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41n1anları şiddetle/er ta_mamile imha ett!ler 
lllukabeleye mecbur ZAYiAT MiKTARI t8000 
edeceği umuluyor SOVYET HUCUMLARI 

AKAMETE UGRADI 
-""'-"'"-·"-''"'''''''''' .......... -, 
ita/yanın Ruaya 

~~ff a=====r~b 8~1 Hidise Nor:veçte de 
larışacak mıyız? 1 teessür uyandırdı 

Londrıt, 19 (A.A.) - Reuter bil- du. Norveo bükümeti de bu vaziyet. 
diriyor: ten herhalde malfunattardı. 

Londra salahiyettar mahfelleri, İngiliz hUktimeti, Altmaıiwı Bel' • 
Altmark hfı.discsi hakkında aşağıdaki genden İngiliz esirleri hamulesi ile 
~yanatta bulunmaktadır: çıkmak ve cenuba bir Alman limanı

Altrnark vapurunda fevkalide fena na doğru Norveç Kara8ulanm taki • 
"lfısı başladı- şerai:. dah linde aylardanberi 300 ka- ben ilerlemek müsaadesini aimıt bu -
ektir. Fakat dar İngiliz esirinin bulunmakta ol - lun.duğunu bUyük bir sürprizle öğren 

tim lstill emelleri - --

karfıaındaki 
siyaseti 
Le Tempa gazetesinin 

ehemmiyetli bir 
makalesi 

Le Temps gaze!Nbdıı Roma huo
.81 muhablrt blldlrlyor: 

Halihazır İtalyan harici siyasetinin 
en mtl.meyyiz vasfı Bol,evik aleyhtar-
lığıdır. 1 

Bir çok gazete ve mecmualar, Rus ' 
yıuwı Balkanlara girmeğe teşebbüs 

(Sonu S üncü sayfada) 

Eden londraya 
Avdet etti 

r i) i gamnti nl- 1 d~ğu bir kaç_ zamandanberi biliniyor- miştir. ( Sonu S üncü sayfada ) ı 

..... : .ı .... dağ•lıl•ağa nıah 1 İngilizler bir muhrib kaybettiklerini i. 
'~~~::"~:::~7u du"n resmerı ı'la" n ;ttı'l 0 r .. ''-~illi IŞitırsinız: Tüı kiye har- Q (j \ Londra, 19 ( A.A.) - Dominyonlar 
\~ rnıdır? Bu sual Uzerin- Nazırı B. ~en.. ~~gün tayyare ile 

t~ ~ ~clisbll br.şılıyau iki grnç kmn :ırasında 

· Helsinki, 19 (A . .A..) - Finlandiya 1 hattının mtistahkem noktalarına n 
remni tebliği: j blıine hücum etmişse de tıı.rdc:dıl ı -
DUşman cHlıl berzahtaki yeni i'iiı (S0tıu 7 iıwitk) 
~ 

ŞEHiR MECLl.SINDE 

Dün hararetli . mübahaseler oldu 
ve mühim kararlar verilôi ~ dı..'{ünmek fnydasız ol- F / b • üfı l • • Londraya donmuştur. 

~ ransız ar ır m rezt! erının Edenin tııtitia.'ilar• T k · · · · Ş h · ·· ··ı 
\:~~ilin harbe karışıp kanşma- d.. ..ğü J!. H ı- I Londra, 19 (A.A.) - Ingilteceye a sım gazın osu ışı - e rın guru -
~ °l'u 0 ktadan düsUnülebilir: Bi- pusuya uşttı nu aO.Y uyor ar dönen B. Eden matbuata beyanatta t•• •• ç ı ı d•ı ... "'lı • k • 
~°l'ttt~ıye harb isti}'Or mu? f. --·-- _ bulunarak Avustralya 'H Yeni Zelan- USU• a gı J } CI. C JC Jil ons~rı 

''l'urkıye hır hucuma uğnyacak Londra, 19 (A.A.) - Amirallik mi.ş ve batmış olduğunu teessürle da ~ıtaa~ının muv~~b Şarkta ve İstanbul Şehir Meclisi dün saa.t 
d:ı.ve harb istc.mczsc ve bir dairesi S. A. Cooper tarafından ku- bildirmektedir. bütün .~~~ya~a. ço~ ıyı bir lntıba ha- 14.30 da Vali ve Belediye Reisi Dok,. 

ıı... tabı'rJhır te,.avüze maruz kal- manda edilmekte olan Daring adın- Bir zabit ile mlirettebattan 4 irişi 81~. ettıgmt bıldirmı.ş ve bu k~taatııı tor LQtfi Kırdann riyaseti altında 
~." ı ırkı harbe de ka.nşrnaz d k' t 'd l b' . to ·11 lS ., .. . 1-J-j mükemmel evsafı fh'! Mısır hükfıme- toplanmıştır Şehir Meclisi dünkü top 

ıen · a ı at1H o mu ırı mm rpı en • 01 tı ,, uncu say ™>U •1 • . · 
~ trı harb ıstcdiğmc bugün , ti e Mı.sır mılletı arasındakı hnhsane lantılarmdan itibaren Belediye Riya· 
~le htinıaı verecek bir kim- lflUlllllllllllll!lllllllllılllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllll!llllJlllJllllllll!I tc~ıiki mesaiyi bılhassa kaydcylem.iş- seti tarafından hususi bir komisyon 

~ )el:'·edenıiyoruz. Vakıa TUrk T k • f tir'. .. marifetile ve iki senelik emek netic&-
S-'ttoıl.ıtı tine bir takım istila emel- r o c ı t a r a t a r l . B. Eden, 10 gun 1.aı tında 10.000 sinde hazırlattırılan 400 maddelik .za-
~ ~ du: Surlycde gözllmüz ol- , kılometre uçnıu~ tur. bıtai belediye talimatnamesinin mu· 
~'de ~ikten başka, Mısır Ü· • Yeni S:ıbnh - Şu halde Edenin zakerelerine başlamıştll'. 
~~ bir takım hülyalar at- olan la rı n ra a lıye t 1• Ankaraya geleccgi hakkındaki haber Zabıtai Belediye talimatnamesinin 

'
~ N ~r için bazı emeller ,-~ teeyyüd etmemi~ bulunmaktadır. ve Taksim gazinosunu işletecek iir • 

... ~il. 1lin edildi. Fakat bütUn .. __ :- ketin teşekkülüne aid alikalı encU -

ttlııı a.ncaıc gazete siltunlann- p ı· 16 h •}"' l • k f menlerin mazbatalanna geçilmeden 
~~· :ıen fazla bir ömrü ol- ariste po ıs i tı a Clfİ tc v j u·· ç .. • li u·· evvel bir çok mazbatalar kabul olun-

~\..~ da ç kiınse ciddiye almadı • 1 mı.ş ve bazı ehemmiyetsiz teklifler a-
~ .'l'ur~Unedi. etti ve bunları divanıharbe verdi d ııakadar encümenlere tevdi olunmuş· 
'~lye~ bir harb isteme- ay m "'Z a: tu~. _Bunu mUteakib Vali ve Belodiye 

~~_urtlnk~çb~~ sebeb mevcud Paris, 19 (A.A.) - Polis müdiri- zere dördüncü enternasyonale bağlı ~ıs~ do:oı:n L!:!ı ~ veB.:!.~S: 
·~lnd Turkiye Harbi U- yeti bir kaç haftadanberi Troçkl • gi:rli bir teşekkül kurmağa çalıetıkla- lı Unevverden za ~ 81 . lat kes. ketin teşek 

e vUcud bulmuş bir b' tnıi tir l U gazınosunu ış e ece şır • 
""' .... ~. Osın lı ım ı ciler mehafillnde tahkikat yapıyor- rmı 1?5 l~ e § • . Gelen mu kavemat külüne aid müzakerelere geçilmeden ıı...._ ~1111 01._ an p~at~lu • du. Polıs bır çok propaganda nsale - 1 li 10 dak1ka.lık bir tenef 

~~Plea-IClllda Yeni Türkiye, sırf p 
1
. aktil k ... t ._ ___ ~ leri ve tab makineleri mUsadere et - füe-;:ve mrmiecştise '" 

~ '-ı_ lreatnde vl1 d ~-, o ıa, v e omunıs en\.ÇIUAD" . 16 k" .. te kif tın' ti B s ve r . .....- bn'l-A_ cu uur lllli ve ışıyı v e ı.ş r. un- • • 
-uınetttr. Bir tmpa. yonaline veya entenıasyonal jgi par- lar askerleri itaatsizliğe te§vik cilr- yazan : Is mail Hakkı ikinci celse 

.... <Soaa l laelde) tlsine mensub baza unsurlann lhti - münden dolayı divanı harbe veril - BAL T ACIQGLU Saat 16 da açılan ikincl celseye re-
, .. Calal4 YALtll!f Wcl Dl'Qpapııdalarda bulıınmaJr U- mitlerdir- !Sonu 7 inci sahifedel 





flft·>~lifi!:j$';1 --
Arpa ve buğday 

Ticaret Vekaleti bir 
tebliğ neşretti 

~-----~~~~-

8 azı gazetelerin neşriyatı hak-
kında tevzihte bulundu 

•Jfa: J 
E 

Vekiller r HER .S.UA ":::J Münevverden gelen 
Yeni bir Türk başarısı k heyetinin içtimaı 

karşısında mu avemet Ankara, 19 (A.A.) - İcra V('kil-

D ört ~ sa.tırtık bir gazet.e leri Heyeti bugiln saat 15,30 da Ba~ve 
haberi amma bu dört, beş kA.lette Başvekil Dr. Refik Saydamın 

satıra sığan yüksek ve g\lrul' veri- Osmanlı devleti parçalandı; Ata -perimiz, işte aktör telakkimiz, diyo · riyasetinde bir toplanb yaparak 1910 
cl ba.,arı karşt.'itnda Cümhurfyet türk ihtilil bayrağını açtı; "münev - ruz; Rusya'dn Meyerhold, Almanya- mali St'nesi biitçesi müzakeresine baş 
Türklyesi kıyamete kadar iftihar ver,. politikacı mukavemet etti! M.illiıda Reiııhard, Fransada Jacques Co- lamı.stır. Ayni z.amanda Milli Korun
duysa yeridir. ordn kuruldu, dünya geametlerine peau gibi Avant - garde tiyatro mü- ma kanununun tatbik mevkiine kn -

llnher şundan Jbart-t: "Karabiik karşı durmaya basladı: "milnevver,, I tefekkirlerine bakınız, bizim halk o- nulmasına karar vermiştir. 
-:.elik "e dt-mir fnbrikalan hadde diplomat mukıı.vemet etti. Şapka ka- yunlarındn, orta oyununda asırlarca ________ IE!l!::m:ı:::!KIOl!!D~ ........ -
"P. boru sipari~leri kabul etmel< ü- nunıı çıktı: "münevver,, şarklı muka-ı önce yaptığımız şeyleri yapmak isti- . 1 . . b 

1 
k f' ti . 1 . vemet etti! Lii.tin harflerini almak is- yorlar, halbuki bu i:;:in özünü, hamle- csbirır cr1mın u urund _ asbeı ey ıya.e·ı nınktııç 

zere huarlıklara h:ı!jlaınıştır. Ya - . . . . . b. ro oynama ıgı yan e ı me e . 
kmda hu Sİluıris,·lerin kabul edlle<-e- te_ dik. "m._ünevver .. dilçi mu

11

ka·v· emet et sını, bız taşıyoruz, ndden bız yıne ız- a· . . k ö k k k d 1 k b T-· b mıya ır. Bu ıddıadan Alrnanyanın ya ın-
~ bilıdirilrnckte \'e alakadar mlies- tı. z tur çeyc oştu ·; ~une:\·er~ lıen gke erd~ . u )1:enıkıgıb.~~atiyatr~ da yeni teşebbüslerde bulunmak için 
scselerin ihti ... ·aı·lan !'Onılmakh\(ltr.,, Osma_n. lıcacı mukavemet etti .. İyı_, dog m, en ımıze ayı n oz b htd' d . t•r d tın k . t~..J·-ı 

•
1 

"' h be . ki' b 1 1 ., di . . k rşı _ u a ıse en ıs ı a e e e ıs t'.'Uıg Demek oluyor ki Türk niha,·et ru, guzcl. yn!3ıyan er neyı mmsc- ~c ı u aınıya ım:,. ) oruz. a k 1 ~, tad 
J • ·k b " Un k b .. .. k . manası çı arı mo.ur ır. 

lınk kendi <.'..t'1it•ini, l<en<1i demirini ös mek ıstedı se. u m evvcr,, arşı- nuza gene u munevvcr,, çı ıyor ve. Al n matbuatı l ·ıt leyhin 
ı. .. At' ara, 19 (A.A.) - Ticaret Ve- da müddet zarfında bir - ~ ·k·ı· üz · · " •y 1 l · k' ı ı ~ 1 an ngı ere a • 
"'llJ" geçen mernl•k"'tın('- ·anıal .. nmvaffi\l• ol _ mıza dı ·ı ıyor Ye erımıze man • • a an. yan ış, çır ın, o maz, o ma:sm d k' ·ad tı· . t.ı d t ,., 

•nden t bl'ğ ·ı · t· k · · a .. ··k r· tl rd •· "~ "' ... . ~ .. , k d' , e ı şı e ı neşrıya na evaın e 
m· < üzere ir. J J me ıı l e ı edı mıe ır: aç tacırın uşu ıya a an aJ . d tık, ihtıyat, tekrunul,, tozu atı.var·~ ve "''apm1"nca ·sın ... ,. ıyor ... kted' • 

talih-ı· ~Şam gazetesinin 16 §Ubat arpa toplıyarak mühim karlar ~emin Bu mıı"affald.vet kendini bilen- "Münevver,, in bu mukavemeti nere - Son glinlerde Karagözümüzü ele E a· ık ııN ti . 1 z •t a 

da ı ııush ·· ·· u f t · d - h kk d bır ta ~ . .. 0 .. .. .. lm . . d • .ssen e ç an a ona ~ı un,...,, ,, asının uçunc say asm- e mesıne yara ıgı a ın a - den gelıvor ! uQunu esmın, og - alıvoı·uz ·. bu h", va· ı oyunu, bu primi· d' • 
1 

•. "~ bes ler~. rnemlekt'ti '"!liigi siz bir fe - J ~ ,; ".; 0 { l!t. ~t t ihracata doğru,, başlığı kım yazıların intişar ettiği görülmüş "'" .. r l" t• . . 1 .. ı\ r ı. 
" ltltiş ragat hissile ~\'i'nlPre paha bici- ı·uııun ve guze ın se ame ı ıçın an a- tif tasvirlC'r, bu istıciıl ve bedahet ol- .Alt .. k hadisesinin savısız neti -

\rekııı· ar eden bir yau~a "Ticaret tür. Arpa. i_hracatı. aynen buğd_a_yda 1 . k d d ..•. k 1 i k jRılınnsı gereken bir mukil.\'emet bu!. mesin bu perde inmesin. bu titrek ı-
1 

ma. b·ı k h' •. t te lı·d 
ıı., B 11.T -ı 1 b l ld ;;.. b l b h t emı~·t·ce , f\ffl()(' ı yth•SC , r ·ıy- . . . . ce er vere ı ece ır vazı)c v 
4J<: • .ı.~ıızmi Topçuog u stan u o u6,ı gı ı ıar ın zu urunu mu ea- En makul, en meşru ıddınlara kar- ş•k sönmesine ve 7,cnı:rinlik yok olma- tt·-· k' . .. h . k 

1 
ı"' 

lret Od sal d htelif k b edil ·ş f kat va ı·yetı· ta nıet \'e ehemmi~·rt ifaıle eder. . •• .. . . . .,,. e ıgıne ımsenm şup esı a marn ~-
ııı.... ası onun a mu ı men mı a • z n · Işı bıle bu munevver.. muknvemt"tı sın., dı'yorıız.· "''1. rı" bu "miinevver,, : "YZU) Bu menıl.-kct ~imdiye kadar .J " l 
~ab ara dair izahat verirken buğ- vazzuhu il7.:erine ''yedi bin beş .. sa- var: "Biz yaratıcı deha taşıyan bir ''ha\•ır olmaz. ekran varken perde ırB. d b"""~ fi h'tab e 

J ihr ı,imt-ndifer ruylanmlau tutunur. da • un an sonra ıı.ara ara ı -
8öttt . ac_"t!la müsaade edileceğini yılı kararnamenin bir iki ve dördiln- milletiz, yalnız Oı1:azamnn'ı knpayıp iste;neviz. ampul varken yag· mumu d (•·· . . b ları ı·ıa·, . .,. 

J cını<.-i- dil<i iğııe~ine \ a nnca~·a J;:rutJnr Çf"- .J en on't"'ın u or gnnı şun " 
a.d" .... ~ı. Halbuki böyle bir müsa- cü maddeleri hükümlerine tabi ınem- 1 Yenizaman'ı açmakla k~tlmadık, mi· 1·st"n~evı·z. mikima\'Z, sıçan varken a· .ı ''B. 0 'b' . • tl e ka ... 

1 
mı·~ "ÇıJun lik ve demir masnuatm yüzcle dok- ... • J e ıvor· u gı ı emaye er ı.,, 

tııp anııştır,, denilmektedir. Av- lck"3tlere, 9 birindkanun 939 tarihin- san dokuzunu harit;ten ithal edPr- maride .. F~ki Yuı;nn t-~~ü~sinden karagöz sureti istemeyiz; biz bizden sa~rnh~kar davrananlar ve hic bir 
ıiiğ::a.ki harbin zuhurunu müteakib de serbest bırakılmı~tı. . . . . di. Hem<lobun ''fütrahiik,, iı.nl1e 0 _ ı sonra kubızm zekasını butunlıyen ulu baskı olan her şeyi isteriz, biz yalnız k • t . . h et n·yen za.· 
~!§bazı ınaddelcrle birlikte mene- Mezkur kararname tarıhınden ıtı~ <>.akları Türk ülkesini yııhaneı df'- bir milletiz, eski güzel ynzı şekilleri- kendimizi istemeviz. diyor! Biz "Ti- ~~ -~emle arz~-;:u:~kn:en ~:şka bir 
~\' olan buğday ihracatı vaziyetin haren geçen iki ayı mütecaviz 7.a - mizle resimde sanat sanat içindir e- ı . l . ~ 1 d 1- ~ t ı raz ar sc . 
~~,-~hu Uzerlne "yedi bin beş,, sa- mandanbeıi arpa ihracatına yeniden mir , . ., -.·.elik !-lanıı~iine hlr mwi huji; . . • . . .. . }atro o sun, sıncma o sun. ra yo o şey yapnmıyanlar bıtaraf olduklarını 

ı..ı k lılıktan '··ani esttrett••n kurtarnu~ zdı hakıkatinı ve surrealızm salta- sun. fakat kars.göz de olsun, çUnkü ı'ddı'a edem"'"'lcr.,, 
d"ıı. .. ararnamenin bir, iki ve dör- 'memnuivet va7.edilmi<> deg-ildir. ı · t·· k ·· ...... " CU .J :... olu,,·or. natını rnran. mıııya ur ve aragoz bu karagöz onlar değildir, apa)Tı, 
,1 llıaddeleri hü~Umlerine tabi 3 - Bu itibarla gazetelerde inti_ - Yakında in':'antmm:da milli ma- tasdrleriyle pentiirdc primitit anla - hambaşlrn bir ~ydir, keıı'<limize göre I..onddraılıı9ıı (AAbnaAn)ya:va ACIP~bık 
dtte elceuere yine diğer bazı mad - §ar eden yukarıda yazılı haberlerın yışı var eden, köy oyunlaı ıyla, orta . . d. . b .. .. Lon ra, . . ar ın 

l'le b' lik 39 k ld - ··ruı kt mulahmıulnn putrel kullnnahilc - bır şe~ dır., ıyoruz. yınc u munev- yrl .. 11• h b' ı· t .. ol lilı.ı· ır te 9 birincikanun 9 ta· hakikatten uza o ugu go me e- ıoyunuyla öz tiyatro idrakini veren. · .1.kt' ölU d.. ga muse a ır ıcare gemısı -
ı ve 12 f'€'k. ~u tesl.,ahnuzı "Kıtrabiilt,, de - ver,,: ''hayır, o gerı ı ır, o m ur, d ~. t' d Al h'' krı. ti 

'et-ı.._ 484 sayılı kararname ile dir. zevklerini kıtalara saçan, hikmetleri- . d d ' u6 ... sure ın e manya u umc 
~t b . rd yapılmı-:- borıılftrla viicude ~titt - o ırtlca ır, , ıyor. be t, . . l" 2 ıra.kılmış bulunmaktadır. Arpa fiyatlarının son günle e ni milletlere aşıhyan. mimari, tezyi- _ " .. . .. t:Arafından yapılan yana ıyı ma u· 

ltı,11- Son günlerde İstanbul gaze-
1 yüksclme~i keyfiyeti ise zahire ko - l~f'k, d!"mir \'e ~elik ihtiya<-ımızı ni, teknik ve fel'>eft zihniyetiyle in_ Eger bu muneYver,, ılk, orta, yuk· mat almakta olan Londra mehafili ta-

llıtı tlln bazılarında arpa ihracatı- mitesi karan ile ihracatcıların hüku- Tiirk ''atanıınn Ö7:Hi demir ırırulen- sanları daha çok insanlaştıran, yara- sek ok~lun yetiştirmek i~tediği m_ü • rAfından hayretle kaı·sılanmıştır. Bu 
~,..,~eni Üzerine fiyatların düştüğü metin emrinde muayyen mıntakada l«"rinden çılmrılnıı~ ft'~ izli ce\'her - tıcı deha millctiyız, tUrküz,. diyoruz. nev~:er .. ıse çok kor~u-nç bır şey. E~~r mehafil aşağıdaki hadiseleri hatırlat-

"'t- k den izah.- edilen 1'ürJ, demir \'6 ~e- bu mune\'ver dırı ve canlı ttirk ~U .. h ~a.ç gUn sonra ihracata tekrar
1
stok yapm_ a.ya başlamış olmalarından :.. Yine bu "münevver., korkaksa du • " maktadır: 

.~ liitlle lı:ar~ıhyablloccğiz. k··1t·· .. ·· t·· ı · d tanı d · ·1 · · · )lıı._"" ~-edilmesi üzerine fiyatların müte\·elhttıl'. dak büküyor, atak ve saygısızsa u urunun ve ur t vıc anının - ı _ Lloy s tıcaret gemı erı sıcı -
!-... ~di-· j Artık hlhncm nr:rcden ~ le,ha d - d' t ea·-· 1 d - b" ~~gı, ve bu vaziyetin ara- Keyfiyet tavzihen beyan olunur. "sen bir mürteC'isin, bir hortlakçısın!,, ma ıgı, ııı em ıgı \'e an ama ıgı !inde Altmark adını taşıyan ır ~e · 
.-~ vvvwwwvvvvvvv""'v""~~ gelmiyor diye fiyatlar yiizde ild diyor!... "münev\·er,, i:;e ondan kendimizi sn ·minin izine tesadüf edilmemektedir, 

lngi ite re blı r m uh rı'b kay battı' kle rı' n 
1
• ytil: )·iikselmip·~k. memlekette de- Şimdi biz türkler tiyatro aanatini kınmalıvız ve onu mahrem işlerimize 2 - Halbuki beynelmilel posta it-mir ~uhuk kalmadı diyı• im;autunız • · d h' · ıt ·0 ·· d 

en iyi anlıyan bir milletin çocukları - karıştırmamalıyız. .. tıba ının ımayesı a ın a vucu e 
yarıda durrmyacak. t' il · b' t kk .. l ı be el yız, işte cogr· afvamız, iaie temsil örf- t. il. Balta.cıo;ı;ıo ge ır mış ır eşe u o an yn • 

Rlriblrinden sıkt<'ı, hirihirindcn · J t1" ır<,• 1 l · h b t b' ' I " , 1 milel telgraf ve te sız mu are a. ı ır-

d u .. n resmen 1 an ettı or elemaver hı.ı.ber sağamığı altmda liği tarafından 1939 haz.iranındn neş-
(j bmıal<lı~1m17. şn harh \'C de<>eal glin Altmark haA dı·sesı· rcdilmiş olan listt'dC Alt.mak denilı'm 

____ ....... l••rlocfc dört he~ satırcığa. sığan kı- bir Alman vapurunun ismi yazılıdır 
\ıı!i. c Baş farafı J .oci<le ı { A~kni Vazi~·p.f sarık muvnffakiyet haberi işte bu Ve bu ismin arkasında biribirine ça· 
~hbtılnııştır. 9 zabit ile 148 tayfa Paris, 19 (A.A. I - Alınanlar üç bakımdandır ki dlinyalar değer hir ( Ba5tara.fı J incide) nin bittabi bütün Norveçde umumi tılmtş iki kılıç vardır ki geminin 
~tır. gündür daha şiddetli baskınlarda bu- kı~ nwt w ehı-nmıip•ti lı:ıi7.lllr \'P. Altmark vapurundaki vaziyeti bi- bir heyecan uyandırdığını söylemiş ve barb gemileri sınıfına idhal edilmiş 

ı· lllUh 'b 357 t h · d l kt d l her Tiirk \'at:ır.da..,ını İ(,'den gelen len Nrorveç makamlarının, Alman ge- demiştir ki: olduğuna alamettir. el~ rı 1 on acının e unma a ır ar. hir ünırla hayram t'(lt'ccl.: kadar 
lo~" tı:liliınetrelik 4 top ile 7 hafif Geçen ge<:e teması muhafazaya misini nlakoymaları ve birinci nraş - Mevzuu bahı;olnn şey bir İngiliz Bu Jiete, alakadar hükumetler ta -
ı..ı: •e 11 ·edndirecektir. 1{'. · ..q_ \)torpil kovanı ile mücehhez memur küçük bir Fransız müfrezesi- tırma İngiliz esirlerini meydana c;ı • filosunun Yocssing koyundaki hare- rafından verilmiş olan ma umata ıs-

A. CEMALRDD( ,· RARACOQLU k · 
~ ni, teşrinievveldenberi ilk defa ola - karmadı ise ikinci bir araştırma yap etidir. Bu, bitaraf memleket kara tine.den tanzim edilmiştir. 

~~de ~ ınubribi 1939 haziranında rak muvaffakiyetsizliğe uğratmış - Adı· v k· ı · • maları beklemnekte idi. Norveç ma- s~larının en bariz bir şekilde ihluli- 3 _ lngiliz lıarb gemileri tarnfın-
~ hızınet görmüş ve Japon do - lardtr. Nied'nin şarkındHki bölgede ıya e 1 ının kamlnrı bu suretle hareket etmemek- dır. Küçük bir memleket hukuku hil dan alınan mesajlarda Altmark Dta\\ 
th~ s~nın ablukası yüzünden Fout- bir Fransız müf~zesi pusuya düşerek • • d k" t tk"kl • le öyle bir vaziyet ihdas eylemişler · küınranisinin böylece ihlalini Nor - çağırma işaretini kullarııyordu. Bu 
'l§1~anında fı.tıl bir vaziyette 20 ~~dar ölü vermiştir. ızmır e 1 8 le eri dir ki 1ngiliz hüku.meli. ln?i.liz esirle· v~çlilcr anlamıyorlar .. Husu~ile ki işaret, beynel~ilel ?ir~ik tara~mdao 

11\gj .dı. Dıger taraftan, Almanlar Moselle İzmir l9 (A.A.) _ Adliye Vekili rini serbest bıraktırmak ıçın derhal Norveç fazla olarak 1ngılterenm dos- Altmurka taluns edılmış olan ışnret-
~r ~nlt'ri~~ Dola.rlanna bölg~ind~ heme~ hellle~ bi: gün ev- Fethi 0 'kyar hu snbah valiyi, müstah harekete geç~.e~ mecburiyetini gör- t~ ol:n bir memleketti:. İngiltere - tir. 

\ ~lldr \ aı. ıyed Ediyorlar. .. velkı aynı mevkıde yenı bır baskı~ kem mevki komutanını, be.lediye rei· mekten kendısı~ ala~a~~tır. . nın Norveçe ~arşı yap_tıgı bu hareket 1 4 _ Altmark müsellah olduğu gi-
~~li ~· ~9. (A.A.) -:- lngılt.ere hu- yapmışla~dı.r. Bu ba~kı.n çok şiddetlı sini makamlarında ziyaret etmiş ve Eğer harcketı muhık gosterme~ ı· gerek h~ukı gere~ _sıyasi ~a~ım?n~ gi Grnf Speenin iaşesini temin eden 
~elilt ngılızler nezdınde bulunan ,endahta ~stmad etmıştir... . . !sonra adliye dairesine giderek tetki- çin başka sebebler bulmak l_azım ıse, bu .h~rbın Norveç ıçın en cıddı huda- \'e Alman harb filosu esirleri için 
~e k.an. dolarlarına vaz'ıyoo et · Sarrenın garbında da dun ıkı taraf katta bulunmuı::tur. Öğle yemeğini İz- bu hususta Almanların denızde en · ~sıdır. hapishane vazifesini gören bir gemi 
~ t.,~tar vermıştir. _Maliy~ neza- devriyesi ~~ın?a kısa bir müsade- mir Palasta yedikten ı:;onrn kadastro ternnsyonai hukuka kati~en .. hür~et . Ha~bro, . ~uharib ~i~ mem~eke~:· idi. 
~ fından neşredılen ~ar ka • me kaydedılmıştır: . . . 1 dairesine gitmiş ve orada <la tetkik· etmiyen hattı hareketlerı gosterıle - aıd bır genımın hatta ıçınde esır mu- Harb gemisi olarak tescil edilmiş 
:'iti \eede Y~lerinde Amenkan es- ~avalard~. 1~gılı:r. . tayyare~erının 1 lerde bulunmuştur. bilir. . retteba~ da olsa ~ara su~a:ından 

1 

olduğu halde 16 şubat tarihinde Harr. 
Saı h~~vılatı bulun~nlar bunla.rı Helıgoland u~rınde~ı u~uşlaı~ıle Al~ 1 Sna t 17 ıic snym y ekil Deniz ga. Bunun üzerine, İngiliz harb gemıle- gcçınesıne razı. oldugunu İngılız ~s: 1 burg radyosunun Altmarkı zararsız 
'~ kurncte satmnga davet edıl- ~~nların İngılız sahıllerı açıgındakı zinosundıı baro tarp.fından şerefine rine lbım gelen emirler verilmiş ve ~c~ -~cstroyerı kuman~anının pek~l& bir ticaret gemisi diye tavsif etme -
tı \tıUİj-:ler. . . ıkı uçuşlarından başka ~lm~nların, verilen çayda hazır bulunmuştur. Ve- bu gemiler, İngiliz hükumetinin tam bıldıgı ve_ Altmarkın bıı:_ Norveç lı - sinin sebebini izah etmek Alman hil 
ı,~ ll<lllenneza.retince ıl~ ol~ak lan- Fra~~nın şarkında v~ ş~m~lın~~ -~- kil , yarın ıhnisnya müteveccihen muvafakatile hareket eylemiştir. . manına ugr~mam_ış oldugı_ı hususlan- kunıetine terettUb eder. 
~ lab\ri altmış adcdhk bır esham zun ıstikşafları kaydeclılmıştır. Bu tun §. h ·mizdcn avrılacaklır. İngiliz hükfunetinin fikri şudur kı na nazarı dıkkatı celbettikten sonra 1 lngilt.erenin Tezi 
r,~1-r ııe!!~.:istesi lira başına 4.035 bu uçuşlar esnasında muharebe vuku 1 e ı:ir 19 _::: Adliye Vekili Fethi Altın.arkın mazi.si ve b~ geminin Nor- şöyle demi~tlr: Londra., 19 (A.A.) _ Dün akşam 
ı.:11.t &r>n ı e satın alınac_aktır. Bu bulmuştur. Okvar dün sabahleyin şehir dahilin- veç kara.sulanna ve bılha.ssa Bergen Norveçe 'karşı yapılan bu eiddet H · . N z tini tebli~i ne rt!dil-
"''l'aı. •. ""-'en cumartesi günü Nev"ork •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J • • • ı . . . . 'ti N hUk" . . intih b 1 h 1 arıcıye e are n g § 
~ ·"1$lnda . . .J • de bir otomobil gezıntısı yapmış ve hmanına gırı§ı şeraı , oı:reç u· ıçın. a o unan. mma~ şayanı ay diği sırada Norveç sefiri Colban ıle 

~~ıe ta1c~ll edllnı~tir. Bu .11k I ta ly anın R ll $ y (,;, beraberinde belediye reisi olduğu metini inceden inceye tahkıkatta bu- rettir. Norveç İngıltere ıle bir tlca - yaptığı bir mUIAkat esnn.sındn l.oı d 
ltıa hıı.u·nben 24 mılyon tngılia 

1 
• halde Kadifekaleye kad~r çıkarak es- lunma~ ve _ef:ci.\ml: ziyaretinin ~e~ ret muah~e~i ak~elmek. üzere idi. Halifaksın sefire "Alhnark,, h:ıkkın-

A~ lloıa g olacaıc:ır. ~ kaı ŞlSlnaakı ki lznıir hafriyatını ,.e eski eserler-.bini nnlnmnga tahrık edecek mahı · Fakat şımdı lngılterenın Non·eç da bir takım sualler sorarak bunla _ 
lu~~s~ ndanın Bıt&rafiıgı • • müzesini görmüştür. Vekil bu gezinti yette idi. topraklarına vaki taarruzu üzeriııe rın Oslo hükümctiıı~ hildirilme.:ıini is· 
'Cırnetin~tn 19 (A.~·.> - Holanda $lYQSCtl esnasında belediye ı·eisinin imar fa- Altmark silahlı bulunuyordu. Bu ~orvec gc~1ile~·inin arlık l~giltereye tcdiği diplomatik mahfellerde öğrc . 
h~ ~ t .. _ nf son tebhgıııde, Holanda n i f 1 . . / d ] aliyeti etrnfmda verdiği izahatı bil- gemi Atlantikteki faalivelinde Graf gıtmel<ten ımtina edecclcle.rınden en· nilmir.ı.tir 
... ~ -ııı. tan olursa olsun bitaraf l O§ ara 1 mcı saıı 0 a ' • ı d· ed"l bT Ş k "k· :ıoo • ~ lttuha.f • • etmesi takdirinde !talvuııın b~na kU\' yiik bir alaka ile dinlemiştir. Von Speeye yardım etmişti. Allınark, ~§e 11e ı il'. uı·ası pc. aşı ardır Sorulan ba§lıca suaUer şunlardır: 
~~ a\ıit 8.~ edecek ve melhuz vetle muhalefet edec~ğini açıkça be· öğleyin belediye reisinin hususi bir Alman harb gemisi veyahud hiç kı Nor.v~ç topraklarının bu ihlalinden 1 _ Altmarkın mahiyeti iyice ma 
~ ~iJ· 1 

a larımn:la karşılana- t . 1 d' yemeğinde hazır bulunan Fethi Ok- olmazsa bir muaYin harb gemisi te -
1 
sonra ıkı memleket arasındaki ticaret h1m okluğuna göre Bergcndeki Nor. 

~ııL ıyordu yan e mış er ır. I . . . . f • .. ak 
1 

. . 
~ •ıaıtiı- · B ·· d h ·ı . ·d·ı rek R .. yar saat 18 de berabenııde vah partı lakki olunmalıdır. ve seyrıse aın muz -ere crı yepyenı v_. makaınlannm bu gemide esas~ 
·T\teı l\!l b d b. k .. ugw1 a a ı crı gı ı c , us~ a 

1 

.. . . . . . b" fi • . . . -,. 
~ ~lida.raa un an ır aç ~n nın Akdenlze ve hatta Yakınşarka mufettışı , beleclıye partı ve halkevı Gemide yapılan arastırmanın 300 ır sa la:va. gırnuştır. bir ara~tırma yapıp yapmadıkları, 
t~~il hatlarımızı gezen ~ıta- girmesi takdirinde İtalyanın silaha re!sleri olduğu hald~ h~lkevine gel: esirin bulunmaması ile neticelenme- Alrnan Notası 2 - Norveç makamları Altmnrk· 
Si t\ın rn.u~r grupu Holanda ~Uda- sarılmakta tereddüd ctmiyeceği söy mış _ve o.rada ha.lkevı ıdnre heyeti si, bu araştırmanın çok sathi yapıl- Bem, 19 (A.A.) - Siyasi Alman ta 400 harb esiri bulunduğunu öğren· 
~h..~ada e~rncl olduğunu ve as- lenmektedir. Bu milstakbel vaziyel l azasılc bır saat kadar lrn.sbıhalde bu- dığ"ını i~bat eylemektedir. Eğer bu na- mahfelleri, Altmark meselesi hakkın- miş olsaydılar ne şekilde harekete· 
~~~t' l!al'f olandanın munzz:::m alına, Giornale d'Itnlianın bir Kahire lunmuştur. tamam araştırmalar sayesinde Al • da Norveçc tevdi edilen ~iman pro- dcccklerdi? I3u esirlcıi Altmarkta bı· 
lt ~ir. etmekte olduğunu gor- mektubunda izah edilınistir. h •k t .. · 1 t' manlar esirleri Almanyaya gölUrme- tcsto notasınm Oslodan ziyade Lon- ı rakacnklar mıydı? 

b l>lt ~ art! e e gııışece t ır. - b t T h.. d · h'tab r-· · akl ı~~ lldanı . .. . Bir Rus taarruzunun İngiliz-Fran- 6 .. 1 lt 1 tab'i bi tesanüdle ge muvaffak oLc;alardı. u, ngı ız u- ra) a ı et ıgım s amanıakta • 3 _ Altmark, Graf Von Speeye 
'1 ıı tarafı: sıl~hları mukemmeldır. sız-Türk paktının tatbUci ve dolayısi- ı b .c:;. ~ce•let~:~anı ~:ır.;ı:da buluna· kümelinin elinde Nor\'eç hükfımeti- dırlar. Berlinde bu hadisenin büyük yardım eden bir gemi olduğu ·ve uzun 
~~ ~ llıoaen Yüz binlerce as~.er ve le tngı' liz • Mıöır paktmın mevkı" tat- , uktı ı ze\t bu b' ·lec:ıme tarihin le· ne karşı ağır bir şikayet mevzuu ola- bir askeri ve siyasi ehemmiyeti ol • bir zaman hnpishane gemiei rolünU 
Ilı.~· ~- rn vasıtalarla muteca- ı ca ır. ,a en 11 • • - •• 1 . - ı.::., •• 
~ .. "''et:niyA<u.. w • bike konması takdirinde şarktaki va- kerriiründen başkıı bir şey değildir. caktı. dugu soy enmektedır. oynadıgı uwde Norveç nıçın bu ge -

" l'tl "'v.:ği mii.nıalar kur - . ·ı· 1 ··k· · b ··1· h t B l N h . ht . in ·y· "za....,~ b. ti t t ~~dUr. ziyet• ne olacağını gösterdikten son Bu mUnascbetlc, Kırım ]1arbi hatır- r lngı ı_z lll umetı. . u .~u a '.12~ t. ~ser a~. rıc en gazet~ın . mı ı. . ...... .,ız • ı~ ca~e. ~apuru,. 
-~.. ra, bu yazı, licteur baltasını alan di _ }atılmaktadır. Bir kere daha. ttalya· Norveçın Londradakı clçısınc bıldır Berlm muhnbırı Almanyamn şımdı mahiyetinde- telii.kkı etmıştir .. 

ııı •••••••••• .............. , ğcr büyük bir devletin, yani İtalya- nın halihazır siy:ıseti Bolşevik aleyh- miştir. Bu hususta Non·eç hükumeti her yerde olmasa hile lngiliz sahille- 4: - Norveç made:nki Altmarkı 
t 1 l M •. R ! nın, Bol.§evikliğin Akdeniz sularını <larlığıtlır. İtalya. bu za,iye altından ile görii~'lnelcr b~şlamışt~r: Bu gö~üş- ri.ude kayı~z ve şaz-t:'ız ola.rak de- "zararsız. bir ticaret ~·~puru,, addet • 
~~ lE R 1 bozmasına müsaade etmiyeceği mü- bakarak Mısır, Türkiye ve Rumanya meler dosl~ne bır hava ıçmde de\ am nızaltı har~l. yapa~agmı, ~ava v.v~ mekte ldı, o hald~ ~ç1:° bu vap~run 

NAS Y Q NA l f U AR 1 N ı İ taleasını serdetme~t~r. ile nnlaşmakt:ı menfaati olduğunu gör eylcmekt~ır. . .. ~ayn barbını de şıddetlendırecegını ~orve~ ha.ı:b gemıl~nnı~ relakatınde 

1 

HAZ il I Bu suretle, Chıgı sarayının nim mektedir. Avrupa Yakınşarkında 1 - Non·eçm l\lut.aleası yazmaktadır. gıtmesıne lUzum gördU. · 
~~ 4(l 1RlANJN1 Z. 1 rosmi gazetesinin söylediklerine bakı- talya, müstakil bir hnrekat zımnıntla Oslo, 19 (A.A.) -N9rveç mebusan Bu hale nazaran Osloya tevdi edi - Alman Zayı:ıtı 

lJStos .. 20 EYLOL ı· lırsa, İtalya, Akdenize Rus duhulU bugün mevki elde etmek istemekte - ıneclisi reisi ve ayni zamanda harici- len Alman ~o~ının hed~ Londrayn Stavanger, 19 (A.A.) - Norsk Te-

\ 1 9 
takdirinde, derhal müstevliye karşı l dir. O, coğrafi vaziyetinin ve tarihi· ye encümeni reisi Hambro, Altmark Alman Harı.~ıye Nczaretınin arzusu- legram Bureau'nun bildirdiğine göre '-...._ - 4 Q duracaktır. Böyle bir ihtimal halin - nin kanunlanna riayet etmektedir.

1
vapuruna karşı yapılan lngiliz ta.ar- na uygun bır protesto gönderilmesi- Altmark hAdlseel esnasında cemaıı 

~ 1 de, İtalya, Akdeniziıı şarkında Fran- BütUn şark mıntakası onu. en yük - nızu hakkında Norveç ajansı muha· ni temin etmektir. F..sa.sen Alman 7 Alman bahriyelisinin öldüğü 18 
····•· ... ·--··-·---' sa. ve İngiltcreninkine mümasil bir sek derecede alakadar ediyor.,, birine yaptığı beyanatta bu hH.dise- mahfellerinde Altmarkta İngiliz ha.rb şubat akşamı tetıbit edilmiştir. 
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Afrodit işportada! ... 

n 

RADYO 
p~~ ----· 20/2/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat , 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 
12 .. 50 Türk müziği. 
Çalanlar: Fahire Fersa.D.t Kemal 

Niyazi Seyhun, Fahri Kopuz, Refik 

~-------------------.. * * '4---------·---,llillıııı Fersan. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Aziz 

Satıcı bağırıyor Karı resmi alacağım diye 
Yüksekkaldırıma cıkma, • 

50 kuru~ 
babam ha ! ... ,, 

ver 
bir Af rodit al.. ha 

Yazan : FARUK KÜÇÜK 

Tözem. 
13.30/14.00 Müzik: Kaneık hafif 

Müzik "Pi. 
18.00 Program ve memleket saat 

1 
ayan. 

18.05 Müzik: Operet seleksiyonlan 
"Pi., 1 

Gazi köprüsü nakil vasıtalarına açıldı 

18.40 Konuşma "Çiftçinin saati,, 1 

Af odit ıkm M - ı B' · berber dükkünın' a ad a 18.55 °Arbest saat. d ts~ . r ç ıe. - • agaza ar - - ızım - ~ dediye tarafından yapılan tami- aynlmıştır. Diğer taraf an 0tD' 
tık evvela İsmet dnn alma! Buraya rıyordum. Buldum. Dehşetli bir isim. 19.10 Memleket saat ayan, ajans ratı hitam bulan Gazi köprüsü dün bulla Beyoğlu arasında işliyeP ...,cİ' 

Hulfısiden duy gel Top atan fab - Ne?.. ve meteoroloji haberleri. bilsl . d G . k"' .. ündeJl bHt 
- ... - Afrod.ı't'. 19 30 T" k U · -· · G d · k " sabahtan itibaren vesaiti nakliyeye erın e azı oprus ı.(Bıll' dum, inanmadım. rıkanın iki liralık · ur m zıgı · er anıye o- ril · · · tetk"kl apıl.JTla" ~ 

k tak l t K .. .. d d . tek 1 kli mesı ıçın ı er Y LA ıtı1111 
Nusret Safa ay- kravatları 30 kuru. • • • çe ımı. .. ·açı mış ır. opru e emır ere Resimde köprüden nakil v:ısıw-> 

ai şeyi söyleyince 1 fa. Bunlann konuşmalarını duyan ko- heAnyet~ı.ara radyosu kume ses ve saz ve motörlü vesaitin geçeceği yerler geçişi görülmektedir. ~ 
mutlak ağızbirliği - Dolma kalem. ca göbekli bir Ermeni yanındaki sıs- ~ 
yapmışlar, be _ dolma kalem .. in • ka birisine: İdare eden: Mesud Cemil. M . I . . . .

1 
. 

1
,. kef ~ 

nimle eğleniyorlar, dedim. lci gibi yazıyor, dolma kalem.. .- Zo, ber~rin dil§Ü~cesi kıyak. 20.15 Konuşma "İktısad ve hukuk ısırın yenı e ÇiSi ıngı lerenın fe a •"' 
Halil Lutfi de: - Beş liralık maruken cüzdanlar Pıyasaya yenı çıkaracagımız çorab- saati.,, d gt 
- Konyalı kadar da olamadık. 125... lara afrodit markası koyalım. Sen 20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti. Ankara ya zedelere gönder 1 

Doğrusu aşkolsun. Selfı.nikli olacak - Elbisene yağı mı döküldü? .. ressama söyle çorab giyen bir afro- 21.15 Konser takdimi: Halil Be-
adammış. Nnsı1 oldu da biz düşüne- Yakan mı kirlendi?.. Pantalonuna dit resmi yapsın.. dii Yönetken. geliyor eşyalar 
mcdi.k diye hayıflanınca şüphem mürekkeb mi aktı? .. Lekeciye gidip - Ya müddeiumumilik bizi de da- Müzik: Radyo orkestrası "Şef: t u#', 
kalmadı, kalmadı amma yine inan- 125 i verme buraya gel. 5 kuruş ver va ederse.. H. Ferid Alnar.,, . Kahire, 19 (A.A.) - Mısırın yeni Adana, 19. (A.A.) - Felake ~ 
mak istemedim. bir leke sabunu al. 120 kuruşun cebin - Ne diye dava edecekmiş .. biz 22. l5 ~c,~lckct saat ayan, a~a_ns l Ankara el~isi Abcilrrahman Hakkı, Ier için dost İngiliz milleti tarsf.-.... ~ 

- Afrodit davası daha bitmedi, de kalsın. ayıp birşey yapmıyoruz ki.. bila.kis haberlcn; Zmıat Esham - TahvıJat, vazifesi başına gitmeden evvel J{ral h d' a · ı· ı k d çık8',... 
· K b' N k B "F' t 1 e ıye e ı ıp s en eruna tJ r 

jedim. Mahkeme kararından evvel TecrUbesi bedava .. bur aya bura- ahlaka hizmet ediyoruz. Çıplak bal- ~ 
3

1; 0M· .. 'ku uCat borsadsı;'Pl ıya ... tarafından kabul edilmiştir. 1 ve burada mzılay umumi ıner1'e ,., 
müddeiumumilikçe toplanan kitab ya buraya... dırlan örttiyoruz. · " uzı : z an " Anadolu ajansı muhabi?'ınc yaptı- . . ·taJJ iJıl 

• • ., 23 25/23 30 y ık' ve _ . . lıle taksımalı yapılan erzak . .1ı11ts 
nasıl ı::atılır. Ve bUtUn bu gürültüyü susturan · '· arıı ı program gı beyanatta demıştir kı. l . . ,... 

3 
saJl"· 

O sırada yanımızdan g~ bir ta- bir ses: Orada fazla durmuyor, tekrar bi- kapanı!}. "Kemalist inkıliıba yabancı de- gon ıçınde 117 çuval un, 8 t ~-ı· 
• merakımı gi- - Ha 'babam ha! .. Afrodit, afro- zim meşhur yoku- ,· w , , •• 1 ğilım. Mısırın mümessili olarak orada ikişer buçuk kiloluk 1992 kU. 

11 rfJ 
derdi: dit çıktı. 50 kuruşa .. iki yüz kuruşluk ~a. sabık Babıali ~ ım. Oç de. ~ocu~ın \ nı · B.u .k!tabı tekrar bulun malda bahtiyar olaca- yer peyniri, 55 sandıkta yıne )C 

af-.Ht 1 k . l"hı"k Ank"rn C"d okudum. Bılmcdıgım şeylen ilgren- w ,.11 Ti' k' 'ki 1 d ·ı k 20 .kel• - Bu lVl..U , o çıp a resmı olan kitabı 50 kuruşa.. a 0 
... - di DUş" d" b' k b" 

1 
b" gım. !• sır ve ır ıyc ı rnr eş mı · utu marmalat, çuval şe ,ır 

f d değil ah G .. ık · al - Jesıııe do" ıu""o n m.. un un ır· ere, oy c ır e- 1 t' ·u· l k t ' 'zd l k 6' a ro it , s · uze arı resmı acagım diye Yük- ı .J ru ı 
1 

•
1 

i k" bl' .. k t et ır. "ıern e e ını e ve par n va- çuval fasulye 14 çuval bezelye, ~ 
k d. 'lk ti d - N' ser nası ı m ısveye ınmcrc sa ı- fi 1 k' ld - ,~. 11• • .;1 .. ~> tcsi!.. sckkaldınma çı ıp ünya kadar m·as ı ras a ıgım ı- ., sı arının ıayran ·arı o ugum ••ıt ı \'al pirinç ve 2 çuval tuz ft.1>' _ıv 

- Anlamadım. raf etme. 50 kuruş ver bir afrodit znmeddin Nazıfe.. lıl' · · . . . .. .. .. Şef nczdindeki vazifem bir çok asır- . . • . ·nsıt.Sı;ı-· 
- Anlamıvacak al .. hem oku, hem resme ı...ak ... Elli - Ostad, diyo- - Bır ık1 guu evvel Kadıkoyune 1 k ı... wl k t1 d' k .k. gelmış, Seyhan vılayetı v .. 4. 

• • ,J ut - gidivordum dive Fikret Adil de ı;ö- ı. uag arı uvve c:ı _ırme ve 
1 ·ı ı Kı•ılay amb"rına tesıı·m oıunJı'lıw 

oır fiOY vok. B•ı kuruş bu be sudan ucuz. runı. bu ne haJ .. lş- ,J • ' memleket arasındakı tıcarct mUnase- .. .. 
• 1 d 1 1 b 1 g· d zc karı~ıyo?' kalabalık vardı. Beı:ı . . t sahtesi.. Etrafı mahşcrullah, hıncahınç .. lporta a r ta satı ıyor. ır avanın · ' .. betlermı ar1ımuık olacaktır. ur. . u: 

Affedersin kafam biraz kalınca, l\alabahğın arasından geçip ispor- isminden istifade ederek kitab bası- 'k~ıru§a. kı.yarak .luks kamaraya gır: Zelzele felaketi dolayısilc Mısır mil Bunlann fclfıketzedclcre tevzii J~ 
d k 1 Yorla dıın. Henilz yerıme otuı'n1m?-tum kı 1 t' . T" k .11 t' 1 b' t' . . .. 111ıf 

anlıyama ım.. . tocunun yanına so u uyorum: r. • . kulalrıma [ • • 1 kelimesi eldi. ~.mı~ ur mı c rne mu ıa oe ı~ Kızılay merkezince tertibat :ıJJVY 
_ Anlarnıyacak ne var, bu hakiki Satıcının etrafındn her yaı;ıcla. ı - Sodom ve Gamore dıye cevab 0 ! d k d 

1 
. g d K gotUrüyorum. Yakın şarkta sulhU t 

afrodit değil her seviyede her kıyafette adam var. veriyo: . Sodom ve Gamure .. birgiin ~~trn ım a . a ın 111
.. var ı. 111 muhafaza için Tiirldyenin sarfettiği j ır. 

_ Auıb d~ğil a yine anlamadım Genç, ihtiyar, kadın, erkek, esnaf, ta- bizim cadde de tnş ta§ Ustüne l<al · kırmdızı d kAcsılldıdleı · b'Erkkeler .. ho ~ gavrctlcrinin hayranıyım.,, 
.J .. • • • ı k ı hU ed' ruur an ı. r m an ır aç muvezzı • • 

Banknotun sahtesini, altının sahte- lebe, memur hepsı ıstiyor: mayaca{., o uyucu a.r cum ıp . . . . • -. ·•· • iş Bank asın 1 n.. u· 
- Bı'r t"n" bana... kitabcı dükkftnlarını yıka~aklar. bu pıR kelım. cyı tekrar edeı ek salona v b F 

sini, maruf mnrknlı sabunların, los- ... ... Idık ,, enı ır ıravun h 1 b" bb••S _ Bir tane bana... hUcurn ettıler .. Bu eser satı tan ayır 1 1 r feşe "" 
yonlarm, kremlerin sahte veya tak- " • " sonra başka birisi fırsattan istifade b 1 d aııl'ıı; 
lidini işitmiştim amma kitabın sah- Satıcı kitabı uzatıyor parayı: - Davaıuıı brnrültüsüııden isti- mezarı U Un U Adana, 19 IA. A.) - 1~ J3 • et· ederek bir kitab çıkarmı~ ne olur, ıil< 
tesini clu"·mamıştun .. Şimdi demek - Ha bcıckfıt, diye cebine atıyor. fade ederek bu' eekllde bir kitab vaz- Kahire ,19 .. <A.A.) - .A.şağı Mısı- umumi mUdürlUğii kinıseslı: ıe ,,,., . 

.J .J başkasının J.:az:ınacaı,~nı o kazansın. ıı' 
bu afrodıt o afrodit değil. Orta yaslı temiz pak bir bay so- manın doğru olup olmadığını :::;ordu- Tanımadığım birisi: rın en geni§ gollerinden bııı olan .Men zede çocukların Darüşşafakııd8) ~ 

N U bet' l nı"•or · ğu kit b Hal'd . . . . z&leh göltl kenarındJ yRpılan hafri - . . 1 uıtıJrı1 - e m naı:;e · .J • m a. cı 1 :. _ Bu ışe dıyor. en zıyade eskı -....ı~ı.....d .
1
• d 

1 
d 

000 
sek tahsıl devre~me kadar ot r;tr 

BJr kaç açık göz davadan istifade - Bunun bir d~ sahte.'3i v:ınnış se- - Aman beni karıştırma diyor, "bi k .. "rü O 1 b"f' .. 'd.i yat .ı-.•~ e Mı a ı sa an 1 J:ııl 
ederek a.frodit diye bir kitab çıkar- ninki hangisi?. bir arkadaş tabetmiş. Bunun leh ve tii opu yord .. Yd.cOyat f~ unldum~ sone evvel hükümdarlık etmiş olan masııu kaı·ar altına aldığınJan .;r~ 

d:ıvanm sonun a ı ı. e 1 ça ı, şım . . . . . .. "tl b-
mı§lar. İ§POrtada Ea.tıyorlar.. - Aman be beybaya bende öyl& aleyhinde bir· kelime sC'ylersem sonrıı di b şk l 1 yırmi btrincı Fıravun ınilalesine men- cukları ayırmak ıızere AdanflJ .aıı • 

h l ta k ö parEıayı w ası op uyor. ı . . . . t ,,~ 
- Ne? .. lş:portada mı kttab satı- sa te ma sa en g z var mı? .. ha- bana (3'\nlır. Mallim a, ayni piyaB~ . • • • ıub bır Firavunun me7.arı meydana ~~ş .. olan Banka Ma.h Tetkıka fP' 

hyor?.. kikisl bu, be. hakikisi.. nın esnafıyız.. l'en yalnız bunu mu Bu husuB<ia mtiddeiumununin flk- j ç.ıkarılmıştıl'. duru, Seyhan Kızılay merkezilC ol' 
- İnanmıyorsan pastahanenin ö-1 Şive. sinden mu.sevi olduğu anla.,ı- görüyorsun .. git ba ı.. yukarıda bı'ı• f da · l d - ~ gf.J 

l b ~ rini almak ay . dan ha.i egil: ~. · - • •• tıgı temas neticeeind-0 ilk po <ftl1 
nUne yahud Bahçeka.pıya doğru uza- an ır genç.. kitabhane ilmi eser namı altında Ar- er 
nıver. Derhal adlıyeye t;ıdlyor ıinyın Fıstık pıyasası rak Adanadan 13, Mersinden v .Al 

- Elli kuruş çok, diyor, olacağı? sen LUpen, Nat Pingerton gibi forma Hikmet Onadın huzuruna çıkarak : .. . . sustan 7 ki, ceman 20 talebe a.)'l'' ... 
1 • • • Satıcı: forma bir kitab neşrediyor. Bu da _ Beyefendi, diyorum, yeni bir Anteb, 19 (A.A.) - Mu.stahsıli ko- . ,ııı' 

Dediğini vaptmı.. Balıçekapıya. - Pazarlığın yasak olduğunu bil· vapurda caddelerde bağıra bağıra afrod.it çıkmı§, gördünüz mU ?.. rumak için Ziraat Bnnkssının fıstık tır. Bu talebeler bır kaç g0ne 
doğru inıneğe başladım. mlyor musun. Bizde fiyat maktu ... satılıyor.. _ Henüz görmedim. !çinde müı _ piyasasına yaptığı müdahale piyasa- lstanbula gideceklerdir. /. 

Her günkü gibi bUtUn bu civar Hem malın değeri de var. Resimlerine O sırada kitabhanede bulunan Ol- tehcen bir şey mi var?.. da büyük bir hareket uyandırmış ve ·---................ _ ••• ıJ1)111rl 

,. 

seyyar satıcılar tarafınde.n işgal e- bak da öyle al.. Elli, elli,elli.. kü matbaası sahibi Faruk GUrtun _ _ Hayır, yalnız <lavanın isminden Halebdcki alıcılar fıstık mübayarun- tahsillerden mübayaada bul ıı'J 
dilmie, her ad.unda bafka bir nağme • • • ca: istifade ederek bir eseı çıkarmak ve na başlamışlardır. fıstık yetiştiricHerini bir çol< 

1 

duyuluyor: Arkamda iki kişi konu§uyorlar: - Birader, diyor, 10 senelik evli- [Soııu 7 iıılı .~a1ıifed.e] Bankanın c1o~rudan doğruya müs- ma!oiraflardan kurtarmaktad/ 

2 

_ 71 _ vab verdi: ııur. tamamılo bitmi§, çürümüş \'e her Bu fırsat dün geu ÇJklı. ı &ağıya koyverdim ve derhsl ~ 
Telişla. fırladım. Tabanceyı gizli- - İınkfi.nı yok. Vakıa. b&.§Ula inen Doktor kalbimi uzıın uw.dıya din- hususda zehirlenmiş olarak çıktım. Evet, ben dün akşam katil oldum. elektriğini yakarak dışarı fll'1~e tr 

yen mcndill attım. Elimi uuttım. darbe çok kuvvetli imle. Fakat 1'wa ledi: Artık hiç kimseye inanmıyordum. Onu öldürdüm. Merdivenlerden 8.§ağıya kinısC> . 
Fakat nasıl ate§ edebilirdim? Zira bir zarar yapmamış, Şimdi nerede 1 - Hasta hastahaneden dı.tarı çı- Bütün insanlar hakkında azamf fena Nasıl mı? aadüf etmeden bir kuş gibi in~~· 
İsmail Bey iki kUçUk çocuğu vücu- ise kendisine geUr. kama:T.. Hiç olma1.sa iki gttn yatma- fikirler beı!Jiyordum. BUttin hfümü . Bu .bir 6ır. ol~rak kalacaktır. Onu H!dise mahallede bUyilk t>i~cf· 
dllne siper ctmU,, durmadan bağın- - Keşki iskemleyi da.ha hızla at- hdır. _ . .. . . niyetime ve iyi lmlbliliğime rağmen hıç kımse bılmıyecektir · Yalnız sen \•eyll kopardı. PolJsler raıan ge~1d 
yordu. İçeri giren hademe de kendi- saydım. Geberip gitseydi. İsmail Bey i -Pekala oyle ıse .,ahıdler kara - talih bana bu feci oyunları oynamış- bundanmUstesnaa~. . . . , tsma.il Beyin kafa tası parçt\1röJIJI'' 
sini topa.rlamıg, yavq yavaş bana gibi muhterem bir zatı ta.banca ile k?la gelsinler, ifadelerini aln.lım. Har 

1 
b. Beni bu hale düetir<.'n ins:uıla.1".ı. . O, bu ak~arn bıze geldi: Yaru bı- ve ölmUştU. Bizi karakola. çall .1 :f38 

yaklnşıyordu. Bu adamı bir kurşunda öldilrmeğe teşcbbUe etmenin cezası 1dwe hukuku umumlyeye tJ.bi tutula.- karaı kalbimde nasıl en ufak bir sev- zım u~umh~neye. Körkütük sarhoş. !Ben gitmedJm. Gidenler tsaıe.J ~· 
yere sermek işden değildi. Fakat a- bu olmalı idi. cak. gi, bir sempati beı,liyebilirdim. tu . . Gozl~rinı ~yordu. Yanında 1y1n ımrhoş olduğunu, ııava ~ I~ 
damcağıza yazık olacaktı. Yavaş ya- - Sana sesini kes diyorum. ı !ki gün sonra hastahaneden tev - Hapishaneden doğruca umumha - aynı vazıyette ~ır kaç arka~ daha için balkona çıkıp dUşmUf ol ~ 
va§ g11rUltUyU duyanların da kafa- Bunu d:ı tanıdım. Sedadın ;esi idi. kiflıaneye gittim. Mahkeme kısa silr- neye gittim. Zira başka baş vura - vardı. Ben: bem ~ım.~ası ıçm ~ok zım geleceğini söylediler. aeı;erııtır~ 
lan kapıda beliriyordu. i'akat bertkf ısrar etti: dti. Ben her ~yi itiraf ettim. Gazete- e&k. gidecek yerim yoktu. Orada dikkat ettım. Hepsı bııer kadın ahı- unutuldum. Benden ştıphe 

Mahvolmuırtum. Gözlerim karar- - Sana da ne oluyor? Sokak or·os-ı ler uzun uzadıya vak'ada.n baheettl- ı ancak bir sene barına bildim. Bu mtid· 1 n.ık odala~.a çıktılar. kimsenin aklına gelmedi. tııJI 
mıştı. Kendimi kaybediyordum. Düş- pulnnnın avukatlığını ne \.'akit aldın! 1 ıer. Sedad bana bir avukat tutmak det zarlındn iki defa hastnlık aklım. O, kendisme düşen kadınla, kadı-1 Artık dUnyada işimi bitirn119 ... Ff1 

· · B' k d h k d b' 1 ı11fl '-•edf B · '"-': d ! il B ı . nın en Ust katta olan odasına çıktı. k bv • liığUm bu tuzaktan kurtulmama ım- - tr a m a kın a öy e " ar .w>.. • enım yu.c.um en sma ey e Bir insanın dUşUnürken bile ürpere- w _ nuyonı:n. Yapacak ba§ ıı t:d, 
kan yoktu. Bir anda başıma ağır bir ooylemeğe utanmıyor musun? Hiç kavga etmiş ve işinden kovulmuş · ceğ1 feci bir hayat ya.şadım. Evin sa· : fı~sat bula:~ kadını a~gı çagır- kalmadı. Bugün tnhaınnıUl 16 ıııı· 
cismin dilştüğünü, daha sonra kuv- alAknn olmıyn.n bir işe ne diye kan- tu. Fakat çalı§kanlığı ve 4; bilirllği bibi beni bir hnyvan gibi istismar e- 1 • 

1 
nud aş:;1 b~ beş b ~:ıka :dar diğim hayatıma bir son vcrıtl~etll ~ 

vetli iki kolun blleğime yapıştığını ı;ııyorsun? sayesinde kendisine kolaylıkla bRJJke. diyordu. Kaç defa kendimi en üst ı ~ı:gu ı: ec 
1~ :k ~ . wnİbe nra rar verdim. Yalnız içimde J<U'" etıl 1 

hissettim. Ve kendimi kaybettim. B iki münakaşa uzıyacaktı. Fakat yerde bir is temin etmişti. Beni tev- kattan soka.ğn atıp pan;nlamnk için de sen k nafznrln dıı aOtidnı ce . tmdi e- his. ölmeden evvel seni göflll ıfl ıÇ 11 

k 'fh . . en yu nrı ı n m_. aya gır m. . W• • .. otll 
Ancak bir hastahanede kendime kuvvetli bir ses: ı anedc ~ıyarctc gelince evvel~ Ha- sonsuz bır arzu auydum. N 1 t 1. . . b 

1 
zım g~ldıgını soylcdl. Snnıı 

. . . . . ı ıaye onu c ıme geçıımış u u- 6 
geldim. Başım dehşetli ağrıyordu. Herkes dı6arı çıksın. diye bağır- tıceyı sordum. GUlcrek evlendıklerlnt Fakat bunu yapacak kadar kuv- nuyordum. Fakat o, her ~yden bi- geldim. ~et" ~ 
Burnuma sert bir ilaç kokusu gell - dı. Yalnız şahid olanlar kaybolma- söyledi. Bu, beııi çok memnun etmiş- 1 vetli değildim. Yapamadım. Yalnız haberdi. Odaya. girer girmez karyo- Gök beyazlaşnıa.ğa başındl.m .,.tı. 
yordu. Gözlerimi açamıyordum. Bir sunlar. Eğer suçl ı kendisine gelirse ti. Fakat Scdadın beni kıntırmak İsmail Bey hakkında beslediğim lanın üzorine düşerek 61~ kalmış- ise sabah olacak. Fakat bCI1

1 uıJıll-i 
çok sesler kulağıma geliyordu. Bun- \.'Uk'a meşhud cUrUmlerd n olduğun- hususundaki bUtün rlcnlannı ka.'i sonsuz kin ve nefret bır an bile ek- tı. Fazla dU!:ıllnecek vaktim yoktu. gliııeş ve ınsaııları gontıcğf: ~J;~ . 

ları d.inlerkrn her şeyi hatırladım. dan derhal mahkemeye gidilecek. surette reddettim. Neticede Uç sene silmeden devam ediyordu. Yalnız Elektriği söndürdüm ve onu koltuk- mfiltim yok. Her ecydcn ve :~eııili 
N:ı.zifın sesı bırden bire çınl~dı: Doktor bey siz de hnstnyı lQtfen bir hnpse mahkfun oldum. Temyiz için I ~imdi onu gizliden gizliye takib edi· lannın allından tutarak balkona doğ- nefret. cdiycruın. Senden ' 

- Doktor bey, ya kendıslne gel- defa daha muayene edJniz. Belki de falan da müracaat etmediğfmdcnjyor, kendimi ortaya çıkarmıyordum. nı siırükledim. l'itrafa kulak verdim. den bile! 
meden öiilrse?.. !bunu domuzluğundan yapıyordur. 1hUküm kat'iyet kesbetti. I Onu öldUrmek için bir fırsat gözlü -! Hiç kimse işin farkıoda değılcll. Son I Allaha ısm.arh:ı.dl.k l:i~r 

Doktor old anla§lla.n adaJn ce- Zira. böyle kadınlardan her ~Y umu- Oç ne daha yatbğım hapisdcn vordıım. · ~ir gayretl . vUcudünU balkondan a- _ SON -



YENi SABA• 

ÜR ESCiLER HAZIRLANIYOR 

Harbe 
Kanşacak mıyız? 

•Jfa: o 

şah•i kabiliyet sahibi k imse-· 
/erin elinde kıymetlenir 

-134-
Hatta köylü çocuğunun umunt 

malumatı burjuva çocuğunun ma
lfımatından aşağı olsa bile. Burju
va çocuğunun üstünlüğü, bu ba • 
kımdan, tabii istidadları ile hiç a· 
lakayı haiz değildir. Üstünlük et
rafındaki kimselerin dnha inkişaf 
etmiş tahsilleri ve kültürleri hase
bile hiç arkası kesilmez bir suret• 
te aldığı intıbalann yektınunun 

çokluğundan ileri gelir. İyi mevhi· 
belerle mücehhez küçük köylü, ilk 
senelerinden itibaren, o da böyle 
bir muhit icinde büyümüş olsaydı 
fikri melekeleri bütün bütün başka 
olurdu. Bugün menşe meselesinin 
fıtri mcvhibelerden ziyade hakim 
ve müessir olduğu tek bir saha var
s& o da sanat sahasıdır. Burada 
yalnız "öğrenmek,, mevzuu bahis 
değildir. Her Ş<~y daha dünyaya 
geldiği zaman, mahfi bir halde 
mevcud bulunmak ister. Bunlar ta
bii istidadlnnn zeki bir surette ten-
miye edilmeleri nisbetinde, sonra, 
az çok inkişaf ~lcrleı. Ana, baba
r..rı parası ve mevkileri hemen hiç 
bir rol ı>ynamnz. Bu vakıa isb:ıt c
<.liyor kı dchfı · sosyal vaziyetten, 
hatta servetten müstakildir. En 
bUyük ru·tistlcrın gayet fakiı aile
lerden y<>fü.-nıe i nadir deı:,riklir. 

Kücük köyhi ı.;ocuklarmdan < oğu 

meşhur bır üst.ad olmuştur. 
Fıkri hayaun heyetı mecmuası 

iızerindc bu türlü mısallerin ha • 
yırlı tesır ynprrıamı~ olmamaları 

de\'1 imizin muhakeme kudreti le
hinde bir delil tcskıl etmez. S:ınat 
u;in inkar kabul etmez şeyin artık 
tatbiki ılinıler ıçın do~ru olmadığı 
ıddin ediliyoı-. Şüphesız kı bu ada
ma, tcrbıye ile, oldukc:ı bir meka
nik ınehar<'t \•erılebılıı. Nasıl ki 
mahır bu hayvan milı cbbısı de i
t.aatlı bıı köpeğe manılmıyacak 

bil' takım ınarıfetler yapmayı öğ
retcbiliyoı-. Fakat bu terbiye hay
Yanı zekasını kullanmak sur et.ile 
temdnlcrinı yapmağa Se\ kedeıni · 
:ı.or. insanda da. böyledir. Bir :l<la
rnm hususi istirladlanna hiç ehem
miyet \"ermeden onu bazı ilmi nıa· 
ritetl<>r icraısına kabiliy<:tli bır hale 
bokmak miiınkUndür. Jı""akat o ?..a-
ına n onun hareket la rzı, tıpkı hny
vanda olduğu gibi, sırf rnihaniki • 
dir ve fikir faaliyetten ayrıdır 

'MU!lYYcn bir fikri terbiye ~aye
şınde. orta bir adamın dimağına 

'asa tinin bstlinde bır takım maliı
mat doldurmak kabıldir. Fakat bu 
ancak ölü bir ilimden ibarettir, ve 
her şey hesaba katılırsa, akinı bir 
t;.eydir. Bu terbiye neticesinde öyle 
bir adam ortaya çıkıyor ki ona 
canlı bir dıksiyoner denilebilir. 
Halbuki. zor vaziyetlerde ve kat'f 
tlakika.l:ırdn pek eı:;ef edilecek bir 
tarzda haı ekct eder. Onu her zn-
nı.rn. daha C\'vclrc. hPr· hal ve şar
tın, hattii en t-hcmmıyetsizlerini 
bile kendisıne ıcab edecek mu
kabele), yapmnğ-a hazırlamak Jıl. 
;-ımdır. Fakat o adam kendi kuv
vetile beşeriyetin terakkisine yar
dım etmekten ici2dir. ' 

Hayvan lerbiyesı yolile öğrenil
miş olan böyle bir mekanik ilim bir 

bir maddeden ibaret olan §eye ne 
kadar çok hayat verrneğe kadir o

lursa bilginin kıymeti de o kadar 
bUylik olur. Jlakilô halk l'e icad
lar ilctldar ill' bilginin lzdiva4!mdarı 
<loğan çocukl'ırtlır. 

Bu mevzuda beşeriyetin şu sıra
da D(I ka.<lnr yanlış bir yol takib et
tiğini nşağıki misal isbat eder. Za
man zaman, resimlifaZ(!teler bizim 
Alman burjuvalarımızın tozlan al
t na bir zencinin resmini koyarla.r 

Bu 7.enci filin yahud falan yerde 
avukat, profesör yahud Pasteur, 
yahud birinci roJJeri oynıyan bir 
tenor olmuştur. Bizim abdal b\Jl". 
juvalarımız bu hayvani terbiyenin 
"dresage,, harikalı tenmiyelerlne 
hayran kaldıkları ve modern pe • 
öagojinin elde ettiği neticelere kar
~ı hürmet duyduklan sırada, Jrar
naz yahudi bunda kavimlerin zDı. 
nine sokmak istediği insanfann mü 
~8\ nb naıariyesini teyid edecek 
yeni wr delil ke§feder. İnhitat Juı. 
lindeki bu burjuva bu suretle ak· 
la karşı irtikab edilen günahın zer
re kadar farkına varmaz. ÇünkU 
kaynağı itibarile yarı maymun o
lan bir mahliiku bir avukat diye 
Jtabul olunacak derecede hayvani 
bir terbiyeye tabi tutmak cani.ya· 
ne bir deliliktir. Çünkü ötede en 
miitemeddin ırkın milyonlarca mü
messilleri kendilerine layık oknı

~ n n bir \'aziyet icinde sürüklenip 
duruyorlar. En iyi mevhibelerle 
mücehhez insanlar ~imdiki prole
tnrya bataklığı içinde yüz binlerle 
boğulurken hotantoluları, kafrilcri 

liberal meslekleri icraya salih bir 
hale getirmek için ha}'\·an terbiye
ı:-; usullerine tftbi tutmak Cenabı 
Hakkın iradesine karşı bir gfuıah
hı. Çünkü bu, tıpkı bir köpeği ter
biye eder gibi bir terbiyedir, i1mi 

bir "kültür .. değildir. Ayni gayırel
ler ve ayni itinalar zeka ile mut • 
tasıf ırklara tahsis edilselerdi on
la1·ın mfünessillerindcn herhangi 
biri de ayni neticeleri elde etmekte 
l•ın kere daha fazla kabiliyet g•'s· 
terirdi. 

Bu vaziyet ne kadar tahaBm1il 
c dilmez bir şey olsn da, istisnai bir 
\aka mevzuu balıis bulunşa da, 
~ımdiki vaziyet ayni derecede ta -
hammül edilmez bir şeydir. Çün
kü ne isUdad \'C kabiliyet, ne fı.l.ti 
mcvhibcleı yüksek bir killtUr af -
mal~ırı lf\zım kim'!Jeleri tayin ctmı
yorlar. Her :rene, istidaddan tama
mile mahrum yilz binlerce insanm 
yüksek bir kUltür almağa lAyık nd
c!edildikler:ini, gayet iyi mevbibeJf'

ri haiz diğl'r yUzb üılerce insanın 
i~c böyle bir kiiltürden mahrum bı
rnkıldıklarını .;öetlnmek inftntla 
ı-ınbır ve tahammül bırakmıyor. 

Milletin bu yilzden kaybettiğı 
şey hesaba sığmaz. Eğer son on se 

nı> içinde büyuk şümul ve ehemmi
yeti haiz ıcadlann sayısı bilhassa 
~ımali Amcrikada pek çok arttıysa 
~unun en çok sebebi en aşağı ta
oakadan yetişmiş insanların, yük-

• ek mevhibelerle miicehhez olma -
ları şartile, orada A vrupadakin · 
nen daha kolaylıkla yüksek bir .itin 
ı iir almak imkfmını bulmalarubr. 

Çünkü icad mevhibesi sırf tlst
iiste yığnıakt8n ibaret olan bir ,bıl
giden çıkamaz. Bu bilgiyi tabll is
t idadların vermesi llzımdır. Fakat 
bizde buna şimdiye kadar hiç b11 
kıym~t atfedilmcmiştir. Yalnı7.. a· 
J:nan iyi numara hAkim oluyor. 

Burada da ırkçı devlet tarafın . 
dan kabul edilen terbiye 15istemi 
işe müdahale etmek IAzımdır. Jrk
\'I devlet bir sosyal smırı o zama. 
na kadar iıttiınal ettiği iistün nıii· 

fuz ve tesire& ahlb bir halde tut . 
malda mlikell~f detudJr. Vaalleftl 
t:emaa.tln bUtibıı ualan iç.iade "'• 
iyi kaf&l&n aramak ve memuriş~t
lt•ri, rütbe uı mevkileri onlara ,.~r-
nıeldir. Rolü yalnız, ilk rnektebde. 
her çocuğa bir terbiye vermek de
ğildir. Kabiliyet ve istidadı kendi· 

stne uygı.ın olan yola tevcih etınelı 
\ azif esile de mükelleftir. Bilh:ıssa, 
'tunu kendisi için en yüksek bir ie 
diye t.elAkkl etmeli, devletin yük-

1.'fk tahsil müesseselcıiruıı kapısı
nı, kaynakları ne olursa olsun, iyi 

mücehhez ferdlerln kflffeslne aç • 

malıdır. Bu ~ok rnUbrem bir ihtl -
yaç ve zarurettir. Çünkü ölil ilmin 

milmessilleıi olnn bir sınıfın ara -

sından milletin dahi ~flerf ancak 
hu suretle çıkacaklardır. 

(De\&mı l"ar) 
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Milli Korunma Kanununun ŞEHiR MECLiSiNDE 

Dün hararetli mübahaseler Rus - Fin harbi 
[B<Vt tarafı 1 inci sayjada.] !vermiştir ki, artık cebhenin diğer kı- oldu mu•• h•ım kararlar uerı•ldi 

tir. Ruslar Mh•da bin kadar öUl ve sımlarında askeri hareketlere ~ 
altı tank bınakmı§lardır. edebileceklerine ihtimal verilmemek-neşrediyoruz metnini 

Mücavir bölgede Finler bir Rus tedir. (Bastarafı 1 hıcl sayfarnızdr. 1 da evlerde gürtiltilnün yasak olduğu-
- 4 - 1 kolunu yakalıyarak dağıtmış ve üç Fin ordusunun aağ cenahı bu ordu- is vekili Farukt Dereli riyaset etmiş, yalnız zabıtadan izin alınarak Y~ : 

~ 49 - Sermaye ve kir ve 'dillr. Şu kadar ki 32 inci maddedeki topla bir çok mitralyöz iğtinam et - nun en zayıf noktasım teşkil etmek- Vali ve Belediye Reisi doktor Lfltfi pılacak düğün, müsamere ve~balo gıbı 
"-. heaablarile üçilncti pJııalara gtımrilkteD malı çe~~ek su~ hak mielerdlr. tedir. Viipuride Finler yeni mevzile - Kırdar azaya mahsus ko~tukl~ ~ - toplantıların müstesna oldugu yazı -
...._itin lllahiyeti icabınca her nevi kında yalnız 57 lncı madde hükmü Taipale nehri ti7.erinde Ruslar dün rine çekiliyorlar. turarak milzakereleri takıb etmiştir. lıydı. . 
·~ ~eketlerine müteallik he- jtatbik olunur. . hücuma ba§lamıtlardır. Fin hava ordusun~n bidwayettekin- Celse açılır açılmaz Taksim g~ - . Tevfik Amir bu maddeye şıddetle 
~Ziraat Bankasınca tanzim ve Madde 60- Bu kanuna göre bük- Muharebe devam etmektedir. deQ çok daha kuvvetli oldugu artık i.- nosunu işletecek şirketin teşekk\llune hücum ederek: 
~' V ekiletince tasdik olımacak 1 

medilen cezalar tecil edilemez. 1 Müteakiben tebliğde Ladoga gö - şikar bir surette görülüyor. Her gün aid Bütçe ve Kavanin Encümeni maz- "- Bu madde ile şehirde gece ya-
~Uhasebe uaulilne bağlanır. 1 Madde 61 - Bu kanun~ Yı:-zı11 JünUn doğu ıimalinde bir kaç gün - düşman kollan bombardı~an edil - batası okunmuştur. 1 ns~na k~dar her türlü ~ltüye me-
~~ler, Ticaret kanunu hüküm- suçlar için T\lrk Ceza kanunile. ~~er denberi mahsur bulunan 18 inci Sov- mekte, Fin avcı tayyare~en, Sovy~t Mazbatada, girketin evvelce y~ - sag venyoru~. ~~un hıç olma~ 
....... daire.hıde Ziraat Bankasınca kanunlarda daha a~ ceza hükum- yet fırkamn1n imha edildiği kayde - bombardıman tayy~lenne daha bü- lan sermaye miktarına 20 bin lira .ı - kış ve _yaz diye ~~ıye ~~~~sını 'e 
~. leri bulunduğu takdirde o cezalar dilmektedir. yük bir itimadla hucum etmekte ve ıs.vesile 110 bin liralık anonim bir şır- saatlerın ona gore tadıh lazımdır . 
..._'4. hUBusta. bankaca ihtiyar edil& hükmolunur. 1 Fırka muhasaradan önce mühim büyük zayiata uğratmaktadır. ket olacağı ve bu husustaki mukave- Kışın saat 7 de karanlıktır. Bu saat-
\Je-... ve masraflar yukanki mad-1 Madde 62 - 56 ve 59 uncu madde- miktarda takviye edilmişti. Fırka Yeniden Askere Alınanlar lenin 50 senelik olacağı yazılıydı. te kulağımızın dibinde nezle görme-
...:: .teokuat için tefrik edilmi§ olan lerde yazılı suçların failleri hakkın- 18.000 ölü ve yaralı vermi§ ve bütiln Helsinki, 19 (A.A.) - Sulh zama- Şirketin sermayesine Belediye 47 miş seslerile salebc~leri ve zerzcva~-
-~teıan tesviye olunur. l da hükmolunacak para ~arından levazımını kaybetmiştir. Bu levazım nında ahvali sıhhiyeleri dolayısile as- bin lira ile iştirak edecektir. Her sene çılan bağı~ak do~ mudur? dedL 
~e 50 - Bu sermayeden sar- dolayı bunlann çalıştıkları ti~t ve- meyanında ezcümle 20 tank, 36 top, kerlikten istisna edilmiş olanlar da nihayetinde ihtiyat akçesi çıkarıldık-! Ekrem Tor başka bır noktaya do-
~k paralar Muhasebei Umu - ya sınai müessese veya ~ır h~ - 17 traktör, 32 seyyar mutfak vesai- silah altına çağırılmış ve orduya ilti- tan sonra safi karın % 8 zi şirkete kunarak: . . 
b:." 'te Arttırma, Eksiltnıe ve İhale mi şahıslar malen ve muteselsılen re vardır. hak emrini almışlardır. ve bunu aşan kar miktan Belediyeye "- Zabıtadan ızm alı.nırsa dernek 
~ hükümlerine ve Divanı mesuldürler. .. . Fin tayyareleri diln düşman hat- RUB Teb11ği \ aid olacaktır. Şirket Taksim gazino. benim apartmanımda bır adam ba-
~ba.tın murakabesine tabi de- I Ma?d~ 63 -:- Bu ~anu?a g?re verı- lannı ve gerilerini bombardıman et- Moskova, 19 (A.A.) - 18 §Ubatta sunun 3 senelik kirası bedeli olan 10 l}ımın üzerinde sabaha kad~r da~s 
~. • len hilküınlerm katıleştıkle~ı tak - miş ve müteaddid hava muharebesi Kareli berzahında taarruzumuz mu - bin lira mukabilinde Belediyeye hisse edecek ve cazband çaldırabılecekti~. 
~e 51 - Bu kanun mucibince dirde masraf mahkfuna _aıd olmak yapmışlardır. vaffakiyetle ilerlemiştir. senedi verecek ve bütün bunlar için I Bu salahiyeti za~ıtaya nası~ verebı· 
~ işlere müteallik hesablar ü~ tamamen veya hulasa 0.lar~k 20 Rus tayyaresinin düşürtildüğü Tazyikimiz altında dil§man gerile- Belediye bütçesinde hususi fasıllar a- liriz? Ka~un benım b•ı şekılde ~~ • 
\ llUJnaralı kanun ile teşekkül e- ncşnne mahkemece karar verılebı- sabit olmuştur. Başkaca dört Rus meğe devam etmiştir. Kıtaatımız çılacaktır. hatsız .edilmm:e seb~b. olacak mu .-
'\ 'Ununıı mUrakabe heyetince tet- lir. tayyaresinin muhtemel olarak düştü- Vuoksijarvi ile Jaurapaanja.rvi gölle- Şirket Taksim gazinosundan baş - saadeyı ve~ege salahiyett~r mercıı 

~e tntlrakabe edilir. ( Devamı var ) ğü bildirilmektedir. ri arasında Salmenkojda nehrine var ka Filorya ve Çubuklu köşkü ile di - mecbur edıyor mu? Bunu sız makul 
'tlıa kadar ki her takvim senPsine Ruslann Zayiatı ınış ve Muola şehri ile müstahkem ğer bazı eğlence mahallerini de işle- buluyor mu~u~uz? Ben fıl~ranın çı • 
't 'ça ve buna müteallik umu- Maarif Vekaleti tsveç _ Fin hududu, 19 (A.A.) _ mevkiini, Viborgun 10 kilometre ce- tecektir. karılmasını ıstiyonım,, dedı. 
\.-.~be heyeti rapoı:u, işle~n Sovyet piyadesinin hücumları 18 şu- nubunda S~ demiryol~ .deniz is- Mazbatadaki bu madde bazı milna- Sırrı En~e~ . Şehi_: Meclisi aza~ı • 
~ettiği vekillerin mUtalealarıle husUSAI liseleri batta durmuş ve topçu ateşi şiddet- tasyonunu, KuJannes şehrinı ve Mah kaşalann açılmasına sebeb olmuştur. nın bu teklifını dognı bulmadıgmı 
~hesabın taallfık ettiği senenin li olmakla beraber yalnız Suvanto salahti demiryolu deniz istasyonunu Şehir Meclisi azasından Hamdi Ra- söyledi ve: 
~ dan itibaren en g~ altı ay t f t• d k ve Taipale mıntakalannda ateşe de- işgal etmiştir. sim bu kayde itiraz etmiş ve: ı "-İki kişinin rahab için İstanbu-
~ ~~kllet~e ~~k Millet C JŞ C ece vam edilmiş~ir. 17 ve 18 !ubat ~ri?lerinde kıtaa. - "- Bir anonim şirket kurul~yor lun iş ve sanat erba~ını evlerinde sa-
s::ı ~eclısıne gonderılır. Bu bi - Resmi liselere muadilliği tasdik e- Fin asken makamlarında hasıl o- tımız 312 duşman ıstihkimı ele ge - Belediye bunda da ortaktır. Şırket 1 atlerce kapamak dognı mudur? 1s -
~1llı BUyUk Millet Meclisince dilmiş olan Bezezyan Ermeni lise - lan kanaate göre, bu nisbi sükut bun çirmiştir. Bunların 41 i topla müceh- statüsünde Taksim gazinosundan baş tanbul medeni bir şehir telakki olu· 
' a1i.kadarlann ibrasını tazam- sinin ve bunu müteakib Okullar lan evvelki kadar şiddetli bir taar- bez beton istihkimdır. 11 şubat~an ka Belediyeye aid diğer bazı eğlence 

1 

nuyor. Fakat bir çok yerlerinde bil-
ir.~· . Giine:şinin görülen lüzum üzerine Ma- ruzun başlıyacağına işarettir. Sov - 18 şubata kadar kıtaatımızın ~ne ıyerlerini de i§leteceği kaydi vardı_r· hassa bizim mıntakamızda hayat • 
~ 52 - B~ kanunun tatbıkına arii Vekaleti tarafından kapablrnası yetle~ işgal ettikl~ri. yeni hatıa:ı g~en beton top yuvasının adedi 92 !J'.albuki, ~ledi!eye aid bu yerl~n~ 

1 

gece 9 da ölüyor. S ltaımadıgına ilçtlncü madde lstanbulda bulunan hususi liselerin tahkım etmeden aynı şıddetle hareka- dir. kıraya venlmesı b:ı.zı kanunlara tabı- Bu münakaşalar encilınen namına 
"-t ce karar verilip llAn edilme- Vekilet tarafından yeniden esaslı şe- ta devam edememişlerdir. Cebhenin diğer mıntakalannda mü dir.Belediye bu kanunları tatbike mec verilen izahlarla neticelendi ve aynen 
~ "'1teüib Ziraat Bankasınca bu kilde teftişine lüzum hissettirmiştir. Finler ileri postalarını o kadar him hiç bir değişiklik olmamıştır. burdur. :ı!unlarla tezad teşkil eden ve 1 kabul olundu. 
~)e ile yapılan m~amelelerin Malum olduğu üzere bu iki lisenin iyi tahrib etmişlerdir ki Sovyetler1 Hava kuvvetlerimiz .düşman kıtaa- istikbale aid imtiyaz ve inhisarlar ve- Sok klarda çalgı çalmak 
~~e başlanır. Tasfıye netice-' kapatılması mektebe alınan bazı ta- ilk müstahkem batta yerleşmekte tını ve askeri hedeflen bombardıman remez!,, demiştir. • a . . . . .

1 
• 

'-.:'4'Qneye devredilir. Vukuu tes: !ebelerin evrak ve dosyalannda gö- büyük güçlükler çekmişler ve uzun etmiştir. Cereyan eden hava muha - Bu itiraza Belediye Reis muavini dll~ncıhk.mıdı~, de~ı mı 
~k zararlar Maliye Veklleti rülen eksiklik ve gayritabiilik ve bun müddet kendilerine bir siper bula - rebelerinde 21 düşman tayyaresi dil- Rıfat cevab vermiş ve: 1 Y~ı .. Z?,-bıtai bcledıye tahmatna · 
' e konacak tashisattan ~ah- dan başka mali vaziyetlerinde göril- mamışlardır. şürülmüştür. "- Şirketin statüsüne konulan bu mesı buyuk caddelerde çalgı .çalar~ 
~"1iıtr. Tasfiye bilançoları 5~ ı~cl len teşevvüşten dolayıdır. Diğer cihetten Fin istihkam kıta- İsveç Harb İstemiyor maddeler yalnız birer temenni mahi- P~ topl~mayı ~enctmek~. Ma 
~ hUkmüne tevfikan Büyük V(:kalet hususi liselerin bu şekil- lan ileri postalar tahliye edilmeden Stokholm, 19 (A.A.) - İsveç kralı yetinde olacak ve Belediyeyi katiyen denın mür.akeresı esnasında. 

~eclisine takdim olunur. de gayri kanuni yollara saparak ka- evvel bütün mevzilere yüzlerce mayn İsveçin askeri bir müdahalesine gü- iltizam etn:ıiyecektir.,, Ekrem ~r .-:- Çalgı çalarak pa~ 
BEŞiNCİ FASIL ranmalanna mani olmak için yeni _ ler yerleştirmişlerdir. v~mem~ icab.edec~ ~ah.a ilk da Demiştir. Bunu müteakib mazbata toplamak .. buyük caddelerde yasa · 

~ Ce:aa hükilmleri . . den tedbirler alacaktır. Alınacak ted- Emin bir membadan alınan maliı- kıkada Finlandıyaya bıldirmiş oldu- reye konularak kabul olunmuştur. tır. Bu guzel. Faka~ bu yasak neden 
~e .53-:-: B? kanun~ 8 ıncı bnlerin neler olacağı şimdilik malum ma~ göre, vukubula~ infilaklar d~la- ğunu Nazırlar m~isinde s?.y~:ımştir. Belediye zabıtası talimat- yan sokaklara teşmı\olunmuyor. Bu-
"\8'. nın bınncı fıkrasıle 24, 29, {ıeğildir Yalnız bunların hususi lise- yısıle Rus kıtalan agır zayiata ugra- Kral, memleketi harbe sürüklemek namesi müzakereleri nu anlanuyorum ded · 
\.._ ~ lllci maddelN'i hükümlerine 1 • rd k" del"S vaziyetini takviye ede _ mışlardır. Bu maynlere çarpan 15 rne'iuliyetini kabul etmek istemediğini . i . k . 1 Muhtelit encümen namıma cevab A...~ ...__. lcrd yi . b 1 · e e 

1 
• • • • Beledıyede husus bır omısyonun Abd"lk d' b A da .~ ~---ıııyen en rruı eş eıra- r.ek ve mali vaziyetlerini ıslah edecek tank harab olmuştur. . ıl:ıve etmiştir. w 
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Z veren u a ır, unun vrupa 

~ Yllz elli liraya kadar ağır pa- l.edbirler olacam muhakkaktır Veka- Kareli berzahında hali hazırda hü- Almanya Fin İşlerine Müdahale hazırladıgı .4 m~ e 1 mu~. e .. a I bile mevcud bir şey ,,lduğunu bazı 
.~ l k "rti hali d ı:. • • • • • --'· bıtai Belediye talımatnamcsının mu- . tk- 1 k ki d b .... : a ınır. Te erru n e Jnt l taıibuldaki hususi liseleri teftiş kilm süren sUkfınet son gilnler zar- Etmiy~ . . . 

1 
alıl s:ma ar ann yan so a ar a 

s...._'<la.n beş yUz liraya ~ada~ ağır ;e b~ hususta raporlar vermek üzere fında Fin hava kuvvetlerinin göster- Amsterdam, 19 (A.A.) - Bertin- zak~releı:ne bub h:us~k~ 7uhtelı~ bazı musiki. a.letlerini 5alarak hem 
t~ile birlikte yedı gunden 3 k 'd müteşekkil bir müfettiş kad diği büyüle faaliyete de atfedilmek- deki bitaraf müşahidlere göre, Al - encumenm _maz a .. arı e aş :n~ş. halkın zevkını okşadıgını, hem de 

\, kadar hapis cezası hükmolu- . ışıue1istanbula göndermegwe karar tedir. Ecnebi memleketlerden yeni manya, Norveç veya 1sveçe karşı her tır. Mu~telıt encu.men ~~hz .ata la. kendisinin maişetini temin ettiğini 
ıo:ıun . . . . . . A k "Bu talimatn:ımenın yem ı tıyaç ar b 'im taraf dan d • ·~rmiştir Bu mUfettişler ayn ayn makineler alan Fın tayyarelen yal- hangı bır hareketı cıddı olara tasav- dd 

1 
. ve unun encl en ın ognı ~e 54 B k 9 u '\; c · Nazi . d 1 nazara alınarak bazı ma e enne ve b 1 d w .. lcdi ~ - u anunun unc t 'itUn hususi liseleri teftiş edecekler mz Sovyet bombardıman tayyareleri- vur edemez. zımam ar arının . dd 

1 
.
1 

. 
1 

u un ugunu soy . 
'~ de yazılı olan iş milkellefi- ~~ herbiri teftiş edecekleri mektebler nin akınlarını geri pilskürtmekle ik- tehdid etmeleri, kuvvete milracaat et b~hassa gıd.~ ma e en e yapı ış e • Selami İzzet dedi ki: 
~ lO \'e 11 inci maddelerde yazı- ı hakkında Vekllete raporlar verecek • tifa etmemişler, ayni zamanda Sov- meden azamiyi elde etmek içindir. n.n.e ve. seyruse_f'ere ~uk ~ü - "- Bunun başka bir tarzda b:ah 

\~ınec~~buriyetlere ve 15, 17, 36 1 d' Bu raporlar Vekalette teşkil yet kıtalannın iaşe ve cebhane mer- F.sasen bu mUşahidler harbin 1s - kumleı:ne şamıl o~ugunu,. aded- ve tefsiri olamaz. Bu tam manasile 
.~ hilktiml · 40 mcı er ır. k zı 'l . k din d w • 1 tüm · · rek talimatnamenın madde m e dile 'liktir 1..... er erme ve edilecek hususi bir komisyonda mev- e en e muvasalalarmı da tahrıb an avyaya ognı genl§ e eauıın .. . . . kte idi ncı .,, 

~, birinci fıkrasında yazılı bahsedilecektir etmişlerdir. Fransız - İngiliz menfaatlerine hizmet müzakeresım ısteme · . Meliha Avni Söun bu hususta Se-
~ ~eUetıyete riayet ~oniyen - zu~omisyon lüzum ·görilrse hususi li- Alınan bazı haberlere göre Finler, edeceği kanaatindedirler ve hatıl B~ taleb kabul 0~~~.~atı;ıa- ilmi İzzetin düşüncesinin doğnı ol
~ 'lı.. it liradan beş yüz liraya .~~- selere aid talimatnamede mühim bazı Leningraddan Kareli berzahına gi - Altmark hi.disesinin bu hususta bir m~. 1?add~ ~. e ad~~ er:~ madığını söyledi, dedi ki: 
~ Pa.ra. cezası ve tckernıril <!eğisiklikler yapacak ve bu tadilab den şimendifer hattının bir kaç nok- tahrik olduğunu iddia etmekbdirler. geçı~ıştir. Bı;ncı ~ ~ı:~ dir "-Bu Ustadı şiddetle reddederim. 
l'ba_l'Uz liradan bin liraya kadar . ~ - . tasını tahrib etmişlerdir. Bu haber- • • • --- -- • • • • • • • keresı esnasın a aza an a • Bu d'l 'l'k değild' ln • 
. ~ ::-"""'l • • • .. \ ckalete arzcdecektır. . Af d•t • t d "Zabıtai Belediyenin kanunla. ilga o- ı encı ı ır. sanı mem 
""-" ncekazasıle bırl~kte on beş ~ lstanbula gelecek maarif müfettiş- l~r do~. ı~ So~et ~ıtala"?ın. şim: ro 1 ışpor a a lu~duğunu, binaen~leyh bu tabirin nun edebilecek bir sokak konseridir. 
~- dar hapıs cezası hU l,.r:rin üzerinde ehemmiyetle duraca- dı pek muşkUI bır vazıyete gırdiklerı k ld 1 retini işaret ederek Dilencilik hiç bir şey mukabili olmak 
~~ · •. JT1e.cıel~ler arasında şu da vardır muhakkaktır. Çünkü Kareli cebhe- (Bqtarafı 4 üncüde) a ırı n:ıası za~ · . . sızın el açmaktır. Halbuki bu öyle 
~ ~ - Bu kanunun 21 ve ~'cdris senesi başlannda resmi lisel~ sinde bulunan 15 Sovyet fırkasının yi bunu bir takım resimlerle süslemek? başka bı~ tAbi~. ıkamesını ıs=l~ midir? Bu adam bize -velev ki kıy • 

\a".."'ı ?kıaddeıri hiıkmüne riayet et- re af:vam eden bazı talebeler sene so- yecek ve cebhane ihtiyaçları pek bil- - Daha görmedim .. bizim matbu- MuhAtbdelı~lekncud.m~nhnatmınadi B meti az olsun- bir san'at sunuyor ve 
~ on liradan yüz liraya ~ . . . . . yüktür at bürosu tetkik ediyor. Henüz bana azası u a ır ıza a ver . unun . . . . . . iL~ lıatir 1 nuna dogru, bılhassa bırıncı yazılı mı- · 1 ed' alısılrnıs bir tabir olduğunu 7.abıta onun mukabilini sızın vıcdanınıza 
~' 36 par~e:sı a mı~ 25 tihanlardan sonra fena not aldıklan- Summa cebhesinde şimdi Finlerin gem y ı. b' k'tabh . f fo kellmeslnin yalnız polis ma~asına a- bırakıyor. 
"-...,~~de an;;ıu; ve m görünce derhal tasdiknamelerini a- işgal. etmekte oldukları hat ta tahliye - a .. tt~. ~·••]a~~:::: orma. r- lınamıyacağını bunun umumi hüküm- Uzun "müzakerelerden sonra Seli
~·~ li t Y8:n· 0 a;1 mccik: !:ırak hususi li<mlere gitmektedirler. edilen hat kadar müstahkem ve sağ- ma n6re ı~ edim ıGe~rter Zi ler manasına cİa gelebılcceğini işaret mi İzzetin ve Ekrem Turun teklifleri 
~ ~ 11. .... -ay~ki be' ıl~en erek d 

1 Müfettişlerin verecekleri raporlar- lamdır. lkinci hattın arkasında ön-
1
. -ı nu gto~ . · h d mı. - etti reddolundu ve madde olduğu gibi 

~ ba----.aan ı ın ıraya a ar b h ed'l W• deki hatlarla bir alakası 1 ak ı C'a , o... ccn gıren a emeye: . 
~'"""q, cezası ve tekerrilrü halin- ·:h bunun da mevzuu w a s ı ece~ · · · . · 0 mıyac - Matbuat bürosundan birisini ça- BürUltU mesele~I Mecliste kabul olundu. 
l+ Ji"ldan &§ağı olmamak ilzere ve sene sonlanna dogru talebele~ :,ıc:re ınşa edılmış bır çok hatlar ğır dı;yor. gUrUltU çıkardı Şehir meclisi dtin 42 maddenin mtl-
~ ~ Ce7.a&Ue birlikte iki sene- lı~ka m~ktebl.eı:e. naklolunma.sının o- ı . .. .. Uzun boylu bir bayan geliyor: ikinci maddede saat 22 den 7 ye zakeresini neticelendirdi. 
"'\ ~lle!ı'""e k-.:J-- akk t' .. nurıP ge~ılmcsı ıeın bazı tedbırler a -

1 
54 uncu Fırka Da Malh•oldu Emrin' ., 

24 
d 

7 
kada Zab tai beledı'ye t.alimatnamesi _ 's...~ -., AWLI- muv a sur- . . w. - ız · · kadar sokaklarda ve en r ı 

~ htıkmolunur. ıınınzsı ısten~!~~hakkaktır. Londra, ~9 (A.A._> .-.~~ter ajan- [• .. ] i tetkik ettiniz mi?. _ _ · nin kalan maddelerinin müzakerele-
~ 57 - Bu kanunun 28 inci • •• • · lsırun as~erı muhabın bıldırıyor: - Okuduk, efendim. İlmi bir eser .. Halil Lfıutfi bile bayıldı. Amerikan rine meclis çarşamba gününden iti-
,~ bi~ Yazılı olduğu v~hile Kral Borıs Kose1vanofa .. K~relı be~~ahı~~a .Rusla~ snı:n~a müdahale ediyorum: · vari kitab satı§l. Nasıl Peyami bana ibaren devam edecektir. 
~·~u~· l!ebebe müstenid olmıya - • d• uzennden Vııpun ıstıkametındekı ıle- - '1.man efendim neresi ilmi.. ilim hil ed . ., O ted ·--..:1· :'~ ~ 01._ nışan ver ı . h k tl . d t 'şl d' cuın er mı. gaze e :f<UAU.• ~~Qı.n ihbara rağmen muay- rı are c erme evam e mı er ır. maskesi altdnda müstehcen bir eser.. l.tanbul ~liye altıncı hukuk 1&.4-
~içinde malını gümrükten Sofya, 19 (A.A.) - Kral bugün es- Sovyetlerin 15 gtinlilk şiddetli bir - Bana kitabı getirin. Ben de rağbet gören bir kitabda .. hem 1cimliğinden: 
~ 'e y~ günden bir aya ki Başve~i~ Köseivanofu kabul ~e - muhar~beden. sonr.~ M~nnerheim hat Kendim tetkik edeceğim.. bu ~uretle halkı da ilınf eser., okut • Davacı Karagümrilk Keçeciler 
'-..~ l'e elli liradan iki yüz !'t..k ~~n~ısıne Sent ~le~~r nı.şanı- t:mn Finlandıy~ ~~rfezıle .vuoksi gö- [Sonra bana dönerek] Bak, diyor maga ~ıştırıyonım fen: ~.. . Armutlu mahallesi 37 numarada ottı-
. ~. kadar ağır para cezası hük nın b~yük kordon rutbesını tevcih ey 1 lu a.:asındaki bilt~ ~evzılerini işgal gazetelerin neşriyab nelere sebebi- - Hiç fena olur mu .•• Himmetin ran Seher tarafından kocası ikamet-
~ Cl8 !emiştir. etm~ olıdu~lan soylenıyor. ~u suret- yet verdi. Fakat şundan emin olun, varo lsun. gibı meçhul Hayreddin aleyhine ika-
~ bu - Bu kanunun 30 uncu . .. . • . le Finlandıya ordusunun sag cenahı makamımız bu gibi neşriyatla yakın- - Aynhyonım. me eylediği boşanma davasının müd-
"'' 'llt 1~~e m.uh~efet. ~ • . ~':ahh .Sulh ~ uncü Hukuk Bakım- geriye çekilmiştir. dan al~kadar olacak kökünden ka - İki adım ötede rastgeldiğim iktı- deialeyhin gıyabında icra kılınan mu 
""~ 'tıt ~an iln yüz ellı ııraya ltgınden. Rusların sol cenah üzerine olan hii zıyacaktır. sadcı profesör Subhi Nuri nerıye hakemesi sonunda: Taraflar L-asııı-
\~ btrhra. cezası alınır. Bu pa- Evvelce ';11ahkeme~~in 35/471 .?8'- cumlan da muvaffak olsaydı Finlan- Teşekkür ederek ayrılıyorum. bütün bu işleri anlatarak: da şiddetli geçimsizlik olup uzun za-'r:S llenelik kira tutanndan ~lı ~osyası~e ha?r~ılıp karısı ~ilk- diyanın Ladoga gölünUn doğu • şi- Adliyenin önünde burun buruna _Hocam, diyorum, ne dersiniz? .. mandanberi ayrı yaşadıklan ve ba-
-.:ı~.G& _ nyenın va~ı .tayınıne karar verılen malindeki stratejik vaziyeti çok teh- geldiğim İbrahim Hakkı Konyalıya: Cevab veriyor: dema bir ı.raya gelip yaşamalarına 
~' ~~n Bu kanunun 32 ve 35 ve .halen Şışlı Fr:ınsız La~ emrazı likeli olacaktı. Bu bölgede Finler yal- - Hocam, dedim. Vurgunu vur - _ Ne diyece,rim. ElkasibU Habi- imkan kalmadığı anlaşıldığından ta-
~~ ~ilıı~ti de Yazıh ihtikar v~ ~s- aklıye hastahanesınde tedavıde bu - nız mevzilerini muhafaza etmekle kal muşsun .. h@le işportada kitab sat- bullah! !rafların boşanmalarına dair verilen 
~ 1' , 1 nden her hangi bınni lunan Mehmed 1. Gümrük ithalat mamıs, ayni zamanda donmuş göl ü- brmak.. F 

1 
K" 'k 29/ 11 939 tarih ve 939/1254 numa-

~~ gij~re i§ledikleri fiilin a - ambar memurluğundan mütekaid zerinde kızaklarla hücum eden Rus - Ne vuıgunu diye cevab v~rdi. ant c üçü ralı gıyabi hükmün müddeialeyhin 
~")' ~bet Yilz liradan beş Mehmed Aliye kansının istifası üze-lkıtaatını püskürtmeğe de muvaffak Ben yalnız 150 lira aldım. Vurgunu "Not: nu kelime~j ok ldarda, va- ikametg·föının meçlıuliyetine binaen 
~~ ~ a.r agu· para cezasile rine İstanbul barosunun 1237 sicil 1 olmuslardır. matbaacı vurdu. 2 nci baskıyı yap - pur iskeMerinde bannır bangır bağır tebliğ yerine geçmek U?.ere mahkeme 
~~·,t eden bet seneye ka- numarasında mukayyed avukat Ha- r hn da, 54 üncU Rus fırkası ve mı~ . malanna ra~'lllen müstehcen olduğu divanhanesinde on beş gün müddet-
~,~ cezası hilk - san Fehmi Aralın vasi tayin edildi- buna yardım eden Sibcrya kayakçıla- - Fakat işportada kitab satmak?. 'çin hen bura.da yazın!l.ğa cesaret e-Jle asılı tutulmasına karar verildiği 

da milsadere e- fi ilin olunur. l rının taburu o kadar büyük zayiat - Bunun nesini beğenmiyorsuD, demiyorum] ilin olunur. 



TES R 
Baş, diş, nezle, 
Grip, romatizma, 
Nevralji, kırıkhk 

ve 

TOPTAN FiA TLARA PERA 
Devlet Ziraat Kurumunun tam yağh 
kaşeri Kg. 65 Kr. Urf anın halis 

çiçek yaOı Kg. 130 Kr. 

bütün ağrılarınızı 
derhal keser. 

Lüzumunda günde 
3 kaşe allnabilir. 

ENDE SATIŞ 
Yarım asit Ayvahk zeytin

yaOı litresi .... 52 Krş. 
Edremid hah kilosu 50 , , 

N fena tenvirat. 

. __ ,,....,~ Diğer bütün çeşitlerimizde de ııyul UCUZLUK olduğu gibi (10) ON lirayı geçen lpa.rl5ler e\'iet'e 

Yeni JUNGSAAM ICAIPTON ampullatını 

kullanmak sur ille. aynı para ile colr daha 

bol ışılı elde ede<eğini Patron. neden anla

mak ist miyor ? 

kadar PARM lZ gönderilir. Ve TEU!:FONLA da sipariş lmbul edilir. 

LiY MÜES • 
1 

Anonim Sosyetesinden : 
Paşabn.hçede fnbrika.mız, her gün 7 ton hesabile §le<l ve cam kınğı 

satın almak ıstemektedir. 

Talihlerin şartnameyi görmek için sosyetemizin Galata Pereernbe
par.an Samur sokağı hanındaki blirosuna müracaat eylemcleıi. 

tanb 1 Be cdiyesi ilini rı 

C<!rrahpaşa, Beyoğlu, Haseki ve Emrazı Zühreviye hastahanelerlle 
Zeynep Ki'ımil Doğumevinin 939 mali yılı ihtiyacı için lüzumu olan kuru 
üzüm, kuru kayısı, üryani ve kuru zerdali satına alınmak Uzere açık ek
sillnlC}'C konulmuştur. Tahmin bedeli 1638 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 
122 lira 87 kuruştur. Sartname Zabıt ve Muamelat kaleminde görUlecek
tir. İhale 6 ın 940 çarşamba günü saat 14 de Daimi EnUmende yapıla -
caktır. Ta.lıblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 940 yılına aid 
Ticaret Odası vesikaları ile ihale günü rnuayyen saatta Daimt Encümen-
de bulunmaları. "1330,, 

lstanbul Defterdarlığından : 
lulınmmen luvn.kka.t 

bedcll teminat 
Ura Kr. Lira Kr. 

IDminönU Ma.lmüdlirlUğU dairesinde mevcud on iki 
kııtem mefruşata müteallik hurda eşya 44 50 3 50 
Dotmabahçede mülga Establi amire binası amba-
nnda mahfuz 73 aded köhne kamyon ve motosik-
let Jastiği 49 90 4 oo 
İstanbul Tarakçılaı'da Cezayirli hanında. mahfuz on 
hah, üç keçe 251 00 20 00 

Yukarda yazılı muhtelif eşya halihazırdaki muhamnıen bodelleri Uze
rınden açık arttırma ile aatılacnktır. Satı§ bedeli nakden ve peşinen olup 
ihale 22/2/940 per§embe gUnU saat on dörtte MUU EmUik MUdUrlüğün
de toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Eşyalar hakkında fazla izahat almak için Defterdarlık Müzayede bü· 
rosunn. görmek için mnha.llerine mllra.caat edilmesi lilzundır. "850,, 

D nlz Levazım Satınalma Komisyonu ilanlan 
1 - fevcud k~lf ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bedeli 

"1495,, lira olan Kasımpa§n Deniz yeni erat talim taburu kışla binası dı
varlannın tamirinin 2 mart 194.0 cumartesi günü saat 11 de Kasımpaşa 
Deniz Levazım satınalma komisyonundn. açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat mikdarı"l04, 65,, liradır. 
3 - Mevcud keşif ve anrtnamesi her gün iş saati dahilinde mezkur 

komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 24.90 sayılı kanunun ta.rifatı dahilinde icabeden ve

saikle birhkte belli gün v santte mczkUr komisyona milracaatlan "1177,, 

P. T. T. Um.um Müdürlüğünden: 
ı - idare ihtiyacı için 100 ton ga.zoyil pazarlıkla mübayaa oluna

caktu·. 
2 - Muhammen bedel 13320 lira, muvakkat teminat 999 lira olup 

pazarlık 4 Mart 940 pazartesi saat 16 da Ankarada P. T. T. Umumt MU
dUrltlk binasındaki aıı.t.ınalına komisyonunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler muvakkat temJnat rno.kbuz veya banka teminat mck
tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve sa.atta o komisyona, 
~artııaınesiııi görmek Uzere de her gün mezkilr binada P. T. T. Levazım 
ınüdürWfU.Da 'lllUracaat edeceklerdir. "1310,. 

fl0Uffl41 

l...ae~ 
fu &ot 04Jd,'4t.k , 

İ S T A. N 8 U &. 
ANKARA - tZM:fı 

Devlet Dcm·,.yollan İlini an 
............... BiıSDfil!Sl-........... ~ 

. Fındık için O. D/146 No. ile yeni bir tarife ihdas edilmiştir. J3U ııı 
nfe tecrübe mahiyetinde olmak ilzerc ı 3 1940 tarihinden itibnrell 
sene için mer'i olacaktır. 

Fa.?.lıı tafsilat için istru yonlara müracaat edilmesi. "7~02•' 

Bir adod kamyon alınacaktır. Pa-1 
zarlıkla eksiltmesi 21 2 940 çarşam
ba gUnU sa.at 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesı komisyonda 
görUIUr. İIJt.ekliletin belli saatte te • 
minatlanle beraber komisyona gel . 
meleri. "654,, "1240., 

••• 

Alaturka. ve nfa:trnngn ~ 

t•:mmf ATLI 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEDl:-1 l>ı 
Heı eve lazım olan bu ltıt~. 

bine yakın yemek, tatlı, ps.S ıe 
lar pişirmesini kolay suret 
tnrif er. 
Fiyatt: 100, cildlisi 125 kurıı · 

Satı§ yeri: , 
Yırnıi dehi. ton keçi kılı mUteah - • • bev' 

hid nam ve hesabına 26 2 940 pazar- lstanbul lnkılab Kita 
tesi günü sant l i de Tophanede lst. KailSı!l!E~==~====~~==~~flll'':". 
Lv. amirliği satınalma komisyonun· - -

da açık eksiltme ile alınacaktır. Nü- iralı" kat 
munesi komisyondu görüliir. İstek . iiJlöe 
lilerin tcminatlar·ile belli saatte ko . Fındıklıda cadde ust ·ı;ısi 

••••••-mım~li!!'fıl misyona gelmeleri. (660) (1264) Tramvay durağı civa.nnda,' 6'' 

1 

• • • büyUk, bil'i küçük üç odıı btrtcl" 
iki mılyon a.lümınyum küçük kap !ondan mUrekkeb havapZI• 11ıe-Na f İa v cka etinden : sül alınacaktır. Pıızarhldn eksiltmesi kos ve elektrik tesisatını ro~ (it' 

123/21940 cuma gUnU saat 14 de Top- vi bir daire lıiralıktır. Ttılib ~) 
30/3/94-0 tarihinde cumartesi ~ünü saat 11 de Ankara.da Nafın Vektı.- hanede lst. Lv Amirlıği satına! tramvay caddesinde ber.bCI' ~ 

leli binası içinde Malzeme mUdürliigü odasmda toplanan malzeme eksiltme . · ~a 
komisyonunda "21,000,, İnPiliz lirnsımuhamnıen bedelli tatanbulda sif tes- komı~yonunda yııpı!ac~tır. Tahmın Emrı.dlabn müracaatları· 
Um eartite 15 adcd Dizel motörlü 12 şer tonluk yol silindirinin kapalı 1b20000elı1 .00dattı NbUmln lıra ılk teminat~ ~~~~~::;;~~~~~~~~~~~~ 
zarf usulilo eksiltmesi yapılacaktır. ıra ır. une ve şartnamesı 1 

Eksiltme şartnamesi ve tefeni.iatı 550 km uş bedelle Malzeme mUdUr- komisyonda görtitür. İsteklilerin belli Dr. ~HSA S f 
lüğünden alınabilir. saatte komisyona gelmeleri. BAKTERİYQLOJ 

Muvakkat teminat eksiltme günündeki kur UY.erinden Türk parasına (6ô3) (1304) 
tnhvil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddesine gör besab • •• L A B O R AT U A it lrcıı 
ooilerck verilecektir. ..3 .. kil k ta . Umumi kan tahliliitt, ., 11 <C 

İsteklileıin teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesinde " 1 0 ."a e. ve 2200 kılo sarı noktai nnza.nndnn vasserrı1•·,.,,ıl • 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona sabunlu köselenın 23/ 2 910 cuma Knhn teamillleri, knn kil~) tJ'. 

makbu?. mukabilinde vermeleri lazım dır. "l109,. "664,, gUnU saat 15 de Tophanede Lv. fımir- tı sayılması. Tifo ve sıtnın ııı ce-
-ı ııği satmnlma komisyonunda pazar- lıklan teşhisi, idrar, balg~ıtıl u, 

Istanbul, Dcfterdarlıg" dan : lıkla ek mmesi yapılacaktır. ıst:ek- rahat, kazurat ve su uı ıı 
1 lilcrin kendi nümunelerile ve temi • Ultra mikroskopi, bususlcr ı~l 

Senelik j natlarile belll saatte komi yona gel- istihzan. Kanda üre, şek 1~11: 
mulıamnıen l\Ju\'akkat meleri. (664) (1323) rUr, Kollesterln miktnrl~1s. 
icar bedeli teminab yini, Divanyolu No. 

Tophanede Necatibey caddesinde Kı§la altında 335 
Um Kr. Um ıcr. Tepe başı dram kısmında ~~~uıı~~tiı.~ii5.!i;i~~~~~ 

sayıh dilkkiin ican . 318 76 
Kabatae vapur iskelesinde küçük merakibin tnhns-
sununa mahsus havuzun icarı 800 00 180 00 

74 00 Bugiln 15.30 da 

Bu gece saat 20.30 dtı 

O KADIN Y.ukanda yazılı dükklinln havuz hizalanndnkl muhammen icar be • 
dellerl üzerinden Uç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma- "'' ....-~"='=~~~~~~~~ 
ya konul.muştur. Senelik kira bedeli; Uçer ay fasıla i!e dört taksit \'e pe- Sahibi : A. Cemaleddin ~.oğlu 
eindlr. tha.le 22/2/940 tarihine mUsadif pereembe glinU saat 14 de Milli Neşriyat müdürü : lacid ÇETL.~ 
Emlik mUdUrlUğünde mUteşekktl koıniaYODda yapılacaktır. "851,, Bıu ıldıp yer: Matbaai EbUzzly• 

Zührevi ve cilt hastalı)tlııt'l ~ .. e• 
Dr. Hayri 0111 ;~ 
Ö~leden ıonra Beyoğlu j\ğ'~ı~ 
karşısında No. 83 Telefon 


