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Harbin altı 
aylık bla~nçosu 

------- --- e 

Almanya, harbin bit•· 
cefİ garp cephcıinde, 
müttefilılcre altı ay oa
lıit Jıaz;andırmııtır; ba 
altı aylık dcur• a11l 
horbin ha:ı;ırlık acorc•i 
olmaıtur; ha:zırlılı d•V
rinin altı ay ıiirmeai 

harbin u:ı;un ıiirccefinc 

yeni bir delildir. 

Yazan: ABİDİN DAVER .. 
A vrnpa harbi, altıncı a• 
~ yını bitirdi, yedinci a• 

yma bastL Bu yarını 
senelik mücadelenin bir bilan
çosunu yapmak fena olmaz. Al
nıanlar altı aylık bir bilanço neş
rettiler amma, bu daha ziyade 
Alman milletinin maneviyatını 
yükseltmek ıçin yapılmış bir pro
pogandadan ibaretti. Nitekim da· 
ha birinci maddesi, keskin kes- , 
kin propaganda kokuyordu. Fil
vaki, bu madde, İngilizlerle Fran· 
sızlar artık harbi kruıanamıya -
caklaTını biliyorlar ve harbe gir
diklerine pl~man oldular, diye 
başlıyordu. lııgiltcre ve Fransa
nın mes'ul devlet ricali, lrilıihlİi, 
harbi kazanacaklıınndan kat'iy~ 
yen emin olduklarını söyledik -
}erine ve her fırsatta zafer bi
zimdir. dedi.klcrilıe gön>, Al • 
manların altı aylık bilançosunun 
birinci maddesi, çocukça blı: id· 
cliadan ibaret kalıyor. 

Harbin muhtelif c~pheltll'e aıi 
altı a•·lık bir bilançosunu da biz 
yapalım: 

SİYASİ CEPHIID!:_ 

Harp başlamadan blı: iki r;iin 
evvel, bir tarafta İngiltere ve do
minyonlan ile Fransa, Lehistan, 
i'ürkiye. Romanya, Yunanistan, 
Mısır ve lrakın, ıliier tarafta ise 
Almanya, Sovyet Rusya, İtalya, 
Buliaristaıı, hatta Japonyanın 
bulunacaiı ve böyle bir cihan 
harbi patlıyacaiı zannediliyor • 
du. Altı ay 50Dl'altl vaziyet şu • 
dur: Almanya, Sovye, Rusya ile 
beraber Lehistan paylaştıktan 
sonra, İniiltere ve Fran•anın kar· 
..,....da :valnız kalmıştır. Sovyet 
Busya da, küçül Baltıl;. devlet • 
le:rini kendi emriıı , riın ettikten 
aoııra Finlandiya ile harbe tutuş· 
muştur. Almanyanın mütıefiki 
İtalya. harbe girmiyerek •Gayri 
muhariplik• diye bitaraflıktan 
ayrı bir vaziyet icat etmiştir Fa
kat Balkanlarda sıılhüıı deva • 
ıınnı ister bir siyaset :kip et -
mektedir. Türkiye de bitaraf de
iil; fakat •harp barıci .. olduğunu 
ilan etmiştir. İngiliz tacına bağ
lı ayrı birer devlet olan domin• 
yonlarm hepsi Almanyaya harp 
ilin etmişler, bıınlordaıı yalruz 
cenubi Afrika ittihadı harbe bil
fiil iştirak etmemiştir; diğerleri, 
eepbelere asker gpndermişler -
dir. Harp, Afrikaya sirayet eder
ııe cenubi Afrika ittihadı da fi. 
len harbe girecektir. Mısır ve 
Irak da, aşağı yukarı, cenubi 
Afrika ittihadının vaziyetinde -
dirler. Manda altında bulunan Su
riye, Filistin iibi meuıleketlerl 
ıaymıypruz; fakat, bunların ef· 
kiin unıuıniyesi de Almanya a • 
leyhindedir. Japouyaya geliuce, 
bu dev Jet, Alınanyarun Sovyet. 
lerle anlnsması üzerine, Berlin • 
Roma • Tokyo mihverinden uzak 
laşarak bitaraf kalmıştır. Sovyet 
Rusya, müttefiklerle harbe gi
rerse, Japonyanın da Uıak Şark· 
ta Sovyetlere taarruz etmesi ih· 
timali vardıı·. İngiltere ve Fran· 
sanın garanti verdikleri Roman· 
ya ve Yunanistan da, bir taarru
za u~raıuddıkları i~in harbe gir
memislerdir. Türkiye, Romanya 
ve Yunonistanın dahil olduğu 
Balkan birli~i, bitaraf hır vazi
yet alııuşsa da Balkanlarda sul· 
hiin idamesi azmindedir. Bulll"
ristanla :Uacarhtı n ıl.,1. ~imdilik 
uslu durnıaktuJırlar. 

Altı aylık siyasi vaziyeti hüla
sa edersek göriirüz ki, harbe ta· 
kaddilın eden günlerdeki bed • 
binlik doğru rıkınamıştır. Avru-
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n n ingilt el Kızılordunun korkunç 
ab· taarruzları püskürtüldü • A. 

ıa 
• 

• 
lngilizler Alman kömürü 
~ 

Italyan vapurlarını 

yüklü Finlandiyalılar Viborg'da mukavemet ediyor, 
tevkif etti şehrin birçok yerlerinden Sovyetler geri atıldı 

ltalyanın teklif et~iği konferans Binlerce gönüllü Finlandiyaya 
hareket etti yardım artıyor italyanın İngiliz 

ablukasına hürm t 
edeceği bildiriliyor 

Çemberlayıı Roma •eyahatinde Mıu"aolinı tMı berabet"-

IBern, li (A.A.) - cOuralett! mek tillıırindıe ~·. 
Deaıtenin<ı• nm Londıradan öA· Si(yasi ltıta.Jıyan ımııhırfilinin 
reruliltinıe #!lıre ne !~e ne d'e llı:anaaıt.'i şudur: ~ prcııta.. 
İotııllıva Almanı Gtömü:rii dolıııy:ı • ıto noıtası beısmane m~e ~ 
si.Yll'e çıılı:ım lhffiBfı vaıbıimleştır.. (Arkası 3 iiııeii sayfııda) 

Deniz muharebeleri 
müttefiklerin lehinde 

--
Vekiller 
Heyeti 
Toplandı 
Ankara, 5 (A.A.) - Jiey'etl 

Vekile bugilu saat 10,30 da Ba~· 
vekil Refik Saydamın riyasc • 
ti altında toplanmış ve saat 
14 e kadar ruznameye dahil 
muhtelif mesaili miizakere ey· 
)emiştir. 

)nünü Bulgar se
ıirini kabul etti 
Ankara, 5 (A.A.) - Reisi • 

rumhur İsmet İnönll, bugiin 
öitleden sonra saat 18 da, iü
matnamesinl takdim cdeeek o
lan yeni Bnlll"r elçisi Ekselans 
Kirofu mutat merasimle Çan· 
ka;yıtda k11bul buyıırmıışlardır. 

Helımki, 6 (A.A. - Bir Fin 
tebliğinde lb'i1dirilclii'(:irıe göre, 
3 rnaxtta Vlborg körfezinde buz
ların üzerinden geçmiye teşcb
lbüs eden dii':lman, ııeri püskür
ıtülımiiştür. Vuoslri ""'Ladoga 
ımı şimalinde Rus taarruzl~rı tar
dedilıni~'·ir. 

Kar.,Ji Berzahının Ş<TI'kında ve 
Ta:ipalede şı\idetli 'lıoııçu fo:.liye
t:i ohnu,"ttn·. 
{l(jUaıınidkulede cr,Teyaııı eden 

çetin m u~a""be esnasında Rus
lar, 1200 kişi lkaybeltımi$]erdir. 
iKuihmo i<Jtikametinde Finler SoV'
:yırıtıleııiaı ıbir istinat ııdktasını el
ler.ne geçiıımisl·erdir. Sovyet 
lkıta.Jarı Rautısi'deıı c€ıkilımişler ve 
şiunaie Uıi!nı 3 kilamı<.tre geri
lemiŞ!eJ:dir. 

Fin hava kuvvetleri Kareli 
IBIGrzalı11'da Sovvot ko1lannı v~ 
3(;1.ı;l:> 'rı hoırb, ~rlı.m~n etm· le,r. 
dir 

Sov.y. t :ıyy.ırolerı Ladoganrn 
ı;inıali şarklsinde hüvük bir fa· 
alıi1Ye<t p,östeıımiş ve VHman&t.-;ı
m, KU'Pa.s ve M.7tkasdkada 

eidill hasar i'ka otımisleıxlir. 
Me.>n.Z.e'ket dahilirn:k· Sovyet tay

yar<!leri Kymmene, Cotky ve 
( Arka.s, 3 ilıı~ 6aytada) 

14 Se>'V'yet tayyar es\ 
cla.ha. clilşO.rillclO 

S01J11et bombardımanından soıııra yangın ... -------
Mlllfıkat esnasında Huiciye 

Umumi Katibi Numan Mene· 
mencioi:ht hazır bulunmuşhır. 

Sovyet-Aıman • Arabistanda bir Velsin sulh 
hududu 1 

ıu!~ı.::;k~i'~!~tko~~~u muharebe başladı teşebbüsü 
aıııııtıı:daki wblil!i neşrei'mİflltir: 

Takriben 1500 kil<ımetre uzun,. 
ıutunda Alınan - Sovyet hududu 
boyunca hudut işaret direkleri 
tesisi ml, 27 su.bat 940 tarihinde 
bitmiştir. 2820 işaret <lireği di -
kilınis ve yeni hududun hey'eti 
..unuınüyt>Sinin tol'.lQl(rafü hariıtası 
çıkan lınıştu-. 

ŞEYH MALİK DİABAİ 
V ALİSİLE ÇARPIŞIYOR 
Şam, 5 (A.A) - ,Şiınall Axa- çı.kmı.ştır. Bir müsademe olmuş-

bistanda Neveitden ıbildiriltlyor: tur. BirQOk 01ü ve yaralı varıdır. 
Diabai Emiri Şeyh Malik ile 

Vels Dr. Schacht'ı A-
merikaya davet etti 

'7-=- '9 -ı-cl c:a Diıfuai va.'isi Şeyilı Rasıt ıbin Mek- Her iki taraf dostlarından imdat 1 
I ..._. .K'- & • '-& tup arıınında .bir ihtilaf ~ş- istemişlerdir. Ve şeyfrı Malıike, 

Lozan, 5 (A.A.) - Lozan'a f!e
len B. Sumner Ve!<;, doğrudan 
dokruya oteliııe ıııtmi~-tir. Kenrli.. 
si yorgun ııözüküyord u. B. V cls, 
çıırşarnıba akşamı Parı.ı;e hor~ket 
edecektir. O zamana kadar Ece
lini ziy;ıreti hakkında Aın<Tikan 
hariciyesine raporlıırın yııza~-akDün bir Alman tahtelbahiri daha ı=ı -:- 1 ~.~ ~ .. - . tırSevh Malık şehri munaı;ara et- ~a;..~:! :e~!::.ı:ı~:!ıu:; 

b ld Al 1 
• • f Selami s:ı;et ın ıllt tclıl ~tir Vali qOO süvar· •ı kar dev·0~ etmektedır· . 1 (A k 3 ·· · 1 dal atili 1

1 
man arın vazıyefJ ena Romanını yaltınJa ncır• ___ · __ -___ !_._e __ ·_şı ___ -_ .. ___________ r_as_ı_u_"_"u_s_a_.1_a_._ 

tır. 

b a ı lıy a c af ız 

Garpcephesindefaaliyetgenedurdu Başta esen Valinin mühim beyanatı 

Garp ceplıesiııde fngiıi:ı: askeı·leri istirahat halınde .. 
Loıwa, 5 (AA.) - Hava Ne - te1baJıir ta:hrip edilmiştir. 

zaretinin bildirdi.fı;ine göre öğle- Londra. 5 (A.A.) - Bahriye ne-
den soııra Sclıinli.ıı !boğazında bir zareti, lıitam 'bulan haftanın İn· l 
İn.ııiliz tayyaresi •bir d~an taıh· ,ııiliz ,baftıriyesi için mükemmel ı 

kavak yeli 1 I 
1 

Blrll•Ç gUne kadwr Stanbulun imarı harpten sonraya kaldı 
ZIYA $AK/RiN 

yeni tarihi t•frlka•ın• 
ba•lıyoruz 

Allahın Arslanı 
ALI 

Korun~ı·a tedbiri olarak ahşap 
mahalleler ortadan kaldırılacak 

Bunlardan b••k• ikdam "'~ 
karıtertn• bektafllljjln 
lçyUzUnU anlatacaktır 

Dede Balb>a 

Afrodit Davası 
Ya.aan: Dani, Remsi Korokı 

.Af:rodiıt davasmın :bütün •af
sila:tı Afrodiıt nedir. Afrodit ro
manı. A!rodit mahkemede, Ai
rodit münakaşaları, edebiyatçij 
mı hukukçu mu, umumi aliıka, 
Avruuada akisler, müdafaalar, 
malııkemeniıı karaTJ: Yarın çıkı
yor. Bü•ün mi.\vezzilerden arayı~ 

ı. ... 1... ,,;ı;.: • .... : ..... n ......... 1 .. :1 -..1 .. - ı. ......... .. ~ . .-.-~ 

• a.. Kırdar 
Diyor ki: 

clstarıbıılda 
:filhakika bir i
mar hareketi 
mevcut mu~ 

dur? Belediye 
reisi ve bu 
hareket l e r in 
dirijanı sıfatile 
hemen itiraf 
etmeliyim ki 
hamle olarak ' 
tavsif edilebi
lecek maalesef 
biT imar ha
reketimiz yok
tur.• 
(Yazısı 3 tin· 
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BOYOK TARrHT ROMAN': 1221-1111 

ç s 
• M. Sami Karayef 

Abdül odir efendi İzmit çıktı. 

Binlerce müridlerı karşı gelmişti. 
- Taşekıküır uderian ağam, ı:;uı. 

Clan bamın efeuci yıe söy len.-iru.z, ı 
~ şmdili.1< Pöııültcek bir 
işim yok. .. Sonra, sav-el ~a.ne
de ı:.ırada isti:caılıa~j yian.. Hem, 
Sultm l:ıanııının hasta.ııkları müd~ 
detioce buırarla buluının.ımı ge
rek:~ .. Ne ol!ur ne o.Lmaz... Lobu
sa.lik ha!ınde ciınleriın, ıpeı:Ct.i['m 
b\.cumu ol.ııbilir .. Dedi. 

Araıı, bu sözler karşısında ne 
diyıeceği.ni şaşırdı. Sulıtıın !lıooı
ma al'Zlldeae,ğini söyılıyere'k çe
lıtMi.. 

Seytı .fendi. hiç s,.,.,.yı lbırakıp 
,;der mi)ıdi . Can Baılışa, her ne 
bal ~- QOCuk c!oguraooık:tı. 

Fokat; hazı.r Dilrii.'ba elioe düş
müı\ıllii. Daıl:ıa orrur.ıla iki defacık 
blr arada hulıınnııııı;ıtıu. Bırakıp 
~ ~li.. Bu akı.! alacaJı: 
l"Y değiJdl 

Arap, $e,ll'htcn alaoağvu aldı.Jı:
tım soma; ooğru Sultıa.n han.ımın 
ya11ına çı:kıtı, v<Dk'ayı an.lı>ttı: 

Can B.:.hşarun asa.hı ;;1.riınrlen 
o:vnaı:mştı.. Derhal Araba şu emri 
..uili: 

- G.ıt. o herife .. Padişaıhm emri 
tııöviedlr cie.. Der'haJ yarm ha.ro
ket &Kin. .. 

Arap, hammıru.n Ş,ey:!ı hıa!kıkın
daılci infia.llııe bir türlü ımaa:ıa ve
rernzyorou. y a1nız 'X.'lrli~ mana 
f:IU iıdi. 

- Şehzadeyi yaptilttau sonra; 
&&hi artıla.tıyor .. 
!Her ne hal ise; ATa.p teıkra.r 

aşağzya indi. Şe)1hin ~lrul 
lcaııik.ara sıı.ratını aırzettti. Arap: 

- Efendi hazretleri.. Paıd'.işa
hırruz el'eııdimlz ha.zro erin-in e
mirleri iın.ıış.. Yarın İmtiıte hare
ket: EMrıeıı.i:z. mu.=.eor imiş.. On 
beş gün oonrn avdet etım<niız i
rade 'bu:vuruhmıış.. Dedi. 

Şe}tı efendi. lbu sö:ıılıeııi. lkay ~ 
sı:zJ.ılk ille karşılıııdı. Soğuık kam
lıllikla mıikaheLe ollti: 

- Ağa bazre\kri, liTııfeıdip e
ferıdimlzm huzuruna götüıürre
niz burada. liizumum olup olma
dı,i!'ıı:u arzedtıriım.. Ei(er, Su.itan 
hanın efıaDdi ihazrafiloo müıŞkül 
mevülıe ikakruşlarsa ha:IJ.i mı.ay 
olur .. 

Arap, Şeyıbin lbu ıınukaıbeksi
ne de cwaııı ver~. Pi;.jti.n 
Şe:ıtı neler söyliiyoardu. 

ilfa:reııı ağası tekrar yukarı har 
mmwıın yaruna fı.rlaıdı. MESe
]eyi ıdablıt. Can B "1l;;a haıba 
baıitnımıştı: 

- Ne ~iıısin ağam! .. Ne
diır bu jş!.. 

- Ne ya.payım Su.ıtan.mı!. İn
sana söz bı.:ıa:k:ınıya.ca:k şekilldıe 
iıoı:ıuşuym! .. 

- Git seyle.. Her ne kadar 
SWta.ıı lhanım gi!nnemen.irzi patlı· 
şaıha azı-eylemiş ise de, efendi -
m.'4 ~ müna.>ip bu.ywımuş • 
la:r de .. Ve ilı1e rodişaıhı görece
ğim. da'se ... Kızla. aga.-smı ~
dlmı. .. Efendiilni~e arzettiler .. Lü
zuunu yo1ı: .. Avıdetlıinde göıü

ı;Ririli, droile.r de .. 
- Baş üstüne Sultaııım!. 
Dıyereık çlktı .. Bu sefer Ara

bın da kaias.ı Jı:ız!lll.Ştı. Kızlar 
&jjaısırun mütemadiyen mutaddan 
harıç Sulıta.n hanımın yanma gi-
1'.i/e çıkması sa.rayıdakihrin d:ik
kaıt naızaruu çakımi.şti. Her hal
de orltalıkt.-ı bii' fevkaladelik var
dı. 

Faıkaıt; Hiç kimse bu fevka
Jade harekatın Şeyh efendi ile 
Dilriibr.ya ait bir me,el!' olduğu
nu bHmıyc.rdu. 

N·h:ıve., rtrap sw:ı a.cra oıaraıt 
Şeyhin huzuruna hı.şunla girdi 
Artık taka.tı kalmamıştı. Scize 
basladı. 

- Efundi t.a:ıretler! .. Fad'.şa
hınuz, avdcl:lerintle gfa ü,'1rüz 
diye irade buıyuxdular.. Yarın 

emrinize im yel!lrenli ~ ba.
zırlatmıştır. Dedi. 

&yh bu kat'i irade üzerine 
m ünıkesi:ri hayal olanuŞtu. Ellle
r;ni uiııJ.<rt.urara.k: 

- On .beş l?İill oonn mı döne
ceğim?. 

- Evet Şeyh efendi h=-etlıeri. 
- ÇEilrtiri, bi:z.i orada bckliye-

cclt ırni?. 
- Hay, Hay! .. 
- Deındk:, dön.üşte ibiı:i geti-

ııeceik .. 
- Eveıt, efendim.. 
- &Otan hanım efen.diıye At-

l!aıha ısınarlaıdı:k desek bıax i.. 
- Cok raılııa.1sızlar .. Yanların

da ebe h'.ı:lllmlar vaır efendim. 
- Ne çıkar, hi:ı. dilı:ıya:dan el 

çekmiış insanlarız .. 
- Haremi hümayuna gimıek 

bu sırada mümkün değil efe;. 
diım.. 

-Ya.. .. 
- İradei pa<lfaaJıi sudur eyle-

miş. 

Adıet. böv Ie<lir efendim .. 
- Pekfilii, ağa hazreitleri .. 
Kurnaz Şeyh ;:;iıdıM" ayak bam, 

Can Bahı;:.yı ve h<m de en ziya
de arzuladı.ğı DilrüılıaJl görmek 
isteyordu. Haılta, bir ıbiçimine 
gatiri:rse Dilıi1banı:n oda5ına uğ
.ra:yıp son arzularını da yeri.ne 
gdtirme!k dileyo. du. 

Faik.at; Harem ağası, bıçak 
gillıi !kocsi,p a1ıımştı. Pad~.ı:htan 
lba:hsedıi'l'(Jr(fu. Sarayı hümayun 
ooetierinden dem vu.ru}'O.I'ldu. 
Şeyh !boynunu hükl.ü ot.urdu. 

Art . tesoihi ve duası ka!rna
mı'.!(ı 

Salbaıh dldu, Şeyh efendi.. Pa
rı.wu.rini, hedij"C'lerini. L> .ınla
rını yüklenerek n..ıazze-zen çek
ti.r>iıye hinıdi.rildi. 

Arap, efen.did:en <ı:,yrı).uıken şu 
'lO!'da söylıuniymıda: 

- Şeyıl:ı efendi ıl:ı.azratlerı, in
~al:lalı. on lbe.ş ~ sonra sizi gene 
oorada karşııl<ıımaok şerefine nail 
ol.acağııınıdan dolayı lba.Miyarım.. 
Dedi. 

Ve verden l<.ımd.üli temenna -
lar ederek ay.rıldı. Şeyfiı hazret.. 
.lieri .. Boka. hed.i-velerle yıo!a çıık· 
nuştı .. 

Hele, aynca h=i slIDE'lıte YQ
pıJams olan Berut baıklavası şa
heser bi.r hediye idi. 

AıbdWkaıd!i.r efendi İz:m.ite çık
tı. Bweııce müridi>. Ti !karşı ge1-
misti. 
~yh efond~ye, İınıüt dar ge

liyordu.. Haıı:ta, c-sJrj gözde.l""l 
bile gözünde yıo.kbu. Aklı fiıkri 
sa.rayda · . 

On gün olmu.şt.u. Alxiu.1k:ı.ılır 
ef<:ndi günleri sayıyıordu.. Daha 
baı; ~ün vru-dı. 

Bir gece na.dide Beynıt baok
l:avasınıchın yeıınrve karar verdi. 
Bu ":izel hediyeyi açarak. Atı.ş.
tı.rdı .. Ncdıı:n sonra yatltı. ette 
ya,rısı kıvranarak kalik:tı. 

Şeyih efemdinin hali fena idi. 
Bağ'ı:rı:yıcxr, inıliyur, ikrv.rıın ılov
rım kıvıraru;;nrdu. 

Nillıa.yeıt, Albdu1kadir e~ , 
irııt.ı!'aıolar ;.;inde öldü. İ.ımUıfıte 
bu!lunan müridlıei fil2yı vaJa ce
naoıesini ılraldırd>Jar. 

(Ar-kası V41') 
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OZGUN --
1 Yn-: E~E ZOL~~ren: S~LAMl iZZETI 

Na. 68 rll 
Aıtuııın üstünde, güllelerle kur· ı 

&' nla.ra maruz bekliyen Vinöy 
ba~= çevirdL İlk defa gülüın
•edi. sonra gene dimıdik bekle • 
nüye ba;;oadi. 

Ar-oıda bir yani.arından bir ya
ralı ııeçıriyorlardı. Bir aralık Mo
r:S Lıtpula ses'endi: 

- Eğer bu meslek hoşuna gi
d ;yOl'Sa ,ınt onlara yardını et! 

Bir müddettir Sen-Manj'daki 
tıata.-y!l.lar şiddetli ateşe başla. 
nuşla..-dı. Boduan erlerin kuvvei 
n il.nevi~ e:.erini bekletme yüzün
den sarsmayı clo°'nı bulmuyor
ci~ Vir.öye yaklaıştı, lbir şeyler 
mml.danıd .. Vin.öv: 

- Emir alına.dun! Dedi. 
General Dırevin gene kurmay

larıle beraber dörtnala ıreciiı git-

!iğini giirdi.i-!er. General V enien 
den dayanmak emrini almıştı ... 
Neden sonra dörtnala geçen bir 
emirber Vinöye ıbir emir haykır
d,. Vinöy atının üstünıde doğrul
du, kılıcını çekti: 

- Çocuklar sıra bizim dedi, ile
ri ... Maıo!. .. 

106 · ncı hareket ~ti ... Bodua
nın alayı en öndeydi. Fakat d~ 
man öyle sürekli ateş açmıştı ki, 
bir sipere l{irınek mecburiyetm
de kaJdılar. Jan Metise: 

- Dikkat diyo.rdu .. . Burnunun 
ucunu göstereyim deme yıoksa ö
bür dünyayı •lx>y !arsın ... Bura • 
dım kurtulanlara artık karada ö
lüm volııtur. 

Geriye dönenler o.ldu. Bwum 
OOerir>e Vinöy ha;1c.ırdı: 

IKDAJI · 

Liman reisi ~·- ~inhisarlar 
/Vapurlarımız l f .1 dün sabah bir ( ev ere ıçı ı e 

vapuru boşalttı, Ecnebi sulara l şarap verecek 

Vapur Kadıköyünden 

fazla yolcu afmışh 

j. G~de _ ·y~ce_k l 
Navlun tıırıfesı / 
de Vekiller He-Kad.ı<köyünıı:ien !Kopırliye !(elen 

He:ı1beh vıaıpurunda dü:n salhah 
blr h00.i92- oJımus, vn:pur yo;İt.:ü· 
la.rı.ı:ıdan lıiır •kı:;nu Ha\darpa.şada 
dı.<:arı çıkarıl:ıruştı.r. 

Herkesin i.şlerk e gi.t.tiği bir 
saaı:.te Kadılköyıüıııden hareket e
dı.'n vapurlar çnk ıkııkbalık ol
makta, ayni zamanda bu v~-

1 lar Hayrlarpru;aya da uğrıyarak 
tren yalcu1arı.nı &lanal<rtadil'. Ge
ne dün ıbu şekilk:ie Kad1köyünden 1 
hareket eden Heylı<>liaıd~ vapuru \ 
QGlk ıka.Ialbalı:k olım~ ve vnpurda 
tı.sadüfen buhman Mıntaka Li
man Reisi Refik Ayantı.ı~ voı:pu
run hareketine müsaade etmiye
r.ik memurlarla yıolcuların bir 
'.losmıııı dışarı ç>karlm:uştır. Bu 
~ Kaıd.ıiköy - Haydarpaşa 
civarında ı:Jturan ha.Ikın senekT
denbeori yaıpına1.-ta a1iuğu ş1.1<iı -
yetin ne kadar halklı oJduğunu 

göstermi:,ıl:ir. Bu ::'Nar halkı 
Deniz Yollarına vaıkıtiyle müra
caa,t et.ınişler vıe saıbah.ları .Ka
drköy ve Hayıdarpaşad.ıın köprü
ye ak;;Mnları <la köprüden ı:ay
darpa.şaya iş saatlcr:inde ayrı ay
rı va,pu.r laır kaldırılmasını iste
mi:>lerdi. Lıman R~isli,f[i şımdi
ye- kadar )"irine getirilcmiyen 
bu dileği talıikik e1ııneı.ct.edir. 

VİLAYET 
------ 1 

Do~l'm ve öiüm vak'aları 1 
1 

&>hrimizin her lkaznsmda hü- 1 
1 kf rn.Jt tabi;:ılcri tarofından v>cTi

len ayluk d ığurr. ve ölüm cc.t- ı 

velleri ile nüfus i.darekrinden a- 1 
lınan acv-lık raıpo;rların ıbiri:birleri
ne uı:pıadığı görillm ü.~tür. 

Seııbest dditlıfarın ve 'bazı e
'be Ierin ıkıığum v<ılk'ala.rını haber 
v rnrenelı:·--i-nin de bunıfa irmil O• . 

d"4!u a.nlasılaralı< her .ı-okı!ıor ve ı 
e1)enin ıbz..dema c-nunt.azaman do
;<;uım·1aTı !lrnl>er ve~"Ti tebliğ 

1

. 
olunmu~;tur. 

BELEDİYE 

Kömür satış işleri 

'"'nzim ediliyor 

1 

Köııı.üır saıhşlarının şOO:riıniz
d<:! ı.ı.ı..: .su:raL e ıci:rrı.! olurra'Ca:ğı 

hakkındaki teferruatı 1> shlt et
mek üzere Elti Barillr'ın bir mü
messili ile Belediye İkt>Saıt Mü
dür1üğü a['afilnda temaslara ibaş-
1.amlmıştır. 

Öğııcndi{>iınize göre, cKuru çe:ş- I 
me. de büvük ve mcıtl<€zl bir de- ı 
po açılacaktır. Ayırıca her kıw.a 
mmlke-Linde de tali 'd~polar bu· 
· ıacaktır. 

Bira bardakları 
damgafa:ıacak 

Bira ıbardaklannın daıınga.ıan
m.ası işine başlanılıınası içıin i~ 
kıi1i gazino, bkaı;ta ve biraha
.ııelerd;-, bıı.-a satı.ş ücrcl).rinin 
de esaslı lbi.r şekıilıde -tc!!bit olun
ması kararla._<ıtırılrıuştır. 

Bu ücretler ve :ı-ı.ni tarifeler 
encümen ·tarafından haz>r 1-andık
tiın soı:ı.ra tekımil müemeseler<iriki 
bira !bardakları daııngalanılacak

tır. 

_ Çocuklar, kalhıbelik etme • 
yin ... Unutmayın ki, 106 ncı öm
ründe ka(mamıştır! 
Atını sürüyor, kaçmak istiyen

Ierin volunu kesiyordu.. Hıı;.kı.rık
lı bir sesle Fransarlan lbahsed.i -
yıordu. Ra;a öyle heyecanlandı 
ki, firarilere kılıçla vuııınıya baş
ladı: 

- Siz söz dıinliy'ecek :nllsiniz ... 
Yok.sa geri dönenm kafasını pat
latırım!. .. 

Vinöy ilıu hiddet ve şldıdeti iı>
temiyıordu: 

- Durunuz Varoş, dunınuz .. . 
Hepsi benim QOCuklarım, hepsi 
ibenim peşim sıı:ıa gelecekler ... 
Beni Prusyahlarla yapyalnız b11-
rakacak değilsiniz ya. 

Yürüdü, !hepsi arkasına takıl
dılar. Mıoris ile Jan kimseye gö
rüruneden bir çitin arkasına sak
landılar. Her an biri öluyıord.u. 
Moriı;: 

- Çok susarlıın! Diye kekele
di. Gırtlağımda yanık kokusu 
'VM. 

J an ba.şıru sa11ad.ı: 
-So 1feri.nodaı ben de bu ko

kuyu duvuyorclu.m dedi. Haııbin 

yetıne verildi 
'fürK vapurlarının ecnebi 

sula!a gitmelerinin menedil • ~ 
'dWne dair bir müddet evvel 
1 .P..nkaradan vcrlleıı fakat tcyi· 
\ dine iml,ln buhmrunıyan ha-l berin dc~nı oHuğu anlaşıl · 1 
) maktadır. illünakale Vekaleti i 
1 Ancok dahili ihtiyacımızı te • ( 
' nıin edecek rniH:ırda olan va- ı 
J purlarimızın ecnebi ellere ki· ıı 
\ rolaamas1nı do4nı lıulm!yarak 
: bu hususta bir kararname pro-
( jcs! haz1rlamış \.'C ·,-ckiller ı 
\ llcy'etinc verm.işti.r. Bu kcrar- / 
r name ile vapurlarımızın mü-
/ saadcsiz ecnebi sulara gitme- · 

leri mc.nedilınelite, yalnız ev-
i velce kiralanan vapurların 

muk;avelcdeki müddetleri bi
tinciyc kadar seferlerine mü .. 
saacle edilmektedir. İhracat 

: mallarımızı nakledecek vapur· 
larcla İstanbulda teşekkül etle
cek bir komisyonun müsaade· 
sile hareket edebilcceldeıdir. 

:llitnak~le Vekaleti Ertğli ve 
Zongt:lclaktan d:ğor limnni:m

. nlıza köıniir ta:;ııvacak V:Jpur -
l:ır icin ele bir nuvlun tarifesi 

1 

1' hazırlıprnk V"killer Hey'eti- 1 
l ne vcrın!lltir. Bu tarife kı!i?·\'1,.:; i 
1 ~ '.l"' c"r1,lt ü~re il.:.i türlilt!ÜL". J 

Ynz 11lt!VSi:nintlc e~·\*e1c~ yaz· ı· 
d i.:. mu :'.o ı,,., tatb.k edılecek. . 

ı .;.ıl"n<e de ilaha yüksek bir ı 
-. r t 'ivetc kona{!nktır. 

1 
.. J{ısm fırtıl'abr yüzfüıden va· / 
i purların Bcğazıfo nöbet hekli-
·ı lerek ,~e ~·abut günlrrec deniz .. lı 

h·r:!e kolank vnkit kr.yhetme
leri fnla maHnf yapmalarını j 
icap e.ıtirdiğinden .kış navlun
ları bunun için yük•ek "kabul 
e:lilmistir. 1 

1 
Diğe~ toraftnn buglinkü nav- ( 

\ lııoı yi.iLse!<liği üzerinde tet • 'I 
, Likler yapan liman rP'sliği bu 

1 ' na seb~p olHak kömii,r acak 
' larının çabuk kömür vereme- )1 

ı 
tne!:i ~i görmfştiir. ' 

Biron evvel ocakforda tesi- } 
sa! vapılması da icap etmek - I 
t edir. Bu yolda da bir proje ) 

~ J,azırlamnaktadır. 

\ı.- -- ·---~ 
MÜNAKALAT 

Münakale vekili şehri
mize gelecek 

!Miınak'1e Ve.<:aleti Ali Çetin 
Kaya buf?[inlerdc sehrtmize g.,_ 
lıecck ve Vclilile1e bağlı müesse
seler üzerin<le tel'l6!derd!e bulu-
naca.ktır. Vakii lıiLhassa Deniz
if',Jeri(\.-!e meşkul ola=k1ır. 

DEN İZ 

Zonguldakfa bir mayn 
kuma saplandı 

DÜ'D Zoıngul.Jdaıktan Mıntaka Li
man Rr.:·ıslıiığine gelen bir haberde 
Zıon.gu]daık sa!hllleıünde kumluık 
bir me"~kie se!'Sel"i nıa_y:nin sular
la gelerek saıplandıf(ı bi:lıdiril:miş
tir. Maynın iımhası içın buoadan 
'bir müfreze gön.dt.Tilecekıtir. Ay>
rıca son gilıtleıxle Karadeniz sa
hi.lllerinıcle serseri mayn.l:ar ço
eoaldığıııdan ıbu hıım.ısta ıtıcdbiır
ler alınaca.kitır. 

kok.usu ıolacak.. iBiraz daha rakım 
'Var, ~ilin. 
Rakı sıı.su:ı;Ju.kla.ruıı giderecek 

yen:le midelerini ya1.-tı. &-kala
rından ;boyuna asker ıgeliyor, yı
ğılıyor, onlan ileri itiyordu. Ni
ıhayet ·bir iham.lede çiti aıııp yıoku
şu· trnmanıdılıor, yay~a geldiler. 
Jaın: 

- Gelıdik, fakat lbalı:alım tu
tunalbilecek ıniy iz? Dedi. 

Gülle ve kurşun yağıyıordu. Üç 
kişi daha öldü. General Dueyin 
lbir iki ibata..rya göndereceği söy
lenıwrdu. Fakat gelen giden 
yo.kitu. Boduan: 

-Olur şey d~il diye söyleni
yordu. Bir alayı yaylaya çıkarıp 
takviyesiz tıırakmazlar! 

Solda heru:lek ~i bir yer gör-
rereı, Roşaya lhayk:ın:lı: 

- Şıı hendeğe l(i.rseler. 
Roşa omuz silkti: 
- Ha orns:ı !ha !burası, :fark et

mez, kımıklam.amak doha iyi 
- İvi armna lburadaı beyinllz 

öleceğiz ... 
Heıı:değe doğru yürüdü, !bu ın

rıırla bir obüs ~tladı, Boduan 
saığ :baca.l!ından yaralandı sırtüstü 
Yere vuvarlaıı.dı. Rıosa.: 

lstanbula bol mik
iarda blra geldi 

An!:;aradalti bira fabriıkası ye
ıni imal.&ta başlaml$ ve şellırimi
ze külliyetli ıınik.taTda bira gön
deriL"niı;itir. Bu surdle -bir buQUG< 
aıyıdanheri çekilen Mra buhranı 
kaLmaınıştır. Her ta.rafta lbira 
bo11aşmıstır. 

İnhisarlar idaresi fıçı ile şa
rap satısına bugünkrde ba._<tlıya
caktı.r. Şaraplar 100, 50 ve 25 
litrelilk fıçılar içiıııde sMılacaik -
tı.r. 

İda!"', kenıdi kamyonlarrle bir 
fıı:ı da ol.sa gerek !bayilere ve .<ıe
rekse telefunla şarap ıisliyen ev
lr.Te ·biz:zat malı götürerek tes
lim ed<e<:ekliT, fıçı ile verilece'k 
ou .şat1pların l.iltresi ıbayilere 18 
ve ~vlere 20 kımış.an verilece.1<
tiT. 

Sirkeci cumartesı'ye 
vıkılacak 

Sil'keci meydanının açılması 
:için ıStimhlklere itiraz anüddı:ıf:.i 
dün akşam bi'"m1'l:.i.r. YL1<ılma 
~ine cum:ı.ıJ s-i crl nünden YJiıba
ren bırrooa ba~lanılacalmır 

MÜ T.E F ERRİK 

lzrnır fuarına iştirak 
;çin bir komite 

6ehr.hn 'ııd., bulunan İznrir Be
lcoiye R(ııı:;· Behçet Uz dün Tı
caret Odasında İsta!iliu:I faıbrika· 
tör ve sanayicileri v>.· •görüşmüş
tür. Bu toplanlıda Vah Lılt:fi 

Kı . .-,:l.ar ds buLu:ı;ımustur. İ=ir 
Bded:iye Reisi, İzmir fuarının 
seneden seney>~ ileriledi.~ini söy
lemU, ve bu sene istanıbul sanayi
cilerinin gen.iş un.ilkyasta fuara 
işlirrnklerini temennı "1ırrıiştıiır 

Bun.un ii.»;Tine ılDPlantıda .bulu -
nan Mıntaılrn Tica.cl<'tt Müdürü 
A vn~-in reisJ.i:ğinde lbir tınnıhte 
sedlani$ldr. Komite İstanıbul [;alb -

rikalarımn fuara ızerı.iş mikyasta 
işıtfrakiı:ıi temin eıdece!otir . 

POLİS 

Dün bir köşk yandı 
Kaıdı'.köyünde Acı.barioemde Ne

şet Paşa sokağında Ankara Zi
raat Enstitüsü Müıdünü Nesiiıin 
zevıoesi Handanın cıturouğu 15 
nuınaraJ.ı. 'kÖ$kten lbaoada bi:riıken 
ku.rıunların tutuşması neticesin
de bir yarı.gın cııkmı.ş ve köŞk 
taım:mı€'11 yandfil<:tı>n ronra itcfaiye 
lırafından sJııdürülıınüştür. Köş... 
kün 4 bin ;.·,a.yıa ~rtah ol
dtı:i<u anlası.1.-ruş v>.• t.ahkiıka ta 
baslarımıştır. 

---0--

Ba'tacıoğlu beraet etti 
intk;an a:lrn;binde iık.i nüs!ıa.yı 

müddeiuımuımilH~e ,gönd~rmedi

ğmd<."n dolayı • Y erui Aıdaan• mec
muası sahibi İsmail Hakkı Bal
ta.,ıo.!!lu a.ley'hine Asliye 7 nci 
ceza maffi<emesine açıl-an dava
nın mı.ıılı.akerrF.si lbi1ıınis ve iiki 
nüshanın da ıkağıt buıhramnrlan 
dolayı i.i:lerlerinrle yazılı tarih
lerden OOll!r a m~r etıtilkleri al>

laşıJ;dı.ğı.ndan mazmmu.n lberaeti -
ne :karar verilıniıştir. 

- Böyle olacağı muılıaikaktı 
d iye söylendi Krınıklamak ooğru 
değildir. 

M.oris ile Jan kıoı>tnlar, BodillV 
nı kucaklarına alrlılar. Y alvarı
yardu: 

- Kı.ızwn beni bırakmayın, 
ııeyyar hastafıaneye götürün. 

- K.ola:ıı değil, kolay değil 
amma bir tecriilbe edelim. 

Hanıı!i yıoldan gideceklerdi? Sey 
!Yar ·hastahane nerede idi? .. Ar -
kaJıaırına baktılar, biraz evvel sa.k
laındıkiarı çitin arkasında iki sed
ye neferi gördüler, işaret edip 
çağırdılar. Sıhhiye çavuşları Bo
duanı kucakladılar. Vin.öy geldi. 
Boduanı mektepten tarunl.ı, çok 
severdi. 

- Korkma oğlum, bir şey değil 
Metin ol... 
Boduanı alıp götürdükten son

:ra Moıis Vinöye baktı: 
- s;z de yaral.ıııınız! Dedi. 
Sol çizmesi kaın için.de idi. To

"'1ku kopmuş olacaktı. 
Viney eğerden eğilip lbaktı: 
- Evet dedi, lbiraız evvel yara.

landını. .. Bir şey değil... Aıt üs
tünde dunnama rooni oı:muyor. 

(Arkası var) 
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'1 

i. ! 
Müstehcen nedir? Müstekreh nedir? 

Kız ve erkek, en büyüğü on 
sekiz, en kiiçüı(ü dokuz yaşında 
bir alay mektep talebesi arasın
dayım. Tuttunnuşlar: 

- İlle bize müstelı~en neJir 
anlat! Diyorlar. 
Başka blıi sarnyor: 
- Müstehçcn ile müstekreh 

arasında ne fark vardır? 
D~clim ki: 
- Pliıjdayız. Kumlara uzan • 

ıruş bir k;ıdın yatıyor. Bu kadı
nın vücudii V cnüs kadar güzel, 
yüzü Afrodit kadar cazibelidir. 
Mevzun bacakları, mütenasip en
damı, harikayı maddileştiren göğ
sü bediiyat nümunesidir. Bu çıp
fak vücut uzandığı ~·erde kımılda· 
mıyor; horeketsi.z duruyor. 
Tek deprentisi kalbinin da -
marlarında uyandırdığı ih • 
ti.zazlarılır: Bu kadar... Bu vü· 
cudün b'rdc~ıbirc lıarekete 
geltiiğini, kumbrda biikülüp kıv
rantlığını, bir bacağ·ı havada, ö
bür bacağı kuınlard:ı deprendiği· 
ni, gerindiğini, siirtindiiğünü, göğ
sünü kunılarda ezdiğini~ kalbi
nin gerdanında attığını görürsek 
manzara müstehcen olur. 

Pek anlıyamRm!c;; gibi yiizüme 
baktılar ve sardular: 

- l\tiisiekreh o-ınaz ını? 
- Zannetmem. Müstekreh bir 

gencin uzun paçalı beyaz donla 
denize girmesidir. 

Sustum, düşündüm: 
- Duru11uz çoct!klar dedim; 

dat'.a kcs.ı.irnıcden gideyim. Size 
nıüstek..-ch ile müstehcenin ne ol
duğunu anlatacak yerde neyin 
müstelıçen ve müstekreh olmadı
ğına birer misal getireyim; bu da-
lıa kclay o4ıcak: 

1 
Laooratuarlarda beyaz göm -

!ekli kimyakerler gÖ'rÜrsünüz. 
Genı;, ihtiyar, kız, erkek bu kim. 
yakerler sabahtan akşama kadar 
ınevaddı gaita ve idrarla oynar
lar fakat onları se~enlcrin 
tiksinmesine irnl:fuı yoktur; bu 
manzara müstekreh değiidir. 
Şimdi bir de müstehçen olnıı· 

yana misal getinıyim. Dandet'niı. 
cDeğirmenimden yazdığım mek
tuplar• eserinde •M. Seguin'in 
keçi•i• adlı bir mektup vardır. 
Bu keçi bembeyaz, yumuk yu -
muk bir dişidir; adı Blankettir. 

Günlerden bir gün Blanketin 
cam sıkılıyor, başını alıp dağla • 
ra kacıyor ve erkek dağ keçileri 
arasına düşüyor. Dinleyin Dau
dct bu teması nasıl anlatıyar: 

•Akııaına doğru, sağa sola ko
şup dururken, iştihalı iştihah ya· 
bani asnıa dalı yiyen bir sürii er· 
kek dağ keçisi ırrasına düştü. Bi
zim beyaz esvaplı kaçak heye -
can uyandırdL Yabani asma da
lının en iyi tarafını ona ikram e~ 
tiler ve hepsi de zarif birer Bşık 
ta vr:ı tııklndılar ~· A.n]aşıldığına 
göre de - fakat bu aramızda kal
malıdır Gringoire • içlerinden bi
ri, siyıih tüylü bir dağ keçisi, 
Blanketin haşuna gitınek bahti
yarlığına enli. İki 3şık, bir iki sa
at ormanlarda kayboldular; eğer 
neler konuı;tuklarını öğrenmek 
istersen g.it, göze görünmeden 
yosunlar arasında akan geveze 
kavnaklara sor.• 

İşte bu müstebçen değildir; 
işte gdebiyat budur, bediiyat bu
dur. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Glikoz fiatları 
da artacak 

lMarmara'da bir 
1 

İhtikar hareketleri şid
detle ceza:andırılacak 

Şı:ker fiya.1ilarınıda yapılan 10 
kuruşluk zamdan sonra; sek erden 
maonı.ı.J. madıdıc-lerin fiyatlarının 

~clıtilıınesi devMn etmdk.ted.ir. ' 
Bu ara; Zam ed.ilinemiş olan ve 
haLl. kilosu 18 kw-uştan satıl
maık'la ıbulunan gl:iık.O"...dan. yapı

lan helvaların !bile 5 .lruruş ru-t
tırıkiığı hayretle görülmüştür. 

Emniyet müdürü Muzafiitr Aka
lın ve Belediye İ'k<lısat Mik!fuü 
Sa!Uet Sezer dün de Vali ve Be
l~ reisi Lütfi Kınlar :i'l.e te
mas elımişler \."e bu hususta sıkı 
kıontrol yapılmam ic;ıiın icaıbeden 
karararı aılımı~lardır. Memurla.
her seımtte t;.litis ve ıI=trolla.
yıınınaıkıta okluklanndan en kü
rr ı,. 'bir ihti'ki\r bü\'iilk bir dik
kııd ıe önleneceılctiT. MuMeık!i.r
ler Milli Korunma kanunu hü
küıınJerııre g'Öre ve şıid.defile ce-

SİNEMA 

YILDIZLARI 

Sinema yıldızlarında evlen • 
mek hıısusunda bir laübaliliktir 
başladı, gitti. Harıl harıl koca
lıları boşanıyor !rnrılıları boşa
nıyor ve 'biribirlerile ı>vlenip 
duruyorlar. Şimdi Narına Şe
rer ile Jorj Rat arasında bir 
mes'ele r;ıkmış. Nanna Şerer, 
Jorj Rat'a aJıayı yakmış ve fa. 
kat Jorj Rat'ın karısı kendisin
den ayrılmak için yarım mil
yon dolar is tiyarmuş. 

Bizim Nanemalla ile buııu 
kwıışuyarduk da: 

- Vallahi bu ne tefsire, ne 
hükme sığar bir hadise değil 
Fakat, filmlerle artistlerin ah
lak ve seciye teşrikine başla • 
ladıklan anlaşılıyor! 

Dedi. 
Hakikaten, mevzularla rol -

ler arasında rabıta ç~ •• 
demek daha dağrnsu. 

BİLMECE 

HALLİ.. 

1 - Alıwınyanın elinde garp 
cephesinde taaTrUZa geçecek 
ve bu taarruzdaki sarfiyatım 
telifi edecek miktarda stak 
var mı?. 

2 - Almanya garp cephesin· 
den mi, bir başka cepheden mi 

taarruza geçebilir?. 
3 - Avrupa harbi kaç yıl 

sürebilir ve bu harbe hangi 
devletler girer?. 

N aneınolla, bütün bu suali,.. 
ri bana tespit ettirdikten son
ra: 

- Bu bilmeceyi en dağru 
halledene 1940 dirayet şampi-

kaza oldu 
Fakat hangi geminin 
ha.tığı beUi değil 
Evvelki akşam Maıımara ve 

Ege denizinde !od.us fırtınası baş
lamıştır. Fırtına yüzunden M~
mararla bir de ıkaza oldugu zan
nedilaııekitodir. Çıünhli dün sa
bah Y eıcil.köy saıh.iller~ sularla 
mühim :ın.iıktarda kereste gel
mısmr. Gümrük Muhafaza ""' 
poı]ıiB meımurlan .tarafı.nrlan tı>p
lanaraık ımuha.faza al/tına aJ.ınan 
bu liercstelerin ~ ol1JŞU ibıın
l;ı,rm bir ıınotördı"n 7±vade lbüCY-üık 
l:ılir yel!kenıli veya vapura ait ol
duıi!tınıu 'l'ÖS\eıııneıkıtıOO.ir. Fakat 
yapılan bütün t:ı.hikikaıt hiıd.i.se -
ninı anahıiıye'tin.i ınıeydaruı çkıka
ramamıstll'. Hadi5eniıı bugün 
aı.vıdınlruıması muMeıınel.d.ir. 

zaya ÇIU"Ptırtlacaklardır. 
Diğer taraftan ~"" istıihlilıka

tını amli!ımallt. üzere cglikıoız. fi
yı-,1ılarının da ar.ttınlınası Jsteııil
mi$tir. 

yanluğuıııı veriyarum. Her dip 
lomat müsabakaya iştirak e
debilir ... 
Dedi. Herhalde gazetelerin 

kitap, gölge, eşya gibi bilme -
eelerinden ve müsabakaların
dan daha iyi ve enteresan de
!il mi?. 

ÜSTE 

VERMEK 

Matbuat kanunu piyango 
yap1DJ1yı menetmiştir. Arada 
bir "Hilei şer'iyeli•, yahut da 
•Kitaba uyduı:nıak· ıstılahları 
içinde bu nevi tertipler gaze • 
telerimizde görünmüyor dcğiL 
Fakat, şimdi bir de kitap ver
mek madası çıktı. 

Bizim Nanemolla ile buııu 
kanuşuyardnk dil! 

- Böylesine üste vermek.. 
derler .. 

Dedi.! 

KAVAK. 

YEL i .. 

N aneınolla dün Selami İz • 
zetc: 

- Yeni Sabah da senin •Ka· 
vakyeli• l'Qmanı için yazılanı 
okuduıı ·mu?. 

Diye saracak almuş, Seiam.i 
şu cevabı vermiş: 

- Ben en önce «Yeni Sa • 
l:ıah• ı okuınam. Eğer bahsedi
len bir Ka vakyeli var ise o 
benim •Başta esen Kavakyeli. 
adlı romanım değil, Ahmet 
Cemaleddinin başında esıniyo 

başlıyan •Kavakycli• olsa ge
rektir. 

A. ŞEKİP 
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. ?~ geni kararları 

. r ılanJ a mi • Harici ticaret refmi 
(Ba§tarafı ı incide) ı skıtcmı:rı devlllmfur. ~ lludi tadil edilecek 

t- ~ •• itıııtı\•Yll doo- 1940 da daha Zlty'!f tll!lb Edil- h 
.u,..; . 

1 

mE>kteclil". Fır.1<at. -<;en hafta i- Billcreış, 5 (AA) - R.an-n a-
t.>ı. nw<> v~· • •-'-- -~-""'"""·'-'- ndaydı Tici tica.rt"t rcj:ımilıi taa:lii lden H "'" o- - ' ıırun ooyletlijtine ......... ·~•K"ı=;m yıanı . . b .. -

"'"" - - aiklar O =:m :İilalya ıfuh .. '1.<a busu.sun- .:kra]!fyct ka.rarnıımesı U'gW1 n..., 
fx_.la.J.U'llll m®arlp)enn ını da eSki :h:ırl::liın >buıtün yenilikle-- rOOL.:mı:;;.ir. K.ararname:ıin ıba<;lı-
f}J:l ~ ıbcr;ıbcr .ıaa.ua.ra. rme 'İŞ\irak eıtımiı:;tiır. Biıtaraflar ca .ı:ıayesi nıam.beıkafuı sınai f.a-
en ıııı: za.ırar veıttek hiır Ilı.al l.anı.- ba.ldtıntia da daiıa evvelre eöy- a:liveti."ti milli meniaE>tı.'ere ve 
nı:ı bııJuımıası için bir 'lronfe.ranıs :ıen.Eımiş olanlar ıttJ!orar edilir. mkışaf eden AW't.l'pa Vll!Zfyt:füıin 

· de derpi:; vhımnak.'tadır. Mtmar:iıpl.enleıı bir ,,,,.,, ru..aeır t.allnııLl ~i umıret.ııere jliire ida-
'U:!nclıra. 5 (AA.) - Avam Kar b ' , ..._ :re El:mekteciır. Kararname · 

-----~a, I'ta. ly·~ Alıınan kö- muharip taraf ır •wauan e""''l'll- LaJan 
~ """"" - ' - 1"0Ual !lı.ıılklnn tanmıazokıen :ı:yni. hassa $,'l 4<.üi.fu;yıona ma:nız "' 
-;-'' .,..dci haJ.::nıxla soı:ulan bir , ,~ Rom'"" a ""İn bir ,,.;;~ mübrem ~ u 'bııfldarm lsini o.::rmao:. "" -·, "" ,,_. ııu:.le O:'Vaıı> \·eren Cocm bugün ı Eltse~ior ,gll2lUleri de şöyle ~ lbir ibl.i.yaç sırımna ~,;k ol.an 
lid vır,ıurun t'!'-'ilill ed-jlmiş oJ,. yor: oozı iıptiı:h::i a:naddderin l<ttllimd-
d..,.;:ı.ııu 9Öylonı.iştıx. ~ ®rillii}'Or ki, dostiarı - ıma ·ı işinin bir niz:mıa lhağlan-

L;:oira. 5 (A.A.) - Gır.ııetcleır, :rruz itıaıyanlnr, Alman Jhrecatı- ıma~ · .ı!ııW eylemektedir. 
İzıaı.üZ - İ~an ihti1iıfınırı dos- _, •-·~ kanulan abl.uka, Al- .Ticari mfıbOOelelertle .kail>ili te- · 
tane bir burelte hallinin iyi kar- ~~;;;;·ıınıknaıtı:OO maynlar, a- da' 'il dövirı:ieriın bih'iik bh' kl9-
şı aoııacağuu bilıJinın..ıtl<> ~alber, bi'h ıırurvr..l:ar denttaJtıla.r vasıta- mının rmıni rayicine nazaran 
ıbu husu::Jta lngi.):.:ıre içm hıç bir ...... e ,.,;m,12 miilit.cfikı..rin. d~. -;ı,. malın lu:yımı;:!ine- gm'I! takriben 
s~ zat m\!V'LUU lbaıbsoiamıy., ;tt-;,..afıarın ticaret ı:emu..rini. yilixie 90 niSbetin.de ı:ıırUn ile be--
~ ıkaydıediyorlar. yardım iın'kımıru ıbı.."abnabızı.n ral:ıer 8* r~ teobiti şu fayda-
Ta}lmİS gazetesi yırayor ta'l'ırip ediJmelcrin>. ka:rşı mu- kın Clemin edeccok*ir 
Mevcudiyetimizin mevzWabsol laıtbeleylibill dlmı6: 28 teşri- 1 - :Rıtım1:11 l'JhaılatçıoJ.an da-

d""U bu ııo~·te Alımın ihracatı- n.s.ın.de ~J:ıştmlmı.\}tıx M'iite- ha arı pa:ra vereceloler ve doıla-
,..,.. -.... -. L ..... -'-4 ~-:..il., h~• pahaılı.lığınıı. mey-Ill du.rdunnaklı.Man.ız kırt'iYY= caviı< .AJrruıı:\ya lbüitün '""'"""" ,~;,-; ..,_ 

l!zı.a-.;.1ır. 1~..ere ~ i.lı- isl'erliği gi:ıi iblal ~~in w fa.. d8; ~~~iin-
tiıracı olan kömürü verebilıeı:dı. ıksıt Afmnn lıaarruzlanna ,g!idıon- <!!! d.aıha b"....,,;.,. bir mtizam temin 

· '3'.:..dir. '.Buna ll'lllkabi.l İtai- lEırtn himayıesi icin hlllr'P edenJe.. ~,._ 
. ibu lh~ her fürhl tdıli- cd'>lmiş olacaktır. ya ~il".e.reyıe .llıhyacı o1a.n ~ ırm e1anekrim 3 _ Tio.l!ret milbııdeleleri da-

leri verel>llir. lkelıe<'e ı~ııen riayt.>t ha '-''--''" ,._,_ °''?'~'- y~n·"-~ :tlkı tarafın hüısnüıtiyQL ~ :M.alıya hi.ıklımeıti ım!irlafaa ed&- ~'clo';;; '""' ~~ ......, ...,.....,,._ 
ıı:ne:;\ killidir. Bu 'takıdi:rde 1ki mez. B"'·-~. 5 (A.A.) - Milli pr<>-_,_ ....... .,_ Kamintenı iTe elbirliği yap,._ wu -·n tı.Uk.~~ teferruatı _.,~ raılt .An!ti!roımıı.lıem µsıktım bütiioı. P3.<(aru:ia Nazırı B. Raman'ın i&-
rııui$1~ ol.malda berıılber esas iti- ~ üzerine ı>r~a"a·nda /Na.-.~- "-_,. ...ı - - bu m~ ... --' v~>!.a1Si,1'e lruv\İ ıtlendlıınıiy.t ..,., " bari·~.., .._.. • ._...... ~ • ~ " zır~ ııni.l.li kalkırırua cephesi 
~ th~dir. ç~n Almanya baş.looısına ait n~- Gİıli'l.lX:u /La<mı ~'11.~ 
Te~uıı:iı ııa:ııelıeSi de şu ııaıia-- m:ıJ.U,nn taıksimi.ni vM edeuı:ir m-:-~ , 

, _ Almanya Ru.sya ile baş başa iarı ya.uyar: blac:ılc olan genç İ'tıclyan :tınpa.. Raıruınyanın Ankara Büyillı: 
Bu ~nin, İta\ra w., olan roiorluj!unun hah nice olur elcisi B. Slxrica da :illi propa-

tiıcııttüniızi ~a:kviyeye hadim <>- gamla ımimeışarhgı.'la. ~1ri1-
'-"--· i.Rnid etmalt i,<ti,'Ol'UZ. Roma, 5 (A.A.) - Alınan kö - .....-...... 
~u , murü vük'ü iki İta.lyan vapuru- .. ,,,.,.~ 
BWJUDla !beraber düs:nanlanını- nun mua'Veı:ıe edildığ;i.ıM, ve diğer Bu husus:taıki ık.aranı.amelıa', 
za k:ttŞJ rnalik oldu~ ıkuv- ,·•..:...ı·nı'n lbır ın· '"'ız' limanına ""'- lbu seb.ıihk.ı resmi gaızetcde çık-_ _.., bır' ~na.M- hlc bİ!r suntJıe ""' "._ ,..~ ım·-'ıır. 
_,... --ı tüııüldü~üne dair olan lıı:ıber, ıdrr ""' 
,_ geçemeyiz şam gazeıteleri taraiından büyük 

Paris 5 (A.A.) - Fransız b;!,Jık!.arla neşredilmişse de bu 
rmı&>ı""'1 t~va ıı;derı AJıman haıber hiclıir ak:sü!Bınel uyandır-
mnimün müsaderesi ile ~ met

Komedi Fransez artist· 
leri memleketimize 

geli} orlıır 
ı'Ui olın.a'lat.adı.r. 
cıdre ~ ld 
fun.arıı n iıeri sürdüğü iddia.1.

n oettı elıınek f:iiç ~. 

IEvvdi, b~iiıı. ~ eıdiirli
e-i sek!ilrle İny.iliz - Fr!!IJSl2: kont
rd\i 1914 - 1918 de iktmıılıııın bir 

rnam ır. 

Loııdra, 5 (A_.~) - Deal açlıkla 
rında Dovm ıh3"P kacağı kontrol 
limanına .buıı;in beş İtalvan va
puru ~~tir. 

Bu sa!:ah, Abnan kömürü yük
lü dört İtalyan vaı:ıuru daha Rt>
terdamdan hareket etmiştir. 

Paris. 5 (A.A.) - Komedl Fnn 
sez .artistleri, Ba..kanlara ve şarki 
Avru.,aya gitmek ü:;ere abüııgün 
ak.~ Pa.risten hareket e<recek
tir. 

s erleme rgisi 
Tımıe esnasında, Komedi Fran

sez Zaiirebt.e. Budapeştede, Bük
rest.e Atinada, Beıı,-adda, &>!ya
da. İstaı:ibu1da, A.nkarada, Şamda 
Beyrutta O'.Yllll verecekt.r. 

1 

' ' Türk Dili,, Bülteni ikinci ı
lngiliz Nazırları nutuk 

söy liyecekler 
Loııdca 5 (A.A.) - İııf;riliz Na-

• • • • 
serısının neşrıne başlandı zırJ.ıın, .veni l:ıir seri nutuk söyJi.. 

yeceklertlir. Na.z.ırlar, .şimdiye 
kadar nutuk'arında 1nıı:liz harp 
lhedef!erinden balıset.ıni.şlerdir. Bu 
defa muhtelif tezareUcrin harp 
foalh·etlerini bımis mevzuu ya
pacak1ard,r. 

.A.ı*.va, 5 ( A.A..) - 'lürck Dil 1 
Kurumu Genel ~ -
IDı lıildirihniRtiır: 

l - 1933 deııiıeri bütün Tür!Q. 
vudıe yapımı- olım söz derleme 
sefeıberl..i,<'!lnin verim::. olarak ku
mmı.snuz mcnkezioe geJkn.iş <>
J.ım ve vuniu.-n:mla lwllamıldığı 
hakle .siınd;ye ıkad:ar l~at ld
~nna ve yazı diline gİ!'me
m:İ6 ııreımıeleri tıös!.eriT fişler ü
:ıerinde lşleu.ırdt vücude geti
rilıen .söz Derk!me D~'gi:sh ni:ıt. 

birinci cildi. baıor.ı.ıııştır, 
Bu lirioci ciJtte. ca, b. c, ç, w 

ıt. harfleri'.Y'e ~ kel'inıeler 
lq:tlanm ışb!' Söz der:!ıcme der-

Almanların dü
şürdüğü Belçika 

tayyarecisi 
Belçika Mebusan 
Mecl ·sinde anıldı 
Bı:ıükse!, 5 (A.A.) - iMebusan 

Mecliıri · t:imaırun başianıır.cında, 
Reis v:. Canvelacs.t, bü~ me
bııslar 11Yaita kal.kım:i oldugu hal
de bir Alman tayyaresinin taamı 
ıı:~a kurban ,ıt.den mülazım Hen.. 
r'"1'dm hatırasını yadederek, Bel
çika b tarai~ Alman tayya
releri taraf,ndan mütemadiyen 
.ihl;i,J ediliş tarzındaki kastı td>a
rilz ett:irmi:;tır. . 

Bundan ınnra B:ıçvek:il B. Piı
erlot. memleket şerefi ve mem
leket. iı ukunım B.iyasetini taru
ma. hü:kı'.ımctıo, maddi ve t:illı:ıs
sa manevi tazminat istediğini i
ıı:ah etmiştir. 

Ha!lbiye Nazırı., ilk a~ Bel
çika tav arcleri tarafından ıu;ıl
mıııdıl!mı tasrih etm · ve Herr-.ır
dın. sa.kce taarruza mukabele et.. 

mi ve ibu esnada, kalı nalıiye
ınnd n müteaddit .kur.şwı vanıın 
ald.ıl!ını söylemiştir, 

Pisimn filtinıci Vd a.;dan oonrmri 
ci.'tleri de aynca bastırılacaktır. 

2 - Kurum:ı,1 <':k:m"..uı.al<ıta ~ 
dui!u .Türk Dili> adlı ll:ıilltcııin 
i.ki nci se~isine baş ı.ananı.ş ve bu. 
serinin l inci ve 2 nci sa>yıları 
tii;ı- arada o1.ır ..ık c;ık.arWınıştır. 
Belletenin bu ikinı::i smsinie ru.
ha QOik bH.im yazı.1.nı bulımdw-
ııru;ı.-.. çah.'Wlltıın;, Tüclt tarihi ıera
meırinıe ha:zwk w.raJt yeı1 vıe 
oriiimıl ara-;tırmdar, dillerin sı
ru!lanma:sı iizerior türü siStem
l.u . tıu yıılmda yer aılanııştır, 
On dördüncü asır vaz.liarmdarı 
örne.\Jeroe görülen mderin kar
şılaşmalı bir sözlüllü de i:ıjj~ 
lkatılm~tır. 

Amerikada fırtı
nanın yaptığı 

bUyük tahribat 
Bir çok şehirler 

ışıksız kaldı 

Bulgar komiteci! ri bir 
Rumen köyünü bastılar 

B'...- eş, 5 (A.A.) - BW.:ar Jro... 
mit~· 'eri Rom:ı.nyanın •hudut ci
varındaki Kilitadi köyünü bas -
:mı.şlarrlır. İki 'hudut bekçisi yara
la.ımııı; iki komiteci ölmüştür. 

İngiliz - Fransız 
iktısat eksperleri 
V~i~ 5 (A.A) - İngiliz 

Fransız iktıs&t clmperJeri Rist ve 
Asht<>n Gvatkin, VıışİDıl(tmıa gel
mişlealir. 

Esrarengiz hırsızlık 
lıxıdr.ı, 5 (A.A.' - Londrada

ki Kensil(ton ~ında esra.reıı
giz 'b:ir şekilde müihiııı miktarda 
malze.ıne çalınmıştır. Hükfunet 
makamları tahkikat yapma.kıta
dır. 

Nev:;"Ork. s (A.A-) _ Nevyırt Müthiş bir tren kazası 
hı'ilrümeti ve mücavir ~ TokY'Q 5 (A.A.) - CenUbt Ja-
ler bu,ııün fırtına yüzüı.ı.,n bi>- ponyada' kilin Yam24(ata eyale-
vıütk ltxi:r hasara ~. tinde bir şimendifer kazası ol -
M!iılynnlarca ai(aç df>vrilmiş vıe muştur. D~rdan yuvarlanan 
lbu ağaçlar devrilirlı!e.ın de fıii.. bir çıi!ın :hasara u.i(rattıj!ı •bir köp-
tün .elefon t~af ve c.lfidtriiı: riiıden bir yolcu treni 25 metre 
'b::l.leri ılıı:ıpmuştu:r. yükseldikten bir nehre yuvarlan-

Siddetli ir vaı"ınıuru müıteakip ınıı;tır. Kaıza hakkında henüz taf-
dooduruı:u bir riicı:gar esmiş ve si fit ai.ınımarnış .ise de zannedil-
a"aç! •~uz·· - d d nd dij!'ine ııi)re trende bulunan 130 " - ~m e o unıcu ııo-

1 
.. 
1 

.. • ,,_,.._ 
- l""'- yo cu o mu~ veya a.gır s~"""" ya-.arın "<ıtı'.....,.. dayanaırmyan dd- ~al~tır. · 

lu ~ e bu fııcia cılhıtış -
tur. 

Bir çdk ler ı:şEm ve rnu-
'haıl:tte5i:z Kalmıştr. Sdaıldar 
'buz t.aıbakalan ile örtülü olduğun.. 
cL ı •bütün lll' a:kaı!ıfit du.rını..y, ve 
dmn.ir yollarına ~ devri1 _ 
diili. için de trenlQ-~ ~ 

Otobüs altında 
kalan öldü 

Evoleilki gün Şişhaıııe :ııoku-
şu.:ıırla bir otdbüsün so.dmcsi.ne 
uknyarak Senjarj lhastalıııneı;ine 
k.aıldırıl:m Bu!ıor ~lu David dün 
ölmüı< ve Adliye Udıibi tarafından 
cesedi moıga kal'dınlanıştır. 

İKDAM 

~«l 
l\~übarek bollaşb 1 
Kendisile an sıra alış veriş et

ligim bir bakkal, dün sabah, ba
na gülürusiverek dökHnın ön sa

SAYFA- 3 

o t d ol 
hndaki kO<:aman sandığı işmarla- m 
dı: 

ma 
il r r 

- Mii barek bollaştı! 
Anlamamazlıktan gelerek sor-

duru: 
- Nedir o bollaşan? 
- Şeker! 
TC7~iilı.tnn başaa.ı ımıtarak t.ık

rar SOl'duın: 
- Yıı irmik? 
- O zaten bol canım, ona bir 

şey olmadı ki! 
- Ya T.rabzoıı yağı.? 
Yine clilc tezgahın yan tarıı

fın<la sır !anan tenek.eleri P. 
terdi: 

- Ne kadar istersen, h~m de 
taze mi taze, hem de halis Vakfı.. 
kctd.r! 

- Öy lc.rse ne duruyor.ıuıa? 
- İyi amma yanı sıra W bir 

kuzu dolması da ister! 
- Onu da yap:ırsm, ne ola -

cıık! 

- Arlık Hıdrellezde iıı.şaallah ! 
- Neden şiındi değil de Hıdrel-

lezde? 
Biraz durdu, ınfuıalı manalı bir I 

iki vutkunduktan sonra: 
- Şimdi olursa dedi, herkes 

beni bu son şeker i'!inden be.ş, 
on lira ,·urmuş, şimdi o para ile 
kendi kendine kuzu ve helva zi
yafeti ççkiyor sanır. 

OSMAN CEl\tAL KAYGILI 

Kızılordunun 
taarruzları 
(Baş taraf• 1 inci sayfada: 

K · · 1a vu.dilerintin bı,r QGk nok
ıta.4a-ı.,, m t'ra}yöz atıc~: alıtına 
aJım llll'<lır. 

, 3 martta 14 Sovyıet ta;rym-e dü
_siirürü:f.,ür. 

Loıııdra, 5 (AA.) - Ro,,ıt.,,.: 
Vıiparl lı:ıra'beler-irlin siıyam 
:h:ı.yrot :iiıda:fi!eri ı!ıa!ii 9:>tı tara
beler ibcrill'doe Lutıın_'nJ~ '"" 
Finlru:tli:va bayra!(ı ":ıonlı bir ~ıı
re:ıt dı>l;ı:ala!l1l'Wkıta<lır. Viiıpuri 
körfezincleıı Vuoksen'e kadar nıu
harobe bütün şid<letiyle devam e
diyor. Fli.nler Viipurinin şimalin
de h:ı.zuladıkları müstal:k.em mev
zilere hc-~~.ı~ <: ıl:ilıınok mcc.buri
yetinde ıkwlmı;.mı:şlanclı.-. Finde.r, 
f'bvyetlere ~ zay'iaıt wr
dimıiş olm:ıılUa berd>er, uoıaıı bir 
lil!ltirallıııt '*"'TeSi görecekleri ümi
dınde del!illerclir ve Sovyetler 
ıtaılovıi(Y<! 'kıt 0 ı alacat.'tan için !X"k 
.YaJkında ışid<iet.li hücwnlara ınti
z:.r El!imekitedir~. 

Savyııı. te'b}iğinchı Viipuriden 
'halısediJımeme!:ıte, 14akaıt, Lu.ra
.ı!\I( a.-ı.t \ e 'il 1ac irısaari a.chinı.n. 
ile Hejinlahti, Vilajaki ve 1\fic
halıabt:i (JC!lıirle.riıtin Zllff'..el:tı •. 
l:ıilliriıiımel<ttalir. Fin1"ndivalı.Jıır 
da sclıil baL'lryalarının SovıyetJ.e
rin lkörfo>.rleki b<ız ü2~ i~ 
hardretM-rini pfıskiiırototüğü kay
dcdili"/'O!'. Bataı·,vaıların buzu bil' 
~ crelmis ve bütün tıi:r Ruıı 
ılıölüı;ü silAh ve aiiıı-1~ ile &":f
bol!!mıu.ş:ıur. 

1Sıoıvw\1er en ziY'3de ~jo
ıkide za.yia.t ~erilir. Ekıra
dollti za.\-i;j!Jarı 1200 lk:işiıd,i.r, 
~·nun cenlJbunda Nant

siıdıe ~ıctier 3 kilometre ge
ri'lllmiı;:lerdir. 34 üncü fo1<alan 
taımamer:ı dağrlmışt.:ıx. 

İsveç goöniillüleri bir Rus müi
re:oesiııı<e dört defa t&amız eıt;. 
n:rtiş """ nihayet 200 ölü wrd:'ire
Tclı: püSl..'iin!imi.iŞtüır. 

N:"JtYOI'k, 5 (A.A.) - 3000 g&. 
rı iillünün .Almeıik.aıciım F'inland.i
. yaıya hareı!aıt atmak üzere oldu-
0.U l»Jrltrilmaktsfir. 
iK.Qpe~. 5 (.A..A.) - Thr 

landiya iç>n ı,ıönillı.ü kaYlfuıe bü
'fün !skamtintııvyıada faıı:li~ de-
vam eıı:lillrookıteclir. Şimdi 150.000 
İsveQli, 56.000 N"'1W'lç.li ve 4.000 
IDaniınıulJı:alı gönüllü ~tiedil _ 
ımiStir. 

Reşit paşanın 
hatıratı 

akedonya 
Ateşler içinde 

Yazanlar : 

Cevdet Reşit 

lskender Fahreddin 

7 •• art onteJgrafda 
ba~lıyor kibedinlz 1 

. . . L ·"" 

1 

sfühi ımıiesseoo ol.arak kaıbul edıl-Vah ve &l«fıye reısı ""' _,..,._ 
",._ laırca lira sar - .,..,....... · Kırdar, , l!'"';'J';'~ edoo buyü'k Şehir tiyot.rosuna gelince: İmar 

fe<jilmesını iıstı zam . l har •--tl · arasıcda yer alacak · · ..n... • taf!ıJ<ının soır eMO en .. ırnar ıın>J=-n b 1 i ., •.arayı ve buyük 
ra,ya ~rak:ıhı.rak ahvali hazıra ~lan ~ Y • · - m" .. emiltıh 
"--"--• yle İatanbu.tun korunm.ır hyatro btlUW b:ıtün ...,. 
~J . . 'l 't' bırakılmıştır. sı ııerine eheımıniyet verilmem ı e " ıye . . .. 1s 
hakıkınıdakı 'baz. yazılıar ve tem- Bu"1in için düsünduğumuz, • j 
rinler etrafında fikX.JıE-tini soran tıırubul halıkını Teıpeıba:;ı saılıışı.n • 
lbir muharririırrıız<! şu müiıim be- dan ve Fransız tıvaıtros~ _dı.ne: 
anaıtta buluıımuştur: haraiıeden kurtaraoeak. kuçü'k . • 

v İ""""'e '"'"'-·-~u""·-uz di.in- binadrr. Karsıiığı gene Beledi• •- .,..,.u "'''"'""""' "~" · · adi """~'nden te-
ya variyeti münasebetiyle yapı- Y':"111 ilıı.ndi :""~' _ 
lan nerr.a:yat ~'anında, şehri- mırı edilecek ternEZ,.~er_n, moz 
miz.de bir imar ha.mksi bulun- buıt bir tiy~lrodan ııoareottrr . 
du'1u fakaıt !oorumna todbitkrlrn! Stadyı:ım da ~ğı yukarı aynı 
l~u kadıır elıemıniyet veril.- rnaıhivettedır. Balkan memle -
mediği işaret edilleıek !stanbu • ketlerir.de b:Ie>; elli sene evvel 
lun harici alemle ve tr"Uh~ !ll'JCY'<lana ı:r~ olan bu sa-
tehlıke.erle aJa kasızliğı tenkit !hilaf an~ bugun bei,1. nSme-
eıdilın<ıktcilir ımelkıte, yeıı.lleri yap:ıh:ıaktadır. 

İstarı'btılda filliakika bir imar İsta.ribul l!'.lıi bir şclıri daha !az.. 
hımdketi mevcıJlltıır. Belediye re- la ;,la<lsız hıra - ıva .kım razı o-
isi ve .bu hareketlerin dirjanı sı- lıııitıır. Esasen m.ıd ıçın llo)Tıbn 
fa.tile lıeınen itiraf e"..ınıelıyi.m ki para lıU6U6.i !ili kanunla ayr~lm~-
haıııık- ol.ırak tavsif c :lıleıbi.lcceit sı emrodhlen w &."den. Terbıyesı. 
maalesef bir imar hı:n>kctimb: umum mürlürlü1;1.i .eın:~n~ yerilen 
l\lktur paradan temin edil.d1gı ııçın Be-

li nAxP İMAR İŞLERİNİ li:diye üe ügi.li ad:üedilmcmeli-

GERiYE BIRAKTI dir. PERAKENDE HAL 
İstanbul gibi tarilıt eserler ve TEŞEBBÜSÜ 

abidelıenie dolu büyük bir ~h
rin imarı milyonlara myteva.k.k.ıf
tır. Milli Şefimizin İıstaııbul hak
kındaki yükısek düşünce ve karar~ 
!arından ilham ve direktif alan hu 
'kimıe".iım.z obu azrmıı_ ~ bat;laımıı;. 
<= sene. kendi bütçesinden bei 
Ha on ımil}'O!l tefrik eiıın&< su
reliy le kt.anbul imarını başanna
yı dU,.ü11mü.ş, fakat harbin zu
huru buna imkan W"rmemi.ştir. 

İlk olarak BC'led.i.ı eler Banka
sır<l:ın y~pılan beş milvonluk is
tikrazı bir baş!B.l"~ olarak te -
Ukki ed 'lilirdi.k. Fakat para
nın !iıloe henüz tcık 'bir santiın.i
rıe d.ukunu 1\'1.amıştır. 

YAPILAN İŞLERİN BİR 
TETKİKİ 

Böyle olduı,"tu halde görenlere 
yıak:na=rda bir imar '1amlesi h:S
&inı v~ren şeyler nelerdir? Kar
şilikları lllil bi.lt.<,,-eden muh'teli! 
tasa:r.ı ıu.lln la temin «illerek as
fal t parke, kal.dırım ve saire ı:i
lbi )'.anar ıçinde s:rrfetıtiğiıniz bir 
ımlıh<m lira ile, beş on mcjd,eµ 
bir gazino, ibir kaç bahçe, ve ni
ı!ıayet. "P14nlan ""' ilık h821rlıAı:la
rı ikmal ediılarek kıısmen miı

rı.alrasaya cıtlmrdı;:ımz ve kısmen 
çtkanma:k üı.ere olduğumuz bİı' 
!büyük hastaıhıme, bir şehir ti
yatrosu, 'bir stadyoın, 'bir pcra
lkcıııdt. hal, Taksim meyvj.anmın 
~ışletllııııcsi, Koska caddesinin 
w Beya:zııt me:ı"<fanımn 'le\'SÜ, 
~ Barbaroo t.ü..-b-..:n et

Pexakeme ha:l. tıeşeıbbiisü bir 
im:ır harekçündeıı ziyade bir ie
lah i.sidiT. &;· l!:Aııa rueveuıtur. 
Mıs.ırçarşısı. İçinıU<i dWd<:an 
d~ enkaz wrJ:iık edilerek 
-~ıJac:ıır, heyeti umumııyesj.. 

nin mas ili molıafaza edb:Telr: 
harici bir tamir ve da!hili m<r 
dem ıtet.i;;a1.la halkı..'1 ve piyasa
nın e . zaruri bır ihtiyacı karşı
lanacıiktrr. 

Açı nn meydanlar meyanında 
ma'iırn ol<l$ u.zere Eminönü 
sm.'ıası harpten çok önce 'başla -
mı:ştır. Bııı:ıün bizim yap! ğıınız 
!başlanan bir !şi yürotmektcn 
ib<ırettir. 

Barbaros Türbesinin etrafında 
ist;niliik et.t ğim z binaları yıka
rak ~;mdilı.k meydanı açmakta
yız. Bıttııbi !ıurası t:ınzfaı edJe
cektir.KC'la Kaska caddesini de bu 
gil.'lkü halile bırakamazdık. Nite
kim Be} azıt nıeydan:ndaki kü
çük adanın kalkroa,,;ı da. mukar
rerdir. 

TAKSİM MEYDANI MES'ELESİ 
Taksim meydlirurun k-vııiirıe 

J?eliııce: HüJ<Unıehnizin İsten -
bul ıı<tırine yapıtıkJ büyük bir fe
ıdakArldtla kışla ve mtiıılernilatı 
elli bin !ıra ııM>i pek küçük bir 
bedel mulıabJınde şehre l:ımıkıl
rr. tır Burası 6ade kırk elli bin 

Den:z muhare -
Taıfınm ~1ması, helaların kal- besi 
dırılara:k yenilcrintn inşası, re
füilerin taııcimi ve saire ~ İıt
Jerdo:::n ibaret k1')mıyor mu? 

şiddetlendi 

İstaılbtillula.rın, mühmel l:ıa
ik:ımsız cac.. e ve sokclclıınndaıı 
!ile adar şı:k:'iı~tx;u oldu:!d:ırına 
lber li(;;n a1d -ıım sayısız metıup
lar en bü:-; [ik bir dehldir. M!:y
dan:ı getirilen 'bir kat; yolu za
manscz goöreo:k bir İstanbullu 
tasavvur etmzyorurn. 

Mektep kü~!n ilıtira
bım ..,eken meınlelırtimiz için 
beş oo mellıılelbm haköô ihtiyacı
= karşılamadan ne kadar u
zak oJrlouvj!Jllu Maarifle ilgili olan
lar 'E!Jbeıtıte pe-k iyi takdir eder-
ler. " 

istarlbınun Taksim gibı en mu
ıtıena bir yıerinde yıegıioe küçük 
bir iene<ffiiıs sahası olan ha.ilce -
nin lbir mh<t.ar gen;şletilmP<J, ve 
niiba:yet boyaları di\kıiierek bir 
ahşaıp ıe'tikaz haline gelen bir 
lb:ıılıı:;e gazfnasunu.n lcildırılarıric 
Y"rine İstanbul hemşehıilerinin 
~ ~turabil~ ~ bir 
ı;:arli!ıo inşası İstanbul :ıo; .n hec 
halde miihirn bir htteke't sayıl
moz kanaa•!ııdeyim. 

F.<;asen ~azinonun :i!h<ıle&i haryı
ıten evV>:l yapılmıştı.. Bu.nun g~
hi. sıelhrin muilıı'telif Y"II'lerınde bi-

(Arkası 3 üncü saııfoda) 
bir ılıafta o' u/:unu ibildlriym-. F"ı:J,. 
haıkiıka mr:mk'.tt ha!ta zarfında ya].. 
m~ iıki 1ıi.carot ' uru ka;1ı<;tın~ 
tir. Buna mubılıil ~!:er ta.
rafından zaptcdihr.ek üzere olan 
4 Alınan vapuru iıı.tiılıar elmiştir. 

6700 tıqnluk •Paciiix: Relianeo 
ismindeki İUıRiliz vapuru, ~ 
tere sahili açığında. düşman tara.
fından batırılınıı;t&r. 

Anıt;terdam. 5 (A.A) - Mazo
ne, V asa ve Böke!o ismindeki Hi:>
l.!lnda sahil vapurlan şi.ma! deni
zinde A.Dnan tayyıareleriıni miit
ralyöz ateşine maruz kalnı:aşlar
dır. 

Almterdam, 5 (AA) - Müd,,,_ 
fa.asız dört Holanda va,purunun 
ŞİmaJ. denizinde tQ'YYarelerin ta,.. 

arruzuna uiraması ü:oerme siya
si ve ibahri mııhfillerd<? bil' inlial 
dalgası lbükıilm sürmektedir. Bun
lar kömür yültlü olarM: bitaıra.f 
limanları;lan Holaııdaya gelmek,. 
te olan Sin.tannaJ:a.nd ve Sdtiel.and 
kömür vaıpurlarry le 345 tonluk 
Linıbl:rJI ve 348 toohllı: Dentyter 
vaı>urial-oldır. 

liralık 'bır m.ısraila açı ru<.t<ldır • 
KPIUen i.nk:.zaulaıı J ~an lıe<le. 
de ilfrve edileTek an ıtıır kul
fetlc !bu saha ta. ıun ed !<OÇ t r. 
Esa,;en pasü kor..ınrca bar • .~ 
riııde {ehırlerde büyuk meydan
lar açılması =ıııi ııöril}mclde
dir. Bun!an ve dııılıa b.r k ırn U· 

fak tefek i:; ri, imar harr. eıen 
olarak kabul etmekte asla ı.sabet 
yoktur. 
Yapılan şeyler vapılması el • 

zem olan .-e sen lik bütçelerin 
derpiş ettiği i lc~ir: Ağl.ebi. ihti
mal uzun senelerın ıhmaılerı ,.e 
ba.relı:etsizl ikleri bngiinkü kımıl
daınalara fevkalade bir mabiy.et 
atfına sebebiyet veımekledir. 
Yoksa imar bakımından ynpıla~ 
işler bizzat bcn.i "' bele:liyeyı 
asla tatmin etmiyen şey erdır. 

Sayın hemşehrilerimin de ha -
diseleri ayni ııözte gıimıe'.erini 
diler ve pasif korunmanın icGıl) 
ettirdivi ıbüyük teşebbüsler ve 
muaızeam masraflarla ·buj?Ünkü 
küçük hareke 'erı karı;ılaştınnak
ta .isabet olmadı[(ına kani olma
larım rica ederim. 

İLK İŞ AHŞAP IAHALLELERİ 
KALDIRJUAK OLı"lALI 

ktanbuJrla l:ıUyuk masraf1arla 
!büyük t.aharffüz işlerine filhakika 
filen heni.i.z ba.şlamruımıştır. Fa
kat büyük imar hamleleri da 
yoktur. 

Mumkün olsa pasif korunma • 
larnk btanbulda ilk yapılacak İ'I. 
ab. n p mahilleleri ortadan b l
dırİnaktll'. Esasen bük·ınıelimn 
bugünkü vaziyetin icap ettirdiği 
bütün tedbirleri almaktadır. 

istaU!ıulda y341ılan bfitün .bıı 
sırydıl!ımız işler, yukarıda da söy
led,i(im veı;ılıile, senelik adi büt
çekrtie-rı tııs:ırruf ed n küçük 
ınebmğ!:arla ciddi gayretlerin malı 
sı.düdür. Ş'ındjye kadar ayni bü\ 
Çe içerisinde çalışan İstarlıul be 
ledivesi huıı(inkiı m kyasta bir 
ihareket y~mamı.ş olmakla pa
sif korunmasın< arttırmış d~l
di. 

Paramm daba müsmir bir şe
kilde sarfettij!imiz için rnnaheza 
edildiğimizi ııörerek mütehay~·ir 
oluyoruz. 

Yoksa pa.;if hırunm:ının ehem. 
miyeti ve her şt>ye tckaddüm et
mesi noktasından 'ltimse ile ~ti
lMınıız yoktur. 

Büyük imar fuımlcleri tabiı>ti
le h"'l> sonuna kalmaktadır. O 
zaman da luıdbin obü.tihı tecrf>be
Jeri ni g-e.:;!rıniı; olarak m üstaldıeI 
İstan!>ulurnuzun yeni ihtiyaçla
ra göre Uınziı:n ve inşa etmek ;~ 
kam kend,li~.ııden hasıl olacak-
tır.• 

Yeisin sulh 
teşebbüsü 

-

<&4 taTafı 1 inci aaıdoda) 
Iknı, 5 (.A.A - N aüoı:ıaı Zei

tıın,l('un Berlin mtıiıabirinin zan
netti)::ine göre Almanyamn .Am&
rika ile iktısadi münasebetlerde 
bulunması Wı:irnalkri!ııe dair 
Ve ıs ile Dr. Schaclı:t arasında ,,.,. 
"'1an ~e es.ııasıncl& Vels, 
Dr. &.l:ıadıt'ı Aınerikayıo davıet 
etmiştir. 

Loodra, 5 (.A.A.) - B. v eis, 
ıh aıfta sonunda lnntlra,-a l:elecdı 
tu. Amerikanın I.ondra lıüyük eı.. 
~i Keneddy de yakında vazife
sine döo.müş lııı:lunacalrtır. B. 
V elı;'in büyük elçilikte mi m.i6a
fir olacağı ve yahut bir otelde mi 
ikamet erl~ henüe malıinı de
RiMlJr. 

B. CedıeriıılYn'm ıhususi kıiti
bl B. V elıır'm RÖriiş.meleTi haldan· 
da bir program iıaz.rlamaktııdr. 

Hitler İsveçli kaşifi 
kabul etti 

Berlin. 5 (AA.) - İsveçli U. 
şif:erden Sven Hcıdin Hitler ta
rafında{! kabul ed ilrnişti:r, 

:rer harabe halin.dıe dUTan satın
laı:ın kürok masraf ve i'htimamlar
la ılııdkmırza ve """"*1arırnı;ı;a sJb. 
hat ~ neoş'ıe veTe<rk birer baiı
ce h&lil>e ~dtiril:mcsi ~ bitıl.:i:ıi. 
Hl' imar ilıamlıcsi adıdedilamez. 

\Mil1etl~ s:fuhat ~ olan dbktorl.aT ... 
Vatanın :ilim meş'aleleri olan genç münevverler ... 
Tarihin, inkı?iiıbın sadtk müdafii &an matbuırt. .. 

HASTAHANE AYNİ ZAMANDA 
BABP İHÜYAÇLARINDANDm 

Bm yatak olar:rk diiı;ıündilğü.. 
müz ve bütün hazırlıklarını bi
tinlıği.miz .l\hidıy'Elltöyii hasta
llıanesi fi1<1uı!k.!ka !bir milyon lira
yı geçecek olan üzerinde ~ 
<'3lıştıhmız bir eserdir. Fakat 
ibu ihtiyaç smir icin miliırnndir. 
Yarın 'blr iı'1!'p vUkuunrla bô.!rle 
om bastalıanm!n ımEmlckeıt w.. 
hilinde ıtnell'CUdiveti, lriç şüphe
siz ayni zamanda harp .ihti~ 
i:arınıw ka:r"1lıyocıok bir bü.yük 

Seferber olunuz. .. 
Dünyanın etı kudretli artistleri: 

POL .M.l,JNI 
ANITA LOUIZ. DON.ALO WUDS 

Yarın akşam L AL E Sinemasında 
LOUİS PASTEUR'ün H VATI 

Filmini yaşataıc aldaııdrr. 
Şımi.ı, şerefli bir :ınazin.n; en yüksek bir ~; ~ derin Hl' 

f>-=ıin; en SOllS\l'Z bir a.ıkın ~lü '3lan bu eser sinemanın 
eırlşet»lec~ en bilyük bir nı.u.va.ff*ıyeıttir. 



Harbin altı aylık 

, . .!!.~.~ '!..~ .. ~~- .. ~ .. 1 
pa harbi bıışlamı:;, fakat cihan lıı beraber, onlar da daha :ııyade 
harbi ~ almamıştır. Yalııız hanrl:ısımakla meşgurdiirler. 
Alnıanva ile miittefikler ve Le· 3 - D}' 'İZDE 
histan Soyyet Rusya ile de ~ --
histan ve Finlandiya harı> etmiş- En büyük faalıyet sahası deniz 
!erdir. Almanya ile Sovyet Rus· olmuştur. llnlLuki, Almanya, 
ya arasındaki münasebetler git- 19~3 denheri harbe ha=lanır • 
tikçe derinleşmektedir. Bu va • ken en az parayı ve g:ıyreli dcniı 
ziyet, günün birinde So"-yetler- kuvvetlerine sarfetnıi:;t.i. Deniz. 
le müttefikleri harbe tutuştura • deki harpte, harp geınileTiııden 7, 

bilir. yade harp gcmilerile ticaret ge-
.ASKERİ CEPHEDE ~'.eri ar8bllıd~ cereyan etnıekte-

Askeri cepheyı .kara, denh, ha- Harp remileri ı:ayiatı ~y~dir. 
va diye üçe ayırmak lizımge • İngilizler: 1 zırhlı, 1 tayyare ge-
lir. Çüıı.kü birinde harp olurken misi, 6 muhrip, 4 denizaltı gemi-
diı(erlerinde sadece miisademeler si, ve bir takım karakol ve mayn 
Til.kubolmaktadır. gemileri. 

1-KARADA -- -
Karada, Almanya ile Sovyet 

Rusya elbirliği ederek bir ay 
i~de Lehistan• istila edip pay· 
leıınışlardır. Bundan sonra Al • 
manya, ııarp cephe..ine, Sovyet 
Rusya da Finl=diyaya dönmüş
tür. 

Garp cephesinde, Almanlar Zig
frit hattının, Frll!l"1Zlarla İngiliz
ler de Majino hattının l'!ri inde 
mütemadiyen harbe hazırlanmak
tadır. Cephede, yalnız keşif kol· 
ları arasında küçük müsademe· 
ler olmaktadır. Almanların, ye
ni fırkalar teşkil ettikleri ve <W· 
dularını 120 den 240 tümene çı
kıırmıya çalıştıkları söyleniyor. 
Fakat zabit kadroları mahdut 
oldu~ için, ordularını bir misli 
tezyit edebilecekleri şüphelidir. 

Jiransızlar da, 100 tümen se
ferber ettikten sonra, bir 100 
fırka daba teşkiline çalışmakta
dırlar. Fransa ve şimali Afrika 
halkından 5 mily .. n kişiyi sefer
ber etmişler, müstemlekelerden 
yüzbinlerce asker almışlardır. 
Müstemleke ordWiu, bu temmuz
da, 600,0(10 ki i gibi görülmemiş 
bir mevcuda çıkarılacaktır. 1940 
sonunda, en az 700,000 kişi ola -
caktır. Müstemlekelerin renkli 
halkından fimdi zabit de yetiş -
mektedir. 

Franı.adaki İngiliz ordusu bu 
ay içinde 32 tümene çıkanlmış 
bulunacaktır. İngilterede 2 mil
yon .kişi sil&h altındadır. Ayrı

c:a 1,100,600 k.lı,i de pasif lıava 
müdafaası için hazırlPnmıştır. 
Aktif hava müdafaası 100,000 ki· 
ıiden fazladır. 

Lebislanm kıla süren müdafa· 
ası ile Majino battı Fransa ve 
ioıiltereyi bir yıldırım taarru· 
awulan korumuş, bu iJti devlete 
altı aydır, rahatça 1'.z.ırlanmak 
imklnmı verın.W.erd i.r. 

%-HAVADA 

Bavııda, hikimiyet, bidayette, 
Almanlarda idi. Fakat, onlar, bu 
hava bikimiyetinıfen istifade et· 
mediler veya edemediler. 1940 
yılıbıışında Almaulann hava or· 
dolarındaki harhe hazır tayya
relerin &ayısı İugiliz ve Fransız· 
!arın müşterek lıava kuvvetinden 
1100 tayyare fazla olduğunu ve 
Almanyanm bu üstünlüğü hala 
m11hafazı eWtini iddia edenler 
vardır. 1'"akat harbin başından -
lıeri büyük bir hızla çalışan İngi· 
lis • Fransa hava sanayiinin A
merilmm da yardıınlle Almanya 
ile mijsavi bir vaziyete girmek 
tizere oldoklannı kabııl etmek 
yanlış olmaz. Müttefikle.-, 1940 
temmuzunda, İngiliz • Fransız 
tayyare imalatJJuı.ı Almanyanm
kiııi ııececeğinl söylüyorlar. Ye
Jıi imalat ve tayyare sayın ,. 
elnna olsun, İogilizl.ır geçen 
hafla bütün Almanya üzerinde 
defaatla u~tııkları Ve 5 defa da 
Berlini ziyaret ettikleri halde, 
Almanlar, henüz ne Londra, hat
ti ne de Parls üzerinde U(abil
m41erdir. İngiliz hava knvvetle
wi, •imdiye kadar Almanya üze· 
:rinde 30 uçuş yapmışlardır. 

Bava harbi, garp cephesi üze· 
:rinde ve denitde cerevan etmek
tedir. Alman tayyareleri, bidayet
te lngiltcrenin ııimaliudeki İngi
liz deniz üslerine akınlar yaptık· 
tan ,sonra, şimdi ~imal denizinde 
ticaret, balıkçı ve fener gemile
rine hiieum etmekle iktifa edi
yorlar. İn!filiz tayyareleri de Al· 
manların Helgoland adası. Kil 
kanalı ve Friz adalarındaki de
niz ve bava üslerino b kınlar 
yapını !atılır. 

Havuda da, bliylik mik~ asta, 
hücumlar ~ apılnıanıı~tır. Bu &e· 
heple iki tarafm altı ay !ık tayya
re zaviatı 100 • 200 glbi rakam • 
!ar arasıııda 41ol~ııkllldll'. Ha· 
Ya orduları. laııı ordı&ları.ndaa 

Fransızlıır: 1 mayn kruvazörü. 
Almanlar: 1 zırhlı, 1 knıvazör, 2 
muhrip, 4.5-50 kadar denizaltı ge· 
misi, bazı karakol ve mayn gemi· 
leri. 

Almanlar neşrettikleri zayiat 
listesinde 1 kruvazörü kaydet -
medikleri gibi, denizaltı zayiatı
nı da çok daha n gösleriyorlıır. 

Ticaret g'emileri zaviatına ge
lince, Birkaç gün ev•·el ayrı bir 
makalede bahsetti{:inıi:. gibi, 6 
al· hk İngiliz - Fransız zayiatı 
700,600 ton lı;adardu. Bitar..Oa
rın zayiatı da takriben 40fl,OOO 
tondur. Buna mukabil, Alman de
niz ticareti de h&)" li zarar gör - • 
mü~tiir. Harp ba~ladığı zaman 
bitıııııf limanlarda •e deııizde 
bulunan Alr.ıan vapurlarından zr 
tanesi müttefikler tı.ıra.fınılan zap. 
tedilmiş, 29 Alınan vapuru da, 
dü•nıan eline düşmemek için ken
dini batırnu.~tır. Bunlar nra ·uıda 
32,565 tonluk muazzam Colom • 
bus vapuru da vardır. 

Denizde, müttefikler hakim • 
dir ve bu hakimiyete !·arşı Al • 
mantar denizaltı gemileri, mayn· 
ler, korsan kruvazörler ve t..'lv~ 
yarelerle fıdcta üınitsizce h..rp cl
mel<!e irler. 

Bu harbin mıihim zafer amil- ı 
!erinden biri olan deniz hilkiıııi
yetini elden ka~ırıu:ımak İçin 
mütte(ikler, büyük gayretler sar
fetmektedirler. Y .ılnız, İngiltere· 
de, l milvon tonluk haTp gemisi, 
1 buçuk milyon tonluk ticaret ge· 
misi in$& halindedir. Fransr.tlıı ye 
ni inşaat 100,000 tondan fazladır. 
Almanyada da 2 \·eya 3 tane 3.l 
hin tonluk zırhlı ile pek çok de
ni.altı ıı:emisi yapılmaktadır. 1940 
5enesinde, Almanyanın filoya iJ. 
tihak edecek 2 zırhlısına muka
bil, İngiliıtlerin 5, Fraosularm ı 
sırhlısı vard.ır. 

Denizde, Almanların İn<:iti. • 
Fransız donanmalarına üstün ol
malarının imkanı yoktur. 

İKTiSADİ CEPHEDE 

İ.k!.ı,;adi cephede de, altı ay !ık 
harp, İngiltere ve Fransanın za· 
ten mevcut ve muhakkak üstün
lii&ünü tahkim etıni~tir. İktısadi 
abluka, AUnıınyanm itlıalatım 
yüzde 60 nisbctinde azaltmı.~tır, 
Alman ihracat malları da deniz 
asırı memleketlere giremez ol • 
muştor, Alman)·anın bütün üıni
di fiıodi Sovyet Ru yadadır. Sov
yetlerden harbi idame edebilmek 
için ham maddi', petrol ve erzak 
almak üzere yeni mnkavelcler 
imzalamı~ardır. Fakat bu muka
velelerle ümit edilen miktarları 
elde etmek mümkün olup olnıı· 
yauğı ancak 1940 yılında anlaşı· 
lacaktır. Sovyet Rusya, Alman
yaoın muhtaç olduğu maddeleri 
tamameu, baz.tarını kısmen ve· 
r"bilir, bazılarını ise hiç vere -
mez. Almanya, Sovyetlerden, Bal
kanlardan, Skandinavyadan. Bal
tık memleketlerinden işgal ~itik
leri araziden, İtalya, :\1.acaristan 
İsviçre, Holanda ;Jie Belçikııdan' 
aldıj(ı .mev~dla, yukarıdaki yüz
de 60 ~!hal.at açığını kapatabilir
se, muttefiklcrin •bhıka•ı tesir
siz kalır. kapatanıaz,a abluka 
Almanyayı taz) ik eder. ' 

, liittefik memleketler, bütün 
diinya ile tema! tadırlar. lktısadi 
vaziyet onlar için, bir döviz ve 
altı..; n:cs'elesidir. Harice, fazla 
altın ve dö\'iz vermemek için 
e•·vcla, İngiltere sonra Fransa, 
hariçten gelen veya memlekette 
bol ~ etişmiyeıı bazı maddelerin 
j~tilılW:iıti tahdit için, bazı mem~ 
nuiyetler koynıuslardır. Her iki 
ıııemlekt:t, iktısacll ye mali tam 
Lir işbirliği lDPllll ]ardır. Sim
di ııarolaları udur: Cok istihsal, 
az isıihliık. Abnau) a ile İngilte
re - Fransa arasında, tahdidat ba
kımından <u fark vardır: Alman
ya. az olan ve ithali mümkün ol
mıyaa aıaddelcna istlhlakiııi talı.· 

FOS r A a SOL, :ııt... • lıayati k-. .... bnııın ~n tnellyerel totaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücnde devamlı rcnçllk,dinçllk verir. Sinirleri canlan

dırarak ...W bata:ranıan. Jl;;!'ır.-hlğu ciderir. Muannit bıkıbadanb, 'ltanak temMIJiğimte, Tını, Grip, Zatiirrieye, Sıtma aekahetlerin.,, Bel gevşelrlitl ve Ademi iktidarda ve 

kilo almakta .. 7MU ~· ,.,..._ temht edft'. 

N O S I' A R S O L'itn cliier ~ JaıWTel f1U11Plarmdan ti5tb1öiti DEV AML1 lltR StlRın'l'E KAN, KUVVET, İŞTİllA TE~IİN ETMESİ ve ilk knllananlarda 

Sıhhat Vekaletinin resmt müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulu'1ur. 

ANİ T ES i R 

Baş, Di , Nezle, Grip, Roma
tizma Soğuk algınllğı kırıklık 

ve bü~ün ağnlannı derhal 
zumunda 2ünde 3 kı.ışe 

keser. Lü. 
alınabilir. 

l -
inhisarlar Umum Müdürlü~ündan 1 

r - İdırrem\Z içın 60 ton kok köm hii .ıııc;ik ek>:il\me ııe =ın ı 
allll e.caJ;; . 

T{ - 'ıfuh<UnM<'D hc<Jeli il 10 lcra ınuvakj;."1 temınatı 8.~.25 li· 
ra<lır. . 

III - Eköı tıne 8/111/940 cuma ırtlnü Baaıt 14 de Kabaia:;;taki 
le\•azım ve r-.iııbayaııt şubesi alım komi:>y-0nımdn yapıhcaktır. 

IV - Ş~tn~RY..'le.:- lı<>r gün sözü geçen şu-OP<l~n parasız alına
bilir. 

V - İsteklıler.n eksiltme için tavın olun~n gün ve saalt<- mez· 
kü:- komisyona gdmeleri. (1388) 

1f-
I - 6)(8 telli ve 14,5 onsluk ltanır.P~en 70Xl02 eb'adın<la beş 

.. 
Be.şikt~ lc-ra Menmrltıgundan: 
Bir alacai','ln lemini tt:ıi.fa:sı i

çin haci'Z altına alınan -bir arl.~ 

~ marka d.ikis makineırl 

18/3/940 tarihine te;adüf eden 
pazal'leıi ı;ünıü sa<tt 14 den 15 e ka.. 
dar btanbul Bedesb. nlndc oçıik 
arLtırma ı;.uro'dy!e TJa.raya çevri· 
Jerektir. Yii7.de 'V'CLmi~ beşini 

lbırlmadı ğı ~ail<dirde ?kinci arttır
anası 21/3i940 tariJıin-: tesaıdiif 

ede.rı per-~c günü ayni Y<ınİ" 

ve ayni saa.tte en ccık aı1ıtı.ana 

ihalrni icra olunacaıktır. V c: f(İ ve 
telı!a1iıye mfuıtcriye atı olımaık 

y ;.iz J;; enet mamul çuvıı.l ile ııüm.ıne \'C şar.na?r.e ri muc hince üızere alıcıların aynı gün ve sa-
350 bin mdre <lüz be> ıız kan .. viçe w 90 bin metre kırnı.zı çizır.li attc mııhafündc bulundumlocak 
kanav'ce ve 150 ılı · ~· adet hL"Yaz çul sa•ın al.nacaktır. 1 m-muruna müracaatları il:'ın olu-

n - Men ckıi lııır,iltere olmak üzere eııdi~p0ni!lle klering esa- mr . (25054) 
sırı a m r.st en ı t akredi !.ili idarece tem ı ıı ed Jm i.ş t.i r. ı !!!!!!!!!'!!"!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!llL 

llI - Pazar'ık 8 :Vlart 940 cuma günü ~aat 15 de Ka:bata~ta leva- -- L 

ZLIT' v• nıuoayaa. Şll!bes:ndeki a!Jm komisyonunda yapJacağmdan 1 (; } • 

btc.klilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte '.; 7,5 giıv .nme l ':t C ll r 
p.1ralarile bil·Jikte nıezkfrr lromisyona gelme'Hi. (1531) 1 iyatrosu 

* I - Çdı!l'laltı tuı.lasıu<ian sahH aıibarlarumza nakil edilecek 
,40,000, kırk bin ton tuııu.ıı n~kli işi pa.zari.ık.J.a eksiltmiye konul
mu~ttır. 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

•113" 
- DALGA UZUJılLUGU - / 1. N 1\ Ah ,.. 
'/.A.Q.ıt.n-.uıtss ..... s ... I s • a • 1s40 
l'~.Sl,71a. Hlllla. HKw 1 llaD&IMI 

Hila 111&-. lltllw 1-Sterlin 5.24 
•----------- 100 Dolar 130.19 

6 Mart Çarş_amba 
12.30 P.ı~= w meın.lekElt 

saat ay.:P::ı, 12.35 Aj.ı:ns ve :mete
oroloji Jıaıberleı~, 12.50 Tüü. mü
ııi·.~i: (pi.), 13.30/14.- Müzik: 
Kiiçüfk oı.lkestıra (Şef: N<cip .Aq
k>n), 1 - Hrppınann: Seyahaıt 
şaı<kıJaxı. (faııt~zi), 2 - Tualııv 
i'lrowsky: La Bella Au Bois Dor
mant •balesinden vale, 3 - Leo
pold: Kw.!Sbaıd h:ııtırası (vaJ.,), 
4 -Aube.rt: Göbelililcr resmi gıe.. 
Qdnncınfilıyp eloo "la.oin sdxırt.u 
çitli, 18.- Program ve meonıi'eket 
saa:t a:yarı, 18.05 Türik müzigi: 
Fasıl lroy.rti;" 18.35 'Thlı'k mlli:d
ği: Sar.: <Sa!'leri (3 Na.y, 2 Wm
bUl', 1 kiirlıdıüım), Çalanl:a.r; Halil 
Can, Baı;ri. Üfler, Nezih Yanık, 
Refi·!< Fl!'rsa.ıı, İzzatıtin Ökıte, Nu
ri Halil I'<>YT.a-z, 18.55 Seııbest sa.
at, 19.10 ~t saat eıyan, 
Ajans ve ımıı:teorolıoji haherileri, 
19.30 Tiliık müzii(i: Fahire Fcc
san, Refik Fcrsa:n, Cevdet Çağ
la, Fa.hri Kapuz. 

I - Olmyım: Saili. H0090S. 
1 - Eviıı; peş:-evi, 2 - Rauf 
Y~ Met<lıurn - Eviç b:ste: (Hal
lk'lli 2liiliü sıiıyoiım), 3 - Dede • 
Eviç şat1kı: (Biılbül U.sa), 4 -
Taıksim, 6 - Zeki .Mif - Fe.:-ah
n"1'k şarkı: (Kiicii.Jo9ün ~ncnlar 
~11';). 
il - Okuyan: Mef.ha.t'(Ct Sag

na!k. 
1 - Nuri Ha_lil Poyraz - Hü

ooyna şwkı: (Artık vctıişir), 2 -
Tı<byos - Hüseyni şa:r'b: (Çl'lktim 
ellini), 3 - H. Arif - Mulhay
yer şarkı: (Ey cteş.i ,ı:ıa.m), 4 -
Tül"kü: (Karanfil olacaksın). (Ta
hir ı, 20.15 Konw;ma (dı. politi
ka hadi:->eleri), 20.30 Tlili\IJSİL: 
Kısmeıt, Yazan: Refot. Al<SOIY, 21.
S<'rl:ııem sa-at, 21.10 Kanı.ışına (SıJı.
hat saııli.i), 21..'lO Mi.izıık; Riya
setiiumh ur b:ıın<loou (Şef ; İhsan 
Kü:ııçcr), 1 - J. Sousa: Marş, 
2 - L. D•:4iibı.;: Kopelyada.n vals, 
3 - Meyerbeer: Uveıttür, 4 -
B. Ducoudray: Kaırnboç Rafl.51>' 
disi, No. 1 ve 2, 5 - B. Godard: 
Lefasse (ç~an dan.s:ı), 22.15 iMeın
leket saa,t ayaırı, Ajaaıs ~aıbeı-
kri; Zirna.t, Eslıaım•taJıviliit, lka:m
biyıo - nukut ,Jıon;ası (hyat), 22.25/ 
2.3..30 Yarınki ıporagraıın ve lk:a:pa
ruş, 

100 Frc. 'U827 
100 Li.ret J.805 
100 İsviçre .FTc. 29.27"..5 
100 Florin 69.ltlll 
100 R:ı.vişınarlt 
100 Belga 
100 Dramru 
100 Leva 
100 Çek .kroııu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Peııııö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kı. 
100 Rııl>'.e 

22.Ch 
0.97 
1.6075 

13.35 

23.55 
0.6175 
3.0825 

31.355 
31.005 

Esham ve T.ahvilat 
Erııani 19.95 

19.75 
71.-

1938 7o 5 ikramiyeli 
1938 % 5 !hazine tahvili 

ADLİYE 

Huhuk mahkemeleri bir 
binada toplandı 

Sa!kıon Sö~ eSki Hariciy.e 
mur.ınlıaslığ:ı blnasınm taıın:iratı 
bi1ııniş ve hıılkuk matıkt'meleri 
bura'Ya taşımnıya iba~amıı;ıtır. 
Tapu da.-eiısm;n •bir kısnunda bu
lunan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 ve il in
ci Asliye ·Jruku.k maılıkeımeleri 

ile Ymi Postaıhane binasında bu
lunan 3, 6, 9 ve 12 nci h;,;kuk maJ:ı. 
kemeleri dün t:imaımen bu bina
ya naJded<İılımıişlerdir. :vlıtlıkeme • 
lor bu ,ııünden itfüaren bu bına
da çal':"nı ya ibaslıyacaJd:ırdu. 

Müstehcen bir resi m 
basan mecmua müdü

rü mahkum oldu 

JI - Paao.rhk 9/III/940 eımıartıesi ,ırünii saat 11 de Kabata:şta 
levazım v~ ınüb.:<Vaa.t ~'Ubesindeki alım ~mmda yapılac:::ktır. 

m - f;ja:ıt.n:İ.mC6i her gün SÖ'llİi peçen ıı;Ubeden alınaıbi ir. 

6/3/t,M-O ~ günü aJcıanu 1 
Saat 217.ao da TA.KYl'd ve HAV.\ 

1\.ffu,tehcen maıhiyt.ıt!e hır Av
ruoa karikatürü neşretrti!:inden 
dola~·ı müddeiımnı.ıanilikçe mah· 
karneye verilen ,AçıJcı::öz. adlı 
hattaJı.k mizah ııaze~i ;nesr iyat 
müdürü Saliıh Er'in muhak> ııne
si biıtım~ir. Bu ka rikatıiirü tet
ldk eden ehli 'hiıbre Güzel San'
atlar Akademiısi profesörlerinden 
Ressam Şevıket Dağ bu r.sımin 
müstelııcen mahiy~~t .. olduğuna 
dai>' rapor Vel'mistir. Mah!kcmc 
suçu ısalbit .ııörerek Salihin bir 
ıııy haµ;ine w 15 lıira nakdi ceza 
ödERnesi.ne karar venmiş ve bu 
cezaları da tecil etım;,ş'.ir. 

O KADIN 
lV - İs!Eklilerin 1J3Z""'lık için tayin edilen gün ve saatte tclcll:f 

edı:cekleın fiyat. üzerinıden yfü>de 7,5 ~emne parala.rik biı-:iıate * 
İSTiKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA mezkiır !bımisyona müraeaatlan ilan olımur. (1655) 

P'1!"is ve Londrada olduğu ııi· 
bi şdhrianızin BAKER maj(a
za · -, ... r.da da ·kadın manto ve 
rcblan ıçın yünlü fantezi lı:u
n, a.~ların ve kcetiiın tayyörler 
ıdn Tweed lkurrKIŞba.ı~nın rn 
zerrı;:in ço;ıHeri v umumiye$
le ıkııx:hn ve genç Jmla.r eThise
'lerini alakadar edC"n yünlüler 
":mir edılmek:te ve her yer
den müsait .şart1:ar ve ucuz fi
ya1larla s-..tı.lıma:k!tadır. 

ZA Y1 - Fatih Orta okul 2 C. 
7 ııci sırufından ald~ 64 n u
ırnıaxalı tasdvknam:m ile nüfu
SU<m ~ zayi olduğundan 
y~nllerini çıkaracae-ım için zayi
lerin hUk:mü yoktur. 

Hayriye füesi 7 nci sınıf ta
lebesinden Fettah Sanş 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TFLGRA.F Basımevi 

6/3/940 .Çarşamba gündüz saat 
14 de ÇOCUK OYUN'l1 

6/3/940 çarşamba ,günü UşaDU 
Saat 20,30 da 

HERKES KENDİ YERİNDE 

* BALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(HALİME) 

Şark Opereti 
Tel: 40574 

~~ ~!~y:::1~e'.::~ıe~:ı:::~~~- ~ 1 S TA N B U L ., EL E D i Y ES ı· N DE N l ~~~~~ ~ ~ 
edilip iktısadi bir buhran ha"11 ••••••••••••••••••••••••••rıi-11 
olmaması için tahditler kabul e· 
diyorlar. Birinde, ihtiyaçlar, kıt 
kanaat tenıin ediliyor, ötekilerde 
israf ve sefahatin ününe ge(ili· 
yOT. 

Hülaı.. edersek su netieeye Ya
rırız: Altı aylık harp icinde, İn
giltere ile Fransa, askeri hazır· 
lıldarına rahatça dı;vam etmek 
inıkiııını bulmu !ardır. Karada 
hareketsizlik vardır, havada, kil· 
çük mikyasla faaliyet oluyor. De
nizde mücadele retindir. İktısa· 
di ve mall sahalarda vaziyet İn· 
g'iltere ve Fransanın lehinedir, 
Siyasi cephede, ,imdilik Alman
ya, Sovyet Rusyıunn iktısadi } ar· 
dıınına mazhar olmakla beraber, 
yalııı~ kalııııstır. 

Harbin ilk altı ası, bir hazır
lık devresi olmu,tur. 

Sulh Jikırdılan varsa da •ulh 
iiınidi voktur, nk bazırlılr. devre
sinin altı ay ıürmes.i, harbin U· 

zun olacağına yeni bir delildir. 

UİDİN DAVEB 

Tahmin 
Bedeli 

700.00 

150,00. 

tık 
teminat 

52,50 

11,25 

Üsloilıdarda Hacıbeıınaıhaıtn mahallesinde Var 
pur iskelesi ııok.ağında 22-24-28 No. !bina enkazı. 
JıJısaray Y1illllJD "vıeırinde Meııihpaışa malhalliEısiııin 
.Aksaray cackiesinde 56 ncı adada 944 harita nu.-
anaralı ve 20,00 metre ıınuraılıbaı sahalı arsa. 

Taıbınin bect.'ll:leri ile ilk teminat mikıtarmı yukarıda ya.ıılı 
enkaz ve arsa satılmak üzere ayn ayn açık arıttmnıya konuhnuş
tur. Şmıtnroneler Zabıt ve Mu.amelılt Müdfulüğii ka.lt.mınde gö
fiilecelııtir. İhale 12/3/940 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
y.ı:pılacakıtır. TalipleTin ilık (emi.nat: ıınaM>uz vıeya mektupları ile 
:iliU güınü ıınuayyen saatte Da.iııni Erıciimende bulunmaları. (1471) 

* 1 - Eminönü • Urlkapanı Ticaret salıa.ı, 
2 - Taksim meyıd.aru, 
3 - Taksim meydanından Paagıiltıya ve Dolınabah(,'12ye lkadar 

ıu~na.n yeşil saıha, 
4 - Pa~a1tıda Emliık Ba.nka<:llıa ait arazi, 
5 - Taıksiıın ilı<Ihçc arkasında te;is edilecek park, 
Haıkların<la müsaddak plan esa.-;ına tevfiJ<an talbZ:inı kılıllan taf

silf.tlı olanlaTm bu Jwrrc Nafia Vekiıleıti Yill<s>.lk Maıkamınca ta.sdiık 
ed:iJıcr6k ıınel''iyet mcvil(:ine giııdiğini ve obunlardan Eminönü • Un· 
kapanı Ticaret sa1ıamrun Eminönü ve diğerl~rinin de &;:;·oğlu Be
lecl.ive d:ıh·elerinıde ve cümlesinin Merkez Bekdiye dairesinde mu!ı
terem ibalkımızm ıtı1.1laına anıedilıdiği yapı ve :yıollaa- ıkanunm:ıun 3 
ündi :ınad.dU>ine tev!i.kan ilan olunur. ~1743) 

8 M•rt 
ÇARŞAMBA 

Hicri: 1359 Rumi: 1355 
3 iincü ay Gün: 66 Şubat: 22 
Muharrem: 26 Kasım: 120 
Güneş: 6,28 Akşam: 18,05 
Öğle: 12,26 Yatsı: 19,35 
İkindi: 15,38 İmsak: 4.50 

- HAVA VAZiYETİ -

Ye~ öy Meteoroloji istasyo
nwı:<lan alınan mal-'.ıımata göre, 
hava Y'Urdun· ooğu 'bölgelerinde 
k~ ve mevzii yağışlı. Ma.ııına
ra havzaııı w Kara.den.İ2 kıyıla
rında ıkapa:lı diğer yer !erde bu
.Ltııtiu geçmiş, diııgarlar Alkıde
niz lkıytlarında ş:imaıh.len, diğer 
böll!;elerde o:.ınu.p iısli'kameti.nden 
Karadeniz kıyılan, Mamıa.ra kı
yıları ve Egale yer vıtr kı.:vvetle 
~ yerlerde Ol'ta kuv•vetıte ıes
ı:ıtiış Maııınao:a ve Egede lodos fır
tınası ~amı.ş!Jr. 

Diin İsUmbulda hava buMlu 
l<"IQnliş, rüzgar cenııilxı gal'bilden 
saniyede ~ rn~ ılıı2la ESJn~ 
tir. Saat 14 de bava tazyiki 1005, 7 
milibar tii. Silhımet en yıü'ksek 
11.3 vıe .ıı dü.1iii< 4, 7 sarl4',ırat 
kavdeıdilmiştir • 

Kongreye davet 
GALATA SPOR KULÜBÜ

NÜN seneliik Joong.~i 10/3/940 
saaıt 10,30 da ilwlübün Bcıyıo~ 
lundaki merkezinde al"-olunacıık
tır. 

--~ 

idam mahkumu kararı 
temyiz etti 

l>ır.ııdarivede polıl; H~san Baıı
!liy:i ölkl.ilıvıııeık ve ıbekçi ve polis 
memurlarıııı yaralamak suçun • 
dan dolayı geçenleroe Birinci a· 
kır ceza mallı d mesin<le irla.ma 
ma.bkıim ola.n kaUJ Nazıma ait ka.. 
rar dooyııısı resen temyize tabi 
o.Jduğı.ından dün <tıeımyiz mahke
mesine götı<k?ıilıın~tir. Maznun 
Nazım ckı lbiT temyiz layihası ha
zı:rlamış vıe talel>L fur.rine diin 
.Adıliyeye getirilerı!k verdiği la· 
vihanın muamelesi yaplılmrş ve 
dosya ici.ne iknnarak temyi7J~ gön
derilmiştir. Temyiz 'bımdan ev
ıel Naızıın hakkındaki hapis ka
raxınm maznunun aleyhine ol
mak üzere bozınu'jtu. 

1stanbul Üçüncü lcra Memur. 
luğundan: 

1Mah.ell2 olup paraya çevrilme -
sine ka.rao: verilen 302 J.ira kıy
metinde rakı ve baıkkaliye eşya
sının birinıel açık art.tımıası 
12/3/940 salı ;ııünü sa"t 16 dan 
itibaren &yoğlu Tarlırbaşı Ye
nisehlr cadıdesinde 39 numaralı 
bakkal dü:kıkanında ve .ınuharn • 
men kı:Ymetinin yir.d" 7 5 ini bul
madığı tırkdtrde ikinci aç•k art
tırnia:;ının 14/3/940 perşembe 
,ııiiıı.ü "YJlİ saatte ve mahalde ic
ra edileceği ilan olunur. (25051) 

lstanbul Vak.ıflar Müdürlüğünden 
Yıl.1aı-danberi 1ıw1ly.c:t V'1Zlfe5ine aliıka göııtcrmiye'll ve adresi 

idaremizce bi.hncmiycn Sa!.ınotomrı.okta Kefevi Vakfının mü: velli-
. si Mellınıet Nail,i- bin Mu.;;tJ.fnnın ilan -tarihinden "tfuarcrı on baş 

gün· zarfında idaremiz Miillha!t Vakıflar şefliğine müracaatla vak
fına aiıt muaıınelıeyi takip ve ha.yır tıartların1 if.. e~11esi aiksi takdirde 
baıkıkında kanuni muamele yap>l&cı:ğı il'~.1 wnu.-. (1740) 

• 


