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~il~~ . muhalefet lider! 
~unısllere hücum ettı 

HERYERDE 3 KURUS 100 bin Alman garpten 
şarka naklolunuyor 

~ ~ ~~ (A.A.) - İngiliz muhalefet 
• L.• .rcısı Attlee, verdiği konferamta ·a· IQ. 

tı •ulh · • Yen· ıstiyonu, Fakat istediğimiz 
. ~harplere mani olacak prensiplere 

ltttıe r sulhtur." 
~~ ~· ~l~eviklerin kendilerine sosyalist 
·1~";'ti Olnu:nıst derneğe haklan olmadığını ""llf r. 

... . ~ . :· ; . . ... , . . . . . . 

Brüksel, 14 (A.A.) - Almanyarun şıırkın
da yeni bir köylü mıntakaaı vücuda getirm~ 

için garpta oturan 100 bin aile nakledilecektir . 
Bu nakil •baş-1.aiıuş bulunuyor. Badenli 60 bin 

1 
kişi ve Wurtembergli 50 bin ki§i yerlerinden 
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t"azarteai 15 Ikincıkinım 1940 YIL: 23 • SAYI: 7908 
ayrılacaktır. 
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__ ün gece Belçikada ven-iden 
\lç· sınıf seferber edildi 
~urnan Menemencioğlu Sofya- Mezun askerler 

dan gelip Ankaraya gitti bir zamanda kıta/arına 
·en kısa 

lir~Jık istikraz yaptık 
Ot~ _ Bulgar/ Menemencioğlu Bulgari standa gördüğü hüs-

do ti 
.., nükabulü tebarüz ettirdikten sonra dedi. kı: 

s ugu "K 1 B. . h . . M·ıı Ş t· ~ l' azan: ASIM US ra OrfS 3ZfetfeflOln 1 İ 8 fmJZ 
·~~.v~~=~~ hakkında besledikleri dostluk hislerinin 
~):Z:::S:.::E bana_ kendi ta~atlarında~ vaki olan ifa

~ ı:~~ .;~k~r;~ desı çok derın ve samımi olmuştur,, 
ial..:.- !llünuebetlerinin ye
. ı!! aafbaaı oldaiu sibi 
~nı kaqmnda da 

"Uletleriııin vaziyetlerini 
--........... '-r hidi.se diye telakki 

·,.t (de iyi bilir ki, yeni 
• il "rulduiu gündenberi 
~lıar münasebetleri hiç 
~· dostluk ve iyi komşu

;1den dı§M'lya çıkmadı. 
1 ~n evvelki Bulgar 

'trı de her vakıt Türki-
.~~6'1 d~st oldu. Cumhuri • 

· · 'beti de Bulgaristanm 1 ~illi acılannı bilen ve 
) İr Yakın komşu olarak 

, ~IUıdan ayrılmadı. Yal'i h ~mleketlerin sulh 
__ .._ -n:tt .. içinde ya~n N1lman Mcnemt!n.Noğlu Sirkeci i-:tasvonıbida 

A. "'ücud bulmuş olan 
tı~i llla.ntına karşı bir ara
diğ·~Ufıtnof hükumetinin 
~ k1 '_<>iuk tavn-larla bazı 
~ Otrııtecilerinin Trakyaya 

fi&~~arı tahrikler yüzün. 
~it.. qqoda birtakun ıuite • 
~~ sıktığı ve Balkanlılar , ,.,::aman zaman bir tercd· 
t:'~ı 1 .:;andığı oldu. 
~~ k' raber, itiraf ebnek S •iy

11 
1
• Bulgaristanda bir 

\L' ~Ut~et olmaktan ziyade 
~~da~k~cılarının dahili ihti. 
~t au· ıltt'i gelen bu tered -
~'il llt1;;.fehhüm deVl"i Kral 
,,/~ an; direktiflerile ha
~İtıdt koscivanof hükumeti 
~'"" da>' ' 0 na erdi. Particilik e.. 
~ l't ~nan eski rejim kaldı-

Milll iktısadı koruma 
Kanun layihası bugün Partinin meclis 
grupu umumi heyetinde konuşulacak 

Uyihaya (teşhir) cezası da kondu 

~ ~ hiilt~e . Partisiz bir milli 
~1- eti ve meclisi gelin -

~1 ı ol "«Ll bir emniyetsizlik 
;ı, ,i. an o vaziyet derhal de. 
~ ~ l"· 
ta... """1"' hu d -· 0 k1·-· 
1,._ l)' • • . egışı ıgın 

\ı...ltıd., .. ~tını Montrö konfe· 
ı...~ '"'O'l'd"k 'l'll u . Boğazlar kon • 
~ !l~tlen Bulgar delegesi 
-l~'l'trı:'.'z .olarak Türk nok. 
~~~ h11d 1fhrak etti. Türk -
~~lal' ~dundaki gayri askeri 
ili)'~~ bö alktı. Yine son za· 
~ı.... ltdhi/le karşılıklı bir cm. 
L.iÇ.' llsk olaı-ak hudutlarda 
~~~tt llıt tller geriye alındı. 

tı q( rn eketimizin maruz 
t~ n1t ~tle f ı· k t' .. . 
tH~ı .. tiinden ~ .-:__e ı uzeranc 
:"'C :• l'İiric ıtıUHren Bulga -
'~lth . milletini gerçekten 
L 1,lt tı ite"kııs eden yardım le· 
~~ l'İil'lc aı-şılaıtık. 
\ tıj ~ • Bulgar münasebet· 
)-..:~e~'"rnirni dostluk safha-
~.~ hi .. ~~İoğlunun Sof ya zi
~ Olul'or qf daha kuvvet bul. 
~ tıld11~ Avrupanın geçir· 
~ ıı.!; dem, hr:ırp buhr9'" 
\~ '"lh • bu vn~iyet!n 8~1: ı 
~ L.; ~erı v~ emnıyct ıdealını 
.._~l inanası bundan 11on

trle anla ılacaktır. 

Milli iktısadı koruma için fcvkaH\de tedbirler almak 
lizere hUkQmcte bUyUk sala.hfyctıer veren kanun ltlyihasının 
BUyUk :!\lillet Meclisine geldiği yazılmış, layiha encümene ha. 
vale olunmakla beraber Partinin Meclis grupunca seçilen bir 
komisyonda da tetkikine girlbildiğl bildirilmişti. 

Komisyon son toplantısınc cuma gUnU akşamı yapmış ve 
Cumartesi gecesi saat ikiye kadar çalışarak tetkiklerini bitir 
mhıtir. La.yihaya verilmek istenen şekil, bugUn öğleden evvel 
toı~Janacak olan Meclis heyeti umuıniycsl.ne izah olunacaktır. 

.Aldığımız malQmata göre lılyihanın ı~erlye sUrdiiğü ted
bir ve saHlhiyctler esas itibariyle tamamıyle muhafaza edil .... 
rniş, yalnız bunlardan bazılnl'ınm ifade şekli ve tatbik yolu 
değiştirilmiştir. 

L!\yiha hlikümcte meselA ithal ve ilıraq olunacak madde· 
:terin cins . nevi ve miktarını tayin ve tahdıt etmek sal~hiyc· 
tini verdiği gibi bunların satış fi;ratıarını da tC'sbit salılhiyetini 
kabul etmektedir. Hiikumetln dilerse bnzı maddeler imali için 
tesisat vllcuda getirme k ve gctirtmel{ halrkı olacaktır. 

Ceza hUkllmlerl de sllrı;Uno kadar mahfuz kaldıktan baş. 
lrn (teşhir) yoliyle clahi cezalandırma sureti kabul olunmuş 
tur; ancak blitlin eczalar seri muhakeme usuıu tatbik olun· 
mak Uzcre bir mahkemenin hUkmU alındıktan sonra tatbik 
olunabilecektir. 

Lavilrn 6G madde kadar vardır. Grup milzakcrcsini bu 
gUn. ya

0

rm bitirecek, Meclisin de Çarşamba ı;Unü toı>lantısm· 
dn mUzakcre olunacaktır. 

~esudiyeden 
1
. ~eşadiyeye 

75 atla erz:a·k ve giyecek 
eşga gönderildi 

(l'az-ı.sı 7 ııcidc) 

Holanda -da yeniden askeri tedbirler aldı 
Brüksel, 14 (A.A.) - Sokak· 

lara yapıştırılan büyük ilanlar i • 
z:inli olan bütün askerleri en kı
sa bir müddet içinde kıtalarına 
iltihaka davet eylemektedir. 

Diğer taraftan bütün atlar, a· 
rabalar, hayvanlar, otomobiller, 
kamyonlar, otobüsler ve bilhassa 
nakil vasıtalarx derhal şehirlerin 
meydanlarmda toplanacak ve be -
lediyelerin verecekleri tekalifi 
harbiye vesikaları mukabilinde 
ciheti askeriyeye tevdi olunacak
tır. 

SiLAH AL TINA ALINANLAR 
Brükael, 14 (A.A.) - Röytcr: 
Gazetelerin yazldığına göre, bu 

gece 1919, 1920 ve 1921 ihtiyat· 
lan ve bir çok fenciler seferber 
edilmiştir. 

HALK HAYRETTE 
Brüksel, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Orduda mezuniyetlerin ilga e • 

dildiği haberi halkı hayrette hı · 
rakmış ve fevkal~dc nazarı dik · 
kati cclbetmiştir. 

Almanya galip 
gelirse 

Fransa- ingilterenio 
Afrikadaki bütün 

topraklarım alacak 
Londra, 1 ~ ( A.A.) - Sunday 

Kronikl gazetesinin siyasi mu • 
harririnc göre Bitlerle Von 
Ribbentroo Almanyamn harp 
hedefleri hakkındaki planı ha. 
z1rlam1şlardır. Bu plan Almanya 
galip geldiği takdirde müttefik. 
lcre kabul ettirilecek sulh şart. 
lannı ihtiva etmektedir. Bu 
şartlar yakmda Almanyad:ı neş. 
rolunacaktır ve daha şimdiden 
bazr İsviçre mahafili bundan 
haberdar edilmiş bulunmakta • 
dır. 

1 - Fransa ve İl\~ilterc 
Afrikadaki bütün topraklarım 
Almanyaya terkedcceklerdir. 

2 - Fransa Alsasloreni Al . 
manyaya iade edecektir. 

3 - Fransa ''c lng-iltere Al • 
manyanın vaziletini düzeltmeğe 
ki.fi ~elccek miktarda altın ola. 
rak harp tazminatı verecekler -
dir. 

4 - İngiltere Almanyaya en 
ziyade müsaade ~ören millet 
muamelesi tatbik edecektir. Bu. 
dominyonlara \'e Hindisana da 
şarnil olacaktır. 

5 - Fransa ve İngiltere. Al. 
manyanın hegemon~·asını temin 
için ınali ve iktisadi imtivazlar 
\'ereceklerdir. 

6 - Fransa Almanya ile 25 "'<'. 
nelik bir ittifak aktedcccktir. 

--~ - . ; ~- ' ... .,,. ' .,r, 

Bugünkü sayımız 

a 
Sayfadır 

Bugünkü ~azeteler heyecanlı 
hiç bir başlık taşımamaktadır. Bu 
babtaki milli müdafaa nezareti _ 
nin tebliği de öyle fevkalade baş
lıklar taşımamaktadır. Gazeteler 
bu mesele hakkında tefsirlerde 
bulunmadıkları gibi mezkur ted · 
birin sebepleri hakkmda hususi 
bir şey yazmıyorlar. 

Brüksel, 14 (A.A.) - Haber 

alındığına göre, Belçika milli mü. 
dafaa işleri için birtakım ameleyi 
seferber edecektir. 

Brüksel siyasi mahfilleri, Al -
man matbuatının bitaraf memle • 
ketler aleyhindeki son neşriyatı 
ile, Alman tayyarecilerinin Bel -
çika arazisi üzerinde yaptıkları 
uçı,ışlar dolayısile halkın bozulan 

,. (Devamı 7 ncid.6) 

Maarif Vekilinin· tetkik 
seyahati 

Vekil diyor ki: 

Arkadaşlarımın 
çoğu kendi mukad
deratlarını idare 
eden kanunları 

bılmivorlar 
Talebeler ezbercilikten 

kurtanlmalıdır 

neticeleri 

(Yazısı 2 incide) - 'Afaiirif l"~~li Her.~7fn Ali YilceZ 

GaliP. Afgani bugün hudut 
hariCine çıkanlıyor 

Bir müddet evvel, Perapalas 
oteli sahibi Misbah tarafından 
Galip Afgani aleyhine açılan do· 
Janclırıcılık davası asliye sekizin
ci ceza mahkemesin<:e, geçen a. 
yın 2 sinde neticelendirilmiş ha • 
disede suç unsuru bulunmadığın
dan, Galip Afganinin beraetine 
karar verilmişti. 

Hükumet, Galip Afgani ile be. 

raberindc bulunan Angela tle 
Zayosa Anna de Zayos' Fra~es
ka ·de Zayas adındaki üç ecnebi 
kadının memleketten çıkarılma -
larına karar vermiştir. 

Bristol otelinde oturmakta o -
lan Galip Afgani ve arkadaşları 
bugün hudud haricine çıkarıla • 
caklardır. 

Dün, üç sahada birden yapllan lik 
maçlarının sürprizli neticesi : 

G. S. - Beykoz O.O 

-
Galatasaray - Br117:oz maçuwmı bir gönh~ilf 

Spor yazılarnnız 6 ncı sahüemizde). 
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POl .. ITIKA: 

Diktatör Göring 
-Gazeteler yazıyor: 
"Marqal Göring baPıı AJ 

manya h:ırp ikbsadiyatıı:ıın yük • 
;ek idaresini eline nlmııtrr. Mare· 
tııl memleketin bütün ikbaadi fa. 
ıiliyetlenni tanzim cdecekt"'"· Bu 
suretle hnrbin UZU'n sürmesi te. 
min olunacaktır. Bu İngiliz ablu· 
kasına W§ı o.lınmıı bir cıephc 
euretinde telikki olunmaktadır." 

MarC§Cll Göring, yoksul Erzaat 
Alı11n:ıyasında yeı;inc bolluk 
tircsalid;r. Kendisi şişmandır. 
Gardrobunda bir hayli elbisesi, 
rol. bol da unvanlan ve &ıfatları 
mevcuttur. 

Bu habere göre, ona yeni bir 
sıfat daha ilave ediliyor. Cadde· 
!erde yağmur bir santimi qınca 
amiral c?bisesi ile dolaşan eski 
tayyareci, yeni sıfatı münasebc . 
tile kimbilir gardrobun-a kaç dü· 
zi~ elbise ilave edecektir? 

Harbin uzun sürmesini temin 
edecek bir tedbiri benim böyle 
hafif bir mevzu gibi telakki et 
memdcn belki bir anda şüphe c. 
dccclder bulunabilir. Fakat harbı 
uzatacak tedbir olarak Mareşal 
Göringin harp iktısa:diyatının 
yük&ck idaresini eline alması bir 
sebep diye dünyaya il!n edilir • 
ken ben ciddiyetten ruwl, ve ni· 
çin bahsedebilirim? 

Bir memlekette makineleri iş • 
letecck kömür yoktur. Bir mem· 
lekette tayyareleri uçuracak ben 
Wı yoktur. Bir memlekette yiye. 
cck ekmek yoktur. Bir memle· 
kette silah yapmak için demir 
yoktur. Bir memlekette harp için 
~tın stoku yoktur. Bütün bu 
yokluk içinde sadece bir Göring 
vardır. 

Göring, c:csedim yakarak ma
kineleri işletmek için kömür mü 
olacaktır? 

Göringtn :)--ağlan kaynatılarak 
benzin mi çıkanlacaktır? 

Göring, Musarun arkasından 
koştuğu aJun buzağı mıdır? 

Bunlardan biç biri yapılama -
yınca, memlekete Erzast cesaret 
vermek için Mareşala bir sıfat 
daha, bir riltbc daha ilave edili
yor. 

Birim bildiğimize göre, zaten 
Görlng, ''iktıaat diktatörü" idi ve 
0 harp iktısadiyatı" kendi lti bu. 
dutlan içindeydi. Fakat ~imdi o· 
:ıa yeniden gıfatlar ve salahiyet· 
Jer vererek diktatörlüğünü kat. 
merlcndinnek iktua ediyor. 

Vaktile ispanya ile Amerika 
ara&ındakf harpte İspanya krallı· 
ğı mağlup olmuş. bir çok arazi 
terketmeğe mecbur kalmıştı. İs· 
panva Kralı mağlubiyetin acısını 
unutmak için "Kral unvanını im
parator'' a tahvil etmi ti. 

Bu vesile ile mebuslardan biri 
lspanyol parlimentosunda bir 
fsprl ile vaziyeti izaha çatııu. 
Mebus: 

·•- Bizim kral delik gibidir. 
Mesaha .kaybettikçe bilyUr" de • 
mişti. 

Nazi Almaırya.sl da bütün Uctı· 
aad.i menbalarıru kaybettikçe 
dehşetli. heybetli unva:-lar, sıfat. 
Jar bulup çıkanyor. Fakat zaman 
denen değirmen, granit gibi 
sağlam ve heybetli sanılan bu 
unvanlan derhal çarkları arasın • 
da eziyor, toz haline koyuyor. 
Çünkü muhtevasız unvanlar sa -
dece ı:Dlünç olmıya mahkClmdur. 
Fakat yokluk için".lc kendi varlı • 
ğını korum3k hesabına ''sonsuz 
bir otoriteye" ihtiyacı olan mem· 
Jckctkrde diktatörün heybetli ve 
dik 2ör:l11mesi için kaburga ke . 
mi!d~rl i :ple sarar gibi tedb"rler 
almak tıizımdır. Bu sebebden Ma. 
tcpl Göri~in nüfuz ve kudreti· 
ni ifade etmek için bir gün §Öy· 
le bir unvanın da kenr'isinc tev. 
cih edildiğini i~itirsck hiç hayret 
etmiyelim: 
"- Marepl Göring, Führerin 

emriyle vallahi de, billahi de dik· 
tntördür." 

Sadri ERTEM 

ltalyan gemisi 
kurtarıldı 

Çanakkalede llgaz deresinde 
karaya otura:ı ltalvan bandıralı 
Pctsamo ismindeki balıkçı gemisi 
dün Saros tah'isiye gemisi tara • 
fından kurtarılmıştır. 

Beyoğlu halkevi kitap 
sergisi bugün açılıyor 
Bcvoflu Halkevinin tertip et ·. 

tiği Üçilncü kitap sergisi bugün 
öğleden sonra açılacaktır. Bu 
acrgide 939 senc<"..i içindcld n.eşri
yat te§lıir edilecektir. Sergı bu 
ayın 31 inci günü akşamına kadar 
açık bulunacak, her gün eeba1ıtan 
.q.,.. lr;adar' gedlcbilecektir. 

Ba mOhim k'lltfir hareketini 
Qç senedenbcri muvaffakıyetle 
başar:an Beyo~lu H:>J.kev\m ta1r • 
dir ederi&. 

1 

Maarif Vekili tetkik segah rıli 
intibalarını teshil etti 

1 

· T asti ye kom is 
lar1.: karşısıP 

r elkik komısyo 
(azan : Hikmet 1' 

G ENÇ :nuharr.r ;;.. 
nmJa keııd.iJerlıtdd 

Arkadasla11mm çoQu kendi mukaddera11anm idare ·eden ~~~~~~ 
maktan ileri geliyor. B~ 

kanunla11 ve diğer mevzuatı bilmiyorlar ~i:~~~~=~ot-
Maari.f Vekili Hasan Ali Yüc:eJ ı ı b ı b .,., t k t ı ı ml§SCl, bunun sebebi ancak dik Fakat dava bu ~ 

geçen a)lD sonlanna doinJ yurd a e e er ez ercı ı,~ en ur art ma ,, k.ltsizJik, çalışmamazlık ve hece mcmittir. Dava. baait \.it 

içinde aeyahat rapaut. bu arada riksizliktir. törce bir emirden ibaret f 
Malatya, Elizığ, Diyrcbalar, ders aletlerı"nden ı·s·ı·tade erlı·ımaJ dır Ta'.ıaisat yokluğu, bir ihmallı "'Sen çekil, ben gelecetiJIS""' 
Gaziantep, Maraı, Hatay, Afyon, • U lıl mazereti haline J?etirilmcmelidir Bu itibarla yapıla:ı kl1" 
lzmir vilayetlerindeki Maarif rctmcn.leri bulunmadığını sordu bu kadın ve erkek yeni mealek . Bazı milesacselerimizı:ie, bil vüşUdlir. . 
mu-e-·---'·r.:nı· tef•t.- eylemiıü." b 1 da ı ba l 1 · hu:sa yatılı talebesi olanlarında Komisyoniar kuralun, di -.. .., ğum çocuklardan biri " ura ara ş arım, na ~ ennden ve ha -
Vekil, Ankaraya döndükten aon- gelmek iatemlyorlar" diye cevap yatlarından en kUçUk bir şile! . mllesa.escnin talebeye bcnimsctil Tadi>-e komiayonları-
ra, acyahAtinin intıba1annı tcabit ver:li.. Sene başından beri 0 deni vette bulunmadıktan başka mem· mediği glSrUlmUştUr. Bunun netl· gençler, "tasfivc ko~ '
etrn.iı, alaluıdar müetı&eselere bil Oku:nayan çocukların irtır.ıbını rıun olduklarını da en &amimi bir ces!nde, yirmiden fazla hademes; kurarken, bir önceki 11 

tlinniştir. ifade eden bu şikavet aesini can şekilde ifade ettiler. Oemiryolla olduğu halde ihtirr.am gör~mi· bağlı kalmamalı: yahut 
Vekilin inbbruı:ı:ını fÖyle hula kulağı ile dinlemeliyiz. Bu ders rımızın Tilrk vatanını en uza1· '>kullarımız bulunuyor. Halbuki red cevaplarla iktifa e 

u ettik: yılı başında mecburi hizmeti ol • köşelerllc biribirine raptettiği biı 400 vaulı talebesi buh·nan ve bi Onlar dahi komisyon o0l 
Yenı. n••lln öğretim ve eğitim" k · :ır •• nda k"d L-ı nalarJ dağınık koca bir milcsscat Ve adına "tetkik komiay ..... mıyarak yill:se tahsil gurmU§ ?:ama es ı en aw mış yanlı! 

bakımından yetiştirilmesi ödevini yüzlerce genç, muavyen ve mil _ itiyatlann lzleri böylece silinmek ?kul binası biltün leva-ttmile tale. meli. eti 
taşımakta omn bizlerin, yaptığı • tekasH nüfuslu yerlerde kendile • tedi beye benimsetilclili kin. dört ha· Böylece gençler, eskı1 
mızişleri kendi ıuurumuzda mü • rine vazife verilmctıini istiyorlar- r. MEKTEPLERDEKi deme ile idare edilmektedir. fiye etmek lçin, kıyıne 
rakaııe edebilmemiz için, içinde dı. Halbuki· yukarda aövleditlm EKSiKLER MEVZUATI BILMIYEN ''sahte" liğini ortaya çı 
bulun:!uğumuz büyük tcşkilitın talebenin ''buraya gelmiyorlar" Okullarımızda maddi cihetler· ~RETMENLER VAR çalışırken, berikiler, ~ 
nasıl çalışrnakt:ı olduğunu bil • Jiye şikayet ettiği yerlerde açığı. den kolayca tashih ve ikmal cdi· Hemen her gitti~ yerde tel bir hUsnUnlyctle l'ençl 
ınek \•e ö~renmek znruretinde muı vardır. Onun için mtlracaat lccek eksiklere tesadilf ettim. ve toplu olarak meslekdaşlarım lerinde "kıymet" aramatıdıf· 
bulundu~umuz §ilphc götürmez eden yüksek tahsilli gençlerimi.1· Meaul arkadaşlar, bunların ya . la temas etmek imkiinrnı buldum. Sonra neticeler kar§ 
bir hakikattir. den hiç birini iatc:r.fikleri yerlere pılmamasına sebep olmak Uzerc V'aki suaJJerime alch~ım cevapla malıdır. 

Türk çocuğu, talebe olarak. tayin etmedim. Gerek yilbek ot· tahsisat noksanını mUştcrek bir ra bakılırs1 arka<lıışlanmın ço~ Blr de bakanınız ki • .ısııt 
ilkokulun birinel suufından lise· rctmcn okulundan. gerek Gazi dille ileri sürüyorlardı. Bu ma.ze kendi mukadderatlarını idare e · biribirlne mUsavidir. y 
nin son sınıfına kadar çok canlı Terbiye Enstitüsünden mezun ret mühim ve masraflı kusurlar den kan.ı..,lan ve di~cr mevzuat• ötekinden üstilndfir. Eh.eJb" 
ve çok uyanıktır. Diyebilirim ki, olanlan kur'a çektirerek bu açık için olabUir. Fakat mahalli im · bihleTektedirler. Devletle fer~ bir t:tkik ve imtihanın 14; 
dikkat tckblifü ve çalışma bakt. verlere gönderdim. Uzalı: villvet. kanlardan istifade olum:ırak her aras,ndaki münasebetlerin ifade · kemleri de bulunacaktır. 
mlndan bugünün nesli, bidm ta !erde kendilerine rUtS?eldi2im zaman izalesi kabil noksanlar kal 'ti olan bu resmi ve vazıh mevzu. l nasıl ..• Milyonlarca Türk 
nt:iığımız ve mensup olduğumuz 1tı bilmis olmalan yalnız bir va cusund::ın mürekkep bir 
nesle nisbetle açık bir üstünUik k 1 • t • y k k dfe değil: avm zamanda menfa Bu ba'<em kütlesinin .~...& 
göstermektedir. İlk öfretimin Uça mode Clılk aşı üçü atJerl ikt1zasıdır. Bir bakstı;b~l' Si da inzimam edince, halO'..ı 
son yıllarda yeni yeni inkişafa maruz kald•klan zaman verim• tün çıplaklığile kendinl 
başladığı bu viliyetlerimizdeki mu··sabakası o'.dug""' undan ve bilerek haklarını arayabilme kor. 
öğretmen ve talebe, yurdumuzun len için bunlan bil.,..ek zaruridir Yoksa böylece: _..,.. 
bu parçalarından çok önce maa - Dün' Gal L. TALEBEl.ER EZBr::RCtUK Benim za'hm gibi aletP"'". 
rifçe ihtimam görmü• yerlerdeki ataaaray ııe· Uç gün hapis yatacak TEN KURTARJLMALll za'f IY··devaıll 
Ukokutlann en iyileri Ue hiç bir ainde neticelendi Kunduracı Ali tsmail adında Bazı okullarda ders Aletlerln'n Busünden baılaaıun bir 
noktada üstUnlüklerini ka·""-tme blr genç evvelki akşam haddin · · · h r d'l di.ıt." • yana temadi :r~ Uçak modelcilik mllsabakaaı ıyı mu a aza e ı me ,.ını vey<1 Ne·-'--".-., bitip tük 
milJ haldedirler. dün havanın muhalefetinden do· den fazla içerek .arb~ olmu,. veraizlik dotayn.Ue .. naddarirı vuı ~ .. 

TALEBE KA YiT VE laYJ Galatasaray lisesi konferans Fatihte Fevzipa~ caddesirrleki bile açtlrradığtm f!Ördüm. Yersiz bir ''nesil ve kabiliyet~ 
KABULONDE YA.$ MESELESi salonunda yapılmıştır. Müsaba . Yuaufun 'kahvesinde etrafın.da . lik de dıhil olmak üzere bu bu. vok yere ve S?Önilllcr kı 

Bu ha!, ortaokullarda da göze kaya 60 dan fazla uçak mo:ic.li kilere küfretme~e başlamıştır. Bu susta hiç bir mazeret kabul edi vam edip gidecektir. ~ 
çarpmaktadır. Lişelerimizin bil · qönderilmiştir. yetmiyormuş ~bi. bu ıır&ea ora. lemez. Nitekim civarda bulunan Fakat bu tetkik ve ta ee'~ 
hassa son ıımflanna doğru Y&f1 Müsabakanın jllri heyeti tallm da bulunan O~man adında bir bir ilk::>kuldan istifade ıuretile tcbbcalerini.n, netice ver 
Eazla ilerlemiş talebelere tesadüf terbiye direktörü Şakir, ispcktiSr şahsın yilzUne bakmasına da içer vaziyet, tarafnr.dan derhal halt~ şekilde~::!: l~, yin• 
edilmekte ve söylediğim vasıflar Savni, muallbı Celil. kayma· liyerelr bıça~mı çekmiş. Oımamn rJilebilmiştir. Talebenin ezberci naşma r. llfmd 
bakımından eksik olduklan göze kam Hayrettin, modelcilik öl- üstüne yürilmUştfir. Polis tara • tikten kurtanlmaaı ve hidiacler deb>il. 
çarpmaktadır. Talebe kaydı kabu retmeni Oamanda.rı tcıekkül et . fında:n yakalan11., suçlu dün cür. üstünde müşahede ve tcfeklrllr ----------
ilinde yaş meselesine dair mev · mişt!r. mü-ne.ıtud mahkcme•ine teslim kabiliyetini lruanmau zaru 0-"' """'ı· ı ı·yed8 
cut kayıtları yeniden gözden ge Müsabakaya giren ueak model. ,..ditm=ş. duruşması netkesın:ıc retile ne yapıp yapıp den '• 1 
çirtmek için thrmgelen emirler !eri beş katagoriye taksim edil . htç sabıkası olmıtdı~ stibl. yaşı · aletlerinden istifade olunma Birçok memurlarıJI 
verilmiştir. Aynı sınıfta tesadüf miş ve buna gSre rey •eritmiştir. nm da küçilk bnlun~a'!ından U~ b ve iyi aaklanınalanna a· t 
edilen yaş tefavütünil bertaraf e. Birinci kata~ori motörlü uçak giln hapsine karar verilmiştir. zami dikkat gösterilmelidir. Bu aşlan yükaeliyo 
dici tedbirlerin, önümüzdeki ders tiplerinde birlndli~i Galatasaray nun zıddına tesadilf edildiği u Dahiliye Vckileti, taffl 
yılından itibaren tatbikine geçil· dan Vecdi. ikin"-'li~i özkan, ikin· man okul müdürlerile maarif mü. IS.tında bazı değişiklikler 
mesi mümkün olac:<.ktır. Bu au el katagori motörtUı uealr mo • Kanatlı rcnçliğe yardım ede. dürleri §iddetle mesut ed.ilece~ · kanun projesini Mecli&C 
retle arzettiğim noksanı da tas· dellerinde birineili~i TUrlc mode- !erdir. etmiştir. 
hih edebileceğiz. ti uçak evinde çalışan Bayan rek ıeçirecefimiz bayram, NOTLAR BEHEMEHAL Bu proje ile ez.etimle .~ dl, 

ÇOCUKLARIN KOLTOR Gülvane, ildndliği Ankara lisesi bayrmnlann en huzur vere. TALEBEYE SöYl.ENMELI tcşkilatuıda çalxıan küç~ 
SEViYELERi talebesinden Cem, tıçiincU kata • n1 olacakbr. Yine bazı okulların bir kaç sı murlann maaşları diğer '1._ 

Çocuklarımıza kitapw ve S?ori tiplet'de birincilifi Galataaa. :ufında yazılı vazifelere ve dene terde çalışan emaalkrlnıS 111 

programlar dahilinde kudretimiz ravdan Orhan, lkinciliti Kadı • taıoride birinciliği Gönül, ikinci· kaMırtlan talebeye not verilme . nazır olarak arttır ~ 
nisbctinde bilgi vermekteyiz. Fa· köv orta okulundan Ziva. dör lifi Koetakl Ekono:nidis kazan • diğini: not veril"iği halde bunla· Şimdiye kadar 10 liradaD~d 
kat onların, bu bilgileri hayati · dUneü katagoride birincili~ Şa _ mışlardır. Ka.iananlara mUkafat· nn talebeye söylenmediğini J:Ör van nüfua katiplerinin aslt;i 
leştirmeleri ve umumi kültUr se- hin, ikinciliği Hali1lc, beşinci ita· tar verilmiştir. düm. Talimatlarda da üzerinde aş hadleri 15 e, tahrirat 
viyelcrini yükseltebilmeleri bakr _ ___ _ ısrar olunan bu cihetteki ihmale rin'n ıs ten 20 ye, nahiye ~:-J 
mından zayıf olduğumuz mey · 1 1 milsamaha ile bakılamaz. Bebe . lerin-!.n 20 den 25 liraya çJP' 
dan:.1atlır. Liselerin öyle son ıı • K 1 A H A B E R mehal notlar, sahiplerine MSylcn· maktadır. 
nıflanna tesadüf ettim ki, tiirlü S L E R melidir. Bu suretle çocuk, vaziye Projede bilha&sa nüfus 
sorulara aldığımız cevaplar bü • tini bilecek ve lüzumunda tashih larmrn aayw arttırılır. 
tiln dinliyenlcrlc beraber bende $ehzrde.• irr.lri-:ını arayacaktır. Halen 70 bin nüfusa bir ....i 
de aynı kanaati uyandıtdı. Mek man vapurlarının bu seferleri Büyük bir zevkle ilk defa zL memuru isabet ederken 1~ 

t beynelmilel deniz ticaret kanun tep d111nda, evde ve umum mu • varet ettiğim Hatav m. baınantn, je ile 15.000 nüfusa bir 
bitte cereyan eden arızi, tabii, mil • Aııkarada bir firket vaııed&n Jarına ıykın görülmektedir. bütün okul talebesinin ve çocuk· temin olunmütadır. 
li ve be~ri hadiseler: tedrisatı . olan ve timdi Kızıltopraktaki Çünkü bu vapurlar .şimdiyr tarının ~österdiği heyecanı ve 
mızda canlı bir alaka merkezi ya. evinde bulunan Muhsin isminde kadar Hamburg ile İstanbul a. canlılığı başlı başına bir iftihar 
pılmadığı için yüksek sınıftaki birinin 2300 liralık bir hesap a... rasrnda itlemekte idi. Bu meaele ve milli bir ıı.aadet mevzuu saya 
talebemiz tec:casüsünü den kitap· ;ığı ı;örtllmtl§ ve evinde bir arama ya- atakaclarlarca tetkik olunmakta rım. Muhtelif vilavetlerden top 
tarının aayfa:lanna hasretmekt~ ;ılml§tır. dır. layıp Hataya verdiğimiz ilk es~ · 
ve hakiki havat ile irtibatsız kal Muhsin, evrakile Ankaraya Meml k tt retmenler: yıllarca ana vatandan 
maktıdırlar. Dersleri de cansız gönderilmiştir. " e e e: ayrı ve TürkFiğün kültür bekçi 
ve mihaniki bir bale sokan bu • GUzel sanatlar u.ltdemfatnde bu. * KUtatıya çini fabrikasında tel 'eri olarak buralarda çalışmış 
mahzuru izale için yardımcı bir gtındcn lUbareıı IÖme:llr taUllne bq. grat tlııcanı yapmak tı:ln ııazırllklaı resmi kadrolarımmt alınmak ü . 
neşriyata ihtivaç, bedihi olmakla ıanacaKtır. uerlemJour. Fabrikada yapılan tec 7.ere bulunan fedakir ve milliyet· 
beraber o cihetteki ncksanımız • 'l'tcıu-et mUdürlllğü lbtiklr yap. rübe rnuvatfaklyetU neUce venn4tlr çi arkadaşlarımız: İskenderun 
ikmal o:lilinceve kadar her ti.lrlü ugı oildlrilen bir kundura Uc:aretba-- * Ticaret VekAJeU atandardizasyoı. ortaokulunda, Antakvanın kız ve 
vasıtadan istifade ederek denle. oesl b&kkı.ıdo tahkikat yapmakta<11r. umum mUdUrU Faruk Aııkarad.DD 1z erkek liselerinde vazife alan ida 
re ıteniş ölçüde hayatiyet veril • • Bc.ecıiye ı&Usal mUdUrl~ lske- mire g1tmJgUr. re ve öğretim unıurlanmız: tak . 
mesi bir zarurettir. Bulundukla eterdeki t.ama' kolbafılaruu k&!<iır- • 1zmtrdeıı Sakıza gtdeoek YWı&J dire livık bir surette çalışmak . 
rı muhitin tabiatı, coğrafi duru auştır. bandualı Boryat vapuru fırtın.adan tad rlar. Ana dillerini, müzmin 
mu, tarihi, sosyal hayatı, tedrisa· • sazı cam uıccarıan Estonya ve yoıuııu kaybederek Foça umanma aJ. ihmallerin un'tltturduğu yavru . 
tımızda behemehal yer almalıdır luıınıı.iatandan nıaJ geUrmek için gmml§llr. larımız. büvük bir 2avretle Uk 

Zonguldakta.n ı.ıeıı 

~an o\'V'!lki gOndcn~ • .At!I 

ulzdo mUt.hlf bir tırtma bUJld 
mektedlr. Yalnıa Zonguldak 
la bUyUk ve kUçUk bef vaP~.-~ 
uğramı§t.ır; blrçok telefat v ,,. 
u Ercğllde de birçok kaz& .,. 

huıruto ıt"elınlştır. 

Mevcut neşriyattan bile istifade tnlaşmıı.tnr yapl'.CI§ ardır. * Muğlada bu ııene tOUln latihaalı '1lilşkülleri yenmiş vaıivettcdir 
edilse bu cihetten noksanlar hic • somerbank tdanı mecıısı aza.am- Uç mllyoıı klloyu bulmuştur. ter. Kemiklt-rine ve iliklerine lra· ~ zı hlca: ı 
değilse ikmal edilmek istidadım dan eaki poata ve te1graf nazın Ha- • Dll.zcede bir ağaç kesimi meaeıc dar Türk olan Eti Tür.klerinin l{ııı<ı"' l\W 

kazanır. Bunun lc;in ö~retmenle 1ım taU.a etm.toUr. ainden Kara Mehmet tamınde blriaı çocukJarından terekküp etmiş. ,.,.--
ri:niz ve hepimiz talebemizdcn • Gellbolu ctvarında karaya oturaraıı: değirmenci Allyt bıçakl& yaralayarak bu fakir. fakat çok temiz yavru 

1 

\H"''"'"' \J'"" ... .ı.ıtnı "a~U 
evvel kendimizi bu cihetten kuv. dümeni boZU1an ve kıç bodoaıanıaam- &dUrmllftUr. lanTıztn öeremne huıwıun:lı:ı • 

1 
ıl 

vetlendirmck mecburiyetinde · dan yaralanan Tayyar vapuru Çanak- • Sındırgı Halkevl temstı kolu ta vapttklan cehli ve onlann bası . (,Oneşın 1 M ı !O 'I ıs f tf 
yiz. kale vapurunun yedeğinde olarak Ge. rafından hazırlanan ''Yll§ayan oın .. na n ö«reı.n . . . d•;ır... d<..ttt$11 - .. 

OKUL KADROLAR! J?eçe .. enımtTın ver ı,. . Otte 11 u ., "" ıt - f., 
Uboludaıı ıımanunıu ıeUrilml§Ur. piyes! Çocuk F..atrgeme Kurumu men. ~mekle güzel niveti iftihar duya bdndJ 1' 

60 1 
" 1' şl af ıl 

Gezdiğim yerlerdeki okulları · 
muın kadroları. küçük iatisnal&r. 
la, bu yıl ta-naml'!lntl'ltŞ savtl&bi 
lir. Uzakça bir vilayetimizin ho · 
c:uu bi., tise ı.mrfında. niçin öf -

Vapur bııvımı a1mar&k tam1r edile. ta.atine olarak Uk dcta oynanmı§tıT. ı'ak oörmemek kıtb;l deX."ıldı"r. 0 o& A 
"' ır. Akfam 1'7 N 12 00 1'1 ır 

oekUr. • Balıkeair HalkevinlD terUp etu "ada kurulan millki idııre,,..izfn Ya&. ıa .., 1 11 ıı 61 af ı' 
• Haıt> ~ AkdenJ1e ç_ it "KöylDler Gecea!., nde bee yü2" ' 'diltür cephesine crösterdi~i ihti lmlak 
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k.amıyara.k Karadenule Umanı • yakın kadtD ... arkea .k.ö.)'Ul bulwı... ınaını n yalwı allkayı iWuanla ~---------~ 
nıtı •ruında ae.ferlu yapan Al • & mUftıu'. .zikrederim. n &-



~d~biyatta l 
kılık ·yenilik 

l)\Gna k aşası 
'a.ı..! Bedi, Mahmut 
~~ Burhan Felek, 
n_ Seyfi, va • Nu, 
-~Cemalin 

teııs Yazılan 
~~ bir pzetede pir 

• ~ ~ oııu, O.vai Ozan· 
llir ve muharrirlerin 

!tlıaıltııç DeaJ.e terketmele
,____ etti \fe ta&fiyeye t.Sm 

._. ~ iatedifi pir ve e · 
~ ~i erini de nqretti. 

e karşılık olmak ilı:e.re 
1tr ( 1) bir çoğu ve bazı 
~ de dün töyle cevap 

'Oıı Bedi: 
1 laı~ .. 1tdi Jatmda 'bir mek· 

l ~. bir hafta evvel tulu 
~ refildmUde bugün 

toubarrirkrin daha 
Yerlerini terkcderek 

~ ~~melerini iateyen 
Ilı ~J. Bunu Son 
~ mesele yaparak: 

"di eınin:ıade kaldınlan 
~)e birinci aayfaaında 

~) b&diae &ibi 16-terme. 
~ or. 
~ baQgı kuan?- B1r yeni· 

la:van eder, padişahın. 
llıtüne yllrür, ihtlW 

~gösterir. Kazan kal· 
S . ~rler. Yoksa genç 

.,. lidip jandarma kara . 
" 11\'lrma küçük apteaini 

~ lbı~~ adı .. Türktyede 

tba~Zlnsoyun teklifini y&J>" 
, .. ~e, Mahmud Yesarlııin 

'~. ~dı çliJc, yıllarca, mecmua· 
il• latılmadı. Riaaleler 

~.'l blınadı. Ne yuıktır, ne 

1~ ııe yazık ki ıen~lik. 
~.daYanmak latediği r .... 
1 

~ "- nıliJteri bulamadı. 
~~tndilerine yer isteyen 

t • yillardanberl, gue· 
~ llıecmuı.Jann biktye. 

'iitun'.annda ''aiftiruld!" 
~ . dir. Neye şimdiye kadar 

l4L t&termediler? .. Tas· 
~n azl1.n.an .. miskin 
' haıtikt TUrk gençliğini 
~'Yor ve edeme~ ÇlinkU 

~ S k gençliği, beğırmı. 
\~Of, çalıpyor." 

iL. '~ giSz dikilen edipler · 
~ df,. ığını söyliyen Burhan 

ırr ki: 
~•tbo.ıatta meydan ıeniş· 
'lttı"! hilcum etmek ve on. 
tıı t~ almak isteyenler 
~ Riinterde lchUlhamt bir 

11 gazetelerde tUrkçc 
~ a."\]ıyabUeceği şekilde 
· ılar yumıya ba11asın 

İ)i tttikleri ~ibi eskilerden 
\'~ıyorlarsa derhal ka. 
~ tarafına geçer, 

~, ha1.11 olur. Bağırıp ça· 
~ e lnahal efendim!" 
'\ ~nç cdibler tarafından 
• ~ı..-- taıfive listesine konan 
~'~Seyfi: S ~)'Orıı de tasfiyeye ta.rafta· 

~ ~~a · Yaptı~xm iki i• var: 
l ~tli~ gazetesinde mizab 
~ '1~· öteki btr lisede ede. 
~~~ "'~ğ~ Akb:tba gaııe • 
'-' ~ .. ~ talibine ehven 
~~kederim. Buyursunlar. 

'- ~ '~ lttua.1Um1ite gelince 
~ ~ ~tlıdi e •ermek benim elim· 
r-.ı. N--rıt t~er şeraiti haizse • 

\ 't, !! \Pcklletine müracaat 
~ '•uretle anlaşmaktan 
ı._~ kadar memnun ola· 

°" ~ Slcl'iıl 
~ b: ~tbf g<Szlerirte büyük ~e-
~chzn Dıevldimden dolayı 
~bı h~29 - 30 senesinde 
~ ~~ tan çıktım. Biraz 
~ ~l.ti~1te edebi~t mualli 
~ )t tim. Bugun apğı 
~ "''tlu .. ~~lnn ı. o sı;ünkü ede· 
h.~~ğidir. Be§ lira, on 
~~tt .. 
~. ı.;dt tilı:~eUnce, mfikifatJ sı;a 
~I ~I \> 1de birde çıkan taria 
~~ "-t~lıına 1 Tasfiye JAzun· 
b.. ~-- cı'bt hücumlardan i.. .'lt.t_a,.,d 
"-' ~ ttı ne latiyorlar? Ben: 
~~ t~Ye edecekler? <:au 
Sı.., "1ıibı n va:ı:mryonım. Sü 
~)'~ dt~lim. Sekreterlik 
~ C\!i ~eni nereden ata . 
..._, r? Yazımı be~cnmi 
~~~ !le~enmeztene ;>Uf ••. 
~~ ~dır. yoktur me \!'4 ~ e bu şekilde konu • 

~:'t ~edd.inin dilnkil fıkra 

~'~'ta bOvilkUlfQnde 
,~ . llıtlcevberler dQnyaya 

r~~" 
~~.tlı Gdebadan pir CahJd 
~e nzıyor: 

r . 

! - VA~ll .,.. 'fS IKINCIKANUN 1940 

Aramada: 

( EmınönU l ne ! 
llA\·aların scrtllf;indea ol• 

mıı,şın '! 1\fulıa.rrlrler son gün. 
lerdo pek atcı;lL Blr l<"in cep
hesi do BııbıAll:le ••• 

italyan - Macar 
elbirhğı 

Yalnız menfaat değil, 
fikir ve hedef birliğine 

de iatinat ediyor 
Budapeşte, U ( A.A.J _ Ma 

car ajansı bildiriyor: 

Işık sızmıyan eVıer,·emin sığınaklar 

c \'A • .sn.), ma..,.Ualı, her 
tarafa rctıştyor. llu arada bir 
de 1cnl bir da\·ası ,·ar: Şahla 
adı tse: ( emlnünüyc) dfyctun. 
dfyor; Yer adı ise: (emlnönll· 
ne) diyelim,' diyor. (Bu basit 
bir kelime Jeğil, müreklicb! 
tktsi de bir ve kaldece emlnö
nUnc!) diyenlere atalar aıtzile 
,·crcliği ce,·ap: (eski &Gua )'eni 
taam) ı Bir harp n1uhab1rinın şayanı dıkkat me~<fu'ıu 

··~ter Loyd,. gaz.et.esinin paaz: 
nüshası ba~nı.a.kalesinde, Italyarı 

ve Macar sirasetinin bakikt hedet 
!erinden bahseden ··tta1yaıı, Maca 
ristan ve Avrupa .. başlıklı son m.o 
kalesini zikrettikten sonra baz 
mahafilin tam bir ricate başladı· 
ğuu söylemekte ve ezcümle demel. 
tedir ki: 

.. ltalyaıı • Macar elbirliğj, yal· 
ruz menfaat birliğine d~l. ayni 
zamanda fikir ve hedef birliğint 
istinat eder. ~'lacaris~ın tadil 
tarafdarlığı siyasetinin mfisalemct 
perver mahiyeti bo~ bir laftan iba· 
ret değil, tam bir hak;kattir. Ma· 
car hedefleri, Avrupa yeniden suJ 
ha kaVU§tuğu zaman, onun mena· 
fiine uygun d(lşecektjr. Bütün Av 
rupanm, Macar meselesi hakkın· 
da milttcfikan taşıdı~ bir tek likiı 
vardır ve Macar meselesi, bu harp
ten sonra, hakiki ada1ete müsteniı 
hakild bir sulhun bütün A vrupado 
teesmis etmesini istiyen bir prensi{ 
meselesidir. 

ibadethanelerden şere· 
fiye re.ami almmıyacak 

Buru belediyesince ıenltletf · 
len bir cadde üzerinde musevile
re ait bulunan bir 1mmı latiır.lü 
edilmit. blrl gene dint hi:ımetler
de lcullanılmasnıa devam olunan 
dileri dint hizmetlerde kullanıl 
mıyacak olan lld ibadethaneden 
ş:refiye resmi alınıp alınmrvaca • 
ğı hakkında Dahiliye Vekfiletin· 
ce devlet ş(\rası vaziyet! tetkik 
etmiş ve ibadethane olarak kulla· 
nılan binalardan şerefiye reami 
aluınuyacağını, ibadethane olarak 
lrnlla.ılmaktan vazgeçilen binalar. 
dan alınacağını kararlaştırmıttır. 

diye tanıyabilirlm Türk edebiya· 
tuına?... . 

''Bir Gorki aya.rrn-"a S&bahad. 
din Ali, bir Duhamel kadar sal· 
lam Said Faik önUmde dururken 
dün.killerden kimi beğenebilirim 
hiktyecl olarak?._ 

Neslimin bugUnkU &arp şiirin· 
den bile Ustlla nümuneleri 5nü • 
mllz~ iken hilA hececilerin kof 
maıuumelerini mi beğenecefiz? 

Netice olarak tasfiye Lizım: 
Kuvvetli ve ileri Türk edebiyaU· 
nı yepyeni bir nesil temail etmer 
tedir. Yeni ve ileri her §ahıüyet 
de bun-a inanıyor." 

Bu ne gıdaklar r.ibi ifade!.. Bıo 
ne dev aynagı!,_ •Kolll'kttf şckı1. 
de çıldırmak otur mu?" diye bir 
anket de asabiyeciler nczcllndr 
açmalı-

Gi"en geleni aratırmış. Eaki · 
den "Cep takvimi üdebası" n. 
dan ve ••Habbeciler" d:n şiklvet 
eder dururdum. Nerede oldukta. 
nnı bilsem ~dip kendilerinder 
ö:ı:ilr dileyeceğim. Bu "Gavaiıt'' 
ter onlara rahmet okuttu." 

Osman Cemalin fıkrasından biı 
par~: 

··-Hurda baltTr ahvorum. vQn 
alrvorum, pamuk alıyorum, ka 
ı:?k. raırın parçalan alrvoruml 

Diye dola§&nlar, bu taleplerine 
kac s;Indilr, ıunlan da ilave edi· 
vorlar: 

- E"ki gazete, mecmua, kitar 
:lef ter alıyorum 1 

Mahalle aralannd~ld bu hara 
retli matbuat ve edeblvat ah" ve 
rlşi karşısında ,.enelerle ~lıb · 
nn sae saca bııııba'3 velmelerln~ 
'\Cb!D ne a!!nki? Ort!dı alış vefr 
bu kı!d!r revacta ct"'uktan sonra 
">evdan gence de yeter, yaılıy1 
1ar ı 

f"'anI.ndiya'da buluaan &ir 
Fraaaız barp muhabiri Fin. 
lerin aakeri te§kilatı etrafın. 
da fU f8)'8JIJ dikkat malUına. 
b yermektedir: 

Bir Fin'in evini ne ıtekilde mu
kelemit olduğunu Pariate veya 
herhangi bir hilk~t merkezin· 
de oturan bir iman rüçlilkle ta.h.. 
hayyill edeb!lir. Ruslarm hava 
hudutlan Finlere o kı:ı:lar yakın 
ki... Fakat Finlandiyalılar teşrini. 
saninln 60ft gUnlerindenıberl ta
msmen daiıJU karanlıkta yqama
ğa alışmışlardır. 

Finlandiyanın en büyük bir 
şehrinde, yahut en küçük bir kö-
yilnde &fuıiln muayyen birkaç sa.. 
atinden maada biç bir zaır.an pcn... 
cerclerden 111k sızmaz .• lUğıt ve.. 
ya tahta pancurlar arbama bil· 
tUn camlar ıizlenmlştir .• Bu mil
let 00.har ~elinceye kadar elek. 
trik ziyası altında ya§amağa mah. 
kUın ol:nuş ve \-atanın kurtanl. 
ması için bu mahkCımiyeti acve, 
ıeve kabul etmiş bir millettir. 
Aynı disiplin halkın bütütı ha· 

rekatında na.zan dikkate çarp. 
maktadır. 

yen Fin a&kerl, bir an iatlrahatn 
çekilip sığınağa girdiği zaman 
genç bir hchl}ircainin sıcak elin. 
den, sıcak bir ka.'lve içebilmekte· 
dir. 

Lota bayatından memnun \fe 
cephede pudra, ruj gibi kadın ih. 
tlyaçla..-ını bu.!aır:nıiığından mliş· 
t:ki ıdeğildlr .• Çllnkü kcnd!air.in 
o~~ilmesi için evvel! vatanın bu
lunmasınm şart olduğunu bilir. 

Cephede vaziyet bövle iken ışık 
arznnyan Fin evlerinde hummalı 
b!r faaliyet göze çarpar. Her ka. 
dı., cEnden geldiği kadar cephe· 
dcl:i kardeşlerine elbiseler diker. 

İşte Finlerin muva!fakıyctleri 
sebebi: Hep birden canla bn§la 
memleket mildafaasına çalı,mak .. 

(1) Lota, Fin orduıundaki 
hayvanlara bakan kalınlara Yeri. 
len isimcf.r. 

Cumartesi qUnU 
kurlian bayramı 
Jstanbul Müftlllüiilndm: 

Bütün kürtder, herkese lbım "19 kftnunusani 94-0 senesi cu· 
olan gevik derileri ve her türlü ma günü 1358 senesi Zilhicce ayı 
sıcak elbiseler askerlere verilm.i~ nın dokuzuna müsadif olmakla A· 
tlr. Skiler de aynı vaziyettedir. 
SilAh meselesine relince, bir çoa rcle. Cumartesi günü de Kurbar 
ğu avcı otan 'Finlerin hepainde bayramı olduğu il~n olunur. Bay 
zaten müteaddit aillhlar vardır. raın namazı: Zevali: saat 8 01 de 

Orduya yaramıyan erkekler i· Yurdumun korunması ve milli 
le Lotta ( l) olamıyan kadınlar varlığımwn yükselme.si için çalış 
steri hbrmetlerde kullanılmakta,, makta olan milli kurumJarımua 
ve billıasu aıfmaldır fnp etmek. . ., 
tedir. Tehlike ipreti •erildikten her vesıle ı.e yardımda_ bulunmak 
sonra artık hiç kimae dışarda p.ns yurt borcumuzun en büyük ve er 
denemeği dütünmemekte ve mühimlerindendir. Yurdumuzu 
doğruca sığınaklara iltica etmek· havada:n gelecek tehlikelere karşı 
tedirJer. Bu aıfma]dar pek emin korumak uğrunda teylzti ve de 
clduldarmı labat etmitlerdir. Hel- vaml b' tte _, kt ı 
sinkide bir •ı~r.'ğııı birbç met. ı ır surtı '>4'ışma a ve a 
re ya'lına dilşmilı olan yUz kilo. d~ tebemılan Kwlay ve Çoct'k 
hık bir bomba bic; bir n.rar tevlit lan Esirgeme gibi hayırlı kurum
etmemiştir. Finlandfyada halk, tarla paylaşmakta o!an Türk ha 
ille tehlike iNretiyte sıfına.klara va kurumuna kurban bayramında 
ıtirmekte ve işaret verilmeden dı· kesilecek kurban Jerilerile bar 
şanva eıkılmamaktadır. . . 

Ordu'ar hflrckcte ~etC:likten saklarının verılmesi bu bapta Dı· 
sonra a"kot lıtı'lıliki tamamen )'anet i~leri reislij" tarafından tv 

menedilmiş idi .. Hiç bir kln"fle bu velc.e verilmiş olan fetva mucibin 
em_ir hari~n~ cıkrnamrş, battA ev. re mmrafJk olacağı itan, bununla 
lenm:!e. b!le ıçld içmeğe tCJebbüı bera'>er mem'cketimizın bir ka~· 
etmenu§tir. 

Kad laftD R 1.. mında maa'esef zuhur eden pe" 
Müdafaa ın rtl 0 

u elim hareketi arz fel~etine u1n 
ta arma tamamen nd 1 • • C h 

uygun olarak hareket edilmesi yan vata aş arımız 1çın um u 
Finlerin muvaffalnyetleri.nde en riyet Halk partisi Emin<Snil halkE' 
bilyllk lmiJ olmuştur. Bilhasaa 1 vi tarafından tesisedilen mutfnk
k:adınlann vaziyeti nUfusu pek az tarda bu felaketzedeler için kavur
olan bu memleketin na~rl olup da ma ~·apılmak•"' olduğundan kur· 
cephelerde bayle muvaffak oldua ban tlerlnd k.tı.- tfakl . 
ğunu meydana koyacak mahiyet. e "" mez w- mu a 
tedir. namına teberruatta bulunulmac;:ı 

Yınlandiyada kadınlann uzun ahalimizizden rlca olunur ... 
ıamandanberi birçok işlerde ça. -
lıştıklan ve adet itibariyle pek 
fazla olduktan için eskidenberi 
erkek işlerinde çalıştıktan ma. 
lumdur. 

Finlandiyada büvük mı&yuta 
kmın mlmıırlar, milhendisler dok 
torlar. dişçiler, it evleri müdüre· 
teri. avukatlar, makinistler oto. 
l>Us şoförleri, maranJi?ozlar.' istats
von şefleri ve 5?&rsonlar vardır_ 

Bunların vapamadıktan yegane 
lş oapa~hktrr: 

Şehitlikleri imar Cemi 
yeti kongreai 

Şchidlitdcri imar cemivetleri 
sen-elik kongresi dün Eminönil 
Halkevinde toplanmıştır. Toplan 
tıda· cemiyetin lir senelik faali • 
yet raporu okunmuş, yaoıl•n ida 
re heyeti intihabında eski bC)-et 
ayn-en lblca e:lilmiştir. Toplantı · 
dan sonra, otomobillerle ıehid 
tikler dola~ılmıştır. Şimdi kadmlar kızaklar kullan. 

makta. b.atd icabı halinde odun· 
culuk etmektedir. W"-- - - - - - -....._ 

Bup;Un Fin kadınlan tıt>la er. .. z..v~-..~ 
kek ı:ı;ibi ~ivlnmektedir. Fin kadı
nı müstakildir · ve şayanı t&kdir 
bir aükCtnetle erlreli vanmrta c;a· 
hşmaktadır. Bütün Fin kızla·n 
Lotadır. Yınl aakerlerin yanı~da 
'!ltlara, revik1ere bakmakta, harp 
:çın etıem olan ktzaklann ihtiyaç. 
lanrll temin etmektedirler. 

ilk hatluda buzlu iatihk5m du· 

Kurbnn Bayrammda Türk 
Hava Kl t'umuna yapacağı. 
mız yardımlann tutan Kızıl. 
ay, Çocuk Esirgeme Kurumu 
'\'e Hava Kurumu arannda 
taksim edilecek .,~ en miih
rem memleket ihtiyaçlanna 
barca.nacakbr. 

varhn arh"rıd11 "n"-am ~lS,.le. .,.Alt••••••• 
· I< ısaca: ... -.. --.. --.. ·----
! Radyoda ajans saatlerine dair 

Ra.dyo ajana a.a.tlerinde b!r hafta evvel 
ld1çt1k bir değişiklik yaptı: Öğleden IOilJ'&ki 
ilk memleket " dtliıya haberterini 7J.0 da 
vermefe bat!adt. 

Halbuki aynı dakikalar tngtlt.ere radyo-

sunun da tUrkçe neşriyatına tesa.dllf ediyor. 
Bu itibarla. her iki l!tuyondan aja.Dı ha~ 1 
teri dinlemek isteyen hallı: bittabi bu a.nıuauııu 
yerine getiremez oluyor. Ankara istasyonun· 
dan bu kUçUk hatanın dUzeltllmesi beklenir. 1 

Köylerde ~,apllacak 
numarataj 

Dahili ye Vekaleti, sokaklara 
isim veya numara ve bütün bina· 
tara numara konul:nası hakkın • 
daki tallmatn:ımenin köyler için 
lUzuı:nlu kıldığı numara levhası 
ve bu işlere ait diğer masrn[lar 
hakkınC:a valiliklere yeni bir ta· 
mim yapmıftır. Bu tamime göre, 
köylerde yapılacak nuır.arabj 

masrafları köylüy~ kendilerine 
ait binalara konulacak numara 
ltvhalarır.ın miktarına ve bu lcv· 
baların takıltna61 için yapılacak 
masraflara göre tevzi olunacak • 
tır. Bu tevziat salma parasından 
ayn olarak yapılacaktır. 

Evlerin numaralan, eokaklaruı 
levbatan muhtar, Htlp ve imam· 
lar tarafından yaptlacak, köylü· 
ye bıı iş için aynca klllfet tah· _ 
mil ol n:nıyac:aktır. Muhtar, ki 
tip ve imamlar tarafından numa . 
ra ve levhaların takılması mUm.. 
kün olmıyan yerlerde memur ia • 
tihdam olunacal:, memurlara nu· 
mara ve levha başına en çok 3..4 
kuru! :verilecektir. 1935 nUf uı 
sayımında konulmuı mımaralan 
iyi mahafaza etmı1 olanlardq 
yeniden para alınmıyacak ve ev
lerine yeniden numara konulmıya 
caktır. 

Zelzele facialan 
sinemada 

40 bine yakm yurd4ap bir an 
içinde aramudan çekip alan zcL 
zele Cel!ketinlıı yilrekler yalcan 
sahneleri ilk vaaıtalarla yerlerine 
giden aanatklrlar tarafından ai· 
nemaya da alinmrıtır. Sanatkir· 
!ar, Erzincan, Erbaa, Tokat gibi 
fidanın en acıklılarını gören yer
lerde çalıpu,lardır. 

Filim. Halkevleri merku teı· 
kilitınıo temsatl tarafından çev. 
rilmiş ve dUn latanbula getiril • 
miştir. Yarından scnra İstanbul 
aineınaların~a göater:ilmeye ba, • 
!anacaktır. Filmin kopyalan Av
rupanın muhtelif memleketlerile 
Ameribya da ~önderilmcktedir. 

Bir misal de biz verelim: 
(a~aoğlu) soyadı kanuna 

çıkma.dan ,·ardı ya? .. Ana~ıo
lu:lan yil:ıbln b::n::crl ahna~t
Ur; Ca:;aoğluya) a7~ol;luya Jr 
medih, demiyoruz da-

Ama dl~·cn de buhınunnoş ... 
O kalıle olmaz, (şaz) olur. Bı
ra':alım da kaJ:lcyl bari gele
cek nesiller yapsın. eloğln 

~eyrapzederere 
yardım 

'200 bin kilo tu~day 
köyluye dağıtııacak 

Bn·aa. 14 (A.A.) - Dün ~ 
mizin riyaseti altında toplanan 
milli yardım komitesi Karacabey 
v~ Mustafakemalpapdaki muh • 
taç köylülere odun ve erzak tevzii 
İ§iyle uğraJmııtır. Bundan baJka 
buralardaki köylerin acil ihtiyaç.. 
lan karşılığı için de bin lira gön• 
derildi~l gibi Mustafakemalpaşa. 
ela felaketzedelere dağıtılır.ak il. 
zere de lıtanbuldan 100 battani .. 
ye, 300 çift ayakl:abı . mübayq 
ettirilmiıtlr. Valimi.z arazisini ld 
basan ve meznıatı r:-:ahvolan köy· 
lülere tohumluk olarak dağıtıl • 
mak üzere Karacabey harasıncla 
satılığa çıkanlan 200 bin kilo 
buğdayın vilayet emrine verilme
ei için Ziraat VekAleti nezdinde 
teıebbU!te bulunmuş ve Ziraat 
Vekateti de bufdavlan viliyet 
emrine vermiştir. Vil!yet yine •U 
baıkmma uğrayan mıntakadald 
köylü1erin kredi kooperatiflerine 
olan bor~larırun tecili, Ziraat Ban 
kasınca köylüye yeniden kredi a· · 
çıtması, koyun yeti,tiricilere de 
aynı ıurette kredi verilmeai bu • 
susunda Ziraat Vckileti ne.zdin • 
~ teşebbUslerde bulunmuştur. 

Cemil ve Necip b!ra· 
derlerin teberrüü 

Radyolin sahipleri Ceml1 " 
Necip biraderler, zelz-ele felaket. 
zdieleri icin ilk ı:Un nakden ( 500) 
beı yü:ı: lira teberru etmiıler ve 
aynca bet yUz lira kıymetinde 
10.000 adet Gripin göndermif • 
lerdi. 

Cemil ve Necip blntder1cr bu 
defa l 250 lira daha vererek nak· 
di te berril miktannı l 7 50 liraya 
ibla~ etınMerdir. 

Görüp düsündükce 

«Söz· ün zavallılığı! 
DnnJa!Un en dertli varlığı, en bft)'ftk m&tduru eöaclftr. 

Çok kere en kesitin allA.h olduğu da f>Ö)·lenlr. Bu slllhla açılan 
)'&ralann bütün ömür &ürdil~, hiç kapanmadığı hlkAye edt· 
Ur. }'akat biltiliı bunl~ "söz,, fi yer yüzünün en büytlk kur
banJ, en ZA\'alb mağduru olmaktan kurtaramaz. 

Bilmem hangi kadı, bıncmdnn kal>uıa sığwnı7an umane 
cıevletlllerinden birineı 

- Onu mahkum ettirmek mi tstlyonmnuz? •• Bana bir ... 
urlık faZııtını, bir cümlelik sözllnii getb1n. Kat.llne fetva 
vereyim, 
~ 
Söaiin, ne •vallı bir şey oldn~na, nasıl kendi kmm.ı ke

een bir bıçak haline geldiğine bu kadı teklifi gllzel bir mtsaı. 
dir. Bazan, şuradR., buraila toplanmış kalabalrklann bo&..
~a:r.a geldiklerini gl:\rürUz. Hiç ,upbe yok, ki burada )'UID• 
ruk Te slUUıtan enci dlller çarpışmıştı •. lşt, kan dökme(;e gö
tiiren sebep nedir? Sözlere verilen değişik mAnalar delil mi 1 
FAkl bir şairin 9Öfledl~t 

CUmlenln maksudu bir ama, rivayet muhtellfl 
Mujraı da ytno bu söz da\·asının dellllerlnden bafka btr 

~1 8&)'Ilamaz. Hele düındi.iz l_(onu~maktan hoşlanlDUdnm. 
nl<rhıl~ şoför kamusuna sığmıyacak bir çaııta ise, sözlerlnl.e 
daha tok dikkat etmeniz gerektır. Çünkü bir elin en (Ok kır 
met verdlğlnlıs bir dost, büMbütiln başka bir flldrle eöyledlll
nlz bir cümleye, hJc: aklınızdan gec;mlyen bir mAna vererek I~ 
lencblllr, Yanlış d.ilşünceler. ne 1azık, ki paslı çlvtlere bea· 
zerler ve çaklldıklan yerden pek güçlükle söküleblllrler. 

Teessnrnn sebebini öıtrenlnco, şa-:arsrnız. Sonra bn Uk 
dufJttınnn yanı başında bir azap. içinizde se,·gt ,.e 11ay~ıdan 
~ka hiç bir blıle anmarh,ltmı• bir doetu incitmekten dOlan 
bir l~kence bqlar. Anlatım. battA olmayan snçunus için af dl· 
leninlz. İnanır, belkt tef!o!h'lnln yanhış çıktııtına ıevtnlr. Delld 
de çektlklerinl unutur. Fakat bu cömertlik onnn hakkıdır. 

· sız. verdijttntz r&tırabın Azabını yine çekershıla. Hem hiç bir 
suçannz olmadıjh halde. 

Anla.tmamanm gallba en büyftk sebebi, dnyjta •e dft· 
şünc.e lle dil arum1a'd nlsbetslzll',tir. Çilnkft b1a denbl kar 
fl.SIDda w bir kadeb k&1ar kftçOk kalıyor. 

Yukarda '•sözft., dUnyanın en bUyük ~uru diye p· 
termlftlm. Konuşma tarihinin başladıjtı gdndenberl ldmbUI 
bu hOkmOn luac mll)'ar MhWl ~P geçtl? •• 

BAKJU SUDA OIWA'lf' 
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ELLERiNI 
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l 

Aınerikada .IJeniden içki - 37 -

Ellerin şekıUerine 
göre tetkiki 

(.~irogııomi) 

Şimdiye kadar avuç içinde 
mevcut hatları tetkik ederek 
ka!'akter okumasmı ve istikbal
den haber vermesini görmüştük. 
Bu kere bu tetkikimize niha. 
yet vererek ellerin şekillerine, 
parmaklara göre istikbali oku. 
masını öğreneceğiz.. Bir tek ke
lime ile, Şirognomi ilmi üzerin. 
de tetkikler yapacağız. 
Şimdiye kadar tetkik ettiği. 

miz şiroloji ile bundan sonra 
mütalea edeceğimiz Şirog-nomi 
ilimleri yekdiğerlerinden tama . 
men ayrıdır. Fakat bu iki ilim 
birden öğrenildiği zaman karak
ter okumak ve istikbalden ha . 
ber verebilmek için daha. çok 
imkanlara malik olmuş sayılı. 
rız. 

.Nasıl ki bir atın ayağı hay. 
Van.dan anlıyan bir kimse için 
mükemmel bir tetkik vasıtası j_ 
se, eller de şiroloji ve ı;irogno. 
mi ilimlerine aşina olanlar için 
mevzularının men~ ve karak. 
terlerini, temayül ve istikbalini 
okumak öyle mükemmel bir 
kaynaktır. 

Biz burada muhtelif el tip. 
lerine göre karakterleri tarif 
edeceğiz. Şayanı dikkat bir nok. 
ta şudur ki bir çok milletler ara. 
srnda yaşıvan muhtelif tip şa. 
hıslann elleri arasındaki benzer. 
Iik ve ayrılıklar bir nazarda gö-
1.e çarpacak mahiyettedir. 

Ellerde mevzuun bütün mele. 
keleri açık olarak görülebilir. 
F_'ilhakika çalışma dolayısile e_ 
lın bozulduğu, sertleştiği veya 
genişlediği vakidir, fakat şaya. 
m hayret olan kısım da elin hiç 
bir zaman harap olamıyacağı ve 
dikkatli bir mUşahidin anzi o. 
lan tahavvülleri derahal ı;öre . 
rek elin ifade ettiği hakiki ma. 
nayı kolayca bulup çıkaracağı. 
dır. 

Daha evve1ce de gördüğümüz 
gibi yedi tip el vardır: 

1) İptidai el .. Bu el en ziyade 
alelade olanıdır. 

2) Murabba (kare) el. Umu. 
miyetle rastlanan bir tiptir. 

3) Yassı el .• Asabi ve hare • 
ketli adamlarda rastla.nan el tL 
pidir. 

4) Filozofik el.. G<?rgin bir el. 
dir. 

5) Mahruti el.. Buna artistik 
de denir .. 
6) Psişik el (ruhi el) .. Bu ele 

idealistlerde tesadüf olunur. 
7) Karışık el tipi.. 
Bu el tiplerini teker teker tet.. 

kik edelim. 

lPTlDAl EL 

15minin ifade ettiği gibi bu tip 
el en iptidai olan eldir. İptidai 
tipteki el çok kısadır kaba ve 
.serttir .• Ge_çerken aun~ da işa _ 
ret ctmış olalım ki, bir kimsenin 
eli ne kadar kısa ise o kimse 
hayvana o kadar yakın demek. 
tir .. 

Binaenaleyh iptidai tip el, ka. 
ba, sert ve hayvanca olan her 
karakterin ifadesi olarak kabul 
olunmalıdır. 

Bu tipteki ellere malik olan 
kimseler pek tabii olarak pek 
kısa bir fikri varlığa sahiptir_ 
ler ve tahsilden aslii. hoşlanmaz.. 
lar. Bunlar muhakkak surette 
bir işçilik, ameli bir iş yaparlar 
v_e umumiyetle bu işin de en ip. 
tidaisini, en aleladesini seçerler. 
Sert tabiatlı oldukları ic;in ihtL 
raslan üzerinde hiç bir kontrol. 
lan yoktur. Bunlarm ruhları 
k~baciı;. hassasiyetleri, muhay. 
yılelcn ya pek az veya hiç yok. 
tur .. Esasen yapılan müsahede. 
l~r netic~si~de bu gibi kimsele. 
rın ~abı sıst.cmlerinde az veya 
ç~k ~~r ~demi inkişaf olduı!u gö. 
rulmuştur. Bunlar mütekamil 
insanlar ka~a: çok açı da duy. 
mazlar.Bu gıbı kimselerin büti.in 
ihtiyaçları yemek, ic:mek ve u_ 
yumaktadır. Bunun haricin.de 
hemen hemen ihtiyaçları yok 
gibidir. 

MURABBA (KARE) EL 

Murabba tip el. a\~cun takrL 
ben bir mustatil veya bir mu _ 
rabbaa benzemesinden' dolayı bu 
ismi almı~tır .. Bu tipte elin u. 
mumr vazıyetı mustatildir. E -
Ha, bilekle .. birl~iı, o!duğu kı • 
!mt bir mustakim lı:ı.t seklinde. 
dir. 

(Dalıa var) 

qasağı isteniyor 
Devlet içinde devlet - Fihn yıldızlarının kazancı azalıyor -

Casuslardan sakınmak - Konfüçyusun torunu 
Amcrikada '"'' ~ 

niden içki f 

~t~r- ~l .. ·-, ~F· Kadınlar_ \fıl -
dan mürek. · l , 
kep bir tc§ek-
kül Ruzveltin de\ -
rinden evvelki zamana avdet eclil 
mesini yani içki memnuiyetinin 
yeniden konulmasını istiyorlar. 

Geçenlerde senelik kongreleri. 
ni yapmış olan bu tet:ekkül meıı. 
suplarına. ikram nev'inden "kok 
tcyl,. verilmiştir. "!\eşe kadc. 
hi adını taşıyan bu kokteyl su. 
reti mahsusada yapılmış olup 
içerisinde bir damla bile alkol 
bulunmuyordu. 

Fakat Amerikarlaki bu hare_ 
ket, içki snnayicililerini asla kor. 
kutmuyor. Zira Amerika. içki 
memnuiyeti zamanında da al. 
kollü içkiler imaline devam et. 
miş, ancak bu içkiler ]azım geL 
diği derecede saf olmamıştı. Her 
şey kaçakçılık voluyla yapıldığı 
ic;in, odundan .bile ispirto çıka . 
rılıyor, gayritabii surette her 
türlü içki imal olunuyor, kaçak. 
çılık ta o nisbette almış vüriL 
miiş bulunuyordu. • 

rejimine aleyhtar fakat haki . 
katte casus olarak vazifedar bu. 
lunmaları muhtemel görülüyor. 

---o-

Film yıldızlarının ka
zancı azalıyor 

Film artistle. 
ri, artık o ef sa. 
nevi kazançlara 
veda etmek za_ 
ruretindedir. ZL 
ra, Holivuttaki 
film mücsscsele_ 
ri, ücretleri in_ 
dirmek kararını 
vermiştir. "2 nu. 
maralı dünya. 

harbi,. denilen bugünkü Avrupa 
muharebesi, Amerika film sa
nayiine bir çok mahreçleri ka • 
pamıştır. 

Bu veziyette film yıldızların. 
dan coğunun kazanr.Iarı yüzde 
25 ten yüzde 60 derecesine ka. 
dar tenzil edilecektir. Film ar. 
tistleri buna razr olmuşlardır. 

--o--

Konfüçyusun torunu 

Devletin hazinesine verdiği 
zarar, halkın sıhhat ve ahlakı. 
n~ yurduğu darbe dolayısile. iç. 
kıyı serbestleştirerek bu halin 
önüne geçilmişti. Şimdi de içki 
aleyhtarlarının . propagandasr. 
na rağmen, siyaset adamları 
böyle bir memnuiyeti tasvip et. 
miyor. Gizli içmenin doğuraca • . 
ğı daha fena zararları göze ala. nızamlarınr öğreten 
rak ''içki aleyhtarları cemiyeti,, Mi~attan 
nin teşebbüslerin.in, bütün mem dogmuştu. Miitevazı bir hükQ. 

şekline girmesine mani oluyor_ Bir tramva:y biletçiai 
lekete şamil bir "yasak kanunu .. 1 
lar. J d 

-o---;..; yara an ı 

Devlet içinde devlet 
Fransada, Polonya hUkumetL 

nin makarn olmak üzere elli ev 
tahsis edilmiş bulunuyor. 

Fransanın ortasında küçük 
bir schrin bir kısmını, tamamen 
Polonya Reisicumhuru, nazırla. 
rı ve onlara bağlr bulunan dip. 
lomatlar jşgal etmektedir. 

--o-

Casuslardan sakınmak! 
İngiltere hükfuneti, şu harp 

zamanında ahaliye ağızlarını SL 
kı tutmalarını tenbih ediyor. Bu 
tedbir, bilhassa İngiltere dahi. 
linde bulunan Almanlara karı:ıı 
almmaktadır. Bugün hala 1~. 
giltererle 70,000 Alman bulun . 
maktadır. 

Bu yekfuıun 60,000 i Londra. 
dadır. Kısmen nezaret altmda 
iseler de, bir kısmı ı:ıerbesttir. 
Ezcümle mülteci vazivetinde 
buluınn Almanlardan şüphe c -
dilmcktcdir. Zira bunların, gö . 
rüniişte A lnıanyanın bugünkü 

Kurtuluştan Eminönüne gel -
mekte olan 180 numaralı tram _ 
v~y biletçisi Hüseyin, arş'ın ye -
rınde olup olmadığını muayene 
ederkt,;n, 3055 numaralı Beyazıt 
otobüsünün çarpmasilc yere düş
müştür. Sukut esnasında Hüse • 
yin ayaklarından yaralandığın -
dan Şişli hastanesine kaldınlmış· 
tır. 

---o--
Arkadaşını bıçakla 

yaraladı 
Ziya adında bir şahıs dün ge· 

ce ~stiktal caddesinde Maviköşe 
gazınosunda arkal:laşı Hasan Yıl
clırımı bıçakla kolundan· yarala -
mrstır. Yapılan tahkikatta Ziya • 
nın arkadaşile eskiden arası açık 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

---0---

Karadenizde bir mayn 
Karadcnizdc İğne ada ile Ak

pınar arasında sahilde kumluğa 

gömiilmüş bir mayn görülmüş _ 
tür. Bugün bir heyet mahalline 
giderek maynı zararsız bir hale 
getirecektir. 

• r!ı~:~i .. !l!I~: ~ ~ m er c k a a o ş a lfl)'{t~~ mııııınıımmııııı• 

~ Louise Duke if 
PARK OTELi Orkestrasını -

RADYO 
12 30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12.85: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk nıl.iziği: (Pi.) 
ı:ı.S0/14.00: MUzlk: Karışık ham 

mUzlk (Pi.) 18.00 Program ve mem
leket snat ayarı. 18,-05: Milzlk: Rnd. 
yo caz orkcstrnsı. 18.40: Konuşma: 
18.55 Serbest saat. ıo.ıo: Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji hn
b<'rlerl. 19.30: Tilrk MUzl@: Erkek ı 

okuyucuların ~eçit konseri. Çalanlar: 
Vecihe, Ruşe.-ı Kam, Cc\'det Kozan, 
cc,·det Çağltı, lzzetun Ökte. 20.15: 
Konuşm:ı.. 20.30: Türk mUz!~: Fasıl 
heyeti. 2ı.ıt1· MOzlk: KUçUk orkes
tra (Şet: Necip Aşkın),. 22.15: Ml!'m
leket ea:ıt ayarı, Ajans haberleri; zı. 
rııııt, F..sham - Tahvlltıt, ı{amblyo 

15 - 1 • 940 Pazartesi 
::-;ukut borsası. (Fiyat). 22.:ıo: MUzlk 
Hlndemltlı Res.'lnm Malhis (Pi.) 
22.5.'l: Müzik: Cazbanıl rPI.) 23.25/ 
23.30: Yarınki program ve knpamş. 

-o-

!;'JfüJlı TlYATHOSU 
Komedi l{ısmı: 

Bu akşam saat 20.30 dıı: 
SÖZÜN J{JS\'O\I 

-o-

11.\LK Ol'EıtY,TI 

Bu akşam 9 da 
{Uııhmrt Efrııdi) 

7.ozo Dalo1:ı.s 

ta rafından 
Şnrlulnr 

met memurunun oğlu idi. Ken. 
disi de hükumet memuriyetine 
girdi ise de, yirmi iki ya1'ında 
vazifeyi terkederek. vatandaş _ 
larma mesut. vakur ve doğru 
bir hayat yaşamanın yollarını 
öğretmeğe başladı. Kendisi, 
böyle bir hayatın sırrını genç 
yaşta keşfetmişti. 

Konfücyusun hükfımet hak • 
kında da-·fikirleri vardı. İdare 
edenlerin hayırhah ve fıdil ol. 
malarım: idare olunanların iı:;e 
vazifeşinas ve samimi olmaları. 
m tavsiye edivordu. Baslıca kai. 
desi şu idi: "Kendinize yapıl _ 
masmı la:vık görmediğiniz mu. 
ameleleri başkalarına yanma • 
yınız . ., 

Konfüçvus. milattan eV\'el 
478 senesinde öldü Ye Çinde bü. 
yük bir iz bıraktı. KQnfüc\•usun 
nasihatleri 2500 sene<lenberi tu. 
tulaı?clmiştir. Onun her sözü ha_ 
kiki, kanunşinas Çinlilerin gö. 
nüllerinde birer kitabe gibi men. 
kuştur. 

J ,S I N E M A ---
Aşağıdaki ~ekiz kelime

yi söyliyebilen 

Holivut için angaje 
edilir 

Sir.ema alemi Holivuta ka -
vuşmak istiyorsanız bunun için 
bir tek çare vardır. Aşağıdaki 
sekiz kelimeyi mükemmelen ta
lfıfiuz etmek .. 

Mesele gayet basitir. Spencer 
Tracv tarafından çevrilen ~i • 
sonun hava.tına. dair filırii be. -
zırlayan rejisör, şimdiye kadar 
bu sekiz kelimeyi mükemmelen 
talaffuz edebilen birisini bula -
bilmiş de~ildir. ' 

Bunun için bu kelimeleri gü
zelce söyJiyen kimsenin derhal 
angaje edileceği muhakkaktır. 
Beyaz perdeye aksettirilmek 
istenilen salıne hakikatte Edi · 
sonun gramofonu icad etmiş ol· 
duğu zaman ge~miştir. Mallım 
o~dugu üze:e gramofonu birçok 
kımseler hıle zannetmiş ve bir 
vantrolokun konu9tuğun.a ka -
naat g-etirilmişti. 

Bu arada da bir zat \'antrilo
~ f<_>yasını meydana koymak 
ıqır_ı bı_:ibiri arkasına söylenme· 
sı ımkansız sekiz kelime hazır -
lamış ve gramofon denen maki
nenin bu kelimeleri tekrarın. -
masmı istemişti. 
Plağa alınan bu kelimeleri 

tekrarlamak gramofon için ga· 
yet.le basit bir mesele olmu.5 ve 
Edısonun keşfi kabul edilmişti. 

İşte, simdi de bu sekiz keli -
meyi biribiri arkasına talaffuz 
edecek birisi aranmaktadır. 

Siz de şansınızı tecrübe et -
~ek ister~eniz şu sekiz kelime
yı ezberleyip tecrübeler yapı· 
nız: 

ftfalıalaleel, rııcthıısclah, arfalc
sed, ~a::armm:ct, §cdorlaomcr, 
zcfamah. obadioh, ııcuu§aııdııc-
zar ... 

Ne bileyim. Kırk küp, kırkı 
da kulbu kırık küp gibi bir şey .. 

--o--
Bir denizci denizde öl
miyeceği kanaatinde 
1939 harbbin ilk kurbanla -

rından olan Ath,,.nia ~emisi mü· 
rettebatından Glaskovlu Jams 
Flyn~in büyük bir şans ı:ıahibi 
oldmru ve deniz ü.r.erinde ölmi • 
yecefri muhakkaktır 

Hillen 45 ya~ında
0 

olan Jams 
~lyn_. on dört :vaşındnnberi deniz 
uzcrınde :Va<jamakta ve bir çok 
~~z~lar~ maruz kaldığı halde 
b_u~uk bır şans Pseri olarak hep· 
sını de atlatmaifa muvaffok ol
muştur. Son defa g-ecenlerde bir 
Alman mavnine carp:ın "City 
T. ).farseille" isimli gPnıi üze -
rinde bulunan Jams Flvn. bu 
kazadan da. salimen kurtu!muş· 
tur. 

M:ı.lüm olduğu iizere, Jamsin 
evye!ce cahr.:tl<?ı Atenia ~emisi 
3 eylül 19~9 da bir Alman tah
telbahiri tarafından batırılmış
tı .. Jams F'lyn artık <leniı · Ü7.e -
rinı:le ölnıiyeccği ka:ı1aatinde · 
dir. 

1' ralQıvı.Yık ~at.lota ı~oma"' 
~----------------------------------"""' 
Sinek Beyi 

·--------------------------66 - Peki buyurun gidelim. 
Diverek l\fösyö Merimans ka. 

bul etti. 
lki adam aşağıya indiler ve 

birlikte otomobile bindiler .. Ara 
ba yavaşça hareket ederken §cf. 
lcrini üniformasından tanıyan 
bir memur elini kasketinin ke
narına götürerek selam veriyor
du .. 

Sahte emniyet fımiri He Mös. 
yö 1\lerimansı hamil olan oto. 
mobil hı7Jandı ve kenar cadde
lerden birine girdiği zaman aynı 
tipte aynı renkte bir otomobille 
ka.rşıla§arak durdu. Bu ikinci 
otomobilin pencereleri büyük bir 
itina ile kapatılmıştı. 

Sahte emniyet amiri Mösyö 
Merim:ı.nsa: 

- Haydi aı:;ağı.. 
Diye emretti.. Avukat itaat 

etti. 
- Simdi otomobilin ka;nsm -

dan içeriye bakın .. Nasıl görü
yor musunuz? 

Bir elektrik lambası yandı ve 
avukat otomobilin kanapelcrine 
sımsıkı bağlanmış olan kızının. 
babasını ~örmekte."1 mütevellit 
bir hayretle açılmış olan göz_ 
lcıile 1rnrsılıştı. 

- Kızım, yavrum .. 
Dive feryat etti.. Fakat hay. 

dut derhal mi;dahalede bulundu. 
- Susun .. yoksa şimdi sizi bir 

köpek leşi gibi :vere sererim, kı. 
zınızı da bir daha göremezsi • 
niz .. 
.ı\.kvukat yavrusunun üzerine a. 
tılmak, onu kucakk.mak istedi. 
Fakat haydut §iddetle buna ma
ni oldu .. 

- Şeraitimizde bu yoktur .. 
Dedi ve Roland'ın İGindc bağlı 

bulunduğu otomobili işaret ede. 
rek: 

- Haydi ~imdi şoförUn yanı
na bininiz .. Ben de kızınızın ya_ 
nmda yer alacağım .. Doğruca si
zin evinize gideceğiz .. Bana ka
rarl&şmış olan parayı getirir, kı. 
zımzı alırsınız .. Haydi şimdi yo. 
la .. 

Otomobil bir kac dakika son. 
ra l\lösyö Merimansın villasına 
varmış ve parmaklıklı kapıyı 
geçerek mermer merdivenlerin 
altında durmuştu. Bu kere de 
ı:;oför Mösyö :Merimansa ım emri 
\'eriyordu: -

- Havdi çabuk olun .. Çıkın 
\'e derhal parayı getirin .. Biz si
zi burada bek1ivoruz .. Bilh~sa· 
haber vermemeğe dikkat edin ... 
Görüvorsunuz ki bizimle boy öl
çiişecek kudrette değilsin .. !n. 
tilrnmımız cok miithis olur. 

Mösyö Merimans merdiven. 
!erden ~ıkarken kalbi g-öğsünü 
delecekmiş gibi atıyordu, için. ı 
de müthiı:ı bir arzu vardı: Ba.. 
.~ırmak, çağırmak, bütün uşak. 
!arını polisleri bu haydutların 
üzerine saldırarak sevgili kızını 
kurtarmak istivordu. 

Fakat acaba kızını canlı ola. ı 
rak elde edebilmek mümkün mü 
idi? 

Her ne pahasına olursa olsun 
kızım kurtarmağa karar ver. 
miR olduı!u için. hazırlamış oL 
duğu paraları bir çılgın gibi 
kaptı ve kızını göğsünde sık
makla duyaca~ı saadeti düşü. 
nüp, bu maddi fedakarlığa kıy. 
met vermeden neşeli bir tavır 
ile merdivenleri inmeğe başla. 
dı ... 

Fa.kat birdenbire bir gürültü 
duyuyor rribi oldu .. Muğlak bir 
k:ırg-asahk. feryatlar ve silah 
sesleri işitiyordu.. Durdu.. Şa. 
şırmıştı. Durdu, a~a~ıda ne olu. 
yordu ki?. Silah !'esleri yeniden 
b~şlamıştı .. Sonra biitiin bu gü. ı 
rültülerin arasından bir motö.

1

1 

rün homurdanarak hareket e. 
den sesini işitti. 

l\fösyö ).icrimans çılgına dön 
mii~ bir halde bahçeye fırla. 
mış: 

- Tutun. tutun. 
Dive feryat ediyordu .. 
A-:ağıda hareket etmiş olan, 

saı{a sola doğru manenalar va. 
parak kapıdan kac;majfa çalİşı_ 
yor, sahte emnivct amiri mutta. 
sıl etrafa silah sıkıvordu.. Ni. 
hayct otomobil ani bir manev. 
ra yaptı ve önüne geçmek iste. 
yen bir kac ldı::ivi devirercl; k:ı.
mdan fırladı. Cılgm bir süratle 
kal'mağa bac:ladı. 

Mösyö ~1erimans bir nazarda 
her seyi anlamı~t. Hakiki ?.abıta 
şefi orada bulunuvor emirler 
verivordu .. Demek ki 0

1

nun böv. 
le birdenbire ~elişi her :,eyi 
meydana kovmuş ve haydut. 
l:ı.nn işini boz.muştu. 
Zabıta memurları da derhal 

kneo.kların tnkibine koyulmuş _ 
lardr. lkil'l.('i bir otomobil derhal 
arkalarına dü.şmüş. fakat süra. 

ti daha az olduğu için ., 
karanlıkları ic.:inde yapılı11 
zım olan bu takipten 
zar edilmişti. ~ 

Yeniden ümitsi~iğc d~ı~ 
vallı baba sessizce ag . 
Artık kuvveti kalmamıştı~ 

- Roland, Roland. be11 

valh ya num .. 
Di\·e hıçkırıyordu .. Z&

1
' 

damı hemen hemen zor• 
ye sokabildiler. Biçare bıı 
leri aleş içinde hıçkl ~ 
Müıc-külatJa yatırdılar.· .. 
ma~a ba~lamıştı bile ... 
doktor çağırdılar .. l\lU~~ 
sonra doktor endişe ılc 
sallad: .. O g~cevi fena b,~ 
ler. Sabahlevın tekrar gc• 
tor hastııjı~ın beyin b 
olduihınu bildirdi.° 

Fakat müthiş havdu~l 
vnllı ~ıvul~atın bu vaziyeti 
men yine ikinci bir 
mektubu ~önclcrmektcn ~ 
kalmıvorlardı. Bu mckt'J 
ezciinile sıınlar yazılı idi: 

' 1Pa1..arİığımız sizin ıı• 
yüzünden yerine geti;i.le 1 
tir. Bundan maada bıııJ11 
damımız da sizin tarr.fıll 
hnzırhnmış olan tuz:ıld8 
lanmıslar<lır. Bunlar ço:, 

1 
lı ödenecektir :\Iüsyö .. K1: 1 belki bir C"füı vine si~ • 
verf'"Cğiz f f kat daha c~ 
haber vermiş olalım ki il~ 
baska bir şekil tercih ede 
bizi aldatmanıza mani 019 

Ancak şu ka:fo.ı· haber ,. 
ki bıı sefer kı::ımzı clc'c ....ı 
nıek için evvelce k2ra.rl~~·· 
lan mehlaE!ın iki mislini ov 
niz icap edecektir. cS 

A·"' 
Bereket versin ki zava.111 

bu alc.akca tehditleri ol{~' 
dı. Çünkü okuyacal· " 4ı 
değildi.. O şimdi muttasıl·~ 
Iıvor ve dudaklarında. sJ 
Roland ve Valeri isimleri~ 
lıyordu. Doktor boş yercd ıı 
g-österiyordu .. Hasta gün c 
ne ai!ırlaşmakta idi.. 

Fakat bir gün yine böyle# 
his bir kriz gedrdikten 
yeni bir mekluo aldı. J3ılpıı 
tup ta 1\isten altılmıştı. 
diğer mcşum mektupl8t 
haydutların inı7..asını t.1şı:? 
du. Hatta doktor 7.nrfın il 
deki vazıvı tanımlfitı b;ıe .. 
daklarımn arasında bir 
mmld:ıru~·ordu. Avukatın f 
bini caiırdı. Mektubu habC 
di ve ikisi birlikte şu sıı 
okudular: 

Gazetede çılian bütun ~·" 
resimlerin hul•ulrn ıuııııtıı 

ABOXE TARtFESJ 

~lemlcket ,Mc111ICıl' 
içinclc <1•~111 , 

Aylık 9:i J:>5 

S •Jlık 2GO 425 
6 aylık 47.; 8:?0 

1 ~·ı!Jık DOO 1600 I 

'fari!eden B&lkan Biri~~ 
ayda otuz kuruı dOşUIUr. 
birliğine girmiyen yerlere .ı 
yctmı,, beşer kuru~ za111!1l ıı 

Abone kaydını bildiren rııt "1. 
ve telgraf ücretini. abone P11~ 
nm posta veya banka ııe yol ,P1 
Ucrctini idare kendi üzerirıe tt 
'J'ıirkiycnin her postl' ıı•, 

kezinde \' AlUT'ıı. a.bofl 
ynzılrr. cJ 

··et" Adres deği~tirme u 
2:> kuruştur. 

iLAN 0(.)RETLf;fll fi' 
Tlcarrt U!Jılarınm ııa.ntldl;,,, 

tırı •Ondan itibaren UAn ,.., .;; 
rında •O, iç sayfalardı& :;o ~ 1' 
dimliiıı<·ü aa;\ fada 1; i~~ 
iıtüncüde 2; birincide 4: 
yanı ke"meco :; liradır. 111'_ 

Hüyük: çok devamlı, 1' ~ 
rrnkll ll~n verenlrtt arr•., 
indirmeler yapılır. ResntJ JI 

ıııt· 
rın ıınntim Aalın 40 kurtl' .,~ 

oıJ11'' Ticari Mahiyette 
Kiiçiik tli\nlttt" 

0 
tı' 

6 .... 
Bir defa 30; iki detıısı fi "' 

defası 6:5. C:ört defası 7:S 11).JIJ 
dt>fası 100 kuruştur. t]ç t;l~ 
l!An verenlerin bir defası ~ 
vadır. Dört satırı geçen il .t! 
rır Cazın ııatırlan beş Jillrıl• 
hesap edilir. ~ 

Vakıt hem doı'trudan dO 1',t' 
kPndl idare yerinde, he1'11 }.ti ~4' 
caddt>slnd,. Orhan~Y ııııtl, 
KEMALEDDİN' fRE:-1 tıtııı (,.,, 
ro!nı eliyle llAn kabul edr.r· 
ronıın telPfonn: !?OSSS)· 



Serçe 

·~. 
~ l't ~de bir armut var. 
k~tlte:ı I:üçük kurtlar, 
r.'llt1! •crçe olmaz dedi, 

1
' ~~~ bep tuttu, yedi; 
~kJ lcnberi artık, 
r~I et-den kaba artık, 
~ •• ere Yediririm, 
tl' """er. 1 • c ~ıı k~ nn ıerçe erı, 
t .\t- UçiiJc pençeleri, 

----------------------·-.. ------\ Saat farklan 

). • Birinci sınıf köşesi: l ı Üfkİyede 12 İken 

.:-XSuna ile Altan 
... 

SUNA KARDEŞt ALNA T'I ÇOK SEVER. 

BtR SABAH SAAT ONDA EVDEN ANNE-

LERt iLE Y AKINDAKi ORMANA GtTTt
LER. HER TARAFTA KAR VARDI. AGAÇ

LAR KARDAN AK OLMUŞ. ALT AN DAL
LARDA KUŞ ARADI. SUNA, MiNiK KUŞ

LARIN KIŞIN SOGUK VE KARLI HAVA
LARDA IYi K;ALPLt ÇOCUKLARIN YAP
;fIKLARI KUÇUK KUŞ YUVALARINDA 

YAŞADIKLARINI ANLATTI. SONRA AL

T AN iLE ABLASI KARTOPU OYNADILAR, 

KIZAK KAYDILAR, KOŞTULAR, YORUL

DULAR, UŞUDULER VE EVLERtNE DON
DULER. 

Pariste: 
Londrada: 
Berlinde: 
Roımada: 

Varşovada: 

Bükreşte: 

Leningrad'da: 
Madritte: 
Lizbonda: 
Ati.na.da: 
fakenderiyelde 

10.30 
10.26 
11.24 
11.18 
11.47 
12.19 
12.23 
10.15 
9.54 

12.10 
12.02 ~~l~~ yardımcıdır, 

ır avcıdır ... :._ _______ ,__.........,. ... -. ........... ,----- Cc.zairde: 10.40 
E. R. 

4il B·ı · · ~sı: 

Ceıieler nası] 
çıkarılır? 

leke çıkarmak için nele~ 
~llanılacağını biliyor musµnuz? 

~· . . 
<ıııııc hi • ~ ~--· ... •. .. ~ 
~ t~. }' lgısi dergisincte elbise malıdır. Kumaşın ters tarafından 

tibi ~!l'l~ yapmak, sökük dik· u;::mak daha uvgundıır. Kumaşı 
i tl~tl ıl~ıleri öğrendiğiniz gi. boyuna doğru aşağı yukarı uğma. 
~~ehe erınizi temiz tutmak i. hdır. Enine doğru uğmak doğru 
t 0 ~kar halde öğrenmissiniz... değildir. 
lt~taı/ha eseri olarak elbiseni· Mürekkep lekeleri 

l':ıj Cth ' b' 1 k • ~> l:ı· tliy, angı ır e eyı na. Lekeyi ekşimiş şekerli veya şe-
'4 ltı~. bu~~· nastl çık~racaksı- kcrsiz sütte bırakmalı. sonra ılık 

'ır ~. ' 1 kcıc .gun burada sıze muh. su ile yıkamalıdır. Mürekkep le. 
t• ~~· tı rıka l" ·· .. -fllt ç~. :r rma usu unu og. kesini limon, tuz, §eker de çıka. 

ı~ '~tıııı~~Ur lekeleri rır. Pas lekeleri 
:1 !ı dc~hltelerini çıkarmak için 1 il•~ ı:~ ,· 'Qrır~ aı soğuk suya batır- Pas lekesini çıkarmak için, e-

, tı: ... ılık keyi limon suyu, tuz, kola ve sa. 
ıifl ttı, ı k suda yıkamalıdır. bunla yapılmış bir mayi ile ıslat-
ııl" ~ 'i a ~ c derhal çıkar. malı ve güne~e koymalı. Kan le. 

~h~~ lck ~ lekeleri keleride böyle çıkarabilir. 
l ~a. t~ıacsınj çıkarmak için, kıı-

lı ~'!tartı \>cya neft sabunu ile y AZI SIZ H 1 KAY E: 
1 !'ıirtoalıdır yağ lekesini (al-

~ l(~h da çıkarır. 
~.r~tr ctb· 'le lekeleri 
~~ ltahsc Veya keten· masa 
l t• ~aY'rı\'e dökülürse~ lekenin 
~ trı~li ar su dökmeliJdir. Ku. 

')I ~den .?lduğu vakit de suyu 
~. ~~P.~llce, kumasın solup 
• 

1tc e~ nı anlamalıdır. Kahve 
\'eJa şekerli su sürme. 

~a~ .. ~Ya lekeleri 
~~c i{'ini. çıkarmak ıçın, 

en tirementi ile uğ-

Nevyot'kta: S.32 l Hayat ve Tabiat Biluileri: 

Kar yağarken 

Sam su 
Samsun şehri ve limanının önemi, 
burada yetişen bellibaşlt şeyler .. 

Türk yurdunun ve Türk ulu. 
~unun erginliğe kavuşması için 
yapılan kurtuluş savaşın'Cla Sam. 
sunun da büyük bir hissesi vardır. 
Büyük Önder, 19 Mayıs 1919 da 
Samsuna çıktığı anıdan itibaren 

j istiklal savaşı başlamış sayılmak-

] 

tadır. 
Samsun şehri ve limanı Türki. 

yenin en değerli ticaret limanla
rından biridir. Samsun şehri li. 
ınanın batı sahilinde ve basık bir 
çıkıntı üzerinde kurulmuştur. 
Samsun limanı kok sığ ve açık ol. 
cluğundan büyiik vapurlar yazın 
800 • 1000 ve kışın da 1500 met
re açıklarda demirlemek mecburi
yetindedir. 

Liman, en fazla (Yıldız, Kara. 
yel, Poyraz) rüzgarlarına kar~ı 

Anne Masallarından: 

olduğundan fırtınalı havala11da 
vapurlar çok güçlük çekerler. Çok 
defa yanaşamadan limanı terke. 
derler. 

Samsun iskelesin-den yabancı 
memleketlere ve Türkiye içerisin
deki vilayetlere gönderlien eşya 
vesairenin miktarı 120 - 140 ton 
tutmaktadır. Para itibariyl tu
tarı üç milyon beş yüz bin lira ka. 
dardır. Samsun ve Bafra tarafla. 
rında yetişen tütünler, dünyanın 
en güzel ve en iyi tütünleridir. 

Samsunda bir tuğla, kiremit, 
kereste, tütün ve sigara olmak ü. 
zere 10 fabrika vardır. 

Yeşilırmak ağzıı*1an ve deniz
den 400 - 500 bin kilo balık çıka. 
rılmaktadır. Samsun turizm bakı. 
mından zenginle~mektedir. 

Aranılan çocuk 
(Geçen lıaftadmı dcl'am) 
Do~ru adım alan sonuncusu 

hepsinden daha kuvvetli idi, o. 
nu diğerleri de kendilerine reis 
yapmışlardı .. Hi~ bir .işi. yanlış 
vapmıyan .. hıç bır gclır ıçin ya~ 
lan söylemıycn bu asker arka • 
daşlarınrn arasında değil, bütnü 
dUnvada doğruluğile tanınmıştı. 

Bu beş askerin hiç çocukları 

yoktu, bir ~ün kendi kendileri. 
ne düşündüler, öldülderi zaman 
bunların yerini tutacak, dünya. 
da iyilik, doğruluk, güzellik, sa. 
adet, şefkat dağıtacak birini bı. 
rakmak istiyorlardı. Fakat, bu 
kim olabilirdi? 

Reisleri "dünvada bu işi ya _ 
pacak ancak iyi bir çocuktur, ne. 

(Daha var) 

Doğana kar neler anlatfl 1 Kışın fakir
!erin ve açıkta yaşayanların hali 

Doğan yatağına yatmadan önce 
pencereden dışarıya baktı. So. 
ğuk kar lapa lapa yağıyordu. 
Kendi kendine : 

- Ne fena hava! dedi. 
Sonra yatağına uzandı, düşün

miye daldı. Tam uyuyacağı sıra. 
da, kapı açıldı, içeriye bembeyaz 
karlara bürünmüş bir çocuk gir
di. Ayhanın yanına yaklaştı: 

- Tüna:ı-•dın Ayhan, beni ta. 
nımadın mı? 

- Hayır! 
- Benim adıma Kar derler, 

nereden geliy8rum, biliyor mu
sunuz? 

- Bilmem? .. 
- Sen okulda çok şeyler og. 

renmekle beraber daha benden 
gençsin. Benim adıma ''Kar" der
ler. Ben her şeyi soğuturum. O. 
şütürüm. Ovalar, her taraf bem
beyaz olur. (Eliyle pencereyi gös. 
tererek) Bak 1 Sular buz tuttu. 
Ağaçları bembeyaz. Kuşlar ütü
şünü kesti. Görüyorsun ya, be. 
nim adımdan her şey soğuyor .. 
Çünkü bu ad bir hayat, bir ölüm 
adıdır. Ben yaşlıyım. Ama ne ek
ıiğim var? Ben yerin üstünde, ye. 
rin altında gezerim. Karaları, 'de
nizleri, her yeri dolaşırım. Kış 
ve yaz insanlara, bütün hayvanla. 
ra ve nebatlara besim olurum. 

Otları temizlerim, güzelleştiriıim, 
makineleri işletirim, yürütürüm. 
Buhar olur uçarım. Su, olur, itte 
böyle kar olur, gelirim. Ben renk.. 
ten renge, biçimden biçime girer 
eğlenirim. Ben ihtiyarım ama çok 
vakit geçmeden yine gençleşirim, 
her yaşın zevkini tadarım. Dün
yanın her güzel yerinde, her kor· 
kunç yerinde yaşarım; nehirde, 
gölde, deniz, dağ gibi birçok yer. 
terde ... Zenginler için ben bir eğ. 
lence, fakirler için de bir ölüm 
atlıyım. Öyle değil mi?.. Çünkü 
zenginler beni eğlenmek üzere 
dört gözle be.klerler. Uzun gece
lerde eğlenceler yaparlar, gine
malara giderler. Benden üşüm~. 
mek için evlerinde sobaları ve 
kaloriferi yalanaktar. geri dur. 
mazlar. 

Fakirler böyle değildir. Onla
rın, benim ıoğuğumdan kornna
cak evleri, sıcak odaları, vücu. 
dunu soğuktan koruyacak besle
yici gıdaları yoktur. 

"Kar" söyliye aövlive •\zak
laştı. 
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Bir taş ırma hikayesi 
Ya:an: REŞAT ENiS 

Kı~a. kiımesizliğin aasmı Os- 1 - (Bütün hoca) insanı candan 
mana daha kuvvetle oduyurm~tu. çıkanr, Osman cic.di, (yarım 
Haftanın b!r günü ziyaret ı:tilnUy· hoca) dinden. •• Bizim muhtar, ya 
dil. Nizam karakolunun nöbetçile. nm boca soyundan... Allah, tah. 
ri içeri haber salar; arası babası, takuruaunu koklamadan yarattığı 
hısımı akrab3aı geleni koğuşlar. gibi, meret! de §Öylece yaratıver· 
da a.ratır'ardı. Osman, demir miş işte ... 
pencerelerin paslı parmaklığına Anasının, boğuk boğuk bo
yapışır. gözlerini aralıklanna uy. murdanan herifin önilnde, yalva. 
dururdu. Kışlanın tam karsısın· ru bir sesle konuıtuğunu farke.. 
daki duvar dibine çömelerek tatlı ı dince, fırl.ayor. Esker oruba.aınJ 
tatlı konuşan, ağlaşan, hasretleri· sırtına, çanklannı ayağına geçiri. 
nl dirY.iircn ar.alan, babaları, kar. )'Or: soluğ:ı kapıda ahyo~. 
deşlcri seyrederdi. İçi aızl:ırdı. - Ne o? Ne var ağa? 
Bazan kendi~en geçer, kapı nö. - Ne olacak; yola gideceksin, 
betçisinin dik sesiyle kendisini a. Ştıban ... 
radığtnı duyar gibi olurdu. - Yola mı? 

Sonra, yatağına mtüstU uzan- - Ha... Yola. Tat kıracaksm ! 
mıg Şabanın türküsü onu kendine - Ben eskerim ağam. .. Gozla· 
getirirdi: nn da mı gormoyQr acnin? Sır 

Ağlama annem a~lama, tunda orubaya bir baksan a I? 
Belki gelirim. Muhtar, gülüyor, eğleniyor: 
Hakkım hclru eyle annem, - Hele şuna bak. diyor - dün 
Belki ölürüm. kil aptal oğlan bize kafa tutuyor' 

Osman. göz yaşlarmı, belli et· - Hey, ağam ... Ağzını pekle 
mcden avuçların. .. lçirlrdi. Sen muhtanan garşundaki de bo-

Şaban. .. Bu bir filcmdir. Günet guna bogun cskerdir. Ben gayrik 
yanığı kara yağız suratı. anlama. vatana hıml8t od.iyon: ..enin key· 
yanlara, yazılan hiycroğlif kltap.. fıne de~ül.-
tır. Ama, ona nüfuz cdcb!len, kı. Kavga bilyftyccek ... Ana, araya 
ısa boylu, çarpık yürüyüşlü Şaba· giriyor. Oğula yalvarıp yakarı. 
mn derinliklerinde bütün bir A- yor. kapsdan içeri alıyor. Muhtarı 
nadoJuyu görebilir. Hakarete. e. - nasıl edip ne yapıyorsa -
ziyetc, haks.ızhğa karşı tevekkül. kandınyor ve aavuyor. 
le boyun eğişini sersemliğine, Şaban, o gün, dağda kırda do.. 
vurdum duymadığına verenler taşıyor. BiJIQr kaynakların buz 
aldanıyor. O öyle içli. o öyle o- suyunu, ytizU koyun yere yata· 
nurlu bir insan kil ... Dövün: kc- rak kana kana içiyor, acıkınca 
miklerini kırarcasına dövün. Ama çayırda otlayan keçilerden birinin 
ona kilfrctmeyin. memeaine ağzını yapıştınyor. 

Şabanın mektuplarını Osman KC>ye, gece dönüyor. Ana o~ul. 
yaurdı. Kışlarun ıssız bir köşe- güle konuşa, bczlemelerini yiyor 
sinde. duvara bellerini yaslıyarak lar· ayranlarmı içiyorlar. 
çöımlirlerdi. Her seferinde de: ..:_ Ana, muhtara iyi etmedim 

- Başına şöyle de - diye baş. mi? 
lardı • Huzura. rahatsızım bakma - fyi ettin, oğut •• 
kusura ... Validem bamma de... - Esker hiç taş kırar mı, ana' 
Dedin mi? - Eskcr taş kırar mı biç? 

- Dedim. Şaban, lzninia bitti~i gün tor. 
- Emime. emlmin oğluna m8h bHUU sırtına vuruyot'. Gine köy 

sus sclfım lderim. Batın şerifle- yolunda anıuı\ylc ~yorlar. 
rlnJ sual iderim. Biladerim Ercep - Kim.semn kopeğine hoşt de. 
ağaya mahsus selam iderim. Ai· me; kimsenin tavuğuna kr§t de. 
Je&i tarafına mahsus sel!m ide. znc. Şabanım. .. Grama.fon çalma· 
rim. Yazıyon mu Osman efendi?. sını biliyor diye lsunbul ıadıru· 

- Sen söy?e... na yan bakma. .. İstanbul glZ1 bl. 
- Ha. de ki anama, §Unun şu. ze yaramu o~.- Sana. dağdan 

r sında tezkere almamıza bir yı. koye &ırtında bir eşek yUl:ü odun 
lmuı: gald.J gayrik ••• Etimi yiaeler indiriverecek: akşamlayın aya. 
keıniklerim galur, soluğun var ı· ğından çanklanru çekiverecek: 

gelecek yıl melmeketc varu. tarlada allahın gU.nU çapa sal· 
run... Sen lrençbcrliği geri blrak. layıverecek bir gan olmak yara· 
ma anacığım. l~te tıen okumuşa- ı;ıır •• tstanbulda otomofıller, tram· 
da~ın Osman efendi... Ardını bolar çoğmug, Şabanım .• Bir in. 
getiriver gayrik ..• Bu mektubu o. sana iki goz yetmiyormuı. Kolla 

uyan efendlye ..• dinleyen cema· kendini olul... İnsan ölüsü ığrr 
ate .. bütiln köyiln yedisinden yet. ölilsilne benzemiyor! 
mi§ine mahsus selam iderim, de... - Beş vakit namaz gi.bi boyn~ 

mun borcu olsun, ana._ Sözün
AJu ay önce ılacı oldu. On beş den dışarı çıkm.ıyaca~ım-

ün için, memleketine izinli gitti. 
Vapuroan çıkıp da kırk sekiz sa. Kırk sekiz saatlik bir yürüyüş· 

· i b ten ıonra., tabanları şahrem şah· 
tlık b r yilrüyüştcn sonra, ta an- rem, iskeleye inip de K.aradeni 

lan phrem şahrem, kö • zin o iki bacalı aU.ınet ba!uruna 
yünün &ınınn.2 vardığı R• torbasını atbğl nman, bir köylU. 
man, akpm karanlığı bas- sn .... ,,. kırma" hik1yesiıılıı sonu. 
tırmııur. Onu •'eskcr oru- ._ 
bası" içinde birdenbire tanryamı- nu ona deyiveriyor: 
yorlar. thtiyar anası, kınalı saç- Meğer, oğul, kırmızı toprağın 
la çatlaklarına. parmak parmak re· 

rını artmeyi unutup, yamalı şal. çina akıiı?n kalın ~övdeli çamla· 
varını savurta savurta köy yolu• nn gölgesinde billvalara dalarken 
na koşuyor. •'Şabanım!" diye boy dinsiz imansıı muhtar, anayı önü. 
nuna sarılıyor. Hısım akraba et. 
raflannı çeviriyorlar ve delikanlı ne katmış, köy yoluna ııtötUrmUş. 
Şaban. gaz yaşlannı tutamıyor. tür. Esker oğula yaptıram.at:iığını. 
''Kanlar gibi" ağla.yor. yaşlı kadına yaptnml§tır: Saba-

hın erken saatinden akşamın ka· 
Toprak damlı basık evclkleri- ranlıı:ımı kadar, ktzttm gUnq al· 

nln - o, bir tarafında öküzlerin tında, ta§ kırdırmıştır. 
geviş getirdiği. sidik ve gübre ko. REŞAD ENiS 
kan - tek odasında, ana oğul ay· 
larca ıüren bir avnlıktan gonra, 
karşılıklı ekmek yiyortnr. Ve, bir 

rahk, Şabanın gözil ocağın yanı.. 
na kayıyor: Kenarlannda örfun
ceklerin ağ kurduğu bir eşek yil. 
kil odun. •• Hemen hatırlayor: Ü· 
kere alınır.adan önce, daği1an ke&. 
tiği ve eşeğe sarıp uzun uzun yü. 
rüyerek kan ter içinde kövc in. 
dirdlği, kendi eliyle istiflediği o. 
dunbr ..• 

S6ran bakı tan, anasmm gözle. 
rini ara.yor. Ana, glillbısevor. 
Buruşuk elinin tersiyle, ıslanan 
yanaklarını kurularken. anlatıye>r. 

- Ş1bınımın kestiği odunlan 
ocağa atmağa elim varmadı, oğul! 
diyor. 

Ertc81 bah... Evet, ertesi sa. 
bah: 

1. Spor • T opkapı 
4-3 

DUn Şeref stadında yaptlan 
yegane lik maçı lstanbulsporla 
Topkapı arasında cereyan et.ti. 

Oyun çok sert oldu Uk . ı!evre 
hakim oynıya.o MJ'1 siyahlılar lkJ 
gol atara devrcyt bitirdiler, 

İkinci haftaym başlar başlamaı 

tstanbulsporlular lkl gol daha al· 
mnk euretile galibiyeti gaıantileş· 
tirdiler. 

Fakat Topknpı kendliıl hiç boz. 
madan O>'\lDUD sonlarına doğru 

ne gol atarak \-aziyeU 4 - 3 
yaptı. Maç da bu netice lle bitti. 

- Şaban az kapıya gelsin, be· Güneş: 1 
~ K 1 1 Diyen. boğuk bir sesle gözleri- urtu uş: 
nJ açyar. ~u ue_ ya.banası değil. DUn sabah Taksim gtad,mda 
Bu muhtarın r.cafdir. Muh.. Güneş .Kurtuluş ta.kımlan husu_ 
•art Köyiln muhtan, be:n h('l('aı:ı.1 l d bir mUSı!Jbaka yapmısJ~rv,.. 1-1 
"Wfıu. ffnca, ama n~ hM..a it hPnımn> lcal.mtalsıTıif"' 

l~an 
ölu 

iki haftadır tehir erıilen lik maçları dun Uç sahada birden yap .~ ~ 
... -------------------------------------------~-------------------------------------

Galatasaray Beykozla O- O 
berabe e a ıkla sonra 

lsfanbul lik şampiyonluğundaki ümidini k~ybefmiş bu,unuyor 
Fener Stadındaki maçl:ıvda, Fenerbahçe Süleymaniyeyi 4- O, Bcgiktaş .1ltıntuğu 6 - 2 yendalil~ 
}ereF Stadında latanbulapor Top!lapıyı zorlu.'da yenebUdi: 4- 3. Vela h;IQle 1- O 8 ı 

BQ41 - Ve/o 1«ırşı1q ma...~ndan heyecanlı bir an 

Galatasaray - Beykoz 

1 

tncl dakikada aa.n 1Aclv~rt1f1er 
Taksim ıtadmda haftanm en ~elih ~uıtasite ilk ırollerınJ SU. 

mUh!m mllsabakaıu Galatasaray .eym9:nı~e ~!arına taktılar. 
Ue Beykoz arasmda oynandı. ı:s. ıncı dakıkada Basrlnln gil. 

Oldukça kalabalık bir seyirci r.el hır ortas~ verinde kulla.nan 
kUtlesinin heyecanla takip ettiği Ya~r Fcnerı~ sa~Jannt ikıleş. 
mUsaba.ka bUtUn tahminler bili. tl~i. ~~ne.rlıJer devreyi 2--0 
fma olarak beraberlikle netice. ıralı".' bıtırdıle.r. 
lendi. Bılhassa lkınrl devr~e oyuna 

Bir çamur deeyuı halini alan asabi bir hava hakim oldu. 
saha va takımlar en kuvvetli kad .Bu devrede Fenerlller kUc;Uk 
rolarle iştirak etmJşlerdl. Fikret ve Basri vasıta.sile iki 

Gcıl4t(JR(ıray : 08man • Faruk, ~ol daha karıtnarnk maçtan 4.,..() 
Adnan • MUSÔ, Enver. Ct:l6l. Sa. galip a~ldılar. 
lôhatfüı, E§/ak, Cemil, Boduri. Beşıktaş: 6 
Scırafim. Altıntuğ: 2 

Be11kc% t Be/o • Ba1ıadtr, Ha. İki haftadanberl muhtelif ve. 
Ut • M~tafa, Kemat Mehmet ailelerle tehir edilen Uk mflsq. 
Tur~ K4mııran, EJahap, Ali, bak~'arma dlln devam edildi 

lbrahim. E,re/. 
Hakem Samlnfn tdare81nde o. 

vuna Beşiktq başladı, takat bu 
hUcum busrlln hakikaten rok ~ 
r.el ovnıyan Altmttı~ mtıdafaa . 
sında kE>sildi. Ve Altmtu~lnlllr 
da miiteka b;l hflcunıa ~ertif er. 

Fakat Ber:ıfktııslılar DstUstı> 
vantıkları iki hücumla iki gol 
vantrlar. 

Devrenin snnlarma dn~1 ~ 
sikta!'jh santrl'or Sabrtnln kate. 
et ile rarnışarak baca~ ktntdı . 
On kfc:ıi ile oynıva.n siyah bevaz. 
l'lıır ilk devreyi 2-0 galip bitir. 
dil"'r. 

ikinci devrede BesiktfLŞhlar 
on kişi ile oynsd1khtn tıı-Me AT 
tmtnr;111la.rm wmtıklan ikl m; .. 

K~""'a~ . Alt.met Jtdem. l{ait'köv staft.,,da ctlnUn ilk mn. 
Mü bak ya Be k başladı 88.baknsmı Beşfk'tas Ue Altm. Ovıınun bitmesine 8 dakika ka. 

De h::" a ~ oz k 1 1 · tu~ tqk'T'!'llan \r,l"lhlar. l ıa Besikta.şhlar dört ~ol dahn. 
i r Be~ • b 1!J 1 ~es ne Altıntun: .A.ld0 ttin - 8elfm. 1 vanarak maçtan 6-2 galip çık. 
nen y oz mu acım en .uzun Rüştü_ Cafer ROseuin, MUm. ttlPr 

müddet Galata.saray kalesınden faz _ Ra.ıpi. Ali. C61Ml, Sab. y f • 7 
avnimadıJar .. Bu arada KAmn. ri. Bi14L e a. 
la KAmıran muhakkak i~I gol B~.{ktf14: Mehmet Ali _ Ta. Hilal: O 
f~tı kacırdtlar. Bu tehhkele • el. F'aruk _ Hllset/in. Bedii, Takıııfm trtadmda 2'0nnn ttk bf. 
n atlatan Galata8aray ru:ıldı L 
se de oyuncularm bazuk ovna.. 
malan yUzUnden ovuna hildm 
olamTVOrlardJ. Rakinlerlnin bu 
ovunlıtrmdan istifade etmesini 
bilen Bevkozulular llk devreyi 
Galatasaravdan daha iyi bir o. 
yun ovnıyarak 0-0 bcr&berllk1e 
bitirdiler. 

ikinci Detn'fJ: 
Bu devreve Galata.tıanı.v c:ok 

canlı bal!ladı. Derhal Beykoz 
kalesine •nen san • klrmızı mu. 
hacimleri eJterine 2e<'e?l f ll'!llt. 
lardan fstifade f!denıediler. En. 
ver. J.dnttn ve Fanıffun bütün 
nvrettertne rdmen hi~ bir le 
e~reın'ven muhaclmler haklı o. 
la.rak taraftarlarını sinirlendir. 
D'l""e başladılar. 

Hücum hattında Salıihattin 
müstesna kimse muvaffak ola. 
mtvordu. Buna mukabil Bevkoz 
!ulnl' Ravanı takdir bir enerji 
aqrf ederck kuvvetli rakinlerfne 
eol va~mıık imkAnrnı bırnkmı _ 
yorlard1. Hakem Ahmet Ademin 
mac;m bittlfinf UA.n eden dUdU. 
e-t1 ött;l\~ 7.a.ma.n vaziyet 0-0 
bfı..,.., """e idi. 

Gıılahı.sarav takTTnı divebitt • 
riz ki SP,,enfn en fena ovununu 
ovnadı. Btma ııanıtsnhk ta inzi. 
mam edince hu stlrprizll netice 
m""~0T'la 1?e!dL 

Bevkoz takımı: fazla sert ha.. 
reketlerde bulunuşu milst.esna 
lyf OV'l\~dl, 

fclerfnde en t-0k muvaffak o. 
tan iki mUdafi Ue santrhaf R'e. 
maldL Hakem Ahmet Ademin 
ı~aresl kimseyi memnun etme. 
dl. B. B. 

F enerbahçe: 4 
Süleymaniye: O 
GUnün son mUsa.bakumı Fc.. 

rıerbahf'>e ile SWeymanfye takım 
lan hnkem Sa.zi Tezcanm ida.. 
resfnde vant.ııar. 

Fenerl>"hce: CUı.at - Lebfp. 
Fcızıl - Fi7-.Tet. Hat1cıtl. ômer -
Kf],çük PıkTet, Ya.,aT. Melih., Or. 
han. Basri. 

Si11etmuınlue: AdU - Ru'lı.:i, 
'Burhan - HU.-rttet. Mehmet. N<ı.. 
im - 5Q1eutMn, lbra~m. DiJ • 
td~. fbr(ln:m. Si2r~ıcı. 
O~ Fenerbahc:diler soldan 

.,..,-1 '"' Mlrtı"M1A "'" 1.ııtldsır. A 

Dün yapılan 

Balkan hazırlık koşu~u 
Atletizm federasyonu prog. 

ramından olup ta lstan·bul at. 
letimı ajanlığı tarafından ter. 
tip edilen Balkan HaZTrhk Kro. 
su 3500 ve 7000 metrelik mesa. 
f eler üzerinde Şişli ınrtlarmda 
muvaffakıvetle yapıldı. 

Galiplere ve birinci gelen ta. 
lrnn1ara mü.kltatlan verilmi§ • 
tir. 

Teknik neticeler: 
~soo Metreı 
ı - Vladimir (Kalesporr. 

13.07,15 
2 - Sllren 13.11.54 
3 - Habip Özyurt BUvUk 

13.13,0!5 
4 - Barker (Kalcspor). 
:5 - Necip (Kalespor). 

6 - Suat (B. Ada). 
Takım itibarUs: 
1 - Klespor 7 puvan. 
2 - B.S.K. 27 puvan. 
3 - Bilvilkada 29. 
7000 Metre: 
1 - Artan (B.S.K) 23.43.25 
2 - Osman (G.S) 24.08 
3 - Abdullar Doğu.spor 

24.53 
4 - lzak CG.S), 
5 - Todori (B.S.K), 
6 - Nedim (Ooğuspor). 
Takım itibaril.IJ: 
1 - Dohspor 16 nuvnn. 
Her iki koşuda da birinci, L 

'dn.ci ve 3 cWere madalya, takım 
;tibıı.rlle de birinciliği alana 
bavrak verildi. 

Meşhur Macar şampiyonu 

Hungarqo geliqor 
Dün akşam Galatasn.rav klll. 

bilnde, Fenerb11h~ ve Gıılatasa . 
ray klUnlerinln salAhlvettnr 
murahhasları ıu·a13mda cerevan 
eden bir mUzakeredı>n sonra. 
Macartarm m~hur HunPorvofl 
unu fstaT"bula davet etmek ka. 
ra.rlastınlm~ ve derhal A t'na. 
da bulunan takıma telgraf çe 
kilmfştlr. 

Beylerbeyi - Alemdar 
ikinci kilmenfn Uk maclan • 

nm lk!ncis.i Beylerbeyi Ue A. 
lemdar arasmda cerevan etti. 
Baştan sona kadar h& 'dm oynı. 
yan Beylerbeyi, Alemdar kale • 
clsinln S?ilzel ovunu karşısmda 
ancak blrincl haftavm Lefteri 
ve Bedri vasıtasite ild gol. ikin. 
cl haftavm Mazhar. c-c.ne &dri 
,rasrta,sile iki srol dall.ıi ata.tat. 
l"~vlPrbeyi 4-0 eallp ola.nk 
ıah&Jian avrıld.I. Alemdar dokuz 
lriıri HP nvun.A ~Pvsı.m eftJ. 

Cereyan edecek mlizakereler 
de anl~a hasıl olursa. Macar. 
lamı bu en m~hur takımmı 3 
maç vanmak üzere bavramda 
~ehTlmfze e-elmfş l!'Örece~z. 
Macarların şamnlvonu Hwı. 

crllrvovu sehTfrnbe c>Pt•rmek v.1. 
bl <;ok ~Uzel bir ~bbUse girl. 
şen iki klün murahhaslarma mu. 
vııff~krvet temenni ederiz. 

Beşiktaşlı Sabrinin aağ 
ayağı lanldı 

Bugün y ıpılan Beşiktaş • A! 
tıntuğ maçmda Beşiktaş santrfon• 
Sabrinin, Altıntu~ '·alecisi ııe biı 
çarpışmada baaı!J km!mı~tır. 

Sabri derhal nnmune ha~tanesı 
~ kaldınlara}t tedavi a1tma alın 
nırştır. Gal.etemizin c;tkmasna ır 
çfakika kala aldığnnu bu ha~ 
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manıar sivılhal1<ıJ sovvet • ıFın har~ • 1 Hitler Musoliniye !, L8ı le~etle ya-
~uururıersa R u~ tay ya relerı ~usıa~ı Besaruvaya ta~ıruz~an men P'lan ieberıular 
~~Yl'arecilerimu- He:sinkide Ameri~a elçisinin ıçın bırşey ya 11 amıyacagını söulemış · ltı.... e edecekler ~ 'f Ankara. ı4 (Htl8U8!) - 13 

~~14(A.A.)-6unA-. ko••şku··nu·· bombardıman et. ı·'. er L<>ndra,1,J(A.A.)- "Sun. Jinera.zJetmeküzere, İtalyn. Birincikanun akşamına kadar 
ııı~· o:ı. --r day Disda.tch,. ~azcteshılıı dip.. Macaristana Bur!!cnland'm bir Kızılay Ankara merkezinde top 
.'"'ille .. -ete&inln deniz mU- kı k g(S lomatik muhabir.ne 2öre. Krem. snum eski Avusturrn.va lade :anan para ı.7'12,7C5 lirayı bul. 

~t 11 tn~re, tğer Alman tay Heltbıki, 14 (A.A.) - Röytcr: mıı oluğwwı tekrar bu fehrt Un, İngiliz matbuatının. Finla.ıı.. etmesi tavsiyesinde bulunmuş • muştur. Teberru yurdun hes ta.. 
~~~ler 'it b !tereyi bombardıman BugUn Sovyet tayyareleri ta · dömnU9lerdlr. diya muvaffakıyeti karşısında. tur. rafında hararetle devam etmek. 

~.;. h. unun neticesinde d f d H 1-:-'-1 n_ rln FiN TEBLtru ~·cın ı.1 1 t ra ın an e&AUuu ı.ue e yapı ki memnuniyetini izhar tarzın • y; .. e a•.-· .muhabire -o""' · Hı"L tedir. 
'"'lıı d Q en er otursa, ngtt lan bilcumda, "'ehirden 12 kilo · Helıinki. 14 (A.A.) - Dün l h d x.ildir - ·•~u ~ •. ....., '·-..2-- +-ırd Cthaı Y an oşnut eı:: · ter, Sovy. etler Birli:füll, orta Dün akşama a.uua.ı· v;w e 11

A
1 

- i ınukabelede bulun met.re mesafede bulL'.nan E&poc ak.um ne~redilen Fin harp tebli· Bu uh b' d" k' · B~ldir ~ ılın ı .......... tcberruatı 
~ ~ tabed r- -s m a ır ıyor ı. · · şarkta müttefikler alevhlne ha. yap ış 0 a.n ....... ~ 
A.~ 14 cvl~~d:ı~:b~:~1; clvannda ldin Amerika orta el • ğinde bildirildiğine göre, Kareli liğimize P'Öre Londradakl Sov. rekete getirmek tsteven bazı na. 108,S59 liraya varmıştır. 
ı. .. ta çısinin köşkü bombardıman ve berzahında mutat faaliyeti ile •ıet elçisi Malski, lnclllz gaze. zf .,.nelinin .. roie'erlne muarız. Sivıı.sta yeniden 5000 narça 
ı.ıı...:ıt tnarasında &Övlerlf~ı tam!miyle tahrip edilmiştir. ihW edi'-n nisbi bir sükılnet hü. teler·ı taraf-..ııan şu -kı"J..2e n"""' 9""'• " uht lif · ecek ..c:Vil!lt topl .... 

' ~.. er 1- l "' ııru ~ c ....,... dır. Filhakika, H•."tlerin erlf"'rı· ın e gıy · ""'.J - --
1 hır h e ..adın ve eoeı•'ldara Orta elçi bir kaç giln evvel bu kli:n sürmUştilr. redilip Sovyetler b!rliği için ('! mıştir. 
' i\tckc:tt .. bulunmak iı · 1<lS kten avrıl.mıştır. Şark cepheainde düpnan taar muzır telakki edilen haberleri harbh·esi, Sov:-·E'tıerin h 0 le b~r tsnartada para teberruatı ye. 

' ~ l)J~ta~ da tnukııbeleve mcc • Helainki. 14 ( A.A.) - B~ür nızlan ağır zayiatla ~eri pilskür T...ord Halifaks nezdinde nrotes. taanızda tnuvp.ffakıvet ku.ana . kfu:.u dilıı 16 ~in 436 lirayı bul. 
~ti /\t br. tnpiltere hava kuv ikinci defa olarak Rus tayyarele tülmilş ve dilşınandan 12 tankla to etmek U7ere ta1fmat almıştır. bllrıesi i<-lıı 8nreden Alman as !llU§lu. 
~l b~nvada mm.bardnra ri tarafından Helsinkiye vaotlan 3 zırhlı otomobili iğtinam edil . Avnı muhabir, dii;cr tanı.fta.n keri miltelıa.~1slarmm. Kızıl 0r Şimdiye kadar lspart&dan St. 
b!ı ~ Uin hedeneri yaptık taarruzda bombalar atılmıştır 'iliştir. unu ilave edivor: ruvu. 6 ay sıkı bir talime tab: vas kızılay deposuna 29 bin 
tcsb~ keşif ucu"lan esna Tehlike işareti rıaat 13,45 de ve I.adoga gölünde ıabit batarya Hitler, Sov!Ptleri, Besarabya. tutmnlan fcan ettf ;j.fnt Bitlere 5:>6 kilo erzak, 1932 parça ee-

~ttı .ıt Chıisl•rı:fü. Alauuı rilmi"tİr. \arı tabaşşUd eden düşman krta vı ele gcGirmek üzere bir tereb. bildirmiFt:ir. Halbu,cl Eitlerin a. ya ve 232 çift kundura gönde. 
~b b~tirıin fnaittere lizernde Şehrin cenubu garbisindc müt larmı ve sevkulceyş nokta.lannı 'lUse ~cçmckten men.etmek Uze.. aıl tstcmedii'ii Fev de, f.'3.rk hu. rilm15tir • 
• ~~otoğrafa mukabil tn hiş bir infilak duyulmuştur. Ha nuvaffaklyctle bombardıman et . re Mç bfr şey ,"8.,,am•vacamnı, <ludunda bir tehdit ~kIJ edebi. Merz:fonda 5,697 lira ile 5,288 
• S(l foto ckri Almanya üzerin va dafil toplan düşman Uzerint -nh:lerdir. Mussollni,•e bildlrmiqtir. Al - leeek olan lX>yle bir kml ordu. oarça eşya teberru edilmi§tir4 

ğraı almışlardır. şiddetli ateş açmışur. Hasar e · 'l'akriben 100 dilşman taY}'Ue m.:ınv:ıyı bir B:ıtkan bloku 1;ek. nun mcvcudivet:dir. Bunlar felaketzedelere t,evzl e. 
~ -a bcm-nivetaizdir. si Hango, Tutku, Aboo. Saller. dilmek üz.ere Amasya vilayeti.. 
~Op 9 tay}rareden mUrel::kcp olar Vana ve Tammisaari üzerine a· B 1 k d · d • • ne gönderilmiştir. enhag'a gı·den Rus filosu üçer tayyareli.k grup . kıriar yapmıştır. Birkaç ölü Vt' e ç 1 a a yen 1 en uç Adapazarmdan dilne kadar 

n 
. . tarla hareket etmiştir. Elliden 14 yaralı vardır. krzıla.y umumt merkezine gön. 

alı fazla bomba atılmış. iki kişi öl SOVYET TEBL101 derilen para 5.782 liradır. Bun. 

ih c. rnemur.ar~ mUş ve 40 kişi yaralanmıştır. MoskO\"G 14 (A..A.) - Le· Sin ıf seferber ed ı I d ,· zldanneba.ş6.20~pSarivç8:e~ıy~~ie~~rt-;: 
~~11.. Bir Sovyct tayyaresi dilşüriil· nlngra.d askeri mıntakası er· w 
~~ ..... ~Yanın İskandinav milştür. k.!nı harblyeıl t.&ratından teb son viyecek maddesi gönderiL 
'<lılll.i • 1 • Sovyet tayyareleri.'ldcn uçu ltğ edilmiştir: mlştlr. 
~~ .. qga etmıye· ~00 metre irtifadan mitralyi>z 13 l{Qnunusanlde Ukta VE (Bu~ tarafı 1 inddeJ Diğer tiır8.ftiuı geçenlerde Akhisarda da 6,895 Ura te. 

tini aöylemi•ler at .. ci de açmıştır. repoJıı lsUkametıcrlnde keşif asabını te~ etmek Uzere bil Utrech ~zeinrindeden uçan Almaµ berru kabul edilmiştir. 
-x _,,. kumetin bazı tedbirler aldığı mü· tayyaresın bu şehir civa. &ludan da Sivas merkezine 

a, l Aftft TAYYARENiN kolları faaUyetıerl olmuştur, ı~ dadı ı rmdaki milda.faa hatlarının fo. Ura • 4 (A.A.) - "Sun "tUV Petrozavods~ letlkametlndı ta "asın r ar. 1,120 parça muhtelif giyecek ve 
~~ 11fhıc,, gazetesi Flnl!n · BC•'1BARDIMANI piyade baskınları devam et FABRtKALARDAKt toğrafını almua teşebbUs etti. örtünecek eşya gönderilmiatir. 
lt~ Ulh yapmak lbtlmalJe Stokbolm, 14 (A.A.) - 400 mektcdlr. Kareli berzahınd.. STOKLAR ği zaıınolunmaktadır. Bursa vflayet ve kar.starında 
ıı:ıuşlırtna(;a memur Al Sovyet tayyaresinin dün Finl!n. k.eşlf kolları raallyeti ve bazı ParU, 14 (A.A.) - Havas: Hollands J{tıbln~1 toptanda toplanan teberru yektlnu mU • 
tu11~e&sJllerlnin, Cumar diya llzerine yaptığı taarruza ve kısımlarda barit topcu atevı ol l .ı ı:.abah Belçikadan gcle11 ha- Amsterdam, 14, ( A.A.) _ bim blr miktara varmı§ bulun. 

.rıı.llba , hususi tnyyııre llt> bu t arruz neticesindeki tahribat muştur. '8ovyet tayyarelerı ~der Lige muıtak.asına.:a der.n Kabine bu akşam fevkalade b!r maktadır. . 
''tadı Sa geldiklerini yaz ve zayiata rağı:nen 13 ö!U, 70 ya muhtelif mıntakularda demir bir endişe büküm sürmekte ol · toplantı yaparak enternasyonal Merkezdeki tebcrruat haricin. 

ltab" Bunlardan biri, ka rah vardır ve 60 bina yıkılmıştır yollarını ve askeri hedefler duğunu ve oradaki kıtaatın silah vaziyeti tetkik eylemi§ ve blr de lnegöJ kazasında 2,048. Or. 
~tı .. a ile Alman elçiliğin~ laveç guetelerinin harp muha t1 baca ettiğini bildirmektedir. resmi teblir! nec.-rederek alınan han'lazic:ıe 2.805, Gemlikte 3000, 

h •• bombardıman etmiş r. :r b "•udanyada 1,585, Karaca'oev. 
G blrlerl Sovyct hava kuvvctlerin1n 1 lY YAPILAN Möz vadisindeki bütün fahri · ihtiyat tedbirlerini ildi~. u·.ı. 3 

tııuın zaafmda ısrar etmektedir. . F NLAND Ay A kalar mevcut ato!dannı tahliye Lomlrndaki lntibA de 1.452, lznikte 396, Orhaneli. 
Ce essıııerden her UçU YARDIMLAR de 354, Yen~ebirde de 500 U. 

oı~0• XUksek nazi memurla Sovyet tayyareleri ispanya Lollrlra.; 14 (A.A.) _ Fin emrini almışlardır. Londra, 1.f ( A.A.) _ Belçi- ra teberru kabul edilmiQtir. Bu 
't "Örtn .. 'in emrlle hare barbindenberi lslah edilmemi!~tir Dig· er taraftan Holandadan k H ı d ald k1 11 

~- tııı: 1 .,, ıtındlyaya her taraftan yardım a ve o an anın ı arı as. suretle kazalarda yapılan para 
.'<; 'ö erı Bôylenmektedir. Ve Rus tayyarelerinin muvaffa . lar yapılmaktadır. Şimali lr gelen haberlerde de Alman casus keri tedbirleri mevzuu bahseden d 12 b" 240 li bul 

11 ~l'I. l'1 1endııı.ıne göre, vazı. kıvetlerinl daha zi.,.,de Fintandi ıanmn tevkil edilıni• oldug-u biJ. Lo d · ahaf"U yar ımı ın rayı • 
.. , 6 & J- landa U.000 e yakın sıbbty<' ır n ra.nm dıplomatik m ı muştur . 
• eı:te \·eç, Danimarka VP yanın kafi erccee hava kuvvetle malzemesi göndermıvtır. diriliyor. Alınıınyanm hemen bu memle • Orhıuıga.zl gıda maddesi ol&. 

it:l • lılaa11 hiç bir mllttefik aa· rine malik olmamalnnnda aramak Reuter Ajansının Cenevre Alman tayyarelerinin ketleri istila edeceğini göstere. rak ta 687 kilo zeytinle 520 kl. 
ıııl ·< ~ıe •ııın FlnlAndlyu.ya git· lazımgelmektedir. den haber aldığına gHro Mıeıı uçu~lan cek huswst sebepler mevcut ol. lo geytinvaıl. Mudanva dl\ ~69 
t ,, ~ b .. re kendi toprakların· 50.000 KIŞt HELSINKIYE Başvekili Alt Mnhlr Paşa, Mı Drük8el, H (A.A.) - 13 Kti dutımu zannetmiyorlar. pa'""n e<>ya tebemı ı '•ti 
Sil \ t aı~ltılyeceğlne dair temi· DöNDO sırın Finl!ndlyaya mllmkur. nuuusanlde bazı ecnebi tayya· Belçika ve Holanda bUkftnıet. ~ :.- ey e~&lil_r._ 
4 ·~ıı~ ıştır. Buna mukabil. Helalnki, l4 (A.A.) _ Helsin. olduğu kadar yardıma lmadı· releri öğl~den sonra birkat_ lerin!n Almanva ile bu memle. esun•ı· ye'd13n 
ır 1,11.nın, İskandinav ara kiden t!hliyc edilen SO.OOO ki i bulunduğunu Mtlletler Cemi Kere müstahkem mevki .üze ketler arasında ~-eni milşkUJat '1 

~l~l gaı etmlyeceğlne dalı kl d • f kal,.d yetine telgrafla blldlrmlştlr. rinde uçmu\\lardır. Her defa ".ıkncağmı zanr.etiren · btlzı ha. R 
11~ • 't "ereC(lkler ve Fin - soğ.u ann ş çleti. ev a .e_;..ar;....;.t-___ ....;...--------- sıoda ha\·a mUdnfna batarya· herler ulmt§ o'o.caklart tahmin eş ad yeye 

1-ııı, ~~61llUnauasını halletmek tarı harekete geçmlt ve t.ayya edilivor. Böyle b!r ihtimal, va • 
~1 buıunacaklardır. M e 0 e m e 0 c ·1 0. g'-' I u _ reler neticede şark isti kame· dyetin \'8.himJeq:P'inf ta?.Sm • Ordu, 1~ ( A.A.) - DUn eşya 

erzak yüklU 75 at Mesudiyeden 
Reşadiyeye hareket etmiatir. 

ıri~ J -- c:ı tinde uzaklaşmışlardır. Ulğeı mun ~tsc bile. Londranm siyuf 
,, ~ cihetten blldirlldlğlne göre Uı. mahnfiline ~öre, Rotanda ve 

~non k \. • es•ı b t motorlu bir Alman tnyyares . Belçikanm İbtivat tedbirlerini Gölköy kazasının en çok ha • 
sar ve zayiata uğrayan A vbutı 
n.ahive.sinde merkezden sevkedl
len eşya erzak varmıe. yıkılan 
evlerin kabili iııkiın b!r hale ge. 
tirllmesine başlanmıştll'. 1 

a U '" n u 11 e y Ü n a 1 Vervictolı mıntaaksı Uzerindt haklı gösterme~e kft.fidir. 

1 t
.f U ucmuştur. Pek alçaktan uçan ' tsviçre Hndudnnda s 1 a ettı bu tayyare Verviera Uzerincıeıı tahşfdıı.t )'Okt 

~~~~() latanbul. 14 (A.A.) - Bir nU kabulü bilhaan tebanu ettir· .;ectikteo sonra ev .. ·el! Heuy Bam. tlı ( A.A.) - lsvirre er. 
~,111 ' 14 (A..A.) - Domel mUddettenberi İngiltere ve Fran. mek isterim. Kral hazretlerinin ,stlkametindo uzaklaşmıştır knnr harbfvesJ, Alman krtnatr • 
~ il bildirdiğine göre. sada bulunan dönüşte iki gün Sof Reisicumhurumıu ve Milli Şefr ı'nyynre Polleur Uzorinuen aOl• nm İs\•icre hududunda tnbaşşilt 
~l l\onoyc yeni kabineyi yada kalan Hariciye Veklleti u· miz hakkında besledikleri doaluk metre yUks~klikte uçtuğu lçlı . evlemekte olduıh•na dair cMıebt 
~l~ltnek istcmediğindeu mumi k!tibi ve beraberindeki ze· hislerinin bana kendi tarafların . burualı ncıc snrahetcn tefrik e· kavnaklardan cıken hnıberlerfn 

DUn buradan Gölköy ve Me. 
sudlycye de 45 atla yeniden er. 
zak \'e eşya gönderilmiştir. 

, ~~<1 r bu lol lstlfa eden vat bugün saat 14,40 da semplon dan vaki olan ifadesi cidden çok llllmiştir. ·ı'ayyaro l<'osnes Uz,.. asılsız olduğcnu bildirmektedir. 
~..ı ,~raı eli harbiye nazırı olau ekspred ile lstanbula dönmilf • derin ve çok samimi olmuştur tinden uçtuktan sonra Eleu 
~· ata'ya tevdi etmiş· tür. Komşumuz ve d06tumuz Bul~a born civarında hududu geçerek Roaenberg Hitlerin gö

zünden düşmüg 
Londra, 14 (A.A.) - Havasa· 

janaı bildiriyor: . 

Ş. Karahi8ar. ı.t ( A.A.) -
Hareketi arz f elfi.ketz.edelerinin 
sıhhf va.zivetlerini tetkik ve te. 
da vilerlni temin için buradan 
Alucra kaza.sına gitmi§ olan vi. 
layet sıhhat mlldllrU buraya 
dönmUıtilr. 

1 ~~ ~~~~ Numan Menemendoğlu, iataa · riıtanın kıymetli Başvekili Köse· Almanynya dönmUştUr. 
~c'~ b~ !~· 14 (A.A.) - General vonda vali, Parti ve vil!yet idare! ivanofla vapmış olduğum ~örüş Hollandanın lht11ııt tedbirleri 
d ~ ,'C '"ıı.t heyeti reisi, emniyet müdürü. meler dün neşretmiş olduğunı11 
ı.r ~ ~Ilı kabineyi teşktldP.ıı konsoloılar, dostları ve matbua• tebli~en de anlaftılaeağı veçhilr La .HA.)·e, H (A.A.) - Ha· 

·• .. ı ,'>a esı Uzertne lmparatoı· 1 k vas·, !ı:nteruaavonal vazlytıtuı ıı.v~J '' "' 4 mümessilleri tarafından karşılan iki mem e et mtina•ebatı fcin hu " 
ı.r ıv. 't ~t tnlraı Mlt.sumasa'yı sust bir chcm-nlveti haizdir. 0ayri müsait bazı alfuootlerı 

4f ~l!~lş ve bu vnzlfeyt ona m1~ saat 19 da ebprc.le An Size kativetle tıövlivebiJirim ır .<arşısında Hollanda lılıkunıe 
l,~ . karaya hareket eden Menemenci. kom~umuda bütQ., mesele1er üzr U, her lbtlwnle karşı koywal. 
~~~011• 14 (A.A.) - Abe ka· .>flu, matbuata seyahati hakkın rinde tam bir ~örUK birlilH kav .çin, bUtUn mezuniyetleri kal 
l~ lstıt b tJ daki be b: l rietmekTe meoTınunivet duvduk Jınuağa karar vermiştir. ı. aa aıı mUnaBe e ia aşağı yanatta a unmut Belçlkauın aldı,..ı toubirler. 

, U lenbe ı tblk diler tur·. Bu ~örügroelerin B"lkanlards t> y r ta e • taktp eden bu tedbirler lkı 
~ ı.. et de ı d tk• 1d ''Se b "md ,.,, -emnu sulhün istikrarına ve b"tUn nal 1b11 QUı.. vres n e u artı va atı en c;oıs ... 11 ı:; memleket arasındaki sıkı el· 
"" 11.('}""etl 1 tarih G k t "it e F_.._.. kan ailesinin vınnı daha emni · ı ..... ,kt uı er n çesı ııum. .:re ngı ere v ..... _ blrliglnl gösterir. En ılyaüt-

~ .... 1_ attır "'- aerek Bulaarista-da memle . vetle e:örmesine hizmet cd~e~i 
11. -,ll(I • "' " ..chllueye Hollandnnın nıaru~ 
"l~l r ltı.rtbt h t 3 7 hU ketim için tahidi oMuğwn dost ni farzl'tmek !azla bir nikblnlil 
4 ~ lıttld en er · "dd bU ük te"kil ctıııez. oulunıuasına rağmen ılk önct 

12 ara gelmtş. ~unla · luk tezahUratJ et en Y vt ı Belclka harekete gc,.miı:tlr. 
'"' llu ı 'd' So-fvada ngiltere, Fransa .... " ... ""ltıı.ıı generaller ve 6 lnt sam mı ır. ... AmtıtCrdwn, H (A.A.) -•• ı Lo d p rt "- ker•te..ı Balkan ı;efirlerile temaal•r.:ı- bu 

. "r darc eylemiştir. n ra ve a 5 mı.un " r .. wı Havas, Resmi Hollanda maba 
ve im%a edilen ltilılf1ar Uzertndt lundum. Bövlece zfvartt etti~irr 

lr E 
--0 --· Anknrada daha etr~nı malt1ma• memleketlerrte olduğu eibt Bal illi, bur;Uu alınan ihtiyat ted 

St · •-anlı mi1ttef;kl•rlmı'• nıuhı'ti--'r birleri hakkında sıkı bir ketu On verilecektir. Şimdilik krsaca soy· ~ " • rr.ı l t h f t kt Ya Vapuru "e mem1ek~tl.,,ize ve dnru··~t ı· . m ye mu a aza e me e Vl' 
lcvebllirim ki, anlaşwahınmız: "] bunları me.,·zuu bahseylemek 

1 - 25 milyon sterlin liralık vasetirrize karın tam bir itimad ki k ıs d bilh 

b tt ve derin bir !leTJınatt mevcut ol ten çe nwe te e e nss1ı 
~Qh. a 1 tesllhat kr~id, ö kl Alman hududuna mUcavlr mırı 
:;ııt 2 - ıs milyon sterlin liralı\< du~unu g rme e bahtiyar 01 taka balkı arasında geçen 'feş 
~ ~ 15~ ( A.A.) - .. Koste.r" hıti!.ı:raz mukabili altının bükitme. dum." rlnlaaıiı başında olduğu glbı 
it!?~~ tonluk bJr F.ston.. timlze tevdii, Polonyalılara aı•t artan bir endişe mUşahedt 
1-~ ~ IJ' tnayne çarparak 3 - 3.S milvon sterlin liralık edilmektedir. 

\1 %r OeUe limanı civarında ticari mahlyetteld iftikraz mu radyolar Ga1rt müsait aJAmetler 
1 ~ kavelcleri ve bunların mUzeyye · ( ) karşısında 
r.ı~İl'I~ taUrettebatr iki &LD- litıdrr. Paris, 14 A.A. - Pat ajan· Amstcrdııın, 1' (A.A.) 
~tıdaı!k "anuru terketmf~. tstikTaz &emslerl, mal ile vt ·ından: Polorryaclaki Alman valii Alınan askeri tedbirleri haklı 
~ ~ t ~an biri ıuı,hllc geJ_ mühlm miktarda tütün Ue ödene umumisi. Polonyalılara ait rad göstermek için gazetelerin en 
~lıtı~<:~~~e vnnunm kııntP . eektir. Buooan maada İMilterr voların bu avın on beşine kadar ternasyonal vaziyette kaydet· 

tı ... :t-. "-lUC} sandal kaybol. ve Fransa bilkt1metler1, bi.zderı ;~gal kuvvetlerine testim edilme. tikleri gayri mUsalt alA.metleı 
h..~l tk. ·ı ti ü ıi lüzumunu netılı: bir karama lı'ı b'~llluk • senevi 10 mı yon ra"1 "' teca · tir arasında bugUnkU Alman teb 
\ ~f,ı} ~ 'V~ .. isminde f. vb: bir meblaıı;a t•kııbW eden mil· me neşrctrni§ ~ _ llğlnln bir Hollanda tayyaresi 

ıı·~ l'Q~ qtonva •ri.\k "'""'ııru tarda O.zilm. i1elr. fmdık alma~.. p l Z nln Nordbam civarında Almar 
~~.le ~ iba~t olP,, mo ... ~.,.. taahhüd etmi,derdir. BfitUn mal Prens o ağrebe toprağını lhlll etmiş olduğunı 
~ < d :>.1' etmı>lrte oldu~ mübavaalan icinde buJnnd•ıITTI gitti iddia etmesi de vardır. 
~ ~ı:17!1~~ bir Sovvet muz fhrae me~tmlnd•n baı-lıva Amsterdam, 1~ ( A.A.) -
~\~ \>e 1,.~'l"ııfmdan f'•ı...ıu • caktır. İngiliz ve Fran4't,.lann Be1grad, 14 (A.A.) - Naip Belçikadan gelen haberlere gö. 

ı ~"llıtllJ\ 1"f'e yanılan bir a.. bizdeki klerinl? h üdvveleri tama Prens Pot, Prenaeı Olga. resmi re, geçen hafta. l\leuse Ur.erin • 
:a~ en"~ Sovyetlerin men taafive edHeceITT iein bu bir ziyarette bulunmak Uz.ere dün de kAiıı Mcchelin'e inen Alman 

l) l\ld1 0~1t('.a ;ı .. ,.fıo; t\pl,.'!"f memleketlerle olan tic.a~tlerimi· akşam Zagrcbe hareket ctmigler· tayyaresi Vervlera etra.fmdakf 
~ ~~. dit ve VMkedilmJ~fr. rin bu vOrden de avnca meau~ dir. Zaıtrebd.e bir müddet kala • Belçika istibkAmlarmm fotnğ . 
~ ~ı:ı\1 a -P,Tl'lııı.ndiyava ıd • inkişaflar göstermeal emniyetle' caklardır. rafmı almıştı. Tayyareciler he. 
~11~önUUuteri buiun. beklenebWr. · Prem lle Prensese Başvekil men tayyarde bulunan ve.sika-

~ektedlr., BulgaristaDda ıöı14Ufilm bUa. Svetko~ rdab.t etmektedir,, lan ya.km.J6lardı. 

"Observer" gazetealnin hususi 
muhabirine göre, nasvonal aos • 
yalb:ınin resmt ınUrebbisi Alfreo 
R~n~..r~. Hitlerln, Sovyetler 
Bırlığt hakkındaki siyasetine mu· 
halcfetinden dolayı gözden dü! -
mil§tilr. 

İngilterede tevkif 
edilenler 

Lonc'ı:-a, 14 (A.A.) - Resmen 
bü:lirlldlğine göre, harbin baş • 
langıcındanberi tevkif edilen dli~ 
man tebaası 490 kişidir. Dü§ınan 
memleketleri tebaasın:fan takri· 
ben 8000 lciş! de hust\sl takyida . 
ta tabi tutulmu§tur. 

Ha.sara uğramrv blnalarm 
mua venesi için vilayet nafta mO.. 
dUrU bura vıı gelmiştir. 

Kayseri. 14 (H"8u.8i) - Dt1n 
şehrimize iki trenle blr tıenu 
yaralı olmak Uzere En:incandan 
140 ''atan.:laş gelmi§, oıı dört ya. 
ra.h hasta.nelere yatırılmıştır. 

I ::mir, 1.. ( HU8U.8i) - Erıiıı. 
candan 44 kişi burava J?eldi \'O 

otellere yerleştiler. Çalışmak i8. 
tiyenlere her tUrlil kolaylık gös. 
~erilmekted!r. 
MARAŞA 90 FELAKETZEDE 

GiTTi 
Marag, 14 ( A.A.) - DUn teb. 

rimizc yeniden 90 felaketzede 
vatandaş e-elmiş ve hepsi de mll. 
il komite tarafından kendileri 
için hazırlanan evlere yerleşti • 

Bir Yankesici tevkif rilmişUr. 
'Ş. Karah.isar. 1 1 (A.A.) -

edildi
. .. 

Dördüncü imdat ekibi reisi B. 
Kamil adında bir yankc.id diln Hamdi merkezde hastane tqkl. 

Balıkpazanndan ae,.mekte olan 'atını lkma !etmiş ve köylerdeki 
• d ... ~ :c'lketzedelerin vaz.fvetlerini tet 

Sait a ınd& bir şahu çarparak 'dk ve icap edenlerin tedavileri 
altı liraaını aşırmış ve parayı için refakatindeki sıbhlv. e me.. 
Dangal İbrahim ismindeki arka nur.unu köylere göndermiştir. 
daşına vererek kaçırmıştır. ibate ve İn§e komisyonu da bU. 

Bu sırada işin farkında olan ' Un kövlere batta.niye eevk ve 
Sait suçluyu yalı:alıyarak polise tevzi etmi!rt.ir. 
teslim etmiştir. YENf ZELZELELER 

Dün nöbetçi dlnz:Umeşbud Amcsya ı~ ( A.A.) - DUn 
mahkemesinde yapılan durul • c;chrimime ı.45 te bafü bir sar. 
muında Ki.mil parayı Dangal b· smtı hiesedilmiş ise de haearı 
rahimin çaldığını söylemişse de. 'llucin olmamıFtır. 
dinlenen şahitler her ikisinin or Şarki KaraJı-isar, 1~ ( A.A.)-
tak olduğunu teyit etmişlerdir. Evvelki t?ece burada hafif iki 

Kamilin, bundan evvel muhte. sarsıntı olmuştur. Telefat, hasa. 
lif suçlardan dolayı mabkQm ol· rat voktur. 
dutu tC' .. bit c~-!iiinden, eski ka K avseri. 1~ ( A.A.) - Erziıı. 
rarlan veren mahkemelerden candan gelmekte bulu.nan umu. 
•reyfiyetln sorulmast iein muha rnt müfettiş general Alptf.>. 
kemesi ayın 27 sine bırakılmış . ~ Ankarnya bitmek Uaere 
ilametg~hı meçhul olduğundan l dilnkU trenle ~mhden geç.. 
kemUıl tevkif edilmiltir. miitlr. 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

Diş Macunile 

Fırçalamalısınız 

Çiinkü: 
Bir defa fı~alamnkla cliJt>r temlı
lenmı, olmaz. Ai:rız ~ddelerlnln 
\'e dahili ur.u\larm mütemadi ifra
:tatr, dıı:arda.n miitt>madtven alınan 
rcnebf madcl<.'ler, mlkrobİar yemek 1. 

lr:ld, cl~ıı.ra nflalre, dlşlert>, di'I <'t-
lerlne bin bir mlkrob a-,ılıır. arıza... 
far hu<ıule getirir. Bunlar birike 
blrll\e nihayet dişlerde çürüme. et-
1<-rcle lltlhablıı.r ba,ıar. Artık fela
keti önlC'mt'k YC durdurmak ~çtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden 
bırakmıyarak 

dişlerinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yeme~cten 

günde 3 defa 

ile fırçalayınız. 
- . . '~. . - . - . 

sonra 

• 
Yeni Neşriyat: 

"1ktısadi Yürüyüı,, 
tJı;UncU Saym Çıktı 

Bu eyıda., Muhiddin Birgenin, Pr. 
Doktor Ömer Cel&.lln, Profesör Muh-
11.1 Etenin ve diğer ta.runmı§ birçok 
lktısatçılarm §&yanı dikkat yazıları 
bulunmaktadır. 

Nettı bir baakı tle çıkmıt olan 1k
lısadl ytlrUyU'ün bu aayı.ıımda ayrıca 
en taze plyaaa haberleri, tilccar ve 
esnafı alakadar eden Joymetıl tetkik. 
Jer vesaır yazılar bulacaksınız. 

lktı.sadl YürUyU'U okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

VA KIT 

1940 Cep 
Almanağı 

l\Iiikcmıncl hh' taln·lm, h er n~ 
miirncnn.t eılllehilt>cek giizcl 
bir rehber; Gl -:n;rtnlık hu Al 

mnnıı~ın fiyntı ynlnız 
ıo kıırııştıır. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

Ankara caddes!nde 

Kiralık kat 
ve odalar 

GAYRiMENKUL MALLARIN AÇIK ARTTIRMA JLANI: 

Madde: 126 
. 
' D. No. 939.t6l 

Çatalca İcra. Memurluğundan: "-
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrl nıenkulUn ne oldufu; aşafıdaki 11..stede yazılı 2& pil? 

çayır 2280 aayılı kanuna göre aatılacaktır. Gayri menkulUn bulunduı?u mevki, mahallesi, aoka#f• JI 
aşağıda ll.stededir. Takdir olunlln kıymet; aşağıda liıtededlr. Arttırmanın yapılacağı yer; gün, ıaat: 1 

Peqembe günU saat 15 tc Çatalca krumda birinci arttırması yllpılacaktır. 
1 - lıbu gayri menkulUn arttırma oartnamesl 5/2/940 tarihinden itibaren 40 No. ile Çalate& ter'~ 

nin muayyen numarasında herkesin görebilmeııl lçln açıktır. 113.nda ya~ılı olanlardan fazla malOmat -1 
yenler işbu oartnameye ve 940/40 dosya numara.siyle memuriyetimlze mUr3caat etmelidir. 

2 - Arttırmağa iştlrll.k için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nlstıe!tlnde pey veya milll bir 
teminat mektubu tevdi edilecektir. (121.). 

3 - İpotek Sllhlbl alacaldılarla diğer allkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
haklarını hususile fa.iz ve ma.ıırafa dair olan iddJalarını işbu ilAn tarihinden itibaren 20 gUn içinde evrıJ<l tJl 
\eriyle birlikte memurlyetlmlze bildirmeleri icabeder. Akııl halde hakları tapu alcilile .ııabit olmadıkça ,.ııı 
linin payla§ma.smdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gUndc arttırmaya lşUrAk edenler arttn·ma §&rtname.ııini okumu§ ve JUzumJU ınal~ 
mış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurla.r. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul Uç defa bağırdılttıın sonra en çok arttrrana ihale e<Jlllt• 
arttırma bedeli mulıammen kıymetin yüzde 75 §lnJ bulmaz veya satı§ lstlyenin alncağ'ınP rilçharu olan dJI" 
caklılar bulunup ta bedell bunların o gayri menkul ile temin edilmiş olacaklarının mecmuundan fazlaya ~ 
en çok arttıranın taahhUdU baki kalmak Uzere arttırma 15 gUn daha temdit ve 15 inci 1/3/1940 cuma r. 
ni saatte yapılacak arttırmada beı!PI! satış iııtlycnln alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri JJ1 ...ı 
temin cdllml§ ala.cnklan mecmuundnn fazlaya çıkmak şartlle en çok artt.rana ihale edilir. Böyle bir W" 
cdllcme:ıse ihale yapılamaz. Ve salı§ talebi dUşcr. 

6 - Gayri menkul kendi.sine ihale olunan kimse derhal veya vPr•len milhlct içinde parayı 

ihale kararı fe.ııholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan klnı.ııc arzetmlş bulunduğu bedelle 
razı olursa ona, razı olmazsa ve):a bulunmazsa hemen 1:1 gUn mllddctle arttırmaya çıkal'llıp en çol< a 
ihale edilir. İki Jhale arasıııd:ıkl fark ve geçen günler için yüzde !J ten heMp olunacak talz ve diğer zar.rJ-1 
ca hllkme hacet kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. "Madde: 133 . ., 

YukardR gö.sterllcn 15121940 tarihinde Çalntca lcra Mcmurlu~u Odıuında i§bu ilAn 
~artnamesi dairesinde satılacağı llft.n olunur. 

.;\ilk. 
S. Mevkii Cins• Evl. 

1 - Boyalık~. Çatalderc Çayır 00 
2 - N. mandıra tarla 00 

Dön. Lrl. 
7 3 
6 1 

3 - ., N, Emlnçayır M. çayır 00 8 5 
4. - ,. ., tarla 00 2 3 
5 - ,. ., ., ,, tarla 00 3 3 
6-
7 -
8-
9-

,,Kaarmoğlu dere tıırla 00 12 
,, KavakUstU çayır 02 /> 
,, Ka.sımoğlu dere çayır 00 5 
.. .. 

.. 
•• 

J{urtdero 
Kaldırım mev. 
Savat kartııı 
Savat kar~ıaı 
Deveclpnıara 

Kozdcre 
Kara toprak 

tarla 00 20 
10 

4 
.. 00 

" 
00 
00 6 
00 7 
00 10 
00 12 
00 8 

2 
3 
3 
2 
2 

" 4 

D. kı)". unııını kıy. 

Lr. Kr. 
21 00 

6 00 
40 00 

6 00 
9 00 

24 
17 
15 
40 
20 
16 
24 

35 
20 
24 
24 

l"lrml 

.. .. 
" .. .. 
" .. 
.. 
.. 
" 

msııe 16 
,, ,. 
u ,, 

u •• 

,, ,, 

" " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 
.. .. 

.. 

Ankara caddesının en naxım 
noktasında, Orhanbey hanında 
Kat ve oda olarak kiralık ye:ler 
.4/tındaki ilôn bürosuna mfi· 
'(JiQIJt. 

1t&llm ______________ ,... ..~~~~~--.--... -· ---~---~ 

10 -
11-
12 -
13 -
14 -
15-
16-

17 -
18 -
19 -

20 -
21 -
22 -

23 -

24 -
25 -
28-

.. .. .. 

Çillngöz mev. 
Çlllngöz mev. 
K.ı§laaltı 

Amlnçayın 

Aminçayın 

00 3 
00 6 
00 8 
00 5 

5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
ıs 

Kr. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

9 
18 
2,1 

15 
10 
18 

00 
M 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0() 

.. .. .. .. .. 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Ke§İdeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
I\umbaralı ve J..-umbarasız he,,arılarmda en az elli lirası bu. 

lunanlar 7-.."tıraya dahil edileceklerdir. 

1940 jfo·amivrleri:-------

1 det 2000 liralık ::::o 

3 .. 1000 .. = 
O ,. t>OO " == 

12 
40 

.. .. .. == 

2000.-
3000.-
3000.
:lOOO.-
4000.-.. -.. , 

210 
.. .. 

2;;0 
100 
50 
25 

.. .. = 8750.
== :;2;;0.-

Ura .. 
.. 
.. .. 

Türkiye lş Bankas:na para yntırmakla 
.. rnif ~ • ..,,.e mmmırla trıliifıi::i de 

yalnız prıra biriktir 
<lPnt>mi.<t olıırsmmz. 

~-· J 

.. .. .. .. Dr. Necati Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşaro. 

tarı 17 den sonra Uılell Tayyan 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltfon: 23!>J3) 

.. .. 
Baldıran mev. 
Mandıracılardereııi ., 

00 10 
00 6 

.. " .. 
~ 

tt ,, vt· 

1llc. Muhammen 
t.eınınaı bedt'll 

.. .. .. 
Havuzlar mev. 
Erikli orman 
Çellkçl yolu 
Ahm•tdere mev. 

13,50 180,00 Takalm krşla geçidi aralığı soka~da kışla da 
hllinde 3/16 ::s'o. 1 bUyUk, 1 kUc;Uk oda. 

1,50 20,00 Taksim kışla geçidi aralığı sokağında, kışlanm 

orta katmda 25/11 No. oda. 

4,50 
9,00 

60,00 
120,00 

Taksim Cumhuriyet caddesi H / 3 No. oda.. 
Taksim kışla geçidi aralığı aokağ'ında üzeri beton 
kemerli 3 No.Jı bodrum. 

•.ııo 60,00 Taksim geçidi aralığı sokağında Uııt kntta 4/2:5 
numaralı odanın kirası. 

İlk teminat mlkdarları ile tahmin bedelleri yukarda yazılı emlA.k 
2490 numaralı kanunun 43 Uncu maddeıı!nln son fıkrasına göre ayrı ayrı 
pazarlığa konulmuştur. !hale 25/ 1/9'0 Perşenbc gUnü saat H de dııiml 
encümende yapılacakttr. Şnrlnameler zabıt ve muamelat nıUdUrllltu ka. 
leminde görtllebllir. Tallplerln ilk teminat makbuı; veya mektupları ıı-. 

ihale gUnU muayyen sa.atta daimi encümende bulunmaları. (222) 

istanbul levazın1 amirliğinden 
Eyüp Detterdarında 1 numaralı Dlldm e\•lzıin çorap lllölyelertncıe ma.. 

ldneler için ihzar edilen bina dahilinde zati çorap maklnelerile çalışmak isti 
yenlerin Detterdard& 1 numaralı OikJmevl Mlldür!Uğüne mUracaatıarı. 

(10~941 

VAKDT !KBliA~~~n 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11. 30 Kitaplık üçüncü serı 

lliumara Kuru' 29 Kapitallr.m bu!:lrnnı 

Slambo 
50 
12~ 21 HUkUmdar millet 

22 Yeni llmt zihniyet 
23 Mevcudu kalma.:lı 

24 GbUn lktısadJ işleri 

25 Cum?.u:iyet 

2ı; T c rcümcna reli 
27 Değişişler 

r aokon 

M 
75 

60 
00 

100 

75 
30 

1 28 ,--------, I Çnruk llrkııııı 

~~.";mA~~~~h~~~~!,~~~ıı .1 
Pnımlan ma:ıılo her ıriin rf 

~ıı:ıl 15 <trn ~onra. °ff'll•fıırı 1111••·'-: ·-------·- .. 
YııLıh:ıne hıı.Jiıılıt'. - Sirkeci cı~a • 

rmJa 1'7abranııın zıı.ıe hsıııııın tı:ıt· 

katı kiralıktır. l{np:cıya \'e Beyo'-lıı 

Talimhane, Taksim apart. 3 No. ya 
mUracııat. '310:19) 

30 

61~ 

Bu serinin ffatı 6.15 kunı~tur 
Hepsini alanlara % 20 lı1kontc 

yapılır. Kıılan 4..92 kuruşun 1.92 

kunışu peşin alınarak mUtebflltJ· 

si ayda birer lira 15dcnmck Uzere 

Uc tak!!ite bağlnntr. 

~ ................ . 
Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
Dahili ve 

rstanbul 
Nn ı 04 

müteha~sısı . 
Divanyolu . 

Tel: 2239° 

·-----.... M4_!2@4J4i9&;Jw; 

S.\lffflf: AS/\I Wı 
fh•tlılıi:!ı \ 'l'r \' 11\ / f \1 H l!ı>11•1 

Umum :-;c~rlyıı tı itl,ırf' eılrıı: 

ildik Ahmet Sevenıil 

.. 

. 

00 15 
00 3 
00 5 
00 l:i 

9 
15 
75 

İki dönUm mıktan fldantıl< 
Yirmi HitMı 16 Jıl 

.. .. .. 

l - Şartname ve nümune~ı murllıince 2500 adet gelincik rengi ıpel' 
ildi Uç bobin pazarlıkla satın alınacaı:tır. 

II - Pazarlık 16/1/910 Salı günU saat 16,30 da Kabata~ta Le~..,P 
YUbayaat şubesindeki Alım Komiııyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname her J:iln sözü geçen fUbeden paraııız almab1Jfr. 
iV - tsteklllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 !, 

me paralarlle birlikte mczkQr koml.ııyona gelmeleri. (3,.S 

ClNSl 
Kalsiyom KlarOr 
lyot 
Yangın aöndilrmc 
leva.zımı 

* * • 
)Jlkt.Arı 

ııooo Kg. 
'iO Kg. 
11 Kil. 

lem 

Ek~ııtme eekll 
Pa7.arlrk 

.. 
" 

l - Şartname ve yangın söndürme levuımı müfredat Uatesi tP 1 
bince yukarda cin, ve miktarı yazılı (31 kalem e~ya pazarlıltla sSt.ııl 
nacaktır. • ı;I 

2 - Pauırlık 24 / l / 940 Çarşanba gUnU hizalarında göstcrUen il~/ 
de Kabata§da levazım YC mubayaat §Ubesindcki alım komJsyonuncı
lacaktır. 

3 - Şartnameler her gün sözU geçen şubeden parııınz aımab!llf· ~ .. ~ ,. 
4 - l.steklilerln pazarlık için tayin edilen gUn ve ııaııtlerde * "e'' 

venme paraııilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri (l 

------------------------
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: ,1 

E~kl:;ıchlr Sivrihisar yolunun o+000-0=~4 kilometreleri taııl '".<, 
(1G~89,84 ı lira keşif bedelli parke kaldırım ın~aı11 6/ 1/ 940 tarihinden ;/ 
940 tarihine mUııadit çar§anba gUnü saat 1!5 kadar kapalı zart usuJUCI e 
meye konuıınuştur. Ekalltme vil:\yet daimi encümeninde yapılacaktır· 

Muvakkat teminat 121',24 liradır. / 

Bu lşe e.it evrak, proje, metraj fıyat bordrosu, keşi! hUlt.sa.sı, 11~ 
prtname, tesviye! turablye, şose ve klglr inşaatına ait umumi tenııf ,<" 
name, Bayındır:ık lı,lcrl Genel şaıtnnmesl, ekıılltme ışartnamesl ve rrıtıl' 
projc.ıılndt'n ibaret olup her zaman .Nafia Müdtirlüğtinde görUleblJlr. <" 

İsteklilerin en a:ıı on beş bin liralık benzcrt işleri yaptıkların• d,J~ 
aalka lııUnaden ihaleden sekiz gUn evvel Vilayete müracaatla aıııc ~ 
ehliyetname ile Ticaret Odası vesikasını 2490 numaralı kımunun tıırlfl 
bile tekil! mcktuplarınll eklemeleri ııarttır. y.rl 

Teklif mektupları 24/ 1/ !HO Çarşamba. gllnU ııaat H e kadar fll~1~ 
mukabiHnde vllAyet d:ıtml encUmcnlM nrUecektir. Posta ile gönde ,ı/ 
mektuplar iadeli tııhhiltlü ve mühUr mumu ile mühürlü olacaktır. ro 
olac:ık gecil<mcler kabul edilmez. ~ 

............................... -~, 

VAKiT matbaası 
• 

genidefl Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
1 Kitap, mecmua, 

açmıştır 

r Tabiler nammı. 
gazete basar. 

dizf!i i~leri alır. 
·~ .................................... ....... 


