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-1 HTiMALi VAR MI? 
RUZVELTiN MÜMESSill BUGÜN 
MUSOLiNi iLE G Ö R ÜŞÜYOR 

~ER· lb öN 
Sovyet • Fin harbine nihayet vermelı Ü%ere 

Moskova ile 
müzakere · ediyormuş 

Kopenhag 
konferansı 

Sulh temenniıile içtima· 
larma nihayet verdi 

Londr&, 26 - Amerika cumhurre
lıd RU%Velt tarafmdan mühim me~ 

k.tzlerde ıulh yolunda l.akandlllerde 
bu.unmak vazl!c.sile Avrupaya gönde-

Sovyet - Fin harbi 

Viborg 
tehlikeye 
düştü 

~~ Avrupanın petrol ihtiyacının temin edildiğimenbalar 
la.:'')-a 3'ol de\1etlertn UF.erinde durdtıl.Jan en mühim mceelelerden biri ~trol lhtlyatlarını temine ~.aııınıalı:tır. AlıDanya petrol lhtlyaçlarmı kara
"~ ~I 11Ha. ~ınlne ı:alı~ırken bu.nn t.emın lı;ln müttefikler muayyen denl7.yollarmm tıun hlldmlyctınl ellerinde bulundurmak mecburlyetJndedlr-

rilen .Amerika hariciye mü.atetan 
Velıln Romaya vuıl oldufu bugünler 

d• sulh rivayetleri tekrar ortaya çık-
1'1lr:ltır. ln~ll:r: B&1vekll1 Çemberlay. 
ıun \bl. Blrml.ngamda ıöyledlğl kısa 
"" mUphem blr nu kd& UmlUerl art-
tınnııtır. Çemberlayn deml~tlt' ki: 

•·- Belkl de tezatlı ı;UrUneblllr a· 
ma, bluediyonım ki, harpten evvel 
ve bu J:m.rbln çıkmo.smıı mani oluna
bileceği tahmin edildiği aıralarda 

Fakat şehr in sev
külceyşi bir kıyoıet i 
olmadığı söyleniyor 

~~tber l;:ıııın kontroıu nıtmda bulunan Shcll, Anglo _ lranlan, lrak retroletım ılrkeUcrl anavııtanm petrol lhtl~larmı tan~lm, ~mln ve ida
r h:ıto ~tlrllmlı bulunmaktadır. nu , ·('Sile ııe bir tn.mrtan dcnl7.altı genıill'rl ve maynlıı r, dlğl'r tarntıan torpido m uhrlplr.rl ve mııhafn: 

Viborgda Sovyet zayiatı 
80 bin kişi! 

1:emlter bu bOyllk harbin en taal unsurları arıısına C"lrml!J bulunmaktadırlar. (Yıır.111 S üncüde) 

~enııekel 147 ilerleme 
~erkezi daha kazandı 

(Devamı 6 mcıda) lleWnkl, 26 (A. A.) - .MUşa
hidler, Viborg'un gene tehlikeye 
girdiği.ıı.i söylemekte, fn.k'at Vibor
gun §imali garbi.,inden gcc:Pn yeni 
§İmcndi!er hatt.Inm bu §Chrin sev
killcey§f ehemmiyetini azalttığı;ru 
ilave cylcmektedirlcr. Ruslar bu 
kadar ugra§tıktruı sonra bu ;chri 
zaptctmeğn muvaffak olsalar bile 
bundan kendilerine hüyUk bfr şe. 
ref hissesi ayıramıyacaklardır. ~ ~ (§ \\. n@ D.n- OD n Maaşlar~ı eski kanuna Oh, ~ c:r' W ~ U gore·alan 

~rı~n-ı bir nutUkla münev- Mütekait, dul 
her!e Halkevlerine mqza- VB yetı'mler·ın 
~~~! Vazifelerini hatırlattı 
~ illtııı - :a ;,j,gclıt • n Seki . alkevlerinin 

~ c h t.i!e dıin 21nci Ylldönümü 
~1?.oktt:1an rrıc ~kara Halke· 

.'\i:ıi ~elik ~asırnde Başve· 
Cır lltı• \>e l'\ 1 aydam, yeni 6 

\ı 11%tı'lıtJa ar liaJkcvi odası· 
llc v trcİııi ~ınıştır. 
trı Ctiiı ll'tiz ı; }3 c ~ ı:a111 •Ct ıne e ayan tnö· 
• aıqı..- 1 ll'ıatb busıar, vekalet' ·a,· "il ık uat .. 

t ~de bir d ınu~cssilleri 
lt hazır b avetlı kütlesi 
·~Cq)~CV!c • • ' Ulunmakta roi· 

1ı "tat ~ı2in 
~l lır Qrktarn 15 açılış rnerasi· 

llıar 
1 
e.'trasın· de Riyaseti 

alkışlarla karşılanan bu nutkun· 
dan sonra Nurettin Sevinin Ker" 
van atlı eseri gerek dekor itiba" 
riyle gerek vazife ala:ı gen5lerin 
gösterdikleri muvaffakıyetle çok 
güzel bir surette temsil edilmiş 
ve törene nihayet verilmiştir. 

Halkevi gençleri ve Halkevi ö· 
nünde toplanmış olan binlerce 
halk Milli Şef lnönüne gelişlerin· 
de oldulu gibi evden ayrılışların
da da en candan sevgi tezahüratı 
göstermişlerdir. 

BAŞVEKIL!N NUTKU 
Başvekil nutkunda ezcümle 

Fevkalade 
tahsisatlarına 

Yüzde 25 zam 
yap ıh yor 

Eski kkaüt kanunu hükümleri
ne göre devletten ma:ış almakla 
olan mütekaitler dul ve yetimle • 
rin fevkaliidc tahsisatlarmm ar•
tınlması simdiye kadar mütcaddid 
toplantılarda mevzubahs edilmiş, 

, ~akat bunu tahakkuk etlirmeğe 
ımkfm bulunamamıştı. J.Icsole halk 

(De,·amı 6 ıtırıd:ı) 

Alman propagandası 
I Türk- Sovyet münasebetlerine dair 
Şayiaları ne mak-
satla ortaya atıyor? 

Siyasi vaziyetimize dair ıngiliz 
ajansının mühim bir telgrafı ... 

Loııdra , 25 ( A .A.) - Röyter J ratmak ve korkuluk gibi kullanıl. 

Ayni mUşahidlcr Koiv.istodaki 
sahil hataryalannın buzların Ya.:i
yeti dolnyısile mevzilcrinQen kal
dmlma:n ihtim"li bulunduğunu be
yan ctmcktcıdirlcr. 

(Ilr\amı 6 mcıda) 

bildiriyor: mak fatenen haberler olduğunu 
Röytcr ajansının diplomatik söylemiştir. r:l 

muharririnin öğ'rendiğinc, ~öre, Röyter ajansının diplomatik . 
Londra rcsıni mahfillerinde, muhabirinin öı{rendi~inc naza - . 
Türkiyede siya.rıi vaziyette her ran Türk - Sovyet hududunda .. ,. 
hapg-i bir gavrıtahiilik mevcut telaş verici hadiseler hakkında- f t 
olduğ-unu teyit edecek hi~ bir ki Bel~rat haberi, son haftalar f 
mah1mat mevcut dı:ğildir. 7.arfmda bütün Balkanlarda ve 

Ankaradan şimdiye kadar a- yakın · şarkta hüküm siircn Al -
iman resmi Jne'iliz raporların - man ham propagandasının mah 
r11, Rus hududunda Türk - sulü olabilir. 
Sovyet müsadcmeleri ımku bul- Müttefiklerin Tilrkiyo ile itilla
duğu hakkındaki &lg-rat haber- kından ve Yunanistanla Romanya
leri teyit l"dilmcmf!ktedir. Lon- ya verilen garantilerden korkan 
drada vazife ve salahiyet sahibi ve nefret eden Almanlar, Balkan
bir zat bunların sansasyon ya- ıarda propaganda yaparak küçük 

l'd~ilbi~ ııc ba ·n çaldığı ts
ll_"'llll n de :a §lanrnış ve bu· 

ŞW1ları söylemiştir: 
''- Aziz Reisicumhurumuz, 
Sayın clinl:yicilerim, 

- - - ---- ------ ------------ devletlerin, müttefiklerin entrika. 

aş.,c~~ı~lıtıtı~vckil Dr Refik 
• ırn· ırad 1 . 

ıtin ey emiştir. 
• ıure ı 

Bugün, Halkevlerinin sekizinci 
(Denımı G mmln) 

Q 
sık sık .. kl' 

ö İ t ıteped __ e_a-sf-alt- yo-1-üz-e-rin_d_e -

i b adarn eski metresi· 
Ka~{akııyarak öldürdü 

~resi 1 Araçl_ı Yakup üç se~e~ik 
~ş~~ .. : Yemden barışmak ıslıyordu 

' ' ~~ d~tcpe ~dtk6yUnde lıklarmı duyan arabacı ile clvardal~I 
ba:ı:ı kimseler dcrl:İal ko§muşlar, !ako.t 
kadıncağızı kanlar içinde caoçeki§lr 
görmU§'crdir. Kıttll knnlı bıçağilo et. 

... tı ~rı .. ~ arn. 
ctı t, ""Q' fceı -ındakt ruı-
~!'I~ bir cinayet 
..._~ t •. tltıııt'lt 

\. lı.. "llıııı.:'l'•fo .. - te oı an bl 
,.t ~ , ~ ._ !!lizı r ara-
~~": tçı11Ge bır ~e bUYük bir 
. '~ ~ <>tı.ırın.: •tıaızu, .... 

' ~,e hU~ta olan genç 
ır. k .. ~ edorek 
~~A 

rafmdaldlcrc saldırmış ve kaı;mağ& 

teqbbUs etmiştir. Fakat bu aır&da 
yetifei:ı pollBler kaa. bir taldptıen 

s nra ke:ı:ıdl.aJai yakalam~lardır. 
1 

Yaralı !:adın hnataneye kaldırıl.rr· ; 

• ,(De\·amı 6 mcı<ta>: -

!arı yüzünd<'!n, harbe sürüklenmek 
tehlikesine manız kaldıkları kor
kusunu yaymak ic;in ellerinden ge
leni yapmaktadırlar. Alman pro -

( On am ı r, mm1a) 

Jı.ı l>:ıs!ı o~!ıık a!ıibinln 
kurıı.ğınd:ı ..• 

( \' 7JSI 2 incide) 

":'ı • . ' • ' 

"Af rodit,, müellifi 
Piyer Luiz'in "Afrodit,, derecesinde a laka uyan
dırmı§ bir eserini pek ya kında tefrika etmeğe 

başlıya cağız. 

Kral Pozorun maceraları 
Lö Jurnal gazetesinde tefrikası sırasında aylar· 
ca F1·anaa edebiyat alemini alakadar etm i§ olan 

bu edebi romanın ism idir. 

Yakında başlıyoruz Bit lngDJ.ı torpttosu tarafınhlt Lir ~ tahtelbabhintn bahnlqı. •• 
(Dam.a.ıı ~ıkan yerde denizaltı IJ.,nıbasUe batan tahtdbıı.hlrln mazot
f~pmnaktadır,)- llarbc,-·~ it~ 3 üncü eayfanıızdadır - J ,, llllllllllıııılllıı•.ıı..-Mllllll"'-lllı•-llııııllMllllll"'-A ... .-ı.lllllM ... .._lll 
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Yazan: OTERO. l 44 J Tercüme eden: V. G. 

Piryevakiıün, hakikaten benden aynlmıyacak 
bir vaziyette olduğunu ve ne olursa olaun Ruıya
ya gitmemeye karar verdiğini görüyordum. 

- Çocuk olma. Piryevskl, d~ fade etsin diye, beraber getlnnir 
d1m. Benim de seni ne kadar sev- tim. Piryewki Petrosraddan ayır 
diğimi biliyorsun. Ne zaman gide- lırken ona sıkı sıkı tenbih etti: 
ceğini IOrmamdan maksadım ~ - Ablan ba"'8 bir erkekle ko-

Söllerimi dinlemiyor, müthi§ bir nupmyacak-.. Konupcak oluna 
asabiyet içinde Met<. bağınyordu: bana mektup yaz... olmaz mı? 

- Gitmiy~. Beni öldüre- Rus dostum beni o kadar kJlka. 
ceklerini bilsem ıttmiyecelim-. myordu ki, ben Moskovada, ken· 
Çünkü, seni burada bırakmak, .- kendisi Moskovada yaşarken 
ra hergün. her gece: bile beni biran aklından çıkarım· 

" Acaba Nina ne yapıyor? ~ Jacalı anlqılıyordu. 
"Bu dakika acaba nerede? Piryevskj Petrocrada sfttlkten 
"Acaba kiminle beraber? IDnra ben ''Adalar,,dan birinde bir 
••Acaba basta mı? eve yerleftim Bu adalar, mansa· 
''Beni hatırlıyor mu? bmda Petrogradın bulunduğu Ne. 
--Yoksa .unuttu mu? .. diye dO- va ııebrindedir ve ~ bütün 

J(1rımek ölümden de müthi' bir ıs- kibar ve Rıiginlerinin oturduğu 
tırap olacak benim içini Senin. yerdir. 
.bafka erkeklerle konuşnandaDS11, Yum Rusyamn, ~ 
GlümilnO bile tercih ederim.. den liyade paleri S(beklir. Ad .. 

Acı bir lar7.da &illdüın: ta insamn ıece diyemiyeceği &elir. 
- Mapllahf dedim. Ne ıOzıe1 Zira, bava, sanki akf8ID üitü veya 

leVii bu! pfak vakti imiı gibi, daima alaca 
Plı'>'ev*i ralftnf slbl bir set- karanlıkbr, mehtapu aecelerde 

le: bile gökyQzünfln hiçbir zaman kap 
- Beni anla, Ninal diyordu. karanlık oldulıa aörüDmeL 

hbyonun beni delil mi yavrum? Oranın ahali&i tabiatin bu 18 
Hiddetle: heseıine doymlŞardu ve her yerde 
- Hayır,! dedim- Hayırl anla. ki insanlar 11bı, cecıeleyin yaup 

mıyorum ve anlayamıyorum. çan- uyw-Jar. Rusyanuı yabancısı olan 
kil seni ne ka:1ar sevGili.mi biliyor- ben i&e. bu &üael aeceyı. uyumakla 
llW\. Binaenaleyh, itimat etmen 14· ıÇrmeye kıyama7L1ım ~ya, 

sa banal tıyatıodaki ıemsfümdea llOW'a, e. 
- Sana itimat edemem,~- ve ıeldiiJm zamao &eQI yacuuu 

'9u. Çünkü itiır~ edilemiyecıek ka· bıılmuı <HW'dum. O uman &OIU
ctar E(lıe1sln... mil bu cüıe1 marmtra)'a kar§l ka· 

Piryevski.1in, hakikaten benden payamaı ve sabaha kadar, bal· 
aynlaauyacak bit vuiyette oldu- kooda veya pencerenin öııünde, 
lwıu ve • .e olursa olsun Rusyaya P,Yü.ıünü upk•aki manıarayı, 
gitmeye karar verdllinl Püyor- FhriA tilriyeıı lflk1anlu le)'rcdu
dum. Kendisiııt aevindirmtk iste. dım. ç.ok defa orada uyuya kalır, 
ttiJn ve: yahut sabaha karp üz.erime ü~üme 

- Rusyaya ben de münle bera· (le1eı"ek ya&alıma çekilirdim. 
ber gelirsem, ıene gitmezmisinl Tiyatroda beraber oywı oyna. 

Pimwki deli cibi ohnuştu. A·. dıiım ar~ Aragon i· 
deta kulaklarına inanamıyor, p· le. &ene tiyatronun çalgıa1anndan 
ka mı, yoksa ciddi ml !ll)yledilimi Gramaoiadı, beoim otwdu&wn 
p bir halde ve bQyQk bir teessür Krestrovski adasında otwııyorlar
kestiremiyordu- Biru evvel, inat· dı· Geceleri tiyauodan daima be
:içinde IÖylenen adam. eimdi bir raber dönerdik. 
denbire sevinçten çıldırmq gı"biy· Bir gece ıene beraber dOnmür 
di. Boynuma sanlarak: tük. Amagonla Gramenia beni eve 

- Sahi mi söylüyorsun Nina? kadar getirdiler ve kapıdan ayrıl. 
diye saçlarun.ı öpmeye bqladı. mak üzereydiler. Gene öyle güzel 

- Tabii sahi ııôylQyorwn. Ma. bir geceydi. Gözümde hiç U)'ku 

demki sen Rusyayı gitmek mec- yoktu. Neeem de yerindeydi ve eğ
buriyetindesin, burada kalamazsın. lenmeye, lfilmeye daha doymamış 
Ben teninle beraber ıetebilirim. tun. Onlara: 
Zira. benim yerim yurdum yok. - Gelsenia biraz biz.e, dedim. 
Ha Pariste çahpnışmı. ha Rusya· Daha vakit erken. Bir iki kadeh 
da. Hem Petrograttaki yaı tiyat· bir FY içeriz. 
rosu beni ne zamandanberi istiyor. Hatınma kırmadılar: 
du. Yalnız. 9elJ Moskovaya ıidr - Peki. dediler. 
ceksin, ben Petqradda kalaca• Kapıyı ça1duD Map ismindeki 
in.· Rua hizmetçi luı kapıyı açu çe aç-

Piryeınld: masile beraber, Adeta boynuma g· 

- OlW', dedi. Zarar J'Ok. Mot' nlucasına Ozıerime 11çr1yarak: 
ko\-a Ue Petrogradm arasa pek u. - Gospoc:a! Gospoca! Evde hır-
zak delildir. Senin. benimle ayni mı varı diye haykırdı 
toprak O:erinde oldulunu. ayni - Rüya ıörmü§SilndOr, Maşa! 
havaya teneffüs ettilinl dopındOk• dedim Aptallılm ltııumu yok, ıe. 
çe lclm rahat eder. ceyana-.. Haydi gir bakayım içeri •• 

Paıtlten trene atladJk, Petıoı Kız o kadar korkmuftu ki, lde-
nıd yolunu boyladık. ta içeri Prmek istemiyor: 

Evveli Petrogradda birkaç ıOn - Hına vvl diye dala fır· 
kaldık. Piryevskl beni çok g(bel, 1amak ve lmpak, dünyaya ayata 
dayalı clöoeli bir eve yerleştirdi. kaldırmak için bazırlaruyordu. 
Mevsim yaz oldutu için, Pariste o- Onu &ıamden iterek. misafırle-
kumakta olan on altı yapndald rtmıe beraber I~ airdlm. 
erkek kardeşimi de, tatllfnden isti. (Dmum nr) 

KouuclfR 8u SE. 
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YIP />al ıGE Tik• 
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BiR İ~ YAPM•)_ 

t 411 l(fJJıll/fN&lt.)I_ 

Ereglide iş 
mükellef iye ti 

Kararname bugünlerde 
Vekiller Heyetinden 

çıkıyor 
Ba,Jvekll.ln rtyaııetınde altı nkflden 

mürekkep koordlnuyon heyett Erel· 
U kömllr havzuuıda ıı mUkeUetlyeU 
tatbik ve kömllr aa.t.ı, ifllU'in.lD tan· 
a1mJ için btrllk teşkJllne karar ver
mi§U. 

Havada ff mUkelletlyetlne d&lr 
kar&rDamenin bugUıılerde VekJller 
Heyet.inden çıkacağı anlqllı;yor. Bu 
sureUe 8780 numaralı kanunun ı UD· 

cu maddealnln tatbtldne geçllmJı bu· 
lwımaktadır. 

Maddeye göre bUkbıet aauyl ve 
maadiD mUeaıııue.leriııin fatJhaaUeıt· 

ll1 ve dil• it yerlerindeki meaalyt bu 
lwıunla derpff edllml' olan hadde 
cıkarmak için lf mUkelle!lyeUnl tat· 
blka ı&IW,yettardır. 

ErelU ldlmtır baftBalDda mUkelle· 
ftyeUn tatMlrJJe Jdda 350 bin toa 
tazla ldblaQr l8Ub-.U Japılmaeı kabU 
olacakta. 

KoordlDUJaD laeJetiDdıt tetkik .. 
dilerek VUW. be79UDID tantııbıe 

konullJWI olu llaruDame projeel 10 
maddellkUr. 

Adliye Vekili 
Dün Eakişehirde teftit
ler yaparak Ankaraya 

döndü 
A~ Yek1U hW OJ&Jar dilD m. 

ldfehlre plmt, ft ukert llUSlka ft 

blr kıta uller ile nll. aıl\ddeeumnml 
bQ.kQme& " adlQıe erlEADI taratmdaD 
latJkbaJ ~r. VeJdı ~. r.,.. 
u .. belimjeyt ziyaret et.mı,, edlt,. 
ft cezaevtnl teft1t eylemlıUr. 

Belediye Ponuk otelinde vekU ıere
ftııe bir 6'le ayareu ••rmlt veı tıwıu 
mUteaklp i'etbl Okyar halluıvlDl al-
1&"t ederek ...... 80l'ltalD1 açmııtır. 
Adliye Yekil1 bundan eoora pker rah. 
rtkaaau ve d1Pr bul mUeaeaelen 
ıezdlkteD ııoııra ıı:.kJ,ebh'de gördUğtl 
IDJdpftan pek memnun oldugunu .ey 
ıomı,tır. Dt1D akpm Esklfeblrden ba
reut edea vektl busUıl Allkaıa79 

muvualat etmlfUr. 

iki başh oğlak 
Db Çamhca clvarmcla nadlJ' 

g&-Ulen bir yaradı111 garfbelll ol
muş, bir keçi iki b~lı bir yavru 
dünyaya geUrmlştlr. Çifte başm • 
dan başka bUtnn bbı normal o
lan bu hayvan ucu~. doğdnktaıı 
sonra ancak beş dakika yaşıya -
bl~ sahlbln!n kollan aramıda 
c;nımıa ~rrpma lSlmUşttlr. 

tııceclk bovnu. tısttlnıle fkt baş 
tqıyamıyacak kadar crhs n lruv -
vet.siz olan bu keçi yavrwıunun 
lahllıl Bulgurlu köyünden çiftçi 
Ha.san SU rek'tlr. 

Hasan Od bqh tec;t yavıwana 
bu sabah bize g&termlf .e emıla
n anlatmıştır: 

- Kec;I, Dd b3şb ,..,.,.-... ., "" 
ytılı: rstm>blar lef""" ""'° m!'•~ • 
:aua doğurdnlrtım f!Onra tltftı"' 
V'llvrwıumı da dOnyava ~tfrdl t
kfncl yavru tabff bir ıelrDdedlr. 
İki ba'h yavru öldUğU halde diğeri 
sapasağJamdJJ'. tıd başlı oğlağı 
bavt.r mC'lrteblne vereceğim." 

Bu bllkat prtbeel. baytar mek
wbl ı~ orfjtnaJ bir tetkik mevzuu 
olacaktJrı. 

Ahşap konaklar haklan· 
da itfaiyenjn bir talebi 

lttalıe mGdllrlqG ~ IDD
racaat ederü ı.tanbuldald allfap 
lronakJarm oda oda lclra.fa ftrllme-
81nln ,..ı beledlJe •bltul t&llmal· 
ıuı.muiDe kcm•cak bir madde O. meD 

edfJmemd ı.temlfUr. Belec11J9 bu ta
lebi tetldk etmektedir. Bu istek ka

bul ediline tellrlmbdt ~ bG7Gk 
abpp kmaklar llClf DIN1'1ır. 

F ransadan çivi ve de· 
mir malzeme geliyor 
Franaız fabrikalarile bu hususta mukaveleler ya
pıldı. Yalnız fiyatlar eskisine nazaran biraz 

yüksektir 

Bu sabah gelen Holanda elçisi 
son vaziyeti anlahyor 

Oç Q kadar evvel. An.karada vefat 
eden, zevceGntn oenueatııl memle
lleUne götureıı Holaoda elçlıd lıl. vı .. 
ser bu sabahki Sewplon ekaprealle 
geımı,ttr. 

Sirkeci garmda, Felemenk komolo
Sll Koak ile ,ehrimlzdeld FelemenkU 
&llaler. tara.imdan k&r;µ1&Daıa elçi. 
kendlıllle göıil§en bir muh&rrirLmlae, 
evvea neoeu bir halde, gW~: 
"Gazeteciler hıbllkelldlr; b9yanat 

vermek Jatemem!" demff ve .aara 
aoru1an .uailft9 fÖyle cevap vermlf
Ur: 

- Bu akpm Anbraya dönllyo
nam. Tt1rki1'9 • Felemenk mllnasebet
lerl bOyWl bir do9tluk çerçevelll için· 
dedir. lJd memleket a.rumdald ticaret 
aalafm .. mlkldeU bttmlfUI'. Fakat 
busUDlerde anJqma, blo deatfUrUme
den tıakrar JeDllenecek ve Ucart mtı· 
badelelerlD aekte79 uframama.11 te
mila olunacaktır. Anupadald harbe
,.,_ T11rkcy9 De Ucaı1 rnllnuebet
luimlslD giWkçe daba al.yade lakl· 
pi edeceltDI umuyorus.. Çtmdlllk 

barblD umumi bir f8kll alacalmı " 
a..11ranıara da ~ bfg &anne~ 

111iJONm. Batt& bu tel&keUD UUll 

•Dddet dımımm& lmklD sGna~ 
-- .. _ ~ .. _•lrlııı. beraber bu 
menu DurlDde kaU bir .OZ .Oyt .. 
ınek, ileride ne olacatuu fimdideD 
vUauh1a kesUrmek mtımJd1D değildir, 
kanntlııdeylm. Yalıım ıunu tam btr 
aarabaUe .OyUyebWr1m: 

Ecza ve kimyevi 
maödeler 

Bir Macar mümeuili pi-
l . . 

yaaamız a temaı ıçın 
geldi 

Evvelce Almanyadan ptlrttlği
mJa aaııayi maddelerini memlek~ 
tJm1ze iatma.Jr O.Zere muhtelif ec
nebi piyasa.lan araamda rekabet 
başlamıştır. 

Bu bareketle a!Abdar olan lla. 
car kimya aaııayU mllmeSBlllerln
den Dr. Rener Kodolanl dün sem· 
plon eklpreslle gelmi§tlr. 

Doktor Kodolani, TOrk - Macar 
tkaret işlerinden btlytik bir mem
nuniyetle bahsederek kınca de . 
ınlştlr ki: 

- Burada kma blr mtlddct kal
dıktan sonra Aııkaraya gideceğim. 
Bqta boya oldufu halde kiınyevf 
maddelerin mühim bir Jmmımı Tlr
Jdyeye temin edecek vaziyetteyiz 
Bu maksatla TOrk piyasalarında 
tetklkat yanacağım ve mamulltı
mızı aatmağa c;alışacağmı.,, 

Sotyads tunılan bir kimya 
fabrikası mUmesslll de ıehrlmme 
~ehnlftir. 

Ceyhan taştı 
Adananın bazı mahal· 

leleri ve 6 köy ıular 
albnda kaldı 
~ ti (AA.) - DQa ... u 

metre JllUelenk tell'lkell bir fildi 

Bolanda .anuna kadar bttan.ıllll· 
m muııarua edecekUt. IJlmdtWr. biç 
bir taraftan meınleluıUmbre bir ıe1ı11. 
ke geleceııuı& ummıywus. Her lhU· 
male k&r?l bazırlanmıt bulunu10l'U-" 

Ajana umum m8d6rll 
düodil 

lka hatta kadar enel matbuat be-
19We birlikte FrauuJann laıı> oep
healndeki lılajlno mtıd&la& batWu 
styanıte giden Anadolu -.jaua umumi 

mUdllı11 Kuva.!tak Menemeııclotıu da 
&yD1 trenle Par1ltea selmlfUr. 

franaadao demır n 
irıaat maJzemeaı 
Rumi müe-•lerle taaJahQtleh 

Stı1fen iDfUt maıaeme.1 mOteabbttle. 
rile demir taclrlerlDdea bir Jcmmı 
J'n.mıs labrtJr.alan ile temulaD BOG· 

ra memJeluıhı dönmtlflerdlr. Bunlar. 
flmd1 daha siya.de aaked ~rJe 
11191gu1 olan Fraıwa müe111118lerlniA 
Uç aya kadar aıemlekeUmlade awb· 

telif demir ~· söndermete bet
~acaıuu,bu buwsta llDmpla mu
ltaveı.ı.ta ppdDuf oldulwau. ancak 
bir kmm demir maı.eme ft7atl&nlUD 
barptea eneUd ftyatludu l&ı'klı 
C1111ua-· -"7'wmJF9l'GIJ'. 

Fransızlar, plyaaamı.zm btr mtıddel 
evvel aılwıtmım bJaetu,t çivi UıU79· 
CDU da karJıllyacaklarmı bildlrmttler 
dlr. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

• Belediye. Jdmyahaııeye yeni· 
den sucuk. ealam, pastırma ve 
di~er gıda maddelerinden nümu· 
neler gönderilmeaini ıubelere ta· 
mim etmittir. 

• Türkiye mamullt ve mnnu· 
at ay yıldız ve •'Türk mah" ibare· 
ıi konulması hakkındaki alimati 
farıka kararnamesine ait nizam · 
namenin huırhldan ikmal edil· 
mck üzeredir. Nizamnamenin ncı· 
rini müteakip tatbikata geçilecek· 
tir. 

• Bu )'11 Antalyada portakal 
1&tışlan hararetli olmuı ve rekoJ· 
tenin ytlzde altmııı memleket da· 
bilinde iıtihl!k edilmiftir. 

• AntaJyada içilen aulann y(b· 
de sekseni Jdr~li oldu~undan mı· 
de, bağınak •e babı-ek hastalık' 
lan çoktur. Belediye Uç Mat me· 
safedeki bir menba suyunu ıehrt 
ıetirmek için çalıpnaktadır. 

• Kanser bastah~n tedavi • 
ainde çok faydalı ot.:luğu mevzuu 
bahsolan tneJ?öldeld Oylat kab· 
Jıcalannın 200 bin lira ı~rfile ıı· 
lah ve iman karartasnuıtır. Bu 
kabhca 99 sene müddetle tnegaJ 
belediyesine kiralanacak Ye d' 
vanm!ı oteller Ye diler teailat 
yapılacaktır. 

Türk • ltalyan ticaret 
mübadeleleri 

..... Cqban altı lr070 ..tar altmda Boa& a (AA.) - '1'l1rk11e u. 
lıualumf ft Adananm f&l'k m•""e ltalya arumda bu _,.ki ticaret 
lerlıdD bir lmmJ da ..ıann MNena 

1 

mübadelelerlnf taylD m•kudf,e top'a
uframılt.ır. Gldea imdat eldpteıt mü nan mubhıllt komlayon meaalalnl lk 
1111' kal&D lrOylDlerl INıtanzutbr • .., mal •tadf " bir pro&okDJ ima ecm-
.... IUlan IDmete lıql&llUftlr. qUr. 

11 tt111AT-

,..... .... -.. 
rABÔ.NE. ·~u~: .. . ,....,. 
........ .oo .... 

1 • .,.. .. Ti • ._... .... . 
• 1 .,,,ıı. .. .. --------Ruıl<1"1 ,,_: VAKTf ,._. 

Doğr'! 

Değil 

Aakc"9 alman).,... 
.. ,apabmkta ... 
na teftiat itleri .,._ 
• ... Jol açmrıtır· 

Şebrünizin bir 
..Jaallelerinde ~ 
aileleri muntazmlll 
yardım gönncdikl 
buauıta teıebbiblll" 
miıl:rdir. 

Bu ite baflanddt 
az Ç'.lk yardım ıöriil' 
bundan mahrudl 

lmun mühim bir 
ancak assrd mik 
toplanahildiiinıl. 
belediye tahıilit 
bunlan bir kaç •1 
.. ...... top 
pratik söriiyorJart9 
hem para verenlerİ°' 
nkbnda ptC'll 

ker ailelerinin 

lerinden biç pua 
da nrdır. 

lıt• yukarıya 
mia sebeb!erle .,ard 

lebrimli'de 
Vekili AH Fuat C 
t•mkt ekpreale ..... 
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O"yet 
evarn or 

rJeryerde çocuk 
Tıyatroları yapılmalıdır ! 

ÇOCUKLARI ICoruma Cemiyeti Ankıırada bir ~ tiyatrosu 
yapıyor. Hlilılm iş değil, denilecek. 

.Blzco biıilJs çok miıhim. Illr dcfn ÇOCUa~ alt oldof,'1J için çok 
nıülıim. Zira bi1.de çocuğa nlt biı;blr mesele lıcnüz kat'i §eltlldc h:ı.I· 
lt-dilmlı:; de;;tldlr. (ocuğu olen hlçblr ar:a b:ıb:ının \'lcclanında b5yle 
bir emniyetin ya~:Miı{:"tllı kol:ıyca öğrencblllrıilnlz. • 

>'l Uni 
tliiı \iıu,..:C~&itclcr sendi 
~kl~te talebelerini 

tu:. Y<lPnıağı ic . 
<>ıı.~ 

drta, \'u ticaret aann 
:ı..tıaıuer;~oslav ekonomi 
~ bi -~'Qcn 

r hcy'eu n:ıürekkep 
tchııiıtı c dün akpır. 

tıı:0gı. ~ r. t-ley'ct Bul· ()' ...... il: . • ~~ı......_ :tisat ...... ha -m UU&Sirun 
la fta A • 
rıa hı lll~ 1=tınarasında 

·~ ta buııına Barnat hakkın 
t~t ~inı:ıe cawktır. Çörçil 
21~~ haı.. }' 0 od'tn ha· 
-.rı •ırında • 

rıı hek}Ctıi bc}-.ınatta 
oıı~ "'- Yoı. 
dıL Uil:Şvcı_,,. 

".il ille <>ııı general 

C
1!._ tcftia defa olarak Leh 
.. , ., ttrni ti lh Ctiıi p- ş r. Bu or· 
~dc11 :an~da calışan 

ıı ta aydc11u ııraat işçileri 
ı.bftı_~lllağa tnektcdir. Po· 
t ı.~r bu nıf Uvnff,.k olan 
~r" e rtJ:! . .. uauıı . a modern 

crı tall&ı cdi· 

Viborg şehri 
tehlikeye düştü 
Ko:visto'yu Fin~erin tahliye 

ett.kleri 1eyit o~unuyor 
Loıulra, 26 - Finlii.ndJyada ( Şimal cephesinde Salla istika. 

resmJ Fin menbalnn.ndan almıın metinde Finler Sovyetlerln taar
haberlcre tl5re Kn.rell bermhındn, niz.lannı akim bırakmışlardır. 
Fin!Andiya gölil lle Monjaervl ara- Finldndlya tayyareleri keşif ve 
ııında evvelki gün Sovyetlcr tara- bombardıman uçuşları yapmışlar
fından yapılan taarruzları Finler dır. 

püskUrtmüşlcrdir. Sovyet tayyarelerinin faaUyet 
Sovyetler Kiovlsto'dıın ve Knb- Finlandiya ııimnllne ve Pet~mo 

lahtl'den Viborg körfezi adalann. mtntakasına münhasır ka1mıştır. 

da Summa. Naykijaer:k ve Kal- Petsamo b511?eslndP., 10 ki!!lden 
maere'dekl Fin mevzll-0 rine taar- mUrekltcp bir Fin devriyesi 180 
nız etmiştir. Sovyetlt'r ağır zayi- knval:çıclan mUrekkep bir Sovyc1 
nta nğramrşlardrr. 6 tank, 6 top mUfrt'7..csinJ pilskilrtmURtUr. Bu 
bataryası ve Fin hntlarma giren mllfreze biraz sonra muhasara e
lkl RWI mUrrezesl imha edtlml.ştlr. d'lml~tlr. 
Sovyetler. Salmıınkı\lta'da pilskUr 
UllmU!iler 'ile 100 ölil bıra.kmrşlnr. 
dır. F"nler kUlllyetll mitralyöz ve 
sair slUihlar iğtinam ctml,lcrdlr. 

Tnip:ıla'dan Viborg körfez.ine 
kadar Sovyetlerln taamızu devam 
etmektedir. Bu taam.ızlar Taipala. 
Kaemcrae ve Urns mıntakalarmda 
bilha.'18& şiddetlidir. Taarruzlar, 
~imdiye kadnr hemen hemen her 
tarana püskUrtUlmOşUlr. F inUin· 
dlyalılarm Bjorke ile Kolvisto'yu 
tahliye ett.tkleri teyld olunmakta
dır. 

Sovyct tcbli~ 

Mmıko\·a. ~ (A. A.) - Lenin. 
grad askeri mrntaluun genel kur
mayı tebliği: 

24 şubatta, Kareli berzahmda 
efddctli kar ve sis n.skerl harekata 
m!nl olmuştur. 

So\'yct kıtaatı cephede ~ ade1 
mUctahh"'m mevki işgal etmişler· 

dir. Bunlardan 19 u toplarla mü
cehhez beton lstlhk!mdır. 

ingi iz ta yyarelert 
faali vetlerıni 
ar ,t1rdılar 

Prağ civarına yüz bin
lerce beyanname atıldı 

Pa.rla. Z8 - Garb ceph~lnde 
dün Almanlar Ren ile Voj'lar a
rasındaki Fransız: karclcollanndar. 
birine baskın yapmağa te.schbfü 
otnı"§se de bu hareket zayiatlı. 
pllskrtillmilştür. 

Dört lnglllz mareşe.li Lord Blrd
vud, Sk IOod J:ıkob, Slr Mont. 
.::omerl Jırasingbcrd ve Slr fürl l 
Deverel cephesindeki İngiliz mm
taka.sma gelmişlerdir. Gor hntt.ı
ıu ziyaret cd •·eklerdlr. 

Tavvere faaliyeti 
Oç gün -:ırfmda Uçilncil defr 

olarak İngiliz tayyareleri Almruı 
yn ilzeıinde muvaffakıyetli keş· 

uçuı:lnn yapmışlardır. 
Geçen perşembe gUnll İngilli 

pllotlan Avusturya vo Çe.koslo. 
vakyn Uzerlnde uçmuşlardı. Prag 
llzerlnde vo Almanya §imali gnr. 
bisl fizerlnde de ta~·ardcr u~· 
muşlarclır. Tayynrelcr Prng ve Pil
sen Uzerlne, Skoda mllhi.mmn' 
rabrlknsı cfvarma vilz blnleıxc 
bPvanncme atmışlardır. 

~illere hava ordusu tayyare 
lert evvelki gece gone Hellgoland 
Uzeıinde ve dUn flRb!!.lt A lmen'.'11· 
nın şimali garb!sJ Qzerlnde uçmuş
tur. fn~lh: ta•"'l!rtlcrl 6 defa ha. 

Uu~Un blzdo de çocull, hemen bl.itUn dünyada olduğu ~hl. alle. 
nln mcş:mcshı1 yırtmı,stır. na?ıa çot. dı hıı.yatm tesirlerllc bilyllr. 1 

Dıs hayatsa bizde, hiçbir m ::-mlel;ctto olm:ul:ğı k!War luırı~ılt, u 
or~nnlze cdllml, \ 'O Ç!lfl~UJılnr. Illzlm tQCUkJanmn d~ hayıt.tln ne 

· bedii, ne nJıl:iki. ne terbiyevi lı!çblr ~ufa hul:ımazlsr. 
IJalbnJd ('OMJğun mcktl'b t.l'::bl:ınncltın o;onra ruhunu blkmck n 

rtU.scltmel< için ~Uzel s:ınatlnrm • \ilcuclann bilemek ,.e yillmeltmek 
İçin tmonın olduiro ı:;lbl - kuş'ltmS.'lı lazımdır. 

~~r ,·Ucud~. @zcl ımnattar mhnn r.ilıelüjıdl1'. Onun lc;lndlr ki 
bUtUn Il:ıllıe\'lerlnc!e çoruk ı·rn<:f'rlerl, ÇO<'Uk tlyntro'an nı:ılmalı. to
ru~n ~uru bnrıul!ll1 emzl"nmf'll. 
<11•, l'ol~s ('Oeukl:mmm nıh htts
ka..ı:;mıl:ln Jrurln.rmnya lmkft.n olmı- dl,. Votfiıfıç 

: ,·o.rftlcfır. _ ........ ·-············-· ... ............... .._.. .. ___ ............ -. ........................... . 

Karaaltın Harbi Talpale'de P'ln lı:rtaab Sovvetlerln 
mnteaddld taarnız.larmı. milteka.. 
bU taarruzlarla pUfıkUrtJnl\şlerdir. 
Bl~k Sovyet tanla tahrlb edil. 
mlştlr. 

Ladoga göJnnOn şimali şarklırin· 
,-1,aı ~ ........ ,..,,._." '40rrt12'orı ko•a 

Krtaatnnız, muharebe neticesin. 
de Koivlsto. Bjorke, T;oıinsaari 
ve Pfüıanıi adalnnnı kuvvetli be· 
,on lstihknmlarlle bernber lşgAI 
etmişlerdir. Adalarda. 12 si 10 vP 

6 pusluk a~r sahil tonu olmak 0-
zora.. 22 ton. cahil ve Jıava dnfl 
to,,Jan. killliyetlf miktarda mitral
yl5z. mühimmat ve teçhizat depo
lan elimize geçmiştir. 

va dan topc;usunun ateşlle kal'Şl. 
laşt1ktan eoııra tıslerlne d6nmtlş
lerdlr. 

fngflb bava ne%8retf, Hell"'o- 1 
lıuıd k6rfezl nzerlnde btr tndllı 
.RV\'lll'f'Blrılo dUcıDrfildM'fl haklmı-

Bu harbi, dökülecek aon damla kana sahip 
olacak devlet değil, m otörlerini besliyecek 
son petrol damlasına sahip bulunacak devlet tardedilmtştlr. Sovyetler tal<rlben 

1000 610 bırakmıelar ve bunlarm 
tanklarmdan 15 tanesi tahn'b e
dilmiştir. 

rfa Almanlar tarafmdan verilen 
'ıaberl tekJ:!b etmektedir. 

Oerizl•rde kazanacaktır. 

Ftnllndiya merkezinde. Kuhmo 
mmtakastnda lı:etif lı:qllan mfüıa
demeleıi olmuştur. Sovyctlcr 350 
6lil vermiştir. 

Cephenin dJğer mmtakalarmda 
ı>hemmlyctli değişiklik yoktur. 
Ilavanm fc>nalığı ytlzfinden tayya. 
re foalfvetl ke!)if uçu§larma lnhl· 
sar etmiştir, 

Skandinav hariciye 
nazırlarının içtimaında 
1-inrandiyaya yapılacak gönüJli1 yardımı 
meselesi ile tetkik ve müzakere edıJecek 

Pl.rfs, 26 - İsveç, Norveç ve 1 Londra. 23 (A. A.) - Londra. 

lngilla bandıralı .fMf tonluk 
Jev'ngton Kurt vapuru sfnıl\l de. 
nlzlnde batmıştır. Mürettebat ln
gllterenln eark Bahlllııde bir li· 
mana Çtkm?Ştır. 

Belçikanm ''Z" hıaretll balıkl" 
~emlsl elmal denizinde milliyet. 
mec;hul bir tayyare tarafından 
mltmlylSz ateşine tutulamk Uma • 
na danmfiqtfir. Zoebnı"'e limamnıı 
mensub diğer fkJ bnlıkçı gemisi 
kaybolmuştur. Bunlarm mayna 
r,aıııarak battıklan yahut esir a. 
lmdrkJan tahm1n ediliyor. 

Roman va 
rfaricive Nazırı 

B UGONKO eavat aahaSJ 
haricinde dikkatim.izi 
çek.en iki mmlaka var. 
dır: Romanya He, Ge. 

neral Veygıuıd'ın 1ld mllvonluk 
bir ordu tahşlt ettiği IÖylenen 
Yakın Şark. Bu iki mıntaka bugü· 
nlln harp sahasından çok uzakta 
hulurunalda beraber anbean büyilk 
bir ehemmiyet kesbedcbllirler. Bu 
iki mmtakaya şu tek ismi de vere.. 
biliriz: Petrol. 

BugUn muharip devletler mitte. 
kabllen Romen petrotnndeo l.ııtlfa· 
deyi tnm lnhisarlan altına almak 
için bUtUn gayretlerini tıarfedJ 
rorlnr. 
Diğer taraftan general Veygan.. 

dm muauam ordusunun da orada· 
'ti petrol mrnta· 
lr'lstna A lrrınnya-

maddenin yerine kaim olabilecek 
maddeJ.1 bulmak için sarfettikleri 
gayretler oldukça mühim neticeler 
vermiş olmakla beraber, hava, de
niz ve kara kuvvetlerini hareket 
ettirecek esas maddenin petrol ol. 
duğu lnkAr edilemez. 

B'r (erdi olduğu memlelı:etfn or. 
dusunu harp h11llnde Atıl vaz.iyet,
te bırakmamak lçln Kara Altın 
denen bu maddeyi elinden kac;ır. 
mamalı: her devlet adammm en bil. 
yUk gave!lldir. 

Blz bugUnkU harp uhnMılnden 
uzak bulunan ve dünya tstihlAk&. 
bnm, d~rtte Uc;UnU temin eden ~ 
merlkll Birleşik devletleri, Mekıd.. 
ka, Kolomblya, Venezuella ve TrL 
nidad'ı bir tarafa bınıkrp muharip 

Yazan: Danimarka hariciye nazrrlnrmm da dlp!omatl~ mahfillerde bug1ln 
içtimaı, 1svct hariciye nazınnm öğren!Idlğlne glSre, Norve~ eeflrl 
gecikmesi dolayısile knrarlaştın- dlln l~rd H:ıllfıı.ks'a Altmark hA -
lan günden bir gün sonra olarak dlseei hakkındald cevabını vcr-
diin Kopenhngds yapılmı~tır. mL,ttr. 

Balkan bloku meseles: 
için Romaya gidiyor 
Londru, 25 (A.A). - Tayınla ga:ı:e 

tesln1n Dakreı muhabirine nazaran 
Romanya hnrlclyc nnzın Calenkı 

d<ın ve bilhassa 
:'tı~. Almnn d09t
t·~1 mflcıt.-rel< l?'l'l 

r'or ·~ tam bir 
•• tffak hıı11ne lnkı 

Atfcedo. 
dö. 1Jonno 

devletlerin gözle
rini dlkml olduk• 
lan rnmtakalan 
ete alalnn. 
Roman,·a. Rusya. 
dan sonra A vnı. 

DUn nazırlar ikl defa toplaıim11-
la.rdır. Finlandiya hariciye nazın 
bu içtlmıı.n lşttrnk etmcmlştlr. 

SC!flr a~'lll :..nmıtnda lord Halt. Mncartstanın Balkan bloku teşkıll 
!aks tarafından 17 ~ubat mlllfika· hakltmdakl hnttı hareketini mUzakN·•· 
tmda kendis·ne sorul:tn bazı sual etmek Uzcre mart btdayetindo Roma 
lerc de ccvab vc~tlr. 1 ya gtdecekUr. 

Gazetelere göre gl'Sril§mcler ·Alt· 
mark mezelesJ, bu mcscl~iıı ava.. 
ktbı ve deniz barbinlıı vahimleıt· 

m~t~::::=se~::ri::ırı~::::~~: d1NC!L I> Ka~!;~~·~da SANCAK ~ınonıl) mıfl a 
mak üzere, şimal memleketlcrl bl- ı."' 5 E F . 1• ı_ L E R ~ 
taraflık kaldelerlnc bir zeyil il!- ·-. F. -: 
vesi keyffvetln!n de rnnzakere e. =...: vı ' . -:. 
dilmesi lhtim11ı1naen bahsetiıımek· . KTOR HUGO nun Şaheserı _-

kruım genlşleUlcn hlll:Umlerl tas - y 1 L D R M G E N ç L . '{ ~ 
dik etmeleri istenecektir. l - 1 1 1 r ıg 

Finl!ndlyaya yapılacak gönüllU ~=- . ~ 
vardmu meselesi de tetklk edile- 'Scrgüzeet \'e beyucao Wml Dııtıullyt' ıo, Balkon 16 kuru, 

cektlr. . • l!~~iül!llüffi1illlluW.mııımıımıımr!ımım111111ıraııııınımn11ın:ı11ınımmm-ıa-."""'.~· • 
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EDVJGE FEUllLERES'in 

'!in eW'H .7!ııman 
Rnsyadan geleb!l~k tehUke1ere 
karşı korumak iç1n teşkil edilmiş 
olduğu zehabı vardır. Demek ld: 
Petrol, hep petrol. 

BugUn şu hakikate vnnlmı~tır: 
MUhlm bir fptldal madde ambarı 
olan her memleket tehlikeye ma 
ruzdur. Bu bakımdan petrol mese
lesinin chcmMlvet ve v.nııişligl"'I l
"ata cclebllmrk lç'n umumf htr mU. 
tnlea:ia bulunmak raydadan hali 
icğildir, • 

Bugün petrol. buı?dayla bera • 
ber, en esaslı iptidai maddedir. 
Buğday blr memleket ahalisinin 
beslenmesinde nasıl en mühim un. 
sunsa petrol de smaf faallyetlerln 
ldame!!i lcfn lüzumlu olan en eaas. 
h maddedir. 

Bu mayi mahruk ordu denen uz· 
ıtiyetln kanı addedllmPktrdir. tn 
'!an vUcudunda knn cereyan etme. 
liğl znman nnınl hareket e!!emez· 

sc mayi mBhnılr denllen madde ol. 

JEAN CHEVRIER ve PIERRE LARQUEY - '1layınca ordular hareket ede:nc:ı:. 
tşte muharip devletlerin gözlcrln\n 
hep petrol Jı:uyulanndn bulunmML 

A ANSI A 
nm en bfivUk sebebi budur. Ve bu "' v T z K D 1 N anda gaz· önUnde bulundurulan 
petrol membalan da Romanya flt> 

'"'~ Yakın Şarktnltilrrdir. Tayyareler. 
.=;: zırhh otomobillerle tanklar ve nl-

FllaıJDl Qkdlm edQi». ütll'UJl 111il MAŞUKANIN BOllANL.. A!)KTAlll IL\ÇA:N KADL"f- RlR Cll'ôA ~ hayet deniz kuvvetleri mazot VP 

nTtN OOLGE81..""lı'D.E B1R KADIM- . 1 benzlnTe hareket ederler. Hattı dl. 
11Avetenı FOKA JURNAL dUnya 98 harp balııerlelt.. .fi fer sivil hizmetler de bu mayilere 

lhUya«; gösterirler. Petrol memba_ 
-Dl11l!!!!WMffifUBll!WWllWB lan bulwı.m.ıyıuı memleketlerhı bu 

anm en Z<'ng\n 
nıotrol memba • 

larm sahip devlettir. Ve sene\i 9 
milyon ton istlhsaldtı vardır. t._ 
tlhsalAt bilhassa ecnebl şirketler 
elinde bulunduğu için son ıaman• 
tarda ihracatı tevzin için ve miltJ 
müdafaanm ltontrolunu tPmln lçlıı 
bir kom'serllk ihda' etmlstlr. 

"Astm Romenn". "Unlrea". 
"Steus Romana" İngiliz, .. Romana 
Amcrlcana" Amerikan. "Prahova" 
ltıı.lyan şirketidir. Ploestl şehrl 

( L~ıtrea tual'fayı Cf"\:!.• i.!'."ı) 

P~TROL 
ıstaırosauatı 

Toa 
olarak "olarak 

Amerika blrl~lk 
devlet.eri 16t.OOO.OOO I0,07 
Sov)et Rusya 28.86!1.000 10.6U 
Venczuella 28.071.000 10.32 
Iran 10.M9.000 8,60 
Felemenk 
Hlndistaru '1.398.000 1.70 
Romanya 8.603.000 2.42 
Mekaika 15.654.000 2.07 
1rak 4.272.000 1.5• 
Kolumb1ya a.010.000 1.10 
Frtnldad 2.49:1.000 IUU 
Arjant1D 2.tS0.000 0.89 
Peru 2.100.000 0.77 
Blrmanya Ll03.000 0.S6 
Kanada 164.000 o.ıı 
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I skandinavqa .. 
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' v E IÇocuklarmrzr, ryr 

Osloda Altmark hadisesi üzen· 
ne toplanan parlamentoda M. 
Koht İngilterenin bitaraflığı ihlal 
etmiş olduğu için şiddetli bir nu· 
tuk söylemiştir. 

~:::.' cmniydcrini ga<anti etmiş bir şekilde yetiştiriyor musunuz? 
Nazırların son toplantısında, 

Kral Güstav İsvesin siyasetini 
ilan etti: 

Finlandiyaya elden gelen yar
dım yapılacak lakin harbe girme. 
mek §Cirtile 1 

Fransız matbuatı İskandinav 

devletlerinin çok nazik bir vazi· 
yette bulunduklarını bildiği halde 
''Harp harici" kalmalarını sukutu 
hayal ile karşılanuştır . 

Zira bu devletler şimdiye ka
dar kat'i bir bitaraflık siyaseti güt 
memi~lerdir. Almanya ve Sovyet· 
terin tazyiki altında bitaraflığı 

ihlal edecek hareketlerde bulun· 
muşlardır. 

Eski Fransız başvekili Leon 
Blum Populer gazetesinde şunla· 
n yarryor: 

İsveç hükumeti Alman harp 
aaniyini ihtiyacı olan <lemiri iste
dikleri gibi istihsal etmekte ser· 
best bırakmıştır. Mütefikler bu
na birşey söylemediler. 

Boıni körfezi buzlarla kapalı 
olduğu iç~n, Almanyaya ihracat 
Norveçten, ve Norveç karasula
rmda.n. yapılmaktadır. Mütefikler 
yine karışmadılar. 
~lma.n ldenizaltılan Norveç ka· 

ra aularmdan gidip geldiler. 
Miltefikler bunada bir §ey söy

lemediler; Kendi zararlarına ol· 
auğu halde tskandinavyanın bita
raflığını: ihlal etmediler. 

Finlandiya faciası patlak verdi. 
bkandinav devletleri, mütefiklere 
ıi.tinaden Finlere yardım edecek
lerioi a~ıkça ilSn etmiı olsalardı, 
Stalin bu maceraya atılmardt, 

Tereıddut ederdi. Böylece şimal 
devletleri harpten masum kalır· 

!ardı. 

Eğer mütefik devletler, lsveıt 
ve Norveçe kar~r, başka türlü ha
reket ederlerse acaba ne olurdu? 

.Figaro gatesi diyor ki: 
İngilterenin şimal devletlerile 

arasmda sıkı ticaret bağları mev· 
cuttur. Belçikanm, Fransa ile 
ananevi bağları vardır. 

İngiltere, Jİ.mal devletkrinin 
istiklalini asırlarca korumakla 

Ayni sebepten dolayı, Belçika 
ve IIollandanın istikıati Fransa 
için elzem:lir. 

İngiltere ve Fransanın enerjik 
teşebbüsleri olmasaydı hiç bir şi
mal devleti Alman tazyikine da· 
ya namazdı. 

Epok gaztesi de şunları söylü· 
yor: 

İsveç ve Norveç, neden müte· 
fiklerin davasına iştirak etmiyor· 
lar? 

Galip gdecek olan bir İngiltere 
veya Fransarun hukukulamia hiç 
bir zaman tecavüz 
muhakkaktır. 

etmiyeceği 

Galip gelecek olan bir Almanya 
veya Sovyet Rusya ise hiç bir 
zaman hüriyetlerine hürmet et· 
miyecektir. 

Bu iki tarafın galibiyet veya 
mağlubiyeti, bitaraf devletlerin 
hatti hareketlerine bağlt olduğu 
inkar olunamaz. 

Aksiyon Fransey diyorki· 
1skandinav devletlerinin ne ka

dar müşkil bir mevkide kali:lık:la. 
nnı biliyoruz. 

Coğrafiya onları örsle çekiç a. 
rasma ıukıştırmış bulunuyor • . Va· 
ziyet ne olursa <?lsun, Şimal bi
taraf devletleri, istedikleri kadar 
"bitaraf" kalmayı arzu etsinler, 
ergeç muharib bir tatflfa geçıne-
ğc mecbur kcilacaklardır. 

Felaketzede memur, 
müstahdem ve müteka

itlere verilecek 
avans 

Emncan ve diğer yerlerde zelu
leden malen ve bedenen ehemmiyetli 
zararlara uğradıkları mahalll idare 
heyetlerince ta.edik olunan memur ve 
mllat&hdemlere maaş ve Ucretıerlnln 
lkl mislini, mUteka.it ve yetimlere 
Lse maaııları tutannm Uı;: ml.tllnl geç
memek üzere avans verilecektir. A
vanslar önUmUzdekl hazirandan iti

baren azamı ikl sene zarfında maa~
lanndan kesilmek suretlle ödenecek
tir. Maliye vek~etl bu hususta yapı
lacak muameleyi bir t:ı.mlmle defter· 
darlık ve malmUdUrlüklcrinc bildir· 
mi§tlr. 

Romen petrol ııanyiinin en bUyUk l teri bUyt.ık ehemmiyet kesbetmekte
merkezidir ve buralardan Georgiu dlrler. 
ve Köstenceye kadar uzatılan bö .. Bugtln dUnyanm en bUyUk petrol 
nılarla. mayiin denize kadar ind.L olrkellerl ara.sındn. bulun:ı.n ve ba.,ta. 
rilmcsi temin edilmiştir. Harp gelen ••standard Oil Kompany,, muh· 
sahnesine en yakın bulunması do. telif memleketlerde başka ünvanlar 
1ayısile Romanya bugün en fazla n.ıtınd& faaliyet gösterir. 
alaka uyandıran petrol membaı - !ngilterenln en bUyt.ık mllessesele
dır, Fakat Romen mmtakasmdan rlnden olan ''Shell Royal Dutch,.dan 
sonra da bugün tamamen İngiliz .sonra gelen "Anglo !ramlan,, !nglllz 
- Fransız kuvvetlerinin elinde bu. bahriye nezaretinin kontrolU altında 
lunan ''Irak" mcmbaları gelir. olduğu gibi İran, !rak, Arabistan ve 

İrak, Dicle kenarlarından başlayıp hatta. Arjantin petrollerini de elinde 
1880 kilometre uzunluğunda petrol bulundurur. Bu mUes.sese ı.Iuaul ve 
boruları vasıtasile Hayta ve Trabhıa Klrkuk(?) mıntakaları petrollerile 
Şam& kadar uzıın:uı bitmez petrol merbutu olan petrol n~klllerlnln de 
nehirlerine maliktir. Musuldan !sken- sahibidir. 
deruna uzanacak olan ikinci ve yar- Siyası bakımdan petrol istihsaIA.tı
drmcı bir hattın da projeleri Uzerlnde nı tetkik edecek olursak yüzde (69) 
tetkikat yapılmaktadır. lran istlhsa- · u Amerika blrleııik devletlerinin elin· 
11.t.ı: ise bugün çok ehemmiyet kazan· de, yilztle (13,5) u !ngllterenin elln
mış ve (5) milyon tona kadar yUk- de, ayni miktar Rusyanın elinde, yllz
selmi§tır. lrak ve Filistin mm takala- de ( 4) U de diğer devl~tlerln elinde 
rına muvazi TUrlt topraklarında da bulunmalttn.dır. Rus istihsalO.tı "Sov
petrol arqtmlmaıarı bulunmakta.- yet petrol scndikaları.,nın eliJ!de olup 
dır. yatru.z memleket ihtiyaçlarının taıızl-

!ra.k petrollarından başka lnglllz mini Uzcrlne almış bulunmakta.dır. 
firketlerinln elinde bulunan !ran Yukardald nıilhlm şirketlerden 
petrolleri de buglln tamamen lngillz mnıı.da Alman "Prcussag,. Fransız 
donanmasının petrol ihtiyaçlarını ''Compagnle li"rançalsc des Petroles,, 
temin etmektedir. Abadan ta.'lfiycha- İspanyol "C. A.M.P.S.A . ., ve İtalyan 
nelerlndo istihsal edilen petroller 800 ''.A.G.l.l'.,, ~Irketlcrlnl de saymak lk· 
kilometrelik bir eaha kateden boru· Uza eder. H-.ıs tc~ckkUllerlnden maa. 
ıar vasıta.sile !rnn körtezlne getiril- dası memleket hariclnde !aaliyet gös

terip hemen dUnyanm h~r tarafına el mektedir. 
Rus lstlhsalAtma gelince: 30 mil

yona va::-an bu istlhsa!M Rus arazisi
nin YllsaU ve nakil ve tevzi zorluğu 
dolayıslle çok miktarda ihraç cdlle
mcmektedlr. 

Ham Rusya nakli zorluğu dolayı-
8lle Siblrya mmt&ka.smın petrol lhtı
yac;larmı Kafkas veya Ural petrol!~ 
d9 ~il, 1Uı!Uorn.iyıı veya Felemenk 
l!!ndbıtaı11 petronerne temln~ çaıı.,. 

maktadır. lıt. RU1ların lııtıluıal t!ltlk· 
ıerl petroHm ancak lhtıyııçlarmıı. 

b.Mredcblldiklerl \'O ihraç edcmcdik
lert için İran, Romen ve lralt pctTOl· 

uzatmak isterler. Her tnrafta petrol 
sondajlan faaliyeti gösterirler. ll'akat 
"Standard Oil konıpany,, bunl:ı.rm da
lma başında gelir. 

İşte petrol dünyasının veçhesini bu 
makale lçincle teb:ırUz ettlrmcğe çalış 
tık. :BugUnkU muharip orduların çar
pıştıkları topraklar üsttindekl alev 
ve duman bulutlarının menbaı olan 
petrol o kadar mUhlm bir mııd<.lcdlr ki 
blz şöyle 1.ılr iı.ldiayı müb:ı!Ağ::ı.lı bul
mıyacağız: Hıubl, döl.Wn+k aı..ııı d.ıutl· 

lA knnın sahibi olb.ı ıJe\'Jet d•·fU, w ... 
türlcrlııl b !Sll)eoı:k, son dnnıl:\ pııtro
le &Mılıı ol:~:ıli de\'lct ka7.a.ıtııe.'lkta, 

Bir çok ana ve baba çocukta· 
rından müştekidirler. Fakat bun· 
lar kabahati hiç bir zaman çocuk· 
larında bulmamalıdır. 

Pedagoglar annelere §U nasiha· 
ti veriyorlar. 

Çacuklannıza şunları söyleme· 
meğe gayret ediniz: 

1 - "Daha ufaksm, anlayamaz· 
sm. Büyü de öyle ... " 

2 - ''Akşam baban gelirse gö· 
rürsün!" 

3 - Çocuklarınızı ufak bir ka· 
bahat yüzünden arkada~ları ve 
komşular önünde azarlamaymı:z. 

4 - Yaptığı her hareketin fena 
bir şey olduğunu söylemeyin; 
bilalr,is, bazan teşvik edin. 

5 - Yerine getiremiyeceğiniz 
vaadler ıde bulunmayın. 

6 - Dersleri ile meşgul olduğu 
vakıt gürültü yapmamağa dikkat 
ediniz. 

7 - Fikirleri ile alay etmeyi· 
n1z, itimadım sarsmış olursunuz. 

8 - Neş'eli olduğu vakıt o· 
nunla birlikte siz de neş'eli görü· 
nün üz. 

9 - Kızınızın elbiselerini siz 
intihap etmeyiniz; intihap etme· 
sinde kendisine yardım ediniz. 

10 - Büyük çocuğunuzu so· 
kağa, daima küçük kardeşi ile, 
çıkmağa mecbur etmeyiniz. 

11 - Çocuklarınızı evde ka· 
patmayınız. Sosyete hayatına a· 
lıştırınız. 

Bahar • • 
ıçın 

i I< i manto 

12 - Kızınız ıdans ederse o· 
nunla meşgul olmayımz • oğlu· 
nuz da rahat rahat sporunu yap· 
sın. 

13 - Kaba muamelede bulun· 
mayınız. Nekadar mümkünse on· 
lan üzmemeğe çalışımz. 

14 - Bir kabahat işlediği va· 
kıt: ''Bak, ben sana söylememiş 
miydim?" demeyiniz. 

''- Bir daha yapmamağa gay
ret et" demek çok daha doğru· 
dur. 

.. --Ekmek artıklarını sakın 
atmayınız 

İyi bir ev kadını hiç birşeyi zi 
yan etmez. Hatta ekmek artıkla -
rını bile. Yalnız onları muhafaza 
etmek ve icabında kullanmak için 
de bir usul vardır. Bu usul de şu. 
dur: 

Evvela sofradan arta kalan ve. 
yahut bir ~ kaldığı için bayatla.. 
yan ekmeği kilçilk ve muntazam 
parçalara kesmek sonra onları o. 
cağın ateşini kısarak bir tepsi içine 
dizip kızarıncaya kadar bu kısılmış 
ateş üzerinde bırakmak ıazmı.d.Ir. 

Ondan sonra bunları muhafaza eL 
mek icabında kullanmak mümkün_ 
dUr. 

Ekmek artıklarından birçok oey, 
y,.,. va.mhr: Corba, yemek ve tat_ 

lı .. 
Bunlardan bir kaçmm tarifini 

a.,ağıda bula.ca.ksınu;. 

Ekmek çorbaaı, 
Montekarlo çorbıun; tereyağ için_ 

ae 3 santimetre genişlik ve 3 aa.n.. 
timetre boyunda 18 parça ekmek 

, martınız. Bunlarm her iki taratma 
da toz §eki:'!' oorpUW;. Dir "'"""'" 

k§.sesi içine yerleştiriniz. Üstüne 
bir litre şekerli kaynar aut dökll ~ 
nüz. Tam ııofraya götUreceğiniz 

zaman içine iki yumurta aa:nsı çal. 
kaJayıp illve ediniz, nefis olur. 

SUtlll çorba: . 
Eğer tatlı çorbanın lezzeti size 

hoe görünmüyorsa; yine ayni şekil_ 

Bahnr geliyor. Kürk mantolarm 
ağır gelip giyilcmiycceği gUnler 
yakl~ıyor demektir. 

, de on aekiz parça ekmeği yağda 
kızartınız. Fakat bu defa şekerle. 

meyiniz. Çorba k§.sesinin içine ha.. 
fifçe tuzlayıp yerleştiriniz, üzeri. 
ne bir buçuk litre kaynar ve tuz.. 
lu süt dökünilz. Başka birşey ilA.ve 
etmeden aofraya götürünüz. 

Baharın ilk güzel günlerinde ya
ya gezintiler çok yapılır. 

Kışın soğuk günleri geçtikten 
sonra her kadın havanın ilk ~ 
la..,ışmdan istifade ederek yUrUmo.. 
ği ister. Bu onun bahar gUnlezin. 
de giyilecek manto daha fazla: l>tt 
yürüyüşlere uygun olması icao l!I"' 
den spor mantolardır. 

Verdiğimiz bu iki model bu ba..o 
har giyilecek olan mantoların en 
5ıklnrını göstermektedir. 

I: incisi raglan kollu ve çok re.
hat bir spor mantodur. Yum.şak 
düz yünlüden yahut kumlu veya 
kareli veya çizgili bir yünlü spor 
kuma~ından yapılabilir. 1.40 enin4 
deki kumaı:ıtnn 3 metre almak 1A. 
zımdır. 

II: incisi daha fazla. ince vUcut
lu bayanlara yakışır. Şişman ve 
kısa boylu olanlar bunu yapmak -
tan çekinmelidirler. Boynuna iste
nilir<ıe kürk konulabilir, istenilirse 
bir ipekli eşarp giyilir. 

1,40 enindeki bir kum~tan 3 
metre alırsanız bu mantoyu yap. 
mağa k&fidir. 

Profesör Osman Nuri 

Eralp öldü 
S:ıbık B:ıl<t.-.rlyolojlhııne ml\dUrtt ye 

A!llierl Veteriner nwktebl bıı.ktert:yo
loji ıı;·ofeıaörU emekli yarbny Osman 
Nuri Eralp ,,-cfat ctınl~Ur. Oenar..csl 
27.2.!JiO ım.lı gliııil saat 11 d.& Fatihte 
Atpnzarmda Mıhtıhlr c.addMlnde 3 
nunıaralı hıtne'llndrn knldırılurak nn.. 
mazr Eyüp canıll terifiıııle kılındıktan 
sonr• E)·Upte-kl ailll' 'IJlllkbt-rl.ıı.e- dd'ııo

dllOO<"kUr, Kr.ondl!jl..ıı~ Ccıı11bı Hrlktan 
ınag-rırct ve nlleııl efradına uı.un ti· 
mu.rıer dllerlz. 

Soğanlı çorba: 
Soğanı halka, halka kesip bir 

ceviz bliyüklilğündeki yağın içinde 
penbele§tiriniz. Sonra bunları bir 
litre et suyu içine atmız. Tuz ve 
karabiber ilave edip 20 dakika kay 
natmLZ. Diğer taraftan ekmekleri 
&tef üzerinde kızartıp üzerine ren 
delenm~ peynir dökünüz. Bu &1t .. 
mek dilimlerini kAseye koyunuz ve 
OstUne kajnar et suyunu dökilntlT.. 

Ekmekli yumurta: 
Hafif domatesli bir au içine, ek.. 

mek dilimlerini ko,;•arak yumuşatı. 
ruz, sonra onları yoğurarak macun 
yapınız. Bu hamurları dörder kö. 
ve dörder köşe ayırınız. Tereyağ i. 
çinde kızartınız. Sonra ortalarmı 

delerek )ıer biri ü.stüne bir yum.ur. 
ta kırıp piı;iriniz. En üstüne ren_ 

delen.miş peynir ve kırmın biber 
dökllntiz. 

El.malı ekmek tatlısı: 
İstediğiniz miktarda elma. mar _ 

maladı içine ekmek ka.nştmruz. 

Marmalada göre ekmeğin mikda.rı 
·ikisi birbirine karıştığı zaman koyu 
bk hamur elde edilecek kadar ol. 
malı. Bunları iyice yoğurup koyu 
bir hamur elde edince içine dört 
yumurta kmnız, yumurtaların san. 
arnı olduğu gibi ilave edinlı. 1 

Beyazlarını iyice çallıalayıım:. 

Bunlara birkaç ka~Ik toz şekeri.. 

lave edip bir kalıbın içine koyu_ 
nuz. Fırında bir saat bir çeyrek, 
yahut bir l:::ır,~k saat kadar kal -
sın. Çıkanr.ız, lce~iniz, istC'rseniz 
sıcakken, ~ter.seniz soğuduktan 

ıonra ylyluiı. Bı:ııı yemekit'n son.. 
ra tatlı yeline geçer. Hem de çay. 
la pa~·.a gıbi jiyebilirsinlz, 

DALGIN KADIN 

- Bukadan da l'ezalet! Elbise· 
Jik kuma~ı kanape tamircisine, 
kanape kumaşını da lcrzim'! 
götürmü~sün ! 

Pasta 
Yeni cvknmişlcrdi ve genç 

kadın bir müddcttenberi kocası· 
na yemek pişirmekteki malın.re. 
tini isbat etmek heYesine düş. 
müştü. Bir ak~am kocasından 
özür diledi: 

- Aaf fedcrsin, dedi. Sana bir 
pasta yapmıştım. Herhalde gü

zel olmuştu. Fakat kör ola~ıca 
köpek benim dışarıya çıktığım 
bir sırada kapıp yemiş. 
Kocası boş bulunarak: 
- Köpek ne sadık hayvandır, 

diye söylendi, sahibine ne iyilik
ler eder. 

Düşenin dostu olmaz 
Jşe talip olan namzede milsa. 

baka imtihanında fizikten elek
trik bahsi sırasında sordular: 

- En iyi tecrid edici nedir? 
Namzet tereddütsüz cevap 

verdi: 
- Fakirlik! 

Meseleyi bu kadal' büyüt· 
ı:ne camın. Kocan burada olduğu 
valnt ta kavgasız geçen zamanı· 
nrz olmayordu. 

- Belki ele eksikliğini <luyda· 
ğum §ey o kavgalardır. 

- Arkadaşnn beton mütehas· 
srııdır karıcığım. Geçen gün ba· 
na daireye gönderdiğin' çöreği 
nasıl yaptığını öğrenmek istiyor. 

Vefalı kadın 

Adamcağız dört haftadanberi 
rahatsızdır, yatıyor. Yatağının 
başucu iltıç şişelerile dolmuş. 
Kapı açıldı; karısı ba§ını uzata:. 
rak sordu: 

- Babama mektup yazıyor-
dum. Bir noktada tereddüt et. 
tim: Şu yeni mezarlığa asri me. 
zarlık mı demeli, Zincirlikuyu 
mezarlığı mı? 

Cinger Rogers 
boşanıyor 

Fred A.ster'in stüdyo arkadqı 
olan güzel sinema yıldızı Cinger 
Rogers bo.sa.nmak Uzercdir. 

Genç artist Holivuddan Nora.. 
ya giderken kendi~ile göril~en ga
zetecilere: 

- Doksan gün .sonra artık Lev
tyrs ismini taşımıyacağrm. Demiş· 
tir. 

Yıldızın b~anır boşanmaz U
ç~cü defa olarak evleneceği söy_.ı 
lenilmekteclir. 

Bahsi kazandın! 
- N c o? gözün Un ı yanında. 

bir <;ürük var. Yumruk mu "ye
din? 

- Hatırlıyor musun, seninle ı 
geçen gün bir k;ıdın görmüştük. ~ Jı 

Ben onun dul olduğunu söyle-- j~ı:;::.~•·~ ~,: 
miştim, sen de evli olduğunu if.L Jıo'-; 
dia etmiştin. - Atet etıPO Ô'f~f° 1 

- E\•et hatıda.dııu. nı.:te değme:ı. G, ~İ'.,.P 
- B:ı.hsi sen kazandın azizim, riıi bi.ztnı evaclo 

kadın dul değilmiş?. c:ek kadar küç~ 



maçlarının ilk 
e .. aftası dün ço { gollü geçti 
a~:rbahçe 14 golle yeni bir rekor tesis etti 
Y~oz: ltıntuğ maçı hariç, diğer karşılaşmalarda . 

~ 

.• ,~.~~Up takımlar çok gol yediler 
ilen, nda: 1 bu mUııabakay:ı takımlar ıu şeklide Fener stadında: 

:ı.ı:ı ı ez - .ı\Jt ı:ıtırak ettiler. 
~ ile ttıtuıı. . ., 1 ~ O•ııı llı~aba•·- •· ... Ile'}lktıııı: .M. Ali - Tad, ibra. 

~ lııtıı l<ta ~•ını hıı.ltem hlm - Uıiseyln, Hıtııt, C'lhRt - ııa. GALATı\SARAY - HİLAL 
aht lılaltınııarı resinde neykoz • yatı, Rıdvıın, 11 ,kkı, ı,;eret, Eşrl'f, Dlin Kudıköy stadında ilk 
~ lıt1t ~Yecan1ı :aptılar. lstaııbıılsııor: Saim _ Hayri, Ha- birinci kUme mUsnlrnkası Ga

ltrcı Ittuar u e~~ıı bu mU .. aba· san _ ncı.1.r F.nn-r rarıılt _ ~li- latasarny - Hilftl arasında ya-
ı1ıoı~: kaurotarıle l~Urak le~·m.-ııı, :Faıır:, Orhaı:, (;!hal, U:•hrl, pıldı. Hakem Ahmet Ademin 

• ta Oyunun llk dcvrcıtl oldukça. heye. idaresinde oyııamm hu ınUsa-
~~.- ~11\dır, Halit - canlı ı;eçtl. tık dak!kalanla ncttce aı. lıaltaya t:ıkınılnr aşaf;ıdakl 

l.ıııı11 1'• ctJ ~ ip - Turhıın, malt mal.:;adile harekete geçen Riyalı· kadrolarla çıktılnr: 
·c..ı~: l\~~dzıın. beyazlılar llltanbulspor mUtın!aa.~111ın Gnlatn.,nray: O ınnn - Fa· 

t ~;· llibıelln ;;: l~~tU, Se. ı;Uzcl oyunu kar;:ısında derhal yavaş· ruli., Adnan - 1\lu~a, I~n\er, 
~ • liiıll, • brl. l:)a.lt, lJı. !adılar. Beşlkte.şın bu durgunluğun. CcliU - Snlim, "Snlnhnddin, Ce-

• 

t· •• lıe.tk A..IL mil, flıulurl, Snratinı. ~ . 
~lıia, ~!utar b daıı lsUfadc eden Sarı.Siyahlılar bun- H'l:ı.ı. "f nt _ 1_ Aklf _ t1 ..,'.._,,... "., .... ,.._ ... · .._._'>"? 

ı., ı; r, h~ltj a§ladıysa da dan sonra oyuıı Uzcrlncle nisbl bir hQ.· 1 " • ., ur. \.OÇO, - • •• ·-
Yl~ttci lıı.l~ı.ııı nııyeıı l'llerine al- klmlyct tesis etnlcye muvAf!ak oldu. Feyzi :'\I ıınınmcr, .Siya7.l - Dlln tıc: l'alı:\lla. birden yapılan tc-hlr ma.çlannm :retti\no hu~mılyett 

111la er ve biri 1nn•·ct
1

, Bekir, Ol'lıan, ı~.·;stcm, - bir maç mfode6n~ • diğerl<>rinin çok ıı..çılc nctkelerlc mağlübla.r t~ rı leh lılrl arkn- !arsa da, muhacimlcrln ağır oyun- ,, • &O 

l't 'il.Sa lkeıı hU J\.-.. 111, •• ı. aleyhin o nefic('lcnmiş olnı:ı"Hlrr. }"encrb:ıhçr de bu meyanda Top• ~lı. il ~ cumlard.ın lan yUzUnden ellerine geçen bir '-
~ toııe 1 bir DUlle Uk go_ çok fırsatlardan istifade edemediler. Oyuna Galatasaraylılar baş- kap'a 14 ı;ol atarak yeni bir gol rekoru tCtiiı. etti. 

~, Cıuııana.n '<>- Buna mukabil ııcyrek, takat tehli- ladılar ve hıtklmiyetlerlnl der- -----------.....:=:==::::::::::::::::±~~~~:::;:;:=:'.::b;;.;;.:.:;t;;..:;ı;;,1 
l\ ~ rttırdıı .....,Ykozıuıar taz. keli akınlar yapan Be§ikta§lılar 32 10• hal Jrnrdular. Tek kale oynu· rum olarak şu kadro ile cık· 
~ tfııı,kttı ar bu aıkı oyunları eı dakikada Hakkı vasıtaııile bir gol yorlar. Fakat Hi!Allilerlıı gU- mışlardı: 

r;'it ~ilıap tecıkznedl: ıı ine! yaparak devreyi ı.o gıı.llp olarak bl· zel bir mUdafaa ta.biyesi kura· Süleyman - Fuat, Hırı to -
• to·~~!ıı etu &ıkı bir §UUe bera- Urdiler. rak oynadıkları oyun Galata- Sotiri, Seyfi, Yccihl - Osman. 

~ tı;~ı:ı loıı.r~ lkincl devreye lııtanbutsporlular saraylıların gol yapmalarına KAmH, Hakkı, Scuıl, Emtn. 
~1", ' arı lıeykda.ba rahat bir 0 • çok canlı ba§Iadılar. Bilhassa Fahri mani oluyor. Nihayet blrl Ce· Pencrlıahçe: Clhnt - Faruk. 

2~ 1:11tı dakik ozıuıar devrenin ve Cihadın çok lyt c;;alı§malan Beşik. mil, diğeri Salft.haddln vasıta- Orhan - Ömer, Bii1ent, Ro-
4c ~;ı bıf:oı dabna kala Şahap va. taş kalesi için hera.n tehllkeyl mucip siyle iki gol yaparak birinci şat - Küçük li'ikret, Yaşar, 

~ı~ il.. Ur<lıcı Yaparak devreyi oluyordu. BunR rağmen 20 inci dııkl· devreyi 2 - 1 galip bitirdiler. lleJlh, .Fikret, Rebi!. 
~~lıı,,re<le ~ok kada Rıfat uzaktan cekUg"! şıkı bir 1K1NCl DEVHE: Oyuna Topkapılılar başladı-

tı n ı:Uzeı oynıyan oUUc Sa.imin de yardımı ile ikinci İkinci devrede Galatasaray- lar. Devrenin ilk heş dakikası 
~ , ·titdı~~~:ı kalesını bir Beşllda§ ı;o!UnU yapmnğıı muvaffak lıları biraz canlı görllyoruz. mUtevazln blr şekilde geçti. 

• •28 ,~ da netıce ala- oldu. Bu devre l~kayt olnrnkla bera- Beşinci dakikadan sonra sarı -
"~:tıı "IC! dakik Bu golden aonra v&Zlyet değtıtı. ber blrnz daha dUzğUn oynu· ıa.clvertliler bariz bir h~klml· 

llıt~ htla. 1-tıt aua lehlerine olan Tamamen bozulan İstanbul.spor kar- yorlar. ti~Uncll claklkadn bir yet kurdular \'e bu devrenin 
>~ .Yttı k:e edeıneytnce ar- ;ıı.sında Beılkta.~lılar devrenin ııonuna penaltı kazanıyorlar. Budur! sonuna kadar clc,·am etti. 
• ·'114 ar, l3ır uı etııııa bir §ekil kadar devamlı bir htıklmlyet kurma. .bunu gole tahvil etmekte gUç- 14 Uncu dakikada Fikret llk 

~)!._ l:a!ibı az 110nra 0 ...... ~ 2 1 d 1 b .... , .. 1 lUk çekmiyor. 15 lnci dnkikadn Fener golünU gllzel bir şutla 
"">!~la .Yeuı ,,.... • ğa muvaffak ol u ar ve u &-c o. 
• tıı~ 1'.znıın11a.' nctfcclenctı. yunlannm ııcmereslnl ikisi şeref va- Cemil, 20 inci dakikada yine sağ zaviyeden attı. Dunu yine 
'1' d1 Ktırnrıuı ııc Bn. sıtaslle olmak Uzere Rıdvan ve Ha· Cemil, 2G inci dakikada Sala.- 19 uncu dakikada. Fikretln at-

lr, ğ"erıcrı frn~ bir 0 • yatlnln attığı • golle gbrdUler. hattın, 27 inC'i dakikada Salim, tığı gol takip etti. 26 ıncı daki-
c~ıı.. 1!atr tu Oyun da biraz sonra bu netice ue 39 uncu dal<ikacla SaH\lıattin kada 'Kllçilk Fikret, 33 Uncu 

tlı:.tııı"""• _ 1ıı 11 llAU'l'OGı.u yani 6_0 gibi oldukça açık bir farkla yasıtaı::lyle 6 gol daha yapan dakikada Fikret, 37 inci daki-
~ ııtıı ll'lllııı tanbuıspor: 6•0 latanbulsponın aleyhine bitti. sarı - kırmızılrlar müsabakayı kada .Mclilı, 4 O ıncı dakikada 

t,,_' el ın -"- Rı! t 8 - O gallp bitirdiler. KUçUk Fikret vasıtaslyle dört ıı~ •ta11b -.....,abakasmı Be~ll<laş takımında Şeref, a ve 
~ · tıt.sııor 1 l•'mıerbahço - Topkap• gol daha yapan Jt'enerliler bi· 

tı:ıı lt takımları HaynU güzel oynadı ar. GUnUn ikinci mUııabakası rinci devreyi 6 - O galip lıitir-
tltt Q 

1 
tıtanbulııpor to.kımmdıı. lıoe Hasan 

~ 'v
he'•o·ı ıı. lbin hlare ettiği 1 tıo Fahri muva!!ak oldular. hakem Nuri Bosut ldareslnde diler. 
'l J _ Fenerbah\e - Topkapı takım· İl\:lNot DE\~RE: 

g \l 1-J !arı arasında yapıldı. Topkapı- İkinci devre başlar başlamaz : a 1 alkevi tarafından tertip edilen hlar bu ınlisnbakaya cezalı O· Fenerliler h{lkiınlyetlerlni der-e b lan 6 0\"Un.;ularınclan mrıh hal kurarak tek kale oynama-

~ y o 1 m aç 1 ar 1 n da ·~-·-- . ' - fca ~a~.ı:cıı~:~ıı~i~li:y~~s;i~s~~ 
' Sı 

ikinci devr<'nin sekizinci golU-

Q 
• nü yaparak müsabakayı 14 - O 

~ ray şampzgon galip bltirdller \'C bu Senenin 
l't!~0ğıu gol rekorunu yaptılar. 

b ~ ı haık · Tal~sim stadında: ~a. Ca en \>oı:vı 1.arafmdan şa heyecanlı <?cçen müsabaka 
!h ltıe~a~~ar Yboı turnuva - üç set devam etmiştir. 

tıı~o bınl ay, dün nıühen 
rı oı ~end"k -rnu~l ı ten sonra Müsabakayı Galatasaray, 15--

, D·· ·Ur. Baştan ba.. 10, 16-14. 15-12 kazanmıştır. 

l~İn, Cll~ ~aı>ılan Beşiktaşın tertip ettiği 
'I 1 k .. 

l~. illa unıe Sokak koşusu 
~~~rt\de sab~~atı Bugün Beşiktaş klübıi tarafın-
ıt Po ""1 .,.., dan tertip edilen beıJinci kro~ mü. 
ı Uar r ile Gaı ""at, 11 de 

1
1.0 k~CYoğıu atagençler kar :::~alarma bugün de dcvnm e -

~İııct k~l1clılar. Porlular bu ma· Bcşiktnş klübU önünden lıa§la -
~~"- l·ı· l'tı·ı e "'arıa . . ti t ~J "

1 :a yan mlisabakn, Aknrc er, ram. 
arı ı,e }\ rının ıkıncisi 

) etti h Urtuıu 
alta . · 0eyıerbe . ~ arasında 

C: ~1)1~ ı 2-ı kaı Yı takımı bu 
~ ıııııı ....... 1, andı. 

illt ·l'\lp: 1 
eıı l., ll:ıUııab • O 

~r. ~~uı> ş· akasın, ikinci 
'iıı 1 -· ışJı takınılan yap. 

d~t't 
lam anı en E;rübUn 

vay d!'posu. Yıldız caddesi, Harp 
akademisi ve Ihlamur yoln 4200 
metre olarak yapılan bu koşular 

e3yle nihayetlendi. 
ı - Remzi: 14,47, 
2 - Seyfi; 14,58, 
3 - Todori. 

l':ırı5m biı-inrhl Baret 

Balkan 
. 

şampıyonası 

B isıklet teşvi k 
musaba ka lar ı 

:r-.ıecidiyeköy ile Hacıosman
bayırı arasında 12 kilometrelik 

\'efa - Süleymaniye: 5 • O 
Hakem Şazi Tezcanm idare. 

sindeki takrmlar şu §Ckildc sa
ha va dizildiler: 

Vefa: Safa - Vahit, Silley. 
man - Ab<lil~. Lutfi, Şükrii -
Necip, 1/akkt, Sulhi, IIiiseyin, 
Mehmet. 

SiUeymaniw:: }/adi - Ruhi, 
nurlıan - lıfchrnet, Orhan, Hi'/..·. 
met - SiUc11man, Saim, ibra. 
lıim. Da>ıi.ş. -Süreyya. 

Oyuna Süleymaniye başladı 
VE:: kaleye kadar inen bir h~um;, 
la V<'la kalesini 3 dakika kadar 
sıkıştıra bildiler. 

mesafe üzerinde dün, Balkan 10 uncu dakikada Şükrüden 
~ampiyon:ısı, teşvik müsabaka. Hakkıya ge~cn topu. Hakkı 18 
!arı yapıldı. dışından a-iizel bir vuruşla ilk 

Neticede: golü kayrlctti. 
1 inci: Kalespordan Baret 12 nci dakikada bir frikik ka-

1,30 saat. zanan Vefalılar bu ı;ütü Hakkı. 
2 nci: Ohanes Kaleden. va ceklirdiler, çekilen şüt, a. 
3 üncü: Halit Topkapı. vut!.. . 
4 üncü: Niyn zi Fencryılmaz. l 8 inci dakika ela Sulhi ikinci 
5 inci: .Tan Pol Kale. ~olü. 22 in.ci dakikada gene Sul-
6 ncı: Ycrvant Kale. hi ::: üncü ~olü attı ve biraz son. 
7 nci: Karabet Kale. ra da. devre sona erdi. 
Tonkapıdrın ~ iincii gelen Ha- İkinci devre gene hakimiyeti 

lit iı.::in, Lu sporun mernklılarr, ellı:rfoe alı1n Vefalılar cı uncu ve 
kentlisinin 'l'ürkiyedc yetişen en H Uncil dakikalarJa Hakkı va. 
iyi bisiklet binicisi olduğunda sıtasile iki gol daha atarak sa.. 
ittifakla hemfikirdirler, ı hadan 5--0 galip ayrıldılar. 

Ankarada spor hareketleri 
LiQmacıariilda Hirh!Ye -GiiiıeŞIT: 2! 
Gençlerbirliği Muhafızgücünü 1- O yendı 

Ankara, :':S - On dokuz Ma- rekete geçen Genc;:lerbirliği Muha. 
yıs sta.dyomunda 5000 i mütecaviz fız ~alesini. tehdi~e baş~~· Fakat~ 
bir aeyirci kalabalığı önünde ya- dakikalar ilerledikçe duzelcn Mu 
pılan lig mac;:ntrt güzel ve heye. ha!ızlılar gençler kalesini tazyike 
canlı oldu. ba,şladılıı.r. Bu suretle oyun deVr&-

JIA RBlYE 4 - G'ONEŞ % nin sonuna kadar mUteva.zin bir 
Harbh•e ile Güneş taknnlan a· surette devam etti ve birinci hat .. 

ra~ında )·apılan ve Güneşin ı;nrfet- taym O.O beraberlikle bitti. 
tiği bütün gayrete rağmen 4-2 İkinci devreye, rüzgln da arka• 
Harbiyenin galibiyetile neticelenen 
bu maçtan sonra, şampiyona. üze
rinde büvük rom olan Gençlerbir. 
liği • Mu.hafızgücil aramndakl maç 
yapıldı. 

G'EXÇLER B 1. - MUIIAF O 
Oyun başlar başlamaz her z.ıı

man olduğu gibi bugiln de çok a
henkli ve sistemli bir surette ha-

Mektepliler arasında 
futbol müsabakaları ve 

kır koşusu 
Ankara, - Dün mektepliler 

arasında, Askeri Fabrikalargücii 
stadında başlayan lik maçları da 
büyük bir intizam içinde cereyan 
etmiş ve genç futbolculann bu 
maçları kalabalık bir seyirci küt• 
lesi tarafından alaka ile takip o· 
lunmuştur. Karşılaşan takımlar 
arasında: 

San'at Okulu, Türk Maarif Ce· 
miyeti lisesini 3 • O mağlup etmiş 
İn aat Usta Okulun da kendisine 
daha faik oynayan Erkek lisesine 
3 • 1 mağlôp olmuştur. 

Yine okullar arasında ve 60 
genç koşucunun iştirakile yapılan 
iki kilometrelik kır koşusunda: 

Gazi lisesinden Ahmet 7 ,6 2· 5 
ile birinci, 

.irkek lisesinden ~vat ikinci 
ve İnşaat Usta Okulundan isma· 
il üıüncü olmuştur. 

,,. 

) 

"A1kaılaş111111 lıkibrtİIİAnt biU 
ber: 

- .ve rllenceli değil mi? 

sma alarak ba.şlıyan Gençlerbirll
ği yine ayni eeri inişleri yapma.. 
ya. başladı. Nihayet 33 Uncu dn.
kikada Muhnfız kalesi önlerindeki 
karışıklıktan istifade eden Genç
lerbirliği kendine galibiyeti temin 
eden yegane sayıyı yapmağa mu
vaffak oldu. Bu golden sonra Mu
hafızlılnr beraberliği temin için 
çok gayret sarfettilcnıe de mu. 
vaffak olamadılar Ya mUsabaka 
1-0 Gençler lehine neticelendi. 

Bisiklet teşvik 
müsabakası 

Dün Ankarada yapılan bisiklet 
teşvik müsabakalarına muhtelif 
klüblcrc mensub 17 mUsabılt işti
rak et.mijtir. 

Yart1'm teknik neticeleri ıun
Iardır: 

1 - Talat Tuncalp (Muha!xzg\l
cü) 1 ıaat. 7 dakika 20 saniye. 

2 - Orhan Suda (AnkaragilcU) 
tekerlek fa.rkr. 

3 - Ali Ersoy (GUne3) teker. 
!ek farkı. 

• 
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Memleket 147 ilerileme 
merkezi daha kazandı 

Mütekait ve 
yetim'erin maaşları 

(Baı tıırafı 1 inci-le) 
yıldöntlmünü kutluyoruz:. Yeni· 
den açılan altı Hnlkevi, 141 Halk 
odasile ıu ada memlekette 520 
taru;ma. öğrenme ve ikrleme 
merkezi Türk vatandaşlannın em 
rine amade bulWluyor. 

Halkcvlcrinin ilk açılış giln{i 
olan 19 9ubatı takip eden tatil 
günü, her yıl bu surette Ankara 
Halkevind~n. bu evlerin ı.nilli ha 
yatta g8rdiık1cri hizmetlerin va 
tandaşlara hesabtnt veren bir bas· 
bihal yapmak ve bu arada yenile 
rl a~mak bir anane olmuştur. Bu· 
gün de, bu kutsal vazifeyi yapar 
ken bütün memleket mli:ıevverJe· 
rine bu sahada yapmaktı mU1cet· 
lef olduktan yüksek milli vuı· 
felerlnl hatırlatır ve bu evlerin 
a~ alnesinde tonlanarak millet· 
çe yükselmek ideali için lSfrenme 
ğe ve öğrctmef.c koımuı olan 
yurttqlara sevgi ve tqekküderl· 
ml sunarım. 

Sayın ntandqlamıı. 
Bu yıl, halka hizmet yalunda 

cumhuriyet halk partfıfnfn yeni 
bir teşebbQstl ile huzunınuza 
geldilimden dolayı. ayn bir 
~vk duymaktavmı. .Bu. köyle -
rtmbıt kadar nUfuı edebflecek 
blr bUnye tqıyan yeni ıı;ık kay. 
na.klan. halle <>dalandı!'. 

Re1fmlmiz. bUtUn vatandqla. 
" duyuşta, dUeUnOşte, lnkıllb1 
an ta vı.,ıa etele vUrflr bfr cemi 
yet halinde giSnneifi en esaslı 
gave blllr. Bu itibarla, birer 
ktılttlr kavna~ ve halk Unlver
sf~~f namr.edl otan halkevlerfle 
eehfr ve kua.bıdanmtzt mıı.nen 
aydm18.tJ!' ve oldunll'ken. V8.fl!'
talarmm azlrf,ı ve muhitlerinin 
darhı?l yUzUnden halkevi a~a. 
ğa nıUsıı.it bulunmıyan köy ve 
:nuıhal!elerf bu ıni?.el tesebbUs. 
ten mahnım bırakmamak, ~ 
yflksek ldealfni aynı zamanda 
oralara da ulaştırmak için, bal
kevlerf ntn kil~lik birer ntıvesf 
olan halk odalartle buralara da 

<.:"inneği muva!ık gördük. Geçe.., 
büyUk kurultaydnn tasvibini a. 
'an bu karar, bu:!iln ilk olarak · 
141 halk odasile tatbik sah~·n. 
:ıa P.'irmf~ buh•n!llaktadır. 

Bizce, hizmet ve m.,lıl,,etleri 
·t ibarile h~lkevlerile halk od:ı. 
lan araıunda hiç bit fark yok
tur. lk!si tle mcrrilekctin teru· 
'· isi, inktlô boı ben im"enrrıesl, ir. 
"an sevsrietnln beslenm~i. ı-~1 
kımızm kıvmet ve kabm••ctle • 
tinin yüvnplnıPsi ht7'31!!'!Un~a. 
wnr ilmitlerle ayru hizmetleri 
~ı~1.,.,rin umdu~uz mlle!!e!e
lerdlr."" 
Ba~e!d1 mncut H11l1rmcrinfn 

pmdlye kadar olan 4S•btmalannm 
memnnlyete !•Vln oldufunu av· 
detmlf. mOnevverlere hitap dde· 
ret •• nnrla tavsiye ediyoruz." 
"- Bulundu~u:nuz verlerdeJ:i hal 
'<evlerlnl ve hııtkodalarmt sizle
re dvenerek &!'tnUJ ve slı'""' 
emanet etmiı, bu1unuvon1z. Me. 
~ut. m0tfl!4!anft bllvflk Tl'rldye. 
vt mftn~e,- hıı.1k ve halkct mD. 
""""blrtlft yaalltıırak ve nf"T'-
1eteeftktlr. Bu ulhlrdı h~lmlz. 
r!en fera4"at ve h•zmet. ~1rfr w 
emek 1'e1deme1rted1r. Mualm' 
rnedenlvetl yartan zthnlvetle bu 
memteketln tııhf 1Jtmı. bu mf11e. 
tin ktnuırtınn h•temtılr ve bu eu. 
retle nlrk varhfmda veni ktv
metler belirtmek her ttırk mn. 
nevverlrıin kafasında. virdanm.. 
dıı yer atması lli.zrm ı?elen ve bu 
rfh"t'e hallcfOvfel'fn1'ı- ttıı11c-~ıt 
ıarmda belli ba.c.h tatbik sah&Sl 
lıt''"" bir va~fedfr. 

MiJlctin dü..5{inccJerfnden ve 
ıfuvcrulanndan, hiç ~a~mavan 
~IMU!den ilhs.m ve ~.nerji almak 
için onun vıimlan içine drmek 
1'nlarla kavnaşma'k, on1arla be
"'8.ber vük!e,mek lhtmdrr. Böy. 
le mOtemadf, samJmt temaslar 
net!cesinde<fü· ki, mı.nıttkir. e. 
dl"P, A.lim, ida~cL. hnllsa. he. 
oimfzin bu mfllete daha f avdalt 
o!acafınm:a !nantYonız ve ılır, 
den bu tUrHl ~alışmalar bekliyo. 

ruz. Binaenalcvh her halkevi. 
n!n, halkod:ı.srÖın işlemesi. ge 
işmesi yolunda o muhitteki bil· 
tUn mUncvver arkadaşlarımızm. 
ba.')kta devlet ve parti vazifedar. 
'arı olmak U1:ere daima dikkaL 
U, mUteşebbis olmalarını hara. 
ret Vf' ısrarla tavsive etlivoruz. 

Basvekil nutkuna "5yb son ver· 
miştirt 
"- Yirmi aenelilt bti!d5.1 ve inl:ı 
'ap savnı,ı havatrmt7.d!l her sa. 
·,ada dUnvavı mnta f'ttirlr mer. 
'1Jtle1ere varım milletfmf7in bu 
rnOPs•,.~le?'den de be~ledi~ ha. 
,11rlr. fevfıo:lf neticeten beheme
'1.a1 rıll\r.a~tt kıına!!.t'mfz Vlllr • 
1tr. Simdi 373 halkevfne tl~vc. 
•en 6 hlllkevfnl ve 141 ha'koda. 
"'mı acıvonım. Mflletimlı ı,in 
't •tlu otıun. 

Az'ı Re!sfeumhnnımuz, 
Huzurunuzla bl7!f Pereflendlr. 

tiniz. Taz\mle dtllrim. 
Hepinizi hllrmetle sellmla. 

"tm. 

latanbul evlerinde mera
aim Ye Fatiute "KanglSz 
pcuı,. 

Halkevlerinln kurutuıunun yıl 
danOmll fehrlmudeld Halkevle· 
rinde ide parlak ve ıengln prog· 
ramlar1a kutlul&nmıfttr. Halkcv· 
lerindt gGndllJ Ye gece toplantı· 
tar yapılarak vatandaşlar için bü· 
yilk bir kültilr kaynağı olan bu 
mileaaeselerin yaz:ife ve hizmetle· 
ri:ıi tebarüz ettiren nutukln ıöy· 
lenmit. konserler ve konaerler ve· 
rilmiştir. 

Bu arada Fatih Halkevinde 
konser verllmİ!J, spor müsabakası 
alAka ile takip edildikten wnra 
gece de bir ''Karaı:öz v,ecesi,. tcı:· 
tip edilmiştir. Evin tiyatro salı>" 
nunda evveli Kara-;CSz halckmda 
bir mUaahabı yapılmı$ mütuki · 
ben Safa Yurdamgül tarafından 
iki saat Karagöz oynatıtmı11tır. 
Bu Karagöz gecesi hUJud bir a· 
laka ile kaf§ılanmı§tır. 

Sulh ihtimali var mı? 
(Bat tarafa 1 incide) 1 SoYJet • l'la b&rblne nihayet ~ 

JDeft\lt ıwıtnJJk b•llhuırda aıucut mek üzere faaliyete geçtiği yolUll-
degildlr." da pylalar çıkmıştır. Tavaaaut 

.Ba,Jvekll fU 8GS!ert U&ft •tmifUr: yolunda lılolkova ile Berlln ara • 
.. _ OnUmd• mu.ast umaa Y&rdır sr.nda müzakerelere bqlandığr 

.,. Qmit ediyorum k1. .Whtıa davuı söyleniyor. Sancley Diapeo sçetc
Sçba enerjimi kullanmak tınatuu büe sine göre Almanyantn bu tarzı 

~,. haraketJ HlUerin aiyasl mlip.vir. 
Amerıka Hariciye leri ve Alman erklnıbarblyest ile 

M
. yaptığı konU§Dlalanı:ı ııeUcesidir. 
üsteıarı Gazete Rwsyanm bn pllnı sempati 

Bowa, 2ci - Amerika h&ı1cl7e mtıa. , ile karvtladıtmı. fakat evvel! Fin
tepn Ve!.t Romaya vaıııl olmU§tur, IA.ndJyada ''vaziyetlnl kurtaracak 
Buıtın kont Ci&Do ve lıluaolln1 11• bir gallbtyet,, istcdiifnl il&ve edi-
sö~kur. ~·~. Şayet Moüova bu gaUblyetJ 

Kopeohag konferanu elde edinceye kadar dlSğnşme~e 
l"aı'U, ıs _ OWDı&r~ ı.vec vı devamda ısrar eclerM Rwıyaya bu 

Norvoç harldye ııazırl&rmm ~opcıı· rı1fblyett blr &il evvel tembı tein 
hqd& yapUklan lçUm& 80D& erm1f manya pre.k kandan, rerekse 
..,. bir &.ebug 0 .,redil.m.ifur Deulıden fabııdJnayYa tariklle 

Tebuıcı. Uç ba.rictye ~ l'IA· gCSnderlleceı. glJnWlUlertn FinlA.n. 
ı&ndlya bariclye ouırma .,. lrland& ~ya vannala.rma ınAD1 olacak • 

lMifveldUııe tel&T&fia ••lAmlaruu bil· ~- tJ · J 
dlrdlk.leri ve kouteranata Sovyet • ~-.ye mD prt an 
:na b&rblıı.ln tatk.lk ecllld1gi, büt.UD Belgnd, il (A. A.) - PoHtfb 
flmal memlekaUeriDlD Sovyet ıtu.ya gazeteslnin Berlln muhablrl )'UI• 

il• ilnlAııdiya arumdaki lhUWuı Yor: 
..wıwa ve i'iııl&ndlyaıwa tam UUJı· Remn! tekıfbtere ratmen, Al· 

man matbuatmnı tavn P'lnllndlya 
lhtl!Umda bir tavassut hazırlan
dığmr göstermektedir • 

Çok lyt maldınat alan bur mah. 
filler, SovycUer blrllğfnJn bu har
bin tasfiyesi iı;:ln esas ttlbarlle 
ınutnbık olduğunu blldJrlyorlar. 
Mftzakerelere bqlandığı takdirde, 
Sovyetler Birliğinin yalnız b&rb -
den evvel FlnlU.ncllyn)'a knrm Uerf 
ıallrdU~ fnekle,rl idame edeceği 
haber verilmektedir. 

Fmlandiya tavasaut\1 
kabul ediyor 
Lond.ra. 26 - Flnllndlya hari

ciye nazın Tanner §11 bcyan&tta 
bulunm~tur: 

.. _ Şimdi blu hariçten gi5nde
rflen yardmı bir ay evvel gande. 
r!brllş olsaydı, Sovyetler ileri mev
~erimlzl iş~ edemlyeeeklerdl. 
FlnUl.ndlyanm barbe devam için bu 
gUn a~ toplara ve iMan yardı. 
mına ihtiyacı vardır. Bununla be
raber, dostane bil' taV&1Sut hangi 
taraftan gellr:se memnunlyetbahı 
bir ı,ekllde karştlanacalıtır. 

WiDi ıeııwı edecek bir L&nlda aQrat- -------------------------
1• bal Ye fuledllmeaiıı! -.mlmiyeUı 
arzu •• temewıl et.tikleri ~
mekı.tdlr. 

llılUteakiben tebliğde Uç memlake. 
Un bllUlD muhariplere karp muUak 
btr bltaraııık takip edeoeklert ve bu 
b1 tar&..'llgm herh&ogt bir taraftan 
yapılan bir t&zyi.lt neu.c..I olmadJCI 
ve blta.rat topraklarm m.uunlyeUnl 
tem1ıı etmek azmlnde bulundUklan 
hıaae ve m&1 aayiatma mani olmak 
Ye •)'rtlaoter •rbealia1ul konım&k 

l1zen denla b&rbiDde bılynelmilel bu· 
kul& lc.&l«MleriDe rla7et etttnc&k1arl 
beyu edilmakt.edlr. 

TeblJ&iD llODUAda 9UDa maellllne 
temu edilerek devamlı " bakla blr 
IUlla akdi leb1Dde t•mennlleJ'de bulu• 
ınılm&ktadlr, 

U.a1••rlla llnb. GG flmal ....... 
lcat ........ llUU'llU kabul edeni& 
kadUerUe Ud -.& sera.mu,uır. 
~ l8UJdlU tı9mla eclDıpek 

warWe, nD • Ral bu1ılae IU ı:ılb&
~t venMk i9ID AbDaltıum tanuut 
............ dair ........... 
tlkalldm• ••"•Uerbade mtlallt ... ~ ....., .......... ~ 

Cllll'nls_ .... ..._ • ..., ........... ıı.-., 

Fia lmbia.S. A1mae 
tan&111ta 

'•". -~ 

Alman propağandası 
(Bq taraft t lndde) l ~rln harbin mUttefilder ta • 

papndacdan. bu memleketler rafından kaıandacai?ından emin 
harb aahnetd haline geld!lderl ve olduklıırmı bildlrmit ve lng:llteıre 
empeeyallat menfaatlere himıet ile Fransa.nıu Türklerd~o daha in. 
ettlltler! takdirde ne vazlrete dil· ce ve daha sadik dosı bulamıya
ıseeeklerint korku Ye tet!ş verlcl ea.ktarmr ilave etmiştir ••• 
bir tekilde anlatıyorlar. Alman 
propagandası bu gayretinde bazı 

SovyeUer blrUlfnin taarruz hare. 
ketlertnJ haber vermekte, bazan 
da mtıttenklerln ktıttık devletlerin 
lılJdmJyetlerlnl tehdld ettfğtnJ ld
dJa etmekte ve yakın prktald 
mQttetık ordulan Km! orduya 
lrarp bir pandomlnanm lnıklalan 
pirimde Dert IGrlDllrtedlr.., 

Myterta dlpkaeta aü&rrtrl 
dnam ediyor: 

-bt malQmat aJaa maMUleır bu 
llDlr lwbbdD Tlrtdyeye taallUk 
edea ctUtte tamamf!n neticesla 
kabmt olmumdan dolayı mem
aadmta.r. T8rk mmett lngiJtere
ye brp dolltluğuna sadık kal
m&kt& ve aldaıınwnalrta. telA· 
• dlllmtrDılkt.dlr. Tl1rk IDllletJ -
Din Alınan pr'OJ"lp!lcWn karpm
da g61terdltf U.kayt.Jt;?f.,e, aebıele 
mmta'-'1a ,e.det'Dmtl otu il .. 
~ nıW Slr V)'BıllbmB Dld. 

Fırtına tekrar 
başladı 

500 kişilik bir polonyalı 
kafile Suriyeye gidiyor 

DllD ıece fırtıııa yeııtdea bael&Dut· 
br. Geç@ tatın& kadar pctdeW olma. 
malda beraber vapur Mf•riert Sntla· 
mmı lra7betml§llr. 
BugUıı ötıe Uzerl Kar&denlzden ıe!· 

mea beklenen Rumeıı baııdJr&lı Ar· 
dal npurunun akpm geç vakit veya 
1arma ıreleoeıf b1ld1ril1yor. 

ıtoııwıya.,va llUca eden PoloQ.ytJı. 

1udu llOO k!Jllik bir btUeD1D bu 
npurl& Unwunuzdaıı tnuıaıt reçın.,. 
lan mllbteme:dlr. llWtecn&r, m!lttettk 
lerlll I&* ordul&"9& llU.•k IQln h• 
rt;f9J'• ~illerdir. 

( Ba, tarafı l incide) 
partisinin be~lnel bUyUk kunılta
ymda da müzakere mevzuu olmuş 
ve bllkiunet bunu lmkiin nispetin
de temine calıpcağını vaadet.mL,_ 
ti. 

1940 bUtoeııJ hazırlanırken hU. 
krunet bu hususta tetkikat yap. 
mı!J. fakat bu maaşların fevkalade 
tahslsailannı latenlldlğl gibi hir 
ml.sU arttmnağa imkan bulunama· 
mıtbr. ÇilnkU bu it haı!nenin • 
:ıede OOij m'I •on Umv:a yakrn bir 
fedakarlığını tatil7Jlm eylemekte • 
dlr. Bunun için :ı:a,..,ılal'ak :r.ammm 
yıllara takslmi ve bu suretle !ev. 
·c~·, ·., t4b!!l,.atlıtrtn l'f!Vdernev bir 
rnlıU arttrrılmnn prensip ltibulle 
'aıbul cdllmiştil'. 

llk defa olarak &nUml\ıde'!ct ma
li yı1h:ım olan hazirandan ftfh:ıre'.'1 
hu kchil rnlltckalt. dul ve yetimle.
rln fevkalldo tahslaaUanna y{lz -
de yirmi be, n·St'('tfnd~ bir :mm 
vnnılma.c;ı muvıı.f'!k görü!mUı, ve 
bu ma'lts:ıtlll 194.0 mMra! bOt.ı;esl
ıin aU~t1h faslma 1 :milyon 2"0 
bin llm UAve olunnıu-t•ır. HU ·B . 
met rn.ıo bütçe proi"""''ni tn1riı,.~,, 
'>U hUSU~l'kf kanu12 1°ı i.hn~mt ~I' 
"l'.IC'cllse takdim cde,.ek ve kanıınf
vet kcspettfkten 1-0nra ha7.lrımd:ı.n 
1tlbaren tatbikata basJanaes.ktrr. 

Çay, çuval ve 
deri geldi 

Bugibı saat on blre doğru Akdeniz. 
den gelon RomM bandıralı Albajulya 
Dilebl piyasamızda alAka ile beklenen 
mühim miktarda lthalıl.t e~yası gelir· 
m~Ur. Bunlar ara.smc.1& kWllyetll 
ınlktarda çay, deri ve çuvallık kana· 
vtı;e vardır. 

Macaristandan makine 
alacak ve pamuk ... 

verecegız 

Ankara U - '8lıı1miade bulunan 
lılacar ticaret beyeU t.emaaı&ruu blUr 
mııur. Heyet yarm P•ıtey. gitm.11 
llaeA buradan ayrılacaktır. Haber ve
rlldlğl.De göre lılac&r Ucaret. hcyeUle 
Ue&ret vekAleU arumda llacarlat.an· 
tazı ithal edilecek maldııelere mukabll 
kWUyeW miktarda pamuk ihracı lçln 
yen.! bir &Dlqm& yapılmJftlr. Bu ll· 
tıaıAt ve ihracat Mac&Ntanla ara
m.a:<4 mevcut ticaret aıılatm.uı eau. 
lan d&irNlnde cereyan edocekUr. 

Bulgaristan . : Yugos
. lavyadan ".muhacir 

geldi 
Bu •bahkl koııvanatyond treni. 

Balkanlarda oiddeUl toğUklarm de
vam etmeal yüzü.tıden Uç aa.at ıeç O· 

lar.:k gelebUmiftır. 
Bug11nkU treniD huausiyeU, Yug03. 

ıavya ve Bul:ariltan Ttlrklenndeo 
m~ep muhacir katllelerlle dolu 
oım.ııaıdtr. 

Mıktan allmı§t buJıııı ba muhaclr

ıv, kalldllerU• 16rilfen btr ınubarrlrl· 
miM müUılf 110tuklard&Jı bUy~ bir 
tıeyecaııla babNtmJoıerdlr. 

D&b.& )'Qzlerce mUhaclı1n de bu· 
güıılerde ıııomleketlmlM ıetmeleri 

bekleniyor. 

F atibte bir kadm 
cesedi bulundu 

DQn u.bah Fatih camlainln iç aYlu
sunda t.qlar üzerinde blr kadın ölü 
olarak bulunmuıtur. Hüviyeti ve e&· 

nJ 6ldll#U meçh~l o1&D bu kadmm ce· 
.edl morsa kaldaılmqtır, 

Kllddelumumlllk ve ubıta tabklk&
ta bql&mı1t.ır. 

lngilterede tayyare 
müdafaa talimleri 

Londra. 28 (A. A.) - ~ şu· 
batta cenubi İngiltercnln bUyllk 
blr kısmında bUtUn gün tayyare 
nknılanna karıjı mUdafaa t.allmleri 
yapılmıştır. DUşnıanm Suthampto
na. PortJımuta ve Goısport'a ta.ar. 
ruz ettiği fa.rzcdllmi,Ur. Talbnler 
evvelce haber verilmeden yapıl· 
DUflıı'. Doğrudan doğruya veya 
dolayıslle bu talimlere 30.000 ki
şi 1şt.lrak etmlf ve 100 haeta ara
baaı. ~ aeyyar hastane ve hasta
ne treni harekete geçlrilmlşUr. 

Tallmler memnuniyete şayan ne. 
Ueeler verm.iitir. Lonch'e clvarm
dan Ye d&ha uıaklardan celen 
400 b.uta ara'twıı IOraUe S~ 
hampt.on ve PorWılut•a sevkedll· 
miltlr. Bir bucuk aae.tten daha u 
b1r saman içinde tuı teekib\tb bir 
huıt.aae ·tnnl a.ynJ lllPlta.ka.ya cit. 
-.ar. 

ls1eçie bombardıman ya~ 
tayyarecaer Finler e eslr di 

llclslıık.I, 26 (A. A.) - Fin umumJ kararglhı PaJ~~ 
İsveç kasabasınuı Sovyct tayyarelen tarafından bom~ 
kmdıı. a§ağıdaki maltUnatı vermektedir: 

23 §ubat ~ Finler. tayyareleri Sodankila el~ 
lnmeğe ınecbur olıı.n 1ki Sovyet miJJfızlminl ~lr etmi5lerdJt• ıJ 
lan esnasında bu ild tayyare zabiti 21 §Ubat &ıat 11.30 dJ ~ 
~et tJiyynresınin Murmanskdan hareket ctt.ğlni söyle~1 ıcıl 
tayyarelerden altw biraz sonra Murmansk'a dönmüş, di!er '"!' 
rına devam et.ınlflerdir. Bu tayyarelerden ycdl.ıJ°nln Pa;.I'_,-.., 
uçtuklan ve oraya bomba attıkları kontrol netlceslncü ıııeY"'."...ı1 
mt5hr. Esir zabitler mensub olduklan filonun uçuı 
sarahatle blldirm~ olduld:ın i«;in bu saatlerin Pııjala'yı ~ 
eden tayy~rclcrin gcçtlğı 88.ale tevafuk ettifi teeblt edfl l~ 
Yelkenliye taa.,ruz eden Alman tayyare 

··o' AD'l~terdın, !O CA. A.) - Diln llmulden'e gelen -..;fil' 
mindeki D:ınlmnrka yelkenlisi denizde bir Alman tayYe.re:';l ... 
muna uğradığını bHc'.ırmlşt!r. Tayyare yelkenliye kartl cıe 
ateı açmf!itır. Mermfler gel?llnln gilvcrteslne dUşmıışse 
hasara sebcb olmamıştır, •J,f 

K"'ntt.d1l tayyarecileri tn~i1tereye relcl~ 
l~ntlra, 26 (A. A.) - E'.an<ıdll kraliyet hava ku\'\'t. 

ilk hnvn filosu fngiltercnin şimali garb'sinde bir lim!Ulll gt 
derhnl !ngilterenh cenubunda bulunan Usstine hnrek<'t etf'ıl' 
filo ıncveudunun kaç kl~lden ibaret olduğu gizli tutuırnaktl 

Sovqet - f in haf 
( Bq t.arah 1 incide) 

Londra. 26 - Vilpurl (Vlhorg) 
,ehri Sovyet topçusunun devamlı 
ateşi altın~ad.tr. Şehir &villerdcn 
tahllve edilınfştlr. 
Şehrin ta.hliveııl lnııan r.ı>·~ııf'1ı" 

meydan vermr.mek mPkfl:ı.d lle )'R· 

nrl.ıruştrr. Evvelki g~e Sovvet tav. 
yarelerf Vilpurt mmtakMma p:ırn· 
~Utçt1ler fndirml"lerse de Finler 
tamfından yaknls.nrnrı;fardır. 

Finlilndfya kunumdanlı~ tara -
'ından yapılan he!!antara göre Vl
borg ı:rmıto.kf\Smrla 23 giln sUrC'n 
taarruz, Sovvctlere 80 llA. 86 bln 
k~iye mal olmn§tur. 

SOVYET TEBLtôl 
Moskova, 26 (A.A.) - Le:ning 

rad asker! mıntakasmın 25 §Ubat 
tarihli tebliği: 

Kareli Berzahında 18 subattan· 
beri Sovyet taarruzu ln'ırlıaf et• 
mekte ve dU~man ric'atc devam 
eylemektedir. 

Sovyct krtalan Mokst, baup, 
Apaan ve Jairapaan gölleri ara· 
arnda bulunan Sılmenkatja, neb· 
rine kadar ilerliyerck rnola mUs· 

Almanyaya gitmemesi 
için lngilterece 

alınacak 
Loac!ra. IG (J\.A., - 11De7U Skeç,. 

&azetesi ln~tere .bUkfünetiıı.ln Ro
ınanyıı., Yu.:-osıavya, Kacamtan ve 
BulgarLataod&A yumurta almak llzere 
bir §lrket vtıcuda getirdlğlnl yumak· 
tadır. 

Şirket bu memlısluıtıerlD ihraç .. 
debilece:t blltUn yumW"lalo.n sataı • 
larak Almanyaya eevkııdUmclcrine 

mani olacaktır. 
Uu tedbir, aynı zamanda eskiden 

Polonyadan yapılan yumurta lth&IA· 
hnm yerine kaim vo lııgtlJ.a piyaaa 
amda yumurta t1yatlarmuı dll§Dıulııe 
yardım edecektir. 

(Ba§tarafı l incide) 
km yolda lilaıU,Wr. tladNl da alma· 
ID8JD lf lu' • 

Vaka tahktkatQla Kadık6J mlldı» 
iumwnlal N!Wt el koymUf YO ilk tab 
Jqkatta, ölen ka.duıuı Araçlı Tevfik 
kızı Fatma iııınlnde b1rl oldugu ve Uç 
senedenberl beraber yqadığı Araçlı 

Mehmet Oğlu Yakup Topua t.&ratm· 
do.ıı öldQ.rilldUğU aıııaııılmıtUt. Cln&
yete, ı~ gUn evvel Fatmanm Yakup
t.an aynlmuı ve ban§ma •..eklltlcrtııı 

de reddetmesi &ebeb oımuotur. Yakup 
çok ııevdig'i ve berkeaı.en :U..kandığı 

sovı,'1Ueh:ı1 blr~ç det& OlUml• tehdit 
etm1g ve nihayet bu pldıoo cadde or. 
la!ımda OldUrmU§tUr. 

Vak& cllrmllolc§but kaıı•Jnu c;aroe· 
vesin• glrdlğlndıın buJUıı öğ?ecleo llOD· 

ra veya yarın k&WlD ml1hake.ne51 
tsta.nbul agır ceza ıııabkemellode J&
pılacaktır. 

1-lalk sandığı müdürü 
iyileıiyor 

Evvelki gece Barblye ile Tü.tlm 
arasında bir otorw>bU kaauuıda &IJ1' 
aurette yaral&naıı. latanbul ba1k ·au
dl#J mtıdQ.r11 8e~•t. ,apda teda~ 
netloeslııde dt1n kendlne plmlftb'. 

Huta.nedfııı, ,aralmm tehHkeJI at. 
lattı'1 .... 8dlhl TUl19U ıtUProa • 
•lmekte al~ ~ 

tahkem noktasile kas'~ 
borg'un 1 O kilometre~ 
ı;ahil derniryolu uıe 
Maksalc>hti istasyontı1'11 

mişJ:&Jir. 

17 ve 18 ıubat 
Finlandiya körfezini~ 
ve Bjjorke adastıırn 111 

hi~ kadar ilerleyen s~ 
lan düşmanın 313 ist 
g_aJ etmişlerdir. Bunla~ 
-ıı toplarla mücehbCS 
\erdir. 6'. 

11 den 18 §Übata Jcı 
kıtalan 92 ci toplı.rl• 
beton kale olma1': uıert 
kam işgal etmişlerdir· 

Sovyet hava kuV\'etl 
nln muhtelif mmtakıı1 
mııın kuvvetlerini ve • 5 

\eri bombardıman e • 
Hava muh~rebcteri 

21 dü~ tayyar~i el 
tür. 
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l3.a0/24.00: MUz.lk: K&n§ıl& mllzlk 
•M. ı ıg,oo: f'rugram ve aJeınJckıııı 
.ıaat ayarı, 18.05: MUzık : tu.dyo cıı.ı 

urkeatnuıı, 18.40: Konuşma l Unıuı.W 
rerı:ıiye ve Beden Terbiyı:ai ı . 18.~ : 

~ı:rl.ltı.ııt aaııL, ııuo : Mcmtdı.el eaut 
.tyıı.r1, Ajans ve mt!t~urolojl bllb:!ı h:rı 

ııuıo: TUrk 1J.Uzlğ1 : 20 ~ilik radyo 
.ıu hcycU lwn11t1rl. 19.65: 1'ttrk MU:ı:t. 
gt. Yeni p.rkılar. Ça:anıar: Vecıhe 
Ruşen Kam, Cc vJet Kozan. Okuywı · 
Sa.dl Ho~ses. 20.16: Koııuııma t Fen 
ve Tnblat bllgilerl). 20.80: TUrk ııu. 
ı.lği: Çalanlar: l{emaJ N. Seyhun 
i'"abrt Kopuz.. Refi1' Ferısaıı. ı - Oku 
yan : A.d.ze 'fozem, Semruıat OZde:ı. 

ııem, 21.00: TUrk Ml!Dgi: Karaucnız 

bavaları, RizelJ liaa&D. ıı..~: Al~: 

m.ıçUk orkestra, 22.lll Memleket aaa• 
ayarı, AJamı baberleıi; Zira.at. Ea. 
bam - Tabvtl~l. Kambly - Nukut 
tınuı, (Fiyatı. 22.30: MllzUc : Cu.. 
band <Pi.) 23.~/23.SO : Y&nnkl pro. 
gram. Ya kapanlf. 

- 141 - ~ ..... ; ... 8u9Cla 

tmı meydana wrmak istemiyor. 
Bakılım 901lun& kadar bangimiı 
dayanacalu. .. 

Jıuan oğlunun bir ağaç dalına yapı§ık olarak da· 
hi :ya§aaa, yaşamaktan memnun olabileceğın:i hay· 

retle görmü§ oluyordum. 
Etrafına balundı. Az. &teıde b1J 

kaya kovuğu görünüyordu: 
- CelAl, bak eu koğuk feJın 

değil. Orada uyuya.cağım. 
- MUzeyyen, bumda geceler • 

aeJl 80ı'hılttan donan:. 
- Futa mUballiğıı ediyorsun ... 

Aradığın yol lkJ adım ôtcml%de bu
lwımuyorsa ne istersen verlrlm .•. 

Müzeyyen bayın dUmdtlz lnmeğt' 
bqladı. Cellilin arkasından ıes
ıe.nmedl~ görünce doğru blr yol 
tuttuğuna kani olmuttu. Bir mild· 
det yürildilkten sonra güldü. Tah
min ettiği gibi 90ae ayaklannm al. 
tında görllnmUştU ... Ben demedim 
m1? ~olsun CelAle. Hani, biraz 
daha p.yret et.se beni dt kandı
n.caktı.,, 

MOzeyyen §OSeY~ indi. "lir mlld
det yolun kenarında lstl.·ahat edip 
gerl dönecekti. Fakat tam o aırn
da uzaktan yük dolu bir kamyo • 
rıun geldlı'tinl görUnce fikrini de. 
ğtştlrdl. Şosenin ortasına dikile
rek kamyonu durdurttu. Hayı'etle 
kandialı:ıe baka.n aoföre seslendi: 

- Beni de beraber alır mısı
nıd 

- Buyrurı knçUk hıınnn. Ama 
da! bqınd.a tek ba§l!UZa ne an. 
yonıunw:? 

- Otomobilim bozuldu, Yolu 
l&flrdını. 

Müzeyyen Uç saat sonra Yalo'la
da Otel Tennale lnntJş, Ud kfşi!Dı 
b'r oda tutmuş. Cel!li bekUyordu, 
Aradan lkt gün geçti, CclAl gö • 
rOnmedl. Milzevven a~ ' t merak 
etmek 111.zrmgeldlğine karar ver -
mlştl. Arkadnşmm kaybolduğum• 
1andanna kumandanına anJattL A
ramak için her yere adam çıkanı. 
eh. 

Jandannala.r ertem gijnll (YIUJ) 
daı!tarmın yamac;larmda açlrk ve 
so<'ttıktnn yan ötn bir halde but . 
duklan Ce?!ll Yalovaya getirdikle. 
rl zaman !ıfllzeyyen: 

- Ah bu ,. .. , ... l(ler Her zaman 
biz nvalh kadmlan haksT7. ve ka
bahatli cıltarma'k !cin ~ıı~rfTıdPn 
geleni yaparlar diye alSylcntyordu. 

Yüzü, bir sırtlan yilıü gibi kin. 
!e parlanu~ olan ağaç adamı, ~im· 

di kanlanmış gözlenni büzerek dü· 
~wıiıyordu. Bir müddet ikımiı de 
su~tuk. ZekAsıru muhafaza etıni~ 
olan bu adamın çektiği ıstırabı o
na ~ddetle hissetlirdiğimi anlanu~ 
tun. 

Buna müteessir oldum. Fakat 
kendisine bu suali sormak, bu ga. 
np hayatın mahiyetini öğrerunek 
hakkımdı· 
İnsan oğlunun bir a~aç dalına 

yapışık o'.arak dahi yaşasa, yaşa· 
maktan rru:mnun olabileceğini ha) 
retle görmüş oluyorchım. 
Ağaç adamı, ağaç dalına tüne 

miş bir tilki gibi boynunu uzata. 
rak uzaklara, ormanın öte tarafı · 

na baktı. 
Herhalde küçücük gözleri tıpkı 

yırtıcı orman hayvanlarındaki gi· 
bi pek uzaklan görebilmekteydi. 

Böyle bir müddet uzaklara ba 
kıp durduktan sonra keneli kendi. 
ne : 

- Yok .. kimse gelmiyor- ne 
oldu acaba? diye mm!dandı. 

Ben, onun harekatını hayretle 
seyretmekte idim. Zihnimden de 
bu garip insanın söylediği şeylçrin 
doğru olup olamıyacağını düşün· 

mekteydim· 

Eğer bu adamın söyledikleri 
mümkün olsaydı, btt kadar mü· 
kemmel Hind dili konusabilmesine 
nasıl imkan olabilirdi. 

insanlar a asında yaşamadıkça. 
yaınız tabiatin insana bir dili ko 
nuşturabilmesine imkAn yoktu. 

Nitekim zihnimden geçen bu 
suali kC!ldisinc de 90rmaktan net 
simi menedemedim. 

- Sana bir §CY daha eorma1<. 
istiyorum, herhalde bazı kederleri· 
ni uyandırma~a sebeb olmamı ha· 
na bağışlarsın .• dedim. 
Ağaç adam vahşi bir kinle yO· 

zfune baktı. Fakat kinini gizleme. 
ğe muvaffak olarak tatlı bir res· 
le: 

- Ooo .. zararı yok.· Zaran yok. 
Sen Hintli dc~lsin! Her şeyi söy· 
liyebilirsin! Her ~eyi konuşabilir 
sin! 150 senedenbcri ben bunlan 
konuşamadım! memnunum! dedi. 
Ağaç adammnı bu sözleri bana 

tekrar resaret vermişti: 
- Sen, dedim, nasıl oluyor da 

küçükken bu ağaca bağlanıp bıra. 

Islan bulun 
Birkaç gUndenberl, gOneı bize 

kilsmüı de kendisilc bizim dünya
ntn arasına mahsus bir perde çek
tira:ıit gibi, İstanbulun bulutlarla 
ltaplanmıf olması herkesi bıktırdı. 
Bu bulutların daha kaç giln , urc
ccğini önceden s8ylemek kabil de
ğilse de (•belki, bu yazınm gazete. 
de çıktığı giln parlak bir gUnCf 
çıkacaktır) 1stanbulun bir yıl için· 
de vasati olarak kaç &Un bulutlu, 
kaç giln bulutsuz kaldıimı arat
tırmak milmktindUr. 

kıldığın halde ana dilini ö~reniıı 

konu§abıliyorsun? 

Atraç adamı gayet uzun ve hem 
beyaz olduğunu iOrduğum dilly 
.e nasırlı dudaklarını yaladı: 

- Ohl •. Buna hayret ıru ediyo. 
$un? dooL 

- Evet .. Çünkü &en insanlardaı ı 

uzak yaşadığın ha!de büH1n bu cı 
varda kullanılan Hint dilini mu. 
kemmelen biliyorsunl 
Ağaç adamı: 

- Bunda bilfilds hiç şaşılaCik 
bir şey yok.· diye gilldü. Beni bu 
ağaca bağlayan kabilemizin t>n 
bilyilk sihirbazı Gonataradırt O 
beni adeta büyÜ)'Ünceye kadar 
yalnız bırakmamışurl Hergün ge· 
lir. beni yıkar, tarar, bana )'Clvru· 
suna bakan bir ana gibi bakardı~ 
Hatttı, hemen hergün vücuduma 
birçok il~lar da sürerdi .• işte vU· 1 
cudumdaki bu siyah uzun kı:Jarı 

görüyor musun? Bu tüyler onun 
sürdüğü o llAçlarla meydana iel. 
miştirl 

Ağaç adamı biraz dOşündil. Son 
ra kendi kendine söyleniyormu~ 

gibi: 
- Demek otuyor ki .. diye mırıl 

dandı.O benim bu hali anladığımı o 
vakitten hesaplamış ve vücudumu 
muhafaza edebilmek için bir hay· 
van postu gibi bir postla kaplruna· 
ya uğraşıyordu .. Oh! Bu sihirbaz 
CJ<matara benim babamdı! 

- Baban mı? halcikt baban mı? 
- Evet.· öz babam? 

(Denmı Tar) 

•,, ,...,· ·. - .· · .. ·. . ' .... 

Satllık 
Bakaht presi 

40 ton tazyik kabiliyetinde 

1400 kilo aıkletlnde BAKALİT 

mamuUtı luıalinde kullanılan Al 
man m·..mulltı yeni · iı eı pr~,.: 

ve kalıpları teferruatlyle berabeı 
satılıktır. 

Müracaat yeri: Fatih manJsal• 
Furun ıokak bir numaruı hane 

Sinema ve tiyatrolar 

~ u 
ŞElllR TtYATBOS1J 

Komedt lwıauı 

Ak§&m 20.80 da: 

Herktıa \'erli) ııırluda 

llALll orıcıa:n 

Bu akşam t da 
Zozo Oaımuıa 
( llı ILM)'wucu) 

ALEMDARs nemasındc 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - K ... ~akçılar 

~----~ ~~~ 

~~..._.. 

Almanca dersi 
Sen ve aıri HABl:!:U Mctodiylc 

ıe mutedil (krctlf' derıı alrnala i• 
eyenlerin .. Almancı ~tr~nım.ı . 

·ımıne mektupla guctemuc mO 
acaatı. 

• ·- • : •• 1• • •• ,• ~ \ - • - ' ' 

Askeri 
Kamus 

Herkese ıaıım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
:iı&ht Jerl: \ 'AK.J'l kltahPYI 

bulutları ••. 
Yazan: Cr. G. A . 

fı~h. ertesi yıhn da ancak 7 S günU yağışlı olmasından ileri ge.. 
lir. Yoksa btanbulda yağışlı ve rüzgarlı &ünlerin 125 e çık
tığı da vardır. 

Bir de, gökten ıcJen yağmurlarla yeryüzünde biriken ıu.. 
yun mikdanna bakalım ı On iki yılda vasati olarak bir yıl i· 
çinde 678 milimetre ıu.M Fakat bir sene içindeki vasati hesap 
hilyilk birıey ifade etmez . Mevsimlere ıı?Öre ayırınak 15.zım: 

ilkbaharda 119, yazın 85, sonbaharda 161, kıpn 341 ınt· 
limetre ••• En çok yağmur kış mevsiminde. 

Bulutlu günler istatistiği de lstanbulun - maalesef - le
hine çıkmu. İstanbul soğukluk ve buometre dereceleri bakı· 
mından bir şimal iklimi sayıldığı halde bulutlar bakımın hn 
- aksine - cenup iklimidir. Ayni au derecesi Uzerinde bulu. 
nan baıka iklimler kadar bulutlu ve yağmurludur. 

Elimizde bulwıan Uç yıllık bir istatistiğe göre, bu Uç yıl
da vasati olarak bir yıl içinde 216 giln bUsbiltUn kapalı, a-ı. 
cak 86 gUn bllsbiltiln açık, Ust tarafı da bir gün içinde hazan Bulutlar ve yağmurlar insana sıkıntı vermek.e beraber, 
bulutlu, baıan bulutsuz geçmiştir ..• Oörülilyor ki bizim güzel bereket versin ki. mikroplu bastalıkhr bakımmdan zararlı sa· 
lstanbulumuzun bllsbiltiln bulutsuz geçen günlc.ri bulutlu yılmaz. Bilakis yağmur bir taraftan havanın içindeki tozlan 
gUnlere niabetle pek azdır. ıUrilkliyerek, bir taraftan da havadal:i mikroplan ihata eden 

Havadaki bulutlar daima sakin, aeseb katsalar , ıene ta• ıu habbelerini bUyütcrck havayi temizlemeğe yarar. Onun i. 
bammül etmek kolay olur. tnsan güneşten mahrum kalmakla çin yağmurlu mevsimlerde - başka bir sebep bulunmadığı 
beraber yalnız buluttan çok pk!yet etmes. Fakat havadaki halde - mikroplu hastalıklar azalır. Birçe>k yerlerde, yağmur· 
bulutlar çok defa yağmur, ya kar, ya frrtm.a, baza.t da dolu lu günlerde öJUm sayısının da az olduğuna dikkat edilmiştir. 
getirirler. Onun için lstanbulun bl>ylc rllzglrh ve yağışlı gUn. Tcrkoı gölünden İstanbula su getirilinceye '·adar burasının 
terinin de bir yd içinde vasat! ne kadar olduğunu merak eder- ıuyunu asırlarca temin eden de bu yağmurlar olmuştur. 
~ı:ı.b: Fakat bir iklimin rutubet d·r·c~si yalmı gökten eeten 

Altı yıllık bir lstatistife 18re yafııtı ve rUzgArlt gUnlerin yağmurlarla mUtenasip değildir. iklimin a:r ve ~ rok rutubet-
ftlatisi ancak 95 çıkar. Fakat vuati u.yımn bu kadar az ot.. ti otma .. ına seobcp havanın id n"' ... tcf ~u bulıumm mikdandır 

' 

Şif A 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi g<S· 
r en ilaçlar varmış fakat, ALL· 
COCK yakısından bahsedilince, 
kat ' iyen milbalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği lbir 
ALLCOCK yakısı. bir gece ~r· 
fında tesirini göstererek ve d~ 
vamlı sıcaklık tevlit ed.-rek ağrı.. 
yon mahalli teskin etmiştir. 

ALT.COCK. Romatizma, Lum• 
bago. Siyatik, delikli AT.LCOCK 
yakılariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK vakılannın tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATf K 
DlR MASAJ ~ibi hemen ağnvaıı 
yerin etrafını koplar. Al.LCOCK 
yakılanndaki Kırmızı daire •• 
Kartal resimli markcı!'ına dikkat 
ediniı. Eczanelerde %7 buçuk 
kuruştur. 

,-iiliiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiimiiiiiiiiiiiil··--

8 uruşukluklar ı 
ve lekeleri 

Nasıl 
re mizlemeli ? 

Su yeni ve 
cazip gÜ· 
"":ellik reçe
• fl!4'ini tec· 
-Hbe edi-

• ""iZ. 

Cild hOcey . 
rclc:rlnılen çı 

kırılmıt Tı 

arc:nç n •A 
laıo bir eıl 
dın unııurla . 
ran• nıüşalılh 

yeni •e kı~ 

nıt"tll cevhrı 

1 
hulbasa: BIOCEI." tabir edill'r> 

ve Viyuna Oni"erslte<ılnln mq 

hur bir profuörO ıanıfından keşi 
ve 11enç huyvonlarıhn lll)"l'I Ilı 

nulı bır ıanıla lı;lih~I eılilc:n hı 

kıymelli Ce\'her, c ll ıtın unııuru o 

lon peıııhe renkteki Toknlon krt

mı lerkihlnl' karıştırılmı~tır. Bı 

kremı her akşom yntnııızdon e\'· 
veı kullanınız. Siı uyurken, cil 
ılıniı bu kıymetli Cl'\hcri ma~ 

<ırı.Jer. tler sııhııh uranrlıltınmt 

cilıliniıln daha açık, daha ta:ır 

\'e daha 11enç olılııılıınu görecl'k· 

,ınlı. <:Onılnzll'ri de yn~s ıı beyu7 
renkteki Tok:ılon krl'mini kul · 

laııı°"nıı.. Uu kol:ıy tarzı ıednl ~

yesınde her kııılın 10 yaş dohıı 

ı.(enç l(Öriiııchılir ve l(enç kızla· 

rın lıill' ıuııta naz:ırile 'iCyredc 

cetı ~:ıyanı hıı)·rel bir cild Vt' 1 
hır tene nı:ılik ol:ıbllirsiniz. To· 

k:ılon kremınin mfl.,mir netice 
~ '" .. ı n~-~~ • .,U,. • 

·' ........ 
ı _______ -
1 r.···-·· .. ······-··········-······ .. ····:m 
ı···---~~:-~:~=~--- 1 

:: Dr. Murat R. Aydın 
Haeyoğlu • Parmakkapı, imam 
fiıoknk No: 2. Tel: 41553 
:5Muayene ve her türtu ciia 
Üamdiyab fıkara için parulz .. 

mu1 o altı yıJ ~nde bir yıltn pek mUste&na o!aralı: 27 giln ya· Bu b•kqDdiD lt~ MI rutu~tH blrJ:liır u.... r. G. A. 
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BAŞ, DtŞ, NEZLE. 

GRiP, ROMA TfZl'JA, 

NEVRALJi , KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
1. ( ··~ lll ~ , ........ - '>.lif "" .~ ''• • .,. ._,, . ' "Jil • • ' , , 
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HUsnU hattan: 10 numara aldım 
GRtP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ - DtŞ - KIRIKLIK 

SOGUK ALGINLIKLARI 
veAGRILARI 

rr.IŞ BANKASI 
1 1940 küçük cari hesaplar 

• 
TESKiN EDER 

lı _, 
BAK ER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed peır
desülerini, Trench - Cotları, 
en birinci İngiliz ve Fransız 
kumaılarından spor ve fantazi 

Sen de benim gibi rap. Bu nevi vazlfefetf 
· oll iyi •apmak lcln 1UNGSRAH ICRIP1 

ampuflarının bembeıaz ve parlak ısıl•"' 
lltllJacın var. 

f.ff oc. ~ 
f.ff f,ot 04Jtk~ 

1 
kostümleri her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fia tlarla tak
dim etmektedir. ----·---- BOURL~ iJi~flDEfflffl AN 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve 1."UmbarMtı hesa11lannda en az em lirası bu. 

1unanlar 1;11rrı1ıa rlah i l edileceklerdir. 

- 1940 ;ı~ram1vrleri : 

det 2000 lirnh k...,. 2000.- li r a 
3 .. 1000 •• = 3 000.- .. 
6 it rmo 

" 
s::s :ıooo.- .. 

12 .. 2~0 ., -= 3000.-
" 40 .. 100 

" -= •IOOO.-
" 7i'S .. r;o .. = ~7:-)f}.- .. 

2 t0 .. 2:; .. = n2:ıo.- .. 

.. 
Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletm~ Umum idaresi ilanlar1 

lııiuhammen bedeli 26~00 l lr& olan Uç adet röntı;en cihazı TC te!erruatı 

9·'·9•0 .alı gUnU saat 1!5 de kapalı zarf usullle Ankaradıı. idare blna.ıımda 

aatm alınacaktır. 
Bu işe girmek lsUyenlerin 1987,!5 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiğl. veslkalıuı ve tekl!Oerlnl aynı gün ~ıuı.t 1 -i de kadar komı.,yon 

reisliğine vermeleri la.7.ımdır. 
Şartnıı.mcler 130 kuru~a Ankara ve Haydarpaııa veznelerlnde satıl· 

maktadır. (H3•) 

• * * 
Muha.mmen bfodell 1680 lir a olan 3000 kflo tutkal ı.:uao 11\lt gllnQ H llt 

(10.30) on buçukta Haydarpaııada gar blnuı dahiltndckl komlııyon tar&!ın· 

dan açık eksiltme usullle aatın ıı.lınaeaktrr. 

Bu l§e girmek fııtlyenlerln l.26 liralık mu vak ka t teminat ve kllnunun tA· 
yln ettiği ve!lalkle birlikte ekıslltme gtlnU saatine kadar kom isyona rnUra
caatları JA7:ımdır. 

Bu işe alt cartnamclcr komisyondan pıı.rurz ola rak dağıtılmaktadır. 
(l:?Gi) 

Nafia Vekaletinden 
El!zığ - 1ran hududu hattmm takriben yU% k ilometreden ibaret bulunan 

EEIA.zığ" - Palo - Şeyh Vlran deresi kısmının etUt ve apllka~yon ameliyatı 

kapalı zar! usul11e mUnaka.s:ı.ya konulmuştur. 
1 - MilnakMll 12-3·9'0 tarihine teaadil! eden salı gUnU saat on aıt .. ın 

vekA.letimlz deınlryollar inşaat dairCıJlndekl münaka.~a komisyonu odMındn 

yapılacaktır. 

2 - Eu lşln muhammen bedeli yetmlo bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört bin yedi yüz ell1 liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme §ar tnamesl Bıı.yındırlık ~!eri genel oarl· 
namesi ctUd umuml !ennl §artnamesl, katt nıUkMl!erln heııaplarma alt 4 A 
numaralı tıp, fStikşat haritası katar ııUratıerlnl ve !ren mesafelerini r6ııtc

rlr dlyogramdan lbarcl bir tıı.kım münakMa evrakı Uç yUz em k11r11§ mııJı:a
blllnde demlryoll&r tn:aat dairesinden tedarik olunabilir. 

~ - MUnakasaya girmek lstlyenler bu huswıtakl her türlü referansla. 
rmı \ 'c diğer vesikalannı bir Jstldayl\ bağlıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün cv,·cı vektılctlmize müracaat eder,.k bu mUna1<asaya glrcb!Jmelt 
için ehliyet vesikası lst!yccckler ve bu veslkalannı tekli! zarfınıı koymuş 

bulunacaklardır. 

6 - 'T'ckl t verecek olı:ınlar tekli! zarfiarmı 2490 numaralı kanıınun•ın 

ve ekslltme şartnrımcıı!nln tarifıı.tı dalre3ln<le haztrlıyarak m!ln!!.lCManın ya
pı!ııcıığı ııanllen h!r l!Rat evveline kadıı.r numral ı mnkbu;ı; mukııbllinde ın,aat 

dı\lresi artlınna ck. iltmc ve ihale koml:ıyonu başkantı:rna vere.ccklerdlr • 
(t\14 ) ( H 19) 

1'ürlcive iş 8nnkasına para 11atı rmal(l<ı 
miş olma~. aııni zanıantl11 talii ııizi rlrı 

\.. 
1/f1lmz 11ara /Jiril.:lu 
rlm1emi$ nlur.<ttmuz~ p 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
• • • • • l • • • • • ~ , ., • • • • ' 1 • • 

• ••• ** 1 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sab:ıtıları 8.30 a kadar; nkşııı11 . 

lon 17 den sonra Llilcli Tayyıırı 
Ap. Da ire 2: No. 17 de huta lıınn ı 
kahuJ "drr. fTelrfnn • 2:19!'ı:I ı ..................... 

r•Dr. Kemal OZSAN.._ 

'

U rolog O pcrntör Beyoğlu Is· ı 
tikli l caddesi 380 numarnlı 
Ohanyan apartmanı Buna 
Pr"'""I ;; •• ·; TPI: 4.1.2.35 

• mrrı 1=-21 e 
Vakıt IV~ atbaası ıdaresine müracaat 

istanbul Beled ıv'1 

ilanı arı 

lstanbul Belediyesine müsabaka 

dört müfettiş muavini alınacaktır. 
1mtlhanıı. girebl.Jmık lc;ln: I' 

tı1~ 
1 - Türkiye cumhuriyeti tf'M.Mm~!\rt ~ 
2 - Slnnen 3!5 ten yukarı olmamak. &'~ f 
3 - Her tUrlU sıhh! ve bcılenl an:r.ı\lıı..r 

m~. / 

(n°1edlye t:\ra!ındM tayin edllecek olan Bthht hc}'ette~ 
caktır.) 

bit' ~ • - HllsnUhal eshabmdan olup !ena 11' ı 
lunmadığmı pollıı tahklkatlle te,-ş ~ 

:S - Askerlik vazlfeıılnl tll!en ita etın1-'ı.ıı 
6 - AskC'rllk "\"'eslka.ıır 1le nU!us tesı<e~edlf,., 

varakaıımm ıuıl!annı veyahut Jle 10tfl 
suretlerlnl ve 6/9 ebadmdn Uç adet . J 

7 - YUl<sck bir mektep mPzunu olrtı~CııJY.ı 
Yukarda zikredilen \'l\SJ!lnrı haiz olUP ritıııı' 

uzusund~ bulunanlar 2·3.940 ~ ~ 
da llıı l.ııtanbul Belediye Relsll~IJle 
melidirler, ' 

~t ı 
!mt1hıı?\ 8 ve 7-3-9i0 çarşamba ve pcr~embc gUnierl 511 

umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

lmtllıan programı: 

ı - H uku k1 ve lktrse.dt ma.l(lmat. ısı~ 
2 - Devle~ ve Belediyele re dair ınfllİ ri (1 

3 - Delecliyelcrln fRhalyctl hUkmlyele 
l a.rı ) 

.uıt61Y' 
• - Şehircilikten malt!at ve gaye, P""' 

°"ehlr l~lerl hakkındaki dUşUncele'• 
(3 Sual tahrlr1, dördllncUsU ııö:r.:IUclllr) / 

.,.f 
l mtlhanda mu\"a!fak olanlar araıımda mUsavat ı.'lll<" h 

garp llsanlanna vukufu olan tercih edllccektlr. ~ r 
MUfettJş muavlnllğlne ta.}1n edilecek olanlardan tld!l111~ıtl' Al 

!kl.ıılne Ucret verilecektir. Maa;, ve Ucret mlktarlan dcvıet ııUl' "\ 

lonmn l<vhit ,., t"dOIUno dal' olan '60<l uumomh •:"" ) 
t"'sbit edllecelttir. (1H2) ~ j 

• • "' • , .. '• ,, ... _. , \ •' .... '·• "' ' ' ~" ,.: • ' t -·, .. ' .ı,.ı.• ·" .) . \ .. 
VA K 1 T ·matb~9; 
Kitap kısmını gerıt~1ı 

1 
tanzin1 edip açnııŞ ,.,. 

Kitap, mecmua, gazete baİıt· 
Tabiler namına dizği işleri 3 ...................... ~ 


