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Irak zabitleri Ven1en 
ordusunu ıslah edecek 

Beyrut, 23 (A.A.) - Irak hükumeti, Ye. 
men idaresini yeniden tensik etmek iizcre Iraklı 
bir mütehassıslar heyeti göndemıeği kabul et. 
tiğini İmam Yahya'ya bildirmiştir. Heyet, ba.. 
zıları ordu emrine verilecek olan l 00 mütehas. 
sıstan müte§ekkil olacaktır. ____ ..,;.. ________________________________________________________________ ......, ____ __ 
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0 Çın bırlık teşkiline karar verildi 
ts ile çekiç Kokkömürünün istihsali ve 
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20 ev qıkzldı, 4 ev toprağa gö· 
müldü. Nüfusça za 7iat gok 

Q;Qsznda satışı da birleştiriliyor 
.\ ~~I\. AS Ankara, fS ( A.A.) - Bugün 1..emcsiniq ihtiYar:ı göre işletme 

1~ 'lı. . · iM US ba.cıvckil Dr. Refik Saydamın Icr arasında tevzii, 
ct ~~ rbtııin ·· rıyasetinde koordinasyon beye- 4 - Kok kömiirü istihsal Ye a:;. itı, •bluka_,uç uevlct anı.. ti ilk içtimaını yapmış, milli cı.atışınm tevhidi. 
lı.\ıt;~lhıdt l'tliirı.h~1/na .ve garp korunma kanununa nazaran 
• ~· ~1-- b~ hudut k ·· · l 1ERI\F7 B(ffi0~TT UMU1\1İ ~•ttt :ı lrıderı. '<Ql\ıycı.cağı Altma~- mer ez bllrosunun tcşkıline ve 

t\İ:ı <ıt p it •0n?'ı\ çıka: Oi; nc:,..ğıdo.ki meselelerin icra Vı?- J{A TtPI,,101 
~ t~lik açık cö ·· }' Y~i va. killeri heyetinin tasvibine arzı_ Aııl<nra. fS ( A.A.) - Milli 
.ı ı'J • Ç(! ten· ıruJuyor; harp na karar ,·enni~tir: korunma kamınun:ı ııörc, tec.kili "'°' .ı.... '<tt} ~! eyccck b.t •,ı .., 
ıı ""it er bı • 1 8 - 1 - Ereğli kömür havzasında icarı e~en ba.•wckalet mnr'lt('z 
~~ '1lııirı · ~r bircr.ı- müca ic: mükellefi"cti, btirosunun umumi katiplif'ine >"İilc hi '°t Liı- .• 1Çerisine 

1 
.. .., 1 - ı • o· 

ter t tih 11.ttı hakik uru.< c. 2 - Kömür sa.tış işlerinin tan I cıiva.cıal bilgil"r olmlu pro!"e3ör-
"ti ..ı, ~ he.t-bi , . aten lıü. zimi ic:in birlik teşkili, j lerirdcn ve ls Banka.AI mali 

tı,lçttia" talct.ıt. tekil ve ma:ıi. 3 - Hav~da kömür j.-.ıctm"- t"tkil: biirosu miidüri.i Hazım 
biti ~!\dıe 30() sinin kontrolu "" ist·h~:ı.l m:ıl _ Atıf Ku;'Urak tayin edilmiştir. 
.,~ i~~ ~en fazla lngiliz 
~ ı.. - ıa, !'t Unark Alm - ._ ... 

.,~ ""'l\ •ute Yapmak . • N nn t ( 
ti~ 'ıtıtc•~a ginniT~ Yt.'or. • • "4 '°t t "'ltn b· ! ı. nor. 
~~lı •ir:ıt ~.~ ~rnflığını in. 
'lt.i~ r ola.tak ku nannıalannn ı 4 

ı" ii 'la11rı k llanmak , c 
liı!i~ . ht \" endizinc tem:n 
... ""llı"'- '••t-1@..:.....e •ükun · · · 
tıı.,;."~ i • -•nı A.1- ıçm 
''1-t,çın ~iil ..,~nyayn gö. 
"bil lıi da, t'-lt· !"ı? Noı-v.eç 

1 ~ l ed~.- b.lltin bu mal:sa. 
\j~~lt_ ~o~ tnı? ır '"nziyetc düf. 
lıı.--:. illlıb.__ tç hiilı: A 

~uı~ .. ~ ~Yet urneti ltcr.di 
~~~ine ~Yltü, etınedi diye: 
tıı. ltıtil~Uraca: Milletler Ce. 
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Petsamo açıklarındaki ln
giliz harp gemileri 

S ~t'p .. oıtcr~İkl .arp gemi. 
t\i tcrı ba'Uc;luta crı nıuıanuı. 
l\i)'~~ı İltrj !~ hirrına Yataklık 

&· ltdh!t •\irerk ~ey olamı)•n. 
t.: lt .~letj11i ıca.bed-!n em. 
~'t ~ı, b· alıyol". 
'İıt ıt ı..: ır adam, .. 
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Moskova ve Berlinde 
endişe uyandırdı 

ltı o .. "l°ı tö ır; kanun 
~ ~· rıtııı.. :ı:e alarak bu . 
--~•e ı trıcauİ Rc!ilfr.r.ıdin ,. cı. 
~~ c\rıiyj kctnıcz_ F ak!c o 

Sovyetlerin /(ufup donan
·~1ııt ,, a.ç,rına ~ t o m a s L 
t~lt "-~i)'rıa hi:ı:~t ga, Yahut 
~ t .te ~ et dcftj • etmiş ise 0 

harekete hazırlandı 
' ·~ 11'"'-'eç· h ~ır. Şimd· ı Loudra, 23 ( A.A.) - Petsamo 
ıtq.'ll ltı~h 1 ci)·ı b• 
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Okuyucuhuımızd 
yeni hi7mctir:ıiz 

Dai.ly Telcgraph gazch.•::;i, dıp
loma · ı mahafilinin l~kandinavya-
daki vaziyetin süralle inlı:i~af ına 
muntazır olduklarını habe; ver
mektedir. 

Sloklw!m, 23 ( A.I\.) - Af ton· 
bladct gazetesinin Moc;kova mu
habiri. bahnye komi~ri Kuznct
zov'un tayyare ile !\lurkansk"a ha-
r~ket .. e~.tiğini bildiriyor. So\·yctlc
nn bulun kutup donanması faali
yete geçme;;e rımadcdir. 

, .......................................... , 
1 Uçurulan bir ba- 1 
1 lon daha i 

'
.Yarım milyon ı 
ı askeri seterbei : 
i f 

ı etmişiz ! ı · 
1 Kafkasya hududunda ! 
f 500 müttefik tayyare- l 
! lerı varmış i 
i Moskova, 23 (A.A.) - Stc. i 
f fani ajansı bildiriyor: i 
: Sovyet filosu organr, TUrki. ı 
. yede yapılan askeri hazırlıkla. i 

1 rı tebarüz ettirerek Türkiye. i 
, : nin yarım milyon askeri sefer. i 

: berm ettiğini, bunlardan 350 i 
: lıininin Türk. Sovyct hududu i 
~ boyunca tahşit edildiğini yaz. i 
j maktadır. I 
ı Bundan maada Türkiye. hu. J 
! dut yakınında hangarlar inşa 
i ettirmiş olup, bu hangarlarda, j 
İ yeni olmak üzerr 500 tane İn. : 
f giliz. Fransız ve Amerikan i 
; tayyaresi bulunmaktadır. ! 
i Anadolu Ajansının notu: : 
i Anadolu Ajansı bu haberin j 
: katiyen aslı olmadığını beyana ; 
i mezundur. i l Karadeniz filosu ma- i 
: nevradan döndü ! 
İ Moskova 23 (A.A.) - Reu. i 
i ter ajansı bildiriyor: : 
! Sivastopoldnn alınan bir tel. j 
: grafta Karadenizdeki Sovyet : 
! filosunun uzun manevralardan j .

1 

sonra üslerine dörl'~ükleri bil- i 
dirilmektedir. : 

Deniz kumnnda heyetine J 
göre, manevralar tam b:r mu- i 
vaffa.kıyetle bitmiştir. Manev- i 

f ralara iştirak eden gemilerin : 
t üçte ikisinin tamamen yeni ve i 
t son ?.amanlarda inşa edilmiş i 
f olduğu söylenmektedir. ! f Sahil muhafaza gemileriyle ! 
1 tayyareler de manevralara iş. i 
1 tirak etmişlerdir. ! .................................................. : 
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G 'l\ı b·'lararı,k o ar;ıı, bu şc 
lııtı~• İle ıldiriyo,_ tanıynır.ıya· ı 
d \ı b• ~~i.. •. ·-

Neşrettiğimiz kupon
ları toı>l~mnkla 

Pctsamo civannda an ızın Jn
giliz filo~unun göziikme.si 1 nrriliz 
gemilerinin Sovyetler Dirlifünc 
ka111 her hangi bir harekette bu
Juııacai:'l zanncdiimemekle bera
ber. l\loskovada endi~c ile karşı
lanmıştır. l\ lo~kovada zannedildi-~ rı-.. bırarı ı-ı-asrnd 

·•11bar~ ıktı-r n a kP.lan bu 1 
~ tdileb~l?..tı.rn:ınu l·:ı 

ı ır? • 

·Küt l1li ~ nıı r.a ne .. 
ı;~~©le 'ffaydah 
~e meraıı uu 
IQ)Uır seırD\fe 
saınPP oUalQ>fi .. 

ği ne göre, b~ gemilerin hedefi ı 
i\ ıurman~k yolıyle Alman _ Hu~ 
ticarrtine mani olmaktır. 1 

Sovyetler 
Karelide 

ilerliyorlar 
r ayyareler gece gün

düz harp ediyor Sa· 
narda konacak 

~d kıvaınat 
rı Co. , 
(ai\h, •c un "u 

- ~si:ı 11A~lER 
f.1 "'~ Yn~ lı'i ı ık " 

'"' l( u 1nc1 
Bu .. u A. L E 
, ·ı n nıuha! ''· ., ' Aöt:R ~a 

\.::1 '' alınız 
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0UırS5ü~n~ 
ICtıponlnrı taşra.dan toıı

layanlnr bun !arı posta ile 
~ôndcrcbilirle r: f<ılrnt ki
taplarının da kcndilerinı 
r.c ııc posta ile gönclcırlluıe 
sini isterlerse posta ve t n 
ahhUt Uerc"tı olarak nyrıc·ıı 
25 kuruş göndcrmclldlrlcı 
nı IO\.A'I': 

Kuponlar on beş gUu 
dfl\'r\111 'ılN•f'lcfir. 

Lmulra, ~3 ( A·A) - Halen 
Petsamo açıklarında Jngiliz harp 
gemileri bulunduğu hakkında ra· 
bancı kaynaklardan alınan haber
lerin resmi mahfiller nezdine ne 
te,·it ve ne de tekzibe iınkan ha
~ıi olmamakla beraber, bazı sala
hiyettar mahfiller i\lunnansk ci
varında 1 ngiliz harp gemileri mev
cudünün harp çıkar çıkmaz bu li
manda bazı Alman ticaret \'apur
larının bpalt kalma~ı ve bunların 
havalar mii~aade eder etmez Al
manvava hareket te~cbbü ünde 
bulunmdarımn muhtemel olma~i-

& le izah ı ·dıkhil.-cl ~ini 1.:ıydcyle-----------JJ mekt<.-dııl ·r. 

(Yaztsı 5 incide) 
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1 Bır Türk l 
ı gazetecisinin · 1 
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Londra seyahati ! 
Bir lld ıtiinr. kaıJıu i 

J:"R7.eU>mlzdo l 
. ............................................... ! 

](l)r7.-ıınç bir 11 c11c7aıın ı•ı/ı·n•ıan Görclc~fen bir görünP-J 

Gördes, 23 (Hususi A1uhabirimizderı) 
Gördcsteki heyelan devam ediyor. Bugün Cuma 
mahallesinde 20 ev yıkılmış, dört ev tamamen 
toprağa gömülmüştür. Birçok evlerin ele duvar
ları çatlam1şhr. Tehlikeli görülen binalar da t"h· 
liye edilmektedir. Nüfusça zayiat yoktur. 

Yeni beşer hukuku ha ~k!nda anket: 
-..:-Z ..._. ,...,ıcıws .._, ,,,,., - ~~ wwws ........ wwwa .._ 

Atatürk ve Vels'in 
ittihadı hükUınet 

~ . 
nazarıgesı 

Yeni hukuku beter lıeynn. 
namesinin proj.eıini hazır. 
lnyan İngiliz tarihçisi Wel. 
sin evvelce netretmit ol. 
duğu eserlerinclc ileriye 
ıiirdüğü "cihı:ın§Ümul bir 
ittihadı hük met" naza. 
l"İye!li vaı·<lır. AtRtürk bü. 
yük nutkunda hilifetin il. 
gasına a it mülaha7.alan "
rasındn \\/ cls 'in bu naza. 
l·iyeııinrlcn de b:ıhsctmiş. 
tir. 
Dcvletlcri:ı fcdfor iizcrİ'1. 
cl::l<i hakimiyet haklım 
noktasından bahsimize te. 
ma~ı olması itibarile Ata. 
türk'ün bu naz.ariyc hl\K
kınc!rıl:i mütnlcalarını da 
buraya kaydetmeği fayda. 
lı telakki ediyoruz: 

Wcls bu mebhaste, cihansü. 
mul bir ittihadı hüki'ımetin mı'sıl 
tesis olunabileceğini ve böyle bir 

devletin esaslı bazı farik hatları 
hakkındaki tasavvurlannı serde. 
diyor ve adaletin ve tek bir ka. 
nunun saltanatı altında kürre:miz 
nasıl bir halde bulunacaktı; bu. 
nu tahayyül ediyor. 

(W els), "bütün hakiı:.!yctlcr, 
tek bir hakimiyet içinde izabe o. 
lunmazsa, milletlerin fevkinc1e 
bir kuvvet meydana çıkmaz a 
dünya mahvolacaktır." diyo~ \ e 
"hakiki ıdevlet, asri hayat şer"·
tinin lıir zaruret haline getirdir i 
cıhan hükumeti müttch~:1esindcn 
başka birşcy olmaz", "muh,..kkal-
tır ki insanlar, kendi icatları 1-
tında ezilmek istemezlerse er .. c. 
ya geç lılirleşmeğe mecbur olac ·• 
tardır" mütalealarmda bulunu. 
yor. 

"Bt'şeriyetin tesanüdü hakkın. 
daki, büyük hulyanın nihayet m. 
le çıkması için ne yapmak ve ne. 
nin önüne geçmek Jazımgeleceği 

( Deuanıı 5 incide) 

(jüntecln peşinden: 
.,, ZWWW2 ıawo -- ....... . zwww:z -

sana tt~ gençlik ve ihtiyarlık 
üst.ad Yahya H:cm11.l Sanki genç neslin ldıl!ıılnrınn hak verir glbl hiç 

beklcnmlycn bir IUra!tn bulunuyor: ''Meğer ben artık ihtiyarlamı,.ım!,, di
yor. lnanmc.:r.11nnız, i:;ıte en son neşrettiği bir manzumenin ilk lkl mısramı 
okuyunuz: 

nıı dE'fa tıırkma vardnn ki lhtlyarlamı~ım. 
11.ı.) atı bir canm ardında ı;-ö teren W ıın 
no •. ulmu) nnlıyorum, çılıtığıın ııı.•yahattc. 
('lhan le ben drt;'lll:ı nrhl• cs.ld Juı.ll"tto. 

Aziz ııalr, l<cndi hakkında verdiği bu hUkmU bir dosta n~ı~: fakat 
inandıramamış. ÇUnkU dostu genı.;llt{n ya§la değil, başta olduğuna 'mnı olan 
bir adamdır; bununla beraber muhterem ııalr )ine fikrinde nıu:ıırclır. Bunu 
da yine o mnm:ıımcdcki §U mısralardan nnlıyoruz: 

nu hlHI ~ a da dl'C'll, lı. şda rnrr."d!'.n hlr 7.nt 
Diyordu: "Jmı:ınıı çarmıhtı' haz ycrlr iman!., 
l >t."<llın l•I: ''lla7.retl • tıı..-ı dn ı;-enç imiş o 7.nnı:ın • ., 

Fakat Yahya Kemıı.lln şiiri o kadar !Una ile vUcuda gclml11 ld, böyle b1r 
snnnt O.'!crln!n lttndlsl dedi"'! ş"lclldc bir llıtlynr elinden çıktığmn biz de 
lnanınıyoruz, il \ s '\N hı tc;,'A \'l 



1 POLITıı<A 1 

1 ürkige bir lıarbe 
sür ··klenebilir mi'? 

DUnya hadiseleri içlııde Tür- Bunn yine biz cevap verebili. 
kiye bir harbe sürilklenecek mi- rlz. CünkU Ankara muahedesi 
dir? bizi aııcak mı!humuru. ist.iklılli

Buna bir tru"aftan Türkiye o:ıizi korumak b~nda itUfn-
cevap verecektir. ka sevltetmi6tir. Balkanlara ya. 

B!r taraftan da Tilrkiyenin oılacak b\r tecavilz, ~·e.hut Alı. 
komşuları. Türkiyen.in ı;a~.mn.. J deni7.de b3.§layacak bir harp 
yan, değişm. iyen tek siyaseti bizi nıızari olarak debil, filli bir 
''milli misak,. hudutlan içinde surette mUdahaleyc icbar eder. 
inkişaf etmektir. Türk lıarlcl "",ünkil biz istiklali sulhla hl.r tu
siyasetl. Türk inlnlfıp politika- tarız. !stikla!tiz· bir rulhun mA· 
sının bir devıımıdır, onu tamam- nası ne olabilfr! 
lnr. Bunun için muahedenin bu· 

Türk inkılabı, Türk vatanını ~kU mecburlyetJerl bunlar. 
mamur, müreffeh, mesut, ma.ki- elan ib:ı.rettir. 
neleşmiş, tabiatı en fJ-; şekilde BaJknniar bir sulh hnrnm t 
istismar eder blr memleket ha. çindedir. Ve onun bu haliyle de. 
line koymak emelindedir. vam ecleceğin.e şUphe ctmiyo-
Toprağt istisınP.r, ruhları mils ruz. A.kdenlzdc de bir muhare

bet ilim ve hakikatle yeniden benin zuhuru Jçln hiçbir objek. 
§ekillendirmek emelinde olan ti! sebep yoktur. İtalya bugtln. 
Cumhuriyet Türkiyesini prcn. kil sulh vaziyetinde oulhteu a
siplerfnden dI6an c;ıkmaya. kim za.mr randımanı nlmakbıdır. Şu 
icbar edebilir? halde siyasetin csnsmı "milli 

Türkiye cumhwiyenin temel- misak,, huduttan teşkil eden 
Jeli bu lnkılli.p gayesine dayan- Tilrkiye cumhurlyetl f çin bir 
nıa.kt:ı.dır. Me\•kii iktidar bu avantür hlkAyesl dUştinmek as
prenslplerl tahakkuk ettirmek ~arl mana.sile koyu cehalet olur 
azmindedir. Şimdiye kadar cum- Munhdclerfn ahk!mı da sarih· 
huriyetln harici politikası dni • tir. Muahedeye ilAve edilmiş 
ma temkin ve vekarla sulhu ohm iki numa..""tllı protokolla da 
ı.-e milli istiklali korumak esa- Türkiye Cunıhurlyetlnin Sovyet 
sına dayanmı3tır. Rugyaya karşı harp mziyeU lh. 

Türkiye cumhurlyctl bu inkı. da.s etmlycceği sarahatle zikre. 
lap gayesi etnı.fmda "mlllt mi- dilmiştir. Mantık V<ı barp son _ 
sak,. m tayin ettiği hudutlar i· rast tarihi bizimle b~raberdir. 
çinde inkişaf ve istikliUi, milli TUrklyenin bir harbe gUr1lk • 
birliii korumak için milli eef lenme15i btlh!lndc vabnnctlann 
lnönUnUn etrnfmda tek kalp ha. vereceklcrl ce\-apJnn da. nropa
linf almıetır. ~da neşriyatının dışında ha • 

Osmnnlı imparatorluğu mace. ktkt sebeplere l?Öre mUtalea eL 
ralan bizim için asin örnek de. mek icap eder. Onlan da kısa. 
ğfldir. Çünkü imparatorluğun ca hWA.c;a etmek mUmkUndUr: 
bUnyesi ile Cumhuriyetin ruhi 1 - Almanya besabTll!l, diln· 
temayülleri nrasmda bUyilk vanm biltiln sulh kuvvetleri el
fnrklar vardır. Bu f arklan in - lerf kolları ballı bir balc!e ctrı:ı. 
kar etmedikçe cumhuriyet poli- rı RUrerken, Sovyet Rusya.mn 
tikasmm istikamet değiştirece. bir taanıız yapması rıe uker. 
ğini sananlar hataların en bU • lfk, ne dinlomMi, hat n. '!"" <'C' 
yUı!ilnU yapmış olurlar. fdeoJojf bakımından kabili inh. 

Cumhuriyet politlkn.sı sulh trr. Bu kadar inımf srz bir hsre
\"e istiklal prensibine dayan. kete inanmamakta mıı.zuruz. 
maktadır. Bu prcn.sibi biz, sa- 2 - Müttefiklerin vaıiycti 
dece naz:ıriyelerden değil, biz. belli olmadnn ne ttnıynya, r..c 
zat hayatın içinden, cephenin a.. de Rusyaya t.u.rnız odecekl~rlnl 
teşinden geçerek milletçe kabul tasavvur edemevi.z. 
ettik. Garp cepheshide 'başlayan 

Şeflerimiz çocuk denebl1ecek barp şartlan ne kadar mli'.lkiil 
ya.şlarmdanberi harbin ve ~uı. olW"Sa olsun yine garp cephe
htln mahivetini biu.a.t ateş hat- sinde siJih tcfevvulnına dayana. 
tında tecrUbe etmiş insanlardır. caktır. 
Milli Şe! lnönü vatanın davala- Sillhm ta.hfro etmfyece~ biç 
nnı !!ebat. ciddiyet. temkinle bir müdafaa &ilahı 'l,·okt.ur. n'J 
ifade eden milli scmbolUmUz- iki sebep bizim harbin haricin. 
dUr. de lcalmamız imkanını kolııvıa.-,. 

AvantUr, cumhuriyet Tilrkl. tırır. Fa.kat bu, Türk istiklalini 
yesinin hudutlarından istiklal ve sulhunu korumak ic!n kuv
hnrbi başladığı, Millet Meclisi _ vetli olmaktan uz.ak kalalım de
ni? !rurı.ılduğu ~n ihraç edll- melt değildir. Bilfıtds sulhun ve 
mıştır. Ve onun bir daha mem- lstfklnlln ~Uslni rnUtem:ıdi. 
lcketimfae a.dnn atmasına lmld\n ven nrttmlabllen kuırrottir. 
yoktur. DUn ne isel{, yarın da. Tilrk milletinin kendi kendine 
böyle olmak istivoruz. Bundan itimadı ve ordusunun sar.:ıılnınz 
kim şüphe edebilir? kuvvetidir k1 onu bugUnkll mc. 

Cumhuriyet hllkQmetlnfn im- ı:;ı ' fstiklll ve sulh gUnlerlne 
zaladığı Ankara muahedesi TUr. kRvu turmu1'tur. 
kfyeyl arzusu hilAfm& bir ma. Sadri ERTEM 
ceraya sUrükleyebilir ml? 

Metresini öldüren 
Malatyah hakkı 

"Gece yarısı vurustuk 
Ne olduğunu bilmiyo- . 

rum,, dedi 

Geçenlerde Tavşanta..,qn,dn bir 
kulübede Ali adında birisi ile 
karı koca gibi ya.~ğn başla.. 
yan eski metresi Ferihayı bir 
gece yansı kultibeye girip öldü-
ren dostu Aliyi de ağır surette 
yaralayan Malatyalı Hakkı dün 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Birinci sulh ceza mahkeme -
f!ine verilen katil, sorgusundR 
'JUD]an söylemiştir: 

"- Feriha ile biz metrcstik. 
Bir ı:ün Ferihanın pişirdiği ye
meklerden zehirler.dim. hnsta,.. 
neye kaldmiılar. 

Meme ve Mama cocu1r. 
lan için ·· 

Çocuk Esirgeme Kurumu gc. 
nel merkeü çocuk bakımı hak
kında meme ve mama çocukları 
için ne§rcttiği öğUtleri mmdcre 
parasız göndermektedir. Aı zu 
edenler adreslerini Jı.rJm.ra ço. 
cuk csirı::"eme kurumu genel 
merkezine bildfrmc!crl katidir. 

Yirmi yıf evvelki V1tkıt -
u Şobıı.t. 19'6 • 

Rus Meıel~i 
Londra - PöU Pa.rlzlyeıı guzetest. 

ne göre llUtt.e.nklcr Rus)·& Ue mOca· 
vfr olan ~lekeUerin M03ko\'4 hU. 
kfunoUyle mllnaııebattn bulunmak 
için ı:cr~ hırnkıtmaJarma kanır 

vcrmı,ur. Faknt r..omanya \"e l..cbls
tan hUcuma Ui!T&TM lı'CUlWlklcr d!!r
hal im<b tlarma k~acak tır. 

adenizde fırtırı8 
evar11 ediyor 

Limanlarda bulunan vapurların 
çoğu lıareket edemiqoriar 

Ankara hukuk 
takUltesı 

Maarif Velciıletine 
bağlanacak 

Adliye V ckfiletine b.1ğl1 olar. 
Ar.kara H.ulı;uk fakül~n.in Maa 
rif \'ek!Jetine devri hu'3usu:ıd<ı 
tetkiklere ba.5lanrnı~r. 

Devir i~i kabul e:iildiktcn sonrcı 
hazırlıklar kı~ bir zamanda ta 
mamlanaıa.1< 1940 - 19 U ders '1 
. ı b::ı.ınc!an itibaren Fakülte Maa· 
rif Vekilliği emrinde çalış.ıcahl1r. 

Faljilte tv1aarif Vekfiletine dev 
recllldi!ctcn PDnra, htanbul huku.~ 
fakültesi tal.imatname ve ders şc· 
killeri talebe talimat:~meleri ay
nr.n bu fakilltcde tatb'.k edilecek 
dört sene üzerinde troris.,t yap;t· 
caktır. 

Yeniden açılacaJc Köy 
Enstitüleri 

Bu yıl açılacak olan on iki kö~ 
c.nstltülcrinc almacık eşyalar içir. 
lstanbul Maarif mtidUrünün ba~ 
karılığında bir heyet ~ül et· 
miştlr. Heyet dünden itibaren top 
lantılar yaparak almaca!< eşyanın 
listesini tanzim e~e bao;Jamt~trr ___ ..,.. __ 

'' Afrodıt ,, 
muhaken1esi 

Bu sabah Maarif Veka· 
Jetinin karan geldi 

'' Afrodit., kitabıru tetkik etlen 
Maarif VekA!eü Talim ve Terbi· 
ye Heyetinin raporu dün M:larif 
Vekaleti kanalilc müdc!eiumumili· 
ğe gönderilın.i~tir. 
· Rapor ya."'mkl celsede ol.-urıacak 

ve milddciwnuml Hikmet Onat 
buna kart-ı iddfas.mx söyli:y~...ktir 

Kitapçı Semih L\.ıtfi ile matba· 
ao Kenan müdafaalannı bugüı ı 
yaparlarsa, kar..ırlann da bu cei~ ..... 
de \"erilmesi muhtemeldir. 

Muhtelif ticaret 
heyetlerı geldi 
Dün 150 bin lh·alık 

ihracat yapıldı 
OUn Avrupadan nmhtt'l~if tica· 

ret heyetleri gclmi§tir· Bunlar anı 
mda Alman, \'una:ı ve lt.alyarı 
tüccırlan vardır. Memleketimiz· 
den mühim miktarda mal alacak· 
!ardır. 

Dün 150 bin liralık ihracat ya· 
pıJınıştır. ltalyaya mııhtelH mad 
deler, Brezilyaya fındık, Danimar
kaya 2:11 bin kilo keptl,, Homan· 
~·aya, filistine ve Mısmı kuru 
meyva gi)ndetilm!ştir. 

Çocuk Esirgeme J:~u.rumu bin· 
!erce el hıuu km'.a f;mda tl'-'1V&.n 
bir nıab."'Wr. Yılda. bir liı-a· ve. 
re~k Uve (',tmnnııo kurum say. 
CY""''la. diler. 

L>eniılerde hrt.ına hala dtvam runından y.aptlacak Karabiga se-1 
.. tmektcdir. Vapur c:;eJerleri tama- fen de. ycıpılanıarruştır. 
enen ourmu' vazıycttedir. Liman· B.utın posta.ma yapmakta olan 
.arda bulwıan vapurlardan çoğu Olr,:Ml , ·apuru Amasra limamnda 
henüz harel et edemenıı5lerclir. ka, m.r~tıı. KaıadeniııtJc bulunan • 

İ .!mlrden lima:umu.a hareket Cumhurıyet \"3ptır.U güçlükle Hına· .. -,.,......ı~~a.c:---..-.~- nU' 
edl!ll Katle~ \"apuru ruUıi Bozcaa- mmıza gelebi!nıi~tir. Sirkeci açık· Kı"racı, lt~rnşu ~, 
dada t>eklci'nektı.dır. Evvelki gece- larmda r.a;wi bo)'alı ~ bir sandal 
cierıtıeri Ahır.knptda b..".l;foycn An- bulunmu~tur. ıf81 
ta:ya vapuru daııdırmaya doğru T~Ll:.fOBNOZJU!;!\LTI..DUARI DA rültu·· ıer ıne LI f:;.ıı"' 
yo.una <Je,cım ooemc~mş \1~ lınıa· .. •·'' 
.. a döıur.ü;tür. ı-~rrtııı.ı yüzünden Trakya ve Yazan. Hikmet ~ ;:ı' 

Dü:ı Marakaz \ 'C Ant."ly<ı \'tl· ı h:ıvalismde telgraf ve tele!o::ı hat· • bet.it: Jjf• 
purlan Bantimna :'ICb.cnm Y~ll- lan d:ı boou'muştur. Avrupa He o tın btr mUna...ce d:J'~ -ı. 
ınr!k ıl;: ..:re lımarımud<:n hartkd telefon n:ıuhjlbcr.ıtı n"Velki gece- gcçlrrniyen _..ıı ~°'; 
..: lmi·;!cr fakat Maı mara o. ta!ann- 1 den~ri bu yili:<leu t.ı.mamen kesil· dan ba.hııetm1ş ve ıııode.ı~ıı
cia müthi} dalgahı~·ıa ~t:'l~ 9ıla~arak ı' mi~:ir. Hatl:mn tfuıtlrint çat.,ı1· cılığm bu ço!: guzol " 
geriye dönmeğe mecbur olmu~lar- mal.tadır. hasretle anmıştıın. \f".;ız!~, 
dır. I!d \'<ıpur dün akşam i!~-ıi Ger'ıe boğan ile lmıit arasın· r "&3 geçirnı:\'en dUrıs111• 
te!~rar limanımıza ge!eıek demirle- daki hatlar da bo:u!m~. fakat evleri, k:ı.tl..:ı.n ve d~~~nc tf 
mı~lercbr· dün !!alY.\h t.imir ec.lihniştlr· uirindeu hiliful m~ ~~;.' 

Dün Karaden!ze ka.lkae!k olan Dün s.ıbahki AtTUpa trcnlcrh·re dı~ için aile haya~~· J,ı:$'~ 
Tarı vaptır harcl~et ccbnemiştir. ~ehrimizc gelrn~..rin roy!roik!erlne lu!( müu:ı.sebcUcru .... ll fJiı' ~ 
lki gündür Karadeniıe çıkmak ' gö:c, Da'kanl::ırda ve bil!ıassa Bııl· l:fu:ıden çolt da.ha. cııı~ı 
i~in Be>•koı önlcıinde hekle}•e.:ı gariı::tanda çok şiddetli kı' \·ardır. baya glrebllı::ı~!llC l° 091 
Karadeniz: vapuru da dün tı!i~nkl ICarta-Ia k:-pannn deiniryoHan as· ook dcmeldlr. ı?Dl~~ 
kadar h!I~ hareket edememiştir. kcricr tarahndan açılmı,tır. Eski usul ti.zere )-a.P gıttl\1ı!J 
Dün rabah Karabigadan J>c-•• kJcnen Ekf:prcs treni d(ln ~a >"ÜZden bir knt kiralamnP. i!&t-" ·" 
Seyyar vap~-u geiem<::nıiştir. dört sa:ıt geç gclmi~tir. fa?"Z;,.."\tln!z. lJk 1:;tnıı. otı'~:ı e' 

Bu )'Üıden öğleden sonra lima· • veya nlt katta ldnıi11~cıı~U ~ 

Şehremınındc arkadaşını öldüren tJenç 

Dün ağırceza mahke
mesinde 11,5 seneye 

mahküm .: 01d"W .. ·· .. 

nu osh-emnek olur •. Üfllııl~a· 
le iDtcmcr.sini:r.• ôkS~ ,
lctli ln.sanlar bulunu"' ı.ı~~ el' 
me.mlnit. Kavgacı. b ii'.!ıı bl' 
Sıw!a.N!.1. ist.em('zs!ıllı. · J~I.' 
Jp.rm en ki.içtik bir ~t.cl~ ~ı 
!e, tepenizde havs.n d o'l_'"J 
muş gibi te15ir cdet .. it-lıf°~ 
düşüo öyle bir ver it J~J 
olursanız, iki jriln 8l)llr3' el?' 
~ula.rmııl.a kanlı bıÇ.8.ı<lJ ıı't 
işten değildir. 1 'f/J P'JJ! 
( Ya ne yapacaksxnJı ~ • .r v 

ka yer · araştıracakS ,1tJ'.'tl 
bfr yerde alt \'C U.st ~~ tli bJ' 
k!mll insanlar tarnfDl ;ete!~ 

Sab:L'ılc)in hapiıiım1cde.n ç:k::ııı ra;ını l>!timı«:iğl i~in 10 ~.eneye mu5 olsun. •• Fakat b~ ~~11-.'~ 
arkada~ı Sedatlı ak~am üzc:-i kav- 1 ind!rilmic.otir. Cahit evvelce de Sük- t.işlk komşudan fil~~~" ~ • larsmıı. rıı.raza yanı F_\~ ,1' 
ga ederek ö!düren katil Cahidin rü a.<lmda hitirini CldUrmUş bu. tahlnl bovalr cvdell• 151-ı• .. ~· 
mulıakLme..'-i, dün ikim:i akır °"za lunduğu ır;•n o:!Z<!Sına 1.5 fı(:l)e da· bir J?il:rtlltüdUr ba§lnr1~ ~İ' mahkemesmde bitirilm;5!.i;. ha iWvc cdiinıi . 6000 ıcuru, mah· lmda hacoe gitmiş, c !J 1~r.~ 

C.ahit müc!a!aasındô: keme nuıı-ını!m'ı d& öd<'m~lııe ka b~kU, çenber sakn.Uı, ~~ 
•• - Ben henu..~ 18 )'a.~ıru bitir- rar veriln1iştfr. dUşkUn bir eft:rıd!.nln• ~ ~~· 

medim, nüfusa büyük kay<lf't:niş· Cahit kdrar<l;ın SOnr.l ağl;una~ mcsinden bt>~ on da~;~cJl!~ ,t'.4' 
ler. Ne )'cıptığımr Ulrniyonmı. ı\!<- ' bnşlanu~: ı;ırtlağmdan ve ~z.µ-t,ır. t~~ 
hm ha,ıında değildi .. de;nlştir. " - Ben ~dam öldürmedim ku:ıo; akislerle d:ığı!JJ1~1ıc~(' 
N~ti~e ~1:.!~cmt, ı:c::di.ini Aklım: !:a) bett!nı· Ben deliyim... y:ı.n ncavip musild ·-"' ~v-xf 

44S ıncı madde::c göre 18 ~~·m: diye ba_.P;ımu~tır. dJbincledlr. "Hay nı~;. ııtftr 
hapse mahküm etmiş. anc:-ı.I; 16 , hn..ümı versin dersl111 ;ı,.r .~· 

:===--- .. ~--;-<-i-s-~---A_~_ .. _--~---ımııı:~:-=:·_sll:ıl_ •• _..._ .. ~:-::R:::~=~t :E::: .. _··A:ı ____ ._ı_* E~i&~;.~:t~ 
kendini gösterlr-· bil Jı~ 

* :Z.!ecidJ;ı;tıkö) llDdc yapı~k ban.. ruttt1lo li:m.r1 t&&lıyott.o bWuum&Jc Bete sinirliler için. ~·-11 "1 
t.tıhanr.llln dahllt tcrti ~tı u.a demir tlMJJrl::ı.r. fecidir. Adamın biı1 r1"1' 
akısamma &Sl rr.atohsr .. ınş Valt.t-r t.ıra- \'eni t'uıM:at birll\tJul:lln >.""WU•ma· c;ılunı~. Bir ot.ele gf -~~~ 

tnl• ki: t" tmda.n hszırısıunı ıwojcılt1r belediye u lçlo <!o h42'lliıkwra ~'a:unt•lır '# ...ı...a.. _,ııı " - Amruı., cok pV"'\'1""':,.ı 
d~ E:ncü:ncn~ l"dll:ui§Ur. l * 1'0.rl: • !ov~ tlcarel anıqmuı Ben pek sinirlh'İJll. V,c· )'~ * Ikledlya 1''at.Uıto ve lleşUcla§ta Y\)nl t:ır nnl~ı,;n..-ı yıı.pıtmcııyg lı..ıtdaı \ "'~ 
da Uu rctUJ yapueaktır. t.:mtl!t e-~ur. lı11!if Ur:. Yu~tarıda l~ ıe~, 

fi Ulr mUclıltttcnbcti Anknnıda. bu. * CUttin rc..'\:ni •e yan re.sıut d&ll't ~mdnl;ı odn.Jarda 1 bU C~J ( 
ıuııaıı h<·le.11.l~ nıu' et.be rıılıdllnl YQ r.ıllM<Jer~lcrde tt'.Mln vwtaıuı ~rilere söylcylı••z.. f;:Ji' ~ 

bu 
c;UrJfül etmesinler... ~ ':.Al' 

Mubt.ıı.r ;;11n §<'!hrlm!ze d.'l.oı~ekUr. lG • ::O den.~yl geçıniyecck fl,'kllde lU ı ;ı ~..-* Asfalt yot geçen t.szr cad reler o.,yurln:ıa.cıı'I< \'e aınl:ırukat ınuratu:ı.s rahat edemem. ,,...,ıı.§· t'" ( Vaktaki gece oı- t ).,. ıı: 
ctı;k! bina eab!p\erlııl.ıı tcbll~ta rn~- eht\rıımlj'Cl vctilccckUr. ad:ııuc:ığız bir nıild_d!, t'{;'Jfl,, 
n1f'n binA!a.rtuin C"pheJcrh:.i bo;,ısm&- i ~ l.Jcya:;<t ı•uJ~.&Jnm 33 ~Uc. k<Sf. d& bocaladıktan ı;oıı>-· "11Pı't~ 
dılôlan e.nll\§llmıe. ycn!dcn nıızan 1 ıozu ola.'\ Me!ımct <O fü'll c~,ıa kura daln.cağt ,;1rı.d~t~ ~ ~:, 
~kkaUcrl çckila:'\lgUr. tcl<alit cdilt11l~tlr. oda.nm r~Uşteırfsl ge_A~Jdlrı1·.,~..ı. * 1..!!111 korwuna kanununun tabi· * ~nıne~ lı"ran5!·2: Uygt:oı:;u dfro:ı· dJ ln el fhtsr cv·....,o v 

ıuıt.ı 1<:ln A..rı!uı.rcGald ~k!IAt tcnı!z tlSrlerindCZ> M. Vo~·J Ra&cU d:in- do
8 

:in~~~ıkla 1~~~~ *1' uunııl e.ı:tımedtğ'llld,.n c!,rtmtı:dckl kU e.ksprcı1le l':ırbten nelmlş \"e çöJnnUş ve ayakk:l~ıye ' 
1
• 

ııU\kadar mnaam'arn tehUgn.t yapıl - :ı.luımn trenUc Ankarnya gitmiştir. ıi.nf c;ıkanp "pat!,, ~!.J 
mıuru~t". Buıı~ıa bera~r ıır..ı~r.lı llu ttı:atı" mlldUrllntlb metulekr.. m~!.. J~ ,v:,, 

ı dcJr".llcr kanıırıu1l f!mrettl':i husu. Umizf :tl,ı:areU yalı;md:ı gelccc% o- Fakat tıenra t:sU:,ıı tıl~ {~ıt' 
t:l~""~~~M~~l!A~:~ 1 e ;.·,·t i •r h4k:<ınd._ ma10m Bt tOT''.nmak lııo Franım: tiyatro or'J:~tlerl gnı- ~da uyku tutnıSY d"1~, ~· ( 
_______ _:_ __ ._~ pur.un bumds ,.e Ank:ını.da wre- vardır; hl~ oimazSlm dl~rt~~ 

~lı:lerf t~nuilllerta 1ıliilmdardır. ~tll yapms.v:ıY1 c!i: f'ôP~' 

Şoförler Cemiy~tı• kJ Nmııcunu ~sulc~riJ' ~~ 
" mutt ve yata~ ~ ~ıtl' 

kongresi Beriki adaırı ıst:r.~ ıJOj;ll: 

Feriha ben hastaneden cıkın
ca benden nyrıldı. Ali ile bern. 
ber oturmağa ba~lndı. Vaka 
gflnU Feriha beni avfne ça~ır
mt§tr. Gittim, her taraf karan
lıktı. Sebebini sordum. Feriha: 

Cuınartıe.,1 Pazar ı 
24 Subat 2S Sub~l 1 ~.ı&,.,,,.~ ... ~.i~~~~ ... ~; 

Dfln şoförler ceırJyetinJn aene.. nin ba inunt tcdb
1 €6fıe "~' 

ı; ı: kon.r:rc•.i ya.pıirı:u~ttr. Kongre. olmakslZJll 11Jiaetd3•dııl1'ttı. -,ı' 
· nfirmOl.i: ''Eh: b.u __ .,e 'tıf· "' 1 

dt cemıj'Ctln hır senelik meut ra.. - V"'-.1c ~· 
poru okunmu§tur. Raporda as. Papucunun birfnJ ğt;.B"dg, ~ 

"- Umbada gnz Jmlm~dı, 
ondan,, dedi. 

B!rdenbire bir gUrültO koptıı, 
pencereden üzerime birisi hii
cum etti. Kar8lllıkta. rastgele 
vuruştuk. Fa.knt ne o!duğunu 
bJlmivorum.,, 

lUkhn ReşJt. katil . ; 

1 Muhanaınl 16 \ !nh ,, 

l\.u'm ıııı t.ıı• ı ll' 

\il ı llı• f 

(' . 
'ııne~ırı 6 u ı' ı>ı O ': u 48 
dııt:ıı .. 
Okl• l~ :ZT G ~ J:? !1 G t3 
tklndl u ıa ı 16 U :ıo 9 as 
AJ.~ru n ~ l! oo ıı M l! oo 
Yatu 19 !S 1 81 19 ıt J 11 
ttmalr 15 ft3 11 1J IS M 11 09 

1 

- - "' .w ~ ! f i!,,.:/O' • 
Mıoh:tJ1,•J,.n1ı> f"~fıU eilt'"n )'l\ul!;m • •ı f'\"ln .. ı;:r•:-rıın"" .,,,.,,!T~t.ı .,,m~ 

yııpıl.an~. 4 Uı Jı.fm.>~ :mı.:.ını:~ ıı.ı.. 'U ön.ın. ~otır ı ~·k t lı-YU 

'""11 ... Rtıl'l'l.-b hılı\mtvll rıfoıu ldr ,a..,nuır ~l\nh·nrıı!oJJll.l.ll 

:ecr e alınan ccmi;·et auama yar. deyse ö~itini ue ~11ı.1 r' tat 
dımla.r "apıldı7._ ı, 126 canafın t.... ri bekliycvinı de, ~ıı )-oJ 

" l\ ~ rın at.em! Ondan ~J .... ~· 
d;wi ve ameliyat cttirildi~i. cemi. ~UtilltU olmak Uıt.i.1ıt?~t~rY yet için gUzcl bir bina alındı~ Rahatca uykuvs d~...,_cJI.! ~"f 
bilctirH!yorclu. .. v bö' 1 ,. ... "Jıs. lfl.J>'" dl,.- L' 

D L b t 1 e V C""" }c,ı · ~" 
~.aı>o~ ı<il u o ıınduktan aonra ha şimdi cıkıtrııc~ bİçıv- ~r 

tr.üddet_ı b~tcn ~Ç U:":.tll."'l yer}~ri. ha kadar ooltleJlllŞ. d~r 
n~- ye?ıl:r:nlı? uıtih~ lflztmt:cl. ziinc uyku l?irıneJ1\lş. ~66)~ 
dıği bıl<lırilr.'.lıs, gbh rcylı= yıııpı- "Ses ge<:irtnl'I~ 17!f ıt •"° 
bn ıcçirnde C$ki a.zaJar aynen ib. vatunım mnhakl< ~~~1 

ka cdilnılştir. Hcrctc muva!'fa. mc crctırecekt!r. O V" ıı!jf 
kıyctler tem'!1l"I edilerek lctimaa h.ıın2'1 hir ded!kod~i.J t1Y 
1'tilıavet ~erilmbt\r. r · f~~m.t ~r 

ra 
~u 
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le~~nakaş~ıa;;~ · ~1i1J:;.rıı:::ı ; :1,t:t · Tti ~ · ~ 1 ~ JJ -::.-=...-=-.--

Urk çe bilmiyen Sovyet-Fin harbi nasıl 

~ ~~ erL-e meydana diye bir terkip yapılamıyacağını 
'~. tvinild bile aklına getinnemi,. Eğer, be. 
~ ~ baı ~n neıe için çı. ni, techil makıadiyle ba1muhftr. 
~~~ ıınıt. ın a otomobil al. rir: 
b~ ~ taki Cdib . "- Niçin terkip yapılamaz. 

Kareli'de 300 bin Rus askeri var 
~ ~ 'adiif eder ve. §Clırlerdcn mıı ?" 
'~~tarama • clınden ya. Diye bir ıual ıoracak olursa, 

lif'~ ııt,ll'ıiyeı.,i oku~uklanna, Tahir Nadi ile bir mülak11t talep 
~' ~I !iir _at~rnı.ye: edertk lizrml'elen cevabı ondan 
',~." ' rani\ hıkayc, la. almasını tavsiye ederim. 

~· llıtcburiy t' Bu "'llZelin 11lt tarafı, m11nasız, l "!ıı ti.. e ınde kalır. ~ 
~~ ı""' e.l~.ı vezinsiz ve kafiyesiz bir halde a. 
~ tı'-• ~ olrn kıp gidiyor: • 11:.'.:""1 ve ~ . ıyan bir se. 

&Q ,.~~llaı:~•) edebiyatçı. "Sen bi7İm mürşitlere camı 
~I tliıııJ a karı~ıyorum. mey minabr ıor.'J 
~ "1l olrn Evvela, ( minıtb) kelimesini bi. 
cı~''•dı~·an •cbcp (Gün. lemedim ve bilene de te.adüf ed.~. 

~ ~I :.ı:tarı b~r. Onu, yine e. medim. Haydi, d iyelim ki, ter tip 
~toru.~. sebeple oku. hatasıdır. Bu kelime (menab ) tır. 
~ı~lltta O zaman da (birinin y<'r:ne l<aiın u. t • nın ı .. 

~~"l~lı J(. l' On. nushasınrn olmak) manasına l'elir ki, burada 
b:' &a ~lıl·'- ahsın isminde kullanılmaması lazımdır. Çünkü 
:'\ ("llteu· ""n ka ı "- ı..::ı ıı.ı•lerd enıe nhnmış. manasız cluyor. 

de -~·t.ıf ııka b? olduğu - va. Yine hüsnü nİvet !!Österelim ve 
~)~ u .... ,_d.'t Y<<:de yazısı. 

~ı~~ ırn h tertip hata11d ... · ~iyelim de bunu, :-cak _ ama, e~haL ( . 
O:t. tttjii fik· rnakaleıınde prap fİfesi manasına g.elen mı. 

ıı. ·~ St . itlerden belli. na) ol:ırak k11bul edelim. Ya, koca 
~ ~ :tfıl\İrı y m111raın vezin ıh olclu ğuna ne 1

""1. 

~ ~ıı (ı~'tirıe' h Usuf Ziyanın yurulur. 
l~} t~ "'"i \'e ayran. Yahya Fakat, başmuharrir Bay K. 
~ ~ıc ti:...~llikı . e~rarlı şark alc. Tahsin: 

lt..:"'lf Cttni k ' d' • d d'k ~,llltı·~} g" 
1 

se ız on ıa. - De ığım e ı .. 
' 

1 ~ oz et-imizin önü. Diy~ bir zat olacak ki, Nu.. 
\ ~tııiltt-., 11

'
1nda lal ve eb. rettin Hocanın "belki t utar '' ümi. 

t ~. "(:.. ha.1t1 diyle ~öle maya atması J •• i, mec. 
>~ 

0

f f)j \ııııı~ıc l(ıncl~ki kanaati mualarının ıyfalarına ( b~nim oğ. 
ıl.ıtl1~or t ~vru,~ Yena tlirkçc öğ. lum bina (.\kul') fchrmv·., dok. 
~ t ~IİJin Pal~ ~cemiliği ile san dokuz defa - alay için veya 
>t.. tr>..'.ttltr·' faıJın yeri belli ciddi olarnl< - ncşl'e<lilmiı, eski 
. ,, ı"•ıl:ı 1 tn . 
'-tı~iltr~ iat ?Ydanda. Bız ,öl.r.etlerclen birinin İpıiz, ıapuz, 
b~ de d :~ıYoruz. Tasfi. bir şiirini de koymu~: ''Bingöl 

~~"'1 )-~~~~!, ~;enilcrin ya. çobanları". Bu fiİr ıöyle başlı. 
~ '"lltetı· ır. yor: 

) ~·1 
Ve bir .ı d'~· 'k' 1 .. Daha deniz ""Örmemiş bir çoban tJ.iıu it, h C.C ıgı 1 ı O • b 

Ilı İ.~ oı, cı:- hal<?e fiili ve çocuğuyum," 
ıL ~I lırı d' ' 'Bu dac;ların eskiden aşınasıdır 
., h..·

11
,L ıye, cgkj •Öh. .. 

~ -··ı.ı ""-'ft " soyum." 
~ t İki rı· istifade et. NllSıl bu beyitcik bile, ıizi şii. 

'~'t) ~ S ~o~tnune vcrmeği rinin u~anlarına çekmedi mi? 
L.' ~' ~İh ılı§ ?1~cak ki: lç Ş&yet, bu ummAnlarda boğulmak. 
:ltl ~' hi\/kının (Kuru tan korkmıyacak kadar iyi yÜzme ~ıı... ~ i.ı~I, l !\ye tni, roman ~ . be · d 
~t(. ~~:'lli.ıj behıı·"a?'c mi,. vcl. bııiyorsanız a111ğıdakı y ti c 
~ı >~f. l tsız - bır ya. okuyun: 

Graf Şpe kumanda
nının bir mektubu 

Denizlere açılmadan ev
vel Hitlerle neler 

konuşmuş? 
Son gelen fransızca Lö Jurnal 

tazetesinde okunmuştur: 
Ilint okyanusunda ve cenubi 

Atlas Okyanusunda korsanlık et. 
tikten sonra İngiliz donanması 
tarafından yakalanan ve kendi. 
sinden üstün kabul ettiği kuvvet. 
lerle mücadele edemiycceğini an. 
ladığı için ken:li kendini batıran 
Graf Spe iımili Alman cep zırh. 
lısının kumandanı Langsdrof in. 
tihar etmezden evvel bir mektup 
bırakmış idi .. 

İngilizce Sandey Grafik gaze. 
tesinde tamamı nesredilen bu 
mektup hakkında söz Jsöyliyen ha. 
riciyc şefi Otto Strasser bu mck. 
tubun birçok kopyalarının Alman 
bahrivelileri elinde dolaştığına i. 
şaret ·etmektedir. Mektubun en. 
teresan bir parçası şudur: 

"Bahriyeli ark:ıı:laşlarıma şim. 
diye kadar yapmış olduğum ve 
şimdi yapacağımın hesabını ver. 
mc~e mecburum .. 

Vazifeten cenup Atlas Okya. 
nusuna hareket etmezden evvel 
Hitler beni çağırtmıştı. Görüş. 
meğe b3şladık.. Üstün düşman 
kuvvetleriyle karşılaştığım za. 
man gemimi imha etmemi emret. 
ti.. 

- Graf Spee harp etmekten 
çekinmiyecektir, Führerim.. de. 
dim. 

- Benim emrimi yerine geti. 
receksini:r. .. 

Diye cevap verdi. 
- Alman donanması şerefsiz . 

liği kabul etmiyecektir. 

Son birkaç gün zarfın:.la Rus 
piyadeleri Fin cephelerindeki ha. 
re!:etlerini geçşetmi5lcrdir. An. 
cak topçu taarruzu bilhassa Te. 
pal \le Suvanto mıntakalarında 
(Kareli berzahının şark kısmı) 

bütün şiddetiyle devam etmekte. 
dir. 

Fin askeri mahafilinin kanaa. 
tine göre Ruslar yeni bir taarru. 
za kalkmak için harekata bir 
müddet fasıla vermişlerdir. Bu 
tarruzun evvelkilerden daha şi:.1. 

detli olacağı ümit edilmektedir. 
Rusların elde etmis oldukları 

mevkileri tahkim etmJeden yeni. 
den taarruza girişmelerine imkan 
yoktur. Diğer taraftan Ruslar el. 
de etmiş oldukları Fin ileri hat. 
larına yerleşmekte pek büyük 
güçlükler çekmişlerdir. Finlandi. 
yalılar bu hatları o ka:lar mü. 
kemmel bir şekilde tahrip etmiş. 
!erdir ki , Ruslar en ufak bir sığı. 
nak· bile bulamamışlardır. Diğer 
taraftan Finler çekilmezden ev. 
vel münasip yerlere yüzlerce 
mayn de yerleştirmişlerdir. 

Emin membalardan alınan ha. 
berlere göre bu mayoların infila. 
kı Rusların pek büyük zayiat ver. 
melerini mucip olmuştur. Bilhas. 
sa on beş tankın bu maynlar üze. 
rinde berhava olduğu haber veril. 
miştir. 

Kareli mıntakasındaki hareka. 
tın durmuş olması bir taraftan da 
son günlerde Fin hava kuvvetle. 
rinin faaliyetlerini fevkala:le art. 
tırmış olmalariylc de izah edil. 
mektedir. Filhakika ecnebi mem. 
lekctlenlen gelen yeni tayyareler 
ile takviye edilmiş olan Fin hava 
kuvvetleri, yalnız Rus bom bar. 
dıman tayyarelerinin harekatını 
f elcc uğratmakla kalmamışlar, 
aynı zamanda başlıca Rus kuv. 
vetlerinin iaşe merkezleriyle mu. 
haberatını kesmeğc de muvaffak 
olmuşlardır. 

Alınan bazı haberlere r;öre Fin 

tayyareleri Lcnin;;rattan Kareli 
mıntakasına giden demiryolunu 
da birçok yerlerde tahrip etmi~. 
lcdir. 
Eğer vaziyet hakikaten böyle 

ise Rus kıtaları çok müskül bir 
vaziyet içinde bulunuyo; demek. 
tir. Çünkü bu takdirde Kareli ber. 
zahına yığılmış olan on beş Rus 
fırkası iaşe olunamıyacaktır. 

Mareşal Mannerhaym Fin mev. 
klierine yeniden topçu ve piyade 
kuvvetleri göndermiştir. 

Halen Summa cephesinde Fin. 
ler tarafından işgal edilmekte o. 
lan müstahkem mevki terkediL 
miş olan istihkamlardan çok daha 
sağlam::lır. Bundan maada geri. 
de evvelki hatlarla irtibatı olmı. 
yan, tamamen müstakil müstah. 
kem mevkiler bulunmaktadır. 

Finlandiyadan alınan haberler~ 
göre kızıl ordunun organı olan 
Krasnaia Ziesta gazetesi Fin as. 
kerlcrinin kahramanlıklarını hür. 
metle yadetmektedir. Bu gazete. 
nin yazdığına göre Finlerin ter. 
):etmiş oldukları mevzilere giren 
Rus askerleri bazı Fin askerleri. 
nin vücutları delik deşik olmu~ 
bir halde ölü olarak yerde yattık. 

· ları halde makineli tüfeklerine iki 
elleriyle sarılmış olduklarım gör. 
müslerdir. 

Alınan haberlere göre şubat a. 
yı içinde Finler 140 !ane Sovyet 
tayyaresi dli §Ürmeğe muvaffak 
olmu~lardır. 

Çok emin meml:alardan alınmış 
olan haberlere göre Kareli her. 
zahında Fin mevkilerine taar. 
ruz eden Sovyet askerlerinin mik. 
tarı üç yüz bindir. 
Aynı mahafil Rusların Kareli 

berzahında. ceman yirmi bin ki. 
si kaybetmiş olduklarım ve bun. 
<lan maada 40 bin kızıl askeri ya. 
ralanmak veya hast?.lanmak ııure. 
tiyle saf harici ol:iuğunu bildir. 
mektedir. 

t•: ttıııd .. !le ıize bu fiili ••Bir çoban parçasısın. olmasan 
r " y bile koyun.'' 

~tl!ıı~lı ~ o azıdan bir nu. ' 'Daima eğeceksin ba~kaların~. Diye ısrar ettim. ~~~~~----.~~~----~~~----

~lı~~~it il'~nun kaidesince ıır * ııı boyun. 

\. .~i t~dd:~~t~ en güze) ve Sayın Bay K. T ahıin, . . 
~"'>~~ Urı~ı b: .kız ~lk ola. Vakıft, ıiz, (dediğim tledık) dı. 
ı. .... ~ ç .. ~.tydan Yıtlerıne uy. yen bir zalaını:ı: ama, munııf ol. 
<t •· ı ~ ~!'"·'- a .• çağırılacak, 
t~)tt ~~~ne~ dıgcr kızfar da mağı da öğreniniz. . . 
• ~· t~ •ıra ·ı b' b' Yeni nesilden evvelki nesıl, ıs. S .. ~ "~ ~)~ti." 1 

c ırer ı. ter !iİr, romıtn, hikaye v~ ~ nesird'! 

- Benim şerefim, donanmanı;ı 
da şercfi:lir. 

Dedi; ve odadan çıktı .• 
Monteviedo'da bulunduğum sı. 

rada eııki emir tekrar olundu .. 
Ortada bir tercih meselesi kah. 
yordu: Emre itaat etmemek, ve. 
ya itaat etmek ve bilahare kendi. 
~i öldürmek .. işte bunu yapıyo. 
rum." 

Düğün evinde 
kanlı ·bir kavga 

\ >,~"' ~ 1 Yerindeki koca. olsun, ister edebiyatın dıger ne. 
' llıı ~il b· lltn · · vilerinde olsun, ne y11.ptıklarını ve 

~ : ıı- tı•· • ııze, yıne ne de yıtpmak iatediklerini anlı. 
i t Urnunecik daha 

tı L trıt yan v.e ııınll\tahilecek olan İnP.n-

Eğlentiye 
bir 

gelen 
adam 

köylüler kaçh; 
vuruldu 

tl. ~lı~' ~ti\• • o l " •lilc ~, Pu'l )ardır. Onlarm ıı.airlel'İ, aman. 1 

' 

)ah.. 'tal·) 1 u terlikler .. b ı 
\ 'Ilı • <ltı b' 'f .. eck(.lİyatındaki şairlct' kadar ı e il il i . ır çı t ıu. l 

~tı 1~tl .. 0{d··~?ı cl.uruyordu. siirden anlamamış, romaft cı an 
l' 11.. .. B ı bir Halit Ziya kadar bile olama. 

M enba ıuları 
talimatnamesi 

İstanbuldaki memba sularının 
ıslahı için hazırlanan talimatna. 
me Sıhhat Vekaleti tarafından 
tetkik edilmiı . Dahiliye Vekaleti. 
'he ı;ön.:Jerilmi~tir. Oradan da 
gözden geçirildikten sonra tatbik 
edilmek üzere belediyeye g-önde. 
rilecektir. Talimatname geldik. 
ten sonra memba suları sahiple. ' 
rine tebligat yapılarak mühlet 
verilecektir. Belediye bu arada 
Hamidiye suyunu da ıslah ede. 
cektir. 

·n ursa, ( H uı~si) - E~.v~~ki \ k 
gün Bursaya. bag1~. ser~~-~oxun. Tra yada 
de yapılan bı r koy dugununde ~ 

\ ~d l\tı~k g·: ı mcm ne. 
\) ~ •. ~ıp Uv~reinler bir mı,tır. 

bir cinayet oldu. Şap hastalıgından eser 
Çalgı ile başlıyan düğünde ka. kalmadı 

~~~'<\tuıa Çckıldikten ıon. (Niçin) deracni7., ıi7.e misal o. 
··ı. 1\ ll .ı. r. Be • · l 11rak bu zevatın eserlerini göste. ı.. vııı. ,..lını n uıt- zaman 

'f )~ .._l' b' § ve Öylece k"L l'İrim. 
tit ,l '"an·· S m· )tt"l'tı: ... v•la ıçınde kay. oruyoru . 

~' ~' d~.-ı~1,nıy?rlar Ye der. Sizin hayran olduğunuz bu 
~h l1ı P Yı ld zevat, edebi meıMderinin ne ol. 

\ tı ~Orla.rdı ne ? u~la. du<Funu - hcpıi ihtiyrdamış, ço. 
\ıt) lıÇ\ı~ Yıy0'rl · ":•ne ote. .. 

1 .;:11)~ ~ tıı-tard ar, !•ne yu. luk çocuk sahibi olmuf hu unma. 
~.~:· ~~tljy0;· Bıri diğeri. ]arma rağmen - ftnlatabilirler 
n~ 1n b ' •<>nr ı;· d mi? Şüphesiz, hllyır! 
y \i; ~)?ı-, İlc~lerde: i~a:~ Maftmafih onlann şuursuz ola. 

~~~bi;.~tla tt~ı~ bir istical, rak yaptıkları işi ben, birkaç aa. Keçi kılı fiyatları 
~S!l)'ıtıı eııbire rhı çe~iJiyorlar. tırla izah edeyim: yükıeliyor 
~: L:'tt.ı1 ,,l'-,,.._ 1 

enu:ı: uçmayı Til Enderun edebiyatının aa. 
~ " "il ar 'b ı 'da "b k aJk ı -· ~ bac ~ ·>n zamanı.arda harice fazla Vt> ı tıı ' gı i ortada ray ar go e ç a a ..... ga .,. .::ı< k 
"'' ~ d ""· Jadığı J'Ündenberi, için için kay. miktarda kcçı · ıh gönderilmesi 

~11.,-~•-'"<ll'tir 1> • • • '-·u··zu- nden memlekette çok az stok 

~ .. "llı'~ıtı~.·. lı' u Yazısındıt nayan ve kendini hıssettınnege " l 
ı.. •t. ~ ı ( ·· k ) b ' lh kalmıc:tır. Bilhassa talya çok mal t:• • '<. "'•tıi "'nt'I esrarkeıin çab.,Jayan tur çe , ı 11.1sa , 

"t '~ v .. "t (c- · F '" 1 ) d onra çekmistir. · . ·~ı. , 0 ..,_ ... ıyor zan. .;K-.:-vetı ununcu ar an ı . k kt 
~ıı °'1-ııı 1 "t u tı ~Ynıyan bir kuvvetli bir reaksiyonla ortaya Kalan sto · mı · yırı 40 - 50 
'l aı" h '- · h t d d b·ın kı' Jo kadar tahmın edilmektc-\i ... "lı ~ı· ır etmekte. çıkmış ve erlıleıın aare uy u. 
ı,."l ıı.... ,,,,... <ru bu anlaşıltr dil, alaka celbct. dir. d 
~~ .-~;_:· "e f~11 L _ • Yakın bir zaman a memleket 
~,."' h.. ' 1:·""ıı.a1 .. d ~ımu. mittir. · k 1 kalm y 

... ~"<t ·• (S y 'ld lk' 1' ı· rinde hiç keçı .·ı t ıyaca~ı an-:.f'ılr k• aha or) re_ eni neıı en .evvc ı nes ın ' f ti 40 k 
.... 1 d b d d lac.. ılmakta ve ıya ar ·uru~tan 

~ ' ~ ... 
1 

• ıınuharri. yaptığı İf sa ece u ur ve sa e. B 
t ·•• ı k 12·0 kurusa çıkm.ı~tır. u sebe.pler· tııı; - o anca vu. ce türkçe yazma tır. - · h t k 

faları dumanlaşan Seyit Ali ile 
Çakır Hüseyin düğünden bir g~i~ 
evvel yaptıkları kavganın tesırı 

altında kalmıslar; bu sırada ka. 
pışan bu iki delikanlı düğün e~i. 
ni muharebe meydanına çevır. 
mişlerdir. .Bu vaziyeti ~ö:en köy. 
lülerin h~psi düğün evını terket. 
meğe mecbur olmuşlar, Seyit Ali 
Çakır Hüseyini kolundan yarala. 
mış, Hüseyin de Syit Aliyi sekiz 
yerinden bıçaklamıştır. En .büyük 
yarasının derinliği 14 santım ka. 
dardır. O anda ölmüştür. 
Vakayı haber alan müddciumu. 

mi muavini Reşat Türel ile adli. 
ye <loktoru İzzet, derhal düğ~n e. 
vine gelmişlerdir. Evde Seyıt A. 
1i ölü, Çakır Hüseyin de yaralı 
bulunmuştur. Yaralı Hüseyin te. 
davi edilmek üzere hastahaneye 
kaldırılmıştır. Ölü de otopsi ya. 
pılmak üzere şehrim~ze g~nd.eril. 
mİ§tir. Yapılan otopsı netıcesınde 
Sayit Alinin aldığı sekiz yaradan 
birinin kalbine isabet ettiği anla. ~ ı ~t-• toy ve .. ı <>nJar, edebiyatta (Hacivad) ı den alakadarlar 1 raca m yeı:ı ·ır: 

, ' tt ~r,· cum e kım zamanına kadar menedılmesı ~~ : t, ,~~b (Yenilere) susturup (Karagöz) Ü konuıtur. I kt d Eaat Algan 
~"' deı-d. u ıaz.eJden cd~u~la~r::_. _________ _:_:i~çi:n_:t:et:k:::ik::· le.:.:r_:):....'a~p-ı_m_a_·_a_ır_· -.:..· ---------- ---

şılmıştır. 

•ıı attı -
~.·ı "Yarılardan di. K 1 saca·.· -·-·-.. --™·--·---······-.. ···-·-·ı .... _.. ............. . 

"'it ' lh 'le;! 1 1 lltnj 

\~·~.ı~~'"~l:~: .. ö:: Bolluk içinde yokluk 1 .. 
:.C~ıı:~~a e~rnı7:de istedi. 

tt.11~1 ı ho .... Crız. fstanbula akın eden balıkları halk sahiller. Balığa hasret çeken yakın vilayet yurtta~- ı· ~t ,.,~t' ı' • uldayarak u h d. 
~~e ~~ledikleri gibl de topladı, hamallar küfelerle taşıdılar.. Kuiu ları kimbilir bu ava 11leri nasıl bir iç sız ısı ile 

h guk al 1 kadar muazzam torikler becer, onar kuruşa 5a. okurlar. Şu taze balık nakli i~ini biran evvel ı ~ ı ... ~·arçaı gın arı, :$ 1 h lk k 
"'~"lillden arcasına _ tıldı. Limanda zaman zaman torik bolluğu o başaralım; ve vilayet er a ımızın balık yeme ! 

Jı;;~eıt _ .b'.1.l'Jkalnrı. hali alıyor', ki belediye kokmasın diye tekrar için istanbula teşriflerini beklemiyelim. i 
hQı Öka~ .. olunca- denize döktürüyor. .. ................ .._ .................................................. ! urler. , ............................................. _ _...._ ••• ._ ••••••••••••••••• 

Eılirıır. ( il 11 .~1ısi) - Sayı •;ı 4 
Lin 800 ii bulan Trakya ağılları 

' bütün :;iiriilerini <:oğ.u~un t:'.::irin· 
dm korumu) \'e hananlar h içbir 
sıkıntıya uğramadari doğurmuşlar
dır. 

I klc Ziraat Bankasının (300) 
·bin liralık bir kredi ile koyun ::;a. 
hiplerinl' yardım etme3i kışlık gı· 
dalarını da \'aktinde hazırlama ic:i· 
ni kolaylaştırmış oldu~undan kö)·. 
Jü ,·e çiftçilerimiz bu bakımdan da 
memnundurlar. 

Geçen !'<.'ne ba~~ü-.teren \ 'C dür t 
be.; a\·lık ~ıkı bir müc.ıdelcvi mü
te~kip ortadan kaldırıla·n şap 
hastalığından bu S<"ne eser dahi 
kalmamıştır. Bu sene de de\'lctin 
5 yıllık mücadele pro~amile her 
çeşit hayvan 1\a"tahklarmdan tek 
tük ölenlerle ı:a,·a5 yapılmaktadır. 

Ziraa t bahçesi Z iraat 
Veka letine d evredildi 
Edirne Yiltıyeti ziraat bahç~si 

Ziraat Vekaletine denolundu \ 'C 

Weli olan {15) bin lira \'irnyet 
emrine \'erilerek takrir muamele~i 
de yapıldr. 

Bu~ünlerde Yekalet tara(ından 
idare edilmeğe başlanacak olan 
bu büyük fidanlıkta bu sene i. 
c;inde yapılacak olan yeni işleri 
ve geniş ölçüde sarf edilecek para 
tarın yerini gösterir bir plan 
hazırlanacaktır. 
Öğrendiğime göre fidanlık 

bundan bövle satıı:ı ''apmıyacak 
\ 'C verimini bir kat daha roğaL 
tarak Trakya vilavetlerinin fi. 
dan ihtivaeinrını tamamen kar. 
şılayacak bir vaziyete sokula
caktır. 

.. 
Baki kalan sada 

ve eser 
Vesile buldukça tekrarladığı. 

mız biı· cümle var: "Terihe kanı. 
ma!c.'' Bu karıımayn birçok iyi. 
lerle beraber birçok kötiilükler de 
girer. Mesela sayın valimiz Lut. 
fi Kırdar, tarihe; birçok kanıtı. 
ı·:ıcalc; ve kendi adrnı dn .• 

Fakat asırların nesilden nesi~ 
intikal cttir.cfiği kötülükleri ebe. 
cliye:ı yok:dcccı1i içindir, ki adı, 
asırcan asra ve nesilden neale 
şükranb anılacaktır. Geçen gün 
bir vesile ile Eminönü'nün pek 
ya!unda çamurdan kurtulacağım 
söyledi. Şöyle bir düşündüm. Sc. 
nekrdenl:\:ri, binlerce ve binler. 
ce lstanhullunun canını yakan ve 
gazete ıütun)N:"ında bir yılan hi. 
kaycsi halini alan Eminönü ça. 
murlarının ebediyen yokolmaaı 
bile, başlı başına bir hadise sayıl. 
mağa değer. Fakat, bilmem cad. 
delerimiz asfalt ve mozayıkla dö.. 
§Cnc1iği \'akit, o tozlu ve çamurlu 
günleri hatırhyacak mıyız? Bel. 
ki .. Yahut o vakit başka kusurlar 
bulııcnğız. Yalnız tarih, İstanbul 
şehı·inin tarihi o günleri unutmı. 
vacak 
• lşt~ size cüzcl b:r misnl: 

1243 yılı vukuatı ar-asm:la mü. 
vcrrih Lutfi ~u sa!ırlan yazar: 

"Eyüp kasabagı civarında Kar. 
Jık Ye Topçular çayırlarından u. 
zun ıenclerd~bcri b;rikcn moloz. 
lar dereyi doldurduğundım aza. 
cık yağmur zuhurunda Eyüp ka. 
&Abası sderclen mühim 7.ararlar 
görmektedir. Belde ahalisi mah. 
kemeye gelip Kadı Kamil b~yc bu 
hali ilam ederek dertlerine çare 
aradılar. 

''. ... Sabıkları misillu Tersane. 
den mahpuslar ve Istablı amire • 
tden esterler ve cephaneden sc. 
pet ve lazım olan diğer aletler ge. 
tirtilerek icabı icra edildi." 

işte bir Kadı Kamil bey, ki t.e. 
mizlettiği bir kasaba yüzünden 
tar ih ismini ıi tayi~le anıyor. 

Yalnız Lutfi tarihi, bu \•akayı 
kaydettikten sonra §U aatırlan i. 
Iavc ediyor: 

''Zamanın hükmü acaiptir. O 
vakitlcı:·de bu gl!>i büyük İilcnn 
t esviyesi bu usul ile hasıl olur. 
mu,. Şimdi böyle bir ~·~YC teşcb. 
büs lazmıgelse, vukubulacn!~ mas. 
raf ve tcklifatm nihayeti yoktur." 

Demek bir gün gclmi1, ki 1&. 
tanbulda, Eyüp Kadısı K.Bmil be. 
yin ıösterdiği işgüzarlık bile im. 
kanıızlaşmı_ş. Yani bir a.emtin 
molozl11nnı temizlemek İçin ne 
te~cbhüs eden, ne de vasıla bulıın 
l:almı ~ .• 
Bunları bilmek, biraz da eserin 

kadrini bilmeğe ynrar ıanırnn. 
Yctel' ki: 
Baki kalan bu kubbede hir hoş 

sada imiş. 
Beytine inanmı§lardanız. Kub. 

be altındaki eserlerin kadrini bil. 
mck ise biraz da vicdan borcu. 
muzdur. 

NiYAZI AHMET 

Modada arazi 
kayıyor 

Moda'da Devriye sokağının 
Moda burnuna bakan kısmında 
18 • 20 • 22 numaralı evlerin ö. 
nündeki sahada heyelan lıa§lamış. 
tır. Heyelan 50 m etreliü bir kı. 
sımdadır. Bu evler boşaltılmıştır. 
Heyelan hakkın<la tetkil:le.r yap. 
mak üzere dün sabah belcdıyeden 
bir fen heyeti Kadıköyüne gitmiş, 
vaziyeti göz::lcn geçirmiştir. He. 
yelan esnasın da hava!!azı boru. 
su da patlamışsa da bir müddet 
sonTa tamir edilmiştir. 

Suç isnat eden kadın 
Cemil ile lmıail adında iki ar- ' 

kada" bir ~ece Bcyoğlunda Aba
noz wkağında umumhaneci Medi
hanın e\·ine gitmişler ve kav~a çı· 
kararak .1\ lcdihayı tehdit etmi~
lerdir. 

:\1cdihanın şikfıyeti üzerine As
IİYe Altıncı ccıa m ahkemcc:ine ve
riİen Cemil ile l smailin d ün du· 
ru<malarına bac;lanılmış. ancak 
mahkemeye gelen' l\Iediha : 

" - Böyle bir şer )'apmadılar· 
Ben kızğınh~ımdan söyledim.,, de- ., 
miştir. 

Bunun üzerine hakim, · mahke
me\'İ işgal ye ~uç tasnii maddesin
den l\1ediha hakkında taki bata gi· 
ri<:ilme ·ine ve Cemil ile Is.mail 
h~kkında amme muhakemesinin 
de\•amiyle şahitlerin celbine karar 
\"ermİ§tir. 
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1 . 
N~~~-f i ktısad i ~b 1 ok~ r lJ)FE~Qft!qlj~, 

• . nın netıceierı ı liıliı;evien:BSt-1ANYf:N 
Kapanmak tehhke- 1 Va!anün, bu husuııta elin:,. il :.... ~·utır-/ ~ -

sinde ~alan bir Ablokanın gedig~i lJÜzde ~~iı::i~~i.\~~~~~ :-~~~i~;~~ 
h ha her zaman midelerinden ınuzta- vade hf>fiUlla t~ 
apıs ne k. k ek • • b t,, d rlp idiler. Çocu.k ha.stalıltlarmm dhu.a.kkF1!2~~~~: 1 f' 

lr l l nıs e ln e hepsinı c;ekmis}erdi. _ -.i""' ..,.,,. 
Civar vilayet hapishane- ' HimıeWter elinde yqama~ niyetine öl~U ek bl ~1~ 

inden ödünç mahpus :ılı§mış, tutmalı, nezleli, mariz k:. da.ha ''Clll •• .,,.ı~ 

1ngiltereru:-1!ubundn bulu. Bulgaristan Almanya ile ticare· ::.~EfnL~~";~~·~ F~t~.; 
nan Kent ve Susck kontlukları cim? Şimdi bir :;evin kalmadı gideoekti. &rtıl' ~ 
biribirine fevkalade yakın. fakat • • n d t ti değil 'mi 'avruetA~l'll'! Haydi Bo~. ~ 
r-s=: ::ı::r~~~rdir. Bura. tmı yuz e o uz ar ırmış ~~.!!'!~'.'°ki oider· ~~~:il~~;.~;;·~= 
da hemen hemen hiç suç işlen. Matyöye doğru dönerek: - 01~ • K~"' 
:mcz. Hakimler yapacak i bula. Almanya ile hali harpte bulu. riinü hemen hemen Alınanyaya. - Ah bu \-Svrul.ar: lnırına kakta vaınıı asını 
mu, avukatlar işsiz oturur ve nan müttefiklerin harp sistem- vermekte iken, şimdi Almanya ne Uzilntil\er • \•erlyo:lar. Bu. k\ıt etti, şapk . 1 
hapishaneler boş ıdurur. leri iktı!adi abloka. olduğuna ile ticaretini tamam n kesmiş- mmla beraber on lan yine sevt - f~ aldı: gıa if 

Kent' de ise vaziyet aksinedir. ~öre. bu abloka.nın neticeleri tir. . 1 vonız değil mi? Fa.kat dünyaya . - Nasıl h~etP;Gİ" .. 
Burada b' h ı· · .. ı ... · Mah harpteki muvaffa.kt'·ct nisbetıe- !svirrenin Al manyaya ıhra. ca.. hl,.. gelmeseydiler kendileri için dik amma __,~~ r. 

ır ay 1 Guç 1~·ır. - .; 11 ı.._ d-1.a ı'yf olma• mıydı? Hemehal. Külhaniyi ka.11dıı ... kuncler dunr.adan çalışırlar; ha. rini gösterir. tı da yüz.de al.tmıs bc.c; nı.~t.1\:- ıı • .u ., 1~ ~..ı.. pi&banclcr daima doludurlar. tinde düsmüştür. ise hen vatana karşı '\'&rlfomı fe"'ao içmek ;xıd'......- Y. 

M-'ut Suseks kontluğu hap:r Kara cephelerinde harckibn . ı· bitirdim. Hani ber kadmm be-- J>urist.e kalıp ırorJ~ ..... ... k h · ts' olmasına mu İskandinav dcvletl .. nne gc ın- ... b' k ı ı d' öyle b:ın.....ı mu"duru" .. Lcvcste bulundu. 'PC e emnuye ız • t '\im t;bi bir oglanla ır ızı o • o ur ıye -~1-·" 1' 
~ kabil müttefikler Almanlara cc · Non·eç ticareti m:~ilt"rPnin Yan sarhU9'~.a 

fu bir sırada artık hapishanesin. tatbik etmekte oldukları S<!SSİ7. ko~trolu altmda bulunduğ'tı..,. sa.M t ö ı~ tif · nnl"'arak ~o. dan au birka.Ç ııa-.ff 
de hir miicteri kalmamı<:: olduğu.. t' ti a Y a C\'1 •.r :1 _,.,ı,,ı .. · 1f 

% ~ -:t fakat ô1dilrücü iktısadl taz;>ik. dan Alman - Non·eç ıcarc mp verdi~ sonra Boseıı _.. ~~· 
nu öğrenmiş ve vaziyeti alab. terini her gün birnz dahn art. g-ittikçe dü~cktedir. _ Hayır madam, vazifeniz oldu. Şapkasını "yrp'd1J 
darlara bll:lirmi~tir. İngiliz reji. tınnaktndırlar. u· t' daha bitmı>di. Vntan:ı. l.:ı:rşı o. gara. . yakıt> Mat . ,,.r. 
minde hapiBhanelerin bütçesi mah Alman • Yugoslav care t ..;-ı: ~""· 

s1a d t1 • .. h Müttefiklerin kullandıkları yüzde otuz bcs nisbctindo düş.. A' lmanya·"'a ·ı-ıi ,:kf•"at ic-'11.,.:. lan borcunuzu tnma.m yapmış ı;;.u_...u·o-ı.- --"titıl:"' • pu nn a e cnne gore esap o. ,r .u • "' • ,,,, .,.f\;. bulunmanız icin dört çocuğu- ~ v- r.. 
lunduğundan hiç misafiri olıru. sislenı bir yandan deniz kuv- mü~Uir. ~·~at A~ant:- .~ nkgos.. lıitı 11aptlma.nnı iBtiycn doktor hu• olmalıdir.· devum ...... t dok~~Aıt· ., 

S L- 'sh • vetlerinin üstünlügu~.. sayesinde lııv tiroretı chemmıyc ını ·ay- n..nk ... .,,_ ttrııd""' ,..,. yan use=> hapı anesı çok müş. r u Segen mUdahnle etti: de f\lradıı ya jJl) il" 
kül vaziyete düşmüş, bu vaziyet müessir bir kontrol t tbik ede. bctmi§ savılamaz. - Dört mfl ?.. Dört çocuk gara takdim ~~; 
karşısında komşusu Kent kontlu. bilmek, diğer taraftan da on Boksit naklindeki gü~lüklerc manva aimdilik İn~liz - Da.n.i. mu? Ben 0 zaman kendimi mUc. misiniz? HJç w> · 
ğu hapishanesine müracaat ede. dört bitaraf deı.TleUc iktısa.di. bir çare bulun!tmamasına. ve marka ticaretini tamamen orta.. lim addederim. Ah! Emin "'hl. p Jı 
zck kendilerine birkaç müıteri ticari a.nla§mnl r yapmış olma.k bllhessa Mısır cibi tomıık mah. dan kaldıra bilmiştir. Fakat 1n - nuz ki bu kP<larltı. kalmak için - Kat'iyyen· JIS-'' ..lJ'~ 
yollanmasını rica ctmiıı:tir. 'Kent '>'eya vapmak volwıda b:ılun- sulJen· -'o'-mun t;-ıkenmesi mü- gı1tere de buna mukabil Dani - • - Şimdi dOS~~ııeP"'",.,J :ıı __ ,_tı ı:ıl !'l.ı • elimiroen gelenı yanıvoruT., beni trördün~; ı.rı;:1i~I hapishan~ fevkalade zengin ol. ukt.A r. mı.sebetı1e Yul? lavlar Alman. markava ~bre ve fosfatlı mad. Gen" kadın ı:rtililmsi,,erek: ,_.ı n tflY ,.1 
d ~ d s • b' k ktc del r tmam kl Danı'markn ... n•ı artık siır.ue s.1'11 ' ugun an usc!~s e ır aç ır..ah.. MUttefiklerin tatbik etmiş o1. vavn fni!a mal verememe • e sa a a _ Görn"livor mttsmı"7. ben tJı;•~ 
:pus göndermek z:ıüskül olmamı~- duldan bu iktısadi ablokn Al. dirler. ziraatini 'Stfmı. indirecek vnzi. ne karlqr lırı~•'<lnm. P.rl"t" ;ı..t:. lim. Gerçi yn.P ~il~ 
tır. Böylece illis etmek tehlike.. d h" 1 Almanva Yu~oslavyadalci ma· yettedir. kal ta Bir natronull ~~ 11',.ıl mıı.nynda erh 1 ısso nnrnuş. J yarladım. Zaten az an. zo- ovno..cmıası yalt~'ı ... ııe~ 
&ini göstcrmi" olan Su5Cks hn.. yiyeet>k maddeler ve hatta giye- denleri çalıırtrrmak irin hü:k Bulgaristan Almanvayıı yap- liğimi .bUs~?t.Un kav}>edıo ko. ekseriva muessıf 4JI 
pislıanesi mali vaziyetini dll%clt. cekler bile vesikaya tii.~ı tutul. Bi!rma eler dökmektedir. lt .. a at makta olduğu ihracatı yüzde o- cam içın ~wıtekrch. bır mahlOk rir. Böylelikle inl(jli~· 
mek imkaruru kazannu;tır. mUştur. bunlardan derhal bir netice alL tuz nisbetinde nrttırml§br. 

1 

olmavı dogrusu hıç arzu et· gunw u kavbeder .. ·dı. ..fi 
Mısırda yeni mezarlar nıp nlınamıyacaiı da ayn bir mem ti kell "" 

Bu §ek ilde Alrnnn iktısadi me.:;elc t~.kil etmektedir. !talya \'e Macaritrt.anm ırazi - Mıdyö: ya, hakika k t ~ A 
bulundu hayatı sarsılmış oluyor, fa.kat • h d -·1a· Bunl ln'"orum. Fil a ~ 

abloknnm tesiri hiçbir zaman Profesör Posny, Alman - Ro. yetı pek vazı e?"t ır. a. - Ben bu işlemen anlamam: şu cenabet sarışın, 
Kahireden yanlıyor: vilzde yüz nisbctini bulamamış- men ticaret.inden b:ıbseöerken rm ablokavı ne derecede kır. fakat doktor Butan diyor ki ka. baca.Tının kenarf11,[tıl~ 
Straaburg üniversitesi profe. br. Ablokanm dalına bir gedik pek ihtiyallt bir lisan knllan- makta olduJdan hakkında bir dmlan vınratan do?ı.lrmRk de - rndıkla.nıyornıuŞ. ~ _ 

.arıerlmlen Montc'nin riyaset et. noktası vardır. maktadır. Romenlerln Alman- şey sövlemek lazım f"elirse. n!s. ğil bilakis gebelikten korun. nı-•; ..... nınşu bell1 
mekte olduğu bir arkeoloji tetkik yaya TI?recekleri petrol sulh za_ betin pek ehemmiye~iz zıaca- malt için alına.n sakim tedbir- lerı-1•rdi. ..,)~ 
ve arama heyeti Sanhagar mm. Avusturvanın genç iktrnatçı. manmdakinl J!eçecek de<Tildir. ğmı işaret etmek dognı o ur. lenniş. Birinci defa_,f~~ ı 
takasında çok mühim bir lceşiftc l:ı.rmdan doktor St. Posny "müç Toprak mahsulleri iein de kon. Rusya meselesine ~elince: Bu Bu söz ~ir ~kım manalı b~ böyle bir sır D" ~ .M 
bulunmuştur. temi barp lktısadı., isimli bir tenjnn daha dü§ilk olacaktlt'. hususta derin bir tetkik vn.pıl • kışmalar. ınce ınce e:Wilşmele · vö. Ma.rYar1a e'lı,J' "~ 

Bu mıntakada keıfedilmiıt bir eserinde ablolca vuiyetini tet- m.ağa d~er .. Rusya Almanyavn tuha.f Wba.f rnmtız,larla ka.r:şı- beri öyle muntı~~.41,~ 
yeraltı mezarında birçok bo ka.. kik ettiği gibi, bir e.ntinazi mec Almanvava ntms'kta olduiu pek faydalı olabilecek gibi gö. ıla.ndı. • &o~irivordu ki, ~1'· ,ı:.c 
birler, mumyalar, heykeller, kıy. muada da "n.blokanm gediği,. mal nisbeti düsmemic: olRn na. rünmekte ise de iktısadi müna. ~ç. kadm ... l!'Chelı~ten. ko~ pi" , 1"4'"l'""1l71'"•• .. .,... <tfll 
metli mücevherat ve daha birçok isimli bir makalede bilhassa dir memleketlerden biri fsve<:- sebctleri henüz proje halinde. nak ıçın aldıgı t~bırlcrı. hat!ı- eekinirdi. Mn~ sıtı. A 
ttnginlikler ele geçirilmi~tir. Almanvanm va?jyctini tahlil et. tir. Hatta maden bakımından dı'r. lıyarak kocasına ımalı bır goz.. a'-am macıkeVl_.ıd! ',,1 

Al!ka1ı mahafilden öğrenildi. mektedir. lsveçin Almanvava ihracatı art- Almanyamn ithalat bakımın.. ıc baktı. . k~hmu iyiden h'•r .,.,.A 
ğine göre bulunan bu mezarla= Almanyaya mal veren mem - mıştır bile... Ancak lsvec Uca.. dan kavıolan yüzde altmış nis- Sa:nter bu ımalı bakışa cevap etti: -~~ ~ 
4imdiye kadar yattıktan yerler lcketler l-. .... ııca iki kısma avrıl. retini gimdilik Lulea limanı \'a. beti ded' verdi· ön--.lcn .,., 
kqfedilıni§ bulunan 22 .ııci ve maktadı;('Birinci !kısmı dof.ru. sıtasile '\'ılt>maktadır. Botni kör- n ır. - Ah! O ta1bir'"'r, o tedbir- -t. ~1~ tu O ı çı 

• r • tam buzl I k 1 N"tek" d kto Funk A1 ler! .. Bır' ....,;n b;.,. kU"nk ..... l.jr 'e ım yo t • 'ııt1SJf 23 üncU süllüeye aıttir. Eşyalar dan doğruya Almanynnın dil~. ıezı amen ar a. apa ı- • ı ım o r man. -.~ .a """ S""''.. da dolasıvor ve wır'. 
bu iki sülalenin mevki iktidaıi:la manı olan memleketler ve tama. dır. yanın stılh zamanında da itha. dn1rtoru o U--'lh

1·'ctt k~r'"' ?"""- knnvordu. 13e11 'T~~~ 
olduklan zamanlara aittir. men ab!oka tesiri altında ofan 1ncilterc İS\'CÇ ile iktısndi litmın yüzde se.ktsenlııi olsun cadele etmek maksadile tutun uah ktzım vn1<t1JJ ,,.111~ bitaraf devletlerdir. Bu kısnn - mUnıı~bet1ni art:tJrmış oldui!un- temin edebilmek için yeniden bir kitap yazmış, ve içine de bed' r.oı<tıı- ~ 
Hollandada ne kadar de.n Almam.•a umum ithalatının dan lsv~ Alnıanya:va '.\•antıi:'1 muazzam teşkilit yapllması i- : .. tin.,bt ı~~m Jre!en .., .. , . .,A~... kı;onıun. ki beıı 1 tıl' 

vüroe elli ikisini teşkil etmek. ihracatrn Jm• 1.,,.ağmdan şüphe cap etti~ söylemekten çekin· r..1.k~ tedbir vars tıensmt tnf- ço rz var ,actı' ~ 
sigar:a içiliyor? · ohnımamaktadır... mcmiştir:. • :ıe dereetmiş. Netice itiba.. mnn senden n 1,st t 

Dünyada <!n çok sigara içen tedThlnci Jnsım ise Almanya ile Yalnız iki memleketin Alma.n- Şunu da gözönilnde tutmalı- ıile bu usullerden malömab ol· divordum. F'~ıtıtı'-etı. 
·11 h · · · bi • ' • k'· 1.:1 kl ih d k' Al h h ı· h 1k t tb' gibi olmııdt. tıfl~ .... mı et angısıdır lir mısınız? ticareti kesilmemiş olan mem. vava. yanma .. a o 11u arr nı- ır ı manvanm arp a ın. r..ııyrın a vav!l!j vavgş a ı. ~ördü.ffinliz ,,.c~sıeu·JYı;ıı 

Siz bilmiyorsanJ2': biz söyliyclim: leketlerdir. Bunlar ticaretlerini catm artmış oldn~tt göriiJmils • de iken ihtiyacı su.lh zamanında ' a'" girişmiş ve ~htrde doğum· larn.1ı: r.ındevtı 1 .,.,.r· ·ıı 
Rolandalılar... Baltık veyahut kara yollan va- tül'. Bunlar d:ı Bulgaristan ile kinden daha fazladır. 1 :ar van yanya inmiş. benım bir od_;ttl ~ A,.,ft 

1939 senesi zarfında Holanda. eıtasile temin tmektedirler. DRrıimarkndır. . Bütnn bunlar abtoka vasıta •l.. bb' h k ıs· d oraya ""eIIJ1e<!e fi' 
ular bir milyar altı yüz yctmiı Danimarkanm Alrnanvava jh. sıle mUessir neticeler elde edil- 1•:ıure ıve . are e ız uru. b 

•1 k . 'L. Bu gnıo normal olarak AL "'fll'.'atı vüzde altı arlmrrln-. Al- m'" oldu'hmu .,.~t.ermektedir. v..""• .çocuklar bıI!CV anlamadan 
mı yon yapra sıgarası, ·ucş mil. man umum ithalatmm yüzde M? "' dıı.lıvorlardı. ~enler ve m!sa· 
yar iki yüz otuz milyon sigara ve kırk ikisini '•ermektedir. Geri- • !!!lllTllll~llli1iffil Haııır.ıılll!ll'!illt firleri kah'rnhalnrla l"iilerc.k sa.. 
on bir milyon kilo pipo veya siga. ye kalan vüzde :altı ise Alman_ llJ'Olllıuııwıııllullfu!llwiL1JJ11ı1ıı~11;ıt:iffill. ID londan çıktılar. U.atvQ. ~'t..:r.k 
ra tütünü içmişlerdir, yanın i~ etmiş oldu~ mem. I L A- L E ı I ~ merdivenden inerken ratmrn ta~ 

Holandanın 1939 senesinde du. Ieketlerden temin edilmekte i- ki günden beri sa QJl ar f01 mir cdilmecıine ev Mlıib:n; razı 
mana vcnniş olduğu para 145 mil di. edebildi. Val:ı.n.ttı, kocası n~ 
yon florin, yani bizim paramızla lşt.c bu vU7.de kırk iki ablo • En tatlı kahkahalar, en canlı takdirlerle do1duran Santer, kaomın önünde be .ı,... 
106 milyon beş yüz: bin liradır. kanın gediğini teşkil etmekte- Dünyanın en tatlı :sesli Yıldızı: - ruekte ola.n otomo-bilP. bind'kle 

Bu hesaba göre Holanda halkı dir. Bu memleketlerden ancak G ) N (3 E R R Q (3 E R S _ ri zamnn Matvö bir l·ere yuka. 
altlam başına bir senede 110 yap. birkaçı Almanya ile olan mu. - r:rva do~u baktı. 
rak sigarası, 585 ig ra ve bir ayyen ticaretlerini muhafaı.a. e- Amerikanın en se\imli artisti: JAMES STEWART'ın Mürebbive. pencerede, mada -
:kilo 320 gram tütün i~miş de. debilmislcrdir. Diğer taraftah A T E ş L ·, K A o ı N mmm gitmesin) gözetlivordu. 
mektir. mesela Holandanm Almanyava Mor:t'lilarm e"Iİnde ik~n Re _ 
Doğrusu dumana az para veril. val)Uf!t ihnıcat \'Uzde kırlı: azal- l"JlAllı"SIZOA söZL'ü FtLlU nin l"'idisi hat'TUU\ rreldf. GM· 

memi~... mıı:;br. Belcika da bütün kömü. ı +on ne 1 .. 1~si. mahzttn ma.'tzun b~-
·~!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. HattaIAnn- Ay1ann..Jıa.tta unelcrln uııntturamryu.cağt btr barikadır ; 1 'tmor, fakat ne baba ve ne de 

RADYO 
li.30: Pro:mım v memleket t 

•yan, 18.S:S: Ajana w Meteoroloji tın. 
l>erleri, 13.60: TUrk mtlzlğl: Çalnnw: 
Vecihe, Fahire Feraan, Refik ı.•enmu, 
Reşat Erer. ı - Okuyan Muzaffer 
nkar, 2 - Okuyru:ı: lforek Tokgöz, 
H.30: ırOzlk: Rlya.set1cumhur llruıdo. 
su. 115.lıi/lli.30: Konu:ma: (Kadm sa. 
..U). 18.00: Program ve memleket sn.. 
at ayar.r. 18.05: Radyo caz orke~ı. 
ıs.~o: Konu§Dl& (Yurt bilgial v 8CY. 

gf.si). 18..M: Serbest aaat. 10.10: Mcm. 
eket saııt o.ayrı, Ajans ve meteorolo. 
Jl haberleri. 19.SO: TUric mUı:lği: Fa.mi 
beycU. 20.10: Kon~: (Gllnlln me. 
nlclerlJ. 20.25: Türk M\1%lğl: Çalruı. 
!ar Vec:lh~ R~nt Erer, R~ Kam, 
Cevdet Kozan. ı - Okuyan Nurt Ha. 
111 Poyraz. MUzeyycn Scnar, 21.15: 
MUzik: KllçUk orkestra. 22.15: .Kem. 
tekct saat ayan, AJııns haberleri; ~ı. 
raat. EshaJn - TahvUAt, Kambiyo -
•ukut borsası (Fiyat). 22.SO: Kon\l:'!. 

ma: (Ecnebi dillerde - Yalnız kt 
da\ga PQatıııılle). 22.SO: :Mnnk: Ca:ı:. 
:tmıd (P.I,) (Saat 23 e kad!ll' yalnu: 

~ • 23.2SJ23.t0ı 

24.2.1940 Cumartesi 

Sinema ve tiyatrolar 
ŞElflR 71'l"A'IJWSU 
Tepc'bafı Dram KumU 

A l'PJll 2().80 da: 
O KADJN 

$ • ., 

ı.:omcdi Kı.ımu: GUrıdl.tz H te Çocuk 
Oyunu, Alt§ıım 20.30 da: 

JIERKF..S l'ERL1 YERiNDE 

UA LK OPElt!:l'l 

Hu ak~ 9 d& 
CQ KUYUML~ 
Zozo Dalma811l 

Ya.zan: 
l 'UMlf 81lrllri 

ALEMDARsınemasmda 

1 - Cebelüttank 
Casusu 

Doya doya g111mek, kana kana eğlenmek tlra&tmı ikaçınuaymız. 1 ·~ 
l'rognuaa Ubc: l) Dlltt-• ... güd ,-e Jaılaıı. Paramunt .ıunı:tlda · "TI!'e b !:!larmt 'kaldrrrp onları 

,,_ •· 1 selumlamrvordu. 
<C".11 90• ha.berler. Matvö, randP.VU foin tavin e· 

2 - RENKLf MlKI Walt Dimey ı ~Hmiq olan lokantava vardığl 
Bugün saat 1 '"C 2·30 da tenzil~tJı matineler. 2'.aman Bocıenle mlisterlsi Fay. 

•~~!-mMıJl!!l'!~ı ron Badim~vf birer lk!!.d h Ma-
l llllııilmıilUllHllDlli.U~ıuı; 1 •liWlııllllıllmiu 1 der ııarabt ıeerken boldu. ı 

ı 9,:'~ITTl!!liıBııM1Rmm-.ınatmmın1uınımınıımın11, .. ın111Rl~ 
; 

lstanbulun ca, ciJ:rer 2 komiği 

lsmail Dümbi.illü - Şevlıi Şakragin 
Baştan başa kahkahalarla l'olu ClHANŞUMUL MASAL 

M~MöŞ 
Türkçe Sözl 'j Türkçe Şarkılı 

Göriilmemiş büyük muvaff aki. ""etlerle dc\'am ediyor. Memleke· 
timizin en tanmmıs masiki f tadlan \'e en 'hii o1cuyuculannm 

tertip ettikleri musiki kıınu seyircileri ,gaşycdiyor. 

TAKSi ~ ~~~~ti~~,:nda l 
ı m 1BllllllllılllM1h• -----



Yeller Kare
lde ilerliyorlar 

A..-a, 23 ( A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, çocuk esirge -
me kunımu genel merkezi ida -
re heyeti çocuk tiyatrosu kad -
roewıu taadik etmiştir. Çocuk 
Uyatroeu teıruıil heyetine ıeçi. 
enlerin bir kwnı balkevlerl 
elemanlarından ve hemen hep • 
, i lise veva benzeri orta tedrl • 
<sat mlleeeeıseleri mezunlarmdan
dır. 

Tivatronun tam teşkllatile 
teessUaU Uç senelik bir program 
la tahakkuk ettirilecektir. Blr 
taraftan bu hazırlık çahşmaları 
yapılırken diğer taraftan da, 
önümllzdekl mart ayı içinde U. 
ıua ve Sus sinemaları binaların. 
da temsiller verilmesine de baş. 
!anacaktır. 

Tivatro senesinin dört ayında 
memleketin muhtelif yerlerinde 
temsiller vanacak ve önUmllz. 
deki sene kemti husu.al binası. 
ıa yerleeecekttr. 

,,vatronun ilk avlara ait re. 
oertuan f ~!nde tanmm13 mu. 
b~ :Tirlerlmlzfn bazırladıklan 
"llVMlerle nm ~cuk ti~l'fttrosu 
edebivatmm ırtızel Hrneklerhı-
1en t.erctımeler vardır. 

Amca ~ukJara mahaua kon 
aerler ve resitaller de yapıla. 
caktır. Çocuk tivatroıunda kO. 
Q(lklere mahS1U1 bir dam kunru 
'l.Çllacaktır. Ankaranm birçok 
tanmmış aileleri cocuklannı bu 
kUJ'Slara memnuniyetle kaydet. 
tinuktedlrler. 

Amerika 
cumhurre.sliği 
münakaşaları 

Ruzveltin karan Avru· 
pa hidiıelerine baih 
VAlbtgtoa, IS (A. A.) - Rua

velUn gaybubeti muma!leyhln n
çllncll de!a olarak relslcumhurlu
ja intihabı lıakkmdakl mtlnakqa. 
lann bwm azaltmamııtır. Bu mll
nakapler iki parti arasuıdakJ in· 
tih&b mllcadeleainln blk1m uuu
nıaa tetkil etmektedir. 

Demokratlar Ruzveıt tekrar ID
llhab edllmeği kabul ettiği takdir
de kendisine tarvı hiçbir demok. 
rat ııamset ~anlmryacatuu iti
raf etmektedirler. Reisicumhur 
muavini Garner tarafından açılan 

mllcadele kendiliğinden nihayet 
bulacaktır. 

Slyul mahfellerde Ruzvelt ta
rafmdan verilecek karann A vru
pa bldlaelerlne bağlı olduğu aöy
leamektedlr. Relaicuıııbur beynel
milel meselelerin kendJalnJ.n bqb. 

ca metpleslnl tqkil ettıttnı ve 
her teYden evvel bu meselelerle 
al•kadar olduğunu eaklamamakta. 
dır. Bundan baılra reisicumhur an
cak tekrar lntlhab olundufunu 
aaklamamaktadrr. Bundan bqka 
reJ81cumbar ancak tekrar lntlhab 
ecUleceilnden emin oldufu takdir· 
de yeni bir lnt.lhab mUcadelealnJ 
•öae alacaktır. 

A vıııpa vulyetlnJn hadraD ve
ya temmuıa kadar Amerikan ef
kln umumJyesinde RuzvelUn mem. 
lekettn mukadderatını idareye de
vam etmesi llmngeldflt bnaatı

!ll bulale getirecek kadar tııJdpf 
ıt:meaı lAznr :ır. 

Gümrükler Vekl· 
le tinde 

• GUmrUk Veklleti zat işleri 

lngiliz tayyareleri 
Harp başındanberi 151 Alman 

f ayyar es• düşürdü 
LondnJ. U ( A.A.) - Alman.

tarın hava zaviab hakkında 
muhtelif gazeteler ve eT.Cllmle 
Evening Standard gar.etcsi bir 
takım hesaplar neşrettikleri i. 
çfn sallhlvettar kaynaktan Reu 
ter a ia.nsına aşa'bdaki sarih ra. 
kamlar tebliğ edilmi§tir: 

U Alman tavvaresi muhak 
kak surette ve 9 tayvare df' 
muhtemel olarak Oslerfne dön· 
memiştlr. Bu rakam yalnız ln-

gilia adalan üzerindeki böl~e 
içindir. Muharebelerde lnglh.z. 
ler bir tek tayyare dahi kay. 
betmemişlerd!r. 

lnıriliz sahilleri Heliı:?Oland 
ve batı cephesi de dahil oldu. 
~ halde cephenin bUtiln bölge
'erfnde Almanlar muhakkllk o · 
1 arak 110 tavvare kavbetmiş. 
'erdir. Bu rakamda Fransızla. 
nn dOşilrdtıfil tayyareler dahi! 
değildir. 

ltalyanın Londra sefirı 
Roma'ya geldi 

Alman kömürlerinin deniz yoliyle ltalyaya 
nakline artık imkan görülmiyor 

Roma, 23 (A.A.) - ltalvanm f rnllstenit muamele tatbikini ka.. 
Londra sefiri B. Butlanlnl, tngil. buJ etmiıtL 
tere hükümctinin İngiliz • ltal. tngiltcre hOkQmeti, ablukanın 
ya:ı münaıebatı ile sıkı surette a. müessiriyetini halel::lar etmcksi. 
llk&dar olan meseleler ve bilhuu ıln bu muamelenin temdidi imkL 
Al:r.anyanın ablukası çerçevesi nı olma:hğı mutalcuındadır. 
dahilL,de ltalyaya gönderilecek iyi maU1mat almakta olan ma. 
Alman kömürüne vaz;cditecck am. hafi!. üç giln Romada kalacak o. 
bargo meselesi hakkındaki noktai lan B. Bastianini'nin bu mesele 
nannnr İtalyan hilkQmetine biL nin halline mOteallik bazı teklif. 
dirmek üıere Rorr.aya ,.?tlmiıtir. leri Londra bbinesfne tevdi et. 

Malum olduğu veçhile fngilte. mesi ve haHhazmla Romada bu. 
re, ltaıvaya ihtiyae1tı zaruri olan 1unırakta otan lnJtiliz ırfibayaat 
kö:nlirün vamını deniz yoluvla komisyonunun hareketini tehir 
Almanvadan ithal etmekte olan etmesi muhtemel olduğunu beyar. 
İtalya hakkında ruc;han esasına etmektedir. 

Helrgolantdakı Alman harp 
gemileri bomba!andı 

Londro. 13 ( A.A.) - ~en 
ha.her verildiğine göre, İngiliz 
tayyareleri salı - çarşamba ge. 
cesl, Hel!J?oland yakmmda harp 
~terini bombalamıştır. Hava 
nezaretinin bir tebliği bu husus. 
ta dJvor ki: 

Salı gecesi, hattA C:&r8amba 
sabahı tav"arelerim;z Hel:,.,.o
land körfezi Uzerfnde çok faa -
l!yet göstermişler ve ada yakı. 
nmda görclllklerf ham 9'8mi'er1· 
nf boml>anYıman ebnfıslerdlr. 

SahU bataryalan Ye harp ge. 
mllerl tavvarP1,.rfrı •+~ire mu 
ka.bele etnıf"l1erdir. Uc; .Alman 
•a.vr.-.... ;, ta)')'U'eCIJ'Sl"'P'- b! 

"'"'" .......... "'!'. ~'l "'"''"''" kıwtli bir "e+fre .. ,.,_., ....... .,. 
A1man ta:vyarelerlOO. biri· 

nln dllgtlrQldO~ za"ne<°'i'lvor. 
Tavvare1erlmlzden hf .. b!r!~I ha. 
sara u~mamtf.'.ttr. Bir fnt?i11., 

tavvaresinin Ussilne avdet et. 
memesi havanm r.ok fena o!ına
ııı"'• .. tf-"'''"'t-ktedfr. 

Atatürk ve Vels'in ittihadı 
hükOmet nazariyesi 

(Bq tarafı I incide) 

sahih ol1rak bilinmediği" ve .. mu. 
tecavi% bir siyaseti hariciye an'a. 
nesine malik olan devletlerin ci. 
bantlimul bir ittifakı düveli tara. 
fmdan güçlükle temsil olunabilc. 
ceği" de dermeyan ediliyor. 

(Wels) in ''Avrupa ve Aaya. 
run f eliketlcri ve müıterek ihti. 
ya;lan belki dünyanın bu iki kıs. 
mu:daki kavimlerin bir dereceye 
kadar blrlCfmesine medar olacak. 
tır.", ''Olabilir ki bir 11ra kısmi it. 
tihatlar, ciluınıilmul bir ittihadın 
husulüne takaddüın eder." muta. 
lealar.m da kaydedeyim. 

- Efendiler, bütUn beıeriyetin 
tecrübe, rr.alumat ve tefekkürde 
teali ve tekemmülü hırütivanhk. 
tın, milslilmanbktan, budlmıden 
sarfı nazar ederek baaitleştirilmi{ 
ve herkes için anla•ılacak hale ko. 
nulmuş llemtilmul aaf ve lekesiz 
bir dinin teessüs ve inu.nlarm 
ıimdiye kadar bvgalat", levsiyat. 
kaba arı:u ve iştahlar araanda bir 
ıefalethznede yaşan-akta olduk. 
lannı kabul edttek bUtUn vücut. 
lan ve zekilan zehirleyen ufu. 
net tohumlanna galcıbe etmcğr 
karar vermesi gibi şeraitin husu. 
lilnU mllltes!m olan bir .. CihanşO 
muJ ittihadı hükumet tahayyülU 
nU.," tatla olduğunu inkir cıdece)ı 
değiliz. 

Bu tasavvur •e tahayyOle kıs. 
men milpbih bir hayal, hilAf etçi. 
teri ve pan lsl&mf zm taraftarlın 
nı, - Türkiyeye musallat olma 
malan tartiyle - memnt•'! etmek 
için birde de tasavvur edılmiıtl. 

Tavuaur olunan nazariye ıuy. 
du: 

Awupadan. Aayadan. Afrika 
dan veaalr kıtalarda ya~avan la. 
tim heyeti içtlmaiveleri, ktikbal 
de herhıngl bir giln irade ve ar. 
zularmı istimal ve tr.tbike iktidar 
ve ıerbeatl kealrwderler. O zaman 
lilzumlu Ye faydalı rr8rUrlene, BL 

· nn icabattna muvafık bir ıurettc 
bir takım itillf ve ittihat nok•ı . 

biribirlnden tatmin \'C temin ede. 
ceği ihtiyaçtan vardır. Miltekabil 
menfaatleri mevcuttur. Bu taaav. 
vur müstakil lalim bükQmetleı-in 
sahibi aıllhfvet murahbaalan bir 
araya gelip bir kongre yaparlar; 
ve fala.n ve falan ve falan isllm 
devletler araımda ıu veya bu mü. 
nasebetlcr teessOs etmiştir. Bu 
mllnasebatı milıterekeyi muhafa. 
u ve bu mUnaaebatın tazammun 
eylediği terait dahilinde mlittehl 
den hareketi temin lcin blltlln la. 
llm devletlerin murahhaslanndan 

UrekeD blr meclis teşekkUl ede. 
cektlr, ittihat eden istim devlet. 
ler bu mecliıi.ı reisi tarafmd2rı 
•emsll otunlcaktır; iste o :ı:a~a., . 
;st~rı~rse. o ''i"t~..., !'Omut lttihad· 
hükGmet" e hilafet ve milşterel· 
'Tleclisin makamı rivasc.tlne inti 
"ap olunacak ~·ta da bJtlift ünva 
m verirler. Yoksa herhanri bir 
1s1im rlevletinln, bir zata, blitUn 
talim dilnyası umurunun tedvir 
ve tem§iti a!lihivetl"l vermes: 
akıl ve rra-trlf'm hic; bir vı:!.:~ 1ca 
bul edemivece~f bir kevfivcttir.'' 

Summer Yeis 
Yarın ltalyaya muva

salat ediyor 
Roma, 23 (A.A.) - Summer 

Wels'in pazar f?{inll Napoliye gel 
meai beklenilmektedir. tyl malQ. 
mat almakta olan mahafilc: göre 
'1luma "leyh. Rotr.ada ancak iki giln 
bbcak ve Musoliniye mllJald o. 
lacktır. Wela, salı cUnU Bcrlinc 
gidecektir. 

Miron Taylor'un da aynı n. 
purla gelmesi beklenilmektedir. 
MumalJeyh, puarteal gününden 
itibaren Jcen:ilsinin Papa tarafm. 
dan ilk defa olarak resmen kabu. 
lllnün tqrifata mlltcaltik teferrll
atmı teebft m11ks.-rlf••le Kııırmn31 . . 

1- VAKiT 

1 Develi'de 1 

Yenıden 30 ev 
yıklldı 

Kayaeri, 23 (A.A.) - Bu gece 
yanuncian sonra O /30 da tiddetli 
bir yer aaraıntısı olmuıtur. 

Develi kaza merkezinde 30 e\ 
yık.lmııtır. Halkın muhtemel teh 
tikeye karşı korunabilmesi için i 
ca~den tedbirler alrnmıgtır. Nü. 
fusça zayiat yoktur. 

AyLnda da ü: !'liddetli aanınb 
oldu 

Aydın, 23 (A.A.) - Dün u. 
balı Aydında biri uat s de fid. 
detli, ikinciai 6 da hafif, üçüncü 
ıil 6.45 de oldukça şidd<tli olmak 
üıere üç sarsıntı olmuıtur. 

Bu yer aanmtıbrı civa..· köy. 
lerde hissedilmi!, Erbevlideki in. 
cir tanın kooperatifinin duvarı 
çatlamıt Ye yine Erbeyli Vı! Sınır. 
teke köylerinde birkaç evin baca. 
lan yıkılmıt ve sıvaları dökül. 
mUıtUr. 

Şibinbrahisar' ela 
$. Karahiıar, 23 (A.A.) -

DQn burada biri saat 16 da diğeri 
16.30 da UçüncUsU de ~ece 22.30 
da olmak ilzere üç hafif sarsıntı 
olmuıtur. 

Jzmi~de 
lzmir, 23 (A.A.) - DUn aa. 

hah uat 5 de, 5.50 de ve 6.45 de 
Tirede garptan şarka doğru orta 
şidd~tte Uç zelzele olmuştur. Ba. 
vındırda da 5.50 de ve 6.45 de 
iki9er saniye süren iki zelzele ol 
mustur. 

KAYSERi VATJStNtN 
TEFr.ŞLEIU 

Kav~. !! ( A.A.) - (Gec!k. 
ıniı,tir.) 

DUn sabah, Develf fe1lke• 
mmtakasında tayyare lstikAafı 
vantmlmış, bunu müteakin Kav 
3eri valisi, beraberinde a ianm
:nızın muhabiri oldui!u halde, 
~lzele u.haama hareket etm~ • 
Ur. 

Ze'r.elenin Develi kazası klSy. 
'erlııde Y&Pllllf olduihı ta.hrl
'>atm billnçoıu fUdur: 

Sarsmtmın ılddetli olduğu 
Soysallı, Sendermeke, Kurk w 
Kulnak köyleri tamamen. cfva. 
nnda bulunan diüer kövler 
kısmen hasara u~mıstır. Sar· 
smtmm kma fasılalarla uzur 
zaman devam etmesi kövlUnün 
evlerini ~ltmuma fırat ver. 
:IJl?fnien zayiat u olmulf, bOtiln 
"?lmtakada 37 kfıd ff1mftf, 800 
havvan telef olmuPtur. 

Sarsıntı esnasında Ercevişten 
birkaç kava parça.sının yuvar. 
'andı~ görillmli§tUr. 

Develi kaza merkezinde sekiz~ 
yıkıınu~. bazı e~!erın duvarları 
~lJCUru~ postahane ve mauye daı 
.esı ı.e o. ta o.uıı bınasında büyuı.. 
çatlaklıklar bası! olm~tur. Postci 
.wıe çadıra nakledumı~ ve orlci 
oku! tedri~U talıl edılmıştir. 

Oeveiı hallunın ev ıenru terkede· 
rek çadırlara çıktıgını gören vah 
ı.>u sarsıntının ~rzıncan sahasın· 
daki Jelze.erun buralara kadar ya 
yılan ihtizaza olduğunu soyuyere •. 
.ıauun evienne dönmelerim ve biı 
ı>irleriru korkutmamaıarım tavsı· 
ye ederek sük1lnet te!.kın edilıwş· 
tir. 

Enlw k:ıldırma, eş~·a çıkarıwı 
1§1 kısmen başarılmış, vilayet Kı· 
Jllay şube;;ince un. ekm~k ve sah 
gıda maddeleri yo.lanmış, lilzumı..ı 
kadar para kaza ~rkeıine bıra 
kılmıştır. 

Ev~eri klmilen yıkılan köylüleı 
vilayet merkezinden yapılan yar· 
dımla g~en evvel tamamen ça· 
dırlara yerleştirilmiştir. Açıkta 
.dmse bırakılmamıştır. 

FelAketzede.eri yerleştirilmlı ol· 
Juklan ça:lırlannda ziyaret edeı . 
vali Şetik Soyer, Cumhuriyet hü 
.{Qmetinin hüsnü tedbiriyle hay· 
van ve eşya zayiatının, yıkılan ev· 
le:in eskisinden daha iyi bir ~kil 
de yerine konulacağından emin vt 
müsterih olmalanm söyliyereJ; 
:cöyJQyü tatmin ve teselli elmi;;
lerdir. 
~ yansına kadar fc'!i?,et sa 

'12smda dolaşılmış, bOtün ki>yEl 
!erin yerl~tirildiği gözle görülerel 
31Akada .. Jara bugünün iş tert;rle"• 
hakkında direktifler verildiktc;
";Onra Kayser-iye dönmn .. ·~:dir. 

Gece sarsıntı olmamıştır· 

s p o r - - .. 
qu axşamki güreş 

seçmeleri 
6 mcı Balkan ~ ·· eşlerine işti

::ı.k edecek ~iir"""' ·ıeri ser.met 
ü ~re bu akşam Bevoi{lu Halk. 
e-.: salonunda s:-"t 17 de müsa· 
l::ık:ı yap1lacaktır. 

Bu miis9.bakalardan sonra. 
~Jreş milli takımımızı teşkil e. 
rlecck güreşçiler seçilmiş ola
caklardır. 

Müsabakalar şu güreşçiler • 
rasında olacaktır: 

53 kilo: HüEevln, Kenan. 61 
'cilo: Yaşar. Celal. Suat, 66 ki.. 
' o: Yaşar Doihı. Yusuf Aslan, 
72 kilo: Celal. Kandcm!r, 79 kl
."': Mersirı1i A hr·ct. Adrıan . Va. 
'lit, 87 kilo: Mııc;tafa, Mehmet. 
ı.i:·ır siklet: Co"lan Mehmet. 
3&m'"ıın'u Ahmet. 

Voleybol 
Haydarpaşa - S. B. 

olwlunu yendi 
Diln şehrimize S?elen Siyasal 

Bill!iler Okulu voleybol takımı 
ile Haydarpaşa lisesi voleybol 
t.akınıı arasında Beyof\J halke
vi salonunda bir milsa.bake ya. 
oılmıı;tır. 

Mutat merMI mden .. .,_!',rıt mtl. 
şahlar hakim bir oyun oynaya• 
f<Uıj ... r hakim bir ovun OVllaya.
.-..:.; birinci seti 15-12. ikinci re. 
ti de 15 _ 13 1: -:.ııarak galip 
~etmişlerdir. 

Ruğbi talaım 
Galahımrav snor klübO. me,,._ 

leketimlzde ilk defa olarak bir 
ruğbi takımı tegkil etmeğe ka.. 
rar vermişt!r. 

Ancak ikinci bir ruğbi takımı 
mevcut olmadıf'rından C" llatasa· 
raylılar bir takım daha teşkil 
ederek karşılıklı mllsabakalar 
'apacaklardır. 

Türkiye Kroı birinciliği 
Heybelfadada 3 martta yapL 

1 nc~1< Tilrkive tros blrinri!lklert 
ne 18 bölgenin iştirak ettiklerini 
evvelce yazmı~tık • 

Bu müsabakalara İstanbul, 
.:~ • .M kişilik 3 takımla iştirak 
~ecektfr. 

Bugünkü maçlar 
İstanbul mektenlerl voleybol 

1e fııtbı..,1 lik hevetinden: 
24.2.1940 cumartesi gUnl 

yapılacak fut bol maclan: 
Taksim Stadı 

Saha kor_iseri c .. vat Tlr.f~. 
Hakem S!at -Vefa - YUce UL Ahmet H 

kil Hsesi Adem 
Boğaziçi - Şişli · Refik 15,10 
Terakki lisesi Top 

Şeref Stadı 
Saha komiseri: Ha vri Rat!11J 

Yalım, bölo:e san~t mektebi - Ti· 
"!9.ret lisesi hakem Tarık özer. 
engin saat 14, Pertevniyal EE&o 
si • Darüsşaf aka lisesi hakem 
Sami Açıköney saat 15.10 • 

24.2.1940 cumartesi gi1nll 
yapılacak volevbol maçlan: 

Bevolilu hcılkevi acılmnındca 
Saha komiseri: Muhtar Em. 

re, Havrive - Işık lisesi hakem 
Naili Mora.n eaat 14, Galatasa• 
·av • istiklal lisesi ha1tem Na!ll 
Mora'l. saat 14.30, Haydama. 
cıa • fst:ınbul lieesi hakem Nai
'i Moran, saat 15. 

inq iliz kr all 
Fon Şpe ile çarpışan in· 

giliz askerlerine 
ni§an taktı 

Londra, !3 ( A.A.) - Grat 
Von Spee ile yapılan harbe it
tirakten sonra ahiren lngilte. 
reye d5nen İn<?i!terenin Ajax 
ve Excter kruvazör!erlnln 760 
ki~iden mürekkep subay ve ef. 
radı bugün burada hevecanll 
bir şe!-cilde karşılanmıştır. 

Süvari muhafız kıtaatmm ve 
her iki kruvaz5r mürettebatı• 
nm S?eçlt resminde bUyUk bir 
ka 'abalık haztr bulunmuştur. 

Kral, harpte bilhassa varafl. 
!atanbul maarif tık J?österen birçok subay ve 

m ·· f tti• 1 • efrada bizzat nişan taktıktan 
U e t erı 1onra bahriyeli RUesselin dul 

lstanbul Maarif müdür'.ü~ kad r.evresire imtivaz madalvası ver 
rosunda açık bulunan ilk tedrisat mlştir. Rtı~sel, iki kolunu kay. 
müfettişliklerine tayinler yapıl b0•t:.ırı haMe eiivert0 ve c::ıkmr" 
mak üzere Veklletçe tetkiklere a1 dıf}ı yar:ılann tesirile aon ne. 
bailanmıştır. f~inf verinceye kadar arkadq.. 

stanbul maarif müdQrlü~ mü· lrmıı teıect etmişti. 
fetti~erinden a'tısmm da yeni açıl~ Kent dl\ktl, bUtUn kab•ne er. 
cak köy enstitilsQ müdürlük' erin, k. ,, ve deniz birinci lordu sır 

· · · eUe dl merasimde kel& Um ~tiE...~~.L.!!!E..!!:~~!!!!!!~~~ 



Bıçakların en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş -~ 
B ~01 1 

ucuzu ve en 
Hasan deposu Bahçekapı, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 
eyoğlu tramvay durağı karşısında. ~ ubeleri: Ankara, Kara A 

Üsküdar, lzmir - Kemeraltı, Eskişehir istiklal caddesi No3/ 

S essiz bir geceydi. Kadri 
meyhanenin te7:gahına yas. 

lanmış, hemen oracıkta ..ıçtırdığı 
l ir şişe rakıyı ağır ağır içmekle 
meşguldü. • 

.Meyhanede kimse yoktu. Kad. 
ı i bu yalnızlıktan sıkılıyor; kapı 
açılrp içeriye birisinin girmesini, 
kendisiyle konuşmasını arzu edi. 
yorldu. 

Fakat kimse gelen yoktu. 
Kadri rakısınddn bir yudum 

daha çekti. Karşiki duvarda asılı 
duran yan yatmış, güzel bir ka. 
dm resmine uzun uzun baktı. 

Bu resim bir tablo kopyasıydı. 
Kadri içini çekti; böyle bir kadın, 
auba niçin kendisine düşmemiş. 
ti!? ... Kadri, o tabloyu yapmış o. 
lan re~amı gıptayla arıl:lı... Gece 
sessiz, meyhane boştu. Kadri, 
meyhane kapısının birdenbire a.. 
çılıp içeriye birisinin gelmesini 
şiddetle arzu ediyordu. 

Nihayet bu da oldu... Birisi 
geldil 

İçeri gelen, Nazirti. Kadrinin 
umumi harpten daha evvelki za. 
manlardanberi tanıdığı arkadaşı 
Nazif! ... Şen, şakacı Nazif!. .. 

Nazif, tezg~ ldoğru yürüdü. 
- Ufak bir bira ver 1 dedi. 
Meyhaneci uyuklar vaziyettcy. 

di. 
Nadf tezgaha avucuyla vura.. 

rak: 
- Hey,.babalık, diye haykırdı. 

Bana küçük bir bira! 
Meyhaneci yerinden zıpladı: 
- Başüstünc paşam 1 
Kadri sırıttı: 
- Sana ne olmuş böyle nazif 1 

Bu ne caka? Etrafındakileri de 
görüp tanımayorsun artık 1 

Nazif, donuk gözlerle Kadriye 
baktı. Arka!daşını tanımaktan 
miltevellit bir mana, yüzünü do. 
laştı. 

- Vay, dedi. Kadri sen misin? 
Kadri meyhaneciye: 
- Birayı bırak, dedi. Biz arka. 

daşla şöyle bir adamakıllı içelim! 

- Param olmadığı halde tut. 
mağa teşebbüs ettim. Bereket ver 
sin işe yeni başlamış genç bir a.. 
vukat karşıma çıktı. Oğlumun pa. 
ra almadan müdafaasını yapaca. 
ğmr vaadetti. Fakat vaziyette hiç 
bir ümit görmüyor. Cürüm !lahit. 
Deliller hep aleyhine ... Berbat! 

Kadri söyliyecek söz bulamadı. 
Kadehleri doldurdu. Nazife uzat. 
tı. Birer yudum yuvarladılar. 
Sonra Nazif Kadriye eğilerek: 

- Bu bir şey ıdcğil, dedi. Be. 
nim küçük kız.da hastalandı. 

-Yok canım? 
- Evet, en küçük kızrm. Ba.. 

demcikleri şişmişti. Operasyon 
yaptırıp aldırmak lcizımgeliyor. 
Fakat evin içinde sekiz çocukla, 
bunu nasıl yapabileceğim bilmi. 
yorum. 

- Sekiz çocuk mu? 
- Ay, sen bilmiyor muydun? .. 

Evet tam sekiz çocuk... Her ne 
hal ise ... Doktora nten bir hayli 
borcum olmu~tu. Kız da dün 
hastalanmıştı. Doktoru çağırma. 
ğa cesaret edemedim. Fakat bu 
da bir şey değil ... Bu sabah traş 
oluyordum. Bizim köroğlu gelip, 
kızın ateşi artmış olduğunu söy. 
lemez mi? 

- Allah, Allah 1 
- Evet. Felaketler gelince, bi. 

rlbiri arldmca gelir! Birkaç kuruş 
bir yere koymuştum. Bayram yak 
!aşıyor; çocuklara öteberi alırım, 
köroğluna bir fistan olsun dikti. 
ririm, diyordum. Fakat naçar o 
parayı çıkardım. Bizimkine ver. 
dim. Doktor gelince eski borçlar. 
dan bir miktar ödiyerek ona toka 
ettik. 

Kadri acınarak: 
- Doğrusu; dedi. Böyle kara 

talih ben ömrümde görmedim. AL · 
lalı beterinden saklasın. 

Nazif bir yudum ıdaha içerek: 
- İyi söyledin, dedi. Böyle ka. 

ra talih görülmemiştir. Fakat bu 
bir şey değil. Cok sürmeden kapı 
çalınıp ev sahibi kendini göster. 
mez mi? Kirayı ist.emeğe gelmiş! 

*•* Sen bir kadeh daha var 1 
Nazif, Kadriye yaklaşarak: 
- Doğrusunu istersen, dedi. Kadri üç kadehlik içki daha bo. 

Ben buraya cebimde birkaç ku. şalttı. Biri Nazif için .. İki misli 
ruşla geldim. Param yok. Daha i. kendisi için ... Ve kadehini kı~men 
lerisine de gidecek değilim. Şöyle yuvarladıktan sonra: 
kafamı dinlendirecek bir yere ba. - Emin ol Nazif, de:li. Ben 
ktyordum. (Gülümsiyerek) Sen ömrümde böyle şey görmedim. 
nasılsın bakalım! Bütün bunlar eğer benim başıma 

gelmiş olsaydı deli olurdum. Val. 
Kadri omuzlarını kaldmp elle. Iahi deli olurdum. 

rini kısarak: 
- Vallahi. dedi. Ne söyliyc _ Nazif düşünceli bir tavırla: 

yim ı Halimden memnunum işte. - Evet, dedi. Lakin işin kötü. 
Geçinip gidiyoruz! sil, benim küçük kmn fena halde 

Kadri bun:dan sonra şişeyi bo. hasta olduğunu söylüyorlar. Bu. 
ğazından parmakları arasına sı. gün öğleden sonra hastahaneye 
kıştırarak, kadehleri de avucuna kafüırdılar. 
alıp masayı işaretle: Kadri şişeyi uzatarak: 

- Şu iki üç tabak mezeyi al, · - Vah yavrucuğum vah ... diye 
Şl.!racıkta dertleşelim, dedi. hayıflandı. Senin içkiye, dertleri. 

ni unutmağa hakikaten ihtiyacın 
* * * varmı~ ... Al, bir tane daha çek 1 

Her ikisi de masaya oturdular. Nazif şişeyi alıp dibindekini 
Kadri: kadehine kamil en boşalttı: 

- Anlat bakalım, diyordu. Sen - Teşekkür ederim, dedi. Fa-
ne alemdesin? Hfila aynı müesse. kat hunlar bir şey değil. Buraya 
sede çalışıyor musun? geldiğim zaman yüzümde gör'dü

N:ızif meyusane başını salla'dı: ğün yeis, korku bunlar yüzünden 
- Maalesef, dedi. Oradan çıka. değildi. 

rıldık. Aşağı yukarı bir ay var... Kadri yutkunarak haykırdı: 
- Sebep? - Yok canım! Bir felakete da. 
- Vallahi anhyamadım. Tasar. ha mı uğradın yoksa!? 

ruf etmek mecburiyetincielermiş Nazif titrer bir halde: 

ANI TESiR 

Baş, Diş,, Nezle, Grıp, Honıa· 
tizma Soğu!< Algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Liizumundn. giimle 3 kaşe almnbilir. 

,,,. ... ' : .......... "-; .... ,,._ .... \ ı'• . •• . ...... ":~ 4 .•'\. '·ı' ' ....... • t ... "(·~ ( w • .. ı."' .... •.· 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 7200 Ura olan 30000 Kğ. Karpit 26/ 2/ 1010 Pazartrsı 

gUnU •aat (15) on 00,,te Haydarpaşada Gar binası dnhlllndckl Komisyon 
taratındım kapalı zarr uııullle satın aımacalttır. 

Bu l~e girmek lstıyenterln MO llralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
etliği vulkalarla tekll!lerinl muhte\i ı::ırflarını nynl glln snııt (H) on dörde 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lllzımdır. 

Bu ı:e alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1002) 

• • • 
Muhammen bedeli 26500 Ura olan Uç adet Rontgen cl~an ve teferruatı 

!l/ ·Ul940 Salı gfuıU saat 15 de kapalı ı.ar! u.sulU ile Ankarada ldare bina. 
sında satın alınacaktır. 

Bu i,şe girmek istıyenle:ln 19S7,5 liralık mu\'akknt t"m!nat Ue kıın•ınun 
tayin ettiği ve.slkalnn ve tekll!lerinl aynı gUn f&Rt H de kartıı.r Komisyon 
Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarp~a veznelerinde .ıııatıı. 

maktadır. (1434) 

Emekli dul ve yetimlerin nazarı dikkatine: 

Emlak E ytaın Bankasından: 
:Mall§larını Bankamıza temlik ettirmek .suretlle ıılıın C'mekll, dul ve ye. 

timlerin Haziran - Ağwıto.s 19&0 Uç aylıklarının tediye.sine ı hlnrt 910 
tarihinden ftlb:ıren ba_,\anacaklır. 

ı - Maaş sahiplerinin temllk muamelesi lçln ellerinde bulunan bir de\'. 
re evvel Bankamızca \'erilmiş heMp puslnlarının alt kısmında yıızılı gün ve 
saatlerde, totoğranı nU!u.s cüZ<!nnlarlle birlikte Bankamıza mUracnattan: 

2 - Her hangl bir .sebeple me?.kur lıesnp pıı:sulalarınıı. tediye gün \'e 
sııatı yazılmamı;, olanlar \'nrım, bunlara alt maaş sahiplerinin ı Marttan 
evvel Bankamıza mllracaat ederek gün ve .enal!erinl öğrenmeleri, 

3 - Aııkcrl maJilllerln müracaatı :Martın ilk iki gUnU 7.l\r!ında kabul 
edileceğinden bundan sonra vaki olacak mUracaatıarm diğer maaş Mhiplcri 
gibi muameleye tl\.bl tutulacag-ı ve ınnlfillerln nU!us ll:'zl:erelerlle llcramlyc 
tevzii eUzdnnlannı birlikte getirmeleri lltın Olunur, (]::Hı 

l~ıı.tJh nlrlııcJ Sulh llnlmk ll:ikinı. ı 
ll~iıu.leıı: 

940/ 207 

ewm & 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

Posta, Telgrnt ve Telefon idaresi
nin Fatihte Çılunkçı Kemalettin ma
hallesinde ZUJ(lll çeşme sokağında 33 
No.da sakin Hakkı aleyhine açtığı 

nlaca.k davası için gönderilen zııbtı 

davaya tebliğ memuru tarafından ve
rilen m~ruhatt:• göstcrllen ndre.ste 
bu namda bir kimse olmadığı bildi
rilmiş ve mııhkemece müddei vekili
nin talel.ı!le mUddea.aleyh hakkındn 

15 gllıı mUddetle tı!nen tcbllğat icra
sına ,.e muhakcmenln 15/ 3, 940 snat 
10 na talikine karar ve!"llmlş oldu. 
ğUndan bcrmuclbl kıırnr y~h·mU ve 
saatl mczkQrdıı. mı.ı.hk<'metle lsbatı 

mevcut etmediği ,.e tnrııfından bir 
vekil göndermediği takdirde gıya. 
bmda mubakemt'ye bakılacağı tebli~ 
makamına knlm olmak Uzcre l!Anen 

-.a E :mti WANAl*M ________ ;.:. · --~-- ·- ·-

tebliğ olunur. (3150 ı) 

!! ::::::..~ ::: : :: : ::::: ::: ::J: :::: :: :::::::::: ::ı: 

~ G.. H k' . * oz e ımı i: 
:.: 

~i Dr. Murat R. Aydın ~ .c •. 

galiba ... Açıktayız! - Evet, dedi. Hem hepsinden llan 
- Vah zavallı Nazifçiğim. daha büyüğüne! ... Sabahleyin traş Kart.al Sulh M. lıkl'ntefllrıden: 

HBeyo~lu - Parmal,knpı, imam~ 
iisokak No: 2. Tel: 41553 ~i 
::Muayene \".~ her türlü göz~ 
gı\meliya~ı fık<ıra icin pnra~:z ..• - Bu bir şey değil... Ben da. olup ayna k<lrşısın':fa yüzümü letlmat vekili Avukat İbrahim .. . . 
~ ı: 
::ı:: ::r::ıa:=:::.: .::m:1::::ı::r.msr:-.ai ----·---

S\lllBI: ..ısrn u::, 
B.ı~ılılıııtı Vf'r: l'Hirt MAtnıın~ı 

llmııııı ~t'!ıriv:ııı 11lıırr l'ılf'n: 
llrCik .\ hrııı·t ""''l'n•il 

ha ziyade, bizim büyük oğlanın kurularken kolum aynaya ~arpıp lzzet'ln Knrtaı kazasının Rahmanlar 
halini düşünüyorum. Son zaman. yere düşerek paramparça olmaz mcvkilndekl bahçenin mutaııarrıt ve 
larda bir takım fena huylu arka. mı? ... Bu karışıklık esnasında ma. his.sedan Muhiddin, Sndık, HuJQsl ve 
daşlarla geziyordu. Bir türlü ma. "'anın üzerindeki fotoğrafım da Hadice aleyhlerine ikame Ptml~ oldıı
ni olamamıştım. Dün işittiğime yere düşüp tersyiizü kapanıvcr. ğu luılcl tuyu <!avasmm icra kılır.an 
~öre, nihayet bcışını belaya sok. di. (N:ızif, omuzları şiddetle sar. muhakemesinde mUddcialcylılmln ika. 
muş, yakalamış, deliğe tıkmış. sılarak, hıçkırarak ağlıyordu.) mctgtlhları meçhul olmn:n hsseblyle 
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