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Vels Zürihte 
Zürilı, 28 (A.A.) - Summcr Vels bu ak

şam Romadan bura:r:ı gelmiştir. Bin kişllik 
l>ir halk kUtlesi lluzvell'ln mUmcssilini al-
1-:ışl am ıştır. 

Resmi hiç lıir konuşrnn derpiş edilme
miş olduğundan hUkiımetln bir mUmesslll 
Vcls'iıı mıl\"nsalatıncla hazır bulunmuştur. 

~tn118 (A.A.) - lcra. Vekilleri Be~ 
ft llıtttıı.,aat 11 de Başvck~let dairesinde PERŞEMBE 29 ŞUBAT. 1940 }} YIL: 23 "' SAYI: 7950 
J !DAR~ l·~vt: Ankara Cad.1STANBUL •Te~graf: VAKIT• T'ostA kutusu: 46• Telefon: 21413 (Yaıı) - 24:370 (İdare) 

40b••t • . d ~~ u çe pro.J!!!!:..!'!:"!a"!lan z 
tın t~hmin edilen yekOnu bulabilm"esi için f;kaıide Bu ak_şaı:n rad-
tedbırlere tevessül zarureti takdir olundu yoda bır hıtabede 

~··k bulunacak 
fik Saydam bu akşam saat yirmi-

Başvekilimiz /Beşer hukuku hakfunda anket: 
...-- ,_.. ,,_.,, ,_..,, .._..-. -' .-, -

Münevverlerimizin fikirlerini neşre başladık 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Mevzu un 

noktai 
gerçekleşmesi için yeni 
nazarlar ileri sürdü ~ u el 1ef1 erden yen 1 b" 1 r ve r g ·, Sayın Başvekilimiz Doktor Re. 

' 

de Ankara radyosunda bir hitabe. ~ "'rn de bulunacaklardır. 

q as 1 veya m ev c ut ve r g ,· ı e r Başvckilimizin bu hitabesi dev. 

/ııqili.::cc neyli llcrald ga::etc
sinin 1Ja§mıı1ıarririmi.::c m'ilraca. 
at cclerch lng-ili:; tarilı ııe içti-

~' Jetin dahili ve harici siyaseti hak-

ısdbe tinin fazlalaştı rı 1 m ası yolun- :~~~d~:,h~7.:::;1"::~:·
1

~: ::: dalga ile neşredecektir. 

Türkiyeden 
istenmemiştır 

TA>ndra, 28 ( A.A.) - Röyter: 
Müttefiklerin Türkiyeyc mü. 

r ıcaat ederek harp gemilerinin 
Çanakkale boğazından geçmesi
ne müsaade istedikleri hakkın
daki haberin doğru olup olma
dığı kendisinden sorulan saliihi
yettar bir mümessil. böyle bir 
talebin :\fontrö mukavelesine 
muhalif olacağım \'e bugün mcz 
kur mmtakadaki vaziyete göre 
hu :Efı.yialara doğru nazarile ba. 
lulmamak kap edeceğini bildir
miıtir. 

50 kilometrelik cephe üzerinde 
l4 Sovyet fırkası . taarruz ediyor 
F 

• / p f b •• ı • relik cephe üzerinde meydan 
ı,n er e samo o gesın- muharebesine iştirak eden 

Rus fırkalarının adedi 14 tah· 

de de Çek İl iy 0 r nıln edllmektccllr. Bu. fı:kala-
(Dovam1 5 uıcıdc) 

llelsinki, !.!M (A.A.) - ltes· 
mt Finlll.ndiya tebliği: 

DUn Finlfindiyalılar Kareli 
herzahmda dUşmana nğır zayi
at verdirerek müdafaa muha
rebeleri yapmışlardır. 

Ladoga gölUnlln şimalinde. 
dUşman taarruzları tardcclll· 
mlş ve müteaddit Rus müfre
zeleri dağıtılmıştır. 

Kuhmo cephesinde }'inla.ndi
yalılar muhasara altında bu
lunan düşmanın istinat nokta
larına karşı hareketlerine de· 
vam ediyorlar. Müteaddit dUş· 
man menli zapdedilmfştlr. 

Flnl:lncliya hava kuvvetleri 
dUşman kollarını, demiryolla- lj""'~""'tı"" ___ .. ~ 
rını ve cephane~klerlin bom· 1 i ıslı gxrulmemı~ 
bardıman etmlştır. J U V 

Birkaç düşman tayyare filo- : b• h k k 1 
su Finl!ndiya şehirlerini bom- ! ır U 1 mese 8 
bardıman etmişse de bUyllk 

·basar yapmamıştır. lki Rus f j 
tayyaresi dUşUrUlmUştUr. f YAZAN: i 

Hclsinki, 28 (A.A.) - Ha- f A. f r 0 d 1 t • 
vas, Vilpuri için yapılmakta o- ı.· M lÜJ e g o n f 1 : 1 
lan meydan muharebesi artan 

1 
bir şiddetle inkişaf etmekte- ! Pierre Louys 
dlr. Viipuri koyundaki adalar- : 
la. Vuoksi gölUnUn orta kısmı- i İld,kiı;i gönül rızasile e\'-
na. kadar uzanan 50 kllomet· i lenl.~or. Bunu yaparken şu 

: cürümleri işlemlş oluyor- • 
i lar: 

Yugoslav. güreşçileri dün geldi J 1 - Kız kaçırma 
f 2 - Şahsi hiirriyettcn 
i mahnım kılmak kasdile 
: hapis. 
J 3 - Fuhştyata tcş\'ik 
i 4 - Edebe muhalif hn-
: rcket 
i 3 - Mükerrer iznlcl bikir 
i 6 - Zina 
t 7 - 'l'aaddüdü zenııt 
f Böyle şey olur mu? 
: Olabilir. 
f Bunu, yarından 
: sonra 

I VA 
1 

Sütünların<la okuyncak-
smız ! ................................................ 

Dün pelen Yıtgoslav gilre§Çilcr u!jle vemeğimle ,(Yazısı 4 41Öde) 

Ycııi bc.Jcr 1ı•ıl:uku f'irafınr7a fi
kirlerini söylcııcn 1 smail !lak· 

fa 8altacıoğlıı 

'lnaiyat alimi H. G. V cls tara. 
f rnd.an 1ıazırlanan yeni be§er 
hıt1..""U1..-ıı 1mnwm için yardım ve 
alfil;a istemiş oldıığımu bildir· 
1ni.ş, V cls tarafından kaleme a... 
7man layiha ile eski fikir1eri ifa.. 
de eden ii.ç makaleyi de neşret· 
miljtik. 

ll. G. ·vcıs. ferdin haklannı 
l:Orıt?/U11 bir medeni alem 'JIG.rat. 
mal' gaycsilc, her millctiıı hiir· 
met cdccc(ii bir beşer hu1cu1w 
kammu lıa::ırlam.cıya çalıgmakta. 
tıc neşrettiği makalelerde bu ka. 
nwıım ana hatlarrnı izah et. 
mclcfcdir. 

"Va7•ıt" bu insani teşebbüs 
(Dct'amı ~ incide) 

Bir tebliğ ihtiyacı 
"Cumhuriyet,, 

bir gazete 

" yarı r.esmı 

midir? 

Yııknrıyn ko~·<l11ğıım117. klişe 
Fran~ızça Pafr .. - Soir ga7.etc
!'iiııin :.!:J/:!/40 taı·ihli ~nyı~ınıln 
çıkn11~tır. J,ondra Undyosn ay· 
ni günde hC'm ( Cumhıırlycl) 
in, hem clr. (Yakıt) m neşriyn
tnulnıı hnhls ile Tiirkiyc hnk
kıncJn hnzı mn 1 iıınnt ,·ermiş. 
Pal'is • Scıir gazctc<>i <le hu mn
lfınrntl l'nıl~·o ha\3.disl olnrnl.: 
nc..5rctıni<:tir. 1;-alrnt klir;;cl·c 
dikknt cılllh•se :Frnnsız gaze
tesi \·nkıt'ın ynhnT. k1>1uH nch
nı knydc<liyor. (Cumhuriyet.) 
in n<lmt ynzarkcn yannuı ''Se
mi officicJ,, yani ''Yarı ı·esmi 
gazete,, sıfntını ilfh·cyc lüzum 
g(kiiyor. 

Diz arn. sıra J\ vrnpa ı:nzcte
Ierin<lo Cümhuriyct gazetesi
nin adından bnhscdilirkcıı n:f"· 
nl şekilde "Yarı resmi gazct~ .. 
sıfııtnın t csa<liif ediyoruz. Şiip
lıcsiz bu gihi ıa,·sifleri doğnı
dan doğruya alakadar olmak 
cihetiyle Cıinıhnriyet sahiplcl'i 
ve muharrirleri <le göriiyorlar. 
I~nknt şimdiye kadar tekzip 

Cllil m eı116rinc gCiro h11 fl\t'7.(1:\ 

nc~ı·iya,tı ho~ giiı•(i 'i !, İ\•ı-i.li g/is· 
tcrmi!;I oluyorlar. 

ı;-nknt tı<'nha n.sıl bu i~tc alı'\
kadn r olması knbcdcn hiikfı
mct bnıın ııc diyor'.' Cümhuri· 
yet gnzctcsi lınkiknten ''Ynn 
rosmi,. bir organ nudır? 'l'iir
klycdc resmi mnlıafilin fikirle
rini, temııyiillcrhıi öğrenmek 
i~jn Cumhuriyet gnzctcsinin 
ynztlnrmı mı örnek nlınnl1<lır? 

Hiikfımetin bu noktayı bir 
t.cbılğ He nydmlatmn~. zanne
diyoruz, yerinde bir i~ olur. 

Uöylc bir teblij:': neşrine lii· 
zwu ~firüşümüz Cumhurly<:t 
gazetesinin ynrı resmi bir m:ı
hlyeti haiz olup olmamnsm<la 
şiipbemiz bulunuşundan değil· 
dlr. Cumhuriyetin de diğer ga
zetelerden hiç bir fn.ı·kı yol. -
tur. Am·nk madem ki AT"rnp:ı 
matbnatındn bi)ylc bir tellkhi 
ynr, bu tcllikkiyl hem dahlldo 
TC hem hnrlçtc t.nshllı etm~k 
1'\7.ıın <lır. 

Büyük bir gazetenin küçük . 
bir muharririne cevDp 

Evvelki günkü yazımdan dola
yı dünkü Cumhuriyet gazetesin. 
<le Peyami Safa'nın bana tariz e. 
den ve benim yazılarımı kendi a~ 
leyhinde iftira gibi gösteren bir 
fıkrası çıktı. Kendisini dev halin. 
de gören bu küçük adam (Va. 
kıt) ı istihdaf ederek ve iki ma
nalı P,ir kelime arkasında fikrini 
ıaklft'.ırak "küçük bir sabah ga. 
zetesi" diye tavsifte bulunuyor; 
ben de tabii küçük bir gazete mu. 
harriri oluyorum; bahse mevzu o· 
lan yazunı da büyük gazete olan 
Cumhuriyete karşı rekabet hissi 
ile, o büyük gazete muharririnin 
aleyhindeki bir davada hakimler 
üzerine tesir yapmak için yazmış 

l hulunuy(xıım! 
Şüphe yok. (Vakıt) l.~çük ha. 

cimde çıkan bir gazetedir, Cur1. 
hutiyet de büyük. Fakat o büyük 
gazetenin etekleri altına girerek 
şurayı, burayı dişlemeği marifet 
sayan o muharririn iddiasına gÖ· 
re benim o yl\zıdan maksadım, 
Ti:'rkiyede matbuat hürriyeti bu
lunduğunu anlatmak değil imi§ 
de, aleyhlerinde bir sürü dava a. 
çıldığı bir aırac!a kendilerini ar. 
kadan vunnak imiş! 

Büyük gazetenin küçük mu
harriri bu iddiRsiyle La F ontaine. 
nin meşhur efsancsirıde oldi.ğu 
gibi, yokuşta yük çeken bir ökü. 
züa boynuzuna konup da:' (Bi
tün bu ağır:lıklan ben taşıyorum) 
diyen sinece bcnziyo-r. 

(Devamı 5 incide) 



2 - VAKiT 29 ŞUBJ\ T 1940 

işaretler: 

Jugünkü maçlan yazıyor ! 
Serlevhaya rağmen ben ne 

maçtan. ne de spordan bahsede.. 
ceğun. Ben bi; ~ikolojidcn v~ 
bizim kendi 1§ler1mizden, yanı 
kısac:a.sı gazetecilikten bahsede
ceğım. 

Bir pazar akşamı idi. Bcyoğ. 
Junda büyük cadde. insan seli 
ile dolull dolup boşalıyordu. 
Şaoka dalgaları ayakkabı ve 

kostüm akıntısı içinde sel du; 
madan k~banyor ve caddenın 
ufkunu uzayarak kap:ı.tıyordu. 

Tramvay çanındnn frenlerin 
gürültüsünden daha keskin ses. 
lcr kalabalık .seli içinde çınla.. 
yordu: 
"- BugllnkU maçtan yazı

yor! Bu sözü satıcı çcx:uklarm 
aa.andaıı muhtelif yerlerde işit
fun. Pazar akşamı gazetenin sa
tış mukadderatı sadece o günkü 
m~lardı. 

Bir an için kendimi; heyecan 
bulmak için sadece maç bekle. 
yen bir bahtiyar addetmek iste. 
dim. Fakat bu mümkiln olmadı. 
Çünkü kulaklarım mUvezziin 
sözlerinl massederken gözlerimi 
tütUncU dükkanının camekanın· 
da asılı gazetelerin serlevhalan 
çekti. 

Bir takunya bUyüklUğUnde 
harflerle dizilmiş ne müthiş ha. 
'herler vardı. Bu haberler sade
ce uzak bir d~ada olup biten 
muharebenin fevkaliidelilderin. 
den ibaret değildi. Bu haberler 
içinde l>yleleri vardı ki tahakkuk 
etse varım saat sonra bu cadde. 
de dolı:ı..san insanların gaz mas
\kelerlnl başlarına çekerek sığı. 
naldara kaçmaları lazımdı. 

lnsanm heyecan duyması tc;ln 
l,ir havadisi sonuna kadar bile 
okumaya lilzum yoktu. Takunya 
kadar harflerle dizihnlş bir sa· 
tır bütUn sırlarını sonuna kadar 
açmış bir radyo hoparlörü gibi 
bağırıyordu. 

Hurufat halini alan bu ferya.. 
düfignn kimsenin gözüne bir 
§ey söylemiyor. Kulaklarma 
girmiyordu. 

"-Niçin? 
••- Halk harp haberlerine mi 

18.kavt? 
"- Dünyadaki ateşin mevcu. 

diyetinden rnl habersiz! 
"- Havır, ne harbe lakayt, 

ne de ~1n dehşeti hakkında fi. 
kirslzdir. Hepsini biliyor. Ak. 
şanı karanlığında dola.şan insan
ların yüzlerine dikkat ettim. 

Çok neşeli değillerdl Dünyanın 
neşeli zamanlarındaki pazar ak. 
şamlarınm kahkahaya bemeyen 
ruhu suraUannda. inikii.slar bı.. 
rakmamıştı. Yanımdan fısılda
şarak geçenler vardı. Bu fısıltı
lar epey ciddi şeylerdi. Uzaklı, 
yakınlı sesler F;eliyor: 

- Bugünkü maçlan yazıyor! 
Dilşünüyoru.m mllvezziln zı:

k8.sı diyeyim, fakat satış sevkı.. 
tabiisi kuvvetlidir. Ve bu kuvvet 
çok defa zekaya taş ~ıkartır. 
"Zekanın alet icat etmcsınc mu. 
kabil sevkita.bii bayatı idare e
der,, sözü muhakkak bir sUrü 
hakikati ihtiva etmektedir. 

Kristof .Kolombun dilny~m 
bir çok akıllı klmyagerlenne 
pes dedirten atlan meşhurdur. 
Zehirli otu, zehirsizinden aYIJ'an 
atlar ne 18.boratuvarda çalıştı • 
lar, ne de kimya hakkında as.. 
gart malQma.tla.rı vardı. Fakat 
sevkltabiinin bu harikulade 
kudreti onlara liboratuvar kuv. 
velini verdi. 

- BugUnldl maçtan yazıyor! 
Halk tahminleri deŞ'i!. haki -

kati bekliyor. Halbukı 939 har. 
bi başladııb gUndenberi tahmint 
havadis yerine koymaya çalışı· 
yor. Tahmin belki baz.an fayda. 
hdır. Fakat gaı.etecilikte tahmin 
kadar kötü bir rehber olamaz. 
I{ötll rehberdir çil.nkl\ tahmin 
bir nevi ukalilıktxr. Ukalllığı 
sevimli bir hale koymak lçln 
çok 1rayret gerektir. Bilhassa o. 
nu suiistimal etmemek 1lzmı· 
dır. Muharebenin başladığı giln. 
denberi haber şeklinde tahmin 
Adeta dUnva havadis piyasasın· 
da bir nevi enflasyon halini al. 
dı. Her en.f"Jasyon kıymeti daima 
sıfıra doğru indirir. 

Harp devam ettikçe numara
sız evrakı nakdiye neşrederken 
tahmin yapmak ajansları, ga. 
zetelerl kötU vaziyete sokuyor. 
Bu valnız bizim nzeteler için 
değil. dünva matbuatı için de 
böyledir. Bu tahmin llletinl do. 
ğur:ı.n sebep te malCUndur: Pro-
paganda! • 
Propagandavı tahmin şeklin. 

de ha.bere yüklemek derhal ak
autimellni gösterdi. Halle olanı 
anlamak laUyor. Olan pazar 
giinkO maçtır. 

MUvezziin sesi sansasyon a· 
rayanlar için bir ihtardır. 

SADRI ERTEM 

Beşer hukuku hakkında anket: 

Münevverledmizin fikirlerini 
. neşre başl~dık 

(Baş tarafı 1 incide J 
kar~sındaki oozifesi11i ifa et
ı.nıck için cvvcıcc de 1.:arar~tır. 
lıiığımız gibi memleketimizin ta· 
nmm1ı7 simalan arasında bir an. 
ket açmavı münasip görmüş •• 
tür. lluTruk, terbiye, edebiyat, 
tarih. diıı. siyaset ve tıp a.dam
Zan arasır.da y~ptığımız lJu an. 
'ketin netir.elcrini bugünden iti· 
baren ncşı e b<Z§lıyoruz .. 

181Mil Ha1~1::a Baltacıoğlunun 
fikirleri 

Terbiyeci İsmail Hakkı Balta. 
cıoğlunun bu b:ı~!st<:ld fikirle. 
rinl öğrenmek içın bır arkada
emıızı gönderdik. SözU bu arka. 
~ımıza bırakıyoruz: 

Vels'ln yem beşer hukuku be
yannamesi hakkındaki dUşünce. 
lerinJ öğrenmek istediğim de. 
ğerll ilim adamımız ilk sualime 
§Öyle mukabele etti: 
-Boş .. 
Ve, Vels'in "ferde verilmesi 

gereken haklar" diye ortava at. 
mış olduğu fikirler:n hiçbir ye
nilik ifade etmedikleri g ibi ka. 
bili tatbik oln.mıyacaklarmı da 
ilaveden sonra ~unları söyledi: 

- Bu şırrtı:ırı teyit edici kıw. 
1'etlerin ncıcr oldu!;larını bcya11· 
Jtamcyi uapanlardan sormalı •• 
Çünkü ben, bu aibi, ha.yatta pel.' 
kökü olmıyan f~l:irlcrin 8anl-.s. 
yonu olamıyaca_qın~ düşilnüyo· 
rum. Sonra bu ucnı be.~er hulMt
ku kcınununun h iç bir f a:ıJdası 
olamıyacafiı 7canaatindcyim. 
Vels'e BOrun ne /aydalar öğren. 
diijini aöylesin .• 8un'ar pirli7; ve 
'bütün~iU.:tcn mahrum. san1:S1JOn-
3'Uz bir teT:li/ uzqını .• 

:hıe-iliz tarihdsi V e!s'in h nz!r
la.nuş olduğu Uiyihavı bu şekil 
de tenkit eden İsmail Hakkı Bal. 
~ ...... hukukunun ne 
~e Jranmmam mllmkün ola· 
cağını tö11... izah etmektecEr: 

- B.,.. ..,.,. hukukuna ha· 
nka .okta.n t6fkil edecek iJ.1ıi.. 

verseı gerçekler §Unl.ardır: 
l) Bu alemde realite haysiye. 

ti taşıyan, yalnız milletler, mil· 
li •ıiuitclcrdir. 

f) Milli varlıklar nüfus kcsa· 
{etine vardıl•tan ve cn.dil8trilcş. 
tikten Bonra mutlaka cmperya. 
list olurlar. 

S) Emperyalizm mfllctfn m.U.
teaddi halidir. 

~) Harp bu 1..'iıtle cilvelerin
den doğan morfo'lojık bir zbru· 
rettir. 

5 J Cemıvctlcr arasında bu 
bUmre müsavatsızlığı oldul;ça 
lıa,.Ptc zaruri bir hal olarak ka
lacaktır. 

6) KUçilk mUletlerin kendi a. 
ralarında birleşmeleri Ya§ama· 
Ları için :::anıridir. 

7) Emperyalist aerıfşlcmeve 
1:ar~ı, küçük milletler birleşfkle. 
rinin vamıcal.:Tarı kar§ılama
dan 8Ulh doğabilir .. 

8) BC§er hukuk"U böyle bir 
birleşme taaawurwıdan doğa. 
bilir. 

9) SulJt dediğimiz mflstcsna 
h.tıl mttv:ızenenin çoaı•fjudur. 

Ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Vels'in bu bUvUk teı.ebbüsilnün 
realiteye u~ıinluk bakımından 
pek fakir olduPıından emin gö. 
rünüvordu. Sözi\nü bitirirken 
yine ba-cı!amış olduihı ~ib!: 

- Doş. dedi .. Tatbiki imkan· 
sız ve yenilikten mahrum bir 
çok 18.f' .. Hepsi o kadar .. 

Mu::.afler Acar 
~------~~~~ 

Gazi Köprü:;ü 
Arabalarla kamyonlann Gazi 

köprüsünden geçirilrresi kzr:ır. 
loşmıştır. Bunlar §irr..di salınh ve 
akşam muayyen saatlerde Gahta 
l·ö?rüsüden geçme~<te:füler. B:ı 
köprüdeki izdiha-nı azaltmak isin 
Unl·anan1 l:önrüsü za'1lanında ol 
duğu • ribi arabalarla kamycnlar 
Gazi köprüsllndcn iCÇirllec.ekler
d.ir. 

1 

Bir hayırsever 

2000 lira 
teberru etti 

Bu para ile bir mektep 
yapılacak 

----. Kartal KfiçllL. 
yalı halkından 
Bay Neşet Unsa· 
lan, Küçükyalı 
köyünde ilk okul 
yapılmak il.zere 
2.000 lira teber. 
ruda bulunmu1-

tur. Bu nfrnmtcli vatan-da1ın ver. 
mit olduğu 2.000 lira ile İstanbul 
vilayeti üç su11f4 bir köy okulu. 
nun inşasına pek yakında başlıya
cak ve eksik kalan taraflan da 
.. ilayet bütçesinden yapıl:cak 
yardımla karşılanacaktır. 

Bay Neşet Onsalan'ın killtUr 
S3hasına yaptığı bu değerli te. 
berru bütün vatandaşlar tarafm. 
dan takdirle karşılanmıştır. 

Sanat müessBse 
leri çoğalıyor 

Birçok vilayetlerde yeni 
usta okullan İnşa 

ediliyor 
Maarif Vekili muhtelif vilayet" 

terde san'at müesseselerinin mik· 
tanru çoğaltmak üzere tetkik· 
lerde bulunmaktadır. Bugün sa· 
yısı 400 il geçen san'at mücsse· 
ııelerlnin verdiği randıman çok 
iyidir. Yeniden bir çok vilayetler 
de ak?m san'at ve ıan'at mues· 
seselerl inşaat uııta okullan açıla· 

cak bilhaasa inıaat usta okuUan· 
nın miktan arttırılacaktır. Bu hu· 
susta Maarif Vekili mesleki ted' 
rlııat direkt<SrlUğil geni§ bir plan 
huırlamı§tır. 

Bu yıl Errurum n lzmirde de 
birer tn1aat usta okulu faaliyete 
geçecektir. 
Vekillik bu suretle orta tedrisat 

mü:sseselerini aynı zamanda 
san'at bilgi6i veveren birer mu· 
cssc.e haline gctirmiı bulunacak
tır. 

• ,{arlalda yenı bir 
ortao~<ul 

Tedrisata gelecek sene 
ba§lanacak 

Kartal ve Penclik ahalisinin or
ta okul ihtiyacını kar§tlamak U. 
%Ue Pediktc bir orta okul açıl· 
mıştı. Bu okulun norır.al tedrisat. 
la okuttuğu talebe miktan az gö. 
rülerek ders yılı ba~mdan itiba· 
ren çalı§ma §Ckli Çifte tedrisata 
çevrihni§tir. 

Çifte tedrisat yapan milcsae&e
nin öğleden ııonrakitcdrisatı Kar
tal ve civar semtlerinden gelen 
talebeye tahsis edilmiştir. 

Pendiğin Kartaldan uzak olma· 
ıı ve kışın buraya talebenin gL 
dip gelebilmesi mUşkUl olduğun. 
d an Kartal halkı kaymaka.-nlığı 
müracaatla, halkın yardım sure. 
tiyle bir orta okul binasmın inşa 
edilmesini istemişlerdir. Uzun bir 
çalışmadan sonra Kart<ılda bulu
nan mevcut Ermeni okulu ıslah 
edilmiş ve ı S dershane tik bir or. 
ta okul haline getirilmiştir. Yeni 
Kartal okulu tedrisata önUmüz· 
deki ders senesi başından itiba. 
ren baılıyacaktır. 

Vapurlanmızın ytbancılara 
kiralanmas1 menedildi 

Ayrıca 
de 

navlun Ücıetleıi 
teshil olundu 

M'Unatale VektlleU TUrk va· 
purlarının ecnebi memleketle· 
re seter etmoslnl menetmiş. 
ancak böyJe seferlerin mecburi 
sebepler altında ve hususi su· 
rette \"erllecek mUsaadelerlc 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Böyle bir Betere çıkmış olan 
vapurlar da işlerini bitirdikten 
sonra derhal geriye dönecek· 
lerdl r. 

Bu karara. son gUnlerde bU
ttln armatörlerin yapurlarını 
mUttefiklere kiralamağa baş 
lamaları sebep olmuştur. Ktır. 
lı teklifler karşısında kalan nr
mutörler tereddUtsUz olarak 
vapurlarını kiraya vermekte
dirler. Şimdiye kadar bu su· 
retle 10 ta.dar vapur klralnn
tnıştır. Kiralama işleri devanı 
ettiğinden yakın zamanda da· 
bili lbtlyaçlarımızı temin lçltı 
vapur bulunamamasından kor· 
kulmakta idi. 

Esasen Zonguldaktan kömUr 
nakletmek için vapur buluna 
mnmağa başlanmış ve navlun 
fiyatları da yUltseltllmiştl. lş· 
te bu mecburi sebepler Müna
kale VekA.letlnl yukardaki ka
rarı vcrmeğe eevketmlştlr. 

Bundan sonra harice gide 
cek gemilere mUsaade vermek 
Uzere lstnnbul liman reisliğin-

de bir komlsyon tşokkUl ede
cektir. 

Komisyon Ticaret, lktısat ve 
Münakale \'ekAletlerl murah· 
bnslarlyle şehrimizdeki ba.zı a· 
lAkadarlardnn mUrekkep ol:ı.· 
caktır. 

Digor taraftan son gUnlerde 
vapur navlunlarının yeniden 
yUkseltlldlğlnl gören MUnaka
le Vekft.leU eenelerdeoberl ge
lişi ı:;Uzel lndlrlllp çıkarılan 
navlun Ucretlerinl kati surette 
tayine karar vermiş ve bu hu
susta Ankarada bir komisyon 
kurulmuştur. 

Komisyon mesaisini bitirdi
ğinden bu iş için Anknraya git· 
mlş olan lstanbul mıntaka U
man reisi Refik Aya.otur dUn 
sabah şehrimize dönmUştUr. 

Konılsyon Zonguldaktan bU· 
tun limanlarımıza yapılacak 
naltllyatın navlun Ucretlerinl 
bir tarife halinde tesblt etmiş
tir. 

Bu Ocretler şöyledir: 
Zonguldaktan lstanbula ton 

başına 225 kuruş, Zonguldak· 
tan Derinceye 235, Zonguldak· 
tan tzmlre 266, Zonguldaktan 
Mersine 326, Zonguldaktan 
Samsuna 275 kuruştur. 

Bundan sonra htç bir vapur 
yukardakl tarife haricinde pa
ra atamıyacaktır. 

Kömür işi 
Efibank Sömikokla Karabü~ü 

~ anştırıp satacak 
Cumartesi gUnU Ankarayn 

gitmiş olan belediye reis mu· 
avlnl RHat Yenal lle lktısat 
mUdUrU Saffet dUn şehrimize 
dön m Uşlerdir. 

Aldığımız maınmata naza 
ran Anlcarada. kömUr meselesi 
etrt.fında aU\kadar makamlar· 
la temasta bulunmuşlardır .. 
Kok ve Sömlkokun satış ve 
tevzi işini dUn Ankara telgra
fı olarak yazdığımız gibi Eti
bank almaktadır. Banka TUr 
klyenln her tarafında olduğu 
gibi lstanbulda da bir satış ye· 
rl açacak, perakende satmak 
lstlyenler gelip buradan kö 
mUr tedarik edeceklerdir. Top· 
tan ltömtir ticareti bu suretle 
ortadan kallcmnktadır. 

KömUr fiyatı Etlbankla be· 

tediye tarafından tesblt oluna
caktır. Belediye satış yerlerini 
sıkı bir surette kontrol edecek
tir. lstanbulun senevi kömUr 
isl. hlAkl senevi vasati olarak 
76 bin tondur. Dunun 36 bin 
tonu Sömikok, 11 bin tonu 
Karabük, 30 bin tonu da Uç 
gazhanenin kömUrUdUr. 
Anknranın kömür tstlhlA.kl 

yeknnu 42 bin, lzmirln lse 10 
1.ıindir. 

Etibank Sömlkokla Kara
bük kokunu ve gazhane kokla· 
rını birbirine karıştırıp plya
.:ıaya çıkaracaktır. 

Bunların birbirlerine ne nlB· 
bette knrıştırılm ası meselesi 
nınden tetkik ve arama cnsU
tUsUnde incelenmektedir. 

' 

• 
~- ~ 
:ialkevlerinıP, ri 

külüpha~~~~ 
Yazan: Hilı:IJ'1eo!~ 

S ekizlnci ,yıl~~ef)eti ,el 
lulayan -'li . ~ ~ ~ 

lekctl.mizin kUlt~~ dıl- lf,,j 

hayatında hiç fi:~esl ol~ 
bir terakki me: .. ·ıııiı._~ı~ ".I 
tandır beklcdı~§.t ıır1er .~ faydalı bir teŞk~ ... ııi e" ~;+ 
tikçe ilerliyor; J~et~~ f 
yor; faaliyet d dJJJ \i ~ 
~enç ve yaşlı. k!Ui İt!~J 
tandaşla.r, bu ıxıı tlJ .. ,?' 
yfi.tiyet çatılat1{aıı••~ -"' 
gUn biraz daha -•~: 1) 
larla toolanıyorlS:'ytP""tıl".~ 

llayabmda ~ ~ıı. ~tJ"'.,
maktavım. Faka.~ ıJfı • .J 
lek edinmiş .d.e eııı:,ıııtl'!..t
vardrrmış değihıt!';, t~şll 
raber "Halkevt~rı bir ~iO 
soonın yerini bıç ı> ıı 
çUk görmUyo~ı ~ ~ 
daha z.iyade ın~ite.P1 .~ ~ f 
okumak oluY?.aaı1<evıet1 ,f~ 
tuphanele~!. -t~' tUP~YJ' 
de hanglsıne ~·de ~ol~ f~ 
lon.!art deret'e5111 çle ıt~ 
}erini bir cok ~Jıtl~~ ı 
yorum. Okuyort ritıe .,,1iıt'"./ 
şamın gec sııat e r ,. ..... fs:~ 
kadar, hatta paıll tJ~ ~ 
kUtünhancler~e .. 0l<uıu ~#Jl' f, 
vatandaş, gögsuıı:ıuııı1111 ~~f'. 
cak 'bir ciddiyet ııe.~~ 

Okumak, ı~tlıl #, ~~ 
bul ettl(!irnı.z vşB111d• O',,-# 
memleket mık ııı• ,:,rıvt 
dl. Eksik ol~ olt~t itt9 
si ve okuyacak 01 tJ~~ ı 
''Halkevlerl". bet teP"tıd IJ: 
Ukçe çoı?atarak• 1erıe ıf11. dol~ kütUpbape ~~ıtı 'f. 
yacı karşılamal!a. ıeŞıcıl ft!' 1. 
kin, bu muazzall1 •"111 ;ı( 
küçUk parçalııt8 frtdt ~.t ~ 
yük bir şehrin iç ~ ~~ 
semt taksim edere · tı:!'J 
daşın kolavtııda.~titP.- , ,~ 
mevkiler haline 11~'-'· edivor sanıyoruJXl- od',eı;~ 

"Kfü~Uk okUnl
8 

s ~- r~ 
hm. Bunların s.n ~~ ~ ~ 
.. Halkevleri'' otstlP. r;6,ff ~ıl 
çe değil, semti~~ ıcltldır.' f 
varavacak ecre. 1 bt1l~ ~~ ~ 
~ecm~9:.tar dah~eve!lıJI' 1 'I Lısan o~e etD"' tt 
relim. Öğreti~! ~bCı\ ~: ~ 
duralım ..• öteı;e J'.Jl 1'1.tıe~ııf 
kunu arzuladH{1 ~ ~_,ıv c" 
Bu~ne kada~1ııcJııl\,~i~e 
ma odaları ta. ıı: e!e ıı'f ~ 
hatti cemlye~'"!etllll~ {I 
rak tatbik edı1e • cJitı1''ııı111'~ 
biz tarnnmen keıı te. , ~ 
naca'< bir şelcilde olt11t11 ii:l 
um. Kurnnh~nell\'e ~11cı ~r 
n tesis edel?Il1 cltıı:ıl,,111 
H "l.tkevterinln s ıce!'~~ r 
yılından itıba.~&at o1i6~' 
rİ\"'ren bir hR ı 0e ırl~ 

Meşgulivetiırı~ııf118~eıırt~ 

K 1 1 t ' " 1 r t . ' f t olurs9. olsun. o J"llı. i~ c Q onyac ar eıaşa ı .ı.<, susam 1.a · ill\~~~i~'"~~1~·1~;:Cf~ır;~ 
duştu larl ı: üşüyor için mahalle ~a alıttl tııl" 

"' Man öldtırmek e bile· ıc ~ı-,.. 
lnhisarların bir kilodan 
küçük tişeler aatmama

aı isteniyor 

Son karar mühim tar.·-~~~1;-ı;;n 1~.,ı,etıf~1";/ 
te:ıirler yapb ~~:;r::m. ontııS~d"t1"r1/ 

t Öıd·ı·ırmek cfnll"~ .,ıt.~."tı-' hraCjları muvakkat bir zan-an (J.v " ıv 
için menedilen tiftik ve susam cak ve~ane sil .,<ı;.tecl1 ~~ 

. tn1llsarlar idaresinin 250 gram. maddelerinin fiyattan dUşme[;e tary okı•makl~ciırtlı'· V~ 
lığn kaüır küçük ~işeler içinde ta:ıamıştır. i1E>rl d""ffrıı !Fi f lı; 
Piyasaya kolonya rıkarmağo ka. Tiftikte kilo batında 10 kuruş, , ~.,e ,1 

~ susamda da 20 para dU•üklül:t ol- y;--~ " ,. t 1 rar vermesi kolonyaciları yeniden :: _.. ; f 
d muc:tur. Son karar piyasada mil- ...... -- .aş ı'.d telaş:ı Uşürrnüştlir. Kolonyacılar :: "J" IY 

dUn aralarında toplanarak bu hu- hir.ı tesirler yapmıştır. 
1 
... i.it, ,

1 
~ 

ııusta resmi mal:amlara müracaa. ' B:azı tüccarhr fiyatlann daha A k • 'f c ~ _t
1
J 

ı.. ziyade düo:mesinden korkarak el. a erı tdcı .. ıı;:; ta .ıuırar vermişlerdir. Kolonya- :ı rı "' IY" 

ctlnr hiç olmusa inhisarlar id:ı· )erindeki matları derhal tatmana nuntl ııtlıııı ~'A" 

E".w ıtmen kur s'arı res'nln bir kilolul:tn.n daha kü. bakmakta, diğer bazıları da bila· Askerl TeltaUt :ı~ıçlP ~J 
!1 ' çUk ıişelerle kolonya ~tmaması. kis m:ıt toplamaktadırlar. Bunlar eü maddesinin tJJ t>e5ııııtl ol 
Vekalet 10.000 lira m istemektedirler. hü~Cuı:etin koya~a!ı yeni fiyatliı. zauye tekailt oıı ~1'etf ~,.ı 

rm yüksek olacağını um.ınakta. lAyiha devletçe ıneeıısııı' ~· 
tahsisat ayırdı dır. 90nra VoldllCr ?>l 1 C" ,ı 

Bir nisandan ı'tibaren muhtelif T •d • • Maamafib bu iki madde llze· v ,}1 ramvay ı aresmm ih ııı 11" vilayetlerde faaliyete geçecek o. rindeki racı men karan benli% I tıııı::: 'erŞ~ 1 
'a:ı eğitmen kursları için vekillik bir tavzihi yalnız birliğe tebliğ edilmiştir. .ıııı:::: c:; bıt' ,t 

Tı·caret odası ile tı'caret mUdUrlU· >- 29 ~IJ __...,,. ı ~1 10 bin lira tahsisat ayırmıştır. --- ... 
11 Bu tahsisatla eğitmen kurshrına f:ıtan1.>ul clzktrik, tramvay ve ğüne karar resmen bildirilmit de. ~ -,, a.ıııtı•'''~j ~'" 

t • 'k •·ı kt' K tün: l işletmeleri umum mUdUrlil· ğil 'ir. Bunun irin bu dairel~r <( •· 
11

,. 1 leva::ım ecarı ccıı ece ır. l·rs 1 :1 :ı , 
direktörleri ilk tedrisat mU!ettiş- ğün• en şu mektubu aldık: dün ihracat müuadesi vermeğe ~ .. •'' .f 

teri arasından seçilecektir. Kur:- ''Sayın gazetenizin 23.2·940 ı deva'n etmişlerdir. Kararın bu· •" ti,. 
1 .. r1 ... sayısı 12 dir. 2000 talebe tarihli sayısında (Tramvay hatla· 

1 
gün tcblifii b:klenme!:tedir. ı' ; 

.. ' b k) l h · 1 B 1 k ' ,., oı ıı·ı \ ·•~·•'' e e yeti .. tirileeel:tir. rı :>zu ser ev a:.ı> e a lÇe a. il ;ı t' 
ılkokulb.ra alınacak pıda 22 §Ubat gilnu Uçü.n-:ü defa ICız talebe yurc!u <i•ırwşıo ı ~ ıs ı~ '~ 

b!r tra:nvay yol.:nn çıktığından k tf1o'lm;ı• 
7 

6 J'I ı.5 " ı' 1ı 
CJYa blhsodilmektedir. Bu nol:ta~a ::.<lrocu tnmam ' O,.le ıı ~ t 9 ss 1~ gl ı ~ 

flk ck:.ıllara 15zur.,r.cl:n csya ve geç::n cumarte:ıi gUnU bir d~mi. C. H. Partisi tarafından Ca. lldndl U s 
1
, olJ Jf fi ı• 

miltererril:a ihtiyacını temin mal:. rin kırılmasiyle tramvay yoldnn ğal~ ğlunda açılan kız talebe yur· Ak,am 11 119 
1 51 , 6' 

sadiyl:: bir kom~syon kurul-:lUş. cık-· ı§ ve demir yenilenmi~tir. d• · n·ın mev::udu 97 yi bulmu§tur. Yııt.sı 19 Z~ 
1
o ttf 

tur. Ko ·risyon mevcut biltçcye B:ıhsctti~iniz giln ise yalnız bir l Üç tal: bc daha al ·ndıktan 1<>11ra imsak ' 6 

göre alınacak etY• miktarını tel- l •1'§: telden kurt~uf ve derhal kadro dolmu§ olacak. ba~ka tale- l 
bit etmiitlr• yc.nne kOnmuıtur. bo abnmıyac:aktır-
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~( ~eseleler : 

~;~.~~~',;"~~!~.!~~~.~ Berlin üzerinde uçan 
hot buyük garp dan demo!<ratik kUV\'etlerin dokt- 1 8 ı · t 1 . 

rtcl1~'.f'$ 
Abaza ananeleri 
Iliı·k;ııç gÜn Önce Adapazarı ci. 

\'arındn misli görü!mcmiı bir ci. 
nayet oldu. Gazetelerin uzun uza. 
dıya bahsettikleri bu cinayet, bir 
Abaza gencinin .cvdiği kızı kuyu. 
ya atarak öldürmesidir. Fakat İ· 
şin asıl !İmdiye kadi!r: i,itilmemiı 
tarafı, gencin Abaza adet ve an'a. 
nelerine inanması ve bu korku ile 
cinayet işlemesidir. Kız akr.ıbası 
idi. Akraba ile cvlen~k an'ane· 
ye muhııliftir. Sonra erkek ölüme 
mahkum edilir. 

(~~:~~~~~l~ii~: ~~~I'ı!e~;, ~~~1Z:1:~b~r~~:ün~; n g 1 1 z ay ya re er ı 
litf bir r has olan faz- oyle hareket etmektedirler. AL 

• ,i ıür1;~nla Rayşrn rnanyanın bütün dünyaya hük. 
~ ~~&ııı1~ \A•e kendi metmek emeline karşı mücadele 

d '"flll' vrupaya ediyorlar. Almanya tarafından 
tla_.,. "ıtş Oldug~ u mü. b ·ı .• , , ser est mı letlere kar§ı yapılan 

l'?'lek azmini haksızlıkları ortadan kaldırmak 
lı<( llıuh i~in, zaruri vicdan hi.irriyeti, dini 
~~il& asanıatın al- vıcdan hürriyeti, ,militarizmi ve 

s~c ltabıın kuvvetlerin Avrupayı fakirleştiren silah bi. 
ılt Coıtc tıl ettikleri va. riktirme ateşinin önüne geçmek, 

11titıı;ıncktcdir. Bu. Polonyalıların ve Çeklerin istikia. 
~ Çtııııt · 1rdıkları alaka lini geri almak icin mücadele edi-
~"clt ~bu nutuklar yorlar. # 

ı.;.:~bilr::fında~f t~: Çemberlayn bugünkü Alman 
h'~b ... l'n vazı esını hükumetiyle istikbal için en u. 
~ t: ~tığer VeJs'in Av. fak bir emniyet olmıyacağmı a-
\c~:ctıc ~anda söylen- çıkça söyledi. Çünkü bu hükı'.'ıme. 
h 

1
!ldc A. aha yaptığı tin şefleri bircok kereler onlara 

~i rc,:erika hükıi. karşı emniyet cdilemiyeceğini 
ltutr' 

1 
tnümcssili göstermişlerdir. İngiliz Başvcki

~ lıyor ın vaziyetini li de tıpkı Daladye gibi konuş-
la:'~l~ıı bi . muştur. Sulhun doğru ve devam. 
~:~· U 5 hır sürpriz lı olması için maddi ve pozitif 

.tıııdaÇuncu Rayşm garantiler olmalıdır. 
~ ~· />ı.yıs.rar ve Al. İngiliz Başvekili ilk adımı AL 
~11çlcrıı~upaya ve in- rnanyanın yapması lazımgeldiğini 

et de~ olduğu ilk veciz tezinden vazgeçtiğini isbat 
" ~~tti~ ediyor. O. etmesi icabettiğini ilave etmiştir. 

0 ~dı· ~~ınleketlerin Bu ilk adımı Hitler Almanya. 
'\~~ıııı i1 lısan ihmal sının yapmıyacağını Miinih nut
~i Staı~~ - Sovyet ku açıkça göstermiştir. O' yalnız 

~ ~1< leleri \ 1n Sevr'in mağlup olduğu zamı>n eğilccek-
1'1 ~ r·' ullanmağa tir. Ancak Fransız ve İngiliz za. 

~h~t il OtUlüyor. feri Avrupava hakiki sulhu vere. 
ı ~:il ~!ayış" dediği cektir. " 
4 ~htı111tşısına kendi "Hürriyetin kul:'tarılrnış olduğu
c~ ~clld' Çıkarıyor ve: na emin oluncaya kP.dar dövüşe
At 'diy 

1 
tnenfaatleri ceğiz. Bütün kuvvetlerimiz ve im-

t,~ Orlar . , d' 
~ ~ .rıı· · ıyor. pz:ı:atorluğun bütün kuvvetleriy. 

Ctti~~ıı.e~inin sela. le ••• " 
,.ını ılave cdi. E ç b vet, cm erlayn b5ylc söyle. 

~iıııanıa miştir; ve Fransa ile İngiltere 
l_ '~ rın gayesi için bundan bac;ka hakikat yok. 1., Çtkarınaktı,' di- tur. - Lö TAN 

? ~de da bö 
~ Atın yJe konu. p 
.~11. it an nasyonal anama 
)c ~10trıünizmi ar· 
.Oı.ıl;ır aşrnış bulu. 

kanahnın 
t o,kllıl Yalnız politik 

ı.ı. l ., dan da aynı 
' ~~o 

tt'ı Ftc:ada ne düşü. 
~ ~ ı:ı. l?ıerak edil· 
~~ ra0~tadır. Çünkü 
~ "'llttğ~•~. İtalyanın 
~lt1ıt· .. ustünde ıs. 
., ti i : Bu iki mem-

rıı.:t'• Çın b' 'b· . ıı"'tlı dclll· ırı ırlerı. 
~1~1i.r ıştir. Rusya 

"ı:ıi./ndan da aynı 
~ lıı~·ır. 

~lı o~Yay,. ,, ı·· 
~ "'ll 1 .. çe lıC 
~1,ktı İl talyanın Hit. 
~'il Soc aynı Alman. 
'' 1~11 'lyct Rusyaya 
~.'I. Old ~ , 
~~~ liaıb ugunu bıl-
t~tdarı Uki Hitler 
:ı dır, ıerrece rahat. 
~!,_ Onun b"t" b''d "ltı 1 u un 

'tı olt!ı.1 ~
1 talya dost. 

• ~ • ~~~Yla uyuştu. 
t l~ltıa ova mihve-
( ~. "İt ~ 1' ok 'h "it \cku yo mı • 
~ .llıillıa de yayarak 
~ l:Qııcı1~ct CÖstermiş 
L 'k lllaktır. 
~ıı · ır . tıııı ı,,,.Cl]c:~lerın tezi 
~ ~ Ve ı.n harbi is
~ıı~ tı ... A.klınanyanın 
~ "'t' ·••e · 

\ t ~tti Ye ıste~edi-
~~ tttı!~ının e;nnıreti 
lttd ıoıni . !11nıye. 

.~y, .c ise A..ılerı sür. 
~~~)11ic Çek ltnan hal. 
'i\~ı A.yr OSlovakya

l tıJ hüy·~anın poli-
~ dıığu~ denıokra. 

'l ~l Çtkl ve onların 
~~tlcrdecre Yapılan 

\.~ ~ 1r;ıta1t~ :ınesul ol. 
~.~< .c hu ar; ve bu 

ır· Vah · iti ıırı liit §ıyane e. 
~ "h.ı Cd. ler cavida-

,t~k )ardı ıyor: Alla-
~!\~· Otıurnb~·d:ceğine 
.. "I Utun .. ~arı.. }'anı mu. 

~d·Ylcy0 nda hisset. 
·"'~. tlc dr. bin fikri 

lr• C c -tll\ ıa n Cermen 
'tı~ll ırıdc b~aşan, poli
~'lltt hu .ır kuvvet o

' ~''itıirı ınsan şimdi 
'li~li1 <>la doğru oldu

ıı; <>J 0ll~ak Allahın 
s~ gunu göste. 

lı.'~~eolitik 
\~ıı 12( td'J bakımdan 

,. )a ~ı Ctek nokta 
, ,tı.c ha erkezi Av. 

"l,;•. tı Yat sah 
ı.."'lıaı ıı &ah ası o. 

) c ttrn aya başka
~~tltt· esıne mü. . ~'Ilı lt· • 

hi r. ~ · 'Merkezi 
<ıı..t t~ı. urada b' . 
"'lt ""'ını ızım 

ltıa tn" kombine. 
b usamaha e. 

Müdafaası takviye 
olunacak 

Baldoa, 28 ( A.A.) - Reisi. 
cumhur Ruzvelt, Panama kana. 
lmm müdafaa tertibatını baştan 
başa teftiş ettikten sonra. At -
!antik ile Pasifi~i biribirinc bağ. 
lıyan bu hayati yolun etrafını 
ve methalinin müessir surette 
müdafaasını temin için, halen 
mevcut tayyare ve top adedini 
bir misline çıkarmak wruri ol
duğunu matbuat mümessilleri _ 
ne verdiği beyanatta s öylemi.5 • 
tir. 

Baş vekilimizin 
te~ekkürleri 

Ankara, fS ( A.A.) - Başve
kil Dr. Refik Saydam, Halkcv
lerinin sekizinci yıldönümti ile 
yeniden açılan halkcvleri ve. hal 
kodaları dolayısile bu teş~kkül
ler milme...a:;sillerinden aldıkları 
tel~raflara teşckkürlerinin ib. 
lfı.ğına Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

Kral Karol Romaya 
gitmiyecek 

BiiJ,"1'c~. fS ( A.A.) - Ha\·as: 
Kral Karoliin ltalvayı ziyaret 

edecc~ine dair D .N .B. ajansının 
verdiği haber resmi mahafilcc 
tekzip olunmaktadır. 

I.on~lr:ı: ~8. (A.A.) - Hava 1 <lise IIeligoland civarında vukua Londra, 28 (A.A.) _ Son 48 
Nczar~~ı bıldırıyor: . .. gdmiştir. Burada Alman batar saat zarfın-da bilhassa şiddetli 

ln.gıhz hava kuvvet~~n ?un ge. yaları tayyarelerden birine karşı surette cereyan eden hava hare
ce şır~al. Almanyası uzerı~de u. ~iddctli bir ateş açmış ise de tay- katı esnasında Fransada iki AL 
zun ıstıkşafta bulunmuşıardır. yare salimen üssü:Je c!önmiiştür man tayyaresi düşürülmüştür. 
Tayyareler Berlin ve Hanovrc ile ---·----

~~~E~~~;t-:(:~,\~slcô ;:.,::: A va m k tim arasında Türkiye cumhuriyeti kanunla. 
rına uyamıyan ve kendi kör an'a. 
nesine bağlı bir zürm:c tanımnk 
da bizim akıl ve hayalimize sığ. 
m.ız. Bu genç, günahsız bil:' kızı 
öldürm~kle i~lcdiği cinayeti an'a• 
nesini kanunlanmıza tercih et
mek suretiyle kat kat ,iddetlen
dirmiıtir. 

daki İngiliz hava kuvvetleri nez. 
dinde bultınan lngiliz gazete mu
habirleri 27 şubat akşamı yapılan 
ve Fransaya gönderilen İngiliz 
bombardıman tayyarelerine Ber. 
lin üzerin·e risaleler attıktan son. 
ra Ruhr havzası üzerinde ucmak 
imkanmı veren keşif faaliyeti hak 
kında malumat vermektedirler. 

l<afl<asya hududuna ait b r 
sual soruldu 

Loııılra, 2H ( .\ •• \.) - Hcmter: 
Avam Kamnraf:ında işc:i me

buslardan B. Strauss, Başvc
kilden Türk - Sov.ret Karkası 
hııclnclundaki siyası askeri is
tikşnr hakkında bP.,·anatta bu
lunmasını istemişti~. 

R . Butler şu cevabı yermiş
tir: 

- B. Hallfax. matbuat ta
rafından hl ldiri len hu el ut hı\di
se Ie ri ni te yit eden resmi hiç 

1.ıir maJfımat almamıştır. 
Bunun llzerine B. Strauss 

şu suali t1ormuşt1tr: 
- DUnyırnın bu kıımıında 

hiç bir raaliret kaydeılilmlyor 
nıu? 

B. Dutler şu cevabı vermiş
tir: 

- Fırnliyet her tara{ta knv-
deıliliyor. Fakat matbunt;n 
hahsettiğl hAdlseleri te,·it 
ede n malfınıat yoktur. • 

Şişh Halkevinde dün 
bir toplantı 

gec~ edebi 
yap;ldı 

Abaza an'ancsindc ıöy]c bir luı. 
yıt vardır: Abaza kendi evladını 
satmn.z, lakin karısı zina edecek 
olurs" o vakit kArııım da, evlatla. 
rınt da satar. Şöyle ki bid luırm· 
na veya kızına yııklatll' ise 
ve yaklaştığı duyulur iıc, 
koca, kaympedcrinc, ''e ka· 
yınvalideıine gidip meseleyi an• 
latır. Evladınız haramzade imiş.. 
Ben kl'lbu) etmem. Nikahta vel'di
ğim pah:1yı veriniz, kızınızı almız 
der. Valde ve peder 'b!ınu kabul 
etmezler. Koca da karısını ve ço
cuklamı bir arabaya doldcı:-up e. 
sir pazarına gÖtÜl:'Ür, satar; aldığı 
parayı da eve gelinceye kadar da
iıhr ... 

Muhaber, pilotların düşman 
tayyarelerine rastgelmediklerine 
hayret ettiklerini ve kolayca Bcr
line kadar ilerlediklerini kaydey
lemektedirler. Rüyet şartları iyi 
idi. Alman hükumet merkezinin 
tama:niyle karanlığa gömülmiiş 
olmasına rağmen tayyareciler 
şehrin merkezindeki geniş cadde 
lcri seçmcğc muvaffak olmu~lar
dır. Almanların ne tayyareleri, ne 
de projektörleri, ne de topları fa. 
aliyete geçmiştir. Pilotlar rüzgiL 
rın geldiği istikameti nazarı iti. 
hare alarak acele etmeğe lüzum 
görmeden getirdikleri milyonlar-
ca risaleyi atmışlardır. Başlarında şair Behçet Ke. J - Ü::;lad öz Um Uzll değil, her 

Berlinin garbinde fenerleri yan mal Çağlar bulunan bazı genç- ~eyin özUnU aramak! 
mı§ bir düşman tayyaresinin uc- !erimizin çıkardıkları "Yücel" Yllcelcilerdcn Orhan BUr
tuğunu görmüşlerse de bu tayya. isimli sanat ve fikir mecmuası. yan daha \'azıh l.ıir şektıılc an
re muharebeye girmeğe teşebbüs nın altıncı yaşına basması do- tattı: 

Evine ıelen misafiri iizaz için 
evin kızı misafirin yatak odaaı· 
na kadar girer, hatta ayaklannı 
yıkar, yorganını örter, fakat mi
ufirin .en küçük bil:' müdahalesi. 
ne meydan vennez, müsamaha 
göstermez. An'ane o kadar kök· 
lüdür, ki kız veya kadm, bu anda 
cİn!'İ vaziyetini tamamiyle unu
tur, yahut unutmuş görünebilir. 

etmemiştir. Bir müddet sonra layısilc dün akşam Şi§li halke - - Yani kendimizi nrama~a 
ayrı ayrı Messerchrnidt markalı vindc edebiyatçılarımızın iştira_ çalışalım demekten nıaksadı-
4 tayyareye tesaılüf edilmiş ise de kile bir toplantı yapılmıştır. mız: bir kUitUrUınUz mevcut 
bunlardan biri 300 metre kadar Tonlantıda lbnilemin Mah- tleğildir. Bizim hir tnı·lhimiz 
yaklaşmış olmasına rağmen iki mut Kemal, Hüseyin Cahit, pro. Yartlır, ki araınaıı-n muhtacız, 
taraf arasında bir çarpışma olma· fesör ~kip Tunç, Orhan Seyfi, içtimai bilııyemlzi anlatan ede
mıştır. I Milat Cemal, Yusuf Ziya, Ce- biyatımız her şeye rağmen a-

lngiliz filosu, Berlin iizerinde mal Nadir ve daha bazı ediple. ranınamıştır. Me\'ctıt iki tiç ki-

Bilmem bugün bütün bu an'a· 
neltt yaşıyor mu? insan alım ve 
satımı devrine ait bir an'anenin 
hala bütün canhlığiyJ.e yaıaması. 
nı ne kanun, ne de insanlık affe· 
der. 

uçtuktan sonra birkaç grupa ay. r!mi~ ~ulun!1'uşl,ar, Yücelcil~- taba bağlanıp kaln'layalıın, 
rılmıs ve bunların her biri Rhin rın Humanızma nın nrayıcıhgı kcnclimizl arayalım. 
ve R~hr mmtakası üzerinde uzun ile kendimizi bulmak" prensip
m csafclcr katetmi§lcr dir. leri etrafında mün~kasalar ~a • 

Ruhr'a giden tayyareler pro. pılmı~tır. Bchc:ct ~emal Çaglar 
jektörler. işaret fi~ekleri ve hava mc.saı nrkadaşları ılc mUştcre
dafii bataryalarının şiddetli ate. kc~ ~azırladıkları beyanname • 
şiyle karşılaşmışlardır. . ler,ı1nı ok.umuş.: . 

Hat çizen obüslerle yangın o- -~ B.ız hum~ı~anın ara-
büsleri tayyarelerin yanından Y~~ılıgı ıle kendımız~. b~~mak, 
geçmiştir. Projektörler tayyare- Turk sanat.ın~ asla, kok.e, o~..e .u: 
lcrin yerleri'ni tesbit etmeğe ça. l~ş!ırmak ıstıyoruz. h.cndımı~ı 
lışmışlar ise de muvaffak olama- fıkır ve. san~t d~vamızm. ~mrı. 
mışlar ve tayyareler salimen üs n~ .verdı~. Sız ~abeylerı~ı~..de!l 
!erine dönmü§lcrdir. bız.ı t~şvık ve ırşat etmenızL rı-

inailiz gazete muhabirleri bu ca cdıyoruz ... 
gece 

0

akmlarının Alman istihkam. Demiştir. Böylece mün.ak~a 
!arının vaziyeti hakkında kıymet. a~ıl.~ış. ve ~ir genç hün:anizma 
Ii ı_nalfımat toplanmasına yardım tabırın!~. ~uphcm., oldu~unu ve 
ettığini fakat düşman avcı filo- bunun ozu aravış şcklınde ka. 
tarının 'mukavemete kalkışmama- b1;1I?nü teklif etmiş, Hüseyin Ca.. 
!arının müttefik kumanda heyet. hıt. • " .. . 
!erinde hayret uyandırdığını ila- -: ~vvela ~u~~ızma arayı-
ve eylemektedirlcr. cıhgı ıle .kendımı~ı bulmamız,, 

dan neyı kastedıyorsunuz'l Bu 
Londra, 28 (A.A.) - Kici ka. ne demektir? Ben kendimizi 

nalı ü.z:rin<len uçan t<ıyyarelcr. k;ı.ybettiğimizi avare bir halde 
den bırıne kumanda eden 23 ya- kaldığımızı zannetmivorum. 
şmda Avustralyalı bir zabit, av- Hem. demagoii yıtptıirıİnı da 
dette yapılan akının gidip gelme sanmamanızı isterim. Kendimi. 
a.ltı saat sürdüğünü beyan etmiş. z.i kaybettiğimizi kabul etmi -
tır. yorum. 

~abit, sef.erin umumiyetle pek nilınr.ın diğr.r aı:kadaşlarıın 
sa.~ın geçtığini ilave etmiştir. heynnnamenlzrlen hir şey an
~u§man topraklarının üstünde Jndılnr mı? ( YUcelcilerdcn mn
bı_Ie tayyarelerin kar§ılaştığ1 ye- n.dası "Anlamadık!,, cevabını 
gane muvaffakıyet, kendilerini ,·erdill'r.) 
takibe uğraşan projektörl~r ol. Tflhlrln değiştirilmesini tek-
muştur. Kayda değer yegane ha ıır eden genç atıldı: 

Hüseyin Cahit : 
" - Şimdi tamame n anln

dırn . Her lınkımdnn istediğiniz 
takdir ve tcşclc ınyıktır. An
cak buııu-hllmanizma He tama. 
men anlatmış olmıyoruz,, de· 

.n}iŞ ve hümanizmanın m~nası. 

nı uzun uıun anlattıktan sonra 
sözll profesö r Şekip Tunç al 
mı ştır. 

Şekip Tuııc <la hUnanizmavı 
kı. aca şöyle izah etmiştir: • 

" - Hllnnnizınn hlr havat 
yolculuğunda gemi cleğlşÜr
mektcıı veya hu gemiye başka 
bir istikamet vermekten iba
rettir. Fiziğ'c dönmek, mazi
mizi aramak ... ,. 

Mllnaknşa daha bir lıayli ha
raret kesheclerek uzamış ,.e 
geç vakte kadar sUrmllşttır, 

Davct'ilcre- toplantıdan son
ra bir çay ziyafeti vcrllnılştlr. 

Çerl<ezistan ve Aphazistan Os
manlı saltanAlt devrinde uzun yıl· 
lar Türk devleti hakimiyeti altm. 
da yaıadılar. Fakat bu, an'anele· 
rine sadık kalmamaları için kuv
\'etli bir sebep olamıyordu. O ka
dar, ki bir tarihte ıu almak için 
sahile cıkl\n Osmanlı donanmaıı. 
na me~ıup Yeniçerileri Çeri<ez• 
lcr çadırları ile beraber çalmıı· 
]ardı. Çünkü an'ane onlara. hır· 
ıızhğı da mubah kılar. Güçlü kuv. 
vetü Yeniçerilerin esir pazann· 
da iyi para edeceğini hesaplayın. 
ca dayanamamı~Iar, b~ı:- gece at. 
lariyle çadırları basmıılar, Yeni.. 
çerilerin başlarına tulumlar geçi· 
rerek dağlara kaçınnıılardı. 

Cumhuriyet kanunları an'ane· 
lcc-i ebediyen yoketmiıtir. Ve za .. 
ten biz.im için bir Aba:r.ahk yok. 
tur. TÜ'rklük ve Türk kımunlan 
vardır. NiYAZi AHMET 

Görüp düşündükçe 

Fikir köleliği 
Çelik kollar hai!.lanır. J~n scl't 'o en :;;i';'kin hıızular zin· 

dro vııt·ulabilir. Yt•rl·iiziin<lc maddi kııvH~tin dnimn dnlın. iis· 
tiiııii <,:ıkn~clmi':'tir. "J~I elden ibtiindiir Ul nrı:n kntlnr!,. silzü 
de l';'lC hunun içiı1 ~Ö) lcnir. 

Fnlrnt ruh kıı\' \'Ctiııi eze('('!.. bir silıihı, hcnilz in'>nnhk bu· 
Jnma.clı. <fö' <l<'~i kıskl\ nk bn•·Iı ndamlar ei•cr kUlo 'iicutlıır . . "" ' " lçııulc efen eh ruh in l'I 1 a':'ıJorlar~a, onhırn ha':'oğilirmcııln •illl· 
kfüır ~oktur. 

Zulüm, kendisi ynlı;ın bir nıadtli J,ıı,· ,·ct. olıluğ;u hal<lc, R~ıl 
hu iç kıınctiıuleıı kodrnr. 0111111 lrnrşısrntl:ı kılıcı, ınızrağr, 
topıı, praıı~aM, 1:iıulnnı ıınra ctınC(lij:,i için yüreği tit;ı.•cr. G(iz· 
ht>b<.>klC'd korku<lan hii) iir. 

Bıı iç knn eti, iıınııı-:;ıan \ ' C ll';'k haliııe ~clm;':' şeref du;r
~ıılsu·ııı<l~n .. doj:':nr. Yuı·duıııtln ı.:iit·m<.'I .. J..,tetliğlm kun·et, işto 

.a"itl hıı turlu hakiki ku\'\etlcrılir. 
Hu kııtsnı kunct, 'l'iirktc """· Hem hol bol ,nr. }"llkat 

k<'ııılil(•ı·inc "ıniiııen er,. lik clımıgasını \'urnnlı\J'ı, hu.nn hu 
l..u\\'l'tl ink[ır e<lcıı ruh ~iiriiklii.kleri içini.le gfü·iiyonıın. 

Mc:-;<'lfl, nwmlckctte bir hl\ıll-.c olur. Bir ı:.annt me!iclesl, 
hlr içtimai da\n rııiiııakn':'a mc,rclnnınn konulur. Bnka.rsmı:ı, 
konı':'aular, ınukm \a atlııınlnr ı:ihitlirlcr. Hir :riizlel'i kahra• 
mnıı, iitdd ~·fızleri koı·kak aılnııılnr. Sih lcrl.:011' hn~ım , .a..,nr-

._ 'ıi ' ..-ıı &# 

k<'n hn':'kn<lıı·Inr. 
Uk h<'Y<'nuıln ~a3 et bir ~c~· ı-ii,\ lcml:;;ll'r, nğızlnrından ihti-

J nl .. ı .:t.lıkln hir C'iinılc kat:ırnıı-;;hırı-n, ı-i~ayn f::Ckihlildcıi giin: 
- Jlnyıı· ! .• A ... ı~ ! .. Jüt ti\ rl'n ! llft.,fı ! 
})13 c ~ı~J ıka hn';olarln r.' • ' 
.\rıın, ~ nzılıklnrıııııı miirckkt'hi ılaha kıırııınnıııış. I\o ~·· 

kar! Onlar, hir g-iinliik kahmıııanlı'-:ln hithiirlcnınlşlcr, l>ir 
~iinliil~ lu·~· ll~iıı kerrhll .. iil'mii.,l<'rılir 

Ya kıtlıktan ılnha ı,:nbıık
0 

'c da.luı kolay<'& fikir inanı~ 
ılciri.,tiriı-lcr ' ' ' .. ' . 

Ben, hıınıın s<'hchlni, iç kH\'Y<'t imlzin .. ıslrnh••ınclR. hulu-.. .... 
,,·oı·ııın. l• ıkri hlr kiil<~ll~ln giiriinıno:r. zirn·il'lcriylc hıı~lryız. 

iltp 
Ye •ulh dokt. ?,~~ ~:~ i1.p:mc Kımımu frıı·~fı 11<~r;ıı çorıı7: l;;i fiiı!1ı<~ııc7rri m_cııf arıline ıliiıı gere Frrınsız tiııalro-

1.u.çul.lcr tara/uul.mı bır 1ııu.sanıcrc; vıdlmıştır. Rcsmımi::: temsildeki 1.-üçiikleri yüsted.yor 

Hnkikatlerl hlzc Jı;iİrt> cl<>~il. fllcnıc ı:iire mııhnkcmc dh·orıız. 
11 er Şl')d<'n e\·,·cl, hu tiki r kiilell~lıulcn J,urhıl mn~nn ) o-

1 ııuıı arllmalı3ız. Jlı\li"li:I SUHA GEZGİN 



J' . 11t* 
.\~§~~~~~~Yazan: E.!/11t1s! 
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Bu sene de şehrimizde yapıla- lan rahnacaktır. Müteal:ıbcn Va. ""-- ·· ·· { k .... ı.. ? p~..ôstC d ~.oı 
c;ık olan 6 ncı Balkan güreşleri 2 Ji bir nutuk irat edecek, buna, ka. la h:ç doğurrnanıışfar. Al ba. mi~ oını.al~ ~.ıtll 
Mart cumartesi günQ başlıyacak- file murahhasları mukabele ede· kalım ya.rm borçln.rımızt öder:. tırnbrnı .. un;ıı.)'C~ ~.....: 
tır. oeklerdir. s :n, .dedi. 'Matyo ..... ı~' 

Müsabakalara iştirak edecek 3 Mart pazar, müsabakaların J4:::line bir lrnlem alarclc 'kaı;ıtt 'rddann ııur» La 

-t- bütün takımlan 1 Mart cuma gü. başlangıç günüdür. o gün müsa- üz.erine bir kaç rakam sıraladı. b:ışladr. .~ tl!'v tJ. 
n-ü Taksim abidesine çelenk ko. bakalara saat 14 de başlanacaktır. - Löpn.yörlcre ıon Thi franlt - Ya.tatııedr.~,. · fB';ır_{~ 

C b t 
• • tt v • yaca1dardır. Aynı gün 15 de 6 ncı 4 Martta. bu sefer gece saat 20 borcum v d ğU · v K ı b' ·ra.n "~~~ e e u arı g 1 n gar 1 P. Balkan kongresi açılacaktır. de müsabakaların finali yap:lacal bn ne ~~·ec~~fz.e mı . nsa. ~~yr;~ ~o:.~~ .. ı.r 

Kongreyi mütcakıp. İstanbul ve karşılaşmalar neticelenecektir. ?.laryan 9ornplA1'IDt çı"·ar ne y:ıvrular»-~1>' ~ 

ka 1e1 er I• k arş 1 s ı n da :::::r~1 de bir ~y ziyafeti ve- gü~e~~~~~·z;;~~!i~~ri::;~~~al mıı.klnK=~~~- ~; :~ ~t~oh 
. 1ki Mart cumartesi günü saat 6 'Martta da beden terbiyesi u. - Bakkala? Ekmekçiye! latıamnı rn ,SS YF ~ 

14.30 da müsabakaların açilt§ me- mum mütlürlüğil tarafından ziya. - Ta.nıammı bilmiyorum, {a.. 1..AmbaY' 1!1rdL ~ ,.ı1 
ra&imi yapılacaktır. Bu mcra!lim· fet verilecek ve miik5fat tevzii kat tahminen otuz frank yaza- km yatgjla gı ıtotl ft' 

Her adım başında bir top, ;~:.::.:1~m:tili:= y•p•lacatm<. ~= Başka bomımuzd• ~~'ef~tl' 
h d b 

Matyö :velrunu yaptı. .Qoı~-ctti. ııl~ıet 
er fop yanın a ir m g""' ara Kızmektepleriaragındadünyapıl Altmıij iki rranıt eder. üç -.AnllYorııeııJ: n yUzden altm11: iki çıksm tam iki şündüklet:iıtl ·ıeltı~~.I 
Evveıa fıı.milywn!a vedalaş- marn .. diyerek v:irnıi kuruş i8te- v I b 1 .. b I yüz otuz sekiz kalır •..• Ne fıl5.! Zcncinlfr sı )"1 1{JP'..dl tıktan sonra altmış yedi senesi di. Para verinceye kadar da o ey Oa mu sa a a arı Günde ıSCkiz frank ediyor. Dört ms.lda oiln)'tL tıiı 1~ 

(Hicri 1267) Tecebinin yedinci küreklere el sUrmcdi. Parayı çocu~muzh vine mUlmmmel nesi oıurkell• e~~ ~ 
günü (Miladi 1851) Tigos adlı 1·erdim, fakat vnpura çıkar çık- Kız mektepleri arasında 12 haf. Oyuna, Kız Muallim mektebi bir ay geçireceğiz... yısız best.,,sıı~ P ,,.cJ 
Ingiliz vn.puruna. binerek lstan. maz polise teslim etmeyi kur. tadanberi muntazam bir surette güzel bir servis akışiyle baskdı- Genç k&.dın hayrcUe kocnsmn. la dold~rı.lJ~ili~~tl 
buldan hareket ettim. Vapuru- dum. Bir de ne görelim, yapura devam eden voleybol müsabaka. lar. Ve daha ilk dakikalarda va· ı baktı: ıSe bu bır 
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·fGP-.. :~ 
muz yolda. Gelibolu ve Çanakka.. yanaştığımız \'akit bu, bizim larmda şampiyon kat'i olarak bet- ziyete b~kim olarak birkaç sayı . -;-~ bu. akf;nm ne ol~u. a.. labilir· Bu "~o ~ııı 
leye u~n.dı bir~ bir gere son- bindiğimiz vapur olmayıp bir li olmuştur. aldılar. zızım · Sen ki .bcr zaman ıstıl:- etmemize se Of.~$! 
m da hmire vardı. Bir Erme- Fransız vapuru değil ıni? Tabii Çamlıcalılar yaptıkları 9 masın Kız Muallim taklmı, bilhassa b:ıle e~ivcUc bakar ve mesut -değil m.idir~ıtl1 ~ 
nidcn ghyri ahbabım olmadığrn_ tekrar geri gelmeğc başladık. 9 unu da kazanarak 18 puvanla 1\'i'clfi!ı:ıtin sıkı ini~eri ve Feyzi- o?na.k ıçın. hnyat.ı vmcyi ~:- mn:ısa. 1ll l:JDrÇ )"· .. J 
dan hep onunla musahabet et- Bu sefer de karaya yaklaştığlm şampiyon olmu~ nrdır. }'enin de sert servisi atışları ile s:ro cdefSl!1. bu ıı.l:t.:ı.m nıçın uyduruy~v ~~ 
mekte idim. Bu arkadaşlık, be- ~bi herifi zabıtaya verecektim. Şimdi takımlar ikincilik için birinci seti (15 ·- 5) ve ikL,cl se. boy~e oodbm 'h:Saplar .:v:ıınyor- ScF~.~at ?.i~~d~~ 
u1 İDJ;ilizlcrin ı:ünde beş övün Fakat yanaşır yana5maz beni karşılaşacaklardır. !kinciliğe de ti de (15 - 10) kazandı ve oyun- 51;111 • .Bann gelince. .bilıv.orsun en"..,.;_ bO\'Ilıı;·; ,,,.r 
yemek vakti g_eçirdiğim yürek sandalın içinde bırakıp kaçtı. en kuvvetli namzet Kız .Muallim dan galip ~ktı. kı dUnyruım en zeıu?m, en mc>. m...,..ıld ... ft ..... Tvot •• ~~'~l'h 
UzUntüsünden de kurtarıyordu. Biraz dilşündüm. Sonra gene ti- ve Kandilli liseleridir. Ere.ık- Bo- · . sut kadmıvım ..• Gel vat.alını. ta. .,,.._,, ...... ., llisılı beş gUnde Malta görün• yatroyn gitmcğe karar verdim. Dün yapılan marların tafsilııtı- İki • ~U-obay ~ d g~;_çı ,_ li odamıza f{irmek için lambayı m;it.evaıJ b~.,dı;zli ~ 
du.

. So rd " " . ncı m. sa B:a .:ı. .... ~ım41r şu söndilrmenı' ~-kliyor. Matvönün ~.:An 
n 'PC eye ye~bildim. na gN"elim: "'ekild ı d Ut; ,e>' ('ly,,. B d -..- ,.. e çılCmlş ar ır . B' .... _ t v trd• rU cv"P J t. 

- y..a yukarı .. seyreyle!.. un an sonra vapur yirmi Kız Muallim _ tnönü Erenkö • Mukadd M fE ır sıçrny:r~ ya ııga g ı ve nce c <> ~ f 

Dedikleri vakit, pek ziyade beş kadar yolcu ve Lehlilcrden Günün en mühim müsabakası. G il SYUh· ,~ es.. uza er, beyaz koUn.rmı uzatarak sevgi. oldu. 5ı;,1l~· 
memnun oldum. tn.Ban, görme- de yUz elli knda:r alıp Mnltadnn nı. ikincilig-c namzet Kız Muallim ~ e\.. b~y~,. Ce~11:• ~rıe. limni nğu~na. davet cdiyormu.~ - :ae.~i~ ıy6C~r 5 
djği yeri görünce vatan arzusu hareket ve dört gün zarfında ve 1nönü takımları yaptılar. k ~:ki oy b. ırıncı ~e 1 ;mcı se(tte gibi bir vaziyet aldı. Matvö mı- ylm vok l'-'~yıc P' ~~ 
gönülde biraz teskin oluyor. Be. Cibraltaya (Cebelüttank) mu. Taktmlar şöyle: ço3) .~. 1

: oyun (a~5 Go~r)a ~.5 eıyla. reddetti. Sonra mükedder bir vakit JJV t ttf ~ 
nim de ayrılığın verdiği üzüntü vasalat ettik. Cibralta sahilleri Kız Muallim: Feyziye, Hayn'ye • ba;e 

1 ~ncı s~tte • ~u. , b~r ta.vırln. gec;irdi~ gUnUn sn- medim. # e ~ 
ve kalp sızım durmuştu. Ne ga. Bo~aziçi J?ibi g~yet akıntılı bir MeUihat Fatma Muzaffer Meli. 6:1 ayı ar.an 

1
• Sen oyun 

16
• fnha.tmı uzun uıadIYll anlattr. - Tasa ge~ c ı; 

rlptir, ki her yerin ahvali başka mahal olup geçilmez derecede - ha ' ' • tıklalle Çamlıca arasındaydı. İs· - Bale ku%ilm atem huzur ,-e şimdi tel>l'~ ~~ııı:" 
oldu.ıc.·ndan Malta. ahalisi ka.. dir. !t-bu akıntı Bahrimuhitten 'ın- -. tn . J 

1 
H ı·d tik'al gelmediği ir.in Çamlıca hük rabı.t içinde ya.."i~ken bizim böy ailemizin bltır_~l>1"'.·js~. ı;u 'J 1 onu vıye "''e a ı ... me aı· dded'ld' ı h lursa., her e.~ ~ı-yıkla vapura. hUcum ettner ve doğru gelip Afrika tarafmdan . • . • ... • '"• n C ıp a 1 1

• e er ~den mn.hrum kaldığı. r.•, yolcuları tazyik ederek arapta· o.nafor yauma.kla tıpkı .Boğaziçi- Feriha, Mükerrem, Mileyyede. mızı gördilkçe canım arlnlıyor. rne~c. kendı sô1ıer:ı 
ya benzeyen acayip bir lisan ne benziyordu. Akdenizde Mal. ------------ Bilirsin ki bUyUklilkte, :-.engin. oldu~uı:ı;.ııı ~·~ 
Jrullananı.k zorla kayıklara. bin- ta.dan garip b!r yer yoktur de- Programlı spor Yugoslavlar geldi likte göz.Um olmadı~ gibi baş· m z mı· il o0 ~· 
dirdller. Beni de bir kayıkçı tut. nebilir. Hiç yeşilliksiz dağ ve ka.la.."'Illm mnlınr mülkünü de vallahi aklıttl 9"

1 

I tuğu gibi · sandala. fırlattı. Bir kayadan ibarettir. Papuç şek. hareketleri 6 ncı Brukan gürcvterine işti- kıskanmam. Fakat ne yanılyım. Uyor musull• il'& ~ ıskeleye Y"""'"'..+·k. On bir ku. linde unnj gerisi yüksek ve sn- rak .. cdec.ck olan Yugoslav ckipi, Seni ve çocukları an..4;~ilk.re U.. cuk vaplll~~ ili!/ 
...... a9w J.-. C. H. Partisi merkezinin Tc- 9 gu 2 id · ı ak ~..... ~ ş· d ,.,.w- ...ıt ruştan ~'I • kabul ettirmek bili burun olup bir tarafmdan reşçı ve arecı 0 ın üz~ zillliyonım. Yal~ si~er için, ım iden ""' ~vr f. 

'Ylümkün olmadı. Karaya .çıktı. çıkmış olan dil ile lspanyaya kirdağ, Çorlu, Saray, Hayrabolu re 11 ki§ilik bir kafile ile dün sa. sizleri sefaletten lrtırta.rmak i. nalrm iVİ ıııt öefl\ Z 
~ımız va.kit te, kırk elli <:npkm. muttasıl olmuBtur. Cibraltanın ve buralara bağlı köy yuvalan i- bah ~ehrimize gelmiştir. çin zengin olmak intcrdim ... tş.. Maryiın. b? t ~ 0oJ 1 
t;:imi çarşıyı kimi lokantayı hı.· kaleleri dağların içi oyularak çin gönderdiği malzeme yerlerine Bu sabah da Konvansyonelle te. Boşenler fr.brikn f'" lıibi ol .. olaı·ak cl}.erı~. \'il J,.f'I" 
rl! ederek tUrlU eza ve cefa. ilo inşa cdilmi6tir. Bu tnştan kaz- kurulmuş ve por faaliyetlerine de Yunan ve Romen ekipleri ge. dukları halde bir cocukla kalı .. r undan Ç~rdl· ~.rJ 
pa.:ra a.lmnio. çalı ıyordu. NihO•• ına. kale, iki Entl..t sUrer. Her on 'bi~au tır. lcceklerdir. yorlar. Bilsen bizi uo kr.ı.da.r Urpenne r"" ~!J 
vet r.abıtayn müracaat edip 6~ adım başında bir top konmtl$- Voleybol maçc ten~it edivorlar. Kendi kendi. yordu. ·ıeyiı1l"'/.;. 
kayet etmeyinoo ellerinden ya.. tur. Bu top dizisi garip bir §eY- C. H. Partisi tarafından spor Yarın, saat 17 de Galataı;;ı.ray miti açlıktan ölmeh mnhklım E-:- .~: ~1..,jti ,e~ı~".fl~cr 
kayı ınyuamadım. dir. Bu arada blr çok mağaralar müsabakalanna ait tertip ve tan. klübil lokalinde Ankara siyasal ediyormuşuz! ... Moranjlar bile 6;.1ıl~te::;;ö)'l~~.JI' 

Malta, Akdenizdo ı.,rk dört vardır. Ho.ttfı Sent Mi,el mağn- zim edilen plana göre: bilgiler okulu ile Galataısaray vo· 1 yeni .. apartr.~Janr.ıda ya!anc1 "'~n;"'adaJll ~1 ııı. :,ı ,. 
mil içeride küçük bir e.cladır ki rasını biuı gcr.dirdller. Bu kale- Martın ıs inden itibaren mayıs leybolcuları arasında bir müsaha- bir lukse bürü~ım:ek on ikı bin tutm\,:n;:nk.,.'"" o.ı~1~.rııı~ Limni ndasından \Jfarak olup el.. lerden ba.~ka gezecek y~r olma. sonuna kadar devam etmek üzere ka yapılacaktır. Bu müsabakalar. frank ma.rujlı _bır ı~ ~lmak, kıl"- ~ - ı.. Y. 

li 6Cnedenberi lngiltere devleti- YJP şehrin nn.cak blr mll süren Takirdağ b<Slgesinde ve köy yu. da duhuliye yoktur. Herkes gele. fonnı şaşaa ılrı çeyı~cmek hül- sızın dcğiŞtıe J1 .,~ d f 
Din Jdaı'esindedir. Adanm iki li- uzun bir c:arşısı vardır. Evlerin valannda kır koşulan, siklet at- bilir. yalarına. dalarken bıre merhn- di canlı. ıı~r ~ cf~ ma.nı varsa da. bu limanlar, 01·.. damlarından oluklnr uydurulup ma. halat tırmanma, atış milsaba· metle bakıyorlar... Hele ev aa.. b!r dost, bı ti ~ taaında.ki dil gibi bir burun ilo lstanbuldnk i r.ıbi yağmur &uyu. k:ı.ıu, eskrim müsabal:ası, halat Tckirda;:da kır lzo.cruları hiplerimiz, ~nlcr, bizimle n- kis koca5fll1ıı' 61 
tefrik edilmiı tir. Orta. yerinde nu topln.rlar. Cıbı'altad~ gümrük çel<me vesaire gibi programlı 0 

"' çıkça alay edivorlar. Onların me~e mabı4;ııoı- ;.t 
bir feneri vardır. Şehrin etra~ li.k rdısı olm:ıdı:'ll:ldnn l:er ta- spor m ü.,abakalan yaptırılacak. { Bu hafta Tekirdağında yapılan konakl rmd:ı gördihrom cebele. vekkil bir J3

1' i~~~ tı .. Öyle kal~lerle çevrilmiştir, ki ra!tan ctirilcn cşyn.ya ornsı ba mUsabakal;:rda 'kazananlara 
1 

SOO) metrelik atletizm milsa- be ve ihtis!Ulll ~öz önUne getir.. sözlerin ıı ~ p f duşmanm ıhata. etmesi ile yıkıl. ambar ittihaz olunmu§tur. Bu muhtelif hediyeler verilecektir. bakasına ldüplerden 7 ki§i, 2000 clikço kalbim sızlıyor. Bu dere- çin sövl~d: f.!.ri ).fı nıasma imkfuı yoktur. Onun i- suretle ticaret erbabı gümrlik metrelik ko uya da orta okuldan ce bü\1ik servetleri olduğu haJ.. ği, gözicrırdııı~ )ı"t .Al 

çlndir, ki İngiltere devleti bun- masarlfinden kurtulmuş oluyor- ıs kişi ginni~tir. (7500) metre· de yine bir oıfümla bir kızdan an!aşılJYO ;ıc: ~T'·. 
dan elli sene evvel ndavı .za.ptet. lar. Fas ve Cezayir ve sair yer- lik koşuda Zekeriya birinci, Ali ~a evl5.t yapmıyorlar •.• De. mcğe ralıı:ıa.f01J)ll' 1eli' 
meğe karar verip haı'ckctc gec- lere ge~it olduğundan her cins Şampiyon Çamlıcalılar Yuntaç ikinci, Mustafa öter ü.. gı.rmcnlcrlnc mota ettiğimiz Lö. - MeY

115 etttc.'~ 
tikten ve ild sene muhasara et.. adam buhın.madadn·. Oro.da ls.. ç~ü, Rıfat dördüncü gelmişler· payC.:rler bile bizden daha mil- cuktan içtJıl: ol!\ ~ 
ttl-ten sonra. zaptodebilmiştir. ko~yalı olarak bir n.Iay asker Şampiyon sıknn Çamlı .. dır. debbir davranıvorlo.r. Emin ol, o mamızıı JJl ( 
Kalenin burcuna bin ~ elli top bulunup başlarında bilyUk kal- calılar bu şampiyonluklarını 27 Koşular halkımız tarafınd21n kad:nm, oifüt Antonen ile bera
konulmuştur. Ayrrca bUyük kü- paklnr ve nyakln.rında kısa kısa Martta ycıpaeaklan bir spor bay- yakın ve sempatik bir alBka i!e her ~lmesi ve ~a çocuk do. 
çillt on kadar da gemi bulundu- çoranlnr ve baldırları çıplak ol. ramiylc kutJulayacııklar ve davet- takip cdil.:ıiş, kazananlara vali ve ~ı sövlemet:i pek 
ruluyor. Ancak biz vardığmıız duğu halde Arnavut elbisesine lilerc çay ziyafeti vereceklerdir. bSlge başkanımız tarafındnn uy- ma.n'l!IZ desfildi. Bizim bu ka. 
zaman J?emilerin çoğu talime benzer olmakla hepsinaen %fya. Bu spor bayrammda voleybol, gun hediyeler vc.rilmi;tlr. dar kalabalık olduğumuzu gör. 
çıkmışlardı. Fakat ben bir iki de bu hoşa gitmi3tlr. basketbol ve atletizm yapılacak- Derece alan bu dört atletizm, dliğü için borcumu~u ödcyemJ-
gcml gördüm. (Daha var) tır. Türkiye kros birinciliklerine işti- yece~imizden korkuyor... Ah! 
Adanın görünüşü gnyot tu. 

1 

rak etmcık ve zaruri masraftan Eizin1 hiç bir zaman ne fabrikn-
.haft~r. Etraf~a. olan kaleler bölgemiz tarafından verilmek su. mız. ne a.nartımanmuz, ne de bir 
ve yilksekten ~örülen kilise ve retlytc 3 martta yapılaCak olan değirme.n!ın.iz olacak. Alemin 
su.ir bi\yük Qinalar son dnrece 29 .. 2 • 940 Per§embe İstanbul ko ulanna girecekler. h~ ~:,':i var. biı.im hiç bir §eyi. , 
Z3.l'if ve sanntkhane yapılau~ r c;ı~~ICl~ıuıı~Sn!\Wlllllft!! dir. mız vok. lştc hakikat budur. 
tır. Şehirde ahşap bina yoktur. Ben de senin cibi fen taıiho 

Utiln evler, bizim bildiğimiz u.so: Program ve memleket aaat 2...:.. Türkiye Sanat mektepterf me- ingilterede Alman karşı güler yüz ırösterirdlm. Ben 
malt.a taşından yapılnıtşbr. Bu ayan, 12.S~: Ajaıı,s ve meteoroloji ha.. zunıan cemJyetlnln seri k~aruııa... h 1 .. • f • J de Şl'...n \'0 sabırlı olUJ'dum. Fa. 
~. yUmuşak olduğunda..'l sokalt berlerl, 12.50: Türk Mllziği: Ycnl pr. rmdan ~cis!, 1 Mart HO euma a ıgı zıya etı ka.t 'dinden (?'tine artan zvureti. 
lal-da. o kadar toz vardır, ld Ara.. kıl:ır vo TUrt.Uler. Okuyanlar: saoye gilnU mı.at (18) de muauım Bay Hu- •• l!,ransız gnzetelerlnin bUdird.L m!zİrl biricik mUsebbibl kendi· 
~ kumluğunda rastlaya- Tokııy, Mahmut l{annda§. lS.30/14.00 ıaeı Dener taratmd&D nrUecekUr. gınc göre ger.enlerde biltün In. nuz olmasaydık!... Evet! Evet! 

mazsımz. Adanın, lngiltere dev- MUzik: Karı§lk mUzik: (Pl,) 18.00: Mevzuu (Şehirc11llı: ve modem mtma- ~ltcre ve lskoçya.da bir çok bugünkii •. v~yetimtz.e p 
etı tarafından tayin edilmiş bir Program ve memleket snat nyarı. rt) dlr. Konforaıı.s tçtn davetiye kimseler Alman balIPı vem!ş - yalnız bıznn likaydtm.iı;, blztm 

kkymakbamılr ve altı azadan mU. 18.0:S: Mtlzlk: Radyo caz orkest?'ıuıı. Yoktur. lerdlr. Fn.knt bir çok kimseler tedHabinrizliı'fünizd!r. 
Te ep meclisi vardır. Şe. 18.40: Konuşnıa. 18.155: serbest saat. T• • al bu balıkların nereden geldiğini Yret ve tnaccUbU son d 
hlrde bazı eski silahlar konmuş 19.10: Memleket aııat. ayan, Ajana ve ıyatro VC smem ar bilememiF.lerdir bile.. ceyi bulan genç kadm vatağı 
bir saray ile kiliselerden başka. Meteorolojl hnberleri, 19.30: Tilrk Şimal denizinde tevkif edilip içinde doğrularak koca.sının say. 
görü}Up yredilecek bir yer Mtıngt: ı - Okuyan: Radl!e Erten. ŞEBlB Tll'AmoSU lsk:~ sahillerine getirilmiş lediklerini büyük bir merakla. 
yoktur. 2 - Okuyan: Mwrtata Çağlar: DJvan Tepeba§J Dram kısmi: olan bir Alman vn.ounınd4 sek- !Onuna kadar dinledi 

Vapurumu.zun bµı fı.letleri ve k~malar, Kemençe, Kemal N. .Aqam 20.30 da sen ton balık y{lklU oldu~ gö. - Fakat bu &kpm !allı& ne 
bozulduğu için o gece kalması Seyhun, Lavta, Hasan our rctake.Wc. o KADIN rillmüştUr. Gemi sahile getiri .. oldu? dive tekrar etti. Her za. 
13.zmı geldiğini kaptandan ha- 20.15 KonuflllG <BJblcyogra.tya) 20.30 • • • lince balıklar derhal cıkarıla.rak man mntevazı ve at! ~örOnen 
bel" aldığım vakit. bari gece ya- Ttırk :tr1Ul:1ğl: Fasıl heyeU. 2115: Komedi kıımımda akpm 20..30 da: satılıvermi~ Bu "'kilde Alman. sen. hfe bir va.kit para.dan, ser. 
nsı tiyatroya gideyim dive va- Mllzlk: Kllçtık orkestra, 22.15 Mcm- IIERKES mı \'EBlNDE lar kıymetli gıda maddelerini vetten bahsetmiven sen, nasıl o-
punın kalkmasını haber vermesi Jeket snat nyan, AJaruı haberleri, zı. ~tizlere kapt.mn13lar. luyor da Bfmdi böyle dl\şllnüyor-
iQin bir tava konuşurken mal. rant. Esham - TahvUAt, .Kambiyo - IIALK OPERETİ 
tIZm biri işitmiş, ben tiyatroda Nukut borsnsı (Fiyat). 22.so Mllzik: nu aqam aaat 

9 

otururken birinci perdenin SO- Cazband '(Pl.) 23.25/%3.30: Ynmık1 da: zar.o Dalma.si• 
nunda teı!§la. yanmıa yalda.,_ progre.m, ve kapruu.11. (Cg Ku,yumca) 
tı: · " Yazan: 

-!~ ~~~ vb~~Y: Konferans Tehiri Y\ısut SürUd 
deeek oldu. Hemen bu herlfin mJnUnU H4lkedııdcn: .'S ııa.rt Sah akpmı 9 da Çemberlltq 
arkasına düştilm. İskeleye gel • Ev1nıJz1n cııtaıoltlundald salonunda.: Sfnemnmıda Nuvart .Jllbll 

Maltız. bir sandala atlaya_ ı - 2912/NO P~mbe g1bıtı ııaat ı - Şchlr "nyatrosu Taratxndan 

'* 
Pek yakında Beyoğlunm iki büyük sinemasında 

dumanmı uzaktan gördüğüm t DoçenUortnden Bay Yavuz Aba- 2 - Halk Opereti (Nuvartm fiti. 
için telltşlnnmıstnn. Maltıza a. dan tarafmdan vcrllr~ llD.ıı ohm&n rtkllo) Lebleblc.l Bor Hor Ai'll 

Sevimli ve lzrorak u~li 

Aylt1' 
3 oytıtı 

ra.k beni de bindirdi, vapurun (17.30) da Univenılte Hukuk Jl'aklll· (mndtatan Oevtzl) 1 
ccl ~mestni ısöylediğim vakit: kontemnıı ına.ıcret dol~la teh1r 1 - Yaıpta Nwnaralan: · 

- Para vermeyin.Ce kalk- ~tır. <TEL: 220u •rı:a•••••••••1CJ••••••LJ11•1iİİmii1İİ t-..---



Vali 
~ır Var ffil • Uakudar tarafında dun ._ ( mu har r ı· r ,. ne c e ıf a p ( IJWJ ıurafı I anmfkj J tetkiklerde bulundu l d . ' 

r: 1 ı;ıılb lmkAn ve lhthnallcrlmlcu Vali ve belediye reiai [)ok aç l an ava ar 
"'\ııı.., a.._ ,_ b~ttJi;rini do h3!.Jrlıyoruz; t L" fJ ·~~ ~":':' oqTafı 1 ı_J_._ · or ut Kırdar dUn retaka 
'-.~~- ldınd· ? ""-~) r aitayif kelimeıinin kumuna aoka.. aaiı:ı ımnra eski hıgillz hnrbJyc tinde be lediye sıhhat lşlerı 
~' (yltrı11ı il' Ottun ve. rak makaadmın cuısesini aahla. unzırı Hor llollşa'nın .l<'inlfm- ıuUdUrU Osman Salt clduğu 
i....""1 ~.ıc.t) Q ~Um ol. dım zanneden clovekuıul diyaya aı:;kcr gHmlcı·erck >·ıw- lıalde ÜskUdar tarafında tet-
~., "lat ıc:,.azec.e.ı ne kn- Ben Peyami Safanın bu müte. cima cdllıncsJnl isteyen ına!m klklerdo bulunnıu:~tur. 
~ ~.btı -~ ıneauliyeti na!uz ifade.sine kartı "Bugiın öy- lesine, ayni 7::mıamla Arnıu \'all ÜskUdara gec;meden ev· 
~~~.,., iiç be ~apse gir· le b:r zaır.anda ya§ıyoruz ki Tür. b.amara..-.;uulıı yine böyle mücs- ve l Kabataş iskelesini gözden 
\ • lıQ. 1~ f hra ceza kiycde olan matbuat hürriyeti slr bir >·ıırdım l~ln ,·er<ll6ıi tnk- geçirmiştir. Jskele ~irketlhay
~et ~ t~, huaauiy· Avruparun en Oenıokratik mem. rlro knrşı resmi hı;;lllz malta- rlye tarafından yeniden yapıla 
~' ~~.,~=t~~ Da za.. leketle~inde bil~. y~k." dedim. fllinclcl~l hlsslz lllt ,.o h:u·ckct· cııktır. Belediye de iskelenhı 
~~~Y ~ zavaU. Pos-·amı Safa diinku yazısında slzllğhi d 3 cı·tr..tla dolaşan sulh sağ tarnfındaki binaları istim· 

Dün altıncı asliye .ce2ada 
b~risine daha bakıldı 

~llaiJet Cll' iLi Türki. benim b:ı aözle.irni taı:lik eL toşcbbüslcıi He affiltalı bulun lı'tk etmiştir. Bunların yıktı· 
~~ t.. ._ llı-•~kemeleri me!:tca ~ka bir ,ey yapmıyor: nuısınn ihtimal ,·crl;·oı,ız. rılmasına yakıuda başlanacak 
\.."'4\.,~tbik -. -nun hü- "Çok d=fa b!zim hürriyetlınizi:ı Her h :de Avrupa h:ı.rbi bu- tır. iskele Uzerlnde belediy«:> 
~,~l~ heyetler. Avrupanın liberal matbuatından ;füıkü dur :;un dcvrcıslmlcn en ta rafmdan bir de benzi4 sallı; 
~ile~~ bir kanun bü. arğı kalınılan ıeviyesini muha. -;;lıl:letli bir tn:ırl"llZ \ 'C hareket yerl yapılacaktır. Dundan baş 
I\,; '-. ~t ed lazete ne.. faza etmiıtir, ~im." diyor. saflıasma gcçınczJcn cı·,·cı ev- .ca ıs.tele kaı-şısındaki yeşil sa· l ~nt ec:ıek farzet. Türhiye~ rr.atbuat hürriyeti ' 'elldlero nlsb (}tlo daha ciddi hanın kenarına da abdcshane 
" • .a.Jetine baka. ~vropa:uı:ı en lih, craJ mcmhk~tle· bir sulh yolu nrn.uıyor ~lbt<lir. inşa olunacaktır. 
~ lı.i: ili.- llıe . n d:r~cesı:J<le o.unca cumht r.yet Nlyuz ICı-onlkl gaztcslnln Valiye ÜskUdarda kayma· 
~--~ İtı tenın tesiri kMunhrının verdiği ba hürriyet. Henna muh:ıhlri tarafından \ 'C- kum da iltihak etmiı,, birlikte 
~ tla.....~ L:.. ~dan tc. ten isti:ade elen bir Türle g2Z.!!. rllcn bir hah~ı·e güre liitlcrln lake le meydanının tanzim tşi 

~
~ '-~ laer ~.~~t, biri teciainin çıkıp, pek imrendiği \"else' bir sulh pilim to'·'U et· tetkik olunmuştur. 
~ ~ıının tesiri anla!ılan Fransız karikatürü c:.n. ıncsi muhteuıt>I imiş. Bu pltm Meydanda araba ve vapuı 
~ s~ L.. et ediyorıa sinden çizgiler çizrueslııi, ÜnİVCT· ınudblnce nfnlt l>lr Polonya iskelesinin etrafmdakl blnala 

_._ -. .... _L 1 • R ,_ .... Cem" 8 .1 J' ,·iicu·la ~<-th·ilceck, Bohcm,·o d b u 1 d k 1 " ,.iil b~ o an ııte e.:t •'U ıl ı se e §B..:'ı · ~· <1 rın a ug n er e yı ı masınn r..., • uyt!ı_ • f' ı· _, d 1 T \'C l\lora\· .,· ıı, ·a muhtariyet ve- b 1 k -,,.~ S \&& gaze· Pn ın ı"" ınuen o ayı ( ürki- .r aş anaca tır. 
~tiilc lfn ki - ila yo·'e üniversite tah:.ili ıenede bir rllet:ck, lptl:lai ma.fülclcr \'l' Bundan başka Şemsipaşada 

._~...._L Pzete olan defa Rektörün huzurunda Rize; milstcınlckcler Almanya lçln Mimar Sinan medresesinin et· 
~'"'1· -· 'd" O nJsCct dairesine tc,·7J olnnıı.calt f d k b \~ L.. •• ~ırı ır. zayı içmek g1:,i b:r feydir) diye. ra ın a 1 azı eski binalar de 

" uu teı- d ? ve tcslihnt tn1ı1lt cclllccck k ld ı lııf"' ~r•- . "! ne en cclc kadar yüksek t.ahıil aeviye. a ırı acaktır. Vali Şemslpa-
.:""ı., . "'"'Qla ~-' • • k imiş. lföyln y<-nl hlr tlünya nl- h j ı i bl \ı., ~ İaıı'ı. .~._~antaı iddiL 111'4 dü~ ün ıöa:ermednden da şa sa asının pro es n n r an 
~ '°'~~ :«~..,...~etncle kenrlı ha mı hafif bulmalıyız? zıınu knnılBbllcccğl iimit olun evvel yapılması için fen heye. 
"· ..._ ~~ a.~ ~bniı c!eX..iJdi.r ınn,ttn lmlı,. tine emir vermiştir. 
~~ ""'~ Y1llda • Yakıt IPDİ küçük bir gazetenin Hl\dl-.elcrln ilnfimfızdekl llç. v 11 U kUd h n h ı 
"'' ~tli":!t.tir J(v:~~~ muharriri olmak meaelesine ge. be., giinFik tnld~af: ba!dlcaten uln ~aalfyseUnl~r ~=ıı~ır!ucf~~-
s ... ~~~ 1'\e -~11 b'ın"· lince: Kısaca cevap vereyim: Ben bu hnherlcrdc bir hııklk.:ı.t hlM· rının aı'l:a c;: lanına le:., , • 

ı.· ~ büuülı bir gazetenin küçük veya sesi bıtlı1n•1p bııl .. nmadılhnı ~ı~"·" .._ - uir hal alma. o1 - .. ı:.• den geçlrmlştlr. Sellmlyedekl 
~ t_~~Y&. ---• ol- küçülmüı muh·· -:·iri olmaktan İse ~östcrecektir. tarllıt çeşmenin tamlr1ne knra ı 
~ ~..:;;:: ~ .;~ede küç:..:k b!r cazetcni~ hiç bir t:.al ve ASIM UR verilmiştir. 
ı..~ tı~·" Yolctur, diyor. hareketinden kendi&inin şüp'Mı<i Acıbadem ile Kısıklı arasın-
:'ti ....._ ... .ıı olmıyan Ye hiç bir nefsaniyet gö. 840 t • d ki l ....: hl. "CI U- '""'118 kendiıinc "'O çe pro1esı a yo un inşası civar balkı 
~ ;~~~~· 8. en 

0 
malta. zetmiyen bir muhar.·iri olmağı U tarafından müteaddit defalaı 

~ ~ta tercih ediyorum; 24 yıı:hr, be- ıtd ı t ı u \T 11 b 
~~dit ... ~:Yetin neşri- nimle beraber, (Yakıt) ı daima tamamlandı vla den >ts enm Kş rd. kıı u yo '-,. ~ _._ ~ ll'•••teler. u n gurmUş, a ı öyU Çam· 
~ .._ - •- büyültenlerin kaJem'.erine de bu 

S ıı.~a.i:a:Önüne •eti. 
1 

h,._,_, lrcaya bağlayan bu kestlrmP 

~ 
q • eme iuüm oldu; hali da "küçük 1 d 1 k 1:.. ııa.1_-:tı da, onu takip ( BCJJJ tarafı 1 incide) yo un a yapı ması esası a-

'~ .... ~. ~ .... eırı da~ arık gazete" tabirinin oku ile hepıinı rarlaşmıştır. 
•• 11:. ... hakuz yr•"llladığı bi-dc mealek. Yeni bütçenin anahatJarını ve v il KU Uk ı z ...., Peyami Saf• ·... a ç cam ıcayı ve ey· 

R 
-~ 1 d"''' da bütün Türk kari zümre. mükelleflerden yeni bir vergi a. ka ti d ıı. ı ı d ö 

' 

• b. ~~.. ,"1-ette T&-::iye· nep a.m o&umev n e g r q~- .. ıinin istisnasız ta!ulirini wöl'dÜ· lınması, veyahut mevcut vergile- dUJ t l t b l dö 

~~ 
·.. ."•ti yok dem• • ~ t en sonra s an u a n· 
ıM:... ..... ğünde tü~hemiz olrnı.van büyu""k rin nisbetinin ıazlalaııtmlması yo. u tU 

~ • ._ ,,,,,.~:"' kifayetsız" li. :s m ş r. ı.·~:"\·"l-. ve temiz intan" dürüıt ye feda. lunda verilen bu prensip kararı. ----6----
~~ı!." . 1~ bulunmuştur. kar vatanda, ruhunun ~vk ve nın mahiyetinin ne olduğunu Ma· y • k 
~~"- .. t lnönü'niio, heyecana içinde çalıpyorlar. Böy. tiye Vekili cuma gilnil gazeteci. enı çocu 

6,, ~· lct1ı lô2lerine ve tef· la bir muhit Peyami Salanın ka- lere yapacatı bir beyanatla bah 
."'l:ııı.. l'İitk~l\urıun hüküm. fası~a lcüçük ve dar gelmek ta- edecektir. t• t 
~>:..~· t~•de matbuat bit-'ir. 1940 bütçe projesi ~knnunun ıya rosu 
k.~~' ta~t matbuat ka. Şimdi (VN<ıt) m neıriyatı iJe 1939 senesi bütçesi gibi 260 mil. 
~i.~ııt\ ,tı' rnaddekcinc ma'ıkeınede •disinin mahklım yon lira raddelerinde bir rakama Mart batında faaliyete 
:"'t it?~~ !tir. edilmeainden korkan Peyami Sa. baıtanmıt olmaa lhtlmall kuv· geçecek 
'ıı:" 'ta~' S i? ismet lnönü fanın düttütü fthiınden " endi. vetlidir. MemlekeUml&ln mtıblm lb 
~ ~ •:tdııun kimdir? şeden kendisini lnırt:-rmaya yan· Uyaçlarından biri olan Çocuk 
~>&~~ ~eelisiııin tasdi· yac:ıksa. açıkça muhterem bakim. Koordinasyon Bürosu '.l'iyatrosunun Htmayelettal Ce· 
~ ~ ~illan ya imze terimize hitap edelim ve: mlyetlnln gayreti llc verlmJI 
~~\ai~ ırnemur olan - 1 •Aziz h&kimlel', Cumhuri. kadrosu bir şekilde çalışmağa başlaya· 
~ ~~.~-=laJ-~ aözforiy. yet gazetesi ile mu~arrirleri •· An1oara, !8 (Hu3'tlM) _ Koor. cağını memnuniyetle öğren 
~\.-q .•)et ~lert arasm8a leyhifte açılmıt olan .aı,yalan be. dinasyon heyeti milli korunma dik. 
~"\ ~ ~? ' -zetmelc gü. raet karan ile intac ~iniz!"' kanununun tatbikine ait tı;ıleri Çocuk Tiyatrosunun rejisör 
~L"1t"' ~Bunun harC1· Diye yalvarahm. tclerinde layık ~örmek U7.ere teşkili icao eden IUi;;U için uzun zaman Rusyada 
~ lr...~ ._: tabiyeıi ol. olmıyanlrr ela olsa bu, bizim için bUronun kadrosunu icra vekil • tahsil görmüş Ressam Abidin 

1\ ~ti '"'llarnıyan Pe. bir ablik " mealıek sevki olur. lert heyetinin tasvibine arzet • Dinoya mUraacat edllmlştl. A· 
"ı 8aımı b?rkaç ASIM US miş. ve bu ltadro kabul olun. bldin Dino bu vazifeyi kabul n 1 ~ muştur. etmlt ve dUıı vazltoalne başlll 

7 Şubat tarihinde yazdığı 
•·lmtlhnn., isimli fıkrnstyle. 
''Afrodit,, duvasını gören asli · 
ye yedinci cezn mahkemeslnlıı 
karar ve muamelesi Uze rtndf' 
tenkit ve nıUtalea beyan ottl
ğl ldcliasiyle Matbuat kanunu 
nun 35 lncl maddesinin "H .. 
fıkrasına göre aleyhine danı 
acılan Peyami Safa ile CUmhu· 
riyet gazetesi neşriyat mUdU· 
rll Hikmet MUnitln duruşma· 
!arına dUn sabah asliye altıncı 
ceza mahkemesinde başlanıl 
mıştır. 

Peyami Safa, Hikmet MUnif 
ile veklllerl İrfan Emin. Suat 
Ziya mabRemede hazır bulun 
muşlardır. Her iki maznun du 
nıUeccel mnhltılmlyetlorl oldu· 
ğunu söyledikten sonra, söz a· 
lan Peyami Sara şöyle dedi: 

" - Asliye )'edinci ceza mah 
kemesi "AfroülUn., talim ve 
terbiye heyetince tetkikine ka 
rar verince halk arasında ve 
matbuatta, dedikodular, mu 
kaşalar başladı: 

.Afrodft gibi edebl bir eserin 
çocuklarımıza okutulup oku· 
tulmaması, Universitcnln salft. 
biyel derecesi, bu glbl eserle· 
rlo Unlversite tarafından mı. 
yoksa baro tarafından mı tet
kiki H\zım geldl~I konuşulu · 
yor, yazılıyor, tetkik ediliyor 
du. Bu mUnaknşalar sırasında 
Akşam gazetesinde (VA. • N'1) 
tarafından yazılan bir yazı u. 
ztırlne ac;ılan da\·a da dUiı sckl· 
zincl asliye ceza mahkemesin 
de beraetle neticelenmiştir 
nazımda mahkemenin karar,., 
muamelltına nlt tek bir mUta
lea yoktur. Mahkemenin çer· 
c;evest dışında Afrodit davası
na mUştak ve !llunakaşa~ar ve 
fikirler Uzerlnde afAkl olarak 
kendi fikirlerimi yazdım. Hat 

Beynelmilel bir dolan· 
clıncı yakalandı 

Dablll,ye Vek&JeUoden bey· 
nelmllel blr dolandırıcı olduğu 
bildiren Mehmet Ali Trablusl 
adında bir dolandırıcı evvelki 
gUn altıncı veza mahkemesin
de iki ay beş gUn hapse mab
kC!m edilmiş, fakat o kadar 
yattığından tabliye edllmlşU. 

Ualbukt bunun Bursada dR 
dolandırıcılık ve yankesicilik 
ettiği haber almdığıqdan dün 
yakalanmış ve birinci sulh ce
za mahkemesi tarafından tev · 
klf edilmiştir. ~ an d 1 yad a b Ü y Ü k :so~:~rro ~~ 3:e~~l~1~~ :·~~:~el~~:~:~ l~~~:!:ın~~ ''lt.\y d tip 170.er. 6 katip 120--şer, bir caallyete başlıyacaktır. Beynelmilel dolandırıcı Bur-

~ a h b • evrak sefi 210. bir evrak me. Memleketimizin tanınmış saya gönderılecektir. 
~ n mu are esı Jnllru ı4o. iki 'evrak memuru ~·,. t ("tıo... l<ıTa 120.şer lira maaş alacaklar- terbiyecilerinden lsmaU Hak· ı ,,co, dır ki Ualt.acıoğlu Çocuk 'llyatro- Uç kadın tevkif edildi 

<ı /ı ı · · su lçln bir Karagöz, bir de 
ııt~•t ' to" &ncide) / tankı tahrip edilmiştir. Kukla piyesi hazırlamıştır. 
~ ~t'b\'e l>e~u, YUz!ena MUbala.gah bir nikbin ti~(' Zağrepte tevkifat \ Bu piyeslerin orljinalltelerl 

,~tı ta •ret et Çok tayya- kaıulmadan hali hazırda Fin· ldı nln kaybolmawası lçln lptlda1 
, I'\ b ~rru~u lUektedir. ler tarafından işgal edllwektt> yapı ~klllerlnln muhataıa edilme 

~~l'I aşıaın 1 26 şubat olan mevzilerin bundan evvel· ZaQJ"ep, !8 ( A.A.) _ tki tfti· si. ancak mevzuların yenlleş 
~·~ıt ~erd:tır \"e o ıa· kl mevzile rden daha iyi tnhldm rakçı liderin tevkifi Uzerine bun tlrilmeai münasip görUlmUş 

ı :~-~ 0ıaraıt\ uıuhare- edilmiş olduğu ve arazinin va· !arın taraftarlan Zağreptc nil. tUr. Karagöz piyesi, yine eski· 
~11ba ttllıekt UtUn şld- zlyetı ilk Mannerhaym hattınr may!şlerde bulunmava teşebbüs sl glbi mumlu perdede baya. 

G 1 b88a \'tı edtr. Rus naznran mUdafller için daha etmişlerdir. Polis bir çok tevki· olarak oynatılacak, ancak 
~t' :llltrı:u~ ~dala· lstıradcJl olduğu iddia edile fat yapmı~tır. mevzuu mo::lern ve şahalyetler 

' llııt ar,, v aşlıcası blllr. yeni olacaktır. 
,~~ıt ~b:u~u Uıeerı~~~U:!r: t Fi•kinHı.nrılıy:ılıl!r ya~nız işgal bir hava faaliyeti cereyan et • Plyeslo mevzuu: KaragözUtı 

ı tıı e ita e t teri stlbkumlar<ıan dola· miştir. dUnya huzu1"unda imtihan ver 
~ lltıı. l"!Jı yapıl· yı de~ll. son zamanları.la aldık Alman ~emllerf göriildi\ mesidlr. Bu şekilde tamamen 

1" ~ıı :ıı" lluaı ları toplar dolayıslyle de Sov- Bto1~holm, !8 ( A.A.) _ Söy· eski, lptldat bir deltor lçlndt> 
t ~le enllrıncaa~ Lado- yellerin topcu ateşine karşı d fl !endi~ne ı?Öre, eimal sahilinde. yeni bir hayat temsil edllml( 

t ~it ~ebrt tlıert Dıtldat daha iyl korunmuş blr vazıyet ,d F'inlandivah kavakçı mU!re. olacaktır. 
~ 11 lıt arruıa nde dt- tedlrle r. ıeler sarnıçlı S?emileT de dahil Kukla piyesinin adı Gulya. 

\.' -~~ır'"ruzdan girlşmlş- 1',lnlıl.nrllyalılar şimdi artık olmak Uzere bazı Alman ~emi. bantdlr. Bunun da en gUzel bu 
' ıı. 1 1lıtı 01an Fin~aksat yalnız şahsi meziyetlerine gU terinin Petsamo şimalindeki don suslyetl alaturka oynatılması. 

·~~lı.ı lcabıı Oldutdlya wnmekten kurtulmuşlardır. mamış bir limanda bekledikleri- yani malfım şekilde ip ne değil 
~ '~u ltısnıını b u de- Ellerlu1e bulunan malzeınr ni sövlemi~lerdir. Diğer taraf. perde arkasında el lle ldare 

\.'~~ '" urada kendilerine eskisinden dahıı tan Sovvetıer!n bu mıntakada edllmesl olacaktır. 
~~"' ıu11 iyi bir şe lcllde mukavemet et· büyük bir fa.alivet sarfettikleri. 

\ ~li' ~ Alubctı me k lmkıl.nını vermektedir. rıe ve tah~icbt vaptıklarına dair 
ı.Gı~"l'fyı (.ı\ • .ı\.) _ tık tsveç gönUllU kıto.ları şl rivavetler dolaşmaktadır. Sov • 

~•,ı:ı~l' li'tlaıytke d Sov- mal cephesine sevkedllmlştlr vetlerin nikel ve bakır maden!~ 
~, ~ır ~ n nıukavevnm KllcUk bir Norvec mUtrczesı rinin bulundu'?u Salmijaervt ci. 
~ ~a111 °ktaa1111 kee~~- fs ,·ec kıtalarına iltihak etmiş \'an?'da dahi bUvUk bir faaUyet 
~ '>lct 11 Yle hu ş e • tir · "?österdikJeri haber verilivor. 

~; b~b '-!~ kadar cu~~~r ·~~ler rc•!'!nm'ldnn <;ekiliyor tn~ltererJen ~ldcn gönülliiler 
llıu "'•a lrnaktadır HU~ Kıekens (Oslo 11oluyıla), !S lJOndrcı. 28 ( A.A.) - Deyli 

~~ ~'~hk \'nl>urı kBrte- ( A.A.) - DUn. bü~Un gUn Pet. Tele"'raf gazetesi, Finlandiya 
.~. \'ıırı 'tn adalara ve samC' ceohesi Uzerınde cereyan için şimdlve kadar Londra bü. 
-{ tı~a "'!n ~nlrnenk 

1 
eden siddetli muharebe'erden rosuna 3000 den fazla gönmıu 

t tı~' '•ilan hUWn c: · sonra Finler Nauts i'n'n l~ kilo. kaydedil<lit"?:ni ve bunlardan bir 
~- 1 tı ~:1ltnafitadır P.- metre cenubunda tesis ettik1er; kac vilzilnün hizmete kaydedil . 

~ ~t111~1ı'1ır 1hıou bu rnı;h ileri kara'collara ~ekilmiş!erdir mlş bulundulhJnu yazmaktadır. 
~ ı, ~'ttl! ·~ l"lnler muk a · T;;Jılive ed:len b11 böl;:<'de bütün Bunlar, alelade· yolcu ~eklince 
.,l\;{dıı. t e ltı18ıar m~- evler ''am-.ııJ..U:.drr. Gece basın- vola çıkmış olup, henüz lnstil· 
"\"ı.~lt 11""' rı - ca ı:aul:ar:!>e e=.:de!.icl kD.· ·i;et • terede bulunan arkadacılannm 

t tedırı,.ve nıaıze- m: .. ..le. P:o:ılcr, l"!at•t.s!' ~:-t mcv ~vasmı da birlikte C?"ötüren gö. 
· ttlıuı j~· 8oTyet zilcrfni müdafaa etmektedirler. nUIIU kafilelerine, fmk!n bulur 

Bu hare.W wıumd& bUyi1k holmu iltihak edeceklerdir. 

Alucra'nm iki köyünde 
heyelan 

Cireaun, 28 (A.A.) - Alucra. 
nın Ozan ve Mumuk köylerinde 
vukubulan heyeUln n:ticeal Ozan 
köyUr.Un arkasındaki yUz metre 
yüksekliğindeki iki kayadan bir 
tanesi ikiye aynlmıı olduğundan 
köy halkı tahliye edilerek Qire· 
sundan derhal gönderilen çadırla. 
ra yerleıtirilmiıtlr. 

M umuk köyUnUn yaslandığı 
dağ da heyelan yapını§ ve halk 
tehlikede olduğundan vatinin· ver. 
diği direktiflCT dehilinde ve na· 
hiye mü ;ürlil~üniln n:zareti al. 
tm{ia köy halkı sa&r.lıara ycrlef
tiriJmittir. 

Karamürsel mensucat rabrl· 
kası aatış mağazası ile diğer 
bir dUkkAndan birçok eşya ça· 
lan Hikmet, Hamide ve Ayşe 
adında Uç kadın, dUn birinci 
sulh ceza mahkemesi tarafın· 
dan te~·klt edllm.fşlerdlr, 

Bir yaralama 
EVYelld gece Y enlıehirde bir 

meyhanede simitc;i Ahmet ile Os. 
man arasında eski bir meseleden 
kavga çıkmış, Ahmet Oamanı bı· 
çakh ağtr surette yaralamıştır. 
Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaJdırıJmlJ, simitçi Ahmet yaka· 
lan;nrıtır. 

Develinin Sarımehmet 
köyünde 16 ev yılaldı 
Kavaeri. !8 ( A.A.) - Kayse. 

riye bağlı Develi kazasında dün 
ı:ece 23.30 da şiddetli bir sar. 
smtı olm~. San Mehmet köyUn· 
de 16 ev yıkılmıştır. Nüfusra r.a. 
viat voktur. Pınarhisarın Viran 
nahivesinde de 22,25 de ve sa· 
bah 2.35 te iki zelzele olmWJ • 
tur. Hasar yoktur. 

Oilmflşhane, f8 ( A.A.) - Bu 
sabah saat 3,30 da iki saniye 
deva!ll· eden şiddetli bf r zelzele 
olmuı,tur. Bunu saat 5.20 de vu. 
kubulan ikinci hafif bir zelzele 
taklt> eylemiştir. Bu sarsıntılar 
Kelkitte daha şiddetli ve ~rül
tUlü olarak duyulmUfbır. B&aar 

,)'Oktur. 

tA yazıruda da "Matbuat tanu
uumuz da\·a neticclenruodcn 
uıutalea bcya"ıııııı menediyor. 
Bunda n dolayı nıutalca sertle
deıntyorum,. diye bir kayıt 

\"ardır ... 
Diğer maznun Hikmet ıın

ul f de Peyami Sa fanın sözleri· 
ııc iştlrilk ettiğini ve yazıda 
suç olmadığını söylemiştir. 

MUddeiumuml muavini ise, 
me,·zuubabs yazıda mahkeme
uin talim ve terbiye heyetine 
lıa\·nıe kararının gnye ne olur
sa olsun tenkit nıablyetlnde ol· 
<luğunu Heri sUrmllş, maznun· 
ların Matbuat kanununun 35 
inci nıaddeslnln "R., fıkrasına 
göre cezalandırılmalarını lste
ınlşttr. 

MUddelumumt muavininin 
mUtaleasından sonra, hewen 
müdafaasını yapan avukat lr
tan Enıln: 

" - Evve lA, Matbuat kanta• 
nunun 35- inci maddesinin ··H,. 
fıkrasının, adil tefsir yollyle 
ıııfınasını tayin etmek vaziye
Unde bulunuyoruz ... diye aöH 
başlamış, bir gazetede yazılau 
iki satır yazı ile mahkemenin 
tesir altında kalabilmesi lhtl· 
malinin blr an dahl dUşUnUle
uıl-yeceğlnl., kanunun bu mad· 
<le ve fıkrasında mahkemenin 
karar ve bunun neticesi olan 
ın tiamelft.tın mevzuu bahsoldu• 
ğunu, halbuki yazıda karara 
ve muamelfıta alt biç ·bir şey
den bahsedilmediğini, binaen
aleyh bu maddedeki suc; unsur- · 
!arının mevcut olmadığını söy· 
llyerek beract talebinde bu
lunmuştur. Diğer avukat Suat 
Ziya da davayı teşrih ederek 
o da beraet istemiş, mahkeme 
karar vermek tizere davayı 
Cumartesi gUnUne bırakmıt
tır. 

Bir katil alb aeneye 
mahkUmoldu 

Bir gece Çaroıkapıdakl kab
ve<Je iskambil oynadığı arka
<laşı Hasan H Useyin Uçara kı
zarak ertesi gece kabvedt> ken
<.llsi ile ka\·ga eden ve Hasan 
HUaeyin Uçar kaçarken arka-
srndan yetişerek bıçakla öltlU· 
ren kntll Ali Sırma'nın birinci 
ağır ceza mahkemesindeki du· 
rnşması dUn bltlrllmlştlr. 

Mahkeme katilin suçunu ... 
bit görerek 18 sene mUd·Jell• 
haı>se mahküm edilmesine aıı· 
cak yaşı 18 den kUçUk olduğa 
itin 6 seneye lndlrllmealDe W.
ı·ar .. ·ermiştir. 

-- ·~ 

Türklüğü tahkir 
edenler 

Don birinci ağırceza ma~1r .. 
mest TUrklU~U tahkir edt-a 
VirJtn ile GUIUzar adında tkl 
kadını birer sene, alrkat au• 
çundan mahküm olduktan son
ra Cumhuriyeti tahkir edici 
sözler sarfeden Mehmet adın
da birisini de bir sene yirmi uc 
gUn ağır hapse mahknm et
miştir. 

BORSA 
- Aııkara ıs.2-940 -
--~t:~Lt:. M--

1 bknl • tlqUl&) 
400 Uul>U IM~t&Ka) 

UHt ... M"lll7 l<' l'llıılu 

ıw ıı."ıç""' ••-adli 
ı UU tlort• ( ... l"kulnlll t 
lW Ktl)fUl'U" tAluma) 

1 uu Ut-~ - • Uc lç&ka) 

1 IMt lhl'lilHIU \ h&D .. I) 

ı IHI Lıl"\111 ı lhıl"ıu J 
UHI c_:ekı...anvaatı "uruma 
ıuo tw.t-tıo ,b;.a)•) 
ı QO l.Uutl c 1 A"biıotaa) 

ıuo l'enı;ö (M-.ar) 

100 tAo.) (lfomer) • 

100 nln r ı ..-ua.c.••) 

100 """ •4•pnaJ 
ı ue lıtvt"t ,. a...,... 
100 Kutal• tl •'• I 

•.ıuı -D.N 
U1 
1.6116 

11."'6 

1.1115 
1.0816 

it.na ...... 
- Eaham Ye Tah'rillt -
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Table'!le r~ her.>~czanede bulunur 
Pnırh"lı:utuıut255) "Galata, lıtanbul 

,'•o•,..~._ .. ,,..,. 

-

Mıktan Moh. BedelJ % '7,5 Temi. Ekıdıtmcnln :,ı.•ldl 
Ura Kr. Llm Kr. Saati 

Sesı!llıl yazı maklneal 6 Adet 1080 
Bileme makinui zmı. SOO ,, 2040 

81.-
153.-

Açık Ek. l4ı 

1
, 14,SO 

p:ıra t&§ı ''ISO takım" 
Kazaln kolası 5000 Kilo 
Soda 9000 ,. 
Lltapon "müteahhit" 

168.116 
29.43 

• 
" .. llS 

15,30 

"hesabına" 88' ,. Pazarlık 16 
Silpllrge bUyUk boy 3000 .Adet '':MUteahhlt hesabına" ,. 16.30 

I - ldarenıb: tçln yukarda clnıJ Tiı mlktan yazılı 6 kalem cııya satın 
nlmacaktır. 

II - Ekslltme 13-ID-940 çarşamb:ı. gUnll Kabataştak! Levazım ve 
MUtiaynat §Ubesi alnn komisyonunda yapıtııcaktır. 

m - şartnameler her giln S{Szü geı;en §Ubeden parasız o!arak almab!-
'!r. 

IV - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatte mezk1lr ko. 
misyona gelmeleri. "1501" 

• •• 
Muham. bed. %'7.S te. EkıılJtmenln 

Ohısl Mlktan Lira Kr. I.lra Kr. Şekli Saati 

Band Saksonya 8000 metre sif 71- l5 33 pazarlık llS 
Şişe aaı:ıdığı 900 adet 1125 - 84 38 açık ek. 15,30 
Lito §i§eleri için in- 332 150 . 24 94 pazarlık 16 
ce ve orta vernik 250 kilo 
Muht.ellt yaldız 295 kilo 797 :iO 59 81 pazarlık 16 

I - NUmune. resim ve §artnamelerl mucibince yukarda yazılı dört ka
lem ma.Iuıme hizalarında gösterilen usullerle satm alınacaktır. 

n - :Muhammen bedelleri, muvalckat temlnaUarı, eksiltme saaUerl 
lılzalannda yazılıdır. 

m - Eksiltme '· m. 940 Pazartesi gUnU Kabal.a§ta Levazım ve MU
bayaııt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - NUmuncler her gUn aözU geçen Şubeden gorlllebllcccği gibi §BrL 
nameler de para.sız olarak almabiUr. 

V - lsteklllerin e~ltmc için. tayin edilen gUn ve saatte % 7 ıs güven-
me parnlarlle birlikte mezk1lr Komlsyoııa gelmeleri. {12a) '1-' 

• • * 
I - 19/2/940 tarihinde 1000 MS tam boy tahtnya talip zuhur etmedi

tlnden yeniden pazarlığa komn~tur. 
lI - Pazarlık ll/III/940 Pazarteaı gUnU saat 15 de latanbulda Kaba

taıta Levazım ve MUbaynat Şubesindeki .Alım Koınlsyonunda yapılacaktır. 
m - Şartname ve eb'nd listesi her gUn sözU geçen Le\•azım Şube.si 

ve.znesinde 220 kuru§ mukabilinde almabUlr. 
IV - Pazarlığa J~tfrl'ık etmek i.sUyenler muayyen giln ve saatte % 1,5 

gilvenme paralarllo veya banka teminat melttuplarile ve diğer kanuni ve.sa
ikle adı geçen komisyona gelmeleri. 

V - Kereste si! olarak teslim edilebilir. 

~ . 
Devlet Demiryoltan ve Limanlari~ 

işletme Umum idaresi ilanları , 
Muhammen bedeli 7000 lira olnn 14 adet Benzln veya Dizel MotörlU sey. 

ynr Santrlfuj tulumba 8/3/1910 Cuma gUnU saııt (lG) on be~te Haydarpa. 
§ada Gnr blnnsı d:ı.blllndekl komisyon tarııfındnn knpıılı zar! US'Jllle satın 
almacııktır. 

B!ı işe girmek lstlyenlerln 52:5 liralık muvakkat teminat, kanunun ta
yin ettiği vesikalarla tekll!lerinl muhtevi zarflarını uynı &Un snııt (Hı on 
dörde Jmdar komlııyc-n rcL'lllğlne vermeleri l~dır. 

Bu l&ıe ait ııartnamcler komisyondan pnrıı.sız olarak dağıtılmaktadır. 
(1268) 

i s t .anbu l B
1

eled i y esi 
i 1 a n ı_a~r 1 

~il bclcdl)e ııubcslndcıı: EınlıılSnU ile Unltapanı arasındaki a:ıha

nm i..., tallll1lt planı tasdllc edilmiş ve EmlnünU dnlrcsl ılnhlHndc ıı~ılrnış 

l nununun U<'UncU maddesi muclblncc iltı.n olunur. {11590) 

• 
1 

ve bütün 
ağnlannızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 ka
şe alınabilir. 

KAYIPLAR 
/ 

Şehremini nutus dairesinden aldı. 
ğım nU!us tezkeremi zayi ettim. Ye. 
nlalni çıkaracağımdan eskisinin hUk
mU yoktur. 

Her 
yemekten 
sonra günde 3 

DEFA 

Dişlerinizi munta
zaman f zrçalayınzz 

Oıküdnr Sulh Birinci 
kinıllğlnden: 

orn;Ha 
,\nkar:ıtla lli"ar ~mir !ırkı:ı. mn... 
hııllc6lnd., Tilrke:ı aokıık ı.ı Xo. 

SABAH, öğle ve 
8

.., 
AkŞ ,,, 

da .'.\l u.,ta ra Saffet' ögün, K k 
Davacı Seniha \'ekili Ala taratın. ita p l s m l n l y en ı 

dan mUddelaleyh Mustafa Saffet d cilf 
aleyhine açılan davada Burhaniye fan Z im e ip a Ç mı'( 
gümrUğU idare memuru iken Silopi b 1ı.t• 
tdare memurıuğuna tayin edilmenı.z Kitap, mecmua, gazete . a I t· 

• • • Uzerlne tzmlr gümrilğU muhasebesln- Tabiler-namına dizği işle~rı 21
1 ,~I 

den almak .suretiyle Burhanlyeden ~ , 
Buraa nU!uıı rnemurluğıındıın aldı- ~ 

!:::n~~~:r~:a~ı::;:nz:!·!ı:ı~:::\::: :~::~~~zk:~~:n::r~~:-;~:a!~:~~ ::~ A- khı·sar Tu·· tu·· ncu·· ıer aarıt'ı 

Rıza Öı:tunaoflu 
(31~37) 

mU yoktur. ruş ve meb!Ağı mezk1'.lrun faizi olarak 

şı:"lıı: :\leşrutlyct mahallesi 1\1&.. 13 lira 49 kuruş ki, cem'an (93) llra ş • 1<8 
d:ılyon soka!( No. 60 t :yUp Civan o tarihte muhasibl mesul bqlunan ve Türk Anonim ır -•N J ~ 

(31533) davacının kocaaı Eminden divanı mU- jlY IJJ' 
--------------, basebat llll.miyle tahsiline karar ve- Al elade H isseda rlar Umumi Toplantısı tl -~ f 

İstanbul 2 ncl İ<'ra Daln:ılnden: 
40/423 
Bir borçtan dolayı 940/423 numa

rııh dosyn ile baczedllcn Kelvinotör 
Freğidalre badem ezmesi yapmağa 

m&bsua makine ve baskül, kazan ve 
karavana ve saç pasta tepsisi 7/3/940 
tarihine mUsadl! Perşembe gUnU aaat 
16,5 tan 17,IS a kadar Beyoğlunda Te
pebaşmda MC§l"Utfyet caddesinde es
ki 157, yeni 75 numaralı pastil.hane 
önünde sııtılacalttır. 

Ogün muhammen kıymetinin % 75 
n1 bulmll.7..sa. lklncl artt1TI11ast 12/8/ 
940 tarihine mUsadl! Salı gUnU aynı 
mahalde ve saatte icra olunarak en 
çok arttırana ihale edilecektir. Talip
lerin % 7,5 pey altçcsi ile aalı§ günü 
ve saatinde mııhııllinde bulunacak 
memurunıı. mUrııcaııtıan 119.n olunur. 

(31354) 

1:::::-.:---:::::::::::::::r.ı::::::=::::m 
& -
~ Göz Hekimi · 
!! Dr. Murat R. Aydın 
il 
::Beyoğlu - Parmakkapı, imam 
il ıokak No: 2. Tel : 41553 
&: M uayene ve h er t ü rlü göz 
f: ameliya h fıkara İçin parasız •• 
Ü 
-=-.u •• w=:-:a::awwwı.a:::mmam 

S.'ı.IIlnt : ASIM US 
Ba~ı lif ııt ı yer: VAK i T Mııth:u.~ ı 

Umum Neşrlyn tı ldaFe eden : 
Refik Ahmet SevenJıll 

rilmlş ve tahsil edileceği esnada mu- Bankamızın alelA.de umumi hissedarlar ııer;,.s'1~6 ~ 
malleyh Emin vefat etmesl Uzerlne ruzname ile 18 Mart 1940 tarihine tesadU! cde~e ııl'"~plPt / 
karıııı da,·acıya tahsis edilen maaşın- nU saat on dörtte Ak hisarda Banka merkezin eY'e d, ,1 f. 
dan icraca tehell edllml~ otdufundan ceğindcn asaleten •cya YckA.leten en az on bi5Sıı. bıJ11 4erl 
meblAğt mczk1'.lr (93) liranın letırda- sedarların sahip oldukları h isse senetlerin i 'fC°f rıc"ı;_,. 
den tahsili dııvasının il!nen yapılan saiki ibraz ederek duhuliye yarakası almaıa.rlfl~1ıcl 
tebllğat& rağmen daveti kanunlyeye ~{ov~ 
icabet etmediğinizden gıya.ben icra l\liizakcre nuznanıesl: !P"'~ 
kılınan muhakeme 90nunda: Davacı . 0~ıJ1J 16' 
divanı muhasebet ıırunmı ve üekUdar ı - M eclisi ldare v e mUrakib raporlarınJl~eelffi ı 
MalmUdUrlilğUnlln paranın tevklt ve 2 - Bil~nçonun kıraat ve kabulU T C 

tahsil edilmiş oldu~na. dair derke- ibrası. rıı:ıt1J 
narlı 1sUdayı ve icra makbuzunu ib- 3 - l\IUddetıeri biten Meclisi ldarc A.ııtl3 
raz etmlıs Ye 1111.nen gıyap kararı teb. t ntih ab veya tebdilleri. 
liğ edilmiş olduğu haıae ıttraz etme- 4 - MUraklb lntlhabr ve Ucretintn tayini. 
diğinlz ve mahkemeye gelmemi§ oldU
ğunu:::dan mUbrcz ilAm mucibince ve
rilml_ş olan avanstan fazla olarak al
mı§ olduğunuz (68) lira (49) kurugun 
davacmm kocıısı Emin'in vnz.l!eden 

p ·~ 
Ankara Caddesinin en işlek Y~ ~ 
Kiralık dük1'~,ı 

orsG 
Vakit Matbaası ıdaresine nı ~ 

lleyoOln m •h" I Sulh lluku• DA.. mı, '""'"'ıtm• ';!' ~ 
klmllğlndeıı: tebllğlnl ıstellli'I çıııııb"..ı!P sJl 

ikametgA.hıntn Jlle ııef ~ffı11 J 
gıyap kararınaı ~r•I' 

11 
fl.-'.i 940/228 

Mehparenin Beyoğlu Tekke :ıokak !la.nen tebliğine gilll ., ~,ti 
gtln 7.ar!mda temyizi dava etmediği- arkasında yenl yol sokak Alman ilse- ğundan nıuhakCı::ıceJSle)11,.sı' ,1 
nlz takdirde mezkür karar katıyet ıılnde ötretmen Hamit Akarsu aley- 940 .saat 11 de 111 ıı!S ııı ııı' J 
lcesbedeceği l".UltUm ihbarnamesi ma- hine açtığı davadn: MUddei istlktap ya bllvekA.lc gcırıı;,,l',ıı1 
kamına kalnı olmak ÜT.ere ilG.nen 1h- istemiş ve gelmediği takdirde istik- yap kararı tebllt"oıuııul'· 
bar ve tebliğ olunur. (3153G) taptnn kaçmarak imzasını kabul eL mak Uzere ııa.ıı 

meııul olduğundan dolayı tanzim hUk
mtinUn tasdlkmıı. karar verilml§ ve 
meblA.ğı mezkünın icra masrafı ve 
faiz ile birlikte (93) lira olarak dava
cının m~ından kesilmek ıuretlyle 
icraca tahall edllmi§ olduğıı anla§ıl

ınış ve mUbrez vesalke göre davacı
nın •(93) lira alacağı olduğu tahak
kult etmiş olmakla meblA.ğı mezkür 
(93) 1lranm sizden lııtlrdaden tah.sl
ııne temyizi kabil olmak Uzere 21/2/ 
940 tarihinde gıyaben karar verilmiş 
olmakla tarihi m.ndıın ltlbnren .sekiz 

Tlrklye Cumhuriyet 
AK1"tF 

Merkez Ba•kaaı 24 ı 2 ı 1940 va:zl'."'~ 
P A S 1 F 16" Lira ' .. l KMa: 

Altın : Safi Klogram 7t 72116'l 
Banknot , , • , 
Ufaklık • , , • • 

· Dahı1dcTci Jfohabirler: 
Altın: Saft Kilo~m 
Turk Lirası • • 

Hariçteki M uhabirler: 
Altın: Safi Kilogram to 012° 340 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . , • 
Di~er dövizler ve oor çlu 
Klıring bakiyeleri , , 

Ra::ine tahvilleri: 
Deruhte edilen o:vrakJ "lak. 
dive karşıh~ı . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tPvfiksı.n Hazine tarafından 
vaki tediyat , , 

Scnednt cılzd.mıı : 
ril'ari l!enetler . • 

R.cıham ve tnh't;i1ı1f ciblant: 
, Deruhte edilen e\'l'akı nak

~ 't divenin ka~xhğı esham ve 
tahvilat itibari kıymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
A van.<ılar: 

Hazineye kı!'la vadeli avans 
altın ve döl"iz üzerine • • 
Tahvilat ü1.crine , • • 
Hissedıı rlar , • , • , 
l.fuhtclif , , • • , • / 

l emmuz l 938 tarihinden· 

100.881.5!i'M8 
ı:ı.s2 t.636,-

1.95G.82s,66 

47:).818.Hl 

H.083.156,90 

9 .14:;,12 

31.G9!UG3,61 

1 58.748.:>63,-

J 8.20fi.398 .-

22fi.824.6:J'i.7ii 

!l0.787.4!M-.36 
8,39:>.982.01 

3.20,ı.000,-
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Sermaye • , , , • 
Thtiyat akçesi: 

Adi ye fevkalade , , , • . . 4.217.134,25 
6.000. 000 C::. Hususi • • • • 

Tadaviildelci Ban1..-not lar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev
fikan Ha7-ine tnrafında n vaki 
tediyat • , 
Deruhte edilen evrak1 nak. 
diye bakiyesi . • • 
Karşılığı t amamen altın olar ak 
ilaveten tedavUle va1.edilen • 
Reeskont mukabili ilavten t&-
da. vazcd. • , 

Türk Lira.'H Meı.ıdıuıtı : 
Altına t ahvili kahil dövizler 
Diğer dövizll'r \'e alacaklı ırn_ 
ring- bakiyeleri • , • , • 
Muhtelif • , 1 , , , , 
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