
~~XirKtTAP KUPÖNU 
lllardan 1 2337 aa fi tnneslni getiren okuyucu • 

.. ~'ku Ytalık 10 kltab, 25 kuru§ mukabl-
l'ttııer r. (Kitapların posta ile göndcrilme

ııcvk ü tl d!r.) ere olarak aynca 25 kuru~ 

L_ ' Bu kuponu kesip saklayınız -_J 

ıvekil P . 
~ artı Umumi merkezinde 
~·b~2 .. <Hususi) - Başvekil Dr. Re. 

le.erek l1 gun C. H. Partisi umumi merke. 
~btıdaınu.~~. katip Fikri Tüzerle parti CUMA 23 ŞUBAT 1940 • 

s 

YIL: 23 • SAYI: 7944 
2H1~(Yım) • 24370 <ldare) 

BakBden Romanyaya nakil 
edilen han1 petrollar 

. Londra, 22 (A.A.) - Deyli Telegraf ga. 
zetesinin Bükreş muhabirinin bildirdiğtne göre 
Bakudan ilk işlenmemiş petrol hamulesi, bugün 
Köstenceye gelmiştir. Bu işlenmemiş petrol, 
Ploesti'de Almanların kontrolü altında bulu. 
nan petrol tasfiyehanelerine gidecektir. 

lere yardımı 1 heyelan başladı 
~ ~ Ankarada 1 ehlikeli görülen 
... t~yyare, 150 tank dafi topu, 20.ÖOO tank 

0

::k .. 7~~~~!~~-z::::~ evler boşaltılıqor 
~abını 50 000 el b b . t 1 d' saat 9 dan itibaren Ankarada kt- Gördes, 22 (Hususi M uhabirim izden) - Gör .. 1 • Offi' ası ve Siper op arı ver I sa fasılalarla biribirini takip eden b t ~ J · ı müteaddit yer sarsıtılari olmuş. deste aşlayan heyelan korkunç bir surette iler-

ıM ij tur. !emektedir . Kaymakamlık mütemadiyen tehlike //' o'). Bunlardan saat 14.22 de olanı 1 b 1 k d H l"' b 0 vge il · b ·· f ·· h gösteren ev eri oşa tma ta ır. eye anın u-lı el l n u un l d k . . c: 1

ukça kuvvetli idi. p cep e er e l yen l Sivas, 22 (A.A.) - Dün saat günkü vaziyeti karşısında Gördesi başka bir sa~ 
1ı ~· taarruzlar ı da pu··sku··rıu·· ıdu·· 14.15 de şehrimiıde altı saniye ha ya nakletmek zarureti vardır. süren ol:lukca ı;iclclctli bir ıelzele 1 

ke1ydeJilmiştir. ·Hasar yoktur. Aci tedbirler büyük bir faciayı önliyecektir. 
lt!.\r Londra, 22 (A.A.) - Reuter: bat Finlandiya tebliği: 

th .~ afhg'"" 1 n İngiltereden· Finlandiyaya aşağı. Dün Ruslar Kareli berzahmda -.---
• qrı daki harp malzemesi gönderiL ve Viburg cenubunda Kamara is. 
\.4d~f mi!<;tir: tikametinde Viya Oksi ve Taipa_ tı: ;;) 
~ aası i44 tayyare, 150 tank dafi to- la nehirleri üzerinde müteaddit 

y pu, 20 bin tank mayni, 50 bin taarruzlarda bulunmuşlardır. Dün 
~~a.n: Asım Us el bombasr. yirmi beş obüs to_ hütün gece clevam ettikten sonra 

~. ilclıitıd k" pu, 100 seri makineli tüfek, 24 bu taarruzlar püskürtülmiiştür. 
, •1o~e e 1 Alman ge. tayyare dafi topu, 30 siper topu, Rusların yalnız Saipala daki zayi_ 

1~~i~ 1r; knra sularında 6 tonluk 4 tank, 6 pusluk 12 top, atları 2.000 dir. Ladoganrn şirna_ 
.~ıtı~l"ada İngiliz harp 10 siper havan topu. li şarkisinde Finlandiyahlar, düş-

~ , 'lı 30o an takip edile_ Toplarla birlikte mebzul cep. manın bir mevziini zaptetmişler. 
'~ den fazla İngiliz hane de yollanmıştır. · dir. Ve 300 esir almışlardır. La
~:~liııe 81 nihayet Millet - Aynca, İn-giltercdn FinlandL doga gölü sahilerinde düşmanın 

L ııaı; Yahut bcynelmi_ yaya mühim miktarda gaz mas. müteaddit iaşe koları imha edil
.;:da.~ 'nı mahkemesine kesi, çadır, elbise, askeri telefon miştir. 
/"l~c ~he~iyetl i bir malzemesi ve sıhhi malzeme ile Diğer mrnta kalarida kaydedile. 
~ıl~ıelt~rdı. Norveç hü_ ilaç da gitmiştir. cek mühim bir şey olmamı§tır. 
lı...~ ~bitaraflık hak_ FiN TEBLtCt: Finlandiya tayyareleri birçok 
..:~ ll}ettıklerini . ileriye Helsinki, 22 (A.A.) - 22 Şu. (Devamı 5 incide) 

~ ı.:l!ııı ~a~ harp csirlerL 
lı ~~~t~slı~ ~diln:ıcs!ni 
i~ ~ bukumetı uc 
·~i ~ita. harp gemisine 
~ "t b r~!iını müdafaa 

----lstanbula modern bir kütüphane • • lııgiliz ve Almaıı 1ayya;c1cri ar=ıula !Jlr hat•a 0mıılıar:b~si • • • • • • 

b
. k 

1
• , Dun 3 Alman tayyaresı duşuruld ;J ~~r bıtnaflığrn da. 

lıı~1~\11.: tarafından ih • 
. r~ ha uğunu iddiıı e. 

de he rp gemilerinin 
~ta >:ıtelmilel hukuk 

~!'. l'ır hiç bir cihet 
~~~~";'hını vcriyc.ır. 
~ ~ ll(l rnanyanm taz_ 
~~~~ hu0aPacağmı şaşı. 
fı..~ ~Ya· Utneti İ§İn için_ 

1 ~ ':Yetini kurtarmak 
~ lq\oı/tıelıniJel heyetin 
llıi t~. etmekten tJaşka 

, ~ e 01'ıerııiyor. 

'' •aa ' iydi. en bir Alman ti. 
ı::- lılnı Fakat harp çık. 

~.-; l'erıanfar bu gemiye 
;ıtı~~lttctıtŞtirdiler; aynı 
, ı\ ll'tUn r Craf von Spce 
~ ~' e tnuavin olarak 

d~ 4ra cep kruvazörü 
111 ~ar,:ı altında açık 
ı ~~i~ l? l\lı~ ederek ha
~ l\ i ı etnılerinden alı

(]) tılark gemisinde 
ct·an-ıı 5 incide) 

~l 
}'\q~\l ~ 

lt\ ~i ıJlllarımıza 
\J k. Zllıetimiz 

ıu ıtabı 25 
Şa veri ~~ltifil • yoruz 

~'~ ~t to'flrız kupon
~ttıı arnakla 

~~~~lhıane-
1 ~ &vdall 
~ ~ erakon 
~~beırnv e 
lırr~~a Da lğ)D Q 

tlı lfl) n~ 
" arı ta bu Şra.dan top-
hııırıtıları Posta. ile 
'? ıı:r; fnknt kl
a ıı kendilerine 

rı e g" r80 onderllme-
""tı o Posta Ye ta 

~h ~ôna larnk nyrıcn 
1 : ~rnıelidfrleı 

Yazan: Y . Ragıp O nen 

ınas ! yapma azım • 
Garp cephesinde topçu ateşler i oluyo 

A.ltmark ismindeki 1~ ~mmı 'l:apurwıaa7:i ln9iliz csir7crini 7mrfarmı Koza7' torpitosu 

Şimal memleketleri Hariciye Nazırları 

Y arln Kopenhagda bir 
kon/ erans yapacaklar 
Harbin bitaraf memleketlerde yarattığı 

vahim meseleler görüşülecek 
J{opCnhag, 2 2 (A.A.) - Po

litikan gazetesinin verdiği hn· 
berlerc göre ls>cç, Norveç ve 
Danimarka har.iciye nazırları

nın Kopenbag'da yapacakları 
konferans föıUnıUzdeki cuma 
gUnU toplnnncnk ve 48 saat de· 
vnm edc>cektir. Konferansn• 

ı - Harbin şimal bitaraf 
nıeınleketlcrlnde yarattığı va· 
hfm meseleler. 

2 - Mlithiş surette devam 
eden deniz harbi. 

3 - Şimalde kardeş millet<' 
karşı yapılan harp. 

hedefini bitaraf memleketle
rin karşılaştılı:lnrı gUçlUkleri 
izale etmek veyahut hafiflet· 
ınek lı;ln mflşterek hattr hare
ket ta.rint l<'şkll eyllycccktir. 

Londra, 22 ( A.A.) - Hava 
işleri nezareti, Heinkel siste. 
mindeki iki Alman tayyaresi
nin bugün öğleden sonra !ngi • 
liz avcı tayyareleri tarafından 
düşürülmüş olduğunu bildirmek 
tedir. 

Loııdra, 2! ( A.A.) - Hava 
işleri nezareti, bir di.i.c;man tay
yaresinin bugün bir İngiliz tay_ 
yaresi tarafından İngilterenin 

şimal sahili açıklarında dilrüı .. 1 
müş olduğunu bildirmektedir. 

Amstcrdam, f2 ( A.A.) - Şi
mal denizi tarafından Alm-ın 
arazisine taarruz etmiş o1'.l.}1 ln. 
giliz tayyareleri I:Iolanda arazi
sinde kain Hender askeri lima. 
nı Uzerinde de uçmuşlardır. 

Ancak bu tayYarelcr, Holnn -
danın tayyare dafi topları tara.. 

(Devamı 5 incide) 
1--------------------------------------~------

Yeni beşer hukuku hakkında anket: 
--""™" .... i4ıWZ .... ..... .... _. ı:wa --- - ._ 

Vels'in üçüncü 
makalesi 

V e1s'in birinci ve ikinci 
nıal:aZcsiıulcn sonra ougiin 
yeni be§cr hulcıilcıı beyan .. 
namesinin üçüncü t'C dör· 
dü11cii fıkralarım ihtiva c_ 
den iiçüncil makalcsiııi ueri
'Yoru:: : 

• ... Şunu işaret etmek istiyo
ruz ki, üç türlü kanun vardrr.: 

1 - Esas haklar kanunu, 
2 - Zaruri, itibari hükümler, 
3 - Beşer işleri maşc.rileştik. 

c:c günden güne mühim bir şekil 
alan muhtelif iktısadi ve içti
mai teşkilat kanunları. 

1 ınci nevi kanun herkesçe 
malumdur. İkinci nevi kanunu 
da bütün alakadarları bilir. Fa. 
kat ~~ üncü nevi kanun ise her
han~i bir kimsenin c:erçevesin.. 
den çıkar ve her alakadar kim
senin. bu kanunun kendisini ala
kadar eden neticesini bilme~i L 
c;in vazıhan tayin edilmesi ve 
daima gözden ~eçirilerck tadil 
edilmesi lazımdır. 

Şimdi. bu başlang-ıc:tan sonrn, 
iiçüncü m::ıddeyc geçebiliriz: 

Günlerin Peşinden: 

Bir noksan 
Karaköy postahnneıinin önün. 

de bir saat vnr. Gündüzleri bil. 
hassa Glllata taraf mdan köprüye 
gelen)el"İn iıine çok yaradığı giip. 
h~siz; fakat ak~m karanlığı kıs. 
tıktan sonra ışı1uızlıktan yclko. 
van ile akrebi göcrnek mümkün 
olmadığı için kimseye bir faydası 
dokunmAyor. Bi.r hayır sahibi 
çrksn da 'bu &aatc bir de rcfrek
törlü lamba koysa; bu mahzur da 
ortadan kalkacak. lnsımbul halkı 
bu saatten girndüzleri olduğu gi_ 
bi geceleri de istifade edecek. 

Bu saati oraya koyan İ!f Ban_ 
kasıdıl". Acaba bu hayır sahibine 
gidcrk: 

- El'ihsan bittcmam!" 
D iyelim de saatin Üzttine bir 

de elektrik lambası koymasını mr 
İstiyelim? 

---....._. __ ~ ruznnmt"slmlc aşnğıllald mesc 
leler vnrdır: 

4 - Ekonomi siyaseti, hu 
lınrlıin hiılay<'tl<'nlıPri <: ıkaıı 

dlğeı· meseleler. Cöl'llı:mclcı'!ıı 

Görilşmelcrin neticesi hak· 
lcında Paznrteııl gilntt hlr t<'h
llğ 1J "!;l r<' rlil ı1N·ldlr. 

(Devamı 5 inciıle) 

MADDE: 3 - Bu 1wyannamc 
ile kcnan prensipler, 1ıcrkcs ta
rafından muta; insaııi ana ha1..·
lrrr olarak bir kanunda adli bir 
.,r.7:ilde tcrrif cclilir. Bıı prcnsip7rr 
qi::li 1•cyıı <t{·ıl: hiçlıir nıııcr1ıu1e-

( Devamı 5 incide) 

htanhul be)ediy~si, latanb:.ıllu
ları; bir yüz bu!cluktan scmra ny_ 
rıca bir de astar istem::k mcv!.tii
ne dü~ürmcmcli; nrtık küçük bir 
himmetle b:.ı hayır eserini tnrn:un. 
hyıv:r:r.e!i •.• 

HASAN KUMÇA YI 

• 

• 
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Z- VAKiT 23 ŞUBAT 1940 

1 POLITıı<A 1 

Küçük Asyadaki m üt
tef i k ordular muadelesı 

1 

Dünkü fırtına 
Yakın Şnrkta ve Orto. ~:.ya

<lo. lınrp fıınllyeti hnı;Iunıal• 
iizereillr diyenler bir lıa) li ye
kun tutuyoı·. Hu ycltün içinde 
ıınuik vücuc?n. gctfrmck arzu· 
sundA bulmınnlnrı hcı· ., eylleıı 
üuco bcsn.bn kntmnk iktiza 
eder. nwıl:ıl'lll hnrlclıulo knlıp 
da Sul'iye, l <'ilistln \ ' O lrnktn 
toplnnnn uıiit tefilt kuv,·etleri 
görenler do b lrtalrnn ihtimal
leri akıllnrmdnn geçJriyorlnr. 
Asynıun muhtelif snhnlnrmo 

nı:ıklodilcn İngiliz vo ı;-rnnsız 
kun·ctlcl'lııl bir taarruz vnsı
t.nsı ı,-ibi t.clnkki edenler şöyle 
bir bcsnba lsthıııt cdlyorlnr: 

''Jrnktn petrol \·nı·dır. İt'nn
<ln petrol \'8l'dır, Ilnkfıde petrol 
\nrdır. 

Hu J>etrol nhalnrındıın blıi 
Soı:yctlcrin elinde, diğerleri 
do İngiliz hfildmly"t nili'm;u nl· 
t nıda.dır. Ulnnennlc)·h Asya da 
olııcn.k bÜ) iık bnrıllcrin yolu· 
nu mndenlcr \'O petrol snbnl:\l'ı 
tayin edecektir. 
~n ıl ı ... ı, eski znmnolar<ln 

hnrı) :ıhalnrım sih ıırJlc.rhı 
kcmlilcl'ini ~c haynuıtıırmı 
be IJyccclc olıın tarlnlnı· tnyiıı 

• cdcrtll. 
Ilugünkil hnrp ta.nıaınen mo

Wrlii kıtalnrm hnrblclir. Mo
dern hnl'l>ln i kelcti mıulen, 
knnı petroldur. Blnncnnle1 h 
mn.:lcıı 'e p trol nh!l.lnn hnrp 
mmto.kalnrı ol:ı.cnl·tır ... 

Bu <liişliııcc ~iylo bir netice 
,·cl'lyor: 

" - O hnldo kim önce da\'· 
rıınırsa ııctı'Ql snhnlnrını eline 
geçlrccck.tlr. IUnnennleyh tn
gl it <'l'f'n in, l"r:msnııın \'C So,·
yetlt.ırln üıııtlo hnrckete geç· 
mel ~ı i beklenir.,. 

Bu su:;;rn 1, kübmsı yerlnclc 
olıuı mnntığm gözden lmçırdı~'l 
hir hn.kiknt \Rr. Dn hnldknt 
So\'yctlcrl bütün sarnhudylc 
.\Jnınnynmn nslceri bir müttc
ı iki amyınnl,tır. So\"yctlcrln 
'aztrctı 'üzuh peyda ctmc
mlşth'. Ynziyct ,-nzuh peyda 
t tnıeılcn ona blr teşhis koyııııık 
hata olur. Ye bn hntn. bir ürü 
~ nnlışlnnıı ıneyclnna c;ıknuıSl
na. sebep olur. 

Diğer tnrnftnıı ditnyft.dakl 
harp mun.dcl tuın h:ıllodUe
hilmcsl lçln blr diğer metbu· 
lfın de mnli'ırn hnllno girmesi 
lktlm eder. Bu meçhul 1talya. 
ıun 'nz:lyollcllr. 

halyn birçoldarmın sandığı 

gibi Prım a \·c lngllteı-cnfn 
ccplıcsinıie uıl )"e.t' tutacaktır. 
liaı·oo glrwc)~luo bU.aı:ıık 
lını·bln soounn knilnr bltnruf 
l'ıılacnğı ıııı~ıı iddia. olunnbllil• 
İlall·a IıcııUz Mih\•cr pollti.ku 
l:)lnn sada · att.CJ\ hulı...,ctmc.ktc· 
c.Hr. Ahuıın) nyıı hir ba.rli ynr
dınılııı· ) apııbilmckte<llr. J3.u 
\'&Ziycto göre ttalyıuun da ala· 
cağı isUknnıet hoııüz nı.alUııı 
değildir. 

lliplonınsinin lınlledcnıodlğı 
Jki meçhul yani, So\·yctler Bir· 
U&f ,·o 1uuya vaayeU n1n.liııu 
olmııdıkça l\lüttetllder lçln al•· 
nacak knrıır her şeyden öne<' 
menfi lbtimallcri hesaba kut 
malttır. ınentı llitimallcı<tku 
biri )'ftrın 1taIJ'aıun Alnıanyu 
llo birlikte harbe girmesidir. 

İtalya bö7lccc cephesini ta 
yin cdcrso blüttcfikler lı;lu 
Akdonb; boyunca Atı'lknda n 
~nrkt Akdenlzılc blrtnkıw yo
ıü harp sahaları ııc;ıJıyor <\e-

. uıektir .•• 
t;c>\·~·ctlc.r de menfi bir lbtl 

malle Alınıınyn. lle birleşcecı 
olursa Al anın nnıhtout .rcl'lc· 
rintlo t' .. ~lhclcr kuı'llılucnk de· 
woktJr. 

Müttefikler bunlan lıesab!l 
luıt.mnk mccbw·lyctindooll'ler. 

llu iki meçhul l\lüttdU..lcrln 
her iki cepheye kısa zamMclll 
insan se,·kedccek bJr salında 
n.sk<:r tr<>plumalarını tAbli luılc 
koyar. 

Irak, t:Juri)-O, Ii'lllstln blı· 
yruıdo.n Asyanm temel CQpho
leriuc blr yandan da AfrikAnm 
temel ceııhelel'lno depo \"azlto
slnl görecek bir haldedir. 

Vazl)"et bu şcldldo mütalea 
edilince lşJ bir taarruz mWtad
dcm~ doğll ,bJr talıa.tfuz we. 
solesl addet.ıııek lkttza eder. 

Esasen lrakta, FiUstl.ade. 
Surlyede Te Mısırdaki asker 
mlktarı bir ta&rmz için kAfi 
eleman olmaktan ziyade bir 
thU~at k:u:netlnln alkvellhll 
teşldl ctnıckteıUr. 

nn şartlar içinde; UkbaJın
nn Asyaya kanlı bir duk hı\ 
UnıJc çiikeceğlno hükmf'.<lcnle
rt tazın hayalf bnlmakt.a bakh· 
pz. Çü,nkü harbin de keııdln«" 
göre hlr roalltest, hlr uıantıkı 
,-ardır. Bu mantığı bulam11ıın· 
lar slnlr bnhmnlyle dü~mıtn · 
lannm lstedlklorfnl bUml,.e· 
rck yııpablUrlcr. 

Sefere 
dönmek 

çıkan ·vapurlar Limanlara 
mecbuıigetinde kaldı 

Meı arlıklara ~ 

Birkaç ı:Undenberi devam et- LJına yan~abilen \apurdan çı. S ~a~!!~;~J~f ~~ 
1odazda torik 

akı_nı 
Dün sahillerde binlerce 

balık tutuldu 
E·1Velki geceki fırtmanm dlin 

sabah garip bir tesiri görtilmUş. 
tür. Şiddetli dalı?alarla sersem -
liycn torik sUrUleri boi!azın vu
'~arı kısımlarından könrüve ka
d:ır biltUn sahillerde karaya 
vurmuşlardır. 

Bıı.~m bir halde suyun üze
rine cıkan bu balıklar hnlk ta. 
rnfmdan sopalar, kanc~lnr ve 
kept'elerlc tonlanrnrntlr. Bllha..q_ 
sa Bebek. Arnavutk~v. Bilvtikde 
re, Yenikt\y sahilleri bu şekilde 
tonk sürlllerile dolmuştur. Bu 
vazivet bs.hk flvatlarma da te
sir etmiş, sahil'crde en bUyOk 
torikler 5 - 15 kuruş arasında 
aatılmıştır. 

Limanımızda bulunan ttalvan 
ve. Yunan balıkçı tremllerl de 
rnUhim miktarda balık almış. 
tardır. Bunlar toriı?in d!tini 
50 ~~ toulamışlardrr. 

Berlin radyosunun ver
diği habere göre 

Sakarya vapuru 
tevk lf edılmiş 

DUn Bcrlin radyosunun ,.er -
diği bir haberde bir mUddet ev. 
"lı'el Köstenceden 2180 kişilik 
Polonyalı ve diğer b3zı menıle. 
ket ahalisind~n olan bir kafile
yi alarak Ftlistine götUren 
Tilrk bandıralı 3500 tonluk Sa. 
karya vapurumm ln.e"ilizler tara. 
fmdan tevkif edildiği bildiriL 
mi§tir. 
Ka,ptanınm da mevkuf oldu

ğu söylenen bu haberden vapu. 
run şehrimlı:deld sahibi Sadık 
Zade Arslan kaptanın mallıınatı 
yoktur. • 

mekte olan fırtına evvelki gece ltanlnbllmişlerdlr. f.'Uıı akşam "" ehir Meclisi ~ ~~ 
saat 19 dan sonra birdenbire :<aradenfzdcn lfmıı..ıınuza gel- ~ pP' .,, 

şiddetlenmiş, rilzgarm sUrati sa •nesi beklenen Cuınhurıyet \'a Y toplanbsıa:ı. ,ıdl fi~ 
niycde 11 metreye kadar çıkmt!}. ımru da nrnayı.·en 5: ali l!eçtiği .·i "inleyip dikkate ~ ':» 
tır. lıalde hfıla ~aza "aramamış . talimatnamelere entd,. ttt"..I 

Fırtına bilhaMa Karadeniz. •ır. lar ilave etti. Bu etli .,,. '!'j· 
Marmnra. ve Es:e denizlerinde TiRAT\ HARr,K.ET lara dilencilerin .,e ~ J 
çok şiddeUl olmuştur. Bütün EDE~ll'.ml velisi olmadan - ~~,,,-~ 
\'apurlnr limanlara sığınmışlar - Dün B:Wl 15 d~ •ıu1anmıızdan me:ncııi hakkındalri ed·ıd~ ~ 
dır. Seferler tamamen durmuş Mudnnvava h:ıreket edecek o. ıarbo§lara da tetırJI dl, 
tur. 1 lan Trak vapuru fırtına vüzlln· dan acnra aarho~t~c .M' 

Bu arada evvelki sabah saat den haref(t>tinl bu...-fl-c brrnk lara g.iremiyccdder:J..ı. ~ 
8.15 de limanımı7.lian Bandır- nuştır. Vapur buglln saat J5 Banun birinci fa~0~~ 
nıavn kalkan Marakaz vapuru 'ı e kıtlka,.aktrr. hürmet temin ecllfJ1ı1f ~ ~ 
\'olda bir fırtınaya yakalanarak f Yine dün saat 11 de KaradP C:ır, Fakat ölüleri ayık ~ ~ 
~eri d6nm~e mecbul' knlmıştır. ıılze bir ilave seferi '.\ıtnmak U yaret edeni.eri g~~tilll ~ 
Vapur saatlerce Marmarada dal ı "'ere Fn"ıınımmfon hPre.h~t edPrı niz? Yani, mezar :ıı~s:ı>'dlı t~ 
g:ılarln boi'iı.ıştuktan sonra gece • denizvollannın r~ a ıs-deniz va un- c.WÜJ miyiz? öyle o• ıtl'~jJ • 
Paat 22,15 de tekrar limanrmmı "!"U Beykoz rin•pr(l"'~ k~·tar ('"fdp ye kadar mezrdrklaJ"! ,V-~ 
fühe .. ek demirlenıiştir. Vapur bilmi§, ve daha ileriva P.ideml- tahiatin -.erdiğı ...aııtlı1"tı~ 
yolcularmm ek~risJ tırtma ıı . vere.k orada demirlemf!'tir. çiode kalma:ı:, iyi b~ bire' 
rasmda hastalanmı~lar, vapur Vauur, dUn l?"e<'e hftla 'Ş~y. renk çiçekforle 1üsl:.ı d' · 
limanımıza geldlf.i Halde çıka- ı;:os önlerinde bulunmı 1 ta tdi. m:ınznrumı ıılırdı. ~f.: 
r111vnr:-ık sabaha lı:adar l~rlde Fırtınnnm daha hafif olmak. Halbuki 5 ur d.şıns ttıı'd'~I 
kı1lr\1ışlarclır. la beraber, birkaç ırfindenberi b" kili to§'' ' ' 

Evvelki ft"'şam saat 20 de devam etmekte oluc:u denizcileri ır mezarın yı ··ptsl .ttl ,J 
<>-l\ "' müı olduğuna b~ 111 ,,_,,.--.,,j 

Bandrrmava ikinci postayı yap. ihtiyatlı bulunmağa sevketti(?oin· lahi:lerin harap rn:ı" ~!J,. 
m.ık Ur.ere limanımızdan hare - den mllhfm kazalar olrrı~nıı"t'r şününüz. Ne üstünde,_,_,. 'I, 
ket eden Antalva vapuru da, Mannıafih limanımıza di~er 1i af .J. ,,,.. ~ bir dal~ ne e~,. ın~~ .. f.t'v Umandan ('.ıkın· (Ikmaz 61ddetli mat 'ardan hPTıil?. vukuat rapor- y ... , 

- De 1 ı çizgi vardır. aı, ~..:it , 
frrtmalarln karşılanmış ve • an l?t. memiştir. te.t içinde yatar, çW"~ • .;,~ 
mirkapıdan ileri r:?idemiverek Lf• .. "NDAK.t KAZALAR __p W}I' 
bumda demirlemiştir. .ou.n. mız... ~.~ ı 

Vapur 24 saat geçtiifi bal~ Fırtm:ı.nm limanımızda sebep . Böyle bir b:ıl ~ dı o ·~ 
diln akRama kadar henUıı Demir olduğu ka.za1ar ç.ok değildir çıp mezarlığa gıc~ ~ . r. 
kanıdan hareket edememişti. Yalmz Ortaköy önlerinde demir. ye, o tahsi ihmal~ ··~ / 

ti buhınar 'hneiz \•apunı di>· pıırçnla~cı neticuı~ ,_,.- •. 
KADE.q DE FIRTINAYA mirlerinı tn.ram~. Sara~·burnu bıığ: .. -ıp c;a~ırnnlarJ ~· 

YAKALA1'ı'Dl na kadar sürüklenmiştir. Bura- ğix demektir! dbifl..-.:J~ 
Yine evvelki J;il.n saat 12 de da romörkörler yetişerek vapu Pe!< aü.zel bir te ·dit· V'"" &".". 

Izmirden limannnıi.ı hareket e- ru sahile çarpıo parçalanmak · lıklar, r.ükun yerl~ ~ ~ 
den deniz yollarmm 1\adeş va_ tan kurtarmışlar ve güçlükle tirnhot zeminlcridıt:.";.ıı' 1~ 

şamandıraya ba~lamışlardır. idn deiil. mevcut J\1-_..k.,.'~jj puru yold:ı J;tddetli f ırtmaya • ~; ,- ~..l 
yakalanarak tehlikeler g~irmiş. füze limanına be.iilı 16 ton. den bir ıey ilirıe c·ı.~ei <~ 
gilçlilkle Bozcaadaya ilt!ca et- luk Algiil motörü fırtıruı SJra· ccğimi:ı eçe1'L~. ~ --ıe~ 
mlştir. Vııpurdan gelen bir tel. sında köprllden Halice girerken dn:ıla.'ia ıoaddi b.i~ ~ııe 11~··~" 
sizde dün ak68-ma kadar halii k~prU dubı.µımo carpmı~. maki ınclt, ileride kendilll~...ôd r.~.lt 
b~reket edemediği anlaşılmış- ne dairesine sular. dolm~tur. yer haline koymak ay-- ;f:ır; 
tır. Motör d k8urtarıbhnı§tı.r.d Frntmkt ....na Belediyep aarbosl~eıı· .. ~ f 

Diln sabah saat 8 de Avva.lık. enıı...cmı a aray umun a f''"'m girmcktc.n ~el'· ~tP""ı:li 
tan limanımıza gelecek Bartın rlik muhnfaza memuru Şirl:eti da mü/>et fikirler~ c?J' 
vapuru hareketini tehir ettiğin- Hayriye v:ıpurlarmm §amandı- lerini ıiyuele tqvik,,ı, 
den ~elcrnemlştir. raya bağlı oldukları yerde iki Lokanta muı:;l~ _.A' 

motöriln batmakta olduğunu l':rl 
BOGAZA GfREM!YEN bildirnıi~ romörkörler gönderL temizlik ~ ., 

v APURLAR !erek bu motörlcr kurtarılmış - H a:li aea ceç·~rbi ~~ 
Evvt-lki akşam Karadenir.den tır. far vnrdrr. O ~~ 

J:liC", ~ki nolda : 

Sadıkzade A81anm evvelki ak
şam vapur kaptanından aldığı 
bir telgrafa göre. vapurdaki 
museviler Yafaya ~ıkanlmı§tır. 
Vapurun dün gece Ya.fadan ha. 
rekct edeceği blldirilml3tiJ'. 

beş altr saat rot.arlı Boğaza ŞlrkeU Hayrivenl.n 3.5 nama . lokantalardaki cn~s~ e .n ~ 
girebilen '\'C futmanm şidc!e. rnlı lş,.,o:rU.zar motörü Kızkulesi da yapı!masrr..ı ço:.c.~·ı:ıd' ~~j 
tinden kurtulan Deniz Yol- açıklarından ge~ken fervatlar Zira temizliği aevd'ğl 1"'~j 
larırun 17.mir vapuru havanın duymuş ve gece kara.n.lıklan a- hemiz olmıyan ha~'f l~v::.f.. 
Umanda da çok sert olması ytl. rr..sında kinde iki ki.cü bulunan •zcl itiyndı, hazan ı;~,. V ~ 
ztlnuen Galata nhtımma yana.- sandalın sularla sürüklendiitin! şdillde te.:ahür c:hY 0ıı.ı· ..id ~ 
şamamış. santl.-.rce u~crt.ıktan ctörerek kurtarmıştır. Sandalda.. ı ı ı sa.Y" ~_ttl&Jr ,. 
!Oı.t'a geceyi Salıpa.zan açıkla. kilerin deniz ticaret mektebin- 3 ra ge en er, ma ıtP:.~jf 
rmda demirliyerek ~-ıştir. den iki talebe oldugu· a.nlıı...cm. - evv.eı! ri7e~ekleri :;p:-~' ~rzast kaside! 

Vapur Mersine uğrayacak ve 
ihracat maddesi vUkledikten 
sonra limanımıza gelecektir. ·~~ uu zcti ıçın agız ve .,e "~ti t 

Vap-Jr yoiPUlarmm romörkör- mıstır ku • • buru lnrı-:'1 et'2 
ierie dahi cıı..an'-"l .. ına ım' kan Flrb:ı:ıanm dddetinden Galata su ıçın ": -~•t ~ 

A uı "' ~ tı için kclhnına tcır...-1 (4 I 
Ethem İzzet Benice'nin Nane. mcmle.ktimizin kı§ gönniycn yer. ~örülemcdığinden okular an. k5prüsU dün M.bah açılamamış- p1T ınpır, hon:I hoı"l. .ıı 

,_ ı · ca~ diln 118.bah f.Ui S.30 da nh- tır ın•i§Jer>~ 

:~:E:.:~;:.::~{tıS K!i.:E~fik Kor.ıtan Tıflik ve yapağı Otobu··s sahı·pıerı .. nı·n ı·sıekler·ı ~:;~~:;~ 

Berlin radyosunun haberini 
ihtiyatla telikki etmek Ja.zım.. 
drr. 

var. Hakikaten bir adamın kendi köy kahveleri ile mücadeleye ka. 'h b' . .., . Bu ameliye. ik"oı-eıa~ ~ 
kendini yalnız SÖz}e değil, kale. fU VefDlif, Köylerde JrahVC yeri. 1 racat f rlıgı ha:ı:!(."lnnnutk için f~J M 

miyle de büyük gazeteci, büyük ne çoktanberi ihmale uğrayan mi- y - d •d t .
1 

• masndan kalktıkt_aı' "41 _;ı, 
aiyasi, büyük edib, büyük roman. safir odalarının ihyasına çalışı. Dün toplanarak idare uz e on a l at l n e c l l n e e::ilince, temizliğıd;~" " , 
c:ı diye mütemadiyen göklere çı. v.c NQ k da bu d~ artık nefret e -,_..ıll, 

. yonnu§. "' • ar a ıımız • heye~=-: 911!1"Ü• k b d .. ıoıli>' ~ karması ganptir; fakat Almanla. na itiraz ediyor: U&U --~ ·ı·m aAn ulunma ı pabil~u~?~-~:1~~~ 
nn Erzast devri içinde ya~ndıfı. - Köy odalarını ben bilirim; Tiftik ve yanağı ihracat birliği ~--- ~- .ı __ ,,,....-...;ı 
Jll1% düşünillilrse bunu biraz da insan orada böceklenir. Sabaha diln saat 14 efe ticaret odasında OtobebçU.ıer belediyeye ınllra.. 60.000 lira koymuştu. Tecilin kanta aa!ıipl~i ~ ~I 
mazur görmek lazımdır. Alman. kadar uyuyamaz. Köy kahveleri toplanıxı.ıştır. Birliğin faaliyet caat ederü Beyog·ıuna. ...utHı bQ+.....k bU~•tr a.k!8lerf olaca- tilne ,öyle birer ~ ~tl 
lar 'ılk maddeleri kendi memleket. k id h t• 6"""'• ~'" :1~ .. y kanU'L- lJt'-ı:. ( yasak ediline onun yerine köy raporu o un.muş, are eye ı gilzerg8.hmın değiştirilmesi ve ~mda.n bu talebin hı'afma imkan 1 ~.... afdl Ol :J 
lerinde yetişmiycn her şeyin sun'. meyhanesi peyda olur ki daha fc. seçimi yamlmıştır. Neticede. Na benzin fiyatlarmm artrruuıı kar~ c-rörlilemiyeceği söylen.mel..1:edir. ltarmycmekaymyediız_ığ.~-ı ~d![.aısl!'I. y•pj 
isini yapıyorlar: Sun'i ipek, sun'i .. ...a: fı'z Özal K · At'~ N ri d ., ~ .., ' 

nadır. ıwyor. p, erım ı-ur, u şısm a beledlveııln otobüsçüler- Diifor taraftan l;Oförler de ce. "' ~-" 
Y
11

ün, sun'i kauçuk, sunı benzin... Köy misafir odalan içinde ba. Kozikoğlu, Tolokya.n, Şera.feL den vayrl safi haaılattan almak. m.lyetleri vasrtuile müracaatta y· . ı ,,,rel ' 
tı.... zılan böcekli olabilir, fakat hep. tin Alemdar, Mehmet Ali, Öm~r ta olduğu yüzde on aidatın bir '--lunmuşlar, 939 maı·1 •nn"ı:ı·ne ,..,..,, Vl' e ~ .J 
Bir muharrir, bir romancı, için Maliki l lmf Bahri K dd ;.,u .,._, ~ - s~ sini de böyle farzetmek doğru de. • • za yo, macı, mü et için tecilini istemişler· ait bordarınm mayıs sonuna ka.. ' 

arkadaşları tarafından metbedil. ğildir. Hem ıslah cdilmiJ köy o. heyete seçilmislerdir. dir. dar '>denmesine ve b k v· ~ .J 
leliğin! görmek istemesi bir ilıti. dalan aynı zamanda köy kahvesi Bundan sonra tiftik ihracatı Keyfiyet belediye muhnsebe. kalan cp!Aka bo~çlarmm ad:~ ı~_ııiı ~l 
yaç mıdır, değil midir? Eğer bu demektir. ırm bUtün memle!tetlcre mUsaa.- since tetkik olunn:ıaktadTl". An. sit u.cıulilııe bai!lanara.k alınma. ~ ~~ 1 
bir ihtiyaç ise Ethem İzzet Beni. N "b F 1 •,. -..1il 1 hakk d teş bb"H d6~~ ecı azı m 0 " ""' mes m a e Wloo cak bu tecilin bu sene i...ın mcv- sına. knrar verilmesini L!tem'·. , .. _ ... - ~~ -w ~ cenin kendi kendini mcthetm<sini ı d b ı lm k ı "' 49 ~- -

Sakalı er e u unu ası n.rar a~,. zuubahsolamıyacaın anlaşılma.le !erdi. Yaka,.U cndlıF ~ 
tabii görmelidir. Ve eğer arka. •e mıntak iht' ·· t k "" ...... ~ ,; a ıvncma gorc s 0 tn.dır. Şoförler ccmh-etinin kefaleti m&ktadı.r. YalnJS ~_,...~ <laşlan - caize mukabilinde ol. Meğer Necip Fazıl Kısakllrek, n,Tıldıktan eonra ihracatın arL ı d" J ~ -
sun - bu ihtiyacını tatmin ettni- yal"•· bir edcbi·vat~ı de»iJ, aynı tınlmasma ~ıısılınası muvafık Be c ıyc otobtisçUlerden bu al. tahtında. buna muvafakat edil • tıuta YU\Ur. So 

•A4V J -
6 ..,

0
•• .. nımn .. tn-.,,..., '":> datm yek\mu olarak btlt~ine mfrtir, · Nat. ~· otf yorlarsa o da Nanemolla imzasiy. zamanda bir aiyasi imiş. "Nodcn ..., ıu ~ w· - -:. _ _,.ıırotf ~ 

le kendi keı:ıdinl övmekle bir Er. '' · • B · y · ·a bir ae.rum k~-- ı.ı· 
belli? diyeçebinız. u suale yı. ~ 1 are heyeti de lçtlmn- Afrodit davasına yann KamyonJ .... fazla yu"k ~u.ı tatbik aıuaJll1ll ~ 

zast Kaside usulü icat etmiJ de. ne kent"liai cevap vererek: dnn sonra derhal ilk toplantısı. ~ ı 
mektir. - Harbin başladığı gUndcnbe. nı yapmıştır. devam edilecek almıyacak ~ Cu..,. ;A~ ss~ 
Kıştan şikayet ri ne dedimsc heptıi çıktı. Bundan "Afrodi~ davasm& ya.rm sa.. Şehİl' dahilinde i§Uyen kam. &at y~ 
edenlere sonra çıkacak olanlar da v.ar. Bir T enasüli Hayabmız Jd. ba.h ashye yed.inci cezn<ls. de- yonlıır.ın fnzla \'Ük aldıkları ve > 23 So r' 

gün gcleuk, yuılanm ~ hadi. b k"'- _ı:ı· vam edilP.cektir. üzden ~ I' 4 
Urfa:lan bir dostumuza gtlcn seleri kar•ıla .. tırac:ağım. r...-... i.,__ ta 1 tet IH em ıyor ,,,.ıtabı son ola-'· telk'ık __._n bu Y yolların bozulduğu ~ " Mttltal':: "';1 · 

s "' ...... ~ .. :r ~ .. "l\,A euc anJaşılmıştır. Ka.mvonJarm had. ~ ,.., 
mektupta şöyle bir fıkra var: Bu. te bütün dediklerimin gelecekte ~"'orma forma çıkmakta olan maarif vekaleti talim terbiye di istiabilerlnden fazla yük al- t- K•""' 1 • ..d 
rası adeta yaz gibi: soğuk §crbct. hepsinin de çıkm~ olduğunu is. "Tennsüli Hayat.muz .. isimli kl· heyeti tetkiklerini bitirmiş ve mamaları belediye 

6
ube müdür· ""'" -

lcr satıyorlar 1 bat edeceğim. Onıiian aonr;ı Son tap milddelumumllik tarafından hazırlanan raporu vekale.te. ver. lüklerlne bildlr:itmi"'-tlr. l':·za1"' 11 
istanbulda, yahut Anadolunun Telgraf idarchanesini.'1 Uç katl rnü.stchren göriUerek tetkikine mfstir. Maarif vekileti de rapo. "' \ı.kıth:• vı-wn ' 1 ,t 1~ soğuk iklimli yerlerinde kıştan boyunca okuyuculardan bir sakal b:ıc::!nnm~tı. ru hemen yollamL~tır. Bir kadının a.yagı"' Janldı f;f\ncştft 1 u ıl,. .a tf 1~ şikfiyet edenler memleketimizin istcyece~m." diyor. Miiddeiumumllik isi bir e-hli Ankarada dolaşan §ayialara dc,.n '' ., ,.. ti r 

mevsimde yaza benzeyen yer. Biz söz dinletmek bahsinde sa. vukufa havale · etml~tlr. Ehli göre rapor, "A!rodlt.. in sanat Bal.atta oturan 61 yaşrtıda ~-~~ uu: : " 1ı: ıl ~ ~ lcri olduğunu habrlıyarak mü. kal devrinin ccoktan geçtiğinl sa. vukuf birka~ J!iine kadar rano. eserf oldu~daıı ve müstehcen Sofya isminde bir kad1n dün ısa. ...,._ ot ff ,. 
teselli olabilirler; h:ıyalcn tescUi nıyorduk; anta~lan kusur sakalın ... un.ıı verecek ve eSl!ri miiste.11. savılnnuyacağ.md.a.n bahscdil- b3.lı Yemişten ~ec;.erken yere .&.Jı:pm 11 it ., sı 1" il ı' 
bulaımyanlar da devlet dcmiryol. ktsa olmumda. Onun ic;in Necip ccn sayama piva.sadan topla- mE>'ldedir • dlb;milR, sa~ avai!mm diz kapa- Y.aı. U 11 1 ~ 1 

..-. .... ----..ı.....---..Ao.u.....a. ..... .ı..·i.-1--~-c~·--~...ı..ı:a.M.ıı.-..-.t.ı:a...:boıu.uıda...:h!ı:..a.a....ı...:u:ı.ı:.ııl-...znilı:Wil~:n....-2:Qı:l.lltz:Lez.ıı:ıe....IL._~UJJ:u'1..!ceJ.-"'=se=n=in=-..:b=~:....=.:h=a~vl=i~en.~.a...;;ıv.,;_,;;k_rrı~l-m_ı.tır=-=.~So~f~iva:.=..~Cerrah=-=.;:;;;:.ıı::=;....ı.a~"==--t..::.__• __ • __ ll_....~ 
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l~n en büyük korkusu! ~~ij;,rır:ı::n. ·~ 1 f4·4l l! 1 =ij :11 1 ,---

~~l l/ıte meşhur zel-T una bom· Dörtler konf eran-
' elerden birkaçı balandı sıne doğru 

Fıçı 
ve 

ile şarap 
küfelıkler 

,~llkiıaa1/tnı~ .Yazan: M. Niyazi ~renbilge 
•e ~ ~ lltnıda.k~n devam) l ğunu büyük bir korku ile müşa. 

~l\ıı arı d ı sular, ya... hede etmişlerdir. ıl<cza şimali 
~ aıı,,~Ci 'ha arzın bu ani Amerikadaki Oranj Kunti ka
~q :,,~ na areketlerinden sabacığı da, 4 birinciteşrin 1871 
~ b.r iı.lc geıe tan sular ze _ de aynı akıbete uğramıştır. 
~k ~. ~kıye n. ç_atıaklardan }{aralarda olduğu gibi deni1-

a. ~ı.,...,,tta, rf~~I dışarı fış- }erin dıbnide de aynı VeGhilc bir 
~ ~~ll!i talı . da Şiiidcki takım değişiklikler olur. Trans
tı h.r ilde surıp ~den kor _ atlantik telgraf kablolarını 
'~ed.lr:ı~ buıu Yerıne muaz. kuran ve mütemadiyen tamir e
t ~ 1cı gij ~u~~ kulakla- den mühendısler bunu herkesten 
t~l'a."l~a ıca~l~u ve çatır_ iyi bilirler. Mesela 1866 Filiatra 
• < litt 1:1üan u_gunun çatlak zelzelesinde sahilden 50 kilomet 

ıı ıgı 0g~.rdaplar çevi. re mcsn:fedc bulunan telgraf 
b r ııebeQ ruı~üştür. Bu kablosu parçalanmıştı. Bunun 

<r ~~Utette h~nuz itminan sebebi deniz dibinin 1280 met
~-.~~~~ da 1zah edileme_ reden 1647 metre derinliğe ka-
1'-~ıtı kabu· 1.elzcJe dolayı- dar alçalmış olma.s1ydı. Ekva -

llıe~daflat tafa'kun alt taba- tor sahillerinde deniz altı kab_ 
\t, ". ') lla ~ık aJarını yara_ !olan zelzeleden pek çok zarar 

' ~~~. §Ubat 1 tıgı vaki ol_ görmüştür. Çünkü bir ka<; yıl i
...:ı ~! ~! 610 La Grita çinde defaatla \'tıkua gelen zel

• ~ ~~Uthiş b?lesindc haş- zelcler neticesinde deniz dibi -
bti\>i~lir ~.hadise mü- nin burada 150 metre kadar al

\:- ·"it bir· '=>'0Yle ki: Ol- çaldı~ı tcsbit edilmiştir. 
~ b ~·o~a tepe, üzerinde Şimdiye kadar verdiğimiz taf 
' ~d ~ kaıeınhepsile birlik_ silattan kafi derecede anlaşılı -
• ~~· fırıanı gibi gök yü- yor ki, 7.Clzele beşcri~·ctin uğra-

{~tıt ~~'llin ış Ve sonra dığı felaketlerin en korkuncu -
fı ıır~ 'l'eııe .taın ortasına dur. 
~ \ llb I'{! b~ eski yerin- 1692 Jamayık zel7.clesinden 

ı1 •..:a11 e bu .. 1~_çöküntü ha. !7Öyle bahsolunmaktadır: 
dı.şaı-?'11ttc~0~untüden yer_ "Zeminde yiızlcrce yarıklara_ 

~~'Ilı ~a çı:ır nehir ha _ rıldı ve 'kapandı, fakat 80nra tel; 
:f.,~1~· l{e?.a arak akmağa. rar aÇtldı. Her 11crclc insanlar a-

K. b~11lde <l 1897 Riobam- çılan bu yank ve çatlaklar içi
;·:'lls~ ~tUr e aYnı hadise tıe düştiı. Bazıları tamamen. l1a

l6 b· ~oı~~ ::ıkın i.<ıe 1ıan bellerine l:adar 
~~ı~ci ~.!arından Mal- dii§til. Ve varıklar kapandı. Son 
~e~~e anun 1857 Na- bir sarsıntı üzerine bu ynrıkl.ar 

'il ·""tıırn tesbit ettiği yeniden açıldığı ::am.an c:ilmi.'!, 
a ~abıı~evc~ıları kendi 0 _ liymc liyme olmuş in.<ıan viicuL 

· }l11 irutı~ . ~areketlerlc ları bir 1.ausi o?irc şe~linde dı
'% ~'llretl lÇınde intişar §arıya fırladı. l\aln1m.şı 1.-(ı.<ıaba
~et :Ciı ~ gerek dünya sının 8000, 10000 1.-işiden ı1>nrct 

bil~ e~e e ~n tabakalar niifusunım ancak <(, 5 i haııatta 
'e 1ik <le-?~nYasathınd~ 1taldı. Evlerin kôff c.<ıi yerle bir 
tıa_~l~ıf'1ıklihlcr olur oldu. llcmc11 lıcpsiııi yer 11iizii11-
~ le ~a. sehebiJe dağ~ de O{'ıWU binler 'UC binlcr-ce ya_ 

\> Ve t :Yan derecede rıklar yuttıı .• , 
~'ıliler0l>rak kütleleri Bu korkunç felaket karşısın-

~ ·~bir ~Yuvarlanırlar. d.~ !:ısan tamamile iicizd!r. _Gö
~ t~it ecralarını tı _ runuşc nazaran beşer fıkrı bu 

~rd1~et~1 olınadığı gibi tüyler ürpertici ta.biat hadisesi-
:-ı ~! l'i ,,. a_ra da ~bcbi nin menşcini uzun müddet aras.. 

'~'a.~~l~in~kıdir. 17Sa Ka- tırınaktan çekinmiş ve bö~·Ie bir 
~ Ça,~~ b.Za,e Apenin dağ: harekette bulunma~ı kendisi i
~~ ~~iş k ınesafelere çin adeta bir küstahlık addet -
, ~ \>e ~e.rıa Ve kısmen de miş J:"ibidir. İşte ilmin, ancak 

'(! ~~""~takııın~ştı. Yığılan :wn zam~nlarda zelzele Ü7.erinde 
~~a.a~ıvar1 Yıgınları Si tiz- ınceden ınceye araştırmalar yap 
~ }'U~ltıı ö tıdaki <:ayın a masının ve ulzelenin sebep ve 
~ kte Yle doldunnuş - mahiyetini aravıp bulma~a ça
~ ı ~llııştaıan sular bi; h.şmasınm se})(:ıolcrinden biri de 

ç,,~~l~ı ;· bu olsa 2'erektir. 
~~~l~fiil~re~c Çok kere 
~ a t a tnilat~sule geti-

llı eski J n 285 yıl 
' '~11kao.a~Pon haberle
~ llı te s Yanardağ 

• ~!~! k ~~ekkU!ile mu_ 
ık eler \'e a gelen mu _ 
~~ llıesi 7~nıinin bir

~1 ~da \•:elic~sinde 8 
~lti~iu~i ~ ~ı~ geniş
"'~tuıı. llderı bgoıunun te _ 
~ bliııi l>eru• ahsoıunmak_ 
~ r-l'ııı ~eıneır1 sarsan ve 

~~ Cıteşrj ne kadar yı 
'e i1de ıı l 7 46 zeıze: 

~~~. ~<tlla0gk~~ş bir saha 
~ki ~~ı 0 ri'ezi vUcut 
• ( l'et'isi1,/eçhile 1811, 

~~'ılı ler çök ze.~zclesinde 
~ıı.er t nıuş ve mü-

~ ı~/) l;f!l bi~t kkü~ etmiş. 
:ı:. l llt""- aııesı 30 l . 
tı' ?sf·cı.viz b" cı_ 
-~~() ~n ır uzun _ 

~ e Ilı llg gaıe zelzele-
• ~nt'eıl'abba~·ilinde 100 

~!)eı deni ır saha ka 
~ >aı...~ t~ alt~nda kal. 
't ı ~ l'iikseaını1e kay _ 
~ ~~tıı/danaa k dağların 

ı.ılııde lnd kalmıştır. 
, '~il ıı.~ \'\ık us nehrinin 
~~~a u bulun öç 
~~U...~ tı~e 3ıık ~eniş bir 
1'{ılir 11Yilk bi~ll~!11etre 
b...(l;!'ıl~.~lZel gol hu_ 

ı b~~e ~ben) e hakkında 
~~~i 0~lldu'"adh alnıan
• ~~ ltan\tn gunıa naza. 

,tıılı.<la 1869 tari -
ııı; flo a~ızın Vaki Omlah 
' ~~~ilce y Yer açılmış 

(1) Böyle bir ka.'ifılxıyı ka
mıt.<rlarda arrulmı bulamadım. 
ihtimal 1•asaba ismi mcu:ım 
bahis 1dtaba yanı~ yaZ1lmışttr. 

Eski mübadele usulünü 
ihya etmek istemi§! .. 
Avrupa acaba ilk devirlerin 

jptidailiğini mi yaşıyacak ? .. 
Bunu böyle düşUnen yalnız 

biz değiliz.. Avrupa gazeteleri 
de bu suali soruyorlar. Oskar 
Kempcr ismindelii bir Alman 
Ztirihte bir çok ticaret mües..qc_ 
selerine şu şekilde bir teklifte 
bulunuyormuş: 

"Si?..e her türlü matbaa işi ve
rir ve mukabilin.de intihap ede
ceğiniz hcrhang-i bir şarabı alı
rım .. 

Teklifim sizi alakadar ediyor 
mu? 

lşin garibi bu matbu tezkere. 
!erde "intihap edeceğiniz her
hang-i bir şarap., cütnlesinin yeri 
açık hıra.kılmış ve bilahara mü
rekkepli kalemle doldurulmuş -
tur. Bu vaziyete göre aynı me_ 
nlde olan b~ka tezkerelerle de, 
et, ekmek, jambon veya b~ka 
herhangi bir şey istenme.si de 
mümkündür. 

Oskar Kempcr ismindeki bu 
zat insanların kovuklarda yaşa
mış oldukları ilk devirlerde ol
duğu gibi trok sistemini tatbik 
ediyor demektir. 

Böyle devam ederse eski mü
badele sistemlerinin ortaya çık. 

Fakat buzlar kırılıp ne
hir nakliyata açılamıyor 

Belgrattan Parisuvar gazetesi. 
ne bildiriliyor: 

Tuna nehri tamamen donmuş_ 
tur. Daha bir hayli zaman nakli. 
yata miisait clmıyacağı da görül. 
mekte:lir. Mallarının karşılığını 
almamış olan Yugoslav i14·acat. 
çılar ve malların gelmesini büyük 
bir sabırsızlıkla lıckliycn Alman_ 
lar, vapurların nehrin nakliyata 
müsait olan son noktası Ratislx>_ 
na biran evvel varmasını sabırsız. 
lıkla beklemektedirler. 

Fakat Tuna inatcıhk etmekte 
ve gemilere bir ti.!r.lü yol verme_ 
mektcdir. Tunayı zorlamak için 
havadan buzlar üzerine bcmbalar 
atılmış, karadan top ile ateş edil. 
miş ve Savua ile birleştiği mınta_ 
kaya dinamitler yerleştirilmiştir. 

Evvela tayyareler her biri 115 
kilo gelen dört bomba atmışlar; 
fakat bunlar buzu dağıtmağa mu_ 
vaffak olamıyarak yalnız birer 
delik açmışlardır. Yirmi beş kilo_ 
metrelik bir saha dahiline atılan 
diğer bombalar da müsbet bir ne_ 
tice temin edememişledir. Şehir 
daima buz ile kaplıdır. Bu buz bir 
çok yerlerde üç buçuk metre ka. 
lınlığındadır. Hubul:at ve petrol 
yüklü gemiler limanlarda bekle_ 
m::ktedirler. 

İngiliz harbiye nazırı 

Stanley zaferden 
em ın 

İngilterenin yeni harbiye nazı. 
rı Mister Oliver Stanley Fransa_ 
da bulunan İngiliz kıtaatmı tef. 
tiş ederken fransızca L'entransL 
jan gazetesi muhabirinin : 

- Hiç kimsenin tavsif ve izah 
edemediği bu muharebenin heye_ 
ti umumiyesi hakkındaki fikrini_ 
zi öğrenebilir miyim? 

Sualine şu cevabı vermiştir: 
- Büyük mikyasta askeri ha

rekat yapılmadan da harp son 
haddine kadar ıdevam edebilecek
tir. İki memlekette de pek kolay 
anlaşılmamış olan bu düşünüş İ
çin mücadele etmek isterim. 

- Sizce harbin yeni bir safha_ 
ya girmesi mümkün müdür? 

- Size bu mevzu hakkında hiç 
bir_~~vap verebilecek vaziyette 
degılım. Benim düşünüşüme gö_ 
re Almanya gibi scnclerdenbcri 
insan ve malzeme bakımından 
harp hazırlığı yapmış olan bir 
devletin her sahada mağlup oldu_ 
ğunu anladıktan sonra, silah kuv_ 
vetiyle yeni bir çıkar yol arıyaca • 
ğı muhakkaktır. Düşmanın kuv. 
vetini aşağı olarak kabul etmek 
veyahut _ona karşı menfi niyetler 
beslemesı müttefikler gayesine 
yapılmış bir hizmet olur. 

Biz bütün ihtimalleri gözönün. 
de bulundurarak bizi kat'i mu_ 
zafferiyete götürecek olan bu ka_ 
dar büyük fedakarlıkları paylaş. 
tık. 

- Peki, bu zafer hakkındaki 
hissiyatınız ne merkezdedir? 

- Bu zafer müttefikler için 
muhakkak ve kafidir. Ancak iki 
memleket biribirine yaklaşıp bir
leştikçe bu zafer de .yaklaşmış o
lacaktır. Bu da her gün biraz da
ha artan bir hakikattir. 

itizar 
19 Şubat sayımızda Alman 

dev2et reisinin hayatına dair bir 
yazı çıkmıştır. Bir ecnebi mec_ 
muadan tercüme olan bu yazının 
neşri bizi~ noktai nazarımıza uy. 
mamakta ıken gece servisinin bir 
yanlışlığı ile neşro_lunacak yazıla. 
ra karışarak çıktıgı görüıdü. iti. 
zar ederiz. 

ması halkın yeniden kovuklara 
<;ekilmesi Ye .. dikişsi?. hn;vvan 
postları ile vucutlarım örtmele
ri la7.ım olacnk .. - Prrri 8mıar 

Ruzvelt ingıltere, Fransa ve italya 
111ün1essılleri ile ·açık denizde 

görüşecek n11 1 

Dünkü fıkramda eski ayya§l&r. 
dan bahsetmiş, onların ıam.bı ft.. 
dab ve erkanı ile içmediklerini. 
birer fıçı haline geldiklerini yaz. 
mıştım. Bugün gazetelerde, ıa.. 
rapla't"ın fıçı ile satılmasına karar 
verilmiş olduğunu öğrenince eski 
ayyaşlara ait birkaç fıkrayı yaz. 
maktan kendimi alamadım. 

tııgllizrn l><'rli ~I<'~ l gazct<'- ı ele Huıveltin llitlcr \"C Musso
ı-iııiıı ~e' york mııhnhil'i ,\ili('· Jlni ile sulh esaslarını açık de· 
ı·iknıı l!eb.fruııılııo·u Huz\ <'ll in ııizdc görlişnıek iınk!tulnrını, 
hir deniz "<'Plhnt iıul<•n hahM·t· m li tat m Ustcşarlariylc m llna
mckt c 'o C'zciiııılt• ';'Uıılal'I ya~- kaşa etmiş olduğu hntırlau-

Bektaşi babalanndan Hüseyin 
baba bir gün hastalanır. Doktor: 
"Hastalığının başlıca sebebi İ§. 
rettir. Büsbütün tcrket demem; 
lakin hiç olmazsa gündüz içmeyi 
bırak, nlqrunları yemekten evvel 
iki kadeh iç." 

111nkhulıı·: mal.tadır. 

Buglin J<'loridadan l•'u~k:ılıısa Simdi de Helsicumhur Huz-
isiml! kruvazör ile !! destı-oycr ,·eı

0

t1n yeniden bu fikirde ola
denize açılmışlarclır. F'alrnt ne- bileceği an<'ak lıu kerre Jngil
rcye gidlyorlnr? Bunu yalnız tere, Fransa Ye ltalya ile gö
Hcisicıımhur, kalılııesindcki :l· rüşınck arzusunda bulunacağı 

Hüs.eyin baba, doktora söz ve. 
rir, yemin eder. s:~kaç gün son. 
ra doktor hastalığın bütün §İd. 
detiyle devam ettiğini görünce 
hayret eder. Baba tekrar yeminle 
akşamları iki kadehten fazla iç. 
mediğini söyler. Doktor inanmar, 
kadihleri görmek İster. Bir de ne 
gc,·sün; baba, kadehin etraflll!I. 
t>almumu ile ynnm okkalık bir te. 
nelce yapıştınnış ... 

zalar \"C geminin kaptanı bil- tahmin olunmaktadır. 
ıııcktcdir . 

Bu seynhatin bir av eğlence
sinden ibaret olduı;u tahmin 
olunamaz. Reisicumhura refa
kat eden destroyerlerdc bulu· 
nan tiç gazeteci hu snyahat 
hakkında henüz kntt lıir halıer 
rnrmemişlerse de, Huzelt de 
hcnUz ıl\·lnnmağa başlamış de
ğildir. 

ncisicumhurun açık cleniz
cle, J nglliz, l•'ransız ve ha 1 ra ıı 
hUkfımetleri mUmessillcri lle 
bir içtima akdetmesi lılitiln 

münakaşaların mevzuu olmuş
tur. 

Reisicumhurun da böyle bir 
konferans aktedilmc>si ihtlma· 
il hakkındaki haberin tekzip 
olunmasını rcddctmcıı;I blitlln 
memlekette derin bir altı.ka u-
yandrrmıştır. 

Bunlara rağmen Vaşington 
hllkümetl namrna ı;öz sfiyleıne
~c salAhiyetli bir zat hu seya
hati sırnsında fleiı;;icumhunı 

Mlitlefil~ Devletlerin Yeyn ltal· 
yanın hiç bir yüksek mtimcı;sl
llnin rerııkat etmemekte oldu
ğunu söylemiştir. 

Fakat bundan bir sene evvel 

nıınlnrclan manda hir iki glin 
en·el Floriclaıım Pensalrnla 
şehrinde <'creyan etmiş olan 
hlldlselcr bu şUppheyi ku\'\'et
lendil'mektedi r. 

"Henız evin umumi katibi 
Misler. Vllynm Hnsel birdenbi
re tatil pJrınlnrındnn Yazgeçme
ğe \"C muavinleri Ye kft.tlpleri 
ile birlil;:te J>crısokolada kal
ınnğa karar \'ermiştir. 

Il.c>isicuınhurun hususi treni 
ele iki gtındenlıerl istim Uzerin
clc tutulmaktadır. 

Eğ-er hu Dörtler Konferansı 
fikri, tatbikat snhasına intikal 
ctnrnzsc, Helsicunıhurun fik· 
rinde aYlanmaktan başka dUşU 
nllşler olduğu ınuhakakktrr. 

1'~,·cr Hcisicumhurun fikri 
yalnız bitaraflık konlrolUnUn 
ne şekilde yapıldığını yakın
dan görmek ise, o znman Reisi
cumhur Ruzveltln bir dörtler 
konferansı yapılacağı hakkın
daki şayiayı nl1:!n tekzip ettir· 
medlği sorulmaktadır Ameri
ka dlplomatllc mnhnflll şimdi 
bu lıtı.disc ile alakadardır. 
( Jlcntrnnsijan). 

Meşhur ayyaşlar.dan Osl'l'lftn e.. 
fendi, kardeşi ile ortak olduklan 
evi ıalıp eline yüz lira nlmca doğ. 
ru Kumkapıdaki Dayı'nm mey. 
hnneıine gitmiş, bütün parayı ya.. 
tırmrş ve on s.cne istediği kadar 
içmek üzere mukavele yapmı§. 
Fakat adamcağız ancak üç sene 
içebilmi§. Ömrü vefa etmemi, ... 
Meşhur mÜn§i Ketlan bey, has. 

talllnmı§. Ziyaretine giden tımı. 
dıklnı:-dan biri onu §a't"Bp masası 
başında ve göbeğinin etrafmda 
kırk elli sülükle görüp hayretle 
ıonnuş: 

- Aman elendim, bu hakle ni_ 
çin i~ret ediyorsunuz. •• 

- Zevkim için ... 
- Ya bu ıülükleri neye yapıı-

tırdınız? 
- Biraz daha yaşıyaynn da İ-

çeyim diye... ' 
Bekri Mustafaya, ömründe kaç 

defa İçtiğini ıormu§lar. Şu cevabı 
vermiı: 

ltalyaya göre beynelmilel vaziyet 
"- Ben Öm't"ümdc bir ktte iç. 

tim; ondan sonrn hep m.ahmurlulL 
bozdum.'' 

Bektaıinin biri, alqamlan pi:. 
bir meyhaneye gider, ıaatlerce İ
çermiş. Tanıdıklarından biri: Fransızca Lö Tan gazetesinin 

Roma hususi muhabiri bildiriyor: 

İtalyanca Telegraf gazetesinde 
beynelmilel vaziyeti tahlil eden 
bir makale çıkmıştır. Bahse mev. 
zu gazete İtalyan hariciye nazırı
nın organı olduğu için bu maka. 
leye hususi bir ehemmiyet atfo
lunabilir. 

Makalede evveUi. Finlandiyanın 
vaziyetinden bahsolunmakta ve 
Avrupa büyük develtlerinden hiç 
birinin Finlandiyaya müessir şe. 
kilde yardımda bulunacak vazi. 
yette olmadıkları neticesin~ va_ 
rılmakta, ancak Almanyanın bu 
imkana malik olduğu, fakat onun 
da münakaşası faydasız sebepler 
tahtında böyle bir yardımda bu
lunamıyacağı bilakis Ruslar ile 
bağlarını takviye etmekte olduğu 
ilave edilmektedir. 

Telegraf gazetesi, Rus - Alman 
iktısadi anlaşmasının büyük kıy_ 
metine inanmaktadır. Almanlar 
Rusyayı çok iyi tanıyan bir mil. 
)ettir. Yakında nazi rejiminin 
Rusyaya gönderecekleri teknis
yenler, mütehassıslar eski bir an_ 
aneyi yeniden yaşatacaklar. Yani 
Almanlar Rusyada daima te~kL 
tatçı. teknisyen veya nazır vazi_ 
yctte bulunacaklar, Ruslar ise iş
çilik ve çıraklık ile uğraşacak
lardır. 

Hatta Tclegraf gazetesi Rus. 
yanın Avrupadaki parçasının, 
Baltıktan, Vladivostok'a kadar 
Almanyaya bağlanmasını ve böy
lece teşkil edilecek büyük blokun 
Alman dinamizmi için hakiki bir 
hayat sahası teşkil etmesini de 
imkan dahilinde görmektedir. 

Gazete bu vaziyetten sonra 
Almanların Majino hattından 
Fransaya taarruz etmelerini bek-

lemenin faydasız olacağını ilave 
etmekte ve bu Alman taktiğine 
mukabil müttefiklerin de Alman. 
yaya Rusya üzerinden taarruz e
deceklerini, yani Almanyanın 
Rusyadan iptidai madde ve bil. 
hassa petrol almasına mani olma. 
ğa bakacaklarınt kaydetmektedir. 

Bundan sonra Telegraf gazete. 
si İtalyan siyasetini gözden geçir
mekte ve son bir hafta zarfında 
siyasi harekatı gözönünde tuta
rak, dünyada İtalya aleyhine ve. 
yahut İtalya dahil edilmeden hiç 
bir karar verilemiyeceği neticesi
ne varmaktadır. 

''- Yahu, demiş, senin eibette 
bir evin vardır. Orada içsene." 

Bektaıi: 
"- O aenin dediğin Ramazan. 

da olur .. " cevabmı vCt:'mif. 
Şair Ahtel'e sormuşlar: 
"- İptidası mftraz, s.onu sar. 

hoıluk olan bu işretten ne zevka. 
lıyorsun?" 

Şair cevap vermiı: 
"- O ba11langıç ile bu bitiı a. 

rasrnda bir hal var, ki dünyanm 
her türlü zevki o hale feda edi. 
)
. ,, 
ır. 

(Lütfan sahifoııi çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 
--------------------------------------
0 t obüsle ı · e dair 

l\l<'lll le ketin kiiı,:iik <lcrtlcl'indcn :;oikftyetlcr c;oğalın~ bu· 
na ele ' lctçc el koıınt·nğı ı;iiylcnlr. ıst.nnhulun c;ektlğl şu otobüs 
l)('Ji'ı~ı için de, bUyJo denilml.,.t i. G\ıyn, lıolcdlyc, halkın ıztıra
hıııı diııclir<'<'l'k <;urcleı·e baş\ ıırmuk üzere idi. J)ışardnn geniş, 
l'ahat nrıthalur getil'tecck: \O l>i:t.i, kamyon ho7Jnası işkence 
maki nelt•l'indt•n kurt nra<"nkt ı. 

Jlk müjdeyi Yel'<'nler, hu ~Uzel ,·c lınynlı 1.,.in ger~ekleş· 
ıne!>i için, altı nylık bir mühlctt.cn hahscdlyorlnruı. Altı ny az 
zıımıuı dl'ğil; fnkat 'ai<l, o kadnı· şirindi, ld .sııbrınuzı onunla 
hc .... Hycbiliı'(lik. .Aradan lı.tenilcn zıuıı:ın geçti. Ona hlrka~ 
dah1' knt ıldı, Ül<>hiislcr hftlı\ eski hıuıının, eski tn .... ~ine diz· 
lcriıııb:i biikcn, bizi t·cp metreleri gibi keneli füstümüzo knt
laıulıı·an dar, ~arsak, katı ,.o rahntsız ~eyler iı;indeyiı;. 

Aı·ıuln su·ada, her nasıl ·a, hunların nı·nsınJ\ insanlara 
nuıhsus bir hıtkiki otobiis knrışıa·. Jı'akat bu ela, sonraki ıstı· 
ı·abı dahi\ keskin bir hale ~etirıııckten bnşkn i:;;o >aramaz. 
~ck<'l' yiyen bir udanıın bihel' nt·ılı~ını iki kat <luyduğıt gibi, 
biz d<•, ondan inip ba7kn:-.ma binince, rahatbızlıi;,rımızın arttı
ğını hisse<liyonız. 

Hiili\ b<-kliyoru:r. vo belediye Jınhı otobüs gct.irt.nılyor • 
De,·let luuıılcleı·iıulo biitçenln ne yaman l>ir bisnr ol<l,uğunu 
bildiğimiz için, kell<li keııdimizo: 

~~ .:~a lı.nç ~r altından 
·~ birib~riiltUler i hQ: etli ırıni ın .. t -
~la lıa.ık~~~le ~ıX::~ : 
~ ltıi~~r te k ı;ogu Yer. 
"~ı bir ~ ~derek ci
t~ ~ış aga doğru 
~ C'ı~ tı. U~··ta~_at henüz 
~ ıı lı ':iş "e\Uıcu bir 7.el. 
~ ~~ 'l!Jc k bunu nıü~
~-;~ "a CUıabaııın al -
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- mı, diyorıız, belki iş höylo bir engele çnrparn.k geriledi. 
1):1 ama, o \"akit. <le ı;nlı-:;ıuı nrahnları in~anlarn. lliyık olan· 

Jıudnn ... ~nwk, patronları, bu ,·aziCcyc çağırmak luzını gelmez 
ıni 'l Bu hırıl( ılı, hoınnl'tuln tekerlekli bkcletlorin i:;-lemeslnc 
niçin 17.in veriliyor? Sonrn, neden (itiiril hatlara mun.yyen zıı· 
ıııanlarda, ihtiyaç nisbetindc arnhalnrm çalı<;ot ırıhnası cnırc
ılllmiyor. Saat H? dnkikn hesabına dnynnmıyan hangi teşek
küle llnınıc hizmetinde '.\'<'I' \"t•rilir'? 

J{ar, tipi, fırtmn, y;..i!;ınur altmtla hnznn l irnıi dakikn, ha· 
ıan daha da çok otohü:r;ı h<'kh•<ll~imlz oluyor. Hele l\1f'ddiye
k(iyii - Çar:;.nnıha nrahnlarmcla ne intb.nm, ııo do Jınfüa yct~
•·ek .r.;nrı \·nr. Onlnrın da J<endilcrlnc g·ürc siiyliy<'rck dertleri, 
hesapları hııhınahllir. nız, nasıl şikAy<'t. ccli)·or ·nk, onlara da 
ha kapı ~ıktır. Onlar da llÖyJesin Jer. Bclcıll~e onları da dln· 
ıc ... in. Ama, artık bu son olsun. Ot.ohiis işi, yn <lcYJctlcştJrilshı, 
yahut. dl\ l~lehne hnkkı, halka rahat, ~iize>l nrahaJnrJa hizmet 
t.'<lecck şirketlere ,·eril~ln. JIAKJH SCJIA Gl~ZGl::\ 

~eıı Çatıaklann 

i 
i . 
i 
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Eskiıehirde yeni çıkmıya baJlıyan ''Bizim 
Köy" garetesi mahalli &üzel bir havadis veri
yor. Çiftçi Rıza adlı bir vatandaşla kendisine 
yardım eden bir muallim Sarova t~pelcrindc bir 
çakıl yığını halinde bulunan toprakları verimli 
bir bağ haline getirmiıler. Hatti civara yirmi 

kaıdar baf evi bile inp etmişler ... 

Bakımsız toprakların karırsında enen xoL 
lan· bağlı duran ve bu toprakların ııcak bir al
tm hazine.i olduğunu bilmiyen aic:c n.tandat
lara ne güzel bir çalışma misali .. 

1 

1 . 
·········-·········--! 
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Meccani leyli 
taleae er 

Ucretli talebelerden ay
n tutulmıyacak 

Maarif vekilliği meccani ley ~ 
11 talebelerin okullnrda.ki çalış
ma. ve Jeyınik "\'aziyetlerlni et. 
raflı mırette tetkik etmektedir. 
Yapılan bir ta.mime göre, mec 

ca.nt leylt talebelerle iıcretli ta. 
lebcler arasında. hiçbir fark gö
zetilmeksizin muamele vnpılma... 
m istenmektedir. 

Bazı okulların bu ta.mime ru 
men meccn.ni leyli talebeleri ay
n yerlerde yatırdıklan haber 
a]mmış, il:uı.kln.nnda. tahkikata 
başlanmıştır. 

Ekmek fiya ları 
Narhın inmesi 

bekleniyor 
Belediye iktisat müdürlilğtl 

lstanbulun ekmek vaziyetini 
yakından ve büyük bir dikkatle 
takip etmektedir. 

Dün borsadan alman fiyatlara 
göre. un fiyatlan geçen haf ta -
ya na.mrnn çuval başına on ku. 
ru.s kadar dü.cımüşt.ür. Geçen 
hafta 692 iken bu hafta. 682 dir. 

Toprak mahsulleri ofisi de 
İstanbulun aylık ihtiyacı olan 
300 ton !buğdayı muntazaman 
vermekte ve bu buğdaylar değir 
menciler tara.fmdıuı ö~ütülüo 
yine muntaz.a:man fırıncılara ve. 
ıilmekte olduğundan ekmek fi. 
yatlarmm bundan sonra yükscL 
meyip bilakis dilşcceği anlaşıl
ma.ktadır. 

J9ramvay hatları bozuk 
Dün sabah fuhçekn.pıda yine 

ibir tramvay yoldan çıkmıştır. 
Orta.köy - Aksaray ha.ttma iş -
U.ven 1011 numnrah vatman 
Ha;mfn idaresindeki tramvn
ym romorku Ba.h~e mpıdn.ki kaı.? 

dönerken raydan çıkmıştır. 
Romork bir milddet sonra yola 
konmuş, trnmvayla.r ~'ilemeye 
be.şla.mış:tir, 

Son bir hafta. %8.I'fmda ayııi 
vcrde üç tramvay hattan çıkınıg 
tır. 

SikliyetleT~ DilekleT: . __..._.......__ , 

Mamsa valısinden rica 
Bir Gördesli imzastrle aldı

l;'."DllIZ va.rakadır: 
"Akhisar - Gördeı yolunun 

iktisadi ehemmlyeUnl birçok 
defalar (Vakıt) ta bahsetmiş· 
sinizdir. Bu yolun kısa bir him· 
metle bozulnn yerlerini düzel
terek her mevsimde otomobll 
işllyebillr bir hale getirmek 
hem mUmkUn, hem zaruri ol
duğunu yazmışsınızdır. Şimdi 
vilö.yetin umumi meclisi içtima 
halinde bulunuyor. Yıllardır 
ihmal olunan bu işi bir kere 
daha gOzönUno koymaz mısı
nız?,, 

V AKir - Aldığımız vnrakn· 
71 olduğu ~lbi koyduk. Gördesi 
Akhisara bağlayan şosenin in
şası dcn11diği gibl kUçUk bir 
himmet işidir; fakat vlldyet 
merkezlerinin Ycya umumf 
meclislerde a.za çokluğu ııe eı
blrllğt, söz birliği yapmaya 
1mkft.n bulan kazaların keseri 
daima. Gördes .gibi, Demirel 
gibi umran mıntakasındnn u
zak kalmış yerler aleyhine 
::yontmuştur. Umarız ki vali 
Bny HUsnU haklı bir mUdnhnle 
:ile anumUzdcki inşaat mevsf· 
minde olsun bu beş on kilo
metrelik yeri şose baUne ifrağ 
:için ıuzumu olan tahsisatı ver
ıdirccek va 194 O yılını Demirci 
gibi, Gördes gibi havnliyi pı.1-
nız Akhlsara değil, burnlarrnı 
daha gerilerine açacak olan 
yol lcln son vO.de olarak kabul 
ederek bu taraf halkının yü
zttnn güldürecektir. 

Fakat taraP fıçısı kv11suıda 
masa kuranlann hiç bir zn.T ... 
bu "orta hal'' i bulamıyacakları 
muha!dcakbr. Fazla olarak bu fık. 
ralar, §arabın tidedHc yasak o). 
duğu devirlerin yadigandJT. 
Meyhan~ilcr i!in içinden na. 

Sil çıkacaklar, onu maUk ediyo. 
nını .• Vaktile kmıtldayamıyacak 
haltı gelcnlCl'İ evlerine küfelerle 
gönderirler ve bu gibilf!T'e NJ(üfe. 
tik" denirdi. Yine bir bektapyi 
böyle küfe ile götürüyorlarmış. 
Allbaplanndan biri: 

..,_Yahu, bu ne hal." deyince, 
bekla§i: 

"- Neden, demi~, ibadet de 
-L..~ 1-'L_L • ]" nt a-.u, IUUJIWBftC gtZ ! .. • 

Falmt sırt hamallığı yasak ol. 
duğuna göre, meyhaneciler "Kü. 

1940 

-8- ~ 
şekil ve mahiyet almış bulunuyor -. Evet, evet solmayan gür.el.' sözün muthıı~· ~ 

~------------------------------·-·-·---~ ~nmm~llrelli~ .. ~~- füram~na~.~ 
1 Yüzbinlerce tarihi eserimizı çürümekten k~rtarmak ıçın f dan diril ile çocuk sürükliyen ° mek istıvor dd: ...:.11 

düşük vücutlu. ta.katsız kadın- vazıyeti k~rıl pe1' IJl'ıiof 

L .... "!'.uh~kka~ modern bi~. ~~tüph~ne binası~~ .ı~~um .va.rdır. J !:~insan görür do tiksinmez Bu-el~~~ ~ ~ 

YAZAN Y k R Matyö söze karışm.ağa mec .. madam. ~ : e ta agıp Unen bur oldu: Bu iltifa~ 
Maarif Vckfiletinin kUtUplıa· ı serler değil, çnntalnrından cı- ı ve değerli eserlerini sinesinde - Fakat güzellik tetakkiye genç kadın! . ,, ~ :.i 

nelerin tanzim ve ıslahiyle <:ok karılmı11 riyaziye, tarih, coğ- taşıyan bu güzel şehre ltcyık bağlıdır. Siz güzelliği uzun boy· sözle kendi~;ı ~: 
esaslı bir şeklide aH\kadar ol- rafya gibi kitaplarıdır. bir kUtUphanc blnnsı Yllcuda lu, dar kalçalı, sıska kadınlarda ynptırabUec~.;'1~l 
maya başladığım, son gUnler Kütüphane sıcaktır, rahat getirebilir. Bütçeye her sene buluyorsunuz. Halbuki Röne • gen hafifce !"bet' 
znrfındaki haberlerden öğre- bir ıandalyesl vardır, üstelik konacak 100 bin lira Uç, dBrt sans dc\-rlnde en bUyük ressam. - lM ile ede~.~ 
niyoruz. ders s;alışmak !cin de lüzumlu sonede de böyle bir binayı kar- lar, Rubensler, Titienler ve bil- na mtısa.ade ·ıe ~'; 

Yckdlet bir müddet en·cl olan sUkQnet l·ardır. Taşralı şımızda yUkseıteb1lir. ha.ssa Refacl da.ima güçlü kuv. km bir başk~ bit 
husust bir heyet tarafından olan ve lstanbulda. bekAr oda- Bo binam alt kısımlan u- vetli ana kadınları tersim et. Zira seni iıf yr 
tstanbul kütüphanelerini tet- larında, pansiyonlarda oturan mumt kütüphane Ust kısımla· 1 

mekle şöhret kazandılar. Bu· telef ederlın·ıc~ 
klk ettirmiş, heyetten aldığı birçok tahsilde bulunan genç- rı da eski eserle;e tahsis edi- gUn moda hUkmUnde olan me.b. Filha.kiktı 
rapora istinaden alfıkadarlnra ler vardır. Bunlcır böyle müsait Hrse bugUnkU ş!kAyet mevzu- d~t rule yerine • meml.eke~imizi kıskanı~ı. seııiıtİ _JI. ,j 
bir tamım göndermiştt. Bn ta· bir yer bulunca ve kUtUphanc· ları ortadan lalkar. Eski eser· nüfusça tedcnnı tehlıkesm~en Valentı? e2'işt.İrv"'t.~ 
mimde, Fntlhteld Millet kU- lero girmek de her hangi blr ıer 0 z.nman bUtlln ktitUphane- kurtaracak olan kalııbahk aıle.. mk, bahsı d " 53~,-;, 
tttphanesl müstesna diğer kU- knyt ve şarta bağlı olmadığına Jcrden lıuraya. toplanarak pek Y!. ik~e ~~b!Imek iç~. i~ bu - Bir p:ırÇ:1erı ı· fT) 
tüphanelcrde tanzim ve tas· göre, doğruca kUtUphnnclere lyi bir surette tasnif edlltr, guı.ellik fıkrmın ta.shıhı lazım- cuklar gele~rcr 1'~rt 
nif işinin hiç de iyi blr durum· akın etmektedirler, her haı:ıgi Avrupa kUtUpha.nclerlndeki şe- dır. .. . vcl ~:m~ıı:ı bı ilt& So';.ı 
da olmadığı, bazı okuyuculara bir mevzu etrnfıudn eski oscr- kil ve surette muhafaza olu· Sege~. mustehzi ~~ ~şl~~ .~ır ı~ı 1~wi1l ~ 
lstediklert kitapların verilme- ler üzerinde tetkik yapmak Is· nur. Ecdadımwın yudlg&.r bı- . N_üfus ~nnısını ~ır ~h- m~b~ı":c c;;stoı'~ 
diğl gtbl esaslı mevzulara te- tlyenlerin oturacak yer olm~- ra.ktıkları eserler de güneşsiz l lıke mı ad~oo~yorsun~. ~asıl qen l!)rdıler~ıırdl· er e~ 
mas edilerek nlAkııdarların bu dığı için gcrl döndllklerlnl ben yerlerde, rutubetli odalarda, oluyor, ~1osyo. Matyo, sız bu tı~ vaş;:nda ış ~L. fi~ 
hususlara naznrı dikkatleri biliyorum. her isteyenin elindo çUrUmck- kadar zekı .01.du~u.z halde b5y. E;"Ol~cde nC?ll idııv 6"'~ 
"Ckill .... ordu. Bu müşahede şunu meydnna 1 kta k t 1 le batıl fıkırlcre kapılıyorsu- nazık ve sol«!ll~. ,,oD..~, 
" J tcnB,fyırtı mf n ... Un ll ur u, utrt.. nuz? Rica etlerim bir parça dil- lı, beyaz elbi~ 11j];İ ~~ 

VekAictln bu tnıniml mUna- koyuyor: KUtUphanelerl oku· r pro esur m z an :ı ı. ~·· ~ .. il üslenJJ11Ş t il". • 

sebetiyle buı müşahede ve ma odası olm. ~-tan kurtarmak. "LondradaM Dritiş Müze· ununuz. na e 5 s.nıı V .ıı~ · • ı d ı ı bi Santer: Bu mnnz'irtı ,ret~· dUştincelerımı yazmayı yer n· Bu ise bir ynn an Un vers te- Umde bir eseri tetkik için r- _ Bilmiyor musunuz ı..;, ta.. rnrunıı okFndı. 'J;,.r~ 
de , c zamaumcla buluyorum. nln, yUksek mekteplerin tale- kaç makamdan lzln almış, son- biat kör ve fjllursurour. Onun _ Haydi. bon'

1 
~ ~ 

Sayın ve .gUzide vekilimiz belerl ıcın böyle yurtlar nema· ra müzeye gitmiş, eseri Jkl gUn cerevanlarına bir istikamet ver Çocuklar c~ i&' 
Hasan Ali Yücelin de pek. lyi st, bir yandan da kUtUphane- gözden gec;lrdiği mUdde~e meğc çalışmıyan insanların so. bir durakla.IJlııds0~. bildigt gibl lstnnbuldaki oıı lerc gireceklerin yalnız tetkl- mOzenln bir memuru başından nu felakettir. Hatti, bugiln Al. rin önüne doğt1\,155"~ 
dört kUtU,plıpancııJn ekserisi kat yapmak şıırtlle nlınmnlan ayrılmamış.,, manyada bile fazla doğumların _ Bonsuvsır. (1116._iJ 
medreselcrdcdir. Hlç de l<ütUı>- kaydının konmasıdır. Bizde bu değerde blr eser önünU almak için bir çok tedbir. MatyönUn ÖJlı.ısıJll'"• 
hane olmnk vnsfını tn ımaynn Okuma odalarından başka yok mu acaba? lcre başvunıluyor. zaman yine dur~~ 
,.e rUtubetH odactlı!nrdnn fba- Veıra.ıetın bir umumi ktitUpba· Fatihte Mmet kUt~phanesi· Seı:'en hücumuna devamla: lan MösyöniiJJ 11011'.~ ret bulunan bu yerlere on bln· ne tesis etmesi de elzemdir. Bu 1 ne gldlniz: 1038 seoelık bir e- _ Bakınız. Mösyö Matvö, in· mağa mecbur o ~it\'.,-; 
ıerce kitap salı:lanmaktadlr. k11tUı;ıhnne bütün vntnndaşlara ser mcnut. bulunduğunu gO- kar edemezsiniz ki bugiln en zc. _ Bonsuvar· ~.!!~ 
Hıı.tttl bnu kütllpbaneıerdekl nçık olabilir, burada bütün Y~ reblllrslniz. ki. en kamil adamlar bile mrrl. Valantin birer JC~r 
dolaplar :tfl.fi gelmemekte, c· ni eserler, gn~eteler, mecmua· Bir zamanlar Sultannbmet yet yetiştirmekten çekinivorlar. havava kaldı~11 t% 
serlor yerde tnşln.r Uzcrtnde lnrdan herkes istifade edebi· veya SUleymanlyo camlfntn u· Fikir gcni~ledikre mUvellit has· da sıktı, öotil ,c 
durmaktadır. Böyle bir hali lir. HattA buradnkl eserler mumt kütüphane yapılması sa daralıyor. sw meclün eden raktı. Gaston: '~ 
bir kaç sene ovvol bir k'littııı· tahrip edilse bile yerlerine 1e· mevzuu ortaya atılmıştı. Ca- kalabalık aileler ise, milnhası _ _ Demek yfl18 J 
hanede gBrdüm. Eserler bir uisi koıiacağıodan bunlar tıze- miden kütüphane yapmanın ran cahil smıflarda görUn.mektc.. ne? c'11 ' 
kısmı çuval içinde, bir kısmı rinde okuyucunun sıkı bir ton- medreseden kütüphane yap. tedir. _ Evet ya''fll~ .. ~ 
da çuvalsız Ust üste tasnif lşlnl trola tabi tutulmasına da Jü- maktan hiç bir farkı olmadığı Matyönün fikirlerini hazan sun ki annelerle '~\ 
ve yer bulunmasını bekliyor- zum olmıyabilir. Fakat... Bu- anlaı,ılmış olacak ki. seneler· teşviş eden işte bu cihetti. Aca- vardır. . -~· ~& '~ ·"' 
du. Şfmdlkl hnlde b6yle bir gün lçlorinde 1000 - 1000 se- denberl bu hususta. ıes seda ba yanlış mı düşünüvordu? _ o halde a,ıı,,ı.-- el: 
vaziyet yoksa bile kitaplar nelik eserler bulunan tarih!, çıkmadı. Şu veya bu bina sağ· Nüfus tezyidine doiru gitmek- yalnız kaıacağı!iıpı r · ' ' 
tahto.dau y~pılmış camekln· yazısı, ciltleri, resimleri lUba· lam olabillr ama kUtUpbane bi- le fena mı ediyordu? Bununla Valantin bU ·,·e'S .1. t 
ıarda. bıtzcdilmektcdtr. rlyle baha blctlmcz vo eşstz bu· nası olmaz. Bu itlbarl& latan- beraber cevap vermekten ge.ri raktı. Mlirebbl YI 

seneler geçtikçe çUrUyen ve ıunan eserlerin bulunduğu kU· bula muhakkak modern bir kU durmadı: mirler verdi. blf .A-' 
kendiliğinden kurt yapan bu tUpbanelere herkesin bllA kay· tUphane binası 19.zımdır. _ Söyledikleriniz nisbeten _ Çocukları c~Jı';d •-, 
tahtalar içinde değerleri baha dtl şart elini kolunu sallayıp Yer hakkında da şunu söyll- doğra olabilir. Fakat MUtiis na. va.lnız bJr!~~e!?~ 
biçilmiyen kitapları snklamnk girmesi, bir merakı .gidermek, yebllirlm: Beyazıt vo civarı zariyesinin yanlışlığı ispat edil· sa mutfaıra "' ~e .dl' 
he dereceye kadar dotrudur yahut şöyle yapraıcıannı ce- Unlveralte ve 7Uksek mekte~ miştir .. Dünya büsbütün dolsa menedfyoruın· ıı.fl ~- ~ 
bllmcm? vlrmek itin bu eserleri yine ler mublU olmaktadır. Mercan· ve mai~t esbabı küayet edemi. defa olsun onl tııtl11:ıtf• 

Manrlf VeklleU namına tet- blç bir esaslı kontrola tAbl yokuşunun başında yanmış fa- yecek bir dereceye gelse bile "?amak kabil \,t "' 
kikler yapnn heyetin her halde olmadan elinden geçirmesi, kat duvarları duran Çiftesa- kimya sa.y03inde yine bir çok dıde yemeldef'lıııt1!f· .J. 
nazarı dikkatinden kaçmamış· bunların memleket serveti ba· raylar binasının olduğu yor gıdn verici maddeler ke;oıu • vatrr ve U;VltSlb

0 8, ~ 
tır zannederim: lstanbul ltU- kımından hlç de doğru değil· kUtUphane lçln en müsait blr nur Esasen bu tehlike Fransa. lturebbıVC ~ 
tophanelcrl bugün tesis ve aç- dir. BugUn Osmanlıcayı bllml- sa.hadır. Ustellk burası mtıll için' mevzuu bahsolamaz: gfuı. dikten ıı:ı"nra: ){Jtı'!~ 
ma gayelerinden n.payrı bir yan bir talebe bir kUUlphane:ye emllko ..ıt olduğundan Vekl· den ~üne nUfusça tedenni et • - 'MadaIJJ, ve7 
mahiyet ve r;ekll almış, birer gidip en değerli bir eseri isterse lelin bu yeri almak ıcın faıla mekteyiz. tıd asır sonra Paris raz ra.hats1ıdfl"· . ,,ı' 
okuma. odası haline ,gelmiştir. kUtUphnne memuru onu ver- bir para vermealne de ihtiyaç eski Roma ve Atina gibi söne- istlfra~ ettf.d t)efldl~ t''i 
KUtUphanelerde oturulacak mek mecburiyeUndedlr. Ver- yoktur. Bina 7apıldıktan sonra cek ve Fransa bugünkü Yuna_ Sı>..zen ~'d e ~ ıtl'.A' 
yerler tahdit edilmiştir, mcse- mezse hakkında şlkAyet vlkl içine koyacak yUz binlerce ta- ~iıtana: ~nziyecektir. • Paıis - _!'Je ıst'~ti~ ! 
IA bir k.UtUphanede kırk san· olmaktadır. rihl eaerlerimiı. vo yine içine olmek istıvor. her e-un bunU ıırıııl1P'~ 
dalye vardır. Bunun kırkı da Talebe bugllnkU nizam da- koyacak binlerce yeni eserleri- Santer itiraz.la başmı salladı. ima .. bizim. nlc Aıi!. :ı 
açıldıktan biraz sonra, hele bilinde haklıdır. Memur da e- ml:r. var! _ Hayır havır Parfs atmck C(aduf edi or.~etf~; c• 
pazar günleri dolmaktadır. Bu serin mohafaznsına memur ol· Kütüphaneler mevzuu tel· istemiyor, 'Parls 'şehirlerin en lara dik'·~t e i b5,~I" 
sandalyelere kurulanlar ve el- duğun.dan titizlik göstermek• klk olunlrk:en işaret ettiğim medenisi olduğu için mustakar mı.em rntdele~şe!C 0 N.~ 
ıerindeki kitapları derin derin te haklıdır. Bu veya buna ben· hususlar gözönUne alınırsa bU- kalmak istiyor. Umum kaviml(). cfi.gıt gibi gc fı:;/f 
gözden geçirenler ne bir talih- zer birçok atsaklıklann yük bir vicdan ha.zzı duyncn- re rehberlik eden Fransa. ifrat ~ 
çl, ne bir lllm adamı, ne de her giderilmesi için tarihi esor· ğım. derecesine varan nüfus ço~al _ ,... :;... J 
hangi bir eser Uzerlnde tetkik Ier kOtUphanesl tle umumi masınm mazarratlar:mı idrak v tJ 
yapmak lstlyen blr şahsiyet de- kUtUphaneyl btrblrlnden ayır- istimlak edilecek etti~ için onun önüne geçmekle V /-. /\, 
,;-ııdtr. mak zarureti vardır. BugUnkU medeniyete imtisal nümuneti o. ı 

Bunlann hemen hepsi talc- binalar ise mevcut kttapla.rı- binalar Iuyor, 
bedir. Ortnmektep talebesin- na bile dar geld1ğfnden ortaya Bete.i" ..,., kUdar . k 1 Matyö: 
den Unlverstte talebesine ka- bina meselesi çıkmaktadır. ls- ıye us !8 e e mey: - Dmek bir zaman Avrupa-
dar her çeşit talebe vardır. tanbul yakın bir zamanda mo- Y&mn~ ~Jm~ı fçın o:-ıdakl va ııkm etmeğe başlıyan • mU:ı-

F"na mı diyeceksiniz? KU· dem bir adliye sarayına, bir n.nur_ '~kelesi cıvanndakı bin~- tevli şark kavimlerinin hücu-
..., larm istımlikile Koska ve Emın d k k d' 

tfiphnnelcrde yer bulunmama· belediye sarayına, otel, sinema önil civarındaki isUmlik i31eri - ı Tmill!hanh or kn.ıtuvborsunuz, 
1
de ı. 

sı memleket hesnbınıt iftihar ve tiyatro binalarına. ka"VUşa· nin bi 1 b't' .1 . an er va ı u surete te. ı 
edilecek bir hal değfl mtdir? cak. r an evve 1 ırı mesmc kerrür etmiı;tir. Nüfusu co<;alan 
Dikkat edilirse görUlUr ki. bu Du arada Maarif Vckl1cU de çalısmaktadır. . hc:rhan~i bir millet, zavıf kalan 1 
talebelerin cUcrlndekl kftnp- şebrin müstakbel pllnına göre Koska~a muamelesı tamamla. memleketleri istila eder, ve on. 1 
ıar li:Uttıphnnedcn o.lınmtş o- tstanbula, dOnyanın en tarihi nan beR bınanm yıkılmasına baş. 1arın medenivet'erinl veniden in 

RADYO 
12.SO Prognm ve memleket aaat 

a.yan, 1.2,!!ti: .Ajıı.rul ve meteoroloji 
haberleri, 12.:50: Ttlrk MUzlğl: (Pl.) 
13.20/14.00: MU.z.lk: Kanpk progr&nı 
(Pl.) 18.00 Prot:ram ve memleket aa. 
at ayan, 18.05: TUrk Mll%1ll: Çalan
lar: Fahire Fcrsan, Cevdet Çağla, Re. 
fik Fc.raan, Fahri Kopuz. ı - Okuyan 
Necmi Rıza Aluskaıı. 2 - Okuyan: 
Semahat özdcız:.scs. 18ı>O: Türk MU· 
z!ğt: O)'Un havalan, Sadi Yaver Ata. 
man. 19.00: Serbest anat. 19.10: Me.m 
lcket u.at ayan, Ajııns vo meteoro
loji haberleri, 19.25: Türk Myziğt: 
Çalanlar: Cevdet Ça~la, J;'ablre Fer. 
san, Re!lk Fenıan, Fahri Kopuz. 1 -
Okuyan: Sadi HOj.SCa, Mefharet Sağ 
oıı.k, 20.00: Koou;ıma: t:Mllll kahra
manlık mcnklbelerJ). 20.15: Tem1U: 
Ne!'l Yaz.ıuı MiUııü Tansuk. 21.15: 
KonuJlına: (Sıhlıat aaaU). 21.30: Mll
zlk: P..adyo orkestram (Şef Dr. E. 
Praetorlwı). 22.1:1: Metnlekd. aaat 
c.yan, Ajana baberlerl; ziraat, Ea. 

23.2.1940 Cuma 

laıımtş~rr. . . . ki~af ve terakki ettirir. Menfie. 
Taksım ~ış!asmın ıçmdekı ve Babil, Ninvn ~nirleri nicin vo!t 

etrn.fmdakı bınalan tutanlara oldu? Atinn ile Roma neden hala 
mart ba.şma kadar butwıduklarr '·f • ., M · I . tahlf tmel ri tebr· can c,el\ ı;ııvor. edenıyet mer. 
v~r erı . ye e e ıg e.. kezi oran Fransanm koca Parl-

bıuad CPI.) 23.25/23.30: YarmJd pro- dilmfıttır. si nfrtn rnahvotuvor? Paris o1-
granı ve kapamş. ~cak bu!'8.Smın yıkılması mek istiyor ve ölecektir 

Sinema ve tiyatrolar 

ij. 
ŞEBlB 11Y ATBOSlJ 

Dram ktmm: 
Akpm 20,80 da~ 

OKADIN 

• • 
Komedi kısmı. Ak1&m: 20.30 da: 

llERKES YEıu.t rERlNDE 

IL\LK OPER&TI 
Bu akp.m t da 
(LEBl.DICI) 

Yakmdıı: 

UÇ lroYUJICtJ 

ALEMDARsrnemasında 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 

emlak bankasile yanılacak an- . . · 
taşmaya bağlı oldulundan kira. Sn.nter bedbın bır tavır ta. 
cılar bu anlR,Şma bitmeden çıka. kındıiıa.ruı Ölm k . . 
nlmıvacakla.rdır. . - . ev. ı.stiyol'!la ma-

Kışla.nın etrafında garajlar nı olacak ben de~ım. Ben be. 
vardır. Burası yıkılınca ortaya karlı!;t~n ho.;~nudum ve katiyen 
bir de garaj buhranı çrk!tt'!?ktİr. evlcn~ıye~ı1:!1. 
Bun1a.n b&Şka k13la. vıkılmca Derın bır sü.lt\it hasıl oldu. 
mdvum da ortadan kaikaeağm- ~~a.tvö bu iki ~??1? adamilc ken
dan spor sahası sıkıntısı ceki. ~ısınde~ han.~sınm haklı oldu -
Jecektir. " ~n.u b·Iemfyor_. mUtcreddit dü. 

şunılvordu. Nıhayet Valantin 
~öründü. 

Kara denizde mayn - Ah! Affedersiniz, biraz 
Boğazın gündoihısu oovrn.z beklettim •.. Bonjur Mösyö :r-.tat

cihetinde ve 15 mil mesafede vö, mıı<lam ve çocuklar nasıl • 
ilıltüvaru b:r cisim görülmüstür. dırlar? 
Karadcnizde bulunan vaT>Ur kap Se<?en karısının iuc.kli ooyaz 
tanhı.rma vaziyet bildirilmiştir. elbise..,fni ~özden geçirerek: 

Karadenizde 'Kefken a.dasrnm - Bu Paçavrayı P.iymek f rjn 
timal tarafında. 15 nıll mesa- mi bizi btJ kadar beklettin! Hiç 
!ede de bir ına vn ~rühn~ ve ı o!ma:.sa daha ivi bir tuvalet ya. 
alA.kadulara haber Yerilmiştir. namaz mıvdm? . . . . .... 



~ 
~dist----1 -.-----· General Did 1 Çocuk katil 1 

e·, . erın en yüksek Lonaraya döndU 
0

Duruşmakarariçinbaş 
6 - V AinT 23 $UBAT 

Vels'in üçüncü 
makalesi sı y · o L ka güne bırakıldı 

D.. eni alay- -ama /ngiltere yeniden yar-. 
d d b k Geçen hafta şehremininde 
ım a ulunaca hapisaneden ogiln çıkan arkada 

l... lln T •b · Londra, 22 (A.A.) - Rcuter: şı Sedadı bıçakla öldüren 16 
~~I ~ (

4 
l etle t Q Ç giy dl Anadolu zelzele felaketi mm. yaşındaki katil Cahidin cUrmü 

(Baş tarafı 1-incide) 

ııin hfiTrumlcri ile bertaraf edile· 
mez. Hiçbir idare yııl.-arda bildi. 
rilcm hal:ları ve hürriyetleri, lü· 
zımı ııc zaruret bahanesiyle, ida. 
ıi bir emirle ortadan kaldıramaz. 
Hu lıa1;lar ve hürriyetler yalnız 

........ _.._.. __ ._ ..................... _ ...... 

1 
Yeni beşer hukuku be· 
yannamesi etrafında 1 fi Q..\ takalarına yaptığı seyahatten dö. meşhut kanunu çerçevesi içinde 

'l•ııı eıı YUk.) - Tlbet'<te bir tahtırevan içinde: etrafın- nen general Did, Lcmdraya dön. ikinci ağır ceza mnhkemesinde 
b tQ a·ııııı t Sek reisi Da. da rahipler olduğu halde, şehir müştür. ~örülen duruşmasına dün de de. 
nuaa: l.asSa~tvıç merası. ch-nrındakl sarayından Potala General, matbuata verdiği be. vam cdilmiıı, mUddeiumumi mua 
(~ ~~ 111 l3 u 11 Ynpılmış. sarayına getirilmiş \'e orndn yanatta felaketzedelere yardım 1. vfni Turgut mütalea.sını flÖyle. 

'~~~~leıı Yc~c~ tenasUbU tn~ glydlrllerek biat yapılmış· çin yapılan müessir gayretleri te. miştir. 
1 d~1~'.~ı~~~~~ı~.~~~~~: ~ Gıurı e\·veıkı alay - La. tır. barliz ettirmiş, yardım organiz. Mllddeiumumt muavini iddia-

~ llıUııu t Dalay-La. Bu merasime yabancıların asyonunda bilhassa kı:ı:ılayın teş. sında, Cahidin suçunu 11abit gö. 

· serbest ve umumi mfüıa/ca.şakıra 
ve reylerin ekseriyetiyle ııen1en 
bir l:ararla tadil edilebilir. t, •t t tfıııcıa d nktp eden lştırO.kl memnu ise de ilk defa kiJStından sitayişle bahseylemiş rerek ceza kanununun 448 ine! 

~ ~,,~l!\·ın 6 oğıuuş bulu· olarak bir lngJJlz .heyetine me. ve demiştir ki: mndrlesine göre 18 sene hapisle 
Bir memleket için milletten 

başka hak merıbaı yoktur. 

!arından Harold Nikolson ıu 
ıtirazları ileri sürmüştür: 

~I b tcıcuı;udışında blr raslmde bulunmak Uzcre mU· " Tilrkiye, bu bahiste, sonsu: cczalandrrılmasını, ancak y~ı • 
1 aıa,Y·ta ur. saade verilmiştir. fedakarlıklar yapmıştır. Bu gay. nın ve Sedadın tahrikinin göz 

Hayat nesilden nesle oeçtiği 
ıçin insan net'İndcn hi~bir nesil, 
milletlenn h~kları olan kanun 
fX>t111u1 hakkından w::gcçemiye. 
"eği qibi bu hakkt btİ.!kalanna 
·la devir ııc f era!i edemez. 

1 - Fikirler iyi ise de yan. 
lış aıralanrnış. Esas umdelerin 
başa nlınması, idari veya hu. 
kuki tafııilfıtın (mesela hadım 
etme, gizli dosynlı::c-, Y.a.) iıe 
maddenin fıkra•• veya not ka. 
biıinc!eo olarak zilaedilmeıi 
lazımdı. 

ıh , rna, altından retler sayesinde, zarar ve ziyan, 'inüne alınmasını istemiştir. 
ııijllt tc:r.amile telafi edilmekte ge::ik. Duruşma karar verilmek tl7,e. 

er enin F ,. n J ere ya J d 1m1 ' mt~:~l~~;. Türk makamlarının ~~r. başka bir güne bırakılmış 
C talebi Uzerine, zamanında, fel5ke. 

~lllllı~«lftcırııı te uğramış mıntakaların ihyasınr 
'~ 1.ilerini ı ı incido) ı 100 kadar nüfusu olan Pajala kö.. 1 lüzumlu malzemeyi Türkiyeyı B itar afhg~ ın 
~ ~'n ın~vaffakı. yünü bombardıman etmişler:lir. göndermeğc hazırdır. tn-giliz yar. 

~ııntıidiiı~tbctcrdtt~,§lcr ve Köy, yanmaktadır. Moskovadaki dımlnrı, Türk hükmetinin ve tn. mu•• dafaası 
1 d~U ~rlilnıuş: .. 3 Sovyct t&~e? sefiri, hlidiseyi protesto et. giliz.Türk yardım komitesinin 

Bu beyannamede tesbit edil· 
ınif olan hal..-1.ar insanların te. 
melli ııe dfl'Uamlt haklarıdır. 

• • • 
Bunula beraber, yeni hukuku 

':>eşer beyannamesini hazırhyan
'ar bir madde daha kovuvorlar 
'd, bu da vnnı zamanda müla • 
hazn edilebHt; ve bazı kimseler. 
cc bu madde'1in VUzuhu için za· 
rnrf 1?örülebillr. 

2 - Vicdan hürriyeti, ke. 
lam hürriyeti, umumi toplanta 
ve tab'ı hürriyetine daha ge. 
niş yer ver :lm<!li idi. 

0lıı11tlıl'lilnıu, 0
tr· mıştır. arzu ve tasvibleri üzerine, ar:ı.z!. 

~ ~11~ hildiril ınası muh. Sovyet tayyareleri, 3000 illi nin vaziyetine uygun bir tarzda 
~ ""ılltİlJdiiğQcn 3 tayya.. 4000 metre yükseklerde uçuyor. bu mıntakaların ihyasına sarfolu. 
'~ tahakkuk du. Bu tayyareler, torpiJJer ve nacaktır." 
~ lıı (A.A_) yangın çıkaran bombalar atmış. ---,..J11-a:---..... •-

~~: ·~iya - Reut~r tardır. Bunlnnn ekıerisi infilpk Koordı'na svon 
~ ~~ ınuhabıri etmemiştir. Nüfusça zayiat yok. 
l·~tııı hlttuı tur. 
•b:~~ c~ liıcr ~ cenah. 46 yaşındakiler askere çağınldı heuetıne 

. ~~ ıstey, e 1 1 taraf. Helsi:ıki, 22 (A.A.) - Bugün J 
0 lerdi ttlttin!l R~s ord~. Finlandiya hükümet merke:ı:indc 
drı~~r. l3u11u

1 lnkipf. cttl.. duvarlara yapıştırılan ilanlarla 
~ ~ ~ 'ıdtr. n .. se~.ebıJ?.1. 1894 ve t 895 doğumlular silfih 
•t~~dir:t anc.~unku buyuk altına çağrrılmıstır. Bu doğumlu. 

iştirak edecek umum 
müdürler 

l~~tr c: tankı Yollar c-1. lar, 28 şul:atta askerlik şubeleri. 
~biıi)~r'1ııahlar <ırını: !opla. ne mliraca~t edeceklerdir. 

Ankar, 22 (Hususi) - Milli 
korunma kanununun tabikine 
geçilmesi dolayısiyle başvekalet. 
te kurulacak büronun şefi ve mc. 
murları teayyün ctmi~tir. 

~~~ ar, Ul1 faıkiyetle Roklellcnn oğlu 100 bin dolar 
~~ttt ~ (A.A. verdi 
~~ bCri.• l<'illla >. - Sov. Nevyork, 22 (A.A.) - Con 

b·'tılt lld~dun ndıya .• Sov. Rokfcllcr, Fnilandiyaya yardım 
Koordinasyon heyetine dahil 

vekillerin vekaletlcrdcn bazı dai. 
re umum müdür veya muavinin 
mütehassıs olarak bUro faaliyeti. 
ne iştirak edecektir. 

;: cc., ~ııı 'l' a 10 kılomet. için teşkil edilmiş olan Hoover "f 1&q t~n ornea 11ehri U. I komitesine 100.000 dolar vcrmIJ-
Af e }'aprnı~lar ve tir. 

~qı.._ l'tale .. Dünya vaziyetinin gösterdiği 
fevkaladelik dolayısiyle Ticaret 
Vekaleti teşkilatının gcnişlctil. 
mesi mutasavverdir. Aynı veka. 
lette bir fiyat kontrolü bürosu 
kurulmu§tur. 

\~ ~ler-;: 

'~ ~~Uıı· \ ~lllltı llıcrkez!e aJL 
\ bt, lıe lllllkaad:ı Ue te. 

c,; ~ \1ıre roıd& kuııanııa. 
'.': 1~ taaçllrnl§tır. 

' 4~' t>ıylr~ ecıııen Hu. 
~, ~~tılıı ltrrc1an BlUlsc 
bit ~'<la e bao:amı~ttr. 
,~. ·\'\iı tenı; bir kıza 

1\ ~ ~ Uıe:ın<ıe mcwıı 
..... ~,··~ \ ~~ & ~~t. lı;tn Çankı-

~ ~~ ~v~ gcceledigi 
ı lıtı~ ~bı~ UğTamq, 

~r~~' v ve bekı;Ucı 
',~~t ecWm.1§

'1 ~~ ~ kldla ~ 
~'-~ u il.il t.uttugunu, 

"'lıtt bat e.rt •llrıı:ıektedlr. 
~' ""tııtlıt. 1ı:tndo mUthlş S • bıq~ <1Q kaydecWı:nlfUr. 

'ta,;', ttbı t't aa&t. içinde 
'!'t' ~· lOdos, blrbl. 

\ .~ il bir havayı 
\ \ktlbt ~~;. b1r g6kyüzU 
\.. 'tıt b .. ~ Crtp, bcz1e 

\,.' ~'tltrı COğalnıış. 
-~ 1tlkaeıaıl§tlr. 

\ ~"'ıu lııınıtp ma. 
~~ ~'tı.rııı! lletımeı., 
~' "' \ l'Urlaeveı ~ ~ ~ t'~ınuııun aer. 

' • ~-~t lllk4ı ~nıruntın son 
~ ,~Ur. buıllll&n 800 

~~·---"' ~ ~ ıcıl'tn~~m Ktırk: 
~~' lttra e bulwuı.n 
~~ l{ ieUrt otan lkJ 

~, te~ı.ı KOJl)·a 
etrxı.t§Ur. 

Dün Uç Alman tay· 
yaresi düşürüldü 

( BCVJ tarafı ı incide) 
fmdan a~c;e tutulmu§lardır. 

Liege, 22 ( A.A.) - Liege'in 
tayyare dafi topları. bir ecnebi 
tayyaresine müteaddit defalar 
ateş etmiştir. Tayyare.. derhal 
şark istılca.metine doğru uzak
laşmıştır. Belçikhların avcı tay. 
yareleri de havalanmıı;tır . 

GARP CEPI-1Efill''1DE 
Parıs, e2 ( A.J.l.) - 22 şube.t 

sabah tebliği: 
Moscllein earkmda dilşmanın 

bir hücumu tardedilmlştlr. Ka· 
rakoJJanmız iki Alman z.-ıbit 
vekilini esir etmiştir. 

Parls, ff ( A.A.) - 22 şubat 
akşam tebliiti: 

BfJhassa Sarla "run garbında 
ve Belesin şarkındaki iki taraf · 
topçu ateşinde bulunmuştur. Her 
iki taraf tayyaresi Mosel ile 
Rehn arasında ve Alsastn faali. 
yet göstermiştir. 

Kopenha qdak i 
konferans 
( BCVJ tarafı 1 ıncide) 

• 

Stoklaolm, 22 (A.A.) - De
ntzcller birliği idare heyeti. 
kn bul ettiği bir karar suretın
de, yapılmakta olan şiddetli 
deni~ harbini protesto etmiş ve 
hUkümetten muharip memle· 
kellere gitmekte olan ticnret 
gemilerine harp gewllerlnin 
refakat ettlrllmeslni talep ey
lemlşt.lr. 

Romanya Maliye nazırı 
Sof yada 

Sofra, 22 (A.A.) - Roman· 
ya Maliye nazırı B. Konstan· 
tlnesko, Bulgar maliye nazarı 

Yüksek Tedrisat Şube 
Müdürlüğü 

Anltara, 22 (Hususi) - Trab. 
zon -lisesi müdürü Sami Akyol 
yüksek tedri5at şube müdürlüğü. 
ne tayin edilmiştir. ---Aydın müstahsilleri ko
operatiller kuruyorlar 
Aydın, 22 (A.A.) - Son yıl. 

larda pamuk ziraatinin f evkatade 
inkişaf etmesi se~bile bilhassa 
mahsulün satı§ işlerini esaslı bir 
teşkilata bağla:r.ak ihtiyacım gö. 
ren müstahsiller vilfiyctimizde 
pa-nuk kooperatifleri teşkiline 
başlamışlardır. 

Bu kararın tatbikatı neticesi o. 
Jarak Kocarlı, Aydm ve Dalama 
pamuk satış kooperatifleri kurul. 
muş ve ortaklar tarafından esas 
mukavelenameleri irnzaJanmıştır. 
Vilayetin diğer bir çok istihsal 
merke:ı:lerir.de de bu neviden ko. 
operatifler teşkili için çalışılmak. 
tadır. 

Karacabey Boğazı 
temizlenecek 

Bur.ııı.. 22 (A.A.) - Vntıyet 
meclisi Azaları bir müddetten· 
beri rahatsız bulunan \'allmlzt 
e\·inde ziynret etmlşlcrdlr. 

Bu munascbetle v!Jdyet bUt· 
çcsl uzerlnde konuşmnlnr ya
pılmış, vilayetin bir yıllık me
saisinin programa toplanmı~ 
şekli uzerlnde tetkiklerde bu 
ıunutmuş ve bu arada Karaca 
bey boı!;nzının temizlenmesi vP 
bu ovaları suların tahribatın 
dan koruyacak tedbirlerin blı 
an evvel alınması l~fn lcabe· 
den knrnrlar alınmıştır. 

BoJllofun 1938 Teşrlnlsanlsln· Uç isimli hırsız 
de BUkreşe yaptığı zlyareU la· 
de maksad!le bu sabah saat 9 Bazan I\QGO, baz!tn Şerafettin 
da Sofyaya gelmiş ve istasyon ve <:ok kere de Niko ismini kul
da Mnllye nazırı Bojilof ile zı- lamın vaman bir hırsız ele ge. 
raat nazırı Bagrlyanof ve Bal· r,ir;ımiŞtir. 
kan Antantı devletleri elçileri Hırsız şimdive kada~ fPcıb:t 
tarafından karşılanmıştır. edildiğine göre. mıd?kö~. Ton. ---o--- hane. KilGUkpazar. Taksım. Ga-

lrak kabJ.nesı· kuruldu latasaray ve daha btrçol< semt 
lerdc on dokuza vakın apartı· 

Bağdat, 22 (A.A.) - Sabık man ev VP. dUkkfın soymuş, bir 
B1şvekil Nuri Paşa Said, bugün c:ok mücevherat. para ve kıy. 
saat 12.30 da yeni Irak kabinesini motti ewala.r c:aJmıştır. 
kurmuştur. Kocoİİun. anarttmanlara mut. 
Fransada silah altına fak nencerelerin.den. düklrfınlanı 

kilitleri kırarak. ev1ere dc"Unah 
alman yeni efrat tar uvdurnrak f?irdic?i c:eviklil• 

Par:a. 22 ( A.A.) - BuJ?iln bir ve maharet ~östermek suretilr 
kararname ne,reditecektri. Bu !!Ov,.,,mc11htk vantı'h nn1ı-crtlara" 
karama'tleye göre yak•n-da silah dördöncü sortru ha1dnıli~ tara
altma alınacak olan efrat, 1939 fJT'~'ln tevl<if edilmlm:ir. 
smıfmın Uç avrrr.lan almacakttr. l\ol'O miiddeiıtm11milikt(> ver. 

Yani I-7.1919 ve 30.9.1919 di;;i ifaı'lesinde her !;evi it1rd 
ara9ında doğm~ olan e!rat alına. i etmiş., hrnıızlıkla geciııdi~ 
caktır" aöyle.m.iştir. 

( Eaş tarafı I incide) 

hnpsediyordu. işte bu hali ile Al. 
~~ ticaret gemiai· zararsız b,üyi. 
ıetini değiştirmiş, düpedüz teh. 
ikelı bir harp gemisi olmuştu 
1u de.fa bu geminin lsveç kara 
:ulanna girmesi de İsveç memle. 
telinin l::itaraflrğından iıtifade e. 
Jcrek lngiliz esirlerini Almanya. 
va cötürmek idi. 

Norveç sulnrmda kontrol vazi. 
fesini yapanlar hu halde Albnar. 
l~m bu yeni hüviyetini biliyorlar. 
dı, Fnkat Alman gemisi memle. 
ketbrinin kara aubnna girince 
içerisinde lngiliz esiri bulundu. 
ğunu gizlediler. Araştırma yap. 
malarına razı olmadılar. Bu tıı.l:. 
dirde Norveçlilerin cdJir ve tid. 
det kullanarak arattırma yapma. 
lan lazımgeliyordu. Öyle anla. 
şdıyor ki Norveçliler Almanya. 
dan çekind:ler. Daha ileriye git. 
mediler. Alman muavin harp ge. 
misini zararsız bir ticru-et gemisi 
gibi telakki ediverdiler. Bununla 
beraber ihtiyat olarak kendi harp 
cemilerinin nezareti a!:mda tuL 
tular. itte bu sırada idi ki 1 ngiliz 
harp gemileri geldi. Al!mark'ın 
içinde lngiliz esirleri bulunduğu. 

nu bildirdi ve zcrla Alrnnn ~si 
İçerisindeki esirleri kurtardı. 

Bu i~te Nor"'~ hükumetinin ta 
kip ettiği he.reketi tenkit eden in. 
giliz Başvekili Çemberlayn ıöylc 
diyor: 

- Pekrua, Norveç kontrol me. 
mur1annın Albnark gemisi için. 
de İngiliz esirl~ri bulundı~ğunu 
bilmediklerini kabul edelim. Zor. 
la bu gemiyi ara§trrarak esirleri 

Bu madde, hnrp ve harp ha. 
zırlıi!ı ile eeçen ve vahşi orman 
kanununun hakim olduğu hayat 
ic;ni ıazrrndır: 

!!ADDE 4: 
Hic 1.imse oizli dosycı7arda 

mevcut vesil:alar Qzerine, bu ue
si1:alar aleni bir mahkemeye ve. 
rilmedi1,çe, gere1c harıÜJ 1ıoliyle, 
,,erek memleketten ihraç t1oliııle 
ceza!andınlamcız. Bir dos'fıa 11a1. 
nı:: idari bfl1."1mdan bir mııhhra 
l)larak kullanılabilir. Bu dosya· 
'ardald elıemmi11etli malt2maf 
tevsik vetıa tashihi i8tenen ala. 
kadar ki~6 Qösterilir. 

Bu "madde ~k ~Ut~vazı ~ta
rak, fakat pek kati bir Şt>kilde. 
.,.amanımızm btitUn be~r haya. 
tmı zehirleyen kuvvet ve tema. 
vüJlerini sarsmaktadır. 

Bu<?HnkU bUtUn tecavilzlerin 
'ıemen hensirıfo amili olan ~er 
<>eraiti sadece harbi mU~vveı:ı 
ve ~avrikati bir şekle kovmak
la kalmamış. avnı zamanda har. 
bin usullerini de ic:;timaI bünve-.. 
ve daha fn1la tesir edici bir ha. 
le t?etirrıi• · ir. 

3 - Ekalliyet zümresi gl>i 
mühi:n bir mea.cleye temas e. 
dilmemiş. insan haklarının c:U. 
ecriyct tarafından tayin c:liliti 
daima mazrnatı baia olmuı. 
tur. 

Hnlb;:ı.ki ırk kanunu gibi 
gayri beşeri kanunlan bir ek. 
ıcriyet isteyecek oluna ne ola. 
cak? 

Sizin esas kanununuzda e. 
kalJ:yet zümresinin hakları yok 
mudur? Bu her halde büyük 
b"r eksikliktir. 

Britiş Asosieyşin reisi Sir 
Rirard Gregori diyor ki: 

- Gerek ilim, gerek mede. 
niyet tarihi bize göster···~- ki, 
esas beşer hukuku ne 'ar 
geniş gruplara teşmil e.- ! ı·se 
terakki o niıbette (azla olmak. 
tadır. 

Münakaşaya iştirak edenler 
arasında bir c;oğu bu haklara 
mukabil vazifelerin de tayini. 
ni istivorlar. Bu arada Kent. 
ten H . G. Dav şöyle diyor: 

....:. Bugü., bir çoldannrn &2 

hakka malik oluşu, diğ•ı·leri. 
nin - hatti birçok h:ıl'crde 
bizzat ken-'iLftrinin - Yazifc.. 
lerini ihnuıl etmelerin.den ileri 

.... .__.. ............ _.....__MLL .... Ml_U_U_ll_U 

Kervanlar köyünde işienen 

cinayet mahkemede 
meydana ç:kannnmakta dahi ken. D u .. n k u .. 
r'ilcrini mazur görelim. Ftiliat i' celsede katil ~öy muhf a· 

nasıl öldürdüğünü anla ta 
!Jur;ıcl.a kalmıunı,tD'. Altmnrk ge. 
misi İ&YCÇİn Sergen limanında 
telsizini kuUanmı,tır. Bu suretle 
Norveçin bitaraflığı ilıL~ ed:l !kinci ağır ceza mahkemesi Nevzat. bu Jrece Ahmet CeY. 
mi<ıtir. dün sabah. şimdiye kadar ro. !etin kendisini mahsus uzak• 

Norveç Alman gemisinin !>u manlarda bile tesadüf edilemi - 'aştırdıj?mı ve karısı lle bera. 
hnreketi:ıe kal'§ı nden sükut et. "ecek derecede tüyler ürnertici 'Jer kalmak üzere geleceı?in! 
m'§tir? Niçin ondan sonra bita. \'e bUytik bir soğukkanlılıkla ~ahmin etmiş. ciftcsi elinde bir 
raflığmın müddr.nsı için icabc. ·şlenm!ş bir cinayet davasına ka<: !aat sessizce beklemiştir. 
den tedbirleri nl:r.amı~tır?" bar1 ıı'!Tiı"ttr. Nihayet ~ece yarısma doğ'nı 

Görülüyor ki tngiliz Başvekili. Vaka bir gece yarısı Silenirı ~evzadın bulundujhı odanm ka. 
nin bu &ualleri çok yerindedir. "Kervanlar .. lcövUndc i~lenmiş • ">tSı acılmış ve muhtar Ahmet 
Norveç hükumetinin bu suallere tir. Tahkikat evrakm..ı. göre va. Cevdet içeri silzülmilf:tür. Nev • 
·:nr .. ı kend;ııini haklı gösterecek ka .,övle olmuştur: :!:at hemen çiftesine davranmış, 
'>:r ~evnp !.ulması mümkün de. 0 I<rrvanlar .. köyünden Ncv. Ahmet Ce\'detfn karanlıkta ken 
•,ildir. zat adında birisi askerden dö . :iisini !ark~tmesine meydan ver 

"'lin'e köv mııhta.rı Ahrrıct Cev· meden bir kur§unla lşlnf bitir. 
Sahte olarak zararsız bir tica. -ietin. kerıdisinin acı kerde otmA. mi tir. 

rel gcmi.ıi gibi Norveçin kara ıu. ~1ndan ıgti!ade ile kans1nı teh. Gözleri intikam ateşi ile ya• 
lnrından geçmek isteyen Alman ~it edere't tasalllıt eylediğini nan Nevzat. muhtarın öldilğiine 
nuavin hnrp gemisi bıı mc:nl~c. ~tı,.,..,..u~tur. iyice kanaat getirdikten sonr& 
tin bitnraflığır.ı iUal et. f\:eV?..at bunu isbat ede"e'k hir !:ıUvük bir soğukkanlılıkla elbi. 
miş, bu hareket İngiliz hnrp ieli e S" hin olmadı~clan renk selerini Ç?karmış ve cesedi ha. 
ccm!lcri tarafmdan bu bi. •-ermemiş ~ knnsmn da biN!eı· rıl harıl yanan ocağın içine at-
tııraflığa riayet edilmemesine rJen bahsetmiverek işi tahkik mı~tır. 
vczile vermiştir. Bu mesele bey. etrne<Yp baslamı~ır. Fakat cesetten c;1kan yağlı 
n~milel bir mahkeıneye değil. Aradan birkar lrUn geçince. :tuman ocn~ın etrafım sardığın.. 
hntt.iı hvcç mahke:nelerine bile "'ltıht~r Ahmet Cevdet, Nevza. dan ocak birdenbire tutuşmu3 • 
hnvnlc edilmiı olsa çıkacak karar dt ra"'ır-ıış ve: tur. 
ancalı lngilizlerin haklannı taı. ''- Ya naca <Yımı:ı köy mekte Nevzat. cesedi bu suretle va. 
d"k etmek olacaktır. lngiliz harp ~ne ker<>ste llhrm. ~en omıarı:ı 'camıvacaı?ınt anlavınca sırtla. 
gemileri, Altmnrl( gemisini içinde '!it de biraz a<Tac kes. Gece de "l'lic; ve civardaki 

0

bir hende~e 
üç yüzden fazla lngirz esiri oUu. "?e1me. Ol'1"'an~a kal!.. demiştir. '<adar götürerek (!Ömmiiştfir. 
ğu halde Norveç kara sulannda Ne\•za.t bund!rn ı::üohe1f'nm;., [{atil bundan sonra hiçbirşcy 
yokalad·ktan sonra çekilip r.iL "akat ses.ini cıbırmıvarak or· '>lmamış ı:ibf rahat bir uykuya 
miş olsalardı, bu esirlerin p,Özleri ...,ar,a 1"itJ'l"ic:tir. Akı:-ama kadar vatmtştır. 
ö:-ıünde A1manyaya göt:irülmele. 'ldtın k~tikten sonra muhtArm Nihayet iş birkaç gün sonra 
rine imkan vermi' bulunsalardı. -lediüi stbl J!ece ormanda ktıl. 'llevdana çıkmış ve Nevzat ya,. 

0 va~it milli vv.ifelerini Y"pma. '?lamış ve hava kararınca '!İzli. '<alanmış, varı vanmış ceset de 
mıt o!c!ııklnrına hü!.mıcdil!rcli. --e köve inerek ahır ka"lısmrfa,.., :nezar ·a,.ılarak tanınmış ve gö-

"'Vİ""' ~rmiş, bir odaya saklan- ··.iilmiiştür. 
Hıırı1te bir chvlctin bitaraflık .,,yc:tTl'. Kat=ı Nevzat dün ikinci ağrr 

hnklı:ınnrn muharipler tar Fındıuı "'ezada vamlan muhakemesinde 
tanınmnsı ancak kendisinin b'ta. Yeni ihale edilen yollar vak'avı bu şe'<ilde kabul etmiş, 
raflrk usullerine uyft,'un hareket Rami ile Sıırav aracımda!;· ıncak Ahmet Cevdetin odaya 
etmiı <"lmnİına b:ı~lı:3ır; Norve(' •101 nafıa tarafından bir bu<'uı· ~irmesine kadar olanla:-ı hatır
hüklınıeti, ister korku· neticesi ...,nvon lirava ihıı.le edilm'~ti 'adıı1rırıt ve sonrasını bilmediği. 
ister dikkatai71İk eteri elsı•n. Alt. V'a'<mdct in':aata bac:lnnaC'~kttr 'lf s;;vlcmiM:ir. 
mark işinde kendi bitaranığın: '(olun Tonl'tılardan a-e~en ktsm' Diıı'cnilen E:ahitler de birşey 
Al°1"'\l\nlara kıırıtı mü"afıuı edeme. ~~rke diğer lmmn ~se olacak. 'ı;IT"Pıi:kı,,.rfni ve vece yarıı!ll 
mi~tir; böyldilde lnf.iliz har" trr. ricrinden bir silah s~i duyuldu. 
geıni!er!-in rrü-lahabsine ha~ Har'1TT11<nv • Catalca • ~.ı.>r'<e.. rınııı söylPmic:lerdir. 
vemur.tır. Ve Norvec kara ıulan volu da 400 h•n lirava ihaTe o- M'ah1<eme. bir defa da katilin 
bitaraOıj'hn icabcttiği maıuniyeti lunmn~tnr. R:l'':llar ctn.,. ... ıtnrp ı ·canı:ı Fe'lılmevi din1eme~e ka.. 
kaybetmiıtir. l burada da çalıııtmaJ'&, baalana • r:ır vererek muhakemeyi baeka 

ASIM US cakW'. b.ir &ilne bır&k.mıştır. 
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inkıbaz ı defeder, iştahsızllk, hazımsız ilk, 
vardır. Her yemekten sonra bir tatlı 

HASAN 
HASAN DEPOSU 

ısmıne ve 
Yeni adresi : 

... • : • ·- • ,. f • ~ • ~ • "": 1 • • ·, 1\ Ilı • ., 

·" 
BAŞ, D t Ş 
NEZLE, GRtP 
ROMATtZMA 

NEVRALJt 
KIRIKLIK 

vt biitün alrıları 
derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
• ' • .. ,· •• ~"'"·;,: p • ·..{ 

c ... ,.. ,. • , 
iT.iŞ BANKASI 
1 1940 küçük cari hesaplar 1 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır . 

Kumbaralı ı·e kumbarasız hesarılcırında en az em lira.sı bıt. 

lunanlar kuruııa 'in.hil e<iilcccklcrdi r. 

-191.f.() ihrnn-r;.,rleri : 

elet 20 00 llrnhk =- 2000.- lira 
a .. 1000 " 

ı:::: 3 000.- .. 

Y eni Neşriyat: 

Halet Efendi 
Bay Enver Kara! Osmanlı inhitat 

devrinin meşhur alması Halet Etendl. 
ye dair olan e f'rlnl, §imdiye kadar 
n~redllmenıiJ vesikaların totoğrafl

lerlle de birlikte üniversite yayınları 
nraısındn bnatınnıotır. 

:ıtBcr Halet Efendinin .1802 - 180G 
ara.ıımdakl Parls elçlllğlnt thya ve tes
blt ediyor. 

ÜçUncU Selimin yenilik hareketle. 
rlnl ezen menfi cereyanda Halet Efen. 
dinin nasıl bir rol aldığını tahlil eden 
eser, kıymeW bir tarih parçası oldu
ğu kadar, meraklı bir hlkdye gibi de 
okunablllr. Tavsiye ederiz, 

• • • 
Musiki Tarihi 

Mu.siki Edebiyatındaki değerli m~v
kıl malflm olan Mahmud Ragıb KIS. 
semihal tercüme yolu ile yeni bir 
(Mu.siki Tarihi) vücuda geUrml§tlr. 

Eserin aslı Alla Gabo'mındur. TUr
ltlycye tııh.si.s edilen birkaç sayfada 
dikkate şayan notlar vardır: Garp 
muslklslııln Osmanlı aarayına Napol
yon Bonııpart'uı bando §etlerinden bi
ri lle glrdıtlnl, AbdUlmecld zama
nında sarayclıı gerçekten bir konser. 
\'atuvar kurulmuş oluuJ!:'u, Nec ib Pa
şa, DUrrinlsAr Kalfa gibi l)i musiki
ciler ye~Uğl kaydedildikten sonra 
AbdUlhamld devrinde lllks ve fantezi. 
den ileri gldilmedlfçi söyleniyor. Biz. 
de ses musikisinin ihmali lle modern 
bir bcstekArlılt cereyanı hAsıl olma
masının sebepleri kitaba göre şunlar. 
dır: 'l'Urk ı:adınının tesctturU, eski 
kulak Jtiyatıarı, gençlik toplantıları. 
nın ya.salt olması. 

1':ser halkevlerimlzin musiki tcrak
kl!lfndekl ynptığ'l gtlzel vaz.i!c)1 teba
rüz ettirmekte ve Hasan Feritlc Ne
cib Kft7.ımın, Ahmed Adnanla Cemal 
Heşld ve Ul\1 Cemalin bu yeni devri 
açmaktaki gayretler! takdir cdilır.e 't

teulr. Kitabın ıııon hUkmU şu: 
' 'Türk bcstekArı taklitçi bir oryan

tl\l!Zm değil, ancak öz bir TUrl< mu
sikisi yapma!< vazifesi ile mtikclle!. 
tir . ., 

Ancak bu hUkUm mUcll!ln midir, 
mütercimin midir, bil sayfalarda in
sanı tcreıJclUde dUşliren noktalar 
vardır. 

Bir de bizim bildiğimiz (bcstekllrJ 
ın b!- musiki tarihinde (bestegA.t) ya. 
zılması işaret ohmması yerinde bir 
y:ı.nlL,lık olur sanırız. 

.Musiki Tnrllıl zcvl<le okunacak bir 
eserdir, Tavsiye ederiz. 

şişkinlik, 
das 

bulantı, gaze karşı fa~ arttı' 
bardak su içinde ~

0

:1••'b kaşığı yarım 

markasına O i KK AT . ~ 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı k~ 

I• m •ıwe ••• / 

,ııd' 
E • 1 ! 

ıJl tl • 
ı; t \' e c.c hz<' lc rln iy i ce plşmcnıe~fnclen, meyt'aların gilzcko l ık11 noıtt, ı;ıır1 

snlnrm tcmlı: \ 'C c.n r olınnmn .. uuJnıı h n~ı l olan so lul'an <ledi~i ıniz 11nı-ı• .. rııır içile n 
e n mıızir hay\ anlnnl ı r. Bunlnr; in<.·c bnrım;::ın iç znr ı ıın ~·nııı-;-:ll'nk \'(' "ıı rı 
, c t tsl r \ e ii r<'rle r. Eksc r f,vetle coruk lanln hr'"n ıı r. ..ı.'i 
.. • ' Jil .. 

Hnl"'lz1ik, knnsızlık, hnzıın.,ı zlık, knrın aj'~ rıl:lt'ı , knrın ~i':'mclr. ri , hnrıı ıt , tı!lıı 
':'mması, ls hnl , ohurl ıı k, hn':' cliinraıcsl , sn lya a l. nınsı , ~n ı"nyn henzc r s. nir . ur 
~<'CC k orkul n n , giinn <'ılC \ 'C i!';'i tınc<lc bozukluk.. . ll <' J> hu kıı rt ln rın t c<;ırıc • 

Bir kutu 
. et 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve kü çüklcre errıı:ı•>' 

, 
t • 

itimatla verilir. Her çocuk geve seve yer. 0ııl c 1 
DiKKAT: J{ullan<lıktan 2l saat ~orıra solu can clii şmczsc ı;-ocu j:';untıııl~ 1.ıl~ 

olmadığına itimat c<linlz. Sıhhnt \ ckAletinln rc~mi nıü ~n:ulcsin i haizıll r. •rnrı 1ıı:~' 
kutuln..-ın i çinde yazılıdır. FiJ ntı h e r ccznh n il<'!•• :!~> k uruş tur. (S.\ .:\T,\ ) ı ... nı iııC 

1 

1111......................... • • • • • • ' ~· t w • • , 

BORSA 
Ankara 22-2-940 -

--ÇEKLER 
1 ~terlh (ln;"lllz) 

100 l>olar (Arıerlka ) 

100 ırrft.nen l"rıuıkı 

100 Liret ,flaJ}·a) 
100 l nlçre F r ... nkı 

100 Florin ( Felr.menk) 
100 ltayeınark (Alman) 
100 Uelc-.ı (B• lt lka) 
100 DırnJıml ( \:' u nan) 
100 Leva (llulıar) 

100 Çekoslovnl-' kuronu 

100 l'e7.eU\ ,lııpanya) 
100 Zllotl ( vhlııtan ) 

100 Pencö (Macar) 
100 u y (llOtnt'n) 
100 Din r ( \'u:.ı ... ı:ıv) 
100 l 'en (.Japon) 
100 lneç r<u ronı. 

100 Hııhlf' < ı ı•ı J 

ıs.21 

130.JU 
2 .0 .:; 

6.68 
29.105 
69.1S2i 

21.822.S 
0.96l 
1.M2S 

13.36 

2!Ul :S 
O.G12:S 

S.OOl 

S U H:S 
S'l.8275 

Esham ve Tahvilat 
'.fllrk bor<'u l Jll'Bln 111.M 
E rp nl 19.87 

Sıvu - Errnnım 1 19.12 
~l\'M - F.r-rnnım \'I J!l.23 
Merkez Bankacı peşin 108.-

ZA. Yl - Tiirkiyc Cumhuriyrti 
?.irnat Bankasından 5630 No. hı 
Cleftcriml za)i f'ylemis olduğum _ 
dan yenisini çıkar11cağımdan eski· 
:linin hiç b!r hükmü yoktur. 3H13 

Pangalt ı Blle7füç;I ııok:ılc ~o. 102 
:'\l n'lt.'.lfa ~lyar.I. (S l11 !'l 

• • • 
Z,\ \'l - Balabana~ bulunan 1G 

numaralı kum depoııunun nakliyat 
araba!'lrnrn 3310 numnr:ılı plakası 
kaybolmuştur. Yrnisini c;rkaraca -
ğımdan eskisinin kıymeti voktur. 

(:11494) 
• ı!: "' 

ZAYt - 2218 numaralı b:siklet 
numaraıt1m1 kaybettim. Yf'niflini çr-
kıı rncnğımd:m f'sl:isinin hiikmü 
yoktur, Said (3142,j) 

s \ll llı ı : ASrn u.ı., 

l lA~1 l<11lh \ 'Pr: ı• !. 1İ /1 \fothıııı~l 

IJır.um ~r~rl\ııl ı lıl.ırt t clrn: 
fl pfık A. hmPt Sı-vPnıtil 

Tokat icra Memurluğundan . 1~t{ 
bir ıofa dört odnJıı.Il 11 ııı.JI 
mı ahşaptır .. .13uıııı > ıııe' 

Elmacı oğlu HUıcy!n karı.ııı MUnl
rcnln tasarruf ve mlllklyctlnde olup 
Alay F.miııi oğlu ZUhtuye olan bor
cuntlo.n dolayı ikinci derrcc ve l!lra 
ile lpoteltl! bulunan ve tamamına Uç 
ycmin•i chll\'ukuf lnra.ından 6000 
lira kıymet konulan 'l'okatın malka
yası mevkllntle klın iki kısım köşk 

t\•inl h:ıYI maanıUııtemllflt bir bağın 
2:!80 l\'o. lı kanunla muayyen olan 
tecil müddetinin b'Cçmcsl kararıa,tırı
lan taksltlel'ln vaktinde ödenmeme. 

. tıiPll '1> alt ayrı urak bır ,., çl 
kı.smında daimi sıtııt' ,.r ıt~ 
havuz olan tııral d1'13.~ ". 
ğer tarallıır aı:ıl:L r. 11etı 

t:ıll111 ı;UÇ tll'n ibaret olup • ,-e ,(. 
Uzüm ıu-ıoo bOyul' ı:-~> ı 
ağacını havidir. }3\l 1 b s· ııJ 
arttırma ı,mrtnnıt1C5 Gbt' 
den itibaren herke# 
dairece nçıJttır. ,,
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sinden umumi hükümle; daircııınde Birinci arttıl'Jl11l ",uıııı 
1 mezlı tir bal:' tekrar bu borçtan açıl< rastlıynn Per,crtıbC ıııdC ~ 

nrttırmaya çıkarılmıştır. da Tokat icra daırcs il C t 

O giln ve ssııttc ; 1t•>;(ı 
bedeli tahmin oıuıı -«ılcll",, P' 

Huduuu - sıığı Agop ve Ohan \'Cre· 
sesi ve kuru balıkyRn Ohanik ve <,;or. 
baciyan ltcnmcsl Meryem iken halen 
m!lteltalt Fcy7J \'e 'CelM hoca \'e Ken
çaga oğlu Ltit!l bağları, solu ııu yolu 
vo A bduı;oğlu A bdu\lah ve arkıuıı Fili 
besyan Andon iken arada Abduçoğlu 
Abdullah ve Kcnçağa otlu Lutfi bağ 
!arı cepheııi yol llc mahdut tapunun 
A~stos 9:!"l tarih ı numara'ı slclllln 
de knyıtlıdır. 

Evsafı - Dağ yolu Uzcrinde iki kapı 
ile anlreli illi ltöşk e\·lndcn muttasıl 
lJlrisl alt katta bir ahır ~lr mutfak 
Ust katta iki oda bir l<ö,ıt, dl~er ktl1'k 
evinin alt katı bir .ııo!a bir kiler bir 
Jtö'I< !ki mutlak bir oda ile üst knt 

ı .. t. l kln<'l icra. l\lemurluğunılan: 
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d fdtll'"-116V 
yctmi§ beşini 0 ııı.ııliıı f) 
en çok arttıranın ııt~ 

cıP •O 
nuık tızerc satış ., .f 9 

1 ,... 11 
temdit olunarnl< o lll ' 

ı;UP ttıll 
rastııyan cuma rttır el J 
yerele ikinci açıl< n ııır!tl g,ıı P 
tır. Bu arttırınııdll ol • 1 

dil pı I~ ııt"• ' tekle temin e 60 l' tf- • 
muaccel 802 ıır• t ,·~ 11'1 
geçmek ıart!yle b~ cıc!g. ~4 

1 ll\: ı:ıl _.:} en çol< arttırl\ll1 ıcrl' ~,I 
sonra kati 11ıa1esl cıJlf· ,_.ı·,, 

all ,.tı, 
Satış peşin pıı.r sfll-{l cır 

pu harcı lha'c JJ'lı''- pil şl~;ıı 
teraklm vcrgisl il il uı 116"' e61 

lC JÇ \ 
ya !~Ural( et.111C .uıdil ;r'" ~ 
men kıymctln!P ~çşS' ıı~ ~ 
nlsbct!ndc peY ıı ıııeııtıl ıı 1 
bankanın temırıııt Jlll'tl' tfo' 

Oıl ı;ıtJ ı:ı 
mecburidir. 20 "Ô ıt d' ~ 

o " ü OO .. """" 
12 •• 2~0 ., c:: 

40 ıoo 

3000.- .. 
:lOOO.-

" 4000.- r-------------------
Bir borçtan dolayı haciz altmdR 

olup parııya çevrilmesine kar:ı.r 
verilen bir adet boyanmış kum~ -
ları ütülemek için makina ile bir 
r.det !'IU sıkma motörü (Santır füş) 

27 Şubat 9·10 Mlı giinll saat 13 den 
15 e kadar Sandalbedesteni mezat 
dairesinde satı51 icra edilccc!ttir. 

!As knnununurı :ı:ı::eritl 
6
, ' ,t 

gayri mcnkuıUn ıbıcıı ıııl 
lacaklıtr ve diğer ~tfl'ııı 6'.J p1 
. snJılP fi!C 1 

tıraı, hal:lı:ı ıı~ deıı .. ., c= ., 
... - r;o ,,, .. .. = :n .;o.- .. 

2 l0 <>-.. _._, .. = :;2 .; 0.- .. 
Tiirlri,,e it Bankaaıwı para yatırmakla 11alntz ]Jara biri htiT 
mi,f olmaz. a11ni zamanda talii ni:i tir. <lcnemi., olur$ımııı. 

A n kara Caddesinin en işlek verınde 

Kiralık dükkôn 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 

Kıymetini bulmadığı takdirde 5 
Matr 910 sah günü nynı mahalde 
\'C tayin edilen s .• attc icra edile -
cektir. 1stcklilerin mahallinde h l\-

hususile faiz , .e JJ'l r1ııttl ıııt 
aları var.c!L ıııtn tll ııt~ l' 

ıı1> 1 ıııc 
gUn lç' ndc c\T (ltı JI ~ 
dlrmelcri aksi Jııı~d1ıccı' ,,• 
clllerlle ablt 01111 c 6~ 9 
harl,. ita• acnklat'' \ ~ıctill .,ı 

.. · tırc•· ~> ' 
!Omat nlın~k ıs 

1 
f!l 1 ıJ' 

ııc 11 ol 
zır bulıırıacak mt·mıınırın mllrncn - ya numarası ıııVI 
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