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isviç-rede de büyük 
tuğyanlar oldu 

Bcrn. 20 (A.A.) -1sviçrenin murtelif yer. 
terinde büyük tuğyanlar vukubulmuştur. Hasa. 
rat mühimdir. Bate•de münakalat kısmen inkı. 
taa uğramıştır. Rhin nehri bir günde iki buçuk 
metre yükselmiştir. Alplarda büyük çığlar mü. 
him bir köprüyü hasara uğratmıştır. Şimdiye 
kadar ölü kaydedilmemiştir. Sular yatt§mağa 

İDAJU .. !<";VI:Ankara Cari Iı;;TA!':BUL •'l'r l~rut: VAKrI'* PoııtH Kuturu: 4f\• Tt>lt>fnn: 214131Yıır.I). 24:i70 fldıır~I 
başlamı§tır. • 

Anadolu Ajansının Notu: 
Anadolu Ajansı, Ankara mahafilin de Tasa· 

ın bu tekzibine iştirak ettiğini istihbar eylemiıtir. 

Yazan: 
Meşhur lngiliz tarih ve iÇtimaiyat Alimi 

H.G. WELLS 

bu harpten kaçınamazdık, mu. 
hakkak olması lazımdı. Fakat 

(Devamı 2 incide) 

Vunnan demiryolu 
Japonlar tarafından tekrar 

bombalandı 
Tokyo. 20 ( A.A.J - Dömei a· 

janusr. Japon tayyarelerile gemileri 
nin Yunnan derniryolunu dün 
tekrar bombardımall ettiklerini bil· 
dirmektcdir. Demiryolu ve bi r 
köprü Mong T~u bölgc~inde ha· 
rnra u~ramıştrr. Japon tayarelerı 

.a!imcn ü:::ılerine dönmüslcrdir. 
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(Baş tarafı 1 incide) 
mmr korunma kanunu, kanun. 

Jar mecmuasında milli basiretin 
bir vesikası idi; bunun tatbik na. 
ru, hiç şüphe yok, aynı basiretin 
hareketine bir tehlike işareti de 
katmaktadır: hayat tartlannm 
bir ''fevkala::le" lik devrine gi.rdL 
ğini resmi bir dilden teyit edil. 
mi§ görmek elbette insan camia. 
sının ve insanlık idealinin el çır. 
pacağı bir hadise olamnz. içtimai 
yakazanın tedbirlerini almayı za. 
ruri gördüğü an, bizden ne kadar 
uzakta olursa olsun çıkan bir 
yangınm hararetini gün günden 
biraz daha fazla duyar olduğu. 
muzun bir ifadesini verecektir. 

esasen bizim milli korunma ka. 
nunumu.zdaki f evkaliidelik daha 
Uk satırında göçe çarpar ve istis. 
nai olarak bu kanundur ki kendi 
tatbik maksadım başına koyduğu 
bir cümlede tasrih eder: (devle. 
tin bünyesini iktısat ve milli mü. 
dafaa bakımından takviye.) 

bu takviyeye lüzum gösteren 
fevkaladelik ıde üç hal içindedir: 

a) umumi veya kısmi seferber. 
lik. (bu yok). 

b) devletin bir harbe girmesi 
ihtimali. (bu sadece bir ihtimal). 

c) tnrkiye cumhuriyetini de 
alakalandrran ynban<:ı devletler 

o uma 
arasındaki harp hali. 

19 ııubat kararını davet eden, 
bu Uçüncü vaziyet olmaklıı ~ra. 
ber, blz kanunun tam tatbiki im. 
kanlarını temine çalışırken en u. 
z:ak ihtimali dahi kapımızın eşi. 
ğinde imi~ farzetmek taraftan. 
yız. 

milli korunma kanunu (yurtta 
sulh, cihanda sulh) şıan olan 
türkiyeni.-1 sınulannı defne dal. 
lariyle ayırmak için baıvurabile. 
ceği en l:uvvetli vasıtalartlan biri 
idi. 

bin geçmişte kaybettiği giln. 
leri kuanıncaya kadar mı1li mü. 
cadele devrini yaşatmaya mec. 
bur bir milletiz. . 

bu vasıtanın bir revkalfidelik 
yü..--ünden hükO.mcte verdiği u . 
lahiyetler böyle bir milletin dev. 
lete verebileceği hakların en so. 
nuncuauna kadar şamildir; dün. 
yadaki :fevkalfidclik halinden 
memleketin harikul&::le bir inki. 
şaf çehresiyle çıkmasını ve 19 şu. 
batın türk milleti için yeni bir 
hamle merhalesi olınasmı mukad. 
der bilelim ve devletin bUnyesi.. 
ni takviye için hilktunetin dünden 
beri kulanmaya başladığı salahi. 
yetlerle yapacağı vazifelerde ken. 
disini blı de mllletçe takviye ede. 
lim. hal::kı ll.\nk us 

Yeni beşer hu <uku hak unda anket: 
~ .... ..... ._.,_~ .. - - ~----

V'e ' n akalesi 
(Baş tarafı 1 incfde) 1 kadar çarpışma.va devam edece. 

bunu böyle hissettiğimiz halde. ğiz. İşte, en geniş mnnasmda 
ha.rbln gaveslni vazıh bir §ekil. bizim harp hedeflmlz budur. ' 
de izah edemiyoruz. Bu l!ef er, hedefimize varmak 

Bu harbe "Hitlere karşı harp.. için tutacağnnıı: ynlda yanılmak 
ismini verdiğimiz zaman yine ta istemiyoruz. Bazı diplomatla. 
vazıh bir şey ifade etmiB oto.mı. rm zanırt olarak göstermek iste
yoruz. Haktkaten,, o ndo.m yn- dikleri Milletler Cemiyeti bize 
rın ölecek olsa biz yine harbe kafi derecede ders vermiş bulu. 
devam edeceğiz. Bwwnla bera. nuvor. 
ber, onun bugUnkU harbin mer. Bunun için de, yapacnğıımz 
kezin! teşkil ettiği de bir haki. ilk iş, yeni devrin i~B.8llla te. 
knttlr. mel olacak otan prenslplreln 

"Hitlere ve bUtUn onun tem· beyannamesini bamlamakt.Jr. 
ell cttfğJ şeylere: Şiddet siya. MUşkW bir vnziyetl halletmek 
setine, zulme, fena akideye. te. için bu tarzda beyannameler tes. 
cavUze karşı harp ediyoruz.,, di. biti de lnı?illzce ve fransızca ko. 
vebiliriz ve bu daha doğru olur. nuşan milletlerin ananevi vazi· 

Evet, bUtUn bunlara. artık bir felerlnden biri olmuştur. 
ı..:on vermek lstlvoruz. Ma~a Charta'da taht baklan 

• '" • • uffstfmaJlnin l.lnUne geçllmesf, 
Fakat bUtUn bunlan ortadan 1628 deki "Hak istidası". kraııa

kaldırabilmemiz için yerine bir rm kutsi haklarma ve ''Levia. 
şey koymamız lllzım. Bunlan than" a nihayet veren "Hukuk 
kaldırdıktan sonra yerine nele· U\yihur,, bunlarm birer m!sall. 
ri kovacaihz? Bir dUnya. içinde dlr. 
herkesin hUr olacağı, korkusuz Amerikanın fstiklAl Bevnnna. 
yru;ıyaeağı bir dünya koymak mes• milletin arzusunu lfade e
istiyoruz. Bu dünya sadece iyi den bu tarz beyannamelerden 
şeylerden ibaret olacak. bir diğeridir ve Fransızların Hu-

Fskat bunu söylemekle de vft. kukubeşer Beyanamesf llhammı 
zıh birşey ifade etmiş olmuyo. doğrudan doğruya bundan al. 
nız. Daha vlizıh konu§Dlaya ça- mışt.ır. 
bşahm: Beşeriyet tarihinin yeni bir 

''Hitlerden ve bUnUn onun bUvtik dönUm noktasmda bulun. 
temsil etUği şeylerden., temir.. duğumuz bug{lnde, milşterek 
lemek istediğimiz bu yeni dUn. beşeriyet arzuln.nnm, her hangi 
ya ,eğer mUmkUn olursa, nasıl bir imtiyaza veva hükdmete Us. 
blr şey olacak ve nasıl teşkilat. tün olduğunu ilin eden esaslı 
landmlacak? Nasıl kurulacak bir beyannameye fhtlyacımız 
ve nasıl devam ettirilecek? vardır. 

Gayelerimizi daha vazıh ve BugUnkU bevannamenln esas--
tatbiki kabil bir şekle kovamaz lan neler olmRJıdır? 
mıyız? Niçin harp ettiğimizi f Bunlan milletler arrusmdıı iş 
gemtıerimlzle, tayyarclerimizle, birli~ ederek hazırlamayı tek
ordutanmızla, sarfettiğimiz lif ediyorum. istediğimiz bir 
gayrelerle, yaptığımız fedakar. tek adam veya bir gnıp ta.r:ı.rm. 
lıklarla ne istediğimizi blribiri. dan değil, söyleyecek sözil olan 
mJ~ ve bUtUn dllnya insanları. erkek, kadm, mUmkiin otdn~ 
Jla ızah edemez miyiz? kadar çok kimse tarafından ha· 

Bunun için, gönlilmüzdeklni zırlanacak bir bevannamedir. Bu 
fikrlmir.e izah edecek muayyen beyanrune bir tek ki inin eseri 
bir formuı. bulmamız lazım. olmaktan ne kadar u7.ak!aqJt'Sn 

lşte benım. bugUn burada ba.CJ. o nlsbette bütün dUnvada ınilcs. 
byan ve bUtUn dUnya efkiinu. sir bir kıvmet kazanacaktır.,, 
mumlyesinde mUna.kaş edilme. NOT: Vels'in ikinci maka.le
sinJ temenni ettiğimiz davada sini okuyucuJanmıza yarın tak-
yapmak istedi,nm budur. dim edece~z. 

"Hitlerin temsi1 ettiği şeyle. ------------
re kal"§ı .. harp eden bizler bu Belediyeye müfettiı 
harbin Jilıurnlu otduj!una ve so. 
nunda iyi bir netice doğacağına alınıyor 
emin bulunuyoruz. Beledlyeve yeniden dört mil.. 

• • • f ettffJ almacaktrr. İmtihan 7 
Ne için harp ediyoruz? martta yapılacaktır. Belediye 
Her halde yalnız Almanlara sular idaresine almaeak üç me

karşt harp etmiyoruz, bunu, mur ic;in de dün imtihan yapıl. 
zannederim ki, herkes böyle kn.. mış, imtihana ylizden fazla ta.. 
bul ediyor. Up girmi§tlı'. 

Nazi teeavilzUnU kabl r b!r şe. 
kilde mağJQp etmek istiyoruz. Dün yapılan ihracat 
Fakat, or..dan sonra Almanyanrn Dlln 250 btn liralık ihracat oL 
ne olacağı hakkında da hi«; bir muştur. Mısıra paetırma ba1ık. 
fikrJmiz yok. Halbuki bunu da Filistine lakerda, Bulgarlstana 
vfı.zrh bir şekilde bilmemiz ıa. _ zeytin, havyar, İta.lyayn, bar _ 
zmıdır ve actığtmız bu müna. bunya f asulyes!. keçi kılı ve dL 
kaşa !Crlsindc bunu da tesb!te ğer t?Idn maddeleri aevkedil _ 
çahsacağız. mlştlr. 

Biliyoruz ki bazı kimse!er 
var, bizi Rusyaya karşı bir ''Mu. 
kaddes harbe., stırUklcmek isti. 
yorlar. Fakat bizim ~ noktada 
hiç bir fikre kapılmaya niyf.ti • 
miz vok. 

Bfldfğfmfz btr şey varsa o da 
şudur ki, bugUnkU hnrbe, ka. 
nunsu.ı §fddet siyn.setini ııona 
Prdirmek gayemize ulaşmcAyn 

Çapa Kız Muallim mek
tebinin bacası tutuştu 
Ça'!)a kız muallim mektebinin 

kalorifer bacası tutuı;m~. itfa. 
iyeye haber veri1mfştir. ·Fakat 
tttJ.ive gelinceye kadar ateş ta· 
lebe t.ua.fmnsm 111\n<lilrülmlle • 
ttir 

1 

"Afrodit·, davasından 
çıkan yeni davalar 

üddei
umumilik 
"Vazifesini ifa eden bir me. 

mura halcnret,. maddeslle Cıım. 
hurit1cti dava etti. 

Dün sabahki Cumhuriyet ga
zetesinde "Afrodit davası .. mu. 
nasebetile ''Yunus Nadi" imza-
ile yazılan ba makalede MUd. 

delumumi Hikmet Onat hakkın. 
daki bazı cümleler mliddeiumu • 
milik ta.rafından matbuat kanu. 
nunun 27 lncl maddesi df'liılett
'e Türk cczA kanununun 273 ve 
482 nci maddeterlnP temas eder 
~öriinmüş. Yunus Nadi ile Cum. 
buriyet neşryat müdiirü Hikmet 
~üni( alevhine dava ~t1mırtır. 

Dava asliye altıncı ceza mah. 
'•emesincle ıtörlllecektir. Madde
ler, vaz!f P.sfnf ifl! eden bfr me. 
mura hakarettir. MUddeıımumi· 
lik Yunus Nadinin teşrii mnsu. 
nJyetlnln reff irin f C'an ccfon mu. 
ame1eye de girişmiştir. 

Dttn kendisini ~Bren bir arka
daşımıza mUddeiumumi Hikmet 
Onat demiştir ki: 
"- Biz kanun memuru:vuz. 

Ya.zıVJ yazanlar fse ~azeteciler. 
df r. Mevzuu bahis yazı mıthzur
lu görUldU~ için icap eden ted. 
birler alınm~r!,, 
Di~er taraftan Yunus Nadi .. 

nln vazısında milli kuvvetler a
leyhtarlığı ile itham ederek ve.· 
sikalar neşretti~! İbrahim Hnk· 
kı Konya.h hakkmda sorulan bir 
suale de mUddelumum.! uöyle de. 
mf§tir: 

- İbrahim Konvalı henUz 
memuriyetfml.ze müracaatla • •ç 
bir lklyette bulunmamıotır. 

ali EyUpte -· 
teftişler yaptı · 

8000 nüfuslu Ramide 
bir doktor yok 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lfltfi Kırdar diln ref akatlnde 
vali muavini Haltlk Nihat oldu. 
ğu halde Çatalcaya gitmlo, ak· 
şama dörunti§tllr. 

Vali evvelki gün de Eyilp ka. 
zasma giderek teftişlerde bulun. 
muştur. Kazanın emniyet. sıh • 
hat, yol ve tahsilit i§lertni esns. 
lı hır tetkikten g-eçlnniştlr. Em· 
niyet işlerinin tarzı cereyanın • 
dan memmm kalmış. sıhhi ba • 
kımdan yaptııfı tefti11te bazı nok. 
sanlar görmilştUr. Kazanın 20 
bin nUf usundan sekiz bini Rami. 
de olmnsma raı'?men bu nahiye
de tek blr doktor yoktur. Hat. 
buld Eyüpte iki beledive. iki hü
kumet doktoru ve bir dispan _ 
ser vardır. Vali doktorlardan 
birinin Ramiye giderek orada 
vazife görmesini emretmiştir. 

Rami ile Eyüp nrnsmdakl bo
zuk yolun bir an evvel yanılma.. 
fU hususunda da alakadarlara 
emir vermiştir. 

Bir amele elini maki· 
neye kaptırdı 

BilyUkdercde kibrit fabrika • 
mda çalışan amele Hasan oğlu 

Ömer. dikkatsizlikle so telini ma. 
kineve ka ntrnmş, bayı?m bir 
halde Beyoğlu hnstanesino kal· 
dınl:nıştır. 

Yirmi vıl evvelki Valot _... .......... _ ..... _ 
%1 Şubat l020 

Paris gazetel ri fiy t· 
lannı arttınyor 

l'o.rlı gazctelcrtııde okuııduğWla 

göre Fransız m.ıı.tbuatı (16) Şubnt 
to.rihfnden sonra fiyaUannı arttumış 
lardıı;. (10) ııanUmo ııablo.n gazeteler 
tıynttarmı (20) saoUme c;ıkarmı~lar. 
dır. 20 aanUm biz!m f'aram!Zla Ud Jcu. 
n.ı§tUr. 
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•• oq en titüleri 
Nisanda açılacak enstitülerin 

yerleri tesbit edildi 
Maarif Vekllliğinln önümüz. b~lan.mıştır. Eşyalan Maarif 

dek! nisan avından itibaren Vekaletinin tesbit ettiği kimse • 
memleketin muhtelif yerlerinde terden mllteşekkil bir heyet seç. 
köy enstitü1eri açmak Ur.ere tet- mektedir. 
kiklere başladıemı ve bu husus. On iki k6y enstltfis\lne scr.ile
ta bir kanun lav.ihası hazırlaya. cck talebe miktarı 2000 dir. Bun. 
rak meclise verdiğini yatmış - iar E>.nstf tlllere 5(), 100. 150 ve 
tık. Kanun lavihası tasdik edil • 200 kişi olmak Uzere dağıtıla -
dikten sonra Türkiyenin on iki caktır. Hazırla.nan projeye görE> 
vilayetinde köy enstitUleri faa· b!r nisandan itibaren faaliyete 
1 İ}"'Cle gec:eceklerdir. gececek enstitülerin isimleri ve 

Enstftiilerde okuyacak tale • vil!l.'\·etlAri şunlardır: 
~er Yil.ivet manrif müdürlük. Samsunda Karnhk. Kastamo _ 
'er·nae tm:ekkm edecek ltomis • nud~ Gölk1lvU, Eskiı::ehiroe Mah 
vonlar tarafından seçilecektir. mudive. Eskiı:ıehirde Arifive. 
tık ~Jnrak şehrimi~e kurulan fzmlrde Kızıl<'ullu. K~rklareHde 
komısyon talebe scçımlne baş • r ,Ulcbur...,.az. Sevban Haruruye. 
lamıştır. • Jıma!'ta Gönen. Karsta Cıt:ıvuz. 

lstanbu!dan 30 talebe tıeı:ile • 1 Trahzonda Beşiktızil, Ma1atva 
"ek; bu talebeler Trakvada Lüle.

1 
Akçadaj!, I{avseride Pazar gö. 

burJraZ. Kırklareli. ve Eskişehir. ren knvi.1 enstitUleri. Bu enı;titU
de Arifiye enstftillerine yerleş • ı lerin direktörlUklerine Maarif 
tlrilecektir. Ayrıca köy enstitü • : Vekilliği tarafından yakında ta. 
1erl ir.in lazım ~elen eşyanın a- i yinler yapılacaktır. 
lrnma51 hususunda hazırlıklara 

Denizyollan iki v~pur yaptmyor 
Vapurların makine aksamı 
lngiltereden geti1ilecek 
Demlryolla.n idaresi köprü ile 

Adalar ve Haydarpaşa arasında 
ioletilmek üzere Ka.smıpaşa ha. 
vuılarmda iki vapur lnşasmı ka.. 
tJ surette kararlaştırmıı; lngi· 
liz kredisinden istifade ile lngi?. 
tereye inşaiye malzemesi ~lpa.. 
riş etmek üzere teşebbUslere gi.; 
rişmiştir. Vapurlann makinele
ri, kazanlan ve tekne saçlan 
lngiltereden getirilecek, diğer 
kısımlan ile montajı Kasımpa. 

ırtı a 

şa havuzlannda yapılacaktır. 
Bir k~ ay içinde vapurlar kı • 
zağa konulmuş olacaktır. İnşa. 
at Ka.&ımrıaşa havuzlannın A· 
zapkapt kısmmclıı.ki tarafında 
ayrılacak sahada ynpılaeaktır. 
Vapur1ar tnmamen Türk mUhen. 
dis ve işçileri tarafından İt\68 e
dflecektir. Haırrlanan inı:taat 
projeleri Münakale Vekltetl

1 

ta_ 
rafından tetkik edilmektedir. 

• a 1 

Marmara ve Egede bulunan vapurlar 
hmana dönüyor 

Karadenizdc büküıri silnnekte 
olan fırtına evvelki gece hafif· 
!emiştir. Yalnız Marmara ve E. 
gede lodoe fırtınası vardır. Pa. 
znr gUnü limanımıza gelmesi 
beklenen Karadeniz vapunı frr. 
tınava tutulmu~. Sinop limanın· 
da katmn.~a mecbur olmuştur. 
Vapur 24 saat rötarla evvelki 
~ce Boğaza girebilmiş fakat 
vaktin gec olması yllzilnden ge_ 
ceyi BUytlkdere önlerinde geçir. 
miştir. Karadeniz ancak dUn öğ 
le Ureri nbttmr. yanaşmıştir. • 
Fırtma ytl~den bir mot8r 

iki r.ıimarla iki 
kalfa 

Belediyece işten 
menedildi 

Belediye ta.rafınden yeniden 
iki mimarla iki kalfa birer sene 
müddetle iş gl5rmekten menedil
miştir. 

Bunlardan blrf Fehmi kalfa. 
dır. Cihangirde GUneşıt sokak. 
ta 9 metre genişliğinde bır so
kak Urerlne Uç metre irtif amdn. 
yeni bina vapmıştır. Bu inşa.ata 
müsaade eden Beyoı?lu kazası 
fen meınurlannda.n Tevfiğe de 
işten el çektirilmiştir. Kanuna 
a~kın olarak inea edilen Uçün. 
cu katın vıkılması için de daim! 
encümenden knrar alınac:ıkbr 

Dığerleri mimar Sarra.fya~ 
vilksck mima?' Istepan Ara, kal~ 
fa Pan.ayottur. 

Karadenizde batmak tehlikesi 
gec:i rm iştir. 

Demirtaş isimli olan bu mo
tör Köstenceden kutu kerestesi 
yüklemiş olduğu halde limanı. 
mıza hareket etmiş, yolda fırtı. 
naya yakalanmıştır. Motör iki 
~n dalgntarla boğuşmuş. tay • 
falar bütün hamuleyi denir.e at
mağa mecbur olmuşlardır. Bir 
çok defalar batmak tehlikeleri 
~~fren motör evvelki gece ha. 
rap bir halde Boğaza girebll
tnifjtir. 

l ünelbaşındaki 
çifle katil 

Tıbbı Adlinin raporiyle 
hadfoe kapandı 

Geçen hafta Tünelbaşmda bir 
cinayet iatcnmiş, bir kan koca 
ölü olarak bulunmuştu. Bu çifte 
katil muamması nihayet diin 
çözillroüş ve Halilin evvela ka. 
dmı öldürdükten !Onra. kendi 
bıcaı?ite bir kaza.ya maruz kal
dığı Tıbbuıdll raoonı ve şahitle. 
rin ifadesi ile sabit olmu§tur. 

Halil o S?'iln kadmı Aksarayda 
çalıştığı röntgen mUtebassısınm 
evinden banknva JA'lra yatrraca
ğmı söyleyerek alrnış ve TUnel. 
başındaki LOtfullah apartımıı _ 
nma ~öti1rmü13tlir. iki scv~ili ra. 
ha~ıı konuşabilmek l<:in valnıı 

Sarayburnu arıklannda , kalmak lstcmi§ler ve Halil ka.. 
3' pıcı RU.."'1UvU bfr bahane ile sav· 

bir adam denize dü§tÜ dıktan eonra bı~ğını çekmi!S ve 

KöDrUden Havdarnaşaya gi • ~ldt~tJ;:ğazmdan keserek 
den Denizvollannm Burgaz va.-
nurunda bir kaza. olmuş, Saray. Halil bundan sonrn da bOğazJ 
burnu açıklarında bir adam de- kesik b!r halde sokağa fırlamıa
nir.e dilşmil§tUr. Görenlerin fer. tır. 
vadı üzerine kantan vapuru dur. Vnkanm sebebi ise evveloe de 
durarak sandal indirilmiş. hUvl. yazıldığı gibi ademi iktidara 
veti ö~renllemivcn kazazede bay milptela olan Halilin Fatmayı 
~ bir halde kurtarılarak has· kıskanmasıdır. Dosyo mahzene 
taneye kaldmlmı~tır. Bu orta. ka.ldınlmı3 ve bu fa.ela. da böy. 
vru3b bfr AAsı.mdrr. lece kapanmı~. 



kadar rahat etmelerini temin 
maksadiyle gece gündüz çırpını. 
yoridu. Bütün diplomatlar proto. 
kol müdürünün bu gayretini tak
dirle alkışlayorlar, fakat yalnızca 
Sovyet sefaretine mensup kimse. 
ler ileri geri harekette bulunmak. 
tan geri kalmıyorlardı. 

Pasaport meselesine gelince bu 
da başlıbaşına bir dert idi. Dip. 
lomatik mahafilin pasaportları 
şahıslarına ait idi. Bu herkes için 
böyle iken Bcrlin ve Moskova hü. 
kumetlerinin Polonyadaki clçile· 
ri birçok diplomatik pasaportla 
ortaya çıkarıyorlar, hatta birçok 
kereler Sovyet diplomatik pasa. 
portu ile seyahat etmekte olan 
Alman memurlarına tesadüf olu. 
nuyordu. 

Altt eylül gecesinde Polonya 
protokolu Alman kıtaatının müt. 
hiş bir surette ilcrilemektc olduk. 
1arı haberini aldı. Bunun üzerine 
diplomatların şar:C hududuna nak" 
linc karar verildi ve yedi eylül 
sabahı erkenden lüks otomobiller 
yollara koyuldular. 

Alman radyosu kordiplomati. 
ğin harekatını, nerede bulundu. 
ğunu her gün büyük bir katiyct 
ile bildiriyordu. Son olarak da 
diplomatların Kremicniç isimli 
küçük şehirde bulundukları ve 
ldörtyol ağzında bulunan lıu şe: 
hirdcn şarka doğru lıir yol gitti. 
ği de bildirilmişti. 

Sovyet mümessilleri 
kaçmıtlardı 

Diplomatların sığınmış olduk. 
ları küçük şehre geldiğim gün 
Alman tayyareleri de üzerimizd(' 
görünmüştü. Bir gece evvel Sov. 
yet sefiri Şaronof bütün servisle. 
riyle birlikte şehri terketmiş bu. 
lunuyordu. Esasen hudutlarına 
varmaları mühim bir mesele teş. 
kil etmiyordu. 

Gizli radyo merkezlerinden al. 
mış oldukları malumatlara ıdaya. 
narak Almanlar kordiplomatiğin 
nereye sığındığını pekala biliyor. 
lardı. 12 eylül tarihinde bir Al. 
man tayyaresi fevkalade alçaktan 
uçarak diplomatların bulunduk. 
lan kasabayı bombaladı. Kasaba 
ta_mamcn tahrip edilmiş idi. Her 
tarafta feryatlar yükseliyor, yan. 
gın bombalarının çıkardığı miit. 
hiş alevlu etrafı sarıyordu. in. 
san ve hayvan cesetleri biribirinc 
karışmış yerlerde yatıyordu. A1. 
man tayyarecileri sokakları:fa kal. 
mış olan kadınları mitralyöz ate. 
şinc tutuyor, Üzerlerine bombi\. 
lar atıyordu: Tayyareler bilhassa 
kasabanın yegane yolu üzerine 
hücum ediyorlar, bombalar ve 
mitralyöz ateşiyle yolu cchennc. 
me çeviriyorlardı. 

17 eylül tarihinde Ruslar da 
vaziyete müdahale ederek Polon. 
yaya girmişlerdi. O tarihte Po. 
lonya ordusu nihayet bir müstah. 
kem mcvkic çekilmiş, müdafaaya 
hazırlanmıştı. 

Fakat iki cephe üzerinde harp 
etmek mümkün· olmadı. önden 
Almanlar, arkadan Ruslar Polon. 
yayı czmeğc başlamışlardı. Mös. 
yö Şaranof müdahale edecek za. 
manı Moskova hükumetine çolt 
güzel bildirmişti. 
Almanyanın kıymetli ya\"dımcısı 
Rusların işgal ettikleri mınta. 

kalarda komünistler ellerinde ü. 
zeri orak ve çekiçli kızıl bayrak. 

rnrıınmı 6 ıncıda} 

Bulgaristanın yeni 
basvekili 

Boydan Filot 
kimdir 1 
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Amerikan Hariciye 
müsteşarı Vels 

Seyahate çıkarken hiçbir gazeteciye 
beyanatta bulunmadı 

Eski ayyaşlar 
Son günlerde ıık ıık içki bahis. 

leri tazele~iyor. Piyasaya rakı. 
nın kırk <!erecesi çıkarıldı. Bira 

Amerikanın hariciye vekalc. 1915 senesinde parlak bir şe. 
ti müsteşarı Summer Vels Av. kilde siyaset hayatına atılmış o
rupa harbini yakından görmek lan Ruzvelt arkadaşını da dip
üzere geçen pazar günü Ncvyork lomasi hayatına girmeğe teşvik 
tan ltalyan bandıralı Reks va- etmışti. 
purilc halvaya müteveccihen yo- Vels Tokyo ve Buenosayreste 

1 ucu1ladı, fakat bulunamadıiı için 
şikayetler arttı. Şimdi de pra. 
bın ucuzlaması için tetkikler ya. 
pıhycnnu~. Her halde bu ıon ha. 
\·adiı hepsinden memnun edici. 
dir. Zira, ıarap, yalnız mest olan
lar için değil, içki müptelası ol. 
mıyanlar için de yemek araımda 
şöyle bir bardak mubahbr. 

Bir mecliste chlikeyifler, hangi 
takımın daha çok mükrim oldu_ 
ğunu konuşuyorlarmış. Afyon ve 
tütün tiryakilerine söz bırakma.. 
mı§lar: 

Dofidaıı Filo/ 

ı{öseirnnofun isli fasından 
sonra yeni kabineyi kuran llul
garistnnın yeni başvekil ve 
l\lanrif Vekili Doktor Bogclan 
Filof 10 :\isan 1883 tarihinde 
Stara - .Zagorada dlınyayn gel· 
miştir. 

ilk tahsilini Karlo\'o'dn ya
pan gen<; l•'ilof bu tnlısillni 
Sofyada ikmnl ctıulı;, bilfl.hara 
eski ta ri lı ter, ldasi k filoloji ve 
nrkcoloji tahsiline haşlamıştır. 

Bu tahsilini ıuoı - rnoG se
neleri znrfıntla. Vurtburg 'c 
l<'rayburg Univcrsiteleriııdc .raıı 
mıştır. Netelciın 1906 senesin· 
de de doktorluk tezini FrhY· 
burg Universiteslnde müdafaa 
etmiştir. 

190G senesinin Mayıs nymdn 
Bulgnristana avdet etmiş olan 
F'ilof Ml1li mtizcde çnlışmağa 
başlamıştır. 1907 den l!.109 se
nesine kadar Paris ve 1ı nlynüa 
ihtisas ynptı .. :!O Şulınt ı 910 
tarihinde Sofyn ;\lilli l\lllzesl 
dircktöflUğllnc tayin oluııllıı. 

l!lll sencsin<lc lstanbul, Yu
ııanistni ve Anaclol uda Lir tct· 
kik seyahati yaptı .. l!JH sene
sinde Sofya iiııivcrsltesindc ar
keoloji dersi ''crnıcğe bnşlııdı 
ı !l!! O senesinden i ll lmrcn de 
ayni Universitenln asan ntika 
tarihi ve arkeoloji ıırofesürJU
ğUnU deruhte etli. 1921 sene· 
sinde tini vcrsitedcld ltU rstielinll 
muhafaza etmekle lıcraber Bul 
gar arkeolojilc cııslitllsU rlirek
tör!UğUne getirildi. Ayni sene 
zarfında .Alınanynyn, l lal) nyn, 
l•'ransaya, ln~iltr.rc~'l'. Suriye, 
J•'ilistin ve Mısıra. tetkik seya
hatleri yaptı. 1 nl aencSİ!H.le 
Unlvcrsite rckWrU oldu. 

Profesl5r Filo( Bulgar 11im 
nkatlcmlsi n.zası ve reisidir. 
Atina Unh'ersiteı-inin fahri dol\· 1 
torluğunn almış olan Doktor) 
Jı,llof ayni zamanda Jlcrllnrlelti r 
Prtısya Jlim ;Akademisi, .MU· 
nihteki BaYycr ilim aal<deml· 
si, Viyanadaki Avusturya' arke· 
oloji enstitUsil nıuhnb1r !\znsı 
ve Bcrlin Univcrsltesi fahri 
profesörUdllr. 

Doktor Filof 1938 scnesln
denhcrl Bulgar hilkfımctlndc 
Mnnrif nazırlığr yapmakta icU. 

Doktor Ji'ilof iki yUzden faz
la C'SCfC ı:ıahiptlr. nunların bir· 
çokları Alrnant•a 'e Pranııızça
ya çevrilnıh;tir. 

Rn es<'rlcrin hemen hepsi 
Arlrnolojiye. eski hristiyan mi
marisine ve Bulgar !lsarr 1\tl
knsına aittir. 
Yeni Jiurid~·c ~nzırı T\:inuliı•? 

Bul garistanın yeni hariciye 
nazırı Mösyö han Popof da 

(Detıumı 5 iııdde) 

la çıkmıştır. müteaddit vazifeler gördükten 
Ne,·yorkta. bir çok gazeteciler sonra 23 yaşında iken Latin A

~fister Summer Vels'in volunu merikası mümessilliği vazifesini 
kesmişler ve beyanat istemişler. ifa etmiş ve Mister Kuliç ve. 
dir. Amerikan hariciye vekaleti Hardin.gin riyaseti altında Sen 
ınUsteşan etrafını saran bUtiin Doming cumhuriyetinin karışık 
gürültüleri kati bir hareketle işlerini tasfiye etmişti. 
durdurmuş ve şu kısa beyanatta Summer Vels kırk yaşında i-
bulunmuştur. ken Ha\'ana sefiri bulunuyordu. 

- Karım da refakatimde ol. Bu vazifesi sıra.smda meşhur 
uuğu 'halde doğru Napoliye g-L Batista çav~şl! ile ahbap olmuş
dece~im. Avrupa seyahatim iki tu. Bu tahrıkatçının, Amerikan 
ay sürecek ve avdet etmeden hiç sefiri ile dost geçinmesini Mo
bir beyanatta bulunmıyacağım. fiado taraftarları çekemiyorlar. 

Ve dudaklamun kenarına na- dı, fakat Batista bir müddet son_ 
zik bir tebessüm iliştirerek ilave rn muzaffer oldu ,.e seneler 
ediyor: sonra Yeis, eski ahbabı Batis

- Ilu beyanatım da ancak ta ~avuşu Vaşingtondaki bir 
.Miser Kordel Hul'e münhasır ka resmi merasim sırasında Havana 
lacaktır. • devl"t reisi olarak kabul etti. 

Fakat gazeteciler brrakmı. İşte bu sıralarda da Ruzvclt 
yor!ar, yolunu kesiyorlar, Mis- neisicumhur olmuş ve eski ar. 
ter Vels: kad:ışını da müsteşar olarak ya-

- Bırakın da geçeyim, diyor. nm:ı. almıştı. 
Biliyorsunuz gripten yeni kalk. Fevkalade kibar bir adam o. 
tım .. Bir haftadanberi ilk defa la.n Vels aym zamanda fevkali.. 
dışarıya çıktım .. Biraz kendime de şıktır .. Vels yeni bir şapka 
bakmak ve mUmkün olduğu ka- grydiği 7.aman Amerikanın bü
dar sıhhatle seyahate çıkmak tün moda ma<ra.za.ları bu şapka_ 
istiyorum. nın resmini b;sarak inceden in-

Gazeteciler ümitsiz olmaları. ceye tarif ederler. 
na rağmen şu sualleri sormak. Bundan ı::onra bütün Amerika 
tan geri kalmıyorlar. Siyaset Vels'in şaoka.sını taklit eder. 
meraklrları: Vaşington kibarları mahafi _ 

- 1\luharip devletlere sulh !inde söylendi~ine göre Mister 
teklifl~rinde bulunacak mısınız? Summer Vels yalnız Amerikanın 

Diye, sorarken bir kısmı da: değil diinynnın en şık erkeğidir. 
- Avrupaya çok kra\'at gö. Vds'in büyük bir fikri var _ 

t~rüyor musunuz, d~nüştc f~- dı~:. Panamerikanizm.. üç yüz 
gıltereden kravat getırecek mı. mıllık meııhur emniyet mmta -
siniz? kasını icat eden cie Summer 

Gibi sualler soruyorlar .. Tabii ~rels'tir. 
ceYap alamıyorlar, .Mister V cls 
y~ Iıırz bir tek ga7.ctcciye cevap 
\'ererek: 

- Hayır, di:vor, Brüksel ve 
Lahcye uğrayacak değilim. Bu 
haberi tekzip edebilirsiniz. 

Vc7s Sımımer Kimclir1 
Amerikanın hariciey vekaleti 

müsteşarı Mister Summcr Vels 
reisicumhur Ruzvelt'in çocuk -
luk arkadaşıdır. Vels. on vaşın. 
da iken Ruzvelt ile birlikte Gro. 
ton kollt>jine g-irmişler, sonra 
yine birlikte Harvard i.iniver.si
tesine devam etmişlertli. 

Maılam Vefa 
Mndam Summer Vels de :-Ofa. 

ciam Ruzvelt kadar sevimli ve 
müstakildir. Son lspanya har. 
bi sırasında Mister Vels, Fran_ 
~oya karşı sempati duymakta 
ıke.n :\1adam Vels cumhuriyetçi
lcrın mu?.a.ffcriyetini temenni 
etm('kte idi. 

Bu fikir ayrılığı ciftin tama. 
men anla.<jmış olmalarına asla 
mani teşkil etmemektedir. 

:Mister Summer Vels Avrupa
ya bir çok kereler gelmiştir. Son 
ziyareti de 1938 yazında idi. 

Macaristana bir 
kral aranıyor 

Fransrzca ''Maç" mecmuasında 
okunmuştur: 

Roma, Budapeştcden Macaris. 
tan tahtına bir kral getirmesini 
istemektedir. 

Maliım:lur ki, Macaristan kra. 
lr mevcut olmıyan bir kraliyettir. 
Amiral Horti de naib olarak bu 
kraliyeti idare eder. 

Bugüne kadar Macaristanda 
Sentetin tacım giyen bir baş ol. 
madığı için bu yüzden en 
ufak bir rahatsızlık hissedilme. 
mcktc idi. Halbuki İtalya bunun 
yapılması için ısrar etmektedir ve 
kral naibi de 9 şubat günil nazır· 
lar mcclisinclc bunu sormuştur. 

- Macaristana kim kral ola. 
caktır? 

Namzetler içinde Prens Lui ldö 
Burbon • Parm vardır. O da İta!. 
yanın tuttuğu namzettir. Çünkü 
bu prens İtalya kralı Viktor E. 
manuel'in damadıdır. Fakat Ha. 
bsburgların an'anesinc göre dai. 
ma bir taht boş kaldığı zaman o. 
raya geçecek bir Habsburg prcn. 
si bulunur. 

Şimdikihaldc Arşidük Antuvan 
bu işe pek elverişli görünmekte. 
dir. 

Prens Lui dö Burbon • Parm 
nasıl 1talyan kralı:ıın damadı ise, 

- Siz.de ikram nıe gezer. Canı~ 
nızı alacaklar g-ibi ıa.klarıınız. 

Esrarkeş ortaya atılmıt: 
- Sen de sus, demişlel'. Sizde 

ancak müsavat vardır. Eırar clo. 
lu nargilenizi müıavatan teneffüı 
edersiniz, o kadar. 

Enfiye tiryakileri. 
- Biz enfiyemizin mah"fazaıı. 

nı her keyif ehline nezaketle tak. 
dim ederiz. 

Düşünmüşler, dofnı bulmuı. 
lar. En semih ve mükl'im tiryaki. 
!iği bunlara vercceklermiı, evvel. 
ce kızmış olan afyon til'yakiıi: 

- Be canım, demiş, sizin ikra.. 
mrnız biribirinizedir. Bundan ne 
çıkar. 

Bu ıöz, enfiye tiryakiıinin i1. 
dialarını cerhetmiı ve ıarap tir. 
yakisi baılamıı: 

- Biz durucken semahat han. 
gi ehlikeyif te bulun~mıu,. Biz, 
bir kadehcik §Cyİ kabul ettirmek 
için ne kadar yalvarınz. "Hatır 
için" yahut "Sevdiğinin baıı için" 
gibi andla\"In bini bir paraya. BiT, 
ikramimizi etmek, semahatimizi 
göstennek için insanı tehdit bile 
ederiz. ''Ya içersin, ya üstüne dö. 
kerim!'' diyecek kadar ileri ıi
deriz.'' 

Hazır bulunanlar, bir alkıt tu. 
fanı ile prap tiryakiıini semih ve 
mükrim olarak ilan ebniıler ... 
Arkadaıım Salahattin Günıö. 

rün, Yeni mecmuanm son ıayı. 
sında Bekri Mustafaya dair çok 
ıentereaan bir yazısı çıktı. Sala. 
hattin, merhumun Bahkpazann. 
daL:i mezarını bulmuı, Bekri hak. 
kındaki rivayetleri toplamıt- Ya_ 
zısının sonunda J()yle diyor: 

"İnhisarlar idaresinin yerinde 
olsam, hakiki bir şarap tiryakisi 
olan Bekri Mustafanın nükteleri. 
ni bir araya toplıyarak kitap ha. 
linde bastırılmasına delalet eder. 
dim. Hem merhumun hatırasına 
bir hizmet olurdu, hetn de prap 
meclislerinin tuzu, biberi yerine 
geçerdi." 

Bu satırlan okuduktan sonra 
kitaplanmı kanıtırdım. Bekriye 
ve diğer ıa\"ap tiryak.ilerine ait 
fıkralara ıöyle bir göz ~dirdik. 
ten ıonra Salahattin Günıörü 
haksız buldum. Bu fıkra §&l'&P 
meclislecinin tuzu, biberi değil; 
ateşi kesilir. Bir içene, bir daha, 
bir dah:ı içirmek ister çünkü eski. 
den .§Brap içenler tiryaki değil, 
birer fıçı imişler ... 

NlY AZt AHMET 

Arşidük Antuvan da Romen kra. 
lının eniştesidir. Çünkü o Kral 
Karolün kızkardeşi Prenses 1. 
!cananın kocası!:lır. 

Tereddüt içinde bulunan Kont 
Tcleki karar vermekte acele e
dilmemesini söylemiştir. 

Yirmi scnedcnberi bir kral 
beklenildiğine göre düşünme~ i. 
çin bir müddet daha beklenıle· 
bilir demektir. 

Bitaraf lığın hakkı· 
. nı muhafaza ..• 

Altrnaı·k ismindeki Alman mu. 
avin harp gemisi içcl'isinde dört 
yüz kadar İngiliz harp esil'İ oldu. 
ğu halde Norveç kara sularına gi. 
riyor; beynelmilel harp hukuku 
mucibince böyle bir gemiyi Nor. 
veç hülui~tinin kendi ıulannda 
seynhat etmesine müsatlde etme. 
mesi lazım. Fakat Norveçliler AL 
manyaclan kcı:-karak müsaade edi. 
yorlar. Geminin içindeki esirleri 
rörmemezliğ.e geliyorlar. 

yor. Şimdi bir taraftan Almanya, 
diğer taraftan lngiltcre Non·eçi 
tazyik ediyor. Bu tazyiklerde Al. 
m.'tnya daha ziyade ileriye gide. 
rek ağır tehditler savuruyor. 

Edirne, (Ilu."lu.-;i muhabiri mizdcıı) - Tral•ya 7:ı:: 1•e crl~ck ta1ebe yurtları Tra7>yanın 7..-iil. 
tür 7uıyatında r.ıülıinı rol oy111yaıı miicsscscler sırasrna <ıirm~tir. Fnk'ir ve ld.m.'lcsi:: ÇOC'l~.klara o. 
kuma imkdnwı veren lm müe.,sr, :~e a('ılmazdan mrocl 'l'mk11rıt1a orta. mel\tebı olnnyan kop 110 ka. 
;mlarla orta mektebi bitirip tc F:rlirncllc lise tah~iliııe devam iml:ıımtıı bıılarmyaıı :::ela ve ccv· 
hcrli gençlerin tahsilleri Jmmllı J;alıııordıı. /Jıc boşlıık şfoııli dol dıırıılmuştur. 

Resimde kız talebe yurdıt ç.oouklarnıı mildürlcrilc bir ara da göri,yorswwz. 

Halbuki bir İngiliz harp gemi. 
si takiptedir; onlar arkadan ye. 
tiıerek Alman gemisini yakalayor 
ve Norveçlilerin protestoların!\ 
ehemmiyet vcrmiycc-ek içindeki 
İngiliz .esirlel'ini gemiden çıkarı. 

Eğer. Norveç kuvvetli bir de,·. 
let olsaydı Almanyadan kol'kmı. 
yacaktı: bir Alman muavin harp 
gemisinin içerisinde İngiliz harıı 
esiri olduğu halde kara sularına 
girip gezmesine müsaade etmiye. 
cekti. lngiliı:lcr de gelerek zorla 
bu esirleri alıp gitmiyeceklerdi. 
Hi\dis.e de çıkmamış olaca~tı. 

Bu misal de gösteriyor ki bit". 
raflığın hakkını ve haysiyetini 
muhafaza edebilmek için bile 
kuvvetli olmak lazandır. 
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1 
-Ne;;;;:--~ Ingiltere hava ordusu 
Mor:eş~:~e ~I DaStf haztrf aoıyor? 

Eski otomobilini yeni· 
den demir yapılmak 

üzere hükümete 
terketti 

F-ransada burp 5çln H\zım o
lan demırt -eıao etmek itin ber
lkes e)lnde bulunan cslti demir 
~Aletleri ve ber tUrlU demirden 

kl eşyayı !hUkClmcte terltct
mektedlr. 

Kimisi eski bidonları, kimi
si e.skl Qleti, kimis.l bahceslnin 
~emir parmaklıklarını hU.kfi· 
mete vermektedir. 

Bu arada Fransız yıldızı 
lorls Şövalye de bir nntıka sl· 

bl eaklamnktn olduğu 11k oto-
mobilini vermiştir. · 

Morls $t>valye sahne '.hayntı
a :atılmış olduğu flk ıgUnlerin 
ev:tnc ve kederlerini saklnyaıı 

emsalsiz batıralann yuvası o-
lnn bu otomobllln1 nı1rken 
büyük bir keder duymuştur. 
Filhakika otomobil ı:cvkalAde 
eskidir, pa.slıdıh, çalışncnk \'a
:ıiyette değildir. l"akat Moris 
Şövalyenin birçok hatıralarına 
maııktır. Morls Şövalye ot.omo
bllint verirken hislerini Rıı şe
kUde ifade etmiştlr: 

- Ben bu otomobilimi tatlı 
bir aek mektubu gibi sakla· 
makta ldim .. Fakat bugUn ha
tıralarımıza bağlanıp kalaca
tnn.ız gUn değildir. Harp halin
de bulunuyoruz. 

iYalnız kadınlara açık 
bir hava hatb 

K. L. M. firmalı Hollanda 
h n. nakliyat kumpanyası Av
r.upa ile ATIIstralya arasında 
:reni bfr hava hattı teslı etmtş
tlr. Ancak bu yeni hattın blr 
hususiyeti Tardır: Du yol yal
mz kadınlara a~ıktır. Her tay
yare yalnız on iki yolcu alacak
tır. Bu usun uçuş Napollden 
baş1ı)'acakbr. r,akat bu seya
hate iştlr:Ak edecek olan kadın 
yolcular kendilerini Avuıtrnl
yaya kadar uçuracak olan. tay
yarenin kumandan ve mUret· 
tebatı tarafından Parlste kar
şılanacaklar ve PariBtcn Napo
Uyo kadar başka bir tayyare 
içinde ve tayyarecllerle bil'lllt
te seyahat edeceklerdir. 

Kadınlara tahsis olunan bu 
postadaki yerlerin hemen ya· 
naından fazlası daha ştmd1den 
tutulmuştur. 

F ransanın Finlan
d i yaya yardımı 

l•'ransızça ParisuTRt" gazete
si yazıyor: 

Fransızların FlnlAndiyayn 
yaptıkları yardımlar cok e
hemmiyetltdlr. İngiltere ile be
raber l< .. ransa Flnlı1ndl1aya bU· 
cum a?'abaları, dafi topları, 
ağır ve hafif makineli Ulfck
ler. ağır toplar ve oldukca 
ehemmiyetli miktarda mUhlm
mat stoku göndermişlerdir .. 
Ayni zaman.da birçok Fransız 
avcı tayyaresi do Finldndlyaya 
yollanmış ve l>u tayyareler bir 
kaç ,gUndenberi Karen berza
hında faallyctc geçmişlerdir. 

Bu yardımın neticesi ilcr.bal 
görUlmUş ve kırk yedi Rus 
tayyaresi yetmiş ikl saat zar· 
~nda dUşUrUlmUştUr. 

Bundan maada FinlAndiyalı
lara eski Fransız malzemesini 
intcdlklerl gibi lrnlln.nmnk mü
saadesi verilmiştir. tık ol:ırnk 
FinlAndlyaya scvkedllmlş olan 
nğır makineli tüfekler 16 I<a.
nonusanfden ltlbaren faaliyete 
ı;eçmlşlerdlr. 

FinlA.ndlyaya gönderilmiş o· 
lan bUtUn malzeme hiç bir zi
yana uğramadan Pin cephesl
oe gelmiştir. 

Bundan maada :Fransız Tu
rJng klllbU lle Ski klUbU }>UtUn 
Fransız sporcularından Skllerl· 
nf istemişlerdir. Sporcular, 

Skilerlnln FinlAndlyaya glSn· 
derilmcsfne razı olmuşlardır. 

tzmit Vilayet Meclisi 
toplandı 

İzmit (Husu t) - İzmit \il~
yet meclisi vnJI Ziya Tekelinin 
rels11ğlnde toplanmıştır. 

Toplantıda AtatUrkUn hatı
rası ayakta sUkfH edilerek 
ı:ı.nılmış. Milli, Şefe ve De,·let 
bUyUklerlne :Meclisin tnzim 
hislrıri hlldtrllmlstlr. 

baş vuracağı çareye 
tedbirler nelerdir? 

Berlinin en son 
karşı alınan 

Mat;y6 bu te.~üftcıı hiç mcm 
nun Jkalmamışt.ı. Sel-afinin vic • 
dansız, nlıIA.ksız ve son derece 
,şehvetperest olduğunu, kütük -
1Uğilnact1oorl çirkin hareketler
de bulunduğunu ,.e hntta., he -
nüz on beş yaşında iken, kendi
ni bir meshul adama teslim et
tiğini bilirdi. Bilihara, bu hop
pa kaum, Baron Dölovik.c:s na • 
mınaa bir 'dolandıncı ile evlen.. 
tnişti. Baba$nıdan ktilan miras:ı 
kavuşunca koca.smı da kovmu~ 
tu. Baron. Ber1ine ~kilmt' 'oe 
bir ~oe bir kumarbaned& 'katle
dılmiştt Bu hadiseden soru-a 
büsbUtün gerbest kalan Ser.a • 
fin, var iknvv tile sefa.bete :atı
lı}·or, her türlü .a le.ınlere ve her 
ne'Vi ~l~ele:ro :pcn.-u.sızca iştL 
rnk ediyordu. Geçici havcsım. 
~ndiği crkefitı derhal ırona
rma atılmalnn. ~hvani meyille
rini ta1min için ya:pttğı bir c;olt 
müstekroh lınrclretleri. epey de.. 
dikoduyu mucip olmakta kl!. 
Fa.kat %C\'ahiri daima korudu
ğu. ve resmen hi~ bir dostu bu
lunmadığı için, her meclise gL 
rebiliyordu. Tekrar Matyöye dl). 
nerek; 

li~cn )in) ı ta t.oglltc:re 'bn.
'a mareşnh Str K:bıgsley Vucl 
tarafJn(}an bir hava plAm )'f\· 

pılmış ve bütüu domin1011lanu 
mu,·&fak.at.l alınnrak genc;Uğin 
ı·ct.lttlrllmesl hususun<la hazı 
kararlar :ittlhaz cdllmişU. 

Fa.kat Er.HU bafı.Dda ~kı.uı 
barp alh baU ~in düşünül· 
milş olan bu ;plAn t.a.tblkaUJ11 
daha fayclah bir ıŞekle 80kma,-ı 
ka.betdrdl. na maksatJa .yapı
lan tnüı.akereler :neticesinde 
(lo bllbassa Kıuttuln domhı)·o
nuna mühim bir \':Ulfc ı(lüştli . 
lnglll(.>.l"C havn ofllusa.na lizıııı 
o!An pUotlar blll':ld:!l TCUştiril 
ınoğe ha,ıandı. l>ikeı' doınln· 
yonla"1an A\"ltstrnlya Te 'l"eııi 
~landanın TA7.i,.cti ~ed! Ka
nada7a }'&l'dım<'ı unsur yeti -
tlrmelrtt".n :ılbaTCt. :kaldı. 

lngUtercnln harp halindeki 
hana ordnc;ana krfUk "\C onu 
Alıwınlarla ıııukay o t.\(len 
bir müşahit tm ndidc '!111 •mtll'· 
1a:r:r )"S:U)'Or: 

.. ·Azl HA \7.A 11 .. SUU.ı:EHJ • 
Brltauyn. ndnlarmm ba.va

dan bombardımana mnruz kal
ması lıallnde lkl mesele talıit 
olarak kendisini gUsterir. Mf'!~ 
selenin birisi: Eğer mtltte!lk
larle. nazilerin havn kun·etıe
rl .geniş mikyasta ça.rpışacal~ 
olursa vukubulma.sı muhtemel 
ağır &a;>·iaun yerini Gahukca 
doldurmıı.k olacaktır. Diğeri 
do: Bu buhran esnasında pilot
ların ve diğer tayyareci efra
dın tallmlenni faal ola.~ak do· 
vam ettirmek .. 

Bıı iklııcl mesele etrafında 
şunu da dUşUnmek lAzımdır ki. 
Luflwaffer gnyo}'e hava kuv
'"eUyle vasıl olmak gibi btr va-

?.ifc 'Usttlno aldığı takdirde çok 
l.JUytlk blr ihtimale göre dlk
Jtat1ııl daha. ziyade btzfm hava 
U ledmlw tevlrmiş hulunn· 
cakttr. Polon7ada tatbik edil· 
m15 olan usuller unutulmamn
hdır. 

Bu usuller unutıılmryorlar 
ı..la! llükOmetin mezk'°r tehdi
di :ani olarat:. tanımast bu hu· 
rosta cesaret \-erecek maJıly t· 
tedir 'fc imparatorluk talim 
plbıuın orta'Ya atılması bu 
meselcyo manidar ,.e k:U1 lb~r 
OOV'llp teşkil ollor. Kısaca, bu, 
şunu ttmin eder ki. Almanr•
ııın talil ne şekilde inkişaf -O· 
derse etsJn, o#er HIUer hava 
twvvoUn1n hUtUn vasıtalannı 
fngUterenin m'Udafna unsU'rla· 
l".ı Oıerfno y'Uk1cmcık 'karıtnnı 
,. rlr e. ikllrt bir insan akım 
{ve ihmal {lclilmlyecelt miktar
da mRd<'ff vesait ik\Uesl) ntn:I 
lJombardımnn tayyarelerinin 
yet\şcmtyeceğl bir ycrdelt\ '\"a
st ihtiyat depodan mUtemndi
yen akıp gelmekte de,·nm ede
<·e'ktir. 

H lTU·mls 1\1 UA.~l)lı\S t 
Börlcce Almanya lıic .kimse~ 

uln ktskanmıractı.ğt blr vatl
.retto bulunuyor. EğcT Hitler 
Brltanya adaları Uzcrlne hn
\'aaa.n bir saldırış tec11lbcs1m3 
glrocek olursa - ki, bir i:Ok 
mUşahttlerJn kanııatleriDe gö· 
re bunu )-alnız son ve Umltslz 
btr çare olarak yapabtıecek
tlr - Alman haJJnnı mukabele 
tıilnılstlc muuz bıraktıktan 
başka mUtblş zayiata da tn
hammUl etmek mccburiyeUn
de kalacaktır. .Almanyanın 
harp tnyyarelerl istihHl kucl· 
reli ne kadar l'bi ohırı::a. olsan. 

.\lmanya dahilinde, :ı~·ı talim 
gönnOş vo yllksek derecede 
ihtisas kazanmış unsorlnrm ıa
wm1ş olacağı bir zaman gele
cek ve bu hal Almanlann gc
.nlş mikyasta ihUcomlar yapma· 
lanna clddl surette 1nanl ola
caktır. 
DQşmanın hav.ad& blr :tcşeb

bUse &etllleSI lhUmalfnden sa
kınmıyacafl bu '\"Uiyete mu· 
kabll, 2mpar:ntorluk talim pltı-
111, ta:ratımtz.dan makul bir he
sapla beklenme ı doğru olan 
uyiaun en fazlasını karşıla

mak here l'illtsek derecede ta· 
Hm glSrmUş unsurları kft.fl a
dette, mQtcmadfyen temin e
dip clurncaktır. Diğf'r clht'tteo 
e~er hua.da mukabele bHmi
ı;IJ tehdidi, :şlmdiy<ı kndRr ol
duğu ~bl Hlllel"ln ikollarıo.ı 
bağlam.altta <ltwam ed~k o
hı r&, bu İ)lAn bitim ıcın .tıaba 
büyüt menfaatler temin e-de
rek ~alışacaktır. 

Nar.ı kumandası, hava iku,·
votlerfnln bütün mevcudunu 
sahaya çı'karma.k hu~usunda 
t<ıreddüt 'edip duroTken her 
gnn daha artan mlktardl\ bir 
ihtiyat pitot T<! yardımcı eşhas 
ordusu yetiŞth1lmtş olacak ,.e 
lbUyUk Mr 1htlm:ııo gör-0 bu ih
Uyat öyle to..şlnn btr m1ktaıra 
baliğ olacaktır kl Almanynnnı 
haTadaki kudreti, l\IUttefiklc
rln davası uğrunda htzmote 
buır unsurlar kn.rş1sındn eQco
leş1p ~decektil'. nu •a.zll--ete 
-ertşlldf~l zaman MUttofik1erln 
hava plAnınt yeniden tanılm 
~tmolerl ıcın tam vakll gclmte 
o1acaktır. 

TA 1.."'YAJU; tsTlllSALt 

- Si11 Jeıwilde misiniz? 
- Evet. bir .a.ydanberi orayn 

taşındık. 
Ort:ılığı can sıkıcz bir sU.ktln 

sardı. Bu osnada MoraIIj. kııı
mn ~iyinmosi uza.makta olduğu.. 
nu görerek gidlp bakmak için 
misafirlerden izin istedi. Sera -
fin bu yalnıdıkb.n memnun ke.l
mı§tı . .Ateşli gözlerini ~fa.työyn 
dikerek: 

- Mat}·an nasıldır? oooi. 
· - lyidir, ~kkür ederim. 

- Demelc o tenha yerlenlo 
yaşamaktan ınemnunsunuz. 

- Hem de çok mem.mınuz. 
Tekrar sUkQt etti. Fakat. 

Mat-yönün tu.erinden alon!mI. 
yan ~özleri cskis.lııden da.ha :d
}>ade parlıyordu. Yavaş sesle: 

- .Artık ara.ml1'.ıda hiç .bir ~y 
'kalmadı mı? 

nu ihtirnt kun·otın lhtlya- .Matyö ufak bir işaretle her 

Klz mektepleri arasında bugün 
vaptlacak voleybol maçları 

cınr karşılama hususundaki yin bitti''" · ima etti. 
kudretlmtz htç şUpho götür- iC Onların ~craları eski idi. 
mes. Şimdidon \,lgtm tayya:re Mnty~. fabrikaya girdiğinin ilk 
hoallt ~ek'6numu.zun nazı fab- nesinde, bir gün, yirmi iki~ 
rJkaJarı istihsal yek~nuna ..... e.. şmda ''e evli bwunan S&r.afinin 
ğcr tefevvuk ıetmcdtse do -- ta.arnızuna uğramıştı. O zaman 
ra.klnşmakta. oldoğunn dnlr n- on dokuz yaşında olan delikan.. 
llmetıer mercuttur •. l"ilbakikll lı, nefsini yenemcvip şevtana 
Alman hnva hUcomunun bu uymu5, vo faktı.t Ma.ryanla. ov. 
vosnit alcy~tne :faaliyette ba• lenmerocn bir mUddet evvel mü. 
Junması tehllke.sJ da.ima mev- naseba.tmr kesmişti. .~ra.fin si.. 
cut ise de, blı Kanndn baılııc- tcmıi bir bakışla: 

Kız mekteı>leri arnmnda yn. 
pılmakta olan voleybol müsaba
kelannm artık sonu gelmiş bu. 
hmuyor. Bu münasebetle şimdi. 
ye kndar yapılan mU.cmbakalan 
yegin yeg&n tetkik edecek olur
sak, Ç&mlıcalılar da. bugün ya. 
pllacak mü.saba.kayı kazanacak 
olurlarsa, hiç mağlup olmadnn 
kıZ me-kte-pleri arasındaki şam
piyonluğu luwmmıa olurlar. Ak. 
si takdirde şampiyonadn mcv. 
kileri bir hayli sarsılmış olur. 

İkincilik için de bugün en 
kuvvetli namzet kız muallim ''e 
Kandilli liseleridir. ~imdi maç-
lara geçelim : · 

Boğa.."'içi - Kandilli 
GünUn ilk müaaba.Jc:ııSını Bo. 

ğnziçi ve Kandilli liseleri ya· 
pacaklardır. San lacivertliler bu 
müsabakayı ka1.anmak için bir 
hayli çahşa.caklardır. Eğer bu 
m~ı kaybederlerse ikinciliği 
rakipleri olan kız mu:ı.llimc kap 
trrm1ş olacaklardır. 

içlerinde Ha.diye, Şchvar gibi 
bllgill ve teknik oyuncul:ırm bu.. 
iundub'l.l Kandi11ilere muva.ffa • 
kıyet temenni ederir.. 

Çcımltecı - lnönü 
Günün en mühim mü.sabaknsI· 

nı Çamlıca ve lnönü takımlart 
vapacnklardır. 

Bu masaba.ka şampiyon üze. 
rinde çok mUhim bir rol oynn
yacaktrr. 

RADYO· 
12.80: Program ve memleket ııaat 

ayan, 12.35: Aj:ınB ,.o meteoroıo;ı 
hııberlerl, 12.!>0: Türk Muztf;1 (Pi ) 
18.30/14.00: MU&ik: KtlçUk Orkcstrl\ , 
(Şef: Necip A§kın). ı .00 Progra•rı 

ve memleket s.ut ayarı, 18.o:i: •rur>ı 
mllz1ğl: Fasıl heyeU, 18.5.l: Serbest 
saat. 19.10: .M.cırJckct saat ayarı, 

Ajans ve nıeteoroloJi bAlıerlerL 19 30 
Türk Mll?.tğl: Plyas:ı ,arkılnrL ç.a. 
lanlar: Hakkı Dcrmaıı, Şerit l!:ll, Hn.. 
aan GUr, Hamdi Toka)·. Okuyıuılaı·: 

Sadi Hoşneıı. Safiye Tokny. :?O.ll\. 
Kunuıma (Dııı pollUka lıA.dlBelt'rf .. 
~0.30 : Teman: nır ceva h1kAyest. Y • 
zan: Vahi öz. 21.00: Serbeşt saat. 
21.10 Konll§Ula (Haltalık po!t.A ku. 
tuıu). 21.ao: ıtllzlk: RiyMeUcum!ııır 

B&ndoıru (Şef: lbsan KUn~r). 2:?.15 
lemlekct ııaat ayarı, Ajana h&~rl• 

rt: ziraat. eaham • tahvU!t. kaınbl
Yo - nukut bonıuı. H•ıyat). 22.36/ 
ı!l.30: Yn.nn'ld pl"Ogram Vf' knpanı•. 

ln6nü takımı bugtin sııhaya 
yenmek a.znıile çıkacaktır. 

Buna mukabil ÇamlıcaJılar 
da eğer, nasıl olsa )-e.ncrlz gibi 
bir baleti ruhiye tcsirlle bu ma.. 
~a !;ı.karlar ''C öy}eoe oynarlarsa 
her halde iyi bir nctfoc :ılamaz. 
lar. Yok eğer işi ciddiye a.ltrla.r 
,.c kazanmak için oynarlarsa o 
taman işin rengi değişir. Fakat 
şu.rnsı muhakkak ki bugün Çam 
lı<'.alılar kazruımnk için çok ça
lışacaklardır. 

Çamlıcalılann §ampiyon.lu -
iu. bugün.kil oyunmı neticesine 
bağlıdır. 

Şişli Tcrakl.."i - Ercn1diy 
Günün son müsabakasını Şiş

li n Erenköy talnml:ırı yapa .. 
ca k ln.rdır. 

lki haftadır ~la.ra iştirak 
cdcmiycn Şişli Terakki takımı. 
nın bugUn de gelmemesi muhte
meldir. 

--0--

Davet 
! ı;tanbul ooleıjbol • baskotbo1 

a jan1ığıntfan: 
Bölge aianhğı tarafından ter

tip edilecek voleyvol teşvik mil
saba.kaları hakkında görüşUl. 
rnek Uzere alakadar klilp ve ta
kım murahhaslarınm 23-2-
940 cuma a.ksmru saat 18 de böl. 
ge merkez.inde bulunmaları rica 
olunur. 

21.2.1940 Çarf&IDha 
Sinema ve tiyatrolar 

Şf'..U1Jl Tll"ATROBU 
Dram kJamr: 
A~m 20,SO da: 

O KADIN 
• • 

KonıecSl Jwmı: GUnc1Uz H tc: Çocu11 
Oyunu. ~e 20,:0 da: 
lfF.RKE BtRBtRl~"l'; 

--0----

\ijr~.,l ~~~:· 
Yakmda: (()'~ ko. 

ywooo) Yazan: 
Yus-.ıt SUrürl 

ALEMDARsınemasmda 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

sinden insanla beraber maddi - Ciddi mi söyl\iyorsunus! 
vesaft to cekobilmek gtbl daha J\.rbk sizden Umidi kesmeli mi! 
nygun bir Taziyette bulunuyo- Hiç bir uman. bu kadar gü. 
ruz. zel. bu kadar caiibeli g6ıilıı.me. 

İmparatorluk talim pl!nının mlşti. Kendini öyle aza.metle, 
hazırlanmasmdn, münakaşa öyle valnınne takdim ediyordu 
edlllp en nlha)"ct knrnrl:ıştırı· ki, hareketinde ayıpla.nacak bir 
masında. gBrfücn surat, Kana- şey bulunmadı~ zahip oluna.
da, Avustralya vo Yeni Zela.nd- bilirdi. Kendisine duyurulacak 
ın Ana Vatanla nyni cepheyi hazlan bir kat daha fa:&la.sile 
tutmaya ne kadar huır olduk- iade cdeblleceğinden eminmiş 
lnTma. açık bir delildir. M:ııtım ~bi serbest~ bir zevk T>a7.arhğt 
oldu~u Uzerc CenubI Afrika, teklif edivo?"du. Motyönün biç 
bazı sebeplerdnn dolayı yalnız ccvao vermemesine rağmen ce
kendi tayyarecilerinin talimini saretini kaybetmedi: 
deruhte etti: AYustrnlya ise - Ceva.p vermeyin, chemı:ni. 
şimdilik yalnız kendi tnHm yeti vok. fa.kllt artık aranmsd.a 
pU.nı tarafından kııllanılmı- her şey bitti d~yini&, dostum. 
yan kimseleri göndorocektir. Hiç benden öyle kolay kolay ay_ 
Birleşik lmpaartorlukta mev- rılınır mı? Ben her zama.n haz:ı

cut monbalara rağmen - res- ı rnn anlıyor mUSlmuz.Bu &kfi&lll, 
men be)•an olunnnıştur ki ye- yarın, öbilr gUn, Velhasıl arzu ot
nl yazılnn gene drad ın U<:te tiğiniz anda kapımı çalabilirsL 
birinden fazlası lnglllz llavıı niz. Benim hevesim daima baki.. 
kuvvetlerinde caıı~mnyı tercıllı 1 dir. Adresimi biliyorsunuz de.. 
edeceklerini r;öylemlşlerdir - ğil nıi? Gelmenizi beklerim. 
harp başlıyalıda.nberi Kanada :Matyönlin sakaklarmdan a.teş 
plllnınrn kabiliyetini ölçmeye fı!}kmyordu. l }1.erine doğru e~· 
kA.rl bir :rckündn domlnyonlar. l len Serafini görmemek i~in göz.. 
da.n yeni unsurlar gelmcklP- lerini kapadı. Fa.kat genç kadın 
olduğuna dair klfi al~metler daha ziyade eğilerek: 
vardır. Bu sebepten dolayı tn- - Bekliyeceıfun ! Beldiycce.. 
llmin bir merkeze toplanması 1 ğim. diye ısrar etti. 
şimdilik beklenilemez. Genç ııdam vaziyetinin sil-

lUnçJUğilnU düşünerek sıkılıp 

Karacabey Atcılık Şu-1 dururken, . Serafin . menfi ~va.p 
L _ • E Akd ..... almamak ıçln elinı MatyonUn 
oe:nne nver ogan a.ğzina kovarak: 

tayin edildi - Su.sunuz geliyerla.r. 
Nihayet. Moranjlar, geldiler. 

'üç buçuk ~e
neye yakın bir 
zamandan beri 
Trakya da uın u-

~ rui mUfetUşllğt 
emrinde ağıl mu 
llUr!UğU ,·azife· 

•'. alni nıuynffakl· 
~etle ifa. eden 
tooteknlst En\"er 
Akdoğan Kara-

Ren, frir.e saçları, pembe ipek 
elbisesi, ve aynı renkte ı;cniş ı 
kenarlı &aokasile gavet şirin ve 
gUT.Cldl. Sera!in, baba ile a.nnc. 
yi memnun etmek için cocuğa 
sanlıvor, ve ke.cdl.n.e, evladı ol. 
madı~mdan tcessUf eden bir 1 
kadın sUsU veriyordu. 

1 
- Ah! Böyle bir aevimli ya v

rucurrum olsaydı ne iyi olurdu!. 

cabey Httrııts1 ntçıhk şubesi mü- kıymetli gcnçlerlmlzdondir. 
tehassıslıt;ma tayin edilmiş ve Karncabey Hnrnsı ı;lbl son 
yeni vazifesi haşım:. 'hareket et- derece modern bir mOesseso- 1 

mlştlr. • mizln n~lık mUtebassıslığ1na 
Trakyadaki memuriyeU es- ı taytnlni memnunlyetlo karşıla· 

nasında k<ındisinden pok çok dığımtz Enver Akdoğana yeni 
fstlf:ıde <ıdilmlş olan En•cr Ak-, ,·azltcslnde do muvatraklyet

' doğan Avrupndn tnhsll ctnıtış ler dileriz. 
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isveçniçin 
dılTI etnıiyor? 

Ya r-1 Ankara Haberleri: 

· Zelzele mıntakasına 

ısvaç kralı, mnıuete bevanuıamssnn<dleo 

dair raporlar hazırlandı 

~ ~1knıanın 
~s'uiiyetı 

UV1ıeşum ınar~ltan uzak k:aınma®a 
u~ıraştı®ınu anna~ta 

Stokholm, 20 ( A·A.) r- Ifveç Krah, nazırlar 
mecli~.deki beya."Jatıru yaptıktan sanra, millete. 
hitaben bir beyanname neş:etmlştir. 

doğruya askeri bir yardıma intizar edemiyeceğinı 
bildınnektcdir. 

Ziraat Ve~ aleti5 bu mıntakalardaki 
köyterımızin müslahsıl 

~ lar f 
Kral diyor ki: ·• hale getır ilmesi için ekipler yolladı 

L..~q a ' ı hıricle) 
·~ t~: binanın tarihi 
~l İJ. ~Pa;a &arayı 
.. ııt~1.:rcrek bil.ahlı 
~~arı ~re laır;ı lb. 

- ·--·"" • ~ 7~1 c!a kendine 
~$ ~&oıtercrck yı. 

Kral bu beyanam~e hükum~tin Finlandiya· 
run askeri yardım ta!ebini rd:i~tm~ini tasvip ey 
lediğini tekrar ederek diyor ki: 

"- Memleketimi dünyayı a'tnst eden m~· 
unt harpten mümkün o!duğu ka:iar dışarıda bırak' 
mağa çalı§lMYJ kat'i vazifem icabı add!diyorum." 

.. _ Meseleyi bir kere daha tetkik ettikten 
sonra şimdiye kadar takip ettiğimiz hltU hareketı 
muhalaıa etmekliğimız 1:1.zun geldiğine kalbim 
parçalanarak karar verdim. 

Aksj takdirde lsveç, yalnız Rusya~-a ~ı 
değil aynı zamanda büyük devletlere karşı da 
harbe siirüklenme1< gibi büyük bir tehlikeye manu 
kalabilecektir. ":u Clesuliyeti üzerime a 'am.am vt 
tsveç bu suretle harbe girdiği takdirde, Finlan 
(fiya)"a bugün yaptığı )"ardımı da yapamıyacaktu . 

Ankara., :!O (\~akıt Muhabiri BU<llrfror) - Narıa VekAletf 
tarafından zeızele mıntakasına gönderilen heyetler şehrimize 
dönmüşler ve bıızırladıkları raporları VckAtete vernıişlerdlr. 
Yapt işleri ten heyeti mUdUrU Sırrı Sa/rrın reisliğinde yUk· 
sek mimarlar blrllğlnden gelen mUmesslllerin de lştlrAkile t&
şekkUI e1en komisyon bu raporların tetkikiyle mşı;ul bulun
maktndrr. 

idtfit ll'ıahzur ltu. 
Erzincan eehrlnln kurulacağı yer henUz malflm değildir. 

.... ~· 'hniıtır. Fakat 
~ tl\aaı kararı yaL 
~~~ .. 

Kral adetçefaikiyeti kahir bir dü~mana karşı 
harbetin 'tte olan Fin kardeşler ha.'<kındaki büyük 
takdir w- hayranlığını ifa:le eyle:likten !Onra. Is· 
ıve;'in ~inlfindiyaya muhtelif suretlerle yardıma 
çalJstığmı. fakat Fin1fındiyanın bveçten do~rudan 

Halen orada vazife gören memurların tknmetleri için latan· 
l.ıulda yaptırılan 40 tane kadar port.atif evden 25 1 ikmal edl· 
ıerek l'Jn:lncana göfü,erllmlştlr. 

~ ._ c... 'Werilmcdi, 
a,\ 'tlı...:.~·qı .ehannda 
_,. ı~'I~~ l~te ve 

Milletimin beri anhyacağını ve tasvip ede 
ce'ğini ümit ederim.'' 

Bu mıntakanın imar ve inşa faaltyetlne 11.tt baıırlanau 
tntlmı.ıtnnme ay bnşına kadar ikmal edilerek tntblkına geçlle• 
coktlr. 

S ~iaı~n ıcn:-a ve. 
ı . .... .-.... -. ~ l'l~ilmn ka. 

~ )11-~. Olmr--acl !l,j..._, 
\ ~·ıte:nc) bir Fınlerin bir muvaffakıyeti daha 

Diğer tarnftnn Ziraat VekAletl zelzele mmtaknsmdakl 
kttylerlmlzln mUs tahsil bale g e tirilmesi için m~ht~llr ekipler 
göndermiştir. Du ekipler oradaki köylUnUıı vazıyetıni tetklka 
devam etınektedtrler. 

M.."'4:_-. lllalud ıver. t.on.:ıı- 20 .a. .... (,..__ metre murnbbat genl~Uğlnd~ hale gelmiş olan al!kerlerlmlz •· ;~._~~itina duy. uı-... ft~ ~yansı, 
~~ ı..tı~ "e •ılrılıp ,_,_ Sa:ıt 1) - Hclsinkide.n gelen ha. bir arazi verllecektlr. detçe ÇQk faik bir dü§Jllana kal'§l 
ı."- ""-. ~- " ~ı i d. 11 K h '10 SOVY.t-Y.r ASK.f<lRİNE k Ha ı. -•-~a..~ ... .._ isten:l-ligvi bcrlerc göre F nlan ıya ı ar u - oymaktadır. rr ma"emeıw.ı:o az.. 

. ~ .... ,. d 4 "- U S f '-- 1- lCAltaı l 1''1N... \ 

Hububat, hayyan, kereste mubayaa edil erek yardımlara 
başlanmıştır. nazı mıntakatarda da devlet bizzat zerriyat ya• 
pacnktır. Bu huaua lçln llzım gelen ziraat lletlerl mahalleriua 
göndorilmişUr. 

.L d "~fılrr.agwa \,3 .. _ mo a S u.uc ovyet trı:asını w. ~1 dır. Birçok dera barb malzemee --------------0.------------
'il ""' ,.._ hiz B ff DolaiııkL ~ (A. A.) - !Adoga 

l- .. ~ .. ecele hiç bir a:na uğratmıştır. u muva a. yoUıınmasınr istedik. Fakat lüzumu 
1111~ kıyetten sonra Finlandiyalılar cephesinde kazanılan safer, bu mlktannda gönderilmedi. Bu key-

\l vaziyet böy. Mannerhaym hattının bl:viyc mrnta.kada.Jd mubarebelertn sona t1nl ..n 
~ °'1t kuvvetleri gönderebilmiılerclir. erdiğine bir delil addedilemez. H~ fiyet lut'alanmızm vazlye 6 .. ç. 
~ t ~a:ı ~kıp da 11• Kareli b:rzahında Finlandiya. eli% bu bavallde bulunan fırkalar· leştlnnekt~dlr. 

Ankara hukuk fakültesi de dört 
seneve çıkarıhyor 

t~~~ır.1 atmaya lılar yeni mevzilere çekilmi§lcr. dan birkaçı mUekUl bir vaziyet L 011.-,man b\r gUnde 100 k~illk ~ ı>h~ taıC:il: ediJı:niı dir. bir Finlli.ndiya bölilğU tarafından 
~.~ ~ "Qıı l•r.~ıı çıkıyor: Bugiln mevzub::hfs olan şey, c;üıde bulunmakta ve ağır zayiata tnUdalaa edilen ufak bir sahaya 2 
~~:ti buraya adliye Manncrhaym hattının gösterccc. duc;ar olma.ktadu. Bu fırkalardan bln obUs atmıeUr. 
~ t ği muka•ıcmcttir. Çünkü bu haL blrlnln vazlyeU olmdl tamamllc lm· 

ıı.. ":J...-ı F. ı ~· k F:nIAndfyanm kurtulmnm fc;!n ~tı!i;. -.qn hapishane tJ mildafaa eden ın ımı;ııya uv. ha edllm13 olan 18 lııct fırkanm 

Ankara, 20 (\'akıt Muhabiri Bllcllrl1or) - Ankna Htt• 
kuk ı•~akUlteslnln maarife devrl işi tı,:ln Adliye ve Maarif Ve
lctıletlerı temıısa geçmiş bulunmakta.dırlar. OnUmUzdekl dere 
yılından itibaren tedris müddetinin dört seneye çıkarılacağı 
blldirtlmektedlr. 

111l'l:.,~t tar·ı~·.·ı b; .. tny. vctlerinin Rua fırkalan tarafın. O sempati ve dostluk nutukla.rınm 
Q-... • "' vaziyetini hatırlatmaktadır. ıler-

~ 1,.11' Yerirrw a~liye dan arkadan çevrilebilmesi tebli. d ğu d yerine tuliyııt kaim olmalıdır. Yo.-

Cebecide inşa edilmekte otan yeni bina gelecek Btrlnd· 
teşrinde ikmal olunacak ve 1940 - 1941 tedrisatına burada 
başlnnaca1ttır. 

ı le muvasala koalhn1t ol u n an • 'n Yı!ana!t def:I, kesi ortadan kalk:r.ı~tır. nt. bize aaker, tayyare, top \'e ç ı 
~ ttı l'I yapıl~·a. Sovyet tayyarecileri son ıa. krt'alarm laoeal hava yoWe temin mUhlırunat gönderllmelldfr. Bu fuı6 em be f ayn 1 n 
\ ".'llıi b. llcibincc tnalüm ma:-ılarda talim görmü~e benzi- edUmektedlr. kadar mUteaddld talepler yaptık, 
~~ i._~11 1~n, orta~a ye.. yorlar. Rusların tayyare hücum. Sovyet ytıkaek kumanct. heyeti b 

1 
dık l-e ya na t f 

"'"'l.."l ı~ın bir bir lü. lırı çok daha metodlu bir tarzda S takuuıda ,Y&Prl8.ll taar hiçbir tam ceva a ama . L 
"il,, e ~ d. umma mın dA1.1 'iN~ Medent dOnyantn vlcde.nını\ lma-

bi l!ir 7.amancla tertip edilmekte ır. nızwı Ladoga ceğpheainUmld~ tm•·
1
"' , nmuz hal! devam ediyor. Bu v!c· ( Ba§ taraft 1 incide) ~ l'lhrce rr.a s:ır. Diğer taraftan Rus bombardı. tazyikini auıltnca mı e ş- ••- Şunu kavdetmek mecbu-ıt. •' ~ııd B m"" tayyareleri sen birkaç gün. lanın uyumadığmn kn.nf!z k"' "''" -~!•- t rr. u mc. ..... uh f U f k t b Umid bo rıktL ''' riyctincı.eyim ki, Norveç bil u • -_oq a.:. ~ L-L· H-'-'- d·-'--rl c:eı·ık levhalarla m a a. ' a a u şa "' Fintan• dl ·a hUkhmeti namına ft ıız -ı. -.~ de•·ıQ·.cuıım l\li.r.u ..... .x: 

1
· 18 inci Sovyet fırkasmın imha. ~ u l)V metın!n harekeli daha doğrusu ~ """>• t= dır. ı:a crllımektecllr. Bu lcvhal..r 'Fin. bir u.o•-- söylcmcğe salAhi.};cttar zat, Jıll\J· ıtıarc:tet.6izlfği bidayette zannet. ~ ~ ~Yı~rn yen( ıe. landiya tayyarecilerinin muka~e. st pek dikkat. oayan ....... .....,_. t io bf tt ı miş olduğumdan da daha anla • 

tıı.i1ı, be~de ya .. ılaca. lesini müşkutlcştiri.yor. Bir Fın. dlr ÇünkU Fin kıtalan adetçe pek yet Fransl\da o uran n n ali O. şılm" .. bı·r .mahiyet arzetmekte-!L.~ ,. 800 kur§un · yanm Ftnl!ncliya ordusuna gön.. ..-
' &aYJlaetık ma.. landiyalı tayyarccı ıaytftı, her Finllndiyalmm kıu-eı· ''llztlmasıı:ıı lstedlklcrlnt bildi.ren cür. Öyle tahmin ediyorduk ki, >\ ~ •~ı·u:ı Öft'renlyor· attığı halde bu çelik levhayı de. da 1T. 10 R bııl du~· ' Norve" makamatı Altmarkı mu-

t.... ) ..... • ' • n.. t R tayyare. em CD &§ac;• uı un 6 " habero"'" mal"mat•ft- olmadığını "' "'t..._•"'.-lılı:a turasıdl!' lememış ve nıııaye us ..... u ~ ayer."' ctmiQlerd!r ve biz bu mu. 
"- ~ .~ L ' l • ,;. d ateı mUbal!ğaya kapılmadan &öylenlle· ""' -.ı 
:..- : " uulunuyOl'I ainl dUşürmek çın a-;aı:;ı an bilir. dıı_b_U_d'_rm_Lı_llr_. ------- ayenenin t?emide e!irler bulun • ~~U~'-'utTıt haplsba. etmek mecburiyetlnde kalmıttır. - duğunu farkedemlyccek derece. 
?ıı~e aarayr yap. Jlolsfnld, ~o (A.A.) - MU· Sovyet krta!an herhalde Ladoga 1 h b··ı de fena vapılmış olduğundan 
~ Ilı~ Clİ~ midir, le. I htm miktarda Fin ku ~vetlerl cephesini hafifletmek 'ltaks:ıdlle 7 n ~I iZ arp u çes şlkavet etmi§tik. il:'.~ ı..~ '~aıı başından ı Mnreşal Mannerhnym 10 ku Te.lpale rnrntakamnda )>enlden old· ~ Halbuki şimdi öğreniyoruz ki ~ .. ~ latan bul ~le. mandası altında, So,·yet tazyl· ( ÖWJ taraf' 1 &nc.'lde) Norv- makamatı Altmarkı hl~ L" ~- ,.. .... p k tll 1 A-1 tab detle taarruza geçmlşleree de bu Lo d ... 

0 
(A.A ) B E · .... .,. ~~ ~ tostun plL kinin en uvve o acae. · n ra, :.. · - · oir muayeneye tabi tutmamı§ • l'··~e: tt-..eın:.ır olan mın &dlJ.en Vllpurl önUnde ta· taarruz şimdiye kadar Kareli cep. den dUn gece lnı:;-lllz Kralı ta· !ardır . ., 

, -...-::. ~e fen adamJ:ırı. haı;şUd etmektedirler. besinde yııpılnn harekdt kadar ~fd. rafından lı:nbul edllmiŞtlr. Çemberlavn Norveç tez.ini ıöy. 
~'t.~ CCrey;m elti. Bu mUddet zarfında FJn ha detU olınamıutır. Kral ylno dUn akşam bahri· le hulasa etmiş: ~~ 1~de ·Prostun •a kU\-:vetlert hemen lnkıtnsıı Talpsle mmtakunıda Sovyet yo nazırı Slr Ollver Stnnleyl dl' "Altmark bir ham gemisidir 
•:ı ~ )ceı Sultanahmet olarak 'Sovyet cephes1nln gert- tankları yalnız baştanna harclı:ete knbul etmiştir. ve Alman devletinin bayra.ğmı ~;ı~ 

1

1 bir tct.;ı alaca. sindeki yolları \' e şimendifer lngillz Bnlık~ı GCmllcrt Ha,·ıı taşmıııktadır. Bu şerait altmda ~~~o 'llıl ~..den hatlarını boı:oıhnrdıman etmek· geçml3lerdlr. Piyade krtalart bu Jliicumunn Uğrnclı mezkur gemi cebren muaveneye 
~~:illa? todirler. tanktan takip etmemişJerdlr. Londnı, 2: (A.A.) - 12 Al tabi tutulmazdı., ve şu mukabe-

lıi1t :r aylarca cazcte }~inler 100 kamyonluk bir Hava alunlanna gelince, yapı· man bombardıman tayyaresi· lede bulunmuştur: ~ ,~ı~ı edip durur. Sovyet kolunu imha etmişler lan tahminlere göre Finliınıliya u. nln dUn şimal denizinde bh "- Bu böyle olsa madem ki 
ttı hatll'!ayarak, ve moWrlU bir llvnyı ağır zayi- ıerlnden 600 Sovyet tayv~resl uç. balıkçı ge misi grupunu mitral. Altmark Sergen de Norveç ka. 

"1ı.ıifeaini ya atla bczlmete uğrntmt~lnrdır nıu• ve bunlardgıı 20 at dUrtUrUJ. yöz ateşi altına nldığı hnbeı rasularında telsizini kullanmıe-
lıl: l>ıı .. Yeniden D Sovyet tayyaresi dU " vcrllmektedir. Bir lngilfz hnrıı tır, Norveçin b!taraflı~ ihlll e-
~~ ~alan şUrülmUştur. mu.,tnr. ~<'misinin hM!se mahalline gl1 dilml§tlr. Norveçin derhal ge. 

11ıı >' >'oktur. Hapla.. TlPALE l\IL"'"TAKASINDA SOVYET TEBUCt meal Uzerlne Alman tayyarele· miye muhtelit bir Alman -
~ ~~ •dliye atım. ŞIDD~'TIJ RUS HU· Mot!tova, 20 (A.A.) _ Lenig rl uzııklnşmışlardır. Norveç muhafaza krtası ikame 
~la'- •Ye taraYt ,ap. CUMLARI rad erkinıharbfyc dclfreıinin 19 Du nkınıa hasara \ "O lnıancıı etmesi lazım ı:t"elirdi. Bu suretle ~.~:ettin gcrisinc!e ııeıstııkl, 20 (A.A.) - HU· znyinta sebe p olup olmadığı 7 emide esir olul> olmadt~m a. .'il"' "~a h--kan bi. kflmet merkezinde bugUn U~ şubat tarihli tebliği: ınnlüm değildir. ;a.5tırılması imkanı ha.Sıt olur· 

t~lııııc:t~ek ~~iT. kere tehlike işareti verilmiştir. Kareli Berzahında Sovyet ta Londra. 20 (ı\.A.) - lako~ du. Norveç mezkQr vaourda e. 
~~inee devt:t ma. Hlc bir hlldlse kaydedilmemlı,· arruzu muvaffakıyetle devam ~t· yanın şark snblllerl açığındn sir olduğunu bilmedlı7inl iddia e. 
~ ı_ arı clııc*trr." tir. mektedir. MUstahkem Bjorkoe rl.Un akşam denizden gelen şid diyor. 1' .. akat böyle bir araRtır • 

lll~ ,.,,, __ •• DUn Kareli cepbeslnde Sov So :1e tlf lnfllf\lclar tşltllmlştir. tn ma vapsavdı bunu ö~enirdl. 
~ ~· • -·n .. lı -·ntakasında vyet kıtal;.rı dU"' b d 

ASIM US yet kıtalnrı yeni mevıllerlndf' .... :ı mAklnrı mtlteaklp ıı.vcı tayyn- Esasen un an dört harta ev· "'ır bulunan Finlerlo temasa gece· maru ricate icbar ederek Jihhau· relerlnln denize doğru uçtuk ve! lngillz hlikfünetl Altmark ..ııd~ \'il fuar rck Kcınere istasyonuna tnar· nes'in 3 kilcmetre garbinde kaiıı ıarr görUlmUştur. Tehllke ll!!R · vapuru ha'ckında bir raoor nee-
~""~ <I~ 101 ruz etmişlerdir. Rio·aari adasıla Labteenmaki a· retl vetl1memlştlr. retmi~ ve bu ranor bütUn ~aze. ııı ~ ~ret . Vusksl He FlnlAndtya körte i ta · Alman T:ty)·nrclr,rlnln Kcşır telerdc cıkmıştır. MezkOr ra. 
"1'fl'. q 1 iki b dasını ve s syonunu ve aahıl "lorda Altmark vannnında Tn~-QI • Çin zl arasında So\•yct tazy a · ıı:lmendifer hattı Uzerindc kain Uçuşlıın 1 1·~ esirler bulundux.. . . k•vdolun. "r.ı ~·.. fiflemlştlr. Sovyctıer, şimdi 7 Dertln, 20 (A.A.) - Alman ,, ·:u .. 
~ ~ ~rl- . bUtUn ku\'Vetlerlyle Talpalt> Hupojolkf btasyonu~u iıgal et; lstihbnrat bUrosu blldtrtyor: rnuf; tur. Bu rnoorda.n sonra na. 
~J!.. ctııı:uı g~lecek mmtalrnsına yüklenmektedir mi~lerclir. Cephenb dı~c~ mınta Busendorf'un Cenubu Şnrl<t 3ıl olur da Norveç bUkl'\meti va. 
~~ , ,~~~ı'"l"e \'Jze ler. kalrında kayda değer bir dc~!şik" s inde Fransız toprn lclnrındu ">Urda esir oldu<hınn bllmed!ği 
ııı ".J "

1 
·• e k ERJCEJC Fts çocun. s h hlr keştr mUfrezesl bir kamyo. : d rll<ısmı ileri sUrebilir? ıır'I. ( Ce li1Z VE ' • · lik olır.amıştır. ovyet ava kuv· I-:orvec makamatı. Alman fi-~~ ı..:~"1.J . JJ,ı\IU I:A SEFERDI~R... vetleri dli;manın kuvvetlerini ve nu tahrip ve lclnde bulunan 2(1 'os!•nun Norve" karasu1armı na. 1

ı:•.,,, V'<Tlllr f - 1940 etr u~ıslnkl, 20 (A.A.) - 19 •.. dd '<l şlyl lmhn etmiştlr. il i w • 

41•; 
111larıı llannı ziyaret Şubatta Abo'da seltlz kere teb- ukert hedeflennı §t etle bom Alman htıva kuvvetleri .,ı sd ku an 1'?lna tamamile biga. 

~ \ok. Sla."'4- l 11 bardı-•n etmi~crdlr. Hava mu mnl d•nl~lnln •fmnl mmtaka· "le kı'nııcttr . . '~ ~ ~ . "\.&dn gelecek llko tşnreU verllmlşt r . asa .....v " ,. y tn<>ili1. hf;kt}metfnin mlltale38' '* ~ \: ~. ~trilnı~i kabul rat ehem°llyetalzdlr. ölen V<' barebeleri esnasında 14 Fin tay !arına kndnr lteşlf uçuşları yap c;udur ki. ATman hnr,, çretTl'cıiııin 
ıı'f/ \~fı~·ct beloo· yaralıınan yoktur. yarcsl dUşUrutmüştUr. mzşlardır. ; eçT"'esine ltlraı etmtven Nor • 
ı:~ıl', lb... · llunıar ald~~ye Dlı~r ! lhetten Mareşal Man· Londr~ 20 (A. A.) - FinJAn. Halkevlerm· m' vec Bacvıo1t!Ji R. Kohtun hattı 
rl.

1
_.J"' ~ "tllrd~ .arı nerba.ym 'ın teşebbUeU üzerin<' Lo ~are1ceti bitaraf karasulannm ~~~ 'tat 'd ~nra lstan· Fin çocukları ve gcnclert zira· cliya hUkftmeti na.mma ndrada yıldönümü Alman filosu tarafıııdqn !=:Uilrtl. 
~ ~~ ~~le . ebilecekterdir. atle meşgul olac.altlardır. Kı7 söz söylemcğe salAhfycttar bir ÖnUmUzdekl Pazar ,;Unll -nal E'tm,,!!hıf rne<-nı k•lnr,rPTI bu. 
f'..; \~hı b tınce CVVelki se· ve erkek olmnk Uzere ya~ları 9 ıat, Myter muhabirine aşağıdnkJ halkevlerlnln s ncl yıldönUmU 'nçriJtere hfikflmPt'nin kath·en 

-~ ~\~~.u sene de 1940 ile 17 arasında olnn takriben beyanatta bulunmuştur: kutıanacnktrr. ita bul t-~emlyeceğf bir vaziyet 
~ ııo., 0naı f • • 160.000 Fin çocuğu lçln bir ne .,_ FiDIAndlya hllkftmetl tsve- OgUn yeniden altı balkevı : h..tıı~ Pder. 

P Cıı.:'.'ta PU) uan tçın vl seferberlik lltın edilmiştir. "in Ftn!Andlyaya askeri yar'Qımda ile 140 halk odası açılacaktır fncriliz ham f"et"'llert Norv~ ~ 'l. ı:llr\iıc u Yaptml· Yaşları 12 ile 17 arasın - .. Arıtacak halkevlerindcn biri 11a't"...,ahl'1n U" red ~vab-ndan ~ "1J Ve fnb• l d 1 k k k "OCUk bUlUnDlllDlak ka.rannJ blldfrtneSin· " • kf L .t-
1 ~ ısar ar a 

0 
an ız ve er e " de tstanbutdndır. Snrıyerdedlr "t)n?"'"'T n:ıreltet~ ""C"mi~. 

,,, ~ e fuarda satıla· larına. 100 metre murabbaı ge- den beri Londra ve Pnrls hUkOmet. ötekiler Bergamnnın Kınılı •Hr. F.,."",. 'b~vie "are'ket f'tmemh• 
ıqtr dd~,eri Qzerlne nlell~ln='e blr arazı parçası tev· !eri nezdinde ht~blr teşebbllste bu- nahiyesi merlrnzlnde ve tncesu .. 1f"'"r<l1 .A,t ...... Tk ... e-.ı";"ı" }o'. 

'l,~'=~esl .Yazılma· darla&dzlyllte~elektevceekçlocerudkrl.alr2 dyaacı~~ lunmam11tır. Avanos, Hendek, :Mll.lka.ra.. ka. man,rava doılrtı hf~ mU~kUl!t 
L..__::.:·"'lr:;:,_ _ _ __ _ı..:..:._:.:.:..::..:...:;,:'9::.:..:,~.:.:.:.:.:.:.....:.:.:...:.-::__:"-..ı_.....za.v:ı.atııuıialılWLI!'.LmlDL.2!!~1:§~be.la.rındadır" 1 gllmıakslzfn yoluna devam et • 

Jir Alman casusu 
idam eoi:ece~< 

Parla, 20 <A. A.) - Lll a.ııkert 
mabkemeat Alman tebaarıındaıı 

Şa.rl Szebencrvi'yl casusluk cUr. 
mUnden dolayı ldBDla mahküm et• 
miştfr. 

Fıçı ile perakende 
şarap ıabşı 

Fı~ı ile oerakende şaraı> satı. 
ıı ilk olarak şehrirr.izde tatbilc 
edilecektir. ileride de tatbik tol 
bütün memlekete teşmll oluna. 
eakbr. Bir Cıçıdan az olarak pe. 
rakende satılacak şaraplann fi. 
vatmı belediye tesbit ve kon • 
trol edecektir. 

Yenı Bulgar 
~aşvekılı 

( B~ tara fi 43 IlncOdd 
1890 senesinde Şlştovda dUn
yaya gelmiş ve ilse tabalUnl 

· burada lkmnl etmlştlr. 
Pojof bundan sonra Puattl 

ve Bcrlin Unlversltelerh1de Fl• 
loloJi tahsili yaptıktan sonr• 
nihayet Sof ya U o i versl tesl ode 
de Hukuk tahslllnl ikmal er... 
miştlr. 

1914 senesinde MUsyö PoJof 
Bulgar matbuat ve telgraf a
Janahğında ı,:alışma~a başla
mış, 1924 ten 1933 senesine ka
dur hariciye nezareti matbuat 
mUdUrlU~Unll ifa etmiştir. 

Hariciye hayatına lntleap 
etmiş olnn tvan Popof 1933 sa.. 
nesinde Bulgarlstanın DUkret 
sefaretine tayin olunmuş 1936 
da Prag scfnretlno nakledllml• 
ve nihayet 1937 den hariciye 
ve ltlll olduğu gUne kadar da 
Bulgarlstanın Befgra.d sefirll· 
ğlnl ltn etmlştlr. 

Şlmelld:ter Na.zm: 
han Goı·nnof 

Yeni şimendifer nazırı tvn:n. 
Goranof 13 Nisan 1891 tart· 
binde Sofynda dUnya:t•a gclmlş.. 
ttr. Lise tahsilini Sofyada lk• 
mal ettikten sonra MUnlh. Oer
lln ve Cenevre Unlversltelerln· 
ete Hukuk tahsiJlııl yapmış ve 
Berlln Unlverslte~lnden Hukuk 
Doktoru olarak mezun olmut
tur. 

Harplerde bUyUk bir rol 01• 
namış olan lvnn Gornnof harp. 
ten ııonra da Sofynnın en kuv· 
vetll avukatlarındnn biri ol· 
muştur. Dirçok bukukt eserle
re malik olan Gornnof uzun &&
mandanbert Sofya baron. .... 
smdan bulunmakta idi. 
-.--- 5 
mesine Norvec; tanlıDd&a mil• 
M&de actilecektJ. 
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Bir tarafta orkestra ga~yedici 

havalar çalar, bir tarftan çaylar 
içilirken, Fikret, Bayan Fitnat ile 
tamşmıştr. 

Sonra, orkestra bir hazin hava 
çalarken, Fitnat, !delikanlıya "xx" 
oteli direktörü olan kocasmın 

kentlisini anlamadrğını, binaena. 
leyh kalbine teselli verecek bir 
başka kalp aradığını söylemişti. 
Fikret hemen l:endi kalbini teklif 
etmişti. Böyle bir vaziyet karşr. 
smda yapılacak başka 'ey yok. 
tu. Birkaç fincan çay içtikt~n ve 
bir müddet tereddüt ettikten son. 
ra, Fitnat, delikanlının teklifini 
kabul etti: 

- Pekala, yann saat beşte siz. 
de ve sizin olacağım 1 

Fikret, sevinç içinde evine 
koştu. 

• • • 
Fitnat ıdelikanlrya "yarın saat 

beşte sizde ve sizin olacağım!" 
dediği gündenberi tam bir hafta 
geçmişti. Fikret, sekiz gündenbe. 
ri bir türlü gelmiyen maşukasını 
bekliyordu. 

Her gün saat beşte kapı çalını. 
yordu. Delikanlı, kalbi şiddetle 
çarparak kapıya koşuyor ve kar. 
~ısında genç telgraf müvezziini 
görüyordu. Müvezziin getiı digi 
telgraflarda daima şu cümle yazı. 
lı}tiı: 

"Bugün gelmeğe imkan yok; 
yarın sebebini anlatmm.'' Sekiz 
gündenberi her sabah Fikret bir. 
çok pasta satın alıyor ve akşam 
ihtiyar hizmetçisi bunları yiyor. 
du. Eğer vaziyet böyle devam et. 
acydi, şüphesiz ihtiyar himıetçi 
günün birinde şeker hastalrğma 
tutulurdu. 

Sskiz gündcnberi her sabah va. 
zolara konulan güzel çiçekler ıo. 
luyor ve bet; akşam Fitnat yerine 
telgraf müvezzii geliyordu. 

Bu sabah, yani dokuzuncu gün, 
Fikret bir mektup aldı. Mektupta 
§Unlar yazılıydı: 

"Sevgili dostum: 
Ne yazık, bir türlü goru~emi. 

yoruz. Aşk romanımrzı aça:adan 
kapamak lazım ..• llu, sizi sevme. 
diğimden değil. Fikret, size pres. 
tiş ediyorum. En büyük arzum, 
ateşli dudaklarınızı ldudaklarım. 
lda hissetmektir. Fakat, heyhat, 
görüşmenin ihtimali yok, Kocam 
vahşi bir kıskançlığa tutuldu. A. 
caba kendisine bir şey mi söyle. 
din, yoksa bir hissikablelvuku mu 
bilmem. Artık yalnız çıkmağa 
müsaade etmiyor. Her yere bera. 
ber gidiyoruz. 

Sizi görmeğe gideceğim gün, 
tam çıkmak üzereyken odama ko. 
cam girdi: 

- N ercye gidiyorsun? 
- Bazı işlerim var; bir arka. 

daşa gidiyorum. Sonra, öteberi a. 
lacağım. 

- Ben de geliyorum ... 
- Fakat ..• 
- Fakat n-e demek? Beraber 

çıkmak istemiyor musun? 
Bittabi beraber çrktım. Şüphe. 

siz onu da sizin apartımanınıza 
getiremezdim. Kendi kendime: 
''Fikrete yrrın giderim!" dedim. 
Ertesi gün yine aym hikaye ... Se. 
kiz gün kocam mütemadiyen aynı 
knmtt.iyayı oynadı. Ve sekiz gün 
ben de, hiç yorulmadan, onu çay. 
dan çaya, mağazadan mağazaya, 
dükkandan dükkana sürükledim. 
Bana: 

- Bir daha yalnız çıkmıyacak. 
sın! 

Dedi. Görüyorsun ya, sevgili 
Fikret, yalnız csıkmıyacağım için 
vaadimi tutnmıyonım. Pek, pek 
müteessifim. Her e e rağmen 

a n ç •.. 
seni seviyorum." 

Fikret mektubu hiddetle avu. 
cu içinde sıktı. "Allah belasını 
versin, bu:lala herif, karını teftiş 
edeceğine oteline nezaret et!" 
dedi. 

• • • 
''xx" oteli direktörü Mehmet 

Ustüner, aldığı tedbirden pek 
memnundu. Oteldeki yazıhane. 
sinde ellerini sevinçle ufuşturu. 
yordu. Karısı, daima kendisiyle 
beraber çrkmadansa, artık hiç so. 
kağa çıkmamağa karar vermişti. 
Binaenaleyh bilmecburiye otel:le 
kalıyor ve kocasına yardım edi. 
yor. Hem kendisi boynuz takma. 
yor, hem de kansı bir ev kadını 
oluyor. 

Mehmet Üstüner bunları düşü. 
nürken yazıhaneye bir delikanlı 
girdi: · 

- Bay Mehmet Üstüner? 
- Benim efendim ... 
- Aylıkla kiraya verecek oda. 

nız var mı? 
- Evet efendim ... Her tüdü 

konforu haiz; sıcak, soğuk su ... 
- Aylıkla bir oda tutmak is. 

ti yorum. 
- 5 numaralı oda pek müna. 

siptir. Ay'Ja 25 lira ... 
- Pekala! ..• 
- Liitfen deftere isminizi ve 

adresinizi yazar mısınız? 
Delikanlı. en giizel yazısiyle 

deftere ismini yazdı: 
''Fikret!" 
Bay Mehmet Üstüner, delikan. 

lıyı odasına çıkardı. Her tarafı 
gösterdi. Sonra, cıkarken: 

- Bir şeye ihtiyacınız olursa, 
çıngırağı çalınız! 

Dedi. 
Fikret odaya yerleşti. Çanta. 

sından güzel bir pijama çıkara. 
rnk giydi. Sepetindeki pastaları, 
şarap şi~esini masanın üstüne 
koyfdu. Çıngırağı çaldı: 

Aşağıda, Bay Mehmet üstün. 
er, karısına döndü: 

- Fitnat, dedi. Beş nı.ımara. 

dan çağırıyorlar. Hizmetçi kadı. 
nın işi var. Ben de bodrum katı. 
na iniyorum. Orada işim var. 
Lütfen, yeni mü~terinin ne iste. 
diğini çrkıp anlar mısın? 

REŞAT ENlS 

KONFERANSLAR 
E'llNO~U lM.LJ(}~\'lSDES: 

E\·lmlı.lıı Cııjtl\lo~lundakl S:ılt> · 

nıındn: 

l - 22/2/940 Perşembe gUnU ııant 

(17,30} da üniversite Hukuk FakUl
tesl DoçenUerinden Bay Hüseyin Naili 
tarafından (Hukult ve devletin içti. 
mat bakımdan izahına çalışan 111 un. 
cu aııır Fransız mUelllflcrlı mevzulu 
hlr konferans verllecekllr. 

2 - Türkiye Sanat mektcplcil mc. 
zunlnrı cemiyeti tarafından tertip 
edllcn seri kon!eranıılnrın dördüncUsU, 
23/ 2/ 940 Cuma gUnU saat (18) de 
Doktor '.Muallim B:ıy KA.zım ZA!lr Ye. 
nerdcn tarafından \'Crllccektlr . .Me\'. 
zuu (Sinematograf ve ruhi bllnyemiz) 
/lir. 

Bu konferanslar lı;;ln davcUye yok. 
tur. 

• • • 
BY.\:'OGI.U llALKE\'lSDt~S: 

22 Şubat 9~0 Perşembe gUnU saııt 

18.30 da E\•lmlzln Tepeba~ındakl mer 
kez blnaııında Doktor B. HOsl'yln Ke
nan Tunakan tarafından "Mektep ve 
mcktepllcle ruh! tahlil,, mevzuunda 
mühim bir kon!cranıı verilecektir. 

• • • 
HEŞlKTAŞ JIAI.IU;VIN'f>l•;N: 
Bc§lkla§ Halkevl saıonlanncla ııı;;ı. 

! Alman casusları ı 
nasıl çalışır 1 

(B~ tarafı 3 üncüde) 

lariyle nümayişler yapıyorlardı. 
Almanların işgal etmiş oldukları 
mmtakalarda i~ gizli memurlar 
artık maskelerini atmrşlardı. 

Bu harpte bir memleket evvela 
fikirlerle, sonra propaganda ve 
casusluk; ve nihayet silah kuv. 
vetiyle işgal olunmuş idi. 

Uzun zamanrlanberi muhtelif 
vesileler ile Polonyaya yerleşmiş 
olan ve kendilerine Leh süsü ve. 
ren Almanlar birdenbire alman~a 
konuşmağa başlamışlar:lı. 

Almanya, Rusya ile birlikte 
Polonyayı paylaştrktan sonra giz. 
li ajanlara şu emir verildi. Bütün 
zeka ve maharetinizi kullanarak 
Polonyanın en iyi tanınmı~. en 
kıymetli ve kuvvetli 5İmalarını 
ogrenınız. Bu meşum emir her 
sahada tatbik olunmağa başladı: 
Alimler, mütefekkirler, üniversi. 
te talebeleri, yiiksek memurlar, 
~iyaset adamları, büyük arazi sa. 
hipleri derhal tevkif olundular ve 
bunlardan kimisi boğazlandı, di 
ğerleri de kamplara sevkolundu. 

Filhakika Gestaponun gizli me. 
murları her şehirdeki nazi aleyh. 
tarlarının listesine maliktiler. Al. 
manya muzaffer olunca Gestapo 
memurları menfur hareketlerine 
ba~lamışlardı. 

Fakat bu gizli memurlar şene. 
rinin ümit etmekte oldukları ka. 
dar büyük muvaffakıyetler kaza. 
nama':lılar. Gerçi tahmin oluna. 
mıyacak fecaatler yap~aktan ge. 
ri kalmadılar. Fakat birçok yer. 
!erde de aciz kaldılar. 

Katliam yapılacak olan ~ehir. 
!erin listeleri hazırdı. ! simleri ba~
ta gelenler halkın önünde feci 
surette öldürülerek nümune teş. 
kil olunmak ve halka dehşet saç. 
mak istenmiş idi. Adam öldür. 
rnekten sonra Almanya bu kere 
de irfan müesseselerini, kütüpha. 
neleri, müzeleri, sanat eserlerini, 
mukaddes müesseseleri yıkmağa, 
tahrip etmeğe başladı. 

Almanların Polonya:laki teşkL 
Iatları tahminlerin fevkinde idi.. 

· Polonyada yaşayan Alman ekal. 
liyetleri Gestaponun tehdidi al. 
tında bu gizli teşkilatın masraf. 
lan için vergi vermeğe mecbur 
tutuluyorlardı. 

İki Alman teşekkülü müthiş 
bir blok teşkil etmişlerdi. Bütün 
Alman ekalliyetleri Leh aleyhta. 
rı olmuşlardı. Bu halk Almanya. 
nın menfaatine hizmet edebilmek 
için her türlü işe başını sokmak. 
tan asla çekinmiyordu. 

M üst"kbel ! efler mektebi 

Almanya memleketler arasın. 
daki talebe mübadelesinden isti. 
fade ederek propaganda yapmağa 
ve bilhassa istikbalde işgal etmek 
emelinde olduğu memleketlerin 
dahili vaziyetlerini. adetlerini, li. 
sanlarını öğrenen bu gençleri o 
memleketlerin mÜ'.'ötakbel idare. 
cileri olarak yetiştirmeğe yelten. 
miştir. 

Polonyadaki Alman sefareti ta. 
rafından kara listeye dahil edil. 
memiş olan gazeteciler, mühen. 
disler ve diğer münevverler Al. 
manyaya seyahat etmek istedik. 
lcri zaman bedava bilet alıyorlar 
ve bu biletlere ı:1ai11141. bir propa. 
ganda beyannamesi merbut oldu. 
ğunu görüyorlardı. Buna muka. 
bil onlar da nezaketen Alman 
mcslekdaşlarını memleketlerine 
davet ediyorlardı. 

Almanlann propaganda ve ca. 
susluk için daha bunlardan maa. 
da birçok usulleri ve vasıtaları da 
mevcuttur. 

lacak resim ve fotograt serglııl için 
23.2.HHO Cuma gUnU ak~amına k:\ • 
d:ır ı:ctirllccc.-k eserler kabul edile. 
ccktlr. 

ANiTESi 

Foçateyn . 
Değirmen T aşocakları 

T. A. Şirketinden: 
Hlııscdaran heyeti umumlyeslnin 

yıllık alellde toplantısı 19 Mart 1910 

Salı gUnU ııaat 16.30 dıı Şirketin mer
kezi lst.anbulda Sirkecide Nemllzade 

Baş, 
ori~ 

Diş, Nezle, ~ 
.,,u~ 

Romatizma, soğ 
Kırıklı~ 

~ti 
ve bütün ağrılarını derh'-1 tııı' 

d d ka .. e ıı. 

Algınhğı, 

Lüzumun a 2ün e 3 oJ 

lstanbul Defterdarlığından: _,,; 
'1"ıııw H oc.npll ,.a Mtıll}·e Şut>ül mUll:elll'n erlnden E mir ._ıııı: f 

CIJ811 Jıan 3 ~o. da Koml"~·onru Klrkor Kemsıırı)l$1I' flf_. 
1.1.930 - l:S.1.933 mUddeUne alt 931 mail yılı vergin 

1 
ııs• ~ 

:r.anç \'e 10.05 lira '7o 20 olarak tadil edildiği hakkındaki l 1; el 1~ / r 
sayılı itiraz lrnnı!lıyonu kararı 8/34, S/315 ve 8/36 sayılı ııı n ... ti' 

t "~ ve 9.2.93S gUn ve 3/1896 .sny11ı ıube tcmyl:ı: ıa.ylhası lkaınc ! 
lerinde bulunmamanız dolayıııiyle tebliğ edilememl§tlr. J'lııcl 1 

Key!lyet 3692 aayrlı kanunun ıo ve 11 inci ma<1dcıcıi 1 , 
hanında 11 numarada ynpılacağınclımk ü llA 1 yerıne geçme zere .. n o unur. 
IAakal 18 hlue sahibi olan hissedara. : • 't 
nın yevmU lçtımamdan 10 gOn ev\·cı , 'ı111 
hlııse l!l'Oetlerlnl Şirket Vt'7.11C.~lne teıı. etıw 
llm !le mo.kbu:r; almalnn ve lçtlmad• Okuyucularımıza yenı· hı·znı 
hazır buhınmaları 110.n olunur. 

R tr.l!'."AM El M OZA K E HAT : 

1 - 11139 ıımeııl MecUııl İdare ve 
:Murakıp raporlannm okunmn.sı, 

2 - lll39 11eneııl Bıırmço ve KArUza. 
rar heıııı.plarının ktkikile kabulü ve 
Meclisi ldare heyetinin ve _,urakıbın 
ibraııı 

3 - Yeni !ene için murakıp intı. 
bahr ve ücretinin tcsbltl 

4 - Yeni ııene için ld&re hcycU 
Azalarının lntlh:ıbı ile hakkı huzurla.. 
rının tayini. 

Zayi Tasdikname 
1930 - 11131 senesinde Ferlköy ilk 

mektebinden aldığ"ım tasdiknameyi 
zayi ettim; yenisini aıaca~rımdıuı es. 
kisinin hUkmU yoktur. 

Kurnbarnrı P lnkopulo Apartıman 
num:ıra: 8, !\lerl. 

ki abı 25 kurt.IS 
• 

ve nyo r ı ·~i~~ 
Bir seri kitabı al~bilme k için gaz.etef11~o~r# 
tarafında dünde!? itibaren neşrıtı6 it ~ti 
ğı kuponlardan 15 tan esini toplarfl(J - '' 

ı ıır1" ıı' Yakıt, mlktan mahdut blr seri kitabı okuyucllJJıı ıı1 ~ 
ederek yeni bi r hizmette bulunm nk istiyor. tı ı rııı' ~ı• 
ellinden itibaren gazetemizin başlığı yanlll 3 ı etl~ ıı' 
koymaya bnşladık. Bu kuponlar 15 giln nıUd' ııc$15 • edecek -re bunları toplayıp "V.AKIT,, kiltuvtı 11ı ~ 
rene ası l fiyatı lGO kuruş tutan 10 kitab yalJll l' 
gibi kUçUk blr 1ıara mukabilinde -rerilecektir·JJll"ııtl ~ 

lüııK>nlnra sıra numnı-nsı konulmamı.;tır· 1 .. ,1 
• ııı< <" 

> yuculnr kuponları sırııpı k oymak zahnıct f'/ 
~ rılmış oluyor . 1' 11 rt1~!ı~ 

~ 160 knnışluk b ir ~eri güzel kitabın ~:S ıııl~~e-~tl' 
m csl gi>rii lmemi":I b ir fi yat tcnzllld lr . J{ itı.blllr•'~ır '1 ,~J' , r '"' dut \ 'O bil f cnzll ı\t OllnnkkRt b ir :r.amana nıiinJıll "ıtfıJJl~ 

KAYIPLAR ) ı da n hu kita p ~erisini <-l<lo etme k istiyc n °rıf-"t 
'-... ) kuponlnrı hem en l>iriktlrmeyo lın ';>lamnları ıııC ıtl'~~ 

tlzasmda rulır. . .1 ' 1ıe Tıb FakOıte.ıılndcn almış olduğum 1 t '"lö •( J 
\ "eri ccck kltn pların n~a~ıunkl list e< " ıı'' ar• 

1920 No.lı hO,·lyet vRrakamı zayi et. ~ { ıııı 
um. Yc.niıılnl alacağımdan eskisinin müe llif , -cya ınütcrdmlcrlnln isinılcrlnc, ıı;M f ctltl /. 
hill<mU yoktur. \ 'O n ... ıı fi,ratlnrına lılr '1:Ü7. Jt 1!'7.Cllrnıck ynpı t ttıl r-/ 

dere<·ccıinl gi;stcrınC'ye k i\ f hll r : 11111 /f. 
:No. 19~0 Ojeni Kapua no -.ıuıt'rC :ı F~~·a tı bnıl ) IUelllf veya .,_ __,,. f, 

• • • (314S6) ~ --- ------ , 0-
~ ı:s Ka der :- \'ol~r'<len Türkçeye çeviren: Aıım ti• ıı: ' ' f. 

109 numaralı birinci sınıf b~kap. 20 Kltranı Terraa Esrarı - Amolt Galopen•ucn çc\·ıre f. 
tanlık §&ho.detnamcmi zayi ettim. Ye. 10 ı:uıoıılal~·ada &-yııha t _ Ya:r.an: A~ım Ua • , •• O• f 
nlııinl ı;;ıkaracnğıından C!lkislnln hUk. ı c.n 

20 !;'ark F.kıprt'slııde Clna)·et - lngllizcedcn çev r · i' rerı' 
mü yoktur. IlU.ırcv t'lrıy 20 Iler !\fl'mlekette Rlrk nç r Un - Çeviren: A hmr t ~dtf . ..C 

<3HS:I) 20 Son Korsan - Fransı::cadan Çe,;ren: F ethi f\ıar ft ll""~I • • • • 
206i numaralı Tıb FakUltul hUYI. 

yetini Jıayhcttim. Y<'nlsinl alacağım. 
dan uld.slntn hUkmU yoktur. 

s.rnı ııı , 
2

:::·:~"~;:·• ı1 
Bıı~ ı lılıAı \' l' r : V.4K /1 'fnth~ıı ~ı 

ı :mııın Neşriyat ı idııre r ıl rn: 

lldlk Ahmet Sevens ll ~ 

JO Kl\ rku HlkAyelerl - GUrcUceden Çeviren: Nlyaıl . . (. ,'.I 
20 Son Ehliııallp Mu harebelnl - lngillzccdcn çevırrrı;ıııııı' /,/ 
12,5 Adana Ziraat Amf'l t'f;I - Yazan: Seyhan M.,etııısll f 
12,5 Londra Seyahat NoUl\n - Ya7.nn: Aıım C~ 

ııs 
!ştc bu kndnr Jdtab yalnız 25 kuruş ! 0ı.;tt' 9• Kuponları tn·ı ·adan toplayanlar bun ı art T' geıı" r 

derebilirlcr; fak~.I kitaplarının da. kcııtlilerirıe ıırrc'1 / 
le göndcrilınPrJ i lsterleree ııosta , .c taatıhtıt / 
ayrı<'n 25 r.~rıış göndermelidirler. 


