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12 Obüs düştü 
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l\ J;'ra~~burg, 16 (A.A.) - Dün öğleden son-
tarki hu~~d tayyareleri Lükscmburg'un cenubi 
~1 bomba d u cıvanndaki Almanlartn Perl garı
•rına 12 r ~r;:ıan .~derken Lül:scmburg toprak-

Obü 0 us duşmüştür. 

HERYER ~URUS 

Car~amba 17 tkincikanun 1910 YIL: 23 * SAYI : 7910 

Bir çok Polonyahlar 
kurşuna dizildi 

Londra, 16 (A.A.) - Avam kamarasında 
muhteliE Guallerre cevap veren başvekil B. 
Chambcrlain, Almanyanın işgali altında bulunan 
Polonya kısmında bir çok Polonyalının kurşuna 
dizildiği hakkındaki haberlerin teeyyüt ettiğini 
esefle bitdirmiş ve Leh hükümetinin ha hususta 
bir beyaz kitab neşri tasavvurunda olduğunu i
lave eylem§tr, 

kapıların s tarçaları Schengen'de bir çok ~vin 
relerini 1 ırını§ ve bir çok evlerin de pençc

pcrçalamıştır. Bic bir y<:.ral: yoktıır. ............ . lDAlt~ ı~VJ AnkRr:ı Cad.1STANBUL *Tc>lgrat: VAKiT* Postıı kutusıı: 4"• Teırrnn: 2141~1YA?:I). 'l1:i711 ıldarel 

Ingilterenın felaket
zedelere yardımı 

29 bin caket, 12 bin pantalon, 
800 ton yiyecek veriyor 

Milli istihsali lsviçre hükfimeti de 70 bin 
korumak I sviçre Fıangz veıdi 

Ani .. ıu·a, Hi (A.A.) - Haber 
ladığımıza göre, JnglltC're bli· 
:rUI{ elçiliğ'i, lngfltcre hlikCımc
tinin !cli\.kctzC'dclcr için 23 bin 
ceket. 12 Hin pnntalon ,-e bir 
miktar seyyar fırın ile SQO ton 
ylyect'k ,.el'mck arzusunda hıı· 
lunduğunclan Hariciye \'eka
Jetini h n bcrdnr eylem iştir. 

Anknrn, 10 (ı\.A.) - Kal. 
kUte'de yardım cemiyeti kfılfbl 
Azizulhug tarafıııdnn Cıımhur· 
reisimize göndC'rilen bir tel
grafta harckC'tlarz fc-Hikctze-

delerine ilk yardım olarak 
1000 İngiliz lirası gönderilmiş 
olduğu bildirilmiştir. 

Yine Reisicumhur lnönUne 
Pnchthccn Abdtllkadir iınzasi
ı~ :'ıfadras deri tliccarları na
mına gelen bir telgrafta Mad
l'as deri tüccarlarının hareke
tiarz foH'ıkctl dolayısiyle tazl
yc!Ni arzlunmnkta ve folA.kct
zcclclere yardım iç-in çalışıl
mal.ta olduğu bildirilmektedir. 

(Devamı 5 incide) 

ilk Amerika gönüllüleri 
Finlandiyada 

iki Rus zabıtı casusluktan idam edildi 
(Yazısı 5 incide) 

Güzel Sanatlar 
akademisinde 

Talebenin eserlerinden 
mürekkep bir serf!i açıldı 

Y eni bir sana t hamlesinin üç yıl içinde verdiği 
semere büyük takdirler kazanıyor, 

,. :,!.~im~ 

Scrgiclc cscı 1cri tcşlıir c<Zilcn talebeden bir grup 

Dün t G Uzel Sanallar Akndc. 
misi) nele çok güzel bir sergi a
çıldı. 

Scrğinin ba§hca iki hususi
yeti ,·ar : Biri Akademi talebesi. 
nin eserini ihtiva etmesi; diğeri, 
akademi talebesinin eserleri a.. 
rasında ~imdiye kadar görülme
miş bir kabiliyet ve ~ahsiycti 

tcbariiz ettirmesi. 

Sergi, öğleden sonra saat üç 
tc akademinin genç ve çalışkan 

' direktörü Burhan Toprağın bir 
nutku He açıldı. Burhan Topıa. 

ğın nutku, serğinin muhtevası
nı anlıyarak tedkike yarayncnk 

Sergicle tcş1ıir edilen 7ıir portre (Devamı ! incide) 

lardn -.iııuli ynlnı:z zelzele mm- An·uıııı harbini n huı;:iinkii 
t.nkn ... ı .i<'ln ı:ısscdil<m 7.İl'B İ m a.- mtın7.nrnc;ın ıı ~iiı·o b u iht h naU 
kin<' llıtiln«'ı hii llın mc mh,k<'l ele y ine p,iizii ıı iintle t ııtmnk: hh 
\ iisatimlo hit· chc.· ınıııll:•·t nln', \'nzifo olnr. 

Avam Kamarasının dünkü içtimaında 

Hor Belişa istif asının 
sebeplerini anlattı 

Hor Bel işa dedi ki : Çemberlayn dedi ki: 
Başvekil Ticaret nezaretini teklif 

etti. Bu yeni vazifeyi tamamen ve 
mılletin menfaatme olarak yapabi
leceğ ımden emin değildim , kabul 
etmedim. Harp milleti zaferi kazan
mak içın birleşmeye mecbur ediyor. 

Eğer Başvekil kabinedeki her 
değişi klikte kendisine bu d eğişik· 
liği emreden bUtün sebepleri ale
nen izah mecburiyetinde olsaydı 
bir daha kabineyi tadil imkanına 
malik o lamazd ı. 

Londra, 16 (A.A.) - Avam 
kamarası Sir Horbclişa ile Çem• 
berlaynın beyanatını dinlemek için 
bugün öğleden sonra toplanmış· 
tır. Tribünler temamen dolu idi . • 

Lordların da müzakerede ha· 
zır bulunabilmeleri için Lordlar 
kamarası içtimaı yarım saat te
hir edilmiştir. 

Hükümet sırasında B. Cham
berlainin yanında yer almış olan 
yeni harbiye nazırı Oliver Stan .. 
ley orduya ait bazı suallere ce
vab vermek üzre ayağa kalkınca 
hararetle alkışlanmı~t1r. 

Horbeli~a alkışlar arasında A
vam kamarasına girmiş ve istifa
sı hakkında şahsi beyanatta bu
lunmuştur : 

Mesele teati edilen mektublara 
ve harbi kazanmakdan başka dil· 
güncesi olmadığına dair olan ken. 
di mesajına munhasır kalmasını 

tercih ederdim. 
Seri değişikliklerle klolu iki 

buçuksene harbiye nazareti yük
sek vazifesini ifa ettim. Bu devre 
zarfında ordunun Tensikve inki
şafı ekseri islahatın çok fırtınalı 
tarihlerile dikkate şayan bir su
rette tezad teşkil eden bir itti
fakla başarılmıştır. 

Mesai arkadaşlarımı bulabildi
ğim en enerjik adamlar arasından 
seçdim ve onlara en ziyade hür
met ettiğim zeman onların bana 
en ziyade itiraz ettikleri sıralar 
olmuştur. 

Çcmbcrlayn _qar p ccphcsindo Fr<tnsız askcr"ZCrlni tef ti§ ediyor 

Zcman zeman vukubulan fikir l Bu sene üç milyon kişi silah 
ihtilafları veya yanlış anlayışlar. altında bulunacaktır. ülküm her 
hiç bir zeman, ehemmiyetli bir zeman ordunun milletin sinesin
vazife ifası ile mükellef bir top- de bir yer alması olmu§tur. İs
luluk azası arasmda zuhuru mu- tediğim, her genç İngilizin ordu
taıd olan ihtilaf veya yanlı§ tefeh- ya, onu kendisine bir meslek yap
hümlerden daha vahim olmamış- mak umidi ve bütün kabiliyetlc
tır. rini göstermek arzusu ile girme

Başardığımız eser müşterek 
gayretlerimizin meyvesidir .M bu 
eser tek bir ilham ile başarılma
mıştır, keza aramızdan yalnız bir 
kişinin sarfettiği gayretlerin ne· 
ticesi de deyildir. 

sidir. 

Bu suretle milletin bütün a.. 
zasım karııılıklı bir arilayış ru
hu içinde birleştirmeye muvaf .. 
fak olacağımızı ümit ediyorum. 

(DC1:amı 5 incide) 

Yüksek /ktısat ve 1 icaret 
mektebinin 57 nez yıldönümü 

Dün mektepte fevkalade m~rasimle kutlandı 
• t-V~J 

YilkscTi: lklısat t:o Ti<'arct mck tcbin(fo niin 11npı1.nn m.cra~mü c 1m1ıman1ar - Mektep mi'1düru 
Nflıo' ~,..~,. ı:flrıl>csiııi sijıılüyor (Ya:1.ı ı 2 incide) 

Oç İngiliz deniz· Almanlar 700 Çek zabifi-

altısı batırıldı ni tev.k~f .ettiler . . 
l .. ondrn, tG (A.A.) - lnsil

tere bahrive nezaretinin blı 
tebliğine gö

0

re, Seahorse, Undi 
ne ve Starfish lngiliz denizal
tıları üslerine dönmemişlerdir 

Du denizaltılar tehlikeli hlr 
işe gönderilmiş olduklarından 
bunlara kayholmuş nazariyle 
hakı1mak Jfizımdır. 

( Daı:cmu 5 iııddc) 

Hunlardan çogu ıdam edıld 
Alman hmluılu , ıo (ı\ .A.) -

Havas: Umumiyetle iyi maltl· 
mat alan Çek mahafillnden 
öğrenildiğine ~öre :\Ioravya ve 
Bohcmya irlnreslnd~ Alnıan 
polisi tarafından 700 Çele su
lıayı ll'\'kir cullmlştlr. llu ırn-

bayların bir kısmı, fesatçı cllr 
mlylo derhal idam edllmlştlr. 
ldnm olunanlar arasında Çe. 
koslovnkynnın eski DUkrcş 
ntnşemiltt~ri General Braun dıı 
lıulunmnktndır. 
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akademisjnde 
.( 8ll§ taralı 1 :hııcıde} 

~ b!efaliell notla..rı ihtiva oo.ı. 
'°rdu.. ~cümle şunb_ı-ı sö~,·ledi 
ki, Akademide bugtin göreceb'l· 
niz resimlerin ne gibi bir ceht 
ile ricude geldiğini ve nasr1 blı 
gayenin istihdaf olunduğunu sa 
rn.batla ve ..amimi1€tle gösf..er. 
mektedir 

Yüksek J ktzsat ve 1 icaret 
mekıebinin 57 ncı qıldönümü 

. . . • Hakiki genç edl'' 
Avrupadakı şıddetll 1 la ... b. lid~r 

sonuklar ere yı" ır ~,,t. ~are. 

Burha.n Toprak aed.1 ki: 
"1936 da Akademide yapılan 

ummnl islahnt arasında re-::im 
§llhem i:ze de yem bir bam.le v~ 
mek için bir mütehassıs getir
meyi dfuJünmliş v.e profesör Le 
Lrevyyi dav.et eder.ek yanına. db 
muavin sıfa.tiyle plastik sanat. 
kirla..'"1.D1.1Zlll i!:!.tikbal!ni temsil 
eden gençlerden bazılarım ver
tniştik. 

CehHrni zin (Y a§a.yau \re ı:ı:w> dem, denilen sanata nıfttevec. 
cih olm.uuu .istiyorduk. Modern 
sana.ta daha uzun mma.n kapıla
n.mızı lmpaya.mcdık. Zira. d.e
virlar1:ıde Akademik EaD.ati tem 
sil edeııler ta.ra.fından istihfaf 
manMJnda kendilerine ihtilıücl 
diye ad ta kılan Ma.net ve arb... 
da.ş1armm ererlerl bugD.n Luvr 
mflwhlde ~ ile DebttoiJi:' 
nm e.erterf yanmdadrr. Bbıa.eıı
aleyh btlttm medent dilnya. gibi 
bb de CYenJ)ye ka.raı &ha mı
Jayıth, daha afA1d olmak niye. 
tinde 1dilr.. Böylece biz "ya.şayan 
eaJJ8.ti" Ata.demiye eokmak için 
teşebbUslere girlıirken ayni ha
reketi Fransa Güzel Saruı.tlı:;,r 
umum müdilrtl Buisman yapıl• 

yor ve P8ris Güzel Sanatlar A.. 
bdemisfnde tedrisatta bulun 
uuı.k ve bu müetıSeSeyi islih ve 
t.a.kvtye etme.k için Despfauya, 
Segorızac,ı, Frieze, Deraine ho
calık teklif ediyordu. Netice: tı· 
zun zaman muamr 1!!8.118.tı inkAr 
etm.fe olan ı-esm.f ma.kamlar o. 
nun bütün dünyaya kıymet ve 
kudretfni kabul ettirdiğini tas.. 
dik etmiş oluyorla.rdJ.. 

lıte tam bu m.mla.rda Fraıısa 
Güzel SaJı.a.tlar um.um mUdiirü· 
ı:ıün hocahlt teklif ettiği z.evat. 
ta.n biri olan Leopold Levy mli 
ct>SeSemizde işe başladı." 

Direktör Burhan Toprak sö
:runtı bui-ada. bitlrmiyc.rek, gör
\!Uğllmiiz resimlerin .-llcud bu
lut tarzıaa. a.id !)&yani dikkat 
bazı sanat esrannı da, profesör 
Levyye atfen izah etti. Mütea.. 
kiben Pr. Leopold-Levy, talebe 
linin eserlerini davetlilere bl.2:. 
aat izah etmek suretiyle, açılış 
l:ı8dtsesine ayrıca bir kıymet \'e 
renk verdi. 

Üç, dört senedc.nberi güzel 
Sanatlar akademimizin ·resim 
JUbesinin ha.ya.tiyetin1 temsil e 
:len ve bir çok Tilrk kabiliyetle 
l'."i.nlıı olduğu gibi meydana çık· 
ınasına, ar ka.da.§lariyle birlikte 
müessir olan profesörll.n kanaa. 
tl §Udur: 

"Biltfln mesele, şahsiyetini. 
eev~ imanını kaybetti.rme
:!en gençliği tecrllbe ve teknik 
ta.hib! kılmakbr -tw:ıata, hile 
ka.nşt.ırma.mal. ruüm sa.ıı.a.. 

tinde el, ast! güzel tecrllbesiıd 
agm&mahdır. Hoca, talebeyi 
mevzuun&, esir değil, bil.8.kis 
biklın olmağa alıştıra.caktır.'' 

Dün aka.demi talebesinin B6r _ 

ğisinde gördüğümüz resimlerde 
büt.Uıı bu tela.kkileriu müsbet 
:?:Serlerlııi müşahede ettik. Gör
C:Uğümüı. tablolar, yeni ve yaşa. 
yarı sa.na.tin -ruaha..lli husu.sil•e
tini de haiz- güzel bir nümune. 
sidir. Milli karakterimizin bcy
llelmilel ölçüde ifadesi başla... 
ml§br. 

Yirmi yaşını henüz bulnı~ ve 
akademiye İntiaa.b edeli Uç, dö:L 
yıl olmuş Avni Arbaş, Fethı 

K.a.rak~. Mümtaz Ytlnı~. Ca.· 
bide üsta.1, FerrtTh R~sağa. ve 
Selim gibi gençlerimizlıı dlin a 
tlf.s.n ~e g5tıffiğam1J~ ew.ır 
ferine benzer daha 250-3DO esfil· 
vıı.r. Hzr b1rl ffo resim s.ı..nati h~ 

Dün 

mektebinin 57 inci yıldövUnıtı 
r.din mektı::h lıitınsınd-;ı btiyük 
bir tcre..ııle kutlulaumıştı.r. 
Tören&~ mektcl> proiezörle.. i, 

eski mezunlar ve grı zetecilerle 
bütUu tdlebeler bulmınıuştur·. 

lLeraslm.e iı;tiklfJ ~ ile baJ 
la.nmış, muteakiben mektebin 
gen çmtidfirii Nihad Sayar kür
siye çıkatalt töreni açm.~tır. 

'Miidili, mektebi.rı kuruJuş.ın
ciaı:ı bugU.nP kadar geı;irdiği iıı.. 
kiş.ı.f ve tekılı?ıül s.afbalannı, 

hali banrdıtld mahiyet ve gaye
sini anlat.arak dem.iştir ki: 

"-Amcl.i ve ı.'IJl.Zarl tedrls:!L 
tan Jan.,,·et; alarak meslcld '\.-..e 

teknik gayeslııi t.a.hakkuk. etti
ren m.ties:;&".;emiz but.amel~ 
tine kurnlm.uş ve bu istikamet. 
te terakki ve tekamm etmif}tir. 
Kendi varlı,ğm.m asıl sebebi O

lan bu esas gayesine erişmek i· 
çhı ~ b.em bir ilim 
mfi~ bmn de bir ınea1ek 
ve lhı;.u 1mekUbi vasfls.nn.ı 

haiz olarak ca''§ZMlrtAdlr. Ga.rb 
memleketlerin.hı mtıadll mtıea.. 

seselerinde olduğu gı'bl m~ 
aemiz de yü.kııek bir mea'!ek ve 
lhtiP" rııektebi olmak vasfına 
ve kafaktetine şiddetle bağlı 
bulunmalrt.aı!ır. 

Mektebimiz mezunJanna 
memJeketimime dilşen vazife, 
m.evcud iktilıadt müe&8e8Cleri
m.U.de ~ yeni yeni iktL 
sa.dl faaliyet sıhelan yaratmalı. 

tabiat şartlariyle, kuvvetlerin
den ezami lstifade yolla.rmJ a· 
ra.stırmak, Udisadi dllzenlerinı 
hesa.bla.yıb kurmak ve bu f aa.H.. 
yet mhalarmdaki insan kuvvet· 
lerlni ısevk ve idare etmektir. 
Mektebimlzfn bu ziluıiyctla ve
tişcli.rdiği gençlerin iktisadi fa. 
&.liyet sahasrnda.ki başanlan cid 

15 felaketzede daha. 
geleli 

Dlln fstanbuldaki Kmlay ~ 
nelerine 21206 llrn. yatınlmı:r 

hr. 
OOn yeniden 15 fel.8.ket.zede 

gelnıiş, istirahatleri temin e.dil. 
miştir. Bugiln Aksu vapuru lla 
Giresuna 250, Orduya 500 An .. 

d!k çivi gönderilecektir. 
lsta.nbul Milll Yaitlım Koml

ta;.i Etibba. odasiyle Baroya bi. 
t"Cr t;eü ... ,re y.!.ZDll§, 6.zalan tara 
fından toplana.n paraların Kızıl. 
aya yattnlm.ası bUdirilmiştir. 

yatımmia atılan bu yeni ham.. 
lenin, istikbal için Umid verici 
birer l§aretldir. Bwıla.r arasın. 
da, Akademimizde tahsil gören 
An.ny Abınasef adında genç bir 
Bulgar kızının eserleri de hay
li takclir topluyor. 

Direktör, ·Burhan Toprak. 
nutkunun bir yerinde ''Resim 
mektebimtzin, dünya.nm en mu 
kem.mel mektebleri tı1eviyesinde 
olduğunu gösteren bu sergi ile 
kıymetli gençlı:ırlmize rehberlik 
ed~ler çekinmeden iftihar e. 
d bilirler." dedL Fakat Burba.a 
Toprak, Akademimfae Leopold
Lcvy gibi be:rnelmilcl bir §öhre 
ti ve ona ar kad.-ı.ş ola.rak Nurul~ 
lalı Berk, Bedri Ralınıi, Zeki Ko 
ca.memi, Cemil Tollu, Ali Çele
bi ve diğe.r sahalar için Zeki 
Faik, Edib tTllkkl, Sabri Fettah 
Mitbat Özar gı:ıi ooyrıcJmaet 

sanat mulıitıerincle t~ınayüz et 
miş gf.ınç Istid:tdl~.rımı:ı! inti. 
h<ı b etmekte gfürterdiği ir..a.b1;.t 
do!a.;y1siyfe bi7..zat iftfü:ı.r.· et.me
lidir, 

HiKMET MONIP. 

den t.ı.kdi.r<:ı \;i-'lYtıJıdu·. Yük~k 

iktısad ·ve ticaret mektebinin 
me~delri rnu,·affakiyclini 
yeüşt.inllgi f,}emannı is; sah.asın
da e1d~ ettiklt:ri mu•:a.ffakiyet
lerle ölçmek kı>.bildlr. 

Resmi, yan resmi devlet te
şekkfille.rinde, hususi mUesx~ 
sat.t.a ve hususi teşebbüs sıtbiJr 
ıınıda ~.benımiyetU nıcvkl!,..r L<;.. 
ga1 etmiş bclunaJ1 yüksek tk
tisad ve ticaretliler n.ı~tebinli· 
.zin şeı-eflj muvaffakivet.inin bL 
rer nümunesidirler. CUmhuri· 
yet maarifinin mcs1el.t mekteh-

kufland1 
1-:.ritıe verdif;i kı:ıı-nıet ve eheııı. 
raiyetiu büyüklüğü karşısında 

daha yi.lksek: gayelerimize de da 
ha kow.ylı.kl :ı •IDŞ·::.ceğ..rni7.ılen e 
ıııin bulunuyoru:ı.·• 

Müdürün '~t'}k alkışlırnan bu 
Eözle.rinden ı:;onra 'Ticaret lıuku 
h'U profesörü MeF'J Hikmı:.t, mu.
lıaeebe profesörü O:il1'l.«l!l li'.l.kret 
w.n smıf talcbe!ı:.rinden ?>-k.\·T.at 
Ynşa.;· ve n::ı~7.tmfar namına 

f:.Clıçet de ooz söy!eıruşlerdi! . 

Bunrlan eoıı..-ra dı;yetliler "·e 
-Prcıff:.sörler hazırtınan "?l€ıngin 
bflfr.lle iZE.Z edilrrı.tf}lerdfr. 

ah keme merde: 

Esk· mebus li 
Kılıç aleyhine 

Onbin ~rahk bir alacak davası açıldı 
Eski Gazia.nteb mebusu Ali J 

Kılıç aleyhine dördilncü tica-
ret mahkemesinde ~ılan blr a
lacak davasının göriUme3iı:ıe 
dii.n baştamlmı§br. 

İddiaya göre, bir mtıddet f!Y. 

ve1 A.ııka.ra.da "Hamdi Emin vıe 
şilrekhı" ismiyle bir kollek
tif §irket knrulınuştur. Ali Kı
lıç, Salih Bozok ve H.a.ııan Ca. 
\idin işt.iraklerl bulunan bu 
şirket Ankara belediyesinden 

sinema binasını k:fmiam.ıe ve 
bir müddet iiJ.etmiŞ.ir. Fakat 
§irket kıra bedelinden Ankara 
belediyesine on biıı kUsur lira 
borclu kalmıD ve borcu mun.. 
ta.zam taksitlerle ödeyeceğine 
söz vererek, tftccardaıı HilsnU
yü kefil göstermişlerdir. 

Fakat para ödenmemiş ve 
Ankara belediyest de on bin li
ra alacağını til.ccar HUmtiden 
talısi1 ebniştlr. 

K~ tlicc.ar HUsnU. şirket 

hlsacdarlanna mllt.ea.ddid mll
raca..a.t.lan.na. bir cevab alan 
ı:uı.5 ve nihayet mahkemeye mü 
raeaa.t ederek yalnız Ali Kılıt; 
aleyhine dava açmıştır. 

DUnkti mahkemeye Ali Kı... 
lıç namına. avukat.lan CeW Sa
id ve Baki Tan gelmiş, tnccar 
Hllsniiyü de avukat Suad Tah
sin temsil et.miştfr. 

Ali Kılıcın vekilleri vaki.ayı 
ink8r etn:ı.emigler, ancak bu 
borç yapıldığı sırnd.a Ali Kılı
c.m şirketle sJ&kam kesildiğhd 

söyleınJşlerdir. 
Mahkeme. eğer böyle bir ay. 

nl.ma olmuş ise kanıma. gCSre 
l!An ve t.esçil edilmesi llımıgel 

1 

digindeu bunu tedkik için m.ah 
keıneyl başka bir güne bıntk
mıştır. 

Suauzdere cinayeti 
mahkemede 

1Jd sene evvel Okmeyd.a.nın.. 
da. (Susuzdere) civannda bir 
cinayet i.ştenmi§. Dadaylı Ha
san adında bir genç ba§l t:aşla 
~erek öldüı'1llınttştn. 

Tnhkika.t sonmtda katil ·ol· 
duğu anla:şıla.i'&k yakalanan 
Ara.b Muradın muhakememe 
dün de birinci a.ğırcezada. n:µı.h 
kemesinde devam cıiilmf& iki 
~ dlnlendikden ı;on.ra müd
deiumuminin mütaleasmı ser
detmesi için başka bir gUı:ıe bl
rakılınıştır. 

Kaçan §Oför yakalandı 
Gcç'ln!eroe Eklirnekapıda 1!13.. 

man yU.klil olarak gelirken, 
beygir üzerinde giden 65 Y<U!
tanndrı bir arnavudu ezen kam 
yon ~förUnfuı Şalıiu adında 
biri olduğu a.nlaşılarak yaka· 
la.nmlştır. . 

Şahin, birlılcl sulh oeı.a. mah
kemesinde eorguya çeldlmiş ve 
hakkında tevkif karan veril-

~-
Operatör Orhan 

beraetetti 
mr ta.ç hafta. evwı Fatihte 

Maltaçarşısuıda Sıdıka adında 
blr kadına hususi otomobili ile 
t.a.lPa.rak öldfiren doktor ope. 
ratör Orlıanm dördflncll asliye 
ceza mahkemesindeki muhake 
mesi dflıı bitmiş ve doktorun 
suçu göıiiln:ı.edJğiııden beraeti.. 
ne kara.T verilm.iştfr. 

1 KISA HABERLER j 
Memlekette: 

* Me.rs1D mahkOm1a.n felAketz:ed&.. 
iare bir ya.rdmı ollnak Uzere 1 pıı.nta.. 
ton. 1 çift çorap, 1 gömlek. l kasket. 
ı gecelik ent.a.rl, 1 iç donu, ı ınınten. 
U ç:l!t pantofla. teberru etm.lşlerdir. 

q. Tarsus Adliyeal 1009 eeıi68l lçtıı. 
d.e 2'·U adedt ırıas dl-.ıı mUdevve?' !§i
lerle 1939 senttılnde gelen &129 i§te!ı. 
büyük bir kumu mın·ıı.r;tı.k\~tli b1r 

nurett.e tJtt~Ur. 

* Dttzcede mtırıevver hal.km görQ.. 
§0.p kanu~ için bir klUp km'Ul· 
ml.l§tur. 

# ~ civa.r köyl$rde keçi 
ve kuZU hırınzt&n tüter.ai§ttr. Je.ııd&r 
ına bımlut ya.k.alayanı.lc adliyeye tes... 
lint etm.I~. 

* Son ~m-ıar Bolu cmıl~ 
da n:ı.Uhfın haMta ı!ıtlbı•p obnll§tnr. 

Bilh.•..as& Kap!Jı.:a U.baamds ovaW 

Oğrebnenler için mes
leki kurslar açıliyor 

* Erı:l.ııca1l zel.zele mrnlı!.kumrla.tı 
Be.tay vilıl.yetfnP. gelen felA.ket~d~le.. 
t1n mlktıın l.143 ııutusa baliğ otm'*" 
tur. Bunlar ~ke.cd~run. Ant.>ı._tı:ya., ID· 
nkha.n, fteyhıı.tı.IY" Tiı Y:ı.yw:iağm.d!ı. 
yer1P~t!.ritml'! 'l<e mllMm bir kmnı mi.. 1lk. okul Öğretnıe.Iilerl için 
M.flrr~~"'"r h'k tıuıı!.nı13::ı ıl!':'leı:re tertib edilen konferansla.ı-dan 
nıısatır od11::nlşti:'. başka bugünden itibaren mes.. 

:;. ~ile 50'!1 ~..nl'ller ?;3.?fmd.s. t~'-~ k slar da. ftnoı ... -\.+ ... 
mc\·va.em&ıı ç"k ebemmt'V"'...t '<'1!!rildl~ 1 on,ı. ur: ~ ........ ' 
tçb ka.ı;ıı.l>ad:ı. 'bir ~irant ı:nUC3.deie Kursls.ra deve.m edecek ögret. 

, '!''~~·l1"11.ı.eı1 tMuı nfn:nmııetur menJer t~.!lbit t:ıelilmekt.('(i;T 

~ Yazan : Hikmet ftlll ~ole 
Ticaret lıayab.na büyük B ı~ k""' gü ,dür yeni edebi' ~ 

kt d.. ""Y 
1 ~fi d §Q(i 

ae e ver ı yat nesli ue ısskilef 
111

0. ~: dı 
4. VTUpa.da şiddetli soğu.klar sanda cereyan etmekte ola" Ot tu;..~ 

l i.iziinden Tuna nehrinin don· nakaşamn hiç bir "Z&rnaıı d~t b~ 
l!l.'.l.Eıl harici tfuaret.lıniz.4e fe;ıa n1anlıY. ve istikrah der~ (ı ~ 'J:t~ 
tesirler ~Pinı.ı"iır. Bilha&ıa M:s bulmranııınım çok temerı11 ' .·~ k~ •i\'ti 
c~!ıist.a.u~ olan tjcarctinım dur· tiın. Hatta bu yolda dUşOrıd~ı~ 4'k 
ı.µuş gibidir. Linıauımızda bir !erimi yazdım dıı; memle~.t~ ~·aın~ 
ınUddettellberi M . .acarlst.a.na mal mizde kimseyi hoyrat~ 1 

t ~~ ~~d 
götürmek ü.~ ihracat mallıı- k;,1.cnıa.ğa H.izurıı gösterrrı1Y~ ~i~ 
rumzdan :'fükleye.u iki Macar kııdar geni~ bir faaliyet s&~ ır ~~· 
vapuru Tur..anm donm.a.ıoı iiuı.. buhmduğuııa ve genç san~t~, ~~~i 
rin~ Mar.aıistana gidemiy~k.. lann bu sahada, layik o!dıJ~lf (%ı 
lerini a.:ılamışJ.ar. ;ıldıklan Hı~ yMi almakta güçlük ~1<111, ,. ~~~ 
ı\l.t"..a.t nıall.arum..zı diin 1>05alt- ceklerine i~aret etmek istedıll 1- ~ ~!(g1 
tııağa. baş.lamış.l.l.rch.r. Qançferi ve hayatı her ~,~ r~!ik ad: 

Diğer ta.raftan Tuna nehrin· için iyi anlam1ş edib ar1<ad3Şrfl' eııaıt ~tt 
de bir uP t...a.ne TUrk bandır.ıh Sadri Ertonı de. dünkö ye.t'5(/' ~,&~'. 
vapur dıi buzla.nn a.rumda. kaı- da "Cion;lerin zaferi, rla.113 t~ ~l~ gi 
mışlardır. Kibrit şirketine Tu.. vefkilerin tuttuğu usunor'3 ~l~t, 
nadan ıhlamur küttigü ta.:ııyan nıin e<Jilnıen~lidir.'' diyof• ·rJ.1 h~ ~· ~ 
Tiirlı'.An npu...rıı ı·lr.. bu arada, Fakat Sadri Ertern, da.he 

1 
r· ·~~~~ 

dır. betli bfr teşhiste bulunıJ~r i "-tla1 
Tu.nsclatt gelen idha.J.a.t <!<§")"3.- ''Sos;rk'll mesete. ruhun ta1~hı~ ~~ li; 

& eevkiy"4;b da durmu~ur. Y&l pseko-sosyal temeller, rstıW,, ~ ~c 
nu Akdeıili:den mAl ~lınekte- canh reafite halinde dile gel~~ 'adi"~ 
~ ~~ ~ sl, köyün, kasabanın, bil)' ' dik~~ 

Dtt.N CiE'LEN İOHA.l,.AT hirJerin sanat hududu içl~~ ;iiıı kati 
EŞYAST derli toptu bir şekilde ifS(I~ ,.ı ba~_l 

DUn ~-.,,.mz bandır:ılı uo1."' .. .,.. tılı' "~"il ~ ~.u""' lebilmesi ancak bugün is .1' 
lan vapuru ile mü'b.im mikdıı.T- edilen QOÇukların hfmr!'!etlr ~· 
ela pamuklu ve yfuılil mensu.. olmuştur:• ~ı .. ~ı-6 
cat,la. diğer kimyevt maadeler Arkadaşım bu göriJşu 118 , (1~ hl 
g~. taraftan şiındi sürümde olıl',, d~~etı 
INGlLTER.EDEN GELECEK debiyat neslini de muah~,. d~ ? 
MALLAR ıtAKKINPA YEN1 derken, diğer ta.raftan b~, ıtı~ltıt 

KARAR kendi şahsiyetinin berrslc ~ı ~l 
Gilmrüklefd,e bulunan İngiliz vecheslni açıkça gasteriyof· ,~ ~l" ~ 

metl§eli id.halit eşyasının ınem.. mamen kendi hUkmOm oıır ,wt·ltı'I; 
leket.e fdhnti:ı:ıa mDsa.We eclll.. söylllyorum: Sadri Erterrı. ~~Jf ~!it 
memesi için Aııkarac:la.n emir edeblyat neslinin lideri oll,I" a.~~ 
gelmiş, bunmı ilze:rine Ud giln· bir simadır. Yaşının ·ihtlya"

1
,1 ~~ 

dür bu ~nn gUmrü.kle.r- tan daha uııtk fakat gef1Ç1 ~ 'ıı. ~ı 
den ~i menedll.mJŞtir-. daha fazla yalnn olma~n rııClt1 f ._~1bl 
~gi1n yeni bi:r emfrle1telu'nr sebetiyfe. gençliğe kaf!• dıl ~ :\ık~· 
idbal.Rta müsaade edJ.lmefd bek- duğu tabii sempati, onu b2!!,. tı~· t 
lenilmekt.edir. Bu lnkita.a ae.. bir vazifeye llyik fıufan şart' Of ll~ lı.: 
beb olarak lngiltere ile yapılan dan biridir. Fakat. bfrlnc::lsl ~h~ti, 
son anla.şınalar n:ı.u~binee, ğtl 

11 1 
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memleketimize es~en da- Sadri Ertemin, bugiln st'~ ~ ~~ 
ha ziyade İngillz eşyam gclme. yeş. hayat sahası, hareket ~ l~' ı 
sine mUsaa.de edileceğidir. İn· himaye isteyen ge~ sanat ~ ~ tı~: tj 

giltere hariçten getirtemediği line lider seçilmesini mll"8 ~ ~~~ 
m.iz bir çok lilzumlü idbalAt eş- g&teren birinci şart, orı fi ~~~ 
yalan.mm. temin etmeği kabul gençlert tamamen olcun'lllf ı. et ı 
etmiştir. tanımakta otmasıd,r. ~ ~~ lJ 

İngiliz eud!annın gilmrllk ta Ocnçler taraftndan yaıttııı ,. ~ l 
rifeleıinde de bazı değişiklikler of ub da, Sadri Ertemin okı.111',c' ~~ 
~;p~'l söylenmektedir. dığl bir yeni hlklye. veY' J"' t,,i, 

o ınan, yahud şiir mevcud d. 1 t~ıt 
İstanbul öğretmen ve dir; buna katiyen eminim·"'~~ ~ 
talebeleriniıt yardımı taraftan Sadri Ertem berik

1 bı< ~hı 
fstanbul öjretmen ve taJebe. 

Jerlnbı zelzele felikct.zelerine 
yaptıklan yardım miJrdan oJ. 
dukça ka.btilımftu'. Oğretme:nıe 
rln yardımı 7848 lira ve t.aıe. 
belerin 8182 Ura 76 kuruştur. 

Okul hademeleri de a.ra.laıııı 
da. 132 Ura 20 kurug toplamak. 
l& bu memleket işine 1ştinık et 
miş.lerdir. 

.-o--

lnhisarlann yeni 
mamulatı 

İnhisarlar idaresi ta.rafuıdan 
ya.kında. piyasaya. çı.kanlacaJı 

ola.ıı malt hill8.sastnın ~ hac. 
mi ve fia.tJ t.esbit edHnıigtir. 

Malt hü1'sası 35 sa.ntilltrelik 
şi.selerde piyasaya çık:a.nJaca.Jt 
ve şişesi 45 kunl§8 aa.hla.ca.ktır. 

Piyasadan ka.ld.uı.1ma.su ka: 
rar \~e.n tsınet ve Bayancı
ğttalanrım yerine çıkanlooa.k 
oıa.n Gelincik ismindeki bayan 
ciğarasınm 20 1ik kutu fi.ata 16 
kunıg olmak üzere ~ edil. 
ı:pjştir. Yeni cığara.mn u~ ku 
mm o~, ~ğa.ra.J.a.m tnb ne 
\.ilere malısus ince p6r'pm.iıı 
ka/;Wııda.n sa.nJ.mıo bulunaea.k.. 
tır. 

İnhisarlar kolonyasının 25 er 
santilitre.ilk yani çeyrek litre. 
lik $işcleritı.in de piyasaya çıka.. 
rıbrutsı.ı:ut. karar verilmiş ve bu 
husust.-ı icab eden ha.zırlı.kla.?ıiı 
b:aşlanmışt.tr. 

de çok iyi bilen, anlayan ve r ~~ 
çokhmnrn m91:inleri 0%etf11Ô;ı ~' ~ 
sahetH şerhfer yapmış bir "1 it~ ~ 
t.Of~" dır diyeceğim. Her ilciıti' ~:ııt-ı 
metin derecesini keşfe rrııJ ~, ~ı 
dlr ve da.~a. :z:iyade yeniye tt/ i~ ~ 
ğun orfjınaf bir -'hattı ~ııl ~ 
.hayır, daha doğrusu bir dZSrı ;1ı ~~ noktası. teşkil eden sa.&f ~.-1~ 
gençler ka.çtrmaınalldır. O~ -~ 
ler ki gruplanmağa muh~ f ~'~ 
Yi.,.....; v.I evvelk1 'Jd ~ 
11 A .... ,,~ 1.tt 

U KAnqpmynl 1 \ Q 

Baltık hükUmetlerİJ'it1 ~ 
bir içtimaı __ _,.~t-~ h 

Hehdnkfors - Baltık hUXU"'~ b 1\ 

kmıfere.m t&n.fmd&ıı tttJb9' ~ -~I 
blr kanırde. m.ezkftr h~6~ ~
<~t) Rusya.ya. brp battı ~"' ti~ 
ketl.erln.l meııstll hayatlyel~ ~"'· trı 
salt oldu#U mertebede t~~t !11 h~ 
lllrl tuatm.ds.D takip ed11ED ~,_. 'ti ~\l' 
telife ~n: Ulzumu beYsJ' ~ 
mektedlr. ~~ 

:E ÇarşambJ P~°'b ~ > 17 l1.K4n.118 ı.9'.ıı' tııiı 
~ ııt~ ~~ < 7 Zllhto-.e i 8 Zi
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l,lıcı 
~le ıahaıun. 
q~~ 

~ ' 
it Reşadiyede ~6 köy 
er ~ Yok oldu 

~r, kı . 
rı1 l'olc l f ... ıçeriıinde bir 
~ ~ •. _ u ugun hikayesi 
rf d :"'1Qd. 
~ ~ ~f~f H""11~) - Reşa. 
~ tu;.~ ı..,._na tırmanıyoruz. 
0~· bfı. ~ 'Ul;:Ulbeyaz .. Kalın kar 

dt ~ haı~r.alı . araz.iyi düz 
i ~ , lior'nlı dın~e getırmiş •• lleri. 
d!i }-l \'ti ~mı· uzun, geniş 
ıcef .\ı erı o kadar güzel 

ıt ~~a be·· a. ı.~· oın 3gır, sırtımızda 
et/ ~~~umaki silahlar. 
~9 ~İYoruın\r köy korucusuna 

tt:i ıı.-:·.lta.r llf" . 

1
, ~~~lftWe Uth~ş bir kar var. 
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-----.-~ 1 Kitaplar arasın~I 

en~b~!.:.~?~~~ Siyaset mıknatısı 
ihtimali • 

lsveçe çevrildi Karadeniz~e · kar 
fırtınası hükün1 

sürüyor 
Devlet meteoroloji istasyonu 

bütün denizlerde dün gece şid. 
detli bir cenup fırtınası çıkmak 
ihtimali olduğunu bildirmiştir. 
Bütün limanlara ve seferde olan 
~emilcre telsizle vaziyet haber 
verilmiştir. 

Almanyanın bu memlekete karşı bir hücum ihtimali karşısında 

lngiltere yardım kuv
vetleri gönderecek 

Radyo kanununda 
tatl r.a t yapı il yor 

"Meyve zamanı,, 
Hind şairi Tagor'ın ''bahçı· 

Yan" iaiınli kitabından aonra 
"Fruit Gatbering=meyve za· 
manı" adlı eseri de dilimize çev. 
rildi. Huikulade nesir parçala. 
nnı ihtiva eden bu k.itab önü. 
müzdeki hafta satışa ~ıka.nlı· 

yor. 
. .. 

Tagon bize tanıtmaya çalı

~anlar arasında bilhRMa lbra. 
lıim Hoyi büyük emekler sar. 
foden bir muharrirdir. İngiliz. , 
ce asıllarına sadakat, lisanında. -
ki temizlik ve ahenk itibariyle 
t\irkçc nesirin en muvaffak par 
çalarım bu tercemede görebili· 
riz. Nitekim Fruit Gathering) 
de "Bahçıvan" adlı kitab giQi 
yine lbrahim Hoyi terccme et
miş bulunuyor. " c~~ aıd& gelıncc rahat bir 

1( t le lUttU ve ~sigaralarımızı 
iıı1' ~~t bur l'Tndnege b~ladık. 

lıa, ~~l'tlan a bşlıyordu. 
f. r.~'dar O} Re§adiye hududu. 

Diğer taraftan dün gekn ha . 
berlere göre Karadenizde kar 
fırtınası hüküm sürmektedir. 
Vapurlar biitün Karadeniz li. 
manlarına iş yanamamakta, yük 
alıp verememektMirlcr. 

lsveç parlfuncııtosuıınıı gizli !erine karşı l'll canlı kaysı· 
iı:tiıırnı dolayısiylt' bir haşıııa- ları ve ı:;Pmııatiyi üu~·duğtıııı!ı· 
kalı? ııcş_rcden 1 ngilizee Daily za şiiph~ yoktur. 
SketPk ~azctesl, Anupaııııı şi• ı·~ğcr lsveç, bir hllcuın fıkı
ınalinde vukua ~cııncsi m 11 h- hctiııe uJ:.rarı::a. ln~iltcre. lıU · 
temel şayanı dikkat lıt'ı.diselcı·· Lüıı kudrf'ti~·ıe, scınııatid<'ıı da· 

Taksitlerini ödemiyen
ler mahkemeye veril

miyecek 
Ankam; 16 (hlısusi) - Tel. 

siz kanununun 9. 3ti ve 3i incı 
maddelerinin de~işlirilmesi hak 
kında yeni bir kanun projesi ha· 
zırlanmışlır. Bu tadile nazaran 
radyo taksitleri mali senenin 1 
ve yediııci aylarında olmak üze
re iki taksitte ödenecektir. 

"Meyve zamanı" Tagorın, ka. , .• 
nsmın ve çocuklarının ölümün ... 

~ it tt~ han dağlık köyler, 
ll Olınaın~nıe~ ~emen mille • 

1 ~~.dan be ~ıbıydi. 
t' YI tiden d a~hyarak Reşadi • 

lıi• birer ag Yolu üzerindeki 
is" a. ti bıezaı.1 !_l'lez~:Iık olmuştu. , ~ilde ıgı gormekten da.. 

ııf. ' J..u~eğj neşadiye faciasını 
tıl ttte~ıı~uvafık gördük. 

riD ~l' ~ah n remini kastık. i. 
rır' ~Olllıtı~ ı yapışarak ağır

~ bir Vi .devam ettik .. 
ıı: t' ~e J!ÖtU ra31 dönerken "Re 
çi,,o ~~~dil ~du:· dediler •. ' • 

,;• ~t~e ~dıkleri yere bütün 
. f; ~bir § ktım. Ortada gö • 
•:,.ıı tuın;' J.oktu. Yalnız, bir 

ll egı belli oluyordu. 

ır feh • • • 
il' ' f\..-~ketzeQ 

te , ~b"Yle b' e anlatıyor: 
lıı' ~~it u~;~ taraka patladı ve 

" ~i ~\Çağladı ki, o an. 
~ ' e 0,d n~ az altında gör • 
SC ~< 'e: 9aer~gunu, neye uğra. 

'(I 
1 
ÇaJışıy ış, kendime geL 

f• J en t~ Ordum. Kasabada 
ışil ~lıtu~0l' l)"aUar göklere ka • 
tııf ~~~et' ktevapsız kalıyordu. 
~~ki . ~ opuyor, diye dü • 

1,v ~~~de~.tnı müthiş bir taz. 
şr .,1 S/,~! karı, Zorla. kurtardım. 
~111' ~ ı, Öl 1~ , yanı başımda 

10"' ~b~ ~ ~~tüt, yavrularım. 
tJıff lı-tıı. aktllfı '"<l.Oa çıkmıyofflü. 
J.f ltia. 'l'ol>r • Zalim bir sogiık ... 
~ (, 'l'ıttı() t ~~~ altında kalan ço. 
n•~ ı,_- eıın armağa çalışıyor. 
sl il t~lllda. ada, damadın .Ali. 

~~ lah n çı~an y~gın fe. 
sJ'lt b~ a aınnıuı cdılmez bir 

" • d l fa~ ıa::ı yaptı.. sonra .. ,, 
et ff t-' ~~~or~ onuşamıyor; göz. 

t " t , iillla 80 ısfl~ ~% n n~ böyle oldu iş. 
ıf ~~~r· eşadıyenin viranele. 

o" q., "'ı • 1Yor t- ~~~ Yeni •· . 
lif ) tt ~~er y 11 b.ı.r ta.rafındaki 
_ .A tı~ ı~?tı.a~hrı~r, 50.~müş, hüku. 
JTI'" .., ~ 1 ltıetre n on un den başh • 

1<ı1"1'' ~~ il(elkit geniş!iğindeki ya.. 
(C' t banın ırmagına kadar 

ya ~ t~~ ltıJ. 1\a sulan tamamen 
dsli ;\~bir gtıca yerini değiş. 
pi~ 11.t~ ~a ~ \ kayPar sular 
ıcıır· )~t ~öpril!-~ış. 

ve b' ~ lteyel!n unun ilerisindeki 
e r ~ ~bJ.. 'l' ederek etrafa 

,,d .u ~;~ ~ b·°P~k: şeklini, ren.. 
"'f"' ~ top~lnı..inı kaybetmiş .. 
Ud tm ~~~~tr. atın çok korkunç 

ıı# ~~ 0 lurk 
· tı~ ~ 'a.p]~n, evler, çöken 
e ,( ı ~ top~ ı~ ... Evlerin alt 
..,ı$ ( b~lt tJe.rı d n ıçınde kalmış. 
ıs,,O...ı ~~ :,._~Uf~ toprak seviyesi 
dfll ~~ll~"la y 

Hopadan limanımıza gelmek 
üzere yüklenecek mühim mik • 
tarda koyunlar bir türlü vapur. 
lara veril<>mektcdir. Bu koyun. 
!arın bayrama kadar lstanhula 
yetişemiyeceğinden korkulmak. 
tadır. 

Kar fırtınası vapur seferleri. 
nin yeniden inti1.ammı bozmuş. 
tur. DUn limanımıza g-clecek 
Güneysu vapuru lneboluda kal. 
mıştır. Bugün gelecektir. 

Bartın postasını yapan ve li. 
manımıza gelmekte olan Antal. 
ya vapuru da Zonguldak lima. 
nına sığınmıştır. Bugün gelme. 
si beklenmektedir. 

İskenderun hattına ilave pos. 
tası yapan Samsun vapuru da 
limanlarda biriken ihracat mal. 
larnu yüklemiştir. Bu~n lima. 
nımıza gelecektir. . 
Tırhan vapurunun kurtarıl . 

masma yardım eden Erzurum 
vapuru Mersinden itibaren bii. 
tün limanlara uğrayarak bir L 
ili.ve seferi yapacaktır. 

TIRHAN KURTARILDI 

Alanya civarında kayalıklara 
oturan penizyoUarmın ·Tıthan 
Y11pur.u .. Altmdar t,ahl.\siye gemi.· 
sinin çalışmnlarilc evvelki gece 
saat 9,25 le kurtarılmıştır. 

KARAYA OTURAN ROMAN. 
YA GEM1Sl BATTI 

İmroz adasının şimalinde ka. 
raya düşen Romanya bandıralı 
Bukresti vapuru tamamen su. 
!ara gömülmüş. geminin valnız 
üst kısımlan su yüzilnde l<al. 
mıştır. 

Geminin kurtarılmasından 
ümit kesilmiştir. 

BİR lTALYAN VAPURU KA. 
RAYA CYrURDU 

Köstenceden buğday ve hubu. 
bat vükleven İtalyan bandıra • 
h 7500 tonluk rabva isimli bü. 
yük ve yeni bir g-cmi ırnstence 
civarında Tuzla denilen mevki. 
de tehlikeli surette karaya düş. 
müştür. 

Vapuru kurtarmak için Ro. 
manyada tahlisive gemisi bu • 
~unmadığmdan Türk gemi kur. 
tarma idaresine müracaat edil. 
miştir. 

...ı1~ ~l.ıı~ '1t ka~~ın başla.mış .• 
fi" ~ • ~t a olanlar zel 
~tıf• d~<\~~ Yan katındakiler d~ 1 

Jtıt ~ ~ oi~ lt~ka~ ölmU~ler .. 
L' ~ ;~ ~d ınsan mevcu 
19" ~ ~lltı~n sağ kalanlar: 

Günde yüzlerce kurban ve· 
r~ milletlerden örnek alil. 
rak, harp ve sulh için iyice 
hazırlanmamız lazımdır. Kur 
banlanmızı Hava Kurumuna 
vermek, bu hllzırlığa iştİrllk 
etmek demektir. !'1 :"il' ~a 1

' akrabalarını 
•ııv- ~ ııı~tı~Çalış~ışlar, top _ 

'<111~ fa.aJıyet göster. 
ti_ ~ l<ö olıunam1Ş .• 

~ ~~iy~HAL! 
~ ~ ~r. Ni~erinin hali da. 
~.ı tıllı h '1netind r ve Ruyulhi. 

~~ ~~~en e olan 56 köy, 
t (1 • t>.~t\ı · tama.men harap 
'# ~,l~~ h~aki . 

~lal'trı ~lannı zayıatt tesbite 
h~~j da y~~ ve esasen im. 
lı~ bıll\ Ye fellk ~oşulmuştur. 
•\lı ~ ~ l"llU .etı, zel7·..eıe sa. 
. ~-~ .. rnliıı, thı.ş ve en aman 

1 ~ vı,,,.-". \'e d -
~ da.!'taaı İtlb .ga ~.artığına 
t t '-!~ llıha. acı ilar~e Y\lreklcri. 

~~U llt k e ırpalamak 
l fac· almıyacak büyük 

ıasıdır. 

~t\' O. Y. Körfezli 
~"~ .. . -----..:...:.:.:::__ 

den bnhsetnıektcdlr. ha fazla bir alaka !!Östcrcı•ek· 

den sonra 1916 da yazdığı nesir 
parçalarından ibarettir. Aslı , ~· 
Bengal lisanı He yazılmış Ye he. 

Gazete diyor ki: tir. 
"lsvcçlller lıcr şeyden evvel. 

men ingılizceye terceme edilmiş 
Burada veya her hanı:;! bir 

harbi 1skanc1lnavya ynrım ada- dii;<'r yf"rde. esas düşmaıılnrı· 
sına sirayet c tlrccek bir har<' ınızla ('::;as c<'phel<'nle ı;anıışır
kete atılnıaınnk <'ndiş<'siıHlc ol· kcn. lıoşuhoşuııa başl\a \ılı• Is 
salar zer<'ktir. İşte hıı Sf"b<'pi<', tlkanı<>te çenilmckliğimiz<' lın
bu ihtimale dair sByleıı<'hilc- J;:fın vermiyf"cl"'ğiz. O <'Sas C'<'P· 
<'Ck siizlcrclc guyet ihUyatk{tr heler d<', "Gaı'J),. lf! ,·e d!"niz. 
da Yranl'·orlıı r. ., <icdir. Fnkn.t şıırası ınıılrnl•-

J;'akat ekser ls\"cçlilerin ıih- lrnktır ki. tsn~Çf' yanlım f'debl · 
ni.ııi işgal cd<'n .dllşllııcelerinl lec·ek vazh·ettcYiz ve yardım 

Tecrübe mahiyetinde evlere 
radyo alma imkanları verilecek 
bunlar bir nizamname ile tesbit 
edilecektir. Hadyo ruhsat tez. 
keresi almış bulunan kimselerın 
muayyen lak::;it zamanında tak. 
sidlerini vermedikleri takdirde 
taksit paraları iki misline iblağ 
suretiyle tahsili emval kanunu
na göre muamele edilecek, doğ. 
rudan doğruya mahkemeye ver 
mekten sarfı nazar olunacaktır. 

· ti. Tagor'i "en güzeli ve en ol
~'Unu, en basitten yaratmasını 
bilen" şair olarak tavsü eder. 
!er. 

lştc, kitabdan bir parça: 
Toprak lambamı eviınden •. 

dışarıya çıkardım; ve bağır· 

tahmin etmek gllç dd~ilclir. <'dcrct:iz .. , · · 
Rusyanın l•'inlı\n<liyayı, Al-

1 

dıın: "Geliniz çocuklar, yolu
nuzu aydınlatacağını." 

mnnYanııı da lsvcçi u lıııns ı gi· 

hi or
0

ta.da bir pazarlt.k yapılmış sı· r haftada 
olması muhtcmcldır. Bunun 
ilk isareti olarak :\azi mntlıu
atı hücuma başlamıştır. Gerçi 
bu hareket. lsveç lizerlııe mu· 
tiakkak bir hiicum vukubula· 
cağını ifade etme1.se de, Jıi>yle 
bir vaziyet karşısında uulunan 
her hangi millet, bigtı.ııc kala· 

"Beııi aydınlat ey ateş .. Zi. 
ra toprak lambam tozda kırıl 
ınış yatıyor!" diye haykıra. 
rak, yolu kendi süklıtuna bı
rakıb döndüğüm zaman gece 
daha hala karanlıktı. 

12 İngiliz, 4 bitaraf ge
misi batırıldı 

Londra, 16 ( A.A.) - Amiral· 
--<>--

Deniz ganimetleri 

ınaz. • 
Bitler. lsvcc li?.crlnc hUcunı 

C1tmcklc ne knznıınbilir? Yahut 

kanunu 
Ankara 16 (hususi) - Milli 

lik dairesi, 13 ikincikanunda 
hitam bulan halta içinde hacimle· 
. rinin yekunu 31,077 tona baliğ Müdafaa Yekalctinin deniz ga
olan 12 İngiliz gc-nıi ·i ile hacim· nimetleri adlı kanun projesi ha. 
lcrinin yekunu 7,792 tondan iha· zırlığı tamamlanmıştır. Bu p:-o 
ret bufonan ·1 bitaraf geminin jede bir harb zuhurunda kaçak 
düşman tarafından batırılmış ol· eşya taşıyan gemiler hakkında 

Bunun gibi yüzlerce nesir par 
çalarım okurken şarkın bu filo. 
zo( şairinın ruh kanadlanmala
rına takılarak basit bir çerçc • 
,.e içcrsinde uhıiliği düşünme

mek ne kadar imkansız şey! .. 
ne kaybedebilir? 

Bitlerin hu harckeft l\c-, hi· 
tn raf bir kilçllk cıı:wlcte taar
ruz etmiş olnrak d\inya ~fkfln· 
nı daha fazla kendi aleyhinot 
çe,·irc<:ı:ktir. 

Hundan haşka. hııglln ııske 
rt teşkiH'tt ycı tcchizntı en iyi 
derecede olmasn hile. mazide 
bllyük ınuh.arehc meziyetleri 
nöstermiş bir hnlJon l\UV\"Ct \'e 
mukavemeti ile karşılaşacak· 
tır. 

Diı:ter taraftan, eğer Bitler 
mu,·affak olursa, Almanyıının 
harp f':anayii için H\zım olan 
lsveç de.mir madenlerini ele 
geçirmiş bulunacaktır. 

Bitler, bu mu"nffaklvct ne· 
tke~iııdcı İSY<'Ç limanla~ını da 
ele geçirerek lttifak Dcvlctle
rilc yap tığı deniz lrnrbinlle Us· 
tlinllik temin cdclıilcccğini dU· 
şUnmckte olabilir. 

Ayrıca, belki de, ls,•eçe kar
şı bir muzafferiyet temin et· 
menin, <.inha kl\çllk devletler 
uzerine de iyi tesiri olacağını 
hesap ediyor. 

Fakat llltleri, 1sveçe hlil'Ulll 
ctm<'~c sevkedebllecck bir sc
be11 daha akla gelebilir: 

O da şudur ki, Alman km·-
,·ctleri hnglln garp cephesinde 
hareketsiz bir hale getirilmiş· 
tir. 13u vaziyet. llitlr.rin, mem
leket dahilindeki itibarına tP· 
sir ec\el'ck dr.re<'<ıcle uzun sUril
yor. Bir diktaliir her ş<ıyc tn· 
hammlil eclchillr, fakat hare· 
kctsizliğe asH'l... Lehistan za~ 
f<'ri unutulmağa başladı. Onun 
yerine bir yenisi lt\zımclır. 

BUtUn bu mUll\hazalar, ls
veçlllerin enı,llşe duymaları i
çin bir<'r haklı sebeptir. O Is 
\•eçliler id. hu~llrıll'r el<' kendi· 

"Meyve zamanı" Türk terce. 
me edebiyatı için hakiki bir ka· 

duğun~ bildirmektedir. yapılacak muamele, Jcaçak C-JJ. 

Dumbar Castee ~emisinc, ma'-·ne yaların ı..abt ve mü::;aderesi, de- il 

zanç olmuştur. 

J • • ti kmektep Okuma 
çarpıp battığı e~nada hiçbir harp nız ganıme eri mahkemelerinin 
gemisi refakat etmemekle idi. sureli teşekkülü ve çalı§ma tarz kitapları 

lan, bunların tamyiz mercileri, 
Alman radyosu, harbin başlan ganimetlerin tahsis yerleri hak Ankara 16 (hususi) - Maa· 

gıcmdanbcri lngilterenin 26 gaz kında hükümler vardır. rif vekaletinde ilk mekleb oku-
\'apuru kaybctmi~ olduğunu ilan ma kitat>ları yazma müsabaka. 
etmiştir. Benzin fiyatları ayın 13 sına iştirak edenlerin eserleri. 

Bizim ';!az vapuru itibarile w ünden mutebermiş ni tedkik etmek üzere İsmail 
yialımız bu miktarın yarısına bi Ankara, 16 (A.A.) _Dün ilan Hakkı Baltacıoğlunun riyasetin 
le baliğ değildir. e:lilmi§ olan yeni benzin ve gaz de talim ve terbiye heyeti 8.za-

Bu ann ıo unda kendilerine ~iratlarının ~.5.1.940 tarihinden sından İsmail Hakkı Tongu~, 

h 
· . . . .. ıtıbarcn Mcr ıyctc konulduğu bil- müfettiş Necmeddin Halil Onan 

tchk \C bıtaraf ~emılerının yeku tarih!ndc Mer'iyctc girdiği anla- ve At:ltürk ilk okulu baş öğret.. a~p ~cm~lcrı refak~t ~el.en mt~t \ dirilmişti. Bu fiyatların 13.1.940 

nu 6.363 idi. Dü~anın har<'katı şıldıgından keyfiyet tashih olu- meninden mürekkeb bir komis· 

yüzünden bunlardan am·ak l:! sı .. " 1~u~r~. ~~~~~~~~~~~~)~·o!!!!n!!!!!'!k~u!!!!ı·!!!!u!!!lm!!!!!!!!u!!!!ş!!!!tu~r!!.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!.. 
mahrnlmuştur. -

Görüp düşündükçe 

l'asfiye meselesi 
Japon ·.Amerika 

müzakereleri 
Hut gazetecilere etraflı 

malOmat veremıyor ! 
\'a';:olnı:,ton, 16 (A. ,\ .) - B. 

r.rcv ile Japon hükümeti aıa!'lın

daki müzakerelerin başlangıcın

danbed ilk defa olarak matbuııt 

mümessillerini toplıyarak lıu mü. 
zakerelerin me,•zuunu 26-1-1940 
da müddeti bitecek olan Amerikan 
- Japon ticaret muahedesinin in-
kızasından sonra Amerika ile Ja. 
ponya arasında ticari münasebet-
!er tesisi imkanını araştırmak me
seleı1inin teşkil etmiş olduğunu 

söylemiştir. 

B. Hull, B. Grcv'in Amcriknnın 
uzak ı1arktaki menafiine miileal
lik meselelerin heyeti ınecmul\SI 

'1akkında da müzakerelerde bulun
'1'\ıtŞ olduğunu söylemişse de bu 
müzakerelerin muvakkat bir hal 
sureti bulmağa mı, yok!la müddeti 
bit<>cek muahede yerine iknme e. 

.dilecek bir ihtiliıfı elde etmeği mi 
istihdaf etmi~ olduğunu tasrih et
memiştir. 

Hiı· :-:-nil'in o;'.';lu, ~nllha tııhllflık ol<.1111 rtiyc bir tl'!iifileden 
ı hah-.<•ı ıııı-:-, ulur il... ll c-ı· ~iiniiltlc hir nr,Jan yntnr. Belki bu 

~air znıh·, kc111Uıııl<• hiitiiıı hir tlC\ ı·i, hiittin hi~ devrin emekle
ı-ini, e-.cı·l<'rini ) ıkıH·nk kıı\' \'C tl giirınii:;-tiiı'. llndi buna da bir 
olur n ! ıliy<'liııı. 

. ··~atl'alH'., cuı ht'I" ıılrnclc ıwred, , ·e:l.irllk PlllCsinc nnın
zı•t t 11" Bıı <l<•likaıılı cin lı(irlo hir lınkı\n g<'ni::-liğinl lıa,sı\a•ırıR 
-.ı r•ılıı·ııı ı-;; olnhlliı'. 

Giiz<'I, ho-:-. hnttiı ('ğlı•ııcllril'i hlr nt ılJ.!lllllık. Fa kili hu tiir-
1 ii hn ın leleri 11 n 1·1,u-.1111ln gen~ı·k ku\'\'€~tlcr, h<'lirıniş i"lidllt la r, 
lıa':'aı·ılıııı:;- ıl:Hal:u·, ~enilıııi':' giiçliiklcr, n~ılıııış merhaleler bu• 
lunınnk J.:<'ı·cktir. 

.. !;air znılc, hahn-.111111 )ıtrattığı do,..tluk ha'a"'ı ic;lnlle çok 
ınu,nınnhn, ılc,..tt!k f.!İlrmii':' hir gcnc;tl. 

<;ok keı·e, lftyık olclııi'ı:nnclaıı clnhn itinlllı bir .kahulle kar
":'ılnnmı-:-tı. l\:enıli,iıH· hir lu•) li k<'ı·ı· kaııntlıuını tccriibc etme· 
:;i ic;iıı imkan m<')clnnlnn \ erilml-:-ti. 

O, hunları ne llc iiı leıli ·: :-;in :;on tc~ıwiizii ile rul? ?\o 
n~ ıp ':'<'Y! 

* * * 
Biiyle hiı· hnn•kt•t<' ,·cı•llen!k ad \c tnkılaı·ak ~ırat diinya

ııııı h<>ı· taı·arıntln hirılir. Gcı:ı•li111. .\nl'ak bura.dl\ kendlli~in
ıl<"n lı<>liı·<>n hiı· ~ual utr: · 

nn ka<lnr ııı:'uıasu., hıı cl<'ı'ec·c•ıl<' ·':' uıır \ '(' 17.'nnclan malınım 
~~lı·.!lıtiı·a ... ı; ı t:. lı jl ı n:hıl olup ıla hiı- J:,l\t.cleclc ı:ıktı'~ nence, ""ıl 
11-.ıunıl<' ıl11r11lınn -. ı liu.ıııı ~elen ııokla i-.t<> hııclıır 

?".ok-.n "İ\ ı·i clilli lıi r J!C'nc;, c;ıkıp h<>.rkc>-.I , f' )~<'r ~"~ 1 lnkf\ı· 
t•clehılır. \'er yiiziiııcl c ,\ilah hile> hıı ı\k ıhc-ttcn kurtııhunftdl. 

.. Bıınlnr, ne ı...tı•l"lı•r"'c !-iihl""inlı•r, Ell<-rirıdf'n ı,:f'lirıııf', hl'fı· 
':'~ıı· c;ıkıH·-.ııılııı·. Fnknt ~a1<•t<'l<'t". hıı t iil'lii l<'t'll\ ii1lrre Of\Arlf'ır
lıtk 'nı.lrc>-.I &Liiı·ın<-ııı<-liıllr. 

. l•:i:c-r Jııı ~er \c hu 1.:iir"ii ıle hnhn-.ııııt lıiirııırlt>n \erilıııl•ı.e 

''\\ı.~h\lt '~ede bir terfi 
\L.'~ -~ersitesi hukuk 

~' 1'f Ye d~enti Ke. 
"l~'-t,~ll prof eeörlUtc 

A tıkYıra radvn<m e'l"'~n:i n1.·cymn •ln ·ı itib<rren mrri7izr-e ~ nberlcr 
nqriyatuw başlcutı. Bu vesile il<. in!Jıli:: elr;i.<ıi radyrnla lııuili:.: 

millctınfJ bir hitabe-tle lmlıınd11. Resimd~ elçi mikrof c.nı 
ba~nda görüliLyor 

B. Cordl'll Hull , vaziyetin mat
buata uahll ge.niıı \"t elrarıı maln. 
nıat \"erm~~ine mU11ait olmıyacak 
derPced~ miiphem olduğunu be -
yfl.n etmiştir. 

~~ne ~·azık. ı:iinkii o hiirııı<'t ten lını.:ın ne hcdılıınlar ~ıktı. ~r 
cıı:;~ı~ olmak hirtnkım clol!ıı::- lıntl~aıhtrııut malik olmnk ,,,.;,ek 
dcgılclir. 

N«'telclm ''Fiizııll .. ııln ''Fft 7lı ,. Jciıııll nj:'::ln lc;ln ~'1"-'lAn· 
"Fll7.lt ı.ı ederU ı.ıu er Fuzuıt., • 

J>cml':'lerdl. 
lIAJ{KI SOJI~ GJJ:Z011' . 

.... . . -- __.,__,. 

.. 

.. 
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Mahruti veya 
artistik el 

Fakat bütün bunlara. rağmen 
bugün hakiki filorofık elde u. 
fok bir değişiklik gö7.c ça.rp. 
maktadır: BugUn avuçlar mus. 
tatil şeklinde bulwunakla. ve 
yalnız parmaklar filozofik tip eli 
gösterm.ektedir. Bu takdirde 
mevzuun 'J)mtik bir esasa isti. 
nat etmekte olduğuna ve bu e. 
sas üzerinde dü~U~rck fikir yiL 
ıiittUğünc, nazariyelerinı ilmi. 
ni, dinini koruduğuna ve bunla. 
ra. da.yanarak ilmt, celebi veya 
filozofık neticelere varmış oldu. 
ğuna hükmetmek icap eder. 

Umumiyet itibarile bu tip el. 
!erde zeka çizgisi mail bir şekil. 
droir. Ma.anıaf ih müstakim ~ 
kilde olanlar da mevcuttur. Bu 
son şekilde mcvzuun müsbet 
.. ·a.ziyeUcri bulunduıhına ve araş. 
tırmalarım bu müsbct esaslar U. 
zerine kurncağına hükUm ver. 
rnek JAzım gelir. 

Şuna. da işaret edelim ki filo. 
ı.ofik eller, murabba ellerde ol. 
rluğu f;'ibi S('nr('tC' pek kolay u.. 
1 aş3.m.aZ}ar. 

Bu tip dlcrdc parmaklar ek. 
~yıı. biribirine yakın ve hatta 
bağlıdır. Bu da çalışmada sü. 
ratin ar.al.mnsını ve düşüncenin 
<;oğalmaşım mümkün kılmakta.. 
dl?'. 

Bu tip ele malik olanlar pek 
mUthio bir zekaya dn maliktir .. 
ler. 

Mahniti '\C}3. nrtistik tcsmi. 
ye olunan el görilnilşte yumu. 
şak ve uzun pa.rm.aklı eldir. Bu 
elin r;erek görUnü§il ve ~rek.. 

işaret ettiği vasıflar bu ismi 
almasına. sebebiyet vermiştir. 

Atlstlk bir ele malik olan 
herhangi bir l.1msenin muhak. 
kak bilyilk kabiliyet sahibi bir 
reesam olması lazım değildir. 
Fa.Irat bu kimsenin nrtistik has. 
sasiyeti olduğu, ı,~zt>l şeyleri 
sevdiği, renklere, musıkiye ve 
bütün gUzel sanatlara. kartı blr 

vgi, bir h iy duyduğu 
muhakkaktıı·. 

Bu gibi kimselerin kafa. çizgi. 
leri ve ihtiyar kudretlerin nis. 
beti mevzuun malik olduğu ar. 
tistik melekeleri no dereceye 
kadar inkişaf ettircccğini gös. 
terir. 

Bu gibi eller umumiyet ıtiba.. 
rile uzunca, }ıunuşak ve ince 
kemiklidirlcr. Bu ele malik kim. 
seler tevarüs ettikleri nrtistik 
meziyetlerd<ı.n bir netice alacak. 
larsa bu ellerindeki diğer hat. 
la.rın ve bilhassa. kain. çizgisin. 
den belli olur. 

Hassas tabiattc olan bütün in.. 
sanların elinde bu artistik ~ 
retten bir 'Parça buluna.bilir. Fn. 
kat bu gibi kimseler zamanla. 
rınr da.ha ziyade tenkit ile ge. 
çirdiklerl f çin yaratıcı k'UVVet -
!erinin faaliyete geçmesini tc • 
min edemezler .. 

1DEAL1ST EL 

Bu tip eller zckiinın en son 
haddi olarak kabul edilebilir. 
Fakat yine bu tip eller maddi 
şöhret şanslarına en az işaret 
eden ellerdir. Ruhr, yani idealist 
ele sahip olanlar da.ha ziyade 
hayal ve ideal rüyalan içinde 
ya.şarlar .. Bunlar havatm mad. 
<li pratik taraflo.nııdn.n tama _ 
men veya kısmen bihaberdirler. 
Bunlar eğer ekmeklerini kaza • 
myorla.rsa bile, bwıda. kötü bir 
şekilde muvaffak olurlar ve mu. 
hakkak açlıktan ölürler. 

Bu emaa.lslz eller sanki hiç 
ış başarmak için yapılmamıştır. 
Bu eller o kadar ;nce, o kadar 
zayıftır ki dövüşmeğc ve hayat 
kavgasmdakl \'arlığımızı mil -
dafaaya. klff ve muktodf r değil. 
dirlcr. Bu gibi kimseler yardım 
gördilklm veyahut ~si serve. 
te maltk oMuidnrt takdirde me. 
se1e voktw·. O zaman bu tipte. 
~d kimseler fcvkalaJc ruhi var. 
ıklan sayesinde §ayanı dikkat 
hususiyetle:- geıstcrirler.. Aksi 
baldo bu tipteki §ahısların akı
betleri fevkalade fecidir. O za. 
man da bunlar beserin en adi. en 
kaba. yaradılısla.n taJ-afmdan 
bir kenara atılırlar Ye gayri 
mi4sa.vl kuvvetlerle yapbklan 
tlmit.siz mücadel('den sonra ken. 
dilcrinl artık seve seve ôlüme 
terkcclerlcr. 

Fiziki bakımd:ı.n da bunlar 
clJğuştan bedenen z:ıyıf tul ar .. 
Bu ~kilde hayat kavgasında 
nücadeleye iki kere elverişsiz 
olan bu dbi kimseler daima 
'1l~p olurlar. 

(Daha var) 

ı Her gün onbeş metre ı=- ~Ov'8k Za'>uta 

yürüyen dağ Sinek Begfjf!i 

Orada oturanlar zelzeleden korkmıyorlar; 
bunu ,bir spor telakki ediyorlar 

Tourakların. Erı:inca.nda.kı 
gibi büyük felaketlere sebcbL 
yet Yenncksiıin yavaıı ya.va.ş 
yürüdükleri oluyor. Yer değiş. 
tiren dağlar, ileri, geri giden tc. 
pclcr çoktur. Mesela., Kalüorni. 
ya.da Gilroy civarındaki bir dağ 
geçenlerde yilrilmcyo b~lamış 
ve 6 gün zarfında iki kilometre 
ilerlemişti. 

Fakat, yilrUyen d:ıgltır f ı:ind( 
bir tnnesi var ki, hakikaten şu 
ihtiyar dilnyanm garip taraflo.. 
nn.dıın birini teşkil ediyor. 

Bu. Bohemvada HosC'nburg 
daf;rıdır ve> bi.itün o civar halkın. 
ca meşhur bir yerdir. 'Hatta. 
ynz.ın bUtiln Avruprı"a.n ve A. 
merikadan bu, yürUycn dağı 
görmeye seyyahlar ~ir .. 

Hoscnburg dağı her giin 15 
metre olmak Uzcrc. nıuntaza.mnn 
ve mUtemadiyen bir istikamet· 
dolh-u ilerlemektedir. 

Daı(ın bu ilerleyişi esnasında. 

burası o civardaki şehir halkı • 
nın veya seyyahların, yazı gc. 
cirmek icin pek rağbet göstere. 
rek geldikleri bir yer olmuştur. 
Hatta diyebiliriz ki yürüven dağ 
ÜT.erinde otunnak, bu dbf kim. 
s Jet için adeta, zevk :ılınan 
tehlikeli bir spor teşkil etmek. 
tedir. 

cimrda hiç bir sarsıntı hisso _ Diğer taraflan. drığrn vürü _ 
lwımuyor. Yalnız. arada !'Irada, \'Crck vıızi~·ct dc~istirmesindcn 
dağın yamaçlanndaki evlerden, ileri eelen bu küçük ve mevzu 
kö. klerdcn birinin yıkıldığı gö. zelzelelerde pek fazla z.avlat 
rillUvor... • olmamaktadır. 1<-:;saS<ııı daıbn 

Evet, Hosenbutg dağının, yü. bu tabiatını bildiklc>rJ fcin ona 
riir bir dağ olmasına rağmen, mi afir {!elenler bu ihtimale 
onun tlzc!rindc bina yapmağa karşı tedbirli dnvranm:ıkta.. ev. 
cesaret edenler var. Filhakika, !eri vıkılınca. altında. pek czi 

Piyasa vaziqeti 

Çay t~yalları yüzde 20 düştü 

Tiff ik fiyatları ise 
nisbefinde 

yüzde 
arttı 

50 

yasadaki malları toplayarak 
sakladıklan ihbar edilmiş bu 
hususta t tkiklere başlanmı. • 
tır. 

Tiftik fiyntları da gcçan aya 
nisbctle yüzde elli nisbctinde 
artmıştır. Bu artışlara bilhassa 
ihracatın serbest bırakılması 
sebep olmaktadır. Harici piya -
s:ı.lar çok yüksektir. 

llrunfyc~k şekilde yapmakta . 
dırlar. 

Yalnız, 1900 senesinde Ho. 
senburg dağı yürürken .Caı.la ile. 
rl bir adım atmış Ye ı52 ovin yL 
kılmasına. sebep olmuştu. O za._ 
ma.n. dağın, yerinden 700 metre 
ilerlediği t('Sbit oltmmu~tu. 

1 Kurban etlerinizi 
felaketzedeler 

ıçın verın 
Yurll&fl&r, 
Korkunç zctzcıe fcllkctilc )'üzlcr. 

ce, binlerce k&rd §lorlml%in ooaklan 
sllndU, C\'l!Unn öldU, clforlorl delik 
deşik oldu. &ığ kalanlar kışın aman. 
Biz soğugu alunda aç blll!c uınııı-

yorlo.r. 
llu mcmlek~t 'c mlllct lçln mal 

\C can '"crınokto t•.reddUt cUnlyc 
.Anadolulu kardcııcrtm~ln lrndadma 
ko,mak heplm1%1n '!edan, ineanlık 

ve \"&tan borcudur. Nlttklm koetunu& 
\"O hhlı'I. ko~uyorsunuz. 

Yurtta§lar, 
Kurban b'tyramı geliyor. Uu bay 

ra.mda ke1Hıceg1.ı:ıı:ı kurb&nlann lki 
kl\t ha.yırlr. !ki misli sc\•aplı oımuı.. 
ııı lııteraenlz, bunları (CA~ALOQ.. 
LUNDA EMJ..'1:0:-00' UALKEV1 MİL. 
LI YARDIM KOLU) ııa. ,E"ISnderlnb 

llu kurbanların deri \"C -.a.katl&rı 

her een<ı olduğu ılbl ylno TURK HA
VA KURUMUNA tcaUm cdUeC:l'ık ve 
eUcrl tcı:ni.Z ve muntazam mutbakla
rımızda ka.l"urma. yapılarak fclA.ket.. 
zede kft.rde,Jcrtın.ızo g&ıdorUecokUr. 

E#;cr kurba.nlarmızı tam olar&Jc 
g;&ıdcrmczacnlz, hlc olmuaa bir ınll<. 
tarını olsun bu hayırlı i§o ayırmız. 

Bir but. bir kol da ayni hayın ıııer. 
Yalnuı kurbanınm böyle parça ba
llııdc v~rlnenlz kavurmaı:ım tutturu. 
labllme.d için, et kıvırcıkea biraz le;. 
yağlllda.n ve karaman t~ klıyru~-

dan da yollayınız. 

Yurttqlar, 
Bu knra bayrıun, kurb&ıılarımaı 

zclz<ılc !dAkellnc kurban olan kar. 
dc~lcrimtzin utrraplı a.ııaıaruıa, ba
be.laruıa, kardC§lerlnc \'G cvl&Uarma 
\'erelim. Bu \'atan ''() \icdan borcu-
muzdur. 

- Her yerde sizin ölıuüş ol. - Peki.. el V 
iuğunuz ve cesodlnizin a~bevi. Bunun üzerine zeıı ·r 
niz Ta.de Biluky ve yengeniz nin etraf mdı> vaMi bl 
Rristinin cesetleri ile birlikti> dönmeğe ve r.avallı ~ 
"1enir.e atılmış oJduE!tt sö"lpnni muttasıl yumnıklalll · 
ı:.Jalbuki işte r;ir dindirl karşı - lemeıfo başladı.. vatefl 
-nıı..da duruyorsunuz .. Demek k: nn bazılannı bertaraf 
qjzin bu hareketinizde Pfk~n ıı her ne k:ıdar muva.ff~~ıı' 
mumiycyi ve bilhassa Sinek Be.. sa da, bir çoklan da 1~ 
\"İ şövaiycılcrini aldatmak dü. vordu .. Bu ceuı pek _-Al, 
~un~eniı htıkim.. Buruı scbe"' medi.. Totolitombo duı;ı 
nedir? man. ha.kim bu ketC 

- Nasıl bUyük üst.at!. Bu Si. sordu: rdj,11 
nek Beyi şövalyelerini atlatmak - Nasıl karar ve 
mUmkiln mtidUr ki? - AslA... ııtıı 

- Görilvorsııntız ki mümkün - Haydi •rotoUt0Jtl 
deiilmlş .. Cilnkil biz hiç bir za. devam et... o 
man siz'n ölmüş olduı?ıııwza j_ - Peki (lfendinl .. 
nanmış de!?'ildik. Ve şimdi de si. bUlbUl gibi konuşmağs 
ze bunun hesabını verdire<-eğiz. ca.k.. • 

- Tecrübe edin bakalım! Bunun üzerine zenCl 
- Valcri Bielsky, artık çok tavırla Valerlnin Ute 

konuşuyorsunuz .. BütUn bu tah. nı ilerlem~c basladı .. 
rikleriniz kargılı~nı bulacRk. 1ı kendisini müdafaa e 
tır. Şimdi biıl ivi dinlevin .. Biz tedi, fakat o sırada 1J 
sizin ailenizin, yani ağabey ve denbirc bir ip atarak 
ven~enizin akrbetlerlnden ha. kollarrnı bafüadı. sorır•• 
berdar olmak istiyoruz .. CilnkU tnn vllcudunn dolsVB!': 
onların da sizin gibi ölmemiş lryı tamamon mUd~ 
'>lduklannda.n eminiz, bu husus. vazivote soktu.. zencl 
ta. çok kati, açık maltimat fetı. cıesilP murn.ffera.n.c bir: 
\'Oruz. Yalnıt biç ôlma?.Sa bl" - Vay!!.. __ .. ~ 
an icin ı;izi ölilmden kurtarııbt Çekınifi sonra kurb3l"":". 
lir. CUnkil Valerl BielskV ei:r fmda sev!nrten raırsed 
muhakkak ölecek ve dcmfnden .. :ı.-m'"· dl'~lmfomtsti. 
beri Mrlctmekte olduğunuz ih Bunun ü:rerine zencl ~ 
tfyaU!ızca sözlerin ~zasını rıe.. ıcollarma aldr ve yered •ı 
ke~kainlz .. Arkada§lar bu hu valh gencl bir mUd e 
sUAta siz ne düşUnmekWsiniz? "...+"'tı-ladıktt.ıı sonra 

Üç havdut hep bir oğızdan hakime: 
CC\'ao verdiler: - Efendim, $imdi 6'::.ıf 

- ölm6lidir.. kovmak IA.zrm. voksa 9'P' 
- Valerl Bilcsk)\ size t-Ok. ni rahatsız edivorıa.r .. · 

rar ediyorum: Dedi.. Bu zencinin Sı;1""' 
Abbeyinizin ne sckilde kaç. ne ait bir usuldU.. J.J'~ 

tı~nı vo şimdi nereve çekllmfa C15vn1vesi ?.encinin bu 
oldufunu bize biJdi~ceksfrıiz. itiru <ıtmedl: 
Bu malfunatı elde ettikten so?L - Haydi bakalım. şe 
ra &izin akıbetinizle meşgul ola. ia kov.. t:tl 
ca.ğız. Diverek mUsaadc e ~ 

- Bu maltim&tı benden mi~- tf"l'l'l"lbo. Valerln'n kt'lll ı 
tiyorsunuı? Fakat bizimkllel"in ~ldi. hızla üfledi. son~11 hepsi öldUlcr.. la.ğmn da vavaç sesle 

- Hayır.. fısıldadı .. YU.zU korktJllçil 
- Şu halde arayın.. nıı almıştı. gözleri dö!l 
- Siz bize yardım edeceksi. Yerin~n kalkarken: 

niz.. - Seytanla.r ~ttl .. 1'0 
-. Bunu ~ôillryor muau. bO artılLhiç bir evdeı' 

nu.z? · · maz. · 
- Muhakkak .. Sövleyin Ta.de Dlve çocuk e'ibl seviıÜ 

Bielsky nerededir? H~klmln sesi: 
- Bilmeyorum.. - Haydi Totolitoınbôo 
- Güzel .. Fakat biz sizi söy. Zenci, Valerinin bit!!' 

!etmesini biliriz.. ılldı, ustalrkla bUkmeı'fe 
- Hayır.. Zavatlı Fenç tahammUl •' 
- Evet.. Düşüııün ki Valeri vecek bır hadde gelfnct 

Çay :fıya:Uarı hariçten mal 
gelmeğo başlaması Uzerine yüz. 
de yirmi düşmüştür. Yalnız ba. 
ın kimselerin küçilk paketlerde. 
ki yerli çayları ecnebi malı gibi 
göstererek halkı nlda.ttıklan ve 
beş kurugluk çayları 7,5 kuru§a 
sattıkları anlaşılmıştır. Yapılan 
şikayet U7.crinc ihtikar komls. 
yonu bu yolda tetkiklere başla.. 
mı§tır. 

Keçi Kılı Fi11atı l'ük.sck 
Keçi kılları \izcrlndc müthiş 

bir fiyat yi.\kookliği vardır. PL 
vasada mal da kalmamıştır. 
Resmt makamlar dahi mal bu -
larnamnktadır. Geçen ay 40 ku. 
ruş olan ke<:i kıllan bugün 80 
kuruştur. Bazı tUccarların pi • 

100 kuruşluk tütiklcrin 150 
ve çıkmasına rağmen hariçten 
çok talep vardır. Dün 140 ku • 
ru§t.nn 1ııı.?iltere ve Fraa~aya 50 
bin kilo ~öndeı·ilmiştir. Maca • 
rf gtana da tiftik gönderilmesi L 
çin hükümctln Jisnns vermesi 
beklenmektedir. 

Milll Yardım Komitesi Bielsky ıizi bWbW ~bi söylet. feryat konardı.. 1 :EM!Nö~tJ RAUUC\.'l KOLU mek için -biltün imkinla.ra ma. - Nasıl söyliy~el<J1l 

RADYO 
12.30 Program \"o memleket saat 

nyıırı, 12,35 Ajans ve mctcorolojl hıı· 
berlcrl, 12,llO TUrk mUı.lğt: (Pl.), 1\ 
SO, H 1dUzlk: KUı;Uk orkestra (Şef. 
Necip A§km), ıs Program ve mcm _ 
leket saat nyarı, 18,5 TUrk rnUzlği ı 
Çalanlar: Vecihe, Kcınnl N .. Seyhun, 
Cevdet Ç-'\ğlB, l:ı:zetlln ökle. 1 O. 
kuyı:uı: Me!h .ret Sağnıık, :Mustafa 
Çağlar, SA!tyc Tokay. lS,55 Serbest 
saat,•10,10 Memleket en.at ayarı n
jııns \·e meteoroloji hah<'rkrl. : 0,10 
Tilrk mUzlğ"l · Ftııııl hryctl, 20,15 Ko
nuanuı. (Dıa poUUkıı. M.dl-~leri), 20,30 
TeıwıU: Kılavuz.lar (Monoloğ) Yazan 
vo söyllycn: \'ahi öz, 21 Serbest sa. 
aL 21,10 Konuıme. (Haftalık posta 
kuhısu), 21,30 Müzik: Riyasetlcum • 
huı:; Bandosu (Şef: İhsan J{Unı;er). 

22,uı Memleket saat nyan, ajans ho
~rlcri ziraat, esham, tahvllAt, kam
biyo nukut borsası (fiyat), 22,3:> MO 
zik: Rav t • Yaylı sular kuartcU 
(pi.) 23 MUzik: caıtband (Pl.), 28,:!5 
23.SO Yarınki prognım ve kap;ınııı. 

,F:HtR Ttl'ATUO U 

ii Teı>ebaşı Dram Kısmı bu 
Akpm 20.30 da: 

llnynt bir Rüyadır 
••• 

KomcdJ kısmı: Gilnd\1% 14 to: Çocuk 
oyunu. Akfll.m 20.SO da: 

Söze .. · Kı \ ı 

17 - 1 - 940 Çar§amba 

llALK Ol'ERE11 

Bu nkşam 
~mlN TEl-ZJIJ 
Zozo Dalmasla 

Y eşilay çayı tehir edileli 
l'c Ilıı,r ~ntlllc Şu~! l"muml KA. 

tıııllllnden: 

Kurban Bayramının UçUnc tesadüf 
c<1 n 22/l/9-CO l'aurtcsl günU \'Crl· 
lecck olan ı;ayımız b0y1ik tcc83Ur do
Jıı.yıslylc tehir cdllml§Ur. 

Yapılacağı gUn O)TJca llAn cdllc
celcUr. 

• • c ' 
Nusret Sefa Coşkunun 

konferanıı 
}~nılnonii 'IAlkl'\ inden: 
ıs Blrlnclkı\nun f'er§t!mbc gtlnU 83.· 

at (17.30) C1& Evimizin Cağaloğlun. 

daki Morku aaıonunda muharrir 
Nusret Sefa Coşkun tarafından Evi. 
mlz Kitapsaray ''o Yuyın Komitesi 
adına, son gtlnlerde bara.rolle n1Una· 
kap. edilen ''Ecleblyatta eskiler vo 
yeniler meS<'leal,, mevzulu bir konfo. 
nıns \"Crilcccklir. Konferans mUna. 
kaşalı oıncıı.k, arzu edenler bu husus
ta !lklrlt'rlnl eısyııycbllcceklerdlr. 

Çocuk Bahçeleri 
Yali Konağı kar§sındakl Ço· 

cuk bahsesiylc Dolrnabahçe 
meydanı ·vo Abbasağa mezarlı. 
ğındaki çocuk bahçesinin tan. 
zimi ~i mayısa kadar tamamla· 
nacaktır. Bunlann tesisatı ise 
1940 budcesiylc yapılacaktır. 

Kurbanı iyi l'Ünlcnmize tük.. 
retmek için keaerü.. iyi sün
lerimizin uzun aünneıi içia 
havada, karada ve deniad~ 
kuvvetli bir millet olarak 
yaıamamız tarttır. 

VA KIT 

1940 Cep 
Almanağı 

Mükemmel bir talnlm. her a7 
müracaat ~llebllecek sG.eJ 
hır rehber; && ••1fahk bu Al 

rnanatın f17atı )'&lnız 
:ıo kurattur. 

Her kitapçıda ve aazete 
bayilerinde bulunur 

ıı•••••ıı••ı Scn('nhı t-n M11nz1.:-- Sinema Şnhcscrl: •••••••••I 
Cebelüttarık casusu 

ruRKÇE ::~~ IPEK'tefRANsızcA ~;~:1 SARAY'da 
nu l"ilmln T.t•RKÇE KopyAsı Bu uma Matinelerden itibaren 

IZMIRDE ELHAMRA Sinemasında 

lik bulunuvorum.. Biliyorsunuz (Dah" 
ki dünva.da sir.e düşman olan, 
dövdüğilnüz tahkir ettiğiniz bir 
adam var ... Bu adam timdi bL p 
zim S!rUP arasmdadır.. O sizi 
öyle gili;el söyletebilir ki .. Söy. 
temek istediklerimi anla.dmız 
de.ğil mi? 

- Evet.. 
- Neye karar verdiniz? 
- Susmağa .. 
- Öyle olsun .. 
!ilkim önündeki gon~a vur. 

du.. Boğuk bir ses odanın ses. 
sizllii içine yavıldı.. Bunun lL 
zerine odanın nihayetinde ~zll 
bir kapı açıldı, bir adam oda.ya 
~rdi. Valeri kara.nlrkta bu ye.. 
n.i geleni seçememişti. 

HA.kim eordu: 

- Dostum bu mahkfunumuzu 
tanıyor musun? 

Ayw zanıa.xıda bir düime • 
nin li7.erin.e baamış, bir reflek. 
tör Va.terinin yüzilnü aydmlat • , 
mıştı .. 

Odaya yeni S?irmiş olan m~
h ul şahıs mUt.hi& bir feryat ko. ' 
nardıkta.n sonra v~ 1 "''"İnin üz.e. 
rinc doğru saldırmış fa.kat bir 
~ong darbesi ona yerinde dur • 
masnu emretmişti. 

Yeniden mPŞum hakimin sesi 
duyul11vord 1: 

- Totolitombo (Evet gelen 
Totolitom'bo idi), bu ada.mı ar. 
tık S&D& veri yorus. Söyle onu 
ne yapa.reın 7 .• 

- Onun Közlerini <:ıka:nr, ku. 
laldarmı dilini keeerim •• Sonra 
da habız olarak bana vuran o 
6llerlnl pa.rça parÇa. doiraz', ni. 
hayet hançerimi kalbine kadar 
saplayarak itini bitiririm. 
Aynı zamanda zenci eevi.ııç L 

çlnde lri kollarım kt.ldırmq n
rip hareketlerle da.na ediyordu .. 
Valert hiQ renk 'Yermiyor, heye. 
caııJanmıyordu.. Yti.zllnde kor • 
lrudan ziyade nefret ifa.de eden. 
mufllk, izahı lmkAnıız bir ma. 
na. okunuyordu. 

HAkim yeniden söze başla. 
mıştı: 

-Totolitombo, dedi.. Sen ev. 
vell bu adamı konu§turmakla 
fı,e bqhyacaksm .. 

~mlerln bukuko 

ABO~E TARlf'llst 1 
Mt-mleket &ıeıfl 

içinde d•f 
Aylık IJ_, 1:16 
a aylık 260 ~ 
6 aylık 47~ sı" 
1 yıllık 900 ısaO 

rarıceden Balkan sı~ 
ayda otuz kunı§ dilşUlut'~ 
blrlJflncı glrınıyen yerıe 
yetmtı be§er kuruı zalll 

Abono kaydını bildlrd 
ve telgraf Ucrettnı abODe 
nın posta veya banka perll" 
UereUnl idare kendl uıe 

Türklyenın hor pas'~ ',.J 
kezlndA VAKiT'• .VV 

1azllır. eri 
Adres de(Clşt.1roıe O 

2~ kuruştur. 

iLAN OVKfl~. 
Tlcaru UAnlaruun -11 

tın l!IOnd:ııı itibaren ~ 
rmda 40, tı: saytalardıl ~ 
dördtlncD ~fada l~ 
Dotıncllde 2: birincide 4: 
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5-YAltlT iT tKINCIKANU'N t• 
Or Belişa istıfasının ı Parti Grupunda G:~~.ş~~~~~~~~:i" ı Mihver devletleri 
~eb 1 · · I Pa~~:ı~b!6b~~>ızı~9~ö Sıhhat Vekaletinin 
\} e p e rı n ı an attı ::~.!6 ~~!~:~!11Lıı;:ıd~! ~~ bir tamımı ve Amerika 

'-._ ~ f4 Part.s5 gidip bu defa a\•det et· 
L,~ bu ra.f2 T •ıu;fde) 1 ra.r \'Uen pyf&13l' dönm~. mlş olan beyeUn bUkfimetlml-
~ ~t.le lüzu. Evve11, Horbeli§a ile kollek. l ze izafeten lnglltere ve Fransa 

!.&~ .. bit derııokratlaştıra • le.ri arasında biç b!.r siyast gö - ı hükum.,etıerile akdetmış oldu. 
i:l(tl bı ıa.ınan dllşfü;me. rilş farkı mevcut olmamıştır. ğu mukaveleler ı.auhtevlyntını 

iç-'1 Ordu demokrasi- İkincisı. Horbeli§allın istifa. izah etmiş ve barlclye vekili· 
uı doViişmektedir. smm kendisile bazı nskerl er. nln izahatı grup umumi heye-
~~den veni kan ara.smda. mevcut bir ihtf • tıncc tasvip olunmuştur. 

~~ her tllrlll şi • lafın neticesi olduğuna dair ~a. Bundan sonra gUnUn ruzna· 
~-;~ki an doğruya. ma. via dolaşırm•. askeri tayin ve mestne dahil bulunan Beykoz 

n .... __ .....,\',_e, ~ ldnıseye yanıl - terfilerde "iltimas,, usulilnün fabrikası mamuIAtı ile bugUn 

An.ka.rıl, 16 (Hususi) Sıb· 
hat Vek!loU gıda maddolerl
nln sat~ ambııltı.Jı hakkında 
allikndnrrnra şu tamımı gön· 
derwlşUr: 

"Gıda maddelerinin ve bil· 
hassa hiç bir muamele ve ls
tıbzara tAbl tutulmadan istih· 
IAk edilenlerinin satış tarzla
rının \'e sarılarak m Uşterlyc 
verilmesi için kullanılan kft.ğıt
ların hıfzıssıhha ve sari hasta
lıklar bakımından çok mühim 
olduğu malüm(ldur. Buna rağ 
men bırçok yerlerde bu husus 
hakkında en iptidai takyide ve 
tekayyllde lüzum görülmediği: 
bu hnlin belediyelerce ve sıhhi 
teşkllllt tara!mdnn nazarı dik· 
kate nlınmıyarak mUsamabe 
edllm üte bulunduğu yapılan 

teftişlerden anlaşılmıştır. 

\'a."1agton, 18 (A4 A.) - Amerika bahriye nezaretlıüıı., Loalrt: 
muahedeslndeki 5..5-3 nispetinin J aponyaya karşı muha!e.ıa Mthn49t 
ııiyetiııde olduğunu mezknr nezaretin den1z kuvveUerinln tezyidi ~ 

lebi.ui mutnzammm ola.nık bahriye meclisi encilmenine vermlf oldulu 
programı Wıb eden Amerika deniz kuvvetleri §Cfi amiral &.rk'm 
beyanatmdruı anlaşılmıştır. 

e.n llle'VZUu bahso. mevzuu bahsolduğu ibsns edil • işlemekte olan Yalvac deri fab
lcli, ~bu Şahıs h3.rbive mi5Ur. Böyle bir şev nsla vnld rtkası "'aziyetlnin tetkikine da
ttijtitn bendim. Teşriki ">lmıunıştlt' B. Horbelişa ile as. ir olan takrir üzerine teşekkül 
~ ~bfe.r}langi \ilkselc kert Rfıra ar~smda ehe.nıMıvetli etmiş bulunan Pn.rtl komlsyo

tia tin bu a.nn.ne ve hiç bir ihtiltıf mevcudivetini nunun raporu okundu. 
l'o~f'.l!ıfzli ettiğini uıla duvmadım. Bövle bir ihti.. Söz alan mUteaddft hatip 

Amlml Stark, bu izahatı verirken Amerika'nm umum! atyaetla
den de bahsetmiş ve Avrupa ihtil.Bfı yüzUnden tahaddü.s edecek lhtlıo 
maileri tetkik cyle~tir. Mumaileyh, bahri programm her 18Ydeu 
evvel Amerikayı mihver devletlerinin bir araya gelmlf kuvvetlaille 
tııJk bir bale getirecek deniz inşaatına milsaade etmeği latlhdaf et,. 

nıckle bulunduğunu ve müttefik devletler filolarmm hedef teek11 et. 
ıncmekte olduğunu söylemiştir. 

~ Keza valnız 1afm zuhur etrnıs o1du?unu da terle lktısat ve Milli Müdafaa 
h.~ ~! tenısU etti:':!l te. -ı;ıumetmi~10nım. Hilek?r ve nv Veklllerlnln beyanatını dinli· 
~a... ,;: Unan ve bu su • ~na?""'uski\rane ba~k!l bir &!!llvia t H u .._ ·~ "' aba ~ yen Grup Umum eye ... "" 

Bundan başka nmiml Stnrk, biri Atlas Okyanusunda. dlğerf Bil• 
yUk okyaııucta olmak ütere ayn nyn harekatta bulunacak ild filo • 
easma. taraftıır g8rllnmemi§. bir Okyanustnn ötekine ıeçccek tek '* 

l;Q ~ zelerde bu - da. dönmUştür: Zabitler veya misyon raporunu tas\•lben hU· 
~ rıı t eden bir ma • dostlıırı tn.rafmdan bana hancl kfite tevdllnt kararlaştırdı ve 
l'o~CUt olduğunu da bir tazyik vaki olduı'fu ve be • ruznnmede başka 01adde olma-

fı)o muhafaza edilmesini tercih etmiştir. (. 

~l1~· Böyle bir §CY nim de bu tazv!k altında harbL. dı~ından riyasetçe celseye nl-
'"' derhal cezasını ve nazırrru uzaklaştırdığım id. b 

dia edilmiştir. hay et verll_dı_. -o---

HattA B. Horhelişanm berl:a.
ra.f edilmesi ile kumanda heye
tinde mühim mevkiler işıral e. 
den bazı erllim ist.!fşm eık • 
larmdl!!S birini tercih va.ziye -
tinde kaldrihm işaa edilm~. 
Bu. iManı dinkrlren ayakta u • 

[emberlaynin 
Tatlı, börek. taban helvası. 

akide şekeri gibi doğrudan 
doğruya ve hiç bir muamele hu
susi istihznra tAbl olmadan 
yapılan gıdaların el ile tutula· 
rak sarıldığı, kA ıda yerleştf. 
rlrdtğl, hattA ba.zı yerlerde 
deste ile bir tarafa konmuş 
sarğı kAi;'"Itlarını satıcınıo par 
maklarını tUkUrUkllyerek aldı· 

Şarki Karahisar, Ordu, 
Çankırıda zelzele oldu 

~laYn'in izahab 
~,,an t!ôtı.ra B.("'A'<mher-

1>\ı" ''e demlı;Hr ki: 
e. atıteız ve b::ı.zılan 
!'trı.l n~ surette za.. 

vut"'n bir maealdtr. 
Hl~ bir zabit. şefi na.zu- luık. 

kında dUrüstlilkten uzak hi~bir 
!Ö:>. söylememiFtir. 

H.er Başvekil zaman zaman 
ukadaslarma verdii vazifeleri 
tadil ihtivacı hif\Seder. Bununla 
beraber. bilhassa harp zama • 
nm<'.'a hfildlmet makinesinin a.. 
zami veriml~ ve mümkün oldu. 
fu kadar az takılarak i$1enmesi 
liznndır. ~er Bamrekll ka.bi • 
nedeld her deiişiklikte kendjsi. 
ne bu de,?işikliP.i emreden bli _ 
tUn sebepleri alenen izah m~ 
burivetinde olsaydı, bir daha 
kabineyi ta.dil tmkanma malik 
olamaz,aı. 

Buna binaen, MeclJste mu· 
vassal izahat \'ermek tasavvu· 
runda değlllm. 

Belki de B. Horc Belishanın 
~ok ytıkısek vaınflnnndan te
vellüt eden mUşkUlft.tlar muşa· 
hedo ettim ve belki de bu dcı· 
ğf şUdik hu yilzden lcabetmlş
tı,-. 

B. Horo Bellshauın mosal 
arkadaşlığını kaybetmek e.rzu 
etınedlğim tein kendisine çok 
mUhim diğer btr makan teklif 
ettim, fakat izah edegeldiği so
bepler dola;ısile reddetti. 

Bu kararında.o mUteessir ol
dum, fakat kararına hürmet 
ettim. 

B. Çemberlayn. B. Hore Be· 
llshan1n nutkunda kullandığı 
lisanı takdir ve tazimle yade~ 
tikten sonra, c ki harbiye na· 
zınnın ynkında zafare hAdim 
olmak fırsatını bulacağı Umf
dlnl lzhnr eylomişilr. 

?A saat sonra. idam olonmuşlar. 
dır. 

SOVl"Ji~ER B'R AJ..AYA 
NlŞAN VERD1LER 

Moskô'l.-a.. 16 (LA.) - Tas 
ajanm bildirlvor: 

YUkı!ek Sovyet rivaset d;va. 
nr, bevaz F;,,Jere kam l""'ii,.otle.. 
'c cenhcsinde kııma.nd~hl( ta • 
"'afrndan vösterilen asken vszJ. 
releri niimune t;('.<>1:H edf'r ıı=r 
~.ar7'..ıia ifa etfr.;naen ve bu mü
".adelede l"ı-aret ve uararhk ib. 
--n.z p~r1 '"'4;...Yfrıdcn d,..,ıı,~ 1~ tm. 

"U oivado alavma kı-rl bavnı k 
.. ;Q.Dı ve.rmcvi lmra:rlıı~ı~. 
Ur. 

AMERİKA f":rÖNÜJ..L'(JJ.JERl 

Pari.'f. 1G ( A.A.) - Hcrald 
Trihun ga~te.si, ilk Amerikan 
""Öniillil J.·rt.aatmm Finl11ndiya • 
•ra \TRrdt~ Vtı?.rnakt!'dır. 

Gönüllüler Firıl101'd;va1r sn • 
"avJArm l"e:rPreti ııltmcJı:ı 1•<tvak 
-r<> 11hs UıHm1°rl ,,,,.,.,.,,,,,.._,ttr. 

Berne. 16 ( A.A.) - lc:rvirre'i 
~arn1m ~,..,,.,..r ''"' hn.etaba ':ıcı. 
•qrnan bir lıe'1f'H'1 F;n1 ...... .:r; .. a 
.... .ı .. r .. "'"zdl .. .:, Kitmesin~ bl11"'1i. 
rneL mUtaa.de etmfatlr. Bu "'" • 
yel·-. ınaara.ttann• 18"icre do'Y 
:.orlıır blrHr= tesviye ed,.,.,., .... ır 

Rus tayyareleri Norveç 
üzerinde uçtu 

Otilo, 16 (A.A.) - Norveç 
tıllkumeU. Sovyct tnyyareterf
nin Norveç hududunu tecavUz 
etmelerini keyfiyetini SovyPt 
hUkfımetl nezdtndo '1ddf>tll 
urette protesto ic;fn Norvec;fn 

Moskova clçlllflne talimat gön 
der~Ur,. 

Son anlaşma 
etrafındaki ızana:ı 
Londı"a, 16 (Hnsnsi) - Baş· 

vek.11 mecliste 'l'Urktye Ha. 
rielye umumi kAUbl B. Numan 
Menemencioğlunun bir nıud· 
dettenberl Londra.da ve Parts
te yaptığı ticaret müzakerele 
rJnln Uc; mUlet arasında ticari 
vo mali bir muahede akdi Ut 
neticelenmiş olmasından mUte· 
vellit derin memnuniyetini bil· 
dirmlş ve bu mua.hedenin 8 kA· 
nunusanlde Pariste iwzalau
dığını söylemiştir. 

, ğı ve gıda maddesini sardığı 
görlllll)or. 

Ordu. t6 ( A.A.) - Evvelki ı 
gece biri saat lldde haf il diğeri 
de dün sabah beşte şiddeUi ol. 
mak U7.ere ıki zelzele olmuştur. 

Şarki Kura.hisar, 16 ( A.A.) 1 
- Biri paur gUnU akşaını ııaat 
9,40 ta, diğeri de dün sabah sa.. 
at 3 te olmak ilzere iki yer sar. 
smtw olmuştW'. Bunlardan il. 
ki biraz devamlı oldu{fundan bU. 
yük zelzeleden mUt~sir omu 
bazı ebniyeler çatlamıştır. 

Başvekll. muallede hakkı:! 
da şu malfımatı vermiştir: 

Bu muahede hUkılrulcrinl' 
göre, lnglliz ve Fransız hUkO· 
metleri '.ı'Urktyeye. 1''raosa. ve 
Jn,ııtereden barp levazımını 
mubayaası için 25 milyon lo
giliz lirası ikraz etmektedir
ler. 

Bundan başka 1n~iltere ve 
.Fransa. 'i'Urklyeye: '"Altın o
larak 15 milyon lngillz lh·ası. 
İngiliz lehindeki klering hesap 
ları bakiyesinin tasfıyesi lciu 
bir milyon İngiliz lirası ikraz. 
da bulunmaya muvafnknt et· 
mektedlrler. 

26 milyon İngiliz llrnhk is
tikraz yüzde 4 ve diğer istik· 
razlar yüzde 3 faizli olacattu. 

Bu borçlar yirmi ı;enede öde· 
necektir. 

Faizler ve sermayeden itfa 
edilecek kısımlar 'J.'Urk malı 
vo bilhassa '!'Urk tUtUnü mu 
bayaası suretllc TUrk lirası o· 
ınrak ödenecektir. 

logtliz ve Iı"rnosız hUkümet
leri harbin devamı mUddetloce 
TUrklyeden 2 milyon lngillz. 
liralık kuru yemlş satın alma· 
yı taahhüt etmişlerdir. Akitler 
1943 yılına kadar harp bitme
diği takdirde lh3 Martında bu 
hUkmU denonso edebilecekler 
dir. 

Muahede, lnglllz ve Frans11 
hükümetlcrınln, .nka.rada. 93lf 
Teşrinlevvellnde Uç de\•tel ara· 
sında karşılıklı yardım paktı
nın imzasındanbert TUrkiyt? 
b1lkfimetlle her sahada tesis 
etmiş oldukları sıkı teşriki mo 
sa.inin aşiktı.r bir delllidir. 

üç inglliz denız
altısı batırıldı 

Bu halin önUne geçilmesi lA· 
zımdır-. 

Memlekette yapılan 
teberru tar 

Ankara, 16, (A.A..) - Hare
ketiarz fe.'aketzedeleri için vila
yet ve kazalarda yapılma:kta o
lan para, e~ya ve erzak teb.:rrü
ab hakkınd;ı bugün aldığımız ma. 
lumata nazaran, Bolu'da teberril
at yekfulu 6203 lirayı bulmuıtur. 
merkezde Kıhrıscık mahallesi hal
kı 602 lira, Alay zabitan ve efra. 
dı da 600 lira, Çarpnba nahiyesi 
de 372 lira vcnni§lerdir. 

Burr.lan başka çoğu yeni ol
mak Uzre 1692 ~ eşya top
lanmıstır. 

İz~ir'de toplanan para tebet"
tilatı 112.788 lirayı bulmuştur. 

Kaza ve nahiyelerile birlikte 
bütün villiyet içindeki tcberrliat 
miktarı ise 150.810 liradır. 

Ordu'da teberrliat mıktan, bu 
vilayet halkımu:m felaketten bO
yük bir hisse almış olma.sına rağ
men 2400 lirayı bulnıu ve bu 
tnıktar milli yardım komitesi em
rine f?Öndcrilmiştir. Bundan baş· 
ka Ordu'da tütün Limted'de 
l 000 lira vermiştir. 

Sinop'da teberrüat 14.155 lira· 
yı bulmuştur. 594 parça eşya ile 
96.340 kilo muhtelif cins gıda 
mad:lesi tebcrrü edilmiştir 

ÇanJ;m, 16 ( A.A.) - Cnnkı. 
rmm Şabanö.zU nahives!nde bu. 
gün saat 9.30 da oldukça şid. 
detli bir za!ze!e olmuştW'. 

Akhisar .. 16 ( A.A.) - Milli 
piyan~onun son keşidesinde 150 
"in liralık ikramiye kazanan 
Hamit Kolatan çocuk esirğeme 
kunırlıurut. 500 lira teberru et • 
mişt!r. 

Balıke.sir. ıc (A.A.) - Diln. 
kU trenle Erzincan fclfıketze • 
delerinden 18 vurttaş şehrimi • 
ze J:Clmiş ve istasyonda başta 
vali olmak üzere beledive reisi, 
sıhhat ve emnivet müdilrleri ve 
ôiğer alakalı zevat tnrafmdan 
karşılanarak kendflerme icap 
eden vardmılar yapılmıştır. 

Gelen felB.ketz.edeterden yedL 
si Bandırmaya ve 11 i Edre • 
mite gitmişlerdir. 
DöRTYOf..A GiDEN FELA. 

KE'l'ZEDELER 
Dörtyol. 16 ( A.A.) - Erzin. 

can f eiliketzedelerlndcn knzamı_ 
za milrettep 246 kişilik bir lrn .. 
file bu eabah sat 8,40 ta ~-
mize varmıştır. ~ 

Bu yurttaşlardan 70 nüfus 
Erzin ve 32 nüfus Payas nahi. 
vclerine tefrik edilerek trenle 
bu yerlere gönderilmişlerdir. 

Antep'de vilayet merkezinde Burada kalmış olan 134 nU. 
18.746, Kiüs'de 6710, Nizip'de fus ta hazırlanan evlere misafir 
5100, islahiye'de 2210 ve Pazar- edilerek istirahatleri temin e _ 

dilmiştir. cık'da 300 lira toplanmıştır. Böy· 
lece düne kadar bütün An-tep vi· .Adana, 16 ( A.A.) - Vfüıye • 
la yetinde toplanan para yekttnu tinıiz.e mürettep f daketzcdcler _ 
33 bin 36 liraya varmışrr. Giye- den ş~diye kadar buraya gel. 
cek eşya olarak 2566 parça eşva miş olanlardan 354 nUitts Mer. 
ve yiyecek maddesi otara.k da sine ve 260 nUfus ta Tanusa 
23.033 kilo erzak tcbcrrü edilmiş- ~imiş ve hn~lı:ı.ııan evler~ v:-r. 
tir. leşt1rilmiştir. Bu fel!ikei.2Cdelc.. 

Trabz011'da şehirde ı 7.400 lira rin her tü;Iü elbise ihtiynçları 
tcberrüat kazala·ıda da 9.700 lira karşrla.ndıgı gibi evlerin hf!r 
p3ra teberrüatı kabul edilır.iştir. lürlU lev:ı.zunatı da tanuııncn te. 
Bundan başka Tral'-zon şoförler m1n olunmUŞtW'. 
C"'miyeti de 1000 lira vermiştir. xoYtf! .. HlSARDA SAC.LAM 
Givecck ve yatacak eşya olarak 9 BİNA KALDI 
13 bin parça, kualar..ıan da 4000 K.oyu2Jıisar, 16 ( .A..A.) _ Ra. 
parra eşva toplamıştır. zamı: felaketzedel.eı-lııc yaıdım 

Of kazasından avnca 3.300 ki· fçfn kızıla"· kurumu tarafından 
lo mmr tcberril edilmiştir. hayvanla S•Vkedilmiş olan 1200 

Lüle Burgaz'da 4614 liralık pa- oarca çaır~şır. 98 kat elbise, 00 
( Bwı tarafl ı i>u.1cteJ ra yardımı yapıHığı gibi yatak battanive bir çok di~cr gi~·ccck 

d ld ğ u h yorgan ve giyim eşyası olarak eşya.JJ.rla 18 sandık çivi ve in.. 
Hatırlar a o u u zere ar cıaat malı.em~sı·, 13 çuvft• un, 

bl il" d9.D birka.r "'Un sonrn da 3411 parr~ e;ya toplan"11Şt1r. ~ 4U 
D u.010 .,, <> "' J.Y ~ 13 sandık ~ı·er b•n·;:~'"= •-eı---ı:; 

d i altısı da blr i fil"k :ıavza'da teberrüat yek\tnu ~.ıı. --~- .. .,. .. ....,.~ Onley en z D "' bu1tmut.••or. 
d b t Ş 4 b 2000 liradır. .T neticesin e a mı ve su ay. Felaket sahasında dolaQmck. 

la. 49 asker ölmUştU. Göle kn•a~ın~an. fel&ket aka- l l" ,.... ... 
Undlnc denizaltısı, bundarı birde vapıtmış olan 1000 tin var- ta 0 an va 1 ile kaymakamımız 

l lt dıma ilavete, 3000 lira daha halkın acil ihtiyaçlarını tem!n 
bir müddet evve n ı Almau ve onla.nn ıtıanevı"vatlarını tnk. 
d "nln nr:-""IUdan ge gön-:JeriJmic:tir. estroyerı ._ ..., ço· ... vlv. e hususunda Lu·ı~ıı- P'avret • 

b bri Mansabı d bl Zafranbolu'nun tcberrüatı 12. r~ -ı.uı 
rok Al o ne n a ' leri sat:fevlemektedir. Vilavet i. 
Alman kruvazörUnU torpilli- ıoo lirayı bulmuştur. cinde temin olunan ustalarla 
yen ur .. ulıı •lpindodlr. halkın barınması için b3raka 

Ondan dnhıı kücUk ve G4 O ve şerait dolayıslyle tahtelba· lar vapılmağa baPlanmıştır. • 
tonluk olan Starfish denizaltı· birin imha edilip edilmediğini Kaza rrıf\r~p7fn~e mevrnt 600 
61 1933 to dQnize ludirtımı.,tı tahkik etmek mUmkllo olma- binadan otunnava elveri~H an. 
Mtirct.t.ebııtr 40 kişi idi. mıştır. Fakat her halde vahim cak dokuz binıı ·ka.lmıR oiduı'Yu. 

Undine'in mlir ttebntı 60 ki· surette hasara uğramış oldu· nu zikretmek burada ~ılan 
şi idi \"f' ıoş:ısı 1938 de bitmiş ğu tahmin edilebilir. rernk"tin derecesini göstermeğe 
ti. Sea.horse ise o da 640 tont· Londra, ıu (A A.) ...... Bir Al- kafidir. 
ıa.tc:- · tu vo 1933 te dvnize in· man dcmizaltrs1 dUn şimal de Mıuila. 16 ( A.A.) _ Cn.aP.vi 
dirilmiş i. MUr<1ttRbntr 40 kişi nizlnde snhil mtldafaa servisi· mahktlrnlan kendi tezl?Ahlarm. 
idi. ne nrnnflup bir ta) yare tarafın. da dokuduktan kuma11lardan 

Paris, 16 (A.r\.) - Deniz al- dan bombardıman .-.rlllmiştfr 120 metre dokuma bez ile 60 
t.tnda sefer etmekte olan bir Bombalar, deniznıtının pı:'lı' ya- viln fanila. 100 il miitecaviz co. 
Atman tabtelbahtri. bir Ftan- kinine dUşmUş ,.o dr>nlz a•>J fı· Iran ve sairevi feJpltet?edelerP 
sız karakol gemisinin taarru- net bulduktnn soıır hıı r. 

1 
"'Öni'erilmek Ü:r.Pre Mn'?la milli 

zuna uğramıştır. Taarruzun J 40 metre kııtrnnda bir yağ le- VRr-'rn1 komitesine te.alim etmi§ 
yapılmış oldu&u hususl ahval kesi görUlmUştUr11 lerdir~ 

ingılterenin teli· 
ketzedelere 
yardımı 

(Ba§ tarafı 1 fnci46) T 
CCncn·c, lü (A.A.) - ıGet• 

zele felAket.zedelerine yardım• 
da bulunmak Uzere buradaki 
musevl vataodaşlarımıı tar&• 
fından teşkil edllen komite 
ikinci defa olarak konsoJ01h•• 
nemize 860 lsviçre frangı dalı& 
tevdi etmiştir. 

Komite Jsvlçrenln diğer .... 
hirlerlnde de iane dercJııe ele-' 
vam etmektedir. 
Di~er taraftan komolotdıane. 

mize bizzat müracaat ederek 
yardnnda bulunan vatandaı1•n. 
mız ve lsviçrcll dosUanmıa da 
vnrdır. Bu gibi zevatın yaptık. 
lan teberru ile komitenin lklııct 
defa olarak verdiği yekfın mit. 
tarı 2250 lsvıçre frangına var. 
flllf'ır. Ve bu para Ankara la.. 
z."'..-r merkezine yollanmqtır. 

Profesör Pittard ve re!lka.R 
da avnca bir yardnn komitcsf 
teşkil etmişlerdir. Bu komite d6 
iane dercine başlamıştır. 
Anka~u. 16 ( A.A.) - laviçra 

elçiliği hUkümetinln hareket.lan 
f elaketzcdelerine yardım edil • 
mek Uzcre İsviçre aa.libiahmert 
emrine 10 bin İ&viçre francr 
vermiş olduğunu Hariciye Ve. 
kalctine bildirmiştir. 

Londra, 16 ( A.A.) - B. Çent.. 
berlayn Avam kama.rasmda.. 
Tilrkiyede felaketli bir 2lzele. 
nin ve lzmir mıntakaamda da. 
tuğvanların bir çok bötıeJ,eri 
tahrio ederek bir çok fn.san1a. 
rm ölilmilne sebep olduğunu ha.. 
tırlattıktan sonra İngiliz mille • 
tinin derin tempatisinin TUrki. 
yeye iblô.~ ve f el ak et.zedelere 
yardım eserine İ§tirak edUdiiL 
ni ve Fransız hükfımetinln de ay 
m suretle hareket ettifini bUd1r 
miş ve iki hUkQmetin daha mi. 
cssir yardımda bulunmak arza.. 
tarını Tilrkiyeye bildinniı ol ,. 
duklarmı ilave eyl~. 

Başvekil: 
"Felakete uj?rayan balıeJen. 

yiyecek, örtecek ve ili.ç ft dl.. 
ğer maddeler gönderdik. Yardı. 
mn devam edeceğiz.., demi§t.ir. 

Amerika da yaka lan•• 
fesatçılar • 

~cvyork, 16 (A.A..)~hrt ... 
tlan Front,, bakkmda polisçe 
yapılan tahklk&t netlcealode 
geçen Pazar gUnli tevkif edi
lenler arasında Amerikanın Ilı· 
tıyat ordusuna ve milli mııba.. 
fız kıtasına mensup baıı ktm· 
selerln de bulunduğa anlatıl
mıştır. 

Jüri, mevkufların mUcrtml• 
yetine lrnrar verdiği takdirde 
bunlar beşer bin dolar para ce
zasına. veya altışar ıene hapse 
mahkQm edileceklerdir. H~ 
kim, mücrimleri bu ceıall,,J'11l 
her ikisine birden de mahktım 
edebilir. 

DUn, hAkfm Grover M~ 
vltz tarafından iaUcvap edilen 
maznunlnr, cUrUmlerinl lnklr 
etmişlerdir. 

Milli Koruma Kanuna 
Ankara, 16 (Hususi) - Mili 

koruma kanunu projesini tetkik 
eden Meclis muhtelli enc&meal 
çatışmalarım tamamhyarak mu. 
hatasını taba verdi. Bu encilmea 
Tu"ccli 'Mebusu Mitat Yencli8 
çei&liğinde topla.nmıJtırc 
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Eolf Strin1'in istıkametini değiştirmekle 

Murmansk limanını 
abluka mümkün mü? 
Sovyet Rusya hu!:lutları dahi. 

tinde bulunan Murmansk lima
nının Alman- donanması için ye. 
gane ve emin üs olduğu artık 
askeri bir sır olmaktan çıkmış
tır. 

Bugün Murmansk limanı Sov. 
yetlerin elindedir. Fakat vaziyet 
böyle devam ederse belki de Fin
landiyalıların eline geçebilir. Biz 
~im.dilik bugünkü vaziyet dahi
linde Murmansk limanının ne 
ışerait ile abloka edileceğini dü. 

ünelim. Çünkü bu limanın alı
lokası Alman dcmanmasının ya. 
rısınHan fazlasının harap edilme
si demektir. 

Baş vurulacak çareler 
Murmansk limanına taarruz e

dilmesine imkan yoktur. Çünkü 
Sovyct Rusya demokrasiler ile 
doğrudan doğruya hali harpte 
değildir. 

Alman gemilerini gözlemek 
ve limandan çıktıklarr zaman ta
arruz etmek .. 

Bu da biraz tehlikeli bir usul. 
diir. Çünkü şimal buz denizlerin
de harp gemilerinin manevra ka. 
biliyctleri azdır. Nitekim ibunun 
icin A iman donanması bu körfe· 
zi-:ı nihayetinde istirahat etmek. 
tcdir. Şu haJ:lc daha cenupta Nor· 
veç sahillerine inmek mecburiyeti 
vardır. 

Fa1cat İngiliz donanmasının 
adet itibarile teveffukuna rağ
men her zaman için birkaç harp 
gemisinin bu hatlar arasından 
ge~ebilmesi de mümkündür. Me. ' 
sehi: "Amiral Şir, Graf Spe ve 
Doyçland bu şekilde denize açıl
mışlardır. 

Diğer taraftan Danimarka a. 
çıklanndan küçük boğazlara ve 
şimal denizi açıklarına yerleştiril. 
miş olan mayinler ve İngiliz kon· 
tr~t gemilerile bu cihet emniyetle 
kapanmış demektir. Buradan hiç 
bir Alman gemisinin gecmesine 
imkan yoktur. 

Fakat "Sity cf Flayn,, ve "Bre. 
men .. gemilerinin maceraları Al· 
manlann Sovyctlerden Murmansk 
limanını kiralamış oldukfannr 
meydana koydu. 

Ccreyanrn eırarengiz neticeleri 
Murmansk limanı şimal buz 

denizinde bulunmaktadır. Bu Ji. 
manmı daima buzlarla örtülü 
olm<ısı ldzrmdır. Halbuki Meksika 
k(;.rfezin-de doğan Golf Strim sı
cak su cereya:nının en kuvvetli 
kollarından biri olan cenup .kolu 
Murmansk limanı açıklarmda 
geçmekte ve bu şekilde limanın 
daimi surette buz tutmasına mani 
olmaktadır. Böylece seyrüsefere 
elverişli bir hale gelen liman Al. 
man l:lonanmasına emin bir üs 
vazifesi görmektedir. 

Sıcak ıu cercyanınm istikame
t ini değiıtirmck 

:Amerikan alimlerinden E. V. 
Gagott 1904 senesintlenberi "Golf 
Strim,. sıcak su cereyanının isti
kametini değiştirmek, hiç değilse 
Avrupaya giden ko1Jarınx çevir
mek suretile Amerikanın ihya 
olacağını ileriye sürmektedir. 

Hatta filim çok daha ileriye gL 
derek bu tabiat kuvvetine bir ka· 
lorifer tesisatı gibi hükmetmek 
ve cereyanın Avrupa s:ıhilleri
ne giden kollannı çevirerek, Lab· 
rador cereyanının hakim oldugu 
Behring denizine sevkctmek ve 
böylece halen gayri meskCtn olan 
toprakları, oturulmağa elverişli 
bir hale tokmak dÜ§Üncesin!dedir. 

men kaldırmak neticesini doğu
rabilir. 

Bu ameliye yapıldıktan sonra 
artık Sovyet Rusyanın şimal buz 
denizindeki bütün sahilleri daimi 
bir buz tabakası altında kalır. 

Böylece Murman-sk limanı ve 
dolayısile Alman dcmanması ta. 
mamen abloka edilmiş olur. 

Bu da bir ihtimal, fakat aceba 
uzak bir ihtim~l mi ? (Joumal) 

Gümrük mu haf aza 
n1emurlarının 

sandığı 
Dün senelik umumi he
yet toplantısı yapıldı 
Gümrilk Muhafaza teşkilatı 

memurlo.n tarafından kurul
muş olan birikdirnıe ve kara. 
gün sandıklan senelik umumi 
toplantısı dün yapılmıştır . 

Toplantıdn idare heyetinin ge 
çen seneki hesablan gözden gc. 
çirilmiş, yapılan intihabda es
ki idare heyeti azalan aynen 
ibka edilmiştir. 
Yardım sandığının sermayesi 

70 bin lirayı bulmuştur. Kanı . 

gün sandığının daimi ve değiş
mez sermayesi 20001iradır. Her 
ölen memurun ailesine bu san
dıktan 500 liralık yardım yapıl. 
maktadır. Geçen bir sene zar. 
fında bu şekilde 8 memu run ai
lesine 500 er liralık yardımd.ı 

bulunulmuştur. 

Egede tütün satışları 
Son günJere kadar Eğe mın

takasında zürra tarafından satl 
lan tütün mikdan 2.3 milyon ki 
loyu bulmuştur. Ege mıntnka
sının bu sen eki tUtlin l"Ck ofü"'

si normal bir mikdardadır. Re. 
kolte 33-34 milyon kilo tahmin 
edildiğine göre satışların var. 
mıış olduğu mikdar şayani mem 
nuniyet güri.ilmektc ve vaziyete 
salah bulmuş nazariyle bakıl· 

maktadır. 
---o-

Defterdarlar kongresi 
Bir gazete, Ankarada defter. 

darlar kongresi yapılacağını 

yazmıştır. lstanbul defterdarı 
böyle bir kongreden haberi ol· 
madığını söylemiştir. 

-<>--
Tavuk çalmak ist iyen . 

çıngene 

Küçük Ayasofyada Saadet a 
dında bir kadının tavuklarını 
mısır serperek çalmak isteyen 1 

çingene Fatma, birinci sulh cc.. 
za mahkemesi tarafından bir 
ay müddetle hapse mahkum (> 

dilmiştir. 

ZAYi 
Aksarny Menbal lr!an ldndlslnden 

337 :ıseneslndc aldığım şahnd~tnarneml 
zayi etUm; yenisini alncag-tmdan es. 
klslnln htıkmll yolttur. 

lhmh lrn ll llrmcnııı 

lliın 
htaııbul Cı;üııctı İcra nwımırlıığun- ı 

dan: 

ilan 

'Oııklldar Hııkul. IlaklnıllA"lııılen : 

Hiristo Dimnndoğlu veklll Avukat 
Yorgt Po.\•lldl tarnfından mUveltkill
nln kız kardeşi Elcninln gnlpllğinc j 
hUkUm itası taleblle nçtığı dııvanm j 
cnrl tahkikatında :mahkemece gaipli
ği iddia kılınan Elenlnln hayat ve me. , 
matı haltkında malfimntı olanların 

bu bllglletinl altı ay zıırfmda mah
kemeye bildirmeleri lçln Jlll.nnt icra
sına karar verildiğinden mumnlleyha 
Elenlnln hayat \"C mematı hakkında 

bilgileri olanlanıı tarihi llAndan IU. 
ba.ren ve Mcd"nl Kanunun 31 inci 
macldesl :mucibince mahkemeye bil
dirmeleri lilzumu gazete ile uıı.n olu-
nur. (3ll37) 

1Jan 

tst:ııılıul Uı,:üııcii tem .'.\fı·ııınrhı. 

l:'llndan: 

Dairemizin 39/3694 numaralı dos.. 
yaslle ipotekten dolayı paraya çevril
mesi mukarrer ll lklnclktuıun 9IO 
tarihli nUshasının 6 ıncı sayfa.sının 

birinci sUtununda yo.zılı gayri men. 
ku!Un mukayyet olduğu dosya numo.. 
rası 39/ 36!H yazılacağı yerde sehven 
39/3684 olarak ynzxlmış olmakla key
fiyet tavzlhan ve tashlhan ilı\n olu. ı 

nur. (3ll34) 1 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

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

1 lkincitcşrin tar ihlerinde yapılacaktır. 
f\ı.mı/Jara[ı ve k11mbarasız lıcsanfanndtı Cn rtz dfi fira.<;t Uıt. 

lwıaıılar 7wra11a rltıhil cdilcccl:lcrdir . 

-1940 illrr:.Tr"i . .,, .. / l?>·i :--------

elet :.!0 00 l ira lık= 2000.- l i ra 
:ı 1000 .. = aooo.- .. 
o 

" 
;;oo .. - aooo.- •• 

l~ .. !!;JO •• - aooo.- .. 
40 .. 100 .. - 4000.- .. ... ~ ;")() :17:i0.-• •> .. •• = .. 

2 10 .. - :;~:;o.-.. - ·> .. = .. 

ANi TESiJl 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRİ l 
ROMATiZMA, soGU !J 
ALGINLIGI, KIRIKLI~ ~iil 

Cinsi 
Elbise ve kasket 
I<'otin 
Palto 
Elbise ve kasket 
Kaput 
Ayakkabı 

Elbise ve kasket 
I<'otın 

Elbise ve kasket 
Knpııt 

Fotfn 

ve bütün ağrılarını derhal ke5et 
J , iiznmuncla giin ele 3 Jrnşc nlınnblllt· 

Miktarı 

146 takım 
145 çift 
13 adet 
6 tal<ın 

6 adet' 
6 çift 
5 tal<ırı 

5 çift 
S4 takını 

17 adet 
34 çift 

Eksiltme ockll ııastl 

Pazarlık 14, - 15 

~ıll 
I - 1daremlz mUstahdcmlnl için yukarda cins ve mlktıuı Y 

sat pazarlıkla satın alınacaktır. ıf 

II - Pazarlık 31·1-940 çar§:ımba gUnU saat H te ba§lamal< "e dt 
tırllmek suretlle !{abat.aşta levazım ,.e mUbo.yaat ~ubesill 
komisyonunda yapılncaktır. ~ 

m - Şartnameler hert;Un sözU geçen şubeden parasız olarak al 
ği gibi numuneler de gClrUlebllir 1 

IV - htrklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte ).uıd:t. 
vcnme paralarlle birlikte mc:-kCır komlııyona ı:eımcJcrl· (• 

ıstanbul levazun an1irliğindeO :d' 
ı c(lll Projenin teknik kı smı 

Amerika~ aliminin projesi şu. 
dur : 

Paraya çevrilmesine knrn r verilen 
on teneke tere~ ağının birinci açık 
arttırmnsının 2G / l / 040 tarlhlne tcsa-1 
dUt eden Cuma gUnU saat ıo da Bey. 
oğlunda Balıkp~:ınnua Dudu odaları 
soka){ l4 numaralı yağ Ucareth:ıne-

l!:yUµ Uettcrcıarıncıa ı numaralı Ulklm evının çorap atöl)'e .trJ 
1'ılrkiyc fş flaııkasııw para 1;rıtırnıu7<la 1/almz /lam biriktir ıdııeıer için ihzar edilen bina dnhlllncıe zau ~orııp maldncıerllc <:ll1\ıl 
m~ olma:, avııi umıaııdrı trrliiııi~i rir rJ 0 nrmis nl11r,oııoıuz. vcnlcrln Ddtcrdarda ı numaralı OlkJmcvi :.rucmrıuguno morııc"11

0«9' Bu gibi bütün cereyanlar ku· 
tuplara doğru gitmekte oldukla. 
rı"ldan, kafi miktarda kuvvetli 
statik ve\·a dinamik bir elektrik 
tesisatı ile cereyanının istikameti 
üzerine tesir etmek imkanı elde 
olunabilir. 

Alim otuz senelik tetkiki so. 
nunda bahrimuhitin muhtelif ve 
muayyen yerlerine yerlestiril~
cek olan- kafi miktarda kuvvetli 
transformatörlerin golfstrim' in 
istikametini değiştirmesine kafi 
geleceğini ve sıcak su cereyanı
r.ın böylece yeni bir istikamete 
doğru akmıya b:ıslıyacağını bil
dirmektedir. 

Mütehassıs teknisiyenlerin ifa. 
delerine göre Meksika körfezin· 
den çıkan bu cereyanın cenup 
!:olu en ri}'1lde elektrikli olanı. 
dır. Bu takdirde cereyanın bu 
·,.,1u il::erinde tecrü~ yapmak 
ya cereyanın istikametini değiş· 
tirmek yahut bu cereyanı tama. 

,,/ ( 1 1 

Türkiye Büyük Millet Mec11 

inde yapııacaıc "e kıymetinin Hn 15 ~'CllllillD•a11••••••mmmm111maR1mRiBil'llll 
ı,lnl bulmadığı surette ikinci nçılt art- I 
tırma ının 3 '2/ 910 tarihine te ndllf ı 

eden Cumartesi gllnll ayni ııao.ttc ve 
mahalde yapılacağı ıtıtn olunur. 1 

(:lll38 ) 

l lnn 
rntlh lcrMıııd:ııı: 

1035 numaralı mavi boyalı 
araba ve tek beygir. 

VAKiT matbaası 
K itap 
laızzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştzı 

nır dcylnde?n cıoıo.yı tahtı hacz 1 K itap, mecmua , gazete ba sa r. 
nlınrp parnyn çcvrllmeslne ko.rar ve. ı T" b"l d" ... • • J 
rllen yukarda yazılı araba ve bcygl. 1 a ! er namına ızrn ış eri alır. 
rln Uk arttırması 24/ 1 940 Çarş:ımb:ı li2m~:m~~E:E1raıı?:m 
ı;-UnU sar.t 11 de kıymeU muh?.mml-
ne ini bulmadı~ı takdird" ikinci nrt. 
tırmMı 31/ l 940 ç.ırş:ımb:ı ı;-UnU s::ı... 

n t ll de Topçularda A tpazrırında bll
mUzayede :satılac:ı.-ı-ı 11:\n olunur. 

(31136) 

~\111111: ASI.it IJ~ 

B:ı~ılılığı )'rr: ~',\/\/'/ ~1.11lı·ı:.ısı 
Urr.urn :\ı·~rivat ı ldarr tıh•n: 

ll rrik A lı nıı·ı Sr\·ı·n~i l 

1 

idare heyetinden: 
1 - Knp:ılı zarf usultlc "Kırk bin .. litre benzin alınncakUr· ~'; 1 
2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdlirlllğlinden bedelsiz oııırn~ıe~ 
3 - Eksiltme 2 Şubat 1 !HO Cuma r,Untı saat 15 ti'! BUyUIC ?ol 

ldnro !\mirleri heyeti o:lıısında lcra kılınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mllttarı "'Üç yUz altmış,, liradır. tJllo ~ 
!'i - Knpalı zarfların ihale gUnU snat l4 de kadar idare hCYc 

mulmbillndc tevdi edilmesi ltızımdır. .g~ 
6 - Talipler 2400 s:ıyılı kanunun 2 ve 3 tıncU mn.ddelcrınde ) (~ 

kaları birlikte getireceklerdir. (2.'.>!ll _____, 

/ 

Selçuk Kız Enstitüsü Müdüı-lüğünderı: ,ıı: 11 

Enstltümtız ihtiyacına snrfcdilmek Uzcro fl/1/ı940 turihlnde ~ ı.ı 
kasa suretlle mUbayaa olunacak 315 ton TUrlt Antrasit köınorf1tl0ı:ll" 
hur etmecliğinden Arttırma, 1-:k!liltme kanununun olb:ıptald )l ııııfl.
nazaran 10 gUn dnha mlinnknsa temdit edilmiştir. Pıı.znrtıldB ~ )rr1' 
25/ 1/1040 tarihin,. mlisadiC Perşembe ı:-UnU sant H te yUJ<SC <' 
)fuhas,.lx"slnde mlltrşekkil komisyona mUrac:ı:ıtınrı fitin oıunıır· 


