik etmeleri llln olunur. 

Birinci sında dahil ıılnemalanq dnhullye ücreUr.ri: 
Birinci smıf localar: 200 
İkinci sınıf localar: 
LUka balkon veya koltuk: 
Husust veya birinci mevki· 
lkinel veya duhuliye: 

150 
{0 
30 
20 

lkinct Sınıf;\ dahil elııenıalarm duhuliye Ucretlerl: 

Birinci aımt localar: 150 
!kinci sınıf localar: 120 
LUks balkon veya koltuk: 35 
Uusust veya birinci mevki: 25 
İkinci mevki veya duhuliye: 15 

t'tlin«-ll anut slnemal:ınn duhuliye ücretleri: 
Birinci sınıf localar: 
İkinci sınıf loC4)ar: 
LUks balkon '\'eya koltuk: 
Husu8t veya lJlrlncl mevki: 
İkinci veya duhuliye: 

Birinci smıl focalar 
:tklncl sınıl localar 

Blrind aınıf 
tıyatrol:ır du. 
hııliJe ücttti 

250 
2Q.O 

50 LUks balkon veya koltuk 
Birinci veya hususi mevki 40 
Bullton •o 
C:ı.lerl 30 

100 
80 
2:S 
20 
10 

İkinci aımf 
tiyatrolar du
huliye ücreti 

200 
150 
40 
3ri 
as 
25 

(1295) 

Kuruıı .. 
" 
" ,, 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

.. 
UtilncU ıımıf 
tiyatrolar du 

huliro Ucretl 
150 

30 
25 
25 
20 

er~ 
Böbreklerin ça1ışmak kudretini arttırır. J{r.d:ııs t 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, ıxıear•eıı, 
bel ağrısını, sılı:: sık idrar bozmak ve bOZ dl' :ıııı 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. ldra~ 0ıııt· 
mesanede taşların teşckkUIUnc m~11 rP'1 

DlKKAT: HF~Tı~lOBI.ıÜ idrarınızı temizUyere~it· 
Sıhhat VckAletinin ruhsatını }ıniz . 

HER ECZANEDE BUJ ... UNUR· 

T.IŞ BANKA 
1 1940 küçük cari hesa~-

---10 o 

ikramiye Pıarı~ı1 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 /. ~f· 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapıla::, ,I 
Kumbaralı ve kumbarasız hesa p1annda en az., 

lımanlar k'ı~raya dahil edileccl•lt:rd1
· • / 

1940 ikramiveleri:~ 
--~~~~-~ pı~ 

ı det ~000 liralık == 2000.- ,, 
3 " 1000 ,, = :JOOO·- ,, 
o " ()00 ,, = sooo.- ıt 

12 " 2:;0 " == 3000·- •• 
40 " 100 " == 4000.- .. 
1:; ,, ıso ,, == :J750·-

2ı o " 25 " ..... ü2:10·-
• 

Tiirhiye iş Bankasımı para yatırmakla 
m~ olmaz, aııni zamand.a taliinizi de 

"-----~~ 
SA IllBI : Mmt il.it 

Dasıldığı yer: VAKiT l\tntbaası 


